
N A P K E L E T 

A NAPKELET OLVASÓIHOZ. 

AN A P K E L E T megindulása idején, a forradalom utáni időkben 
nemzeti létünk még telve volt veszedelmekkel. Az árnyék-
ban mindenfelé ott leselkedtek a megriasztott destrukció 

kígyófészkei. Ebben a helyzetben természetesen a megindult új 
folyóiratnak kifejezetten irodalmi alapjellege mellett is az volt a 
legmagasabbrendű hivatása, hogy a nemzeti szellem épségét veszé-
lyeztető jelenségeket éber figyelemmel kísérve azokkal bátran 
szembeszálljon, szellemi és erkölcsi oltóanyagot vigyen be a ma-
gyar középosztály lelkébe s így azt ellenállóvá tegye, nehogy 
mégegyszer aléltan és akaratlanul áldozatául essék a nemzet-
rontó mételynek. 

Évek multán, mikor úgy látszott, hogy a vészek elvonultak 
s nemzeti létünket belső ellenség többé nem fenyegeti, a Nap-
kelet a szellemi és erkölcsi létnek ebből a messze áttekintést 
nyujtó őrtornyából aláereszkedett és súlypontját a könnyedebb 
fajsúlyú szépirodalomra helyezte át. Ennek az átigazodásnak 
volt meggyőződésünk szerint a következménye, hogy a Napkelet 
előfizetőinek és olvasóinak a tábora fokozatosan egyre csökkent. 
A keresztény értelmiség, mely a Napkeletben a nemzeti célok 
és eszmények harcos szócsövét, a magyar lélekismeret szavát 
kereste és becsülte, ösztönösen úgy érezte, hogy a folyóirat, 
Tormay Cecil nagyrahivatott alapítása, hűtlen lett eredeti nem-
zeti hivatásához. 

Tagadhatatlan, hogy nemzeti életünket az utóbbi években 
egyre merészebben előretolakodó destrukció ma újra veszélyez-
teti. A helyzet sok tekintetben rokon a Napkelet megindulása 
idejével. Ezekben a súlyos időkben a keresztény magyar közép-
osztálynak nem szépirodalmi csemegékre, hanem a magyar élet 
egész területére kiterjedő szellemi és erkölcsi irányításra van 
szüksége. Nem tűrhetjük ölbetett kezekkel, hogy közvélemé-
nyünk irányítása teljesen az idegen szellemű sajtó kezében legyen, 
mely ellenőrzés nélkül végzi nap-nap után mérgező és meg-
tévesztő munkáját. A Napkeletet újra meg kell telítenünk har-
cos szellemmel. Újra fel kell építenünk azt a magasbanyúló meg-
figyelőtornyot, melyből a magyar élet egészét át tudjuk tekinteni. 

A Napkelet őrizze meg továbbra is irodalmi jellegét, ez 
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azonban ne a szépirodalom túltengését, hanem a közlés irodalmi, 
közérthető formáját jelentse. A Napkeletnek ilyen formában 
foglalkoznia kell a magyar lét minden problémájával és sors-
kérdésével. Csak így lesz vezetőszerepe egy új magyar nemzeti 
közvélemény kialakításában. Csak így szerelheti fel a keresz-
tény magyar értelmiséget új harcokra s a nagy nemzeti célok 
önzetlen szolgálatára. Ez az, amit a megfélemlített, sorsáért 
aggódó, kicsinyes létérdekeibe begubózó, szüntelen félrevezetett 
keresztény magyar értelmiség ettől a folyóirattól elvár. 

Hallatnia kell szavát a nap-nap után jelentkező bomlasztó 
törekvésekkel szemben. Kíméletlenül ostoroznia kell a közéleti 
fonákságokat s az erkölcsi mételyt, bárhol jelentkezzék is. Meg 
kell telíteni a folyóiratot komoly kritikai szellemmel, mely szí-
vességi vagy baráti tömjénezés helyett szigorú, de tárgyilagos 
értékelést ád és harcbaszáll az irodalmi léhaság ellen épúgy, 
mint a tudomány köpenyében űzött kalózkodás ellen. 

A Középeurópát átalakító nagy nemzeti föllendülések és 
történetformáló feszültségek idején sorsszerűleg a Dunamedencé-
hez láncolt nemzetünk történeti missziótudatát is tisztáznunk 
kell. Ezen a téren a kezdeményezést, az egységes történeti 
hivatástudat kialakításának munkáját folyóiratunk büszkén 
vállalhatja. Az integritás és revízió kérdésében uralkodó dadogó 
bizonytalanság és káros utópiák helyébe egységes nemzeti köz-
véleményt kell megteremteni. 

Foglalkoznia kell a Napkeletnek a középosztály, a munkás-
ság s az ifjúság problémáival, a tanítás és nevelés kérdéseivel, 
az iskolaügyi reformokkal, a nőneveléssel, az arisztokrácia új 
helyzetével és kötelező történelmi hivatásával. Nem kerülheti el 
figyelmünket a nemzetegészségügy problémája sem, mely lelki 
vonatkozásban az erkölcsi integritást, testi vonatkozásban pedig 
a betegségek ellen való küzdelmet jelenti. Meg kell világítanunk 
az orvosi munka nemzetmentő szerepét és jelentőségét a mai 
társadalmi és állami berendezésben. 

Rovatot kell kapnia a tudományos élet legújabb mozgalmai-
nak és vívmányainak. Ismertetnünk kell a külföldi eszme-
áramlatokat, az új irodalmi és művészeti irányokat. Szívügynek 
kell tekinteni a magyar kisebbségek sorsát, a Felvidék és Erdély 
szellemi életét s ezzel a bekapcsolódással, valamint az erdélyi 
és felvidéki írók legjavának szerepeltetésével kell újabb és újabb 
bizonyságot tennünk a történeti Magyarország ma is eleven 
szellemi egységéről. 
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Harcot hirdetünk a széthúzás és kishitűség magvetői ellen, 
akik a nemzet akaratidegeit megmérgezve és elzsibbasztva meg 
akarják akadályozni, hogy a nagy történelmi elhatározások órája 
azt belsőleg és külsőleg fölkészülten találja. Szembeszállunk 
minden olyan mozgalommal vagy törekvéssel, mely a magyar 
erőket újra egymás elleni harcokban akarja felőrölni és belső 
úszítással vagy hamis szentimentalizmussal igyekszik a köz-
vélemény figyelmét a legfontosabb magyar létkérdésekről elte-
relni. A gyáva hallgatásnak és közönynek egyszer már nagy árát 
adtuk. Ennek nem szabad megismétlődnie. Nem leszünk haj-
landók szótlanul tűrni, hogy a közélet erkölcsi hajótöröttjei 
a fórumon fehér tógában hangoskodjanak. Az önhitt és erő-
szakos törtetést épúgy üldözni fogjuk, mint az élre tolakodó 
középszerűséget. Harcot indítunk az alaptalan gyanúsítás és hitel-
rontás s a személyeskedés mindenfajta kóros elvadulása ellen. 
A konjunktúra-nagyságok előtti hazug tömjénezést épúgy meg 
fogjuk bélyegezni, mint a komoly nemzeti értékek ellen elköve-
tett vitriolos merényletet. 

Állandó figyelemmel kell kísérnünk a bevándorlás és telepí-
tés kérdéseit, az ingatlan megosztását, s ennek kapcsán rá kell 
mutatnunk arra a nemzeti veszedelemre, mely az ingatlanoknak 
idegen kezekre való jutásában rejlik. A társadalom- és gazdaság-
politikai kérdések megoldása kapcsán szellemi fegyvertárunk 
egész fölszerelésével szembe kell szállnunk a legveszélyesebb 
szélsőséggel, a zsidóságnak számarányát messze meghaladó hely-
zeti előnyével. A zsidókérdés létezését nem szabad elhallgat-
nunk. Magának a zsidóságnak is eminens érdeke, hogy a magyar 
közvéleményt egy, helyzetünknek s a nemzet érdekeinek meg-
felelő megoldására előkészítsük. 

A problémáknak ez a gyorsütemű felvonultatása természete-
sen nem jelenthet kimerítő csapatszemlét, hiszen az élet nap-
nap után dobja fel az újabb és újabb kérdéseket, melyekhez az 
elevenen szerkesztett folyóiratnak a legnagyobb rugalmassággal 
kell alkalmazkodni. 

Szilárd meggyőződésünk, hogy a most vázolt szellemben 
szerkesztett folyóirat az, melyre a magyar értelmiségnek szük-
sége van s mely közvélemény-irányító és ellenőrző szerepével 
nemzeti hivatást tud teljesíteni. A Napkelet csak egy irányítást 
ismerhet s ez a magyar lelkiismeret. 

Gróf Zichy Rafaelné. Hekler Antal. 
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