
E L V E K É S M Ű V E K 

Gróf Klebelsberg Kuno levele a Napkelet szerkesztőjéhez. 

Méltóságos Asszonyom, 
őszinte örömöt okozott nekem azzal, hogy tegnapi beszélgetésünk alkalmával 
oly melegséggel emlékezett meg a magyar neonacionalizmusról szóló fejtege-
téseimről* és arról a körlevélről, amelyet Magyarország összes oktatóihoz intéz-
tem. Helyeselte azt a megállapításomat, hogy a régebbi magyar nacionalizmus 
két legfőbb célját elveszítette. Négyszáz éven át küzködtünk az osztrák centra-
lizáló és germanizáló törekvésekkel szemben, ez a magyar önvédelem volt a 
magyar nacionalizmusnak egyik legnagyszerűbb megnyilatkozása. Most azon-
ban, hogy elváltunk Ausztriától, mindez tárgytalanná vált, aktuális politikai 
programmból históriává lett. A XIX. század folyamán arra is törekedtünk, 
hogy nemmagyarajkú honfitársainkba az állami öntudatot belevigyük és nemzeti-
ségük kimélése mellett velük a magyar államnyelvet elsajátíttassuk. Minthogy 
azonban a trianoni béke a nemzetiségek lakta országrészeket tőlünk elszakí-
totta, a magyar nacionalizmusnak ez a második célja is immár tárgytalan. 

Méltóságos Asszony az emberi léleknek mélységes ismerője, hiszen csak 
az lehet igazi író, aki egyúttal igazi pszihológus is. Ezért látta át olyan világo-
san, hogy a magyar nacionalizmus nagy érzése elé régi főcéljainak megszünte 
után újabb nemes és nagy célokat kell állítani. Fejtegetéseimben és körleve-
lemben kisérletet tettem arra, hogy ilyen új célokat állítsak fel. Egyetlen ember 
ereje azonban egészen új nemzeti ideológia felállításához nagyon gyenge, s 
különben is irányító hatalmam csak Magyarország oktatóira van, akiknek 
felelős vezetője vagyok, de ott van a kultúrának a közvetlen hivatalos befolyás-
tól ment óriási tere : az irodalom, a művészet, a tudomány. Itt elsősorban az 
érdekelt köröknek kell keresniök a lelki bekapcsolódást a nemzeti megújhodás 
nagyszerű folyamatába. 

A magyar publicisztika és zsurnalisztika nézetem szerint túlságosan 
tapad a napi eseményekhez, a pillanatnyi aktuálitásokhoz. Pedig túl ezeken, 
a magasabb perspektivából tekintve lappáliákon, nem mondhatunk le arról, 
hogy egészen új helyzetbe került nemzetünk új lelki eligazodását, új irány-
választásait öntudatosan befolyásoljuk. Bele kell ebbe szólnia nagyszerű 
nemzeti multunk tanulságainak, bele a geográfiának és a statisztikának, bele 
a közgazdasági, a szociál- és a kultúrpolitikának. A zsurnalisztikában és a pub 
licisztikában csak azt látom, hogy feljajdulnak, ha egyes bajok mutatkoznak, 
a konkrét nehézségek okait kutatják, de egy magasabb szintézisű, egységes 
nemzeti programmig felemelkedni csak kevesen tudnak, amelyben minden 
egyes probléma szervesen megtalálná a maga helyét és jelentékenységének 
sorrendjét és méltánylását. A Napkelet különösen a szépirodalmi és a művé-
szeti kritika terén mindig kiemelte a nemzeti gondolatot és a magasabb szem-
pontokat. Ezért a neonacionalizmus tervszerű és szerves kialakítása érdekében 
nagyon kérem, szólaltassa meg a szerkesztése alatt álló folyóirat oly nagy-

* A fejtegetések, melyekre utalás történik, a «Néptanítók Lapja» 3—4. számában 
jelentek meg. 
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számú, kiváló tehetségű és oly sokirányú írógárdáját arra nézve, hogy a neo-
nacionalizmusnak mik legyenek a céljai a szépirodalomban, továbbá a művé-
szetek és a tudományok egyes ágaiban. Igy a politikai élet napi csete-patéin 
felülemelkedve s az egyes részleteket és ágazatokat megvitatva, a végén össze-
foglalás, szintézis útján talán sikerül majd a magyar neonacionalizmusnak 
olyan szellemi programmját felállítani, amelyben a jó magyar emberek túlnyomó 
többsége egyet tud érteni. 

A neonacionalizmus végeredményében politikai mozgalom lesz, de egész-
séges szellemének, irányának előkészítése elsősorban az irodalom feladata. 
Nincs dilettantisztikusabb beállítás, mint az a történeti megállapítás, hogy a 
reformkor Széchenyivel kezdődik. Ha kezdve Bessenyein, Kazinczyn, Köl-
cseyn és a két Kisfaludyn át egy nagy nemzeti irodalmi mozgalom nem ápolja 
a nemzeti nyelvet és fel nem korbácsolja a nemzeti szellemet, József nádor és 
Széchenyi lelki megértés, kedvező atmoszféra hiányában nem tudták volna 
megcsinálni a politikai reformkort. Az 1773-tól 1825-ig lefolyt irodalmi megújho-
dás nélkül lehetetlen az 1825-től 1848-ig eltelt politikai újjászervezkedés. És ez 
egyebütt sem volt máskép. Ugo Foscolo és Manzoni, Vincenzo Gioberti és Cesare 
Balbo irodalmi ébresztő munkája nélkül Camillo Cavour nem tudta volna meg-
csinálni az Itália Unita-t. Cavour a risorgimento irodalmi lendületét átvezette 
politikai térre, de az erőforrás az irodalmi agitációval felszított nemzeti érzés 
volt. A nemzeti katasztrófák után most megint szükséges lenne egy nagy iro-
dalmi mozgalomra és csodálatos, hogy a magyar társadalomban nemzeti iro-
dalmi mozgalom iránt meglevő sóvárgás épen írói körökben csak részben talál 
megértésre. Pedig politikai életünknek is soha nagyobb szüksége nem volt 
ébresztő, éltető, erősítő irodalmi injekcióra, mint épen napjainkban. Nem a 
tehetségek hiányában lesz a baj, kevés ország termel ki több tehetséget, mint 
a mi hazánk, máshol kell valami hibának vagy akadálynak lenni, amelynek a 
felderítésével irodalmunk a közügynek is nagy szolgálatot tenne. 

Végül még csak egyet. A politikának újfajta nomenklaturája teméntelen 
«izmus»-sal és «anti»-kal dolgozik. Ezek az «anti»-k kivétel nélkül negatívumok. 
De negatívumokból egy nemzet nem élhet meg, nemzeteknek hogy haladhassa-
nak, pozitívumokra van szükségük. Nekünk pozitív elvek és pozitív embe-
rek kellenek, mert a dolog úgy áll, hogy ha aktív emberek kezébe pozitívumok 
kerülnek, akkor belőle konstruktív alkotó tényező lesz. Ha ellenben negatív 
elvek jutnak aktív ember kezébe, akkor ez előbb-utóbb destrukcióvá fajul és 
nyugtalanságot visz be a nemzet életébe. Pozitív nemzeti programm nélkül 
meg nem élhetünk, amelynek megvalósítására a nemzet aktív részének vállal-
koznia kell, csak így jöhetnek létre azok az új monumentális alkotások, amelyek 
nélkül nincs nemzeti megújhodás. 

Kérésemet megismételve vagyok Méltóságos Asszonyomnak 
kiváló tisztelettel Klebelsberg Kuno gróf. 

* * * 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter, levelében megtisztelő kéréssel 
fordult a Napkelet szerkesztőjéhez, melyet a levél közreadásával vélünk leg-
eredményesebben teljesíthetni. 

*E levélben a miniszter «Magyarország összes oktatóihoz» intézett szép kör-
levelének szelleme és a neonacionalizmust felvető fejtegetéseinek a gondolata 
szólal meg, azokhoz fordulva, akik folyóiratunk hasábjain, de életük útjain is, 
annak a nacionalizmusnak a bizonyságtevői, melynek energiáival a magyar 
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kultúrpolitika legfőbb irányítója egy új kor nemzeti közszellemét kialakítani 
kívánná. 

Neonacionalizmus! 
Mikor e szó először ért hozzánk, megütődtünk ; mintha csak azt mondta 

volna valaki: neo-gyermeki szeretet. Ősi ösztönökből, tudatalatti emlékezések-
ből, elöntött vérből, vad szenvedésekből, halálos áldozatokból és hatalmas 
vágyakból csendült és jajdult össze emberi szóvá a nagyrégi érzés és akarat, 
mely akkor kezdődött, mikor az ember az első árkot szaggatta a foglalt föld-
Len s az első cölöpöket döngette le, hogy megvédje azt, ami belül van. 

Azután sok neve volt az ősi érzésnek és akaratnak az emberiség élet-
történetében. Még nem is olyan régen nacionalizmusnak nevezték el azt, 
ami volt, mielőtt neve lett volna. 

Ezért hat szinte idegenszerűen az új veretű szó: neona cionalizmus. 
De csak pillanatnyilag hat így, mert, mint az ősgyökerű gyermeki szeretettől 
a változó idők és változó körülmények mást és mást követelhetnek áldozatban 
és cselekvésben, úgy a nacionalizmus is új és új feladatokat róhat és kell, hogy 
rójon a nemzeti élet összetartozóira. 

Itt nem a szóról van szó, hanem arról, hogy mivel kell megtelíteni. 
S a szót csak annak volt joga kimondani, aki azt tettel előzte meg. Olyan 
tettel, melyben a jövendő szó szelleme már benne rejlett. 

A levél utal a magyar nacionalizmus egykori főcéljaira, melyeket el-
törölt a trianoni békeháború. Ausztria germanizáló és elnyomó hatalmi törekvése 
elleni harcunk célja megszűnt, nemzeti kultúránk idegenajkú honfitársainkért 
folyó küzdelmének céljait pedig jelenünk felfüggesztette. Soká lenyügözött 
erők szabadultak itt fel s a nemzeti életfeltételek végre elnyerhetik a lendülete-
ket, melyeknek hullámai évszázadokon át meddő tragikumban a Lajtának 
rohantak. Azonban ma a régi hullámtörők helyett új hullámtörők falják a 
magyar nacionalizmus életerejét. Beljebb jött a határ s odaállt az ország köze-
pébe és az elmult céloknál óriásabb célt adott. E célt azonban csak új vértezetben 
érheti el nemzetünk. Új fegyverek, új fegyverkovácsok kellenek. De a fegyver-
kamarákból az «izmus» mellett, mely küzdelmet, pozitivumot jelent, szerin-
tünk a negatív «anti»-ra is szükség lehet, mert a győzelem nem csak küzdelmet, 
de védelmet is követel. Mindennemű «anti» kikapcsolása a védelem feladását 
jelentené, már pedig, aki rohamra indul, annak gondoskodnia kell, hogy hátba 
ne támadják. 

Az idő tanított s mi, akik tanítványai vagyunk, tanultunk. Az új küz-
delemhez és védelemhez új eszközök kellenek. 

A levél históriai valóságot állapít meg azzal is, hogy a nagy politikai reform-
korokat irodalmi megújulások előzik meg. 

A Napkelet indulásától kezdve azzal a céllal ajánlotta fel hasábjait a 
szépirodalom, művészetek és tudományok képviselőinek, hogy a nemzeti 
szellem, melyet eladdig társadalmi szervezkedés útján törekedtünk a magyar 
életbe belevinni, ennek az életnek a művészet és tudás energiáival szabjon 
irányt. 

A neonacionalizmus e cél mellé új célokat tűz ki. Az általános nemzeti 
művelődésben a minden néprétegre kiterjedő nemzeti vagyonosodásban és 
nemzeti szociális érzék megerősítésében látja az új eszmeáramlat feltételeit. 
A levél felveti a kérdést. 

Hogyan ? 
Feleljenek munkatársaink. A Napkelet kaput tár. A szerkesztő. 
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