
POLITIKAI MEGGONDOLTSÁG 

Szegény, gyámoltalan kis-nemzeteknek nagyon 
is hajlamuk van szerepléseiket túlbecsülni. Hiszen 
a végét kell nézni mindennek! Rodostóra gondolok 
és T u r i n r a . . . S mégis, akárhogy is, az az egy 
bizonyos, hogy a magyar nemzet ma is él, s rég 
elpusztult volna, ha politikai meggondoltsága fenn 
nem tar t ja . Sajátságos módon, harcos és tüzes 
nemzet létére országa megmaradását mindig in-
kább evvel biztosította és vitte tovább, mint kény-
szerült vagy virtusos harcitetteivel. Jellemző, hogy 
európai helyzetét és lehetőségét igazában azzal 
alapozta meg, hogy lemondott a harcról. A fiatal 
ragadozómadár megtépázva, de ép karmokkal, fész-
kébe vonult, nem zsákmányolt többé, sőt fészkébe 
bocsátott idegen szárnyasokat. S azontúl is egész 
élete a józan megalkuvások sorozata, a lehetőségek-
kel való folytonos számolás. Először csak az ide-
gennel és az idegenséggel alkudott meg, de azután 
megalkudott az ellenséggel is. Sokáig csakugyan 
egyiket a másik ellen játszotta ki. Majd megalku-
dott a hatalmasabb államtárssal, tisztán mérlegelve 
a körülményeket s legyőzve lázongó érzelmeit. 
Végre a világháború után, a tiszta látásnak és ke-
serű önuralomnak ismét kemény próbáját kellett 
adnia. 

Némi pótlásra szorul hát az a sommás meg-
állapítás, hogy „a magyar harcos nemzet”. Bizony-
nyal többet mond, ebben a vonatkozásban is, aki 
azt mondja, hogy ,,a magyar politikus nemzet”. De 
nem úgy értve, mintha politikailag cselekvő volna. 
Hisz legnagyobb politikai teljesítményei nem is 
cselekedetek! Legnagyobb cselekedete akárhányszor 
a cselekvéstől való tartózkodás! Nem cselekvő, ha-
nem szemlélődő, aki nyugodtan néz körül, és min-
díg jól tudja, mikor nem szabad és mikor nem érde-
mes cselekedni. Már helyzete is erre utalja. Csele-
kedettel többnyire csak ronthat. Egyetlen önvédel-
me az óvatosság. Így lomhának látszik, egykedvű-
nek: valóban esze ágában sincs tülekedni. Ha van 
keleties vonás a magyarban, ez a lusta, szemlélődő 
természet az! 
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