
A K E L E T N É P E 

A KELET NÉPE száz év előtti megje lenésére visszaemlé-
kezni, nemcsak Széchenyi i ránt i kegyeletes kötelesség, hanem 
időszerű feladat is. Ez a nagyhatású vitairat kivívott győzelmek 
után megjelenő, komolyhangú f igyelmeztetés volt. Nemzeti l é -
tünket fenyegető veszedelmekre figyelmeztetett , olyanokra, ame-
lyeknek felidézése vagy e lkerülése poli t ikai magatar tásunk ko-
molyságától és bölcseségétől függött akkor is és függ ma is. 

MAGYAR HELYZET 1841-BEN 

A KELET NÉPE Széchenyi polit ikai pályájának döntő for-
dulata. Bátor megnyilatkozás volt, melyben az egyetemes nemzet i 
célok szolgálatában a legélesebben fordult szembe a pil lanatnyi 
nemzeti közhangulattal . A könyv közvetlen előzményei az 1839– 
1840. évi országgyűlés eseményeihez nyulnak vissza. A nemzet i 
közhangulatot a Kelet Népe megjelenése idején az a küzdelem 
határozta meg amelyet az 1839–40. évi országgyűlésen vívott a 
szabadelvű el lenzék a király és konzervát ív kormánya el len. A 
küzdelem a szólásszabadságért folyt : a közgyűlési felszólalásért 
elítélt Wesselényi, az Országgyűlési és Törvényhatósági Tudósí-
tásokért bebörtönzött Kossuth és a hasonló bűnök miatt szenvedő 
országgyűlési fiatalság vezetőinek a kiszabadí tásáér t . A küzdelem 
az erős nemzeti összefogást megvalósító e l lenzék diadalával vég-
ződött. 1840 május elseje, amikor a nádor k ih i rde t te a szólás-
szabadság elí tél t jei számára adot t kegyelmet Pozsonyban a gyű-
lésező rendek előtt, nemzet i örömnap volt. »A kih i rde tés roppant 
lelkesedéssel fogadtatott – olvassuk az egyik emlékira tban – s 
az öröm és megelégedés oly zajosan nyilvánult , mint az t alig 
lehetett egyéb alkalommal tapasztalni . Örömkönnyek ragyogtak 
a legkomolyabb arcokon, az egymástól oly távolálló pár tvezérek 
kézszorítással vontak fátyolt a multra. Az ellenzék főbb embere i , 
mint Deák, Klauzál, Bezerédy becsülésükről biztosították a kor -
mányférfiakat , sajnálkozásukat jelentvén ki afölött, hogy az eddigi 
fennforgó viszály miatt nem közeledhettek egymáshoz«. 

Az országgyűlési örömzaj betöltötte az országot. Mindenki a 
reformok gyorsabb végrehaj tásában reménykedet t . A reformokat 
követelő el lenzék, Deák vezetésével, a maga diadalát lát ta ebben 
az engedményben és további egységes ellenállással és tervszerű 
munkával a teljes reformprogramm megvalósításában reménykedet t . 
A reformpolitika nagy megerősödést nyer t a kiszabadul t Kossuth-
ban, akinek, mint a nemzet ügyéért szenvedő márt i rnak a nép-
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szerűsége – bebörtönöztetése a la t t – hatalmasan megnövekedett. 
Kossuth új munkája a lka lmas volt arra, hogy továbbfokozza úgy 
az ország sürgető reformhangulatát , mint a maga népszerűségét 
is. Elnyerte a Pesti Hirlap szerkesztését s az Országgyűlési és 
Törvényhatósági Tudósításokban e lkezdet t hírlapi izgatást most 
már a lka lmasabb eszközzel folytatta tovább. A Pesti Hírlap rövid 
időn belül 5000-es példányszámú napilappá lett, melyet számról 
számra várt és örömmel olvasott az ország egész tanultabb vezető-
rétege. Nagy hatalmat jelentett ez a hetente kétszer megjelenő 
ujság – hiszen az ország többi lapjai csak néhány száz példány-
ban jelentek meg. Nem lett, mint lehetet t volna, a közgondolko-
zás irányítójává, a reformprogramm részleteinek egyre alaposabb 
és gyakor la t ibb megvalósítójává, a reformok melletti izgatásával 
azonban állandó hul lámzásban tartotta a közhangulatot. 

Az 1840. év eseményeit Széchenyi is nagyon jelentős fordulat-
nak látta az ország átalakulása szempontjából. Azonban az ellen-
zékkel és Kossuthtal szemben a kormány engedményét nem úgy 
í tél te meg, mint amelynek alapján további el lenzéki harc lenne 
szükséges s a reformnak engedmények általi kicsikarása a köve-
tendő út. Úgy látta, hogy e poli t ikai fordulattal a kormány maga 
közeledett a reformpoli t ikához; ál láspontja az volt, hogy a refor-
mok. megvalósítása most már a kormánnyal való együttmunkálko-
dásban keresendő. 

A diadalt nem az 1835–1840 között vívott szólásszabadsági, 
országgyűlési harccal való kapcsolatában nézte, hanem abban a 
történeti fejlődésben, mely az »alvó Magyarország« felrázásával 
indult meg s mely nemzetünket és országunkat a „haladás” útjára 
vi t te . Az 1790. év eseményeiben, de különösen az utolsó 1 0 – 1 5 
év történetében látta azokat a jeleket, amelyek által a magyarság 
felrázatott „marasmúsából”. Néhány évvel azelőtt, amikor az 
»extra Hungariam non est vita« nevetséges és tunya gőgje volt a 
magyar nemzeti öntudat tartalma, a nemzet öntudata közel járt a 
ha lá l i álomhoz. Ma, 1841 elején, amikor könyvét i r ja , egészen 
más a h e l y z e t : „marasmusából fe lébredt a nyavalygó és nemcsak 
felébredt , hanem ezentúl legkisebbé sem tud pihenni, sőt nyug-
hatat lanságtúl készte tve saját erején túl akar cselekedni”. Szé-
chenyi , aki maga is közvéleményt ostorozó, reformokat sürgető 
és programmot adó írásaival egyik elindítója volt ennek a 
folyamatnak, 10 évvel a Hitel megje lenése után, aggódva figyeli 
a nemzet ál lapotát és nem tar t ja kívánatosnak a további izgatást, 
hanem a te t tek , a megvalósítások nyugodtabb és csendesebb ide-
jét látja e lérkezet tnek. Az 1839–40. évi országgyűlés által ki-
vívott engedményt azért tartotta nagy vívmánynak, mert remélte, 
hogy általa a reformirányzatnak az oppozicióban megerősödött 
jelszavas hangoskodása megszűnik s a nemzet jobbjai hozzálát-
hatnak ahhoz, ami most van n a p i r e n d e n : „kimutatni t. i. a mi-
képen-t; mert hogy tennünk kell s tennünk hasznos, azt már 
nemcsak el ismeri a nagyobb rész, hanem ezen érzelemtől kel le-
tén túl fel is csordul. 

A szólásszabadság tek in te tében kivívott engedményt az or-
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szág közhangulata kiinduló pontnak, Széchenyi zárókőnek tar-
totta. Természetszerűleg következik ebből a helyzetmegítélésből , 
hogy a Pest i Hírlap munkáját i mely a reformhangulatot nem el-
mélyíteni. hanem továbbter jeszteni igyekezet t , nagy mér tékben 
veszélyesnek és károsnak látta. Ezér t írja meg »A Kelet Népé«-t 
1841 február és június között Kossuth és a Pesti Hírlap e l len , 
éleshangú birá la t alá véve nem annyira i rányukat , mint i nkább 
a modort és taktikát, amely szerinte tel jesen e lh ibázo t t és veszé-
lyes. Ellenükben fejt i ki h í ressé vált tételei t országlási rendszeré-
ről, melynek alapja nem az érzelmek fe lkel tése , ébrentar tása , ha-
nem minden körülmények között, még a népszerűség feláldozása 
árán is, az ész, a kiművelt , a józan, számító ér te lem minden köz-
dologban való uralmának a biztosítása. 

Nagy kérdés, hogy ha Széchenyi akara ta szerint igazodik az 
1840-es évek poli t ikai története, vajjon megszület ik-e akkor is az 
1848.-i alkotmány és hogy el tudja-e kerülni nemzetünk azt az 
egyenlőtlen, súlyos küzdelmet , amelyet 1848–49-ben egyszerre 
kel let t az ország összes nemzetiségei és két európai nagyhatalom 
hadserege ellen vívnia. Nehéz megítélni, hogy vajjon másképpen 
és jobban alakult volna-e a magyar fejlődés, ha Széchenyi ideje-
korán elmondott f igyelmeztetése meghal lgatásra talál. De fe lada-
tunk nem is az, hogy mult századi történelmünk szakaszai t mérlegel-
jük a Kelet Népe mértékével , hanem, hogy fel idézzük a százéves 
könyv mai időszerű tanításait . 

A NEMZETISÉGI KÉRDÉS 
SZÉCHENYI egész munkássága a magyarság élet-halálharcá-

nak tudatosságából született . A magyar sors mély átélése teszi 
jelentőségét időfelettivé. Nem egy feladat vagy egy könyv embere 
ő s nem is a máért vagy a holnapér t küzd, hanem az emberi -
ségnek akar ja a nemzetet megtar tani és az örökkévalóságot szá-
mára meghódítani. Minden nagy magyar cselekvés rugója az a 
látás, hogy rokontalan népünket végső veszedelem, közel i nagy 
nemzethalál fenyegeti . A magyar lé t mélyén rejlő halá l fé le lem 
tudatosodása bontja ki a nemzetmentő munkát. Külső veszedelmek 
szolgálnak alkalmul arra , hogy önmagunkra, helyzetünkre ráéb-
redjünk és hogy tegyünk valamit. A külső veszedelem azonban 
nem több, mint intő jel, mert nemzeti öntudatunk nem azzal 
szemben formáztat ik meg – attól csak kiindul, hogy nemzeti 
bűnbánattá mélyüljön el, a cselekvés pedig nem részleges újítás, 
hanem egyetemes reform, nemzeti újjászületés. Talán nincsen 
magyar írás, mely világosabban mutatná ezt a sorsérzést, mint a 
Kelet Népe. Akkor, amikor az egész ország ujjong három nagy 
fia kiszabadulásának, amikor a Pesti Hírlap és más újítók terv-
nélküli sorrendben, emleget ték fel hol a kisdedóvás, hol a töm-
löcök, hol egy országos Mátyás-szobor a lapnak az ügyét – 
Széchenyi nemcsak középeurópai távlatból, de a magyar sors egye-
temes látásának távlatából nézi a jelen egyes jelenségeit és a 
reform megvalósításának sorrendszerű szakaszai t . 
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„VESZÉLY FENYEGETI A MAGYART!” – erre akar 
figyelmeztetni a Kele t Népe. Sorsunk, helyzetünk reális vizsgálata 
híj ján, az irányítók érzelmi poli t ikája következtében „zavarnak 
vezére l te t ik a nemzet”. „Volna egyedül alkotmányunk veszély-
ben – í r ja – vagy csak arrul szó, mikép kell jen azt tágítani, 
a lehető legtöbbre ruházni , nem volna akkor b a j ; lenne csak az 
kérdésben, miképpen lehessen a lehető legnagyobb számot anya-
gilag gazdagítani , könnyű lenne akkor m i n d e n ; csak ne forogna 
egyéb fenn, mint te r jesz ten i művészetet és tudományt, és vajmi 
hamar érnénk célt. Mindez azonban feladásunknak csak fele, de 
de még fele sem! a magyarságot óvni és ki fe j teni , a másik ennél 
nem csekélyebb, hanem jóval nagyobb tekintet.” 

Különösen egy vonatkozásban mutat reá a bekövetkezhető 
veszélyekre. A reformpolit ika hangoskodói nemzetiségünk ter jesz-
tése által remél ik magyar kérdése ink megoldását. Nem elégednek 
meg azzal, hogy a magyar nyelv az ország hivatalos nyelvévé 
tétetet t , hanem ezen az úton további magyarosodást kívánnak. Az 
érzelmi polit ika nagy magyar ábrándjával szemben mutat reá 
ar ra a súlyos helyzet re , melyben k is számunk és nagy népek 
közé éke l t he lyze tünk következtében nemzetünk él . „Vajjon jó 
takt ika-e , ha egy font magyarsággal nagy hetykén kiál lunk s 
abban el aka runk olvasztani 3/4 font tótot, 60 font szlávval egybe-
függő tótot, 1/2 font görögöt, 40 font vallásrokonnal egybefüggő 
görögöt, 1/2 font oláhot, szinte 1/2 font tal egybefüggő o láhot ; és 
végkép 40 font németet , velünk lehető legnagyobb összefüggés-
ben levő németet . Hol vannak i t t a hihetőség számai, hol igér-
kez ik itt s i k e r ? Én sem hihetőséget , sem s iker t 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, fenyíté-
ke t érdemlő gyermekekként gyenge fazekunkat minden fazék, 
sőt a szláv és német kőedény ellen is, mi, számban annyival cse-
ké lyebbek , s rövid idő alat t törött cserép lesz a magyar”. 

Az ész politikája mindenek előtt a nemzetiségi kérdés tekin-
te tében diktál türe lmet és megfontoltságot. A nemzetiségi kérdés 
igazi mivoltának át nem értése valóságos kóros magyar jelenség, 
amit Széchenyi átoknak és vakságnak bélyegez. E vakságból szü-
le t tek azok a javaslatok, amelyek iskolák, magyar tanítók mun-
kája ál tal remél ték megoldhatónak a nemzetiségi kérdést. E túl-
zóknak í r ja f igyelmezte tésé t : „A magyarságot a családi élet (t. i. 
a nemzet iségek családi élete) köreibe ne kényszer í tsük tűzzel-
vassal, nehogy a visszahatás törvényei szerint tűzzel és vassal 
ismét visszaverettessünk s megsemmisíttessünk”. Azokat a gondo-
latokat jegyzi itt le első ízben, amelyeket másfél év mulva hí res 
akadémiai beszédében formulázott meg olyan vi lágosan: 

„Feleljünk azon egyszerű kérdésre, mely körül forog a csaló-
dás és nekem legalább úgy látszik, mintha rögtön le kellene esni 
a legvakbuzgóbb szemeiről is a fátyolnak, hogy vajjon, ha valaki 
magyarul tud, magyarul beszél , innen következik-e, mikép neki 
ezért már magyarrá is ke l le t t volna á ta lakuln ia? Nyelvet, nem-
zeti sajátságot, ily fe le t te könnyű szerrel nem lehet biztosítani – 
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a szólás még korántsem érzés, a nyelvnek pergése még koránt-
sem dobogása a szívnek és ekkép a magyarul beszélő, sőt leg-
ékesebben szóló is, korántsem magyar még.” 

ÚGY ÉREZZÜK, hogy Széchenyi nemzetféltő óvatosságtól 
áthatott szavai ma is időszerűek. Nem azé r t : mintha nemzetiségi 
poli t ikánk irányítói nem látnák világosan a nyelvi asszimiláció, 
az ál lamnyelv taní tásának és a nyelvkérdésben kiélesedő nem-
zetiségi kérdésnek egész területét , hanem azért, mert jól lát juk, 
hogy a nemzetiségi poli t ika alakí tója, végrehajtója nem egy-két 
vezető ember, hanem az egész nemzet i társadalom. Ma, amikor a 
nemzetek közötti é r in tkezés oly széles társadalmi felületen tör-
tén ik , mindenkinek meg kel l hallania Széchenyi intő f igyelmez-
tetését s hogy kialakulhasson a nemzet érdekei t igazán szolgáló 

nemzetiségi politika, egész közvéleményünk á ta lakulására van 
szükség. Amióta a lkalmunk van a közelebbi megismerésre, mi 
erdélyiek különös el lentétként lá t juk a mai magyar közvélemény-
ben fennállani azt a ket tősséget , mely egyfelől gyanakvással néz 
minden asszimilánst, másfelől nemzetiségeink elmagyarosí tását 
kívánja. 

A nyelvkérdésben, mi, ak ik á tmentünk egy nevetséges és 
eredménytelen asszimilációt kereső poli t ika el lenünk szegzet t 
támadásain, tel jes lé lekke l val l juk Széchenyi t an í tásá t : „nyelvet, 
nemzetiséget ily fe le t te könnyű szerre l nem lehet biz tosí tani!” 
A „második oldalról”, nem a beolvasztó, uralkodó nemzet, hanem 
a beolvadásra ítélt, k isebbségi nép oldaláról hozzuk a bizonyíté-
kot Széchenyi igazságához. Talán nem tulzunk, ha abban foglaljuk 
össze kisebbségi tanulságainkat , hogy az államnyelv erőszakos 
terjesztése egyfelől, visszahatásként, a k isebbségi nép nemzeti 
öntudatának a megerősödését szolgálja, másfelől pedig egy olyan 
lehetőséget nyit meg, mely által az önmagába zárkózásra í tél t 
kisebbségi nép kiléphet szűk kereteiből , munkás, polgári és vezető 
rétege lehetőséget nyer a társadalmi élet sok területén való előre-
törésre. 

Programmot nem adhatnak ezek a sorok, de világosan le-
szögezzük azt, hogy a nyelvkérdés alapos végiggondolása után 
egész társadalmunk egységes állásfoglalását kel l előkészítenünk. 
A magyar birodalmi gondolat, amit ma leggyakrabban Szent Ist-
ván nevével összekapcsoltan emlegetünk, a nemzetiségi k é r d é s 
és elsősorban a nyelvkérdés területén kíván pontos tisztázást és 
széleskörű nemzeti felvilágosítást. E munka számára jegyezzük 
fel Széchenyi szavait, amelyek a nacionális l iberál izmus legfor-
rongóbb korában intet ték már vigyázásra a nemzetet és fe j te t ték 
ki a mindenkori magyar türelmesség és a jól felfogott nemzeti 
érdek szellemében a magyar álláspontot. Az ész poli t ikáját kell 
az indulatok hevítése helyett ebben a kérdésben is megvalósíta-
nunk és hallgatnunk kell a Kelet Népe mérsékle t re intő s egyben 
messzi távlatokra mutató f igyelmeztetésére; „Várjunk valamit az 
időtől is!” 

A nyelvkérdés – Széchenyi világosan látta – csak egyik 
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rész le te és eszköze a nemzetiségi ké rdésnek . Szerinte a nyelv-
kérdés erőszakolásával súlyos he lyze tünkben várni kell . de a nem-
zetiségi kérdés t meg kel l oldani. Az időszerű parancs az, hogy 
poli t ikánk nemzetiségi balszárnya vonuljon vissza és az alkotmá-
nyos jobb szárnnyal ha lad junk előre. Nem ke l l erőszakolni azt, 
hogy nemzetiségeink magyarul beszé l jenek, hanem alkotmányun-
ka t ki kell t e r jesz tenünk rá juk , hogy így megkedvel tessük ma-
gunkat velük s magatar tásunkat úgy kel l i rányukban kia lakí ta-
nunk, hogy türelmes magatar tásunk „olvasztói fennsőbbségként” 
hathasson. Amióta idegen népfajok is élnek nemzetünkön kívül 
országunk területén, a magyar nemzetiségi poli t ika mindig ez volt: 
bei l leszteni a nemzetiségeket é rdekeink és sorsunk által megha-
tározot t tör ténet i közösségbe. E törekvést történelmünk tanúsága 
szerint soha sem erőszakkal , hanem mindenkor csak a megnyerés 
módozataival, a jogok és privi légiumok megadásával v ihe t tük 
eredményes véghez. Széchenyi legigazibb történelmi tanúságaink 
szellemében határozta meg nemzetiségi politikánk célját: „Hunnia 
határai közt minden kebel minden velő egy nagy nemzeti érdekre 
forrjon össze!” Meggyőződésünk szerint , melyet ugyancsak kisebb-
ségi sorsunk tapasztalatai alakítottak ki, nemzetiségi polit ikánk-
nak – ha túljutott a nemzet i jóvátétel á tmeneti idején – ma sem 
lehet más iránya, mint Széchenyinek nemes ideálizmust mutató, 
de körülményeink szer int egyedül reá l is alapelve. 

A MAGYARSÁG VÉDELME 

„MINDENKIT MAGUNKKAL KIBÉKÉLTETNI!” ez Széche -
nyi nemzet iségi pol i t ikájának a köve te lménye; de e követelményt 
gondolatában megelőzi a magyarság védelme és kifejlesztése. 
Hiába aka r juk egy új Pax Hungarica megvalósítása é rdekében 
bevenni a lkotmányunk sáncai mögé a tótokat, görögöket, néme-
teke t , ha ugyanakkor nem áll e sáncok mögött egy erős, szabad 
magyar nemzet . Az «alkotmányos jobb szárny» ki ter jesz tése min-
denek előtt a magyar jobbágyságnak az alkotmányba való felvé-
te lé t jelenti s ez ál tal az egész magyar nemzetnek a megerősö-
dését készí t i elő. 

Futó sorokban azt a szociális t a r t a l m i magyarság-program-
mot ismét l i meg i t ten Széchenyi, melyet néhány évvel előbb a Stá-
diumban olyan világosan kifej tet t . Bátran taní t ja , hogy a nemes-
ség a nemzetnek c sak egy kis töredéke, mely nem tud megfelelni 
annak a sokrétű kötelességnek, amely nemzetünk kifej lesztése 
munká jában e lénk á l l . „Hiszem erősen, hogy külömb helyet 
foglalnánk el a nemzetek sorában ma, ha ősi törvényhozóink gyö-
keres reformációk á l ta l 800 ezernyi súlyú talpkő helyet t lassan-
ként 10 milliónyi súlyút raktak vo lna ; ha idegen grat ia , gyámol 
és segítségkoldulás helyet t , saját nemzetiségükben, önkeblükben 
s kar ja ikban és az ország minden lakosi fe lszabadí tásában bíz-
tak volna.” 
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Széchenyi szociális programmja nemcsak dicséret és e l ismerés 
ama ki lenc mill ió felé, mely bár ki rekeszte te t t az alkotmány sán-
caiból, de azér t „hű jobbágy s mily hű! jó katona s mily jó!” 
– hanem politikai meggyőződésénél is mélyebb és komolyabb 
„lélekismereti vallomás”, hogy e ki lenc millió nemcsak része a 
nemzetnek, hanem „a magyarságnak utolsó záloga, reménye, fenn-
tartója”. Nincs megdöbbentőbb, mint a mai fa lukutatók és szociál-
polit ikusok írásai után olvasni a 100 év előtti Széchenyi-műveket 
és felfedezni azt, hogy mennyire egyként szólanak a magyar 
jobbágykérdés megoldásának nemzeti szükségességéről. Él tünk 100 
esztendőt anélkül, hogy a nemzetnek ereje vagy a lkalma let t 
volna megoldani azt a döntő kérdést , melyet Széchenyi már akkor 
megmaradásunk egyedüli fe l té te lének jelölt meg. Nem a nemzet-
féltő irodalom történetfelet t i egységének hangja az, ami megra-
gad ebben az egymás mellé á l l í tásban; az döbbent meg, hogy 
megérezzük: 100 év alat t nem történt semmi lényegbevágó vál-
tozás. Jobbágyfelszabadítás és minden egyéb, amit e téren felso-
rolhatnánk, nem vál toztat tak a magyar nemzet vétkes és h ibás 
társadalmi felépítésén. A magyar paraszt nyomorúságában úgy 
telt el egy évszázad, hogy Széchenyi történet i szava, helyzet-
rajza, programmja és próféciája nemcsak szel leme szerint idő-
szerű, hanem tételről-tételre helytálló ma is. 

Nem hall juk-e ma is ugyanúgy a külső fenyegetést , mely a 
szociális rendjében megújult Európa felől fenyegeti be teg társa-
dalmunkat, amint azt Széchenyi k i f e j ez t e : „mi a r ra jutottunk, 
hogy a 19. században – midőn az ember méltósága szent kezd 
lenni – pirulás nélkül , publice beszélünk egész Európa hal la tára , 
de misera plebe contr ibuente; a külföldnek ez iránti türedelmét csak 
előtte ismeretlen lé tünknek k ö s z ö n h e t j ü k . . . ” 

Nem ál lanak-e most is ott a konzervativizmus oldalán azok 
a bölcselők, ak ik ellen már Széchenyi is hadakozot t , szemükre 
lobbantva, hogy t é te lük : «népünk polgári létre, önállóságra nem 
érett még» – további 800 évre kívánja biztosítani azt történelmi 
lassúságot, mely az egyéni semmit tevésen át a nemzet egyetemes 
pusztulásához vezet. A halogatás, a végnélkül i tanácskozások és 
előkészítések nemzetpusztító ténykedése e l len kiá l t fel: „elvégre 
bizony késő lesz s akkor hazánk egy, az egekbe dicsően emel-
kedet t Építmény helyett , melynek sarkala t ja tartós, egy, minden 
sarkaibul kidőlt . Rommá fog bomlani, mely a la t t a magyarnak még 
emlékezete is elenyészend”. 

A tennivaló, amit e ha logatókkal szemben sürget , világos: 
„Hunnia minden lakosinak polgári lé tet adni!” „Közakarattal minél 
előbb a Nemzet sorába iktatni a népet!” „Honunk minden lakosinak 
a nemzet sorába ikta tása bizonyos életet t e r jesz tend; 9 milliónak 
ezentúl is abbuli k i rekesz tése e l lenben e lkerü lhe te t len ha lá l t 
hozand anyaföldünkre. Ez lé lekisméret i vallomásom.” 

NINCS HOZZÁTENNIVALÓNK Széchenyi szociális magyar 
programmjához. Nem k íván juk sem tör ténet i adatokkal , sem vala-
milyen mai kórkép megrajzolásával erősíteni szavainak igazságát . 
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Hitünk szerint az ő lé lek ismere t i vallomása ma már minden 
jó magyarnak le lki ismeret i ügye és életparancsa. S úgy érezzük, 
hogy ez az a magyar kérdés, melyre nézve ma leginkább vonat-
kozik a Kelet Népének az egész országlási rendszer t meghatározó 
f igye lmez te tése : „az van napirenden, hogy kimutassuk megoldá-
sára nézve a miképpen-t”. Az ész szavára kell most már hal lgat-
nunk és kerü lnünk minden további uszítást, fellengös enthusias-
must és „a mai nagydivatú korteskedést”. Több mint egy félév 
te l t el, hogy Erdély egyik része visszatér t az anyaországhoz s 
nem hangzott el azóta egyet len jelentős erdélyi nyi la tkozat sem, 
nem mutatkozot t semmilyen erdélyi mozgalom, mely a magyar 
társadalmi megújhodás ügyét az erdélyi szel lem nevében akar ta 
volna a pol i t ika i forum zsibongásában zászlójára írva körülhor-
dozni. Ez a hal lgatás nem jelent érdekte lenséget vagy elzárkó-
zást . Erdélyi óvatosságot, körül tekintés t és cselekvési komoly-
ságot jelent csupán : az idő, a körülmények és módok mérlegelé-
sét, az ész poli t ikáját , annak a cselekvésnek a véghezvi te lére , 
melynek szükségessége – ismételjük. – hitünk szerint minden 
magyar lé lekben e ldöntete t t . 

I rásunk nem a k a r ezen a mai e rdé ly i magatar táson rést ütni , 
c sak meg akar tuk ál lapítani azt, hogy ha a jelen körülmények 
között színgazdag le í rásokkal vagy hangos k i je lentésekkel nem 
igyekszünk Széchenyi reformgondolatainak a túlhangsúlyozására, 
nemcsak erdélyi helyzetünk, hanem Széchenyi szel leme szerint 
is járunk el. A Kelet Népe tanításával megegyezőleg val l juk, hogy 
a magyarság társadalmi megújhódása az egész magyarság védel-
mét és megmaradási fel té telét jelenti. A magyar parasztság tár-
sadalmi helyzeté t nemcsak belülről , a magyar életerők kifejlődé-
sének érdekéből, nemcsak kívülről : az új európai szociális rend 
igazsága szempontjából , hanem Erdélyből : nemzeti létünk veszé-
lyezte t t sége oldaláról is nézzük. 

Erről az oldalról világosan látszik, hogy ál lamunk jó nemze-
tiségi és szerencsés európai poli t ikát csak úgy tud folytatni, ha 
előbb a társadalmi kérdés t megoldotta. Széchenyi látása szerint, 
ennek h í j ján csak az összeomlás lehet osz tá lyrészünk: „ha a 
magyar alkotmány sáncai mögött nem áll, vagy azon túl kalando-
zik a magyar , okvetlen nemcsak a sáncig vissza, de végképp 
abból is k ivere t ik . Boruljon c sak ránk az északi népek áradásival 
a ke le t i kérdés megbomlása, vegyünk ki addig – magyarságunk 
mindenkire felkényszerí tése ál tal – mindenkit béketűréséből s 
viszont ne tegyünk alkotmányilag semmit , ne tágítsuk annak alap-
ját, ne használ juk azt emeltyűül, e lkerülhe te t lenül oly szűk szigetre 
fog szorí t tatni végképp vérünk, vagy jobban mondva vérünk privi-
légizált töredéke mindenünnen, sőt még saját fajtánk által is, 
hogy idő előt t leli magát egy felet te szűk és sötét hat deszka 
közötti űrben, melynek neve koporsó.” 1918-ban ránk zúdul t a 
Széchenyi megjósolta végzet s ha a koporsó nem is, de a tör ténet i 
Magyarország közepén csak egy szűk sziget let t a menedékünk. 
Ma meg kel l hal lanunk Széchenyi prófétai szavát és tanulnunk 
ke l l a multtá vált t ragédiából . Nemzetünk védelmének kiváló 
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eszköze az erős hadse reg , a jó nemzetiségpoli t ika, a szellem hódító 
ereje, de mindehhez szilárd „10 millió súlyú alapot” csak a magyar 
parasztság társadalmi felemelése adhat . 

ZARÁNDOKI KOMOLY MAGAMEGTAGADÁS 

A KELET NÉPE több, mint a re formkorszak egyik politikai 
i r a ta . A Pest i Hírlap ellen í r t vi tairat messze k iemelked ik korá-
ból. nemcsak tar ta lmi elemei révén, hanem az egész könyvet át-
ható személyi megnyilatkozások komolysága és mélysége á l ta l is. 
Az ötven éves Széchenyi mögött, amikor e művet ír ja , immár egy 
nagy nemzetépítő mult ál l , t e le alkotásokkal , megvívott küzdel -
mekkel , sok gonddal és a nemzet sorsán való szüntelen tépelő-
déssel. Lelkiismereti kényszere a la t t írta meg e könyvet , melynek 
megjelentetéséről legjobb bará ta i és h ívei is igyekez tek lebe-
szélni, Az aggodalomtól túlfütöt t lé lek írása a Kelet Népe, melybe 
az «ész polit ikája» mellet t i meggyőzés é rdekében beleönt i le lké-
nek minden nemes érzését , indulatát , be le í r ja egész küzdő és 
töprengő személyiségét . Könyvének egyik legfőbb é r téke ez. A z , 
hogy bepil lantást enged a legnagyobb magyar l e lkébe s ra j ta ke-
resztül a magyar ál lamférfi , a magyar vezető örök lelki vonásait , 
e t ikai magatar tását mutat ja meg. Tragikus véget ér t élete bizony-
ság vallomásának igazsága mellett: „Közdolgokbai avatkozásom 
nem volt alkalmi da rab rövid jelenése, mint mikor színpadon hal 
meg honáért a hős és később jóízűen vacsorál.” Nem szerep és 
nem poli t ikai játék a magyar ál lamférf i élete, hanem mind a 
halál ig kötelező hivatás . A hivatás tudat és a felelősségérzet az, 
amit ő a vezetésre képesí tő tulajdonnak nevez. Egyik legszebb 
megnyilatkozása az, amit a vezetéshez szükséges le lk i képességek-
ről ír: „Igen jól tartom emlékezetemben és tar tám mindig, hogy 
nincs vétkesb elfogultság, mely több földi ba jnak volna kútfe je , 
mint másokat vezetni akarni , ahhoz kívántató tulajdon nélkül. 
Lelki ismeretem sugallását . mely szüntelen hangzot t be l sőmben; 
ha nem Te, miért más – korántsem oda magyarázám, mintha 
nekem valami vezetőszerep jutott volna osztályrészül. Isten ment-
sen, de hideg megfontolás s a férf iúi éles e lha tározás utáni k i s 
közéleti pályámat oly hangulatban kezdém meg, mint mikor hajó-
törésnek induló, szerencsét len család megmentése végett, látván, 
hogy másunnan jobb segítség nem jön, ere jében nem, de egyedül 
tiszta szándékában bízó hajós ül gyenge csolnakába” . 

A közeli veszély látásától indított vitája ezen a ponton messze 
felülemelkedik a poli t ika régióin s a magyar jövendő kérdése 
megszűnik számára ha ta lmi vagy éppen tak t ika i ké rdéskén t létezni. 
A magyar jövendő a magyar e t ikai magatar tás 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 ere jé t 
annyira, mintha minden tagja derekasan betölt i és megállja a 
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maga helyét , ha mindenki másutt keresés és másra tolás he lyet t , 
magával számoló hangulat ta l , saját keb lébe nyul.” A másik lelki 
vonási amely be kel l , hogy töltsön minden magyart egyformán, 
bizonyos kötelességérzetnek a fe lébresz tése ; »bajnoki pártolása 
hazánknak«. A szolgálat önmegtagadása az, amit e lovagi erény 
tar ta lma a nemzet elé ír az eddigi hangoskodás és üres lelkesedés 
helyet t . „Bajnoki pártolása honunknak korántsem azon fellengős 
enthuziázmus, mely szer int ugyszólván mindenki a kolomp elő-
v i te lé re hiszi magát meghíva lenni, vagy éppen a mai nagydivatú 
kor teskedés , éppen nem, hanem bizonyos zarándoki komoly maga-
megtagadás, melynél fogva inkább abbahagyni, mint ártani, sokkal 
i nkább használni a honnak, mint fényleni saját lag. k ívánunk s 
törekedünk s a hazá t nemcsak szóval, holt be tükkel és mások 
cselekvéseinek gáncsolásával, de hasznos tet te l is szolgáljuk.” 

A zarándoki komoly magamegtagadás az az erkölcsi magyar 
magatartás, mely nemzet i jövendőnk záloga. Széchenyi, történel-
münk minden igazi vezére és névtelen hőse halálig való hűséggel 
vállalta ezt a zarándoki sorsot. A Kelet Népe Széchenyi értelme-
zése szer int a fel támadás, új élet népét jelenti, az t a magyar 
életet , mely az erkölcsi magyarság ál ta l valósul meg. Száz esz-
tendő távlatából az, ami összekapcsol minket Széchenyivel: h i tünk 
abban, hogy nemzeti fe lemelkedésünk új keletén ez az erkölcsi 
erő sokszorozza meg erőnket és képesí t nehéz feladataink el-
végzésére . 

DR. JUHÁSZ ISTVÁN 
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