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A fóliánsokat, miken penész ül, 
Dobd tűzre mind. Ezek feledtetik 
Saját lábunkon a járást velünk, 
És megkímélnek a gondolkodástól. 
Ezek viszik múlt századok hibáit 
Előítéletül az új világba. 

Az új világba, mely fejlődni fog, 
Ha a nagy ember eszméit megérti, 
Ledűlt romoknak átkozott porán. 

Madách: Az ember tragédiája, X. szín. 
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Az olvasóhoz. 

Kedoes! ki e sorokon kezdve futod át szemeiddel a lapot, ne 
hidd, hogy e tanulmány holmi hétköznapiságokat tálal eléhed s köt 
le drága időd eltöltésére. A mai hírszolgálat fejlettsége a világ 
összes fontos eseményeit szinte a következő napszakban már elébed 
tárja elhalmozva történésekkel öntudatodat, mint ahogy ősszel a 
fa hulló lombja vastag rétegben födi be az aljat. Elveszel a tömeg-
ben, majdnem haszon nélkül veszed az értesüléseket. Nem is tudod, 
mi az, ami téged s főképen Hazádat érdekli; pedig a mi sorsunk 
annak sorsától úgy függ. mint ahogyan a gyermeké Anyjáétól!... 
mert, tudod, ma még a nagy Világon E kívül nincsen számunkra 
hely . . . 

Ezért, hogy a Ma eseményeit megértsd, a következőkben le-
pergetem előtted Hazánk ezeréves történetét filmszerűen, rapszo-
dikusan s a tudás röntgen-világával átvilágítom őseink lelkét és 
megkeressük tetteik rugóit a Történelemben feljegyzett sorsdöntő 
eseményekben egészen a legutóbbi időkig . . . s látni fogod, ha 
elég idős vagy saját magad énjét is minden hibáiddal együtt . . . 
látni fogod, miért szenvedett az elmúlt 33 nemzedék egész sora, 
miért kellett annyi vérnek folyni e honi földön s világ minden tá-
ján szanaszét, s hogy miért fúj olyan panaszosan a szél mai szel-
lős határainkon is át,... az emlékezés világánál látni fogod a Ma-
gyarságnak a múlt ködében felvillanó nagyságát és a mélységeket, 
melyek borotvaéles szélén egyszer elhaladt, másszor belebukott, 
hogy újra tündököljön. 

A sok-sok bajnak okai úgy fejlenek ki előttünk, mint ahogyan 
az érett gyümölcsből kihull a mag. Megkísérlem felelni arra is, 
mi a Jövőnk, mely ma olyan ismeretlen előttünk, mint az ellen-
feleitől ketrecbe zárt oroszláné. A mai helyzetünk épen úgy, mint 
a Jövőnk is, csak okozatok, a folyton működő történelmi erőké, 
melyek egyike-másika félelmetes s talán alig leküzdhető. 

Szeretném hinni, hogy nem ért félre senki. Nem történetírás 
ez, hanem csak hivatásos történetírók kitűnő munkáinak felhasz-
nálása. Egy nemzet történelme is olyan, mint a jó talaj, melyben 
benne van minden eleme bármely azon égövi növénynek, hol a 
talaj van. Az akíícfamag épen úgy megtalálja benne tápelemeit, 
mint pl. a búza, vagy a tölgyfamag. 

A történelem egy nemzetnek élete folyamán külső körülmé-
nyek s lelki adottságok hatása alatt megtörtént események soro-
zata, mely tanulmányul szolgálhat a szociológusnak, biológusnak, 
pszichológusnak, államférfinek, stb., közgazdásznak s talán mér-
nöknek is. 
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Minden eszme, melyet megértettünk s lelkünk gondolatvilágá-
ban a többinél viszonylatba hozva elraktároztunk, úgy hat, mint 
erjesztő. Észrevétlenül. Meglennék elégedve, ha e tanulmányom 
eredményeképen csak az az egy gondolat törne iltat minden faktor 
elébe s döbbenne az illetékesek lelkébe minden hiúságot-érdeket 
elnyomó hangon: A Magyarság Jövője csak és egyedül az olcsó 
energia kérdése. 

A. történelem még jobban az élet mestere lehetne, ha azt zseb-
ben hordhatnánk. Kinek van ideje a sok kötetnyi esemény-halmaz-
ból az értékest kiböngészni s vele a történelmi tudatát állandóan 
frissen tartani? 

Vajha, e tanulmány megtaníthatna minden társadalmi osz-
tályt, illetve annak tagjait a Hazát érdeklő minden eseményt he-
lyesen mérlegelni s lelkében saját álláspontját az ő és a Haza 
jövője érdekében kialakítani s képessé tenni arra, hogy cseleke-
deteit aszerint irányítsa, érette munkálkodni s fáradni soha meg 
ne szűnjön 

RAFFAY SÁNDOR. 



B E V E Z E T É S . 
A folytonos győzelmi hírekkel áltatott magyar társadalom, 

mikor az 1918. és 1919. évi zavaros viszonyok lecsillapultával sze-
méről lehullott a hályog, megdöbbenve látta, hogy nemcsak el-
vesztettük a háborút, hanem hogy a békeszerződés a történelmi 
ország olyan megcsonkítását is ránk diktálta, mintha a háború 
felidézésében elsőrendű tényező lett volna s mintha a világbéke 
biztosításának első feltétele a magyarság teljes kiirtása lenne, 
persze, nem mészárszéken, hanem a gazdasági pusztulás lassú 
halálával. 

Mi, naiv magyarok! a magyar „Glóbusz'' fiai kötelességszerűen 
felvirágozott sapkával mentek a halál elé; az itthon maradtak is; 
kicsi-felnőtt, asszony-férfi, úr-paraszt a közös nagy cél érdeké-
ben éjjel-nappal egyformán végezte dolgát, fáradt testtel, de da-
cos kitartással, — mint annyiszor az elmúlt ezer év alatt — s mégis 
a háború terület-nyereségét visszahagyva, még olyan országrésze-
ket is át kellett adni az ellenségnek, mely soha ellenséget a háború 
folyamán nem látott. Itt megszűnt a romantikus világ háborúiban 
annyiszor tapasztalt lovagiasság; ellenben érvényesült egy látha-
tatlan brutális erő, melyről nekünk, vak magyaroknak, fogalmunk 
sem volt. 

Világos, hogy nem a harctéri erőviszonyok s eredmények dön-
töttek . . . a békediktátumok fogalmazásában. 

Melyek azok a történelmi erők tehát, melyek olyan lovagiat-
lanok s kegyetlenek? S ha ezek a most lefolyt világháborúban 
működtek, akkor valószinűleg működtek azok már az elmúlt év-
századok alatt is. 

A nemzet élete az egyesek életéből összegeződik, tehát az is 
biológiai folyamat, azaz természeti jelenség csak, az általános tör-
vények érvényével. 

A természet erői pedig. pl. mint a földrengést okozó erő is, 
bár látszólag hirtelen támad s tör ki látható pusztulásban, a való-
ságban sokszor már hetekkel előbb lassú készülődés után, ami 
alkalmas mérő eszközökkel meg is állapítható, fokozódik annyira, 
hogy a földkéreg látszólagos egyensúlya megbomlik. 

A fizikai világból ismerjük, hogy ott minden erő létrehozza 
a nagyságának s irányának megfelelő hatást. A lélekismerők 
mondják, hogy semmiféle lelki behatás nem múlik el hatás nélkül, 
ha az a tudatba jutott; sőt néha még a tudat alatti helyzetben is 
működik. Ha egy nemzet sok egyede kerül hasonló lelki behatások 
alá, azok egymásra hatva egyesülve már számottevő tényezőként 
jelenhetnek meg a közélet irányítása terén. 



Ilyen szemszögből nézve a viszonyokat, beszélhetünk arról, 
hogy a történelmi tényezők, a történetet alakító erők — akár szel-
lemiek, akár pedig anyagiak, — hosszú időkön át, talán évezre-
deken is át működhetnek, míg létrehozzák a körülményeknek meg-
felelő okozatot . . . az egész emberiség, vagy csak egyes nemzet 
történelmében. 

Ezen meggondolás vezette a szerzőt a magyarság történelmé-
nek mechanikus szemléletből való vizsgálatára. 

Ez merész s ú j dolog, de hivatásos történészek munkái közt 
talált egyet, mely az egész emberiség történelmét technikai ideoló-
giai szempontból vizsgálta. Minthogy pedig a mechanika a Tech-
nikai Tudományok egyik része, a Technika alkotásai pedig az ér-
telmi erő eredményei, a legtöbb történelmi esemény mint a Tech-
nika haladásának függvénye fogható fel, de mindenesetre vala-
mely szellemi, anyagi, vagy egyéb tényező erő fiiggvényeképen. 

Nincsen tehát semmi új, csak különleges beállítás az, mit 
szerző követ tanulmányában, midőn a magyarság történelmében 
egyes eseményeket az ész világítása elé állít azon célból, hogy az 
ősöknek lelki világát, észjárását megismerhesse. 

Minthogy a magyarság története csak függeléke az európai 
történeti színpadon lejátszódó eseményeknek, ez pedig a techni-
kai ideológia szemléletből elég jól megérthető, ezért ezen történet-
szemléletnek rövid ismertetése hasznos lesz a magyarság történe-
tének teljes világításba helyezése végett, annál inkább, mert a ma-
gyar világnézet túlzottan egocentrikus, tehát beteges. 

Ha nyugvó vízbe követ dobunk, a víz gyűrűzve szét, illetve 
a kő helyétől elhalad a partok felé folytonosan kisebb magasságú, 
de mindig nagyobb sugarú hullám-gyűrűben. Az emberiség tör-
ténetében is látjuk, hogy ahol egy lángelme felvillan, az valami 
ú j eszme szolgálatába állítja embertársait s az eszme, illetve az 
ezzel kapcsolatos intézmények gyűrűzve terjednek szét azon or-
szág körül lakó nemzetek közt. Természetesen egy-egy felvillanás 
nem pillanatnyi, legtöbbször egy emberöltő ideje; ennyi kell a 
lángelme teljes kifejlődésének. E gyűrűzés lassú, 100—1000 évek 
után még meg se szűnik, sőt talán virágjában van még, amikor egy 
más nemzet körében egy ú j lángelme indít hasonló gyűrűzést — 
kultúrfrontot. A kettő találkozása esetleg harcok színhelye, végre 
megalkuvás történik. 

Az emberiség története ilyen kultúrfrontok előnyomulása, esz-
mei erők küzdelme, melyeknek dinamikájuk is van s melyek az 
emberiség lelkét, gondolkozásmódját teljesen átalakítják, hosszú 
századokon át foglalkoztatják, annak szellemében élnek, azaz bol-
dogság forrásai addig, míg azok újabb eszmék hatására átalakul-
nak s végre eltűnnek. 

A magyarság is indított egy kultúrfrontot: nevezetesen Árpád 
és népe haditechnikája olyan meglepő és ú j volt, hogy azzal 
mindaddig győztek a nyugati népeken, míg a németek is átvették, 
sőt tovább fejlesztették, úgy, hogy a többi népek is utánozták. 

A Kultúra a Technika ajándéka, azaz: az észé. Itt nincs hely 
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annak részletes igazolására alfától-omegáig, csak annyi közöltetik 
belőle, amennyi kell annak megértéséhez, miként folyt be a ma-
gyarság történetére a nyugati kultúra, s miért kellett a magyar-
ságnak annak szolgálatába állani, s hogy megérthető legyen az a 
történelmi különlegesség, hogy: a harcias magyarság pontosan 
azon a területen telepedett meg, ahol pontosan ilyen harcias nép 
kellett! 

Egy képzeletbeli embercsoport történetét ismertetjük röviden, 
mintegy keresztmetszetben, hol az időbeli eltolódás esetleg több 
ezer évben értendő. 

Az ősember az állati sorból akkor lépett ki, mikor életét tuda-
tosan kezdte élni, cselekvésében öröme tellett. Amint nyílt az 
esze, vette észre a természet rettenetes zordságát, vadságát, melybe 
belekényszerülve, küzdenie kellett neki az életért s félnie kellett 
a haláltól. 

Lassan tudatára jött a külső világ erőhatásainak, félt tőlük, 
megcsodálta, majd pedig sok személyes tapasztalat alapján rájött 
arra, hogy ha a kezébe vett kődarabot lendületbe hozva, hozzá-
vágta pl. egy vadállathoz, ereje hatásosabb, mintha csak öklével 
ütötte volna meg azt. 

E felfedezés egy kultúrállapot-változást jelentett. Ez az ember 
a kődobás technikájának birtokában fölénybe jutott közvetlen 
társaival szemben. Ő lett a vezér, mert a többit le tudta győzni; 
gazdag lett, mert az állatokat könnyebben tudván elejteni, tarta-
lékot tudott gyűjteni élelmiszerekből. A képzeletbeli embercso-
port, melynek tagjai e felfedezést lassan több-kevesebb tökéllyel 
megtanulták, hatalmasabb lett más embercsoportoknál, melyek e 
felfedezésről nem is hallottak. 

Mondjuk, a szóbanlevő képzeletbeli embercsoport olyan sze-
rencsés körülmények között él s tagjai olyan zseniálisak, hogy 
ugyanők felfedezik a kő-ék előnyeit, majd a husáng hasznát, mely 
a kar erejét meghatványozza. Ezen embercsoport ennyi technikai 
felfedezés, azaz eszközök s a velük való bánásmód birtokában 
olyan kényelembe jut, hogy életüket már kényelmesnek lehet mon-
dani, élelmiszertartaléka vidámmá teszi öntudatra nyiladozó lel-
küket; már van szabad idejük gondolkodni is, a természet kímé-
letlen hidege, szele, időjárása ellen barlanglakásukat kibélelik stb., 
talán állati bőrből való ruhájuk összetűzésében is kiválóbb gon-
dosságot van idejük kifejteni stb., tanya-helyük külső rendezett-
ségében van valami, ami biztonságot és állandóságot árul el. 

A több napi járóföldre lakó egy másik néptörzs még telje-
sen állati sorban tengődik; élete kockáztatásával szerzi meg igen 
keservesen a mindennapi eledelt: ősi módon, tíz körmével, karjai 
izmaival kell megfojtani az állatot, melyet csak elfulladásig ül-
dözve tudott nagy kínnal megfogni. Ezen második embercsoport 
valahogyan tudomást szerez az első létezéséről, ösztönük sugalla-
tára azt kikémlelik, sőt meg is támadják, látva raj tuk több jelét 
a jobblétnek. 

Azonban az első embercsoport könnyen leveri őket eszközeik-
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nek fölényével s a küzdelemnek eredménye: a másik embercsoport 
tagjainak részbeni kiirtása, az életben maradtak rabszolga-sorsba 
jutása. Az első embercsoport tehát gazdagabb lett. 

Az idő múlásával arra jön rá az első embercsoport, hogy elő-
ny ösebb ránézve, ha nem várja meg a hozzá képest barbársors-
ban élők rablótámadását, hanem ő megelőzve azokat a támadás-
ban, felkeresi a hozzá képest műveletlen népeket, leigázza maga 
körül az „egész világot", hogy így békét teremtve, nyugodtan él-
vezhesse fölényének előnyeit. 

Az „egész világ" természetesen viszonylagos fogalom, eleinte 
néhány napi járóföld, azaz akkora terület, mely bejárható bizton-
ságosan a járható útakon, vagy ahol a rendelkezésre álló erővel 
a élelmi beszerzési lehetőséggel az útak járhatóvá tehetők, tehát 
technikailag kezelhetők stb. E világ folyton bővült, amint az em-
ber járművet készíteni megtanult, és megismerte a vadállatok fo-
gását, valamint a megszelídült háziállatok erejének kihasználá-
sát stb., mindmegannyi technikai fogások, melyek birtokában a 
talaj alakulatának kihasználásával egy-egy földrészen közlekedési 
úthálózat keletkezik, melyhez csatlakozva mellékútak is képződ-
nek, tisztán a helyzet praktikus útmutatása alapján. 

Hosszú-hosszú idők után valaki az első embercsoportban fel-
fedezi a tüzet. Uj kultúra kezdete! A tüzet, melynek hasznát meg-
ismerik a barlang melegítésénél, a szerszámok készítésénél, esetleg 
az ételek elkészítésénél is. 

Mennyi technika ez! s csak az. A lakás kényelme, az élelme-
zés jósága, a réz felfedezése, hatékony szerszámok készítése, a hadi 
technika átalakulása óriási fölényt ad az embercsoportnak, mely 
az időközben kibővült világot kénytelen leigázni, azaz annak csak 
azt a részét, melyet eddig nem tudott megközelíteni. 

E háborúnak egyik eredménye újabb rabszolgák szerzése, ami 
lényeges gazdagodást jelent, mert azok használhatók fel az alsóbb-
rendű munkák elvégzésére, ami lehetővé teszi egyesek részére a 
szabadidőt élvezni. 

Minthogy a gazdálkodás akkor még kezdetleges, talán csak: 
vadászat, halászat; ú j ellenség támad észrevétlenül az első ember-
csoport folyton bővülő birodalmában. A népesség szaporodása ag-
gasztóan csökkenti az állatállományt, úgy, hogy háborút kell kez-
deni most már a megélhetésért is. A túlszaporodás! Történelem-
alakító erő. 

Itt említem meg, hogy a technikai eszközök készítési s hasz-
nálati módját át kellett örököltetni az utódok részére, ez pedig a 
beszédet, vagy legalább is az írásnak jelekkel való tudását kí-
vánta, tehát a fogalmakra szó kellett, s írásjel. Mennyi technika 
van e szükséglet kielégítésében jelezve! 

A túlnépesedés tehát kényszeríti az első embercsoportot, hogy 
az eddig leigázott „egész világhoz" ú j területet szerezzen, mely 
pl. egy igen széles folyón túl van, vagy egy eddig járhatatlan 
hegygerinc túlsó oldalán terül el, ahová eddig senki közülük nem 
lépett még. 
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Sok kísérlet s próba után megoldódik az átkeléshez szüksé-
ges technikai eszközök kérdése. Mikor átkelnek, látják, hogy ott 
egy ősbarbár nép lakik igen gazdag vidéken. Természetesen köny-
nyen leigázzák, rabszolgájukká teszik őket, útakat készítenek a 
messzebb fekvő kövér legelők felé, s a hegyeken kidöntendő fák 
elszállítására; ércet is találnak egyes hegyekben, ezt kihasználják, 
mindenféle technikai berendezéseket létesítenek a köztük levő 
ezermesterek. 

E hódítás ó j s nagy gazdagság forrása lesz, egyes észben ki-
válóbbak szabadidőhöz jutva, gondolkodni kezdenek, a természet 
erőinek okozati összefüggését sejteni kezdik, azok ellen védekezni 
tudnak, csak az Élet és Halál kérdése aggasztó rájuk nézve, mely 
a földöni életnek kifürkészhetetlen járuléka. Az élet örömeibe 
ürömként csöppen a betegségek kínja s az elmúlás kérlelhetetlen 
közeledése. Fantáziájuk az embernél erősebb lények létezését hiteti 
el velük. Animismus kezdete, azaz az első világfelfogás. 

Az első embercsoport egy kultúrfronton halad, melyet eszkö-
zeinek fölényével alkot, s melyet épen ezen eszközök felhaszná-
lásával diadalmasan előrevisz, szemben a műveletlen embertár-
saival és a természetnek még ismeretlen erőivel. Ha itt ú j aka-
dályra bukkan, az emberi ész kimódolja az ú j eszközt, az ú j tech-
nikai eljárást, mellyel azon akadály felett is úrrá lesz szelleme. 

így nő lavinaszerűen az emberi eszközök s eljárások száma 
egyrészt: de nő a háborúk száma, gyakorisága, kíméletlensége. 

Múltak az évezredek . . . gondolkodó emberek keletkeztek, 
kik a mindenséget megfigyelték és sok-sok tapasztalat után meg-
ismerték a nyomás, ütés, emelés, dörzsölés stb. technikai eljárá-
sok hatásait és ennek megfelelően készítik a szerszámokat, meg-
ismerik az erő dvnamikáját és ökonomiáját; mindezt hasznosítják, 
megteremtik az írás jegyeket. Igv megkezdődött a bronzkorszak 
s utána a vaskorszak. Az öntudat mindinkább szélesedett, a kis 
társadalomban talán már a munkamegosztás is kialakult és ezzel 
a kereskedelem kezdetleges alakja jelentkezett, s talán a művé-
szetnek is némi nyoma. 

A társadalom szervezete is megindul; talán annak tagozódása 
is, akinek több eszköze volt, az gazdagabb is volt; eszköz volt 
még a rabszolga is, fontos termelőerő, akinek munkáján alapult, 
évezredeken át minden fény és pompa. 

Megjelent a magántulajdon (a gazdag és szegény osztály), 
szükségessé vált ekkor már. hogy egy szervezett erő békét és ren-
det tartson fenn azon kis társadalom beléletében is, ami már ho-
mályos képe „az erővel kényszerített rend államának", melynek 
védelmére tehát fegyveres készültséget kellett tartani a fegyver-
telenekkel szemben. 

A gondolkodók száma kevés, ezek birtokában vannak a ter-
mészeti erők ismerete és a technikai eljárások, a tudatlanok féken-
tartására. a béke biztosítására, az erősebb — tehát a gazdagabb — 
uralmának elismerésére szívesen használják fel az animizmust. 
ami által az úgynevezett papság és a király Isten kegyelméből 
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való uralma biztosítva van. 
Megjelenik tehát az emberiség történelmében oly fontos sze-

repet játszó társadalmi tagozódás; megjelennek az osztályok, me-
lyek egymás elnyomása árán élnek. 

Látjuk tehát, hogy az eszközök birtokában az ember mindig 
ú j természeti erőkkel találja magát szemben, melynek leküzdésére 
mindig újabb eszközöket és technikai eljárásokat kellett kieszelni, 
mert ha nem, a természeti erő zsarnoksága alá jutott volna. Az 
ember így egyrészt saját eszközeinek rabja, mely ú j munkára sar-
kalja az értelem segélyével, másrészt a teremtett műrend ú j fel-
adatokat ad, hatalmas történelmi erők kifejtésére ad alkalmat, 
melyek sorsdöntőek: államvédelem, túlnépesedés elleni védekezés, 
szegénység-gazdagság ellentéte, a világfelfogás és a kultúra érté-
keinek terjesztése és megvédése. 

A képzelt embercsoport fent vázolt sematikus történetéből 
megállapíthatjuk, hogy az ember egy ú j kultúra közepén annak 
az egész akkor ismert világra való kiterjesztését tartotta állandó 
feladatának, hogy így a békét kuli úr-front mögött biztosítsa. 

A béke út ja tehát a háború volt. 
A kultúra mindig csak kevesek tulajdona volt, a többség lelki 

vakságban élve —tudatlanságban — csak gépi eszközként dolgo-
zott a hatalom érdekében. Az emberiség nagy géniuszai pedig 
arra törekedtek, hogy a szellemi nivót emelve, minél szélesebb 
réteg jusson abba a helyzetbe, hogy az illető kultúra eszközeit 
megértse és felhasználhassa saját boldogulására. 

„A tudás" — Istennek legszebb ajándéka, — az egyetlen esz-
köz, mely megvéd a természet mostohaságai ellen és a munka útján 
olyan anyagi helyzetbe juttat és annyi szabad időt ad, hogy az 
ember erős testében lelke is a nemesbbedés útjára léphet. 

Épen a tudás forrásai voltak legtovább elzárva a nép előtt, 
ami végzetessé tette az emberiség sorsát. 

Most belépve az emberiség valódi történetébe, ismereteink vi-
lágánál egy csodálatos kultúrát látunk kifejlődve Eufrátesz és 
Tigris között; egy olyan világfelfogás keretében, melynek igaz-
ságai a judaizmuson, hellenizmuson és krisztanizmuson, mint szű-
rőkön át, mindig modernizálódva, ma is igazságok, azaz akkor 
még a mai igazságok a forrongó lelkek költői fogalmazásában té-
vedések fátyolába burkolva jelentek meg (ex oriente lux). 

E vidéken az égnek felhőtlen volta lehetővé tette a csillagok 
járását megfigyelni, a nap mozgásának szakaszosságát megálla-
pítani, ezzel kapcsolatban a hold, a csillagok, ezek képleteinek 
rendszereit, ismétlődését, — mindez fejlett mennyiségtani s geo-
metriai tudással, ügyes technikai eszközökkel volt csak lehetséges. 

E fejlett tudásnak két következménye lett: a hit, hogy az új-
szülött sorsa függvénye a csillagok állásának s hogy a jövő csak 
következménye a mai jelenségeknek; a másik: a mezőgazdaság 
művelésének mai szempontból valóan is kiváló fokra emelése, a 
csatornázás, vízemelő gépek beállítása, ezeknek és a zsilipeknek 
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egy bizonyos, az idő járásával összefüggő rendszer szerint való 
kezelése által stb. 

Mindezen nagyszerűségeket a technika tökélyének köszönhet-
ték, és eljárásukban a racionális gondolkodás alapját látjuk. 

Egyben pedig az a harmónia, melyet a csillagok járásából 
évezredes tapasztalatok alapján kiolvastak és amelyet az ő lelkük-
ben tudás gyönyöre, a művészet kelleme, a zene és költészet üteme 
keltettek, azt a meggyőződést érlelte meg bennük, hogy a föld az 
égnek tükörképe lévén, az ott tapasztalt harmónia a földiek lelki 
életében és a társadalom szociális intézményeiben is megvalósí-
tandó. Hamurabbi törvényei (Kr. e. 3000.) e harmóniát jelzik, 
melynek igazságai modern társadalmunk alapjai is.' 

A mi mai európai világfelfogásunk így indult el világmegváltó 
útjára 5000 évvel ezelőtt. A kereszténység a lelki élet fundamentu-
mát változtatja meg, ami a római pápáknak a középkorban a ki-
közösítés fegyverével a világuralmat biztosítja. A legautokratább 
király is térdre kényszerül alattvalói keresztény hitének szelleme 
előtt. 

így érthető, hogy az Egyház a középkorban a rabszolgasors-
ban szenvedő embermilliók részére az egyetlen menhely, hol vé-
delmet talált urai kegyetlenkedései ellen. 

Most már értjük, miért kellett a keresztény kultúrfrontoí előre-
vinni, tehát a pogányok ellen harcolni, amely háborúk vezeté-
sét frank-német császárok vállalták magukra s amely front a ma-
gyarság megjelenésekor Bajorország, Csehország határán volt, őe 
Lengyelország, Pomeránia, Szlovén, Horvátország, Bosznia stb. még 
pogány volt. 

1Í00 éve tart a gall és germán szellem versengése e fronton 
s azóta az emberiség története csaknem egészen ezen küzdelem 
körül csoportosul. E küzdelem és vetélkedés célja eldönteni: váj-
jon melyik nép irányítsa Európa sorsát. E nagy küzdelemben a 
mohácsi vészig a magyarság a keresztény eszme-áramlat keleti 
hullámán állt, miközben a balkáni népek között a civilizáció alap-
jait lerakta, azután védőbástyája ugyanannak a mohamedán esz-
meáramlat ellen, majd pedig a XVIIÍ. századtól kezdve a íáncra-
vert buldogg, melyet a szükséghez képest ráeresztettek a nyugati 
harcterekre. 

A technikai ideológiai felfogás igazolására, mint szélsőséges 
helyzetet említem meg a mai állapotot, amikor a technikai haladás 
gyors üteme mellett majdnem minden tanítás azt a célt szolgálja 
az iskolákban, hogy a növekedő gyermek a kultúra által terem-
tett élet technikai oldalát megérise azon célból, hogy bele tudjon 
illeszkedni. 

* 

* * 

A világszemlélet, vagy világnézet fogalma, melyről itt szó van, 
két elemből van összetéve. Egyik: érzésbeli alkalmazkodás a hit 
segélyével a való világhoz; a másik: a természet szemlélet tudo-
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mányos álláspontja. Addig, míg a „Tudás", azaz az esz művelése 
és a racionális gondolkodás uralomra nem jutott, addig a vallás-
ban testesült meg mindkét elem. Ennek tipikus példája az ani-
mizmus. 

* 

•k * 

Az állam fogalma mechanikai szemszögből nézve. Az állam a 
szükségből keletkezett, mely a primitív népeket arra kény szer í-
kette, hogy egy-egy települési helyen jogok és kötelezettségek 
fenntartása érdekében aktív szervezettséget létesítsenek. Az ész 
munkája ez bizony, bárki tagadja is. Bármily célból tekintsük 
is az államot szükségesnek; tehát: jóléti állam, jogállam, kultúr-
állam . . . az állam célját csak úgy tudja zavartalanul teljesíteni, 
ha harmónia van a nép lelkében, az államot jelképező s az egé-
szet intéző központi hatalommal szemben, mint fejjel szemben. 
Az állam tehát úgyis felfogható, mint képviselője egy államcél-
nak, mely különböző erők összeműködése eredményeképen valósul 
meg gyakorlatilag. 

Az állam áll: Különböző vallású, világnézetű, nemzetiségű 
egyénekből: szegény, gazdag társadalmi rétegből, szabad pályán 
élő és állami alkalmazottakból, stb. Mindegyik bizonyos lojalitással 
viseltetik az állam irányában; egyik szívesen, másik ellenérzéssel 
teljesíti kötelességét azon álláspont szerint, melyet ő az állam-
céllal szemben elfoglal. PL: Egy túlzó pánszláv irányzatú állam-
mal szemben egy nem szláv polgár aggódva fizeti az adóját. 

Az állammal szemben keletkezett lelki erők eleinte lappan-
ganak, később felszínre jutva s tömörülve, bizonyos szervezetet 
is nyerhetnek, az elégedetlenség ilyenkor kifejezést nyer, melyet 
a központi hatalom vagy elnyom, azaz rendőrileg kezeli azt, vagy 
az ellenérzés okát megszünteti. Ezen erőknek dvnamikájuk is le-
het; azaz egy-egy kirívó eset mintegy felnyitja a szemeket s ma-
gával ragadja a már ugyanazon álláspontra hangolódott tömeget. 

Az egyesek munkálkodása, vagy a szellemi kultúra síkján, 
vagy a gazdasági kultúráén folyik, azaz ilyennemű értékeket ter-
mel. A szellemi kultúra sajátos nemzeti s csakis ilyen lehet, 
amiért is az emberiség kertjében ez gyönyörködtető. 

A gazdasági kultúra azonban nemzetközileg is becses s forgat-
ható értéket termel: a pénzt. Mikor még az államok elszigetelve 
éltek egymás mellett, különösen az újkor elejéig, igaz volt az a 
klasszikus hasonlat, melyben a nemzet tölgyfához hasonlította ma-
gát, melyet az idők viharai megtépáznak ugyan, de az idő — 
életerő — ú j ágakat fakaszt és virulásra segíti újból. 

Azonban a tőke — pénz — mint termelési erő, az újabb kor-
ban annyira átitatta a gazdasági élet talaját minden államban 
és a közlekedés fejlődésével az egyes nemzetek gazdasági kuitiír-
munkája a kereskedelem alakjában olyan szövevényt képez, hogy 
ma már gazdaságilag független állani alig van. Ma az emberiség 
kertjében minden nemzet egy-egy tölgyfa, de nem független egy-
mástól, mert az éltető napfényt és levegőt elveheti egyik a másik-
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tól a nyersanyag és pénz formájában — hanem egymásra szorulók. 
A magyar állam különösen szegény tőkeerőben, mindig is az 

volt., tehát ma már nem az a büszke tölgy, mint hajdan volt, mert 
idegen tőke nélkül kultúrmunkára képtelen. 

A tőke történelem-alakító erő, mely a magyarság sorsára is 
döntő befolyást fog gyakorolni, lévén a szellemi kultúrának elő-
feltétele a gazdasági kultúra, ennek felvirágoztatásához pedig 
tőke kell, ami nálunk nincs. 

Az állam mechanikus szemléletében a tőkeerő is szerephez 
juthat, mert az egyesek lojalitását az 
befolyásolhatja a kölcsönvett tőke felhas 
den tőke áll rendelkezésre ágyűgyárat 
nemzet beleunt a háborúba. 

Vannak tehát centripetális erők, melyek 
és vannak centrifugális erők, melyek attól 
társadalom egységét megbontani akarják. 

Az állam keretén belül a nemzetet érdeklő 
Közvélemény alakul ki a kormányzat iránt érdekJődők,3**na'.ben. 
E közvélemény vagy az üggyel kapcsolatban a leWeKi ben felvi-
harzó érzelmek, vagy pedig észszerű okok szerint a nemzet reális 
érclekét szemmeltartva, alakulhat ki. E két irány természetesen 
ellentétes is lehet. 

Az államot alkotó, nemzetet irányító, vezető társadalmi réte-
gek állásfoglalása valamely ügyben, azok szellemi képességétől 
függ, azaz a kultúra értékeinek ismeretétől és azok megvalósításá-
bali való részvételtől. Kezdetben a kultúra minden értéke a vallás-
ban volt lefektetve s ennek intézményei által megvalósítva. Amint 
azonban a lelkiélet művelése öncélú lesz, a tudomány, az ész-ér-
telmi művei különválnak az élet transcedens értékeitől és a tudás-
nak, mint hatalomnak (erőnek) mérhetetlen ereje lesz uralkodóvá 
a történetben és ellenállhatatlanul kiütközik az a történelmi 
igazság, hogy az élet küzdelmeiben való szerencsés helytállásra 
az egyént a lelki adottságon kívül egyedül a tudás fegyverei képe-
sítik, miért is e fegyverekkel mindenki a lehető legsürgősebben 
ellátandó. 

erősen 

A következőkben a magyarság történetét ismertetjük, de 
csakis a sorsdöntő eseményeket emelvén ki, azokat, melyekben a 
nemzet közakarata, tehát lelkisége megnyilvánult és irányítólag 
hatott a következő eseményekre. 

* 

Minthogy történetünk az európai népek történetével szoros 
kapcsolatban van, előzőleg azt is ismertetem főbb vonásaiban, álla-
mok szerint elkülönítve. 



A magyarság viíágfeííogása-

A hanyatló római birodalom császárai Krisztus utáni III—IV. 
században csak úgy tudták a keresztényi szellemtől mindjobban 
átitatódott római kultúrfrontot tartani az Észak sötét erdeiből le-
ereszkedő barbár germán és szláv törzsekkel szemben, hogy a lé-
giók legénységét a barbár, életerős népekből toborozták, a katonai 
vezetők, a provinciák élén álló férfiak, sőt néhány római császár is 
gyakran a behódolt idegenekből került ki. 

Sok harc folyt a barbárokkal, melyek egynémelyike egész 
Itálián átszáguldott pusztítva, de micsoda pusztítás és rombolás 
lett volna, ha e barbár népeket a római birodalom kultúrája: tár-
sadalmi élet, közigazgatási rend, technikai alkotások, nyelv, iroda-
lom, stb. rabul nem ejtették volna. A római kultúra csodálatra-
méltó hatást gyakorolt a vad népekre, úgy hogy önként ¡meg-
hódoltak. 

Történetírók szerint a gót Athanarik Konstantinápolyban kü-
lönösen a keresztény szertartások pompáit látva, így kiáltott fel: 
Kétségtelen, a császár itt a földön az Isten; ki ellene támad, halá-
los bűnbe esik! 

Ugyanezen hatás alatt Alarik az illyr hadsereg fővezére lett, 
Zsigmond, Burgundia királya, kit Jusztinián császár patriciusi 
rangra emelt, így írt a császárnak: Inkább vagyok a te szolgád, 
mint népem ura . . . a tied, kinek fényessége a messze Boszporus-
tól egész Gailiáig ragyog. 

Odoaker, az utolsó nyugatrómai császárt 476-ban Kr. u. le-
taszította a trónról s mikor a behódolt légiók és a szenátus őt 
akarta császárnak megválasztani, azt elhárította magától, az ural-
kodói jelvényeket Zeno keletrómai császárnak elküldvén, azt 
üzente: A nyugatrómai birodalom nem szorul többé külön csá-
szárra, egy uralkodó elég a Világnak . . . 

Az északi barbároknak e praktikus alkalmazkodó képessé-
gével szemben annál feltűnőbb a hún népek rohama, Azoknak 
világfelfogásában gyökerező hit: isteni küldetés a népek megbün-
tetésére, volt a fő hajtóerő. Attila volt ennek a hitnek képviselője 
és népének hadi technikai fölényével az összes északi népeket a 
maga szolgálatába hajtotta ugyan, de Felsőitáliából Aquilleától ő 
is visszafordult, mintegy megbűvölve a római kultúra fényétől. A 
hunok betörése után az avaroké is elhanyatlik anélkül, hogy a 
keresztény római kultúrfront előrehaladását lényegesen meg-
zavarta volna. 

Néhány száz év után, a hun-avar betörésnek a múlt ködébe 
siilyedése után jelent meg a magyarság és ütközött bele az ak-
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kor már megerősödött és megszervezett keresztény római kul-
túra frontjába. 

Ők is merően ú j világot hoztak lelkükben, világfelfogásuk 
tengelyében áll az isteni küldetés hite, a szabadságnak, az önálló-
ságnak olyan végzetes szeretete, amilyet csak hozhat egy vándor 
nép Kelet napsugaras téréiről, azon misztikus terület szomszéd-
ságából, ahol az emberiség bölcsője mellett virrasztó Prometheu-
sok közelférkőzhettek az Égiek műhelyéhez. 

Az eredet helye kétségtelenné teszi, hogy a magyarság, mint 
Keletről jövő nép, sok mondával, regével, vallási szertartásokkal 
összefüggő dalokkal, énekkel rendelkezett, azonban a hittérítés 
kissé erőszakolt üteme gyökerestől kiirtotta azokat. 

Poroszország, Brandenburg, stb. tartományok történelét ol-
vasva, megállapítva látjuk azt a kegyetlenséget, amellyel a német 
lovagrendek irtották inkább a szláv, lett stb. pogány népeket, mint 
térítették őket azért, hogy az elfoglalt területekre német telepe-
seket hozzanak. 

A passaui püspök iratai és francia történetírók kutatásai, de 
saját történészeink is bizonyítják, hogy a német hittérítők nálunk 
is kegyetlenek lehettek és a térítés sikere érdekében a nép ajkán 
élő szellemi termékeket nemhogy feljegyezni iparkodtak volna, 
hanem azt elfeledtetni, elpusztítani törekedtek. 

Ezért csak hiányos adatok állanak rendelkezésre a magyar-
ság világfelfogásának megkonstruálására. 

Az integer ország határáig érve, sokféle vallás hatása alá ke-
rülhettek őseink. A mondák, regék és legendák ködén át nézve, 
a keleti sámánizmus híveinek kellett lenni nekik is. Gyermek-
kedély ű, keleti képzeletdús lelkű nép, mely sok évszázadon 
át, talán évezreden is, élt különböző helyein Ázsia pusztáinak, 
türk, majd ugor népek szomszédságában, mindig megőrizvén füg-
getlenségét. ősnyel vének gazdagsága, szólásmódjaiban jelentkező 
bölcsességek mutatják, hogy a harcok és helyváltoztatások köz-
ben lefolyt egy-egy hosszú élet tapasztalatai lesűrűsödheítek szel-
lemi kincsekké. 

Gulyások, csikósok népe volt, vadászattal s főkép harccal 
foglalkozott, győzni feltétlenül még a halál árán is. ami nem vesz-
teség, hiszen egy ú j élet kezdődik ezzel — a hír és dicsőség szár-
nyán, — méltóan az ősökéhez. 

A Hadúr a magyarok Istene, ki őrködik felettük, ki büntet 
minden népet, mely nem magyar; ez az egyetlen Istenszellemük, 
ha ennek véres kardja meghordoztatik a sátrak között, vagy i 
harci kürt riadója hallatszik, feltétlen kötelesség a hadba indulás. 
A családok törzsfők alatt éltek; e fő a vezér, a legkitűnőbb ka-
tona a törzsben, tekintély, kit népe tisztel, sőt fél. 

A családban a férfi az úr, kinek akarata vaskényszer min-
denkire. 

A nemzet tehát törzsek laza szervezete, mely hadban a leg-
kiválóbb törzsfő — vezér — egyedüli vezérlete alatt állt. 

Vallásos hitük szerint: napfelkeltekor, mikor a Tátos hom-
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lokán a Nappal megindul az égen Nyugat felé, imádták a Napot, 
mely éltet, érlel, valóságra hozza a bimbóban rejtőzködő erőket, 
eloszlatja a homályt, sötétséget, megszünteti minden rossz szellem 
varázsát, bűverejét. 

Mikor pedig este a Tátos csikaja homlokán a Holddal út jára 
indul, a szőkehajú tündérek kilépnek a víz partjára fésülködni 
aranysertéjű ezüstkefével, a hegyek szikláira ülnek énekelni, az 
erdők tisztásain megjelennek táncolni, — a hold sugarain emel-
kednek az égbe, vagy onnan csúsznak vissza a földre, a harcterek-
ről a hősök szellemét a Nap arany, a Hold ezüst házába veze-
tik . . . stb. 

Mikor pedig a Hajnalka tündérlány harmatcsepp-könnyei fel-
száradtak, a Táltosok kikeresték a berket, ligetet, erdei tisztást, 
hol a százados fák lombsátorának félhomályában a lengedező 
szellők szárnyain kedves nemtők sürgölődnek a csobogó forrás, 
vagy a csergedező patak vizének szellemeivel együtt, hogy az 
oltárkőre helyezett áldozat engesztelő erejét közvetítsék a Hadúr 
felé, kinek jelvénye — a kard — legelőször helyeztetik oda . . . 

Rendületlenül hiszik, hogy a sok szenvedés és nyugtalanság-
gal összekötött vándorlás után elfoglalhatják a földet — Attila, 
Baján örökét, mely a nemzet ősatyáinak végleges honul jelöltetett 
ki, s e hit megvalósulása érdekében áldozta fel magát a határon 
Álmos is, hogy ezzel a Hadurat kiengesztelje nemzete iránt . . . 

A magyar a pusztai élet szemlélődő, passziv lelkű birtokosa 
volt. Míg a mozgó vagyon őrzését s a szükséges házi ipart elvégez-
ték a rabszolgák és a nők, a férfi — fiatal és öreg — a vadászat, 
harci játékok s a fegyverhasználat fortélyait tanulta s azt művészi 
tökélyre vitte, a háborúban pedig azt alkalmazta. 

A törzs legértelmesebb fér fia volt a vezér, erre figyelt, a nem-
zet vezére szavára pedig feltétlenül engedelmeskedett. Győzni min-
den áron, még a halál árán is, volt a jelszó. 

Fejlett hadi technikájuk a hun-avaréhoz volt hasonló, melyet 
azonban Európa népei már elfelejtettek. 

A pusztai henye élet békés idejében kifejlett benne az érzelmi 
világ: Ázsia pusztáin a napsugaras égbolt s a csillagos éj sátora 
alatt a keleti szemlélődő szellem az érzelmek egész skálájával 
szórta teli gyermeki lelki-világát, melynek alaphangja világszem-
léletükben: isteni küldetés más népek megbüntetésére, az ú j hon 
megszerzésére, s a szabadságszeretet. 

E mellett kitűnik még érzelmi világukban: a szótartás, a hű-
ség a fővezér — a fejedelem — iránt, az összetartás az egyes csa-
ládokban a törzsfőkhöz s ezeken át az összességhez a közös jövő 
biztosítása érdekében, a közös múlt, a közös származás tudata 
alapján, a vendégszeretet, lovagiasság még az ellenséggel szemben 
is, nyíltszívűség, bőkezűség a legkisebb szolgálat jutalmazásában 
is, dicsvágy, mely eredetre, vitézségre s elődei hírnevére nézve 
büszkévé tette őket, sokszor az önhittségig fokozódott, dicsekedő 
saját tetteivel, ünnepi s áldozati lakomákon, vagy egyéb alkalmak-
kor kedélyes, kedvesen mulatozó, pénzvágyó, hiú a ruházatra, te-
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kintélyt tisztelő, de meg is követeli a rang tiszteletét, hirtelen fel-
fortyanó s káromkodó pogány hitének megfelelően, veszekedő. 

Valódi gyermeki lélek képe ez, mely fiatalos erejének birto-
kában a hadi-technikát tökélyre vivén, az akkori létérti küzde-
lemre fel volt készülve, de egyébként henye, hallgatag, passzív-
nép volt, a családfőtől várva minden irányítást. A patriarchális 
családi élet beidegzettségének következménye volt ez. 

Vérében keringett Ázsia napsütéses pusztáinak forrósága, 
lomha folyóinak álmatag terpeszkedése, vágy a föléje boruló égnek 
végtelenbe vesző határáig érő tekintet gyönyörűsége iránt, lelkét 
az érzések hullámzó árja töltötte be a gyermeki jószívtől a gyer-
meki kegyetlenségig. 

E szívós, kitartó, minden nélkülözést szívesen tűrő, a vezető-
tekintélyt a haláláig is követő nép összességének Géniusza a követ-
kező erőkkel irányította a nép történetének útját: 

Értelmi erő; a kor színvonalán, vagy a fölött álló hadi tech-
nika-lovasság, nyíl, kard, balta, hadi taktika, élelmezés, egy fő 
alatti hadi szervezet, a vezérek kiválósága, kémrendszer. 

Érzelmi erő: minden egyest eltöltő hit az isteni küldetésben, 
hit az ú j hon megszerzésében stb. érzelmi tulajdonságok, melyek 
a nagy vállalkozás sikeres elvégzésében felemelő, lelkesítő, belső 
ösztönző erőként működtek. 

Gazdasági erő: az ú j hon térséges rónáin e pásztornép gazdag-
legelőt vélt találhatni. 



Európai általános helyzetkép* 
(800—1500) 

Amikor (Kr. u.) 800-ban III. Leó pápa Nagy Károly fejére 
tette a császári koronát Rómában és ez, mint az akkori világ ura, 
kardját ajánlotta fel védelmül a lelkek urának, — az Egyháznak, 
s ezzel az i f jú germán f a j nyers szelleme magához ölelte Dél 
múltját, szellemi kincseit, a római világbirodalmat betöltő egye-
temes kereszténység erkölcsét, — felgördült a függöny Európa 
történeti színpadja előtt, s megkezdődött a keresztény kor törté-
nete, Európa népeinek küzdelme a vezetők s népeik gyarlósága 
folytán sok-sok süivedéssel, majd emelkedéssel azért, hogy a népek 
szelleme az ősi sötétségből kiszabaduljon, s hogy a szabad népek 
munkálkodásának eredményei: a kultúra kincsei mindenki részére 
hozzáférhető legyen. 

A római birodalom hagyatéka: a jó közlekedési útak, a fejlett 
haditechnikájú katona-szervezetek s ezek nyomán a közigazgatási 
szervezet, jogrend s a vele járó jólét olyan lenyűgözően imponáló 
volt egyes barbár népekre, hogy azok nem annyira raboltak, mint 
inkább önkéntes részesei akartak lenni ennyi fölénynek; kicsisé-
gük tudatában meghódoltak, boldogok voltak, mert az elpuhult 
rómaiak szívesen látták határaik mellett kívül-belül. 

íme, így indultak el útjúkra, mint történelmi erők, az elmúlt 
évezredeknek a római birodalom intézményeiben kicsúcsosodott 
szellemi alkotásai. 

A római császári cím kiváló méltóságot jelentett, mint Isten-
nek világi helytartója, olyan magasnak tekintetett, hogy a nép 
képzelete dicsfénnyel övezettnek hitte fejét. 

A forrongó néptörzsek anarchikus törekvéseit fékentartotta a 
világbirodalom ura s vele a birodalmat megosztó Egyház. 

Németország általános helyzete. Nagy Károly birodalma a 
848-iki verduni szerződés szerint három részre oszlott, melyek a 
mai Német-, Francia-, Olaszországok magját képezték. A német 
rész a Rajna és Elbe között terjedt, mely Nyugaton Franciaország-
gal érintkezett, Délen az Alpesek és az olasz államok határolták, 
ellenben Keleten a határ teljesen védtelen volt, hol a barbár népek 
tolongtak s jöttek elő az ismeretlen területekről. E határ mentén 
volt: Pomeránia, szlávok különféle törzsei, lengyelek, Szilézia; e 
vonal mögött a finn, litván törzsek, oroszok voltak. Egészen Ke-
leten: csehek, morvák földje, ezek alatt a magyarok földje te-
rült el. 
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Nagy Karoly hatalmas birodalmának császári méltóságát a 
német fejedelmek örökölték, elsőül Ottó (962.), mint a német-
római császári méltóságot. 

Ugyanis a német törzsek, bár egyenként folytonosan torzsal-
kodtak. veszekedtek egymással, kifelé egységesen léptek fel s min-
den osztálya a társadalomnak résztvett a Kelet felé való terjesz-
kedésben, akár mint hittérítő, akár mint katona (lovag) a barbá-
rokkal való harcokban, akár mint kereskedő. A német szorgalom 
használatba vette a puszta területeket s a szaporodó népfelesle-
get a nyereség, tulajdonvágy gyarmatalapításra sarkalta. 

A pogányokkal való állandó harc egységes vezetést kívánt, 
ami azon fejedelem kezébe összpontosult, kit mindig esetről-esetre 
választottak római császárrá. 

A császár Istentől hűbéradományképen kapta a világot, me-
lyet ő a nemzetek vezetőinek ugyancsak hűbérül tovább adott. A 
császár a pápával együtt szabja meg az élet szabályait, védi a 
gyengét, büntet stb., miért is a köznép tisztelte és szerette. 

I. Ottó különösen sokszor beutazta birodalmát, igazságot osz-
tott, a magyarokat is leverte, a pogányokat térítette, észak Olaszor-
szágot elfoglalta. II. Ottó az Egyháznak különösen alázatos szol-
gája volt, Rómát választá állandó székhelyéül. II. Svlvester pápá-
val együttesen megtéríti a magyarokat is, sőt az ő helyeslésével 
küldi a pápa a magyar királvnak a koronát. 

Már a frank III. Henrik (1039—1056.) VII. Gergely pápával 
összekülönbözik az investitura kérdésben, ami áldatlan harcok s 
véres viszályok kezdete s oka lett. Ebből következett Canossa is. 
A világbirodalom fejének e megalázásából következett a hűbéri 
engedelmesség általános meggyengülése. 

Tudni kell ugyanis, hogy a császári méltóság alkudozás tárgya 
volt a méltóságra pályázó s a választó német törzsek egyrészt és 
a pályázó és a pápa közt másrészt. Minthogy a német hercegek 
önző céljainak a nagy szabadság és belső egyenetlenség előnyös 
volt, felhasználták a császár és a pápa közti ellentéteket, amiből 
belső háborúk keletkeztek. Emiatt a német császároknak támaszra 
volt szükségük, amit belföldön nem tudván megszerezni, Itáliában 
levő apró államokban találták meg. 

A középkor elején különösen minden fejedelem zsarnoka, ke-
gyetlen önkényuralkodója volt népének, mely védelmet ura ellen 
legtöbbször csak az Egyházban talált. 

Az Egyház hivatásának tartotta a keresztény vallás szellemét 
érvényre juttatni s minden erőszaknak ellene szegült. A nemzeti 
államok kialakulása ekkor még forrásban volt s rettenetes harcok-
kal járt. Ezt sem nagyon támogatta az Egyház, miért is saját 
tekintélyének s az emberiesség szellemének védelmére felhasználta 
a népek hitét uraik ellen, amennyiben a kiátkozás fegyverével élt 
ellenük. 

Az Egyház így nemcsak a lelkiek terén, hanem a politikai 
életben is kénytelen volt elhatározóan fellépni, aminek a követke-
zése: az Egyház hatalmának az összes államok fölé való állítása. 



20 

Ezenkívül az ő szervezett s jól vezetett intézményeivel a szociális 
kérdések megoldásában szintén vezérszerephez jutott, ő lett az 
alattvalók egyedüli védője s azok lelki támasza. Az investitura-
harc kíméletlenségei felső Itália birtokát is kívánatossá tették a 
német császároknak, majd pedig az egész félszigetét is. A wormsi 
konkordátummal végződik (1122.) az investitura harc. 

Az európai közvélemény megértette a pápa eljárását, mert 
a szent Sír visszafoglalása végett indított háború minden nemzet 
körében lelkes visszhangra talált, csak a németeknél nem, miért 
is az első keresztes hadjárat vezetői a franciák voltak. (1096.) 

A Hohenstauffok alatt újból fellángol a Róma elleni harc, 
de ez már inkább politikai célzatú. Bár a keresztes hadjáratok a 
keresztény népeket a szent eszme érdekében tettekre lelkesítik s 
abban a német császárok is résztvesznek, ők ez alkalmat felhasz-
nálják hatalmuknak az egész világra való kiterjesztésére, ami 
azonban IV. Konrád lefejeztetésével végleg megbukott. (1256.) 

A német császárok tehát egy illúziót kergettek az egész vi-
lágnak meghódításában, miközben saját hazájukban a hercegek és 
főurak minden császári jogot s kiváltságot maguknak kaparin-
tottak meg úgy, hogy a császári méltóság lassanként üres cím lett 
feladat nélkül. 

1273-ig anarchia uralkodik Németországban, mikor is egy 
szegény landgrófot — Habsburgi Rudolfot — választják meg csá-
szárrá azért, hogy gyenge s igénytelen legyen. 

Ez Ausztria hercege is lett, mely keleti őrgrófságot Ottó állí-
totta fel, mint hadiállomást Bajorország elé, Karinthia és Csehor-
szág közé, mint kaput, melyen át a Keletről betörő és a Duna mel-
lett haladó avarok s később a magyarok feltarthatók legyenek. 

A landgróf német sereggel s magyar segítséggel (1278., IV. 
László) Ottokár cseh királyt leverte, elvette tőle Ausztriát, Steyert, 
Karinthiát, Krajnát, annak utóda kezében pedig csak Csehorszá-
got hagyta meg hűbérül. 

Igv kezdődött azon szegény landgróf-családnak története, 
melynek tagjai ettől kezdve inkább törődnek saját hatalmuk növe-
lésével, mint a császári feladatok teljesítésével s amely családnak 
története oly sorsdöntőén fonódik össze egész Európa történetével 
és mindazon népekével, melyeket végzetük annak közelébe rendelt. 

A német társadalmat ez időben csak a feudális erő tartotta 
össze; császárt is csak hiúságból választottak. A politikai esemé-
nyek mellett fontosak voltak az erősödő szellemi áramlatok, me-
lyek a lelkek felfrissülését eredményezték. Ugyanis a XIII. és XIV. 
században Felsőolaszországban görög hatásra ú j szellem kezdett 
terjedni; a művészet, filozófia s egyéb szellemi tudományok indi-
viduális irányzatot mutatnak, szemben az Egyház eddigi szellemi 
kötöttségével. Az újító szellem Nyugat felé haladt, különösen 
Francia- és Angolországban talált kedvező talajra, mert azon or-
szágokban az időben már a királyi erős hatalom legyőzte a vazal-
lusokat s a városok, ipar és kereskedelem, a rend, nyugalom gyü-
mölcseiként anyagdag megerősödtek, jó adóalanyok lettek. 



A Wickliff-Huss-íéle vallási mozgalmak elnyomattak ugyan 
(1410), de a népek kritikai szelleme felébredt. 

A népek világfelfogása egyébként is kezdett eltérni a régitől. 
Homérosnak a tengerben úszó földtányérjától eltérve, a földrajzi 
gondolkodás visszatért Babylon astronómiájához, mely szerint a 
föld gömbölyű. 

Tehát a babyloni technika-geometria segélyével kifejlődött 
astronomía egyesülve a hajózási technikával, Amerika felfedezését 
eredményezte, amivel mintegy lepel hullott le az ámuló ember sze-
meiről a világ valódi nagyságát illetőleg, szemben a római biro-
dalom méreteinek eltörpülésével, egyben elhomályosítva a római 
birodalmi eszmét is. 

Amerika s a keleti útakon elért Ázsia kincsei Európa népeit 
a gazdálkodás ú j útjaira terelte, egyesek s nemzetek vagyonoso-
dását elősegítette, a tudás s vele a kultúra előhaladását megindí-
totta, de egyben a háborúk egész áradatát indítja meg, azokhoz 
a legszükségesebb eszközt: a pénzt szaporította. 

Németországban luxemburgi Zsigmond (1410—1438.) alatt a 
konstanzi zsinaton még egyszer fellobban a római birodalmi mél-
tóság egyetemes fénye, hogy aztán végleg a németországi keretbe 
sülyedjen vissza. 

Franciaországban a verduni egyezség után szintén anarchia 
volt, majd a Capetingek 987-ben uralomra jutván, mintegy 300 
éven át uralkodva, a királyi tekintély megerősödik, az ország ter-
jeszkedik. A felesleges erők foglalkoztatására kapóra jöttek a pá-
pák által hirdetett szent háborúk, melyek eredete tulajdonképen 
a kelet-római császárság segélykérése volt a szent Sír visszafog-
lalása érdekében. A nyugati országok kalandvágyó s kincsszomjas 
népeinek alkalom lett ez a keleti birodalmat végig rabolni, sőt 
Konstantinápolyt elfoglalni, emellett a szent Sír érdekében is 
harcolni. 

Miután Franciaország felszabadul az angol uralom alól (Jean-
ne D'Arc), az egységes francia haza kész, melynek monarchikus 
uralkodói megfelelő törvényekkel gazdasági és szellemi téren len-
dületbe hozták nemzetüket. 

Angolország. A francia Normandiából kiindult hadsereg fran-
cia gyarmattá tette a szigetet. (1066—1485.) A normann erkölcsök 
s szervező erő szabad királyságot teremtett, alkotmányt szerzett, s 
védett határai mellett a társadalom egységes s eredeti tulajdon-
ságait megőrző maradt. 

Olaszország, illetve ezidőben még csak Itália. A római biro-
dalom felbomlása után apró város-államokra esett szét, melyek 
öncélú életet éltek, háborúskodtak s fontos szerepet játszottak a 
német császárok és a pápák közti viszálykodásban. ö t állam ala-
kul: Egyház-állam, Milánó, Florenc. Velencei oligarchia és Génua. 
Ez utóbbié volt Korzika, Sardinia; Velencéé volt az adriai tenger-
part s Görögország jórésze. Itáliának e darabokra való szakado-
zottsága s így az egymással való szabad versengése segítette elő a 
renaissance-kor felvirágzását, egyben az ipar, kereskedelem és 
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művészet hatalmas fellendülését. A keresztes háborúk hajófor-
galma Velencét gazdagította különösen. A gazdasági életnek új 
technikai eszközei: a bank, váltó ekkor terjedtek el, valamint a 
dúcát, florint aranypénzek is. 

Islam-Mohamedanismus. E nevek egy világfelfogás nevei. 
Benne a vallás, kultúra és politika egyesítve, jelenik meg. Alapja 
a hit s nem a tett; feladata: a hitetleneket fegyverrel kiirtani szent 
háborúban. Ez a zsinórmérték minden tettükben s gondolataikban. 
Hamarosan elterjedt Ázsiában, Palestinában, Mezopotámiában, 
Perzsiában, Északafrikában, sőt Spanyolországban is. 

Nagy Károly már harcol velük s visszaveri őket a Pyrenaeuso-
kon; Keleten pedig Kisázsiát fenyegette az íslam. Ázsia belsejében 
ugyancsak ennek előnyomulása indította meg a barbár népek ára-
datát Európa felé, majd 1000 körül (Kr. u.) már a Kisázsiával ha-
táros területeket önti el az Islam, mely területek a kelet-római csá-
szárság fennhatósága alá tartoztak. így ezen Islam-kultúra kétféle 
alakban zúdította Európára a veszélyeket. A népvándorlás és a 
saját támadásának alakjában. 

Spanyolország. A XV. században már csak egy mohamedán 
tartomány van: Granada; a többi négy keresztény: Novarra, Ara-
gónia, Castilia, Portugália. 

Európa történetében különös fontosságú egy német állam: 
Poroszország története is. Ez az Elbe és Odera között terjedő Bran-
denburg őrgrófságból keletkezett. Sík, homokos terület, melyet a 
kemény német szorgalom hatalmába vett, majd a kereszténység 
terjesztésére alakult német lovagok támogatójaként az Oderán-
túli pogányok leigázója, később a Hohenzollern-család birtokában 
a szomszédos Mecklenburg és Pomeránia területére is kiterjedt a 
hatalma. 



Történelmi helyzetkép a történelmi Magyar-
ország közvetlen határain és területén» 

(800) 

A történelmi Magyarország a hun, avar népvándorlás alatt is 
a Nyugatra vezetett háborúk bázisa volt. Az Ázsiából jövő népek 
országútja Nyugat felé ezen vezetett át. Nagy Károly szétesett 
birodalmának keleti része: a német birodalom, önálló törzsek laza 
szövetkezete volt ez időben; közülük egy a király, kinek személye 
képviselte az összességet. 

E birodalom keleti része, mint Bajorország, Karinthia, Austria, 
Csehország érintkezett a történelmi Magyarország területével, 
melynek határvidékein lakó szláv, morva törzsek egymás közt is 
torzsalkodva, nem tudnak egységes erőt kifejteni, csak zaklatni 
tudták rabló betöréseikkel a német határrészeket, de elfoglalni, 
vagy éppen megtartani a vidéket nem tudták. 

A Dunától északra eső részen (a történelmi Magyarországon) 
Morvával együtt Svatopluk birodalma igyekszik a szlávokat egye-
síteni, a Dráva—Száva közt is volt egy szláv alakulat a mai hor-
vátok őseiből. 

Nagy Károly császári hatalmának megszűnése után a biro-
dalom egész területén felütötte fejét az általános bomlás, önkény, 
ököljog — bellum omnium contra omnes. Erkölcs, tisztesség, biz-
tonság megszűnt. 

A római katholikus egyház szellemi felsőbbségét azonban min-
den nép elismerte; ő volt az oktató, tanító s védője a gyengének. 
A népek lelkében a békevágy élt a IX. században. 

A történelmi Magyarország déli határain a Duna—Száva vo-
naláig ért a keleti római császárság, melynek vallását elismerték 
ekkor már a mai területükön lakó horvát, szerb, bolgár népek. 
Konstantinápoly fényes, de siilyedt erkölcsű központja a biroda-
lomnak, melynek vezetői a pénz és cselvetés eszközeivel sikeresen 
védték határaikat a barbár népek ellen. Az erősebb barbár nép-
nek kibérlése a többi ellen, — pl. az Etelközi magyaroknak a 
bolgárok ellen ezidőben történik. 

E császárság kísérelte meg először a barbár népek letelepíté-
sét a határokon, földet adván nekik. (Katonai határőrvidék.) Ez 
időben a keleti keresztény vallás a fenti határokig már ismeretes 
volt. A belső és külső harcok által kifárasztva, békevágy uralko-
dott Konstantinápolyban is. 
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Pannónia. 
A magyar Alföldön bolgárok uralkodtak a szanaszéjjel lakd 

szláv, avar népmaradványokon. Erdélyben dákok éltek. Civilizáció 
sehol; kereszténység is csak felületesen terjedt még el itt-ott egy-
egy telepen. 

Rablók s orgazdák búvóhelye e föld. Az itt élő vegyes szár-
mazású s erkölcsű népek egyszer a keleti, másszor a nyugati, vagy 
déli szomszédos kultúrterületre törnek be, hol kincseket s más 
vagyontárgyakat rabolnak, ami a fáradalmak kipihenése után új-
ból ismétlődik. 

Dunántúlon s felső Magyarországon lakó szláv-avar népek 
egymást pusztító rémuralma folyik, nem kímélvén a római idők-
ből maradt kultúrált területeket sem. 

Röviden összefoglalva: az európai események színpadán egy 
pusztuló birodalom romjai között s fölött még ki nem alakult ú j 
szellem és ú j politika keretébe bele nem illeszkedett népek zajon-
gása, egymást marcangoló csatázása, a római katholikus Egyház 
erkölcsi és szellemi fölénye, mint a népek jobb jövőbeni hitének 
s bizalmának egyetlen horgonya, bázisa, jellemzi az európai világ-
történeti helyzetképet, mikor a magyarság csekély száma szerve-
zett katonai erejével megjelent a történelmi Magyarország határán. 



Magyarország története 
folytatólagos történelmi képekben* 

1 (860—1526) 

Honfoglalás. Szent István állama. 
(860—1038) 

A honfoglalás sikerült. A nemzet harci erejének szinte kime-
ríthetetlen forrása túlömlik az ország határain, a szomszédos né-
peket rabolják és pusztítják. A német törzseket e támadás össze-
kovácsolta, a német értelem megfelelő katonai technikával végle-
ges győzelmet aratott rajtuk. (955.) Délfelé is megszűnnek a ka-
landozások, melyek különben is egyes vezérek magánvállalkozásai 
voltak. (960.) 

Géza letelepíti a törzseket, megkezdi a keresztény hitre való 
térítést, előbb maga is megtérvén. István leveri a trónját meg-
támadó Koppányt, kit a még pogány magyarok is támogattak. 
István ezután igen erélyesen téríti népét, melyet a várudvarokra 
betereltek a hittérítők meghallgatása végett. Aki vonakodott ke-
reszténnyé lenni, azt szolgaságra vetette, vagy esetleg kivégeztette. 
A térítés drasztikus munkájában, valamint az ország belsejében 
még nomád életet élő törzsek letelepítésében kiváló segítségére 
voltak a német lovagok, kik a házasságával rokoni kapcsolatba ju-
tott német hercegek országából jöttek be. 

A nemzet fennmaradása érdekében való reálpolitikára vall, 
tehát az értelem műve: a kalandozó törzsek letelepítése az ország 
határán levő vármegyékbe, a nomád életet élő törzsek letelepítése 
ágy, hogy az egész ország egy vár-rendszerekből álló tábor lett, 
támadásra és védelemre kiválóan alkalmas; a keresztény vallás 
felvételével a nyugati nemzetekhez való símulás, a római egyház 
szellemi fennhatóságának elismerése s a királyi koronának csak a 
pápától való elfogadása. Hasonlóképen reálpolitikára vall Henrik 
bajor herceg családjával való rokoni kötelék, midőn Gizella István 
király feleségévé lesz. E házasság német részről is kívánatosnak 
tartatott, ami a magyar király nemzetközi súlyának nagyságára 
vet fényt. 

Az államot alkotó egyedek békés összeműködése képezi az ál-
lam tekintélyének alapját kifelé-befelé egyaránt. Kelt, hogy az 
egyes család vagy közösségek alattvalói hódoló erőinek eredője 
a királyt tiimogató erőkkel egyértelmű legyen. 

Azonban egyre mélyülő, végzetes antagonizmus volt keletke-
zőben a király és alattvalói közt, mert: 1. a rablókalandozásokat 
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eltiltotta és letelepítette őket; 2. a pogány vallást — az ősök val-
lását — mondhatni záros határidő alatt el kellett hagyni, ami a 
német lovagok és idegen hittérítők segélyével sok vér árán olyan 
alaposan sikerült, hogy a pogány vallásnak minden nyoma kiirta-
tott; 3. az ország belsejében eddig szabadon nomádkodé) törzseket 
letelepítette a nem épen nekik tetsző területre, ami véres belhábo-
rúval járt; 4. a király körül állandóan udvart képező idegeneket 
gyűlölték, mert látszólag ezek tanácsára és gyakran ezek erejével 
vitte keresztül a király a sok gyűlöletes újítást. E gyűlölet annál 
mélyebb, mennél távolabb esik az alattvalók lakhelye a királyé-
tól, vagy a királyi udvar fényéből mennél kevesebb jut az illetők 
társadalmi helyére. 

Ezidőben az állam tehát áll: a király és katonai ereje, körü-
lötte levő idegenek, főurak (Árpáddal bejött törzsfők már mind 
elhaltak a honfoglahisi harcokban, tehát idegenek), főpapok és ka-
tonai erejük, a többi szabad egyének, rabszolgák. 

Két világfelfogás volt kialakulóban a nemzet társadalmában. 
Egyik: ¿i király udvarában és környezetében, mely a külföldi fej-
lettebb és haladottabb kultúra szemüvegén nézve a hazai és vidéki 
viszonyokat atyáskodó, vállveregető szellemben kezelte az ellen-
zékieskedő, morcoskodó vidéki, gyermekiesen naiv atyafiakat, s 
mint a nagyvilág dolgaiban jártas, fontoskodva titkolózott előttük 
a király szándékait, terveit illetőleg. 

A másik világfelfogás a nemzet nagy többségére jellemző: ez 
keresztényi volt ugyan, azonban az ezidőben általában csak felü-
letes lehetett még, e korban még nem értették meg a keresztény 
vallás bár egyszerű erkölcstanait sem, de mélységes változást okoz-
hatott érzelmi világukban az a tudat, hogy nem legyőzhetetlen a 
fegyverük, hogy a Hadúr sem segített, hogy ezentúl nem szabad 
kalandozásokból, hanem a haza — a hon — földjén kell élni és 
halni, hogy mindenütt, még a család sátra előtt is idegen népek 
(saját rabszolgáik) gyűlölete kíséri lépteiket, hogy testvérnép nincs 
sehol a közelükben, ami nyugalmat és biztonsági érzést jelen-
tene, hogy az ősök annyi dicső véres harcai dacára, a jelen és a 
jövő is bizonytalan, fenyegető, sőt vészes. 

A végtelen lehetőségekhez szokott, tág érzésvilágú lelkükben 
az elszigeteltség, az elhagyatottság érzése bánatos rezignációban 
jelentkezik. Az az érzése, hogv az újításra törekvő udvarral szem-
ben tehetetlen s annak erőszakával szemben minden mindegy: ér-
zésviláguk óriási ege alatt minden sérelem erősen visszhangozva 
megtöbbszöröződik, lelkük passzív hajlamának megfelelőbb a tét-
lenség, mint a tanulásban való alkalmazkodás, inkább megbá-
mulja az idegent, mint szellemi kincseket szerezve, e téren is ver-
senyezzen vele, e konzervatív, visszavonuló, fölényes zárkózott-
ságban ködszerű magja van keletkezőben annak a magyar „Gló-
buszának, melynek szűk horizontja az alapja a magyarság több-
sége világ felfogásának és magatartásának a következő százado-
kon át. 
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Péter, 1. Endre, 1. Béla, Salamon, 1. öéza, 1. László, líáimán. 
(1038—1116) 

A kétféle világfelfogás Aba Sámuel és Péter történetében üt-
között össze, III. Henrik német császár segítsége dacára I. Endré-
ben a nemzeti függetlenség vágya lesz a győztes. (A nemzetellenes 
nyugati kultúra s a kultúraellenes nemzeti konzervativizmus ösz-
szeütközése.) 

Bár a családi viszálykodás elmérgesedése a német beavatko-
zástól reméli többször ügyének sikerét, mégis a nemzet katonai 
ereje Szent László, majd Kálmán királyok idején a hősi korra 
emlékeztető harci diadalokat, az ország határainak kiterjesztését, 
a keresztény hittérítés apostoli munkájában pedig a dicsőséget sze-
rezte meg. Mindkét király a nemzet harci készségét reálpolitikában 
érvényesítette, az Adriától a Kárpátokig terjedő birodalmat meg-
szervezte, gazdaggá tette, saját személyüknek és a nemzetnek egész 
Európáira kiterjedő előkelő fényt, tekintélyt szerzett. 

11. István, 11. Séia, 11. Géza, síi. István, Ili. Héfa. 
(1116—1196) 

Az örökösödési sorrend hiánya testvérháborút, idegen beavat-
kozást eredményezett, úgy német, mint görög részről, melyekkel 
vívott véres harcok után a birodalom épen marad. Istvánok után 
III. Béla király a nyugateurópai császári és királyi családok közt 
létesült házassági kapcsolatokat szaporította (II. felesége francia 
királyleány), az ő leányát Frigyes sváb herceg jegyezte el. Bár ez-
időben pártoskodások és testvérharcok nagyon fogyasztották a ki-
rályság erkölcsi és gazdasági tőkéjét, mégis a keleti és nyugati 
hatalmak között tekintélyes függetlenségét megőrizte, sőt az egy-
ház sem követeli tőle a keresztes hadjáratokban való részvételt, 
mert fontosabb volt az ő jelenléte itthon az egyházat is érdeklő 
nemzeti feladatok megoldása végett. A keresztes hadjáratok szel-
leme különben sem ragadta magával a nemzetet. 

; Imre, II. Endre 
(1196—1235) 

Viszálykodásaikból a királyi tekintély került ki győztesen, 
jelezve a nemzet végtelen tiszteletét királya iránt; viszont Gertrúd 
esete Bánk bánnal mutatja másodízben (először II. István alatt) 
a nemzeti ellenzék elkeseredését a királyi udvar pazarlása és ide-
genimádása miatt. Az ellenzéki szellem elhatalmasodását, a nem-
zet többségének az ősi jogok, szabadságok, igazságos uralkodói 
szellem megvédésére való törekvését mutatja az „Aranybulla" ki-
adatása (1222). A nemzet a király gyengeségéval szemben is kész 
saját öncélú érdekeit fegyverrel megvédeni. Ez és ennek módosí-
tott kiadása (1231.) sem tudta a király és a nemzet közötti harmó-
niáit s így az összes erők egyesítését biztosítani, ami pedig ilyen 
kicsi, rokontalan nemzetnél létérdek. 
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IV. Utlú 
(1235—1270) 

IV. Béla története mutatja, hogy a katonai szellem, harci kész-
ség, az összes társadalmi rétegek koncentrikus összemuködése hiá-
nyában a nemzet honvédelmi ereje nem tudott ellenállni a tatárok 
barbár hadi erejének. A magyar birodalom eleste nagy megdöbbe-
nést keltett Nyugaton. A hosszú békékben a vezető osztályok el-
puhultak, a földmívelő köznemes elszokott a katonai gyakorlattól, 
tehát az állandó hadi igénybevétel, katonai feladatok tartották 
ébren a harci készséget. A király hatalma csökkent, a király és a 
köznemesség közé a bárók rendje ékelődik, de nő a nemesi szabad-
ság, amelynek megőrzésére való törekvés lesz később a nemesi 
összetartás legerősebb tényezője. (Aranybulla 1267.) 

V. Ssívási, IV. László, 113. Endre 
(1270—1301) 

Trónviszályok, testvérharcok, idegen, főleg cseh beavatkozá-
sok. (1278. VIII. 26.) Morvamezei csata, Ottokár cseh király ha-
lála. Habsburg Rudolf javára eldőlt ezen ütközet után mintegy 
250 évre az ország nyugati határán két állam létesül, melyek egy-
mással versengve a magyar nemzet függetlenségét is biztosítják. A. 
királyi hatalom vezető ereje gyengül, ellenben nő a nemesi szabad-
ság s egyház szabadsága hazánkban, ez utóbbinak ereje delelőn 
van s védi a nemzeti egység eszméjét még a pápa ellen is. 

Dacára a belső bűnökből eredő ököljogszerű közállapotoknak, 
mégis a többségben meg van az igazságra való törekvés és a köz-
rend. valamint a közügyek intézéséhez az alkotmányos garanciá-
kat kitermeli. (Vármegyei önkormányzat.) 

Róöert, Károly, Löjos 
(1301—1382) 

A királyi hatalommal versengő zsaroló főurak önkénye a va-
gyon- és személybiztonságot teljesen megszüntette. Ezeket megfé-
kezte, a királyi birtokokat visszavette tőlük s az ország tekinté-
lyét annyira emelte, hogy Magyar-, Cseh-, Lengyelországok szö-
vetkeztek a német császár ellen, a szomszéd országok pedig ver-
sengtek barátságáért. 

öccsét, Lajost (Nagy) nápolyi királynak választották meg, a 
rend, civilizáció, a keresztény vallás terjesztése érdekében diadal-
masan harcolnak seregei Svájctól a Fekete tengerig, Siciliától az 
Északi tengerig. 

Magyarország döntő tényező az európai államok sorában„ hová 
fényes külsőségek között jönnek fejedelmek személyesen, vagy 
követségek útján kongresszusra és szövetséget keresni . . . a tatár 
khántól kezdve a görög császárig, még a francia király is . . . 
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A magyar külpolitika katonai feladatokat kapott s oldott meg. 
A királyi hatalom támasza: az egységes világfelfogás a nemzet 
minden rétegében, a nemesség, melynek minden jogát, sőt kivált-
ságait is meg kellett erősíteni, amelyet a hadakozás lekötött, mi-
közben az országban igazság uralkodott, a polgárság, mely szépen 
gyarapodott a belső béke alatt. 

ZSlgRlOISíI 
(1387—1437) 

Uralkodása kezdetén tapasztalatlansága miatt sok megalázta-
tásban volt része, míg megtörte az oligarchiát. Ő folytatta elődei-
nek külpolitikáját, melynek súlypontja a Balkánon volt. Hittérítő, 
hitvédő s a civilizáció terjesztője ő is. Cseh-, Német- és Magyar-
országot unióba egyesítette, a német császárság fénye kiemelte a 
magyar koronát is, mely viszont hatalmas támasza volt a német 
uralmának. Európa a csaták zajától visszhangzik ezidőben, mely-
ben a magyar hadsereg mindenütt döntő súllyal lép föl úgy a né-
met birodalom, mint a cseh királyság érdekében is. Részben ezen 
elfoglaltsága okozza a balkáni ú j ellenség (török) gyors előnyo-
mulását. 

Mindinkább előtérbe nyomul, az eseményekből kiérződik az 
öncélú magyar politika szüksége, melyet a törökkel szemben való 
önvédelem is megokolt. 

Zsigmond császár környezetével Európát járó urak csodálattal 
látták a nyugati kultúra áldásait, a tudomány szellemi fölényét. 
Reális gondolkodásra vall a nemzetben Habsburg Albertnek trón-
örökösként való megválasztása, ami azt mutatta, hogy a Nyugat-
hoz való közeledés minden szempontból érdeke a nemzetnek. 

Az egyház történetében is változások készültek. Az egyházfők 
emberi gyarlóságai kihívták a közvélemény kritikáját. Prágában 
Huss János tanait terjeszti, a lázadó hussiták leverésében a magyar 
hadsereg is résztvett. Ez eszmék lázba hozták hazánkat is, ami 
megbontotta a nemzet egységes világfelfogását, s gyengítette a tö-
rök elleni szervezkedés erejét. 

A török hadsereg technikai fölénye az ágyúk alkalmazásá-
ban volt, s abban, hogy a magyar hadseregben nem volt gyalog-
ság, a banderiális rendszer, mely a várrendszerű honvédelem he-
lyébe lépett, még nem volt törvényesítve; a nemesség a király ál-
landó távollétében katonai kötelességét hanyagul teljesítette, végül 
pedig a balkáni népek, — szerb, bosnyák, — vezetői vezérszerepre 
törekedve, a cél érdekében összejátszottak a törökkel. 

A nikápolyi csatában (1396.) a vezetésben való egyet nem 
értés s az ellenség erejének lebecsülése volt a vereség oka. Ez volt 
az első veresége a magyar balkáni politikának. Velence és Dal-
anácia is elveszett ezidőben. 
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Ali*recíif, Mumjadl iásos, Htót^ás 
(1437—1490) 

Albrecht Hunyadi Jánost kinevezi bárónak a Szörényi bán-
ságra. Atyja: Hunyad várának tulajdonosa, magyar nemes. A sok 
pártviszály, idegen befolyás s a vezető rendek rövidlátása által 
okozott zavarok dacára, Hunyadi János magára hagyva, a diada-
lok egész sorát vívja meg a török ellen, ami a nemzet bátor öntu-
datát felébreszti, a jobb jöoö reményét táplálja lelkében s a nemzet 
saját oérének felmagasztosodását, a szeretet és ész együttes beha-
tása alatt, a kormányzó Hunyadi János egyik fiának, Mátyásnak 
kircíllyá való választáséival koronázza meg. 

Az 1458-iki ki rá Ív választó gyűlésen a rendek kikötötték ugyan 
az adómentességet, s az ország határán túli hadmentességet, de ez 
a fenti királyválasztásban megnyíló ámuló demokratikus irányt s 
az ezzel kapcsolatos életre való felfogást nem helyezi homályba. 

II. Pius pápa Magyarországot a kereszténység „védpajzsának" 
nevezte. 

Mátyás csakhamar belátta, hogy az ország egymaga nem tud 
annyi anyagi erőt nyújtani, amennyi kell a terjeszkedő török biro-
dalom végleges leveréséhez, ezért Nagv Lajos — Zsigmond külpo-
litikájának nyomán külföldi szövetségeseket keresett s nem ki-
sebb tervvel foglalkozott, mint a német-római császárság megszer-
zésével. hogy így Nyugat erejét is tervei szolgálatába állíthassa. 

A köznemesség azonban a német császárral való szövetségtől 
is húzódozott, s bár Mátyás a sok háború céljára szükséges pénzt 
a folyton szegényedő nemzettől, a nemesség mindenféle jogának 
s kiváltságainak lábbaltiprása útján szerezte meg, mégis a nemes-
ség a király szellemének lebilincselő fölénye, kedves modora, igaz-
ságra törekvő s megértő kormányzása miatt, továbbá fényes, szem-
kápráztató megjelenésétől elvakítva, bizalommal telve, teljesen a 
kezébe tette sorsának intézését. 

Toborzott serege erős fékező s ütő-eszköz volt kezében, de tz 
kellett is, hogy független lehessen a rendek hangulatától s mert 
messze kiható tervei útján sok ellenséget kellett legyőznie, sőt 
alattvalói lázadását is. 

II. Ulászló, 13. Lajos 
(1490—1526) 

A nemzet Corvin Jánostól, mint az erőszakos Mátyás fiától 
félve, több főrend kicsinyes érdekeit figyelembe véve, a cseh ki-
rályt, II. Ulászlót választotta meg, ami reális politika volt, mert 
vele Cseh-, Lengyelországok is a magyar politika irányában voltak 
felhasználhatók. Mindenütt kapzsiság a főrendek oldalún, szűk-
látókörűség a köznemességben, mely sem vért, sem pénzt nem ál-
dozott, s a külpolitikába hasznosan beavatkozni nem tudott, sőt a 
rákosi végzésben (l'ÍOő.) nemzeti király választását tartotta szük-
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ségesnek a jövőben, ha a király fiutőd nélkül hal meg. 
A kiskorú II. Lajos melletti kormányzói állás betöltése köriil 

is két pártnak harca sötétlik; a nemzeti párt, Zápolya János- s a 
Habsburg-párt, Bakócz Tamás oligarchák képviseletében, egymás 
birtokát is pusztítva. Sem hadsereg, sem pénz a török elleni küz-
delemre, ellenben megosztotta a nemzetet a Luther-tele ú j világ-
felfogás is. Mindenütt önzés, sehol tekintély tisztelet; mindenütt ér-
zelmi momentumok, önérdek, irigység döntenek, ellenben sehol 
sincs az ész, s az ország helyzetének józan megítélése. 

Egy, a Miksa római királlyal kötött szerződést 1491-ben a ki-
küldött urak közül: Báthori István országbíró, Guthi László, Roz-
gonyi László stb. főurak nem tudták aláírni, mert nem tudtak írni. 

Csoda-e, hogy Mohács bekövetkezett? 
Mielőtt tovább folytatnánk a történelmet, egy pillanatra ki-

térve, lássuk e korban a „Tudás" állapotát főuraink körében. 
A klasszikus szellem Olaszországból jött be hozzánk a hittérí-

tők nyomán, majd ugyanezen úton a tudomány többi ága is pár-
tolókra akadt nálunk. így a renaissance s humanista szellem-áram-
latok is. Ennek kiváló képviselője volt Vitéz János nagyváradi 
püspök, hatalmas könyvtár gyűjtője, ki Hunyadi Jánost, sőt Má-
tyás királyt is bevezette e szellemi légkörbe. Á főpapság körében 
különösen voltak a klasszikus íróknak ismerői, hasonlóképen ma-
gyar írók pártolói. Ezek külföldön tanulva maguknak írtak, egy-
egy szellemi központban összegyülekező hasonló szelleműek társa-
ságában felolvastak, vitatkoztak, külföldi tudósokkal összekötte-
tésben álltak. 

E szellemi fényességek csak nagyon szűk körben világíthattak, 
mert az írás tudása is igen gyenge lábon állt. 



Európai helyzetkép az uj korban 
(1500—1900) 

Németország. I. Miksa (1494—1519) mint német-római császár 
szeretett volna reformokkal segíteni a birodalmi anarchián, sőt a 
pápa is akart lenni, hogy feltámassza a császári méltóság régi fé-
nyét, de sikertelen volt minden törekvése, mert a német urak el-
gáncsolták. V. Károly (1519—1538) minden ellenfelét legyőzte, 
csak a franciákkal nem birt s a német hercegekkel. Minden idejét 
s a spanyol birtokaiban birt mérhetetlen kincseit arra fordította, 
hogy a franciákkal leszámoljon s európai hegemóniát szerezzen 
családja részére, miközben a reformáció megerősödött. E tény 
maga megszüntette az egyetemes Egyház egységét, s ezzel auto-
matikusan megszűnt a római birodalom erkölcsi alapja is. 

A reformáció kezdete: 1521. II. Rudolf (1576—1612.) elmérge-
sítette a vallási viszályt, II. Ferdinánd (1619—1637.) egész Német-
országot osztrák katonai megszállás alá akarta vetni, mely kísérlet 
30 évig tartott, (1648.), de Franciaország Gusztáv Adolf svéd ki-
rállyal levereti Ausztriát, mely Spanyolország anyagi erejével s 
Wallenstein tábornokkal akarta e tervet végrehajtatni. 

E háborút követő westfáliai békében mindenki csalódott. Az 
egyes vallásfelekezetek — tehát a népek, — mert nem tudták egy-
mást kiirtani, a német hercegek, mert a császár fennhatósága alatt 
maradtak továbbra is, a császár is, mert nem tudta-supremáciáját 
érvényre juttatni a hercegek fölött. Ellenben Franciaorsz-ág meg-
kapta Elzászt, Metz, Tóul s Verdun városokat, Svédország meg-
kapta Pomerániát, Brement, Hollandia és Svájc függetlensége elis-
mertetett. 

A német-római császárnak csak címadományozási joga ma-
radt, méltósága pedig lesülyedt egy német monarchia áilás-nivó-
jára. A német nép végtelen türelme fenntartotta a császári méltó-
ságot továbbra is. Ettől kezdve Ausztria főhercege nem mint né-
met császár, hanem mint az osztrák monarchia fejedelme kezd sze-
repet játszani s Németország erejét felhasználni olasz és spanyol 
birtokai szaporítására és védelmére. 

VI. Károly császárral kihalt Habsburg-ág után a császári mél-
tóság újból csak 1745-ben kerül Lotharingi Ferencre, Mária Teré-
zia férjére. Az osztrák örökösödési, valamint a hét éves háború 
megmutatta, hogy a német birodalom kebelében két katonahata-
lom nem sokáig férhet meg. II. József (1765—1796.) sikertelenül 
akart reformokat. II. Lipót (1790—1792.) semmit sem tett, II. Fe-
renc (1792—1806.) idejében Napoleon vissza akarta állítani Nagy 
Károly birodalmának mását, a német fejedelmek katholikus része 



isaszar 
, sőt a 
égi fé-
*ak el-
^yőzte, 
idejét 

lította, 
rezzen 
C tény 

auto-

mérge-
^émet-
ísérlet 
éd ki-
íével s 

)tt. Az 
k egy-
1 alatt 
íciáját 
; meg-
; meg-
je elis-

a ma-
5-nivő-
méltó-
nt né-
üd sze-
Danyol 

*i mél-
Teré-

láború 
ahata-
eleniil 
[I. Fe-
Nagy 

> része 

33 

1806-ban Regensburgban kimondta az elszakadást a német biroda-
lomtól és elismerte a francia protektorátust. 

II. Ferenc előre látva a helyzetet, 1804-ben felvette Ausztria 
Örökös Császára címét s 1806-ban lemondott a német birodalom 
császári méltóságáról. Ezzel a méltóság 1006 évi fennállás után 
megszűnt. 

Miután Napoleon leveretett, a német fejedelmek Német Szö-
vetség címén egyesültek. (1810.) 

Mielőtt befejezzük Németország történetét, felelhetünk arra a 
kérdésre, vájjon érdemes volt-e a német népnek ennyi rettenetes 
szenvedést megélni? 

A német-római birodalom mint világbirodalmi illúzió élt 800-
tól 1256-ig s ezután is csak nyűgként való fenntartása határozot-
t an kárbaveszett igyekezet volt. 

Ezzel szemben azonban a politikától s harci zajtól távol, a vá-
rosok, kereskedelmi szövetségek, s céhek olyan anyagi és szellemi 
fejlődésnek lettek ápolói s melegágyai, mely kultűrfronton küzdő 
nemzetté tette s a görög gondolkodás és a római politikai szellem 
kincseit fejlesztette, kiművelte, egyben széthordta az egész világon, 
oda is, ahová a római sasok soha sem jutottak el. 

Ausztria. Mikor V. Károly 1519-ben hatalmas kettős birodal-
mának élére állt, hol a nap sohasem nyugodott le, s I. Ferenc fran-
cia királlyal háborúba keveredett spanyol s olasz birtokainak vé-
delmére, sőt a pápát is fogságba vetette, ez időben Németország-
ban Luther reformátori szelleme diadalt arat s terjed; I. Ferdinánd 
a császár testvére, 1527-ben Magyarországban a törökkel kényte-
len küzdeni, németországi sereget is felhasználva, úgy, hogy nincs 
ideje a német protestánsokkal foglalkozni, majd a törökkel szövet-
kezett I. Ferenc francia királyt az anglikán vallású VIII. Henrik-
kel egyesülve győzte le. 

A sokféle érdek közt az egyetemes keresztény eszme is elhal-
ványul, amikor Rudolf (1576—1612) a cseheknek szabad vallás-
gyakorlatot biztosít (1609), csakhogy megnyerje őket saját tervei-
nek. Északnémetország, Franciaország egy része (Kálvin, Zvingli-
Hugenották) szintén reformálódik, Németalföld szintén. 1618-ban 
kezdődött a 30 éves háború a protestáns unió és a katholikus liga 
közt, beleavatkoztak Francia-, Svédország és a tengeri hatalmak, 
e harcnak jellemzője a Wallenstein-féle hadsereg-ellátás pénz nél-
kül, ami pusztasággá tette az országokat (1648, westfáliai béke). 

Ez a háború mintegy utolsó keresztesháború folyt a protes-
tántizmus ellen, melynek eredménye annak végleges megszilár-
dulása, a keresztény egyetemes egység megtörése. 

A Habsburg-család fölényének érvényre juttatása is elgyen-
gül ettől kezdve, mert Keleten a török elleni védekezés lefoglalja 
minden figyelmét. Az 1740—1763-ig tartó harcokban elveszti Szi-
léziát. 

Itt említjük meg, hogv e korban a háborúk mindig politikai 
okokból indultak, de a vallási ellentétek kimélyítették s elmérge-
sítették azokat. Nemzetközi szerződéseket kötöttek, de nem tartót-
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ták meg, büntetlenül s minden ok nélkül ú j háborút kezdtek. Va-
lami európai egyensúly-féle elv volt divatban, mely szerint ha vala-
mely állam területi nagyobbodáshoz jutott valami módon, a szom-
szédja kárpótlást kért tőle. Ilyen kárpótlási politika okozta Len-
gyelország felosztását is. (1794.) 

A sok nemzetiség, melyből összetevődött az osztrák monarchia 
is, eleinte nem volt terhére, mert a XVII. és XVIII. században a 
császár mint német birodalmi császár tekintélye nyugalmat par 
rancsolt az ébredezőknek. A XIX. században pedig a divide et im-
pera elv szolgálatában hasznosítja őket sikerrel, ami azonban vég-
zetes lett. 

A Habsburg-házat a konzervativizmus jellemezte, mit a spa-
nyol uralmi szellem befolyásának is lehet tulajdonítani, mindig 
elkésett a gondolattal. Poroszország királyi címe és fényes gazda-
sági, katonai poziciója ellenérzést keltett Ausztriában, melyet an-
nak hadi fölénye megfosztott Sziléziától s Lengyelország felosztá-
sánál Oroszországgal együtt osztozkodó társsá tett. 

A Habsburg-ház tekintélyét az új korban nemcsak nagy gaz-
dagsága, nemcsak a német császári méltóság fénye, hanem főképen 
a Magyar Korona birtoka tette Európában elismertté, ezzel kap-
csolatban a lovagi hivatás megtestesítésének, egy magasbb külde-
tésnek feladata, mert mint magyar király, a törökkel való küz-
delmet, a kereszténységnek keleti védelmét ő vezette. Ez a körül-
mény s az, hogy Németországban nem talált kielégülést terjesz-
kedési vágya, egyenesen a Duna völgyében való továbbhaladásra 
utalta. 

A XVIII. század végén Ausztria, Poroszország és Oroszország 
megegyeztek Lengyelország felosztásában, melyet a forradalom-
mal elfoglalt Franciaország nem tudott megmenteni. Azonban fel-
merült a Keleti-kérdés egész komplexuma. Mi lesz Törökországgal 
s az alatta szunnyadó balkáni népekkel? A terjeszkedő Oroszor-
szág már hirdeti a pánszláv kultúra eszményét s a Dardanella-
szoros szabad átjáró útját kezdi emlegetni. 

A porosz fölény s hegemóniára való törekvés Németország-
ban kenyértörésre vitte a dolgokat a Habsburg-házzal és 1866-iki 
königgratzi vereségben nemcsak csatát vesztett a Ház, hanem a né-
met birodalmi tagságot is. (Prágai béke.) Ezután már csak a saját 
népeivel való megegyezés szabta meg s irányította a Habsburg-
ház sorsát. 

Dacára az évszázados tapasztalatoknak, e család tradíciója 
nem tudta megérteni népeinek lelkét s nem tudta megbecsülni a 
bennük szunnyadó értékeket, erőket, annál kevésbbé tudta fel-
használni, — még saját érdekében sem. 

Poroszország. A Hohenzollernek mint brandenburgi választók, 
megszerezték a XVII. században a rajnai hercegséget, örökölték 
a német lovagrendek Poroszországát. Valamennyi említett ország 
sokat szenvedett a francia, osztrák-spanyol harcoktól, a svéd-
osztrák, lengyel-svéd-osztrák-orosz háborúktól. E létérti küzdelem-
ben megedzett nép a takarékosság, szervezőtehetség, szabad szel-
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lem együttes hatása alatt kitermelte a nagy fejedelmeket, a Fri-
gyeseket, kik hadsereget, jó közigazgatást, jó pénzügyeket terem-
tenek. Megszerzik a királyi címet saját országukban s az orszá-
gaikban lakó idegen nemzetiségeket assimilálják már a XVIII. szá-
zadban. 

Spanyolország. Amerika felfedezése révén az absolut uralkodó 
meghódítja az újvilág legértékesebb részét. A Habsburg-házzal 
való családi szövetség Európa ügyeibe bonyolítja be. A gyarmatok 
szervezése, benépesítése, e mellett a túlhajtott vallási fanatizmus 
tönkreteszi kereskedelmét, gyarmatait is, hová intézményeivel a 
szellemét is átültetni akarta. A hagyomány uralkodott a szellemen. 
Kelet népeinek mesés kincsei a nyugati országokkal való kereske-
delemből származott. Mikor Amerika felfedezése s egyúttal két ú j 
útnak megtalálása Kelet országai felé a keleti népeknek Nyugatra 
irányult kereskedelmét, valamint Velencét és Génuát tönkretette, 
ugyanekkor megkezdődött az ázsiai népek szegényedése s a régi, 
barbár állapoiba való sülyedése, bár e folyamat századokon át 
tartott s az Islam erejének gyengülésében is jelentkezett. 

Ezzel szemben a nyugati hatalmak a gazdagság forrásaihoz 
jutottak; főképpen Spanyolország, azok uralkodói, többi közt V. 
Károly német császár e vagyonban birták fedezetét s hajtóerejét 
ama százados harcoknak, melyek Németország területén, Európa 
Keletén az újabb korban dühöngtek. 

Franciaország. Létkérdés volt ránézve, hogy a mai Belgium, 
Burgundia, Elsass-Lotharingia országokból álló szorító gyűrűt át-
törje s erre segítő szövetségeseket ott szerzett, ahol talált. E küzde-
lem nemcsak saját nemzetének szabadságát jelentette, hanem 
Európa népeinek függetlenségét is, melyet a Habsburg-Spanyol 
uralom orthodox szelleme fenyegetett. Ez időben a francia külpo-
litika járszalagja végén állt: Svéd-, Lengyel-, Törökország, s néha 
Erdély is, nem szólva a németországi fejedelmekről. Áttöri ugyan 
a gyűrűt s megszerzi Elsass-Lotharingiát, de az európai hegemóniát 
megszerezni véres háborúk dacára sem sikerült neki. Hollandia, 
Belgium elszakadnak ugyan a Habsburg-háztól, később pedig ro-
konságba kerül a Bourbon-dinasztia a spanyol uralkodócsaláddal, 
de a két korona egyesülését már egy angol—német szövetség véres 
háborúja akadályozza meg. (Egyensúly.) 

A renaissance-korban ú j életre kelt humanizmus a középkor-
ban uralkodó scholastikát megdöntötte, s mindenben az ész meg-
figyelését tette irányadóvá, ami Franciaország gazdasági viszo-
nyai és társadalmi tagozódása folytán a francia szellem impulzivi-
tása mellett ott forradalomra vezetett. Ezen nemzeti s liberális 
eszméknek nemcsak kitermelője lett a francia nép, hanem érte 
vérző is. 

Két álmot kergettek a franciák. Egyik: a szabad eszmékkel 
való boldogítása az európai nemzeteknek, a másik pedig: a világ-
uralom caesári becsvágya. 1789—1815 közt történik a francia nép 
e világtörténeti vállalkozása, összekötve az emberi vér zuhatagai-



val. Franciaország ellen Szent szövetség alakul a múlt konzervá-
lása végett. 

A francia forradalom ú j nemzetiségi elvet termelt, mely min-
den nemzetiség részére bizonyos souverainitást hirdetett s képvi-
seleti rendszerű alkotmányt. Ez eszmében Ausztria halálharangja 
kondult meg, míg Itália népeinek az egyesülés reménye csendült 
meg. Ausztria még jobban centralizál. 

Mikor Bismarck Poroszországa megszerzi a hegemóniát Né-
metországban s Ausztriát kilépteti onnan, majd az egyes német 
államok vámegyezségét is megteremti, majd fenyegeti III. Napo-
leont, akkor Franciaország tisztában volt a német egyesülésnek s 
annak porosz módszer szerint való átszervezése sorsdöntő erejével. 
1870—71-iki háborúban saját testén érezte ez erőt, mely meg is se-
bezte úgy, hogy az akkor elvesztett Elsass-Lotharingia Európa po-
litikai helyzetének méregfoga, a következő világháború vulkánjá-
nak tűzmagja lett. 



Magyarság története 
folytatólagos történelmi képekben* 

(1526—1918.) 

Zápolya János, 1. Ferdinánd 
(1526—1564.) 

Az ország a török lábai előtt feküdt, a nemzet megosztva, sze-
gényen. A többség érzelmi politikát követve, nemzeti királyt vá-
lasztott. Ez szintén meggondolás nélkül választotta meg kül-
politikája irányát, amennyiben a török ellen akart harcolni 
a Nyugat hatalmainak segítségével. Nem vette észre, hogy 
Nyugaton a német fejedelmek előtt a törökkel való harc, sőt 
a kereszténység léte már nagyon mellékes szempont lett, ellenben 
szívesen látták, hogy az általuk igen gyűlölt Habsburg Ferdinánd-
nak ellenfele támadt Zápolya Jánosban. Csak VII. Kelemen pápa 
támogatta pénzzel a török ellen. 

Későn látta csak be, hogy neki a törökkel kell megegyezni 
kíméleti idő nyerése végett, amit a török is szívesen vesz, mert a 
nyugati hatalmak egy része titkon ingerli a törököt a Habsburg-
ház ellen, melynek terjeszkedése fenyegeti a török érdeket is, miért 
is támogatja Zápolya Jánost, hogy Erdély függetlenítésével Ma-
gyarországot megossza s így is gyengítse. A török szívesen veszi a 
békét, mert neki akkor sokkal fontosabb volt a Perzsiával való le-
számolás. 

Sok belső harc s népsanyargatás után végre a reális politika 
útjára lépve (1538) titkon megköti Zápolya J. Ferdinánddal a 
váradi békét, mely szerint az ő életében az egész ország az övé 
néhány nyugati megyét kivéve, s ha meghal, az egész ország Er-
déllyel együtt Ferdinándra száll. 

Zápolya Jánosnak azonban, mielőtt meghalt, fia született: Já-
nos Zsigmond. Ugy a vtiradi béke, mint a józan ész ellenére az or-
szág három részre oszlott s Ferdinánd, a török s János Zsigmond 
alá tartozott. A főurak mind a három területen egymást pusztítják 
pártállás s vallás szerint, mindeniket pusztította a török s Ferdi-
nánd fizetetten zsoldos serege, mely állt a világ minden nemzetéből 
való kalandorokból — főképen szláv, német, csehekből. Azonkívül 
a két fejedelem egymással s a törökkel is külön-külön harcban. 

Az ország e mélységes sülyedése idején, vérbefojtott paraszt-
lázadástól mérgezett lelkiállapotban egy új történelmi erő indult 
virágzásba a nemzet szellemi életében, támogatva attól a hatalmas 
áramlattól is, melyet Luther Márton a lelki kötöttség felszabadí-
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tása végett indított meg s amely áramlat a vallási különbözőség-
ben eddig is jelentkezett az ország társadalmi életében s politikai 
felfogásában. 

Mindentől, ami idegen, való félelem, s a nemzeti királysághoz 
való ragaszkodás, a tanult embereket a nemzeti nyelvhez való visz-
szatérésre sarkalta, amit segített a nemzeti királyság utáni vágy, 
annak Mátyás alatti fénykora, s annak szüksége, hogy a közügyek-
ben a nemzet nagy többségéhez csak a nyomda útján terjesztet-
hető s csak magyarul írott munkával lehetett hozzáférni. Az első 
magyar nyomdász: pap, író, betűöntő volt egy személyben. Egyes 
széles látókörű magyar főurak támogatnak iskolát, írót, nyomdát. 

A nemzet életének e sötét éjszakájában, mint hajnalpír, de-
reng föl a szétszakadt nemzetet összekapcsoló, öntudatát ébren-
tartó, jobb jövőben való reményét ápoló eszmény: a magyar iro-
dalom. A nyomda-technika ajándéka. 

A züllött országban 1541 őszén már Buda is török kézre ju-
'tott, ami Európaszerte megdöbbenést keltett, de senki se tett 
semmit. Ferdinánd osztrák főherceg, s V. Károly az egész világgal 
harcban, saját alattvalóikkal sem tudtak háborúk nélkül meglenni, 
annál kevésbbé gondolhattak komolyan a törökkel való leszámo-
lásra, mely Ázsiában ügyeit rendezvén, most már Magyarorszá-
got akarta megszerezni. 

Ez időben Erdélyben Fráter György volt János Zsigmond he-
lyett kormányzó, egyetlen ember, ki észszerű politikával meglehe-
tős békét tudott Erdélyben teremteni. A török tudta nélkül Fer-
dinánddal Bátorban Erdély birtokára nézve megegyezett, hogy a 
nemzet egységesen léphessen fel a török ellen. 

, Fráter György püspök, igazi államférfi, jobbágyok valódi 
apja és védője a nemesi önkények ellen: útban volt kicsinyes ér-
dekeknek, s Ferdinánd az intrikák szövevényében nem ismerte fel 
az ő leghívebb támogatóját, eltétette láb alól, mint árulót. 

A török 1552-ben hatalmas foglalást tett, Drégely védője: 
Szondy, s az egri asszonyok hősiessége csak üstökösszerű felvilla-
nása az elszánt harci vitézségnek hazánk különben teljesen be-
borult egén! 

I. Ferdinánd az egyetlen Habsburg-uralkodó, ki látta Magyar-
országot erősnek, ki a magyart ismerte s megtudta érteni. A nem-
zet vezérei azonban vakok voltak, s észszerűtlenek. 

(1564—1576) 
A koronázáson feltűnő nagyszámban vettek részt a rendek, 

kik azonban nagyobbrészt i f jak voltak, kik a régi független Ma-
gyarországot csak hírből ismerték, csak meseszerű ködben élt ben-
nük a hajdani nagy s önálló ország képe. Miksa németül nyitja 
meg az országgyűlést, a hozott határozatokat önkényesen módo-
sítja, ez s egyéb intézkedései bizalmatlanságot keltettek. 

A nagy Habsburg-birodalom ügyeihez képest ez ország kicsi 
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és szegény volt ahhoz, hogy egymaga előtudta volna teremteni a 
megvédéséhez szükséges vért és pénzt. Tehát idegen katonaságot 
kellett felhasználni, ami még inkább alárendeltté tette a magyar 
érdeket. 

A rendek akadékoskodtak, zavarogtak; ezért kedvesebb lett az 
idegen, mely simult az ú j viszonyokhoz. A rendek maguk sem 
tudták meghatározni hazájuknak a birodalomhoz való viszonyát, 
csak érezték a függőségét, mely ellen állandóan protestáltak. 

Egy Deák Ferenc-féle alkalmazkodó ész kellett volna, aki a 
rendekkel megérttette volna a változott helyzet kényszerét. 

A török is haladt a hódító útján előre. Szigetvár, Zrinyi. A 
drinápolyi béke is (1568.) 25 évi adófizetéssel volt megvásárolható. 

A magyar király azonban nem használta fel azt a nemzet 
megerősítésére az esetre, ha jön a leszámolás a törökkel. A belhar-
cok politikai és vallási címeken tovább folytak, az idegen katona-
ság fizetés fejében rabolta a népet, a végvárakban folytak a pár-
viadalok, végül jött a pestis . . . 

A belső bizonytalanság miatt a főurak egy része külföldre me-
nekült, ott vettek birtokot, városokban házat, az üldözött magyar 
urak földönfutóvá lévén, birtokaikba külföldiek ültek. Némely fő-
úr külföldön nevelteti fiát. De bizalom a király iránt, pénz s ka-
tona nincs! 

Megemlítjük a végvári életet, mint speciális magyar front-
szolgálatot. A török front körülbelül Nagykanizsától Győrön át 
Buda felett Eger és Szolnok közt, honnan kis kanyarulattal Temes-
vár felé azon vár mellett haladt. A katonai szolgálatot a földbirtok 
végezte nagvbirtok formájában. A birtok tulajdonosa volt a vezér 
is egyben, a földjén termelte a sereg ellátásához szükséges ter-
ményt, azt szétosztotta a várakba, hol a saját katonái végeztek ka-
tonai szolgálatot állandóan, azaz a végvári harcokat folytatták. 

A katonai élet iskolái voltak ezek a várak, hol az i f jú hadi-
szolgálatot, fegyelmet, sőt finom beszédmodort is tanult . . . A tö-
rök vész egyébként az ellenséges szomszédokat, rokonokat össze-
hozta, kibékítette. 

Kezd derengeni a rendekben némi sejtése annak a végzetnek, 
hogy az idegen uralkodó s az általa nyújtott katonai és pénzbeli 
támogatás a nemzeti önrendelkezést kívánja áldozatul. 

EtUŰOSf 
(1576—1608) 

Idegbeteg uralkodó; érdemtelen, alacsony indulatú emberek 
veszik körül. Ezek intézik gyűlölettel telve Magyarország sorsát 
egyrészt azon tanácsokban, melyeket még Miksa felállított a ma-
gyar ügyek intézésére; másrészt az országban a zsoldos hadsereg 
élén. A törökkel változó szerencsével folvt a harc 11591—1606). A 
pusztulás az országban olyan nagy, hogy Budát Belgrádból élel-
mezték. 

Erdélyben Báthoryak uralkodtak s ott néhány év óta a béke 
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áldásait élvezték. Volt idő, ha János Zsigmond nem ragaszkodott 
volna olyan csökönyösen az ő uralkodói hivatásához, s a három 
nemzet hallgatott volna Rudolf tábornokaira (Nádasdy, Bocskay), 
az egész fronton foglalkoztatott törököt Erdélyből is megtámadva, 
100 évvel előbb fel lehetett volna Magyarországot szabadítani. 

Rudolf magyargyűlölő környezete Erdélyben lázadást szított, 
melynek vége Básta rémuralma lett. A nyomorúság jellemzésére 
legyen megemlítve: a fahéjból készült kenyér, emberhús evés 
(1604). 

A segítésnek vágya meg volt mindenütt. Az idegen zsoldos-
hadak feleslegessé tétele végett az 1599-iki országgyűlés elhatározta 
az önálló magyar hadsereg felállítását s annak saját erőből való 
élelmezését. Rudolf is elfogadta ezt. Az önálló magyar hadsereg 
azon bukott meg, hogy nem tudták a pénzbeszedésnek azt a tech-
nikáját kieszelni, mely biztostotta volna, hogy a beszedett pénz 
nem sikkad el. 

Rudolf környezetében érezték, hogy a magyar rendek lelké-
ben annyi elkeseredés gyűlt össze, hogy kitöréstől kellett tartani. 
Ennek megakadályozása végett — elrettentésül — hűtlenségi pere-
ket indítottak egyes hangos elemk ellen alaptalan vádak alapján. 
(Illésházy—Bocskay-per.) Ezen perek, azonkívül a protestánsok 
kíméletlen kiirtása végett történt zaklatások, birtokelkobzások, va-
lamint a zsoldos sereg pusztításai igen feszült légkört teremtet-
tek. Hiába volt minden protestálás az országgyűlésen. 

A sok dúlás folytán elnéptelenedett ország kis nemesei, job-
bágyai, kiket nem hurcolt el a török, vagy a tatár, szegény legény-
ként bandában járva, rabolt ott, hol volt még mit. Ezek voltak a 
hajdúk, kiknek egy része német, török, vagy éppen magyar zsold-
ban katonáskodott s harcolt a rendes katonaság soraiban s üldöz-
te, irtotta a saját vérét (hajdúkat), mint a veszeti ebet, mint a réti 
farkast, pusztította azokat, akik szabad hajdúk néven munka-
nélkülieskedtek . . . 

Az ország ekkori teljesen vigasztalan helyzetében az irodalom 
az egyetlen vigasztaló1, összetartó eszköz az úr és a szolga közt. 

A végvárak légkörében — egy egész külön világban — az ál-
landó készültség feszült hangulatában, a harcok hevében, a halál-
lal való állandó kacérkodás mámorában, a magyar vezetők s a leg-
utolsó gyalogos, de mégis magyar, együttes vetélkedésében egy 
nemes célért, a hazáért való férfias tettek lendületében . . . ott élt 
a nemzet Géniusza! hevít a lelkekben, ott lebegett felettük, s talán 
a haldoklók szemét is lefogta, s talán az elesettekre is Ő borította 
rá az őszi szél levéltakaróját! 

A nyomorúságok, csalódások a nemzet érzelmi világát annyira 
felkavarták, a lelki szenvedések iiizében az érzelmi húrok annvira 
felajzódtak, hogy a régi legendákról, elmúlt idők dicsőségéről, a 
jelen vitézkedéseiről szóló dalaikkal a regősök, lantosok, majd po. 
dig a kor Tvrteusa: Balassa Bálint egy láthatatlan, de annál haté-
konyabb fonállal köthettek össze minden magyart, bárhol élt is 
az: a nemesi kúriák árnyékos ámbitusán, a városi házakban, a 
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kunyhók árnyékában, az ekeszarvánál, az erdők mélyén, a tá-
bortüzeknél, a várak kazamatáiban, a mocsarak, lápok tisztásain... 

A végvárak körül egy hatalmasan lobogó szellemi fény világít 
ez időben s terjed a mögöttes országrészekbe is, lelkesedést, hitet 
hintve szerteszéjjel . . . 

Ilyen lelki miliőben szólaltak meg Bocskay tárogatói. 
A hajdúk, bárhol voltak is, kiérezték e dalokból, a lantok 

hangjaiból azt az ösztönös érzést, mely csak bennük szunnyadt, s 
mely láthatatlan szállal fűzte tudatuk alatt a nemzet Géniuszá-
hoz . . . 

Bocskay István — a magyar Géniusz egyik megelevenítője — 
e kemény szíveket magához kötötte, s így az ő „angyalai" szer-
vezett seregének támogatásával hazáját s a törvényes Habsburg-
dinasztiát kibékítette a bécsi békében (1606). 

Célja volt ezzel a nemzet „megegyesedése" végett egy kis 
Magyarországot létesíteni a török védelme alatt, mely kis ország 
a tiszai megyékkel nagyobbított s így nagyobb feladatokra képesí-
tett Erdély lett volna. 

Az akkori önző szokások idejében Bocskay István nemes ma-
gatartása s önzetlen eljárása: két ajándék-korona kísértése mellett: 
az ész és érzelmi erők olyan mély tüzű s hatalmas lángú egyesü-
lése, melynek melege ma is megdobogtatja szivünket, melynek 
fénye ma is irányító fényünk! 

X rentfőft vliágfelfogásánah ismereieseanei. 
A humanizmus szelleme a lelkiismeret felszabadulását is ered-

ményezte, míg a szabad királyválasztás kérdése lökést adott a 
nemzeti öntudat felébredésének, aminek külső, megjelenési for-
mája a finomodó nyelv és a zsendülő irodalom lett. 

Bár ennek általános, az egész nemzetre kiterjedő művelése ha-
talmas történelmi erővé nőtt, melynek dynamikai ereje még ma is 
hat, mégis a tudomány többi ágainak szelleme, értéke csak kevesek 
lelki kincse lett, a nagy többség: a köznemesség világnézeti képe a 
magyar Glóbusz horizontján nyugodott. Vitéz János, Bakócz Ta-
más, Nádasdy Tamás, Fráter György álláspontja, valamint Zsig-
mond és Mátyás király külpolitikája inkább pompájáért tetszett, 
de nemzetbiztosító értékéről sejtelem sem élt a tömegben. 

Ha a tudás világa főrendeink lelkében csak némileg is deren-
gett volna, vagy ha csak vallásuk szellemét némileg is átérezték 
volna, nem lett volna szabad annyira önző eljárásukkal az ország 
nyugodt kormányzását végzetszerűen zavarni és példaadásukkal a 
köznemességet demoralizálni, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a földmívelés annyira elmaradt a nyugati nemzetekétől, és hogy 
jobbágyaikkal nem tudtak emberileg bánni. 
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II. Hátgós, 11. fenlinéiid 
(1608—1637) 

Rudolf utódja hajdúkból szervezett sereggel detronizálta báty-
ját, kinek elmebetegsége tűrhetetlen helyzetbe hozta a dinasztiát. 

A bécsi béke a protestántizmus teljes diadala volt Magyaror-
szágon, miért is a Bocskay Istvánban megtestesült magyar szellem 
és irányzat majdnem az egész nemességet az űj vallás táborába 
vitte, ami végzetesen jelezte, hogy a magyar csak ú j vallású lehet, 
s a Habsburg, mint katholikus, gyűlöletes. Eddigi szétválasztó 
szempont csak a pártpolitika volt — magyar, vagy Habsburg-párt 
— most a vallási szempont is hozzájárult. Minthogy Erdély a pro-
testántizmus keleti őrse volt, a király alatti magyarság lelki rokon-
érzésre talált Erdélyben. 

Ezidőben a királyi udvar minden politikája nyíltan és rejtve 
az volt, hogy a katolikus ellenreformáció útját egyengesse, a török-
kel titkon és nyíltan a magyarság ellen, Erdély ellen intrikáit, a 
fennhatósága alatti magyarok között Erdély ellen egyenetlenséget 
szított, Erdélyben magában pedig a zavargó elemeket támogatta 
és minden módon azon volt, hogy a végvárakba a neki megbízható 
osztrák eredetű, vagy német birodalmi katonákat helyezhessen el, 
amivel a magyarság gyűlöletét még jobban szította. Támogatta 
Pázmány Péternek mesteri elmével és hatalmas szellemi fölényével 
megindított és folytatott visszatérítési munkáját. (Ellenreformáció.) 

Ezzel szemben Erdély fejedelmei: Báthory István, Bethlen 
Gábor, I. és II. Rákóczy György a magyarság és oallásoédelmi 
szempontból észszerű politikát űztek: a törökkel feltétlenül béké-
ben és e bázison állva titokban a Habsburgokkal is békében, az ő 
teljes fennhatóságukat Erdélyre nézve is elismerve, nyíltan azon-
ban harcolva ellenük, hogy fegyverrel erőszakolják ki Erdély ha-
tárainak kiszélesítését, hitsorsosaiknak védelmét. 

Politikai faktorok voltak az európai 30 éves háborúban, érté-
kes szövetségesek, kiket kihasználtak a francia, svéd, német hatal-
mak, pénzzel is támogatva, de sokszor cserben is hagyva. 

Erdély ereje annyira kifejlődött, hogy Bethlen Gábor szeme 
előtt egy Csehországgal megnövelt protestáns Magyarország—Er-
dély-szövetség állott, mely a német császárság erejével a török ki-
verését célozta volna. 

Mikor azonban II. Rákóczy György elhagyta a törökkel való 
állandó harmónia biztos bázisát, helyette saját érzelmi politikájá-
nak — hiúság, önzés — síkos talajára lépett és a lengyel korona 
után nyúlt, Erdélyre a teljes pusztulás zúdult a török, tatár, oláh 
hordák betörésével. A gyűlölt Ausztriától német katonaságot 
kérnek! 

III. rerdlndnd, I. Lipót, 1. József 
(1637—1711) 

Vallásos lelkű, gyenge akaratú király, udvaronc politikája 
Magyarországnak alája tartozott részét teljesen önkényesen kor-
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mányozta, ami azonban nem volt szándékos absolutisztikus irányú, 
hanem csak az osztrák örökös tartományokban leszűrt eredmények 
átplántálása a magyar területre és a közigazgatási szervezetnek 
kiépítése a legalsó fokig úgy, hogy csak a királytól íüggő tiszt-
viselők már közvetlenül érintkeztek a néppel a rendek megkerülé-
sével. Egyébként pénzügyi téren az ipar, kereskedelem és a bányák 
által közvetlenül beszolgáltatott adók országgyűlési hozzájárulás 
nélkül, már úgyis függetlenné tették a királyt a folyton nehézsé-
geket támasztó országgyűléstől. 

A rendek akadékoskodása tehát így szülte az őket megke-
rülő adminisztráció technikáját. 

Két törekvés domborodott ki az udvar intézkedéseiben és ápol-
tatott évtizedeken át. Egyik: a végvárakban lehetőleg idegen zsol-
dos katonákat elhelyezni a veszekedő és nyakaskodó magyar fő-
urak fékentartására. Másik: Kollonics Pál szabadkezet kapott el-
vakult ellenreformátori tevékenységre, melynek kifolyásaképen a 
protestánsok annyira üldöztettek, hogy csaknem megégettettek, 
mint boszorkányok. í655-ben már csak négy főúr volt protestáns, 
vallásügyekben a törvény felfüggesztetett, jószágelkobzás és egyéb 
lelkikényszer az ellenreformációi túlkapások rendes eljárásai vol-
tak, dacára annak, hogy a külföldi hatalmak, különösen XI. Ince 
pápa helytelenítették azokat. 

II. Rákóczy György kalandja után Erdély elpusztult, feje-
delmei csak árnyékai lettek a múltéinak, elvesztette tekintélyét, s 
úgy a bécsi udvar, mint a török szabadon kezdhette meg benne 
újraéledő terveinek végrehajtását. A török újabb foglalást tett, 
Várad védelme és eleste köznépből álló védőinek ősi erejéről, lelki 
együttérzéséről ma is megható bizonyságot tett. A török előre-
haladása jogcím volt újabb zsoldos hadsereg elhelyezésére. 

Kilátástalan lett a helyzet 1660 körül; kitűnt, hogy az udvar 
nem akar és nem mer a törökkel végleg leszámolni, a zsoldos sereg 
pedig az ország nyakán maradt. A nemzet megoszlott, az udvar 
politikáját helyeselte néhány világi és egyházi főúr. szemben a 
protestáns tömegekkel és néhány széleslátókörű katholikus fő-
úrral. 

A keresztény seregeknek szentgotthárdi győzelme dacára meg-
kötött vasvári béke (1664), az országgyűlés mellőzése egy lázadó 
mozgalom szükségességének gondolatát érlelte meg olyan főurak-
ban is, mint Wesselényi Ferenc nádor, Zrinyi Péter horvát bán, stb. 
E gondolatnak a török besúgása folytán történt leleplezése után 
több száz nemes kivégzése — jószágelkobzások — csak növelték 
a föld alatt morajló hangulat forróságát. (1670\ 

Közbiztonság védelme címén újabb katonaság szállta meg az 
országot, s a megtorlás nyomán a rabok keservétől, özvegyek, ár-
vák jajától, a bujdosók sóhajaitól visszhangzott az ország. (1671 ) 

A kuruc-labanc háború (1675—74) válogatott kegyetlenségek 
között folyt, majd Thököly Imre gróf felkelése sikerrel haladt, 
különösen XIV. Lajos francia király pénzügyi támogatása folytán. 

Thököly Imre felkelésének eredménye, hogy a török Bécs el-
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foglalását merte megkísérelni, amivel alkalmat adott arra, hogy 
Szobijeszky János lengyel király segélyével leverték a törököt az 
egyesült hadak. E győzelem következtében az egyesült külföldi 
hadseregek vezérei a bécsi udvar akarata ellenére a töröktől visz-
szaíoglalták Budát (1686), majd leszorítják Belgrádig. (1688) Kar-
lovitzi béke. (1689) 

Közben koholt összeesküvés alapján Caraffa vésztörvényszéke 
ú j vérfolyamot indított meg (1686) amit súlyosbbított az országba 
betódult idegen hadak pusztítása azon a címen, hogy Thököly Imre 
a török oldalán harcolt. 

Magyarország önállóságának képe teljesen elhomályosodott, 
az 1687. évi országgyűlés határozmányaiban egy hódító király 
hadi joga érvényesült. 

A felszabadított Magyarországban és Erdélyben a börtönök 
telve, a rendek és városi polgárok is vallás szerint egymástól elva-
dítva, a nincsetlen kisnemes, jobbágy vagy bújdosó, vagy a köz-
terhek és katonatartás keserves igáját hordja. Ezen feszült légkör-
ben bolyongott még a feloszlatott magyar katonaság, Jász és Haj-
dúság népe. 

Valamennyit összekötötte a közös nyomorúság szelleme és vi-
gasztalta a népköltészet érzelmi világa. A szenvedések súlya alatt 
annyira kifejlődtek érzéseik, annyira kiélesedtek, megnemesedtek, 
hogy egyrészt mindenre, még a lehetetlenre is képeseknek érezték 
magukat, másrészt gyámoltalanságukban ellenállhatatlanul vágy-
tak valaki után, ki tettekre váltja a szivükben tomboló érzések 
árját. Bereg, ETgocsa népe bontotta ki először (1703 ) zászlóját II. 
Rákóczi Ferencnek, kit a nép küldöttsége keresett és kért fel Len-
gyelországban a felkelés élére állani „a Haza megmentésére". 

Ő lett a „Messiás", kit a nép évtizedek óta várt s csak a zász-
lója előtt is leborult, neki magának pedig még a lába nyomát is 
csókkal halmozta el. 

A tárogató szava ekkor nemcsak a búsuló vitéz sirató hangja, 
hanem egy eszményi mozgalom jeladó, hívogató riadója lett. 

Ezért ezen a nemzet legalsó társadalmi rétegéből kiinduló 
lelkesedés magával ragadta a nemesség legnagyobb részét, aki itt-
hon volt, hazahívta azt is, ki bujdosott, az osztrák ezredekből haza-
szöktek, lett hadsereg . . . mindenhonnan az erdőkből, lápokból 
előbújt az éhezők, a rongyosok, az elűzöttek tömege égő szemmel... 
Hiába! 

A nyugati hatalmak, bár kise bb számú, de fejlett haditechni-
kával biró hadserege lépésről-lépésre visszaszorította őket előbbi 
diadalaik színhelyéről s 171 l-ben egyik meghatalmazott vezér: 
Károlyi Sándor a szatmári békében kibéküli az akkori már ú j ki-
rállyal: I. Józseffel. 

II. Rákóczi Ferenc dón, svéd, török, leginkább francia, végül 
orosz segítségben bizakodva, különösen a XIV. Lajostól pénzzel tá-
mogatva, tiltakozott a béke ellen, mely Erdély függetlenségét nem 
biztosította. Ő elölte pedig a Bethlen Gábor korabeli önálló Erdély 
szükségessége lebegett, ami nélkül az osztrák uralkodoház szavá-
ban nem tudott bízni. 
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Ő, Európa egyik leggazdagabb ura, elhagyva vagyont, csalá-
dot, békés életet, inkább választotta a számkivetés, az idegenség, 
a magányos elhagyatottság hosszan tartó martyriumát, mint a sza-
badság érzésétől túláradó szive sajgását, lelkiismereti mardosást 
nemzetének várható megpróbáltatásain. Inkább akart lenni egy 
élő tiltakozás és fenyegető rém egy újabb Kollonics—Caraffa-féle 
önkénnyel szemben, mint megalkuvásával felbátoritója a hatalom-
nak további erőszakoskodásra. 

Így lett ő a nemzet érzelmivilágában kivtdó helyet elfoglaló 
szabadság-eszménynek hérosza, önzetlen tetteivel, áldozatos éle-
tével olyan phároszi fényt gyújtott, mely azóta is századokon át 
mutatta nemzetének az útat. 

E tragédia másik hőse: Károlyi Sándor gróf. Ő reális politi-
kus volt, ki józan eszével megértette, mi érhető el s ezzel megelé-
gedett. Szivével pedig megérezte, hogy a vezetése alatt álló tömegek 
érzései már kihűltek. 

A tragédia harmadik szereplője a tömeg, ki Istenné tett egy 
embert, mert érzelmeinek hangot adott s tettekre váltotta ösztönös 
indulatait. Mikor aztán kitombolta magát a harctereken csodálatos 
elszántságával, vágyott már vissza a honi rögökre, a csendes ott-
honba, hogy erőt gyűjtsön izmaiba ú j harcokra, s meleget szivébe 
. . . ú j keservek könnyeinek felszárítására . . . 

A negyedik szereplője a tragédiának: a király. Feltűnő, hogy 
a szatmári béke inkább az ész és a szív diktátuma, mint a fegy-
vereké. 

(I. Lipót halálos ágyán (1705 ) megbánta a nemzet ellen tett 
hibáit, s utódának az engesztelékenységet ajánlotta. 

A rendeif világieHogásánafc ismeretelemet: 
Az előkelők beszédjükben, leveleikben a latinos magyar nyel-

vet használták, ami az iskolák latin szellemű tanításának eredmé-
nye volt. Ezzel szemben a tanulatlan, szegény s gyakran üldözött 
nép ajkán a dallamos magyar népköltészet élt (Balassa B.-féle) s 
virult az előkelőkétől függetlenül; a dal, zene hangjai szive-lelke 
húrjait illette, a tárogató hangja az ő kiáltása volt az erdők-mezők 
csendjébe, Istenhez való fohászának, vágyainak ős eredeti kife-
jezője . . . 

A nemesség — tehát a vezetésre hívatott osztály — fiai nem 
kaptak megfelelő nevelést az iskolákban, mert Zrínyi Miklós ide-
jéből írta valaki: Mily szerencsetlenek a mi nemeseink Magyaror-
szágon, kik mihelyt a nyelvtan szabályaiból megízleltek valamit, 
egyébbel sem törődve, mosdatlan kézzel s elmével rohannak a po-
litika szentélyébe, az Ország kormányzatába. Mi várható az ilye-
nektől, mint az, hogy a vigyázatlanság sziktájának viszik a veze-
tésükre bízott hazát s elvesztik az országot. (Erdélyi János: Bölcsé-
szet Magy. orsz. 148.) 

A főurak álláspontja ez: Többet ér a kincs, mint a tudomány, 
mert azt a fiamnak átadhatom, de emezt nem! 
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A protestáns vallás elterjedésének s az ahhoz való jagaszko-
dásnak egyik főoka az. hogy anyanyelvén hallotta papját hozzá-
szólni, mintha valami atavisztikus érzés fogná el a pogány időkből, 
mikor a táltosok szava az erdők-ligetek hűs csöndjében ragadta 
magával lelkét — úgy érzi, mikor anyanyelvén szólal meg ia 
papja, s száll imája az Egek urához. 

ni . i m m 
(1711—1740) 

Gyengéje volt: nagy súlyt helyezni arra, hogy megjelenése az 
Isten kegyelméből valóságot külsőségekben is ragyogtassa. A biro-
dalom ereje elaprózódott a spanyol s a Duna-melletti országok 
fenntartásában és védelmében. 

A nemzet fáradt volt. a sok sikertelenség ^ majdnem tel |es 
apathiába döntötte. Könnyen volt kormányozható, bár kisebb job-
bágy-lázadások előfordultak. 

A törökkel való szomszédság állandó hadsereget követelt, de 
a magyarság fékentartása is kellett, mert az udvar nem bízott 
benne. Az állandó magyar hadsereg azért nem állíttatott fel, mert 
a nemesség ragaszkodott hadi kiváltságaihoz s az adómentességhez 
is. A hadiszolgálat megszűnvén, a nemesség a hivatalokban kere-
sett elfoglaltságot. Különösen a sok birtokper a jogászok számát 
szaporította. A király hatalma nagyobb, mint amennyit az alkot-
mány megengedett, de a hadsereg, a pénzügy, sőt a végek kor-
mányzása a rendi uralom akadályainak megkerülését szükségessé 
tette. 

A vallási kérdésben a törvényes formák közt a protestánsok 
hátrányt szenvedtek, az állam katholikus jellege a hivatalok pár-
tolása miatt dominálóvá lett. 

A pragmatica sanctio: az uralkodásnak a nőágra való kiter-
jesztése (1723) valóban az akkori helyzetnek megfelelő, észszerű 
volt. Remélni lehetett, hogy valamikor az örökös tartományok 
s Magyarország minden vésszel dacolva, olyan birodalmat fognak 
alkotni, melyben a magyarság az ö szellemi képességének megfelelő 
helyet fog magának megszerezni. 

Az akkori helyzet pedig az volt, hogv a nemzet a százados har-
cokban elfáradt, elszegényedett, de a török feléledésétől álandóan 
kellett félni, miért is a szomszéd hatalommal való örökös egyesü-
lés volt a jövő egyetlen biztosítéka. 

raárla lerézg® 
(1741—1780) 

A trónörökösödéssel kapcsolatban a szomszéd országok — a 
riválisok — ennek érvényét fegyverrel kísérelték meg vitássá ten-
ni s ebből hasznot húzni, főképpen II. Frigyes porosz király. Ő 
Sziléziát foglalta el kitűnően képzett seregével, de más oldalról is 
már Bécset fenyegette az ellenség, mikor a királynő (1741 ) Po-
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zsonyban a rendeket palotájában fogadva, szinte színpadiasnak 
látszó módon könnyek közt bízta magát, királyságát és gyerme-
keit a rendek hűségére. 

Természetesen a hatás nem maradt el, a rendek érzelmi világát 
a lovagi erények ősi buzgalma annyira elragadta, hogy az 1748-ig 
tartó örökösödési háborúban, a hétéves háborúban (1756—1763.) s 
Lengyelország felosztásával kapcsolatosan a keleti kérdés megoldá-
sában a nemzet katonai ereje annyira elhatározóan döntő súllyal 
esett a mérlegbe, hogy a nagy királynő ezt állandóan elismerte, 
sokszor hangoztatta. 

A Birodalom kibővült: Ilolics, Lodoméria, Galicia, Fiume és 
Dalmácia birtokával, Magyarország pedig visszakapta Erdélyt és 
a Tisza—Maros-szögét. Viszont azonban Nagy Frigyes megtartotta 
Sziléziát. 

Ezt elérte modern katonai technikájával, jó pénzügyi közigaz-
gatásával, melyet a királynő is utánoztatott az örökös tartományai-
ban, de ezt akarta Magyarországon is. Bár anyai kedvességgel kérte 
a rendeket ismételten, ezek szinte valláskülönbség nélkül ellene 
voltak a nemesi kiváltságok megszüntetésének. 

Ezért nem lett semmi ú jból az önálló magyar hadseregből, hol 
az i f jak elhelyezést nyertek volna mint tisztek, ezért maradt el 
a magyar pénzügyigazgatás is, hol a magyar tisztviselőkre várt 
volna e nagyszabású reformnak alapjait lerakni. 

Minthogy a rendek nem akartak adózni, a királynő pénzszük-
ségletét az ország csak részben elégíthette ki, mert kímélni kellett 
az adózó jobbágyokat. 

A rendek e kiváltságaikban látván az ország önállóságának 
zálogát dacára az örökös tartományokban elért kedvező eredmé-
nyeknek, nemcsak a haladás szellemét zárták ki hazájukból, és 
megakadályozták olyan fontos, korszakalkotó intézmények létesí-
tését, mint az önálló hadsereg s az önálló pénzügy, hanem alapját 
rakták le az örökös tartományok fejlettebb s a magyar elmaradot-
tabb gazdasági élet különbözőségéből származó versenynek, mely-
nek szelleme gyűlöletté fajult az osztrák-német s magyar közti ősi 
lappangó ellenszenvből kifolyólag is. 

Bár a rendek nem katonáskodtak, mégis ragaszkodtak a nem-
adózás kiváltságaihoz. E nem adózás nyilván jövedelemtöbbletet 
jelentett nekik, melyet kiegyenlíteni lett hivatva az a vám, me-
lyet a tartományok határán a magyar mezőgazdasági cikkek fizet-
tek. A magyar nemzet csak annyi adót vállalt, amennyit akart, de 
csak a jobbágy fizetett, míg az örökös tartományoknak annyit kel-
lett vállalni, amennyit csak lehetett, de mindenki egyformán fi-
zetett. 

E vám folytán a magyar ipar és mezőgazdaság állandóan a 
szegényedés színtjén tengődött. 

Minthogy a honvédő háborúk a török kiverése után megszűn-
tek. a nemesi felkelésre nem igen volt szükség, a rendek tehát nem 
katonáskodtak, az osztrák seregben pedig nem kaptak elhelye-
zést rebellis hírük miatt, az ifjaknak nem maradt más érvényesü-
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lési terület, mint a saját gazdaságuk vezetése, a közügyek, a po-
litika irányítása, a városokban, a megyénél s az igazságszolgálta-
tásnál. Minthogy ezidőben még sok évtizedeken át túlnyomóan 
birtokperek folytak, lévén a jobbágy is olyan, aki a jussát nem 
hagyta, a nemzet fiai a jogi pályára tódultak. 

így lett a katona-nemzet jogász-nemzetté. 
Arany kor volt ez. Az Alföld az elmúlt másfél évszázad alatt 

alig volt művelve, tehát öntötte a terményt, ha olcsó volt is, víg 
életet biztosított a nem-adózó tulajdonosnak. 

A renóelf rtlágfeliogásánoK ismeretelemei: 
A német elleni ellenszenv miatt nem tanult a némettől a köz-

nemes. A német iparossal, a német kereskedővel még beszélni sem 
tudott. Az öncélú magyar élet csak azt kívánta, hogy az akkori 
tanítás hivatalos anyagát: a Ratio edukationis szerint megismerje 
s ezzel életét a társadalomban mint megyei alkalmazott, vagy bíró 
élje saját gazdaságának vezetése mellett. 

A főurak utaztak ugyan külföldön, nyelveket is tudtak, de 
leginkább a külsőségeket vették észre ott is, s pompájukkal sze-
reztek hírt fajuknak, amire büszkék voltak. A nyugati kultúra 
mögött levő szellem értékeit nem ismerték fel, annál kevésbé ta-
nulták meg s így nem is közvetíthették hazájukba. 

A XVII. század második felében kezdtek nálunk működni 
azok az erők, melyek az egyházi szellemnek kizárólagos uralmát 
a kormányzatban és a közszellemben megszüntették. A növekvő 
királyi hatalommal szemben mindkét vallásfelekezet egyértelmű-
leg állást foglalt, a vallási sérelmeket teljesen elfelejtvén (1764), 
a liberálizmus szelleme tért hódított, mely szerint a világi dolgo-
kat az egyházi elébe helyezték. 

Azonban a tudás eredményei: organizáció, út, hajózás, vízle-
csapódás stb. gazdasági kérdések a magyar Glóbuszon a passzív 
szemlélődő előtt olyan törekvéseknek látszottak, melyek az önálló-
ság jelvényeit sértik. 

Ekkor keletkezett e vidám felfogás: 
Extra Hungáriám non est vita, si est vita, non est ita. 

II. lózsel 
(1780—1790) 

Egy vallásos, istenfélő királynő-császárnő fia, a kor szellemé-
ben nevelve s attól eltelve elhatározta, hogy absolut hatalmánál 
fogva megteszi mindazt, amit az állam jóléte érdekében szüksé-
gesnek tart. Ezért törekedett tőle függő hatalomra, erőre, a had-
seregre, s tőle függő, dolgozó tisztviselői karra, hogy többi közt 
Magyarország is a lehető legnagyobb jólétben a legtöbbet áldoz-
hasson — adóban — a köznek a saját s a birodalomnak érdekében. 

Erre irányultak reformjai: a vallási türelmesség, a pápától 
való függetlenség, az állami adminisztráció, hol a képesség legyen 
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az első minősítési feltétel s nem a „nemesség", a telkek felmérése, 
a házak megszámozása, a nemesség megadóztatása, a tanítás sza-
bályozása, az igazságszolgáltatás újjászervezése, a jobbágyok jo-
gainak és kötelességeinek megállapítása, az egységes német nyelv 
kötelezővé tétele. 

E kétségtelenül legnagyobbrészt korszerű reformok megbuk-
tak a rendek álláspontján, mely az ő kiváltságaik öncélúsága volt. 
Ez öncélúság — a maradiság — gyökerezett a tudatlanságban, mely 
passzív természetéből eredt s azon hitből, hogy a honi boldogság 
minden tanulást feleslegessé tesz. 

Nem utolsó sorban a német nyelv s vele a némettől való féle-
lem . . . a százados ellenszenv fojtotta el bennük az akaratot, ha 
egy részük be is látta volna a reformok szükségességét. 

Az egész kísérletből nyertes lett a nemzeti irodalom, a nyelv 
s a magyar közszellem, melynek melege összeolvasztotta most már 
a különböző vallásúakat egyaránt egységes társadalommá. 

Megjegyzés: Az iskolákban az egyházi szellem túlsúlyára 
nézve jellemző, hogy egy miniszter, gr. Pergen emlékiratában ja-
vasolta (1770 ) miszerint az iskolákat protestáns tudósok szervezzék 
át. Ez mutatja, hogy mennyi elfogultság áramolhatott a nevelés 
útján nemeseink fiaiba, ha ilyen javaslat volt tehető és igazolja, 
hogy a protestáns államokban az iskolai tanítás mennyire az élet-
nek szólt úgy, hogy nem véletlen a protestáns államoknak a kul-
túra terén tapasztalt és feltűnő élenhaladása (Németország, Hol-
landia, Anglia, Amerika). 

11. Lipót 
(1790—1792) 

II. Józsefet a török háború hadieredményei felvilágosították, 
hogy egy jól adminisztrált hadsereg még nem akcióképes katonai 
erények nélkül. A külpolitikai helyzet fenyegető bonyodalmai kö-
zepette a monarchia egységének biztosítása végett Kaunitz minisz-
terének javaslata alapján visszavonta reformjait, melyek Magyar-
országot ellenségévé tették: nevezetesen a centralizációt és a néme-
tesítést. 

E diadal a nyomás alól felszabadult lelkük érzelmi világát 
teljesen felkavarta a rendeknek, akik elhatározták, hogy ezentúl 
a magyar nemzetiség külső jeleit is öntudatosan gyakorolják, ma-
gyarul beszélnek, írnak, az irodalmat pártolják, magyar ruhát öl-
tenek, sőt hun, majd skytha őserkölcsökhöz való visszatérést is 
emlegettek. írók támadtak, történetírók a multat vizsgálták, a 
nemzet jogait bizonyították és a dicső múlt varázsát rajzolták ol-
vasóik elé kitartásra való buzdítás végett. 

A rendek a mult fényében való sütkérezés mellett az 1791-iki 
országgyűlésen gondoskodtak arról, hogy az összes kiváltságaik 
megerősíttessenek, úgy, mint Mária Terézia idején volt, sőt a 
jobbágyok is a bécsi békében megállapított helyzetben maradtak, 
azaz röghözkötöttségben. Ezzel szemben a rendek újból elfogad-
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ták az örökösödési törvényt és elismerték a királynak a külügyek 
és a hadsereg feletti különleges jogát. 

Ami ú j történt, talán a francia forradalmi eszmék hatására, 
az az volt, hogy a nemzeti érzület egysége a különböző vallásfele-
kezetek között helyreállíttatott, de semmi olyan nem történt, ami 
a nemzet jólétét s a jövő anyagi helyzetét megjavítani célozta 
volna. 

A rendek tehát érzelmi világuk hatása alatt voltak ez időben. 
A helyzet teljes megvilágításához szükséges tudni még az ud-

var taktikáját is; ugyanis II. Lipót egy úgynevezett illyr diétát 
hívatott ösze Temesvárra, melynek célja volt a szerb önállóságra 
való aspirációt hangoztatni arra az esetre, ha a magyar diéta túl-
ságos agresszivitással követelné a király jogainak minél jobban 
való megnyirbálását és a magyar nemzet önállóságát kidomborító 
attribútumokat: mint a magyar hadsereg, miniszteri felelősség, stb. 

Az európai helyzet s a francia forradalom szabadelvű eszméi-
nek nyomása alatt II. Lipót többet megtett volna a magyarság ér-
dekében és a fent jelzett szerb diéta is elmaradt volna, ha Porosz-
országgal szemben a rendek erélyesebben támogatták volna őt és 
nem kacérkodtak volna Poroszországgal törvényes királyuk ellen. 
Ugyanis a rendek egy része a magyar alkotmány törvényes garan-
tálójaként a porosz királyt akarta — tehát a Habsburg-család rivti-
lisát — felkérni. 

I. Feressc 
(1792—1835 ) 

Családias, jószívű ember, de csak kicsinyes dolgokkal törődik, 
átfogó nagy eszmék nélkül. Kaunitz a főminisztere. A francia for-
radalom eszméi az európai trónokat egyenlő állásfoglalásra kész-
tette. Minthogy a magyar rendek is ősi kiváltságaikat látták ve-
szélyben, ez időben egyetértettek a dinasztiával, miért is 1815-ig 
tartó francia háborúk alatt töméntelen vért és adót szavaztak meg 
semmi olyan reform nélkül, melyből a nemzet jóléte nyert volna. 
A magyar nemzet, mint a monarchia legértékesebb része, számot-
tevő tényező lett úgy a harctereken, mint Bécsben. A háború vál-
tozó szerencséje között, a csábításoknak kitett rendek hűek ma-
radtak ugyan királyukhoz, de a nemesi felkelések kudarcai ho-
mályba borították a rendek hadierényét. 

A háború alatt ismételten szóbakerült Bécsben Magyarország-
nak reformok útján való megerősítése, de a bécsi kongresszus után 
(1815) a magyarság ellen érzett ősi bizalmatlanság az udvari kö-
röket arra birta, hogy a reform ne a saját törvényei szellemében 
történjék, hanem az osztrák centralisztikus törekvések érdekében. 

Metternich Kálmán úgyis mint a német szövetség vezető férfia, 
úgyis mint a birodalom első kancellárja kidolgozott a szent szö-
vetség részére egy tervezetet, melynek irányelve az, hogy a feu-
dális középkori államszervezet előnyösebb, mint a nép felségén 
alapuló képviseleti rendszer. Erős központi hatalmat tart szüksé-
gesnek, hogy általa az állam állapota „stabilitást" mutasson. 



A magyar rendi alkotmányt fenntartotta és hogy elkerülje a 
magyar országgyűléssel kapcsolatosan felmerülő sérelmi vitákat 
és az ezzel járó izgalmakat, nem is hívott össze országgyűlést. 
Adót, újoncot a megyékhez intézett rendeletekkel kért. A megyék-
ben a rendek akaratának ellensúlyozására és befolyásolására hiva-
talosan megszerveztette a bocskoros nemesek kortescélú ellátását, 
majd kormánybiztosokat rendelt ki az ellenálló megyék élére 1821 
után. Az országban mindenütt ezen önkénynek lassan terjedő nyo-
mása olyan izgalmat keltett, hogy végre is össze kellett hívni 
az országgyűlést. (Í825 ) 

Itt a rendes sérelmi panaszokkal telt az idő; a főrendek ide-
genek a nemzet ügyeivel szemben, az alsó táblán pedig már gróf 
Széchenyi Istvánon kívül feltűntek néhányan a jövő emberei kö-
zül. A rendek minden újítástól óvakodtak, gazdasági téren óhaj-
tottak volna ugyan reformokat, olyanokat, melyek pénzbe nem ke-
rülnek, mert ők maguk sem adót nem voltak hajlandók vállalni, 
de ahhoz sem járultak hozzá, hogy a jobbágyok terheit csök-
kentsék. 

Az 1825—27-iki országgyűlés egyetlen kimagasló, történeti 
erejű eredménye a nemzeti közszellem felébresztése a közügyek 
iránt s annak belátása, hogy gazdasági reformokra van szükség a 
gazdasági és kulturális haladás végett. 

A háborúk alatt mezőgazdasági termékkel való kereskedés 
anyagi eredménye némi jólétet hozott a társadalomba, élénkebb 
lett az élet, a ruházat díszesebb s lassan kinyíltak a szemek s lát-
ták, hogy a termelésnek mennyire fontos és elengedhetetlen fel-
tétele a pénz s a tőke egyéb alakjai, valamint az ország civilizált 
állapota. 

Az 1790—91-iki országgyűlés kiküldött egy országos bizottsá-
got a gazdasági helyzet javítására vonatkozó javaslat elkészítése 
végett. Ez összeállított egyet-mást, de tagjai nem ismervén a nyu-
gat európai viszonyokat és nem tudván megszabadulni velük szüle-
tett előítéleteiktől, a munka rendszertelen lett. 

Ilyen körülmények között jelent meg gróf Széchenyi István 
történelmi erővel ható műve: A Hitel, mely prófétai szellemmel és 
ihletséggel világosságot gyújt az elmékben, irányt szab, célt tűz ki, 
rendszert állapít meg a tennivalókban. 

Nemzeti állam a cél. Ennek eszköze: Az erők egyesítése, az 
egyesek anyagi erejének és szellemi nívójának emelése. A kormá-
nyokkal való évszázados küzdelem hiábavaló volt, mert nem pro-
duktív. Felvilágosító munkái: A Világ és a Stádium (1831.). Mun-
kái mint élesztő hatottak, s mindenütt a megyékben, társaságok-
ban, családi körökben a vita tárgyát képezte gondolatainak egész 
sora. Mindenki megértette, de a közjogi sérelmek megszüntetését, 
az alkotmányos biztosítékok visszaszerzését elöbbrevalóknak talál-
ták még olyan elmék is, mint Wesselényi Miklós báró, Deák Fe-
renc. Szerintük a rendi kiváltságok fokozatos megszüntetésére 
csak azután térhet át a nemzet. 

Az 1832—36-iki országgyűlésen már a szabadelvűek a jobbágy 
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kérdés megoldását is erőszakolják, de a kormány s a rendek nagy-
része ellenezte; ugyancsak nem tudtak semmit sem keresztülvinni 
a hadsereg magyar szellemének s az oktatás kiterjesztésének ér-
4ekében sem, valamint szó se lehetett technikai főiskoláról, kato-
nai iskoláról, mert azok létesítése felségjog volt. 

V. reróioánű 
(1835—1848) 

Gyenge, akaratnélkíili uralkodó; Metternich nevelése. Metter-
nich a szabad szellemnek terjedését látva Európában és Magyar-
országon, az ú j uralkodó gyengeségét saját központi kormányzatá-
nak további erősítésére használta fel s célul tűzte ki, hogy a ma-
gyar rendek körében tapasztalható szabadelvű irányzatot vissza-
szorítja. 

Megfélemlítés végett a perbefogás eszközét használta, így 
báró Wesselényi Miklóst és Kossuth Lajost perbe fogatta. Az 
utóbbi az Országgyűlési Tudósításokat szerkesztette eleven tollal 
s saját eszméinek is lángoló szavakkal adott kifejezést. E férfiak 
elleni sok herce-hurca miatt a közhangulat a kormány ellen állandó 
izgalomban volt. 

Az 1839—40, 1843—44. évi országgyűlésekre való előkészületek 
s azok lefolyása mutatta, hogy a kormány s a mellette tömörülő 
rendek mindinkább engedve a kényszernek s az ország közhangu-
latának, szintén óhajtották a reformokat, de csak lassú ütemben, a 
rendi alkotmány kereteit kímélve. Ezzel szemben, főképen Kossuth 
Lajosnak mindinkább élénkülő újságírói és szónoki tevékenysége, 
a megyei életben Itizas munkcít diktált, eszméket érlelt, a nemzet 
figyelmét a közügyekre irányította, felvilágosította s eszmék szol-
gálatéiba vonta a köztevékenységet. Védegylet. (1844.) 

A szabadelvű ellenzék vezére Deák Ferenc, célja a sérelmek 
megszüntetése és a reformok fokozatos életbeléptetése. 

Megállapítható, hogy Széchenyi István gróf munkáiban lefek-
tetett célkitűzés: a nemzeti állam eszméje már a közszellem kíván-
sága; egész irodalom keletkezett ennek szolgálatában, az eszme 
leghatalmasabb propagálója maga Kossuth Lajos volt, annyira te-
vékeny, hogy már a nemzet érzés-világából merített jelszavas és 
könnyed, a valóval csak nehezen összefüggő ábrándos vezércikkei 
és beszédei elragadják az olvasók rohamosan szaporodó táborát. 

Széchenyi gróf igen érzékeny lelke megérezte a veszélyt, ahová 
ragadhatja a lobbanékony nemzetet az ilyen agitáció. (Kelet Népe.) 

Szerinte Kossuth Lajos először megkísérelte a nemeseket rá-
venni a kiváltságokról való lemondásra a köz érdekében, majd a 
társadalmi önvédelem jegyében a hazai ipar érdekében szervezte 
a nemzetet, mikor ezek sikertelensége kiviláglott, az ősiség eltörlé-
sét propagálta az adózás kérdésének előfeltételéül, ami azonban, a 
nemesség és a jobbágyok közti viszály magvát hordta magában. 

Gróf Széchenyi, bár Deák Ferencet pártolta, az országgyűlé-
seken nem igen szerepelt, de annál inkább tevékenykedett a köz-



gazdasági életben; Vaskaput szabályoz, ha jóstársaságot alapít, 
Tisza-szabályozást szervez, stb. 

Különös magatartása miatt sehol sem bíznak benne; mindazon-
által a kormány egy közlekedési bizottság vezetőjévé nevezte ki 
(1846), ahol a politikai harcoktól távol, a hajózás, vasútépítés stb. 
terén kiváló szorgalommal, ügybuzgalommal, lelkesedéssel műkö-
dött és agitált az országban legtöbb helyen meg se értve, de min-
denütt csodálatot keltve. 

„Programmtöredék" című munkájában kijelölte az útat az el-
lenzéknek és kifejtette, hogy csak kiegyezéssel lehet a reformokat 
megvalósítani, mert a Habsburg-ház és annak örökös tartományai 
olyan történelmi adottságok, melyekkel számolni kell! 

Gróf Széchenyi István írott munkáiban és tetteiben az ész-
szerű, reálpolitikai követelményekkel számoló államférfi prog-
rammja van lefektetve. Bibliája a nemzetnek, mert hívatva volt 
azt felébreszteni, öntudatra kelteni, léte alapját és kereteit meg-
teremteni, jövőjét biztosítani. 

Mellette Kossuth Lajos tünt fel, nem kisebb szellem, mint ő» 
tüneményes lélek, gazdag képzeletvilágával átérezve nemzetének 
több százados keservéi, szenvedéseit, a nemzeti Géniusz különle-
ges megszállottja, ki a „legnagyobb magyar" reformjait szintén 
akarja, tőle veszi át, de ő a rövidebb útat követi: előbb szabaddá 
tenni a nemzetet azonnal, hogy azután majd gazdaggá lehessem 

Erre az útra terelte lelki leikészültsége s a Habsburg-ház rö-
vidlátása, melynek alkotmányellenes próbálgatásai ösztönösen vál-
totta ki egyesből épúgy, mint a nemzetből a mielőbbi szabadulás 
vágyát, kínozva a szolgai lét bilincseitől és az összegyűlt keserű-
ségektől. 

Bár az 1847—48-iki országgyűlés legszebb harmóniában nyílott 
meg, — István főherceg nádor, sőt Ferenc József trónörökös, V. 
Ferdinánd, az öreg király magyarkodó beszédjük, kedves maguk-
tartása egy szebb jövő Ígéretének látszottak, mégis az akkor ho-
zott történelmi fontosságú törvények szentesítésének késedelmes-
kedése az uralkodó részéről, bizonyos keserű szájízt hagyott a 
nemzetben, másrészt a törvényekből kifelejtett, vagy szándékosan 
kihagyott közös: had-, pénzügyi kérdéseknek rendezetlensége a bi-
zalmatlanság ködét terjesztette az udvari elmékben. 

Az 1848-ik év április 10-én szentesített törvények, alkotmá-
nyunk alaptörvénye, amik ma is érvényben vannak, Kossuth La-
jos alkotása, őt illeti ezért a nemzet örök hálája. 

Az európai szabadságmozgalom hatásáta kivívott magyar re-
formtörekvések sikerét az öreg uralkodó mellett működő állam-
férfiak sokallták és ezért a nemzetiségi mozgalmak szításával, a 
fennálló törvények kijátszására irányuló támogatásával Magyar-
országot forradalmasították. 

A szentesített törvények védelmére Kossuth Lajos a nemzet-
től hadsereget és pénzt kért és kapott (1848. X. te.), hogy azokat 
megvédje a szentesítő király ellen. 

Ezzel egy forradalom indult meg, egy önvédelmi harc, mely 
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Bocskay, Rákóczi tárogatóinál hatalmasabb hang útján, a közvet-
len szónoki beszéd és a sajtó betűje utján terjedt, mely rezgésbe 
hozta a nemzet érzelmi világát, melynek húrjai százados német-
gyűlöletre, századok magyar keservére voltak hangolódva. 

Kossuth Lajos e forradalom megszervezésénél, a nép lelkének 
egy érzelemre való hangolásánál olyan Történelmi Erőt hívott 
életre és élesztett fel, melynek hatása egyrészt a szabadságharc fé-
nyes erkölcsi mérlege, bár elbukott, mert el kellett buknia; más-
részt az érzelmi erő olyan dynamikával indult el, hogy az azóta 
is működik és állandóan hat . . . 

Az összes európai nemzetek semleges érzülettel nézték e küz-
delmet kezdettől fogva. Miért is a világosi fegyverletétel (1849. 
VIII. 12.) Görgey Arthur fővezér nevét elhomályosította ugyan az 
árulás gyanújával, — de a gyanúsítás csak önámítás volt az ér-
zelmei hatalma alatt levő nemzet részére kitalálva, hogy a hitét 
a jövőbe el ne veszítse; mégis e haditény Görgey Arthur észszerű, 
reális tette volt, a „lehetetlen ' előtt álló vezető egyetlen, okos, a 
Jövőt biztosító elhatározása, végzetszerű történelmi esemény. 

A 13 aradi vértanú és a többi néhány száz halála, a sok rab és 
az üldözött magyarság szenvedése egy hatalmas áldozati lény, me-
lyet egy kis nemzet létének és szabadságának áldozni volt kény-
telen, mert Géniusza úgy vezérelte élte útján, hogy inkább kö-
vette Kossuth Lajos varázslatos szavait a harc legendás útján, 
akár a gyermekmese bekötött szemű hőse, mint követte gróf Szé-
chenyi Istvánt; inkább hallgatott a bűvös szóra, mert az elmúlt 
egész 1000 év története folyamán is igen sokszor inkább vezették 
érzelmei, mint irányították a tudás és az értelem. 

Nemes érzelmeinek, mint a hazaszeretet, lovagiasság, becsület 
stb. tomboló gyönyörűségét ez esetben is vérrel és fájdalommal 
kellett megfizetnie, mert a túláradó érzelmek hatása alatt világ-
rengető erő birtokában hivén magát, összeütközésbe kellett jönnie 
a tőle függetlenül haladó Világfelfogással, melyről tudomást sem 
vett, annál kevésbbé akart alkalmazkodni hozzá. 

Mint egy makrancos ifjú. az élet iskolájának elején . . . 
„Világos" tragédiája után a nemzet Géniusza „a nemesség" 

csillagával a homlokán jelenhetett meg Teremtője előtt és tán 
könnyes szemmel, könyörgően mutathatott le az elalélt nemzetre, 
mely testileg fegyvertelenül ugyan, de lélekben a nemes érzelmek 
és tettrehívatottság birtokában elborult homlokkal, kétségbeesett 
szemmel nézett a sötét Jövő elé. 

Ferenc Józsefi 
(1849—1867) 

A világosi tragédia után következett sötét idő is elmúlt, A bécsi 
kormány célja, hogy az alkalmat felhasználja II. József egysége-
sítő és németesítő munkájának Magyarországra való terjesztésére 
is, hatalmasabb történelmi erők fellépése folytán sikertelen ma-
radt. A nemzet Deák Ferenc tanácsára egyszerűen hallgatott 
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és tűrt; nem védekezett a berendezkedő hatalom célja ellen, pas-
sive várta a történelem haladását, azét a történelemét, melynek ed-
digi tanúsága ékesen bizonyította, hogy a Habsburg-monarchia 
megelégedett Magyarország nélkül szétesik. 

A köznemesség, mely Kossuth Lajos regimentjét alkotta, ret-
tenetesen leszegényedett, mert az úrbéri váltság céltudatosan az ő 
kárára állapíttatott meg a bécsi kormány által és mert semmiféle 
hivatalt nem vállalt a németesítő uralom alatt. E 1? év gazdasági 
leromlása végzetes lett réinézve és sorsdöntőén befolyásolta a követ-
kező évtizedek történelmét. 

Ferenc iózsel 
(1867—1914) 

Deéik Ferenc bölcsessége, higgadtsága, a józan ész világításá-
val megokolt tettei a magyarságot megnyerték a „Kiegyezésnek", 
amit különben gróf Széchenyi István a Programmtöredék című 
munkájában mint egyetlen kivezető útat jelölt meg. 

Ferenc József és neje Erzsébet 1867. VII. havában koronáz-
tattak meg. Ettől kezdve egy párt: a Kiegyezés pártja kormányozta 
az országot, habár különböző neveken. Ez a mű: „A Kiegyezés" 
lett a szikla, melyre az új Magyarország felépült. 

Végzetes lett azonban Kossuth Lajos emigrált államférfiúnak 
tiltakozása e mű ellen, mely szerinte Magyarország sírját fogja 
megásni. Ezt elhitte neki a nemzet nagyrésze, az örökké hitetlen, 
az örökké gyanakvó és mindentől félő, ami a magyar Glóbusz szűk 
horizontjára nem illett. 

Ellenzéki pártok keletkeztek, eleinte zavarokat is keltve, de 
később alkotmányos fegyverrel küzdve a világháborúig éltek pár-
tok a magyar népnek fenti érzelmeit kihasználva és követelve a 
magyar közjogi alap megváltoztatását, majd pedig n magyar ön-
állóság attribútumainak erősebb kidomborodását a katona, pénz, 
gazdasági ügyben, stb. 

Kossuth Lajos nevének varázsa és a vele kapcsolatos érzelmi 
fellángolások olyan dynamikai erővel birtak, mondhatni a magyar-
ság összes társadalmi rétegeire nézve, Fogy a kormányok a magyar 
államiságot biztosító reformokat alig-alig tudták megkezdeni, mert 
minden, a közjogi alappal vonatkozásba kerülő kérdéssel kapcso-
latban vehemens ellenállás, illetve agitáció indult meg az egész Ki-
egyezés ellen. • 

Sok-sok ügyesség, fejlett választási technika alkalmazása kel-
lett különösen a Tisza-korszak alatt (1875—90), hogy az idő ki-
használtassák a magyar államiság megszilárdítására. 

Az egyház-politika ú j izgató anyagot dobott a magyarság közé, 
bár nehezen, de törvénnyé lett a kötelező polgári házasság, a zsidó 
vallás recepciója, ami a néppárt keletkezését szülte. 

Az 1896-ik évi Milleniumi kiállítás alkalmával a nemzet boldo-
gan és felemelő érzéssel látta a királyával való együttünneplését 
egy ilyen korszakos dátumnak, mely annyi balsorsnak volt záró-
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köve, de a jobbanlátók előtt az enyészet sötét szárnyainak suhogása 
már olyan veszélyeket jelzett, melyeket a jövőben nem lehetett 
elkerülni. 

A Bánffy-féle kegyetlen választás (tudniillik erőszakos) a kül-
politikai helyzet folytán növekedő hadi kiadások miatt a kvóta 
emelése (333/4°/o-ra) a függetlenségi pártnak jelszavakkal elért nö-
vekedése, ebből folyólag a parlamenti botrányok (civilista-emelés), 
Gotterhalte. katonai létszámemelés, obstrukció, chlopyi parancs, 
mind-mind jelzői a helyzet elmérgesedésének, a király és a nem-
zet növekvő ellenérzésének. Darabontok, Tisza István miniszter-
elnök, II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatala. 

Az 1905-ik évi választás az egyesült ellenzéket juttatta dia-
dalra; ennek ellenében báró Fejérváry Géza kormányt vállalt, a 
megyék ellenálltak, királyi biztos oszlatta fel az országgyűlést 
1906). Ellenzéki koalíció jutott kormányra Wekerle Sándor mi-
niszterelnöksége alatt, de azért két százalékkal emelni kelleti a 
kvótát minden vívmány nélkül, a párt feloszlott, munkapárt ala-
kult, mely a többséget 1910-ben meg is szerezte; új, szigorított 
házszabály, véderő javaslatok, rendőrség a Házban. Tisza István 
miniszterelnök 1913-ban; ú j ágyúgyár Győrben, nemzetiségek te-
vékenykedni kezdtek, merényletek. 

Az 186? óta eltelt idő a Magyarság érzelmi politikájának túl-
tengése miatt nemcsak majdnem meddő volt, hanem már-már a 
dualizmus fenntartásához szükséges érzelmi harmóniát is a király 
és a Magyarság között alapjában megingatta. Végzetes fejlemé-
nyek. 



Gróf Széchenyi István» 

Itt térek ki az ő prófétai szellemének monumentalitását ismer-
tetni. E nemes Grót műveiből a magyar f a j izzó szeretete sugárzik 
ki, egy tapasztalatokban gazdag értelem bölcsességével egyesítve. 

Már az elmúlt 100 év (1830.) fejleményei is igazolják prófétai 
ihlettségét; igazolják, hogy e munkák megfelelő kivonata gyerme-
keink imakönyvébe mellékletként volna alkalmas, hogy imájuk 
mellett a földi boldogulás alapjait is nyomban a lelkükbe szívják; 
munkái Bibliaként volnának minden könyvespolcon elhelyezendők, 
hogy az élet bármely pontján működő férfi iránytűt találjon benne 
gondolatainak gazdagítására és tetteinek megválasztásában. 

Ha valamikor még lesz újból nagy, gazdag Magyarország, hol 
erkölcs lesz a hála a Nagyok iránt, Mauzoleumot építenek emlé-
kére, hová mint templomba, fognak zarándokolni gyermekeink, 
hogy egyrészt hálát adjanak az isteni Gondviselésnek, mely fajunk 
regenerálására e nagy Szellemet adta, másrészt leborulnak a sír-
jára lelkileg megnemesedni és erőt meríteni az ö szellemének közel-
ségéből, hatóerejéből. 

Munkái: a Hitel, a Világ, Kelet népe, Programmtöredékek, stb. 
Az ő idejében igen kellemetlen emberként tünt fel, mert sok bűnét, 
gyarlóságát szellőztette a rendeknek, így különösen a tudatlansá-
got, az önzést vetette a szemükre úgy, ahogyan a történelem is 
mutatja. Bár eszméi hatottak, őt magát nem kedvelték. 

Ő tűzte ki a jövő célját: az önálló nemzeti állam létesítését. 
Ennek két feltételét jelölte meg: 1. az összes társadalmi erő egyesí-
tése a történelmi Magyarországon; 2. gazdaggá kell tenni a nem-
zetet, hogy aztán szabad legyen. 

Az első feltétel csak akkor teljesülhet szerinte, ha a nemzeti-
ségi kérdésben a kellő álláspontra helyezkedik a magyarság, mert 
nem a magyar nyelv erőszakolása teszi loyalissá a nemzetiséget, 
hanem a magasabb magyar kultúra, szellemi erő, nagyobb vagyon 
és a megfelelő kultúrális intézmények. 

A második feltétel: csak úgy teljesíthető, ha önismeret, lelki 
nemesbülés és tanulás útján, a nemzetté nevelést tesszük ideállá, 
amikor is a közérdekért való munkálkodás hasznát elismerjük, 
jogosnak tartjuk stb., stb.; azonkívül a magyar nép lelki kincsei-
nek kifejlesztése mellett a magyar föld kincseinek feltárása, tech-
nikai alkotások szükségesek. 

Az első feltétel nem teljesült 186? után, mert az érzelmi po-
litikára hangolt általános közvélemény elsöpörte volna a kormányt 
s vele a Kiegyezést, ha nyelvi engedmények tétettek volna. 

A második feltétel sem oktatási, sem technikai része nem tel-
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jesült kellő mértékben, mert a kormányoknak nem volt idejük 
gazdasági reformokra; minden időt az ellenzékkel való harc kötött 
le, másrészt az Alföld magyar népe ellenzék volt, tehát mintegy 
büntetésből is mellőztetett úgy szellemi, mint gazdasági érdeke. 

Érdekes elmélkedni afelett is: milyen szabadságot akart a ne-
mes Gróf nemzetének azzal szerezni, hogy előbb gazdaggá akarta 
tenni. 

A gazdagság nagyságát egyénenként kell értenünk, ugy hogy 
az egy kézi munkás részére más, és más egy kisgazda, iparos, vagy 
egy értelmi pályán levő részére, de mindenesetre akkora, mely 
lehetővé teszi az illető részére napi méltányos idejű elfoglaltság 
mellett a pihenést, a test nyugalmát, mely mellett lelke szórakoz-
tatására és gazdagítására maradna elég ideje, azaz úgy kell érteni 
a gazdagságot, hogy mellette a munkáskéz letörölvén homlokát, az 
ég felé is nézhessen, hová imádkozni tanult, hogy érezze magát 
szabad embernek — azaz boldognak, szabadnak, mert nyílt szem-
mel, tanult értelemmel mehet a földtekén bárhová s lelke szárnyal-
hat az ég felé! 

Ezzel szemben a Kossuth Lajosra hallgató nemzet mit nyert? 
a sorstól egy csapást legendás színű pilulában (1848—49), végte-
len nyomort 1867-ig, mikor is kiegyezett, mely kiegyezésben majd-
nem mindent megkapott, miért vérzett, tehát szabadságot is. De 
milyen szabadságot? egy szegény f a j szabadságát, olyant, aminő-
höz hasonlót (bocsánat a hasonlatért!) az Egyesült-Államokban lé-
tesített úgynevezett Nemzeti Parkban őrzött állatok élveznek. 

Ezek is teljesen szabadok, szabadon éltiek, boldogok is, mert 
nem tudnak szűkre szabott területük korlátjáról. 

Ilyen szabad lett a magyar 186? után az ő Glóbuszéin, mert 
szegény és tanulatlan oolt, s maradt. 



Nemzetiségi kérdés. 

A XIX. század elején ú j erő lépett fel, mely zavarta a törté-
nelmi Magyarország lakóinak egységes közérziiletét az államcéllal 
szemben, ez az erő: a nemzetiségi kérdés, illetve ennek centrifugá-
lis hatása. 

A nemzetiségi kérdés felmerülésének oka több oldalról iga-
zolható. 

II. József németesítő politikájával szemben a magyarság nem-
zeti nyelvével tüntetett s ennek kultuszába menekült. Az ország 
területén lakó szerb, oláh, tót nemzetiségek is az eddigi latin nyelv 
helyett saját nyelvüket kezdték megbecsülni. 

1812. körül Napoleon is felvetette a „pánszláv" eszmét Moskva 
ellen. A horvátok az akkor alakult s francia védnökség alatt álló 
illyr királyságban Párisba jártak tanulni s bizonyos nemzeti ön-
tudatot nyertek. 

Oroszország 1830 körül titkon támogatja az összes szláv népek 
egy-egy vezérférfiát, hogy a saját népe előtt a pánszláv kultúrá-
lis eszmét megkedveltesse. (Kollár János, Gáj Jovan stb.) 

A bécsi körök is ismételten felhasználták a nemzetiségeket a 
magyarság ellen. (1848) 

Plorvátország 1867-ben önálló lett. A többi nemzetiség csaló-
dottan látta, hogy az udvar mellőzte őket. 

A szerb nemzetiségek öntudatát fűtötte az önálló Szerbiához 
való csatlakozás eszméje s annak politikáját élénken figyelték, 
mely Bosznia okkupációja alkalmával meg lett sértve. 

Erdélyben az oláhok-szászok 1867 után gazdasági téren akna-
munkát végeztek a magyarság ellen. Oláhok a szomszéd Romá-
niához húztak. Külföldön minden nyelven, még esperantó nyelven 
is jelentek meg soha meg nem cáfolt vádiratok, melyek a magyar-
ság barbár elnyomói törekvéséről szóltak egyes eseteket kiszí-
nezve. 

A XIX. század első felében táblabíráinkat nem zavarta a nem-
zetiségi kérdés; Verbőczy könyvében erre nem volt paragrafus, 
csak vendégeknek tekintették őket a honi földön. Az 1867-iki Ki-
egyezésben a kérdés rendezve van ugyan, de az végrehajtatlan ma-
radt, mert ellenkezett a Deák Ferenc által kimondott elvvel: a 
magyar nemzet politikai egységével, mellőzve a gróf Széchenyi 
Istvántól kívánt feltételt: az egységre vezető út bejárását is. 

Azóta a nemzetiségi kérdés s ennek nyelvi része rendőri kér-
déssé egyszerűsödött, ami lappangó, de soha nem szűnő ellenérzés, 
majd gyűlölet kialakulására vezetett. Bánffy és Tisza uralma a 
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mély csend, de egyben a növekvő feszültség állapotának ideje volt. 
Ilyen viszonyok közt történt Ferenc Ferdinánd trónörökös és 

nejének meggyilkolása Szerajevóban. (1914. V. 28.) 

Ferenc József. A vilagltáftoru. 
(1914—1918.) 

A háború fúriái elindultak véres útjukon. Tisza István elle-
nezte a háborút Bécsben, nyilván tudta, hogy a magyarság léte 
borotvaélre került. A magyar nemzet áldozatkészségét láttuk, még 
élnek százezrei a résztvevőknek; még sajognak a sebek, a lelki 
fájdalmak az elesettekért; még nélkülöznek a rokkantak százezrei 
. . .bár mindenütt ellenséges földön álltak seregeink, mégis a fá-
radt népek a hátsó országrészekben a Wilson-féle békepontoktól 
is elvakítva, hajlottak a békére, az osztrák-magyar monarchia a 
nemzetiségi határok szerint széteső állapotba került. 

IV, Károly (1917—1922. IV. hó) is elfogadta a wilsoni ponto-
kat. A zűrzavarban kapkodás, IV. Károlyt az államférfiak elhagy-
ták, menekültek, kivéve Tisza Istvánt, kit a lakásában ért a gyil-
kosok golyója mint a háború okozóját, mely elé elszántan lépett, 
mint katona s mint a magyarság talán egyetlen tagja, aki sejtette 
a vészt, mely Hazája fölé tornyosult. 

Ezer évvel előbb mint félistent tisztelte volna a nép s a po-
gány vallásban szerepet is kapott volna a hős, a magyarság ősi 
hősi érzelmi világának bátor megtestesítője! Feláldozta magát a 
héjytállás, a kötelességtudás, a soha meg nem hátrálás — a haza-
szeretet oltárán! 

Attiláról mondják a francia történetírók, hogy mikor napleál-
dozatkor a katalaumi ütközet eldöntetlen ül végződött, táborában 
nyergekből máglyát készíttetett azon célból, hogy ha a római lé-
giók éjjel betörnek táborába, ami annak teljes pusztulásával lett 
volna egyenlő, ő máglyára szállt volna, hogy megégettesse magát. 

Ez pogány vallás szerint azt jelenti, hogy égbe szállt volna 
a Hadúrhoz könyörögni személyesen népeinek ezutáni jó sorsáért! 

Tisza István is eletének e tragikus perceiben túláradó érzel-
meinek hatása alatt állt! 

Viszapillantós 
(1867—1918.) 

Deák Ferenc bölcsessége s az ő tanácsára a fáradt nemzet 
megalkották az úgynevezett 1867-iki Kiegyezést, mely az 1848-iki 
törvényeket véve alapul, a közös ügyeket is intézményesen meg-
állapítja a két állam között. Magyarország önállósága kidomboro-
dott, szabadsága s szabadelhatározási joga biztosítva lett. A had-
sereg nyelvi, pénzügyi s talán gazdasági nagyobb önállósága is ö 
türelem gyümölcse lett volna egy olyan nemzet sziímára, mely a 
bekövetkezett békés időt okosan használta volna fel. 

Azonban Kossuth Lajosnak a kiegyezés ellen elhangzott tilta-



kozása még élesztette a nemzetben lappangó érzelmi momentumo-
kat s egyes hatalomra törekvő, vagy csak érvényesülni akarók a 
nemzetnek ezen izgathatóságót jelszavas politikájuk eszközéül 
használták fel, ami egyrészt állandó izgalomban tartotta a közvé-
leményt, másrészt megakadályozta, hogy a kormány a nemzeti 
állam megalapozását biztosító politikai és gazdasági reformokat 
terjesszen elő, mert ezzel alkalmat adott volna a Kiegyezés-ellenes 
jelszavak hangoztatására. 

Ezért kellett a hasznos reformokat mellőzni, ezzel szemben a 
választási többség feltétlen biztosítása végett a nemzetiségeket gaz-
daságilag jobban támogatni; ezért kellett úgynevezett fejlett vá-
lasztási technikát alkalmazni az egész országban, ezzel korrum-
pálni úgy a magyarságot, mint a nemzetiségeket, melyek egy-egy 
választás után nem is késtek külföldön a választási visszaéléseket 
legtöbbször túlozva kikürtölni. 

Ezért kellett az Alföldön lakó magyarságot, mint örök ellen-
zéket mellőzni, ennek fiait Amerikába kimenni segíteni intézmé-
nyesen; ezért nem lehetett az önálló vámterületre átmenni és tűrni 
kellett a közös vámterület kegyelemkenyerét, mely mellett iparunk 
tengődött, mezőgazdaságunk pedig egyenesen a 
lett, melegházi növény, a mai nyomorúságnak 
ezért nem lehetett végrehajtani az úgynevez 
vényt sem, hanem ez csak rendőrileg kez 

A magyarság közszelleme Kiegyezés-elle 
kat elhittük (!), mindenki politizált, a ko 

íróink, költőink a dicső múlton csüngtek, 
nácon olvastuk őseink bölcs és nagy tetteit, elm 
sírva vigadtunk, hisz' „ma se boldog a magyar, 

Közben az adósság elvitte a tornácos kis kúriát, melynek útját 
susogó nyárfák szegélyezték — megszűnt a kurjantás — jött a 
protekció után való szaladgálás — állami hivatal — megalázkodás 
és az elvek felfüggesztése. 

Közben felvillantak egyes vészjelek: Vadnay Andor, Bartha 
Miklós az Alföld kérdéseiről, Ugrón Gábor a romlott értelmiség-
ről — mindmegannyi érthetetlen: „Menetekel'-féle jel volt, elrin-
gatta a nemzetet egyik kiváló publicistánk gyönyörű eszménye is 
a 30 millió magyarról, mely itt szorong a Kárpátok-koszorúzta 
medencében, — elringatta a nemzetet a Millenium ünnepe, mely-
nek gyönyörűséges egységesítő eszméje betöltött minden lelket. 

Aztán táplálták még a közszellemet az úgynevezett hazafias 
ünnepek, amelyek mindig csak a hazaszeretetet hangoztatták; így 
pl. a március 15-ike, amelyet helytelenül csak a szabadság ünne-
pének tartanak, amikor a márciusi i f jak és a nemzet tettével kap-
csolatosan a hazaszeretet erényét domborították ki, átkozva az 
osztrák uralmat, mely pusztította századokon át a magyart, a hőst, 
a kiválót, — a valóság pedig az, hogy ez ünnep a szabadság ün-
nepe, de épen olyan ünnep azért is, mert ezen a napon hasadt fel 
a magyar Glóbuszt behomályosító elfogultság felhőkárpitja, mi-



dőii dicső Rendjeink ..önként" lemondtak kiváltságaikról, mely 
századokon át megakadályozta a haladást, ellenben elősegítette a 
szolgaságot, a tudatlanságot és jobb sorsra érdemes köznépünk 
helyzetének megváltoztatását megakadályozta stb. 

Ott van október 6-ika, a szabadságharc vértanúinak ünnepe, 
egy fenséges dráma utolsó aktusa volt, amely nap nemcsak azért 
ünnep, mert alkalmat ad a hazaszeretet példaadóira való emléke-
zésre, hanem azért is, mert nemzetünk tragédiája iskolapéldája 
annak, hogy a reális alap elhagyása, az illúziók kergetése nemcsak 
az egyént, de nemzeteket is jalnak vihetnek! 

Állandóan folyt a magyar közönség dumpingolása a hazaft-
ságra és az osztrák-gyűlöletre. Ez felesleges volt, a magyart nem 
kell oktatni külön a harci erényekre, 1848 és 1914—1918 megmu-
tatta, hogy 1000 év óta hajszálnyira sem változott ezen erény 
benne. Fellángol az benne, ha olvassa a történelmet, vagy ha hívja 
a Haza! 

A magyar földmíves, a tanyák népe semmiféle hazafias ünne-
pen nem vett részt és mégis tudta a kötelességét; vájjon az érrebni 
osztályt állandóan kell oktatni hazafiságra? 

Ellenben a háború előtti 20— 30 év alatt sem a parlamentben, 
sem azonkívül nem hangzott el komoly intő szó arra nézve, lu-gy 
miért végzetes a Kiegyezés nagy művének megingatni akarása: 
nem hangzott el semmi figyelmeztetés arra, hogy a nemzetnek 
megerősödése, gazdasági létalapjának megteremtése mindennél 
fontosabb. 

E tanulmányaim közben akadtam egy történelmi munkára és 
egy időszaki folyóiratra, melyekben a sorok között, mint a derült 
égen egy átfutó felhő homálya van csak jelezve, a jelszavas poli-
tika által okozott időveszteség és a nemzetiségi kérdés megoldat-
lanságának feltartóztathatatlanul közeledő veszélye. 

E körülmények teszik érthetővé, hogy a jelen század első év-
tizedében, a háboril előtt, a nem tanult, nem oktatott és fel nem 
világosított közvélemény miért állott az ellenzék mögött, melynek 
magatartása a Magyarság végzetét készítette elő. 

Ugyanezen időben Ausztriában szlavofil kormány vitte az 
uralmat, melynek nyomán Ausztria az elemeire való bomlás jeleit 
mutatta, miközben nálunk is az ellenzék a Kiegyezés művét dön-
gette. Ezek után megérthetjük az uralkodó chiopy-i parancsát, 
mely akkor egy ú j abszolutizmus sötét árnyát vetette előre, periig 
az nem volt egyéb, mint az uralkodó azon hitének és akaratának 
kifejezője, hogy a birodalom akkori lázas állapotában az ő Had-
seregét, mint a birodalom utolsó támaszát, minden körülmények 
között egységesnek és erősnek akarja tartani. 

Ilyen beteg állapotban volt a Kiegyezés műve által összekö-
tött két állam a világháború kezdetén; osztrák részről az állam 
szétoszlása teljesen készen, magyar részről pedig a nemzetiségek 
lelkében élő centrifugális erőktől gyengítve. 

A hosszú háborúban kifáradt és elernyedt a társadalom min-
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den rétege, az állami hivatalok tisztviselői és mindenki a diadal-
masnak hitt háború elvesztése hírére lelkileg összeroskadt a rette-
netes kiábrándulás ökölcsapásától, — e méíybezuhanás állapotá-
ban, melyből ép úgy lehet a halál néma megsemmisülésébe csúsz-
ni, mint lehetett volna az öntudatra ébredés után egy új élet or-
kánjába ugrani, ha lett volna valaki, aki a fiilekbe dörögte volna: 
Halárokra magyar! — épen e kiválasztott pillanatban ölték meg 
Tisza Istvánt, talán az egyetlent, akinek energiája és helyzetisme-
rete képes lett volna életet önteni a megtorpant állami gépezetbe 
s a társadalmat a zülléstől megóvni. 

Ő is, ahelyett, hogy a figyelmeztető szóra idejében menekült 
volna és a harctérről rendben hazatérő katonaság élére állt volna, 
érzelmeire hallgatva, áldozatul engedte át magát! 

Nem hős, nem martyr kellett ez időben, hanem erő, vezérlő, 
parancsoló férfi! A határainkat nem kellene ma siratnunk! 

Van-e igazunk, vagy nincs a nemzetiségi kérdésben tanúsí-
tott eljárásunkban, melyet a világháború előtt alkalmaztunk a 
nemzetiségekkel szemben, ma már mellékes, annyi a bizonyos, hogy 
e kérdés centrifugái-ereje a magyar nemzeti államot széttördelte, 
mert az önként levált népek elhatározásuk pillanatában előnyö-
sebbnek látták sorsukat a szomszéd rokon népekéhez kötni. Lehet-
séges azonban, hogy ők is valamennyien csak érzelmeikre hall-
gatva, egy csalódással teljes kálvária-járás rögös útjára léptek . . . 

Trianon szakadékába zuhant Magyarország, sajtit fiainak ész-
szerűtlen magatartása, vaksága miatt. 

ISOEIlSágOh 89ö—SSIS-ia 
Magyarország 1000 éves viszontagságos történetét áttekintve, a 

következő tanulságok szűrhetők le: 1. A tatár és török pusztítá-
sok, bár ez utóbbi 150 évig tartott, mondhatni egy-egy évtized alatt 
kiheverhetők voltak, már ami a föld kihasználását és azon a nor-
mális élet visszatérését illeti. Ez mai elesettségiinkben különösnek 
látszik. Pedig egyszerű. A tatárjárás után IV. Béla idegeneket te-
lepített az elnéptelenedett területre, olyanokat, akik vagyonnal ren-
delkeztek és az újjáépítés munkáját saját erejükkel végezték. 
Ezért kiváltságokat kaptak. 

A rendeknek is megengedte a király, hogy egyes, fontosabb, 
általa meghatározott helyen, saját költségükön várakat építsenek, 
hogy legyen a népnek hova menekülnie a tatárok elől, ha azok 
újból visszatérnének, amitől évtizedekig féltek. Természetesen ők 
is kaptak kiváltságot. E várak lettek a későbbi oligarchia fészkei. 

A török kitakarodása után több száz gazdag külföldi család 
kapott hatalmas birtokot, kik hazájukból hoztak munkaerőt és 
tőkét a földek megművelésére. 

2. Végzetes volt rendjeink kapzsisága, mely a vagyongyűjtés-
nek rablás, önkényeskedés, árulkodás, sőt hazaárulás útján való 
gyakorlásából állt. Pirul az ember arca. Különösen nemzeti kirá-
lyaink alatt, kik között akadt nem egy gyenge akaratú, de lovagi 
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jellem volt mind. Történelmünk másként alakul, ha különösen fő-
rendjeink önfeláldozóbbak és nem követik a külföldi példákat. 

3. Nagy, európai szempontból is számottevő tényező akkor 
volt a magyarság, ha erélyes királya egyrészt féken uidta tartani 
az oligarchiát és a törvényeket megtarttatta, másrészt a nemzet 
harci készségét valamely cél érdekében foglalkoztatta. Különösen 
Nagy Lajos, Zsigmond, Mátyás király és Mária Terézia. 

A történelem támogatja azt az érzésünket, hogy nemzetünk 
csak akkor virágzott, ha volt jellemének megfelelő problémája, 
mely igénybe vette teljesen a benne szunnyadó tehetségek és erők 
teljes ekszpanzivitását, melyet fűtött lelke érzelmi felének hatal-
mas skálája. 

4. Mint kis nemzet, a történelmi Magyarországon sem élhe-
tett biztonságban; ő maga kicsiny volt arra, hogy függetlenségét 
saját erejével elismertesse, de Ausztria se tudta legyűrni. Együtt 
voltak tényezők. Ezért vélte szükségesnek Zsigmond és Mátyás ki-
rály Ausztriát megszerezni, hogy onnan anyagi erőt kapjon a ha-
talmi léthez. Ezért volt bölcs az 1867-iki Kiegyezés. 

Viszont ezért akadályozta meg Ausztria Magyarország gazda-
sági erejének teljes kifejlődését, mert ezzel Magyarország hatal-
mának, egyben pedig Ausztriától való függetlenségének alapját 
is erősítette volna. 

5. Végzetes volt hazánk fejlődésére az idegen gyűlölet, mely 
kezdettől fogva németellenes volt. Végzetes rendjeinknek büszke-
sége gazdagságukra, munkanélküli jólétükre, a magyar öncélúság 
kizárólagossága, a magyar Glóbusz passzív közszelleme, mely nem 
volt kíváncsi a külföld világfelfogására, miért is a rendek tudása 
rendkívül korlátolt, szűklátókörű. Ebből eredt a nemesi kiváltsá-
gokhoz való hihetetlen szívósság, melynek eredménye lett Ausztria 
részéről a gazdasági elnyomás (főképen adó nemfizetés miatt) és 
több hasznos reformnak elmaradása. 

6. A folytonos katonai életből és az ország közigazgatási szer-
vezetéből következett, hogy a tekintély volt sokszor a főcél, melyet 
valamely állással elérni hiúságból is és jövedelem végett is minden 
áron szeretett — mikor még katonáskodott, katonai hősiességgel, 
aztán pedig protekcióval, amire a megyei családi összeköttetés 
szolgált. 

Mindkét élet kielégítette passzív természetét, mely irányítást 
a fejtől várt. 

A Kiegyezés utáni idők tanúsága szerint a szabad pályák 
létérti küzdelmének szívós munkája helyett inkább kereste a biz-
tos hivatalt, biztosabbat a földbirtoknál, melyet visszaszerezni nem 
tudott, elfogult rövidlátással az egykor büszke magyar ivadéka 
szinte gerinctelenül tekintett a kormányra, mint a magyar Gló-
busz egyei iqü Napjára. 

Z.^LéTiemzet a csodát várók nemzete volt, annyira öntelt volt 
saját^gazságának tudatával, annyira elbizakodott, a világ folyásá-
ról ahnyira tájékozatlan volt s ezért hitte, hogy a nyugati 



hatalmaknak érdekükben lett volna tenni a nemzetért, mint pl. 
Thököly Imre, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos (— Trianon után 
is . . .). 

Azoknak csak eszköz volt e nemzet, mert a Világot egészen 
más eszmék foglalkoztatták, mint amit igaznak hitt a nemzet, mely 
a népek tanácsában csak kis pont volt. 

8. A magyar, kis nemzet lévén, minden politikai változás za-
varta az egységes világfelfogást a nemzet keretében belül. 

Ezért diktatórikusán kellett kormányozni: Géza, Szent István-
nak a kereszténység felvételében, később is a keresztény hit vé-
delmét vállalni kellett, — ismét később Zsigmond, Nagy Lajos és 
főképpen Mátyás alatt, csak így lehetett a nemzetet egy célra han-
golni. Török hódoltság alatt a nemzet inkább lélekben élt . . . 
Habsburgok alatt minden változás ellen opponáltak, miért is szük-
ségesnek érezték a Habsburgok is a diktatórikus kormányzást, 
melyet megkísérelt II. József és a Bach-korszak. 

1867 után a Kiegyezés pártjának különböző nevű párt ja nem 
diktatórikusán kormányzott-e a választási technikát megfelelően 
alkalmazva? A cél adta meg az erkölcsi alapot ehhez. 

A titkos választási jog halogatásának is az ad némi erkölcsi 
alapot, hogy a kis nemzet borotva élén álló létét nem lehet éppen 
aggodalom nélkül műveletlen tömegre bízni, melyet hangulata be-
folyásol inkább, mint értelme. 

A saját erőben való bizalmat, a csodák várásának elhagyását, 
a diktatórikus kormányzás f'eleslegességét egy módon lehet elérni: 
a szellemek felvilágosítását minél szélesebb rétegeire a társadalom-
nak kell kiterjeszteni. Kis nemzet útja csak akkor a leggazdasá-
gosabb, ha azt az értelem jelöli ki s az érzelem az akaratnak az 
akadályokon való átlendítésénél jut csak szerephez. 

9. Az évezredes kultúrák emlékein minden népnél tapasztal-
ható és érezhető valami szellemi egység, mely azokból kisugárzik, 
azokat körül lengi. 

Ezer év nagy idő már egy nemzetnél is. Vájjon a Magyarság 
felett elvonult e viszontagságos ezer év milyen speciális magyar 
szellemet hagyott hátra, mint olyant, mely valamely alkotáson, 
vagy szokáson át egységesen szól hozzánk, mint nemzetünkre jel-
lemző lelki vonás? 

Az ezer év alatt csak csekély megszakítással az ország vagy 
hadszíntér volt, vagy a hadra kelt sereg utánpótlásával lévén el-
foglalva, békés alkotásra senki sem ért rá, az ország maga is több-
ször volt megszállva, mikor is majdnem minden megsemmisült. Er-
kölcsi téren: a kereszténység védelme, Nyugat védelme, szabad-
ságáért folytatott hősi harcok stb. más népek is dicsekednek ilyen 
érdemekkel. Kiváló íróik, költőik más népeknek is voltak, kik ha-
sonló témákat dolgoztak fel hasonlóan kiváló művészi készséggel. 

Egyetlen dolog található, mely az egész történelmen átvonul 
vörös foltként, kiérezhető az elhatározásokból, a cselekedetekből 
s ez: a nemzet nagy többségének köz-szelleme, a magyar Glóbusz 
szűk horizontja, elfogultsága, mely fellázadt Szent István ellen, 



szította a testvérviszályt, kulminált a mohácsi vész előkészítéséhen 
és segített a Habsburg-házzal való viszonyt elmérgesíteni, gróf 
Széchenyi István korholó, oktató szavaiban sértést hitott s nem kö-
vette prófétai útmutatását s mikor végre a Kiegyezés létrejött, új-
ból lehetetlenné tette a nemzet annyira óhajtott megerősödését. 

E szellem, az örök ellenzéké, gáincsot vetett mindennek, vagy 
legalább is iparkodott, ami észszerű volt és lett volna a Magyarság 
érdekében. 

Ez ellenzésnek alapoka szerintem: a keresztény valliísnak erő-
teljes erőszakolása annak idején, mely Nyugatról jött s onnan 
kapta támaszát is a német lovagokban, kik tudvalevőleg akkor 
szívesen irtották a pogányokat saját népüknek elhelyezésére. 

A vallásnak kegyetlen terjesztését csak futólagosan említik 
az egykorúak, de ahogyan a pogányság minden maradványát el-
törölte az ú j irányzat, feltehető, hogy a kegyetlenkedéseket sem 
jegyezte fel. 

A magyar sensibilis lelkére az ősi hithez való becsületesen, hű-
ségesen ragaszkodó és öröklött ösztönének kiirtása, valamint a 
Keletről hozott s a rettenthetetlen s legyőzhetetlen Hadúr s talán 
más szellem-alakok köré font hitkoszorú lerombolása olyan döbbe-
netesen hathatott, hogy ösztönük lett a félelem mindentől, ami 
Nyugatról jön s ami német és ösztönös lett a törekvés visszahú-
zódni, elkerülni mindent, ami a jelent megváltoztatni akarta. 

Történeti tapasztalat: a földgömb majdnem minden népénél 
— Amerika, Afrika, talán Ausztrália vadon élő népeinél is — tud-
nak valami kosmikus eseményről, mely vízözönszerű volt. A vele-
járó félelem tudata már elenyészett, de maga a döbbenetes ese-
mény híre még él ma is . . . százezer évek óta. 

A magyar hittérítés erejének döbbenete élhetett és fennma-
radhatott nemcsak hírében, hanem a lelkekben kiváltott ösztönös 
félelemben is. 
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Miféle erők óvíák rneg 
a magyarságot az elenyészésfől akkor, midőn előttük a hun-avar 

birodalmak ugyanezen területen megsemmisültek. 

Árpád és népe haditechnikája felette állt az akkori nyugati 
népeké felett, amiért is könnyen sikerült elfoglalni az országot, 
sőt megvédeni is a szláv-német törzsektől 

Megóvta őket Géza és Szent István király bölcsessége, mely 
bár szigorú eszközökkel, de kiverte népéből a pogány szellemet, 
amivel a nyugati kultúrához való símulást elősegítette, majd le-
telepítette a történelmi Magyarország területén. Ugy a német-római 
császár, mint különösen a római pápa pont ilyen harcias népet kí-
vántak, épen ezen helyre, miért is támogatták, épen e helyre, mon-
dom, hol állandóan kellett a keresztény vallás megszilárdításáért 
harcolni úgy a Balkánon, mint az Északi tengerig terjedő területen. 

Magyarország tehát a nyugati kultúra keleti f ront ján műkö-
dött közre az ottlakó népek civilizálásában. 

Majd pedig a török nép megjelenése után a keleti és nyugati 
kultúrák között ütköző ország lett, sokszor mindkettővel harcban, 
néha önmagával is 

A mohácsi vészig (1526.) a harc volt az állandó foglalkozása, 
Franciaországtól Oroszországig, Szicíliától, Szalonikitől az Északi 
tengerig, Európa összes harcterein szerepeltek. 

1526 után a török hódoltság alatt az ország három részre sza-
kadása idején és utánna a XIX. század elején, nem annyira a harci 
ereje tar t ja fenn a magyarságot, mint inkább a sok szenvedésből 
kicsiholódott és megnemesedett nemzeti öntudata, mely nyelvében, 
irodalmában nyilvánult s amely arra ösztönözte, hogy ősi alkot-
mányát még jobban biztosítsa; közben pedig az idő követelte lan-
kadatlan harckészsége mindenkor tekintélyt szerzett neki. 

1848 után Deák Ferenc bölcsessége óvta meg, melyet a leti-
port nemzet szivesen követett. 

Fenntartotta annyi vihar, nyugtalanság, zaklatott közszellem 
alatt a magyar anya, a nő áldozatos, csendes munkája a bölcső, 
és a guzsaly mellett, az úr nélküli birtokon a jobbágyokkal való 
foglalkozás és a gyermeknevelés gondjai között, fenntartotta e hont 
az anyák és leányaik ölelő karja, mely a sokszor és sokáig távol-
levő férfit hazavárta és jutalmazta. 

Fenntartották a hont a kérges tenyerű, csapzott hajú, nehéz-
járású jobbágyok munkás nemzedékei, a magyar társadalomnak 
csendesszavú Edaphonja, mely olyan mélyen volt a társadalom 
alján, hogy majdnem ezer év telt el, míg a megértés és szeretet 
sugarai leértek hozzá. 
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Az ennek dacára egyrészt urával együtt harcolt a világban 
szerteszét, másrészt még a földet is megművelte és előteremtette 
mindazt az energiát, mely táplálta a nagy fellángolásokat, a nagy 
akarásokat, hogy történelmünk tündöklő fényévé változzék. 

Fenntartotta végül a hont a végtelen erő forrása és a cél is 
egyben — a föld, a magyar föld, az Alföld! — melyen évtizezrek 
alatt annyi nép megfordult és amely valamennyit egyformán táp-
lálva, keblébe zárta sírjukat. 

Mikor Árpád és népe a Kárpátok koszorúzta medence szélén 
megjelent, a római légiók által történelmivé volt az már felavatva, 
de csak az ő vérük hullása és poraik szentelték fel a magyarság 
hónává! 

Bár ők csak még a Kárpátok gerincén álltak 1000 év előtt, 
de hitük alapján biztosak voltak, hogy övék lesz a föld . . . 

. . . ma azonban mi, akik ugyanazon az Alföldön vagyunk 
már s bár ugyanazon ellenségek, ugyanazon a geográfiai helyen 
laknak mint 1000 év előtt, vájjon visszaszerezhetjük-e az ő ha-
gyatékukat ? 

ők birtokában voltak az erőknek, melyek megóvtak az enyé-
szettől minket utódokat is, de vájjon mi és a következő nemzedé-
kek mily erőkkel csikarjuk ki a sorstól a Jövőt? 



Trianon. 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában 
Hiszek egy isteni örök igazságban 
Hiszek Magyarország feltámadásában 

Amen. 
Ezen fohászszerű ima az egyetlen érték, melyet a magyarság 

a trianoni idők első 10 évében kitermelt a Jövőt illetőleg (külpo-
litikára nem gondolok). 

Micsoda jellemző! 
Ez is csak érzelmi világának szerény kifejezője, ez egyetlen 

lépése a Jövő felé. Egy nemzet, melyet a „béke" pusztulásra ítélt, 
csak ennyit tudott saját erejéből tenni azon Jövő felé, melyről 
álmodik s mely dicső múltjának méltó folytatása lenne. 

Tettek? Trianon után két út állt a magyarság előtt. 
Az egvik: megfújni Rákóczi tárogatóit . . . de ezzel meg-

ásódott volna a sír is, melybe a magyarság elsülyed a szomszéd-
népek gúnykacaja közt . . . 

A másik út: számbavétetnek az erők s megkezdődik lerakása 
azon alapoknak, melyeken a gazdaságilag életképtelen, csonka or-
szág élete megszilárdul annyira, hogy ki tudja várni a megfelelő 
időt életfeltételeinek megváltoztatására. 

E helyett egy legendás történelmi név kormányának árnyéká-
ban nyugodni tért a magyarság a vesztes háború és a békeszer-
ződés okozta lelkiizgalmak után, majd egy minden történelmi ta-
pasztalattal ellenkező, csodálatos optimizmus, csodavárás álomvi-
lágába szenderült, mialatt azonban a valóságban egy mondhatni, 
káprázatos fényű gazdasági életet produkált kölcsönpénzen, mely 
méltó volt az intéger Magyarország gazdaságához inkább mint egy 
Csonka-ország gazdasági erejéhez. 

A történelem feljeyezte, hogy 1849 után a magyarság nem 
tudta, nem birta hinni, hogy őt legyőzték a harcban, s hogy ezért 
kellett letennie a fegyvert Világosnál, miért is még Kossuth Lajos 
is azt híresztelte — és ezt Görgey Arthur sohasem cáfolta meg 
életében, hogy árulás történt s csak ennek eredménye lett a fegy-
verletétel. Állítólag e tudatban őrizte meg a magyarság hitét a 
Jövőbe. 

Talán a nagy világháború után is ezért terjesztetett a csodá-
latos optimizmus a legendás név nyomán . . . 

A legutóbbi hónapokig (1931. tavasz) még csillogtak a sze-
mek, majd ő . . . így, majd ő úgy . . . és hallgatott a trianoni idők 
magyar Sphinx-e, kinek minden lépését itthon — külföldön a hí-
vők, a jólhallók — a mégjobban értesültek bizalmas suttogással 
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magyarázták, a fejleményeket is hozzátették, melyek végső ered-
ménye mindig a magyar „virradás" Ígérete volt . . . hogy egy szép 
napon beállít a Jövő, hermelin köpennyel fehér lovon, a büszke 
magyarnak átadja a régi határokat, a 10 évvel ezelőtt elűzött szol-
gabíró visszamehet talán ugyanazon városba, talán ugyanazon Író-
asztalhoz, melyet 10 évvel ezelőtt elhagyott — ismét virul a határ 
— a magyar Glóbusz sarkai visszazökkennek régi helyükre, lel-
künk dagad majd a boldog tudattól, hogy a magyarok Istene őrzi 
igazságunkat s nem hagyta el népét . . . — a közeli múlt csak 
álom lesz — mert nekünk van igazunk, mienk a történelmi Ma-
gyarország területe újból, a vérrel szerzett, fenntartott, . . . dicső 
múlt jutalmaként! 

Mennyi naivitás! A történelem számtalan példája bizonyítja, 
hogy az elvett területeket soha önként vissza nem adták. A dicső 
múlt nem elég alap a visszakövetelésre, mint gróf Széchenyi István 
is mondja: „A dicső múlt olyan, mint egy birtok, azt meg is kell 
tudni tartani." 

Az öncélú magyar életet mindennap ki kell érdemelni, ezért 
minden pillanatban áldozni kell majd. A múltban vérrel áldozott 
a nemzet, verejtékkel a földet túró jobbágy, de keltőből sarjadt 
mindaz a szép, jó és igaz, ami a magyar nemzet történetében fé-
nyes és értékes. 

Gróf Széchenyi István a nemzeti állam egyik feltételeképen 
jelölte meg az erők koncentrálását. Mi ezt elmulasztottuk 1867 
után. A nemzetiségek lelkének centrifugál ereje az alkalom meg-
jelenése pillanatában — 1918—19-iki magyar központi kormány-
hatalom teljes szétziillése idején, — leszakította a területeket és 
a szomszéd, velük rokon-nép országához csatolta. 

Tény az, hogy az ő lelkiállapotuk akár külső izgatás, akár 
belső hibák miatt a centrifugál erőknek melegágyai voltak. Tény 
az, hogy az események nem nekünk adtak igazat. Ellenben gróf 
Széchenyi Istvánnak lett igaza, amidőn az erők koncentrációját 
kívánta a nemzeti állam első feltételeként. 

Vissza lehet-e ezen területeket erővel szerezni? A közeljövő-
ben aligha, később meg már nem is kell erőszak. 

Az idő kereke gyorsabban halad, mint azt a magyar Glóbuszon 
észrevesszük. Egy új technikai eszköz félelmetes ereje bontakozott 
ki az ámuló magyarság előtt, főképen a háború utáni időkben és 
ez a pénz — a tőke — a magyar Glóbusz sorsát is ez fogja irányí-
tani. 

Közel van az az idő, mikor a fokos és karikás ostor a mú-
zeumba kerül, az a harci erény, mely majdnem 1000 évig támogatta 
a magyarságot, hamarosan inkább akadály lesz — . . . mit ne 
adjon az Isten! 

Az elmiilt világháborúiban is úgy tündöklött a magyar harci 
erény, mint még soha, mióta a Magyarság nemzet ként él e földön 
és mégis vesztes lett. A harci erény már nem egyedüli feltétele egy 
nemzet jövőjének. 

A kultúra mai állása, a nemzeteknek gazdasági egymásrautalt-
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sága s a közlekedési eszközök fejlettsége mellett minden nemzet 
minden tagja elsősorban mindazon javakat igényli, melyek az ő 
boldogulását elősegítik. Minthogy pedig a javak megszerzése csak 
szellemi és anyagi értékhez van kötve és nem nemzetiséghez, közel 
az idő, midőn egy áHam keretén belül az egyes nemzetiséghez való 
tartozás csak annyi különbséget tesz, mint ma a különböző Daliás-
felekezethez való tartozás. 

A gazdasági érdekek kényszerítő parancsa, a gazdasági 
együttműködés szükségessége visszacsatolják az elszakított terüle-
teket oda, ahová az isteni Gondviselés rendelte. 

A Kárpátok koszorúzta medence alkatát nem lehet megváltoz-
tatni; a Maros a Tisza felé folyik; a Vág a Duna felé, a hegyek az 
Alföld felé lejtősödnek, tehát a fizikai erők a közlekedés útjain 
a lejtőn lefelé kényszerítik a haladást. Ezzel ellentétben is lehet 
közlekedni, sőt el lehet kerülni az egész Alföldet, de ezen elkerülés 
energiába kerül, melyet a gazdasági verseny aligha bir el. 

A trianoni békediktátum ökölcsapása tanítja meg a Magyar-
ságot arra, hogy a többi nemzetiségnek is joga van lelki életét mű-
velni, ami nemcsak azért brutális tanítás, mert Róma mintaszerű 
tartományi adminisztrációjától kezdve a francia és angol tartomá-
nyi adminisztrációkig sok példa volt előttünk arra, miszerint a leg-
jobb assimiláló eszköz a jó adminisztráció, — hanem azért is, mert 
gróf Széchenyi István prófétai előrelátása 100 évvel ezelőtt előre 
figyelmeztetett a nemzeti állam első legfontosabb feltételére: a tár-
sadalom összes erőinek egyesítésére. 

Ezt mulasztotta el az elfogult magyarság, bár az 1867-iki ki-
egyezésben a törvény benne van, de végrehajtatlan maradt. 

Ezért fizet Trianon! 
A történelmi Magyarország tehát újból meglesz, melynek ke-

retében a magyarság az ő lelki kultúráját tovább művelheti és ha 
elég élelmes lesz eszét is belevetni a munka eredményességének 
szolgálatába, kultúrfölényt érhet el, mely ellenállhatatlanul vonzza 
a más nemzetiség lelkét is, mert a szép a szellemben, az igaz a tu-
dományban legyőzhetetlen! 

Azonban gróf Széchenyi István a nemzeti állam kiépítésének 
sikerét ahhoz a másik feltételhez kötötte, — jövendölte — hogy a 
nemzet gazdag és tanult legyen. 1867-től a mai napig e téren is 
vajmi kevés történt. 

A kiegyezés után a jelszavas politika s a kiegyezés művének 
tehát a béke — védelme teljesen lekötötte a kormányt, s nem tud-
tak, talán nem is akartak tenni elhatározó lépést a magyar köz-
gazdaság jövőjének megalapozása érdekében. Megelégedtek azzal 
és a gazdasági élet nem is követelt egyebet, mint amit tettek, 
tudniillik: az Ausztriával való közös vámterületet fenntartották. 
A közös vámterületen fejlődött Potemkin gazdasági élet virágzó 
volt s lett volna továbbra is, ha ez örök életű lehetett volna, de 
ők tartósnak hitték s a magyar mezőgazdaságot — az állam funda-
mentumát — elmulasztották olyan állapotba hozni, hogy önálló 
vámterületen is megélhetett volna az ország. 
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Á Tulipán-mozgalom megmutatta, hogy politikai jelszóként 
szerepelt az önálló vámterületre való törekvés is, mert ekkor mon-
dotta gróf Tisza István 1904-ben egy munkapárti értekezleten: Ha 
ez létesülne, a kisgazdák százezrei mennének tönkre s velük az or-
szág egész gazdasági élete, mert nincs meg annak az előfeltétele. 

Imeí volt, ki tisztán látta a helyzetet és tudta, hogy mezőgaz-
daságunk csak virágházi növény. 

1867-től a világháborúig eltelt 47 év alatt elmulasztotta a nem-
zet saját gazdaságának megalapozását s egyben az általános szel-
lemi nivó emelését — tehát gróf Széchenyi István második felté-
telét sem teljesítette a nemzeti állam biztosításához 

Önállóságának minden értékes s nem lényeges attribútumának 
birtokában, tehát szabadon de szegényen élve köszöntött ránk a 
világháború végzete — a nemzeti állam első megpróbáltatása . . . 

. . . ma pedig így állunk végzetünk útján teljesen fegyver-
telenül, igen szegényen, de szabadon, kitéve a nemzetközi gazda-
sági élet viharainak, melynek útjában mi igen kis tényezők va-
gyunk, mint ahogy Árpád népe is kicsi lett volna, ha haditechniká-
juk segélyével ki nem erőszakolják a nyugati hatalmakkal szem-
ben kedvező Sorsuknak itteni meggyökerezését. 

Gróf Széchenyi István második feltételében is helyesen látta 
a jövő biztosítékát, — szemben Kossuth Lajossal — ezt már bő-
rünkön érezzük. A történelem pedig arra tanít, hogy a gazdasági 
rabszolgaság és ezzel együtt a történelem színpadáról való letűnés 
a sotsa annak a népnek, mely szellemben szegény és drágán termel. 

A fejlett közlekedési technika mellett nem lehet az időtől várni 
a helyzet javulását, mint tették az ősök a tatár és török pusztítás 
után, mert akkor két történelmi erő őrizte a nemzetet: a magyar 
anya és a föld — az idő nem számított; ma a technika diktálja 
az ütemet, nincs idő kivárni, míg a büszke tölgy kihajt! Ma az idő 
sürget, mit Pató Páléknál is kár volt figyelembe nem venni, mert 
ettől koldulunk ma! 

Jövőnk attól függ, vájjon tudományosan megalapozott s cél-
zatossá tett gazdasági együttműködésbe a nemzet egészét bele tud-
jük-e vonni saját, vagy külföldi tőkével úgy, hogy az ország min-
den természeti kincse, energiája felhasználtassék alkalmas terme-
lésre ?! 

A mai gazdasági válság csak ízelítő ahhoz a gazdasági pusztu-
láshoz s lelki depresszióhoz képest, ami vár a magyarságra, ha e 
téreri elmulasztja az idejében való cselekvést. 

A nemzetközi gazdasági helyzet kihatásaira fogja sok tényező 
a mai helyzet bajait, s a külföldön is előforduló bajok közismert 
Volta Uiegkönhyíti ennek elhitetését. A magyar közvélemény tájé-
kozatlansága, híszékeilysége, s minden idegszálával a mindenkori 
kormányzat iránt beidegzett fegyelme alkalmassá is részi a tüneti 
gyógykezelést ahelyett, hogy a mának élés mellett a Jövő munká-
lása érdekében is kitartó, állandó csendes munka folytat látnék. 



Trianon eredményei: 
Csonka-Magyarország önálló nemzeti állam, tehát felesleges 

ezt még öncélul kitűzni. 
Csonka-Magyarország szegény, sőt koldús ország ma, sőt volt 

is az első pillanattól kezdve, — de szabad . . . 
A magyarság nem prófétájának jóslatai útján törekedett meg-

közelíteni a nemzeti állam eszméjének megvalósítását 1867 után, 
miért is csalódott az attól eltérő útján, azért bűnhődik, mert a tör-
ténelem tanúsága szerint a múlt: csak érdem, a jövő záloga, de 
annak biztosítása csak újabb áldozat, küzdelem, erők eredménye 
lehet. 

Tanulság: Vissza kell térni gróf Széchenyi István utasításához. 
Tehát a Jöoö munkálásának két feltételét kell teljesíteni a 

magyarságnak: 
Egyik: a politikai alkalmazkodás, a 
másik: a tudomány terjesztése s alkalmazása, hogy a terme-

lés, s annak munka-koefficiense átalakíttassék. 



Megállapítások» 
Minden kultúrának előfeltétele egy bizonyos gazdasági, va-

gyonossági állapot. Ugy a kultúrának, mint a gazdaságnak alapja 
a Világszemlélet ismeretelemének bizonyos foka, tehát a tudomány. 

A nemzet vagyonosodásának tehát szellemi függetlenségének 
út ja : a termelés. Á termeléshez pedig: tudomány, munka, s tőke 
kell, a sorrend nem lényeges. 

Évezredes tapasztalat szerint tőke mindig van ott, ahol a tu-
domány békés munkában a termelés szolgálatába állhat. 

A tudás nemzetnemesítő hivatását már gróf Széchenyi István 
kiemelte; csak kiáltó ellentétre mutatok rá arra, hogy bár tradició 
a magyar lelkületben a függetlenségre való törekvés intézményei-
ben, ő maga egyénenként nem ismerte föl azt az előkelő független-
séget, melyet a tanulás s a tudás nyújt a szerény léleknek. Miért? 
Szerintem azért, mert a nemzeti függetlenségért lelkesedni lehetett 
esetleg romantikus körülmények közt meghalni, de emezért csak 
tanulni kellett volna! 

A termelés „eredménye' munkával — energia felhasználásá-
val — keletkezik a nyersanyagból. 

A munka, melynek ára a termelés árában kifejezésre jut, két-
féle: egyik a szervezés s adminisztráció munkája, a másik a fizikai 
munka, melyet a munkás s a gépek szolgáltatnak. 

Az első: ide tartoznak az összes állami, községi s magánhivn-
talok, melyek végeredményében a nemzeti termelés eredményes-
ségét igen befolyásolják. A legtöbb adminisztráció keresztmetszete 
a következő: a munkát ténylegesen végzők rétege felett vezetés, 
ellenőrzés stb. címeken a tevékenykedés egész szövevénye terpesz-
kedik, melyben a szinekurás személyek nem éppen kis illetmény-
nyel könnyen elhelyezkednek anélkül, hogy fölöslegességük látha-
tóan zavarná az egész szervezet összhangját. Különösen kifejlődött 
e redszer a Kiegyezés utáni időben, de nem kisebb sikerrel élt to-
vább Trianon után, amikor a B-listákkal megritkult sorokból kiszo-
rulva azon hivatalokban találtak helyet, melyek célját volt csak 
nehéz kitalálni. 

A történelmet olvasva önkéntelenül összehasonlításra kíván-
kozik a következő kép: amint az 1848 előtti időben a rendek job-
bágyaikkal tarttatták el magukat nem adózván, nem katonáskod-
ván, úgy azok utódai a középosztály fiai a köz-, magán-, állami 
hivatalokba tódulva, minden eszközt felhasználva szinte fölöslegc-
sen terhelték az adófizetők számláját. 

A fizikai munkát végzi a munkás és a gép. Mindkettő munká-
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jának eredményességét erősen befolyásolja a szellem, mely benne 
megtestesül. 

Az értelmes munkás előnye ismert, s ha megfizetjük, szinte 
pótolhatatlan. 

A gép legjobb, ha benne egy a kor színvonalán álló elv jut 
érvényre. 

Megjegyzés: a gép látszólag ellensége az embernek, mert fe-
leslegessé teszi. Téves beállítás. A kellő helyen s a szükségletnek 
megfelelően alkalmazott gépek felmentik az embert az időt rabló 
alacsonyfokú munkától s ezzel éppen annak érdeket szolgálják. 
A tőke korlátozható a gép alkalmazásában annyira, hogy az egyen-
súly a termelés s a munka vásárlóképessége között megmaradjon. 

De hogy a gépek szerepét a termelésben jobban korlátozzuk, 
azt csak a magyar világfelfogás remélheti, mert a nagy Világ a 
mi elmaradottságunkat éppen olyan részvétlenül fogja kihasználni 
gépeivel, mint ahogyan kihasználja pl. a Kongóét. 

A gép üzeméhez olcsó üzemanyag kell. A világítás, motor-
erők, közlekedés erői, . . . mind. mind olcsó üzemanyagból állítan-
dók elő, ha olcsó árat akarunk. 

Például: a buza termelési költségében, mikor az a gazda mag-
tárába kerül, már 55—50°/o az energia ára, melyet a gazda: szántás, 
vetés, trágyázás, aratás, cséplés, behordás, stb. címén fogyasztott. 
Ebben nincsen benne a közben felhasznált iparcikkek árában fel-
számított energia ára. 

Minél több technikai eljáráson s helyváltoztatáson megy át a 
nyers árú, míg készárú lesz belőle, annál több az árában a fel-
használt energiák költsége. 

Számtalan árú árának elemzésével lehetne igazolni, hogy az 
olcsó termelés egyik alapvető feltétele: az olcsó munka. Energia 
alatt munka értendő. 

A munka mechanika szerint: az út és az erő megfelelő érté-
kének szorzata . . . azaz kicsi a munka, ha jó úton olcsó erővel 
vontatok valami járművet vagy végzek munkát. 

A Magyarság jövője e mondatban van leegyszerűsítve kife-
jezve abban, hogy minden munka a lehető legolcsóbban végez-
tessék. 

Ma válaszúton áll a magyarság s lenne még akkor is, ha inte-
ger volna az ország: vagy rátér a legolcsóbb szellemi s mechani-
kai munka útjára, leráz magáról minden hivatali feleslegeket, ve-
zéri ballasztokat, bálványul szolgáló elveket elhagy — mint tette 
Géza Szent István idejében a pogány vallással és szellemmel (szó-
val alkalmazkodott . . .) vagy az öncélúság hímes lepkéje után 
futva a mindgyakrabban ismétlődő gazdasági krízisekben elgyen-
gül s tehetetlen áldozata lesz az erősebb gazdasági erőknek! 

Ezek történelmi erö)k, melyekben nincs szimpátia, igazságérzés, 
múlt, — érdem — megbecsülés . . .! 

Az első út: a gróf Széchenyi István által már ajánlott, de fi-



76 

gyelembe nem vett út . . . ahhoz, hogy a magyar nemzet gazdag* 
tanult, tehát szabad és független legyen . . . majd! 

A kellő időt elmulasztván ma már hosszú az út odáig, s keser-
ves . . . de járható még, bár az idő rövid. 

Gazdasági romlásunknak nem egyedüli oka, sőt nem is az első 
oka a világgazdaság zűrzavara. 



A nemzet gazdaságának alapja» 
A gazdasági élet zavarai majd mint bizalmi válság, majd mint 

termelési válság, majd ismét mint értékesítési válság stb., végül 
mint aranyválság tükröződik a megfigyelő előtt, holott az egész-
nek végoka a nemzetközi politika által megzavart gazdasági egyen-
súly lengése; a háború által termelt kis államok autarkiára való 
törekvése a nemzetközi érintkezésbe és így a gazdasági életbe is 
átvitte a politikai gyűlöletet. 

A nagy nemzetek hamarosan megfognak egyezni s az ő gaz-
dasági életüket politikailag is biztosítják, mikor is viszonylagos 
nyugalom áll majd be, ami megszünteti azt a bizarr helyzetet, 
hogy a telt raktárak szomszédságában sőt tövében az éhhalál el-
kerülése végett inségadót fizet az, akinek van még valamije. 

Ha minden zavaró körülmény meg is szűnik, a magyar gaz-
dasági válság tovább fog tartani, melynek alapoka akkor fog csak 
kitűnni, ha a világgazdasági élet zavaros hullámai lefolynak. 

Ma már mindenki biztosan látja azt az összefüggést, mely a 
magyar mezőgazdaság prosperitása s az ország sorsa közt fennáll. 
Ez is Trianonnak köszönhető. 

Az 1867-es kiegyezés korában a közös vámterület 5—8 arany-
korona prémiumot ajándékozott a magyar mezőgazdaságnak (1914-
ben a háború előtt Liverpoolban 19 aranykorona volt a búza ára, 
míg Budapesten 24 aranykorona). 

Ezen ajándéknak két hatása volt. A gazdákat sarkalta arra, 
hogy olyan területeket is művelés alá vegyenek, melyet anélkül 
parlagon hagytak volna. A gazda termékeit biztosan eladhatta, 
vagyonosodhatott, ezzel együtt az ipar és kereskedelem is meg-
élt. Az országban az a tudat erősödött meg, hogy a magyar Ká-
naán léte biztos. 

A többtermelés se adott gondot, mert a nép természetes sza-
porodásából előálló feleslegeket egyszerűen Amerikába szállíttatta 
az állam intézményesen, ami olcsóbb volt, mint a népfelesleg fog-
lalkoztatása végett való beruházások költsége. 

A prémium másik hatása: az iparcikkek árának emelkedése, 
mert a prémiumot a vámterület lakosai fizették meg. 

Trianon meghozta az önálló vámterületet, melynek rémét Tisza 
István gróf igen jól látta, de a Magyarság még ma sem látja. 

Látását megakadályozza az a hit, hogy a háború utáni magas 
buza-árszint az folytatása volt a békeévekének, s az a hit, hogy 
a mostani világgazdasági krizis megszűnése után a buza-árszintje 
legalább is a békenivóra fog emelkedni. Emelkedni fog, de csak 
a 14—16 aranykoronának megfelelő világpiaci árra, ami 23—24 P, 



szemben a magyar mezőgazdaság mintegy 24 P-ős termelési költ-
ségével. 

Sokan kétségbe vonják a termelési árnak e magasságát, me-
- lyet én egy gazda-publicista hírlapi cikkéből vettem, jellemző a 

magyar állapotra, hogy a termelési költségek hivatalos megállapí-
tására nem volt még szüksége semmiféle hivatalos szervnek, ha 
volt is, becsüléssel állapították meg. Vájjon mi értéke lehetett egy 
számadásnak, amely becslésen alapult? 

Szegénységünk és biztos pusztulásunk oka az alföldi gazdál-
kodás elmaradottsága ősi mód ja, az a szellem, mely nem vett tudo-
mást a tudomány által nyújtott segédeszközökről azon célból, hogy 
a földet javítsa, más termelvénnyel pótolja a gabonát ott, hol az 
lehetséges és gazdaságilag megokolt, hogy korrigálja az időjárást 
egy nemzet sorsát a májusi eső legendájára bízva, mely megengedi, 
hogy a trágyát tüzelőanyagul használják föl, mely nem követel 
őszi szántást, még kevésbé a tarló feltörését minden gazdától, mely 
nem követeli a tagosítást sem pedig gazda-statisztikát az egész or-
szágról stb. 

Egyedüli tevékenysége a múltnak a Tisza szabályozása, a fö-
lösvizek levezetése, úgy látszik azért, mert annak volt olyan út-
törője, mint gróf Széchenyi István. 

Az ő idejében az elég is volt. de nálunk az idő haladását csak 
a politikában figyelték. Megható olvasni a magyar mérnök-társa-
dalom 1900 év körüli tevékenységét az önálló vámterület előkészí-
tése tárgyában, melyet ők komolyan vettek, holott az csak politi-
kai gáncsvetés volt — a kormánnyal szemben. 

A Kiegyezés korának béke évei elmúltak, sőt álommá magasz-
tosultak a háború s az azt követő gazdasági megrázkódtatások ide-
jén. de az emberek mentalitásában a béke gazdasági színvonala 
annyira megrögződött, hogy I r ánon minden országcsonkító ha-
tása, és annak célzatossága: a magyarság sorsát a pusztaságéhoz 
kötni és a Magyarságnak egy kiszáradó tó összeszoruló lényeinek 
sorsát juttatni Jövőül — e végzetes kép sem tudta az intézők fi-
gvelmét kellően felkelteni. 

Nem tudta! 
A gabona árának a háború utáni látszólagos állandósága fel-

bátorította az intéző köröket dacára előkelő szakértők intő figyel-
meztetésének olyan költségvetés készítésére, melynek összege: egy 
milliárd pengővé dagadt a legutóbbi évben. Milliárd pengő! 

Vájjon a mezőgazdaság, a hozzátartozó szakoktatás, ezzel kap-
csolatos kísérleti ügyek mennyivel vannak dotálva e horribilis ösz-
szegben? 

Csak egy liliputi számmal: 3? millióval. 
Miről beszélnek e számok? nem beszélnek, hanem zokogva pa-

naszkodnak! 
Kedves Olvasó! tedd szivedre kezedet és valld be: vájjon e 

két szám nem élénk bizonysága-e azon Közszellem létezésének még 
ma is, mely 1526 óta él a magyarság vezető osztályáiban, mely 
csak önmagát látta személyében fontosnak minden intézményében, 
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mely önző volt s szűkkeblű mindennel szemben, ami nem volt po-
litika . . . a földet birtokolni szerette s annak gazdagságával tün-
tetni, de önzése nem engedte, szűklátó köre nem késztette arra, 
hogy földjének kincseit jobban kiaknázza, jobbágya munkáját 
megkönnyítse . . . úgy tudta: elég a földet felületén felkarcolni 
s a magot rászórni, a többit úgyis a jó Isten végzi el. 

Ha éppen az idő nem kedvez, kibirja a paraszt a szükséget, 
az úron meg majd segít a zsidó (a pénz) s ha aztán a végrehajtó 
is odakerül . . . majd a sógor besegít valami hivatalba . . . 

Az ország, a nemzet, mely kulturális életet akar élni egy Tria-
non után, mely még égbekiáltóbb módon domborítja ki függősé-
günket a földtől, mint az integer ország esetén volt, egy ilyen or-
szág csak 5 százalékéit a kiadásainak fordítja a föld megjavítá-
sára, kincseinek kiaknázására, sib., hogy erőt, fegyvert szerezzen 
Jövőjének kierőszakoléisáral? . . . 

Ezt tovább nem fejtegetem, nincs rá gondolatom. Elvégzi ezt 
brutálisan az élet, a rideg valóság, melyre virrad a legszínesebb 
illúzió, a legmélyebb álom, a szűk látkörű elfogultság is. 

Két útat követhetünk a gazdasági életben. Vagy önállóan, füg-
getlenül akar élni a nemzet a többi államokkal csak kereskedelmi 
szerződést kötve. 

Vagy valami közös vámterületet alkot valamely szomszédos 
gazdasági területtel, mint ahogyan Ausztriával élt a háború előtt. 

Mindkét esetben termelésének olcsósága az alapja a megélhe-. 
tésének, nem beszélve a világpiaci szükséghez alkalmazkodó ter-
ményekre való áttérésről. 

Ha független gazdasági egység marad a Csonka-ország, eo ipso 
az, ha közös vámterületben egyesül valamely szomszéddal, akkor 
is, mert a prémium a közös feriilet iparcikkeinek árát emelni fogja; 
ámde az iparcikkeknek világpiaci ára van úgy, hogy a gazdáknak 
juttatható prémium annál kisebb, minél drágábban termel a gazda. 

Sőt elképzelhető, hogy nem is találunk olyan gazdasági terü-
letet, mely ha jlandó volna prémiumot adni gazdáinknak mai ter-
melési áraik mellett, mert olyan magasra emelné az az iparcikkek 
árát, mellyel azon gazdasági terület nem tudna versenyezni a vi-
lágpiaci árakkal. 

íme a gazdasági meggondolások is oda vezettek, hogy a ma-
gyar Jövő lítja nem annyira a Politikában, mint inkább elsősor-
ban a Gazdasági Kérdésekben kulminál. 

Az ezeréves történelem bizonyítja, hogy a magyarság mindig 
a Németország felől jött eszmeáramlatok hatása alatt volt. Vagy 
azok szolgálatában állott, mint a kereszténység védője, vagy ezek 
ellen küzdött, mint 1526 után történt 1867-ig, illetve a világhá-
borúig. A jövőt is ilyen hatások fogják befolyásolni. 

A német racionalizált ipar elárasztja Európát. A németek ener-
gia-hálózata, a vízerőtelepek és a vele együttműködő centrálék ki-
használásával már készen van úgy. hogy az ottani mezőgazdasági 
termékek árában is hatalmas versenyt fejthet ki. Egy textil kar-
tell-tárgyalás alkalmával 1930. év folyamán kitűnt, hogy a német 
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összes önköltség kisebb, mint a francia önköltségnek munkabér-
részlete. 

A magyar Jövő problémáját tehát nem a kard oldja meg, mint 
annyiszor a múltban, hanem egészen új történelmi erőket kell an-
nak szolgálatába állítani, újakat a magyar szellemnek s ennek 
megfelelőleg a társadalmi gondolkodásnak, a mindennapi életnek, 
az egyének érvényesülésére törekvésének — az egész Világfelfo-
gásnak át kell alakulnia. 

Az átalakulást kikényszeríti az Élet, parancsolja a Jövő biz-
tosítása, melynek útját — nálunk először — döntően irányítja 
majd a Tudomány és a Technika. 



Tudomány és Technika, mint a Jövő fegyverei» 
A Ma súlyos problémái azért merültek fel, mert a Politika el-

rontotta az ország dolgát; most a veszély pillanatában meg kell 
tenni minden lehetőt. A Csonka-ország életképtelen gazdaságában 
a különböző termelő tényezők civakodnak, ezek vitáját el kell in-
tézni, ma ennek, holnap annak adva igazat, közhangulat szerint 
reményt élesztve stb., stb. Ezek kisegítő eljárások, átmeneti ügyek 
lehetnek csak. 

A jövő munkálására azonban ettől függetlenül kell gondolni 
és amire nézve nem lehet véleménykülönbség az egyes pártok, tár-
sadalmi rétegek, termelési tényezők közt, az az, hogy e munka ál-
landóan folyjon, az erre hivatottak dolgozzanak és készüljenek, 
mint egy hadjáratra, mely jönni fog, ha élni akarunk. 

A Csonka-országnak kétféle kincse van. Egyik: a szellemi kin-
csek, nemcsak az ősök szellemi hagyatékában, hanem az élő szak-
emberek százainak agyában, tapasztalataiban, munkakészségében, 
lelkesedésében. 

A másik: természeti kincsek. Ezek megcsökkentek ugyan 
Trianon után, de van annyi, melynek racionális kihasználása lehe-
tővé teszi nemcsak a szerény megélhetést és a politikai akcióra 
alkalmas idő kivárását, hanem még kultúrát is teremthet a Csonka-
ország. 

Újból említem az időt, mely sürget, nemcsak a világverseny 
várható mielőbbi feléledése s gazdaságilag elnyomó hatásának ér-
vényesülése miatt, hanem meri szellemi kincsünk hordozói kidől-
nek, az újak pedig tapasztalat nélküliek lesznek. 

Természeti kincsek alatt főképen a gazdasággal közvetlen 
összefüggésbe hozhatókat értem, mint: a szén, a földgáz, olaj, az 
Alföld talaja, melyek a jövő gazdálkodásában olyan fontos ener-
giát hordják. 

A szén-energia néhány évtizedre elég csak, ezért, de azért is, 
mert az energia olcsóságával áll, vagy bukik az ország gazdasága, 
ezen kincsek kizárólagos birtokba vétele az állam részéről el nem 
kerülhető. Végzetes lenne, ha energia szempontjából szolgaságba 
jutna a gazdaság, akár azért, mert a szén hamarabb elfogyna, mint 
az ország megerősödött és gondoskodhatott volna annak pótlásá-
ról akár azért, mert az energiát hordó anyag drágulása magán-
kézben a gazdaság lehetetlenülését okozná. 

Ez okból az állami monopólium, ha valaha megokolt volt a 
gazdasági életben, úgy ma a Jövő ez alapvető kérdésében indokolt 
és elkerülhetetlen. 

Az energia-gazdálkodás elvei és jövőben követendő módozata 
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a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletnek 1920-ban a kereskedelmi 
m. kir. Miniszterhez beadott Emlékiratában le vannak fektetve. 

Itt csak nyomatékkal kiemelem, hogy a szén-takarékosság el-
vei nemcsak végrehajtandók a legszigorúbban, hanem kiterjesz-
tendőnek tartom a magánháztartások tűzhelyeire is. A hazai szén 
és lignit gazdaságos eltüzelésére, sok hamunak, salak, kő, hasz-
nálat közben porzás nélküli eltávolítására — ez a hazai szenek al-
kalmazásának fő hátránya és akadálya — standard-tipusok szer-
kesztessenek (könyen kezelhető, billenő rostéllyal) különböző nagy-
ságban, hogy mindenféle háztartás megtalálja a megfelelő méretűt. 

A szén, mint energiaforrás, szigorúan, korlátoztassék kis tele-
peknél, s ha elkerülhetetlenül fenn kell tartani, a kazán befalazása, 
a rostélv méretei hazai szénnek megfelelően átalakíttassák. 

A kooperáló energiacentrálék közül azok, melyeknek gazda-
ságos kihasználása biztosítva van, sürgősen felépítendők. 

Szénbányától távol levő helyeken sem a szén ára, sem moto-
rikus áram ára nem kedvező a kisiparnak s a gazdaságnak. 

Egy centrálé, melyben a gyűjtősínen mért áram kilowattja 
6 fillér, tőle 20 km. távolságban 70 fillérért adhat ja az áramot nem 
annyira a transformálás, vezetés stb. költségek miatt, mint inkább 
az egyidejűségi tényező kicsisége miatt, mikor is a kihasználási 
tényező szintén csekély a centráléban. 

Ugyanezen teljesítmény emberi munkában számítva csak 27 
fillér, ha az órai díjazás mai 20 fillérrel vétetik egyenlőnek. 

Az olcsó energiát az ipar és a kisgazdaságok részére csak úgy 
biztosíthatjuk, ha az állam kezében összpontosul az egész ország 
energia-ellátása, mikor is az áram árának célzatos megállapításá-
val a kisipar és kisgazdák áramát olcsóbban adhatja, sőt részben 
magára is vállalhatja stb., egyszóval az áramtarifa kezelésében a 
megfelelő politikát követi, hogy az Alföld népe részére az inten-
zívebb gazdálkodáshoz az olcsó energia biztosítva legyen. 

Tehát minden energia az államé legyen, hogy az olcsón rendel-
kezésre állhasson. 

A fenti emlékiratban említett szénkísérleti állomások is fel-
állítandók volnának, különösen a hazai szén nemesítése kérdése 
miatt is, de azért is, hogy a szesz, melyet tetszés szerinti mennyi-
ségben termelhetünk, az olcsó energia szolgálatába állíttassák. 

Másik kérdés, melyet kiemelni szükségesnek tartok: az Alföld 
megismerése. E földön élünk, de annak ismerete még hiányos. A 
mezőgazdaság szolgálatában álló kísérleti állomások, mintagazda-
ságok felállítása mellett, a Tisza szabályozás és vízlecsapolás kér-
déseinek talán teljes megoldása után elsőrendű fontosságú kér-
dés: a talajvíz állásának, folyásának s ezek ingadozásának is-
merete. 

Főbb száz, talán ezer megfigyelő kútra van szükség, hogy a 
Tisza—Duna-közben, Tisza mellékfolyói mellett a talajvíz ingado-
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zását, folyásának irányát évről-évre folytatva, bizonyos időpon-
tokban feljegyezzük tanulmányozás végett. E kútak kezelésére 
alkalmasak lennének fiatalabb gazdáink is, kiknek tanyája mellett 
az ő őrizetük alatt lennének azok. 

A Duna—Tisza közti Cegléd, Kecskemét, Baja irányú dombhát 
alatt a talajvíz 40—50 méter magasan mozog a Tisza folyó színe 
felett. E vizeknek olcsó energiával való kihasználása nagyfontos-
ságú lenne. 

A talajvizeknek ingadozása, a Tisza folyó és mellékfolyóinak 
vízszínével való összefüggése több kérdésre adna feleletet. A Tisza-
szabályozás ugyanis annak sebességét növelte, a mederpartot meg-
haladó árvizek gyakorisága, lefolvási ideje majdnem a felére csök-
kent, úgy, hogy a talajvizek visszaduzzasztása kisebb lett. 

A talajvíznek löszben való mozgása is különösen fontos, tudva, 
hogy a lősz vízraktározó tulajdonságú. Ezzel kapcsolatban emlí-
tem meg a levegő páratartalmának kiváló fontosságát száraz 
évszakban, melyről Fleischmann Rudolf növénynemesítő igazgató 
tartott előadást az OMGE múlt évi február havi egyik ülésén, kap-
csolatban a mikroklimának, mikrometeorológiának szerepével az 
alföldi növényéletben. 

Az erdőség és a szabad vízfelületek hiánya, a talajvíznek ál-
landóan mély járása a levegő páratartalmát károsan megváltoz-
tathatja. 

Kiernelendőnek tartom az útak építésének sürgősségét. Al-
földünk útai jórészben majdnem csak annyiban különböznek az 
ősi primitív útaktól, hogy ezeken az ősi ember az erdő bozótjaival 
és a lecsüngő faágakkal is vesződött, míg ma erdő hiányában csak 
a talaj egyenetlenségével kell küzdenie. Ilyen útak mellett ezrei 
népünknek laknak félig földbe sülyesztett kalibában, hol télen 
a délután 4 órakor lenyugvó napot várják másnap reggel 8-ig, sok-
szor zsírmécs nélkül! 

Minthogy e tanulmány a magyar történelmi szellem kidombo-
rítását is célozza, fel kell említenem azt a tényt, hogy a Bach-kor-
szak az 1851-ik évi császári pátens alapján, évenkint 750 km. útat 
létesített átlagban, míg az alkotmányos, de jelszavas kiegyezéses 
korszak 340 km.-t épített csak. 

A magyarság százados ellenszenve minden újítással szemben 
és mindennel szemben, ami nem politika s nem hangulatos, pom-
pázó tömegesemény, legékesebben kidomborodik a I isza szabályo-
zásának kevesek által ismert történetében is. 

Nemcsak országos, hanem csak regionális ügyekben sem tud-
tak az érdekeltek egységet mutatni. Herrich Károly magyar ki-
rályi miniszteri tanácsos 1873-ban kelt: Előterjesztés a Tisza sza-
bályozás keletkezéséről, fejlődéséről stb. című munkájában így ír: 
„Széchenyi István gróf érdemeit sok irányban lehet felemlíteni, de 
ha valaki mindent homályosító nymbusát akarja kétségtelenné ten-
ni, akkor elég egyedül a Tisza szabályozásánál maradni" . . . Ő 
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a szabályozást megkezdte, folytatta, dacára az érdekelt földbirto-
kosok magatartása által okozott kényelmetlen helyzetnek, melynek 
az 1848-iki forradalom vetett véget. Majd így folytatja: „Szabad-
jon mondani, Széchenyi nagy emlékének tiszteletére, hogy szeren-
cséjére vetett annak véget." A szabályozás történetében kezdetét 
vette a második, úgynevezett absolut kormánybiztosi korszak. 
Ezen korszak működése felett az ítélet a történelem feladata, de a 
Tisza szabályozási vállalatot illetőleg emlékét kárhoztatni nem le-
het, márcsak azért sem, mert ezen ügyet teljes mértékben felka-
rolta. 

Tehát hálásnak kell lennünk egy Bach-korszak iránt, mely 
félretolván az érdeklesőket, a szabályozás elvét megállapította, kö-
vetkezetesen végrehajtotta s amelyet a nemzet később egy törvény-
ben meg is erősített. 

Hasonló okból említem meg azt az emberi gyarlóságot is, mely 
a Magyar Mérnökök különböző egyesületei által rendezett és 1931 
tavaszán megtartott Mérnökkongresszus rendezésében is megnyil-
vánult. 

A magyarság lelkivilágát annyira jellemző — már Szent Ist-
ván udvarában is érvényesülő, azóta csak fejlődő — szellem, mely 
a vidéket szívesen mellőzte, annak tömegeit tüntetésre szívesen fel-
használta, de vele váll veregető! kimértséggel érintkezett, ez a szel-
lem nyilvánult meg akkor, midőn a közt annyira érdeklő ügyek-
ben csak a felkért hivatalos személyek fejtették ki álláspontjukat 
megjegyezvén, hogy azok kétségkívül kivétel nélkül lelkük legér-
tékesebb kincseit tártak fel. 

Ez s a klotűrszerű szabályzata a tanácskozásnak egy „valami" 
ismeretlen ellen való védekezést mutattak, ez a „valami" termé-
szetesen semmi, csak a magyar vezetői szellemi világfelfogás üt-
között ki azokban . . . Ki hinne el ennyi gyarlóságot a racionálisan 
gondolkodó magyar mérnöki karról? 

Bár a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet szegedi osztálya ál-
tal javasolt konferencia programmjában nemcsak az ország egész 
mérnöki karának bevonása van hangoztatva mint az energia-kér-
dések megoldásának egyik szükségessége, hanem a többi természet-
tudományi szakok bevonása is, mégis ezen egyedüli helyes út 
mellőztetett. 

A geológus, erdész, az agrokémikus, a botanikus stb. az Alföl-
dön valóságban a saját laboratóriumában van, ott ismereteket 
gyűjt, rendez, tehát — ú j tudományt csinál, — míg a mérnök a 
tudományt csak alkalmazza ott! 

Nemrégiben a mérnökök prepotenciáját emlegették nem is kis-
tekintélyű emberek, mint akadályt az Alföld kérdéseinek helyes 
megoldásában. Ez természetesen nem igaz. De a látszat mást mutat. 

Ha olvassuk az Alföld vizeinek szabályozásáról és lecsapolá-
sáról írt történetet, ott látjuk a mérnököt, ki azt egyedül végrehaj-
totta. Száz évvel ezelőtt, sőt 50 évvel is a magyar természettudo-



mány ínég igen szűk körben élt — geológus, botanikus stb — majd-
nem ismeretlen volt. 

A b a j akkor keletkezett, amikor a magyar szellem nem vett 
tudomást a természettudomány haladásáról és arról, hogy az Al-
föld kérdései; keoésbbé politikai, mint inktíbb gazdasági, sőt tu-
dományos kérdés, mely utóbbi a mérnököt, geológust stb.-t mind 
egyenlően érdekli. 

A mérnököt még elismerte, aki nélkül nem tudott csatornázni, 
de a többi tudományos irány fontossága annál kevésbbé jutott ér-
vényre, mert azok munkája kevés látszattal birt . . . 

A múltból felemlített műszaki kérdések történetéből is kiüt-
köző, a magyar világfelfogást jellemző elfogultság s a mérnök-
kongresszus rendezésében is megnyilvánuló gyarlóság láttára sze-
rencsésnek, sőt gondviselésszerűnek hittem és hiszem Kormányzó 
Ur Ő Főméi lóságának megjelenését a kongresszuson, mert abban 
és kijelentett óhajában egy független felsőbb Akarat megvillaná-
sát látom, mely ha megfelelő formát ölt s kitart, csak és egyedül 
képes a magyarságot saját gyarlóságai fölé emelve egyesíteni, a 
nemzet egyedeiben szunnyadó erkölcsi erőket az összesség szem-
pont júból fontos és elhatározó ütő erővé síírűsíteni. 

E tanulmány magyarázza, a tapasztalat igazolja a Magyarság 
világfelfogási elfogultságát, mely csak a politikát lát ja meg a 
világ eseményeiben, mely szemeit egy világösszeomlás és hon-pusz-
tulás irtózatos mélységében is csak politikai csodatevők segédkezé-
sét várja . . . segélyért kiáltozik anélkül, hogy maga magán segí-
teni megkísérelné . . . 

Ezért szükségesnek tartom egy minden politikától és konjunk-
túrától mentes tisztán csakis szakemberekből álló bizottság szer-
vezését, melynek hivatása lenne: Csonka-Magyarország részére a 
gazdasági élet kereteit megállapítani, kereskedői gondossággal ösz-
szeállítani a várható bevételeket, a lehető kiadások nagyságát, a 
bevételi forrásokat felkutatni, az ipar, kereskedelem szerepét ki-
osztani, a mezőgazdaság alapvető kérdéseit tisztázni, ennek minden 
tudományos részét megoldani, a szükséges kísérletek és előtanul-
mányok programmját kidolgozni, azokat végrehajtani, az olcsó 
energia előteremtésének és az Alföld termékenységével kapcsolatos 
minden kérdésnek részleteit felállítani stb., stb. az egész munkáit 
vezetni, a szétágazó kérdésekbe összhangot, sorrendet teremteni.. . 
ha kell, a nemzet nagy részéi munkáiba állítani s az egészet ugy 
propagálni, hogy e létérti harcban résztvenni ... dicsőség legyen 
annyira, hogy a munka jutalmát senki ne váirja teljes egészében 
a földön, mintahogyan a harctéren sem pénzért szenvedtek . . . 
sőt, meghaltak a katonák. 

E szegény ország dűs kárpótlást nem adhat ma. de ami mé°is 
kell pénz, azt elő kell teremteni . . . mint ahogyan tűz esetén ott 
veszik a vizet, ahol van; gátszakadás esetén ott veszik a védő-
anyagot, ahol találják . . . 

Lélektanilag mérhetetlen megnyugtató lenne a nemzetre az a 
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tudat, hogy vezetői tudják a célt, mely felé törekszenek, melytől 
az átmeneti akadályok leküzdése eltérítheti őket ideiglenesen, de 
a szívós munka állandóan folyik olyan gazdasági élet szervezésére, 
mely a lehető legkevésbbé szorul idegen államra. 

Avagy nem a szolgaság s függőség minden jelét hordja ma-
gában eljárásunk, mely kilincsel áruinkkal s kiárusítja érté-
keinket ? 



Záró szó. 
A Magyarság állama területre mindig kicsi volt egész Euró-

pához képest, miért is története a Nyugat eszmeáramlatainak és 
politikai tevékenységének volt függvénye. A Magyarság történel-
me tehát dicsőséges volt akkor, mikor alkalmazkodott a nyugati 
eszmékhez, melyek a világot uralták, mint a kereszténység elfo-
gadása s A^édelme, már kevésbbé az a töröki időkben, ellenben si-
ralmas, mikor a nyugati eszmékkel szembe fordulva saját szűk lát-
köre az ellenkezésre késztette mintegy arra várva, hogy a Világ al-
kalmazkodjék ö hozzá. 

Ez utóbbi telve romantikus fellángolásokkal, de annál keve-
sebb észszerűséggel, ami forrása lett szenvedéseinek, megpróbálta-
tásainak. 

Gyermek-ifjú nemzet benyomását teszi a történelem, mely 
i f jú i gondatlanságában, hevességében az öregséget nem érti meg s 
csak saját feje után akar menni. Mert nagy tömegében tudatlan, 
tapasztalatlan . . . hisz s érzelemdús szivében csak a megfelelő 
húrokat kell rezgésbe hozni tudni, vezethető . . . 

Talán kegyetlen következtetése és megállapítása e tanulmány-
nak, hogy mondhatni minden hibáért a vezető osztály a hibás; 
azért is, mert nagy tömegében tudatlan maradt, azért is, mert 
helytelen célra használta fel tapasztalatlanságát a gyermek-ifjú 
népnek. 

Mentsége, hogy a vezető osztály maga is szűklátókörű volt, 
mert a nemzet Géniusza passziv maradt akkor, mikor egyéb tün-
döklő erényeire sem volt szükség. 

Mindig csak erős kéz vagy a sors ökölcsapása adott új irányt 
történetének. Világos bizonyítéka annak, hogy a Magyarságot ösz-
tönei vezették inkább, mint esze. Az ösztön nyílt ellenséggel szem-
ben elegendő lehet, de a tchnikai fejlődéssel kapcsolatban össze-
kúszált életben igen gyakran az ész a legbiztosabb iránytű. 

Nyugat már 1500 körül feladta az érzelmi politikát, melyből 
táplálkozott főképpen a keresztes háborúk szelleme, utána a pénz 
gazdálkodás és vele a technikai fejlődés az észszerűséget, a hasz-
not jelöli ki az elhatározások irányítójául. 

A Magyarság csak a háború után vette észre talán, vagy ve-
hette volna észre, hogy az élet tengelye kizárólag a gazdaság lett. 

A gazdaság, mely elengedhetetlen feltétele a kultúrának, az 
egyéni és nemzeti éleinek, — általában az emberhez méltó életnek. 

Hiába Széchenyi István gróf jövendölésszerű munkái, hiába a 
világháború elvesztése s a Trianon, mely első^ pillanatra megálla-
píthatóan jelezte — nem, kiáltotta — a háborúnak gazdasági térre 



való ¿Holdsát, — miután a harctéren technikai fegyverekkel nem 
tudták legyőzni a nemzetet, mégis az újjáépítés teljesen a régi po-
litikai mentalitás nyomán indult meg. 

Az elszegényítés, elpusztítás nyilvánvaló szándékával szem-
ben a gazdasági életnek a „takarékosság" jegyében való megkez-
dése, újjászervezése lett volna az egyedüli fegyver, s nem a csoda-
várás! 

A Magyarság érzékeny lelkivilágát a trianoni igazságtalanság 
oly mélységesen felháborította, hogy Nyugat népeiben is feltételezi 
ezen igazságtalanság felismerését nemcsak, hanem hiszi is, hogy 
lesz nemzet, mely tettekkel kész korrigálni azt. 

A történelem tanúsága szerint 1500 után minden nemzet a 
maga gondját tartotta mindig elsőbbrendűnek, míg az erkölcsi vi-
lágrend helyreállítása idegen népek közti viszályokban csak el-
méleti álláspont maradt az önzés mellett, amit a tapasztalat úgy 
fejezett ki, hogy: a Politika erkölcse kikapós nőszemélyéhez ha-
sonló. 

A Magyarság elvesztette politikai súlyát Trianonban, mert 
szegény lett. azaz gyenge, s minthogy az is marad, tehát a jövőben 
sem lesz súlya, legfeljebb „mumus" a politikai sakktáblákon, 
földje pedig a kincset kereső idegen Tőke Eldorádója, ha talán 
még idejében magára nem eszmél e nép és vezetői. 

Mi a teendő? A politika elvesztette a játszmát, tehát félre-
állítandó. 

Uj emberek, szakemberek jöjjenek! Valóságban a vezető osz-
tály, mely idejuttatta az országot, mely azonban csak részben 
utóda az elmúlt századok vezető osztályának, elvesztette a létjo-
gosultságot a további vezetésre, hacsak a Magyarságban általában 
uralkodó közszellemet nem tekintjük enyhítő körülménynek. 

IJj emberek, szakemberek kellenek, kiket nem zavar a múlt 
gazdasági életének egész másirányú beidegzettsége, kik jobban tud-
nak dolgozni, s akik előtt a munka jutalma, inkább a siker, mint 
az anyagi ellenszolgáltatás . . . új emberek, szakemberek kellenek, 
kik a munkát becsülik, értik és alkalmazkodni tuc*nak szegény 
nemzet szegény helyzetéhez, kik megmutatják az útat egy önként 
vállalandó spártai egyszerűségen és sikeres összmunkán alapuló 
lehelő legnagyobb autarika eléréséhez. 

Az egész Közigazgatást átszervezve hozzá kell alakítani a 
nemzet új — egészen önállóan fejlődő gazdasági életéhez. 

Szent István az ország közigazgatását úgy szervezte meg s az-
óta is úgy fejlődött, hogy a nemzet a hadi feladatoknak a legsike-
resebben megfelelhessen. A közigazgatás aztán is önvédelem szem-
pontjából úgy Ausztriával szemben mint a nemzetben élő ellen-
zéki, szociálista és nemzetiségi szellem megfigyelése, ellensúlyo-
zása érdekében fejlődött. 

Ma már ezek a kérdések mind megoldódtak, a szocializmus pe-
dig annyira vérünkbe ment, hogy a mai közigazgatás mai fejlett 
technikája nem időszerű már, helyette olyan közigazgatás szerve-
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zendő, melynek tengelye a Gazdasági élet irányítása, megfigye-
lése, tanítás, tanácsadás, termények értékesítése, áruforgalom stb., 
sib. legyen. 

Igen! A politika ezen talán mosolyog, de ha a világot mozgató 
eszmékkel nem akarunk összeütközni, akkor hozzá alkalmaz-
kodni kell. 

A történelem azt is tanítja, hogy a Magyarság világparitás-
ban is nagy akkor volt, ha a kor által követelt célért küzdött, mely-
nek érdeke a vezető rendek minden egyes tagját áthatotta, lelkesí-
tette, az otthon légkörében is e cél szentsége oltódott a gyermek 
gondolatvilágába, azaz az elért sikerek fontosságát nemcsak a hadi-
tények szabták meg, hanem azok erkölcsi vonatkozásai a kultúra 
értékeivel — 1867 után már nem lelkesítette a Magyarságot semmi 
nemes cél, hacsak a Kiegyezés megdöntésére irányult jelszavas po-
litikát nem tartjuk annak. Meg is lett az eredménye Trianonban. 

Trianon megdöntése, avagy az integer Magyarország vissza-
szerzése va jjon cél-e ma ? 

Igen! s mit tesz a Magyarság ennek érdekében? 
Gyűlésezik, tiltakozik . . . 
Elég munka-e ez egy történelmileg új korszak megkezdéséhez, 

a Magyarság jobb sorsának kierőszakolásához olyan ellenséggel 
szemben, amely ott áll, ahol 1000 évvel ezelőtt állott? 

A különbség csak az, hogy nemcsak az ellenség van „intra 
muros" jól felfegyverezve, tettleg támogatva külső hatalmaktól, 
— hanem a Magyarság is, de ez fegyvertelenül . . . elhagyatva — 
mint mindig, s szegényen — mint mindig csodákat vár és hiszi, 
hogy igazságának elismerése egyenlő a rajta való biztos segítség-
gel. . . ahelyett, hogy erőinek teljes megfeszítésére rendezkedne 
be az önsegítés útjcin . . . 

Géza, Szent István erélye, erős keze, bátorsága kell ide — ta-
lán még nem késő — mely a magyar világfelfogást százados kerék-
vágásából — a politikai szereplési viszketegség és a hivataloskodás 
nemzet sorvasztó kátyújából kiverje, az eddigi világfelfogásának 
szűk horizontjcít támasztó tudatlanságot, az iskolázás, a jó példa-
adás útján eloszlassa, gondolkodásának alapjává minden munka 
becsülését tegye! 

A Magyarság vezető osztálya nagy átlagban sem a múltban, 
sem ma nem becsülte a szellemi munkát, mert nem szerette, mert 
ezt látta otthon, mert a múlt — a dicső múlt! — csak a lendületes, 
romantikus tetteket örökítette meg, de nem azokat is, kik a fizikai 
energiát ehhez előteremtették s alig vett tudomást a szellemi élet 
maradandó kincseiről s a lelki harmóniáról, mely árad azokból. 

Csak a nyers erőt becsülte és a fellángolásokat, melyek ma-
radék nélkül hamvadtak el. 

A vándorló magyarból Szent István után igen helyesen kato-
náskodó nemzet lett, a török hódoltságtól kezdve a jobbágy kéíkézi 
munkájából élve lett jogásznemzet és nyúlászó, agarászó úr . . . 
Trianon után, ha nem is technikus nemzetnek kell lennie, de rend-
kívül tanultnak — okos, praktikus nemzetnek! 
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Igen, a világtörténelem tanúsága szerint az emberiség legtöbb 
nyomorának forrása az volt, hogy a társadalmak egyes rétegei kö-
zött tudásban nivókülönbség tartatott fenn mintegy mesterségesen. 
Minden feszültségkülönbség pedig zavart okoz még a társadalom-
ban is, nemcsak a fizikai világban. 

Mennél kisebb egy nemzet, annál nélkülözhetetlenebb az a kö-
rülmény, hogy világfelfogásában egységes legyen, mert léte függ-
vénye lévén idegen tényezőknek igen hamar borotvaélre kerülhet 
az, mikor is az egységes állásfoglalásban, az egyetértésben van 
egyetlen ereje! 

E tekintetben végzetes divergens erő gyülekezik Csonka-ország 
népében, mely némasága dacára mélységében félelmetesen gyarap-
szik az idő haladásával. 

Ez a felnövekvő tanult fiatalság lelkében az aktivitásnak a 
feszültsége. A fizikai világban az erő gyűjthető, raktározható s 
bármikor felhasználható. 

Az élő világban azonban az aktivitás követeli a teret, melyen 
érvényesülhet. Érvényesülési tér hiányában két hatása marad: 
egyik az ösztönök erősebb kiélése, a másik a fennálló rend elleni 
észrevétlen ellenszenv, gyűlölet a munka kiegyenlítő, fékző hatá-
sának hiányában. 

A jövő megpróbáltatásai idején a munkát egyáltalában nem 
ismerő rétege a társadalomnak végzetes meglepetéssel szolgálhat. 

Egyetlen ereje a magyarságnak is az öntudaton s meggyőző-
désen alapuló összetartás, az erők koncentrációja és az is volt, 
melynek célja 1000 év óta az önvédelem hadi fegyverekkel . . . 
melynek célja ma is az önvédelem, csak új fegyverekkel: a tudo-
mánnyal, a gazdasági életbe való illeszkedéssel, abban hasznos 
munkával való közreműködéssel . . . 

A történelem tanúsága alapján s a technikai szemlélet vonalán 
nézve merem mondani, hogy e gyermek-ifjú nemzetnek főbaja 
vezető osztályaink elfogult világfelfogása volt — mint végoka min-
den szenvedésének és eltévelyedésének. 

A gyógyszer is ebben van. A nemzetet nagykorúsítani kell ta-
nítással, példaadással és olyan alkotméinnyal, mely kizárja egyes 
osztály végzetes, könnyen begyepesedő szellemű uralmát és elő-
segíti a hivatottak befolyását a közre úgy, mint 1000 évvel ezelőtt 
volt és maradt a nemzeti királyok alatt. 

Vájjon a magyarság Géniusza hogyan hat ma? 
Ma, amikor a világverő Attila útján, Árpád s népe dicsősége 

földjén megmaradt korcsutódok a világ országútján mint koldu-
sok állanak, kiknek portáján idegenek rendezkednek, zsebében ko-
torásznak . . . a Géniusz él és hat a nyelvben s az éter hullámain 
szállva köti össze a szétszórtakat s egyesíti sokszor egy szívdob-
banásban . . . él egyesekben, kiknek tekintete a lélek könnytelen 
sírásától fénylik . . . egyesekben, kik virrasztanak a jövő gondjai 
miatt . . . de él és hat az a vezető osztályok nagy tömegében is, 
csakhogy azokban a beidegzett ideología hatása alatt szitkokban, 
fogadkozásokban, fegyvertelen karok ökölbeszorításában jelentke-



zik, mert nem ismerik fel az Idők Jelét, nem értik a Ma szavát és 
nem hallják a Munka dalát, mely Nyugaton már legalább száz éve 
lendíti előre a jólétet . . . 

lA Jelen veszélyei, a Jövő bizonytalansága sürgetik az Időt a 
cselekvésre . . . 

A Múlt árnyai szomorúan intenek, de egyben mutatják is az 
egyedüli lehetséges útat és eszközöket a Jövő felé . . . 
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