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ÉRTESÍTÉS.

czim alatt Bartha Miklós országgyűlési képviselő egy kötet könyvet irt.

Tüzetesen ismerteti azt a hegyvidéki akcziót, melyet harmadfélév előtt 
a magyar földművelésügyi kormány a rutének megmentése érdekében indított és 
a Kárpát bérezek közt lakó összes népek érdekében folytatni szándékozik.

E leirás arról világosit föl, hogy olyan nemzeti munka indult meg, 
a mely úgy terjedelmében, mint czéljában és eredményében, hazánk történel

mének egyik elsőrendű mozzanatát fogja képezni.
Közügyet szolgálunk tehát, mikor Bartha Miklós könyvét kiadjuk.
Ezzel tesszük lehetővé, hogy a hazafias magyar közönség megszeresse 

és magáévá tegye azt a nagy horderejű akcziót, a mely ezideig el volt rejtve 

a nyilvánosság elöl.
Talán fölösleges mondanunk, hogy a Bartha Miklós müve nem szo

rítkozik a hivatalos adatok és a létező állapotok száraz előadására. Személye
sen járta meg azt a vidéket s egyéni tapasztalatait tárja föl azzal az igazság
szeretettel, mely az ö iratait mindenkor jellemzi. Müvében érdekfeszitö módon 
váltakozik az élet, a költészet, a valóság, a reménység, a mulasztás, a vágy, a 
dicséret és a fenyíték. Bepillantást nyerünk a nép lélek rejtelmeibe, a vidék 
gazdasági viszonyaiba; a szocziologiai és mezőgazdasági fejtegetések teszik e 

müvet tanulságossá.
Alengyel zsidók demoralizáló és pusztító hatása, sohasem volt ily élénk 

színekkel ecsetelve. Csodálatos közvetlenség sugárzik minden betűjéből. Olvasva 
ezt a müvet, azt hisszük, hogy az Író meleg vére csörgedez végig a sorokon.



A könyv keletkezését és czélját Bartha Miklós igy Írja le :

MAGYARÁZAT.

A havas csodálatos vonzerőt gyakorol rám. ügy tetszik, hogy a természet a havason érzi 
magát igazán otthon. Egyebütt meg ke’l öt lesni; de itt ki'árja a maga indulatait őszintén. Ez a 
harag valódi harag; ez a fenség nem komédia; ez a báj nem műszépség. Ásó, kapa, ekevas nem 
változtatták meg színét és alakját. Vasutak, csatornák és árkolások mértani vonalai nem nyugtala
nítják a vadon ősi szabadságát. Minden úgy van, a miként az örök műhelyből kikerült s a miként 
azt megformálta a zivatar, a görgeteg, a jég, a napsugár, a villám.

Mintha más volna ott az ember is. Régi szokásait, régi szerszámait, régi viseletét inkább 
megtartotta, mint mi. Erősebb a teste, szivósabb az élete, jobb a szeme, mint nekünk. Fejletlenebb 
állapotánál fogva közelebb áll a vadállathoz s erősebb hiténél fogva közelebb áll az Istenhez, mint 
mi. A történelmi átalakulások jóformán nyomtalanul siklanak el feje fölött, miként azok a felhők, 
melyek csak megpihennek a bérezek ormán s „néma borongással4 tovább szállanak.

ügy tetszik, hogy a gyergyói rengetegek pásztorembere az elődök ruhájában járja a bér- 
ezeket és a hajdankornak nyelvén beszél hozzánk. Letűnt századok vonásait látom a havas lakóban, 
miként a paleontologiai leletekben láthatók az elpusztult világrend ősnyomai.

Az elmúlt ősszel két heti pihenőre tettem szert. A ki jól be van fogva, annak nem kis 
feladat eldönteni, hogy hová menjen és mit csináljon, mikor a semittevés gyönyöreire nyílik kilátás. 
A mig c fölött töprenkedtem, mindig havasi képek rajzottak körül.

Egyszer aztán véletlenül találkoztam Egán Edível, a kit a Kárpát-hegyvidéki földművelő 
nép nyomorának enybité-e czéljából Beregmegyében foglalkoztat a földművelésügyi kormány. Ez az 
akozió már régen érdekelt. Különböző leírásokból tudtam, hogy elhanyagolt és kegyetlenül elcsigá
zott népet óhajt a kormány szörnyű helyzetéből kiszabadítani. Itt-ott szórványos közlemények jelen • 
tok meg a mentési munkálatról. A közlések nem vágtak össze. Egyik dicsérte, a másik gyalázta a 
munkát. Sikert jósolt az egyik; kudarezot a másik.

Kinek van igaza? Meglehet-e csakugyan menteni egy végpusztulásnak indult népet? Meg- 
érdemli-e a kezelésbe vett anyag a ráfordított fáradtságot? Nem olyan kísérletezéssel állunk e szem
közt, mely pénzt, gondot, er 't nyel el ok nélkül ?

Elhatározásom gyorsan megfogant. Oda megyek pihenni a ruthének közé. Ott havasvidéket 
is találok s ezenkívül szinről-szinre megnézhetem a népmentési munkát. Tervemet Egán azzal az 
örömmel fogadta, a melylyel a mesterek szokták fogadn1 műtermüknek értelmes látogatóit. Pihenésem 
kérdése ezzel meg volt oldva.

Szeptember 7-én érkeztem Szolyvira s a miniszteri kirendeltség központi műhelyében föl- 
ülöttem sátorfámat. Innen kirándulásokat tettem Beregszentmiklósra, F.-Viznyitzére, Puznyánfalvára, 
Frigyesfalvára, Dombostelkére, Patkanyóczra, Nagy-Marosra, Munkácsra, Árdánházára, Hársfaivára, 
Zsdenyovára, Vereczkére, a Beszkid-csucsra, Volóczra, a Firczák havasra, a Névtelen havasra, Ökör
mezőre, Bisztrára, Husztra stb.

Alkalmam nyilt megnézni a nép életmódját, szokásait, vagyoni és kulturális állapotát. 
Érintkeztem papokkal, jegyzőkkel, birákkal, erdőszökkel, kerülőkkel, földművelőkkel, boltosokkal, nap
számosokkal, tanítókkal, korcsmárosokkal, uzsorásokkal, nagyúri családdal és szegénységben sinlődö 
ruthén háznéppel. Láttam és megmértem a helyzetet s nyílott szemmel néztem, hogy a földművelési 
kormány terve, czélja, eszköze behat-e valóban a népélet viszonyaiba és hogy van-e a valóságban 
ennek a behatásnak állandósági biztosítéka?

Kimondhatatlan örömet okozott az a meggyőződés, hogy nem szappan-buborékos légvára
kat épit a miniszteri kirendeltség, hanem reális alkotásokat hoz létre. Faluról-falura látja az ember, 
hogy miként lábbad föl a nagy beteg. Mert hajh, nagy volt és még most is nagy ott a betegség! 
Ennek a néptestnek mindene fáj: a feje, a lába, a dereka, a háta, a gyomra. Mindene.

Hol kezdették tehát a kúrát? Világos, hogy magán a testen; annak valamennyi tagján. A 
nyomort nem ez, vagy az okozza, hanem minden, a mi e népet körülveszi. Az intézmények, az ég
hajlat, az emberek. A pénz, hogy ennek van, annak nincs. A terméketlenség. A munkahiány. Az adósság.



A tudatlanság. A pálinka. A demorálizáczió. A közlekedés hiánya, a fölszerelés hiánya. A legelő hiánya. 
A szolgabiró. Az uzsora. A jegyző. Az erdő. A duvad. A szarvas. A kazár. Minden, a mit lát.

Ez mind együttvéve ezen egyetlen szóban jelentkezik: Éhség.
Búzatermő Magyarországnak van egy vidéke, a hol a nép évről-évre százezerszámra min

dig éhezik. Nem ismeri a jóllakás állapotát. Egész élete abban a sóvárgásban telik el, hogy jóllak- 
hassék. íme, az állata, fajulás útja. A kutya ragadozóvá lesz, a veréb tolvajjá, ha éhes. A birka bőg, 
a ló nyerit. Ez a szegény nép sem tolvajjá, sem martalóczczá nem lett. Nem is kiabált. Némán tűr 

évtizedek óta.
A mit láttam és hallottam, arról futó jegyzeteket irtain kis úti naplómba. Eszem ágában 

sem volt, hogy közzétegyem. Egyszerűen följegyeztem, a miként műkedvelők rajz felvételeket készit- 
nek egy-egy tájékról. A magam okulására és az emlékezet támogatására jegyeztem fel.

Jóval később egyik képviselőtársam feltűnő kicsinyléssel beszélt előttem a miniszteri ki
rendeltség hegyvidéki akcziójáról. Még később a hegyvidék egyik főispánja, a ki müveit és eszes 
ember, a ki tehát képes felfogni egy ilyen akcziónak becsét, horderejét és nehézségeit, a vádak egész 
sorozatával terhelte meg előttem a kormány népmentési munkálatát. Nemsokára a pénzügyi bizott
ságban is fölmerült a kérdés s egyik tag élesen elítélte az egész mozgalmat, mint költséges és haszon

talan fáradozást.
Éhez járult nehány hírlapi czikk olyan lapokban, a melyek máskülönben mindig a kormány 

politikáját szokták támogatni. Ezúttal azonban keményen kirúgtak a hámból. Az egyik Darányi föld
művelési miniszternek szegezte mérgezett nyilait. A többi megelégedett az Egán szétmarczangolásá 
val. Hanem ez aztán derekas munka volt. Csak amúgy izzadt minden betű attól a nagy fáradtságtól, 
a mit az irók kifejtettek az Egán szétszedésére.

Mindez arról győzött meg. hogy a mozgalom mibenlétét még azok sem ismerik, a kik arról 
beszélnek és Írnak. Még kevésbé ismerik a Darányi miniszter intenczióját és legkevésbé ismerik Egánt. 
Egyszersmind meggyőzött arról is, hogy ez az üdvös és kivált nemzeti szempontból elsőrangú kez
deményezés hajótörést fog szenvedni az ellenséges irányú hangulat áramlatában, ha nem alakul egy 
erőteljes és mindenható közvélemény, mely a dolgok, viszonyok, ezélzatok és eszközök alapos isme
retével leszerelje az ellenséges irányú hangulatkeltést.

Ennek következtében elhatároztam, hogy leirom tapasztalataimat.
A kinek kezébe kerül ez a kis könyv: legyen szives és olvassa át. Czélom a toborzás. 

Azt akarom, hogy külömb harezosok sorakozzanak egy jó ügy mellé, mint a milyen én vagyok. Lel 
kémet az a vágy égeti, hogy minden olvasó meggyőződjék soraimból a földművelési kormány hegy
vidéki akcziójának helyessége, czélszerüsége és szükségessége felől.

De czélom elérésénél óvakodtam úgy a képzelgéstől, mint a túlzásoktól. A valóságot irtain 
meg a valóság színeivel. Azok a képek, melyeket az olvasó elé tárok, akár a mélységekből hoztam 
azokat, akár az ormokról, mindig hü másolatai az életnek, a viszonyoknak az embereknek.

* *
*

A könyv előfizetési ára 2 korona, mely összeget a mellékelt utalványon kérjük 
mielőbb megküldeni, hogy a nyomtatandó példányok száma iránt tájékozva lehessünk. 

Kolozsvár, 1901 julius hó.

Hazafias tisztelettel

az „Ellenzék 4 kiadóhivatala.




