
MAGYAR FIGYELŐ 

TELEKI BÉLA BESZÉDE A MAGYAR REFORMRÓL 

Az Erdélyi P á r t kolozsvári és 
Kolozs vármegyei nagyválasztmá-
nya s a pá r t törvényhozói folyó évi 
szeptember hó 12-én együt tes ülést 
t a r t o t t ak Kolozsvárt. Ez alkalom-
mal gr . Teleki Béla, az Erdélyi P á r t 
országos elnöke Erdély politikai 
i rányvonalát megszabó beszédet 
mondott , amelynek jellemző részeit 
idézzük. 

„Semmi sem veszedelmesebb, mint-
ha akkor, amikor a háború az em-
berek idegeit amúgy is erősen 
igénybe veszi, tetszetős, de ta r ta l -
mat lan jelszavakkal fog j ák meg a 
tömegeket. Ha világnézeti vagy más 
alapon felébred a társadalmi réte-
gek egymásiránt i bizalmatlansága s 
ha ebben a légkörben az ú j í t á s és 
vál toztatás láza túlságosan elkapja 
az embereket. Pedig ilyenkor a leg-
reálisabb lá tás ra és leghiggadtabb 
maga ta r t á s r a volna szükség, mer t 
ha a tömegindulatok erőre kapnak, 
szükségszerűen kalandorok, vagy 
legjobb esetben fan tasz ták kerülnek 
az élre, akik veszedelmes kalandokba 
sodorha t ják a nemzetet.” 

* 

„A közelgő, még súlyosabb ne-
hézségek és megpróbál tatások a 
magyarságo t még szorosabb egy-
ségbe, egyetlen táborba kell hogy 
tömörítsék, amit sem pár tharcok, 
sem világnézeti különbségek, sem 
felekezeti vagy osztályellentétek 
szét nem forgácsolhatnak. Az egyre 
inkább reánk nehezedő nyomást 
csak akkor tud juk kivédeni, ha a 
magyar egység bol tozatát minél job-
ban megszilárdít juk. Ez t az egysé-
get nem a különböző politikai pár-

tok erőszakos egyesítésében lá t juk, 
hanem abban, hogy a politikai pár-
tok a nagy, közös nemzeti célokat 
becsületesen együttesen szolgálják. 
Pá r tunka t ez a szempont vezette, 
amikor – 1942 február 3-án a kor-
mányzattal pártszövetséget kötve 
– felhívással fordul t az összes ma-
gyar pártokhoz az együttműködés 
érdekében. Ennek ad tam hangot 
1942 november 25-én a parlament-
ben az apropriációs vita során el-
mondott beszédemben is. A f inn pár-
tok minden egyes frakciója megta-
lál ta a nemzeti veszély idején az 
együttműködés ú t já t .” 

* 
„Meg kell keresni – és könnyű 

megtalálni – azokat a nagy nem-
zeti célokat, melyekben minden ma-
gyar ta la jból kinövő politikai moz-
galom egyesülhet, mer t ezek állandó 
gondolatok, függetlenek a pillanat-
nyi politikai helyzettől. 

1. A függet len magyar államiság 
gondolatát a magyar nemzet soha 
fel nem ad ta és fel nem adhat ja . 
Küzdenünk kell t ehá t az öncélú füg-
getlen Magyarországért , amely a 
Duna-medencében tovább folyta t ja 
ősi h iva tásának betöltését, az ittélő 
népek és gazdasági erők egységesí-
tését az európai egyensúly és a du-
namedencei rend biztosítására. 

2. A magyar nemzet külső és belső 
függetlenségének gondolata az al-
kotmányban ju t kifejezésre, amely 
a korszellem által megkívánt belső 
megújulásokat történelmi eszmé-
nyeinek és hagyományainak megfe-
lelően tud ta mindíg végrehaj tani . 
A magyar alkotmány rugalmassága 
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lehetővé teszi azt, hogy az ország 
belső megújulása és a háború utáni 
Európa újjárendezése ál tal megkí-
vánt reformokat is a lkotmányos 
úton valósítsuk meg. A magya r al-
kotmány szelleme pedig biztosít ja 
azt, hogy az individualizmus és kol-
lektivizmus évtizedek ó ta t a r t ó bir-
kózásában megtalál juk az emberi 
szabadság és a szabadságot bizto-
sító rend egyensúlyát, az erő egyen-
súlyát az erkölccsel és a tömeg 
egyensúlyát a szellemmel. 

3. A magyar népnek á lammá ala-
kulása a kereszténység jegyében 
tör tént s azóta is a nyuga t i keresz-
ténység gondolatának letéteményese 
és legkeletebbre előretolt bá s tyá j a 
volt mindig a magya r állam. A leg-
keletibb gótikus templomok Csík, 
Háromszék és Brassó vármegyékben 
állanak. A keleti Kárpá tok karéjá-
nál végződik a Nyuga t és ezen túl 
kezdődik Kelet. Most is, ezután is a 
t iszta keresztény szellemben kell a 
magyarság erkölcsét, ku l túrá já t , 
t á r sada lmát megújí tani és a ma-
gyarságot tovább építeni. 

4. A magyar állam a magyar 
nemzeten alapul. Államunkat a ma-
gyarság jelentette, ő t a r t j a fenn, ő 
ad j a meg nemzeti jellegét. Ebben a 
hazában egyedül a magyarság az, 
amelynek számára ezenkívül nincs 
máshol hely. Ezért a magyar állam-
nak a magyarság örök célkitűzéseit 
kell szolgálnia. Ha azonban duna-
medencei hivatásunkat teljesíteni 
a k a r j u k , akkor olyan magasabb-
rendű államkoncepciót kell kialakí-
tanunk, amelynek keretében a nem-
zetiségek a velünk közös haza építő 
munká jába belekapcsolhatok. A ma-
gyarok és nemzetiségek közötti 
egyensúly a mul tban megvolt, mert 
már első ki rá lyunk politikai végren-
deletében a jövevényeknek és ven-
dégeknek az ország érdekében való 
hasznosítását kötöt te utódai lelkére. 
Történelmünk fo lyamán nemzetiségi 

viszályokkal először a X V I I I – X I X . 
században találkoztunk. Az első vi-
lágháború óta tö r tén t események 
és főként a napja inkban egyre sú-
lyosbodó külpolitikai jelenségek 
nemzetiségeinkben is bizonyára meg 
fogják érlelni azt a gondolatot, 
hogy itt , a nagyhata lmak ütköző-
pontján, a magyarság és a szomszéd-
népek végzetesen egymásra vannak 
utalva és akara tuk és közvélemé-
nyük ellenére is meg kell találniok 
az együttműködés lehetőségét. Ab-
ban is minden magyar embernek 
egyet kell tehát értenie, hogy egyen-
joguság és egymás élet jogainak tisz-
teletbentartása és biztosítása mel-
lett kíván együttműködni a magyar 
állam határa in belül élő nemzetisé-
gekkel, ha ők is erre az a lapra he-
lyezkednek.” 

* 
„Erős nemzeti összefogás csak 

úgy valósulhat meg, ha eltűnnek a 
társadalmi előítéletek, megszünnek 
az osztályellentétek és az a kaszt-
szellem, amelyik főleg a felsőbb 
osztályok részéről elzárkózásban 
nyilvánul meg más osztályokkal 
szemben. Igenis, h i rde t jük s a ma-
gunk példáján tanulva követeljük, 
hogy le kell bontani a társadalmi 
válaszfalakat, szabaddá kell tenni a 
felfelé törekvő ér tékes elemek ú t j á t , 
el kell törölni az egyes társadalmi 
osztályok elkülönülését szogáló cí-
meket, közel kell hozni egymáshoz 
a magyar t . De mindezt egy orga-
nikus, kiegyensúlyozott, testvéri 
tá rsadalom jegyében. Veszedelmes 
és korszerűtlen jelenség tehá t az, 
hogy egyesek ma megint osztály-
harcot akarnak kezdeményezni, vagy 
legalább is osztályellentéteket szíta-
nak. Más oldalról egyre hangosabb 
követelés hangzik és akció indul el 
annak megvalósítása érdekében, 
hogy a munkásság, a földmívelő ré-
teg és az értelmiség fog jon össze. 
Ez Erdélyben nem új gondolat. A 
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kisebbségi sors nehézségei indítot ták 
el s ma már tudatosan h i rde t jük en-
nek a szükségességét és gondosko-
dunk a megvalósultak megőrzéséről 
és továbbfejlesztéséről. De gondo-
san vigyázunk ar ra , hogy milyen 
gondolat jegyében történik ez a 
há rmas összefogás. Nehogy az ér-
telmiség, melyet jóhiszeműsége, de 
esetleg csak opportuni tása visz-most 
a közös táborba és a tömegénél fogva 
is nagy súllyal bíró magyar földmí-
vesréteg és munkásság ezen az 
összefogáson keresztül a magyar-
ságtól idegen célok szolgálatába 
állí t tassék és a nemzetköziség vagy 
a zsidó tör te tés lovagoljon magyar 
tömegek há t án az érvényesülés felé.” 

„A jövő ú t j á t , a kiépítendő ma-
gyar jövendő pol i t ikájá t a józanság, 
a mér t ék t a r t á s és az adot tságokkal 
való számolás, egyszóval a reáliz-
mus kell hogy megszabja. A mesz-
szetekintő, de azért mindíg földön-
járó, a valóságos élet törvényeivel 
számoló szemlélet Erdélynek, az er-
délyi léleknek mindíg egyik legjel-
lemzőbb sa já tossága volt. Bocskai 
fejedelem egykor azt üzente a 
hozzá követet küldő osztrák főher-
cegnek: hiába küld ő hozzá bőbe-
szédű követet, mer t amint m o n d j a : 
„a dolgot ő magá t nézzük, csak a 
mi nemzetünk javá t és magunk meg-
maradásá t , azonkívül szók és rábe-
szélések minálunk semmit sem fog-
nak. 

Ennek a józan magyar szemlé-
letnek, mely egykor naggyá te t te az 
Árpádok magyar birodalmát s ké-
sőbb „két pogány közt” megtar-
to t ta a kis erdélyi fejedelemséget, 
kell ma fokozot tabb mértékben ér-
vényesülnie az egész magyar poli-
tikában. Túlsokat j á r tunk már jel-
szavak után, túlsokat r inga t tuk ma-
gunkat illuziókban, mer t nem akar-
tuk a reális tényeket meglátni, mer t 

kényelmetlen volt velük foglalkozni. 
A tények azonban tények marad-
nak akkor is, ha azokról nem akar 
senki sem tudomást venni. A ma-
gyar föld, a magyar munka és a 
magyar tőke kérdései ma is meg-
oldatlanok, a magyar szociális rend 
csak alakulóban van, a magyar mű-
veltség még ma sem érvényesül a 
maga teljességében, a magyar szel-
lem még mindíg csak vendég a ma-
gyar közéletben, a társadalmi ki-
választás természetes kibontakozá-
sát egy idejétmult életforma előíté-
letei gá to l ják . Mindennek követ-
kezményeként a magyar élet mé-
lyén kielégítetlen vágyak és törek-
vések feszülnek. 

Ezeket a feszültségeket le kell 
vezetni, a nagy magyar kérdéseket 
meg kell oldani, a magyar reformot 
végre kell ha j tani . Ebben minden 
gondolkodó magyar egyet is ér t . 
Nincs olyan józan magyar ember, 
aki ne volna t isztában azzal, hogy 
Magyarországon a háború után az 
állam és a társadalom életében mély 
változásoknak kell bekövetkezniök. 
A magyar re form gondolata ma már 
nem kisebb vagy nagyobb csoportok 
elgondolása, azt pár tok nem sa já -
t í tha t ják ki, az egész magyar tá rsa-
dalom kívánsága, óhaja , sőt köve-
telése. A kérdés, ami felet t vi ta t -
kozni lehet, csak az, hogy milyen 
módon és milyen mértékben követ-
keznek be ezek a változások. Az 
azonban nem vitás, hogy ezeknek a 
változásoknak magyar módra kell 
bekövetkezniök, a magyar hely-
zetre, a magyar adottságokra és a 
magyar szükségletekre kell ráépül-
niük. Úgy, ahogy ezt a magyar rea-
lizmus megkívánja s nemzetünk ér-
dekei megkövetelik.” 

* 
„Mindenekelőtt állapítsuk meg, 

hogy a szociális intézmények soka-
sága vagy szaporítása nem jelent 
egyet a szociális kérdés megoldásá-

* 
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val. A szociális kérdés megoldását 
csak egy olyan új szociális és gaz-
dasági rend biztosí that ja , amely a 
mai szociális feszültségek okainak 
eltüntetésére és a tá r sada lmi igaz-
ságosság, jólét és gazdasági re form 
megvalósítására törekszik. Ebből 
következik, hogy a szociális és gaz-
dasági reform egymástól el nem 
választható. A szociális és gazda-
sági reform a legszorosabban össze-
f ü g g : az új magyar szociális rend 
csak egy új magya r gazdasági 
rendre épülhet rá . 

Magyarországon egy olyan új gaz-
dasági rendnek kell elkövetkeznie, 
amely szakít a liberális kor lá t lan 
szabadverseny elveivel, amely má-
sutt is, de nálunk különösképpen 
széles munkástömegek proletárizá-
lódásához és a tőke egyoldalú dikta-
tu rá jához vezetet t . Olyan gazda-
sági rendnek kell kialakulnia, amely 
egyfelől kor lá tok közé szorí t ja a tő-
két, méltó kere tek közé helyezi a 
munkát , s így biztosít ja a magyar 
tömegek egzisztenciáját, másfelől 
megszabja a termelés és munka 
rendjé t , s szabályozza a jövedelem 
elosztását, megszervezi a munka-
piacot, gondoskodik az árak és a bé-
rek egyensúlyáról, vagyis a nemzeti 
és szociális szempontok minél hat-
hatósabb érvényesülése érdekében 
f enn t a r t j a az állami i rányítást és 
beavatkozást, anélkül azonban, hogy 
ez a gazdasági élet guzsbakötését s 
még kevésbbé az egyéni kezdemé-
nyezés megfo j tásá t jelentené.” 
* 

„Távol áll tőlem a szociális kér-
dések egyoldalú, csak gazdasági 
szempontból való megítélése. A gaz-
dasági r e f o r m csak előfeltétel. Szo-
ciális közszellem és szociálisan gon-
dolkodó emberek nélkül nem lehet 
megoldani a szociális kérdést . Szakí-
tani kell azzal a formalizmussal, 
mely szociális törvényektől, papir ra 
vetett szociális jogszabályoktól re-

méli a szociális kibontakozást, ami-
kor az –-a m á r említett gazdasági 
feltételek teljesülése mellett – el-
sősorban a nemzetközösség és az 
egyes nemzettagok szociális maga-
ta r tásá tó l függ , végső fokon pedig 
a neveléstől, mely gyökerében á t -
alakítani képes egy közösség szel-
lemét és a közösség tag ja inak fel-
fogását . 

A nevelés kell, hogy a magya r 
művelődéspolitika középpontjában 
álljon. Még mindíg ha j lamosak va-
gyunk arra , hogy az analfabéták 
számának csökkentésével, az iskolai 
bizonyítványok és diplomák számá-
nak szaporodásával, nyomdai kiad-
ványok számának növekedésével, 
kultúrál is egyesületek alapításával 
mér jük művelődésünk fejlődését. 
Fontos ez is. De ha ezen a nyomon 
indulunk, téves következtetésekre 
jutunk. A mennyiségi elvet vesze-
delmes alkalmazni a művelődés te-
rületén. A minőségi elv alkalmazása 
egyedül a helyes, kiművelt emberfő, 
eredeti a lkotásokban gazdag tudo-
mányos élet, az örök emberit a ma-
gyarság formanyelvén megszólaltató 
művészet s mindez a közösség szol-
gálatába ál l í tva: ez az, amire töre-
kednünk kell. De mindezeken felül 
a művelődéspolitikai r e fo rm végső 
célja, hogy visszahódítsa a ku l tú ra 
számára azokat a területeket , ahon-
nan az egyoldalú technikai fej lődés 
és a nyomában já ró elanyagiasodás 
kiszorította. Vissza kell helyezni a 
kul túrá t az őt megillető helyére, 
vissza kell adni ősi – minden em-
beri tevékenységet irányító – ér-
telmét.” 

* 

„Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a reformok nagyrésze csak a háború 
után valósítható meg. Nemkülön-
ben t isztában vagyunk azzal is, 
hogy azok az irányvonalak, ame-
lyeket a magyar re form számára le-
fektet tünk, nem máról-holnapra 
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valók. Az emberi és magya r fejlő-
dés azonban ebben az i rányban ha-
lad s ha a reformok a lap já t az ön-
magukhoz való hűségben, a refor-
mok célját pedig a magyarság kitel-
jesedésében lá t juk , úgy nem szabad 
megijednünk a nagyobb távlatok-
tól sem. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a mának a reformja iva l ne 
most kellene foglalkozni s a holnap 
re fo rmja i t ne mos t kellene előké-
szíteni s főleg hogy ne kellene m á r 
most azt a részt megvalósítani, 
ami a termelési érdek és a háborús 
erőfeszítés sérelme nélkül már most 
megvalósítható.” 
* 

„A magyar re form célja, hogy a 
magyar nép ebben az országban 
fogla l ja el végre méltó helyét, ta -
lál ja meg gazdasági és művelődési 
felemelkedésének lehetőségeit.” 

AZ E M E BESZTERCEI 
VÁNDORGYŰLÉSE 

Azok, akik Erdély egy részének 
felszabadulásától az egész ország 
közszellemének jelentős megújulá-
sá t vár ták , nem egyszer bizonyos 
elégedetlenséggel ál lapí tot ták meg, 
hogy a felszabadult Észak-Erdély 
az elmúlt három év a la t t nem vál-
to t t a be a hozzáfűzött reményeket. 
Nem szólott bele hatásosan az or-
szág politikai, gazdasági, tá rsa-
dalmi és közművelődési életébe, s 
a honvédség bevonulása alkalmá-
val annyi t hangozta to t t erdélyi szel-
lemet az erdélyiek elmulasztották 
töretlenül megtar tani és érvényesí-
teni. Az elégedetlenkedők elfeled-
ték, hogy a honvédség bevonulása-
kor az erdélyi szellemet és a szük-
séges magyar belső átalakulás 
szempontjából való fontosságát 
nem az erdélyi magyarok hangoz-
ta t ták , hanem azok, akik a nem-
zeti megújulás vágyától és bizo-

nyos romant ikus történelemszemlé-
lettől á tha tva léptek a felszabadító 
honvédséggel együtt a visszatérő 
keleti és erdélyi részek földjére. 
Tagadhatat lan, hogy mi, erdélyiek 
is kezdetben haj landók voltunk 
hinni ebben a nekünk szánt azon-
nali döntő közéleti szerepben, mert 
csak egészen nagy körvonalakban 
sej te t tük, hogy mit is jelent a va-
lóságban jogilag, közigazgatásilag, 
gazdasági, közművelődési és társa-
dalmi szempontból egy elszakított 
országrész visszatérése az ország 
testébe. Csak rendre-rendre derült 
ki, hogy mennyi elvégzendő feladat 
vár még az ál lamra és magára a 
felszabadult Észak-Erdélyre addig, 
amíg teljessé válik a »visszatérés« 
és helyreáll az a belső, szerves egy-
ség, amelyet több mint két évtized-
del ezelőtt erőszakosan megszakí-
to t t a tr ianoni békeparancs. És 
csak ma l á t juk igazán, hogy mek-
kora u t a t kellett megtennie az er-
délyi magyarságnak és minden in-
tézményének addig, amíg a tagad-
hata t lanul ú j magyar történelmi 
helyzetben önmagát, kisebbségi ta-
pasztalatai t , eredményeit és életé-
nek minden vonatkozását ú j raér té-
kelte, az elnyomatástól meggyen-
gült és szétporlasztott kereteit új-
raszervezte, s lassanként abba a 
helyzetbe ju tot t , hogy egyre na-
gyobb te t tvággyal és önbizalom-
mal belekapcsolódhassék az egye-
temes nemzeti munkába. 

Ez t az u ta t kellett megjárnia az 
elmúlt három év a la t t az erdélyi 
magyar ság legrégibb tudományos, 
közművelődési intézményének is, az 
ország második legnagyobb múzeu-
mát , az Erdélyi Nemzeti Múzeumot 
fenn ta r tó Erdélyi Múzeum-Egyesü-
letnek is. 

Az első év látszólagos mozdulat-
lansága u tán a második évben egy-
másután nyíl tak meg az Erdélyi 
Nemzeti Múzeum tára i a tudomá-
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nyos kuta tás és a lá togató közön-
ség előtt, immár párhúzamosan 
folytak megint a szakosztályi szak-
ülések, egyre nagyobb számban lát-
t ak napvilágot az egyesület tudo-
mányos kiadványai, és megindult a 
vidéki vándorgyűlések ú j abb soro-
zata a dési vándorgyűléssel. A har-
madik, vagyis ebben az évben pedig 
végre rendeződött az egyesület és 
az állam közötti szerződés ügye, 
megszülettek az új alapszabályok, 
s a szakosztályok m u n k á j á n a k meg-
erősödését két ú j abb szakosztályi 
tudományos folyóirat k iadása jelzi. 

A futólag felsorolt biztató jelen-
ségek mellett ez alkalommal az Er -
délyi Múzeum-Egyesület munká já -
nak egy olyan ú j abb mozzanatáról 
is meg kell emlékeznünk, amely 
nagyon alkalmas annak a szemlél-
tetésére, hogy az egyesület egyre 
teljesebben rá ta lá l igazi hivatására 
és mind nagyobb mértékben tesz 
eleget az alapszabályokban megál-
lapí tot t s a j á tos célkitűzéseknek. 

Az egyesület ezévi vándorgyűlé-
sére gondolunk, amely szeptember 
első napjaiban folyt le Besztercén. 
Mint 1906 óta mindegyik vándor-
gyűlés, ez is a r ra törekedett, hogy 
a múzeumi gondolatot, a magyar és 
egyetemes tudományosság legújabb 
eredményeit terjessze, s a vándor-
gyűlés színhelyére érkező előadók-
kal és vendégekkel megismertesse a 
vendéglátó várost és vidékét. Bár a 
tavalyi, dési vándorgyűlés is kivá-
lóan szolgálta ezeket a célokat, 
mégis úgy lá t juk, hogy a beszter-
cei vándorgyűlés bizonyos vonatko-
zásokban haladás t jelent a tavaly-
hoz képest, és ú jabb ízelítőt adott 
abból, hogy tulajdonképpen mi-
lyennek is kell lennie egy az egye-
sület minden célkitűzését szigo-
rúan szem előtt t a r tó vándorgyű-
lésnek. A háromnapos népszerűsítő 
előadássorozatot az egyesület böl-
csészeti, természettudományi, or-

vosi és jogi szakosztályai m á r jó-
val több sikerrel ál l í tot ták össze, 
mint a tavaly. Most is volt olyan 
előadás, amely tá rgyánál fogva ke-
vésbbé tud ta lekötni a hallgatók 
figyelmét, de az előadások túlnyo-
mó részét lá thatóan élénk érdeklő-
déssel hal lgat ta végig a közönség. 
És voltak előadások, amelyek egye-
nesen hosszú eszmecserékre ad tak 
alkalmat, annak jeléül, hogy a kö-
zönséget meggondolkoztatták és a 
tárgyal t kérdéssel való továbbfog-
lalkozásra sarkal ták. A négy szak-
osztály közös háromnapos előadás-
sorozatán kívül az orvostudományi 
szakosztály másfélnapos orvosi to-
vábbképző előadássorozatot ta r -
to t t összesen mintegy negyven-
ötven vidéki orvos részére, akik 
között még olyan is volt, aki a 
Dunántúlról utazot t Besztercére, 
hogy résztvehessen az orvosi to-
vábbképző előadássorozaton. A ván-
dorgyűléssel egyidejűleg pedig az 
EME levéltárkutató bizottsága a tel-
jes erdélyi levéltári anyag nyilván-
ta r t ása céljából átvizsgálta a vár-
megye területén ta lá lható jelentő-
sebb levéltárakat . A délutáni és 
esti szabadidőt napról-napra cél-
tudatosan használta ki a vándor-
gyűlés. Az első délután szakszerű 
vezetéssel a város nevezetességeit, 
műemlékeit tekintet ték meg a 
vendégek, a második nap a Besz-
tercéhez legközelebb eső magyar 
községet, Sófalvát, a harmadik 
nap délutánján pedig a vidék leg-
szebb és leggazdagabb szász köz-
ségét, Jádot lá togat ta meg a ven-
dégek egy-egy csoport ja . Esténként 
pedig a vármegye és város hiva-
tali és társadalmi vezetőivel foly-
tak hosszas, komoly beszélgetések 
a vármegye magyarságának és 
nemzetiségeinek kérdéseiről. Ke-
mény, komoly magyar munka kör-
vonalait lá t tuk kibontakozni ma-
gunk előtt a beszélgetések során, s 
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ha még tisztázatlan elvi és gyakor-
lati kérdésekbe ütköztünk, úgy 
éreztük, hogy ezeknek legtöbbször 
az országos viszonylatban való tisz-
tázatlanság, megoldatlanság a ma-
gyarázata . A szakosztályok közös 
előadássorozata és az esti beszélge-
tések a Besztercei Magyar Kaszinó 
helyiségeiben folytak, az egyik esti 
beszélgetést azonban a vacsorával 
együtt a Besztercei Iparosok Köz-
művelődési Egyesületében ta r to t -
tuk. A város magyarságának igazi 
állandó törzsét alkotó iparosokkal 
és kereskedőkkel együt t töl töt t este 
meggondolkoztatóan komoly tapasz-
ta la tokkal gazdagí tot ta a nem besz-
terceieket. Volt olyan egyetemi ta-
nár , aki kijelentette, hogy a három 
nap sok szellemi és társadalmi ese-
ménye közül ez az este lesz szá-
mára a legemlékezetesebb. És ta-
lán a besztercei magyarság szá-
mára is lesz eredménye ennek az 
estének, ha sikerül közelebb hozni 
egymáshoz a magyar kaszinó és a 
magyar iparosok közösségét és 
munká já t . 

A vándorgyűlést egynapos ter-
mészettudományi tanulmányi ki-
rándulás zá r ta be. A mintegy 
ötven résztvevő gépkocsin és kis 
iparvasúton t e t t e meg az u t a t 
végig a Besztercepatak völgyén, 
aztán ké t részre oszolva, az egyik 
csoport a majdnem kétezer méter 
magas Kis-Beszterce havas, a 
másik az alacsonyabb Buba-havas 
csúcsára kapaszkodott fel, hogy 
elámulva gyönyörködjék a Radnai 
havasoktól a Nagy-Hagymásig, 
Hargi táig, s a Marosvásárhelytől 
nyuga t ra csillogó Marosig és a 
szelid dombos Mezőségig elénk 
táruló erdélyi t á jban . 

Szándékosan hagytuk a végére 
a megnyitó díszülés és ál talában 
a rendezés mél ta tásá t . A megnyitó 
alkalmával a helyi üdvözléseken 
kívül a kultuszminiszter képvise-

lője, a Magyar Tudományos Aka-
démia, a kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetem, a Székely Nem-
zeti Múzeum, az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület, az E r -
délyi Magyar Gazdasági Egyesület, 
a Magyar Néprajz i Társaság, a 
debreceni Tisza Is tván Egyetem és 
a Dunántúli Közművelődési Egye-
sület üdvözölte az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesületet és a beszterce-
naszódmegyei magyarságot . A 
nemzetiségek közül csak a szászok 
küldötték el hivatalos megbízott-
ja ika t a megnyitó ünnepségre és 
üdvözölték az egyesületet s ván-
dorgyűlését. Helybeli és még hozzá 
nem magyar résztvevőtől hallottuk, 
hogy mennyire tiszteletetparancsoló 
volt az erdélyi, sőt az országos 
magyar tudományos és közművelő-
dési csúcsintézmények felemelő ta-
lálkozása a vándorgyűlés megnyi-
tása alkalmával. A vándorgyűlése-
ket régóta látogató vendégek pedig 
az 1934-ben Brassóban ta r to t t 
vándorgyűlést emlegették, amelyen 
az egyesület fennállásának hetven-
ötödik évfordulója alkalmával 
ugyanilyen nagy ünneplésben ré-
szesült az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület. 

A tavalyi, dési vándorgyűlés 
szép példája volt annak, hogy egy 
ilyen huzamosabb ideig t a r tó tudo-
mányos, közművelődési előadásso-
rozat megrendezése nemcsak az 
egyesület, hanem a vendéglátó 
város és vidék magyarságának 
szellemi életét is fokozottabb és 
leleményes munkára sarkalja. Így 
például a désiek a vándorgyűléssel 
kapcsolatban egy néprajzi, egy kép-
zőművészeti és egy mezőgazdasági 
kiállí tást, sőt egy népművelési ve-
zetőképző és egy EMGE-gazdaköri 
vezetői tanfolyamot is rendeztek. 
Besztercén nem volt meg a lehető-
ség kiállítások rendezésére, de a 
beszterceiek is ta r to t tak tanítói 
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tanfolyamot, és hogy a désieken 
túltegyenek, a vándorgyűlés alkal-
mából kiadták Beszterce első vá-
rosismertetését egy jól át tekint-
hető és nagyon ízléses kiállítású 
füzetben. A tavaly nem a désiek 
hibájából nem sikerült tanulmányi 
kirándulással szemben pedig három 
kirándulást rendeztek, mint mon-
dottuk, a legteljesebb sikerrel. 

A besztercei vándorgyűlésen el-
hangzott előadásokat és beszédeket, 
valamint a vándorgyűlés bővebb 
beszámolóját is – a hagyományok-
hoz híven – az Erdélyi Múzeum-
Egyesület előreláthatólag emlék-
könyvben teszi közzé. A napisaj tón, 
a folyóiratokon és az emlékkönyvön 
keresztül így válik ez az emlékeze-
tes és az erdélyi magya r lélek ön-
magára ta lá lása szempontjából 
olyannyira ér tékes vándorgyűlés 
széles magya r rétegek és messzi 
magya r vidékek közös élményévé. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület besz-
tercei vándorgyűlése beszédesen bi-
zonyít ja , hogy Erdély nem »bele-
szólással«, hanem munkával, cse-
lekvéssel, példamutatással veszi ki 
részét az egyetemes magyar lelki, 
szellemi megújulásból. 

Nagy Géza 

SZÁMADÁS A BALATON-
SZÁRSZÓI KONFERENCIÁRÓL 

A népi írók és az i f júság az idén 
ú j r a találkoztak Balatonszárszón. 
A „Magyar Élet Könyvbaráta i” 
ezzel a mondat ta l jelölte meg az 
idei találkozó cél já t : „Az elmúlt 
évben az elvi kérdéseket tisztáz-
tuk, az idei táboron a gyakorlat i 
síkra té rünk át és részleteiben tá r -
gyal juk a magya r társadalom kér-
déseit.” 

A gyakor la t i kérdésekre való 
á t té rés a la t t természetesen nem 
azt ér te t te a rendezőség, hogy a 
konferencia ha tároza tokat hozzon 

vagy politikai pár tok mellett fog-
lal jon állást, hanem azt, hogy az 
írók és az i f j ú ság együt t vizsgál-
ják a mai magyar t á r sada lmat és 
keressék azokat az eszközöket, me-
lyekkel súlyos problémáit meg le-
het oldani. Az előbbi különben sem 
az írók és az i f j ú s á g dolga, hanem 
pár tagi tá toroké és politikusoké. 
Mégis akadt olyan író, aki inkább 
pár tagi tá tor i szerepben tündökölt 
és így igyekezett bebizonyítani, 
hogy ú jabban ezt a foglalkozást 
is űzi. 

Az előadássorozat – a konferen-
cia célkitűzésének megfelelően – 
valóban gyakorlat i síkon indult, 
de a tudományos kérdések mögött 
minduntalan előbukkantak az elvi, 
vagyis világnézeti kérdések, mer t 
amint Veres Péter í r j a a „Népiség 
és szocializmus” című tanulmányá-
ban: „azok a tudományok, ame-
lyekbe mi (a népi írók) belekon-
tárkodtunk, a történelem, szocioló-
gia, gazdaságtan, nagyon is világ-
nézetekhez vannak kötve.” Ezek 
az elvi kérdések azonban, – amint 
egyhamar kiderült – nem voltak 
még tisztázva és így az előadók-
nak és felszólalóknak tudományos 
viták helyett elsősorban világ-
nézeti vi tákba kellet t bocsátkoz-
niok. 

Aki éveken át figyelemmel kí-
sérte a népi írókat, nem is csodál-
kozhatot t ezen, hiszen volt elég 
alkalma felismerni, hogy mi vá-
lasz t ja szét őket és mi fűzi egy-
máshoz. Egymáshoz fűzi őket az, 
hogy mélyen együttéreznek a ma-
gyar néppel, a parasztsággal és a 
munkássággal , vál lal ják é r tük a 
harcot, hogy ezek a rétegek fel-
emelkedhessenek és politikai t é -
nyezővé válhassanak. A másik kér-
dés sokkal bonyolultabb, mégis 
így lehetne megfogalmazni: a népi 
í rókat személyi és elvi ellentétek 
választ ják el egymástól. Igaza van 
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tehát Veres Péternek, amikor ösz-
szefoglalóan ezt m o n d j a : „hiába 
húznak szét a népi írók, hiába van-
nak közöttük személyi és elvi el-
lentétek, a több irányból jövő 
egyenletes és állandó nyomás me-
gint csak egymáshoz kényszeríti 
őket. Nem fognak megegyzeni ez-
u tán sem, valószínűleg sohasem 
lesz belőlük egységes harci csoport 
még a szellem birodalmában sem, 
de egymástól sem tudnak szaba-
dulni”. Igaza van Veres Péternek 
akkor is, ha a mai helyzetet t a r t -
juk szem előtt, amikor a népi írók 
jobban eltávolodtak egymástól, 
mint valaha és többet közülük 
olyan t á j é k r a dobott a „világren-
gés”, ahonnan eddig többnyire 
csak t ámad ták őket, mer t onnan 
is azt vall ják, hogy „renghet a vi-
lág, akárhogy is reng, minket 
mégis az izgat elsősorban, mi lesz 
a mieinkkel, a magyarokkal , hová 
sodor ja kicsi csónakunkat a viha-
ros tenger. És az izgat, hogyan is 
tudnánk egységessé és erőssé tenni 
a népet, hogyha esetleg a világ-
erőkkel szemben nem is tudna 
külső ellenállást tanusí tani , de 
belső lelki szilárdsága elég legyen, 
ha úgy szükséges, ú j abb ezer esz-
tendőre.” 

A balatonszárszói konferenciára 
éppen ez hozta össze a népi írókat. 
A fe lé jük meredő kérdés pedig az 
volt, hogyan kell a magya r tá rsa-
dalmat átalakítani , hogy a pa-
rasz tság és a munkásság is az őt 
megillető szerephez jusson és ne 
legyen kisemmizett, hanem egyfor-
mán részese azoknak a gazdasági 
és kul túrál is j avaknak és annak a 
politikai hatalomnak, mely fölött 
a magyar ság rendelkezhet. Ez a 
kérdés indítot ta el a világnézeti és 
ezen túl a politikai vi tákat . A vi-
lágnézeti viták a szocializmus fo-
galma és formái körül forogtak , a 
politikai viták pedig azt a kérdést 

igyekeztek eldönteni, hogy melyik 
„oldal” képviseli a magyar nép 
igazi érdekeit és képes ezeknek az 
érdekeknek megfelelően a magyar 
tá r sada lmat átalakítani. 

Abban egyetértet tek az írók és 
az i f j ú ság is, hogy a szocializmus-
ból kell magyar életformát terem-
teni. De lényegesen eltértek egy-
mástól abban, hogy mit értenek 
szocializmus alat t . Az írók egy ré-
sze a marxizmust elválaszthatatlan-
nak t a r t j a a szocializmustól és ép-
pen ezért gyanakvással néz min-
den olyan kísérletet, mely a 
marxis ta elmélet mellőzésével 
a k a r j a a „szocialista” tá r sada lmat 
megvalósítani. Gyanújá t alátá-
masz t j a az a tény, hogy a szo-
cializmus jelszava a la t t már épí-
te t tek egyszer új életformát, de 
ebből – lényegében – még sem 
let t szocialista társadalom. A nem-
zeti-szocialista rendszer ugyanis 
nem szüntet te meg a magánkapi-
tal izmust és ezért számos szociális 
intézménye ellenére sem hozott lé-
nyeges változást a munkaadó és 
munkás viszonyában. Azonban 
olyan „rendszert” is teremtettek, 
melyet ugyan mindenki szocialista 
rendszernek tekint és még sem fe-
lel meg a marxis ta elveknek. 
Ugyanis a marxizmus nem egyez-
te thető össze sem a diktaturával , 
sem pedig a nacionalista impe-
rializmussal. Ebből logikusan kö-
vetkezik, hogy marxizmus és szo-
cializmus nincsenek elválaszthatat-
lanul egymáshoz kötve és joggal 
mond ja Németh László, hogy „a 
szocializmus életrevalósága mé-
lyebben fészkel az elméletnél” és 
hogy „a marxizmus a szocializmus 
kinőtt ruhá ja” . 

A marxizmust szükségszerűen 
„kinőtte” a szocializmus, mer t az 
előbbi a múlt század gazdasági 
rendszerét vette alapul és erre 
építette tételeit, melyek azóta dog-
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mává merültek. A termelési eszkö-
zök azonban fejlődnek, a gazda-
sági rendszerek változnak és így 
az élet mindig kibúj ik a dogmák 
alól s az egy meghatározot t korra 
alkalmazható igazságok hamissá 
válnak. Ezt Lenin is észrevette és 
– bár Marx tan í tványa volt – 
szembe mert nézni a marxizmus 
dogmáival, mert tud ta , hogy velük 
nem csinálhat orosz fo r rada lmat 
és nem építhet új rendszer t a XX. 
században. 

A konferencián Németh László 
és Féja Géza képviselte elsősorban 
a szocializmus rugalmasabb, dog-
matizmustól mentes foga lmát és 
kettőjüknek sikerült a szocializ-
musba mint európai eszmeáram-
latba a magyar szocializmust bele-
illeszteni. F é j a Géza így ír a ma-
gyar szocializmusról a „Magyar 
Élet” augusztusi számában: „Az 
egyetemes emberi é letforma bi-
zonnyal a szocializmus lesz, de a 
szocializmus diadala nem történhet 
a kényszerű uniformizálódás jegyé-
ben, nincs is szükség erre. A szo-
cializmus éppen úgy lehetővé teszi 
majd , hogy roppant keretem belül 
a népek s nemzetek megvalósíthas-
sák a maguk természetes életfor-
má já t , amint minden nagy termé-
kenyítő emberi áramlat lehetővé 
teszi.” Németh László értelmezésé-
ben szocializmusának az a célja, 
hogy minőségre dolgozó társadal-
m a t te remtsen és hogy a dolgozó 
társadalomból értelmiség (nem kö-
zéposztály) váljék. Sem a paraszt-
nak, sem a munkásnak nem ér-
deke, hogy tömegemberré alakul-
jon, egyénisége megszünjék, mun-
k á j á t kényszerből végezze; de ér-
deke az, hogy munká jában örömöt 
leljen, egyénisége megnyilvánul-
hasson, tehetségét kibontakoztat-
hassa, életének magasabb célja le-
gyen. A minőségszocializmus tehát 
fel a k a r j a emelni a munkásságot 

és a parasz tságot és le a k a r j a bon-
tani a középosztály gazdasági és 
politikai egyeduralmát. 

Szárszón a politikai vi ták elő-
terében az a kérdés állott, hogy 
melyik politikai „oldal” képes az 
ú j magyar é le t formát úgy meg-
valósítani, hogy az a magyar nép 
érdekeinek megfeleljen. Ebbe a vi-
tába Németh László dobta bele az 
égő csóvát, amikor kimondta, hogy 
a jelenlegi jobb- és baloldal mel-
let t szükség van egy harmadik ol-
dalra, mer t csak ez képviselheti 
öncélúan a magyar nép érdekeit . 
Ez a gondolat már régen meg-
fogamzott egyes népi í rókban és a 
„Magyar Élet” legutóbbi számai-
ban kifejezésre is ju to t t . Sinka Ist-
ván, Gombos Gyula és F é j a Géza 
foglalkozott ezzel a kérdéssel. F é j a 
így indokolta meg a harmadik ol-
dal lé t jogosul tságát : „Mennél in-
kább egy-egy kapcsolat kötésére és 
fo ly ta tására kényszerít bennünket 
a végzet, befelé annál odaadóbban 
és őszintébben építenünk kell a mi 
világunkat, az országot a s a j á t 
törvényeink szerint. Tudomásul 
kell vennünk, hogy ez az egyetlen 
politikai „realitás”, amit befelé, a 
s a j á t törvényeink szerint építet-
tünk.” 

Németh László sokak nevében 
szólott, amikor kifejezést adot t ag-
gadalmának, hogy sem a politikai 
baloldalnak, sem a jobboldalnak 
nem az az elsőrendű kérdése, hogy 
mit kell tennie a magyar népért , 
hanem az, hogy melyik hata lom 
fog győztesen kikerülni a most fo-
lyó háborúból és melyik fog ja 
Európá t az ő egyéni törvényei sze-
r int rendezni. Mindkét politikai ol-
dal valamelyik nagyhata lom győ-
zelmére te t te fel a k á r t y á j á t , t ehá t 
a magyarság társadalmi átalakulá-
sát, a belső problémák gyökeres 
megoldását nem magától a magya r 
nép erejétől, hanem egy idegen, 
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r a j t unk kívülálló tényező ha tásá-
tól teszi függővé. Úgy látszik, a 
történelem nem volt jó tanítómes-
tere a magyarnak vagy nem volt 
elég szigorú. Még kegyetlenebbül 
kellett volna bebizonyítania, hogy 
belső függet lenségünk az egyedüli 
biztosítéka annak, hogy s a j á t pro-
blémáinkat s a j á t érdekünknek meg-
felelően oldhassuk meg. 

A politikai baloldal képviselői 
azt vete t ték ezzel szembe, hogy a 
harmadik oldal nem lehet más, 
mint szellemi irányzat , mer t hiá-
nyoznák a „külső feltételek”, a po-
litikai „reali tások”, hogy mozga-
lommá nőj jön és hogy éppen az 
egyik nagyhata lom győzelme f o g j a 
m a j d meghozni a magya r tá rsada-
lom egészséges á ta lakulásá t . E r r e 
csak ennyi t : p á r t nélkül vagy pár-
ton kívül is keletkezhet mozgalom 
és a harmadik oldal mozgalma már 
nagyobb, mintsem hiszik; nagy-
ha ta lmak befolyása pedig még nem 
szolgálta a történelemben a ma-
gya r nép céljait, anélkül, hogy sa-

j á t nacionalista érdekeit ne he-
lyezte volna előtérbe. Németh 
László szavaiból, melyekkel a har-
madik oldal szükségességét hir-
dette, nem a nemzethalál hangja 
csendült ki, ahogyan egyik író 
mondotta, hanem a nemzet lelki-
ismeretéé, mer t minden politikai 
lépésünket, minden állásfoglalásun-
ka t úgy kell lemérnünk, mintha 
évszázadokra előre el akarnók vele 
dönteni a magyarság sorsát . A 
harmadik oldal mindenekelőtt ez-
zel a „reali tással” számol: felelő-
sek vagyunk a magyarság jövő-
jéért . 

A harmadik oldal követeli a 
gyökeres szociális és gazdasági át-
alakulást , nem jelent t ehá t reak-
ciót. A másik két oldallal szemben 
azonban magában hord ja a törté-
nelem tanulságai t és ezért vallja, 
hogy a magyar szocializmust csak 
s a j á t erejéből, t ehá t a magyarság 
erejéből teremthet i meg. 

Takácsy Miklós 
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