
nél, melyek nélkül bel�lük nem lenne semmi. Működésüknek közös célt 
kell követnie: felépiteni egy igazságosabb és rendezettebb emberiséget." 

Az európai szellem irodalmárai, ha nem Julien Benda kétkedéseire ke-
resnek igazolást, nem tehetnek egyebet, mint kikapcsolják a szorosan 
vett európai meggondolásokat, de nem tagadva meg a népi kulturáltság 
sajátos adottságait, szellemi közösséget keresnek a dolgozókkal. Az eu-
rópai szellem válságát csak ezen a ponton lehet megoldani és pedig ak-
kor, ha a társadalmi szolidaritás e szükségszerű el�feltétele az ,,európai 
szellemet" kiszabaditja abból az elszigeltségb�l, amit az európizmus je-
lent és ha az „eruópai ember" a szocializmus magasabbrendű és átfogóbb 
ideológiájában folytatja küzdelmét az új ember egyetemes humanizmu-
sának megvalósitásáért. 

HALÁLFÉLELEM A MAGYAR IDEOLÓGIÁBAN 

Irta: B A L O G H E D G Á R 

A dunántúli egyike kérdésében szó sincsen már nemzeti telepités�
politikáról, földosztásról, népfelvilágositásról. A dunántúli egyke ma az el�
hárithatatlan magyar pusztulás megrázó látomásaként nehezedik a magyar 
gondolatra. A magyar gondolkozó nem lázad és nem dolgoz ki programo-
kat. Nincsenek többé reformpontjai. A megváltozhattatlannak látszó rend-
szer malomk�érzete alatt halálfélelemmé alakult át a magyar változta-
tások vágya s a középosztálylélek a magyarság törvényszerű kimerülé-
sér�l, hulló Magyarországról beszél. Nem is az már a kérdés, hogy a ba-
ranyai, tolnai, fejérmegyei egykevidéken a kivesz� magyar lakosság he-
lyébe sváb parasztelem tódul. Nemcsak népi fogyatkozáson, nemzeti te-
repvesztésen kesereg a tehetetlen magyar intellektus. A dunántuli egy-
kekár látványából hovatovább az egész magyarság kihalásának sötét lá-
tomása kel. I t t árulja el magát azután az aggódó magyar gondolkozó. 
A dunántúli egyke problémája valami végitéletes kataklizma el�érzeté�
vé vált, a hanyatló osztályokra olyannyira jellemz� egyetemes pusztulás-
érzetté. És ez a pesszimizmus abba a különleges magyar szigettudatba 
szorul, mely a mult század közepe óta kisért a magyar ideológiában. 

Amig arról a tárgyian adott demográfiai jelenségr�l van szó, hogy 
bizonyos dunántúli megyék bizonyos járásaiban és községeiben kihal a 
magyar parasztság s Baranyától Budapestig egy összefügg� német nem-
zetiségi terület van kialakulóban, mely megosztja a Lajtától a Tiszáig 
egy tömbben él� magyarságot, addig komolyan felmérhet� és tudományo-
san tárgyalható településtörténeti és szociográfiai kérdéssel van dolgunk. 
Nem vonhatjuk kétségbe a probléma nemzetiségi súlyát és politikai je-
lent�ségét sem, ha ismerjük a hitleri imperializmus Ostraum�terveit és 
tisztában vagyunk azzal a folyamattal, mely a túlnyomóan kispolgárság-
ból és jómódú kisgazdaelemekb�l álló keleteurópai német kisebbségeket 
a Harmadik Birodalom hatalmi törekvéseinek szolgálatába állitja. Illyés 
Gyula költ�i intuiciója a Dunántúl elnémetesedésének látomásában ura�
lomváltozás lehet�ségét idézi. Az Ének Pannoniáról sötét politikai jóslat. 

\ — a föld öle 
könnyű özvegyként friss er�nek tárul. 
Ing már, egy intés: és nyugat felé 
új nép karjába fordul a Dunántúl. 



Korántsem tünik ez fel puszta agyrémnek, ha figyelemmel kisérjük 
a német kisebbségek fasizálódását a balti államokban, Lengyelországban, 
Csehszlovákiában, Romániában, Magyarországon és Jugoszláviában és ha 
az esetleges német területi aspirációk kérdésében nem riadunk viszza a 
világháború utáni történelmi analógiáktól. Nem lehet kétségbevonni, 
hogy a Dunántúl népesedési statisztikájának nemzetiségi eltolódásai su-
lyos politikai problémákká n�hetnek a nagynémet el�törés hagyományos 
keleti vonalán. Ha a Harmadik Birodalomnak sikerül bekebeleznie Ausz-
triát, a dunántúli német lakterület nyomban aktuális konfliktusanyag. 

Nem is emelnénk szót az ellen, ha tárgyi észrevételekb�l tárgyi kon-
kluziók következnének. Feltétlenül magyar történelmi haladást jelentene 
minden olyan szociális állásfoglalás, mely a nem kisszámú magyar nincs-
telennek a szintén nem kisszámú dunántúli nagybirtokon és hitbizományi 
területen földet követelne s igy egy csapással utat törne a dunántúli ma-
gyarfogyatkozás és elnémetesedés aggasztó problémáinak megoldásához. 
Kétségtelen, hogy az egykéz� parasztságot is csupán a demokratikus ak-
tivizálás, a szövetkezeti mozgalom, az osztályszervezkedés és egy aktiv 
községi politika szabadithatná fel szélesebb élettávlatokon a pár holdnyi 
birtok és a teljes magányérzet, a társadalomkivűliség halálos lelki bék-
lyóiból. Logikus volna minden olyan megmozdulás is, mely a német ki-
sebbségnek teljes nemzetiségi jogokat követelne, csökkentvén azt a lehe-
t�séget, hogy a német fasizmus nemzeti követelésekkel 
aktivizálja a dunántúli svábságot. Érthet� volna minden 
olyan tudományos törekvés, mely a tiszta való ág maradéktalan feltárása 
érdekében pontos településtörténeti, szociográfiai, népegészségügyi fel-
méréseket követelne a magyar tudomány minden fórumán s nem utolsó 
sorban a birtokviszonyok adatait tanulmányozná vagy arra keresne fe-
leletet, hogy a dunántúli parasztrétegek milyen mértékben vesznek részt 
a gazdasági szervezetekben, a politikai életben és a közigazgatásban. A 
fiatal magyar értelmiség történelmi eszmélkedését üdvö zölhetn�k, ha ez 
az értelmiség a német fasizmus expanziós törekvéseivel szemben felfedez-
né szövetségeseit a munkásságban és az imperialistaellenes világmozgal-
makban s meglátná azt a közös keleteurópai népérdeket, mely a hitleri 
fenyegetéssel s a bels� fasizmusokkal szemben közös demokratikus frontra 
toborozza a szláv, a magyar és román tömegeket. 

E g y probléma — a dunántúli egyke �— kapcsán is harcos magyar 
demokrácia tüze éledhetne. Évszázados magyar népvágyak beteljesülését 
hirdethetné egy népért bátran kiálló szellemi gárda. Szó sincsen azon-
ban ilyesmir�l. A költ�, a kutató végzetszerűség felett mereng a Dunán-
túlon, törvénynek látja a kihalást és népcserét, elhárithatatlannak érzi 
a német veszedelmet s borzongva félelmetes szavakat suttog magyar 
nemzettemetésr�l. Kovács Imre cikke a Válasz 1935�ös* évfolyamában 
nyiltan a magyarságra alkalmazza Oswald Spengler történelemszemléletét s 
kimondja a magyarság halálos itéletét: „Népek és nemzetek életében 
törvényszerűségek vannak és ha egyszer az idejük lejárt, eltünnek." Illyés 
Gyula is belenyugszik a változhatatlanba: 

Nem harag: — bánat füst�l csak szivemben. 
Körül új tervvel hangosak a népek. 
Ez eltűnt, mondják, nem tudott magának 
új hont rakni: új gátat az id�nek. 

* E cikk legjellemz�bb sorait a Korunk januári számának Szemle rova-
ta bemutatta 



A magyar gondolat, ime, kivonja magát a valóságszemlélet tárgyi 
következetességéb�l, feladja az életet, harcot és felel�sséget. Az új ma-
gyar ideológia jelentéstanában ismét egy mult századbeli magyar esz-
meképlet jut szerephez. Reális következetesség helyett e g y értelmét vesz�
tett hasonlat irreális sémájába tokozódik be a magyar gondolat. K ö l t � , 
kutató megint elhagyott szigetnek érzi a magyarságot népek tengerében 
s a sirt emlegeti: „hol nemzet sűlyed el". E hagyományos képlethez jut-
va nem is lát azután már meg többet a magyar valóságból, mint ameny�
ny� a komor sablónt támasztja alá. Féja Géza irja a Válaszban: „ A nép 
elűzve az élet mez�ir�l, egyre jobban vállalja a halált. A történelmi s�rt, 
melyt�l Vörösmarty és A d y rettegett, ez a halál felé ballagás késziti e l � 
s hozzá képest minden úgynevezett történelmi tragédiánk csak baleset. �
Az egyke lényegében a fajfenntartó ösztön megtagadása az önfenntartó�
ösztön érdekében. De egyre jobban burjánzó szektáiban a nép tovább 
megy: az önfenntartó ösztönt is megtagadja s vállalja a halált. Gandhi 
távkoplalásai szimbólikus cselekedetek voltak. Hajdúföld halálos áldo-
zatokat felmutató koplaló szektája: történelmi visszaütés. Egyik leg-
utóbbi ipari sztrájkunk is koplaló sztrájk volt..." Tehát már nem is nem-
zethalál, hanem — a nemzet öngyilkossága! A magyar szigetérzet válto�
zatos fejl�déséb�l itt már önkivület beszél. A dunántúli egyke patológiája 
a tanácstalan magyar középosztályban a magyar gondolat pszichopátiá�
jává alakult át. Ezen a ponton, ahol a dunántúli kérdés egyetemes ma-
gyar halálideológiává válik, szót kell emelnünk. 

Magányos szigetnek népek óceánjában egy feudális korlátok közé 
szorult magyar polgáriasodás festette meg a magyarságot. A nemzeti ál-
lam polgári álma, mely azonban a valóságban egy soknyelvű, soknemzeti-
ségű rendi birodalom határait akarta maradéktalanul átvenni és betölteni, 
már a polgáriasodás forradalmi szakaszában kiváltotta a nemzeti ellen-
téteket a Dunamedencében. Pet�fi szorongva irja: 

Egy b�sz üvöltés, egy vad zivatar! 
Szétszórt hajával, véres homlokával 
Áll a viharban maga a magyar. 

Ez a hang a forradalmi heroizmus hangja. A magyar magány képe 
még vonzóan jelentkezik, a szigetérzet bátor sorsvállalással lép fel. Pet�fi 
büszkén vallja: 

Ha nem születtem volna is magyarnak, 
E néphez állanék ezennel én, 
Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb 
Minden népek közt a föld kerekén. 

A szabadságharc leverése után, az abszolutizmus nyomasztó légkö-
rében, többé nem a sorsvállaló harc h�si öntudata ébred a magyar ma-
gányérzetb�l, hanem baljós sejtelem, az elhagyottság kétségbeesése. Szé-
chenyi öngyilkos lesz és Vörösmarty látja a magyartemetést. 

A kiegyezés után, de méginkább a berlini kongresszus után, mely 
a magyar polgáriasodást a nagynémet Drang nach Osten vonalára állitja, 
megint támadó éllel lép fel a szigettudat. A magányérzet egy újkeletű 
magyar imperializmus kibontakozásával magyar fels�bbrendűségi tudattá, 
magyar elhivatottság érzésévé válik. Magyar Herrenvolk�ideológia kelet-
kezik. A szigetkép tengere ekkor már „szláv tenger" — pontosan a nagy�



német gondolatmenet szerint. A nemzeti magányosság még mindig nyo-
masztó érzetét a harmincmillió magyar vágypolitikája kompenzálja Az 
elhagyatott magyar, a magányos lovas képe Adyban válik megint fajta�
siratássá! De Adyban fel is bomlik a kép. A d y a magyarszimbólumot a 
való élet új elemeivel tölti meg s a valóság ellentétei szétvetik a régi 
sémát, Igaz: magyar szétszóródásról beszélt, elrendeltetett magyar rom-
lásról. Sötétlátása azonban csak saját fajtájára vonatkozik, a magyar 
uriosztályra, egy tradicionális rendi nemzetre, melyet egy elkésett kelet-
európai történelem eresztett be a huszadik századba. Pesszimizmusa ezért 
bűntudat és bűnh�désvágy, átok és balsors hivogatása. De A d y más 
magyarságról is szólott! Mer� optimizmussal idézi veszend� fajtája nyo-
mába a paraszt nyarat s véreinek szólitja a magyar proletárokat, idézve 
új történelmüket. Az � jöv�jük fel�l nincs kétsége. A feltörekv� osztályok 
magyar történelmi szerepében nem is lát többé szigetsorsot, fojtó magá-
nyosságot. Ha róluk beszél, álmában egy másult magyarság marsol, nem 
azért, hogy egymaga helytálljon rátör� népek özönében, — a régi kép 
itt szétszakad, — hanem, hogy a magyar úriság végzete legyen s talál�
kozzék a szomszédnépekkel az eszmebarrikádokon. 

Ha most a magyar gondolkozó megint nemzetpusztulástól retteg, 
szigetsorsról beszél s ama bizonyos sirt látja megnyilni, akkor ez már 
nem is epigonizmus, irodalmi ismétlés, képrekedés, hiszen Adyban a ma-
gyar polgárosodás e jellegzetes szimbolikája megszakadt, az eszmekép-
let fejl�dése véget ért. Az a tény, hogy magyar ideológusok mégis ebbe 
a kihült, merev, értelmetlenné vált kulturtörténeti rekvizitumba tudnak 
beszögelni magyar összképet, nem is magyarázható mással, mint a kö-
zéposztályiélek üt�döttségével. Lelki kórképletük miben sem különbözik a 
dunántúli egykepszihózistól vagy a hajdúföldi koplalószekta lélekferdü�
lését�l. 

Ha el akarunk választani tárgyi problémát és pszichózist a leg�
I újabb magyar ideológiában, észre kell vennünk, hogy a gondolat a va�
I lóságtól ott szakad el, ahol a dunántúli egykét nemzeti szimbólummá, az 

egykéz� parasztot a nemzet gerincévé, a részleges elhalást egyetemes 
pusztulássá teszi meg. A baranyai, tolnai. fejénmegyei egykevidék pa�
rasztsága holt ág. Nem tragikomikus�e, ha valaki a holt ágtól nem látja 
az erd�t? 

A dunántúli egykevidék fekete demográfiája nemcsak térben és id�-
ben elhatárolt részletjelenség, melynek negativumaival szemben magán 
a magyar parasztságon belül, nevezetesen a nagyalföldi szegényebb ré-
tegeknél, mutathatunk fel tetemes népesedési szaporulatot és nemzeti te�
rephóditást, de egyben kizárólagos paraszti osztálytünet is, melynek em-
bervesztesége s az ebb�l ered� nemzeti kár nem áll arányban a magyar 
munkásrétegek demográfiájának pozitivumával. A kétféle demográfia 
különbségeinek érzékeltetésére teljesen elegend�, ha néhány tényre és 
a fejl�dési vonalak láttatására szoritkozunk. Materialista történelemszemlé-
letünknek elegend� volna természetesen egy optimista magyar ideológia 
kialakitására általában a magyar városok és ipari területek fejl�désé-
nek s a magyar munkásosztály mindnagyobb arányú kialakulásának 
puszta felmutatása is. De magyar halálideológusainkkal szemben haszta-
lan volna minden er�lködésünk, ha ki nem domboritanók a magyar mun�
kásde.mográfia területi és nemzetiségi vonatkozásait s keleteurópai jelen-
t�ségét. A dunántúli parasztdemográfia nemzeti terepvesztést árul el és 
népsorvadást. Ezzel szemben nemzeti terephóditásra akarunk utalni a 
magyar munkásdemográfiában, valamint arra a jelenségre, hogy mind-
azokon a helyeken, ahol ujonnan tünik fel a magyar munkáselem, a ma�



gyar munkásosztálynak milyen össznemzeti jelent�sége van. Éppen azzal 
a hitleri veszedelemmel szemben, melynek keleteurópai fenyegetésén ré-
mülnek dunántúli halálideológusaink. 

Vegyük a hagyományos magyar lakterület két sarkát. Nyugaton, a 
Kisalföldön és keleten, a Székelyföldön, új magyar terephóditás feltün� 
népmozgalmi tényével találkozunk. Az elszegényed� és proletarizálódó vi-
déki magyarság felhúzódik Pozsonyba, Brasovba s ennek következtében 
a nemzetiségi grafikonnak a kisebbségi magyar intelligencia bomlása 
folytán lefeléfutó magyar görbéjét új városi magyarság felivel� statiszti-
kai görbéje keresztezi. Ezért nem hal el a magyar szó Pozsonyban s kap 
Szlovenszkó háromnyelvű f�városa annyi magyar lakost, amennyi ebben a 
városban még soha nem élt. Igy történhetett meg az, hogy Brasóvban ma 
a magyar lakos:ág lélekszáma a legnagyobb, holott ez a szintén három-
nyelvűvé vált nagyváros a magyar köztudatban eddig szász helyként sze-
repelt. A magyar néptömegek megjelenése e két rohamos fejl�désnek in-
dult, jellegzetesen keleteurópai nagyvárosban, ahol szláv, német, román 
és magyar történelem találkozik, egymaga olyan demográfiai esemény, 
mely nemzeti jelent�ségében a dunántúli egykeproblémával felér. 

A kisebbségi magyar népmozgalmasság átcsap a régi országhatáro-
kon is. Csehszlovákiai statisztikai kimutatások szerint gombamódra n�-
nek a kisebb�nagyobb magyar kolóniák Csehországban, Morvaországban 
és Sziléziában. Már a német határ közelében fekv� Aussignak is számba-
vehet� magyar szórványa van. Városi magyar elemekr�l, munkásokról, 
iparosokról és szellemi dolgozókról van szó. Még nagyobb a magyar nép 
vándorlása kelet felé, a régi román fejedelemségek területeire. Mig az 
óromániai csángómagyarság parasztelem lévén magábabújva húzódott 
meg s a közös magyar és román népérdekek tudatositásához közéleti suly 
és politikai jelent� rég hiányában aligha járulhatott hozzá, a regáti váro-
sok többnyire munkáselemekb�l álló új szórványmagyarsága e tekintetben 
nagyobb történelmi lehet�ségeket hordoz magában. Prágának, Bucuresti�
nek magyar kulturélete is van, s ezt a szellemi életet, mely a kisebbségi 
magyar diákság eszmei fejl�désére is er�sen kihat, a magyar gondolkozás 
demokratikus változása s a népek közti bens�séges érintkezés� szelleme 
hatja át. Jellemz� a fiatal magyarországi ideológusokra, hogy a dunántúli 
holt ág demográfiájából magyar halálpszichózist csinálnak akkor, ami�
kor a csehszlovákiai és romániai magyar népmozgalmasság folytán már 
nem is a Kárpátoktól az Aldunáig terjed, hanem a Szudétáktól a Fekete-
tengerig tárult fel a magyar közélet, a magyar kultura s történelmi hala-
dásunk tere. Mondanunk sem kell, hogy a gazdasági harcaiban és osztály-
tudatra ébredésében szláv, német és román tömegekkel testvériesül� ki-
sebbségi és szórványsági magyar munkás életéb�l és sorsából kü-
lönb magyar jöv� képe lobban föl, mint a dunántúli halállátványból. A 
demokratikus keleteurópai távlatok magyar munkásdemográfiánkban a 
dunántúli egykedemográfia német veszedelmével szemben is dönt� ellen-
er�ket mutatnak fel. 

Csupán az utódállamokból hoztunk fel példákat. A magyar munkás-
rétegek feltűn� népmozgalmassági tükre mindenesetre abban nyeri els�-
sorban magyarázatát, hogy a nyugati emberpiacok lezárultak az olcsó 
keleteurópai munkaer�k el�tt. Amerika, Franciaország, Belgium nem fo-
gadja be többé a földönfutó magyar parasztszaporulatot, mint ahogyan 
a szlávot vagy románt sem, s a vidékr�l felkereked� újabb meg újabb dol-
gozó rajok saját államukon belül töltik meg a városokat és az ipari te-
rületeket. Az utódállamokban ez magyar kolóniák és szórványok láncola-
tához vezet. A megakadt kivándorlás jelenségeit bizonyára Magyarorszá�



gon is felfedezheti a demográfus, ha nem hagyja el tárgyilagos itél�ké-
pessége. E g y olyan történelemszemlélet, mely a haladás f�tényez�jét, 
vagyis az egész nép, a nemzet boldogulásának el�feltételét a munkás-
osztály feltörekvésében látja, bizonyara megtalálná a magyarországi vá-
rosok és ipari területek magyar lakosságszaporulatában is azt a jelensé-
get, mely a magyarság jöv�jét illet�leg teljes optimizmusra jogosit. Igaz : 
E roppant nép nem Csaba népe, — Mélyr�l legenda szólott nektek. — 
Más nép e nép, ez csak a Nép... 

Mennyire más magyarság azonban ez Ady�idézte nép feltörekv� 
áramlatába állani, felismerve a mai történelmi szükségszerűségeket, 
mennyire világosabb, életigényl�bb magyar tudat és látás ez, mint az a 
suta szorongás és vaksi bizonytalanság, mely Kovács Imre szájából a 
Válaszban igy beszél: „— mindeme (dunamedencei) zűrzavar mögött ott 
sötétlik a pánszláv és pángermán törekvések fekete árnyéka. Németor�
szágnak határozott céljai vannak Középeurópában. Oroszország elismert 
állam és könnyen lehet a pánszláv álmok új hordozója. Mi éppen az üt-
köz�ponton vagyunk, de milyen állapotban!" Lélekelemzésünk után ez 
minden bizonnyal úgy értend�, hogy �k vannak az ütköz�ponton, mult és 
jöv� er�i közt, �k, a középs� rétegek következetlen gondolkozói. De mi-
lyen állapotban! 

MAGYARORSZÁG ÉS A DUNAI KONF�DERÁCIÓ 

Irta: A L T E N A U P Á L 

Hozzátartozik a történelem dialektikájához, hogy ugyanakkor, mi-
d�n a 19. század elején a kor három alapvet� ténye: az indusztrializmus, 
nacionalizmus és liberalizmus lassankint Középeurópát is elérte és ezek 
folyományaként kezdtek kikristályosodni a nemzeti t�késrendi államok, — 
e kristályosodás ellentéte egyel�re különböz� nemzeteket és nemzetiségeket 
összefogó nagy gazdasági és politikai egységek megalkotására való tö-
rekvés formájában szintén létrejött. E törekvés természetszerűleg még 
csak elvont, eszmei sikon, úgyszólván logikai szférában mozgott, — fe-
lületi motivumait szubjektiv elképzelések, a magyar nép központi hely� * 
zetéb�l adódó, uralkodó rétegei imperialisztikus kilengéseit alátámasztó 
hiposztázisok szolgáltatták. S ami aztán Kossuth dunai konföderációja 
felleng�s terveib�l, melyeket nem gazdasági, hanem gondolkodásbeli 
szükségszerűség vetett felszinre, megvalósult, t. i. a kiegyezés utáni 
Osztrák�Magyar Monarchia, az úgy összetételét — szabad egyesülés he-
lyett kényszer, az egyes nemzetiségek szabad kiélési lehet�ségei helyett 
azok lekötése, — mint funkcióját tekintve az elképzelések ellentéte, s�t 
gunyképeként hatott. 

Hasonló ellentétpárt látunk a német imperializmus vetületeként je-
lentkez� Naumann�féle Mitteleurópa és a humanista, új államalakulato-
kat involváló Masaryk�alkotta. elmélet között. Koncepciójuk ép' oly ke-
véssé áll az igazi megvalósulás szolgálatában, mint a Kossuth �Habsburg 
ellentétpár, de mig ez utóbbi az igazi megvalósulás absztrakt ellentéteit 
jelenti, — aminthogy utólag nem nehéz megállapitani, hogy a kett�s 
Monarchia, bármennyire történelmi valóság is volt, mégis absztrakt, he-
geli értelemben véve az értelmetlenség, nem�valóság eszményét reprezen-
tálta — addig a Naumann�Masaryk ellentétpár a megvalósulás felé mu-
tató, a valóságos ellentéteket létrehozó tételezés. 


