Sokan nem fognak engem megérteni,
feleslegesnek tartandják szavaimat. Ez
engem nem fog meglepni, mert fájdalom, nem kevesen vannak köztünk, kik
érzelme és gondolkodása nemzetiség
tekintetében gyökerestől meg van romolva. Az ilyenek hidegek a nemzetiség iránt, nem tudják érezni és megfogni azon szívszorongató, csillapulni
nem tudó, örökké éber rettegést, mely
jobbjaink keblét aggasztja a nemzet
jövendője iránt. Áltatok megértetni oly
hiú remény volna, mint vaktól színek
megkülönböztetésére
várni.
Figyelmeztető szavaimnak nem is tőlük reménylek sikert, hanem azoktól, kiket, születés, neveltetés, ajak által valódi magyarok
levén,
testvéreimnek
nézek.
Ezekhez emelem szavaimat, hogy ébren legyenek, mert az utókor bírószéke előtt ők lesznek felelősek egy
népfaj elenyésztéért, melynek halálát a
történeti Musa csak gyalázattal és rémképül fogja följegyezni a magukról bűnösen
megfeledkező
nemzetek
számára.
Bajza József (Nemzetiség és nyelv.).
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NEMZETI ÁLLAM — POLITIKAI NEMZET.*

Az emberkloákák megnyíltak az új napok
lökéseitől. „Egyetlen Fejek” gurultak elő s mint
beléndeket és pöfeteg gombát: a (történelem leheletétől fülledt magyar szik az emberdudva legpiszkosabb, legbetegebb csiráit cikáztatja diktátor-jelöltekké. Ezeknek az „Egyetlen Fejek”-nek
a megteremtésénél az Atyaisten igazán nem érezte
magát lakásberendezési vállalkozónak. így e koponyák
teljesen
bútorozatlanok
maradtak.
De
fogsoraik elég épek és elegebben mohók arra,
hogy a magyar megmaradás, a magyar megújhodás és jövő még meglevő biztosítékait elrágják.
Azokban a „velünk barátságos” idegen propaganda-központokban, ahonnan az utóbbi években a magyar halál minden szele fú, kiadták a
parancsot,
hogy
Magyarországon,
különösen
az
ifjúság és a középosztály politikát ámokfutó részében: mozgósítsák a kisebbségi kérdést. Még
pedig ilyen értelemben:
az irredenta-szenvedély
ügjres kihasználásával és azzal az ürüggyel, hogy
az idegen impériumok alá került magyarság életét
biztosítsuk: azt a maszlagot kell elültetni a lelkekben: hogy nekünk magyaroknak, a történelemtől kezünkbe tört magyar csonkon kell megvalósítanunk a legpazarabbul ajándékozó kisebb* Sok okból láttam szükségesnek a politikai, és nemzeti állam kérdését röviden ide összegezni. A kérdés bővebben van érintve a 31—32-ik Füzetben (Ede megevé
ebédem). Ez a Füzet elfogyott, úgy hogy csak a teljes
sorozattal kapható.
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ségi politikát. A szomszéd államok aztán beszüntetnek minden más életfolyamatot és egyebet sem
fognak tenni: mint utánozni fognak bennünket.
így az elvett részek magyarjainak nem lesz más
teendője: mint gyors Rozsnyai-féle hét nap alatt
megtanító úszóleckéket venni. Hogy vidáman lubickolhassanak abban a sárga lében, mely külön
az Árpád fiainak rendelkezésére Hencidától Boncidáig fog csordogálni. Ennek az új, minden más
kisebbségi
politikát
kupánkonkurráló
kisebbségi
evangéliumnak itartalma a következő:
Mi így szólunk a szomszéd államokhoz: —
Azt hiszitek, hogy a világ veresei vagytok, mert
elvettétek tőlünk Erdélyt, a Felvidéket, Nyugatmagyarországot, a Délvidéket. Nohát, mi megmutatjuk, hogy ki a legény a történelmi csárdában. Mi megmutatjuk, hogy mi még az ellenségeinktől, Trianontól is nekünk, csaknekünk hagyott maradék Magyarországot is szét tudjuk pazarolni. Ettől a minutától fogva: nincs magyar
nemzet, nincs magyar nemzeti Állam. Olyan keményen és erős tagadással nincs, mintha sohasem lett volna. Mert mostantól kezdve nincs többé:
Magyarország
sem.
Hanem:
Hungária
egyesült
politikai nemzet és politikai Állam. Ez azt jelenti,
hogy a temetkezési vállalat kocsijának és a hullaszállítók
megérkezéséig
átmenetileg:
Magyarországot „Hungária Egyesült Földekké”„ gaztényezzük. És még ennek a nekünk koldus koncként
ellenségeinktől odadobott csonknak is csak egy
részét kerítjük el a Magyarföld címe alá. A Dunántúlt, a magyarság ősi nyugati Erdélyét elnevezzük Nyugat Gyepűnek. Nemcsak azért, mert
a Gyepű szép szó. Hanem: mert a német fajok
így ott szuverénül és több gyökérrel elgyepesedhetnek és „egyesülhetnek” majd azzal, akivel
akarnak.
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A magyar történelmi
műhely, a
magyar
nyelv, magyar kultúra, az organikus magyar történelmi
célok
egységében
megvalósuló
magyar
történelmi
egyéniség
szétoldásának,
széttárulásának e gaz és hülye zagyvaságát eleinte csak egykét inkább bohóc jellegű, politikailag analfabéta
kalandor zajongta a budapesti emberkloákák néhány maguk köré riasztott patkányával. De nyomukra sietett dr. Nágel úr, a pesti jobboldali, valamint
baloldali,
nemkülönben
középutas
sajtó
„nagy” történet-tudósa, a magyar ifjúság saját
külön tanítómestere. Nágel úr sietett Egyesült
KIoákáék segítségére egy történelmi tolvajnyelvvel bevázelinezett elméletet készíteni. A következőt:
Magyarország 1867-tel nemzeti Államból politikai Állammá lett. Tehát: ezzel a magyar Nemzet is megszűnt s egy politikai Nemzet foglalta el
helyét. (Mikor Deákék éppen ezért ha-nincs-ló-jóa-szamárisozták
létre
a kiegyezést,
hogy tovább
is legyen Magyar nemzeti Állam és Magyar Nemzet!) A politikai
Nemzet
viszonyát a politikai
Államhoz Nágel úr a hazai német kisebbség sorsának fejlődésében mutatja meg. A hazai német
kisebbség lassanként, de inkább tüsténtként viszszaegyesül Németország, a német nemzet szerves
részévé. Ez azt jelenti, hogy nemcsak nyelvében
és kultúrájában lesz
kizárólag
német:
hanem
gazdaságilag és politikailag is teljesen
Németország vezetése alá adja magát.
Ennek
a vezetésnek
irányításuk tartalmát Nágel úr szerint is:
az ország
érdekei
fogják
megszabni,
így az feltétlen igényt tart a német Blutra
és
a
németvérű
polgárokra
és
az
általában rokon népre Nágel doktor szerint. Magyarországgal — pontosabban:
a
Hungária
Egyesült
Orgyilkossági Készültség és temetkezési Vállalat-
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ta! — a hazai németség: csupán államjogi viszonyban lesz.
Úgylátszik, hogy az Egyenlőség, a Magyarság és
a Virradat ünnepelt történet-tudósa, a sólet, a töltöttkáposzta és a sauer Kraut főzelékek közkedvelt
Feltétje, a Khevra Kadisák és Kongregációk jeles
történelmi Lelkiismerete még bolondgombát sem
tud földben termelni. Lehet ugyan, hogy a magyar Föld nem kapható effélére. így aztán ravasz '
és
tekervényes
svádájával
nemz
egy
gombahomonkuluszt. Ez a politikai Állam egyszerűen
természeti képtelenség. Ez a politikai Állam: í.
sohasem volt, 2. sehol sincs, 3. sohasem lesz lehetséges. Mert:
ha: 1. a polgárok egy része elzárkózik a magyar
nyelvtől, a magyar kultúrától, mely az egységes
történelmi alkotás elengedhetetlen feltétele,
2. ha: egy más ország, egy más nemzet gazdasági
politikáját
folytathatja
saját
Államának
gazdasági érdekeivel szemben,
3. ha személyét, házát, földjét egy más Állam
sajátjának tartja, nem saját Államának, melynek
személye polgára, földje testének egy része,
A. ha: háború esetén egy más ország, egy
más nemzet oldalán indulhat háborúba a saját
Állama ellen:
akkor:
mi a fészkes szellemtudományt jelent ez a: csak
állam jogi kapcsolat?
Lehet-é egészséges, szellemtudománnyal szeriben immúnis elmével elképzelni egy olyan Államot, melynek ilyen vagy olyan vérű polgári csoportjai személyükkel, földjükkel más-más idegen
ország, idegen nemzet tagjai, szerves részei, minden viszonylatban, mely az Állam és polgárai közt
fennállhat, idegen Állam parancsait követik, idegen nemzet érdekeit szolgálják, a történelmi élet
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minden folyamában: a gazdasági, a politikai, a
kulturális életben idegen Állam, idegen nemzet
életét építik? Lehet-é olyan ember, akinek fog,ai
az ángyának rágnak, szíve a nagynénje vérkeringését intézi, vére a sógora szerveit táplálja, gyomra
az ipa testének emészt stb. stb.? Ez a politikai
Állam a Nágel úr saját külön nemzése és a kecses
Szellemtudománynak a pártájába került a kis
szörnyszülött. Miért lihegte életre a nekigerjedt
tudor ezt a valótlan fertelmet? Tanknek? Maszlagnak? Kísérleti nyúlnak?
A politikai Állam, politikai Nemzet példájául
Svájcot és az Északamerikai Egyesült Államokat
szokták felhozni. Lássuk:
A francia, az olasz és a német Svájc abban
az időben indult egy állammá, amikor még a faji
fogalom ismeretlen volt, legalább is nem volt történelmi ható. Hogy mennyire hiányzott a történelmi faji öntudat Svájc fiaiból, mutatja az: hogy
zsoldért bármily hatalmat szolgáltak: a saját nemzetiségűek ellenében is. Aztán a századok folyamán a sajátos földrajzi és éghajlati viszonyok, a
közös érdekek, az egész lelki atmoszféra megalakítottak egy sajátos svájci nacionalizmust, melynek bármely nyelvű és vérű svájci polgár hitvallója. Ezt az igen erős és mélygyökerű svájci nacionalizmust még a világháború kísértései sem
tudták szétbolygatni. A svájci francia, olasz, német: nem francia, olasz, vagy német „telepes”,
hanem: Blutostul, Bodenestül: svájci polgár. És
nem tudom, túlzok-e, tévedek-e, ha az egyes népcsoportok sajátos nyelve és kultúrája mellett a
francia nyelvet és kultúrát látom a legközösebb
Kulturális tartalomnak. Svájc ma már valóban
nemzeti államnak (tekinthető. Viszont: Svájcot, a
svájci nacionalizmust: a századok összes termésíseti, történelmi, politikai stb. viszonylatai szerves
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fejlődéssel teremtették meg. Most, a mai éber faji
és nemzeti öntudat mellett mesterkélten éppen úgy
nem lehet Svájcot csinálni, mint bivalybornyút.
Sem Gyepűvel, sem ősfölddel, sem ,más gyilkos
hülyeséggel. Szellemtörténettel sem.
Az angol gyarmatokból Egyesült Államokká
diadalmaskodó északamerikai államnál már nagy
függetlenségi harca Angliával szemben mutatja:
hogy ott egy hatalmas külön történelmi műhelyt
építő nacionalizmus hozza egységbe polgárokká
nőtt lakóit. Az Egyesült Államok földrajzi, népességi viszonyai, káprázatos lendülettel fejlődő ipara
megértetik: hogy bármely nyelvű és vérű nemzetből vagy fajból milliós tömegek helyezkedhettek
el az új Állam keretén belül. De ez a mind öntudatosabbá, erősebbé váló amerikai nacionalizmus magáévá tudta tenni az ott végleges gyökeret
veri jövevények lelkét, bármilyen származásúak
voltak is. Az Egyesült Államok polgárai Blutóstul,
Bodenestül, lelkestől szerves részei az Államoknak és nem tartoznak semmi más állam, semmi
más nemzet lelki parancsai alá. Különben is: csak
a Nágel úr sajátos célokra torzult képzeletében
van egy olyan gyáva és becstelen, polgárait! oly
orgyilkosán
eláruló
állam,
mely
megengedne,
tűrne egy olyan folyamatot, melyet a „magyar”
ifjúság lelki pásztora a hazai németség számára
megrajzol. Bizonyára, ezért a rendkívüli teljesítményért a magyar főváros Pázmány egyetemének
gondjaira bízott Egyetemi Köre lelkesen fogja
ünnepelni őt. Az Egyesült Államok lelki képlete
már lényegesen közelebb van a nemzeti államhoz
Hiszen:
megalakítójának
mégis
az
angol-szász
fajt lehet tekinteni s egyetemes nyelvének az angol nyelvet.
Lehet-e példának felhozni az Egyesült Államokat a magyar Állam megépítésére,
a
kisebb-
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ségi politika elintézésére? Nem lehet. Sem a kényszerzubbonyon belül, sem kívül. A tengerentúli
Állam megalakulása annyira sajátos, arányai, viszonyai, szükségei, lelki levegője, biztonságának
feltételei annyira mások, mint a mienk: hogy .ami
ott a fejlődés, a gazdagodó élet, a történelmi
diadal eleme: nálunk a szétoldódás, az összeomlás, a halál legbiztosabb útja volna.
Miért? Mert a rokontalan pár milliós magyarság, ha lemondana arról, hogy az egész Magyarországot, a nemzet egész egyetemét a magyar
nyelv, a magyar kultúra, az organikus magyar
célok egységével alakítsa sajátos külön történelmi
műhelyévé, ha ezektől engedné eloldódni országa
nemzetiségeit: maga saját kezével vágná el élete
minden gyökerét, fennmaradása minden biztosítékát, jövője minden feltételét, önmaga saját öklével taszítaná be magát az önmaga által ásott
sírba. Azok a kisebbségek, melyeknek lelki fejlődéseiben nem volna többé legfőbb ható elem a
magyar nyelv, magyar kultúra, magyar lélek roppant formáló ereje s melyek fejlettebb szolidaritásukkal és könyöklési képességükkel földet, irányítást, hatalmat, vagyont kezükbe kaparintanának: játszva kikapcsolódhatnának azokhoz a tömegnemzetekhez, melyekhez vérségi és nyelvi kapcsolatuk van. így nem hogy az elvett területeket vissza
tudnók venni, hanem: a Trianontól is sajátos magyar történelmi műhelynek hagyott csonkot is
odaveszítenők a környező éhségeknek, ötven év
múlva már csak lekszikoni adat lenne a magyar
név.
Λ magyar fennmaradás, a magyar megújhodás, a magyar történelmi alkotás és minden
magyar bölcső egyetlen biztosítéka: a magyar
nemzeti Állam, a magyar nyelű, magyar kultúra,
a szerves magyar történelmi
célok
egységében
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alkotó magyar nemzet. Nemzeti politika, mely a
magyar nemzeti Állam minden polgára számára
biztosítja az élet és fejlődés egyenlő feltételeit s
melyet a magyarság mély életérdekei irányítanak.
És amely az individuális védelem érdekében megengedi, hogy bárki saját faji nyelvét és kultúráját is ápolhassa az egyéni élet viszonylataiban.
Magyarországon
nincsenek
nyám-nyám-telepesek, gurka gyarmatosok, semmilyen telepesek,
semmilyen
gyarmatosok.
Magyarország
minden
polgára: a magyar nemzeti Állam, az egységes
magyar nemzet tagja vérestől, testestől, lelkestől,
egyenlő jogokkal, egyenlő életvédelemmel, egyenlő
kötelességekkel, a fejlődés egyenlő feltételeivel a
magyar
történelmi
műhely
érdekében.
Bármily
egyéni adottságú polgár számára csak egy' nemzet
van: a magyar nemzet, csak egy állam: a magyar
állam, parancsot, irányítást csak ezektől kaphat,
csak ezek érdekeinek szolgálhat. Aki ez ellen vét:
az az életadóját eláruló gazember és ebben az országban nem lehet életjoga.
Csak ezzel az öntudatos, mélygyökerű, természetes és emberi politikával sodorhatjuk a nemzetet, az ifjúságot egy nagy történelmi megújhodás
egységébe, mely egyszersmind egyéni életüknek is
leggazdagabb megélése lesz. Egyébként széthullunk gyáván, méltón megvetve mindenkitől. Az
utolsó húsz év alatt némely zsákból némely szeg
annyira kiütötte a fejét, hogy már nem is szeg,
hanem: Nagel. Most csak az nem lát: aki nem
akar látni, akit fizetnek azért, hogy ne lásson.
Ideje már, hogy azok, akik olyan jupiteri
villámokat szórnak a jogrend nevében azokra,
akikből kijajdul a magyar parasztság szenvedése:
felállítsák az akasztófákat, melyekre felakasztják
azokat a minden orgyilkosnál becstelenebb gazembereket, akik a legképtelenebb maszlag segítse-
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gével igyekeznek szétrágni a magyar Állam, a
magyar Nemzet, a magyar történelmi műhely mégi
meglevő egységét. Hogy aztán minden rabló étvágy, minden halál vígan gyakorolhassa a hungarizmust az ezer orgyilokkal ledöfött magyar
tetemen.
Városmajor, 1938. január 9-én.

