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Még egy esztendeje nem mertem volna leírni, most már azonban nyugod
tan mondhatom t megindulnak a magyar fiatalság élcsapatai, és csak órák 
kérdése, hogy a magyar élet porondján megjelenjenek. Nagyobb és erő
teljesebb lesz ez a megmozdulás, mint gondolják, mélyebb nyomot fog 
vésni a magyar életre, mint sejtik, ső t: ő lesz a friss tavaszi szél a mai der
medtség felett. Illő tehát, hogy végre erről a fiatalságról és ehhez a fiatal
sághoz beszéljünk.

Mérhetetlen szakadék választ el bennünket a múlt század azon itt re
kedt embereitől, akik úgy-ahogy belátták a haladás szükségét, de mégis 
a tegnapot szerették átmenteni a holnap vágányaira. Ezek folytonosan a 
népi és a nemzeti gondolat ellentéteiről beszélnek. Ha a népi gondolatot 
említik, akkor mireánk gondolnak bizonyos szorongással, de ha megkér
dezzük őket, hogy mit is értenek a nemzeti koncepció alatt, bizony nem 
bírnak felelni. Az önmaguk ásta gondolatveremből csakis úgy tudnak ki
mászni, hogy szembeállítják az ő „nemzeti koncepciójukat” a mi népi 
gondolatunkkal. Mintha bizony mi kevesebbet akarnánk és mernénk, 
mint ő k ! Ideje tehát ezt a kérdést a harc előtt tisztázni.

Az „úri magyarság” korszaka megbukott. Sokszor rámutattunk arra, 
hogy a magyar nemesség utolsó fénypontja a reformkorszak volt. A ne
messég egy kis csoportja túlnőtt önmagán, föladta élete múlandó felét 
s a tiszta, nemes haladás hérosza lett. Örök dicséret és dicsőség adassák 
a Felsőbükki Nagy Pál, Nyáry Pál, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos nem
zedékének. De ez a nemzedék a magyar nemességnek csak egy igen kis tö
redékét foglalta magában, amit világosan mutat az is, hogy mikor a hősi 
csapat elpusztult, 1867 után, többnyire a dzsentri lett a hatalom leghűbb 
lakája, ő lett a leghasználhatóbb eszköz a feltörekvő paraszttömegek el-



len. A magyar úri gondolat 1867-től kezdve, sajnos, antidemokratikus 
gondolatot jelentett. Nem is volt képes egészséges és átfogó nemzetfogal
mat, nemzeti koncepciót alkotni. A többi uralkodó réteggel karöltve a 
nemzeti jelszó köpönyegében csak a saját osztályérdekeit és az azokat 
védő társadalmi rendet oltalmazta. A magyar fiatalságnak semmi köze 
sincsen ehhez a „nemzeti” gondolathoz, s nem fogja engedni, hogy a hol
napba átmentsék azt!

A mi népi gondolatunk nemcsak azt jelenti, hogy az égető szociális kér
déseket meg akarjuk oldani, hogy a falunak is juttatunk néhány morzsát, 
hanem elsősorban is azt, hogy új arcot, új életirányt akarunk adni az egész 
nemzeti életnek. Röviden és egyszerűen: újra akarjuk kezdeni, újjá akar
juk építeni az egész magyar életet, és ebben a munkában ugyancsak ke
véssé használhatjuk az olyan ósdi és kétes értékű meg hitelességű törté
nelmi emlékeket, mint a Habsburg-monarchia eszméje vagy az uralkodó 
osztályok „szent és sérthetetlenségének” ostoba babonája. A magyar pa
rasztság mai történelmi előretörése a munka és a termelés gondolatának 
előretörését jelenti az úri múlttal, annak kiváltságaival és szűkre szabott 
kereteivel szemben. Egyetemesebb, tisztább életarcot jelent, tehát ez az 
igazi „nagy magyar” gondolat. És botorság azt álh'tani, hogy ez a gondo
lat nemzetellenes lenne. Ellenkezőleg. Új nemzeti erőt, átfogó, új nemzet
fogalmat akarunk növelni belőle. A magyar nemzeti élet a szerencsétlen 
történelmi fejlődés folyamán lesiklott a nagyközösség válláról, amely erő
sen és biztosan tartotta őt, egy szűk csoport zsákmánya lett, mely mint 
igát tette vissza a közösség vállára. így volt ez mindmáig. Ezzel a helyzet
tel nem lehet kompromisszumot kötni, vagy elfogadjuk, s akkor azono
sítjuk magunkat vele, vagy pedig ellene kell indulnunk. S a fiatalság 
ellene indul.

Nincs más menekvés, mint a népi gondolat s az a nemzeti eszme, mely 
majd belőle nő nagyra. A parasztság eddig csak szenvedő részese volt a 
nemzeti életnek. Csak az áldozat, a vérhullajtás és a veríték volt az övé. 
S azok, akik az ún. nemzeti gondolatot képviselték, tehát a vezető osztá
lyok és kapcsolt részeik, még a jobbágysorsot sem bírták s akarták meg
szüntetni. Aki jól ismeri a magyar vidéket, az tisztán látja, hogy más címek 
alatt, más köntösben él a jobbágyi viszony továbbra is. Annyi enyhítés



történt mindössze, hogy alakult egy vagyonosabb földmívesréteg, mely 
mindmáig független volt, míg az adóterhek és a bankok féljobbágyságba 
nem süllyesztették. De a törpebirtokosok és nincstelenek hadserege to
vábbra is a földesurak jobbágya maradt, képtelen volt emberi jogait gya
korolni, s ha önállóan próbált gondolkodni, deres és kaloda helyett mun
kanélküliséget, azaz éhenhalásra szóló utalványt kapott. A kisvárdai vá
lasztáson most is megüzenték a grófok, hogy nem kap többé munkát, aki 
nem szavaz a jelöltükre. És gondoljunk csak azokra a „nemes” szívtől 
dagadó nagybirtokokra, melyek 60 és 80 filléres éhbérekért nyűvik nyo
morékká a magyar paraszttestet, vagy pedig azokra, melyek ötödébe ad
ják a kukoricát és kilencedébe a szénát. Sőt olyan is akad, mely a legalá
valóbb uzsorakamat fejében ad aratás előtt kölcsönbúzát. Miben külön
böznek ezek a dolgok a jobbágyi robottól? És a hitetlen Tamások menje
nek le azokba a szerencsétlen falvakba, melyeknek többsége nincstelen 
meg törpebirtokos, s látni fogják, hogy milyen rettenetes merényletet kö
vetett el a nagybirtok a magyar parasztság ellen. A határtalan nyomor és 
szenvedés egész falvakat tett tönkre, kioltotta belőlük az emberi öntudat
nak még a csíráját is, és rabszolgává süllyesztette őket a viruló nagybirtok 
árnyékában.

Azt kérdem most már, hogy vállalhatunk-e egy szemernyi közösséget 
is ezzel a magyar múlttal? S letagadható-e, hogy az uralkodó osztályok 
bűne ez? Igen, az uralkodó osztályok többsége végtelenül vétkezett és vét
kezik a magyar nép ellen, s igazán nem enyhíti ezt a bűnt az, hogy egy kis 
töredékük mindig tisztán és emberien látott, mert ez a kis töredék mindig 
megtagadta és ma is megtagadja a többséget. Vélük szemben óriási nem
zetalkotó fölénye van a parasztságnak mint tömegnek is. A magyar pa
rasztság nagy tömege is emberibb és egyetemesebb arcú lesz, mint az ural
kodó osztályok. Egy nagy testvériesedés folyamata megy végbe a mai tra
gikus napokban a magyar faluban. A dolgozók egységére vágynak és kul
turális emelkedés után szomjaznak. Ezzel szemben: szűkebb és önzőbb 
osztályembereket a magyar grófoknál s a magyar dzsentriknél még alig 
láttunk. S ugyanők mindig a legrészvétlenebbek voltak a magyar kultúra 
ügyével szemben is. Lehetetlen tehát a kettő érdekeit összekötni. Vagy 
sorsközösséget vállalunk a dolgozó tömegekkel, és egy új, nemzetalkotó



munka területére lépünk, vagy pedig nem, és akkor majd a holnap ke
mény, tömör hadsoraival fog kelleni szembenéznünk.

A magyar fiatalság már megtalálta az útját, s képtelen azonosítani ma
gát azokkal a múlt századbeli koponyákkal, kik a múlt század rothadt 
formáit, intézményeit és társadalmi berendezkedését próbálják átmenteni 
a holnapba, némi szociális reformok árán. Mi azt valljuk velük szemben, 
hogy a magyar megújhodás, az átalakulás teljessége a programunk, és véle 
győzünk vagy bukunk.

A fiatalság megtalálta az útját, de a magyar politika még nem találta 
meg a fiatalságot. Ez is kóros tünet, hogy a politikai pártok nem mernek 
kezet fogni a fiatalsággal, mert érzik, hogy egy leküzdhetetlen történelmi 
fordulat készülődik benne, és hátráltatni szeretnék ezt a fordulatot, ha 
megölni már nem is bírják. Pedig hiába alkotunk új eszméket és koncep
ciókat, ha nem a fiatalság életébe építjük bele. Az új eszmékhez új embe
rek is kellenek, mert a régiek megfosztják friss vitamintartalmuktól, és a 
régi vágányokba próbálják visszacsempészni őket. Azé a párté lesz itt a 
jövő, amely föl fogja fedezni a magyar fiatalságot, és a magyar fiatalság 
természetes növekedő erőivel fogja újra nagyra növelni a porba hullott 
magyarságot.

Egy francia író a tavasz folyamán rámutatott arra, hogy a magyarság 
napjainkban szinte elvesztette híres politikai ösztöneinek iránytűjét. Nem 
tud új feladatai közelébe férkőzni, és mindenáron a tegnapját akarja má
solni. Valóban ezt akarják a hullák és félhullák, a rothadók és kikezdet
tek, de nem akarjuk mi, fiatal magyarok. Mi nagyon is látjuk, hogy új 
történelmi helyzetbe jutottunk, hogy meg kell fordítani a magyar szekér 
rúdját, ha egyáltalában élni akarunk. A mai hatalmi rendszer a semmit
tevés kétes értékű „bölcsessége” mögé rejtőzik. Mi a magyar aktivitást 
hirdetjük. És valóság az, hogy a belső reformokat csakis egy nagyszabású 
külpolitika segítségével lehet végrehajtani. De lehetetlen addig komoly és 
eredményes külpolitikai lépéseket tenni, míg a szabadság tavaszi szele 
föl nem oldja ezt a megdermedt országot, míg politikai lépéseink mögött 
nem fogják ott érezni egy egész nemzet fölszabadult lelkét. Ezt a szabad
ságharcot fogják megindítani és végigharcolni a magyar fiatalság élcsapa
tai, és ezek nélkül az élcsapatok nélkül béna lesz minden politikai párt.



Néhány hónapja minden anyagi eszköz nélkül és csak néhány barát 
fanatikus leikétől kísérve kezdtem meg a fiatalság márciusi mozgalmát, 
és igazán nem várt siker kísérte mozgalmunkat. Alakulóban vannak min
denütt a fiatalság élcsapatai, és bennük jön a jövő, vélük indul meg egy 
korszerű, új célokba és új valóságokba kapaszkodó magyar harc a holna
pért. És mögéjük fog sorakozni a parasztfiatalság is, a munkásifjúság is, 
egy egész új nép. Néktek üzenünk most, sorakozó élcsapatok, hogy ké
szüljetek elszántan és keményen. Az érett búzák termő és szelíd szavával 
szeretnénk szólni hozzátok, hogy örök sorsotok legyen a vidám építés, 
de a lázadás pünkösdi szavával is, hogy készüljetek a harcra. Egy egész 
bűnös és rothadt múltat kell megdönteni, és egy egész jövőt kell fiatal kar
jaitokkal felépíteni. Nagy felelősség nyugszik a ti fiatal vállaltokon, egy 
egész nemzet építő szelleme a ti fiatal agyatok. „Vigyázzatok és imádkoz
zatok, hogy kísértésbe ne essetek.”


