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T R A N S Y L V A N I A E 

A LÉLEK PÜSPÖKE 
Mailáth érsek emlékezete 

SZEKFŰ GYULA. A „HÁROM NEMZEDÉK” függelékében össze-
foglalva a legújabb idők magyar történetét, megállapítja, hogy új, építő 
irány mozdult meg a magyarságban. E mozgalmat spiritualizmusnak, 
vagyis a lelkiség irányzatának nevezi. Ez irány hivatott felépíteni, jóvá-
tenni és kiengesztelni mindazt, amit a materializmus és liberalizmus 
nemzedékei vétkeztek a magyar testben. Erkölcsi, társadalmi, gazda-
sági, szellemi és vallási élettérben óriási feladatot kell megoldania. De 
meg tudja oldani, ha önmagához hűen megmarad a lelki alapon. 

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 csatornáit, 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 jórésze csak örvend annak, hogy nem adnak neki mun-
kát és magának él, a főpapság pedig a császár lekötelezettje. A kor-
mány pedig egymásután hozta egyházellenes rendelkezéseit, de a püspö-
kök Rampolla bíboros erélyes felszólítására sem mernek közbelépni, 
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 püspö-
kök is felfigyelnek. „A püspöki kar vagy velünk tart, vagy feje fölött 
sodródik el az ár” – írja Prohászka. Ugyanazon 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 pap 
nevelő-intézet tényleges vezetői. Prohászka világosan látja: „Mind-
addig, 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 mielőtt átvette volna Prohászka 
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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 puritán, buzgó, áldozatkész pap, aki később lemondván kanonoki 
méltóságáról, a lazaristák rendjébe lépett, mély hatást gyakorolt a 
fiatal Mailáthra. Mondhatjuk, hogy lelkipásztorációs elveit és a jóságos 
modort, mellyel Mailáth püspök a szívekhez férkőzött, elsősorban „Lol-
lok atyától” tanulta. Még nagyobb volt azonban Mailátra Prohászka 
hatása. Hisz nyolc esztendeig működtek együtt az esztergomi szeminá-
riumban s később is sokáig támogatják egymást a munkában. Ott az 
esztergomi papnevelő-intézetben valósítják meg először az igazi pap-
nevelés 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. Prohászka örül legjobban a kinevezésnek; szerinte 
Mailáth ismét az első magyar püspök, aki dolgozik. 

Prohászka 1900 elején Kolozsvárt időzik, mikor ott a Mária-kegy-
kép kétszázéves jubileumát ünneplik fényes keretek között. A követ-
kező 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 udvar-
tartásukkal. De működésüknek hatóerői befelé teljesen elapadtak. Hí-
veikkel 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 lé lek; most szegényen is újjászüle-
tünk, ha ég bennünk, ha van, aki gyújtsa, irányítsa, vezesse a lelket. 
Prohászka ezt így fogalmazta meg: jóakaratu pap, az nem elég, – 
nekünk szent papok kellenek! 

* * 
* 

ERDÉLY ELÉG HŰVÖSEN VÁRTA Mailáth püspököt. Az egy-
kori 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 szeretetreméltóságával s pazar 
bőkezűségével megnyerte nemcsak híveinek bizalmát és szeretetét, ha-
nem a másvallásuak 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 meg-
oldásához fogott. Első pásztorlevele nemcsak akkor keltett csodálkozást 
papjai körében, hanem még mostani olvasáskor is sajátosan hat. Nem 
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szónoki mű ez a levél. Egyszerű beköszöntő, melyben a Főpásztor üd-
vözli papjait s mindjárt in medias res meghívja magához lelkigyakor-
latra. A püspök néhányheti időzése után már látta, mire van a pap-
ságnak leginkább, legsürgősebben szüksége. A papi lelkigyakorlatokat 
nemcsak bevezette, hanem állandósította is az egyházmegyében. Távoli 
egyházmegyékből is látogatták ezeket a lelkigyakorlatokat, hogy csak 
egyet említsünk: Molnár apát több ízben végezte Gyulafehérvárt lelki-
gyakorlatait. Prohászka pedig Gyulafehérvárt is, Csíksomlyón is tartott 
lelkigyakorlatokat. 

Közben Mailáth püspök nemcsak fenntartotta az érintkezést régi 
munkatársaival, hanem be akarta vonni őket az erdélyi egyházmegye meg-
újításának nagy munkájába. A püspök terve az volt, hogy idehozza 
Prohászkát a papnevelő intézet rektorának, Molnárt, a keresztény párt 
vezérét, pedig plébánosnak és kanonoknak. A körülmények azonban 
meghiusították 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-
kőműves meg liberális sajtó kihasználta e hangulatot a püspök ellen. 
A komolyabbak azonban nem ugrottak be a lázításnak. Hűek marad-
tak a püspökhöz. 

Prohászkát akarta megbízni a püspök a gyulafehérvári papnevelő 
intézet újjászervezésével. Ez a terv nem sikerülvén, nem szűnt meg 
továbbra is állandóan gondoskodni kispapjairól. Mind, akik az ő püs-
pöki működése idején a szemináriumban éltek, tapasztalhatták jóságát, 
szeretetét, atyai gondviselését. Az az elv lebegett előtte, hogy a pap-
növendékeket nemcsak felügyelni, hanem nevelni kell. Kevés volt az 
egyháztörténelemben az olyan püspök, aki annyit törődött volna kis-
papjaival, mint Mailáth. Uj épületet is készült emelni az intézetnek, de 
az „építő-bizottság” hanyagságán mult, hogy nem tudtak idejében meg-
egyezni a tervezetben s a közbejött világháború a kivitelt megakasz-
totta. Mailáth püspök nemcsak nevelte kispapjait, de szerette is. Ezt 
éreztük mindnyájan. Sokszor eljött közénk. A nagyteremben volt egy 
kicsiny szószék. Odagyüjtött maga köré és atyai jótanácsokkal látott 
el, felvillanyozta szívünket. Húsvétkor pedig szeretetasztalánál látott 
vendégül, ebéd után négyszemköztire hívott és igazából megrostálta 
lelkünket. A papi hivatásról senki sem tudott szebben beszélni, mint ő. 
Azt kívánta kispapjaitól, hogy „égretörő lélekkel lépjenek a papi pá-
lyára”. A papi hivatást igazi természetfölötti nagyságában hirdette. 

De mindezeken túl a püspök szívügye az ifjúság volt. Már második 
körlevelében felhívja munkatársai figyelmét erre a fontos feladatra s 
„Akié az ifjúság, azé a jövő”. Nemcsak a népiskolák ügyét és a közép-
iskolákat viselte szívén, hanem talán még inkább a főiskolások szellemi, 
lelki fejlődését. Ép ezért munkásságának súlypontját áthelyezi Kolozs-
várra. Rögtön püspökségének első esztendejétől sokat időzik a kincses 
városban s ottidőzésének legszebb perceit az egyetemistáknak szenteli. 
Már 1900-ban összegyüjti a főiskolásokat és az egyetemi templomban 
nekik is lelkigyakorlatokat készít. A beszédeket kérésére Prohászka 
mondotta. Az ifjúságot is elsősorban igazi lelki nagyságra akarta ne-
velni, Egyik körlevelében mély felkészültséggel fejti ki ezt a gondola-
tot, „Az a vágy ugyan nem hiányzik tanulóinkból, hogy akár az iro-
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dalomban, akár egyéb magasabb szerepkörben nagyok legyenek. Támad-
jon föl bennük élénk tudata annak, hogy minden igazi tudományos, 
irodalmi, művészeti vagy történelmi nagyság alapja – a gondolkodás-
nak nemessége, a jellem komoly feddhetetlensége, a léleknek nagysága. 
És nem is az a célunk, hogy irodalmi vagy történeti, hanem köteles-
ségteljesítő, emberszeretettől áthatott lelki nagyságok lévén, nevünk 
tetteink által be legyen írva az élet könyvébe. A nagyzó és sokat 
beszélő emberek helyett munkás fiakra van immár szükség.” 

Ime az új nemzedék eszménye, amint azt elénk rajzolta a püs-
pök. Mintha már előre látta volna azt a sok szenvedést, mely érni fog, 
már 1903-ban figyelmeztetett arra, hogy „minél nagyobb a vihar kívül-
ről, annál nagyobb küzdelemmel kell befelé dolgoznunk”. A világ-
háború után a püspök munkássága is ilyen befelé építő munka volt. Mi, 
fiatalok, tudjuk leginkább, hogyan bátorított, emelt, erősített bennünket, 
s hogyan ébresztette, lelkesítette, tartotta bennünk a lelket. 

De nemcsak „mindeneknek mindene” volt a püspök, hanem szent 
példaképei, borromei szent Károly és szalézi szent Ferenc tanítása sze-
rint, saját lelkén is mesterin dolgozott. Pedig nehéz anyag volt, sötét 
örökséggel terhes. De a kegyelem közreműködésével saját lelkében is 
csodát alkotott a püspök. Papjainak, kispapjainak, de híveinek is maga 
járt elől a jó példa világosságával. Az öreg Imecs kanonok meg is jegyzé 
róla a központi papság összejövetelei alkalmával: „Igen elől halad a 
püspök, alig tudjuk követni”. 

Nemcsak a lélek apostola, püspöke volt, hanem lelki ember. Sok-
szor csodáltuk 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 tevékeny-
ségre. Gyönge teste éjjel-nappal, esőben-hóban, úton és idegenben, min-
denütt 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 állam-
titkárjának, 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 könnybelábbadt, 
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 sajátkezű levelében írta nekünk: imádkozzatok, hogy szenvedé-
semmel a lelkeknek szolgálhassak. Da mihi animas, cetera tolle. 

Minden elvétetett tőle itt a földön, mindent odaadott a lelkekért. 
Ezrek hálája néz fel hozzá! 

DR. ERÖSS ALFRÉD 
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EURÓPA HANYATLÁSA? 

AZ EURÓPAI SAJTÓ és közvélemény az utóbbi időben egyre 
többet foglalkozik a jövő Európájának képével s ez legalább is annyira 
izgalmas, mint a harctéri jelentések. Mindinkább nyilvánvalóvá válik 
ugyanis, hogy az európai élet gazdasági, szellemi, erkölcsi és társadalmi 
vonatkozásban olyan mértékű átalakuláson megy át, melyre példa a 
renaissance óta nem volt s kérdés, hogy jelenlegi méreteiben nem mulja-e 
még azt is felül. Abban a gigászi küzdelemben, mely ma Narviktól 
Calaisig folyik s ki tudja, hogy holnap meddig terjednek határai, nem-
csak különböző imperiálizmusok 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 beteljese-
dését és az európai kultúra visszavonhatatlan hanyatlását látják a most 
folyó küzdelemben, de egyre több olyan hang szólal meg, mely egy új 
egyensúlyi korszak eljöveteléről beszél. Különösen az olasz sajtó derü-
látó és rávilágít arra, hogy Európa sorsát nem a vak véletlen, hanem 
határozott szándék irányítja. 

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 viharelőtti nyomottságé volt. Erről a korszakról 
azt mondják sokan, hogy a humánum teljesedett ki benne és védelmére 
a humánum nevében rántanak kardot. Ideje volna kikutatni, hogy való-
ban olyan eszményien humanista volt az a kor, melyben a tőkés szaba-
don használhatta ki munkását és az emberi erővel, élettel és munkával 
a leggyalázatosabb rablógazdálkodás folyt – Európa szívében. S azt 
sem ártana megvizsgálni, hogy egyensúlyozott volt-e az a kor, mely az 
embert kiszakította ősi környezetéből: a természetből és géppé, számmá 
aljasította, és bár törvénybeiktatta és hangzatosan szónokolta az em-
beri szabadság eszméjét, de annak lehetőségét csak a kiválasztottak 
számára adta meg. Sokan visszaélnek ma a humánum jelszavával, de 
ezek között nem .a legrosszabbak azok, akik azt állítják, hogy az igazi 
humanizmust a jelenkor teremti meg, melyben az egyén közösségben 
felolvadva él, – sokkal messzebb járnak az igazságtól azok, akik a 
humánum örve alatt múló érdekeket védenek. Mert bár a humanizmus 
alatt a görög ideált: a teljes értékű emberré válást és válhatást értjük, 
azonban túlzás volna azt állítani, hogy ezt a teljes értékű embert ki-
zárólagos joggal a szőrösszívű bankár, vagy az emberhajcsár favállal-
kozó képviseli. Nem tagadható azonban az sem, hogy örökértékű gon-
dolatokat és ideálokat vetett fel, melyeknek megvalósulása századokra 
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 
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javára hasznosítsa és nem tette boldogabbá az embert. A gazdasági élet, 
a tudomány, a szellem, az irodalom öncélú volt, a maga törvényeit kö-
vette és törekvéseinek középpontjába nem az embert, hanem a profitot, 
a tudományos eredményt, az öncélú játékot állította. Az ember nem 
vált boldogabbá, a legragyogóbb orvosi eredmények dacára elpusztul-
hatott, ha pénze nem volt; az irodalom virágozhatott, de mi élvezete 
lehetett benne a szegénynek, akinek sorsában a leggyönyörűbb szabad-
ságeszme dacára csak annyi változás történt, hogy a föld jobbágyából 
a tőke rabszolgájává vál tozot t? Ez a kor kitermelt egy gyönyörű el-
képzelést az emberi szabadságról és önrendelkezésről, de az ezt ki-
fejező liberálizmus arra volt jó, hogy megkösse az állam kezét, nehogy 
beleszóljon a gazdasági életbe. Minek, mikor mindenki szabad, szaba-
don választhat munkát és senki sem kényszeríti, hogy rosszul fizetett 
munkát válasszon! Senki, csak az éhség és nyomorúság. 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 robbanásig feszült: az emberiség új eszmék 
után kutatott s mivel az előidéző okok főkép gazdasági természetűek 
voltak, a megváltást is a gazdasági rend felforgatásától várta. Az örök 
álmodozók nagyszabású kísérlete a gyakorlatban nem hozta meg a kí-
vánt eredményt. Az orosz nép ázsiai passzivitása eltűrte ugyan a kí-
sérletet, de az európai népek más megoldás után kutattak. Az állam 
feladta a benemavatkozás elvét és egyre több rendszabállyal korlátozta 
a tőkét, s ahol az állam gazdag volt, mint Angliában és Franciaország-
ban, ott a nagyarányú szociális befektetések révén sikerült is az ellen-
tétek enyhítése. A szegény államok erőteljesebb rendszabályozásra 
kényszerültek s itt nem volt elegendő a nagy vagyonok progressziv 
adóztatása, hanem az egész gazdasági életet az állam irányítása alá 
kellett helyezni. A régi államot tehát az újtól a szociális jelleg külön-
bözteti meg s az, hogy a nemzet nagy részét kitevő népréteget állította 
törekvéseinek középpontjába s gyakorlatilag törekedett arra, amit a 
liberálizmus olyan szépen hirdetett, hogy az emberi szabadsággal élni 
is lehessen és hogy mindenki élhessen azokkal a vivmányokkal, melye-
ket eddig a tudomány és a technika csak a kiváltságosak számára te-
remtett meg. Az orvosi kutatás nem állt meg az egyes szervek, vagy 
jobb esetben az egyes ember betegségeinél, hanem az egész nép egész-
ségének ügyét vizsgálta, a városrendezésnél nem a festői kunyhók meg-
tartására, hanem az egészséges munkáslakások építésére fektették a 
súlyt és a népnevelésnél nem állottak meg annál, hogy akadémiák legye-
nek, hanem minél több népiskola és népfőiskola fölállítására törekedtek. 

De az európai változás nemcsak ennyi. A felvilágosultság azt tar-
totta, hogy minden ember egyéniség, mindentől független egyed, szaba-
don rendelkezhetik önmaga felett s ha ezt még törvénybe is iktatom, 
úgy mindent megtettem érdekében. Mindenki azt tesz, amit akar s 
mindenki azzá lesz, amivé lenni tud. Nem vették észre, hogy az egyen-
lőségnek ezzel a tanával az egyenlőtlenséget állandósították, mert az 
erősnek szolgáltatták ki a gyengét. Más oldalról ez tulzott szabados-
sághoz vezetett s felbontotta a régi családi és népi kötelékeket. Az 
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egyén szabad volt, de mit kezdhetett a szabadságával? Független lény 
volt elméletben, de láncrakötött gyakorlatban. Úgy vélték, hogy az 
egyén független a társadalomtól, amelyben él s ahelyett, hogy az egyén 
és a közösség viszonyának a megállapításán fáradoztak volna, egysze-
rüen tagadásba vették ezt a kapcsolatot. A világmindenség, a föld, a 
természet és az ember titkait feltárták úgy, mint soha eddig, de a nagy 
összefüggések megállapításáig nem jutottak el. A részletigazságok kuta-
tása közben részeire bomlott maga az ember és az egyénnek és közös-
ségnek, a közösségnek és istenségnek örök törvényeit az új lehetősé-
gekhez alkalmazni meg sem próbálták. 

ÚJ KOR SZÜLETÉSÉNÉL állunk s mindabból, ami belőle kiele-
mezhető, nincs okunk félni, sem mint embernek, sem mint magyarnak. 
Bár szép, hogy vannak olyan együttérző lelkek, akik egyéni sorsukat 
összetévesztik Európáéval, mégsem hiszem, hogy Európa hanyatlásáról 
és az európai kultúra összeomlásáról beszélhetnénk. Inkább hihető az, 
hogy Európa nem a spengleri hanyatlás, hanem egy új egyensúlykorszak 
felé halad s dinamizmusa – mely egész kulturáját olyannyira jelle-
mezte, hogy ez különbözteti meg leginkább más világrészek kultúrá-
jától – nemhogy apadna, hanem növekedik. 

Az európai kultúra, mely a görög szellem, a római civilizáció és 
a keresztény életérzés társulásából született, új formát ölt magára. Ez 
a forma kevéssé fog egyezni az elmult korszakéval, de bizonyára nem 
fog távolabb állni eredetének forrásaitól, mint az elmult korszaké. Ma 
még Európában ennek a formának szélsőséges, sokszor alaptalan és 
bántó megnyilatkozásait látjuk, de tévedés lenne a szülés kellemetlen 
járulékain túl meg nem látnunk a születés nagyszerü misztériumát. Ezt 
a formát igazán szükségtelen összetéveszteni a diktaturával s annak 
járulékaival. A diktaturát a gazdasági kényszer és az írástudók felelőt-
lensége vezette be, s ahogy jött, úgy el is tűnik, ha szükségessége meg-
szűnik. Nem volt olyan korszak, melyben rövid vagy hosszabb ideig ne 
lett volna nyílt, avagy rejtett diktatura, s ha e korszakokról beszélünk, 
mégsem ezt a vonását látjuk meghatározónak. Ugyancsak tévedés lenne 
azt látni, hogy ennek az új korszaknak a kialakulásához csak a totális 
államok járulnak hozzá. S még nagyobb tévedés lenne azt hinni, hogy 
azok a totális államformák, melyek a szükségletek és a nemzeti adott-
ságok szerint keletkeztek, változatlanul alkalmazhatók és alkalmazásuk 
a kérdéseket megoldja. Viszont épp ilyen tévedés lenne tagadásba ven-
nünk azt, hogy ezek az államok az új korszak jellemző sajátságait na-
gyobb mértékben valósították meg, mint a többiek s ennek folytán kisu-
gárzó erejük nagyobb. A réginek és az újnak összecsapása mérséklőleg 
és kiegyenlítőleg hathat s a küzdelem folytán az ellenfelek is egymás-
hoz hasonulnak. Kétségtelen az, hogy az európai szellem átalakulása 
törvényszerű s ettől az átalakulástól még azok az államok sem mente-
sek, akik a régi megőrzése érdekében nyúltak fegyverhez. Pár hónappal 
ezelőtt e helyen írtam le azt az egyáltalában nem jövendőmondó, ha-
nem a politikai küzdelmek természetéből folyó tételt, hogy Anglia a 
háború végén, ha sokáig tart, jobban fog hasonlítani berendezkedésében 
Németországhoz, mint régi mivoltához. Tévedtem annyiban, hogy ez 
hamarább következett b e ; a történelem kereke most gyorsan forog. A 
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felhatalmazás, amelyet Churchill kormánya kapott, példátlan az angol 
parlamentárizmus történetében s jelentős lépést foglalna el egy dikta-
túra fejlődéséban is, hiszen az állampolgár vagyona, munkája és ideje 
felett a kormány kizárólagos rendelkezési jogot nyert. S bár erre még 
jel nincsen, valószinű, hogy a szigetország szelleme Németországra sem 
marad egész hatástalan. Bizonyos azonban az, hogy bármelyik hatalom 
győzzön is, a világháboru előtti életfelfogás, társadalmi és állami beren-
dezkedés soha többet vissza nem tér. S ezen bánkódni – ismétlem – 
nincs sok okunk. A jövendő kor több értéket hozhat az emberiség szá-
mára, semmint remélhetnők. Furcsán hangzik talán, de mint ember és 
magyar, vigasztalót találok a háború új módjában is, mivel a szúrony-
erdők helyett újból az egyéni hősiesség, bátorság, leleményesség és ki-
válóság vált döntő tényezővé. S ha tovább nézünk, az élet többi vo-
natkozásában is azt látjuk, hogy a számszerűség kezd veszíteni súlyából 
a minőség javára. A mennyiségtermelés helyét a minőségtermelés fog-
lalja el, a tanítást a nevelés váltja fel, az aranyrudak számát a munka 
értéke, a bérházakat a kertvárosok s a liberális szabadságálmot, mely 
megkötötte az állam kezét és lehetőséget adott az erősebbnek a gyen-
gébb kihasználására, a szociális megkötés és gondoskodás, hogy min-
denki számára megadassék az emberi körülmények közötti élet és 
emberréválhatás lehetősége – nemcsak papiron, de ténylegesen. A 
részletkutatások, a túlságos elemzés, a ráció önérvényesitése helyét a 
szintetikus kutatás foglalja el, mely a közösségben élő embert állítja 
vizsgálatainak központjába és a tudományt gyakorlativá teszi, hogy a 
közösségben élő ember számára emberi és egyensúlyozott életet bizto-
sítson. 

AZ ÚJ REND ELJÖVETELE mindíg a régi feláldozásával jár s 
nehezen lehet elkerülni, hogy meg ne semmisüljenek olyan értékek, 
melyeknek elpusztulása örökös kár marad. Gondoljunk csak arra, hogy 
a reformáció szükségszerű forradalma révén mennyi művészi emlék 
semmisült meg. A nagy népek nem igen törődnek az áldozatokkal, ezért 
merevebbek és kizárólagosabbak. A kis népeknek a feláldozható érté-
kük jóval kevesebb, tehát náluk a kísérletezésnek nincs helye. Nagy-
vonalú építész helyett, aki a régi épületet egészen lebontja, mert el-
képzelését 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 okvetlen szükséges. És ez a 
bölcsesség és józanság a magyarságnak egyik ősi jellemvonása. Bár min-
dig európaiak voltunk és átéltünk, – szinte egyidőben, néha a megol-
dásban példamutatóan megelőzve – minden nagy európai szellemi 
áramlatot, mégis átalakítottuk és a magunk szükségleteihez szabtuk eze-
ket. Eléggé érett és szellemileg kifejlett nép voltunk mindig 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 előítéletet kell levetkeznünk és erőinket elzárkózás helyett arra állí-
tanunk, hogy éberen figyeljük, kutassuk egyfelől a változás tényezőit 
és okait, másfelől a népünk életében észrevehető ösztönös várakozást 
egy másik, gazdagabb és mélyebben emberi életforma után. Ma főképp 
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két fajta magyar álláspontot látunk s mindkettő egyaránt veszélyes s az 
egyik, amely a változást észre sem akarja venni, a régit védi csökö-
nyösen 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 halad az ősi rugalmas magyar gondolkozás, mely 
bölcs és elfogulatlan, mely Európában és Európával együtt él és így 
idegrendszerével Európa idegrendszerébe van ágyazva, de a kívülről 
jött ingereket megszűrve engedi át s ami felesleges, azt elhessegeti s 
ami szükséges, azt megvalósítja a saját adottságai és szükségletei sze-
rint. De ezt megvalósítja s ettől nem térítik el sem a majmolók, sem a 
hízelgők. ALBRECHT DEZSŐ 

MAGYARSÁGUNK MEGOSZLÁSA ELLEN 
Nemrég egy közügyeink iránt 

mindig meleg érdeklődést mutató 
fiatal papunk keserűen panaszko-
dott arról, hogyan hintik szét egye-
sek a bizalmatlanság magvát vidé-
ken vezetőinkkel szemben. Személyi 
vetélkedések hullámai a központok-
ból a távoli kis falvakig eljutnak, de 
nem az egészséges kiválasztás le-
hetőségét könnyítik meg, hanem 
lassú méregként szívódnak fel a 
társadalom szervezetébe, mert ez 
a vetélkedés kicsinyes és személyi 
jellegű, nagyon sokszor egymás hi-
telének teljes lerontásában vagy 
éppen egymás rágalmazásában je-
lentkezik. Ugy látszik, a kérdés 
nem csupán aggodalmas papok lel-
kén ül nyomasztó súllyal, hanem 
foglalkoztatja közvéleményirányitó 
rétegeinket is. Nemrég egyik napi-
lapunk tiltakozott a célzatos hír-
verés, értékes egyéniségek háttérbe-
szoritása, másoknak érdemeiken fe-
lül való dicsérete ellen. „Ha egy 
kicsiny kör illetékesei – írja a lap – 
nem a valóságnak megfelelően tájé-
koztatják a maguk közvéleményét 
és a nyilvánosságot, mint a hamu 
alatt a parázs, izzik az elégedet-
lenség.” Káros és veszedelmes min-
den célzatos propaganda, de hiába-
való is, mert „a kisebbségi nép a 
maga körében pontosan ismeri min-
den emberét, aki az élen állt vagy 

odakerült”, a kisebbségi nép ítélő-
képessége ki van finomodva, tisz-
tában van az igazsággal, tudja, ki-
nek mi az értéke s ezért nem lehet 
félrevezetni. Ha valóban igaza volna 
napilapunknak – amely elsősorban 
sajátmaga marasztalható el az ál-
tala ostorozott visszásságban – nem 
kellene, hogy szorongással eltöltsön 
az intrikák, gyanúsítgatások és bi-
zalmatlanság fojtó légköre, amely-
ben élünk. Hiszen ha népünket 
nem lehet félrevezetni, akkor nincs 
ok aggodalomra, a veszedelmesnek 
látszó tünetek nem kezdhetik ki 
sem közéleti erkölcsünket, sem egy-
más iránti bizalmunkat. Attól tar-
tunk azonban, hogy a bizakodás 
ebben az esetben nem indokolt s 
a felelőtlen suttogások mérge sok-
kal mélyebben és messzebbre hat, 
mintsem hinnők, s a nemzeti lélek-
ben is súlyos, veszedelmes rombo-
lást végez. Milyen igaza van Spen-
cernek: „A támadás könnyű, a vé-
delem nehéz; az igazság korlátolt, 
a tévedés határtalan, s több hely 
és idő kell egyetlen állitás valót-
lanságának bebizonyítására, mint a 
támadás egész művére, mely egy 
pillanat alatt ölhet s lerombolhatja 
azt, amit más egy egész élet alatt 
épített.” 

A felelősség, amely mindazokat 
terheli, akik ma a közvélemény irá-

Erdélyi Magyar Adatbank



Magyarságunk megoszlása ellen 77 

nyitói, kimondhatatlanul nagy. Köz-
véleményünket – ebben egyetér-
tünk az idézett lappal – a való-
ságnak megfelelően kell tájékoztatni. 
A kijelölt feladatokról, a megvaló-
sulás módjairól állandó tájékozta-
tást kell nyujtani, a közérdekű cé-
lok jelentőségét át kell vinni a 
köztudatba, s a célok érdekében 
biztosítani kell a társadalom köz-
vetett, vagy közvetlen közreműkö-
dését. Aki ezt a tájékoztatást bár-
milyen egyéni, vagy csoportérdek-
ből, nemtörődömségből, érdektelen-
ségből elmulasztja, vétkezik a kö-
zösség érdekei ellen. De még ne-
hezebb felelősséget viselnek azok, 
akik szabotálják a közösségi mun-
kát vagy homályos vádakkal igye-
keznek megrendíteni a bizalmat a 
közösség vezetőivel szemben. Sok-
szor attól félünk; maholnap társa-
dalmunk fele azon fog marakodni, 
ki a jó és ki a jobb magyar, vá-
laszfalak emelkednek egyének és 
csoportok, magyar és magyar közé, 
általános bizalmatlanság támad a 
társadalomban s ezzel fokozatosan 
gyengül a nemzetkisebbség önma-
gába vetett bizalma is és a nem-
zeti lélek belső meghasadása fe-
nyeget. A mi házi perpatvaraink a 
mai világrengető események mel-
lett valóban kicsinyesnek tűnhetnek. 
Mégis, ha szétnézünk a magunk 
házatáján, hányszor látjuk egymás-
sal szemben hadakozni, sürgölődni, 
gáncsoskodni az önzés és személyi 
becsvágyak megszállottjait, a hiu-
ságukban megbántottakat, a minden 
áron érvényesülni vágyókat vagy 
azokat, akik úgy hiszik, hogy mo-
nopoliumuk van ügyeink intézésére 
s amit nem ők csinálnak, az nincs 
is jól megoldva. Pedig ma minden 
lazulás, széthúzás, belső háboruság 
egyformán mindnyájunk hitelét, mél-
tóságát és öntudatát csorbitja S a 
meddő és céltalan háboruságok 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 irá-
nyítaniok kellene, elmosódnak a 
háttérben. A megvalósítandó esz-
ményekről kevesen beszélnek, de 
annál többen arról : ki akarja meg-
valósítani azoka t? Nem a tárgyról 
vitatkozunk, hanem egymás jóhi-
szeműségét vonjuk kétségbe. Ahe-
lyett, hogy a feladatok megoldásá-
ban vetélkednénk, egymás munká-
ját igyekszünk kicsinyelni. A régi 
magyar közéleti erkölcs, a „publica 
honestas” halványulóban. Pedig a 
magyarság történeti cselekvéseinek 
legerősebb hajtóereje a biztos er-
kölcsi magatartás volt. Tudjuk, hogy 
társadalmunk legjobbjaiban ma is 
változatlanul él és hat ez az er-
kölcs, s ha civódó magyart, önző 
különállót, vágyérdekek védelme-
zőjét, mások munkáját, személyét 
kisebbitő és gáncsoló magyart lá-
tunk s a bizalmatlanságkeltésnek 
elszomorító jeleivel találkozunk, 
érezzük, hogy nem ez az igazi ma-
gyar arc, nem ez a magyar szelle-
miség, nem ez a magyar néplélek 
igazi tükre, s az önzés, irigység, 
rosszindulat zürzavarának semmi 
köze a magyar eszményekhez. 

Belső ellentétektől elgyengült, 
meghasonlott magyarságra lassú 
szétmorzsolódás vár. Az egymás 
iránti bizalom megrendülése a tár-
sadalmat összetartó erők végzetes 
gyengülésére vezethet. A bizalom 
fenntartásáért a felelősség mind-
nyájunké s mindnyájunké a tilta-
kozás is azokkal a hangokkal szem-
ben, amelyek nem a belső békét, 
megnyugvást, lelki összhangot ke-
resik. Mert a cél csak egy lehet s 
az építő egység, az összhangos egé-
szet alkotó nemzettársadalom, az 
erkölcsileg és társadalmilag erős 
magyarság. VITA SÁNDOR 
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A BUDAPESTI SOL-KLUB EMLÉKKÖNYVE 

A háborút követő évtízed Ma-
gyarországon a belső vívódások 
ideje. Baráti beszélgetésekben egyre 
gyakrabban vetődnek fel a magyar-
ság létének, hivatásának, megma-
radásának kérdései s egyre többe-
ket nyugtalanítanak. Keresik a tár-
sadalmi szolidaritás ébredésének 
jeleit, a belső ellentétek megszün-
tetésének módjait s a körülmények 
által követelt új életformákat. A 
vívódásokból, vitatkozásokból ak-
ciók indulnak meg, körök, egyesü-
letek alakulnak, programok szület-
nek. A mozgalmak többnyire ké-
részéletűek, az egyesületek meg-
szűnnek, vagy tagjaik cserélődnek 
ki, a programok többnyire csak 
részletigazságokat tartalmaznak. A 
háború utáni nemzedék, a harminc-
évesek nemzedéke, nehezen találja 
meg a maga helyét és szerepét a 
nemzet életében. 

Nemrég egy egyszerű kiállitású 
füzet került a kezembe, annak a 
nemzedéknek üzenetét hozta, mely 
jórészt még a háború alatt nevelő-
dött s közvetlen a háború után 
érett férfivá s magában hordozta a 
magyar lét összes kérdéseit és el-
lentéteit, talán elsőnek igyekezett 
utat törni egy mélyebb, emberibb, 
igazabb magyar élet lehetőségei 
felé. A budapesti Sol-klub emlék-
könyve egy magyar klub életének 
tíz évéről számol be. A klub szó-
nak a kaszinóhoz hasonlóan a ma-
gyar nyelvhasználatban van valami 
kellemetlen mellékzöngéje. Vég-
nélküli kártyacsaták vagy kávéházi 
unalom, kissé dohos levegő, ijesztő 
problémátlanság jellemzi társaskö-
reinket. A Sol-klub arra mutat 
példát, milyennek kellene lenniök 
ezeknek a köröknek, ha az a szel-
lem élne bennük, mely egy évszá-
zaddal ezelőtt Széchenyi sarkalá-
sára létrehozta őket. A klub szó 

itt nemcsak hasonló gondolkozású 
barátok társaságát jelenti, hanem 
valóban munkát is. Ez a munka 
társadalmi jellegű és részint heten-
kénti klubvacsorákon, részint a 
szakosztályokban folyik. Azok, akik 
egy évtizeddel ezelőtt közös gond-
jaik és törekvéseik révén ebben a 
tömörülésben összetalálkoztak, az-
óta is hűen kitartanak eszményeik 
és egymás mellett. Nem kedvetle-
nedtek el, ha azt látták, hogy esz-
méik a társadalomban lassabban 
törnek utat, mint ahogy talán eleinte 
gondolták, nem oszlottak szét, mint 
annyi más hasonló gondolatoktól 
életrehívott egyesülés, mert tudták, 
hogy a társadalomátalakítás mun-
kája nem hozhat máról-holnapra fel-
mutatható eredményeket. S ha a 
klub tagjai részletekben más-más 
megoldásokat is vallottak, közös 
vitákon, megbeszéléseken őszinte, 
egymás megértésére irányuló aka-
rattal lassan egységes életszemléle-
tet alakítottak ki s ez a szemlélet 
szétáradt, hódít a társadalomban. 
Ennek az életszemléletnek alapjait 
a klub emlékkönyvének kiemelkedő 
írása: Bencs Zoltán Magyar Világ-
nézete tárja elénk. Részletigaz-
igazságok helyett olyan hitval-
lást ad, amelyet minden magyar 
ember elfogadhat s az annyiszor 
emlegetett egységes magyar ideoló-
gia megalkotásának a cserkészfér-
fiak zöld füzete mellett legértéke-
sebb kísérlete. Ez a világnézet a 
gondolkodó ember számára termé-
szetes sorrendet követi. Mindenek-
előtt az erkölcsi alapelveket tisz-
tázza, elismeri, de kellő térre irá-
nyítja az emberi alkotószellem ér-
vényesülését és az anyagiakat szük-
séges eszközként fogja fel, de nem 
ismeri el életcélnak. Megállapítja 
a magyar élet antinomiáit, a fele-
kezeti és szociális ellentéteket és 
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higgadt, tiszta álláspontot foglal el 
ezekkel szemben. És ami legjobban 
megkap, az az erkölcsi magatartás 
szilárdsága. Ez mind a Magyar Vi-
lágnézetből, mind az emlékkönyv-
ben közölt többi megnyilatkozás-
ból kiárad. Az itt megnyilatkozó 
nemzedék lezárt egész. Legtöbbjük 
elérte az emberélet útjának felét, 
sokan túl is jutottak rajta. Életko-
ruk szerint nem tekinthetők már 
fiataloknak, de azok életösztönük 
szerint. Ma már számosan vezető-
szerepet töltenek be, de erre hiva-
tottságukat nem kiváltságnak, ha-
nem a szolgálatra való elkötelezett-
ségnek tekintik s nem azonosítják 
osztályukat a nemzettel. Hűség, 
becsület, felelősségérzet, szaktudás 
azok az alapok, amelyekre életüket 
emelni akar ják: „Kevéssel több 
erényt felmutatni a vétkeknél” – 
mint a költő mondja s ez a kevés, 
mint a történelem során annyiszor, 
megmentheti a nemzetet. Munká-
juk komoly és alázatos munka, 
szolgálat és szolidaritás, s cél juk: 
áldozatkész, értelmes, tisztánlátó, 

egészséges lelkű középosztály ki-
alakítása, új életformák megterem-
tése. S elsősorban saját életüket 
állítják ennek a munkának a szol-
gálatába. S a hangsúly éppen 
ezen van: a reformot, változtatást 
önmagunkon kezdeni, a magasabb-
rendű, erkölcsi cenzussal összekö-
tött kiválasztásra a magunk köré-
ben példát mutatni, a társadalmi 
szolidaritás szükségét és eredmé-
nyét a magunk tömörülésén keresz-
tül bizonyítani. 

A mi lelkileg egymásra talált 
nemzedékünk, amely annyiszor ke-
reste a közös eszmények és a kö-
zös munka megteremtésének mód-
jait, tanulhat a példából. Ime, nem-
csak a közös harcra verődhetik 
össze egy nemzedék és nemcsak a 
nagy csatákban kell egymásra ta-
találnunk, hanem a mindennapi 
munkában is. S az ugyanazokra az 
életelvekre építők szolidaritása 
olyan erő, amelyet sem az idő, sem 
a távolságok meg nem törhetnek. 

V. S. 

INTŐ KÖZGYŰLÉSI PÉLDA 
Egyik jelentős feladatokra hiva-

tott intézményünk nemrég tartotta 
évi közgyűlését. A közgyűlés úgy 
folyt le, ahogy azt évek hosszu so-
rán át megszoktuk. Az igazgatósági 
jelentés s a jövő év munkaterve 
alig kelt érdeklődést, de a válasz-
tás annál inkább, különösen ha két 
párt vetélkedik egymással. Intéz-
ményeink, szervezeteink életében 
a közgyűléseken kínálkozik lehe-
tőség szélesebb rétegek számára is, 
hogy véleményüket hallassák, az 
intézmény fejlesztésébe irányítólag 
beleszóljanak, jövőjét a maguk el-
képzelése és akarata szerint alakít-
sák. Ehelyett egyéni és csoportér-
dekek ütköznek meg egymással s 

nem bizonyos, hogy az ütközetből 
mindig az erkölcsi érték kerül ki 
győztesként. Az intézmények ve-
zetőségei is nem egyszer némi szo-
rongással készülnek a tisztújító köz-
gyűlésekre és a független, önálló 
véleményt nyilvánító közgyűlési ki-
küldött helyett sok helyt a behunyt 
szemű, engedelmes vagy befolyásolt 
ember a szívesebben látott. Elha-
nyagoljuk a közéleti erkölcs fejlesz-
tését. Hiányzik az öntudatra és tisz-
tánlátásra nevelés, a bizalom tö-
megeink érettségében, de igen gyak-
ran hiányzik a vezetőknek egymás 
iránti bizalma is s így nem csoda, 
ha közéletünkben egyre-másra visz-
szás jelenségekkel találkozunk. S 
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ha most egy ilyen jelenségnél meg-
állunk, nem azért tesszük, mintha 
egyetlen és kivételes esetről volna 
szó, hanem éppen azért, mert köz-
életünk jellemző tünetét ismerjük 
fel benne. 

A szóbanforgó közgyűlésen az 
történt, hogy a választás előtt a 
kiküldöttek nagyrésze előre elké-
szített jelölőlistákat kapott kézhez. 
Mivel előzetesen semmiféle vita 
nem folyt arról, hogy az új veze-
tőség kikből, milyen szempontok 
szerint választódjék meg, a kikül-
döttek teljesen érdektelenül sza-
vaztak az eléjük tett listákkal, s 
legfeljebb akkor lepődtek meg, mi-
kor kiderült, hogy a vezetőségnek 
egyik régi s tevékenysége alapján 
épen azon a vidéken népszerű tagja 
kimaradt a vezetőségből, hogy át-
adja helyét egy bizonyára nem ke-
vésbbé érdemes új tagnak, aki azon-
ban történetesen többszáz kilomé-
terre lakik a közgyűlés helyétől s 
így a közelebbi vidékről toborzó-
dott közgyűlési tagok aligha ismer-
hették érdemeit. Bizonyára elked-
vetlenítő tünet, ha egy közgyűlés 
a maga érdemes vezetőivel szem-
ben bizalmatlanságot vagy épen el-
lenszenvet mutat. De mennyivel el-
kedvetlenítőbb, ha az a közgyűlés, 
amelynek öntudatára és felelősség-
érzetére egyik-másik szervezetünk 
működése alapítva van, akkora ér-
dektelenséget mutat saját ügyeivel 
szemben, hogy bárki olyan határo-
zatokat hozathat vele, amelyek sem 
a résztvevők többségének, sem ve-
zetőségnek az akaratát nem fed ik? 
Ha a közömbösség vagy gyávaság 
lelke üli meg társadalmunkat, ha 
nem érzi jogát és felelősségét a 
maga ügyeinek intézésében, ha min-
dig azt várja, hogy mások gondol-
kozzanak helyette, lehet-e akkor 
szervezeteinkben erő, élet és fej-
lődésképesség? 

Tökéletesen egészséges társadalom 
épen olyan kevéssé van, mint tö-

kéletesen egészséges ember s hoz-
zászoktunk ahhoz is, hogy az egész-
séges lelkű és alkotóképes társa-
dalomról vallott eszményeinket is 
csak sok megalkuvás árán lehet 
legtöbbször megvalósítani. Mégsem 
tudunk, mégsem akarunk lemon-
dani arról, hogy legalább a magunk 
életében erkölcsi törvények ural-
kodjanak. Intézményeink önkor-
mányzatát és az egészséges kivá-
lasztás lehetőségét olyan erkölcsi 
értékeknek tekintjük, amelyek nél-
kül a nemzeti energiák ésszerű és 
eredményes felhasználása lehetet-
len. Aggódva figyeljük, hogyan ér-
vényesülnek ennek a feltételei éle-
tünkben. Tisztában van-e a társa-
dalom azzal, mit és hogyan kell 
cselekednie, megtanulta-e a maga 
teendőit a kisebbségi sorsban? Ér-
vényesülnek-e új rétegek és népünk 
a maga intézményeinek vezetésé-
ben olyan cselekvő módon vesz-e 
részt, ahogy azt saját érdekei és 
boldogulása megkívánja? 

Mindez leginkább ilyenkor, köz-
gyűlések idején foglalkoztat, s kö-
lönös érdeklődéssel figyeljük s mi-
lyen öntudattal, felkészültséggel, 
felelősségérzettel vonulnak fel e 
gyűlésekre a falu fiai? Gyakran 
elégedetten hallgatjuk okos, bátor 
és tájékozottságra valló megnyilat-
kozásaikat, de nem egyszer bánt 
az elégedetlenség is, ha azt látjuk, 
hogy szerepük kizárólag az eléjük 
terjesztett határozatok megszava-
zására szorítkozik. A tömegek vizs-
gáznak-e ilyenkor vagy vezetőik, 
akik elhanyagolták azt a nevelést, 
amely a nép számára is lehetővé 
tenné, hogy segítőtárs legyen a nagy 
nemzetpolitikai feladatok elvégzé-
sében. Nagyon régi mulasztások 
pótlása ez a feladat, de ennek mun-
kálásában minden szervezetünk a 
maga hatókörében kiveheti részét. 
A gazdaköri elnökök kiképzése eb-
ben az irányban helyes elindulást 
mutat. De milyen önérzetet is ad 
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egy községi vezető számára az, 
hogy közömbösség, üres, fáradt hű-
vösség helyett megnyilatkozásaira a 
közös céloktól hevített, együttérző 
sokaság adja meg a visszhangot. 
Nálunk azonban alig néhány vezető 
érezheti maga felé áradni a tömeg 
bizalmának hullámait. Legtöbben 
bizony alig tettek valamit, hogy az 
együttélés közvetlenségébe kerül-
jenek. S ha erről beszélünk, nem 
demagógiát hiányolunk, hanem a 
nevelést s a problémáknak a tömeg 
előtt való tudatosítását. Akik nem 
neveltek maguknak tömegeket s el-
mulasztották őket a közös felada-

tok részesévé tenni, nem csodál-
kozhatnak, ha ez a tömeg mikor néha 
valamelyik szervezet közgyűlésébe 
szólítja, gondolkozás nélkül szavaz 
az eléje adott névsorokkal. Lehet, 
hogy néha az ilyen csíny a veze-
tőség érdekét szolgálja, de ne fe-
lejtsük el, az ilyen tömeg épen így 
kapható lesz bárki részéről, veze-
tőivel szemben is hasonló megnyi-
latkozásra. Legfőbb ideje tömegeink 
öntudatának és az egy célra törés 
képességének nevelésére több gon-
dot fordítanunk. 

SZÉKELY MÁRTON 

NYIRŐ JÓZSEF – PONYVÁN 

Hetilapok hozzák a hírt, hogy 
a Minerva rt. kiadásában folytatá-
sos formában a napokban megje-
lenik Uz Bence első füzete. A kí-
vánalom, hogy magyar népünk ke-
zébe irodalmilag értékes műveket 
adjunk, régi, de a forma, melyben 
ez megvalósulást nyer, új és érde-
kes. Kiváncsian és reménykedve 
várjuk az eredményt: sikerülni 
fog-e megszervezni az eladást úgy, 
hogy felvehesse a versenyt a ponyva 
selejtes és lélekölő termékeivel. Uz 
Bencének, a természeti erőkkel 
viaskodó székelynek valóban ez 
lesz a legszebb és legnehezebb 
küzdelme: birokra kelni a „Szívek 
harcával” és újabb társaival. Nem 
ezeknek a szellemével, mert bízunk 
annyira népünk ösztönös ízlésében, 
hogy különbséget tud tenni a kettő 
között, hanem azzal a minden háj-
jal megkent üzleti vállalkozással, 
mely a legselejtesebb ponyvater-
mékekkel árasztotta el falvainkat, 
amelynek a szervezete minden vá-

sáron megjelent és a falusiak betű-
éhségét a legsilányabb portékával 
elégítette ki. 

Nem kételkedünk benne, hogy 
Uz Bence ebben a harcában hű 
szövetségesként kapja maga mellé 
minden falusi vezetőnket, öreget 
és fiatalt egyaránt. Mert ha az út-
törés Uz Bencével sikerül, úgy bi-
zonyára követni fogják őt méltó 
társai : az erdélyi és a magyar-
országi irodalom remekei. Elgon-
dolni is szép: falusi legénykét 
téli estén, ahogy Uz Bencével, az 
öreg báttyal kalandozik a havason, 
a Madéfalvi veszedelemben, népé-
nek sorsával ismerkedik, Ábellel 
mosolyog és tréfál a világgal, Bu-
dai Nagy Antallal forrósodik a 
vére. 

Merész és kedvünkre való próbál-
kozás ez s ha sikerül: fontos lé-
pést jelent az egységes magyar 
művelődés megteremtése terén. 
S miért ne sikerülne, mikor minden 
jószándék melléje á l l ? 

A. D. 
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