
E L V E K É S M Ü V E K 

N e o n a c i o n a l i z m u s . 

Az új nacionalizmus nem a művelődés elmélete, nem is a kultúrának 
a bölcselete, hanem a művelődés lehetőségének tényleges megteremtése és a 
győzelemhez elengedhetetlenül szükséges kultúreszközök biztosítása. Klebels-
berg Kuno nacionalizmusának útja tettekkel van kirakva. Az ő nacionaliz-
musa nem a porbasujtottság bús elegiája, hanem az alkotó munka him-
nusza. Kultúrpolitikájának két motívuma van. Az egyik az, hogy emelni 
kell a legnépesebb magyar rendnek, a munkásosztálynak szellemi szintáját. 
Az idők megnehezült járása sok virágot letarolt a magyar mezőkről. Nehe-
zebb lett a gazdasági élet. Eltünt a tőke. Lihegőbb lett a verseny. Ebben 
a szédületes versenyfutásban az lesz a győztes, akinek több a tudása. A földünk 
nem lesz több, tehát, ha a versenyben nem akarunk elmaradni, a tudásunkat 
kell gyarapítani. Ezért kell emelni a magyar föld, a magyar ipar munkásainak 
szellemi szintáját. A magyar föld megváltozhatatlan valóság, a boldoguláshoz 
tehát a művelődés elengedhetetlen posztulátum. A komplikált gazdasági élet 
naponkint új eszközöket alkot. Aki ezeket nem tudja kezelni, az nem tud 
többet termelni. Ezt meg kell tanulni. Tanulni pedig csak az tud, aki megtanult 
tanulni. A tanulást pedig az iskola tanítja. Ezáltal lesz a gazdálkodásnak az 
iskola nem mellék-, hanem főépülete, az iparnak pedig legelső műhelye. Ezt 
érzi már népünk is. Az iskolaiszony már a multé. Ma már mindenki tanulni 
akar. Ma már nem azért nem járnak a gyermekek iskolába, mert a szülők nem 
akarják, hanem azért, mert vagy nincs iskola, vagy nincs cipő. A nép lelkében 
sarjadt ki tehát az új nacionalizmus első tünete. Tanulni akar, hogy élet-
szintáját megjavíthassa. Ha a nép vagyonosodik, a nemzet erősödik. Erős 
országnak kifelé is növekedik a súlya. Békében is lehet győzni: munkával, 
szorgalommal, tudással. A neonacionalizmusnak először ezt a győzelmet kell 
megszereznie. 

Ehhez a diadalmas munkához azonban vezérkar kell. Olyan vezérkar, 
melynek szaktudása megüti az európai mértéket. Ez a kultuszminiszter nacio-
nalizmusának a második motívuma. Ez egyúttal a neonacionalizmusnak máso-
dik posztulátuma. Legyünk minél európaiabbak, hogy minél magyarabbak 
lehessünk. Minden magyar szívében állandóan benne kellene rezegni annak a 
gondolatnak, hogy vagy műveltebbek leszünk, vagy nem leszünk. A komplikált 
gazdasági, ipari, kereskedelmi és politikai életnek nemcsak munkásokra, hanem 
szakemberekre is szüksége van. A tudásnak nemcsak nemzeti, hanem világ-
forrásai is vannak. Nekünk ezeknél a forrásoknál is meg kell merítenünk a 
korsónkat. 

Azok a fiatalemberek, kik az ország bőkezűségéből külföldön folytathat-
ják tanulmányaikat, nemzetünknek valóságos kis követei lesznek. Hírt adnak 
a világnak arról, hogy a Duna völgyében kultúrnép lakik, mely tanulni és tudni 
akar. Ezeknek a magyar kultúra kis követeinek hirdetniök kell, hogy ebben a 
megcsonkított országban oly nép lakik, mely szorgalmasan és öntudatosan 
építi azon bástyákat, melyek megvédik Európa kultúráját. Ezeknek az ösztön-
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díjasoknak, mikor tanulmányaikat bevégezték, magukkal kell hozniok az euró-
pai tudás legnemesebb ojtóágait. Ezzel a válogatott ojtóággal meg kell neme-
síteni a mi drága vadócainkat. A neonacionalizmusnak akkor jelentkezik majd 
a gyakorlati hatása, amikor ezek a megnemesített magyar alanyok gyümölcsöt 
hoznak. Akkor lesz majd selymesebb és édesebb a Hortobágy füve. Akkor lesz 
acélosabb és több az Alföld búzája. Akkor lesz egészségesebb, módosabb a 
magyar nép lakása. Akkor lesz népesebb és gyermekkacagástól hangos a dunán-
túli kisgazda portája. Csak a művelődés emelésével érhetjük el, hogy a falu 
barátságosan nyujtson kezet a városnak, mert benne nem eltartottját, hanem 
munkájának osztályosát látja. Ha a város és falu művelődése közelebb jut 
egymáshoz, akkor nem lesz ellensége a nadrág a pantallonnak. A falu és város 
között mutatkozó ellentétek nivellálásának szükségessége szintén egyik posztu-
látuma a neonacionalizmusnak. 

A magyar kultúra, ami pedig a neonacionalizmusnak leghatalmasabb 
pillére, letéteményese az intelligens középosztály. A magyarság ereje a földben 
gyökerezik, de európai értelemben vett boldogulása attól függ, hogy milyen 
politikusai, tisztviselői, orvosai, ügyvédjei, bírái, tanárai, mérnökei, papjai, 
tanítói lesznek a magyar népnek. Ez a nemzetfenntartó középosztály nagy 
krízisen ment keresztül. Elévülhetetlen becsületére válik, hogy a csapásokat 
zarándoki önmegtagadással viselte. Nélkülözött, lemondott, megvált legkedve-
sebb emlékeitől. Egyről azonban nem mondhat le : gyermekei neveltetéséről. 
Talpra kell állítani a magyar középosztályt. Meg kell javítani a magyar nép 
életstandardját, de emelni kell a középosztály életexisztenciáját is. Ez is posz-
tulátuma a neonacionalizmusnak. 

Ezeknek a posztulátumoknak nagyszerű kereteit mind megcsinálta a 
magyar kultúra legfőbb őre. Ezen keretekbe azonban az élet melegét nem öm-
lesztheti a kormány vagy a kultuszminiszter. A kereteket nekünk, a keretek 
között élő magyaroknak kell lélekkel megtöltenünk. Állnak már a tanyai 
iskolák, de ezek még csak falak, beléjük lelket csak a tanyai tanító visz. Ez a 
tanító nem lehet tanhivatalnok. Hivatását csak akkor tölti be, ha mindene tud 
lenni a tanyai népnek: tanítója, orvosa, előmunkása, tanácsadója. Nemcsak 
betűvetésre kell megtanítania a gyermekeket, hanem meg kell tanítania a 
tanyai népet józanságra, okszerű gazdálkodásra, istenfélelemre, erkölcsös 
életre. A közigazgatási tisztviselőknek is bele kell önteniök lelküket a törvény 
holt betűibe. Necsak a tekintély nyers ereje, hanem a nép jogos érdekeinek 
védelme is szerepeljen rendelkezéseikben. 

Azt az ízlést és kultúrát, mely az internacionalizmus emlőin nevelődött, 
távol kell tartani a magyar néptől, de a magyar föld, a magyar levegő, a magyar 
lelkiség szeretetét ki kell terjeszteni a nép minden rétegére. Mi szónokló nemzet 
vagyunk. Széchenyi szerint azonban a szólás még nem érzés, a nyelvnek pen-
gése még nem dobogása a szívnek. Hogy a nacionalizmus kereteit lélekkel 
töltsük meg, oda legény kell, nem pedig torok a gátra. Az új Magyarország 
hivatalaiba talpig férfiak, egész magyarok kellenek. 

Új hőskor előtt állunk. Ennek a kornak a katonái a kiművelt lelkű, dol-
gozó magyarok, vezérkara pedig az európai műveltségű magyarok közül kerül 
ki. Ezeknek együttesen kell bebizonyítani ok, hogy az ezer esztendő nem 
bágyasztotta el a magyar nap melegét, nem koptatta el a magyar faj nemes 
zománcát. Ha az intelligens magyar fiúk bejárják a világ emporiumait és ott 
magukba szívják a kultúra legszebb virágainak illatát, itthon pedig a saját 
magyar mézüket szűrik le belőle, ha a szorgalmas, értelmes, magyar munkások 
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az iskola betűkultúráját a magyar föld termékenységének fokozására fordítják, 
akkor már a neonacionalizmus nem jelszó, hanem gyönyörű valóság lesz. 

Mátrai Rudolf. 

Értelmiségünk és a neonacionalizmus. 
Fejtegetésem fonalát a Napkelet korábbi számában megjelent értekezé-

semnek végső megállapításaihoz fűzöm. 
Az utolsó három század társadalomtörténetének áttekintése két meg-

állapításra késztetett. Az első szerint minden Nyugatról jövő szellemi áramlat, 
mint ellenreformáció, felvilágosodás, romanticizmus, liberalizmus, demokrácia, 
hatással van a magyar társadalom összetételére; a második szerint pedig ez a 
hatás abban nyilvánul, hogy a társadalmi vezetőszerep egyre szélesebb réte-
geké lesz. Azaz a klérust a főnemesség követi, ennek nyomába a birtokos 
nemesség akar lépni, de tervét keresztülhúzza Martinovics és a reakció, úgy 
hogy a mágnások után közvetlenül a szegény nemesek következnek. Ez a fejlő-
dés végzetszerűnek és ellenállhatatlan következetességgel haladónak tűnik fel. 
Lehengerli az akadályokat, de másrészt előreugrást sem enged meg : hiába a 
polgárságnak a munkája a nagy francia forradalom, a Bastille lerombolásakor, 
ezek a forradalmi eszmék nálunk nem a polgárságra hatnak — ez szinte teljesen 
mozdulatlan marad — hanem a főnemesség után sorrendben következő széle-
sebb réteget, a birtokos nemességet hozzák forrongásba. 

Az októberi forradalom óta eltelt néhány év alatt ismét új szellemi áram-
lat előtt tárultak fel Magyarország kapui. Jött ez is észrevétlenül, mint annyi 
más korábbi szellemi mozgalom. Ma már itt van közöttünk. Bizonyítja ezt a 
katholicizmus térfoglalása, amely egyaránt nyilvánul meg a vallásosság lelki 
elmélyülésében és a legkülönbözőbb szerzetesrendek új iskoláinak a főváros-
ban, valamint szerte az egész országban való felépülésében. De bizonyítja a 
nemzeti öntudatnak a vallásos érzés megújhodásával karöltve járó megerősö-
dése is. Ma társadalmunk széles rétegei sokkal nacionalistábbak, mint a háború 
előtt; ma a nemzeti érzés komolyabb, őszintébb, bensőségesebb, mint a korábbi, 
szavalatokban kimerülő hazafiság. 

Ez az új szellemi áramlat a neoromanticizmus. Jelenti annak a roman-
ticizmusnak felszínre jutását, amely a XVIII. és XIX . század fordulóján mint 
egyedüli hullámtörő gát nyúlott bele az aufklärismus és a liberalizmus hatalmas 
eszmetengerébe. Akkor a hullámok átcsaptak rajta s úgy elborították, hogy 
csak egy-egy, helyéről majdnem elsodort kőszikla jelezte, hogy a felvilágoso-
dásnak voltak őszinte meggyőződésű ellenfelei is. Ezeken az alapokon, a roman-
tikus szellem képviselőinek művein nyugszik az új világnézet, amely öntuda-
tosan lép fel a korábbi liberális-demokrata világ materiális életfelfogása, egy-
ház-, sőt keresztény vonatkozásaiban vallásgyűlölete, valamint antinaciona-
lista kozmopolitizmusa ellen. Terjedésében hatalmas segítségére van az a 
kiábrándulás, amely elfogta az emberek millióit, amidőn a csalhatatlanoknak 
vélt liberális-demokrata tanok nem bizonyultak egy jobb jövő zálogának s 
amikor e tanok legvégső következései orosz földön valósággá lettek. A neo-
romanticizmus, támaszkodva a tömeglélekben végbement kiábrándulásra, a 
régi romantikusok elszigetelt tanításaiból a liberalizmussal és demokráciával 
szembeszállani képes áramlattá — ma még alig megállapítható módon — 
meggyőződésesen katholikus, délnémet és francia, valamint fasiszta olasz 
talajon erősödött meg. Az új világnézet apostolai nagy lelkesedéssel próbálják 
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