
A NEMZET EGYSÉGE 

A nemzet egysége és a politikusok egysége két külön-
böző dolog. A politikusok néha a legjobb akarattal is eltévesz-
tik a mértéket. Tiszteletre méltó meggyőződésük elvi alapjáról 
az egység megteremtésének feltételeit fontosabbnak láthatják, 
mint magát az egységét. A. politikusok azt hihetik, hogy az 
egységet formulákban találhatják meg. A nemzet tudja, hogy 
az egység a szívekben és lelkekben él, – csak fel kell ébresz-
teni és tudatossá kell tenni. A nemzet tudja, hogy az egység 
egymás kölcsönös megbecsülésében és abban a munkakészség-
ben él, amely lelkesen, de ugyanakkor józanul mindíg csak azt 
nézi, ami valóban szükséges. A nemzet egysége nem sandít 
kétfelé, nem keres sem érvényesülést, sem mást, de meg akarja 
találni és meg akarja tartani önmagát. 

Amikor a jóakaratuak bátor és cselekvő összefogásá-
ról beszélek, eszembe jut az, amire a „legnagyobb magyar” 
tanított bennünket. „Sokat tenni és keveset látszani. Előállni 
és mégis másnak engedni át az elsőséget. Legtöbbet áldozni 
és legkisebb köszönetet sem várni. Mélyen a szívben hordozni 
a honért buzgó vért és ne csak az ajkon pengetni a hiú szót.” 
Szeretném ezeket a feledhetetlen szavakat mindenkinek a szí-
vébe vésni, a lelkes buzgólkodóknak éppen úgy; mint azoknak, 
akik elégedetlenek vagy türelmetlenek, akiknek kevés vagy 
éppen sok az, ami történik. De szeretném belevésni azok szí-
vébe is, akik kedvetlenek, akik félreállanak. Nem a szemé-
lyükre és. szereplésükre van szükség, de munkájukat és közre-
működésüket ők sein tagadhatják meg. Ennek a nemzedéknek 
az a kötelessége, hogy mindenki odaálljon, ahol lelkiismerete 
és képességei szerint segíteni tud. 

Bárttossy László 
(Szombathelyen, 1944. június 25-én 

elmondott beszédéből) 

* 

* 

Ha házunk fedelét tűz fenyegeti, nem lehet azon perle-
kedni, ki üljön az asztalfőn és milyen abrosszal terítsünk. Ma 
az országban nincsen senki, akinek erkölcsi joga volna arra, 
hogy a maga kisebb vagy nagyobb közösségében kizárólag a 
maga elgondolásait erőszakolja. Ellenben mindenkinek egyfor-
mán kötelessége, hogy minden kérdésben, legyen az tárgyi 
vagy személyi jellegű, elfogulatlanul a legjobb megoldást ke-
resse és segítse. Ma ú j gondolatok, ú j eszmék megvalósítása a 
cél. Nincsen visszásabb annál, mint ha ú j eszményeink meg-
valósítását régi – s valljuk be: méltatlanná vált – politikai 
módszerekkel kergetjük. 

Erdélyi Magyar Adatbank



E S Z Á M M U N K A T Á R S A I 
Bónis György dr., a Ferenc József Tudományegyetem ny. rk. tanára * 
Mikó Imre dr., országgyűlési képviselő, Kolozsvár * Salamon Sándor, a 
kolozsvári Ref. Kollégium tanára * Schneller Károly dr., a Ferenc József 
Tudományegyetem ny. r. tanára * Zathureczky Gyula, az Ellenzék felelős 

szerkesztője. 

A HITEL ÚJABB KÜLÖNLENYOMATAI 

Venczel József dr.: Erdély és az er-
délyi román földreform. 

Tamási Áron: Erdélyi jelentés a ma-
gyar szellem küzködéseiről. 

László Dezső: Korszerű magyarság. 
Venczel József dr.: A székely nép-

felesleg. 
Szabó István dr.: Az asszimiláció a 

magyarság történetében. 
Zathureczky Gyula: Magyar politika 

Európában. 
Tamás Lajos dr.: A román nép és 

nyelv kialakulása. 
Martonyi János dr.: Közigazgatásunk 

reformja. 
Szabó T. Attila dr.: A románok újabb-

kori erdélyi betelepülése. 
Ifj.Boér Elek dr.: Nagy tér-gazdaság. 
László Gyula dr.: A magyar őstör-

ténelem régészetéről. 
Makkai László dr.: Északerdély nem-

zetiségi viszonyainak kialakulása. 
Erdei Ferenc: Parasztságunk leg-

újabb alakulása. 
Zathureczky Gyula: A magyar szel-

lem forradalma. 
Malán Mihály: A szláv veszedelem. 
Bónis György dr.: Magyar törvény– 

magyar lélek. 
Mikó Imre dr.: Kormányzó és kor-

mányzóhelyettes. 
Balogh Jolán dr.: Kolozsvár régi lakói. 

vitéz Rajty Tivadar dr.: Munkabér-
rendszerek. 

Gagybátori E. László: Kodály, Zoltán 
és kórusai. 

László Gyula dr.: A honfoglaló ma-
gyarság lelkialkatáról. 

Bíró József dr.: Erdély műemlékei-
nek sorsa a belvederei döntés után. 

Venczel József dr.: Tallózás az erdélyi 
földreform román irodalmában. 

Bárdossy László: Két világ között. 
Palotás Zoltán: A geopolitika mint 

államtudomány. 
Oberding József György dr.: A bán-

sági telepítések rövid története. 
Csortán Márton dr.: A kolozsvári 

Tízes Szervezet. 
Mályusz Elemér dr.: A magyarság a 

középkori Erdélyben. 
Szöllösy András: Magyar zeneírás. 
Martonyi János dr.: Új magyar köz-

igazgatás felé. 
Pukánszky Béla dr.: Szászok a ma-

gyarság és a románság közt. 
Aldobolyi Nagy Miklós dr.: Magyarok 

a Kis-Szamos mellékén. 
I f j . Boér Elek dr.: Az arany és a 

kliring harca. 
Dr. Téchy Olivér: Széchenyi hatása a 

magyar hiteljogra. 
Polónyi Nóra dr.: A román propa-

ganda hatása Nyugat-Európa köz-
véleményére. 

Erőss Alfréd dr.: Mitosz, vallás és iro-
dalom. 

Mikó Imre dr.: Széchenyi és Wesse-
lényi nemzetiségi politikája. 

Makkai László dr.: Román történet-
írás a két világháború között. 

Vákár Tibor: Az új kolozsvári vá-
rosháza. 

Lakatos István: Liszt Ferenc Erdély-
ben. 

Aldobolyi Nagy Miklós dr.: Örmény 
Szamosújvár –- magyar Szamos-
újvár. 

Incze Andor dr.: A magyar földrajz 
huszonkét éve. 

Kállay Ernő: Magyar-román vegyes-
házasságok. 

Erdélyi Magyar Adatbank


