
A magyar állam a nomád magyar természet megcsonkítása árán keletke
zett. Az első királynak egyik kezével le kellett vágnia a másikat. Az új 
országot idegenekkel kellett benépesítenie.

A törzsökös magyarság, akármennyire összekeveredett is ezekkel a be- 
olvadottakkal, szíve mélyén igen gyakran gyanakvással vagy legalábbis 
idegenkedéssel figyelte őket, s a nemzetre döntő órákban ezek az érzések 
különösen kiterebélyesedtek benne. Beolvadottjai ilyenkor mindig régi 
öncsonkításaira emlékeztették, amelyeknek végzetes szükségéről legke
vésbé a döntő órákban volt képes magának számot adni: befogadottjait 
el-eltaszította, vagy pedig magába húzódott előlük.

A német, szláv és zsidó beolvadások útjait nehéz volna felvázolni, a 
törzsökös magyarság jórészt maga tiltakoznék legkeményebben egy ilyen 
rajz ellen. S a beolvadottak hasonló eréllyel állnának szemben minden 
olyan történelemmel vagy irodalomtörténettel, amely a beolvadások raj
zának alapján készülne. Márpedig csak egy ilyen történelem adhatna 
őszinte választ s teljes képet arról, ami volt, van, s még lehet -  bár igaz, 
ennek a válasznak elviselésére mindkét oldalról erős lelkekre volna szük
ség.

*

Valóban a legfájdalmasabb viszony! Nem lehet hozzányúlni, hogy eddigi 
véleményeink nagyrészt azonnal színt ne váltsanak. Ez a szempont, amely 
a legtöbb európai népnél szintén nagy jelentőségű, nálunk, minél jobban 
merülnénk el útmutatásai nyomán a múltban: eredményeivel annál fon
tosabbá válnék a jövőre nézve.

Annak, aki erre a feltárásra vállalkoznék, legelsősorban a reformmoz



galmakat kellene szem előtt tartania. Meg kellene nézni, hogy a döntő 
órákban milyen férfiakat vetett a nemzet élére a törzsökös s kiket a beol
vadóit magyarság.

Látnánk, hogy régtől fogva mindmáig kettejük szembenállásán múlik 
a nemzet sorsa: azon, hogy mindig képtelenek voltak egymást kiegészí
teni az egész nemzet hasznára.

A törzsökös magyarság fő képviselőit rendszerint a reformellenes olda
lon látnánk, nem annyira tudatosan, mint ösztönösen.

Egy mozgalomnak ellene lenni vagy vele tartani: ennek százféle módja 
van. A törzsökös magyarság gyakran úgy volt ellene a reformmozgalmak
nak, hogy kisebb képességű tagjaiban szállt síkra mellettük, míg kitűnőbb 
képviselőiben inkább a reformok ellen foglalt állást. Éppen legkiválóbb 
képviselőiben gyakran úgy testesítette meg egyszerre mind a két lehető
séget, hogy azok egymást lerombolva, tehetetlenségbe torkolltak, s így 
végeredményben hatalmas és mély lelki vívódások és tanulságok árán 
sem tudtak úgy javára válni a nemzetnek, ahogy ez különben erőnktől 
telhetett volna.

Sok módja van még a szembenállásnak, s nem utolsó köztük a tétlenül 
nézők kíváncsisága, vagy a távoli, szellemi világokban éldegélő törzsökös 
magyar.

Hogy egészíti ki ezt a képet a beolvadó? Kitűnőbb képességű tagjaival 
leggyakrabban a reformmozgalmak mellett találjuk őket, már csak azért 
is, mert, éljenek bár századok óta a magyarságban, természetük mélyén 
-  ha mégoly bonyolultan is -  anyanépeikhez húznak, amelyek mindig job
ban együtt haladhattak a többi Európával, mint a törzsökös magyarság.

Ilyenformán joggal gondolhatnók, hogy a beolvadottak kitűnő erjesz- 
tői lehettek volna a törzsökös magyarságnak. De ez nem mindig sikerül
hetett. A beolvadás a Szent István-i politika következménye volt. Ez a 
megrázkódtatás mindvégig éreztette hatását a nemzet életében. S azzal, 
hogy a magyarság magába engedte ömleni a beolvadottak világát, csak 
elleplezte a múltat, amellyel leszámolni önmagában képtelen volt. S a be- 
olvadott pontosan meg is felelt ennek az egyetlen lehetőségnek, ami reá 
a törzsökös magyarságban várt: a sorsszerű magyar múlt elleplezésének. 
Nagy oka volt erre, hiszen ő maga, a beolvadott is mindig egy másik ka



tasztrófa eredménye vagy áldozata volt, és így minden képessége az el- 
leplezés, az elodázás, a tétovázás, a cserebere irányában fejlődött, mint 
ahogyan az önpusztító magyar politika a magát megkötésben, a magába- 
zárkózásban, a magát megmerevítésben talált legjobban erőire, és eszerint 
alakította át emlékezetét és fejlesztette képességeit.

Természetes, hogy Európa valamennyi nagy sorsfordulata mindnyá
junkból csak eredeti lelki alkatuk új formáját válthatta k i: a magyarból az 
önpusztítás új politikáját s a beolvadottakból az elleplezés és elodázás új 
politikáját. Azokat, akik a reformmozgalmakban és forradalmakban a 
nemzet élére kerültek, az első folyamat avatta vezérekké: rendszerint ők 
maguk csodálkoztak vagy rémültek meg legjobban attól, ahová jutottak.

Mindez nem bűn, nem is gyengeség, hanem a természet könyörtelen
sége, amelyen csak a nemzedékek hosszú sora változtathat. Egyelőre csu
pán e változás megkezdéséről lehet szó.

*

A magyar reformmozgalmak ezeréves őse és különösen a Habsburg be
telepítések óta számtalanszor felsírt a költők és írók ajkán a jajkiáltás, 
hogy: segítsen végre magán a magyar, különben megemésztik az idegen
jei, a beolvadottjai! S felsírt az önkínzó kérdés, mely a jajdulást követte: 
vajon megállhat-e a magyar önerejéből, idegenjei nélkül?

A költők és írók feljajdultak és kérdeztek: a válasszal adósak maradtak, 
elkéstek a politikusok, történészek, tudósok.

A szomorú és semmit sem tisztázó választ eddig az idő adta meg: a ma
gyarság egyre jobban telítődött idegenjeivel. Úgyhogy szerintem ma már 
tulajdonképpen ennek kell lennie a gyakorlatilag leghasznosabb kérdés
nek : lehetséges-e a réginél becsületesebb, szilárdabb, maradandóbb egyen
súlyt találni a magyarság és a beolvadottak közt? Összhangot, amely nem 
pillanatnyi hatalmi és gazdasági helyzet kényszeréből keletkezik, hanem 
a belső erők és képességek igazságos leméréséből.

Azokban, akik válaszadásra, a múltnak a beolvadások szempontjából 
történő teljes feltárására vállalkoznak, nem szabad hatalomvágyat, bosz- 
szút vagy kapzsiságot érezniök. De lemondó mélabút, öngyilkos búsko
morságot sem. S legkevésbé önáltató vakmerőséget. E munkában az igazi



hívő erkölcsi erejének a tudós önemésztő buzgalmával kell párosulnia. 
S e kettő felett az egyensúly, a harmónia istenének kell őrködnie áldásá
val. Mert az erkölcsi hit és erő gyakran éppoly túlzásokra ragadtatja az 
embert, mint a tudás, a tehetség hatalma. S ez is, az is, van oly veszedel
mes, akár a kapzsiság vagy a hatalomvágy.

Persze: erkölcsi erő, tudás, képesség: mindez oly kopottan hangzik! 
Hány nemzedék használta már e szavakat, s mily kevés ember vívódott 
igazi tartalmukkal! S aki vívódott: megtalálta-e fölöttük a legnagyobbat, 
az összhangot?

Ahová nézek, mennyi tehetség a múltban! A törzsökös magyarságban 
és a beolvadottakban is! S mily kevés összhang!

S mint bíróhoz illik, végül is önmagamba merülök. Megkérdem: tud- 
nál-e szenvedni a célért, a munka kezdetének kezdetéért annyit, amennyi 
abból rád esik?

S tovább kérdem magamat: meddig tudnál szenvedni?
Mennyit tudnál szenvedni?
Tudnál-e egy egész életen át szenvedni? Hogy a gyermekeid már a jobb, 

összhangosabb világba juthassanak?
Tudnál-e?
Az a nemzedék, amely mindkét oldalon megért és segít és a kérdésre 

önmagának nemcsak igent mond, de válaszát be is tö lti: az lesz az igazi 
reformnemzedék.


