
TELEKI PÁL

Magyar nemzetiségi politika*

Bemutatkozó beszédemben, 1939. február 22-én, azt mondottam, hogy magam is sokat
foglalkoztam a nemzetiségek, vagy amint nemzetközileg hívják - ezt a szöt használom
ezúttal -, a kisebbségek kérdésével. Foglalkoztam, mint az emberföldrajz munkása, az
ország határain belül és kivül, politikai, külföldi küldetésben, Magyarország határain
mcssze túl is, a népek mivoltával, jellemével, különbségeikkel, az emberek és a föld
egymáshoz való viszonyával. Állítom, hogy nincs az a kérdés, sem az országon belül, sem az
országon kívül - és a nemzetiségi kérdés is közéjük tartozik -, amelyet mindenütt és
mindenben egyformán, egy kaptafára lehetne megoldani. A magyar alkotmány különben
széles lehetőségeketad arra, hogy ezeket a kérdéseket az alkotmány és hagyományaink
szellemében megoldjuk, fejlesszük mindenkinek megelégedésére és mindenkinek érde
keit szem előtt tartva.

Amikor közvétlenül Kárpátaljának a Szent Koronához való visszatérte után tavaly március
22-én a MOVE-ban beszédet mondtam, akkor azt mondottam, hogy most olyan terület tért
vissza az ország kebelébe, amelynek lakossága többségében más nemzetiségű, mint a
magyar, a natio fidelissima, a ruténség. s nekünk most az a feladatunk, hogy úgy öleljük őket

keblünkre a szentistváni gondolat jegyében, hogy mindenki egyforma, egyenjogú testvér
legyen a hazában, másrészt a mai fejlődés jegyében is, amely magával hozza, hogy megfelelő

jogokat, sajátos önrendelkezési jogot is adjunk a kisebbségeknek úgy, ahogyan kivántuk
nekik, ahogyan az elmúlt húsz esztendő óta dolgozunk is érte. .. [ ... ]

Amikor az előző kormány idején mint kultuszminiszter 1938. június l-í-én felszólaltam,
akkor azt mondottam: [ ... ] Vallom, hogy mindenkinek vitathatatlan joga a maga
anyanyelvét, ősi szekasait. a maga tradícióit ápolni és a magyar államnak, mint minden
államnak, kötelessége más anyanyelvű polgárait ebben a törekvésükben tarnogatní, az
ismereteknek anyanyelvükön való tanítását lehetövé tenni, sőt azt istápolni. A nemzeti
kisebbségek kulturális egyenjogúságának biztosítása sok minden egyébbel együtt szent
istváni tradíció. Itt azonban nemcsak nagy királyunknak fiához intézett ismeretes szavaira
szeretnék célozni, hanem arra is, hogy a szentistváni politika, az Európába való
behelyezkedes politikája, egyrészt a keresztényi gondolatba való elhelyezkedés, másrészt
behelyezkedés okosan, értelmesen, magyar józansággal és praktikussággal abba az életbe,
amelyet Európa élt Szent István idejében, élt előtte és élt azóta is, vagyis ez a politikai
alkalmazkodás ahhoz, hogy Európában élünk és kifejezése annak, hogy Európa életéhez
alkalmazkodnunk kell. [ ... ]

A szentistváni állameszme a népek megértésének, a népek helyes és józan vezetésének
állameszméje ezen a területen, amelyen élünk s amelyet politikailag a nagy király
szervezett meg. Tehát a Duna-medence rendjének az állameszméje. Egységes összetartozó
terület állameszméje, amely mindenfajta embereket közös életbe, egységes életformában,
együttes közös törekvésekben - amelyek ebből folynak - és közös érdekekből közös
boldogulásra fog össze és vezet tovább.

Nem szabad a mesterséges atomizálást folytatnunk és keresnünk. Ez senkinek a világon
boldogulást nem hoz. A XIX. század volt az, amely atomizált az élet mindenféle területén.
amely az emberi életet nem a maga sokszerűségében vizsgálta, hanem próbálta
leegyszerűsíteníegyes, rendszerint s ennek következtében tökéletesen egyoldalú axíö-

• 1940. június n-án és július 2-án elhangzott beszéde.
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máival. egyoldalú formulákkal, de nem az életnek egészét, hanem csak egy-egy oldalát,
nem az embereknek egész mivoltát, hanem csak egy-egy sajátosságát, például a nyelvet,
emelve ki. Még ezek előtt a - mondjuk - imperialista idők előtt s az azokat megelőző
időkben, ennek a 900 éves magyarosabb felfogású korszaknak egészen a végén, mint a
magyar toleranciára jellemzőesetet felemlítem, hogy Kossuthnak felvidéki kormánybizto
sai közül többen nem bírták jól a magyar nyelvet, jelentéseik tele vannak hibákkal a szigorú
magyar grammatika szempontjából, de ezen mégsem akadt fenn senki és magyarságukat
senki kétségbe nem vonta.

A szentistváni gondolatról nem sok szó esett az elmúlt évszázadnak internacionálisabb
korában, abban a korban, amely a skatulyázások, a statisztikázások korának is nevezhető. A
szentistváni gondolat nem ismer ilyen statisztikát, az embereket nem skatulyázza be és
nem ismer ezeknek alapján létesült meghatározásokat, de ismer összekapcsoló életfor
mákat és hagyományokat, éppen úgy, mint ahogyan a magyar alkotmány sem volt sohasem
hatalmi eszköz, hanem a magyar nemzet életének örökérvényűszabálya.

Emlékeztetek még egy régebbi mondásomra. Ezt szintén nem ma mondtam el, hanem
egy évvel ezelőtt: " ... Sha jól látom a különbséget a között, ami okos és ami bölcs, inkább a
bölcs az a kifejezés, amelyen a hangsúly van és amely valóban jól jellemzi Szent Istvánnak
elgondolását", amely egyszerűségében és természetességének következtében hosszú
korokon keresztül, közel egy évezredig maradhatott egy országnak és vezető államférfiai
nak vezető gondolata.

Ezt igyekeztem hirdetni és ilyen értelemben - mondjuk az egymáshoz való közeledés,
szeretet és a szeretet elmélyítésének értelmében - igyekeztem úgyis mint kultuszminisz
ter, úgyis mint miniszterelnök szölní, inteni és cselekedni. [ ... l

Azt is nemegyszer hangsúlyoztam - az eddig elmondottakból is logikusan következik
-, hogy mindenkinek joga van anyanyelvét, szüleinek, őseinek szokásait ápolni,
gyermekeire átörökíteni, de egyazon joga az is, ho$)' nernzetiségét, szokásait megváltoz
tathassa, felcserélhesse. mint ahogy ez az Egyesült Allamokban s a világ sok államában már
a bevándorlók első generációjában is történik, nem pedig csak hosszú, generációkra
terjedő együttélés után. [ ... l

A mi életünk [ ... ] itt a Duna-medencében, más nemzetiségű, tehát német, szlovák,
rutén és egyéb ajkúakkal Szent István birodalmának népeivel mindenkor az volt, hogy a
politikai nemzetben, amely régen a nemességet jelentette, ebben a tekintetben is az una
eademque nobilitas állott fenn. És ha ma a politikai jogok a nemzetnek sokkal szélesebb
rétegeire terjednek ki, akkor ezeknek a széles rétegeknek és minden tagjuknak, különösen
pedig azoknak, akik felelős állásban vannak - és ez vonatkozik a jegyzöre úgy, mint a
miniszterelnökre -, úgy kell viselkedniök, hogy egyformán nobilisak legyenek.

Ilyen intelmek az én ajkamról nemegyszer hangzottak el, sokakkal és egyesekkel
szemben is. Ezt azért hangsúlyoztam, mert tudom azt, hogy Európában a XIX. század
végén és az akkori felfogás következtében volt egy idő - különösen a világháborút
megelőzőfélszázad -, amelyben a nemzetiségi kérdés tekintetében sok hibát követtek el.
Ezek a hibák történelmi okokból fejlődtek, amelyekre nem akarnék most részleteiben
kitérni. Majdnem senki sem volt ebben hibátlan, mind az egyik, mind a másik oldalon;
egyik akció a másik akciót szülte és így tovább. De ha ezen a téren nem akarunk tovább
menni és nem akarjuk ezeket az ellentéteket szítani, akkor nem szabad ezeket az
ellentéteket perpetuálni, hanem vissza kell térnünk oda, ahol ezek az ellentétek nem
voltak ilyen élesek, ahol ezek helyett az ellentétek helyett más felfogás uralkodott és ilyen
felfogáson, ezeknek a felfogásoknak a nemességén kell felépítenünk országunk további
fejlödését, [ ... l

A nemzetek nem kövek, amelyek örökkön maradnak és még a kövek sem maradnak
örökkön. Azonban a nemzetek mindenesetre nem azok - és házasságok, barátságok,
életformák azonossága folytán, hosszas együttélés következtében bekövetkeznek áthaso-
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nulások, Bekövetkezik még egyeseknek vagycsaládoknak a nyelvcseréje is, amelynél csak
az a fontos, hogy önként következzék be és se az államhatalom, se az államhatalomnak a
közegei ezt mesterségesen elő ne idézzék, ne próbáljanak ilyet mesterségesen előidézni.

Elvégre az együttélés tartósságából keletkeznek az újabb korban is egész nemzetek, rnint
példának okáért az Észak-amerikai Egyesült Államok nemzete vagy az egykori gyarmatok
területén nemzetek, amelyek mások, mint azok, amelyekből a gyarmatok népei származ
tak. Ebben az értelemben és ebben a felfogásban élek s ez egy régi magyar becsületes és
érzésem szerint lovagias felfogás. Ezt a felfogást igyekszem érvényesíteni. Ez nem könnyü,
nem egyszerű. Mert az utolsó 80 évre, de egészen a XIX. század elejéig visszamenve,
mondhatnám, 130 éves ellentétes - mégpedig nemcsak nálunk, hanem általában
Európában ellentétes - társadalomnevelésnek az eredményeit kell itt megtörni és
átvezetni az embereket egy megértöbb. konciliánsabb, több szerétetből álló és több
szereteten alapuló gondolkodásnak a síkjára. Ez nemcsak állami feladat, ez társadalmi
feladat is. Ez nemcsak állami intézkedést kíván, hanem a társadalomnevelésnek a feladata
is. S ez a nevelés nem történhetik meg egyik pillanatról a másikra és a formák
megváltoztatásával sem érhető el. Erős akaratnak kell lennie és az akaratnak egyik
emberről a másikra való átplántálásának meggyőzés formájában s a meggyőződések erős

kiéleződésével. Ez az egyetlen út, amely arra vezet, hogy a különbözö ajkú, különbözö
vallású, különbözö életfelfogású emberek egymással egységet tudjanak alkotni, egységben
tudjanak élni és közösen tudják szolgálni boldogulásukat, ha erre a közösségre szükségük
van. S hogyne volna szükségük ilyen közösségre azoknak, akik egy területen élnek, egy
levegőt szívnak, egy kenyeret esznek, egy életet, egy életformát élnek és akiket méghozzá a
mültnak közös tradíciói és a jövendőnek közös akarata kell, hogy vezessen. [ ... l

Nem akarok már hosszan idézni, csupán rámutatok egy könyvre, amely 1922-ben,
Amerikában tartott előadásairnat foglalja magában. Ezekben az előadásokban a magyar
példából kiindulva, de viszont, átfogón, teoretikusan a világ sok részében szerzett
gyakorlati ismeretek alapján jellemeztem a nemzetiségi kérdés területi és néprajzi
problémáit. Megmondtam azt és rámutattam arra, hogy ezek nem húzhatók egy kaptafára,
mert nincs a világnak két olyan területe - különösen vegyes lakosságú területe -,
amelyen a kérdéseket egyformán lehetne megoldani. Egyedül Magyarországnak - de a
Trianon előtti Magyarországnak - példáin, meg egyéb példákon is, megmutattam azt,
hogy nemcsak a nemzetiségek számaránya teszi ki a különbséget. Hanem kiteszi valami
más, aminek addig senki sem szentelt figyelmet: a kevertségi típusnak a különleges jellege,
ami különbözö területeken más és más. Nem szeretnék erre most itt részletesen kitérni;
aki érdeklődik eziránt, rnéltöztassék könyvemben elolvasni. Ott igen részletesen kifejtet
tem ezt a kérdést és azóta is kifejtettem egy másik kis munkámban, amelyet egy volt
tanítványommal együtt dolgoztam ki. Most csak rá kívánok mutatni arra, hogy egyrészt
ilyen ismeretek, másrészt ilyen - érzésem szerint - becsületes, régi magyar tradíciók
ban gyökerezőfelfogás alapján igyekszem ezt a kérdést felfogni. Minden panaszt, minden
igényt megérteni, nem a magam, hanem a másiknak a szempontjából, aki velem szemben
áll - s ezt nem úgy értem, hogy ellentétesen szemben áll, hanem aki a maga kívánságát
előhozza. Ilyen értelemben szándékozom továbbra is cselekedni: a legteljesebb jogi és
tényleges egyenlőségmindenféle vonatkozásban, az élet rninden viszonylatában. Termé
szetesen ebbe az egyenlőségbe beletartozik az egyenlő szabadság joga is. Ehhez tartozik
elsősorban az anyanyelv teljes és minden béklyótól mentes használata. A magánéletben
minden rendű és fajú embernél, minden gazdasági és más vállalkozásoknál, a nemzetisé
gek egyesületi életében, valamint természetesen az egyházi életben is. Biztosítani kíván
juk az anyanyelv használatát a hatóságokkal és a hivatalokkal való érintkezésben. Itt
tapasztaltunk hiányokat. Természetesen vannak ezek között olyan hiányok, amelyek
egészen természetszerűlegállanak elö, mondjuk példának okáért egy kárpátaljai csend
őrnél, akinél pedig nagyon fontos volna, hogy ruténul tudjon, mert közvétlenül és sokat
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érintkezik a néppel és sZükséges, hogy ne csak mint a szígorüsag és a megtorló vagy
szabályozó államhatalom, hanem mint a vezető és tanácsadó államhatalom képviselője is
jelenjen meg ott. [ l

Itt van azután [ l annak biztosítása, hogy a nemzetiségek kultúrájukat szabadon
fejleszthessék, külön nemzetiségi jellegüket - modem szóval, népiségüket - megőriz

hessék és ápolhassák. Ez azonban nemcsak a megengedés dolga, hanem itt szerintem még
két szempontot kell követni. Az egyik, hogy istápoljuk és éppúgy, mint ahogy a
magyaroknál istápoljuk a magyar éneket, a magyar népdalt, a magyar zenét, a régi magyar
szokások felújítását stb. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez egyetértésben és
kölcsönösségben történjék és ne szembenállás formájában a különbözö nemzetiségek
között, Egymás előadásainak, ünnepélyeinek meglátogatásával és ennek előmozdításával

nagyon sokat használhatunk. Ezeknek a céloknak érdekében természetesen a megfelelő

iskolai intézmények létesítése és fenntartása is fontos. Ésfontos az is, hogy az állami egység
keretében a nemzetiséghez tartozók, azok egyesületei ilyen intézményeket létesíthesse
nek és fenntarthassanak és mint mondottam, mindenféle vonatkozásban az állam is
támogassa ezt a fejlődést.

De nagyon fontos itt a társadalom szerepe. Szükséges, hogy mindnyájan segítsünk és
irányítsuk a társadalmat a békés együttélésre, annak keresésére, ami összekapcsol és nem
annak keresésére, vagyfelhánytorgatására, ami szétválaszt. Ezt nem lehet intézményekkel
megcsinálni, csak a társadalomnak erre való ránevelésével, mert elvégre az intézmények
ben ülő közigazgatási emberek és mások is a társadalomnak is tagjai. A társadalom
felfogásának irányításával tehát magát a közigazgatást is irányítjuk és azt egyedül
rendeletekkel nem lehet megcsinálni. Ha voltak hibák a múltban, ezek nem okvetlenül a
magyarságnak és mondjuk, a törzsökös magyarságnak számlájára írandók. Ezekben a
miniszteri székekben. 1867-től 1940-ig 362 miniszter ült. Ezek közül 123 nem magyar
származású volt. Ebben a székben, ahol magam ülök, a 30 miniszterelnök közül 10 nem
volt magyar származású. Így felsorolhatnám a többi minisztériumot is. Mindezek az urak
részt vettek a magyar állam igazgatásában, részt vettek legfőbbhelyen és valószínűleg, ha
megpróbálnám ezt vizsgálni, a kisebb állások terén is ugyanoda jutnék. Ezek részt vettek a
magyar állam igazgatásában és így ugyanúgy részesek abban, ami a nemzetiségi kérdések
terén hibaként jelentkezett. Azt hiszem, a legfőbb hiba az volt, hogy nem a szervesen
alkotó tetterős szeretet jegyében, hanem a kor mechanikus és ezért természetellenes
felfogásának a jegyében igyekeztek akkor, amikor igyekeztek a kérdéseket megoldani.
[.. ·l

A nemzetiségi kérdéssel - és ez vonatkozik ennek a kérdésnek az egész világirodal
mára - mindig csak általánosan foglalkoztak. Általánosítottak, általános alapelveket
állítottak fel és a megoldást jogi és más tudományos elméletekbőlkiindulva keresték. Egy
nemzetiséghez való tartozásnak csupán egyetlen jegyét, a nyelvet ismerték el és semmiféle
gondot nem fordítottak a keveredés tényére. általában mindarra, ami az együttérzést és
egyetértést kialakít ja. A jogi, néprajzi és más tudományos elméletek, miként általában a
nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos összes olyan elméletek terén, amelyeken a kérdés
törvényi rendezésére irányuló különböző kísérletek alapulnak, egyre tovább mentek a
mind élesebb elkülönülés irányában, ami a problémát ad absurdum vezeti és mindenkinek
mindenki elleni harcává mérgesítette el. Ezt tették, ahelyett, hogy az embereket egymás
iránti szeretetben és megbecsülésben közelebb hozták volna - embereket, akiknek
egymás mellett és egymással kell élniök, akik a nyelvtől eltekintve sok vonatkozásban
közössel, közös életformával rendelkeznek és sok mindenben egyetértenek.

Ehhez - ezt most csak mellékesen említem meg - hozzájárult az európai államokban
és egész Európa különbözö nyelvterületein a különböző tájszólásoknak irodalmi nyelvek
útján történt felszívása. eltűnése.
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Akik működésük terén a szélsőségeket és az ellentéteket keresték, figyelmen kívül
hagyták a kevert ernbertípusokat. amelyek két, sokszor három nemzetiségnek a kevere
déséből. mondhatnám egyes vidékeken a családi érzések összeszövödéséböl keletkeztek.
A statisztika is sokat hibázott ebben a vonatkozásban, amit nem kell különösebben
hangsúlyoznom, minthogy erről a kérdésről sokat beszéltem és írtam.

Nem lehet tökéletesen azonos szabályokat és alapelveket felállítani, amelyek a
különbözö nemzetiségekre. vagy a nemzetiségek teljesen különbözö keveredésének
összes tájcsoportjaira egyaránt érvényesek volnának. Általános jogszabályoknak a fenntar
tása, általános elvek sablonos alakban - már magában véve is rendkívül nehéz feladat,
rnert az élet a sah Ionok fenntartását rendszerint lehetetlenné teszi - sohasem váltanak ki
az élethen megnyugvást, hanem mindig újabb zavarokat, újabb nézeteltéréseket és
civódásokat.

Ezen okból kifolyólag - és ezt a mondatot nem én alkottam, egyik nemzetiségünk
vezető személyiségének írásából származik -- a nemzetiségi jogok megvalósítása terén
evolúciós irányban fokozatosan fejlesztve kell haladni. Az evolúciós irány azonban nem
jelent hosszadalmas fejlődést, tehát nem a dolgok késleltetésér, elhúzását, hanem a
természet értelme és rendje szerinti megoldást. Meg kell érteni, hogy nem a jelenségek
külsődlegeskezelése, hanem az erkölcsi tényezőkműködéseminden cselekvés lényege.

Elhatározó ezek szerint az egyesnek az erkölcsi magatartása, különösen az egyes
hívatalnoké. Ezért kell a társadalmat az úgynevezett nemzetiségi kérdés helyesebb
megitélésére, a nemzetiségeknek qWmás közt kijáró magatartására, a nemzetiségi
probléma megértésére és átérzésére nevelni - és ez egyike a legfontosabh feladatoknak
- sajto, rádió, egyesületek és általában a közönség nevelésének minden eszközével.
Természetesen ennek nem kell kizárólag csak magyar részről megtörténnie, hanem
olyanok részéről is, akik hazánk más nemzetiségeihez tartoznak.

Ezt a társadalmi nevelést nem szabad hogy akadályozza semmiféle egyenetlenségeket és
ellentéteket kiváltó propaganda, legkevésbé hatósági, állami emberek vagy bárki maga
tartása.

Véleményem szcrint igen fontos lenne, hogy magyar és a többi nemzetiségek
egyesületei és szervezetei egymást kölcsönösen meghívják és egymással barátságos
kapcsolatot ápoljanak. Természetesen barátságos érintkezés mellett is előfordulhatnak

összetűzések különbözö nemzetiségű egyének között, sértés sértést érhet és el kell
ismernünk, hogy ilyen esetekben ma még nem egyenlőmértékkel mérünk, Ha valaki egy
magyar embert nemzeti becsületében megsért, ezt az 1921: 111. t.-c. szerint nemzet
gyalázásnak tekintik és büntetik, de ha valaki egy másik, nem magyar nemzetiségűnek a
népi érzéseit sérti, a fennálló törvény értelmében csak becsületsértést követ el. Itt új, a
méltányosságnak, a magyar mértéktartásnak és arányérzéknek megfelelőosztályozás kell.
Az igazságügyminiszter már foglalkozik azzal, hogy ilyen esetekben a mínösítés szigorúbb
legyen, mint a becsületsértésé és ennek rnegfelelöen szigorúbban büntettessék, ha valakit
nemzetiségi érzésében megsértenek. Ebbe a gondolatkörbe tartozik egy másik kérdés is.
Kevert nemzetiségű családokba - és hála Istennek, számtalan ilyen család van 
széthúzást és egyenetlenséget egyik részről sem szabad bevinni. Scm hivatalnokok, sem
más által. Bárki vét ez ellen a parancs ellen, megfelelöen kell bűnhődnie. A nemzetiségi
kérdés mai kezelésében még más hátrányos jellemtulajdonságok is érvényesülnek. Hogy
mit értek ezalatt és mit kell megszüntetní, a következő: ennek a problémának a

. kezelésénél az államsovinisztákat, de az egyes nemzetiségek szélsőségesagitátorait is ki
kell kapcsolni. És pedig két fajtáját az ilyen embereknek, a vadul lelkes "se lát se hall"
embereket és az üzletemberfajtat. akinek "ebből élek" a jelszava. Az itt kifejtett
gondolkodásmódba, amelyet már régóta és most is hirdetek, az ettől idegenkedő

közigazgatási tisztviselőket be akarjuk és be fogjuk kényszeríteni. A magyar társadalom
erre vonatkozólag már többször komolyan hangsúlyozott szavakat hallott tőlem. [ ... l
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Névmagyarosításokat semmi körűlmények között sem szabad követelni.. Sohasem
voltam ennek a mozgalomnak a barátja, mert a név magyarosítása magában véve még
semmit sem jelent. Nem fejez ki érzelmet, tűzijátékés semmi más. A névváltoztatás csak
hosszabb szellemi áthasonuló folyamat záró aktusa lehet. Ha valaki egyik nemzetiségből a
másikba lép át - közömbös, hogy esetleg valamilyen rokonsági kötelék alapján - és
utána teljesen a másik nemzetiséghez tartozónak érzi magát, felvetheti a kérdést: miért
kell idegen hangzású nevet viselnem, ha már máshova tartozónak érzem magam? Én tehát
a nevemet is meg fogom változtatni. - De előbb és egyébként nincsen semmi értelme.

Még csak azt szeretném kifejteni, hogy minden kultúrtevékenység szabad gyakorlását,
tehát a film- és színházelőadásokat természetesen engedélyezni kell. De arra is vigyázni
kell, hogy a film vagya darab nemzetiséget, de egy embemek a nemzetiségi érzéseit se
sértse. Ezt természetesen meg kell akadályozni; mondanom sem kell azonban, hogy ilyen
kérdéseknek a megítélésében a túlzásokat kerülni. kell. Már átéltem azt az esetet, hogy egy
színdarabban egy újságíró komikus figuraként fordult elő. Erre az újságírórend hozzám
fordult és a sértés megtorlását kívánta. Minden embemek van hivatása, nemzetisége,
vallása stb. Ha az illető a színpadon nevetséges figuraként jelenik meg, nem szabad azt
túlzásig menö, erőltetett általánosításnak tekinteni, mert akkor minden irodalmi művé
szet megszűnik.A humorizáló irodalomban ez mindenkivel megtörténhet. Hiszen láttunk
a színpadon konzervatív földbirtokosokat és a főváros fiatal típusait komikus beállításban.
Az ember összes lehető tulajdonságait humorosan előtárhatják,csak célzatos irányzatnak
nem szabad előtérbe jutnia és ilyen esetek ellen megfelelően fel kell lépni. [ ... l
Befejezésül: a szociális érzék elengedhetetlen minden közigazgatáshoz. A szociális
érzékkel azonos természetű a nemzetiségi kérdésnek és a keresztény felekezetek - a
vallási türelmen felülemelkedő - összetartozandóságának helyes átérzése.

GORONDY NOVÁK SÁNDOR

Teleki Pálra emlékezve

Felkerestem MáriabesnyőtemetőjébenTeleki Pál sírját. Adombra küszö temetőfái között
magasodik Teleki Pál erdélyi faragású fakeresztje. Amegfeszített Krisztus előrezuhanófeje
üresen tekint a lábánál heverő romhalmazra. Kövek, cseréptöredék, vakondtúrás az
elsárgult gaztenger között, A keresztre függesztett kis koszorú elrothadt, többéves hó- és
esőverte nemzetiszínű szalagnál már összefolytak a színek. Telekit a szűklátókörűség a
múltban az önfeláldozásba kergette, halála után pedig a hamvait takaró gaztengerbe.

Sírja előtt emlékezem 1937 szeptemberére, amikor huszonkét évesen a kor nemzetpo
litikai igényeinek megfelelően a hárommillió koldus magyar paraszt helyzetén segíteni
akaró földreformtervünket vittem Teleki Pálhoz, az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga
elnökéhez. 1939-ben a Liga titkáraként ő látott el útravalóval a vidéki szervezeteink
látogatása előtt. A nemzetiségi politika bölcs elemzése után a "tragédia előérzetével"

foglalkozott, a második világháború minket fenyegető következményeivel. Keserűen
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