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MIERT VESZEDELEM A TURANIZMUS?

IRYA: AVAR GYULA

Szomorú napjaink egyre jobban tágítják a történetírás látókörét. A történetíró ma
már nem vonulhat el a mult öncélú vizsgálatának nyugalmába, hiszen e nyugalmat
egyre újabb és újabb izgalmakkal, lázakkal, zavaró jelenségekkel telíti a jelen s szeme
előtt egybefolynak közeli és távoli multak, pillanatok és évszázadok. A történetírói
feladat így különösképp differenciálódik. Egyfelől megmarad számára a mult tárgyi
lagos és tudós vizsgálata, melyet semmiképp sem befolyásolhatnak és irányíthatnak
a mának eszméi és áramai ; bűn és a történetírói hivatás megalázása, ha ezek a mult
tiszta és lezárt világára törhetnek zavaró és hevült igényeikkel. A történetírói hivatás
ezen ideális elzártságához s az ehhez való ragaszkodáshoz járul ezután az a feladatkör,
mely a történetírás látókörét. szemléletét természetes tartózkodásából kitágítja a
jelen felé. «Historia est magister vitae» - e mondás magasztos értelme ma már tán
halottnak is tetszhetik. De meg kell gondolnunk, hogy napjaink zavarai közt egyedül
tán csak a történetírói tekintetnek és hivatásnak a mult lezárt és hideg körein edzett
szemlélete állhat elfogulatlanul. Igy tudja a tanult és differenciált történetírói pillantás
meglátni a korviszonyok mai homályos és torzító tükrén a mult közeli és távoli vissz
fényeit, így tudja különválasztani és rendszerezni az emberiség s a nemzet értékei
vagy kártevöí közé besorozni, mintegy szemléltetésül és tanulságuI lerögzíteni egy
pillanatra napjaink zavargó áramlatait.

A jelen felé fordult történetírói szemlélet különösen a mai magyar életben lehetne
igen hasznos. Szabálytalanul és váratlanul zuhogtak reánk az elmult tizenöt esztendő

alatt a legkülönbözőbb szellemi és politikai hatások. Sodruk mindig igen ellentétes
irányú volt s áradatuk ide-oda csapkodta zátonyok, sziklák, örvények közé a magyar
gondolkozást, mely pedig nyugalomra és elmélyedésre sohasem szorult annyira rá,
mint épp ezen időszak alatt. Midőn Európaszerte új tájak tárulnak a megkínzott
emberi lélek felé vigaszul s midőn ugyanekkor a magyar gondolkodásra még mindig
ráömlenek egyes sötét források vadvizei, különösképp fontos lenne ez az eszmei tisz
tulás. Itt egy másik szempont is közrejátszik. Nyilvánvaló, hogy korunk sz ínképe
még alig alakult ki s az őt jellemző szellemi irány még teljesen bizonytalan. Még alig
volt az emberiségnek ily ellentéteket hordozó korszaka. De tán éppen ezért, mert még
kezdetein vagyunk egy új kornak, nem láthatjuk tisztán azt a szellemi, művelödési

egységet, mely napjainkat jellemezheti.
Ma egymás mellett és egymás fölött a legkülönbözőbb szellemi, művelődési

áramok zúdulnak össze a magyar közgondolkozásban. A történetírói szemlélet itt
alig találhat oly abszolutumot, melyhez nemzete sorsát mérhetné, Egyfelől ugyanis
a mai magyar napok áramai egy új, emberibb, méltányosabb s ideálisan európaibb
gondolat felé ragadják a jobb magyar lelkeket. De ugyanekkor a közgondolkozás
alacsonyabb rétegeibe csak nehezen jutnak el a megújhodott magyar szellemiség
legtermékenyebb magvai. Itt, ezen alacsonyabb rétegekben viszont tovább élnek
avult, leáldozott eszmék korcsai s gyakorta keverednek el ezen alacsony rétegek
salakjával. Ide csak nehezen jutnak majd el, tán csak évtizedek után, a magyar hagyo
mányokat s az európai megújhodást egyesítő új szellemiség tanulságai.

Sajátos dolog: ennek az új magyar gondolkozásnak eredményei szinte teljesen
megegyeznek azon érzelmi és szellemi eredményekkel, melyek a magyar történet
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zivataros századai hagytak reánk. Európa s a magyar történeti és nemzeti hagyomány
ma nem oly ellentétek többé, mint voltak nem egyszer, pl. a zilált rendiség vagy a
liberahzrnus korszakaiban. Multat és jövőt köt össze ez az európai magyar szellemiség.
melynek lényege ugyanaz. mint amilyennel Szent István megalapozta nemzete ingatag
sorsát s mely Széchenyiben vetette legmagasabb lángjait. A tárgyilagos történetírói
tekintet. melyet már természettől fogva aláárnyalnak a kétkedés s a bizalmatlanság
rezdülései, nyugalmat találhat e principiumokban, melyek az európai s a keresztény
gondolat ölére helyezték a magyar lét összes kérdéseit.

Európai humanitás, keresztény művelődés és a belőlük sajátos formáiban és
színeiben kisarjadó történeti magyar gondolat: e hármasság szinte oly magától
értetődő dolog I De ugyanakkor, midőn műveltjeink nemzeti jövőnkben való bizalma
ide menekül s innen várja szellemi és politikai megújulásunkat, sajátos módon egészen
ellentétes és káros jelenségekkel is találkozunk. Említettük volt, hogy mennyire
nehéz korunkat fölfogni valamely magasabb értelmű művelődési egység gyanánt.
Ugyanígy igen nehéz egységes művelődési alzatot, azonos alapozású szellemi élményt
találnunk mindenkiben. A jobbak s a kiválasztottak már új fények felé fordulnak, 
ahogy pl. a középkor művelt embere fordult a rinascimento, vagy ahogy a kiszikkadt
humanizmus embere a barokk lendület és áhítat felé. De a szélesebb, alacsonyabb
tömegekben még ott élnek a régi hitek s a régi formák; a renaissance felső rétegeinek
pogány humanizmusa alig érinti a tömegek hitét s a fölvilágosodás és a liberalizmus
is csak lassan porlasztják szét a barokk által tovább élő népi vallásosságot. Ma viszont
a műveltek átszellemült érdeklődése és humanizmusa még alig hat e barbár, félművelt

és elsősorban politikai beállítottságú tömegekre ; ahogy a renaissance, a barokk s a
korábbi liberalizmus átlagemberei, köznépe az előző koroktól nemesebb ösztönöket.
mély hitet örökölt. - úgy örökölte a XIX. századtól s a világháborútól a mai nép a
politikai fontoskodás és makacsság, valamint a demokratikus, mindenbe beleszóló
félműveltség avult attitűdjeit.

Az. hogy ma Európaszerte a politikai érdeklődés felé tolult el a hangsúly. tán
hasznos is lehetne a magyar köztudatra, - vélhetné a gyanutlan szemlélő ; hiszen
régi politikus nép vagyunk s műveltjeink politikai érzülete ma a szentistváni eszmény
felé fordul a liberalizmus mechanisztikus állam- és nemzetfogalmától. Logikus követ
kezése lenne e szellemi megujhodásnak, hogy ezen rétegek is, melyek a magyar poli
tikai tudatról való fogalmaikat egyformán szerzik a magasabb müveltségüek köréből.

illetve a magyar állami Iét európai kereteiből, szintén ide fordulnak. Igy műveltek

belátása s az alacsonyabb, a nemzet anyagi létében oly hasznos rétegek egyformán
gyakorlatilag is hitet tehetnének az európai igényű, keresztény magyar politikai
gondolat mellett.

Ám mintha az elmult tizenöt év zavart árarnai idegen s káros magvakat hoztak
volna közénk, melyek alig méltók arra, hogy gyökeret verjenek a keresztény és európai
magyarság lelkében.

Ezek az ideák alapjában véve tipikusan a liberalizmus termékei, persze igen
elkorcsosult formában. Ervényesülésük és életlehetöségük abból a gondolkozásból
fakad. mely szerint az egyesnek joga és kötelesége a maga módján közreműködni a
nemzet sorsának alakításában. Ez a gondolkozás persze inkább számol az egyesnek a
nemzettel szembeni jogaival. igényeivel, mint kötelességeivel. Teljesen idegen előtte

a szellem s a műveltség hierarchiájának fogalma. Ezen ideák szerint az egyén, ki
hivatást érez a hon boldogítására, szabadon fejtheti ki erőit; de arra már senki sem
gondolt, hogy e nép-és nemzetboldogító igények és egyéni vágyak összeköttessenek
azzal a kötelezettséggel. hogy e szép föladatra csakis azok vállalkozhassanak, kik a
művelödés, a tanulás kötelezettségének - maguk és a közösség érdekében - eleget
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is tettek. Igy jut a zabolátlan és műveletlen individuum a maga közéleti ambiciói
szertelen és káros kiélése útján ahhoz, hogy a demokrácia közvetlen jogaival eszméket,
utakat mutasson a nemzetnek s magát hivatottnak higyje a vezetésre.

A manapság «turánizmus» néven többnyire ismert irány is ebből az attitűdből

fakadt s a műveletlen egyénnek is fontosságot tulajdonító liberalizmus és korlátlan,
közvetlen és műveletlen átlagdemokrácia terméke, mikor jószándékú, de félművelt

kispolgári agyak képzeimeikkel akarnak feltörni új utakat. Viszont tény az is, hogy
ez a most szóvátett eszmekör belső lényegében már homlokegyenest ellenkezik az őt

föltápláló liberális-demokrata-nemzeti tanokkal, éppúgy, mint ahogy Szent István
ellengondolata is gyűlöletes előtte. Ez új tanok egyszerre hordozzák ajkukon a meg
újhodás és a hagyomány igéit. De az ő hagyományuk többé már nem az európai és
keresztény magyar szellemi és politikai tudat magasztos és művelt hagyatéka s az
általuk keresett jövő és teljesen idegen a szentistváni és Széchenyi-i értelemben vett
magyar megújhodás egyetlen lehetősége előtt. Ezek a tanók a magyar mult dicsőségét

Koppánynállezárják s a kereszténység számukra idegenek uralma a magyarság fölött,
szomorú pusztulás és dekadencia, ugyanúgy, ahogy a magyar jövőt sem tudják Európá
ban, keresztény és európai formában elképzelni.

Itt igen nagy jelentősége lehet annak a tárgyilagos történetírói vizsgálatnak.
mely majd megmutatandja a tanok alakulásait, eredetét. összetételét. Az alábbiakban
mi ehelyett a boncoló vizsgálat helyett inkább csak legjellemzőbb részleteit mutatjuk
meg különböző szemelvényekben a «turáni» gondolkozásnak. Ezen jellegzetességek
bemutatásával elsősorban azon veszélyekre akarjuk felhívni a figyelmet, melyek a
magyar közgondolkozást innen fenyegetik.

Amint a.z alábbiakból kitűnik, a turánizmus tanításainak egyformán vannak
politikai és szellemi veszedelmei. Ezek közül most az utóbbit emeljük ki. Abban,
hogy népünkhöz nem juthatnak el még ma sem nemzeti művelődésünk legjobb ered
ményei és megfelelő formába öntött tanulságai, nem maga a nép a hibás, hanem
sokkal inkább a politizáló, magát nemzeti vezetésre és irányításra hivatottnak tartó,
a liberalizmus és a demokrácia által fölszabadított kispolgári társadalom. Nyilvánvaló,
hogy e nép tömegeihez alig juthattak el a liberalizmus és demokrácia különféle szellemi,
politikai és gazdasági áldásai. Ezekben sokkal inkább részesedett egy nemzetileg
és politikailag öntudatosodott vékony kispolgári réteg, mely félművelt, fontoskodó
szavát egyre jobban hallatja s ezt annál könnyebben teheti, mivel kihaltak a régi
középnemesi vagy polgári vezetők s népünk még míndig messze van az öntudatos
és önálló nemzetpolitikai gondolkozástól. A turánizmus e félművelt, javarészt vidéki
kispolgárok pervertált és müveletlen nacionalizmusa, - olyan szociológiai és szellemi
gyökérzetü, akár a német Wotan-kultusz. Művelődni vágyó népünk, tudjuk, jó keresz
tény, jó magyar és jó európai akar lenni. De, hogy tényleg ezzé legyen, azt mindig
megakadályozza ez az ő nevében is beszélő, társadalmilag és politikailag rajta el
uralgó kispolgári réteg. Ennek demokrata-liberális társadalmi és szellemi gyökérzete
mellett (- ami ma nem akadályozza meg, hogy leghangosabban ne hirdesse e világ
nézet alkonyát -) legjellemzőbb sajátosága egy frázisokban. külsőségekben élő,

aktualitásoknak hódoló. reprezentatív, kritikátlan hazaszeretet féle, melynek alap
élménye nem igen megy messzebb a világháborúnál ; ezenfelül e kritikátlan hazafias
andalgást méltón egészíti ki egy minden új gondolattól elzárkózott félműveltség, ami
igen szomorú dolog nemzeti jövönk számára. Sajnos, ma oly atmoszférában élünk,
mídön okos emberekre kevés a szükség s a Széchenyi fogalma szerinti «kiművelt em
berfő» értéke megromlott hazánkban igen csekély, anu igen kedvez e hazafias kispol
gárok uralmának. Mivel e fölvilágosító. nemzetnevelőmunka e rétegek körében külön
féle frazeológiákról összenőtt «hazafias világnézet» miatt igen nagy nehézségekbe üt-
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közik, e rétegek egyúttal ennek belátására is képtelenek, hogy egész létük mily káros
a nemzetre, melynek pedig ők - igen tiszteletreméltó jószándékkal - hivatott és
egyedüli vezetőiül hiszik magukat. Igy meg vannak győződve róla, hogy egyedül ők
hivatottak a «magyarság» fogalmának hagyományos és orthodox értelmezésére, vala
mint a nemzeti szellem ápolására, e «faji» eszmék terjesztésére és sok másra, melynek
eredetét nem nehéz e körök ismert németrajongásában s a világháborús bajtársi
élmények nemzeti szocialista aktualizálásában megtalálnunk.

E körök ma nagy hatóerővel rendelkeznek s igy az általuk alig burkoltan vallott
turáni tanok egyre nagyobb hatásuak lehetnek. Mivel közvetlen kapcsolataikat a
nép felé egyre szorosabbra fűzik a különféle rendelkezésükre álló hatalmi eszközökkel,
könnyen nagyobbra nőhet a turáni veszély. Veszély ez, igenis, - mivel e tanok igen
derék és hasznos néprétegeket tántoríthatnak el elterjedésük esetén a Szent Istvántól
elénk adott történeti keresztény és európai államgondolattól s egyáltalában nemzeti
létünk európai értékelésétől, melynek fölfogásában mi különbség sincs Széchenyi,
avagy Kossuth eszméi között. Ez a gondolatkör igy nemcsak évezredes keresztény
létünket tagadja meg, hanem egyúttal igen sok embert elszoktat a jelen reális, belátó
szernléletétől, politikai fölfogásától, amire pedig oly nagy szükség lenne e műveletlen

ábrándok helyett. Hasonlóan veszélyes a turánizmus művelődési programmja, mely
legfőbb föladatának azt tartja, hogy népünk szellemi szemeit elfordítsa Európa felől.

Ma az egész magyar politikai élet Európa jóindulatának megnyerésén fáradozik;
ez a szellem pedig tele van az európai műveltség dühödt és tanulatlan ócsárlásával.
Közben viszont nem fukarkodnak a jelenlegi kormányfőre szórt dicséretekkel ez
orgánumok. Sajátos a kontraszt, mely egy európai tekintetű államférfiú és e meg
nyilatkozások között tátonghat. Nem hisszük, hogy bárki is örömét lelhetné e dicsé
retekben s e frázisok csillogtatása mögött sok hiány lakozik s mindannak megtagadása,
ami történeti, keresztény és európai értelemben magyar.

Nem akarjuk komolyan hinni, hogy e turáni orgánumok komoly hivatalos
támogatásban részesülnek, hisz ez ellen föl kell minden jóérzésnek és művelt ítéletnek
szólalnia. De hogy valamilyen hivatalos kegytől ez orgánumok mégsem állnak egészen
távol, azt nagyon jól mutatja az alább előadandó példa. A «Levente» című, kultusz
miniszterileg is ajánlott orgánumról, a tiszteletreméltó levente-intézmény hivatalos
folyóiratáról beszélünk. E lap, melynek sok szép közleménye oly helyes módon szol
gálja a falusi fiatalság nevelését, már korántsem áll hivatása magaslatán ott, hol meg
kéne ezt a falusi fiatalságot nemzetünk magasabb európai és keresztény értékeire és
hivatottságára tanítania. A magyar történet erkölcsi és politikai tanulságait csupán
egyes nagyjainkról szóló anekdoták s az október 6-ára szóló izzó megemlékezés kép
viselik. De nem láttunk oly cikket egyet se benne, mely a falusi fiatalságot a magyar
történet és művelődés ideális területeire fígyelmeztetné, ezer népszerű módon meg
tanítaná a magyar nemzeti jelleg és mult tanulságaira. Ehelyett nagy bőséggel talál
koztunk az ez évi évfolyamban ily című közleményekkel : «Sportjátékok baskir
testvéreinknél», «Hazaszeretet» (mely kis cikk egy japán tábornok példájával oktatja
Széchenyi, Zrinyi, Bethlen Gábor népének fiait) «Mohamed menekülése», «Karácsony
kínai testvéreink országában», «j apání birkózás», «Pillanatfelvételek a mongol rokon
ifjúság életéből», «Kínai testvéreink udvariassága» (mivel kapcsolatban a lap szerkesz
tője finom ízléssel és kétségtelen nevelő célzattal a következőket jegyzi meg: «A művelt

nyugatiak - közöttük, sajnos, mi magyarok is - ilyen eseteket látva, mosolyogni,
esetleg röhögni szoktak»). Azután nagymegyeri Raics Károly ny. altábornagy oktatja
ifj ainkat az «Új magyar faj képa-ről s Jakubo vich Emil nevű kitűnő tudósunk arcképével
díszített «A magyarok ősi írásáról» szóló cikkből megtudjuk, hogy e kutatások (Itján
«népünk ősmultja kiléphet majd a legendák köréből» s hogy nálunk egész «a XVI.
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századig ismeretes volt oly rovástechnika, mely a középázsiai ó-török írással össze
függésben van». Mindezen kiterjedt ismereteket eddig bizonyára fájdalmasan nélkü
lözte a falusi fiatalság! Boldogsága és tudása ezek birtokában még nagyobbra hághat,
ha részletesen értesül róla, hogy Attila trónraléptének 1500 éves jubileumára Pekár
Gyula már összehívta a világ népeit; hogy a szorgalmas levente kellően fogadhassa
e nagy eseményt, már előre is olvasgassa Thierry Amadé : Attila-mondák s Asztalos
Gyula: A magyar életfa őshajtásai c. műveket. Megtudjuk továbbá, hogya leven
tének közre kell működnie a névmagyarosírás mozgalmában, mert «nem volna szép
tőled, ha a névmagyarosítás kérdését elhanyagolható ügynek tekintenéd», - egy
más helyen viszont ezen bölcs tanulsággal leszünk okosabbak: «nem akkor lettünk
magyarok, amikor a kereszténységre tértünk, hanem már azelőtt is azok voltunk» ;
a március 15-i szám Köveskuti Jenő: Attila és Szépvízi Balázs Béla: Az avarok c.
cikkekkel ünnepli a szabad sajtó első zsengéit; mindezek bizonyára nélkülözhetetlen
tudásanyagot közvetítenek a tanulékony levente-ifjúság felé.

Kétségtelenül az eddig emlitett közleményeken is átrezgő nevelő tendencia
íhleté meg egy K. Thúry György nevű költő tollát, ki «Paraszt vagy» c. verssel köszön
tött március idusára. Érdekes terméke e vers korunk parasztromantikájának. De míg
az Ady, Szabó Dezső és Móricz Zsigmond műveiből fiatalságunk szociálisan érző része
által kikövetkeztetett parasztromantika európai gyökérzetű, addig e vers már e műfaj

úttörő turáni hajtása. Tanulság kedvéért pár sorát ideiktatjuk ; szolgáljanak ezek
egyúttal a «Levente. szellemi színvonalának szelid jellemzésére is:

«Paraszt vagy! kezed acélba vert.
Ferde szemedben mongol Ázsia.
Turbékolva, nevetve mondod:
Nagyapám nemes székelyföld fia.-

mely prelűd után jön a lényeg:

«Paraszt vagyok, mondod
rátartian, felemelt fővel,

Mint egykor Dzsingiz, a nagy,
büszke, legyőzhetetlen Khán,
és én a költőúr jobbágyaként
hódolok neked, mert most tudom,
miljószor, százszor biztosan:
nem, nem veszhet el a magyar határ l»

Sajnos, a magyar határ egyszer már elveszett az ily turbékolva, székely etnográfiai
zamattal invokált Dzsingiz Khán hordái nyomán. Az akkori magyar lantosok bizo
nyára nem zengettek róla ily énekeket. De kérdenünk kell: ha a nemzeti etika és
ösztön ma nem engedi nekünk az ellenségeinknek való szerelemdalIásokat (melyek
ellen a «Levente. biztosan elsőül szólalna föl), vajjon nem kötelez-e ilyen jóérzés a
magyarság és kereszténység e hajdani tiprójával szembeni tartózkodásra?

Ha a .Levente" történeti kalauzolására ezután bizalommal rábizzuk magunkat.
úgy csakhamar Szent István korába jutunk s a már emlitett Köveskuti Jenő nevű

szerzőnek «A somogyi vezér" c. folytatásos regényében nagy érdeklődéssel olvassuk.
hogy «István fejedelem úr a ritter uraknak földet oszt», -- ennyit tud első királyunkról.
De a szerző aztán annál bővebben szól hozzánk egy «Misó páter" nevű, kétségtelenül
korát felvilágosodási és liberális érzelmekkel messze megelőzött szereplö ajkán, honnan
ily tanítások hullanak az ősmagyarok fogékony lelkébe: «Hős testvéreim. soha se
gondoljátok ti, hogy István úr valami új hitre kényszerit benneteket, mi pediglen
más tudományt magyarázunk. mint amit tanítottak a tudós táltosok. A ti apáitok
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messze tájakról, idegen földről vándoroltak, de fáradságos útjukban, bizony mondom,
ugyanaz az Isten vezérelte őket, mint akit mi hirdetünk. Csakhogy az én táltostest
vérem Öreg Istennek mondja a Teremtőt és Gondviselőt. mi Atya Istennek nevezzük.
Mi van itt különbség P Nyilván csak a szó, a név, sőt az sem.» Miután ugyanezen
buzgó hittérítő megállapította, hogy a tündérek azonosak az angyalokkal s az ösök
tisztelete egy a szentek tiszteletével, egyszerűen így szól: «A legnagyobb ös pedig a
Boldogasszony, akitől talán as egész Ms magyar nemzet származott» és ismét meg
ismétli a kérdést, mely nyilván oly sok gondot okoz a szerzőnek s a «Levente» szerkesz
tőségének: «Hát már most mondjátok meg, mi a különbség a régi meg az új hit között Ps

E szépirodalmi formában az ifjúság lelkébe csempészett turáni tanítások nyilván
alkalmasak arra, hogy teljesen összezavarják a naiv vidéki ifjú gondolat- és érzelem
világát. A «Levente» már nem első alkalommal esik ily hibákba, turáni politikai és
főleg borzalmas műveletlenségröl és pogánykodásról való tanításai már nem egyszer
szóvá tétettek; így pl. a Magyar Szemle 1932. februári számában is. El kell viszont
ismernünk, hogy a szerkesztőség gondosan ügyel, nehogy túllépjen egy bizonyos
határt, melyen túl már nem használ az a kecske-káposzta alapon való óvatoskodás,
mely vallási állásfoglalásait és feltűnő konfesszionális érdeklődését jellemzi. Legalább
is erre mutat a mult évi szept, 15-i szám egy feltűnő helyen közölt intelme, melyet
okulásul ide iktatunk :

«Turáni egyistenhívők mozgalma.» Mi a «Leventében» kezdettől fogva Krisztus
Urunknak, az emberi testet öltött Fiúistennek alárendelten hirdettük a turáni eszmét,
mert Krisztua nélkül a faji eszme éppen úgy, mint minden más eszme, mely alkalmas
a szenvedélyek felkorbácsolására, ahelyett, hogy áldást hozna, csak vér- és könnyözönt
zúdítana az emberiségre».

Valóban szépen megfogalmazott vallomástétel ez. Kár, hogy nemcsak a leventék,
de a litterátusabb olvasók számára is elég nehezen érthető körmönfont és mindenfelé
lovalis hangja miatt s ezen érthetetlenségé mellett nem az utóbb említettek fejletlen
értelmével magyarázható. Nyilvánvaló, hogy miért szorult itt védekezésre a «Levente»,
amit tán helyesen is tett; mert miért is kellett volna így nyilatkoznia, ha e «turáni»
vallási tanokkal nem rokonszenvezett volna előbb?

Aki ezekután még kételkedne abban, hogya «Levente» nem az igazi, gyökeres
magyarságot hirdeti, lapozza föl utóhangul az 1933-as év június 15-i számát. Itt mint
fontos levente-ügyről értesülünk a derék cigányprímás: Bura Károly szívszaggató
temetéséről s a cikk lelkes hangon ránt kardot, a cigánymuzsika, mint magyar faji
sajátság védelmében s kiált vészt minden «európéerkedés» ellen. Mindezt az «Új Nemze
dék» c. napilap 1934. június 6-i cikke kapcsán olvassuk, melyet a szerkesztőség teljes
egészében leközöl, Vajjon az ily tanításokkal túlhalmozott levente-ifjúság hogy gondol
kozik majd magyar és keresztény voltáról s hogyan akarja felfogni majd népünk keresz
tény és európai hclyzetét? Hála az égnek I Egyelőre még csupán a szerkesztöségen és a
buzgó szerzökön érezhető ez az annyit keresett ázsiai jelleg, de ki védi meg ifjúságun
kat ahatásoktól ?

A «Levente» után hadd meneküljünk pihenőül a «Bajtárs» és a «Fáklya» c.
folyóiratok lapjai közé. A «Bajtárs» a turáni hivatását gyakran hangoztató, hivatalos
jellegű «Turul» bajtársi szövetség hivatalos lapja. Sajnos, komolyabb tartalom helyett
annál többet van baja alpári revolverlapokkal s az Emericánával, mely utóbbi maga
tartását megérthetjük, ha tudjuk, hogy a Turul Szövetség «az egyetlen szervezet,
mely nem kérdezi, hogy ki hol és melyik templomban imádja az Istent, de igenis
kérdi, hogy honnan indult el és minő faj leszármazottja». Ugyanilyen turáni
szimpátiájú a «Fáklya. c. politikai hetilap, mely hirdeti a bolgárokról «Nemcsak
vérrokonaink. de sorstársaink is, Balkán magyarjai.s
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Ez a szép jelző 1934 márc. 15-én jelent meg, június 15-én a bolgárok már «balkán
japánjai». Ily szimpatikus hangon irtak nálunk ezelött a kisántánttal rokonszenvező

Törökországról. mint turáni testvérről, - s ugyanígy megcsalatkoznak majd jámbor
politikus lelkeink a ]ugoszláviával egyezkedőBulgáriában is. Nyilvánvaló itt a nehezen
titkolt magyar bolgár-japán szerelmi háromszög, szinte nem is kell nyilt turáni hit
vallás ezek után. Ugyanily diszkréten turánista a Turáni Társaság szépen kiállított
orgánuma, a «Turán» is, mely műveltebb középosztályi köreink érdeklődésére szárnít,
midön Pekár, Paikert, Glock nevű írók hívják a magyarságot a turáni eszmék felé
s amely igen örül, hogy ifi. Hegedűs Sándor írói géniusza már bolgár és török nyelv
területeken is érvényesült. Ahogya «Turán» diszkrét jelentéktelensége kizárja, hogy
zártkörű hatását tovább figyeljük, ugyanígy megóvjuk, magunkat attól is, hogy
Méhely Lajos «Cél» c. faj védelmi organumával is foglalkozzunk, hiszen hangja és
frazeológiája az 1920-as évek faj védelmi lendületétől és modorától alig idegen s nem
bírja meg a komoly olvasó figyelmét.

E lapokat csupán azért említettük, hogy jelezzük az irányokat, honnan a
turáni szellem bármikor kész támogatást várhat. Forduljunk e helyett a «Magyarok
Lapja C., Gálócsy Árpád szerkesztésében megjelenő sajtótermék felé. Nem vagyunk
tisztában e lapocska politikai pártállásával, csupán tájékoztatóul jegyezzük fcl az
alábbiakat.

Művelődési iránya jellemzésére ideirjuk az ezévi április 8-i szám következő

hírét: «Gyulai Beér György török nyelvtana lehetövé teszi a magyarság számára
könyvből elsajátítani a török nyelvet. Ami - reméljük - a turáni rokoni kapcsolatok
kiépítése révén véreinknek és hazánknak hasznára válhat. Ezért minden dicséret
megilleti a lelkes turánista szerzőt, aki magyar érzéstől és turáni öntudattól sarkalva
ezt az értékes munkát a magyarságnak ajándékozta. Kapható kiadóhivatalunkban is,
ára 5 pengö.»

A nemzetnevelés egyes elhanyagolt részleteire hív föl az április 15-iki szám követ
kező közleménye: «Hóman középiskolai reformterve. A reformterv 24. §-a meghatá
rozza, mi ellen nem szabad a középiskolákban izgatni. - Ebből a szakaszból szemet
szüróan hiányzik a magyar faj, s általában a turáni faj ellen irányuló izgatás, sértés,
lejebbités vagy lekicsinylés legszigorúbb tilalma. Pedig, hogy ez bizonyos tanárok
tanitásával, meg egyes hivatalosan engedélyezett tankönyvünk tanitásával szemben is
mennyire nélkülözhetetlen, illetve mennyire szükséges tilalom, arra lapunk is szolgált
nem egy példával.»

Nyilvánvaló itt a szándék: lehetetlenné kell tenni a turánizmus elleni minden
jogos kritikát s tanár és ifjúság lelkéből kiölni azt a kritikai hajlamot és irányt, melya
keresztény magyar évszázadokra hivatkozva foglalna állást a történetünk lényegét
érintő tanok ellen.

A török nyelv buzgó tanitására éa a «turáni faj» intézményes védelmére annál is
inkább szükség van, mert mint egy Ravasz Lászlót támadó közleményből 1934
május r j-án megtudjuk : «A turán-mozgalom már évtizedek előtt káros tevékenységre
mozgatta a világpolitika legfőbb billentyűzetét». Ma újra az ezer év előtti események
árnyai kisértenek s «az alig 2000 éves európai műveltség Ázsia nélkül meg sem szület
hetett volna. A hála ellenben az ázsiai népek elnyomása lett». (1934 júl. 13.) Világos,
hogy ezen segíteni kell s a Magyarok Lapja ezért örömmel regisztrálja 1934 június
24-én a következőket: «Egy erdélyi magyar úr, Szász Farkas, Visegrád mellett Kop
pány vezér tiszteletére egy nagyszabású emlékművetállíttatott fel. A felavatási ünne
pélyen a megszállott területekről is sokan jelentek meg. Ez az első olyan átértékelés,
melyet minden magyar ember örömmel üdvözölhet». - Vagy: «Dzsingiz kán leszár
mazottjai a ma is virágzó Nagyilosvai-, Lipcsei- és Bilkei-családok, ahogy ezt Bilkei
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Gorzó Gábor, Pest megye levéltárcsa sokszázados okmányok alapján igazolta. «Öseínk
mongol mohamedán kánok» - mondja a turáni vérére büszke tudós levéltáros». (I934
jún. 17.)

A magyar történet ilyszerű fölfogását már megismertük a «Levente» című lap
ból is. De itt sokkal merészebb hangon követel magának életet és elismerést. De a
Magyarok Lapja nem éri be a történeti dillentantizmussal, melyet egy «Turán» című

állandó rovattal tart ébren, hanem pozitív programmokat is ad és hevesen támad.
E támadásainak célpontja a katolikus Egyház, különben az 1934 május 27-iki

számban nem köszöntenének ily sorok: «intézményesítse az Egyház a turáni fölfogást.
Hagyja el az amúgy sem sikerre vezetett «római» meg «görög» jelzőt, illetve színezeteket
s alakuljon át orosz, török, kínai stb.-vé, Magyarországon persze «Magyar keleti kat.
Egyházzá», Az ilyként őszintén és végső következményekig összefogó nemzeti, faji erő

az, mely vallásosság valószínűleg hamarosan megvalósítaná minden országban az egy
akol, egy pásztor állapotát».

E cikk a legélesebb és legilletéktelenebb beleszólás a katolikus Egyház belső

ügyeibe s előszele annak a barbár szellemr-ek, mely a maga képére szeretné alakítani
a keresztény világnézetet és organizációját.

Ehhez csatlakozik az 1934 ápr. 8-iki szám és közleménye, mely Huszár Károly
és az Actio Catholica tiltakozásával foglalkozik Berei Nagy Elek «A magyar társa
dalom turanizálása című mű ellen: «Huszár Károly úr rosszúl tanulta meg a leckét.
A turanizálás ugyanis törekvés a keleti népekkel gazdasági és művelődési kapcsolatok
létesítésére. A turanizálók most akarják Magyarországra csábítani Kelet tanulni vágyó
fiait». De ebben még semmi különösebb kivetni való nincs, hacsak a Magyarok Lapjá
nak eredendő szellemét nem tekintjük; annál figyelemreméltóbb az április 15-iki szám
következő közleménye: «Az Actio Catholica esztergomi zászlóbontásán felszólaló
Huszár (Schorn) Károly beszédének a turánságot támadó részében benne van a szín
magyarság egész megdöbbentő tragédiája az ezeresztendős magyar történelem szín
magyar tanulságainak elrettentő igazolása. - Az új ezeresztendő küszöbén újból fel
tűnnekazidegen uhittérítők», a szellemtörténészek és az értékelők sötét alakjában, hogy
árja lelkük minden gyűlöletét - mint hajdan, úgy most is - ráfröcsögtessék az ezer
esztendős magyar történelem színmagyar tanításaira, - hogya magyarság feltáma
dásába vetett szent hitünk zsenge virágát még idejében sárba tiporják. -- És ismét fel
vonul az idegenek ellenséges hada Wenzelin grófjukkal a ukereszt» jegyében, hogy az
új ezeresztendő küszöbét is a visszavonás friss magyar vérével öntözzék s a feltámadt
dicső Koppány vezér szellemalakját is gyáván felnégyeljék. - De ma már ez orvtáma
dást messze túlkiáltva ott sikongat a magyar történelem tanulsága: uMagyarok I Jól
vigyázzatok I A lepel a régi s idegen hadak bujkálnak most is alatta l A «keresetet»
tarják, de «visszavonást» szítnak s ismét a «keresztény szeretet» nevében rúgnak egyet
rajtatok! Koppány vezér bölcs volt s az igazi keresztény hitnek elvben tisztelője. De a szent
hit leple alatt megbúvó ellenséget sehogysem szívelte s lecsapott reájuk I ... Rengett
a Dunántúl. De mert Wenzelin zsoldos hada mellett ott harcolt a király magyar serege
is, Koppány vezér elbukott. A magyarság első szent vértanujává avatta a színmagyar
ság testvérhareas.

Úgy véljük, ehhez nem kell kommentár.
A Magyarok Lapjának olvasgatása közben ötlött szemünkbe egy dicsérő hír

adás a nemrég megindult «Turáni Nép. círnű lapról (szerkesztéseért és kiadásáért fele
lős Lublóváry Gaszton), mely címlapján uA bel- és külföldi magyarság és a vérrokon
nemzetek összekötő lapjas-ként jelöli magát. Föllapozva a már megjelent számokat,
ily közleményekre találtunk, melyek talán egyelőre fölmentenek minden kommentár
tól is: uKrisztus és Turán», uLengyel rokonságunk : palóc-polec», uLengyel-török test-
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véreink rokonszavai», «Hogyan beszéltek Kr. e. 2000 évvel P» «Ellatinosodott székelyek
(siculok), Szicilia (Siculia) lakosai, Cartagén siculok», «Turanizmust a nevelésbe» stb.

Még két közleményt lehet kiemelni, amelyek mint szimptomák meglepőek, mert
a turanizmustól távolálló egyéniségek is belekapcsoltatnak.

Az egyik 1934 árilis 24-én jelent meg s a következőket tartalmazza: «A turáni
Milotay ... Milotay dr., úgy érezzük, akkor érzi magát elemében, amikor túladva a
csip-csup ügyeken, a nagy turáni eszmével foglalkozik. Az ő remek cikkei bevilágítanak
lelke turáni zúgaiba s azokon át ismerhetjük meg valójában a turáni magyar Milotayt.
«Hun-magyar évezredek», «Csángó sors», «A magyar és kínai nyelv hasonlatossága»,
Hogy született meg a román államiság», «Kékeni - Táró - Szán magyarul tanul» stb.
lapjában megjelent cikkek bizonyítékai annak, mennyit foglalkoztatja Milotayt a turáni
kérdés és mennyit tanulmányoz erre vonatkozólaga külíöldi szakirodalomban, mely
e téren alaposan megelőzött minket.s

Mindenki tisztában lehet azzal, hogy az Új Magyarság főszerkesztőjének mult
jában nincsenek turáni kapcsolatok és hogy a fenti idézetek nem az ő gondolkozását
jellemzik, hanem azt a zavaros eszmekört, ahol minden, a turanizmustól távoli jelenség
egyformán rajzolódik le.

A másik Idézet pedig így szól: «Gróf Esterházy Móricné útmutatása. (A grófné
ugyanis így írt a lap szerkesztőségéhez): Előfizetnék öt, azaz öt példányra, úgyhogy
egyet kapnék fenti círnernre, négyet pedig Önök mindjárt továbbítanának külíöldön
élő magyaroknak» (ez örömhírt aztán a kitűntetett szerkesztő így kommentálja) :
«Lapunk barátainak tehát azt üzenjük. kövessék Esterházy Móricné példáját. Ha pél
dául egy faluban a lelkes tanító, jegyző vagy magános 150 embertől évi egy fillért
gyüjt össze, 150 ember olvashatja közösen egy évig a «Turáni Népe-et. - Tud-e a
turáni eszmére s a külföldi magyarságra évi egy fillért a szegényember áldozni Ps 
Nyilván tud és sokan is fogják követni a föntebbi jópéldát, mert a turániakat egybe
forrasztó tüzet ápolni kell.s

Azt hisszük, hogy a turáni villágtól közismerten távolálló és a jótékonyság
terén munkálkodó grófnőfenti levele mindennél inkább bizonyítja, hogy mennyire szük
séges a turanizmus polipkarjaitól megszabadulnunk. E tűz ma már messzeláthatóan
lobog s darabos lángjai sok keresztény és magyar értéket is elemésztenek.

Példa erre a legutóbbi eset is, mídőn ősi katolikus és művelt magyar csalá
dok sarjaira hivatkozhatik dicsérve e szellemiség; mennyivel könnyebben vehetik föl
e szellemet azok, kiknek nincsenek ily régi és tudatosított keresztény-magyar törté
neti hagyományaik l

E sorok épp azt célozták, hogy legjelemzőbb szimptomáiban mutassák meg a
turánizmus zavart eszméinek káros szellemi, politikai és szociális hatását. A turániz
mus lokalizálása elsősorban a keresztény és európai magyar műveltségmagasabbrendű
ségének elemi kérdése és föladata. Ez eszmekör, a turanizmus, harcot hirdet a magyar
ság politikai és európai létalapját adó és biztosító szentistváni gondolat ellen is.

Márpedig ez alig lehet érdeke a jövendő magyar megújhodásnak l Mégis
aggasztó jelenség, hogy burkoltan vagy nyiltan már 5-6 lap hirdeti ezt s nem egyszer
hivatalosabb, magasabb kegyekre is hivatkozgatva. Nem hisszük, hogy kormányza
tunk előtt, melynek tagjai, tudjuk, mind európai és keresztény műveltségű derék
magyar emberek, kedves lenne a turanizmus térhódítása, hiszen legszebb remzeti és
történeti hagyományainkba tipor durván és kegyetlenül.

A történetíró mai hivatása már most itt az lehet, hogy sorra kimutatja e tév
tanok eredeteit. összetevőit és hatásait a tudomány eszközeivel s ezek által próbál
belátást, tisztulást vinni az összezavart magyar közgondolkozásba, ha már ez a józan
értelem s az európai műveltség belső lelkiismereti intései mellett vakon halad el.
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