
N A P K E L E T 

M A G Y A R V I L Á G N É Z E T . 1 SORSFORDULÓNÁL állunk. A lét vagy nemlét problémája soha az elmult 
ezredév alatt nem volt nemzetünkre oly végzetesen éles, mint ma. 
Az a kérdés : kijutunk-e, ki akarunk-e jutni a történelem istenkéz-

vonta horizontjára, vagy meg akarunk fulladni a pártpolitika szűk, levegőtlen 
alai között. A magyar népet ma nem nagyszerű históriai hivatás problémái 

foglalkoztatják, csak haszontalan politikai frázisok. Közéletünket valami meg-
magyarázhatatlan általános irányvesztettség jellemzi, melyből kiváló vezérek 
heroikus erőfeszítései ellenére sem tudunk kibontakozni. Évtizedek óta tétlenül 
nézzük, hogyan küzd, dolgozik helyettünk a nagy reménytelenségben egy-egy 
bátor férfi, és zsibbadt lélekkel ráhagyjuk ismét a nemzet sorsát egy-egy nagy 
ember múló létének kártyalapjára. Egyetlen ember pedig, ha még olyan nagy 
is, nem képes megmenteni egy népet, ha ez a nép maga nem ébred rá, hogy 
meg kell mentenie önmagát. Nem egyetlen akaratnak kell millió részekre osztatnia, 
hanem millió és millió akaratnak kell eggyéfonódnia ahhoz, hogy valamely nem-
zeti hérosz istenáldott erőfeszítése történelmi csodákat tegyen. 

A mi feladatunk az, hogy ennek a históriai csodatételnek a megvalósulá-
sát előkészítsük. Meg kell teremtenünk a sok-sok millió magyar akarat egybe-
fonódásának alapfeltételét: az egységes nemzeti közvéleményt. Nem valamely 
aktuális parlamenti programm, a közügyek vitelének valamely pártos szem-
lélete és kritikája az, amit közvélemény alatt értünk. Nem egyeseknek, pártok-
nak, érdekszféráknak közérdekké nyilvánított egoizmusát, hanem az élő nem-
zet ösztönös világnézetét keressük, azt az egyetemes zsinórmértéket, mely minden 
időben iratlan szentírása egy nép históriai célkitűzéseinek. Azt a közvéleményt 
akarjuk látni, mely minden pártoknak és kormányoknak felette áll, mely ural-
kodik és irányít, él és parancsol az intézményekben, géniusza világít a fórumok 
minden szögletén, a parlamentben épúgy, mint a sajtóban és az irodalomban, — 
s amely ellen büntetlenül nem lehet véteni. 

Ez a közvélemény csak az ezeréves nemzeti eszmén és az ezzel egybeforrott faji 
öntudaton épülhet fel. 

Az ezeréves nemzeti eszme szerintünk az, hogy nekünk mint virágzó, 
szabad, erős és nemes népnek a Duna mentén a Kárpátok koszorújában Árpád 
birodalmát fenn kell tartanunk. Ezen a földön meg kell maradnunk, ami belőle 
ma hiányzik, vissza kell szereznünk s az ezeréves határok között független, 
öncélú, szabad államot kell alkotnunk. Ebben az államban mind a magunk, 
mind a többi szabad népek javára ápolnunk és fejlesztenünk kell azokat az értékes 
faji és nemzeti sajátosságainkat, melyek az emberiség kultúrközösségében a mű-
velődés, haladás és fejlődés történetében biztosítják méltó helyünket, s arae-

1 Ez a jelentős tanulmány a Sol klubban tömörült fiatal magyarok elvi programmja. 
A magyar lelki egység eszmekörének foglalatja lévén, egy egységes nemzeti közvélemény 
kialakulásának közvetlen alapjául szolgálhat. A szerk. 
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lyek a népek és fajok e nemes versenyében tiszteletet, becsülést és szeretetet 
szereznek a magyarnak. 

A faji öntudat annak átérzése es meggyőződésünkké tétele, hogy az 
emberiségnek csak úgy tehetünk igazán szolgálatot, ha minél inkább ragaszkodunk 
nemzeti eszméinkhez, ha minél inkább, minél teljesebben, minél speciálisabban 
magyarok vagyunk. Szilárd tudata tehát annak, hogy az emberiségre nézve csak 
magyarságunk által vagyunk és lehetünk értékesek, csak az által jelentünk szá-
mára nélkülözhetetlen kultúrtényezőt. Ebből az következik, hogy magyar vol-
tunkat anélkül, hogy más fajokat lenéznénk, mindenekfölött becsülnünk és reá 
tartanunk kell, hogy csak magyarságunkhoz ragaszkodva élhetünk önálló 
egyéni életet a népek közösségében. Míg ha nem tartunk rá, hogy magyarok 
vagyunk, ha értékes faji és nemzeti sajátságaink elhanyagolásával, géniuszunk 
elsorvasztásával, munkát, harcot, küzdelmet kerülve, folytonos megalkuvások-
kal lassankint föladjuk külön individualitásunkat, — akkor elszóródunk az 
emberrengetegben nyom és jelentőség nélkül mint a dudvamag, melynek senki 
se látja hasznát és nem is becsüli semmire. Amely népnek hiányzik faji öntudata, 
az sohasem jut be a történelembe. Az a nép viszont, mely oda bejutván «letépi 
fényes nemzeti bélyegét» és faji öntudatát sorvadni engedi, kitörli magát a tör-
ténelemből. 

Csak a nemzeti eszmén és faji öntudaton felépülő közvélemény képes 
tájékozódni és kormányzatunknak irányt mutatni azoknak a szétválasztó 
problémáknak útvesztőjében, melyek belső egységünket törtekre bontják. 

Nemzeti egységünknek ma négy veszedelmes ellentét áll útjában : a köz-
jogi, felekezeti, szociális és faji (nemzetiségi) kérdés. Minden gyakorlati kér-
dést ma — sajnos — ezek szemszögéből vizsgálunk és bírálunk el, s csak ter-
mészetes, hogy állásfoglalásunk így ab ovo már nem lehet egységes. Ám a mi 
nézetünk szerint e nagy problémák fölött szükségkép uralkodik és parancsol 
egy még nagyobb : az önfenntartás. A nemzet mindenekelőtt és mindenekfölött 
élni akar. Nem a haza sokfélekép értelmezhető «szent önzése», hanem az élet 
isteni parancsa szabja meg tehát a nemzetnek azt, hogy — ha nem akar elpusz-
tulni — ezekben a kérdésekben milyen álláspontra kell helyezkednie. 

A közjogi ellentéteket a trónbetöltés problémája váltja ki. Mi nem vagyunk 
sem doktrinair legitimisták, sem ugyanilyen szabadkirályválasztók. A mi ma-
gyar világnézetünk azt mondja : a nemzet szuverén. A törvényeket a nemzet 
kizárólag a saját életviszonyai szerint alkotja, módosítja vagy törli el, s itt 
nem szabad tekintettel lennie semmi másra, csak saját magára. Kizárólag a 
nemzet határozza meg, hogy a szuverénítást az államhatalmak között hogyan 
és milyen mértékben osztja meg, de ha már megosztotta és alkotmányt alkotott 
magának, akkor, hacsak lehet, ettől ne térjen el. Valljuk tehát a nemzet szuve-
rénitásának teljességét, de valljuk ezeréves történelmi alkotmányunk lehető 
megóvásának szükségességét is. 

Az alkotmány változásainak azonban nemcsak az erőszak, de az élniakarás 
józan ösztöne, az önfenntartás abszolút parancsa is oka lehet. Az alkotmány is, 
a király is, a parlament is a nemzetért van, de a nemzet nincsen egyikükért 
sem. A nemzet öncélú, fölötte nem állhat senki, csak az Isten! 

A nemzet szuverénitásáról vallott felfogásunkból következik, hogy a 
trónbetöltés kérdésében kizárólag a nemzet maga és egyedül saját érdekei 
szerint dönt. Az ezeréves alkotmány iránt érzett feltétlen tiszteletünkből 
viszont az következik, hogy a nemzet a trónkérdésben hozandó döntésénél 
igyekezzék mindenekelőtt ősi alkotmányunk rendje szerint hozni meg az elhatá-
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rozását. Alkotmányunk történelmi jellegéből következik, hogy az mindenkor 
simult a változó létfeltételekhez, melyektől a nemzet fennmaradása függött. 
Előrelátható, hogy ennek a bekövetkező trónbetöltésnél is meg kell történnie, 
s az akkor aktuális történelmi helyzet fogja előírni azokat a feltételeket, melyeket 
a nemzetnek a megkoronázandó király hitlevelében meg kell szabnia. Hagyo-
mányos ragaszkodásunk az alkotmányhoz nem feledtetheti velünk az önfenn-
tartás ösztönét. Az alkotmányosságért mindent feláldozhat a nemzet, egyedül 
önmagát nem. A nemzet életérdekeivel szemben nincsenek szerzett jogok. 
A nemzet nem áldozhatja fel magát a királyért, — a király a nemzetért: igen. 
Ahol tehát a nemzet nem engedhet, engednie kell a királynak. 

A Szent Korona magyar eszmény, viselője csak az lehet, aki meg tudja 
testesíteni személyében és uralkodásában a nemzeti eszmén és a faji öntudaton 
felépülő összes nemzeti ideálokat. A trónbetöltés alkalmával tehát a nemzet 
a belső és külső viszonyok gondos reálpolitikai mérlegelése alapján meg fogja 
mondani, hogy milyen feltételek mellett koronáz. Ezek elfogadása, vagy vissza-
utasítása szerint minden más szempontra való tekintet nélkül kell meghoznia 
elhatározását. Addig azonban, míg ez megtörténhetik, tehát míg a trónbetöltés 
kérdésében függetlenül és szabadon nem intézkedhetünk, ennek a vitának 
nyugodnia kell a fönnebb megadott elvi alapokon. 

A másik veszedelmes egységrontó kérdés a felekezeti, mely a vallás tisz-
teletreméltó jelszavaival ver éket közénk. Mindnyájan hitvalló katonái vagyunk 
egyházunknak, de bátor hirdetői meggyőződésünknek is. Valljuk, hogy a vallási 
és nemzeti ideál nem egymást kizáró, de épen ellenkezőleg: egymást kiegészítő fogal-
mak, mert a nemzet az ő szuverén erejével tulaj donképen azoknak az erkölcsi 
eszméknek a megvalósítására törekszik, melyeket a vallás állít ideálként a lelki 
ember elé. Abból a tényből azonban, hogy a nemzet hatalmi szervezete, az 
állam, a maga munkájával lényegében valláserkölcsi célokat követ és valósít 
meg, nem következhetik az a végzetes tévedés, hogy az államhatalom akár az 
egyik, akár a másik felekezet által ezek saját céljaira kisajátítható. A nemzet 
ha vallási szempontból sok felekezetből áll is, ám egyik felekezet sem a nemzet! Az 
államhatalom tehát kizárólag a nemzeté, s egyedül csak a nemzet által saját 
életfeladatai, lelki és fizikai szükségletei szerint irányítandó. Az egyházak hit-
tételeinek hirdetése és terjesztése nem politikai, hanem apostoli feladat, melyet 
nem a közélet rostrumain, hanem a templomok szószékein, az egyéni és tár-
sadalmi élet szociális és karitatív sarkain, s az emberszívnek külső hatalmi 
eszközök számára hozzáférhetetlen redőiben kell munkálni. A világnézetek és 
felekezetek egymásközötti harcának tehát távol kell maradnia a politikától, mert 
ha eszményeik között nincs is ellentét, alanyaik és eszközeik mindenesetre 
merőben mások. 

Vallásos világnézetünkből folyó meggyőződésünk az, hogy a történelem 
útját az isteni Gondviselés irányítja, mely az emberiséget ezen át vezérli, esz-
ményi végcélja felé. A fejlődést kormányzó isteni Bölcseség rendelését kell 
tehát látnunk ezeréves történelmünk ama tanulságában, hogy a történelmi 
magyar egyházak szabadságainak és jogainak mindig a nemzet szabadsága és 
hatalma volt a forrása és biztosítéka. A nemzet szabadsága, beső és külső ereje 
tehát szükségkép célja és érdeke a magyar egyházaknak is. Ha a lnemzet virágzó, 
erős, — erősek és virágzóak az egyházak is. Békén élvezhetik a magyar törvé-
nyekben biztosított jogaikat, gyarapodhatnak javakban és tekintélyben, intéz-
ményeikben, iskoláikban, templomaikban és egyházkormányzatukban zavar-
talanul érvényesíthetik hitük tanításait és munkálhatják Istennek tetsző mó-
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don a hívek lelki életét. Ha azonban a nemzet elerőtlenül, szuverén hatalma 
megtörik, vagy belső egysége megbomlik, akkor a törvények és hagyományok 
tekintélye megdől, s az aláhanyatló nemzeti eszmével együtt sorvad el a magyar 
egyházak békéje, hatalma és jövője is. Bizonyára a vallás megmarad akkor is, ha 
a nemzet elvész, de kinek célja, vagy érdeke az, hogy az Istent dicsérő népek 
énekei közül ép a magyar nemzet himnusza hiányozzék? ! 

Ezért azt mondjuk : aki nemzetének és egyházának híve, annak min-
dent el kell követnie abban az irányban, hogy a felekezeti jelszavak a közéletből 
mindörökre kiküszöböltessenek. Ezek a jelszavak megakadályozzák nemzetünk 
belső egységét. Magyart a magyarral olyan kérdésekben állítanak szembe, 
melyeknek, mint fönnebb mondottuk, egyáltalában nincs és nem lehet helyük 
a forumokon, melyeket nem vallásbeli ellentétek, hanem egyházhatalmi érdekek 
surlódása hoz létre. És e felekezeti vitákon nem nyerhet senki, mert még ha 
nyerne is egyik vagy másik egyház, — a nemzet mindenesetre veszít. Ahol pedig 
a magyar nemzet vesztes, ott nem lehet nyertes, vagy győztes a magyar egy-
házak egyike sem. Egyetlen pillantás a trianoni határokon túlra fájdalmas 
bizonyítékokat szolgáltat mindenkinek, aki e tétel igazságában kétkednék. Az 
erdélyi róm. kath. státus, a minorita rendház, a protestáns iskolák, a felvidéki 
püspökségek, a kir. katholikus gimnáziumok sorsa nem csupán magyar sebek, — 
az egyházak sebei is ! 

Az államnak meg kell tehát akadályoznia, hogy politikai eszközökkel 
felekezeti harcokat vívhassanak, de az egyházaknak is minden rendelkezésükre 
álló eszközzel meg kell gátolniok, hogy felekezeti eszközökkel és jelszavakkal 
politikai harcokat vívhassanak azok, akiknek szűklátkörű fanatizmusa, vagy 
önző érdekhajhászata fontosabb és előbbrevalónak látszik, mint e nemzet belső 
egységének egyetemes érdeke. Azoknak a jó magyaroknak pedig, akik egyházuk-
nak is jó katonái, mielőtt engednének az uszító jelszavaknak, meg kell gon-
dolniok, hogy egységes nemzet, erős magyar államot jelent, mely biztos bástyája 
a magyar egyházaknak, őre a keresztény erkölcsnek, gátja az Isten- és vallásellenes 
eszmék és mozgalmak terjedésének. És ha felekezeti uszítóknak engedve ezt a nem-
zeti egységet lehetetlenné teszik, akkor nemcsak saját maguknak, de a mindenek-
felett szolgálni kívánt magyar egyházaknak is a romlására törnek. 

Mi a lelkiismereti szabadság meggyőződéses hívei és a történelmi magyar 
egyházak rendíthetetlen tisztelői vagyunk. Míg egyfelől magyarságunk össz-
hangzó egységbe forrott vallásos világnézetünkkel, úgy másfelől vallásos 
hitünket sem engedjük különválasztani magyarságunktól. Nemzeti eszménk 
végcélja szükségkép egyetemes valláserkölcsi célja és feladata minden krisztusi 
egyháznak. Aki tehát közöttünk hívő magyarok közt felekezeti jelszavakkal ellen-
téteket szít az lelkünknek idegen és nemzetünknek ellensége. 

A szociális kérdés — a belső egységünket megbontó harmadik válaszfal — 
nem speciálisan magyar probléma. A gazdag és szegény ellentéte az emberiség 
örök történeti kísérője, mely minden korban, minden civilizációban és minden 
társadalomban más és más sajátos alakban jelentkezik. Az emberi társadalom 
élő organizmusának minden új átalakulásában, minden új helyzetében meg 
voltak és meg lesznek a maga új szervezeti együttműködési és szubszisztenciális 
kérdései, melyek együttvéve az illető kor szociális problémáját alkotják. 
Teóriákkal ezt a problémát nem lehet megoldani mert az nem elméleti hanem 
gyakorlati kérdés. Maga a fájdalmas eleven élet lüktet benne mindig mely 
pedig sokkal bonyolultabb és differenciáltabb, semhogy egyetlen szocialista 
elmélet átfoghatná megszámlálhatatlan változatait. Azért küzdünk folyton fél-
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megoldásokkal, mert folyton elméleti utakon haladunk. Függetleníteni kell 
tehát magunkat a szociális teóriáktól, a könyvekre, megváltó eszmékre, iskolákra 
és tantételekre épített elvont rendszerektől, melyek önmagukat erőszakolják rá 
az életre, ahelyett, hogy — megfordítva — az élet hívta volna létre őket. 

A mi számunkra a szociális probléma nem a világmegváltásnak emberi 
és nemzeti erőt felülmúló inkább vallási, mint politikai eszméje. Mi nem va-
gyunk hajlandók feláldozni egyetlen magyar munkást sem világboldogító nem-
zetközi tanokért. Magyar munkástestvéreink szenvedése, vére, keresménye sok-
kal drágább nekünk, hogysem könnyelműen odavetnők idegen agyrémek 
kétes diadaláért. Mi nem a világ munkásaiért, hanem egyedül és kizárólag csak 
a magyar munkásokért akarunk harcolni kulturális, gazdasági és szociális 
téren. 

Nem látunk és nem engedünk különbséget tenni munkás és polgár között 
a nemzet kebelében. A nemzet sokféle osztályból és rendből állhat a vagyon, 
birtok és foglalkozás differenciáló hatása folytán, de egyik osztály vagy rend sem 
a nemzet, hanem csak együttvéve valamennyien. Következik ebből, hogy az állam-
hatalom sem gyakorolható egyoldalúan az egyik vagy másik osztály vagy rend 
érdekei szerint, nem sajátítható ki sem egyik, sem másik javára hanem vala-
mennyi rend és osztály igazságos részvételével, s ha kell, áldozathozatalával egye-
dül és kizárólag a nemzet érdekében a nemzet javára. A nemzet érdeke, a 
nemzet java pedig azt követeli, hogy ebben az országban ne csak kevesen : 
de százezrek es milliók legyenek sorsukkal elégedettek, mert a jövendőt minden 
tekintetben csak a nagy tömegek lelki békéjére lehet felépíteni. 

Azokat az állítólagos osztályellentéteket, melyeket főként a nemzeti gon-
dolattól elzárkózó vörös, vagy zöld elméletek abstrakcióik légüres terében mes-
terségesen megszerkesztenek és kiegyenlíthetetlennek mondanak, mi a nemzet 
természetes igaz egységében feloldva látjuk. Tőkés és munkás csak családján és 
nemzetén belül emelkedhetik embervoltának eszmei és erkölcsi magaslatára. Minden 
elmélet, tan vagy világnézet, mely létünknek e természetes kereteiből kisza-
kítja őket, kivetkőzteti egyúttal emberi mivoltukból is. 

Ha a marxizmus azzal vádolja a kapitalizmust, hogy a munkást nem 
tekinti embernek, hanem pusztán gépnek, viszont megfeledkezik arról, hogy 
ő meg a tőkést nem tekinti embernek, hanem szívtelen és személytelen pénzes-
zsáknak, melynek semmi egyéb célja nincs, mint örökké telhetetlenül gyarapí-
tani önmagát. Mi szükség személytelenné tenni a termelés e két nagyszerű 
tényezőjét? Miért emelni ki a tőkést és a munkást nemzetéből, melynek kereté-
ben éli egyéni emberi életét? Bizonyára így légüres térben könnyebb őket egy-
másra uszítani. De helyezzük vissza mindkettőt konkrét környezetükbe, a 
nemzetcsalád összetartást kívánó miliőjébe, úgy mint ezt a természet törvényei 
rendelték s emberek lesznek, akik más nyelven is értenek, mint csupán a 
gazdasági érdekek önző és rideg szavain. Emberek lesznek, akik megértik, 
hogy a gazdasági érdek nem öncél, hanem eszköz, más magasabb, nemesebb 
célok, erkölcsi eszmék, emberi ideálok szolgálatára. És ráeszmélnek arra a 
magasabb érdekközösségre, mely őket a nemzeten belül egymásra utalja, s 
mely boldogulásukat a nemzet boldogulásától, sorsukat a nemzet sorsától, 
javukat a nemzet javátó teszi függővé. 

A személytelen tőke és munka elméleti ellentéte így gyakorlati meg-
oldást nyer, az élő nemzet mindnyájunk lelkét betöltő eszméjében. Bennünket 
nem a tőke és a munka, hanem a magyar tőkés és a magyar munkás jó vagy rossz 
sorsa, gyarapodása vagy megsemmisülése érdekel ebben a világrengető kérdésben. 
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Ez pedig a nemzet sorsától elválaszthatatlan. Hiába gazdagodtak a trianoni béké-
ben nagyraduzzasztott államok : a magyar tőkés és magyar munkás sorsa 
rosszabb odaát, mint itthon a mi kifosztott szegénységünkben. A tőke gyara-
podhatott és hajthatott jobb kamatot, a munka lehet jobban díjazott, de a ma-
gyar akár tőkés volt, akár munkás, ennek dacára tönkre kellett mennie odaát. 
Nem menthette meg semmiféle szociális, gazdasági vagy nemzetközi teória, de 
talpraállhat még, ha nemzete megerősödik. 

A szociális ellentétek vészes ereje csak addig félelmes reánk nézve, míg 
a nemzeti eszmében nem egyesülünk. Mi hiszünk abban, hogy a ma még farkas-
szemet néző társadalmi táborok ráeszmélnek arra az egyszerű, természetes és 
a közelmult tényeivel sokszorosan igazolt igazságra, hogy boldogulásuk egye-
düli alapja és forrása a nemzet ereje. Ezt az erőt pedig a gazdasági indokok 
önző, gyülöletfakasztó érvényesítése, a folytonos belső harc és torzsalkodás 
nemcsak meggyöngíti, de elsorvasztja. A modern államnak fokozottabb szo-
ciális hivatása van s egyetemes nemzeti érdeket látunk abban a korszerű köve-
telményben, hogy ezt a magyar állam is betöltse. Társadalmi, gazdasági és 
állami életberendezésünket olyanná kell átformálnunk, hogy azok keretein 
belül a munka legyen alapja a megélhetésnek és az érvényesülésnek. Aki dol-
gozik, az tényleg meg is szerezhessen magának az élet javaiból annyit, amennyit 
teljesített munkája után megérdemel. A jövedelemeloszlás igazsága és arányos-
sága belsőleg egységre törekvő nemzet számára nem utópia, de ok- és észszerűen meg-
közelíthető és fokozatosan megoldható feladat. A szociális kiegyenlítésnek mind-
nyájunk érdekében meg kell történnie, még akkor is, ha az egyik vagy másik 
osztálytól áldozatokat követel. A szociális ellentétek s különösen a munkaviták 
nem csupán a tőkés és munkás puszta magánügyei, de az egész nemzetet 
érdeklő tények. Ezeket a vitákat nem lehet az ököljog anarchisztikus elve alap-
ján elintézni. Az osztályok érdekvitáiban a mindegyiknél egyformán érdekelt, tehát 
szükségkép pártatlan nemzet az igazságos bíró. 

A szociális kérdés összes problémái csak a nemzeten kívül megoldhatat-
lanok, mert ott nincs miért és nincs kitől áldozatot várni. A nemzet életében 
azonban nincs megoldhatatlan kérdés. És azok, akik velünk a fentiekben egyet-
értenek, meg fognak hozni minden áldozatot, hogy megerősítsék a nemzetet és 
megtartsák vele önmagukat is ! 

A nemzetiségi kérdés nézetünk szerint ma már csak annyiban belpolitikai 
jellegű, amennyiben arra vonatkozik, lehetséges-e különféle fajú népeknek egy 
nemzeti eszmében való összhangzó egyesülése? Az élet azt mutatja, hogy lehet-
séges, sőt mindenütt, ahol lehetséges, szükséges is. A nemzet elsősorban akarat-
egység, mely — mint lelki kapcsolat — magasabbrendű a faji, nyelvi, gazdasági, 
vallási, történelmi stb. kapcsolatokhoz viszonyítva. Ez az akarategység a mi 
nemzeti eszménkben a Szent Korona területének megtartására összpontosul. Nem-
csak a tudomány tanítja, de a történelem és az élet bizonyítja, hogy az állam 
területe és a rajta élő nemzet között belső lelki kapocs létesül: a föld visszahat 
a rajta élő népre és döntőleg alakítja annak egyéniségét, nemzeti jellemét. 
A magyar föld ezeréves vonzása alól velünk együtt nem vonhatta ki magát egyetlen 
nemzetiségünk sem. Hasztalan hivatkoznak faj rokonságra, vérségi kapcsokra, 
a föld differenciáló hatása erősebb. A Kárpátok koszorúján belül élő népek — 
tótok, németek, románok, horvátok, rutének stb. mások — szerintünk különbek, 
mint az azon kívül élő faj rokonaik. Jellemük, erkölcsük, kultúrájuk, egyéni-
ségük a nyelvi és faji rokonság ellenére is nagyban és egészben nem azokhoz, 
hanem hozzánk áll közelebb. Ez a történelem és az élet vitathatatlan ténye ; nem 
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elméleti abstrakció, hanem a természet törvényeinek következetes érvényesü-
lése, mely ellen harcolni céltalan. 

Ez a föld, a szent magyar föld, kapcsolt bennünket össze örökre nemzeti-
ségeinkkel. Ez különítette el egyéniségüket a faj rokonaikétól, ez forrasztotta 
őket lelki egységbe velünk s ez alakította ki a lepergett évszázadok alatt Szent 
István politikai nemzetét. És ma, trianoni szétdaraboltságunkban ismét csak 
ez a föld tart össze és fog egyesíteni újra bennünket. 

Meggyőződésünk, hogy a trianoni diktátummal megkérdezésük nélkül más 
államba áttolt nemzetiségeink még ott is, ahol saját fajuk impériuma alá kerül-
tek, csalódtak reményeikben. A magyarság anyagi tönkretétele az új állam-
alakulatokban, ha ideig-óráig javított is sorsukon, életük mégis gondterhesebb, 
jövőjük bizonytalanabb lett, a faj rokonok kendőzött zsarnoksága hamar feled-
tette velük az egyesülés csalóka örömét. Ami tíz év óta nekünk szenvedés, 
nekik kiábrándulás ; mindkettőnknek pedig tanulság, melyet az isteni Gond-
viselés oly népekre mér rá, akiknek együtt, egy nemzetben szánt történelmi 
hivatást. 

Ennek gondolatától áthatva el akarjuk törölni a multak tévedéseit. Nem 
opportunitásból, meggyőződésből keressük a megértést. Egyfelől rátartóbbak 
vagyunk magyarságunkra, másfelől sokkal inkább tiszteletben tartjuk a kisebb-
ségi népek értékes fajiságát, semhogy valaha is rájuk erőszakolni kívánnók 
a magunk nemzetiségét. Megtanultuk, hogy nemzeti öntudatot sem adni, 
sem elvenni, következőleg erőszakolni sem lehet. Mi arra törekszünk, az a 
célunk, hogy a magyar hazában velünk együtt élő nemzetiségek megszeressék 
a magyar ideálokat s ha megszerették, önként kövessék azokat. 

Becsületes megbékélést akarunk. Végső kézfogást egy újabb ezredévre. 
Új-Magyarországot a régi helyén : az Árpádok, Anjouk és Hunyadiak Hun-
gáriáját, benne elégedett, egymást megbecsülő, ősi lelkű, új szellemű, össze-
tartó néppel. A magyarság a történelmi viszontagságok során hozzánk mene-
kült, vagy betelepített népekkel e nagy dinasztiák alatt mindig meg tudta 
magát értetni. A Szent Korona testében egyforma vércsepp volt mindenfajta 
tagja a magyar államnak. De egyforma önfeláldozással védte is valamennyi 
minden ellenséggel szemben. Ez a föld valamennyinek magyar föld volt, Magyar-
ország földje s életét, vagyonát áldozta érte, hogy az is maradjon. Ezt kívánjuk 
csupán ma is. 

Vissza kell tehát térnünk e történelmi ideálhoz és a mondott feltétel 
mellett a legteljesebb kisebbségi szabadságot és békét akarjuk biztosítani, minden 
nemzeti és faji kisebbségnek, mely abban velünk egyetért. Mi jó hazafinak érezünk 
és tartunk mindenkit, tartozzék bármely fajhoz vagy néphez, mégha egy szót 
sem tud is magyarul, ha velünk együtt vallja, hogy a Szent Korona ősi területe 
magyar föld és annak is kell maradnia a magyar állam évezredes történeti egységé-
ben. Ezzel szemben azt, aki ezt tagadja, vagy ebben bármily internacionális 
agyrém kedvéért megalkuvásra kész, még akkor sem tartjuk és tekintjük 
magyarnak, ha ősei a honfoglalókkal együtt jöttek át a Vereckei-hágón ! Ha 
ebben az alapeszmében a kisebbségi népekkel megegyezünk, nincs és nem lesz 
semmi részletakadálya köztünk a teljes lelki egységnek. 

A fentiekben kifejtett magyar világnézetből kialakult egységes nemzeti 
közvélemény folytonos irányzása az egyetlen hatályos biztosíték arra, hogy 
a nemzeti élet nyilvánulásának minden mozzanatában, de legfőként a közügyek 
vitelében valóban a nemzet akarata érvényesüljön. A nemzeti öncélúság követel-
ményének tekintjük azt az alapelvet, hogy az összes intézményekben maga a 
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nemzet uralkodik. Egyjelentőségű, illetve együtt jár ezzel tehát az a legszélesebb-
körű demokrácia, mely az állam minden egyes polgárának, kiben a nemzeti 
eszme tudatosan él, közvetlen befolyást biztosít a közügyek intézésére. A mi 
demokráciánk tehát nem egyszerűen népuralom, hanem több : nemzeturalom. 
Amannak mindenki részese lehet a származás puszta tényénél fogva, a leg-
derekabb polgár épúgy, mint a dologkerülő csőcselék, a nemzeturalomban csak 
azok részesednek, akik saját tényeikkel teszik erre méltóvá magukat. Minden magyar-
nak szabadsága van ezen a földön élni és megélni, de a nemzet sorsára irányító, 
vagy elhatározó szava szerintünk csak annak lehet, aki e nemzet öncélúságával 
tisztában van, s akit ennélfogva a közügyekről alkotott és vallott nézeteiben 
elsősorban az egyetemes nemzeti érdekek vezetnek. A nemzeti szuverénitásnak 
csak az lehet részese, aki az így nyert hatalmat valóban a nemzet céljainak és 
érdekeinek önzetlen szolgálatára használja, azt semmi más célnak, érdeknek, 
eszmének vagy világnézetnek alá nem rendeli, ellenkezőleg: a nemzeti célok 
és érdekek minél teljesebb és tisztább érvényesüléséért minden egyéni áldo-
zatra kész. 

A magyar világnézet lobogóját azért emeljük magasra, hogy köréjük 
gyüjtsük minden társadalmi osztályból azokat, akikben ezek az eszmék vajud-
nak, akiknek lelkében folytonosan visszhangzik veszendő nemzetük segélykiál-
tása, akik érzik a maguk elszigetelt létében is ennek a generációnak történelmi 
felelősségét és ennek fenséges kényszere alatt szolgálni akarnak a hazának. Sok 
dologban ma még nem vagyunk mindnyájan egy véleményen. A jelen, a mult 
és talán a jövendő sok kérdésében eltérnek ma még a nézeteink, mert külön-
bözők a tanulmányaink, életünk, foglalkozásunk, tapasztalataink és — fő-
ként —- fogalmi szótárunk, honnét nézeteink közléséhez a kifejezéseket és meg-
határozásokat merítjük. Ezek a tisztázatlan elvi és fogalmi különbségek, melyeket 
a rövidlátás, vagy rosszindulat gyakran gyülölködéssé szít, zsibbasztják erőtlen 
vágyakká legszebb akarásainkat. Ezek osztanak meg és tartanak távol egymástól 
s ezeket kell végre megszüntetnünk, ha a régi szent határok között egy új, magyarabb 
Magyarországot akarunk. 

Ennek az új Magyarországnak a megépítéséhez kívántunk szilárd alapokat 
teremteni a mi magyar világnézetünkkel. Ebben reméltük megtalálni azokat a 
magasabbrendű elvi alapokat, melyeken egymást a megosztó ellentétek ellenére 
is mindenkor megérthetjük, ha kell, meggyőzhetjük, hogy így nemzetünk 
e sorsdöntő éveiben a visszavonást magunkközül kiküszöbölhessük. Érezzük, 
hogy e cél eléréséhez e világnézet követéséhez és méginkább megvalósításához 
nagy lelki emelkedettség kell. De érezzük azt is, hogy ebben a mi fiatal generá-
ciónkban, melynek nemzeti fanatizmusát mostoha évek szenvedése és magára-
hagyottsága fűti, az idő megérlelte mindazokat az erkölcsi és jellembeli tulaj-
donságokat, melyek együttléte nemzetünk reneszánszához szükséges. Van köl-
csönhatás az eszmék és híveik közt. Hűség, becsület, tisztesség, szaktudás, felelős-
ségérzet jellemzik azokat a magyar misszionáriusokat, akikre e világnézet hir-
detésének apostoli munkája vár. Bátrak, tiszták, megvesztegethetetlenek és szegé-
nyek: a jót önmagáért teszik a közhatalmat szolgálatnak, nem pedig uralomnak 
érzik, s jutalmukat nem egyéni érvényesülésükben, de eszméik valósulásában 
keresik. Ezek a mi ideáljaink, akikről példát akarunk venni, vezéreink, aki-
ket égő tüzekkel várunk s akiket mi, ma még kicsiny sereg, elszántan és 
híven követni fogunk. Az a Magyarország, mely így született újjá— ha Isten 
is úgy akarja, — erős és nagy lesz egy újabb ezredévre. 
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