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BARTHA MIKLÓS
(—i —s) Ma harminc éve, hogy meg

halt a Magyarország nagy vezércikk
írója, a magyar társadalmi s politikai 
élet könyörtelenül bátor elemzője, a 
magyar nép legszegényebb rétegeinek 
soha nem hátráló harcosa, az elnyomó 
közösügyes politika elleni küzdelem 
gyakran kardigmenő irányítója, Bar- 
tha Miklós. Sudár termetét, nagy- 
homlok ú, nyilt arcát egyik napról a 
másikra burkolta fátylaiba a halál. 
Hogy ki volt ő és mit vesztett benne 
a magyar közélet, azt igazában csak 
ma tudjuk megérteni, harminc esz
tendő múltán.

Akkor még, az 1900-as évek eledén, a 
^boldog aranykor* virágzott Magyar- 
országon. A nagytömegek nem láttak 
az óaranykor* mélyére és, sajnos, ve
zető politikusaink közül is csak igen 
kevesen. Az osztrák közösség ellen 
folytatott közjogi küzdelmek s a nem
zeti ellenállás feszültségében sokak 
szemei vakok voltak az ország testén 
mutatkozó hullafoltok iránt. Hogy az 
Ausztriával közös ügyek mikép s ü l 
lyesztették Magyarországot gyar
mattá, hogy a megoldatlan földkérdés 
mikép kergette elkeseredésbe a föld
munkásság tízezreit s mikép töltötte 
meg a kivándorlási ügynökségek iro
dáit és hajóit, hogy a magyarság 
szörnyű vérvesztése mikép indult 
meg a hatvanhetes kiegyezés után, 
hogy végül betetéződjék a világhábo
rúban, kevesen vették észre.

Bartha Miklós észrevette s volt bá
torsága szembenézni a jelenségek mö
gött húzódó romboló erőkkel. Ragyo
góan éles tolla a legpompásabb vívó- 
tőrre vált kezében, vezércikkei teli- 
találatú s pompás magyarsággal sü
vítő ítéletek voltak, »Kazárföldön« cí
mű könyve pedig a legszörnyűbb vád
irat az északkeleti magyarság és kis- 
oroszság gazdasági és társadalmi ki
szipolyozása ellen. A földig lerongyo
lódott kisorosa nép és Bereg, Ung, 
Szatmár magyai'sága szólalt meg eb
ben a könyvben olyan jajszóval, 
amelynek párját csak a ma élő leg
kiválóbb közírók között találjuk, egy 
Egon Ervin Kisch, egy Upton Sin
clair, egy London művészetében és 
realizmusában.

Bartha Miklós a maga gőgös zár
kózottságával keményen és meg nem 
alkuvóan tört célja, a magyar nép köz
jogi és gazdasági elnyomatása el
len. Öt nem vakították el a Széli Kál
mánok, Szilágyiak, Tisza Istvánok 
remek szónoki teljesítményei, sem az 
a vaskos, félig keleti, vérbő és ké
nyelmes kormánypárti úgynevezett 
»szabadelvűség«, amely a gazdasági 
és társadalmi erők szabadjáraengedé- 
sétől, nem szabadságától, de szaba
dosságától várta az ország — akkor 
még teljes erejében mutatkozó biro
dalom — gazdagodását, népének fel- 
virulását és boldogságát. Ez a ke
leti szélesség és kacagó elokvencia, ez 
a szinte török szabadságálom, amely 
furcsán keveredett valami ugyancsak 
török despotizmussal és erőszak- 
kedveléssel, ez a félig fejedelmi, félig 
gyapjúzsákszeimlélet, Bartha Miklós
ban csak elkeseredést, haragot és lá
zadást tudott ébreszteni. Ö a maga 
ugyancsak fejedelmi, ugyancsak törö- 
kös és ugyancsak szabadságrajongó 
szemléletét szegezte a nagyhatalmi 
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rétege ellen. De mennyire más volt 
az ő fejedelmisége, mennyire más az 
ő egyenes előkelősége, mennyire más 
a könyörtelensége és szabadság
rajongása! Ami mássá tette, ami el
választotta. nem egyéb, mint a ma
gyarság egészének, nagy tömegeinek 
érdeke az osztályérdekek felett és a 
széles néprétegek fájdalmának s ki
szolgáltatottságának önzetlen átérzé- 
se. Hogy például a magyar vá
lasztókerületek valóságos tartomá
nyok voltak, míg a nemzetiségiek 
száz-kétszáz lelket is alig számláló, 
olcsó pártárucikkek, az őt nem párt- 
politikai érdekből háborította fel, ha
nem mert tünete volt a magyarság 
gyarmati néppé való lesüllyesztésé
nek. Az elsők között körvonalazta 
azoknak a védelmi szervezeteknek 
alapjait, amelyek — azóta sem való
sultak meg, de amelyek bizonyosan 
gátat vethettek volna a magyarság

és a magyar birodalom tragikus szét
hullásának.

Harminc éve, hogy meghalt. A régi 
Ausztria összeomlott s vele együtt 
Magyarország nagyhatalmi x arany
kora* is. De az ásító társadalmi és 
gazdasági farkasvermek ma még mé
lyebbek, veszedelmesebbek és nyitot- 
tabbak. Hogy nem annyira álcázot
tak, abban része van Bartha Miklós
nak, — legalább ennyi eredménye van 
fáradhatatlan munkájának. A földkér
dés, a politikai gyarmatszemlélet kö
nyörtelensége, a nemzet kifáradását 
jelző egykemétely, a gazdasági harc 
mindenkit mindenki ellen hajszoló 
szelleme ma is fenyegetően mered 
ránk s még fenyegetőbben, mint ak
kor, mert most egy tönkretett, meg
csonkult, nemzetközileg bekerített 
népet fenyeget. A történelem egyenes 
vonalban gördítette ránk gőzhenge
rét. a talaj süppedős, mocsaras.., 
Bartha Miklós, a gátverő, kevésnek 
bizonyult.

De éppen ezért kell magunkra- vál
lalnunk azt is, amit ő cl nem tudott 
végezni!
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„A m agyar őserőnek  
nem szabad  legyengülnie ‘

A  belügym iniszter Makón
Makó, október 19.

(A Magyarország tudósítójának te
lefonjelentése.) Koznia Miklós belügy
miniszter alföldi kőrútjának utolsó 
napján, ma délelőtt féltizenegy óra
kor autón Makóra érkezett. A várme
gyeházán Tarnay alispán üdvözölte & 
belügyminisztert, aki válaszában ki je
lentette, hogy átütő erővel kell az Al
föld segítségére jönni, az egész ország

erejét ide kell összpontosítani, mert 
ha vannak is másutt bajok, azok sze
rencsére nem ilyenek.

— Ha itt általános nemzeti bajok 
vannak, azokon segíteni kell, nem sza
bad legyengülni hagyni a magyar ős- 
erőt. A kormány és magam mindent 
meg fogunk tenni ennek a vidéknek 
megsegítésére.

A miniszter délután az elemi károk
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majd Nagybánhegyesen átveszi dísz
polgári oklevelét s este utazik vissza 
a fővárosba.
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Összeomlás fenyegeti
a  m e g to r lá s o k  a r cv o n a lá t

Titulescuék készpénzt követelnek a népszövetségi
kűségért

Genf, október 19.
(A Magyarország kiküldött munka 

társának tele fon jelentése.) Edén an
gol népszövetségi miniszter ma este 
elutazik Géniből. Ma még az utolsó 
elvi döntéseket hozzák meg. Ülést 
tart a 18-as bizottság és az 52 delegá
ció megbizottaiból álló nagybizott
ság. hogy a gazdasági megtorlások 
első csoportja tekintetében állást fog
laljon. A gazdasági megtorlásokat 
előreláthatólag mindkét bizottság 
jóváhagyja.

Október 28-áig most szünet áll be a 
genfi tárgyalásokban. Ezen a napon 
ül ismét össze a 18-as bizottság, hogy 
megismerje a kormányok álláspont
ját a különféle gazdasági megtorlá
sokkal szemben. Program szerint ak
kor fogják meghatározni azt a határ
időt, amikor valamennyi állam egy- 
időben lépteti életbe a gazdasági meg
torló intézkedéseket. Beavatott körök
ben október 31 ét emlegetik mint azt 
a napot, amelyen a megtorló intézke
dések életbelépnek.

Persze nagy akadályok vannak a 
megtorló intézkedések életbeléptetése 
előtt. így például egyes államok, ame
lyek az Olaszországgal való gazdasági
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érintkezés felfüggesztése következté
ben kárt szenvednek, minden áron pó
tolni óhajtják ezt a kárt. Ma az a terv 
merült fel, hogy a megtorló intézkedé
sekben résztvevő államok kölcsönösen 
kápótolják egymást azoknak az álla
moknak a rovására, amelyek a meg
torló intézkedésekben nem akarnak 
résztvenni, tehát például Magyaror
szág cs Ausztria kárára, továbbá 
azoknak az államoknak a terhére, 
amelyek nem tagjai a Népszövetség
nek. Genfben bizonyos vámpolitikai 
kedvezményekre gondolnak.

Mindezek azonban csak ötletek, 
amelyeknek megvalósítását még na
gyon hosszadalmas és nehézkes tár
gyalások előzik meg. Csak annyi bi
zonyos, hogy október 28-ig teljes 
csend áll be Genfben.

Tiíulescu a genfi 
„!ázadőcsopert“ élén

• London, október 19. 
Az angol sajtó egybehangzóan 

megállapítja, hogy a megtorlások 
arcvonalát összeomlás fenyegeti, 
amiért elsősorban T i t u l e s c u  és a 
k i s a n t a n t  viseli a felelősséget.

A Daily Express jelenti Genfből: 
^Készpénzt vagy cserbenhagyni ben

neteket!«, ez a jelszava egy hatalmas 
lázadócsoportnak, amely készpénzzel 
akarja megfizettetni szolgálatait. A 
zendülés vezére Titulescu román kül
ügyminiszter, akivel E d é n  a késő éj
szakai órákig tanácskozott zárt helyi
ségben, ahonnan Titulescu nagyon 
megnyúlt ábrázattal jött ki. A meg
torlások hívei nem fognak készpénz-
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