
E S Z M É K ÉS E L V E K 

VÁLTOZATOK SZÉKELY KESERGŐKRE 

VALAHÁNYSZOR RÁDÖBBENT A MAGYAR (vajmi ritkán 
tette), hogy egy-két óriáslépéssel hátra van maradva a nemzetek 
szakadatlanul porzó versenyében, majd hosszú töprengés után ki-
tapogatta: hogyan lehetne rövidesen, több legénykedéssel, mint heve-
nyészett készültséggel pótolni a mulasztást, növelni esélyeinket, min-
den esetben fel kellett sikoltania: „már szinte lehetetlen”. Csak 
akkor lehetne szépíteni a hibán, ha az élen haladók feladnák a via-
dalt. Természetesen ez reménytelen számítgatás. Mert, ha egyik ki-
dőlt az élről, a másik ugrik elő, az viszi tovább a haladás szent 
tüzét. A helyezésben változás történt: az elsőből második lett, a 
másodikból első, de mi, a harmadik, változatlanul a küzdelem második 
vonalában maradunk. Vigasztalásunk mégis van, s ha nincs, hát kere-
sünk abban, hogy a mögöttünk levőkhöz mérjük helyzetünket. Európa 
merész vendége, aki hivatlanul is helyet mert foglalni a fehér mű-
veltség csatarendjében s aki hosszú időkön keresztül vezető őrhelyen 
állott, ma úgy tesz, mintha viszonylagos haladásával meg volna elé-
gedve. A szellemi ember hajszolja, bíztatja, keseríti, önérzetében 
bántja, tanítja, példát állít eléje, hadd szégyenüljön meg, ösztökéli, 
mindent elkövet vele, csakhogy nagyobb teljesítményt csikarjon ki 
belőle, azokkal buzdítja vetélkedésre, akik most törnek az élre. 

Sok körülményben keresték már magyar késések okát s leg-
különbözőbb viszonyokban vélték megtalálni. Keresték vérünkben, 
meotiszi örökségünkben, Etelközben, Vereczke útjában, a Lech-mezőn 
és Bizáncnak Botond csatabárdja alatt beszakadt kapui előtt. Keres-
ték Koppány táltosainak feldúlt oltárai körül, a Mohi-pusztán, Mohács-
nál, a majthényi-síkon és Világosnál. Mindenütt keresték, amerre 
valaha csak portyázott a magyar, a lovas ijásztól a gépfegyver 
osztagig. Mindig külső tényezőkben kutatták az okot. Nem találták, 
nem találták. Mivel semmi vitathatatlan magyarázatot nem találtak 
sorozatos késedelmünkre, ismét a magyariakat helyezték górcső alá. 
Tüzetes vizsgálat u tán.ma azt vélik a magyar írástudók, hogy a 
bajok csirája mégis csak bennünk lappang. Diadalmasan ujságolják, 
hogy megtalálták a „morbus hungaricus” kórokozóját. Nem a turáni 
átok ez, (ami nincs is), nem az, hogy „két török közt egy hazáért” 
kellett végvárakban vitézi életet élnünk, mig mások otthon ültek, 
céheket alkottak, betüt faragtak, isteni színjátékot írtak; nem is az, 
hogy kétfejü sast szolgáltunk a magunk oszthatatlan létérdeke helyett, 
sőt annak ellenére; nem is az, hogy „vitam et sanguinem” kiáltással 
feleltünk a „divide et impera” jelszavára; nem az, hogy „viribus 
unitis” volt a miatyánkunk, noha ez a két szó sok elfecsérelt 
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magyar vérbe került. Nem ez a legnagyobb magyar mulasztás. Hisz 
arra való a könnyü lovasság harci modora, hogy a már elvesztett 
csatát is legalább döntetlenre vívja. Abban van a hiba, hogy nem 
vagyunk képesek olyan maradéktalanul kifejteni erőinket, amint azt a 
búvárhajók és páncélkocsik korába átmentett hősiség megköveteli. Vala-
hol hiba van a hálózatban, valahol nem működik a közvetítő veze-
ték. Ne kerülgessük, mondjuk ki magyarán: ott a baj, hogy a magyar 
nemzet fogalma nem takarja a magyar népét. Társadalmunk tarka, 
mint a katonák terepszínű sátorlapja. Vizszíntes síkban, élesen meg-
különböztethető rétegekre hasadt s ezek annyira laza szálakkal van-
nak egymáshoz fűzve, mintha nem tartoznának egy helyre, csak egy 
nagy szeszélyes kéz válogatás nélkül rakta volna egymás fölé. Osz-
tályokról is csak bátortalanul lehet beszélni nálunk. Az osztály fo-
galma lelki összetartást is jelent. Inkább csak szervezetlen csopor-
tokról, szintmagasságot jelölő rétegekről beszélnénk, ha a korszerű 
államépítmény ilyet is ismerne. 

Ha mégis három nagy körnek ismerjük el a magyar nemzetet, 
melyeken belül az inkább megférő. elemek helyezkednek el, akkor 
egy kis elnézéssel három fogalom alá lehetne csúsztatni e köröket s 
népi, polgári és értelmiségi volna e három. A megjelölés azonban 
kissé zavaros, mert – a népitől eltekintve – tiszta határokat nem 
vonhatunk a rétegek között. A polgári magyarul valójában csak kis-
polgári, de magában foglalja a másutt értelmiségieknek nevezettek nagy 
tömegét is, akiknek a szellemi vezetéshez – önhibájukon kívül – 
semmi közük. A társadalomtudomány magyar alkalmazásában inkább 
középosztályról lehet szó (középen elhelyezkedett vagy középre lö-
kött osztályról), mely felszívja a munkást is, iparost és kereskedőt is, 
a szóhoz nem jutott hivatalnokot is. A belső rokonság kirívó hiányá-
nak ellenére, puszta külső jegyek alapján mégis összetartozónak te-
kintjük ezt a réteget, noha magunk is csodálkozunk, hogy a cinkos-
ságon, a közéletből kivertek nemes bosszúján kívül vajjon mi tar t ja 
össze. A fölötte lebegő értelmiségi rétegnek nincsenek egyetemes 
értékü, csalhatatlan bélyegei. Értelmiségi a magyar úr is, az idefutott 
s a magyarrá ijesztett nagytőkés is, a szabad pályákon vadászó is, 
éppen úgy, mint aki műszerekkel pepecsel, vagy tintába mártott 
tollal figyeli a magyar sors kibontakozását. 

A három réteg azonban – kárunkra – nem csupán sajátos 
lelkiséget, szektába nyomorított magyar tanokat, de három külön 
vércsoportot is jelent. Míg a lovas, kardos, honfoglaló magyar ivadéka 
a földhöz lapulva tekintget fel a magyar élet ormai felé, hol dacosan, 
hol keserűen, a magasabb állványokon idegen mesterlegények hami-
san dudolgatják a magyar dalokat. Minél magasabbra hágunk a lép-
csőn, annál hígabban találjuk a magyar vért , annál könnyebbnek a 
magyariságot, súlytalanabbnak a magyar jelentést. Minél több az 
európai ismertető jegy benne, annál kevesebb a magyar. Igy értel-
mezik a haladást. Mintha azonos volna sajátságaink levetkőzésével. 
Mintha a magyariság ünneplő ruha volna, amit nem illik hétköznap 
is viselni. 

Röviden felelünk. Álláspontunk világos. Ha nem is helyezkedünk 
a vérség kizárólagos jogaira, mindenesetre tehertételnek kell elkönyvel-
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nünk minden olyan keveredési folyamatot, ahol a magyarrá hasonítás 
(asszimiláció) magyar erőket köt le és von ki a nemzeti tartalék ren-
delkezése alól. 

A tudományos társadalomkutatás mai szemlélete még a közép-
osztályt tekinti a nemzet gerincének. Az irányítás az értelmiségé 
ugyan, de a nemzet terheit a középső rétegek viselik. A magyar 
középosztály ellenben, melynek a magyar nemzet terheit kellene viselnie 
és a magyar műveltséget kellene természetes életközegének tekintenie, 
szervesen nem tartozik a magyar fajtához, mert származásában komoly 
százalékban idegen. Nem természetes úton jött létre, nem történelmi 
erők paskolták osztállyá, nem teljesítmények, új feladatok szülték, 
mint más nemzetek „harmadik rendjét”. Másutt a legalsóbb társa-
dalmi szinten támadtak magasabb igényüek, akik birtokba akarták 
venni mind, amit a lehetőségek felkínáltak, sőt kiverekedni azt is, 
amit nem kínáltak fel. Nálunk egy csúnya hűbéri rontás mérhetetlen 
messzeségbe lökte egymástól a magyar föld megdolgozóját és a 
magyar munka haszonélvezőjét. A szédületes szakadék kitöltésére 
hivatott középosztály már nem is jöhet létre olyan módon, hogy a 
Dózsa György óta duzzogó két réteg közös érintkezőpontot keresett 
és talált volna. Könnyebb helyzete volt az idegennek, mert nem kel-
lett felejtenie, megalkudnia, megbocsátania, fenntartással közelednie. 
Igy a tátongó résbe jórészt idegen, vagy rosszul magyarult elem, úr-
ral komázó hordalékréteg rakódott le. Beszélni megtanult ugyan 
magyarul, de gondolkozni soha, érezni annál kevésbbé. Ebbe a ma-
gyart kettéfeszítő, alaktalanul gomolygó tömegbe észrevétlenebbül 
vegyülhetett a magyar is. A lezüllött magyar úr is belehullott ugyan, 
a kiemelkedő paraszt is feltornászhatta magát, ha az ármányos közel-
harc nem keserítette „eb ura fakós” magyar „belvillongóval”. Erkölcsi 
deresre húzhatta urait, de azon túl csupán a belenyugvást választ-
hatta osztályrészül, ha a magyar élet egy szálát nem akarta eltépni 
magában, vagy külföldre menekíteni, idegen fajnak ajándékozni. 

Valahányszor cselekvési kényszer és faji bánat tettre ösztökélte 
a magyart, a végrehajtást mindig a még le nem ülepedett eszme-
világu középosztályra kellett bíznia, mert az sajátította ki a magyar 
faj ta szellemi előharcosának jogait. Nem értette a magyar törekvése-
ket. Sután állott a magyar célkitűzések előtt. Nem értette a magyar 
hangot: sem a futó örömet, melynek gyökerén lent a mélyben, zoko-
gás rágott; sem a jól-rosszul leplezett bánatot, melyet csak egy foj-
togatott fa j ta érezhet, felülről nézve ezt a szép világot, ahonnét ki 
akar ják marni. A magyarul kimondott szót sem értette át. Hogyan 
érthette volna az álmot, a titkos óhajt, melyet nem lehetett kimondani, 
megvitatni. Vannak olyan veszedelmek, mikor nem szabad végighor-
doznunk a véres kardot az országban, de a magyarnak értenie kell a 
szóból akkor is, ha barátság, előzékenység, bírálat vagy szitok is van 
mögé rejtve. 

Ezért sikkadtak el a szép magyar fohászkodások. Ezért marad-
tunk nagyobbrészt ígéret Európának. Ezért szorongtunk a ránk irá-
nyított fegyvercsövek előtt. Vannak pontjaink, ahol rést lehet ütni a 
dunai útak őrtállójának várán. 
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SZÉTTAGOLTSÁGUNK IDEJÉN, a parancsolt béke megtépett-
sége alatt kijártuk az új magyarság magas iskoláját. A hallgató em-
berek fölényével figyeltük a körülöttünk zajló, zsibongó, merőben 
idegen közéletet. Sem tartalmához, sem formájához – ez utóbbihoz 
részben az ők akaratukból nem volt közünk. Egy magától összeomló, 
bűneiben is kisszerű államszervezetben tapasztaltuk kézzelfoghatóan, 
hogy a társadalom, mely nem természetes úton jött létre, nincs annyira 
alátámasztva, hogy a rázúduló csapásokat elhárítsa, vagy legalább el-
viselje. Eszmei síkon mozgó tételeinket egy nemzetinek nevezett esz-
mény példátlanul gyors összeroskadása edzette gyakorlati igazsággá. 
Felelőtlenség a nép hitkereső áhitozásával visszaélni, porlandó bál-
ványok szolgálatába állítani, mialatt nemzeti értékek s egyben egye-
temes emberi kincsek kallódnak el. Önmagát megbosszuló vétek s 
részletigazságért fogni fegyvert, mikor a teljes igazság is kivívható. 

Megriasztott kis nép vagyunk, – mondják s bántóan éles hang-
súlyt tesznek parányiságunkra, mintha ezzel egyúttal az élethez való 
jogainkat is újra akarnák adagolni. Nem singgel mérik az embert, 
nem számmal fejezik ki a nemzet nagyságát. Nem tudjuk felfogni és 
nem is vagyunk hajlandók bölcsen mérlegelni, hogy miért volna 
olyan szörnyü bűn ragaszkodni a léthez, megmaradáshoz, sajátos 
hagyományainkhoz ebben az arányszámozott, életteres, kenyérjegy-
gyel ésszerűsített (racionalizált) vén Európában. A magyar faj ön-
védelme ott kezdődik, hogy kitartóan siketek maradunk minden sugal-
lat iránt, ha félreállásra int, helyünk átengedését tanácsolja. A magyari 
ember csak a saját szive dobbanásától kérjen tanácsot, a belülről 
jövő hangban és józan itéletében bízzék csupán, valahányszor a maga 
sorsának intézéséről van szó. A tanácsnak akkor sincs nagyobb súlya, 
ha nekünk adják, mintha mi adnók másnak. 

Kisebbségi hadállásainkban is tudtuk, hogy a mélyről felbugy-
gyanó magyar életigenlés biztos választóvize a magyar vérből merí-
tett vezetőréteg lehet. Akkor azonban a fontolgatáson és tudomásul-
vételen túl, egyéb lehetőség nem kínálkozott. Ésszerűtlen lépés lett 
volna magyar nevelésükben rendre utasítani azokat, akik már csak 
a magyar élet peremén szorongtak, kitéve az elsodródásnak és szét-
morzsolódásnak. Egy bizonyos csoport, mely 67-ben akkora zsivajt 
csapott magyarságával, átmenetileg ismét lármássá tette az erdélyi 
magyar közéletet, figyelésre kényszerítette a magyar szellem jár-
őrét: most tűnik ki a magyarrá lényegülés igazi értéke, most dől el 
a kérdés, hogy melyik győz, ha a nyelv és érdek kel viadalra. A 
magyarság nem avatkozott bele. Az a csoport függetlenül döntött 
magáról. Joga volt hozzá. És nem minket v á l a s z t o t t . . . Felszisszen-
tünk. Ehhez nekünk is jogunk volt. Fájt , mert két dolgot élesen, el-
kenhetetlenül leszegezve láttunk ezálta. 1. nem csupán számban 
fogyatkoztunk meg, hanem eggyel több szakaszon kellett készülnünk 
a védelemre; ismertük a lélektani törvényt, mely az ellenséghez 
hunyászkodott régi bajtársat, aki ismeri házi gondjainkat, – bár 
indokolatlanul – engesztelhetetlen és veszedelmes üldözőnkké teszi; 
2. nem hunyhattunk többé szemet az előtt, hogy ezek nem tartották 
érdemesnek tovább viselni az állami keretek nyujtotta előnyöktől meg-
fosztott puszta magyar létet. Kissé megcsaltnak éreztük magunkat, 
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mint akit rászednek. Úgy véltük, hogy a magyar élet, a magyar lét 
anyagi érdekektől függetlenül is elég érték arra (így vallották egykor 
a fülünkbe), hogy a közénk kívánkozott, kérezkedett és lopakodott ele-
meket közöttünk megtartsa. Komolyan vettük, hogy aki egyszer ma-
gyarnak tudja magát, erőszakot követne el egyéniségén, ha aztán 
álláspontja felülvizsgálására gondolna. Komolyan hittük, hogy ilyen 
gondolatra soha egy magyarrá mázolt sem vetemedhet, hiszen ez 
ellenkezik a tökéletes áthasonulás tényeivel. Tévedtünk. Vagy egyik, 
vagy másik hazugság volt s vagy nem voltak magyarok akkor sem, 
midőn esküdöztek, vagy nem lehetnek soha románok, tótok, vagy 
rácok, csak azok, amik különböző szavak és színek alatt is mindig 
voltak. Keserüen meg kellett győződnünk, hogy a puszta lét határáig 
visszavert magyar élet csak nekünk érték s csak mi találunk igazolást 
annak türelmes viselésére. Ilyenkor utódjainkért élünk, nem pedig 
magunkért. 

Nem örvendtünk ennek a felfedezésnek. Kemény megpróbálta-
tás elé állított akkor, midőn minden kis idegszálunkra szükség volt. 
De belőle született meg a második megállapítás, mely a következ-
tetés szigoru láncolata szerint így kezdődött: „ t e h á t ” . . . 

TÜRELMETLENSÉGGEL NE VÁDOLJANAK. Se azzal, hogy 
gyökeres módszerekkel ki akarjuk elemezni magunk közül mind, aki 
nem Árpáddal jött. Ne vitassák el tőlünk a jogot, hogy a beállott 
tényt utólag megállapítsuk. Ne is fájjon. Ez csak a második lépés, a 
felelet. És csak nekünk szól, házi használatra való. Az első lépést 
azok tették meg, akik sülyedő hajónak vélték a magyarét és cók-
mókjaikkal együt sietve kiugráltak belőle. 

Létjogában senkit nem támadunk azzal, ha egyszerüen és érzel-
mektől mentesen megállapítjuk, hogy a sietve magyarrá mázolt, de a 
természet szent törvényei alapján bensőleg mindig távolinak maradt idegen 
– kevés kivétellel – csak „konzumál” a magyar életformában. 
Zavartalanul és követelőzve élvez minden kis előnyt, a mi magyar 
életünk tartozéka. Ugyanakkor felborzolódva utasítja vissza felhívá-
sunkat, ha áldozatot is kérünk tőle. Ö áldozzon, ő ? Mondjon l e ? 
M i é r t ? Ez a „miért” minden megmagyaráz. Világosan utal a bajra. 
Mert baj van, ahol magyarázkodni és indokolni kell a közösségen 
belül. Mi történik akkor, ha egyszer, egyetlen egyszer nem lesz idő 
magyarázkodni, meggyőzni, könyörögni, fenyegetni? Nem vitás. Az, 
hogy az egyednek sejtelme sincs, mit kellene nyomban és önállóan 
tennie. 

Megnyugtatónak egyáltalán nem nevezhető a tény, ha egyesek-
nek nem fá j a magyar fájdalom. Egy nemzet jajgat és sikong, egy 
nép pusztítja magát ott lent, fajtagondban. De hol van az a magyar 
felelősségérzet, mely tüstént cselekvésre lendülne? Magyar előidőkben 
csak a végek voltak veszélyben. Ma az egész magyar élet egy nagy 
hadiszínjáték (talán egyelőre?) mögöttes területévé vált. Idegenek ro-
hanják meg a földrajzi és szellemi értelemben vett magyar gyepüket. 
Válogatott fegyverekkel, súlyosnál súlyosabb faltörőkosokkal támad-
nak bástyáinkra, hogy bezúzzák és így összébb hurkolják a magyar 
nyelv és a magyar műveltség mesgyéit. 
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Ezért akarunk népi gyökerü középosztályt. Ha a mai közép-
osztály gyökereit nem lehet leereszteni a népig, akkor szivesebben 
vesszük a frissen szárba szökő népi hajtást, mely már fent, a nemzet 
egyetemes mozgalmi síkján bontja ki virágját. Nyitva hagyjuk a kér-
dést : két társadalmi rétegre van-e szükség, vagy háromra az egyen-
súly végett. Ez a magyar írástudók dolga. Mi csak magyar életet 
akarunk, melynek alapvető feltétele a magyar értelmiség selejtezése. 
Nem elég pusztán követeléseket állítani fel. Minél hamarább meg 
kell teremteni azt a közhangulatot, mely színmagyar középosztályt sür-
get, legalább ott, ahol gyorsan és megrázkódtatás nélkül keresztül-
vihető: a Székelyföldön. 

SZÉKELY KISVÁROSAINK „polgársága” izgató képet nyújt a 
kutatónak. Összetételében alig tisztább, mint másutt. Magvát a falu-
ból, földből kiszorult székelyek alkotják ugyan, akik hallatlan ráter-
mettséggel és bámulatos gyorsasággal tanulták meg a kisipar és a kis-
tételü adás-vétel szertefutó érdekszálait és hivatási huncutságait. Már 
egész sor derék ügyvéd-, orvos-, mérnök-, tanár-, de főképen tanitó-
és papnemzedéket adtak a gyepüvédő nemes kis népnek. De a tartó-
oszlopot sűrűn körülfogták a kiolvashatatlan származású elemek, akik 
gyanús mellékzöngékkel szólják a magyar szót és hátsógondolattal 
hiszik a magyar hitet. Nem keltene feltűnést a mai túlzó világban 
mikor szélsőséggel ellensúlyozzák a szélsőséget és külső veszélyre 
külső menedéket keresnek, – ha galiciaiak, cseh trombitások és 
Bach-huszárok kerülnének magyar megvilágításba. Csupán előzékeny-
ségből és a tárgyilagosság vitán felüliségének megőrzése kedvéért 
mellőzzük a nevezgetést. A tény akkor is változatlan, ha az űrlapon 
kitöltetlenül hagyjuk a nevét, akire vonatkozik. 

A székely kisvárosok viselkedése még így is bebizonyította, 
hogy a gazdaivadékokból iparosult kispolgárság kibírja a hét ínséges 
magyar esztendőt is. A kisebbségi sorsban, az államhatalom egy in-
tésére, megszüntek az életlehetőségek, bedugultak a pénzforrások s 
Székelyország mostohább helyzetbe került, mintha a Vadnyugaton 
lett volna s ott legalább fegyverrel védhette volna magát a haramiák 
ellen, míg itt egy féltékeny rendszer törvényen kívül helyezte s aztán 
rászabadította pénzéhes hajcsárait, felruházva az államhatalom tekin-
télyével. (Fegyveres tekintélyre gondolok. Ilyen, legalább befelé, 
eleinte volt). A székely „polgári rend” azonban elhatározta, hogy 
helyén marad. Összeszorított fogakkal, hadbíróság, szurony, engedély-
vesztés és tetézett adóteher árnyékában is oltalmazója, tanácsadója 
és vigasztalója maradt a kis népnek. 

MAGYAR ÚT MA AZ LEHET nálunk, mely megnyitja 
Jákob létráját, magasba vezető ösvényeken visz, hol ki-ki annyira 
hághat, amennyi ereje van. A földből kiszorult háziipari ezermester-
nek kisiparossá kell lennie. A bolti szolgából üzérkedő, nem elvetélt 
életü, lerongyolt reményü proletár. A kisiparosból és kiskereskedőből 
harmadik nemzedékben megszületik majd a romlatlan agyu, friss 
idegü magyar vezetőréteg, mely eget kér magának. Ha a társadalom 
fejlődésében nincs ugrás (sem pénz, sem származás révén), az ú j 

195 

Erdélyi Magyar Adatbank



Parajdi Incze Lajos 

magyar társadalom minden egyes pontja szilárdan alá lesz támasztva, 
hiszen az alsóbb rétegek feszítőerején nyugszik. 

A nemzetgazdasági élet korszerűsítése amúgy is elég gondot 
okoz. A Prahova és Dembovicza völgyének iparvidékein és általában 
a kőolajfinomító telepeken lehet jól megfigyelni azokat a lelki zava-
rokat, melyeket a gépesítés átmenet nélküli bevezetése okoz, köz-
vetlen közelsége révén, az addig bontatlanul ősi parasztfelfogásban 
és életvitelben. A keleteurópai méretekre szabott, de amerikai ütemű 
gyáripar kezdetleges egyszerüségben lepte meg a román falut. A ter-
melés villámgyors átnyergelése még eszmei előkészítésre sem enge-
det t időt. A gép rohamos térhódítása hamar kivetette egyensúlyi 
helyzetéből a román paraszti élet rugalmasabbnak vélt alapjait. 

Biztató jelek vannak arra, hogy fölösleges aggodalom volna a 
székely falut hasonló veszélytől félteni. A magyar élet lüktetésén 
messzire kívül eső részek népe csak elvándorlás esetén kerülhet vá-
ratlanul szembe a géppel. Nem volna előnyös a nemzetre, ha a ki-
kerülhetetlen – így mondom: kikerülhetetlen – iparosodás során az 
észszerü vonalvezetéssel nem egyező igényeket fecskendeznének titkon a 
székelybe, ceruzával papírra vetett kultúrpolitikai tervek helyett me-
rész és egyben kalandos lidérckergetésre bíztatnák; ha a felszaba-
dítást most úgy értelmeznék, mint akik szlovákká betegitették a 
szorgalmas tótot. 

Ha komolyan készülünk új ezredévekre, akkor még nem késő, soha 
sem késő szervezkednünk. Heverő kincseinket úgy kell tekintenünk, mint 
amiket sikerült eddig tárolva tartogatnunk nehezebb időkre. Hegyeinket 
erdőrengetegek borítják. Havasi legelőink önként kínálják a tervsze-
rűen megrendszabályozott állattenyésztés ezer lehetőségét. Széles 
tere nyílik az állati termékeket feldolgozó iparnak. Sebes vizű fo-
lyócskáink mellett az üzemek egész sorát lehetne beállítani a fa ipari 
megmunkálására. Messze földön ismert ásványvizeinket kereskedel-
mileg nagyszerűen ki lehet használni. Fürdőinket, svájci szabásu 
üdülőhelyeinket bel és külföldi vendégforgalommal népessé és kere-
setté lehet tenni. Természeti csodáinkat a képvetítő berendezések 
révén közkinccsé lehet tenni s ezáltal kereseti lehetőséggé varázsolni. 
Kincsek hevernek a föld színén, kincsek a föld gyomrában. Só, gipsz, 
arany, ezüst, vas, szén, bauxit, földgáz és kőolaj vár arra, hogy az 
új állami életre berendezkedő magyar kinyújtsa a kezét utána. Még 
nem is említettük a fejlett cserépipart, a különböző színü és minő-
ségü anyagot, a világhírü székely aragonitot, a szárhegyi márványt, 
meszet, miegymást. A villamosításnak olyan lehetőségei vannak, hogy 
egy svéd – mondjuk – sírva fordulna el tőlünk eddigi mulasztá-
sainkért. A papirgyártást, a gyapju-, len-, kenderszövőipart csak el 
kellene indítani. A gyümölcsfeldolgozó és malomipart már nem is 
sorozzuk ide, hogy kíméljük a magyar képzeletet. Ilyen szempontból 
ejt jük el itt a háziipari bőrcserzés, művészi fafaragás, taplódíszmű-
áru, ácsolás, szövés-fonás, csipkeverés, és himzés megemlítését. 

Gazdagok vagyunk, olyan gazdagok, hogy fulladozunk kincseink 
özönében; olyan gazdagok, hogy nem tudjuk, mit kezdeni velük. És 
olyan siralmasan szegények ezen a gazdag hagyatékon! 
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MAGASABB FALUSI ÉLETSZINVONAL volna a célszerű 
gyógyír. Gyökerestől kimetszeni az elszármazás és kivándorlás fo-
lyamatát, elejét venni a frissen megismert születéskorlátozásnak. 
Nincs elég magyar a földön, akivel veszélytelen magyar életet le-
hetne teremteni, – mondják s úgy is van. Mégis igen sok van egy 
helyben, ha állhatatosan kitartunk a mai létforrások mellett. A föld-
höz, területhez és ásványi kincseinkhez, kihasználási lehetőségeinkhez 
mérten nincs népfölösleg a Székelyföldön. Csak a mostani gazdasági 
élet méreteihez szabva van. S van, tagadhatatlan. Meg kell nyitni a 
föld gyomrát, melynek kincseit századokon keresztül vérezve, pusz-
tulva védte a nép. Nem tudta, hogy létén és becsületén felül, krő-
zusi kincseket, nemzeti vagyont védelmez szebb jövőt érő fiai számára. 

Gép kell nekünk, gép, mely kevesebb munkát igényel és több 
embert eltart. Gépkultúra kell nekünk, hogy egy négyzetkilóméternyi 
magyar televényen legalább kétszáz magyar lélek dicsérje az Urat. 
Ha a magyarlakta területeket kiterjeszteni nem lehet, ha a szomszé-
dos szapora népektől nem bírunk teret csikarni ki egy még nagyobb 
szaporulattal, ha a megszigonyozott európai lélek háborgása nem 
enged békében élni minőségi többletünk érvényesítésére s ha ezzel 
szemben mégis gyarapodni akarunk, akkor csupán egy út van még 
nyitva számunkra a termelés észszerüsítése, a munkamegosztás át-
csoportosítása a népsűrüség emelhetésének érdekében, a magyar élet 
belterjesítése, a javak olyan elosztása, amely mellett nem esik csorba 
a munka becsületén. Ha már nem nyilik alkalom vízszintes növekedé-
sünkre (terjeszkedésnek nevezik) – ami egyébként egy időre esik a 
a népek hőskorával, a feszítő erőfölösleg fegyveres értékesítésével – 
akkor úgyszólván függőlegesen kell gyarapodnunk: magas műveltség-
ben és mély gondolkozásban, szellemi készültségben, fajerősítésben, 
társadalmi berendezésben, intézményes fajvédelemben, anyag- és 
értékelosztásban s mindezzel nem utolsó sorban a népsűrűséggel. 

Itt azonban a legutóbbi időben olyan módszertani melléfogások 
mutatkoztak, melyek alkalmasak arra, hogy az egész hadjáratot vak-
vágányra tolják. A nemkivánatos idegennek nem a pénzét kell elvenni, 
hanem a munkahelyét és jobban csinálni, mint ő. Nem a jövedelmét 
kell körülmetélni egy nem mindig magyar, csak keresztény részére, 
hanem helyettesíteni kell szakképzettebb, lelkiismeretesebb, jártasabb, 
megbízhatóbb, áldozatkész magyarral. Azé az ország, akié a föld, 
szerszám, műszer és a toll. Csak így lehet a magyar elem uralkodó 
ebben az országban, még akkor is, ha egyszer-egyszer nem is kor-
mányoz. Elvégre az egész magyar nép nem lehet kitartott saját hazá-
jában, erkölcsében és munkaszeretetében megfertőzve egy rosszul 
felfogott és gyatrán végrehajtott ú j honfoglalás jelszava alatt. A 
szentistváni gondolat alapja a becsületes együttműködés, semmiképen 
sem az asszimiláció olyan elemekkel, melyek az életért nyugtalan 
lobogással égő magyart vérében támadják meg. 

NEM ARRA SZÜLETETT A SZÉKELY, ez a tiszta beszédü, 
tiszta észjárásu pompás magyar fajta, hogy cselédsorban éljen. Azzá 
csak később tették. Nem hiszünk sorsszerűségben, eleve elrendelés-
ben, semmi ú j babonában. Nem törvényszerű, hogy földünkön min-
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denki busásan éljen, csak éppen az ősfoglaló legyen kénytelen el-
vándorolni onnan, idegen kenyérre, idegen szóra. Miért kellett a szé-
kelynek messze vidékre vándorolnia zsellérnek, fadöntőnek, kőtörő-
nek, bányamunkásnak, a Barcaságra menni állatgondozónak szász 
gazdaságokba, Bukarestbe szobalánynak? Ki tudja, ki t ud j a? Ott-
hon már nem volt egy darabka kenyér a számára. Idegenben is nél-
külöz, amellett, hogy elkallódik, elvesz. De otthon nélkülözni sem 
lehetett volna, csak meghalni szép csendesen. 

Itt van a századokon átmentett művészi érték. Megcsodálják, 
megdicsérik, össze is gyűjtik néha, nagy kőházakba halmozzák. De 
arról még nem gondoskodott senki, hogy ez a tudattalan roppant erő 
amit a külső jegyekbe fojtott élet jelent, állandó együtthatója legyen a 
pezsdülő magyar életnek. Meg kell nyitni a duzzadó erők zsilipjeit, 
hadd folyjanak belé az új magyarság áramlatába. A népi művészet-
nek készen kell állania arra, hagy adott pillanatban az egész nemzet 
magára ölthesse s így védekezzék az ádáz támadás ellen. Igy lenne 
igazán azzá, aminek különböző alakban már annyian álmodták s 
magyar közkinccsé. 

MILYEN EGYSZERÜ VOLNA most elkezdeni! Váratlanul azt 
mondani, hogy ami volt, elmult. Most új életet kezdünk. Nem hány-
torgatjuk fel a multat. Milyen egyszerű volna ma elkezdeni! Talán 
csak annyiba kerülne, hogy a munkás holnap megújult erővel venné 
fel a kalapácsot, a földműves nem csak szeretettel, de kilátással 
hajolna az eke fölé, az író kevesebb kétséggel nézne szembe a virra-
dattal. Akkor is nagyjából minden úgy történnék, mint most s volná-
nak sápadt irnokok, olajos munkások, kövér kereskedők, kapzsi kis-
emberek, volnának szegényebbek, gazdagabbak, beérkezettek és 
ostromlók. De a lényeg mégis más volna. Ma nem mernek az embe-
rek. Valamire várnak, valamit lesnek. Majd holnap, addig hátha 
valami közbejön. Nem kötelezik el magukat, nem lendülnek munkába, 
nehogy eljátsszák esélyeiket egy holnapi hatalmasság előtt. Ma nem 
csinálhatunk semmit. Nem tehetjük ki magunkat annak a veszélynek, 
hogy a ködből és várakozásból kipattanó valaki utólag hibát találjon 
bennünk. Csak odatesszük a vállunkat, kiáltjuk teleszájjal a „hé, 
rukk”-ot, de nem emelünk, mert hátha holnap le kellene tagadnunk, 
amit ma teszünk. 

Mi ez, ha n e m . . . a bátorság megfogyatkozása? (Majdnem 
gyávaságot mondtam). 

A magyar felelősségérzet legsürgősebb tennivalója csak az lehet, 
hogy viharállóvá erősítse a magyar föld megszállva tartóját, a magyar 
parasztot. 

Nem tudni, milyen politikai divatok következnek. Azt sem, 
hogy kedveznek-e vagy ártanak nekünk. Annyi azonban bizonyos, 
hogy elszállt az idő, mikor politikai pótanyagokkal is ki lehetett 
elégíteni a székelyt. Visszavonhatatlanul vége a kornak, mely magyar 
jeremiásokat termelt, hogy alanyi költészetet sírjanak róla, nem egé-
szen érette. A székely nép új élet kapuját döngeti. Hogy be tudja-e 
rugni a kaput, az attól függ, lesz-e elég vértanuságra is kész hőse. 

PARAJDI INCZE LAJOS 

198 

Erdélyi Magyar Adatbank


