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Beszéljünk a Kazárföldről. Kárpátalját keresztelte el Kazárföldnek Bartha Miklós a századfordulókor, amikor Darányi Ignác
megindította a hegyvidéki akciót. Most két okunk is van a Kazárföldről írni. Az egyik : visszatért Magyarországhoz az a Kárpátalja, amelynek vidéke és népe 40 esztendővel ezelőtt a politikai
élet egyik legvitatottabb tárgya volt. A másik ok : Új kiadásban
jelent meg Bartha Miklós könyve : «A kazárföldön», amelyben
beszámol annak a tanulmányútjának tapasztalatairól, amelyet a
hegyvidéki akció körül tett a helyszínen a tragikus sorsú Egan
Edének, az akció vezetőjének kíséretében. Bartha Miklós könyve
történelmi dokumentum. Ezt a történelmi dokumentumot a gens
fidelissimáról, Rákóczi népéről a legalkalmasabb időben adták ki
és tették hozzáférhetővé a közönség széles rétegeinek, amikor a
rutén nép visszatért a Szent István birodalmának határai közé.
Hazánkban 400.000 rutén lakik — írja Bartha Miklós —
s ezek ruténul beszélő magyarok. Intelligenciájukat papok és
tanítók alkotják, akik valamennyien tőzsgyökeres magyarok.
A rutén magyarul érez — folytatja —, szívből örül az állami
iskolának, felekezeti iskoláiban is magyar a tannyelv néhány év
óta, büszke, ha gyermeke magyarul tud s ha a honvédségnél megtanul néhány magyar szót, azt örömmel ismételgeti, hogy el ne
felejtse. «A galiciai ruténekben maholnap rutén autonomikus mozgalom indul, de a mi ruténeinkben» — állapítja meg Bartha Miklós
— «a partikularizmusnak egyetlen vonását sem voltam képes felfedezni». Nemzeti szempontból szerinte nincs fontosabb feladat,
minthogy ezt a magyarul érző népet nyelvével is beolvasszák a magyar
faj testébe.
Minden más nemzetiségünket Magyarországtól eltaszító erők
foglalkoztatják. Nem lehet meghatódottság nélkül olvasni a
következő sorokat: «Elbolondított tótjaink Szvatopluk birodalmát
emlegetik s annak tartalmat Morvából, Sziléziából, Csehországból,
Galiciából és Felsőmagyarországból akarnak adni. Ábránd, amelynek valósulása lehetetlen, de minket még az ábránd is gyöngít.
Elbolondított oláhjaink pedig Dákóromániát emlegetik, amelynek
tartalmat adna Oláhország, Bukovina és Magyarország keleti része a
Tiszáig. Ez is ábránd. Ennek a megvalósulása is képtelenség. De
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erkölcspolitikai egységünket ez is gyöngíti. A délszlávok Nagyszerbiáról álmodoznak. Horvátország, Szerbia, Bosznia, Montenegró
Dalmácia igen egy nyelvet beszél. Ez az állam kiszakít a papíron
hazánkból egy nagy és értékes földdarabot.»
Az ábrándokból a világháború után valóság lett. Annál
inkább fel tudjuk mérni annak a követelésnek az értékét, hogy a
teljesen magyarul érző rutén népet az állam vegye gondjaiba,
védelmezze és erősítse, tegyen meg mindent, hogy ezzel a 400.000
emberrel gyarapodjék a magyarság száma. Nos, nem tettük meg
mindazt, amit tehettünk volna saját érdekünkben és amikor a tót,
román, délszláv ábrándok valóra váltak, elveszítettük a Ruténföldet is. Ez a tény. Amikor pedig visszakaptuk a rutén területet,
ukrán mozgalmaktól volt hangos a világ és ma nem tudjuk, nem
gyöngíti-e országunkat ezen a területen egy olyan ábránd, amilyen
gyengítette negyven évvel ezelőtt Szent István még meg nem
csonkított birodalmában a tót, a román és a délszláv lakta területeket. Annyi bizonyos, hogy ma a Ruténföld autonómiát kap,
amelyet maga számára a világháború előtt sohasem kért és kívánt,
mert az volt minden vágya, hogy minél teljesebben élje a magyarsággal azt a közösséget, amelyet a sors rendelt számára. Ez a tudat
s az ebből fakadó magyar érzés vezette el Bartha Miklóst annak a
gondolatnak a propagálásához, hogy csak törődnünk kell velük és
amint lelkében, úgy nyelvében is magyarrá válik, olyan magyarrá,
akit senki sem tud tőlünk elvitatni. Ha vissza is tért a Ruténföld
Magyarországhoz, úgylátszik, a negyven év előtti lehetőség már
nem tért vissza és így mindenképpen éreznünk kell Bartha Miklós
történelmi dokumentuma alapján azt a felelősséget, amely a
magyarságot Szent István örökségének elvesztéséért terheli.
De ez a dolognak csak az egyik oldala. Nézzük meg, miért nem
:udta a magyarság teljesíteni azt a feladatot, amelyet nemzeti
fennmaradásának elemi érdeke rótt rá. Bartha Miklós erre is
válaszol. Figyelmesen el kell olvasnunk a könyvet, észre kell vennünk sokszor néhány sorban elbújtatott részletet, hogy kikerekíthessük magunkban azt a képet, amely mentségül szolgálhat a
magyarságnak a mulasztásokért. Az a sajtópolémia, amely Bartha
Miklós könyvének megjelenése után megindult, főképpen akörül a
kérdés körül forgott, hogy antiszemita volt-e Bartha Miklós.
Felvetették azt a kérdést is, helyes volt-e Bartha Miklós könyvét
újból kiadni. Majd ismét felmerült a vita : a lengyelzsidók ölték-e
meg Egan Edét, vagy pedig öngyilkos lett. Bármennyire érdekesek
is ezek a kérdések és fontosak a mult tanulságainak a leszűrése
szempontjából, a lényeget mégsem érintik. A lényeg abban van,
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mi akadályozta a magyar kormányt annak a politikának a követésében, amelyet Bartha Miklós éleslátása tárt fel könyvében és
miért nem vitte végig azt az akcióját, amelynek szükségességéről
maga is meg volt győződve, mert különben Egan Edével nem
indíttatja meg a hegyvidéki akciót. Az állami gondoskodás első
lépése miért akadt azonnal meg Egan Ede halála után, amikor
ki kellett volna azt terjeszteni és fel kellett volna virágoztatni,
hogy utána megtörténjék a másik lépés, amely az együttélés
magyar nemzeti szempontból legfontosabb következményét minden erőszak nélkül és természetes úton szolgáltatja, hogy t. i.
nyelvében is magyarrá válik a Ruténföld.
Nos, a kérdésre a válasz nem lehet kétséges. A bűnös az a korszak, amelyben a zsidó liberalizmus uralkodott. Bartha Miklós
érdekes adatot közöl. Mielőtt könyvét megírta volna, 376 hírlapi
közlemény jelent meg a hegyvidéki akció ellen. Háromszázhetvenhat hírlapi támadás. Magyar ujságok támadása a legnagyobb
nemzeti érdekek ellen. És miért kellett vajjon támadni a hegyvidéki akciót? A választ erre a kérdésre is könnyű megadni: azért,
mert zsidó érdekeket, lengyelzsidó érdekeket sértett. Ez a történelmi tény derül ki Bartha Miklós írásából, aki a zsidók szerint
sem volt antiszemita és így az ő tanubizonyságát mindenki elfogadhatja.
Amikor a második zsidótörvényjavaslat törvényerőre emelkedik, mérhetetlenül hasznos olvasni azt a történelmi dokumentumot, amelyet Bartha Miklós könyve jelent.
Tóth József

UTAZÁS
MAGYARORSZÁGON
Az Illustration legutóbbi számában Monsieur Pierre I s h a c
számol be a közelmultban történt magyarországi és balkáni
utazásának tapasztalatairól. Terjedelmes írásának nagyrészét Magyarországnak és Budapestnek
szenteli, s ez utóbbiról néhány
valóban remek és nagyszabású
felvételt is közöl az előkelő francia képeslapban. Igy például
csaknem egész oldal terjedelemben hozza az Országzászlónak és
Napkelet. I.

a négy szabadságtéri irredenta
szobornak fényképét. . . Hát bizony nagy dolog ez a premier!
Igaz, hogy közben olyan csekélységek történtek, mint a bécsi
döntés, Kárpátalja megszállása
stb.
A cikket olvasva — és összehasonlítva a francia sajtó régebbi
hasonló állásfoglalásaival — megállapíthatjuk, hogy nagy haladás
a felfogásban az eddigiekhez képest. Az elírás jóval csekélyebb
és a millenniumi emlékmű kitűnően mutató képénél fel sem említjük azt a csekélységet, hogy a
34
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honfoglaló Árpád fejedelmet «királynak» írta a monsieur. Micsoda ez a kis botlás a régebbi
súlyos tévedésekhez képest? Nem
haragszunk, azért a közelmultban még, sajnos, eléggé találó
véleményért sem, hogy Budapest
«testnélküli fej». Még akkor sem,
ha véletlenül nem emlékeznék rá,
hogy ez az állapot kapcsolatban
van bizonyos Trianon nevű páriskörnyéki kastéllyal.
A monsieur a négy irredenta
szobor közül — ő tudja miért —
pontosan
Nyugat
szobrát
szemeli ki emlegetésre. Ez a kicsiség már fel sem tűnik nekünk,
ellenben a Lánchídon levő légvédelmi ágyúkon bizony mint
ügyes ujságírónak nem lett volna
szabad csodálkoznia, hiszen —
amikor ő itt járt — közvetlen
Kárpátalja megszállása idején
állottak ott helyükön az ágyúk.
Az az ártatlan kérdése, hogy «ki
ellen?» így csak retori frázisnak
hat, de hatását az intelligens
francia ujságolvasó előtt valószínűleg nem éri el megfelelő
mértékben. A monsieur barangolt felszabadult területen is, s itt
esett meg vele bizonyos kellemetlen kaland — amint a teljes
történeti hűség kedvéért megírja — az érsekújvári állomáson.
Annyi az egész, hogy előzően
fényképezett
a vonatablakból,
mire a legközelebbi állomáson,
Érsekújvárt, nyilván
útitársának jelentésére, a csendőrök igazoltatták. Az ilyesmi ugyan nem
tartozik az utazás kellemes emlékei

közé, s elhisszük, az is elég nagy
malheur, hogy a monsieurnak önmagának kellett 25 kilós útibőröndjét a csendőrparancsnokságra és visszacipelnie — közben
még parbleu! az a haszontalan
vonat is elment —, dehát ez
Franciaországon sem lenne másként. Képzelje el a monsieur,
ha — mondjuk — valaki a Maginot-vonal közelében próbálkoznék meg az amateurfényképészet
nemes mesterségével. Valóban,
nem éppen a francia illemkódex
szabályai szerint
mondanának
köszönetet eme ténykedésért a
hatóságok.
Általában véve — ha derék
csendőreinket az ókori «hittita
harcosokhoz» is hasonlítja —
mégis udvariasan kell viszonoznunk Monsieur Ishac minden
bizonnyal jóakaratú cikkét hazánkról és fővárosunkról. Ami
meg azt az állítását illeti, hogy
«vakok» vagyunk, mert hajthatatlanul ragaszkodunk történelmi
céljainkhoz, a szentistváni magyar birodalomhoz, erre a cáfolat
nem engem illet, hanem a történelmet, amely tavaly megindult
és megy tovább a maga útján . . .
Pasquino
Magyar

nyelven . . .

A napisajtó csaknem említés
nélkül ment el egy hír mellett,
amely arról szólt, hogy Mestrovics, a híres horvát szobrászművész — s talán Európa egyik
legkiválóbb szobrásza is —
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Bukarestben tárgyalt I. Károly
román király lovasszobráról dr.
Zigre román kultuszminiszterrel, mégpedig — magyar nyelven . . . A román miniszter nem
valami irántunk való megkülönböztetett tiszteletből választotta tárgyalási nyelvül a magyart, hanem azért, mert a
híres szobrász anyanyelvén kívül aligha beszélt más nyelven,
mint magyarul. Ebben nincs
semmi különös, ha meggondoljuk, hogy Horvátország alig
húsz évvel ezelőtt még szoros
államjogi kötelékben élt velünk.
Hamarjában eszünkbe jut az
is, hogy a tavalyi komáromi
tárgyalások a cseh és szlovák
kiküldöttekkel szintén magyar
nyelven folytak le. A világháború előtt pedig a magyar állameszme ellen obstruáló különböző nemzetiségi képviselők
szintén kénytelenek voltak magyarul
beszélni
egymással,
vagyis olyan nyelven, amelyet
mindannyiuk értett.
Éppen ezért, ez a jelentéktelennek látszó apró bukaresti
hír mégis igen meggondolkoztató számunkra. Az elmult húsz
esztendő alatt ugyanis egyre
többen hajoltak nálunk a lelki
leszerelésre,
csonkaságunkba
való belenyugvásba, a szomszédokkal való egyoldalú megalkuvásba. Az ezeresztendős
magyar történelmi gondolat
már-már lomtári ócskaságnak
látszott, ugyanekkor pedig a
«cseh-szlovák» demokrácia di-

cséretét olvasta az ember nemcsak burkoltan és a sorok között ; hanem olykor egész nyiltan is egyes budapesti organumokban. Ez a defetizmus
különféle magasztos jelszavakba burkolózva elernyesztette és elpuhította a magyar
lelkeket úgy, hogy éppen az
utolsó órában történt az, ami
felrázott és reáébresztett hajdani hivatásunkra.
Gyűlöljenek, de féljenek tőlem — hangzik a régi latin közmondás. Harcoljanak ellenem,
de tiszteljenek. Ez a sors jutott
osztályrészül a magyarságnak,
amely saját testével épített
bástyát a Kárpátokon belül élő
nemzetiségeknek és ő adott
nekik kultúrát. Az első román
és szerb ujságok és könyvek
Magyarországon jelentek meg.
Ezt még az ellenséges propaganda is kénytelen beismerni.
Arra meg, hogy a Felvidék
népei mit kaptak tőlünk, igazán
fölösleges kitérni. A magyar
nemcsak védelmet és kenyeret
adott, hanem kultúrát is a Szent
István koronája alatt élő nemzetiségeknek. A mult században
fellángoló európai nacionalizmus természetesen kikezdte e
történelmi életet nem élt fiatal
népeket is, akik közben megfeledkeztek arról, hogy még ezt
a nemzeti eszmét is — vegyük
csak 1848-at — mi adtuk nekik.
A magyarság Moháccsal elveszítette ugyan nagyhatalmi állását, de a magyar szellem és
34*
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kultúra fölénye és hatóereje
nem enyészett el. A magyar
nyelv Kelet-Európa franciája
lett s az ma is, azért beszél Bukarestben magyarul Mestrovics
szobrász és Zigre miniszter.
Megszállott területen, különösen Erdélyben, ha üldöztetés is
jut ki a magyarságnak, mégis
titokban felnéznek reá a hatalom birtokosai; respektálják
úri mivoltát, beidegződött kultúráját, szellemi fölényét, mert
megérzik : olyas tulajdonságok
ezek, amelyeket nem lehet máról-holnapra elsajátítani, hanem
századok kellenek hozzá. A hirtelen felcseperedettek állandó
kisebbségi érzése ez, amely nem
hagy nyugtot, főként a hatalom
polcán nem.
Pasquino

TINTORETTO
MÉTEN

KECSKE-

A Kecskemétet látogatók legtöbbjének érdeklődését a város
népi érdekességei kötik le és a
mult művészi kultúrájának a
középkorig visszanyúló emlékeit
nem is méltatják figyelemre. Pedig kívánatos volna, hogy azoknak a külföldieknek, akiket elvisznek Bugac-pusztára, hogy a
magyar táj és magyar konyha
csodáitól megmámorosodva térjenek haza, egy kis füzetet adnának
a kezébe, amely felhívná a figyelmüket arra, hogy ez az ősi magyar talaj nemcsak exotikumokkal szolgál, hanem a kultúrának
is televény földje volt és a város

kitűnően rendezett múzeumának
sok tekintetben páratlan anyagát
is ismertetné. Kecskemét város
néhány év óta egy olyan festmény
birtokába jutott, mely joggal vonhatja magára a kutatók és a nagyközönség figyelmét. Még a háború
előtti években Nemes Marcell a
városnak adományozott egy Tintoretto-képet, mely Krisztus keresztelését ábrázolja, azzal a kikötéssel, hogy a képet az Öregtemplom valamelyik oltára fölött
helyezzék el. Ismeretlen okokból
kívánsága nem teljesült és a képet
néhány héttel ezelőtt még a Városi
Könyvtár egyik helyiségében láttam elraktározva. Azóta remélhetőleg az illetékesek gondoskodtak méltó elhelyezéséről. A hatalmas méretű festmény harmonikusan illeszkedik be azok közé a
képek közé, melyeken Tintoretto
Krisztus keresztelését ábrázolta.
A sajátkezű példányok mellett
vannak olyanok is, melyek csak
a mester műhelyének tulajdoníthatók. A jövő kutatás feladata
lesz, a kecskeméti képnek a helyét
a Tintoretto szellemét képviselő
művek sorában megállapítani.
Magyar

A KÉZ

György

ÉZSAUÉ

A nyugati demokráciák keze
ez, amelyet most sokan Jákobénak néznek, mert egy megtévesztő
sajtó szirén-hangjai Jákob szelíd
hangját duruzsolják
fülünkbe.
Amint Hekler Antal egyetemi
tanár igen kemény logikával mu-
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tat rá, az Uj Magyarság egyik
utóbbi számában «ma sokan a tekintélyhatalmak hazugságirtó tevékenységében csak a nyers erőszakot látják és vannak aggódó
honfiszívek, amelyek még Csehországtól sem tagadják meg a
részvétet s közben sóvárgó és esdő
csodálattal tekintenek a nyugati
nagy demokráciákra, mint a magasabb erkölcsi világrend legfőbb
őreire és védelmezőire. Már elfeledték ezek, hogy a nyers erőszak
legnagyobb történelmi példáját
éppen a nyugati demokráciák
szolgáltatták, mikor a francia és
versailesi békeparanccsal országokat téptek szét és testvérek
millióit szakították el egymástól.
Mi elvesztettük a háborút —
folytatja Hekler professzor — ez
bizonyos, de sokkalta nagyobb
baj az, hogy a győzők a fejüket
vesztették el. Az utolsó 20 év minden szenvedésének és fenyegető feszültségének ez volt a forrása.
A sokat hánytorgatott háborús
felelősségnél sokkalta súlyosabb a
béke felelőssége, amely elől az antant hatalmak 20 éven át következetesen és önző könyörtelenséggel
kitértek.»
A mérleget igazán nem nehéz
felállítani. A nyugati demokráciáknak köszönjük szétdaraboltságunkat, magyarok millióinak
szenvedését és elnyomását az
utódállamok erőszakos kisebbségi politikájától és ugyancsak
magyar millióknak reménytelen-

ségét, kilátástalanságát, küzdelmes vergődését az életképtelenre
nyomorított ország határain belül.
A tengelyhatalmak támogatásának köszönjük, hogy végre sikerült a trianoni bilincset és a vele
járó bekerítést
szétrepeszteni,
hogy visszakaptuk a Felvidék magyarlakta területeinek egy részét
és hogy visszatért hozzánk az
ezeréves magyar ruszin föld is.
Reméljük, hogy ez csak az első
lépés és közel az idő, amikor mégtöbb magyar térhet meg Szent
István birodalmába és enyhülhet a még elszakított területen élő
testvérek sorsa.
Ezek után nem nehéz eldönteni, merre billen a mérleg nyelve.
S igazán érthetetlen az olyan lelkek
szentimentalizmusa,
amelyek
részvéttel tekintenek Csehország
sorsára. Volt-e ebben az országban és népben szikrányi részvét és
megértés, amíg a kezében volt az
erő és hatalom? Nem mutatott
mást nekünk, csak kegyetlen kapzsiságot és mohó eröszakot. Mért
szánnók most mi az ő sorsát, kiben nem volt irántunk szánalom,
különösen akkor, amikor ezt a
sorsot megérdemelte. Egy nemzet,
amely állig felfegyverezve, háta
mögött hatalmas szövetségesekkel
egyetlen kardcsapást sem tesz
védelmére, amelynek elbizakodottságánál és erőszakosságánál csak
hagyományos gyávasága nagyobb,
megérett a halálra.
Tanár

