
A MÁRCIUSI LÁZ 

Petőfiék elindították a lavinát, a pozsonyi ország-
gyűlés részben meglepetve, részben megrettenve az ese-
ményektől, megszavazta a jobbágyfelszabadítást, meg-
alakult a független magyar minisztérium, összeült az ú j 
országgyűlés, a kamaril la ellenünk ingerelte a nemzeti-
ségeket, tehát önálló hadsereget kellett szervezni az or-
szág védelmére. A feladatok és veszedelmek rohamosan 
torlódtak, de csodák csodája: minden fe ladat ra akadt 
megfelelő ember; egyszerre nyilvánvaló lett, hogy meny-
nyien rej teget ik tarsolyukban a „marsallbotot”. Szinte 
vulkánikus erővel tör tek elő a tehetségek, örök bizony-
ságául annak, mit jelent nekünk a szabadság és a füg-
getlenség. Az első független kabinetben a pénzügymi-
niszterséget bízták Kossuthra, hogy kevesebb „baj” 
legyen vele, az utókor jö t t rá csak arra , hogy Kossuth 
ennek a szerepnek is mennyire megfelelt. Szepességről 
elindult egy f iatalon nyugalmazott huszárszázados, ke-
zébe került a fegyelmezetlen, f iatal , s egyelőre csak fu-
tásra alkalmas honvédsereg és néhány hónap mulva meg-
veri vele a túlerőben lévő ellenséget. Egyszerre kilom-
bosodik a sa j tó eddig ösztövér f á j a ; a néma társadalom 
„radikális körökbe” tömörül és megcsinálja a közvéle-
ményt . Az első népképviseleten alapuló magyar parla-
mentben ott vannak a politikai váltógazdálkodáshoz 
szükséges értékek és árnyalatok: Széchenyi haladó kon-
zervativizmusa, Bat tyhány és Deák békés reformpoliti-
kája , Teleki László kérlelhetetlen radikalizmusa, Nyáry 
Pál emelkedett európai gondolkodása s Táncsics Mihály 
népi öntudata nemcsak színt és i rányt jelentettek, ha-
nem a kibontakozás és a fej lődés gazdag lehetőségeit is. 

Voltak óvatosak, visszahúzódók és a tegnappal cim-
borálok is éppen elegen; a magyar elit azonban vallott 
és vállalt. Egy esztendő a la t t tanubizonyságot te t tünk 
katonai és politikai téren arról, hogy méltók vagyunk a 
függetlenségre, mer t emberibbek és európaiabbak va-
gyunk azoknál, akik e lvi ta t ják tőlünk a függetlenség 
jogát. A legjobbak az elkeseredett küzdelem közepette 
sem veszítették el európai szemmértéküket, hanem ar ra 
gondoltak, hogy a magyar ügyet keletközépeurópai üggyé 
szélesítsék. Er re figyelmeztette a forradalmi kormányt 
első párisi követe, Teleki László, aki elsősorban a ma-
gyar-szerb együttműködés megteremtésén fáradozott . A 
szabadságharc végén már rohamléptekkel haladt előre a 
nemzetiségekkel való emberi megegyezés ügye, bukása 
után pedig a magyar emigráció állandóan napirenden 
t a r to t t a a keleteurópai kis népek együttműködésének 
tervét. 

A 48-as forradalom nemzeti forradalom volt, s a ne-
messég eli t je polgári Magyarországot aka r t teremteni. 
De mögötte, mint a jövő zenéje o t t sorakozott a máso-
dik vonal: a nép. 
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A HITEL ÚJABB KÜLÖNLENYOMATAI 

Venczel József dr.: Erdély és az er-
délyi román földreform. 

Tamási Áron: Erdélyi jelentés a ma-
gyar szellem küzködéseiről. 

László Dezső: Korszerű magyarság. 
Venczel József dr.: A székely nép-

felesleg. 
Szabó István dr.: Az asszimiláció a 

magyarság történetében. 
Zathureczky Gyula: Magyar politika 

Európában. 
Tamás Lajos dr.: A román nép és 

nyelv kialakulása. 
Martonyi János dr.: Közigazgatásunk 

reformja. 
Szabó T. Attila dr.: A románok újabb-

kori erdélyi betelepülése. 
Ifj.BoérElek dr.: Nagy tér-gazdaság. 
László Gyula dr.: A magyar őstör-

ténelem régészetéről. 
Makkai László dr.: Északerdély nem-

zetiségi viszonyainak kialakulása. 
Erdei Ferenc: Parasztságunk leg-

újabb alakulása. 
Zathureczky Gyula: A magyar szel-

lem forradalma. 
Malán Mihály: A szláv veszedelem. 
Bónis György dr.: Magyar törvény – 

magyar lélek. 
Mikó Imre dr.: Kormányzó és kor-

mányzóhelyettes. 
Balogh Jolán dr.: Kolozsvár régi lakói. 
vitéz Rajty Tivadar dr.: Munkabér-

rendszerek. 
Gagybátori E. László: Kodály Zoltán 

és kórusai. 

László Gyula dr.: A honfoglaló ma-
gyarság lelkialkatáról. 

Bíró József dr.: Erdély műemlékei-
nek sorsa a belvederei döntés után. 

Venczel József dr.: Tallózás az erdélyi 
földreform román irodalmában. 

Bárdossy László: Két világ között. 
Palotás Zoltán: A geopolitika mint 

államtudomány. 
Oberding József György dr.: A bán-

sági telepítések rövid története. 
Csortán Márton dr.: A kolozsvári 

Tízes Szervezet. 
Mályusz Elemér dr.: A magyarság a 

középkori Erdélyben. 
Szöllösy András: Magyar zeneírás. 
Martonyi János dr.: Új magyar köz-

igazgatás felé. 
Pukánszky Béla dr.: Szászok a ma-

gyarság és a románság közt. 
Aldobolyi Nagy Miklós dr.: Magyarok 

a Kis-Szamos mellékén. 
I f j . Boér Elek dr.: Az arany és a 

kliring harca. 
Dr. Téchy Olivér: Széchenyi hatása a 

magyar hiteljogra. 
Polónyi Nóra dr.: A román propa-

ganda hatása Nyugat-Európa köz-
véleményére. 

Eröss Alfréd dr.: Mitosz, vallás és iro-
dalom. 

Mikó Imre dr.: Széchenyi és Wesse-
lényi nemzetiségi politikája. 

Makkai László dr.: Román történet-
írás a két világháború között. 
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