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TRIANON POZSONYBAN.

Halálosan beteg édesanyám kora reggel értem 
üzent. Valami hatósági ember, meg valami katona 
vannak nála. Nem érti őket. Csak csehül beszél
nek. Ott termettem. Inkább a jelbeszédből ér
tettem meg, hogy bútorostul elrekvirálják édes
anyám utcai szobáit. Vagy légionárius tiszt telep
szik a lakásba, vagy dr. B., a miniszteri titkár, 
aki éppen házasodik. Erre a két utcai szobára 
és idegen bútorra hízasodik, ahogy ez ma d iv a t... 
Másnak lakása, másnak holmija. Kész a karriér. 
A  szent öregasszony mehet a homályos udvari 
szobába. Neki úgyis bealkonyodott : elrekvirálják 
előle —  a Napot, az élet e legnagyobb jogát. 
Elrekvirálják az élete egyetlen balzsamát, a csön
det. Elrekvirálják a tisztes bútorokat, melyekhez 
gyerekkorom óta magam is szinte tartózkodó 
áhítattal nyúltam, mint a fiatal káplán az erek
lyéhez, mint a múzeumőr a kincses dara
bokhoz.

Magyarázkodtam. Ügyetlenül használtam az 
idegen szócskát, mert szerencsétlenül azt állítot
tam, hogy beteg anyámat zavarni fogja az «idegen 
lakó». A  civil hatóság tüstént cáfolatot nem tűrő 
hangon kijelentette, hogy Pozsony szláv város és 
itt a «magyar» idegen. Erősködtem, hogy majd én 
hozok neki a felsőbb hatóságtól «utasítást», ő  
visszaadta, hogy ő majd hoz nekem kiutasítást. 
A  katonatiszt volt a békésebbik, csak primitív. 
Sorra belecsapódott a székekbe : próbálgatta, jól 
ül-e nálunk a hívatlan vendég. De sokat szalutált,



újszerűén, francia módon. Szalutált, ahányszor 
megszólalt.

Rohantam a «teljhatalmú minisztériumba». 
Mentem kérni. Először életemben. Aki nem tudja, 
mi az «.kérni», nem tudja, mi a legyőzetés. A  vae 
victis egyik legkeservesebb fájdalma. Jóbaráttól 
kérni valamit, az első meghunyászkodás, önmeg
tagadás. Idegen ellenféltől kérni, az első bukás. 
Attól kérni, aki nemzetem ellensége : harakiri. 
Anyám utolsó békéjéért kértem. Nehezen ván
szorogtam föl az egykori hadtestparancsnokság 
lépcsőin. Hogy egyáltalán vagyok, csak onnan 
tudtam, hogy keserű a szám íze. Dr. I. M.-t 
kerestem, aki valamikor a magyar parlamentben 
együtt ült velem. Tudtam, hogy előzékeny lesz 
hozzám, mert valamikor régen —  éppen nem
zetiségi ügyben, —  én, a magyar fanatikus, 
megértéssel foglalkoztam dolgával. Nem csalód
tam. Emberséges volt.

Az ajtónálló, máról holnapra gőgös, vidéki 
emberke, kereken közölte velem, hogy nincs 
fogadó nap. Gyanús is voltam, mert nem beszél
tem az államnyelvet. Végre is olyan gyorsan, mint 
pünkösdkor az apostolok, nem tanulhattuk meg 
a nyelveket. . .  Rend volt, mert a baksis, melyet 
ugyan elfogadtak, hatástalan maradt. Ismertem 
a hivatalokat, a «nás stát», a «mi államunk» 
hivatalait, melyek a rossz fiút, a magyart ijeszt
getik, mert sok hivatal önmagát öncélnak tartja. 
Jámbor cselhez folyamodtam és azt állítottam : 
a referens telefonon hivatott és vár rám . . .  Ez 
megnyitott előttem minden ajtót.

Bent álltam Dr. I. M. dolgozószobájában. 
A  lakásügyet tüstént előzékenyen elintézte és 
önmaga megírta az űrlapon a «legitimációt», mely 
ezt a lakást fölmenti a rekvirálás alól. Amíg írt, 
mögötte álltam, hogy ne vegyem el a Duna felől 
beáradó világosságot előle. Szemem a tolltartó
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mögé állított kartonlapra esett, melyen vörös 
irónnal kusza betűk : / hrabet Apponyi v Bratis-
lave ! Apponyi gróf Pozsonyban van. . .

Ahogy lebotorkáltam a lépcsőn, máris meg
fejtettem a belügyi referens e figyelmeztető jegy
zetét. Apponyi átutazik Pozsonyon. Biztosan 
beteg. A cseh csoda vizek gyógyító erejét rendelték 
neki. Karlsbad . . . Tehát átutazik. Detektívekre 
van szükség.. .  Hirtelen visszazökkentem régi 
múltakba. Amikor naponta a reggeli gyorssal siet
tem Budapestre a «házba», hogy az előadói szék
ben hallgassam a negyvennapos böjti obstrukciót 
horvát «testvéreink» ajkáról, Apponyi mindig 
Szencen szállt be és reggelire egy-egy narancsot 
vagy almát vásárolt Érsekúj várott.

—  Sok volna ez a korai kelés —  úgymond —  
derék cselédségemnek. Lábujjhegyen szököm meg, 
hogy ezek a hűséges emberek észre ne vegyenek. 
Nekem ez a narancs a café complet. Hja, a dia
betes . . .  Akinek az Isten bajt adott, adja a hozzá
valót is. Türelmet és narancsot és Karlsbadot...

Régen vo lt. . .
Most már nem Karlsbadba megy, hanem 

Karlovyvary-ba, hova hosszas nemzetközi tárgya
lások után juthatott csak e l . . . Pedig a régi 
magyar terület és Karlsbad között még az egykori 
osztrák határ is eltűnt. Itt eszembe jut Szüllő 
Géza kemény válasza, akinek Udrzal cseh hadügy
miniszter magasztalta e határ eltűnését, mire a 
magyar pártvezér azt felelte: igaz, hogy ma
nincs határ, —  de amikor magyar föld és Karls
bad között még volt határ, nem is voltak —  
epeköveim. . .

Meg kellett találnom Apponyi grófot. Hol is 
lehet Pozsonyban? Pozsonyban könnyű lett volna 
megtalálnom, de Bratislavában —  Trianon után —  
már sokkal nehezebben ment. Ismerőshöz nem 
száll; kompromittálná. Ezt Apponyi nem teszi.



Átjutok-e a detektívek gyűrűjén? önmagamat 
kompromittálom. A sikerért erre is kész vagyok. . .

A  régi sétatéren, mely már a háború alatt 
Kossuth Lajos-tér lett, —  melyet akkor Palacky- 
térnek hívtak és ma Hviezdoslav-tér nevet viseli, 
fogok föl és alá járni. Egészségügyi sétának tart
ják a megfigyelők. Szemben van a Cáriton Hotel. 
Azt én figyelem meg. Jól következtettem. Az 
ösztövér fasorok között csakhamar megjelent a 
gróf nemes alakja. Messziről láttam, nagyon dere- 
sedik szakálla. Fehérebb, mint a nagy háború alatt 
volt. Igaz, hogy most ő jött meg a csatatérről, 
Párisból. Hazajött, mint nemzete rokkantja. 
Talán nem is a csodaszavú szónok többé, —  csak 
a magyarság great old man-]e. . .  Elébe lopództam. 
Reverendával köszöntöm. Csak kézzel int. Megy 
tovább. Elmenne mellettem, egyenesen, méltó- 
ságosan. Halkan odaveti:

—  Vigyázz. Mernél velem szóba állani? —  
Ketten vannak. Vigyáznak rám, hogy bajom ne 
essék . . .

Megismertem a két titkosrendőrt. Hiszen egyik 
már kedves ismerősöm volt, mert már engem is 
elfogott. Mert Apponyi megállóit velem, harminc 
lépésre ők is megálltak és nehézkesen játszották 
a jámbor sétálók mimikrijét. Az egyik fölnézett 
a fákra, mintha megolvasná a serdülő levelet. 
A  másik kenyérmorzsákat hintett a kósza vere
beknek, hogy ezzel okolja meg, miért álldogál. 
Indultunk. Ok is. Méltóságosan lépkedtek, szinte 
utánozták Apponyi lépését. Ügy mentek, mint 
láthatatlan gyászmenet utolsó két záróheroldja. 
Újra megjelent képzeletemben az a vörösbetűs 
cédula: /Apponyi v Bratislave! Ez a két ember 
volt a cédula két fölkiáltó jele.

Apponyi jóságos, csillogó szemmel nézett rám, 
azokkal az emberek fölött elnéző szemekkel, 
mdyek a hosszú emberéleten keresztül hiába



159

keresték az igazságot. Mit kérdezzek tőle —  Tria
non után, mikor nehéz a helyzet, nehéz a téma 
és legnehezebb az én lelkem?

—  Kegyelmes úr, mi úgy élünk itt, mint a 
sivatagban az analfabéták, mint a puszta leg
távolibb végébe kivetett számadók. Egyetlen igaz 
hírünk sincs, csak éppen gyaloghír. Az, amit 
valami szerény jövő-menő hoz. Élünk elítélten, 
ítélet nélkül. Mi van a . . .  magyar békével?

—  Már megvan. Ügy, ahogyan lesz.
- Ü g y ?
—  Igen, úgy.
—  Nem szabad elfogadni. Aki fegyver alatt 

törik le, föltámadhat. Aki szerződésben törik le, 
elsorvad.

Jóságosán nézett rám. Sajnálkozva.
—  Régi stílus. Somogyi virtus. Nem tehetünk 

másként. Majd kitör az igazság is . . .
Elkeseredtem. Szinte tiszteletlenül feleltem:
—  Köszönöm azt az igazságot, mely csak 

monumentum a sírhalomra. Tagadni! Tagadni! 
megtagadni!

—  Értelek. De ez nem okos beszéd. Mi most 
nem bírunk új megpróbáltatást. Még egy meg
szállás halálos volna. De adok egy csöppnyi 
optimizmust. A  békeszerződéshez csatlakozik a 
Millerand-féle kísérő irat. Ez lehetségessé teszi a 
határok kiigazítását. Bízzunk ebben is.

Áhítatosan hallgattam a nemzet legnagyobb 
idealistájának biztatását. De csakhamar fölébredt 
bennem a magyar analfabéták okoskodása. Fo
galmam sem volt, hogyan szól e kísérő szöveg, 
de ösztönszerűleg lebecsültem. Fölszisszentem:

—  Millerand, —  a revanche-Miller and nevét 
viselő okirat? Az semmi. Porhintés. Francia ígéret. 
Ahogy X IV . Lajos ígért Rákóczinak. Ahogy 
Napóleon ígért a malkontenseknek. Ez a Millerand- 
féle lehetőség annyit jelent, hogy talán valamelyik
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határmenti udvarház visszakapja az istállóját. 
A  tengeri hajókkal hajózható Ipolyt talán vissza
minősítik kis magyar folyóvá. . .  Szóval nem a 
haza területe növekszik, hanem egyes birtoko
kat arrondiroznak. Ez lesz az egész Millerand- 
eset. . .

Apponyi hallgatott. Kezet szorított. Éreztem 
keze melegét a lelkemig. Éppen tizenhárom éve 
volt, hogy naiv hittel köszöntöttem a pozsonyi 
magyarok nevében, mikor mint miniszter utazott 
vissza Budapestre. Akkor még tapasztalatlanul 
azt hittem, hogy magyar ember hozhat valamit —  
jót is —  Bécsből... Tizenhárom esztendővel 
később, 1933-ban ott könnyeztem a parlament 
kupolacsarnokában a ravatalánál. A  pozsonyi 
sétatéren így esett meg utolsó személyes talál
kozásunk. 0, a nagy ember akkor is h itt; —  én, 
a kis ember akkor sem hittem. így  lett ő Genf 
egyetlen hősi halottja, mert nemes idealista volt 
és nem akarta a lelkében ragyogó igazságoktól 
meglátni, hogy Genfben ortodox győztesek, csel
szövő intrikusok és a nagypáholy hallgatja szó
zatait, melyek Genfben azoknak, kik ott hallgat
ták, merőben dekoratív megnyilatkozások voltak. 
Kellettek, hogy a világ azt higyje róluk, ők is 
ilyen szellemben munkálkodnak...

Apponyi átélte a békekötés nagy gyász
ünnepeit ; —  én meg átéltem a békekötés keserves 
köznapjait. Ezért volt akkori —  talán értelmet
len, talán tiszteletlen szavaimban is némi igaz
ságom. Pozsonyban, ebben a pohár vízben is volt 
vihar, melynek epizódjai igazolták a Millerand- 
remények meghiúsulását. . .

Egyik pozsonyi intézményben a magyar tiszt
viselők körülállták az egyetlen szlovák főtisztet. 
A  szegény magyar nyárspolgárok lehetetlennek 
tartották, hogy a magyar állam hivatott tényezői 
aláírják azt a békeszerződést. K. F., az egyetlen
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szlovák, jobban informált volt. Emlékezetembe 
vésődtek szavai:

—  Na, magyarosan intéztétek e l . . . Jól tet
tétek, mert a kis entente megszállta volna Magyar- 
országot. Igaz, hogy nem igen akadt nagy ember, 
aki aláírja . . . Kineveztetek valami ismeretlen 
orvost. írja  alá ő. Igazi magyar bujósdi. Ki a 
tettes? A  gyerek is elbújik, hogy kiabálhassa : 
nem én voltam . . .

Iszonyú, ha az embernek valami igazat mon
danak, amiért pirulnia kell és nem szabad pi
rulnia . . .

Megszólaltatok még egy pozsonyi hangot erről 
a kérdésről.

Megérkezett a határkiigazító bizottság. Gon
dolom, többször láttam egyik tagját a pozsonyi 
meghitt utcákon. Apró emberke volt. Japán, 
vadonatúj parádéban. Hát a magyar határt 
japán tiszt lépi végig, mert ő legjobban érti Közép- 
európa életszükségleteit. Sebaj, ázsiai, talán ő 
jobban ért bennünket, ázsiaikat. . . Ekkor írta 
E. J., a jótollú pozsonyi újságíró a mély értelmű 
tréfát. Pozsonyi alakok együtt ülnek egy Heuriger- 
ben. Az egyik borissza belép kékfoltos ábrázattal. 
Jól összeverték valahol. A többi bosszantja:

—  Asszony van a dologban.
—  Dehogy asszony. . . Sok férfi volt a do

logban.
—  Minek mentél magyar földre . . .  Csehnek 

néztek. Elvertek.
—  Szó sincs róla. A magyarok vendégszeretők 

még halálos ellenségükkel is, talán még Lucifert 
is megvendégelik . . .

—  Hát akkor talán a csehek néztek magyar
nak, hogy visszajöttél, ő k  vertek meg . . .

—  Szó sincs róla. ő k  csehnek néztek, mert 
köszönteni már tudok csehül. . .

—  Akkor —  előre, ki a nagy titokkal. . ,
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—  Hát igen, odaát jártam. Kényelmesen akar
tam utazni. Tekintéllyel. Azt mondtam odaát, az 
entente határkiigazító bizottságának tagja vagyok. 
Láttátok volna, hogyan esett nekem mindenki! 
ki bottal, ki puszta kézzel. . .

így  értelmeztük Pozsonyban a határkiigazí
tásokat . . .

A  Millerand-féle Ígéret értékéről-mértékéről 
képet ad egyik jelentéktelen kihágási ügy, mely
nek tárgyalásánál jelen voltam. A  fél nevét el
felejtettem, csak azt tudom, hogy dr. H. J. ipoly- 
menti ügyvéd ügye volt. Csekély ügyecske, de 
korkép.

Hol volt, hol nem volt, volt az Ipoly táján 
a nagy határ. Az adottságok, hogy e modern, 
kedvelt szót használjam, —  juhakol csehszlovák 
területen, —  kapuja pontosan a határvonalon, 
melyet csak a térképen színeznek. A  valóságban 
a mezőkön az eső is elmosná a színeket. Adottság 
a legelő, ősi magyar földön. Adatnak még a juhok, 
melyek vétkeztek, bárha a szelídség jelképei 
evangéliumban és poézisben. A  vádlott a cseh
szlovák akolnak és magyar legelőnek meg a bűnöző 
juhoknak boldogtalan tulajdonosa, ki sohasem 
álmodta, hogy kis birtoka két országra nő át. 
A  pásztorgyerek naponta kihajtotta a kapun a 
pár bárányt magyar földre és estente visszaterelte 
a csehszlovák karámba, hiszen a láthatatlan kü
szöb volt a határ. A  bojtár azért követhette el 
naponta ezt a rettenetes kriminális dolgot, mert 
sok vámszedője volt ugyan Csehszlovákország
nak, de minden akol elé mégsem jutott egy-egy 
határőr. A  kincstári ügyész fényesen fölépített ok
fejtéssel bizonyította, hogy ennyi és annyi juhot 
ennyiszer meg annyiszor előzetes határátlépés és 
vámkezelés nélkül a határon áthajtani a kihágá
sok sorozatos bűnhalmaza. Súlyosító körülmény 
a makacs és sorozatos visszaesés. . .  A  tábla,



akkor még a huszas években ezt a nevet viselte 
a csehszlovák felsőbíróság, megváltoztatta a ko
máromi I. fok felmentő ítéletét és a magyar bir
tokosra, mint felelős személyre, aki különben 
valahol Gyarmaton vagy máshol aggódott ju
haiért, —  kiszabott jó pár ezer korona pénzbün
tetést. Az ítélet jogerős. Nem álltam meg, hogy 
a jogerőt meg ne erősítsem. Fölálltam és előadtam : 
a Millerand-féle okirat alapján ismeretlen japán 
barátunk éppen két hét előtt az aklot nyájastúl, 
számadóstúl, nyergeit szolgástúl együtt Magyar- 
országhoz igazította, tehát az ítélet igazán jog
erős, mert az átmeneti szuverenitás megszűnvén, 
az ítélet elpazarolt papiros . . . .

Ezek voltak a pozsonyi nézetek Trianon után ...
1938-at írtunk. Azóta is gondolkozunk, nem 

marad-e a belvederei ítélet egyenjogosítási pontja 
a határon kívül rekedt magyaroknak afféle Mille
rand-féle kísérő írás? Majd nehéz embersorsok 
igazolják, nagy idealistáknak van-e igazuk, vagy 
a kicsiny hitetlen Tamásoknak . .  .

KONSZOLIDÁCIÓ.

Szégyenlem, de nem tudok hamarjában jó 
magyar szót, mely ezt a latin származású kifeje
zést minden árnyalatával együtt híven tolmá
csolná. Jelenti a megrázkódások, a nagy kezdések 
után fokozatosan kifejlődött rendet, rendezett
séget, állandóságot, megszilárdulást, meg mint 
ezekkel járót, egész sereg elvont vagy gyakorlati, 
ideális és reális valamit, amiknek tövében pom
pásan virul a gazdasági jóllét, a kulturális hala
dás, a megelégedettség és harmónia, minden egyéb 
ritka emberi erénnyel fölbokrétázva.

A szomorú, levitézlett húsz év alatt a cseh
szlovákok, önmaguk és szerződéses bámulóik, lapok-
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bán és könyvekben, beszédekben és nyilatkoza
tokban, köznapokon és folytonos ünnepeken, 
melyek már szinte ünnepségek voltak, szakadat
lanul csodálták a mintaszerű konszolidációt, mely 
húszévi diadalmenet után nem oda érkezett meg, 
ahol a jubileumi év harsonásan várta. Nem oda 
érkezett meg, egyszerűen azért, mert már a 
startnál rosszul indult, húsz évig a politikai dum- 
ping téves eszközeivel dolgozott és éppen ezért 
a vég logikus következménye volt a kezdetnek. 
Volt valami, hogy Kossuth Lajos csodaszép 
szavaival éljek, ami «belekiáltott a történelembe». 
Húsz esztendő éppen csak egyetlen szempillantás 
a történelemben, de a milliók sorsa, akik e húsz 
évet átélték vagy belepusztultak ezekbe az esz
tendőkbe, mégis csak belekiált a történelembe . . .

A  legelső tévedés az volt, hogy az illetékes 
körök mindazt, ami a magyarsággal történt 
1918/1919-ben és tovább, egyszerűen átmeneti for
radalmi eseménynek minősítették. Természetes 
bajok voltak, —  mondották, —  mint ahogy aki 
megüti magát, kék folttal távozik, mert nem vi
gyázott. Űj államot alapítottunk és pedig minta
államot, demokrata eldorádót, Európa kellős 
közepén. Ez csak forradalmi úton történhetett az 
elaggott monarchia egyik «telek-lábjában». Tör
ténelmi idők egyik egyénnek bőségszarut nyitnak, 
a másiknak a gondok bőségszaruját. Mindez a 
világ legtermészetesebb folyása. Jóhiszemű kilen
gések szóra sem érdemesek. Földrengés volt. 
A  földrengéskor mégállanak az órák és a falakon 
ferdére csúsznak a képek. Mégis badarság volna 
azt állítani, hogy az órát nem lehet újra elindí
tani és a képeket már eredetileg ferdén akasztot
tuk fel. Rengés v o lt ; de most a föld megállt. 
Tehát építsünk . . .

Ez a hit volt az első gyökeres tévedés és ebből 
a hitből kiosztott ígéret volt az első megtagadása
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minden őszinteségnek. Ez a felfogás és a belőle 
sarjadzó ígéretek csak a panaszokat akarták ki
felé leplezni, befelé elnémítani, mert hogy e pa
naszkodás csupán a kveruláns (de sokszor mondták 
nekem ezt a szót!) magyarok kicsinyeskedése. 
Hiszen csupán átmeneti, forradalmi kis kilengé
sekről, a lelkesedés és az új idők szokatlan alkal
mazásáról volt szó!

A második hiba volt állandósítani azt, ami 
merőben az új állam alakításának előkészítő pro
pagandája volt. Végre is, elismerem, a propa
ganda soha és sehol sem volt oknyomozó tudo
mány vagy a bölcsek kiegyensúlyozott ítéletével, 
edzett sportemberek hidegvérével vagy éppen 
matematikai tárgyilagossággal dolgozó módszer. 
Színezés, túlzás, ferdítés, —  szépítés jobbra, tor
zítás balra —  ez már a propaganda terheltsége 
vagy veleszületett virtusa.

A csehszlovák uralom sajátos intézményeket 
és fogalmakat eszelt ki az államába beterelt ma
gyarság megnyerésére. így  pl. Srobár Vavro dr., 
első teljhatalmú miniszter úrnak alkotása volt a 
«propagacna kancelária» hirhedt intézménye, a 
belső propaganda eszköze, mely kétes múltú 
egyének, magyar földről távozott vagy ott körö
zött, sötétlelkű emigránsok tömörüléséből állott, 
kik jó zsoldért vigyáztak a szerencsétlen magya
rokra, azaz a magyarságot lecikkezték, gyanúsí
tották, minden keserű szavát, sokszor még csak 
az arc szomorúságában tükröződő gondolatát is 
besúgták. A  cseh oldalon pedig mindennapos volt 
az ú. ,n. provokáció vádja. Kis és nagy (?) emberek 
hihetetlen érzékenységgel tárták föl a provokáció 
eseteit, melyek legtöbbször a legszerényebb emberi 
jogok gyakorlásából állottak, még csak nem is 
súrolták a nemzetiségi kérdést és távolabb estek 
az államellenes és «rendtörvényes» cselekmények
től, mint ahogy nem lehet rablásnak nevezni,

Jankovics : Húsz esztendő Pozsonyban. IO
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hogyha az ártatlan gyerek leszakít az idegen 
fáról egyetlenegy cseresznyeszemet. Véletlenül 
még IQ38 nyarán jelen voltam, mikor egyik po
zsonyi gyógyszertárban csallóközi asszony ma
gyarul mert kötőszert kérni, mert doktora ezt 
rendelte munka közben elszerencsétlenedett fiá
nak. A  gyógyszerész magyarul merte az árat 
közölni, hiszen különben nem értették volna meg 
egymást. Az utcáról szokolisták, akik éppen erre 
a napra rándultak Pozsonyba, nagy garral özön
löttek be, —  dehogy vásárolni, —  hanem tilta
kozni a magyar szó, mint súlyos provokálás ellen.. .  
Ilyen provokáció volt a magyaros nyakkendő, a 
ruhán valami kis magyar sujtás. Nekem p. o. 
egyik teljhatalmú miniszter személyesen meg
üzente, hogy neki kellemetlen, hogy én vala
melyik Jókai-emlékünnepen magyar ruhában me
részkedtem megjelenni. Figyelmeztetése a jó
akarat szemérmetes pirulásába öltözött, mert állí
tólag ő sem tudna megvédeni a népharag ellen. 
Csak éppen a népharag nem volt sehol sem . . . 
Minden szónak, minden ténynek célja csak egy 
volt, a magyarokat elidegeníteni múltjuktól és 
elrettenteni a reménységek leghaloványabb szi
várványától is.

Különösen az első években a csehszlovák poli
tikusok szónoklásai alig tartalmaztak mást, mint 
a magyar uralom korának becsmérlését. Ünnepi 
alkalmakkor társzekerek vonultak föl, melyeken 
régi Hadikhuszár vagy más történelmi ruhába 
bujtatott statiszták láncokra vertek szegény job
bágyokat, természetesen tót népi köntösbe rejtett 
statisztákat. Még ig^ß-ban, az agrárok pünkösd
hétfői föl vonulásán láttam a kötelező, az elpusz
títhatatlan magyar hafdut, aki láncon vonszolja 
lova után a derék árvamegyei üveges tótot. Ezek 
az élőképek legkevesebbet hatottak azokra, akik 
még ezekből a «borzalmas» időkből öregedtek bele
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a demokratikus szabadság e fénykorába és még 
kevésbbé hatottak azokra, akik csak az imént 
kerültek haza Illaváról, vagy valami kevésbbé 
rangos börtönből, hol hónapokig ültek egészen 
naiv nyelvbotlásokért vagy sokszor alaptalan 
gyanú alapján. Ezzel szemben a magyar börtö
nök meséje úgy tüntette fel a magyar jogrend 
custodia honesta jellegű államfogházát, hol a 
«rabok» olvastak és tarokoztak, mintha ez egész 
szlovák nép állandóan a legsötétebb börtönök
ben sínylődött volna. Annyit hallottam erről, 
hogy eszembe jutott, amit Cesarotti ír Casanová
ról : «II me semble que dorénavant il ne devrait 
jamais souper sans són morceau de plomb de Venise 
sur la táble . . .» Casanova ezentúl már nem is 
tudott vacsorázni anélkül, hogy a velencei ólom
tetőkből ne feküdjék asztalán egy darabka . . .

A  csehszlovák módszereknek e hang-hadjárata 
végül igazán nemcsak azért maradt teljesen hatás
talan, mert nem volt igazság, hanem sokkal súlyo
sabb mellékzöngéje miatt nem hathatott, mert 
egyszerűen már ízléstelen volt. Tájékozatlanok' 
tudatlanok, érdekeltek és előítéletesek még el
hisznek színvalótlanságot is, de ízléstelenség még 
bennük is kételkedést vált ki.

A  magyarságnak, mint a csehszlovák terület 
lakosságának eltüntetésére két külön rendszer 
szolgált alkalmas eszköznek. Az egyik tíz évente 
a népszámlálás. Szó sincs róla, hogy e kis köny
vecskében, mely nem gravamenek gyűjteménye, 
hosszasan térjek ki erre. Csak egyetlenegy példát 
hozok fel, mely százezrek helyett beszél, bizonyít, 
cáfol vagy igazol.

Személyes ismerősöm, H. B., nem akárki, 
hanem diplomás férfiú, a népszámláló biztos előtt 
Rózsahegyen követelte, hogy a nemzetiségi ro
vatba magyarnak írja be. A  biztos hosszas ellen
mondások után eleget tett a szerénytelen kíván-

10*



148

ságnak. Az ellenőrző biztos azonban törölte a 
«magyar» jelzést és kiigazította a neki jobban 
tetsző bevallási adatra. H. B. e jogtalan változ
tatás ellen jogorvoslattal élt Liptómegye zsupán
jához, kitől azután megokolt elutasítást kapott, 
mert a végzés szerint «folyamodó szülőhelyén 
sohasem laktak magyarok, tehát folyamodó anya
nyelve nem lehet a magyar, hanem a valótlan 
nemzetiségi adat bevallásának indító oka a bevalló 
■ politikai mentalitása (zárójelben magyarázónak e 
szó: magyarónság). Tehát a panasz alaptalan stb.»

De a politika segítségére sietett a modern idők 
egészen új eszköze, a vérdíjas tudomány. Szóval 
a tudomány tekintélyét is meg lehetett vásárolni, 
hogy bebizonyítsa, miképpen a fehér fekete. Tanári 
katedrák, előremenetel és más eszközök gyakran 
lelkesítették ezt a tudományos kutatást. E kutatás 
kiderítette, hogy kb. a Dunától és Tiszától északra 
sohasem lakott egyetlen magyar sem. A Csalló
köz, Komárom, Garamvölgye sat. ősi magyar népe, 
melynek ükapái még Kürt vezér, Megyer vezér 
sat. törzsszállásain telepedtek meg, sohasem volt 
magyar, hanem erőszakosan elmagyarosított 
szlávság. Ezt az állítást még 1938 őszén is szemé
lyesen hallottam, komoly és művelt szlovákoktól 
is, akiknek ezt a hitvallását lélektanilag csak úgy 
tudom megfejteni, hogy aki húsz évig naponta 
hall valamit, végre szószerint tudja és talán már 
önmaga is elhiszi, akár azok a jámborok, kik el
morzsolják hibátlanul azt, amit legjobban tud
nak, a Miatyánkot, de gondolkodva mégis meg
akadnának a szövegben, mert a gondolkodás néha 
megakasztja a megtanult szavakat . . .

És itt ki kell térnem röviden a szlovák kér
désre is. A szlovákok nem szorulnak szószólókra. 
Akaratukat elmondták és elmondják ők maguk. 
A húsz év a szlovák panaszokról könyvtárakat 
termelt. A  magyar panaszok összegyűjtve meg-



'4 9

töltenék a világ legnagyobb könyvtárpalotáit. . . 
Csupán a pozsonyi levegőt akarom jellemezni és 
nem éreznők eléggé e levegőnek óozntalanságát, 
hogyha a szlovák kérdést meg nem világítanék 
legalább egy-egy gyertyalánggal.

A csehszlovák uralom bennünket magyarokat 
csak magyarónokká tett vagyis magyarónoknak 
nevezett. A  Pittsburgban elámított szlovák népet 
azonban egyszerűen eltörölte, mert megtette e 
nemzetet csehnek. Először is megkapták a cseh
szlovák címet és jelleget. Hogy ennek mennyire 
örvendtek a derék tót atyafiak, azt jellemzi a 
világnak eddig talán legtöbbször elkobzott lapja, 
a Slovak számtalan cikke. A lap kezdi a cvaho- 
slovák kifejezést használni. Gúnyos kifejezés, 
majdnem sértőbb, mint a boche a németségre. 
A  «cvahaf» ige körülbelül annyi, mint ingoványos 
talajon járni. Tehát a csehszlovák szót helyet
tesítő gúnyos szó tulajdonképpen ingatag talajon 
imbolygó szlovákot jelent. A pozsonyi rendőr
igazgatóság és államügyészség sokáig tanácsko
zott, el kell-e kobozni a lapot e szóhasználatért. 
Jobbnak látták egyelőre észre nem venni.

Hogy a csehszlovák fogalom nemcsak a po
litikai élet porondján dívó átfestés volt, hanem 
átment a «független bíróság» gyakorlatába, azt 
sajátosan igazolja a pozsonyi törvényszék egyik 
ítélete. Az eredeti okfejtés megérdemli, hogy a 
jövőnek följ egyezzem.

A vádlott fajilag, nyelvileg, nemzeti meggyőző
dés szerint is tiszta szlovák. A  vád az, hogy sértő 
módon szidalmazta a honi földjére beözönlött és 
ott hivataloskodó, zsarnokoskodó cseheket, tehát 
elkövette a büntető törvény x és y  §§-ai szerint 
minősülő nemzetiség elleni izgatás vétségét. A cseh 
bírói tanács félretette saját nemzeti önérzetét és 
titkos fölháborodását. Fölmentette vádlottat azzal 
az indokolással, hogy vádlott szlovák és szidta a
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cseheket. Már pedig izgatást csak más nemzet vagy 
nemzetiség ellen lehet elkövetni, de sohasem a 
saját nemzetiség ellen. Mivel pedig a cseh és 
szlovák egy nemzet, a vádlott mint csehszlovák 
nem követhette el saját nemzete ellen az izgatást... 
Valóban ékes példája az önmegtagadásnak a mes
terségesen centralizáló, beolvasztó politika szol
gálatában.

Érdemes a Slovak egyik régi cikke is a feljegy
zésre. Hlinka András, a szlovák törekvések puritán 
megtestesítője, a lap szerint ezer korona jutalmat 
Ígért minden cseh hivatalnoknak, aki önként 
örökre elhagyja a szlovák földet és végleg vissza
tér Csehországba. Ez a hirdetés majdnem humo
ros mellékíze mellett is nagyon komoly szó, mo
solyba öltöztetett keserűség. A  maga egyszerű
ségében kortörténet. Azt jelenti, hogy a csehek 
a szlovák testvért barbárnak tekintették, mint 
az adószedő római proconsul a távoli tartomány 
bennszülötteit. E jutalom-igérés a cseh felszaba
dítás eposzának prózai jaj ja, mely nagyon le
mérsékeli az osloboáitel, a felszabadító jelző értékét, 
mely jelző 1938-ig kötelező epitethon volt Ma- 
saryk G. Tamás neve előtt márványon és ércen, 
írásban és beszédben . . .

Megrázó a szlovákság ú. n. zsolnai segély
kiáltása. Csak egypár sort idézek belőle. Elég 
ennyi történelmi vádiratnak.

«A prágai cenralisták zseniálisan együgyű 
vagy együgyűen zseniális szédelgő-fogással csap
ták be előttünk a nemzetközi fórumok ajtaját. 
(T. i. a kisebbségek védelmére létesített genfi és 
egyéb intézmények értendők nemzetközi fórumok 
alatt.)

Kitalálták a legnagyobb történelmi misztifiká
ciót : a csehszlovák nemzetet. Eltagadják és el
hazudják a különálló szlovák nemzet létét, hogy 
bennünket, ilyenformán a győzelmes és állam'-
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alkotó nemzeti egység integráns részét, ezzel a 
csehszlovák nemzeti humbuggal megfoszthassa
nak a kisebbségek számára biztosított jogállástól.

A  csehszlovák nemzeti egység jelszava fügefa
levél az erőszakos, lelketlen, minden emberi érzést 
és jogot lábbal taposó, korrupt, beolvasztó nem
zetgyilkos merénylet leplezésére. Felöltöztettek 
bennünket csúfságul a győzelmes, államfenntartó 
faj Nessus-ruhájába, hogy elsikkaszthassák elő
lünk az elnyomottak, a legázoltak, a lábbal tapo- 
sottak egyetlen jo g á t: a panaszkodást. . .

A  szlovák nép oly önálló ága a nagy szláv 
fának, mint a bolgár és lengyel, a cseh és a horvát. 
Amint nincs bolgár-szerb vagy lengyel-ukrán 
nemzet, éppoly aberrációja a gondolkodásnak a 
cseh-szlovák nemzet perverz fogalma . . .»

Megdöbbentem, amikor szlovákok ezt az iratot 
hozták hozzám, a magyarhoz, hogy én fordítsam 
le nekik világnyelvekre, mert a világ elé akarnak 
állani igazukkal. Megdöbbentem ; ha ez a test
vérek jaj ja, milyen fájdalmasnak kellene lenni a 
mi magyar jajjunknak, kik kisebbségi viszonyba 
kerültünk ez egységesítő törekvésekkel szemben.

Ugyanakkor, mikor estente ezt az írást fordí
tottam, fülembe csengett Benes Eduard, akkori 
külügyminiszter szava, mely 1922-ben a genovai 
konferencián hangzott el és azóta minden nemzet
közi értekezletnek refrainje volt. A csehszlovák 
köztársaságban —  úgymond Benes —  a kisebbségi 
jogok megsértését hazaárulásnak minősítjük. A  tör
ténelem megtanított bennünket arra, hogy állam
férfiak letagadják a csillagot az égről, ha szorítja 
őket az igazság. Megtanított a történelem arra, 
hogy minél nagyobb hangú a cáfolat, annál 
igazabb a megcáfolt panasz. Ezért Benes szavai
nak igazi értelme : A csehszlovák köztársaságban 
a kisebbségi jogók tiszteletbentartásának követelését 
hazaárulásnak minősítjük . , .



Mindez, amit itt rövidre tömörítettem, 1938 
óta talán idejét múlta. De a múlt maga élő tanul
ság. Pozsony levegőjét akarom jellemezni. A jövő 
nemzedéknek e tények ismerete nélkül ez a levegő, 
a mi pozsonyi levegőnk talán kékebbnek látsza
nék. Pedig az húsz évig borús köd vala . . .

A  konszolidáció egyik további tünete volt a 
cseh hivatalnoki kar végefogyhatatlan beözön- 
lése. A régi Pozsony idegen város lett. Mindenütt 
ismeretlen új arcok. Igazságos és tárgyilagos 
akarok maradni és készséggel elismerem, hogy e 
hivatalnoki kar, melyből sok százat kellett meg
ismernem hivatásomban, egyénileg lelkiismeretes 
volt, pontos is, néha kellemes is, bizony demokra
tikusan szolgálatkész i s ; de idegen, halálosan 
idegen. Ezt a fagyos idegenséget éreztük még leg- 
tiszteségesebb munkájuk közben is. A  mi szoká
saink, eszünk járása, a mi törvényeink, lelkünk 
egész kiimája valami általuk fölfedezett új világ
rész kuriózuma maradtak. Álmélkodva néztek 
bennünket és gyanakodtak, kételkedtek tisztes
ségünkben. Ott lebegett fölöttük a szellem, mely 
esküdt ellenségünk maradt. Magukkal hordozták 
a bizalmatlanságot, mint a földgömb az atmo
szférát. ő k  sem érezték otthon magukat. Mint a 
szlovák nép tréfásan mondotta: tíz évre bérbe 
vették e földet. Minden cseh hivatalnok éppen csak 
nyugdíjévéit gyűjtögette ; valamint lehetett, tüs
tént utazott haza, vissza, az ő levegőjébe. Teme
tőinkben e húsz év alatt nagyon kevés cseh sír 
domborult. Még meghalni is haza igyekeztek. 
Ezért mindenkor, a legkellemesebb hivatalnok 
szobájában is, valami feszültség maradt a levegő
ben, annak a villamos feszültségnek érzete, mely 
1938-ban szétvetette a csehszlovák államot.

Hogy ne lehessen rám fogni, hogy elfogult 
magyar szemével néztem és ítéltem meg a világot, 
a hivatalokról és a hivatalos nacionálizálásról szól-



jón helyettem 1922 decemberében Buday szlovák 
néppárti képviselő, a légionáriusok kivételességé
ről meg a prágai német Bohemia lap 1922 júniusi 
száma.

Buday egyebek között ezt mondotta a nemzet- 
gyűlésen : «A bürokratizmusról csak megemlí
tem, hogy a belügyminiszter kedvező szóbeli, sze
mélyes ígéretét az alája rendelt közegek ellenkező 
véleménye alapján kedvezőtlenül és hiányosan 
intézték el. Megáll az ember esze, ha a dolgok ily 
menetét látja. A hivatalokban garmadaszámra 
hevernek az elintézetlen darabok, minden sürge
tés hiábavalónak bizonyul s a végén az összes 
akták elvesznek, a csatolt és pótolhatatlan okmá
nyokkal együ tt...»  A  cseh hivatalokra még az 
osztrák anekdota sem volt alkalmazható, mely 
szerint a közigazgatáshoz célszerű mindig a nyári 
szabadság alatt fordulni. Akkor hihetetlen gyors 
az elintézés, mert mindenki szabadságon lévén, 
az akta csak kevés tisztviselő kezén megy keresz
tül. Tehát gyorsan befejeződik minden . . .

Buday tovább panaszkodik : «A szlovenszkói 
üzemek nacionalizálása a korrupció válfaja, ahol 
sinecurákban meglapulva államalkotó munkát foly
tatnak . . .» Igaza volt. Húsz évig minden magyar 
vagy általában békebeli cégben, vállalatban be
neveztette magát a cseh vagy csehszlovák nemzeti 
ellenőr. Lefölözte mások munkáját és közgazda- 
sági érdekké avatta saját vagyoni- gyarapodá
sát. Ami 1922-ben elhangzott, igaz maradt 1938- 
ban is.

Mit mond a Bohemia 1922 júniusi száma?
«Előttem fekszik a csehszlovák hadsereg al

manachja . . . Mint az organizáló tevékenység 
mesterművét emeljük ki a következő példát: 
egyik légionáriusnak ezredesi rangja van 1918. 
évi hatállyal. Az illető brigadéros is, bárha 
Ausztriából 1914-ben főhadnagyként vonult be,
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Ez az ifjú ember négy év alatt főhadnagyból 
brigadéros ezredesig vitte föl.

Az emancipációnak másik szép példája: 
egy —  természetesen ugyancsak légionárius —  
ezredes 1919 szeptember i-i ranggal divizionárius. 
Ennek a férfiúnak jóformán nem is volt ideje, 
hogy igazán ezredes lehessen, még a légionáriusok 
steeple-chase előmenetele mellett sem, melyet a 
néhai való Jules Verne megragadóan ecsetelhetett 
volna valami «ceskoslovensky tábornagy 80 nap 
alatt» című regényében. A  nevezett úrnak azon
ban, hogy a hadsereg ne nélkülözze az ő napóleoni 
tulajdonságait, ezredessé és már divizionáriussá 
kellett lennie, bár Jules Verne-i hajlamok mellett 
is csupán az 1929. évi rangot lehetett volna neki 
adományozni. De most következik a java. Az ő 
brigadérosai közül egyik tábornok és pedig való
ságos tábornok, 1921. évi decemberi ranggal. 
Kérdem tehát, mi az értelme a fokozatnak, a 
rangnak?

Az ezredesek sorának végén találunk azonban 
egyet, aki kétségtelenül már magzat korában hord
hatta a marsallbotot és ezáltal rekordban leverte 
Napóleon generálisait és marsalljait, akik tudva
levőleg a marsallbotot tarsolyukban hordták . . . 
Ez az ember óbester 1911 január i-i ranggal. 
Ez bizonyára a legmagasabb foka annak, amit 
zsenialitás elérhet. Valósággal nem bírták meg
várni, hogy ez az ember ezredes legyen és ezért 
11 évvel korábban előlegül tették meg annak. 
Állítólag most tanulmányozza az école de guerre 
iskoláján a győzelem pátensét. . .»

A Bohemia szószerint igazat írt. A brigadéros- 
ezredest magam láttam Pozsonyban. Kozák süveg
ben járkált, mert nemrég érkezett haza a szibiriai 
«anabasis» után. Mikor láttam, éppen az akkor 
Pozsonyban, a városi színházzal szemben még 
álló Petőfi-szobor előtt haladott kozák jelmezé-
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ben. Valaki, a névtelen magyar, egypár kis ibolya
csokrot rakott a márvány Petőfi lábai elé, aki a 
magyar szabadságért föláldozta szerelmét és aki 
ott álmodik, mint «ismeretlen katona» —  valahol 
a segesvári szántók alatt, —  akit talán ez örök 
álmában is «bánt egy gondolat. . .». A brigadéros- 
ezredes odaugrott, kiszórta a pár ibolyát a köve
zetre és egy párszor végiggázolt csizmájával a 
szinte síró virágokon. . . Magam láttam. Ott 
voltam.

Az école de guerre francia iskolájában kitanult 
ezredest, aki e rangot már visszamenőleg akkorra 
kapta meg, mikor még nem is lehetett katona
köteles, személyesen ismertem. Elismerem, hogy 
udvarias ember volt. Azt is elismerem, hogy bátor, 
sőt vakmerő férfiú lehetett, mert önmaga mesélte 
el nekem büszkén, hogyan tért egypárszor vissza 
Oroszországból, a háború alatt, hogy Lemberg 
alól, vagy nem tudom, minő hadi állásokból, át
vigye honfitársait —  a légiókba. Nem én mesélem 
ezt, ő maga mondta el nekem . .  .

A betódult cseh hivatalnoki karban pontos és 
bürokrata embereken kívül nagy számban akad
tak, akik a hivatalt eszköznek tekintették mellék- 
jövedelmek szerzésére is. Bővebb jellemzés helyett 
csak régi történelmi példát mondok el. Amikor 
1644-ben Gian Battista Pamfili mint X. Innocen
tius vonult a Vatikánba, sógornője a 72 éves pápá
nál azt érte el, amit akart. Pamfili-Maidalchini 
Olympia asszony 100— 300 arany dublónért akár
mit —  kijárt. Ez köztudomású volt, annyira, 
hogy Olympia asszony lakóházán a Piazza Navona 
mellett minduntalan szellemes vagy erőteljes 
célzásokat lehetett olvasni. Egy ízben a követ
kező versikét: Chi porta, vede la porta; chi non 
porta, non vede la porta. Aki hoz valamit, látja a 
kaput; aki nem hoz, nem látja a kaput. Pozsony
ban is sok üreskezű ember, akinek teljesteli volt



a joga, nehezen találta meg bizonyos hivatal
szobák kilincsét. Az orosz korrupció és a török 
baksis beköltöztek Közép-Európába.

A magasabbrangú hivatalnokok mindenféle 
állást viseltek egyszerre, melyek időbeli beosz
tása egyenesen kizárta mindkét hivatal vagy állás 
ellátását, —  sőt legtöbbször a két állás összefér
hetetlen volt egymással. X  város polgármestere 
egyúttal Y . város közjegyzője is volt hónapokon 
keresztül, holott ha igaz a fizikai törvény, hogy 
két test egyszerre egy helyen nem állhat, úgy 
egy test sem lehet két helyen egy és ugyanabban 
az időben. Aktív miniszterek nyugodtan folytatták 
ügyvédi gyakorlatukat szerződtetett társ neve 
alatt. Ismertem az igazságügyi referenst, aki 
önmagához ügyvédi beadványokat készített. Az 
egyik zsupán —  évtizeden át ismertem —  zsupán- 
sága alatt nyugodtan folytatta ügyvédi működé
sét és a hét hat napján nem egy olyan határoza
tot hozott, mely ellen vasárnap jó pénzért ő maga 
készítette a rendesen alapos jogorvoslatokat. . .

Kezdetben a magyarság olyan hivatalnokokkal 
állott szemben, akikkel egyetlen szót sem tudott 
beszélni. Végre is attól a szegény magyar paraszt
tól vagy kisembertől nem lehetett megkövetelni, 
hogy megtanulja a nehéz cseh nyelvet, mely a 
magyarnak még nehezebb volt, mint más szláv 
nyelvek, hiszen ellenkezett kiejtése a magyar 
nyelv szabályaival, mely nem bírja a mássalhang
zók torlódását. Dosztojevszkij a «Játékos naplója» 
című elbeszélésében francia nőt szerepeltet, De 
Cominges Blanche-t, aki férjhezmegy valami 
nehezen ejthető nevű orosz generálishoz. Amikor 
új nevén akarja magát megnevezni, így szólal meg : 
Sugorjanski . . . Sagosianski. . . Madame la gene
rale de Sago . . .  Sago . . .ces diables de noms . . .  
enfin madame la générale á quatorze consonnes . . .  
Szóval a «tizennégy mássalhangzós generálisné».
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Ha a talpraesett kalandornő nem bírta férje nevét 
megtanulni, mit kezdjen a szűkszavú magyar 
földműves a hatóságok előtt, akik őt meg nem 
értették? . . . Hiszen ráfogják, hogy élvezhette 
alkotmányban biztosított, St. Germain en Laye- 
ben nemzetközileg garantált kisebbségi jogai 
teljét. Hatósági kézbesítések és nyomtatványok 
között én csupán kétféle iratot ismertem, melyben 
magyar szöveg is volt. Az egyik a brünni legfel
sőbb bíróság ítélete. De hiába őrködött ez a bölcs 
bíróság törvényesen és okosan a nyelvi jogok 
fö lött; végre nem mindennap van a kisembernek 
pere a brünni legfelsőbb bíróságnál, hiszen oda 
csak nagy ügyek kerülhettek. A  második irat a 
fizetési meghagyás volt. Magyar vidéken alá
nyomott magyar szöveget is tartalmazott. Igaz, 
hogy fizetési meghagyást mindenki kapott, évente, 
havonta, hetente. De nem azért alkalmazták a 
magyar szöveget, hogy a honpolgár örüljön nyel
vének, hanem hogy meghökkenjen a paragrafusok 
áradatától és rohanjon fizetni.

Távol áll tőlem általánosítani, hiszen alá
húzom, hogy különösen a húsz év második felé
ben tanult, szorgalmas, jó hivatalnokokkal is volt 
dolgunk. De a kezdetről jobb volna hallgatni, 
—  ezért én hallgatok is, csak másokat szólaltatok 
meg.

Hlinka András néppártjának 1922. évi augusz
tusban Zsolnán kelt kiáltványa, a «halálra ítélt 
nemzetnek, halálra fojtogatott országnak segély
kiáltása a civilizált világhoz» egész sereg konkré
tumot tartalmaz. E proklamációból csak azt 
idézem, ami száraz tényként sorakozik.

«Az előzékeny cseh testvérek, amikor tízezer
számra árasztották el az összes hivatalokat, hir
dették, hogy segíteni jönnek, mert nincs elegendő 
képesített szlovák s ezért csak addig maradnak, 
míg elég szlovák szerez képesítést. De azért még



a szolgai állások legnagyobb része is csehekkel 
van betöltve.

Prága külvárosának kétes elemei nehány heti 
kurzus elvégzése után diplomákat kaptak, melyek 
birtokában régi kiváló tisztviselőket, tanárokat 
túrtak ki állásaikból felszabadított hazájukban.

Hivatalosan megállapított tény, hogy egyik 
volt prágai iskolaszolga ilyen diplomával közép
iskolai tanár Szlovenszkón. Ugyanilyen állásban 
van egy másik individium, aki közönséges bűn- 
cselekményekért (lopás, sikkasztás) éveket töltött 
börtönben.*

Egyik szocialista lap, melyhez a cenzor nem 
mert hozzányúlni, megírhatta a név megneve
zésével, hogy olyan embereket, kiknek Prágában 
kezet nem adnak, Szlovenszkóra küldenek vezető 
állásokba.

Ha szlovák, kire családjának eltartása gondja 
nehezül, kenyérhez akar jutni, meg kell tagadnia 
szlovák nemzeti jellegét, a centralista csehesítő 
irányzat szolgálatába kell állania. Akkor kap 
alárendelt állást (vezető csak cseh lehet!), fele
annyi díjazással, mint hasonló rangú cseh kollé
gája, de azt is csak ideiglenes jelleggel, hogy a 
politikai megbízhatatlanság legkisebb látszatára 
elbocsássák» . . .

A Prágai Magyar Hírlap 1922 július 15-i száma, 
melyet a cenzor átbocsátóit, —  megírja, hogy a 
kassai hadosztálybíróságnál századosi rangban 
ügyész működött, akinek csak négy elemi osztály 
képesítése volt. E jogvégzettséggel nem rendel
kező ügyész volt a legkegyetlenebb vád ló ; —

* Csak egypár név Hlinka pártja nyílt kiáltványából: 
Mancal Oldrick privigyei tanár Csehországban sikkasz
tás, lopás, okirathamisítás miatt ötévi fegyházbüntetést 
szenvedett. Bilek, tanár Rózsahegyen, pedellus volt 
Prágában. Hromatka privigyei tornatanár valamikor 
asztalosinas volt Prágában stb. stb.
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halálbüntetés a rendes indítványa. A  magyar 
Lindner ezredes és társai perében is ő vádolt. 
Ugyanez a hadosztálybíróság saját ügyészét kény
telen volt csalás miatt vád alá helyezni. Az ungvári 
hadosztálybíróság rangja elvesztésére és kéthavi 
szabadságvesztésre ítélte.

A «Cech» című prágai lap 1922 júliusában közli, 
hogy öt miniszteri tanácsos sikerrel állotta ki a 
prágai gimnáziumban az érettségi vizsgálatot.

A «Bohemia» című prágai lap csodálkozik, hogy 
az 1918. évi ú. n. forradalom után a hivatalnoki 
kar szervezeteinek nem volt elég ereje, az ilyen 
elemeket maga közül kiküszöbölni, «mert hiszen 
ezek az urak utolsó államvizsgálatukat bizonyára 
csak akkor fogják kiállani, mikor már régen nyug
díjban vannak . . . Nem lep meg bennünket, 
hogyha legközelebb azt halljuk, hogy ez vagy az 
a cseh miniszteri tanácsos előképzettségül a 
gyermekkert sikeres látogatását tudja igazolni. . .»

Távol áll tőlem, hogy ezzel a nehány idézettel 
általánosítsak vagy azt akarjam bizonyítani, hogy 
ez a rendszer húsz éven át dívott. Szó sincs róla 
—  de éppen elég sokáig volt a gyakorlat, hogy 
lélekölő hatását éreztesse még 1938-ban vagy 
1939-ben is . . .

Az ilyen kulturátlan primitív lelkek kártékony 
hatása nem csak az, hogy az ezredik vagy tíz
ezredik aktát rosszul vagy botrányosan intézik el 
vagy bejutva a kiskirályságba, zsarnokoskodnak 
és a baksisrendszer lelkes híveivé lesznek. Nem, —  
a legszömyűbb, talán évtizedekre árnyékot vető 
hatásuk az, hogy váratlanul és könnyen szerzett 
hatalmukat a gyűlölet kisugárzásával akarják 
fenntartani. Hogy ez éveken át hogyan tartott, 
arra elég néhány példa.

íme egypár pillanatnyi felvételkép :
Rej tar Adolf rimaszombati rendőrkapitány 

1922 szeptemberében az aratóünnep magyar
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lovasbandériumának legényeit két napi elzárásra 
ítéli «államellenes viselkedésért, mert megtorlandó 
a magyar nemzeti viseletnek magyar színekkel 
való összekombinálása. .  .». Vagy Sousedik A. 
nagyrőcei «szolgabíró» rendeletet adott ki, mely
ben a «legszigorúbban megtiltja magyar dalok 
éneklését ebben a községben, a korcsmában, 
vendéglőkben, nyilvános helyeken, utcákon, nyil
vános gyűléseken és mulatságokon. A vendéglők
ben és korcsmákban a rendelet megtartásáért 
a tulajdonost teszem felelőssé. Amely vendéglő
ben vagy korcsmában magyar dalokat énekelnek, 
a vendéglőt ideiglenesen hivatalosan bezárják. 
Amely külföldi (t. i. magyar!) e rendelkezésnek 
nem engedelmeskedik, azt az állam területéről 
haladéktalanul kitiltják és a határra toloncolják. 
A  vétkezők ellen a legnagyobb szigorúsággal fog
nak eljárni.» (A pozsonyi Híradó 1922 szept. 5-i 
számából vett rendeletközlés.)

1921 február 16-án a Slovensko részére meg
bízott teljhatalmú miniszter 235/1921. szám alatt 
rendeletet intézett a megyei zsupánokhoz, mely
ben meghagyja nekik, hogy csehszlovák állam
polgárnak külföldi (értendő : magyar) állampolgár
ral kötendő házasságát nemzetgazdasági szempont
ból is vizsgálják és a házasságjogi kérdéseket, 
melyek engedély, felmentés stb. szempontjából 
hatáskörükbe esnek, e nemzetgazdasági szem
pont figyelembevételével intézzék el. A  rendelet 
törvénytelensége egyenesen rikító, nem is szólva 
arról, hogy a házassági jog sehol a világon nem 
ismer nemzetgazdasági tiltóakadályokat, —  de meg 
aligha lehet meghatározni, hogy miféle okiratok
kal kellene a boldogtalan vőlegénynek vagy a 
boldog arának elhárítani a «nemzetgazdasági aka
dályokat» (národohospodarsky!). Így akarta a 
csehszlovák hatalom megakadályozni a magyar 
ember-importot. (A rendelet megjelent az 1921.
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évi február 26-i hivatalos lapban Pozsonyban.) 
Szerencsére a rendelet annyira badar volt, hogy 
még a legchauvinisztább zsupánok is a fiókjukba 
rejtették; csupán a zempléni zsupán gyakorlatá
ból tudok egy esetet. Saját szememmel olvas
tam e határozatot, melyben e derék kormány
ember megijedt attól, hogy valami szegény ördög 
magyarországi nincstelen cselédleányt vehetne 
feleségül. Bizonyára ez a szegény teremtés elnem- 
zetietlenítette volna egész Csehszlovákországot, 
mert a zsupáni határozat mondja: «mivel Slo- 
venskón nagy a munkanélküliség, e házasságot 
nem véleményezem. Célszerűbb, hogyha a vőlegény 
az ő saját hazájában levő munkanélküliek közül 
választja párját. . .»

1922 március 5-én az «országos magyar kis
gazda, földműves és kisiparospárt» Jolsván gyű
lést akart tartani. A hatóság 1922 febr. 22-én 
3429/1922. szám alatt a kért engedélyt a következő 
megokolással utasítja e l: «A kérést nem teljesítem, 
mert nevezett pártnak programmja nem alkalmas 
Jolsva és vidéke részére. A  magyar párt helyi 
szervezetének megalakítása ezen a csaknem tisztán 
szlovák városban semmivel sem indokolt. . .». 
Megjegyezzük, hogy 1914-ben Jolsvának 2289 
magyar, 449 szlovák és 42 német lakosa volt. Az 
1919. évi Srobár-féle népszámlálás szerint 1526 
csehszlovák és 804 magyar lakosa van. Ezt a 
számeltolódást csak a népszámláló biztosok tudnák 
megmagyarázni. . .

Ugyanez a párt 1922 július 13-án augusztus 
6-ára aratóünnepre és iparkiállításra kér engedélyt 
Rimaszombatban. Már a kérvényt két napi kése
delemmel, július 15-ével iktatják, hogy a cseh
szlovák szociáldemokrata párt ugyanarra a napra 
kérhessen engedélyt és megelőzze a magyar kér
vényt. A  rendőrség természetesen megelőzés alap
ján a szocialistáknak adja meg a gyülekezési jo-

Jankovics : Húsz esztendő Pozsonyban. I I
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got. A zsupán már sokkal nyíltabb, neki még 
a megelőzési jogcím takarómentéje sem kell. «Az 
aratási ünnep politikai párt keretében lészen meg
tartandó, mely körülmény nem nyújt biztosí
tékot arra, hogy az ment legyen politikai színe
zettől és esetleg ily természetű kilengésektől. 
A  rendezőség újságban megjelent felhívása erre 
következtet, mert díjazni szándékozik a legszebb 
magyar nemzeti viseletben megjelenteket. . .» (L. 
Prágai Magyar Hírlap, 1922 július 29-i számában 
a teljes szöveget.)

Vagy még kiáltóbb eset! 1922 július 30-án 
83 szülő Ungvárott gyűlés megtartásának meg
engedését kéri, hogy magyar iskoláztatás ügyében 
tanácskozzék. A kérvény szövegét kell ismernünk, 
hogy a ráhozott határozat megokolása miatt még 
jobban csóválhassuk szegény fejünket. . .  A  kér
vény így szó lt: «Tisztelettel jelentjük, hogy a 
csehszlovák kormányhatalom és annak exponensei 
által a magyarságra nézve sérelmesen kezelt iskola
ügy miatt folyó évi július 30-án délelőtt 11 órakor 
Uzhorodon (Ungváron) a Koriatovics-téren nép
gyűlést tartunk. Programm: elnöki megnyitó. 
Előadás az iskolaügy jelenlegi helyzetéről. Eset
leges hozzászólások és indítványok. Határozati 
javaslat előterjesztése. 83 aláírás.» A rendőr
igazgatóság következőképpen határozott: «Szán
dékolt népgyűlés engedélyezése iránti kérelmüket 
teljesíteni nem lehet, mivel a kérvény tónzusa sem 
biztosítja a gyűlés nyugalmas és törvényes lefo
lyását ...»  (A teljes szöveg olvasható a Prágai 
Magyar Hírlap, 1922. évi aug. i-i számában.) 
A  zsupán a fellebbezést nem fogadta el, mert «a 
rendőrigazgatóság szervezésénél elfeledték a fel- 
lebbviteli fórumot megjelelni, tehát nem létezik 
hatóság, melyhez fellebezni lehetne.» Rövid és 
velős határozat.

1922 szeptemberében a pozsonyi rendörigaz-



gatóság letartóztatott több «üveges tótot» és négy 
napig tartotta hűvösön őket, mert régi, magyar 
időkből megmaradt szokás szerint, bemerészked
tek Pozsonyba nehány fillérért ablakot csinálni. 
Az iparrendészet győzött.

De hát e nehány személyi ügyet csak azért 
szőttem ide, hogy megérthessük a lelki követ
kezményeken kívül e hivatalos és légionárius világ 
kihatását szegény köznapi életünkre. Külön kál- 
váriás üggyé vált nekünk e cseh hazafiak miatt 
az otthon kérdése. Hosszú esztendőkön át, míg 
végre 1930 óta, tehát egy évtized után, mindenütt 
emelődtek a bérkaszárnyák, az új adómentes 
házak, melyek nem adóztak, miért is a házadó 
terhét és minden pótlékát, —  a sanyarú ház
jövedelmek kb. 62— 67%-át egyedül a régi tisztes 
házak gazdái és őslakói viselték, hogy lassan- 
lassan évtizedek verejtékesen megtakarított és 
otthonokba fektetett kis vagyona úszott el, —  
és Pozsonyba is beköszöntött az ősz, —  az élet 
ősze, az általános elszegényedés. Háziurakból —  
udvari szobák albérlői lettek . . .

Még ez is csak a lakáskérdés materiális része. 
Keservesebb volt az erkölcsi oldala. A töméntelen 
cseh és morva hivatalnok és katona ezrével csődült 
Pozsonyba és természetesen odakívánta családját 
is, ha volt családja. Az 1919— 1920-ban kiutasított 
magyarok nagyrészt kisemberek voltak, póstások, 
vasutasok. Ezek vagonokban találtak menedéket 
itt vagy ott, vagy a határszélen. Megürült szerény 
tűzhelyeik vagy nem voltak elegendők egész 
családok befogadására, vagy az új emberek voltak 
igényesebbek. A demokrácia az újak standard of 
life-jének javulását jelentette és naponta hallottuk, 
hogy ők lévén az «uralgó nemzet», (németül is 
hallottam egyre a Herrenvolk furcsa fogalmát) 
igyekeztek magukévá tenni a legjobbat. Nagy lett 
Pozsony idegenforgalma, mert csak idegenforga-
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lomnak nevezhetjük, ami itt végbement. Nekünk 
az új emberek voltak idegenek, —  és maradtak is ; 
nekik már a harmadik napon, hogy betoppantak, 
mi voltunk idegenek, annyira, hogy ők hangoz
tatták a sok «idegen elem», —  azaz őspozsonjiak 
mielőbbi kivándorlásának szükségét. Veteres mig
rate coloni. . . Mintha öntudat alatt úgy érezte 
volna ez a cseh hivatalnoki kar, hogy valamikor 
régen járt már Pozsonyban. Erre is megfelelt a 
néhai való Zichy József gróf, volt miniszter és 
főispán, akit szép ősz szakálláról mindenki ismert 
Pozsony utcáin. Az öreg úr eredeti megjegyzést 
tett a beözönlő cseh tisztviselőkre. Amikor 1919- 
ben, mint nyolcvan éveken túli aggastyán az utcán 
találkozott velük, —  így szólt hozzám :

—  öcsémuram, —  de furcsa, ezek a csehek 
nem vénültek. Lássa, fölöttem eljárt az idő, öreg 
ember lettem. Ezek a jó csehek egy órát sem 
változtak. Mikor kis gimnázista voltam a Bach- 
korszakban, valamennyiükkel találkoztam. Meg
ismerem ő k e t. . . Csakhogy akkor németesítettek . . .

Hát hogy fgy visszajöttek, alig volt már család 
Pozsonyban, kinek valamelyik szobájába a szi
gorú bizottság, melyhez rendesen egy-egy katona
tiszt is volt beosztva a nyomaték kedvéért, be 
ne ültetett volna valami adótisztet, posta-revizort 
vagy telefonos kisasszonyt. K i Olomoucból, ki 
zlata Praha —  az «aranyos Prága» —  városából 
vetődött ide, de voltak sokan Bosznia egykori 
közös közigazgatásából is ide helyezettek. Szó se 
róla, rendes emberek voltak, pontosan fizették a 
hivatalosan megállapított és rendesen megfelelő 
lakbért is. Állandó sértődöttségükben, mert érezték, 
hogy nekik senkisem örül, csöndesek is voltak. 
De Pozsonyban vége volt a független otthon 
fogalmának. A  my house is my castle, az én házam 
az én váram, elfelejtett angolszász közmondás 
lett. A «svéd», ahogy a jámbor pozsonyiak diszkré-
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hogy ne értse a vendégük a célzást, átjárt a 
lakó ebédlőjén, szalónján, maga is vendégeskedett 
vagy néha magához kvártélyozta újonnan érkező 
atyafiságát. A  légionárius vagy a hatalmasabb úr 
rendesen a kényszerű szállásadó egész lakását 
«kiigényelte» valami ismeretlen jogcímen és a 
szállásadó vándorolhatott, —  ha volt hova, ki a 
kültelekre . . .  így  kerültem én magam is dolgozó 
szobámmal albérletbe.

Vagy egy évtizedig tartott a -penates, a házi 
istenek e számkivetése, a lakásszükség, a krónikus 
bekvártélyozás, míg méregdrága új lakások épül
tek és a régi házak kormos tűzfalai repedeztek a 
rájuk rakott i — 3 új emelet alatt. Szerencse, hogy 
nem volt Pozsony közelében vulkán és nem vált 
megszokottá a földrengés . . .  A  statisztika meg 
a maga egyoldalú számszerűségi elveivel szinte 
örült a város túlméretezésének, csak a statisztiku
sok örömét nem osztották a régi lakók, kik valaha 
szerették békés otthonukat. Azt is elismerem, 
hogy sok magános embernek könnyebb lett a 
lakbérnegyed visszatérő gondja, mert hiszen saját 
bérét megfizethette a hozzá települtek béréből, 
de a sok zegzúgos erkélyű, kedves, virágos bárok 
ablakú házban elsikkadt az otthon édes fogalma, 
mert senki sem tudta többé, mikor lakoltatják ki. 
A  háziúr nem tudta többé, mikor nyilvánítják 
százados házát düledékenynek, mert valami pén
zes jövevény vagy szerteburjánzó lakásépítő
társulat megkívánta telkét, hogy valami nagy 
skatulyázó házat építsen a tradíciós kis ház 
helyébe, senki sem tudta, hogy új lakója nem néz-e 
reá ferdén és nem él-e valami szerencsétlenül 
választott szó miatt p. 0. névtelen följelentéssel. 
Az otthon méltóságos öntudata kezdett kiveszni, 
mert az élet terhe vagy joga sok embert arra 
kényszerített, hogy igyekezzék kedvében járni új
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lakójának, mert tudta, hogy az «hazafi» vagyis a 
cseh állam fia. Hiszen a «haza» fogalma is lassan 
elavult és helyébe lépett éppoly dísztelenül és 
síma betonfalakkal, mint a modern ház, —  az 
állam síma, dísztelen, rideg vasbeton-épülete, mint 
egyetlen üdvözítő fogalom.

A lakáskérdésröl zökkenjünk át a szellemi élet 
problémáira. Ezek talán kevesebb embernek okoz
tak fejtörést, de akinek okoztak, annak igazán 
«szeget ütöttek a fejébe». Kezdjük csak a cenzúrán.

A cenzúra mindenkor és minden körülmények 
között megbénítja a szabad szellemi életet. Leg
többször még botrányosan erőszakos és ügyetlen, 
korlátolt is, mert alapja nem a természetes jog, 
hanem félelem az igazságtól vagy terror az igaz
sággal szemben.

A csehszlovák kormány csakhamar eltörölte a 
cenzúrát. Hogy ez mit jelentett, arra elég egypár 
jellemző példa.

1921. év őszén határrendező bizottság járt 
Pozsonyban, angol, olasz, francia és japán tisztek. 
Hiszen csak természetes, hogy ezek a derék idegen 
katonák jobban tudták megítélni, hogy p. o. 
Köpcsénynél hány arasznyi mesgye tartozzék 
Magyarországhoz, a csehszlovák köztársasághoz, 
vagy a vörös Ausztriához . . . Másnap a «Press
burger Presse» című hetilap nagy fehér foltokkal 
jelent meg. A  jámbor olvasók, mert hiszen «nyájas
nak» már pozsonyi olvasót a régi szokás szerint 
alig lehetett nevezni, hiszen dühösen vette kézbe 
a lapokat, —  bámulhatták az újságíró erkölcsi 
bátorságát. Micsoda szörnyű dolgokat írhatott az 
a lap, hogy ilyen carta bianca lett belőle . . .

Dehogy is írt az a lap valamit, ami alkalmas 
lett volna a trianoni határköveket ledönteni. . . 
Egyszerűen közzé akarta tenni a rendőrségi sajtó
iroda hivatalos közleményét, mely tartalmazta a 
határrendező nemzetközi bizottság hivatalos
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communiqué-jét. A  cenzor törölte a hivatalos köz
leményt, mert a határ szó emlegetése veszedelmes 
az állam szuverenitása szempontjából. . .

Vagy : Lord Newton 1922 március 8-án az 
angol felsőházban beszédet mondott, melyben 
fejtegette, hogy a felosztott, gazdaságilag, pénz
ügyileg is megfojtott Magyarországot az «entente»- 
bizottságok aránytalan költségekkel terhelik. Mél
tánytalannak mondotta, hogy az entente tenge
részeti lefegyverző bizottságot küld Magyar- 
országba, melynek négy admirális tagja van. 
Tehát a lefegyverző bizottság katonai osztálya 
egyelőre többe kerül, mint az egész, Trianonban 
engedélyezett magyar hadsereg. Az az angol köz
katona, aki e bizottságnál szolgál, egy hónap alatt 
nagyobb illetményeket húz, mint a magyar minisz
terelnök. Pedig csak egypár elavult dunai őrhajó 
e szerencsétlen ország «tengerészeti ereje». Az 
összes prágai lapok, az összes pozsonyi szláv lapok 
közölték Lord Newton e felszólalását. A  «Press
burger Presse» 1922 március 13-i számából még 
a legkisebb részletet is törölte a cenzor azzal a 
jellemző m agyarázattal: «si duo faciunt idem, 
non est idem . . .». A  prágai lapokat a Pozsonyba 
beözönlött csehek olvassák. Ezek megbízható 
állampolgárok, nekik a hír nem árt. De pozsonyi 
magyar vagy a magyarhoz húzó németség csak 
nem olvashat ilyen lázító beszédet! Ennek az 
elemnek nem szabad Lord Newtonról hallania...

Ugyancsak a «Pressburger Presse» a béke- 
szerződésről elmélkedett és egyebek között azt 
írta, hogy jó békét lehetett volna alkotni, hogyha 
a békeszerzők legalább előzőleg elolvasták volna 
a tízparancsolatot. Rettenetes allegória! A  cenzor 
a tízparancsolatban súlyos izgatást látott, mert 
az egyik parancs azt mondja: «ne orozz», a másik 
meg valamiről szól, amit nem szabad megkívánni, 
mert a felebarátunké. Szóval, se felebarátunk
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házát, feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, 
se ökrét, se szamarát. . .  A  cenzor önmaga húzta 
alá törlésével, hogy minden olvasó a hasonlatból 
rájöhet a valóságra.

A Slovak című lap 1922 szeptemberében fehér 
mezőben fekete kereszttel jelzi a sajtószabadság 
elhúnytát és ugyanakkor ír ja : «Amióta szabaddá 
lett a sajtó, azóta nincs sajtószabadság. Amióta a 
sajtószabadságot törvénybe iktatták, azóta koboz
zák el rendre lapjainkat. . .  Az állam képviselője 
—  saját bevallása szerint —  az elkobzásért senki
nek sem tartozik felelősséggel, mert neki sem a 
miniszter, sem a parlament nem parancsol. .  . 
Azt mondják, hogy a hivatalok tekintélye ezt így 
kívánja. Felejtik, hogy a hivatal tekintélyének 
alapja az igazság és becsületesség.»

Megvallom, azért idézek eseteket az első évek
ből, mert akkor még az első fehér foltok nagyobb 
benyomást keltettek. Üj dolog volt nekünk, akik 
eddig állítólag a legszörnyűbb elnyomatásban 
éltünk. Később, mikor a Prágai Magyar Hírlap, 
minden más magyar lap élén megjelent a jelige
szerű sor: «elkobzás után új kiadás», mikor üres 
fehér papírlapokat kaptunk reggel, délben, este, 
fekete betűsorok helyett, a kitörölt hír alig izga
tott volna valakit, fehér helye sokkal jobban 
izgatott. 1938-ban már alig volt Pozsonyban lap, 
melyet érdemes lett volna elolvasni. A  rendes, 
higgadt, akár magyar, akár német, akár szlovák 
nyelven megjelenő lapok fehér foltokból állottak. 
Amikor a Dunán horgonyzó kis Boon nevű hajóra 
mentem, mely Mr. B. angol hajóskapitány teaháza 
volt, hasztalan rakosgattam ide-oda a hírlapokat, 
hogy valami olvasnivalót találjak közöttük. Csupa 
prágai marxista lap, vagy legszorosabb értelem
ben kormánylap. A Prágai Magyar Hírlap —  
elkobzás után II. kiadás ; —  az Uj hírek-et egy
általán elkobozták, —  nincs más, mint a Benes dr,
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által fenntartott pozsonyi «Magyar Újság» vagy 
a Moravská Ostraván (Mährisch Ostrau) meg
jelenő «Magyar nap», szélső kommunista lap, mely 
Stalint és a barcellonai vörös kormányt dicsőíti. 
E két lapnak minden igaz magyar érzés számára 
csak gúnyolódása vagy elítélő bírálata va n. . .  A 
bécsi lapokat az Anschluss óta 1942-ig tiltották 
ki. Igaz, ebben az előre pontosan meghatározott 
dátumban volt némi kis tévedés . . . Délben és 
este, pontosabban, mint az Ave harangszava, meg
jelent a sisakos rendőr hatalmas aktatáskájával 
és kezemből meg más olvasók kezéből kiszedte az 
amúgy is ösztövér hírlap-olvasmányt. Mindez 
pedig történt 1938-nak nyarán, mikor otthon a 
rádiót egyetlen kis csavarintással beigazíthattam 
oda, hol minden előttem titkolt vagy az én meg
bízhatatlan füleimnek tiltott híradást német, olasz, 
magyar ősforrásból közvetlenül végighallgathat
tam. Rendőr és cenzor nem akarta tudomásul 
venni Marconi találmányait és ezek lehetőségeit.

Rendben van. Az államon, mely nem bírja el 
a tárgyilagos nyilvánosságot, alig lehet segíteni. 
Az ilyen államot öli a levegőtlenség. Becsukta 
ablakait; ezért odabent rossz a levegő és pók
hálós lesz minden. De magyar szempontból még 
sokkal kárhozatosabb volt a hírlapok kitiltása 
mellett a magyar könyvek behozatalának meg- 
gátlása. Nem akarok az első évek bolondgombái
ról panaszkodni, mikor például Abauj-Torna vár
megye egyik főszolgabírája 1923-ban (február) 
elkoboztatta a 30 év előtt nyomtatott református 
magyar imakönyveket. Ok : ezek az imádságos- 
könyvek a régi magyar gondolatvilágba való ájtatos- 
ságot tartalmaznak. Vagy p. o. a hatóság eltiltotta 
Arany János műveinek behozatalát (igaz, rövid 
időre, de mégis!), mert a Toldi eposzban a magyar 
vitéz megölte a cseh bajnokot és az «Egri leány» 
balladában a két első sor: «Kassa mellett egy föl-
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várban —  Tivornyázott a cseh rabló . . .» —  no 
meg e ballada III. részében szó esik arról, hogy 
Rozgonyi püspök palotája nyitva áll és

Magyar ott a lengyelt szívesen látja,
Üj ismerőse, régi jó barátja . . .

Már pedig ezek a sorok alkalmasak lehetnének 
arra, hogy a nyugtalan magyarokban felkeltsék 
a —  lengyel-magyar határnak 1939-ben mégis 
megvalósult vágyát, álm át. . . Megtörtént p. 
Galántán, hogy az állomás kis könyvablakából a 
járási főnök elkoboztatta a «Madarak királya» 
című mesekönyvet, mely csak a sasról szólott, 
nem a címerek sasmadaráról, hanem a valóságos, 
a repülő sasról. A  buzgó ember a «d» betű után látta 
a lágyító írásjelet és «magyarak királyának» olvasta 
a címet. Ez pedig veszedelmes, maga a restauráció...

A magyar olvasók között alig keltett nagy 
örömöt, hogy p. megengedték Martinovics apát 
írásainak behozatalát. A  vérpadon halt forra
dalmár apát latinnyelvű tudományos munkáit 
alig olvasták 1923-ban Pozsonyban. Tudok regény 
száműzetéséről, melynek hőse Párisban jár és 
betér vendéglőbe ; a vendéglő tulajdonosa a regény 
szerint tót ember volt. A  szerencsétlen regényíró 
nem írt «csehszlovákot». Ezért könyve lekerült a 
pozsonyi ponyváról. . . Velem történt két kedves 
kis eset. Egy ízben behoztam Dante Divina 
Commediáját magyar fordításban. A határközeg 
csak hosszas tárgyalás után bocsátotta át, mert 
azt állította, hogy Dante kétségtelenül magyar 
irredenta költő volt. Igaz, nem kívánhatom a 
határközegektől az irodalmi baccalaureatust, de 
végre is valami utasításnak kellett volna a zsebük
ben rejtőznie, hogy megnézhessék, micsoda szel
lemi termékek utazhatnak szabadon csehszlovák 
földre. Ugyancsak velem történt, hogy egyik 
Pozsonyban megjelent és alaposan megcenzurált
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könyvemet Budapestre vittem, hogy egyik bará
tomnak ajánljam. Barátom nem volt otthon, 
tehát gyanútlanul visszahoztam könyvemet a 
komáromi hídig. Itt a határközeg belepillantott és 
kifogásolta a könyv hangját. Elvette tőlem, azt 
vitatván, hogy e magyar szellemű könyv csak 
Magyarországon jelenhetett meg és kétségtelenül 
a pozsonyi nyomda feltűntetése magyar hamisság...

Míg nehezen, hónapokig tartó vagy éveket el
nyelő késedelemmel jutottak a kisebbségi magyarok 
elé a legjobb magyar könyvek, melyekből kivonták 
a fűszert, a vitamint, mindent, ami magyar élet, 
a régebbi büntelen irodalmi termékek rohamosan 
fogytak a csehszlovák állam készleteiben. Ugyanis 
iskolák könyvtáraiból a legtöbb tűrt vagy meg
engedett magyar könyvet is (pl. Jókai sorozatokat, 
Mikszáth-sorozatokat stb.) lapáttal hányták a 
kemencék, a fűtőtesteket hevítő kohók lángpok
lába, csak azért, mert a címlapon körpecsét volt —  
19x8. okt. 28-a előtti időből. Minden nyomnak el 
kellett tűnnie, mely elhitethette, hogy ezen a terü
leten valamikor Magyarország létezett. Könyvek 
autodafé-ja végre mégsem jelentheti az eszme 
elperzselődését. Papirost el lehet égetni; lelkeket 
soha!

A magánélet kedves kis «emberi jogai» régen 
megsemmisültek. A demokrácia büszkén hirdette, 
hogy levelek cenzúrázását csak néha, állam-rai- 
sonból —  rövid időre rendelték el. Amint meg-meg- 
szűnt a pár heti izgalmi időszak, nincs többé 
cabinet noir. Szent a levéltitok! 1931 november 
3-ig, mikor a fizetési eszközök korlátozása életbe
lépett, a posta azt sem állíthatta, hogy a levelek
ben devizát keres. Nem létezett tehát levélbontás 
és m égis.. .  Csak egy pár apróság saját tapaszta
latom kis köréből. 1927 karácsonyára ajánlott 
levélben azt írom dr. K. G. budapesti barátom
nak : «Minden jót kívánok karácsonyra.. .» Három-
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soros megemlékezés az egész. Visszakapom az üres 
borítékot azzal, hogy «címzett ismeretlen». Csak
hogy véletlenül a boríték soha ki sem került a 
pozsonyi posta épületéből, mert nincs rajta semmi 
postai bélyegző. Az eset nyitja egyszerű : a levelet 
titkon felbontották hivatalosan, mert a címzett 
véletlenül magyar államtitkár volt, a feladó meg 
véletlenül —  én. A boríték megsérült, a kivett 
levél vizsgálat közben elkallódott. Csakhogy a le
vélnek nem volt szabad elvesznie, hiszen ajánlott 
volt. Tehát a borítékot valami fiktív jelzéssel 
vissza kellett kapnom, hogy ne követelhessem az 
ajánlott levelekért járó kis kártalanítást.. .  Mást 
követeltem. Megjelentem a postaigazgatóságnál 
és követeltem vissza levelemet is. Zavar. Mente- 
getődzés. A levélcenzurát tagadják.

Vagy pl. 1928-ban levelet kaptam Budapest
ről. A levélben bent á l l : «mellékelve küldöm az 
iratot». Az irat nincs a kifogástalanul lezárt levél
ben. Jó. A  küldő vagy gépírónője szórakozott 
lehetett. Kifeledte az iratot. Már kezdem sürgető 
válaszomat. Éppen belép a derék levélhordó és 
hozza a hiányzó iratot. «Ott találtam tegnapról. 
Kiesett a levélből. (Lepecsételt levélből!!) Olvas
tam az írásban a doktor úr nevét is. Hát ide hoz
tam . ..»

V a g y : 1933-ban a magyar állami gyümölcs
nemesítő intézet levélben küld valakinek nyomta
tott tanácsadót gyümölcsfák oltására. A címzett 
vidéken lakik. Beidézik a pozsonyi főpostára. Nem 
jöhet be ; engem kér meg, járjak el erre az isme
retlen célú idézésre. A  postán komor és ünnepi 
hangulatban közük velem, hogy a posta e levél 
kézbesítését megtagadja, mert a levélboríték cím
kéjében magyar címer van, már pedig «idegen 
állam címerének használata csehszlovák terüle
ten tilos.» Érvelni próbálok. Kérem, csak én, mint 
aki itt lakom, nem használhatok idegen címere-
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két. De az a magyar állami intézmény, mely e 
levelet küldi a —  gyümölcsoltásról, ami végre 
nem államellenes cselekmény, mert csak azt je
lenti, hogy a címzett talán fzesebb barackot vagy 
pirospozsgás almát termelhet —  mégis csak hasz
nálhatja saját hivatalos levélpapírját... Hiába. 
A  hivatalnok öntudatosan kitanít, hogy végre a 
((nemzetközi forgalomban ő mégis csak jobb szak
értő, mint én». . .  Egyszerűen gyűlölte azt a ma
gyar címert. A  rend kedvéért azonban, mint ké
sőbb Budapesten megállapítottam, e levelet bü
rokratikus pontossággal visszaküldték a feladó 
magyar intézménynek, az egyszerűség kedvéért —  
azzal a megjegyzéssel, hogy «címzett megtagadta 
az átvételt».

V a g y : 1934 novemberében idézést kapok. 
Valamit hozott a posta, amivel baj van. Meg
jelentem. «Kérem, szerezzen engedélyt a prágai 
nemzeti banktól, hogy e küldeményt kiadhassuk 
önnek». Kérem, lehetetlen. Hisz nem tudom, ki 
küldte, honnét küldte, mit küldött. «Akkor csak 
egy módja van, hogy a küldeményt kiadhassuk. 
Hatalmazványt ír alá, hogy mi bonthassuk fel —  
hivatalból». Mosolygok. Minek önöknek meghatal
mazás? Hiszen nagyszerűen és észrevétlenül fel
bonthatják —  tudtomon kívül. Deviza-kutatás 
címén. . .  Mi ilyet nem teszünk. A mi szabad álla
munkban nincs cdbinet noir. . .  írom a meghatal
mazást. Bontják a levelet, hivatalos komolyság
gal. ö t  darab gyászjelentés. 1934 novemberében 
meghalt egyik jóbarátom, magyarországi birto
kán. Özvegye küld nekem egypár gyászjelentést. 
Továbbítanám régi ismerőseinek, kiknek címét 
eltörölte a trianoni határ megvonása. Félj aj dú
lok. «Uraim, magyar embernek már nemzeti banki 
engedély és cenzúra nélkül meghalni sem szabad?» 
Zavar. Kimegyek, nem, kivonulok.. .

Ügy-e, gyarló kicsinyeskedés, hogy ilyen apró-
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ságokat meg merek rögzíteni! ? Magyar véreim —  
aki nem élt húsz esztendőt oly államban, mely leve
gőtlen pincelakás, hova sohasem süt be a nap, 
nem tudja megérteni e tűszúrásokat. Én meg csak 
annyit mondok, hogyha valaha a magyar életbe 
ilyen bürokratikus csípések kezdenének elburján- 
zani, —  minden magyar államférfiú elsőrendű 
feladata lesz, az ilyesmit már gyökérrel kigyom
lálni !

Kis írásom messze túlnőne keretein, hogyha 
folytatnám és elmondanám, hányán utaztak még 
1938-ban is az alkotmány és a Lex Dérer és nem 
tudom, micsoda törvények bölcsesége mellett is 
a hazátlanok Nansen-útleveiével, mert a cseh
szlovák állam valami mesterkélt okból nem is
merte el állampolgárságukat, bárha nemzedékeken 
át p. o. az államot szolgálták. Húsz esztendő 
nagyon is rövid idő volt, hogy az állampolgársági 
tanúsítvány űrlapjaiba a gőgös állam beírja nevü
ket. Az állampolgárság kitüntető adományozása 
vagy elvonása valóságos állami üzletté vált. Azt, 
akinek volt pénze, meg kellett zsarolni valami 
tekintélyes közigazgatási leadás, illeték, szóval 
hatalmas kényszeradomány erejéig. Aki koldús- 
nyugdíjas volt, attól meg kellett szabadulni, mert 
teher az államnak. Volt tehát tág tere az alkunak, 
illetéknél fölfelé, nyugdíjnál lefelé. A  Nansen- 
útlevél azonban nem volt akadálya annak, hogy 
a kétes állampolgárságú vagy «staatenlos»-nak 
nyilvánított ifjú bevonuljon 18 hónapra köz
legénynek pl. Terezinbe vagy Olomoucba, hogy 
azután leszerelése napján kézhez kapja, mint 
«idegen állampolgár», kiutasítását. Magam tudok 
két ilyen esetet, csak az én ismerőseim köréből. . .

Elég volt. Ne panaszkodjunk. Elmúlt. Napot, 
sok napot kérünk helyébe! Most még csak azok
nak néhány szót, akik magasztalják előttünk a 
csehszlovák hatóságok hivataloskodását. E meg-
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elégedetteknek készséggel megmondom nyíltan és 
bátran: igazuk van. Sok tisztviselő akadt, ki 
dolgos és pontos volt, mint a precíziós gép. Csak
hogy szegény tisztviselő éppen abban a hibában 
szenvedett, amiben a —  gép. Csak robot-ember 
volt, ki dolgozik és berreg, mig működik a hajtó
erő, de azért mégis csak gépember, mint az élete 
delén elhúnyt nagy cseh író, Capek Karéi Wur 
című szinjátékának (Werstand Universal Robot) 
utópiás alakjai.

Nemzetet csak olyan emberek kormányozhat
nak és igazgathatnak, a nemzetéhez hű polgár 
ügyeiben csak olyan emberek ítélkezhetnek, aki
ket valamilyen, legalább pókháló finomságú szá
lak fűznek ahhoz az igazgatott, kormányzott és 
bíróilag elbírált közösséghez. Ahol nincs meg 
éppen az érdekek vagy a nemzeti szívdobogás 
közössége, akkor legalább a temető közössége le
gyen az áthidaló kapocs, mert végre is a temető 
az emlékek csöndes, de élő tanyája. Mondjuk 
világosabban : életfeltétel a múlt közössége. Ha 
ez nincs, elkerülhetetlen a remények közössége. 
Mondjuk ezt is világosabban : a jövő közössége. 
E közösségek egyikének vagy másikának mini
muma nélkül csak gyarmati uralom létesülhet. 
Addig, míg az az igazgatott tömeg titkon remény
kedik : «én derék hatóságom, akár meddig tart 
is, te mégis csak egyszer hazamegy» (ahogy 1938- 
ban be is következett), míg a hatóság embere 
titkon reménykedik : «én derék jó polgárom, majd 
egyszer, ha nem is én, hanem a gyermekem, az 
unokám, a dédunokám mégis csak gyökeret ver 
közietek. . . », addig rendes állami igazgatás és 
rendes élet elképzelhetetlen. Maga az élet szati
rikus marad, mint Capek Karéi Werstand Universal 
Robot vígjátéka.

Igaz, hogy évtizedek iskolai nevelése egész 
nemzedékeket állíthat —  fejezzük ki íg y : nagy



változások elé. Igaz —  és mégis! Az egyes ember 
életében is csak porszem —  elmúlása után újra 
az anyaföld pora. De valami föltámad, valami 
kimondhatatlan, valami megfoghatatlan. . .  Késő 
nemzedékekben egyszerre csak dereng az emlékezés, 
a természeten uralkodó misztikus gravitációs erők 
egyike. Ahogy magában a földben valami —  nem 
tudjuk, mi, honnét ered és árad, minden földit 
a földhöz köt, —  ahogy a csillagok évmilliók óta 
precíziós gépek hajszálpontosságával járják egy
más között és egymás körül végzetszerű útjaikat, 
mert valami vonzza őket, —  úgy hatnak minden 
emberre is nemzeti életének titkos, sokszor messze 
múltakból átütő vonzóerői. Majd valamelyik, 
talán már elszlávosított dédunoka ereiben, lelke 
mélyén érez valamit, amit szerencsétlen körül
mények találkozása, a gyöngébbek bal végzete, 
rákényszerített nevelés dédapjában, nagyatyjá
ban nem ugyan megölt, hanem csak elaltatott. 
Ez a valami, mint a meséknek alvó Hófehérkéje, 
egyszerre csak föltámad. Észreveszi, hogy hiszen ő 
lelkileg is valamelyik távoli magyar vérségéhez 
hasonlít. Ez a történelem által teremtett lelki 
hasonlóság, mely éppúgy csodaszerűen visszatér, 
mint néha egy-egy arcvonás, az ükapa homloká
nak formája, az édes szépanya szeméből a pillan
tás. Ez a történelmi air de famille.

Ahol kormányozok és kormányozottak között 
nincs semmi közösség, ott be kell köszöntenie a 
lehangoltság krónikus bajának, melyet valamikor 
föl kell váltania a múlt történelmi közösségéből 
fakadó egészséges erők gyógyító korszakának.

A húsz év alatt a magyar kisebbségen is úrrá 
lett ez a lehangoltság. A  kisebbség kezdett her
vadni, mert hervadozás a biztos végzete minden 
kisebbségnek. Hiába, ha letépnek egy-egy szál 
virágot és nem teszik tüstént vízzel, tehát élet
elemével telt pohárba, fonnyad. A kisebbség e le-
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szakított hangulatának is az élet vizét kellett a 
pohárba tölteni, különben ez a kisebbség lassan 
egészen elhervadott és összezsugorodott volna. 
Szóval alig egypár esztendő illanásával máris kez
dett kínozni bennünket a terhelt hangulat.

Terhelt lett a régi magyar urak hangulata. 
Természetesen, érezték, hogy lesiklottak. Sem 
pénz, sem régi úri világ, sem vissza! Mindenütt 
csak hasonszőrű köznapi versenytársak. Atyafi- 
ság, régi kis protekciós kísérletek, bolygótüzű 
ábrándok, sok optimista álhír.

Mindez csak rövid ideig tart fenn, mert nem 
erő, hanem gyöngeség. Jelentkezik néha valami 
kis lelkifurdalás is. Urak voltunk, nem tettünk 
meg mindent, amit tehettünk volna akkor, mikor 
tehettük. . .  A  hangulat akkor legterheltebb, mi
kor az ex-úr dolgozni akar és érzi, hogy egykor 
kiváltságos neve milyen homokzsák lett. Vagy 
nem hiszi el neki senki az akaratot, vagy nem bízik 
senki ez akarat lehetőségeiben. Az új világrend
ben csak a mellőzést érzi. Valamikor ő nem 
fogadott meg alkalmazottjának sokgyermekes 
családapát ezért vagy azért. Ma őt nem akarja 
senki alkalmazni az egykor fényes név m ia tt. . .  
Terhelt hangulat!

Terhelt lett a magyar paraszt hangulata. 
Fogyó földön ritka telek. Kavicsos kert, kevés 
erdő. A  fiúgyereknek kevés altiszti állás. A leány
nak kevesedő cselédszoba —  kevés kérő. Sok 
hektika. Sok ígéret kaputos emberektől, semmi 
beváltás. Autós korban soványodik a kese ; a város 
becsal, de öl. De hiszen a falun is vannak igazi 
vezetők! Kemény idegen jegyző, aki csak föl- 
jelentget, ha suttog a borissza száj. A  kenetes 
papok, akikről nem tudni, kitől függnek —  a jó 
Istentől, akiről beszélnek —  vagy a kormánytól, 
amelyik egyszerre a kongruával foglalkozik. A zsidó 
továbbra is kitalál okot, módot —  de nem lehet

J a n k o v ic s  : H ú sz  e s z te n d ő  P o zso n y b an . 12



szeretni, mert idegen, hisz csak az új hatalmat 
vagy Moszkvát dicséri, —  és végre mégis csak 
árverést kér. Testvérnek szólítják, —  de hol van
nak, akik e testvériséget igazában megérzik. . .

A diplomás magyar fiatalok...  Jövő remény
sége. . .  Tanulnak-e annyit, amennyit az idők ma 
megkövetelnek? Hogyne. Akkor meg addig vár
hatnak a kenyérre, míg felejtik, amit tanultak. 
Nem, kérem, mi ma élünk, nem pedig holnap! 
Hogy is írja valahol egyik színdarabjában Lessing? 
II faut corriger la fortune...  Nem a kártyajáték
ban, hanem a szellemi élet határtalan és határo
zatlan nagy játékbarlangjában is. Régente úgy 
mondták m agyarul: ha rövid a kardod, toldd 
meg egy lépéssel. Az új idők esperantójára le
fordítva így hangzik : ha kevés a tudásod, toldd 
meg nagy hanggal. Ha rossz a sorod, menj előre 
könyökkel. Egyébként is világos, hogy mindennek 
édesapád, édesanyád az oka, akárhogy is igyekez
nek e bűnüket leplezni pénzáldozattal, törődött 
korban is rendületlen munkával. Világos, ők az 
okai mindennek —  ők választották fiatal életed
nek e furcsa mai kort. A világjavító eszmék bal
oldalról, népfrontról, minden új teóriáról apostoli 
szózatnak látszanak. . .  Mindez megy némi ideig ; 
a harmadik életévtized elején vagy közepén biz
tosan következik csalódás és melankólia. Azok 
a boldogok, akik kellő időben még —  kivándorol
hattak, haza, magyar levegőbe, hol pedig nagy a 
nyomorúságuk, mert szűk a haza a sok diplomá
nak. Vagy kivándoroltak messzebb, nyugatra, hol 
azután elmerülnek, mint könnycsepp a tengerbe, 
vagy mint ahogy fölissza a föld a kiontott vért. . .

Középosztály? Micsoda fogalom! Utolsó tag
jait majd múzeumban mutogathatják, mint a 
falanszter tudósa a —  lovat. . .

Természetesen voltak rendületlenek, napfény
ben hívők, szegények, de erősek. Voltak sokan



1 7 9

hősök, de az emberek átlaga ebben a nagy «új- 
arcúságban» —  mint ahogy az idegen zsoldon írók 
egyike kitalálta az «új arcú» szót, mégis éppen 
csak átlag vo lt. . .

Évről évre, talán Pozsonyban lehetett leg
keservesebben érezni, bekövetkezett a sorsok her- 
vadása. Egyik tünete a begubózás. Az emberek 
hazavonulnak. Alig látni őket. Nem vesznek részt 
semmiben, mert nem hisznek már semmiben. 
Gyakori lett az elkallódás. Szépen induló lelkek 
elcsitultak, kételkedtek —  egyszerre eltűntek le
felé, honnét nehéz felkapaszkodni —  vagy fölfelé, 
ahol kenyér és jutalom várt ideig-óráig —  ahon
nan még sokkal nehezebb leszállni; vagy fölszedte 
őket éppen Pozsonyban valami szláv vagy ger
mán áramlat. Megindult a lemorzsolódás.

Nincs e szomorú korképben egyetlen szemre
hányó szó. Hiszen annak, aki él, valahogyan meg
élnie is kell. Kisebbségi sorsban nem lehet csodát 
tenni és nem szabad csodát várni. És mégis be
következett a csoda. Minél keservesebb lett ez a 
pozsonyi sors, az odaláncolt magyarságban annál 
hatalmasabban kezdett kifejlődni az összetarto
zás bűvös ereje. Éppen 1938— 1939-ben megren
dítő volt ennek az összetartozásnak megnyilvá
nulása.

Megnyilvánult ez már a legprimítivebb fokon. 
Mikor kimentem a Duna felé, a Slovenská Banka 
palotájának kőperemén láttam az öreg magyar 
koldust. Öregbéres lehetett. Idevetette a magyar 
sors. Valami baleset érhette. Bekötött feje kötésén 
átszikkadt az élet patakja. Nem kért. Magyar 
büszkeséggel koldult, hisz dolgos keze nem szokott 
ahhoz, hogy esdve kinyújtsa__ Imádságot mor
molt. Gyéren hullott a fillér kitett süvegébe. Egyik 
napon új koldus jelentkezett vagy két házszám
mal tovább. Fiatal legény. Két lába protéz. Világ
talan. Szörnyű baleset lehetett, mely így kikezdte.

12*
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Ez az ember is némán kér, —  tehát nem is lehetne 
tudni, hogy magyar-e vagy más fajta. Csakhamar 
elárulja, hogy ő is magyar. Nem tellett ennek a 
szegény ördögnek harmonikára vagy ócska hege
dűre. De ott van két izmos tenyere. Azokkal ki
tapsolja a legszebb kuruc nótákat. Mennyi ritmus 
abban a két tenyérben! Az öreg magyar koldus, 
a nincstelen öregbéres hallgatózik. Föláll. Mérecs- 
géli sapkájában az összekoldult filléreket. Nehéz
kesen odavánszorog a nótákat tapsoló veszendő 
fiatalhoz. Annak kalapjába önti az ő rongyos 
sapkájából a szerény alamizsnát. Halkan mor
m ogja: segítsük egym ást... Hogy aki nem tud 
menni, járhasson... Aki meg nem lát, lásson! 
Az öreg nincstelen eltűnt a néptömegben.

Meghatva néztem őket. Ez volt a szimbó
lum —  itt Pozsonyban, a jajkeserves kisebbségi 
vártán. Mindenki, a szellem előkelőségétől a gyá
moltalanig azt adta zsebéből, szívéből, amije volt. 
Mert talpon kellett maradnunk és tisztán látnunk 
—  ingatag időkben, nagy sötétségekben. Pozsony
ban így v o lt . . .

KÖZTARTOZÁSOK.

Szándékosan választottam ezt a szót, mely 
szebben hangzik, mint az adó szó. Az elfogulat
lanságot akarom ezzel jelezni...

Rousseau valamikor a Dauphinée-ban bolyon
gott és éhesen tért be az egyik faluvégi házba. 
Ahogy enni kért, a derék vendéglátó paraszt- 
gazda megkövesedett, penészes cipót és ecetes lő
rét rakott elébe. Az éhes, vándor bölcs kínjában 
elfogyasztotta a keserű falatot és könnyeztető 
italt, sőt hálálkodott is a gazdának. «Ej, uram, —  
úgymond a földmíves —  úgy látom, ön becsületes 
em ber.. .  és nem finánc». Legott kiszedett a láda-



fiából ízes fehér, puha kenyeret és lángízű borocs
kát. «Lássa, Monsieur, kénytelen vagyok így cse
lekedni, mert a töméntelen adók miatt régen éhen 
kellene halnom, hogyha a fináncok előtt nem bizo
nyítanám, hogy igazán nyomorúságosán élek, és 
ők így el nem hinnék, hogy éhen kell halnom...»

A köztartozások története a megboldogult 
csehszlovák államban külön fejezet. Külön sha- 
kespeare-i tragédia vagy nagyon szomorú, deka
dens regény. Nem akarok itt mesélni azokról a 
könnyekről, amiket a cseh uralom adókérdése per
zselt a szemekbe. Erről csak annyit, hogy ezek a 
könnyek hajózható folyóvá dagadtak volna e húsz 
év alatt. Nem szólok az álmatlan éjszakákról, 
melyeken az adó-boszorkány nyomása alatt őszülő, 
dolgos emberek szenvedtek. Hogyha ezeknek az 
álmatlan éjszakáknak átvirrasztott óráit össze
adnánk erre a húsz évre, és ha azokat alkotások
nak lehetett volna szentelni, kitűnő országutak, 
hatalmas csatornák, egész országrészek pompás 
telepei jelezhetnék ennek az elpazarolt időnek 
emlékét. Nem szólok arról, hogy hány ember lett 
köztartozások miatt nincstelen földönfutó; de 
nagyobb hadsereg telnék belőlük, mint a mekkorát 
megfeszített sorozással lehet talpraállítani. Ha 
erről híven gyüjtenénk adatokat, biztosan min
denki a túlzás és képzelet munkáját fedezné föl 
bennük.

Az egész világon súlyos a köztartozások nyo
mása. Ezt ma a lázas haladás, ütemes tempó, 
erősödés és autarchia napjaiban minden józan 
ember megérti. De a letelt húsz év alatt magyar 
exisztenciák ezreinek, tízezreinek kellett meg
semmisülniük azzal a tudattal, hogy kicsikart áldo
zataik nem az ő vagy családjuk boldogulásának, 
biztosságának, jövőjének materiális alapjai, ha
nem idegen céloknak szolgálnak, mintha áldoza
tukat a tengerbe, a feneketlenbe vetnék. Azt a
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célt szolgálták, hogy népileg és kultúrájukban 
egészen idegen emberrajokat tartsanak el. —  hogy 
egyes új gazdagok óriás vagyonokat gyüjthesse- 
nek, —  hogy a szakadatlan soviniszta parádék, 
föloktroyált sokol-ünnepek milliókat nyeljenek el, 
hogy megtévesztő propaganda erkölcstelen köz
írók zsebébe vagyonokat csúsztasson, mivelhogy 
ezek írják meg a senkikről, hogy nagy emberek, —  
ezek írják meg a mesterséges lélegzésről hogy a 
piros élet lehellete —  hogy a néma tanyák a 
paradicsom ligetei.

A  magyar adóalany, aki véres verejtékkel 
remegve adta le adófilléreit, húsz éven át azzal 
a tudattal tette, hogy célokat szolgál, melyek az 
ő, gondviselésszerű, örök törvényszerű érdekeivel 
szöges ellentétben állanak. Ez a tudat önmagában 
olyan tragédia, mely fojt és hervaszt, mely nem 
csak átlagembert, hanem héroszokat is felőröl. 
A  legtöbb magyart még más tudat is joggal kísér
tette, hogy adófillérje.. .  Nos, nem írom ide e 
tudat definícióját, hanem inkább idézek Ana- 
tole France szellemes regényéből, aki a «Pin- 
guinek szigete» című művében írta meg a komoly 
bölcseséget: «van demokrácia, mely nem más, 
mint a résztvevők nagy száma által korlátozott 
lopás».

Ezért hallottam éppen derék szlovák gazdák 
ajkáról a tréfás szójátékot: «Jobb volt annak a 
hivatalnak magyar neve : adóhivatal. Én adtam 
az államnak, hogy adjon nekem érte valamit. 
Most berny úr ad =  vevő hivatal. . .  Azaz elveszik 
mindenemet. . . . »

Ezt a szójátékot még ékesebben aláhúzta a 
csíny, amit nemrég ismeretlen szlovák tettesek 
elkövettek. Bazinban az adóhivatal közelében 
egyik tűzfalon hirdetést olvastunk. Valami cseh 
cég hirdette, mely kész ruhákkal kereskedett. «Ez 
az a ház, ahol felöltöztetnek». Az adóhivatal
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falára valaki az éjjel hirdetést mázolt hasonló 
betűkkel: «ez az a ház, ahol levetkeztetnek . . .»

*

Jaross Andor, ekkor egyesült magyar párti 
képviselő talán 1935-ben Pozsonyban népgyűlésen 
mondotta a következő anekdotát, mely élesen 
jellemzi a csehek adórendszerét:

«Élt valahol Újvárott valami szegény magyar. 
Valahol a Mihálybástya sarkán vagy hol másutt 
állott rozoga kis földszintes háza. Tetején törede
zett a cserép, hogy bevert az eső. A  falakról le- 
hámlott a vakolat. A  kapuzárban rozsdás rúgón 
megakadt a kulcs. Nem akadt a ládafiában pénz a 
tatarozásra. A  szegény magyar ott tengődött a 
homályos kis boltban és várta a vevőket, akik 
nem jöttek. A  krízisek ködös levegőjében ott óno- 
sodott a bukás és a koldusbot előestéje. A  posta 
meghozta a zöld borítékot. A  jövedelmiadó kive
tését ; nagyobb összeg, mint ház és bolt álombéli 
értéke együttvéve.

—  Szent atyám, —  töprengett a magyar —  
végem van. —  Igaz —  még sincs b a j. . . .  Az a 
derék cseh adótáros már tíz esztendeje ül ott a 
fülkében. Belelát az mindenkinek zsebébe. . .  En
gem is ösmér. Felesége nálam veszi hitelbe a 
petróliumszagú kávét és a kávészagú rizst. Az 
ember már meg is tanulta a magyar szót. Azaz, 
a derék cseh adótáros csak belátja a tévedést. 
Jerünk csak h ozzá... És ment.

—  Az adótáros felölti a hatalom láthatatlan 
és mégis kézzel tapintható palástját és szó l:

—  Hja, barátom, —  ön mer panaszkodni? —  
akinek parádés sarokháza és elsőrangú holtja van? 
Ugyan még mit akar? Ha elsejéig nem fizet, 
árverelünk. Hát ez a híres állampolgári köteles
ségtudás?!

—  A magyar lehorgasztott fejjel támolyog
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az utcára. Szeme megakad szemközt a kis palotá
ban ékeskedő cseh nagybank ottani fiókjának 
aranyló betűin. A  magyar logikus eszejárású. Hát 
egyenest oda.

—  Szerencse, hogy a cseh igazgató már vagy 
tíz éve itt van. Ismer az mindenkit, hiszen már 
maradékbirtoka van és vagy 3— 4 háza a város
ban. Már egyszer ki is akart lakoltatni, mert hogy 
az én sarokházam megtetszett neki építőteleknek... 
Azt mondta, düledezik a házam —  pedig már vagy 
száz éve bírja az időket. Ez csak elfogadja az 
adótáros becsűjét! Hiszen fö ld ije ... Kérek tőle 
egy-két ezer korona kölcsönt betáblázásra, első 
helyen —  csak annyit, hogy kifizethessem azt az 
adót! Hiszen az adóhivatal alacsonyabban becsül, 
mint a vásárló. De hát az adótáros mondotta: 
parádés sarokház. . .  elsőrangú bolt. . .  Jerünk csak!

—  Hja barátom, —  úgymond az igazgató —  
mit képzel, arra a rongyos viskóra, arra a nyomo
rúságos szatócsüzletre?! Hogy mi adjunk köl
csönt? Egy fillért sem. Majd meglátja, milyen 
silány érték, mikor majd árverésen megveszem...

—  A magyar kiballag az esti utcára és magá
ban beszél. Logikusan tisztázza a helyzetet:

—  Istenem! —  ha az az adótáros volna a 
bankigazgató —  és a bankigazgató volna az adó
táros —  boldog ember volnék! Először is nem volna 
adótartozásom —  másodszor meg a kölcsönből 
kitatarozhatnám az apai házacskát...»

—  És a magyar elment •— földönfutónak. . .
♦

özvegy B. H. pozsonyi asszonynak a dézsma- 
bevalláskor egyetlen vagyona három darab föld
tehermentesítési kötvény volt. A  régi jó arany
értéket leszállított százalékos értékben kellett be
vallani. A jó öregasszony megkérdezett minden
kit, atyafiságot, háziurat, cseh szobaurat, kit



hozzá «belakoltattak», hogyan állítsa ki az űr
lapokat. Ki is töltötte lelkiismeretesen a csekély 
árfolyam-értéket a törvény betűje szerint. A pénz
ügyi hatóság a dézsmát és értékemelkedési dézs- 
mát mégis több százezer korona után vetette ki. 
Sok számolásba került a probléma megfejtése, 
pedig egyszerű volt a magyarázat: a cseh szak
ember nem értette az értékpapír magyar, német 
vagy francia szövegét, hanem egyszerűen össze
adta a papírok hattagú sorszámát és azt tekintette 
vagyonalapnak . . . .

*

Hasonló J. M. pozsonyi polgár esete. Erre az 
adóalanyra bírságot róttak, mert állítólag 2— 3 
kis takarékbetétjének szaldóját a valódinál jóval 
alacsonyabban vallotta be, pedig ez az ember 
lelkiismeretesen beírta az űrlapokba a tételeket 
úgy, ahogy a takarékpénztár lezárta a könyvecs
kéket. A  pénzügyi szakember a betétkönyvek 
könyvelési számait adta össze és magas tőkét for
mált ezekből, mert véletlenül a takarékpénztár 
régi és nagy intézet volt, tehát betétkönyveinek 
könyvelési száma csinos összeget jelentett a som- 
mázásnál. . .

*

L. E. földbirtokos a Dunántúlon lakott, de 
földbirtoka volt a Csallóközben, melyet az entente- 
haderő része, vagyis a csehszlovák légiók 1919-ben 
szállottak meg, január havában. A  földbirtokos 
1919. évi jövedelmi adója pontosan 10,281 K-t 
tett volna ki 1919. évre. A pozsonyi pénzügyigaz
gatóság 2600/II. 1921. számú határozatával mégis 
30,843 K-t vetett ki jövedelmi adóul, mely összeg 
az akkor beszedett ('háborús pótlékokkal» együtt 
csekély 62,310 K-ra emelkedett. A  magyarázat 
egyszerű ; a cseh hivatal alkalmazta a magyar 
törvényt. Ugyanis az 1909. évi X. t.-c. 23. §-a
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mondja : «Háromszorosan számítandó azoknak az 
adóköteleseknek földbirtokból eredő jövedelme, 
akiknek az ország területén belül állandó lakó
helyük és háztartásuk nincs és az ország területén 
a kivetést megelőző évben legalább négy hónapot 
nem töltöttek e l ...»  A  határozatot igazán lelki- 
ismeretes ember szerkesztette, aki fáradságosan 
és gyors ütemben tanulta meg a magyar törvénye
ket, mert ahogy a csehek határozatai szeretik a 
paragrafusokat halmozni, még a 127,000/1916. 
számú magyar kormányrendelet 23. §-ára is hivat
kozik, hogy a végzés rendíthetetlen legyen, mint 
Sión hegye. Idáig minden rendben van. Csak azt 
a csodatételt nem értettük, hogyan tölthessen 
magyar földbirtokos 1918-ban négy hónapot a 
csehszlovák állam területén, mikor a csehszlovák 
állam 1918 október 28-án alakult, tehát L. E. a 
legbékésebb jóakarattal is csak 64 napot lakhatott 
volna a csehszlovák állam területén és nem 120 
napot.

Ez az időbeli és matematikai lehetetlenség 
nem akadályozta a pozsonyi vezérpénzügyigaz- 
gatóságot abban, hogy megokolása alapján hely
benhagyja ezt a határozatot, csak azért, mert 
magyar földbirtokosról volt szó. Vagy talán any- 
nyira jövőbenézőnek és Nostradamusnak tartott 
minden magyart, hogy már 1918 okt. 28-a előtt 
a későbbi csehszlovák területre kellett volna köl
töznie, mert törvényszerűen előre kellett volna 
látnia a történelem forgandóságát és előre kellett 
volna tudnia pontosan a trianoni határ ra jzá t. . .

*

Dr. P. ö . egyetemi tanár Pozsonyból magyar 
földre távozott, többrendbeli internálások és ki
utasítások után. Kis kertjét haszonbérbe adta 
A. H. pozsonyi «Hauer»-nak, a kitűnő kertésznek 
egy évre. A szerződés után a pozsonyi adóhivatal
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kirótta a törvényszerűen járó 44 K  illetéket. 
A. H. lélekszakadva sietett fizetni, de csak az 
adópénztárnál vette észre, hogy csupán 40 K van 
tárcájában. Azt lefizette azzal a becsületes szán
dékkal, hogy másnap behozza a hátralékos 4 
koronát is. Hazament, ágynak esett, hetek múlva 
épült fel a keserves tüdőgyulladásból. Elfeledte 
a 4 korona köztartozást. Az adóhivatal végre
hajtotta. Idáig az eljárás természetes, helyes, 
jogos.

A. H. mégis riadtan rohan ügyvédhez, mert 
7709 K  illetékhátralékra lefoglalták lovát, sze
kerét, ódon almáriomát, melyet még dédapja 
csináltatott a pozsonyi mesternél. Rettenetes 
szégyen ez rendes kapásnak, aki sohasem tarto
zik senkinek a világon, mert amíg talpon jár és 
dolgozik, rendbentartja dolgát is. Az ügyvéd 
nézegeti az iratokat, szeme megakad a fizetési 
meghagyás iratszámán : Ask. 7709/1920. Elmo
solyodik. A  tévedés emberi, de sokkal szomorúbb 
és jellemzőbb a derék, naív polgár szemrehányása :

—  Hej, doktor úr, miért nem mondta meg 
előre, hogy a cseheknél 4400 K  haszonbér után 
7709 K  lesz az illeték. Akkor mégsem vettem 
volna ki azt a kis kertet haszonbérbe . . .

Szomorú és jellemző az ügyvéd válasza :
—  Örüljön barátom, hogy a nyáron mutattuk 

be a szerződést az adóhivatalnál, tehát az iktató 
száma még csak 7709. Na, hiszen ha december
ben kötjük a szerződést, akkor itt Pozsonyban 
a könyvelési szám biztosan meghaladta volna a 
20,000-et és akkor igen nagy összegre hajtották 
volna végre . . .

Szóval mind a ketten mindent feltételeztek 
arról a szerencsétlen cseh fináncról, de a feltéte
lezések aligha alkalmasak az adómorál megerő
sítésére és fényesítésére . .  .

♦
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Egyik pozsonyi kórházban apácák gondozzák 
az elaggott szegény betegeket. E kórház december 
havában egy, mondjuk egy darab sertést öletett, 
hogy házilag teremtsék elő a csekély zsírkészletet, 
mely a betegek élelmezésénél múlhatatlanul szük
séges. A jámbor apácák természetesen nem is 
álmodtak arról, hogy le kellene fizetniük a hentes
üzleteknél szokásos «ölési díjat». A  pénzügyi ható
ság megindította a szokásos jövedéki eljárást, 
a kihágási vádirat szólott a kórházat állandóan, 
irgalmasságból képviselő kórházi ügyész ellen, 
mert dr. V. P.-nak lett volna a vád szerint köte
lessége e díj lerovásáról gondoskodni. . .

*

P. L. grófnak birtoka volt Csallóközben. 1926- 
ban, mikor az addigi «képzett hivatalnokhiány» 
után hat évre visszamenőleg megindult a jöve
delmi adó kivetésének Niagarája, a birtok utáni 
adót szabatosan hat évre kivetette az illetékes 
komáromi pénzügyigazgatósági kirendeltség. Az 
adóalany megnyugodott a kivetésben és órára 
fizetett a dunaszerdahelyi adóhivatalnál. Csak
hogy ugyanezt az adót hat évre még egyszer, 
tehát kétszeresen kivetette a pozsonyi pénzügy
igazgatóság is, egyszerűen azért, mivel a komá
romi kirendeltséget a pozsonyi pénzügyigazgató
ságból szervezték, közvetlenül 1926 előtt, az adó
vallomásokat a pozsonyi pénzügyi hatóság, mint 
«anyahajó» szedte volt be, tehát az adatoknak itt 
is nyoma volt. Nem lehetett egyebet tenni, mint 
a második pozsonyi kivetés ellen fellebbezni. Igaz, 
hogy a fellebbezésben igazolta P. L. gróf, hogy 
ő már a komáromi kirovásban meg is nyugodott, 
területileg Komárom volt illetékes, Dunaszerda- 
helyen meg is történt a pontos fizetés. A törvény 
alapján a jogorvoslatnak hatálya nem lehetett 
halasztó ; a behajtás felfüggesztését sürgető ké-
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reimet űrlapon elutasították. A pozsonyi végre
hajtó buzgón foglalt, végrehajtott, béreket letil
tott. Mérhetetlen károkat okozott, mert a birtokot 
immofcilissá tette. P. L. gr. szívesen fizetett volna 
hat évre másodszor is, de hát nem volt miből. 
Vagy 3 év múlva a vezérpénzügy igazgatóság iga
zat adott a panasznak és törölte a másodszor is 
kivetett adót. Az ügy előadója rendes jogász volt, 
aki azt hitte, világosan fogalmaz, hogy «1921—  
1926. évekre törli a Komáromban ugyanez adó
alanyra, ugyané tárgyra már egy ízben megsza
bott és a dunaszerdahely adóhivatalnál igazoltan 
le is fizetett jövedelmi adót.» A jogász tévedett, 
mert nem írta be e rendes felsőfokú végzésébe: 
«és késedelmi kamatait is».

1931-ben P. L. gr. birtokát átvette az állami 
földhivatal. Hosszas huzavona után 1932-ben ki
utalta a kártalanítást. A kártalanítást soroló bírói 
tárgyaláson hűségesen megjelent a pozsonyi adó
hivatal «titkára» és az 1926-ban Dunaszerdahelyen 
lefizetett és Pozsonyban 1929-ben törölt 1921—  
1926. évi jövedelmi adó után követelte a kárta
lanításból 6 évre a 7%-os késedelmi kamatot azzal, 
hogy igaz, a vezérpénzügyigazgatóság a kétszere
sen kirótt adót törölte, de a végzésben nem áll, 
hogy e törölt, tehát másodszor nem járó adó kama
tait is törölte volna. .  . Szóval ez az adózseni 
föltalálta a tőke nélkülikamat vadonatúj, modern 
fogalmát . . .

A  titkár e bejelentése miatt a kiutalási eljárás 
megakadt még vagy két évig, mert az akták utaz
tak föl és le a bírói fórumok között, melyek ter
mészetesen abszurdumnak minősítették az adó
hivatal igényét a már nem létező tőke utáni ka
matok ügyében. P. L. gróf igazsága tehát győzött. 
De a sok eljárás pénzt emésztett szélmalomharc
ban, bosszúságokat szaporított valóságos uzsora
kamat szaporodása arányában. A  birtok minden



bére, fundusa vagy 6 évig mozdulatlanul meg
rekedt a letiltások miatt. A  tulajdonos nem bírt 
pénzéhez jutni és a földhivataltól 4, majd csak 
3% késedelmi kamatot kapott, önmaga meg bank- 
terhe után 8%-ot fizetett.

Mindez aligha lehet minta a nemzetgazdaság 
tudományának tanaihoz.

Az itt ötletszerűen kikapott esetek csokorba- 
kötésétől távol áll minden szatirikus él és még 
távolabb áll a «költői túlzás». Sőt, a legnagyobb 
megértést érezzük a hivatalnok lelki struktúrája 
iránt. Magunkról tudjuk, hogy tévedni emberi 
dolog, mert ha «et magnus dormitat Homeros» —  
akkor hogyne tévedhetne az a szobaszínű kis 
ember, aki szerény megélhetésért ül a polc mögött 
vagy évekig, a nyugdíj messze délibábjáért osz
lopszentként áll a pulpitusok óriás könyvei előtt, 
kopott ujjasba bújt karjával támaszkodik a pintes 
tintatartók mellé és körmöli a számokat rendü
letlenül az apró rovatokba. Körmöli elnyűtt ide
gekkel és szorongató boszorkánynyomással, azzal 
a felelősséggel, hogyha káprázik szeme és téved 
gazdája, a mindenható állam kárára, pár nap 
alatt elkészült saját sorsával is. Sokszor igaz és 
mély részvéttel néztem ezeket a primitív embe
reket, míg ők a számokban megtestesülő kemény
séggel és gyűlölettel néztek velem farkasszemet. 
Kemények voltak, mert a szigorú marsall mellet
tük enyhe, lágyszívű ember, hiszen ők gyűjtik 
össze a marsallok és hadseregük katonáinak ta
karos felszerelésére a gazdasági erőt; gyűlölettel 
néztek, mert munkát okoztam nekik.

Ezt mind megértettem, ha nem lett volna más 
gyökeres baj. Ez a kétségbeejtő «ha!» Ezek az 
emberek messziről jöttek és elégedettek voltak, 
ha hajló korban visszamehetnek régi hazájukba, 
kicsi kertben zöldséget termelni, fákat nyesni, 
vagy legalább otthon meghalni. Ők sohasem ver-



tek gyökeret abban a talajban, melyből a mi vér
ségiünk hajtott. Ezek az emberek gyarmaton érez
ték magukat és a «gyarmatosító előőrs» kíméletlen 
ridegségével, a kis emberre ruházott nagy hatalom 
mámorával minden magyart, akikkel még nyelvi 
nehézségeik is támadtak, bennszülötteknek néztek, 
gőgösebben, mint ahogy a pecsét őr Lord látja a 
«coloured man»-t «native»-nek. A gyarmat örökké 
kísértő gondolata miatt ugyanakkor, mikor min
den magyart csak kizsákmányolható ember- és 
vagyonanyagnak tartottak, mikor kegyetlenül a 
magyarra alkalmazták a «törpüljön el a minoritás» 
tévesen értett fogalmát, ugyanakkor, mikor állan
dóan sértődött ábrázattal jártak óriás könyveik 
között, abban a meggyőződésben, hogy őket senki 
sem szereti a mi földünkön (amiben igazuk lehe
tett!), a számok megírása közben öntudat alatt a 
magyarral szemben súlyos becsületsértéseket is 
követtek el, nem szóval, tettel, hanem nagy néma
ságukban, mert föl sem tételezték, hogy magyar 
adózóik becsületesek és kötelességtudó népek. 
A legpontosabb adófizetőt és lelkiismeretes be
vallót is alattomos ellenségüknek nézték, aki 
mindenkit kijátszik, szabotál, aki Gandhinál is 
jobban érti az állam tönkretételének mesterségét 
a no cooperation, vagyis a polgári passzivitás útján 
és ezért csak hadisarcot érdemel. Ezért írtak 
mindenkor lehetőleg jóval többet a tartozások 
rovatába, mint amennyit a köztartozások codexei- 
nek sok ezer §§-a úgyis kitalált már. A  tilta
kozást vagy panaszt «államellenes» cselekedetnek 
érezték. Ezért ez a rendszer húsz éven át ugyanazt 
a keserűséget edzette a magyar lelkekbe, mint 
amelyet valamikor a római provincia népeiben ki
váltott a nyakukra küldött praetorok zsákmá
nyolása vagy a francia földművesben kiváltott 
XV. Lajos adóbérlőnek kegyetlen uzsorája. Mind
ezt el lehetett volna kerülni olcsó szeretetreméltó-



Sággal, mely elveszi a keserű szájízt, némi jó
akarattal, mely még a műtéteket is elviselhetővé 
teszi és legjobban azzal, hogy adószedőnek és adó
fizetőnek azonos legyen a népi vérsége, mely sors
közösséget teremt. A  munkaórák százezreit és a 
könnyek millióit lehetett volna megtakarítani, 
ha a járadékfizető nem érzi maga mellett örökké 
a járadékost, aki örökké akar é ln i. . .

ISKOLÁK, TANKÖNYVEK, 
KÖNYVEK...

Voltak a szlovák tanítók között derék és okos 
mesterek, akik ki akarták gyomlálni a gyerekek 
szívéből a gyűlölség mérges termését, mely szélié
ben burjánzott a sárkányfogak elvetése nyomán. 
Ismertem egyet, aki jámbor furfanggal, kifogás
talan lojalitással, szinte észrevétlenül palántálta 
bele az ártatlan lelkekbe az ezeresztendős test
vériség örökké ki-kihajtó magját, hogy ellen
súlyozza mindazt, amit a tankönyv és térkép, 
tanító és tanár, irodalom és ponyvairodalom, 
frázis és megafón napról napra belecsempészett 
azoknak a kékszemű, szöszke szlovák gyerekek
nek kedves fejébe. Ez a tanító, akiről megemlé
kezem, a maga igénytelenségében bölcs is volt, 
művész is volt, de jótevője is volt a zord időknek. 
Rezdületlen hanggal megmagyarázta az előtte 
gyülekezett kis nyájnak, hogy a csehek a szlová
kok édes testvérei, a magyarok csak mostoha 
testvérei. Azután felszólította a mohóképű, tágra- 
nyílt szemű apróságokat:

—  Gyermekeim, mondjátok meg, melyiketek
nek van testvére, atyafisága Csehországban, Mor
vában? Álljon fel, akinek van!

Természetesen legtöbbször egyetlen szlovák 
gyerek sem állt fel, mert hiszen atyafisága alig



kapott kenyeret a «történelmi országokban». A  leg
több egész rokonsága szegényes batyujával ván
dorolt a francia Lille melletti bányákba vagy le 
Bordeaux-ig, nyomorúságos kuli-sorsba, mert tilos 
volt a Magyar-Alföldre aratni mennie, nem kapott 
útlevelet, hogy Budapesten a szokott házbontó 
csákányos munkát végezze, nem kapott útlevelet, 
hogy felmásszék a nyaktörő telefonpóznákra, mint 
ügyes grustár (a német Gerüst szlovák ferdítése). 
A  jó tanító ártatlan ábrázattal folytatta :

—  Nos, jól van. Most álljanak fel azok, akik
nek Magyarországon van testvére vagy rokon
sága!

Az osztály padlója dobogott az apró csizmák 
alatt. Majdnem mind felállottak. Hiszen az egyik
nek a nénje odaházasodott a Kúnságra, a másik
nak nagybátyja a MÁV-nál kalauzkodott Zirc 
táján, a harmadiknak nagyapja gyümölcsöt oltott 
Kecskemét határában. A  kis iskolaszoba padló
ján dobogott ezer szeretetteljes esztendő sógor- 
sága és komasága. A derék tanító hidegen, minden 
izgatás nélkül vonta le a tanulságot:

—  Most magatok mondtátok meg, hol van
nak édes- és hol vannak mostohatestvéreitek . . .

Ezt a miniatűr-népszavazást alig gáncsolhatta 
a szigorú felsőbb hatóság, mert igazán a vércsep- 
pek szavaztak szabadon, örök törvény jogán és 
maga a mester igen lojálisán irányította ezt a sza
vazást bevezetésül elmondott teóriájával. Merem 
állítani, ez az egyszerű tanító jobban szolgálta a 
vérséget, a népiséget, a Dunamedence vagy Kárpát
alja békéjét, ahogy ma mondani divat, mint a 
gyűlölet hangos apostolai, akik fejébe verték a 
derék szlovák népnek, hogy ő a szabadság európai 
mentsvára és a világ tengelye.

Ez mind csak addig tartott, míg hatni nem 
kezdett a méreg, melyet tankönyvek formájában

13Jankovics Húsz esztendő Pozsonyban.
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a Morvántúlról fokozatosan oltottak a becsületes 
fiatal lelkekbe. Ez azután elvégezte romboló mun
káját.

*

E kis pozsonyi keretben a húszévi csehszlovák 
iskoláztatás ügyéről lehetetlen átfogó képet adni. 
E kultúrtörténelmi tragédiából tárgyilagos mun
kát kidolgozni a ma még élő, tehát saját tapasz
talatból merítő szakemberek feladata volna. Azoké, 
akik ezt a húszévi iskolát átélték. Ma még meg
vannak a források is, statisztikák, tankönyvek, élő 
emberek. De ezek is hamar eltűnnek, mert ma az 
államalakulások meglepő gyorsak és éjjen át be
következnek, mint a holdkelte vagy a ború. Az
után hirtelen valami új eszmekor gyűrűzik szét 
a világon és megmásítja nemcsak azt, ami volt, 
hanem azt is, hogy miképen volt. A  csehszlovák 
tanítás hatásait teljes történelmi hűséggel soha
sem lehet feldolgozni, mert nem lehet hitelesen 
megállapítani, hány ezer és ezer magyarellenes 
agitátort nevelt ez az iskola, hány derék lélek
ben idézett elő tanítómester és tankönyv meg- 
hasonlást és hány, a régi hazának anyai karjaiba 
visszatért derék magyar lelkében maradt meg 
valami —  hamarjában alig észrevehető bénaság, 
az intoxikdlt kórokozó, melyet a tanítómester gyű
löletes irányítása vagy a tankönyv hamis színe
zése, sokszor meg a tanítás feneketlen üressége 
idézett elő. Ezrével lesznek kifogástalan magyarok, 
akik átestek a csehszlovák iskola gyermekbeteg
ségén és bizony ez a fiatalon kiállott betegség a 
lélek szervezetében hátrahagyott valami kis vagy 
nagy gyógyíthatatlan bajt, mondjuk, valami kis 
lelki színvakságot magyar meglátásoknál, valami 
kis lelki siketséget magyar érzések meghallásá- 
nál, némi lelki táplálkozási hiányt, mikor rendü
letlen lelki erőre van szükség. Ezt mind nem lehet
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egyhamar pótolni. Akinek gyerekkorában nem 
gyújtottak mécset, megszokja a homályt és később 
sem szeret vagy nem is akar vagy nem is tud a 
fénybe nézni. Ezeknek a magyaroknak ez a ki
állott gyermekbetegség nyomot fog hagyni talán 
egész életén. Például pályájukon, valamely ren
delkezésükben, tisztviselői felfogásukban, vagy 
ha írnak, valamely cikkükben, vagy valami haj
lamosságban, avagy hajlandóságban, mely kereszt- 
utakon utat választat velük.

Az óriás anyag e kis könyvben feldolgozhatat
lan. Ezért e kis pozsonyi keretben csak annyit 
és csak azt hozom fel, amennyi és ami megfordult 
az én kezeim között, az apa, az ember, a magyar 
kultúregyesületek áldozatos munkásának kezei 
között. Ez a fejezet tehát a bánatok paVillonjá
ban csak szerény helyi kiállítási sarok. Az utókor 
azonban már ennyi tárgyi mozaik alapján is 
kimondhatja utolsó ítéletét.

Több komoly szlovák férfiútól hallottam, még 
a legutóbbi napokban is : «nos, a magyar iskola 
kérdésében igazán liberálisak voltunk veletek . . .» 
Ha a strucc beszélni tudna, ő beszélne így, 
mikor a homokból kihúzta a fejét. Ők nem érez
ték, hogy mi naponta valamiben megütöttük lel
künket . . .

Legelőször is mint apának sehogysem tetszett 
a koedukáció badar teóriáival, ízetlen modern
ségével és primitiv visszáságaival.

Megdöbbentem, mikor az egyik magyar pro
fesszor a reálgimnázium II. osztályában dicsérni 
kezdte a naiv kis lelkeknek a Bécsi magyar újságot. 
Elvetemült politika a kis iskolások deklinálásai 
és konjugálásai közben!

Megrökönyödtem, mikor a középiskola VI. 
osztályában kötelező magyar irodalmi olvasmány
nak pontosan Móricz Zsigmond «Sárarany» című

13*



regényét jelölték ki, holott bárki olvashatja e 
művet, csak éppen serdülők kezébe nem való.

Ijedten tapasztaltam gyermekeimen a romlott 
levegő haloványító, a vérszegénységet mestersé
gesen termelő hatását. A pozsonyi magyar reál- 
gimnázium csak párhuzamos függvénye volt az 
ág. ev. líceumból alakult németnyelvű közép
iskolának. Ez azt is jelentette, hogy a magyar 
gyermekek hetente három nap délelőtt, három 
nap délután jártak iskolába. Hogy este hatra ki
teljék az öt leckeóra, természetesen már köz
vetlen ebéd után 12 óra 35 perckor kellett rohan- 
niok, hogy öt órára eltemetkezzenek abba a 
levegőbe, melyet ugyanannyi más nemzetiségű 
gyermek pillanatokkal előbb otthagyott. A bölcs 
és zsugori állam télen természetesen takarékos
kodott is és féltékenyen őrizte a 30— 40 más 
tanuló által már oxigéntelenített levegő «melegét» 
a beözönlő magyar fiatalságnak . . .

Azt hittem, álmodom, mikor az egyik magyar 
tanerő cikkekben síkraszállt az elvért, hogy egy
szerűség kedvéért el kell ejteni a magyar helyes
írást és cak edserüen szlovák helyesírással írni a 
mi magyar nyelvünket is. Ezt a bolondgombát 
éppen azok a szlovák körök támogatták, akik 
minden külföldi fórum előtt panaszolták, hogy 
nevük valami magyar okiratba magyaros helyes
írással csúszott be. Azok, akik saját tételes tör
vényük tilalma ellenére x-szer írták az én neve
met is útlevélbe, anyakönyvi kivonatba, saját
kezű aláírásom után is, annak másolataképpen —  
szláv helyesírással. . .

Az apa keserűségeiből kötetek telnének ki és 
merem állítani, az apa munkája az iskola ügyé
ben naponta a fájdalom guerilla-harca volt.

Fokozódott a megdöbbenés, mikor mint a 
magyar kultúregylet munkása álltam a porondra.

Megrendültem, mikor szláv telepen 4— 5 telepes
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egypár gyermekének pazar iskola emelődött és 
mellette düledező bódéban vagy szomorú házikó
ban nyitották meg a magyar osztályt . . .

Az árnyék velem járt mindenhova. Például: 
Dr. I. S. a nagynevű szegedi egyetemi tanár a 
generációs problémáról tart előadást a pozsonyi 
kaszinóban. Meghatva említi, mennyire örült, 
hogy eléje járult két magyar igazgatótanító, aki
ket még ő tanított, képzett és nevelt. Mennyi régi 
ragaszkodás határon innen, határon túl! . . . ó v 
tam őt ezektől az emberektől. Az egyik magyar 
földről átszökött kommunista, a másik hitehagyott 
renegát. Az állam őket tette ki a Csallóközbe ; 
hadd hintenének a fiatalság leikébe konkolyt.

Szeptember az a kedves hónap, mikor meg
indul a palatáblás, kékirkás kis hadsereg, hogy 
csillogó szemmel, csinyttevő kedvvel szállj a meg a 
tudománynak apró drótakadályait. Nekünk döb
benetes volt, mert megindult a leplezetlen lélek
halászat, amint egyik vagy másik magyar gyerek
nek nem volt magyar hangzású neve. A tanférfiú 
tüstént lezárta előtte a magyar iskola kapuit, hogy 
hatásosabb legyen a kikényszerített «dissimilatio».

Hányszor töprengtem gondterhesen, mikor 
gondoskodnom kellett mint a SzMKE (Szlovensz- 
kói magyar kultúregyesület) vezetőjének a «pót- 
tartalékos gyerekekről». Ha valahol magyar osz
tály megszűnése fenyegetett számbeli hiány miatt, 
más városrészből, vagy néha más községből kellett 
ingyenjegyes vasúti vagonban vagy ingyenjegyes 
autóbuszon a gyermekeket odateremteni, hogy ki
teljék a szám. Egész iskolai sztratégia volt ez, 
melyhez sok pénz kellett. így például a magyar 
jövőért hadakozó kis embereket, kik téli fagyban 
is 6— 7 kilométert gyalogoltak magyar szóért, 
ekként szállítottuk be Pozsony külvárosából, a 
Dornkappelból, a csallóközi földreform kisajátí
tott, kényértelenített magyar nincstelenjeinek
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telepéről. Ez az állandó bekocsiztatás egyedül 
ebben a városrészben évi 12— 15,000 koronát 
nyelt el bérletjegyekre, mit össze kellett más 
szegény ördögöknek adakozniok.

Az élet acélos szívóssága kellett ahhoz, hogy 
az ember el ne veszítse akaratát és önuralmát, 
mikor az iskolai hatóságok amerikázásával kellett 
megküzdenie. P. o. valahol magyar osztályt kellett 
felállítani. «Hogyne, kérem! Igazuk van. Bravo 
magyar kisebbségek! Kérem II. emelet, 17-ik 
ajtó.» —  «Dehogy kérem, —  ebben Prága dönt. 
Kultuszminisztérium, III. emelet 55-ik ajtó.» —  
«Micsoda tévedések! Éppen egy éve visszaküldtem 
már az iratcsomót. Lent, lent, alulról tessék kez
deni.» —  Istenért, Sysiphos sikerekben úszó világ
bajnok mellettem. —  «Hja, igen, ez, kérem, rossz 
szám. 1938-as. Pedig az Önök alapszáma még 
I933-ból való!» —  «A beadványukat visszaadjuk. 
Valami kis formahiba van. Nem vettük észre . . . 
Pótolhatják 15 nap alatt, ha jobban esik, 15 év 
a la tt . . .» Ez alatt nemzedékek jönnek, nemzedé
kek mennek. Az iskola, az osztály sehol. . .

Ti magyarok, kik ezt nem éltétek át, nem tud
játok, mi az, naponta őrt állani az örök vártán 
a magyar gyermek leikéért, a magyar jövőért 
vívott e csöndes, őrlő küzdelemben. Ezt a küz
delmet csak úgy tudtuk vívni tovább és tovább, 
ha találkoztunk egy-egy pirospozsgás büszke ar
cocskával, melynek szeméből a mi hitünk csillo
gott vissza reánk . . .

A  legkönnyesebb fejezete a mi húsz évünknek 
a gyermektragédiák hosszú sora.

Nagyapák rezignálnak. Apák talpra állnak. A 
fiúk küzködnek. Szóval három nemzedék kibírja a 
lélek tragédiáit. De az új unokák . . .  az unokák 
elvesznek ott, ahol megtartják őket az idegen 
jövőnek. Hány hervadó levelet söpört el az ősi 
magfa alól a húsz esztendő lassan aszaló, fújdogáló
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szellője, nem tudom. Senki sem tudja. Rachel 
elsírja siralmában :

—  Íme, a szép tavasz kiesett az évből,
Egy nemzedék holt ki az emberiségből. . .

Nálunk húsz tavasz eshetett volna ki a nemzet 
életéből, ha biztos szemmel meg nem keressük e 
tavaszoknak egy-egy sugarát. Könnyű azok
nak, akik a házi tűzhelyük mellett tudtak vigyázni 
gyermekük nyelvére, szívére, eszére. Könnyű volt 
ezeknek, mert volt módjuk, idejük, tudásuk. A házi 
tűzhelynél ott élt maga a tradíció, mint a tűzhelyen 
pörkenő fenyőhasáb illata. Könnyű volt azoknak, 
akik gyermekeiket elküldhették más országba, 
édes szép anyaországba, hol legalább szedhettek 
magukba abból a szellemből, mely nélkül nincs 
világosság, nincs melegség, nincs érdemes élet. 
Könnyű volt azoknak, akiknek erre meg volt a 
módjuk. Még a legszegényebbeknél is rengeteg 
koldus-nyugdíj, az anyai kézből szemet ölő kézi
munka vándorolt erre az invesztícióra, mely időt
álló beruházás volt.

De sok-sok magyar Rachel méltán sírhat 
azokért a kis magyar emberpalántákért, akiket 
csak azért lehetett letépni, mert a koldus anya 
gyárba járt, mert a kérgeskezű apa, ha nevét 
kellett aláírnia, a tollszárat is olyan görcsösen 
szorongatta, mint a kapanyelet vagy az ekeszarvát. 
Ezek, a magyar élet számkivetettjei, az évtize
deken át elhanyagolt és csak a követválasztáskor 
körülhízelgett, népszínművek szoba-poézisében 
megtapsolt magyar falu fiai, nem rendelkezhettek 
lelki, szellemi, anyagi erőkkel magyar nevelési 
tradíciók átmentésére.

Nem sorakoztatok fel itt hosszú gyűjteményt 
iskolai tragédiákból; ezeket utólag már senki 
sem fogja kideríteni tudni. Csak egypár megrázó 
esetet idézek ide azok közül, melyek engem
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foglalkoztattak és fojtogattak dolgozóasztalom 
mellett, mikor mint a SZMKE (Szlovenszkói 
magyar kultúregyesület) munkása törtem a feje
met, hol, kinek, mikor lehet segíteni? Nem ala
mizsnával, nem charitatív gondoskodással, hanem 
a szinte lehengerlő titáni munkával, melyet új 
szóval «magyar kultúr-szociális» műnek nevezhet
nék. Például:

P. községben K. Rozália, béres özvegye, kinek 
hites ura a csehszlovák földreform miatt vesztette 
el kenyerét, maga is kénytelen volt otthagyni a 
régi, a kedves falut. Az egykori gazda elment, 
likvidált. Az új gazda új kezeket hozott. Vég- 
kielégítést nem adott a földhivatal, még kevésbbé 
földet, mert a magyar béres nem szolgált elég 
hosszú ideig, meg száraz betegség gyötörte. A férfi 
elkallódott. Elment a siralomvölgyből. Az asszony
nak új életet kellett kezdenie. Hol hagyhatja kicsi 
fiát, míg a gyárban dolgozik? Csak otthon marad
hatna a falun. Az özvegy lót-fut tanácsért. 
A  közelben van óvóda. A szlovákoké. A gondnok 
jó ember. Segíteni akar. Behívja az asszonyt a 
gyerekkel. A gyerek legott kap tejet és kenyeret 
majszol. Nem érti, hogy most őrá alkusznak . . . 
Hagyja itt, jó asszony, vigyázunk rá. Gondját 
viseljük magyarul is . .  .

Áldott szociális gondoskodás! szerencsés 
kisebbségek! Lefordul az idő kereke. K. Rozália 
megtakarított annyit, hogy újra hazamehet egy 
időre édes falujába. Boldog, igazán boldog.

Elébe vezetik az apró fiút. Az anya beszél 
hozzá, becézi. Mesélget neki. A gyerek bámész
kodik. Nem ért egyetlen szót. Aztán a gyerek 
mesél, csacsog. Sokat. Meséli, milyen jó dolga 
volt. Most meg az anya bámészkodik. Nem ért 
egyetlenegy árva szót sem fiacskája csacsogásából. 
Az asszony fiát nem érti, de a többit már megérti. 
Egypár korty tejtől még nem lehet magyarul
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megtanulni. . . Kézen fogja a kis fiút és némán 
ballagnak Bábel tornya átkából magyarabb vi
dékre, hol telepe ek nem nevelnek janicsárokat. . .  
Olvastam ez ügyet 1936-ban, hiteles jelentésben.

Vagy : a Pozsony melletti, dunamenti Farkas
torok dűlőben, éktelen messze a várostól házhelye
ket osztottak ki szlovákoknak. G. J. favágó az 
egyetlen magyar. Ott dolgozik, természetesen, 
házhely nélkül. Kenyere van, de nincs annyi 
garasa, hogy fiát naponta beküldhesse magyar 
iskolába. A szlovák iskolába kell beiratkoznia. 
Természetesen egy hangot sem tud más nyelven, 
csak éppen azon az ázsiai magyar nyelven . . . 
A tanító bizonyára kitűnően magyaráz. A fiú 
nem érti. Neki külön nem magyarázhatnak. 
Erre hogy is volna joga? A fiú megbukik. Ismétel. 
Megint egy esztendő. Megbukik. 1937-et írunk, 
ekkor íratja be édes apja az I. elemibe harmadszor. 
A fiú a legnagyobb, a legöregebb, de mindenkor 
az utolsó, Csupa jószándék, derék gyerek, csak 
éppen nem bírja a tanítása nyelvét és a nyelv
talentum egész külön képesség. 1938-at írtunk, 
mikor az elkeseredett apa kérése elém került. 
Borzasztó, —  úgymond az apa, —  hogy fiam így 
körülbelül 18 éves lesz, mire az elemit elvégzi. . . 
A  fiút behoztuk ingyenj eggyel Pozsonyba, magyar 
iskolába. Már is látjuk, jeles tanuló lesz, csak 
értenie kell és érteni kell őt . . .

Vagy K. G., a helyes 12 éves kis magyar, aki 
véletlenül egymagában került bele a teljes szláv 
osztályba. Sebaj, ügyes fiú, az államnyelvet is 
már pompásan beszéli. Nem lesz semmi baj. 
Csakhogy máris baj van! A  gyerek az egyedüli 
magyar a sok szlovák fiú között. Aki egyedül van, 
szenved, mert az egyedüliséggel csak érett és 
edzett lelkek tudnak megbirkózni ; —  fejletlen 
lelkek még nem. Az egyes gyerek jószívű, a gyerek
tömeg már nem. Kegyetlen kis tömeg, mikor nem
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tanítják őket. Hát még mikor türelmetlenségre 
tanítják őket! A  kis K. G. 1938 viharos októberé
ben már az első napokban megtudta, hogy ő 
«betolakodott idegen» az osztályban. Hogyan? 
Hiszen már a szépapja is az András-temetőben van 
elhantolva . . .  A  második héten megtudja, hogy 
ő «mongol!» pedig a fiúcska önmaga sincs valami 
igen jó véleménnyel Batu khán-ról. . .  A negyedik 
héten megtudja, hogy ő «cigány». Ezt már nem! 
Tiltakozik, de egyedül van, a többiek többen. 
Gyerekség az egész, de a gyereklélek is egyszerű 
és logikus. Árvaságát érzi. Otthon hiába panasz
kodik. Hallgass fiam és tanulj! Mindig csak ezt 
és mindig csak ezt hallani, ahhoz nem elég kis 
fiúnak lenni; ilyesmivel csak mesebeli hősök 
tudnak megbirkózni.

Egyik nap a kisfiú nem fut be az iskolába. 
De haza sem. Üres marad szegényes kis vacka. 
Az apja keresi. A  szomszéd keresi. A  rendőrség 
is keresi, noha annak most elég más gondja van . . . 
Már 1939-et írunk, január havát. Nézzük, nézzük 
még lapunkban is a híreket. Megkerült-e vagy 
nem? Talán meg is találnánk a hírt, talán éppen 
ott van, vagyis ott volt, hol az a lap fehér maradt... 
Miért is törül a cenzor ilyen ártatlan hírt, hogy 
valami kis fiú elszökött az iskolából és megkerült, 
talán csak éppen nem tudta többé elmondani 
kis élményeit, kalandjait? . . .

Elég ennyi a gyerekballadákból. Pillantsunk 
bele nehány tankönyvbe.

---------- Bosszús vagyok. Gyerekeim kötelesek
voltak megvenni valami kis szójegyzéket. Köte
lező. Lapozgatom: azoknak a magyar szóknak 
jegyzéke, melyeket mi magyarok átvettünk a 
szlovák nyelvből. . . Nem tudom, miért kell a 
gyerekeknek ezzel kezdeniük az évet. Az a gyanúm, 
hogy érezniük kellene, milyen rettenetesen szegény 
is ez a magyar nyelv! Hiszen ha nem éltünk volna



203

a derék szlovákok szomszédságában, talán szó
fukarok volnánk, mint azok a törzsek, kiknek 
egész szókincse egypár köznapi dolog kifejezése. 
Nézegetem a szójegyzéket. Hogyne, a százados 
érintkezés egész sereg szláv szót palántáit át a 
magyar nyelvbe is, de ebben a kis jegyzékben 
benne van minden német, latin, olasz szó vagy 
szógyökér, sőt sok ősi magyar szó is, mint «szlávból 
átvett szó». Hát az első füzet már csupa gőg 
egyfelől, lesajnálás más felől. «Mi adtunk, mert te 
magyar szegény, lelki szegény v a lá l. . .»

Történelmi könyv. Kinyitom. «Árpád soha 
nem élt. A  magyarok az árpa szóból faragták 
mesterségesen e nevet.» Hogy ne keletkezzék 
tévedés, az árpa szó szlovákul is ott áll zárójelben! 
árpa =  jacmem. Félredobom. Nézzünk csak egy
pár komolyabb tankönyvet, mielőtt teljesen eltűn
nek a forgalomból!

Kiima Szaniszló, az iskolaügyi minisztérium 
titkára, tankönyvet írt az elemi iskolák IV — VI. 
osztályai számára. Ebből tanították a csehszlo
vákok a magyar földrajzot és magyar történelmet, 
meg alkotmánytant. Az iskolaügyi miniszter 1921 
aug. 20-án kelt, 72,209 számú rendeletével vala
mennyi iskola részére engedélyezte. A Szepesség- 
ben németül is ezt tanították, Kostial Sándor 
fordítása alapján. Ez a könyvecske a magyar
gyűlölettel fűszerezett tudatlanság és szándékos 
ferdítések összetétele, melyre bizony rá lehetne 
tenni a gyógyszertárakban a mérgekre használt 
jelzést, hogy avatatlanok ne nyúljanak hozzá. 
És éppen a legavatatlanabbaknak, az ártatlan 
gyermekeknek adagoltak belőle . .  .

ízlelőül álljon itt az Árpádok korának jellem
zése :

«Az Árpádoknak, akik Szlovenszkó felett is (!!) 
uralkodtak, legborzasztóbb tette II. Endre arany
bullája volt, mely a nemesembereknek nagy
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jogokat biztosított. Tagjai voltak a parlamentnek, 
(Árpád korában parlament!!) bár adót nem 
fizettek. A magyar politikai nemzetet ők alkották, 
bár Latinul beszéltek. Elnyomták a népet, mely 
helyettük viselte a terheket. A várakban és kasté
lyokban a szegény nép részére csak egy szoba volt: 
a börtön. Ha nemesember nemnemest megölt, 
büntetésből 12 aranyat kellett fizetnie. Báthory 
Erzsébet a XVI. század elején harminc szlovák 
leányt megöletett csejtei várában. Azt mondják, 
hogy csúnya volt és azt hitte, hogyha áldozatai
nak vérében megfürdik, mindenkinek tetszeni fog 
arca. Ezért a bűnéért életfogytiglani börtönnel 
büntették. Bűnsegédeit azonban, két cselédleányt, 
kik nem voltak nemesek, kivégeztek. Ilyen különb
ségeket tettek akkor ember és ember között. 
Ma azonban minden embernek egyforma joga 
van.»

Ilyen rövid utat fedezett fel a csehszlovák 
paedagógia az aranybullától a csehszlovák de
mokráciáig, Báthory Erzsébettől a csehszlovák 
börtönökig, hol bizony magyarok százainak volt 
előzetes megrendelés nélkül szabad helye . . . 
Szóval az Árpádok korának egész történelméből 
csak egyetlen adat méltó az említésre : egyedül 
az aranybulla szégyene. Bárha úgy tudjuk, hogy 
egész Európa a középkorban a rendiségen épült 
fel és vannak helyek, hol a jogegyenlőségről 
húsz éven át meséket hirdettek, csak meséket, 
mert mesebeli tündér igazán nem él. Ilyen mese
világ volt a csehszlovák demokratikus köztár
saság, hol a jogegyenlőségről igen sajátos fogal
mak uralkodtak még 'a X X. százat} elején is, csak 
nem rendiség, hanem nemzetiség alapján. Az 
Árpádok és Báthory Erzsébet szadizmusa között 
nehéz ugyan az összefüggést megtalálni, de kétség
telen, hogy a szerző azt hiszi, hogy még a XVI. 
században is Árpádok uralkodtak magyar földön
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és a csejtei beteg asszony talán Árpádházi ivadék 
lehetett.

Ugyanez a tankönyv Mátyás királyról csak két 
nevezetes dolgot tud továbbadni a fiatal nemze
dékeknek. Azt, hogy Podiebrád Katalint vette 
feleségül és azt, hogy öt a csehek jól megverték (?) 
és az ütközetben csak apósa nagylelkűségének 
köszönhette életét. De a magyar renaissance dicső 
királyának van egyetlenegy nagy történelmi 
érdeme, mely minden mást elhomályosít, diada
laitól a korvinákig : «Sladkovic a «Detvan» című 
költeményében elmondja, hogy valami gyetvai 
legény miképpen vitte az általa ejtett sólymot 
Mátyás király várába. Mátyás király a derék ifjút 
sokollá avatta.» Szóval «sólyommá» abban az 
értelemben, ahogy a cseh tornászok alapítója, 
Tirs —  400 évvel később elképzelte.

Hangsúlyozom, hogy nem akarok tanügyi 
tudományos összeállítást gyártani, hanem csak 
történelmi és irodalmi tankönyveket idézek, 
melyek Pozsonyban voltak használatosak. Szomo
rúan olvasom ezekben az aláhúzogatott, nehéz 
szívvel kézben tartott és hála Isten, régen elfelej
tett iskolai könyvekben gyermekeim nevét az 
az első oldalon . . . Milyen magyar nosztrifikációra 
lett volna történelmi és irodalmi tudásuknak szük
sége, hogyha én a házi tűzhely mellett, gond
terhes lecke ellenőrzések közben nem ismételtem 
volna nap-nap után : «Gve rmekem, nem igaz! nem 
így volt ! hanem íey vagy úgy!» Sok havas estén, 
nyomott vagy lelkes nangulatban a gyermekek 
maguk nyitogattak könyvtáramat, hogy elcsen
jenek könyveüet, melyeket ők a magyar szent
írás na'< fogadtak el és magát a leckét meg eretnek
ségnek tekintették, —  mindezt otthon, a családi 
biztos szigeten, nagy titokban.

íme még két történelmi kön yv:
Haza és világ. III. Képek a középkor és újkor
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történetéből. A  középiskolák alsóbb osztályai szá
mára írta dr. Pesek József, akadémiai gimnásiumi 
(így!) tanár Prágában. Jóváhagyta az iskolai és 
nemzetművelődési minisztérium 1925 május 22-én 
kelt 62,389/25— II. I. sz. rendeletével. Prága, 
1925. «Profesorské nakladatelstvi a knihkipectvi 
v  Praze Spolecnost S. R. 0 . kiadása.» Vagyis a 
tanári nyomdai és könyvkereskedői társulat adta ki.

Ez a könyv foglalkozik ugyan a világtörté
nelemmel, de legalább 90%-ban csak a cseh 
nemzeti történelemmel, melyhez a magyar tanuló
nak vajmi kevés köze lehetett. Igaz, van benne a 
magyar históriáról is szó, de ez a történelem tel
jesen elcsehesített, nem is szlovákosított történelem.

Lássuk hát a magyar középkort, p. o. az 
Arpádház 300 esztendejét.

A 4. oldalon esik szó II. András királyról: 
«derék uralkodó volt ugyan, de szerfölött könnyel- 
nyelmű, tékozló és kalandokat kedvelő . .  . gyenge 
uralkodó volt. Gyengeségét kiaknázta a magyar 
főnemesség és kényszerítette királyát, hogy külön 
szabadalmakat és jogokat biztosítson neki. Ily- 
módon 1222-ben András aranybullát adott k i . . .»

A tatárjárás után IV. Béla királyunk fontos
sága és munkája már kizárólag cseh házassági 
ügyeket jelen t:

«. . .és mikor a pápa beleegyezett Przemyslnek 
(e fejezet címe is «II. Przemysl») Babenbergi 
Margittól való elválásába (így!), a cseh király 
Béla szépunokájának, Kunhutának lett férjévé. 
Csakhamar azután Przemysl nagyszabású lako
dalmat rendezett unokahugának, aki kezét az 
öregedő magyar király ugyanolyan nevű fiának 
adta.» (I. m. 6. old.)

E lakodalmas magyar-cseh kor után megtud
juk, hogy II. Przemysl cseh királynak nagyszerű 
terve volt, mint a fejezet címe je lz i; biztosan szá
mított arra, hogy a választófejedelmek császárrá
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választják. De hát csalódott kicsit, mert Habs
burg Rudolf vitte el a pálmát. Természetesen, a 
pedagógust a többi Árpádházi király csak cseh 
vonatkozásban érdekli. «V. István a cseh királlyal 
való barátságos viszonyt nem tudta fenntartani.» 
(7. old.) Kun László «sem élt jó baráti viszonyban 
II. Przemysl cseh királlyal, sőt ennek utolsó 
harcában ellenfelei pártján állott. László dics
telenül uralkodott. Uralkodásának a kunok vetet
tek véget, akik jóltevőjüket meggyilkolták. A 
magyar nép fellélegzett.» (7. old.)

Kicsit kevés ez a tudomány a történelmi neve
lés módszereiben, kevés az Árpád-ház és e kor 
magyar nemzetének 300 évéről. . .  Az akadémiai 
tanár úr az egész világot ugyanazzal az imperializ
mussal, cseh nagyra vágyással nézi, mely meg
alkotta az 1918/19. évi csehszlovák államot. 
A  világ tengelyének tartja saját kis nemzetét, úgy 
ahogy elhitette ezt vele —  külügyminisztere.

De érdekes még megtudni valamit Nagy 
Lajosról és Hollós Mátyásról.

Miután megtudtuk, hogy Csák Máté igen nyug
talan és «terjeszkedő mágnás» volt, megtudjuk, 
hogy Nagy Lajos «vállalataiban szerencsésebb 
volt atyjánál.» (28. 1.) «Országában számos helység 
csakhamar nagyon megnövekedett (Bratislava- 
Pressburg, Kosice, Presov, Sibin) ...»  A  szerző 
már teljesen primitív lesz, mikor elismerő szavakat 
keres. Bizonyos, hogyha Nagy Lajos e város
neveket olvashatná, fogalma sem volna, melyik 
országban feküsznek.

Posthumus László már érdekesebb a szerző
nek, mert «Posthumus László anyja a magyar 
trónt fiacskájának akarta biztosítani. Azért szol
gálatába szerződtette a huszita testvérek marad
ványait, kiknek élén a rettenthetetlen Brandysi 
Jiskra János, Aksamit Péter, Talaúz János, Vito- 
vec János és mások állottak, ő k  megvédelmezték
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Felsó-Magyarországot, Slovenskót, László számára, 
Hunyadi Jánosnak, a lengyel király hadai vezető
jének ellenében. Ez időben a huszita harcosok meg
barátkoztak szlovák testvéreikkel.» (31. 1.) Szinte 
kísért, hogy hozzátegyük, megbarátkoztak, mint 
a cseh légiók a szibériai «anabasis» alatt az orosz 
néppel, vagyis a szlovák testvérektől elvették, 
amije volt.

Mit tanultak gyermekeink a Nagyságos feje
delemről ?

«A császári udvar szigorú eljárása a magyar 
rendekkel szemben új fölkelést szült. Vezére II. 
Rákóczy Ferenc, Thököly rokona volt. Rákóczy, 
bár evangélikus volt, a jezsuitáknál Jindrichov 
Hradecen tanult. Nagy földbirtokai voltak a mai 
Kárpátaljai Rusinskó földjén. Rákóczyt majdnem 
az egész Felső-Magyarország, vagyis a mostani 
Slovenskó és Rusinskó követte. E felkelés vezére 
derekasan harcolt és végsőkig tartotta magát. 
De végül őt is leverték (1710-ben) és hogy a 
császáriak kezére ne jusson, Lengyelországba 
szökött. . .» (66— 67. lap.)

A szöveg előadása aligha alkalmas lelkesedés 
keltésére és a legforróbb magyar vércseppek sem 
pezsdülnek meg e tanári mestermű szavaira. Igaz, 
hogy nem is lelkesítés volt a tankönyv célja, 
hanem az otthoni házi tűzhelynél talán már kapott 
tanításnak teljes lehűtése. Hasonló színes a szöveg, 
mely a magyar 1848/49-et varázsolja a fiatalság 
e lé : «A magyarok 1848-ban teljes önállóságot 
kezdtek kívánni. Ezért a bécsi kormánynak fel
mondták az engedelmességet, a Habsburg-házat 
trónfosztottnak mondották ki és az országban 
köztársaságot alapítottak, Kossuth-tal az élén. 
A  magyarok elleni harcban a bécsi kormány 
támogatást talált a magyarországi szlávoknál. 
Ezeknek valóban érdekük volt, hogy az osztrák 
birodalom megmentessék, ámbár voltak hibái.
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A magyaroknak függetlenségi harcukban sokáig 
szerencséjük volt. Csak 1849 augusztusában hagyta 
el őket, mikor orosz segítséggel leverték őket, 
vezéreiket elfogták és-kivégezték. Kossuth azzal 
mentette meg életét, hogy Törökországba szökött.» 
(123— 124. lap.)

A múlt század magyar irodalmáról csak annyit 
tudott meg a fiatalság, hogy Arany János eposzát, 
a «Buda halálát» cseh nyelvre Brábek Ferenc és 
Vrchlicky Jarosláv fordították, hogy Szigligeti 
Ede «magyar Tyl» volt, hogy Madách Imre költe
ménye a prágai nemzeti színház színpadjára is 
került. Jókai «művei jól ismertek a cseh olvasó 
közönség e lő tt...»  A képzőművészetről elég annyi, 
hogy «a magyarok Nyugat-Európával élénk érint
kezésben állottak, ahol rokonszenvet keltettek 
önmaguk iránt. Akkor komoly cseh hangok is 
hangzottak, melyek a magyarokkal való érint
kezést követelték». Petőfi e könyvben ismeretlen.

Micsoda lelki hiányokat vittek magukkal az 
életbe azok a magyar diákok, akik a középiskolák 
alsóbb osztályaiban ennyit és így tudtak meg 
nemzetük múltjáról és kultúrájáról?! A vissza
tért területen sokat, végtelen sokat kell még 
éppen a fiatalabb lelkekben «nosztrifikálni. . .»

De hagyjuk abba dr. Pesek József tanár úr 
művét és nézzünk bele Bidlo Jaroszláv és Susta 
József 1926-ban, ugyancsak az előző könyvnél 
említett kiadásban Prágában megjelent magyar 
tankönyvébe. Címe «A közép-kor és az új-kor 
története 1648-ig.» Engedélyezte a minisztérium 
1926 május 7-én kelt 52,290. sz. rendeletével.

A 76. lapon olvassuk, hogy «István király 
(1029-ben) elfoglalta lassankint tartósan Szlovensz- 
kót».

«Bratislava vára, melyet a cseh I. Bretislav 
alapított, a szomszédos területettel együtt a cseh

Jankovics' Húsz esztendő Pozsonyban. 14
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fejedelmek hatalmában volt (mintegy 1030— 1051.)» 
(76. 1.)

«A magyar állam eredeti területe a régi sík 
Pannónia, amely északon a Dunáig, keleten körül
belül a Tiszáig, délen a Dráváig terjedt.» (76. 1.) 
Szóval az ú. n. szentistváni határ merő magyar 
legenda, mert Szent István országa megfelelt leg
feljebb a trianoni csonka Magyarországnak, sőt 
kelet felé csak a Tiszáig é r t . . .

«. . . ennek a katonaságnak magva Brandysi 
Jiskra Jánosnak huszita hadából szervezett fekete 
sereg v o lt . . .» (179. 1.) Szóval Korvin Mátyás 
«bús hada» —  ahogy Kölcsey zengte, —  huszita 
sereg volt. (179. 1.)

A mi dicső kurucaink kik voltak, azt szerzők 
nagyszerűen megtanítják a magyar gyerekeknek 
a 181. lapon. «Dózsa György hatalmas paraszt- 
sereget szedett össze (innen kurucok= keresztesek), 
a kurucok királyának nevezte magát ...»  A tudó
soknak mindegy, hogy a kuruc név először 1673- 
ban, másfélszázaddal Dózsa után fordul csak elő 
és nem paraszt lázadó, hanem a császár, a német, 
a labanc ellen fölkelő sereg megjelölése.

Most nézzük a magyar tankönyvek másik típu
sát. Az 1919— 1930. éveknek azok a tankönyvei, 
melyekkel vagy egy évtizeden át a cseh-szlovák 
irányzat igyekezett a magyar tanulók képzeleté
ből kiirtani mindazt, amit oda beedzett a nemzet 
múltjának megbecsülése, lassan eltünedeztek a 
forgalomból, még az iskolai könyvtárakból, a 
szegényalapok iskolai könyvtáraiból is. A magyar 
hazát és nemzetet lekicsinyítő irány valósággal 
nem változott, csupán a tankönyvek szabad- 
csapatait helyezték a céltudatos front mögé, 
miután, —  a kormányok véleménye szerint, már 
megtették romboló kötelességüket és elválasztot
ták a fiatalságot a régi tradíciókban élő szülői 
nemzedéktől. A  gyermek azt mondhatta apjának,
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anyjának: nincs igazad. A tanító, a tanár máskép 
mondja és ez az igaz. Ezt azonban csak hitték a 
vezető körök. A következő típus látszólag sokkal 
szelídebb könyveket termett, pedagógiai talár
ban, mely talárra ráhímezték Komensky nagy 
tudását, de csak csillámnak. Íme, asztalomon 
fekszik ilyen típusú könyv is a pozsonyi iskolákból.

«Kertfalu. Képes olvasókönyv a szlovenszkói 
és ruszinszkói magyar tannyelvű elemi iskolák 
II. osztálya számára. Több tanító közreműködésé
vel szerkesztették Czabán Samu állami tanító és 
Boldizsár Boldizsár altanfelügyelő. Jóváhagyta az 
Iskolaügyi és Ae/>művelődési Minisztérium az 
1928. évi június hó 16-án kelt 69,496. számú 
rendeletével. Praha. A cseh grafikai Unió R. T. 
kiadása. 1930.»

Szószerint ideírom e hosszú címlapot, mely 
terjengős, mint a Pázmány Péter és a reformáció 
korabeli hitvita-írások titulusa. Megnyerő külsejű 
könyvecske 161 oldalon. A borítéklap kedves, 
színes, szépen nyomott kép. Háttérben dombok 
alján cserepes falu. Nagy fa tövén üldögél ősz, 
csizmás magyar. Biztosan a nagyapó. Négy gyerek 
állja körül. El a magyar falu és élni fog. Helyesnek 
ígérkezik ez a könyv. Naiv, kedves mesék. Petőfi 
«Anyám tyúkja» című verse. Sok Pósa költemény. 
Ahogy kezembe veszem, két érzést vált ki bennem. 
Örülök a szerzők magyar nevének. Ezek csak biz
tosan magyar szívüket adják tovább az aprósá
goknak. . .  De aggódom is. A kiadó a cseh 
grafikai Unió cég Prágában . .  . Hát még a magyar 
tankönyv kis üzletét is cseh vállalat kaparintja 
magához? Sebaj, legalább ízig-vérig magyar 
könyv lészen! Furcsa, hogy a címlapon már a 
«nép» szó «nep». Ez a mellékesnek látszó aggo
dalmam csakhamar átforr elkeseredett bosszú
sággá. Ahogy lapozom a könyvet, a 161 oldalon 
alig van sor vaskos sajtóhibák nélkül. A cseh

H*
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szedőnek igaza volt, hogy nem tudta jól kiszedni 
a magyar szöveget. A cseh korrektornak is igaza 
volt, ha bennfeledte a hibákat. Én sem tudtam 
volna cseh szöveget jól kiszedni, sem jól kijavítani, 
egyszerűen azért, mert a cseh nyelvben csak 
éppen botladozom, nemhogy tökéletesen járatos 
volnék. A nagy, az égbekiáltó bűn másutt van. 
A kormány így, ahogy előttem fekszik, jóváhagyta 
ezt a könyvet, sajtóhiba-gyűjteményével és minden 
értelmetlenségével együtt. A  veszni termett ma
gyarnak jó ez így is. Hadd vigye az a magyar 
gyerek magával a lehetetlen helyesírást egész 
életére! Minek is mer magyar iskolába járni!?

Mondjuk tárgyilagosan, hogy ez is külsőség. 
A  könyvnek levethető köntöse. A tanító majd 
kijavítja. Az új kiadás majd kiigazítja és új pár 
ezer sajtóhibával pótolja. De mi van e külső 
köntös alatt! Olvasom : társoly (tarsoly), kovácsca 
(kovácsa), kenyer (kenyér), akkur (akkor), engendte 
(engedte), keritás (kerítés), behitva (behívta) . . . 
Ni, Havas István barátom kedves verse, Kará
csonyi dal. Ezt elolvasom. Mit csinálhattak ebből! 
(60. 1.)

«Ne éhezzen, ne fázzon ma
Szegény árva, —
Nyilva-nyiljon az rö m n ekö
Friss virága!

Mi lehet az a römnekö? Biztosan régi magyar szó. 
Meg kell keresnem a nyelvtudományi szótárak
ban. Vagy botanikushoz kell fordulnom? Hiszen 
a vers szerint virága van . . . Tehát növény lehet. 
Hamar rájövök szerény logikával is, hogy ez az 
«örömnek» cseh betűszedése. .  . Ebben a 161 
oldalas tankönyvben pár ezer hasonló sajtóhiba 
van. Micsoda rosszakarat ilyesmit gyermekek 
kezébe adni, kik ebből tanulják a helyesírást és az 
olvasást!
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De más is van a kedves köntös alatt. A cím
lapon nagyapó mesél. A 33. oldalon, éppen Petőfi 
Honfidala után megtudjuk, hogy micsoda Nagy
apónak a szabadság emléknapja. Miről meséltek 
eddig azok a derék, mindig kéznél levő nagyapók? 
Természetesen 1848-ról. Ez is biztosan erről 
mesél. Hiszen Petőfi Honfidalát követi meséje. 
Csakhamar belátom naiv tévedésemet. Ennek a 
könyvnek nagyapója rettenetesen öreg lehet, mert 
elfelejtette szenilis emlékezőképességéve] 1848-at. 
Nagyon öreg, a könyv 1930-ban jelent meg, hát a 
nagyapónak mindenesetre túl kell lennie 90 vagy 
100 esztendőn, talán már a 110-en is, hogy emlé
kezhetnék a «szabadság emléknapjára». Vagy ez 
csak afféle kendőzött nagyapó? . . . Liszttel hin
tette be barna fürtéit és nagyon, de nagyon 
fiatal, már csehszlovák nevelésű nagyapó, mert 
teljesen új arcú magyar.

Olvassunk néhány sort az «új arcú» nagyapó 
meséjéből. . .

«Nemzeti színű zászlócskákat csináltak színes 
papírból, meg láncokat, amellyel majd holnap 
reggel az iskolát feldíszítik.» T. i. a falusi magyar 
gyerekek csehszlovák színű papírból fabrikálnak 
zászlócskákat, mert hiszen, ha nem tennék, ki is 
csaphatják őket. De a nagyapó Peti fiú kérésére 
elmondja az ő saját «szabadság emlékünnepét». 
Először megmagyarázza a haza és egyidejűleg 
a börtön fogalmát. Egészen különös e két fogalom
nak egymás mellé állítása. Magyar hazában ez nem 
volt divat, de cseh földön —  úgy látszik —  igen. 
Következik a mese :

«A haza is lehet börtön, sok-sok embernek 
börtöne, akik ebben a nagy rabságban lassan sor
vadnak, szenvednek, pusztulnak. A mi apáink 
is rabságban sínylődtek sokáig, nagyon sokaik 
(így!) és sokat szenvedtek. Egyszer aztán meg
elégelték a szenvedést. Elhatározták, hogy nem



214

lesznek többé rabok. (Bizony, azt hittem, hogy 
Petőfi Talpra magyarja következik! . . .  és most 
csodálkozzunk! nagyapó, nagyapó, téged csúnyán 
megvesztegettek!) Szabadok akarnak lenni és 
szabadok lesznek. Ezt az elhatározásukat valóra 
is váltották ig i8  október 28-án. Ennek a napnak 
az emlékét ünnepeljük a holnapi napon, mind
nyájan, akik a Csehszlovák Köztársaságnak gyer
mekei vagyunk . . .» Mintha valami cseh politikus 
öltözött volna fel 48-as magyar nagyapónak . . .

A cseh tragédiákból vesszük ugyanazt a fel
kiáltást, melyet nálam e sorok olvasása kiváltott. 
Mikor a konstanzi zsinat ítélete alapján máglya
halálra hurcolták a rendületlen Hús Jánost, valami 
anyóka is buzgólkodott és ő is még egy-két köteg 
rozsét vetett a tűzhalál mártírságában kínlódó 
máglyájára. Hús fölkiáltott: Sancta simplicitas!

De nemcsak tankönyvben találunk tompa szür
keséget, rágalmazó hangot, gyűlölködést, kút- 
mérgezést, hanem minden műben, melyet szerzője 
külföldi olvasóknak szánt. A  sok közül kiragadok 
egy ily németül megírt munkát, melynek pompás 
képanyaga, díszes külseje alkalmas volt arra, 
hogy e könyv felkeltse az érdeklődést. A magyar
ság észre sem vette volna ezt a nagy készültség
gel megírt csodabogarat, hogyha nem írtam volna 
róla ismertetést a Prágai Magyar Hírlap 1936 május 
10-i számában. E könyv címe: Columbus in der Slo- 
vakei. Pozsonyban jelent meg. Úgy látszik, szín- 
leg valami sorozat egyik kötetének készült, mert 
első lapján gyűjtőcíme: Die Welt im Buch, geleitet 
von L. W. Rochowanski. K iadó: Eosverlag, Brati
slava. Vaskos, 594 oldalas munka. Gazdag, szép és 
értékes képanyaga. Árvamegyei házi vászonba kö
tötték. Címnyomása eredeti: a szerző Columbus- 
ként fedezi fel Pozsonyt és Slovensko kincseit. 
Ha már mi magyarok is nyelvünkkel, munkánk
kal, kultúránkkal, mint tekintélyes kisebbség,
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hozzátartoztunk e bűnben született csehszlovák 
államnak inventáriumához, joggal kereshetjük, 
mit írt rólunk a szerző, aki sok helyszíni szemlélet 
után, valóságot és mondát összekeverve, mindent 
primitív humorral színezve, hordta össze ezt a 
műremeket, melyet elsősorban a magyarok gyalá- 
zásának szánt, annyi ízléstelenséggel, hogy azt 
hiszem, a magyarok gyűlöletéből több olvasóját 
sikerült kigyógyítania, —  mindenesetre jobban, 
mintha a mi árva turáni fajtánknak elismeréssel 
adózott volna.

Kövessük a szerzőt, legalább néhány lépés
nyire. Az író bement a pozsonyi dómba és histó
riai hangulatba csap át, hogy magyar királyok 
koronázásával foglalkozik. Régi krónikák és írá
sok alapján ad képet a koronázásról, de ez a kép 
nem komoly ceremónia vagy történelmi esemény 
rajza, hanem a szerző bohózatnak vagy operette- 
jelenetnek tünteti fel a magyar koronázást. Szó- 
szerint idézzük a német szöveg magyarítását, hogy 
a szöveg ízetlensége érezhetőbb legyen :

«A királynak legalább is mindenfélét meg kellett 
ígérnie és esküvel megerősítenie, így jelesül az 
egyház védelmét, törvénytiszteletet, igazságos
ságot, a béke szeretetét stb. Azután jobbkezén 
és a mellén felkenték. A test e helyei kétségkívül 
a pars pro toto értelmét jelentették. Erre, mivel 
békét és jó magaviseletét fogadott (Bravsein 
gelobt), meztelen kardot kapott kezébe, átvette 
a kormánypálcát, a koronázási almát. Megindult 
az ünnepi menet kifelé a Dómból, gyalogosan a leg
közelebbi templomba. A tömegen át a király előtt 
magas méltóság lovagolt és szakadatlanul —  leg
alább így jelentik az örömtől ragyogó leíró kor
társak —  a tolongásban szorongó emberek közé 
valóságos, sőt igazi pénzeket szórt. Feladata 
volt tehát a kíváncsiak figyelmét a királyról el
terelni e csengő-pengő játékkal, mi természetesen
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játszva sikerült is, mert a lehulló pénz körül erő
teljes mozgalom támadt. A jelentések szerint a 
pénzek a mob zsákmánya lettek. Kerestek —  meg 
is találták. A másik templom előtt az új király tró
nusra szállt és egész sereg nemest a puszta karddal 
lovaggá ütött. Némelyik uralkodó ennek elinté
zésénél nagy ügyességet tanúsított. Ferenc csá
szár egyetlen negyedóra alatt állítólag 49 ilyen 
lovaggá ütést osztott eredményesen és az ütöttek 
boldogságára. A  ceremónia után a király fölpattant 
a trónszékről és külön e célra konstruált dombra 
vágtatott, kardját forgatta és az eget négy darabra 
szelte. És most, mert a királyi uraság elég szere
tetreméltó volt, hogy a koronát és a birodalmat 
igazán birtokba vegye, —  a nép olyan rettenetesen 
örvendezett, hogy alig tudta magát tartani. A  nem 
éppen szegény királyi uraságoknak mégis még 
valami kis figyelmet akart tanúsítani és a király
nak meg a királynőnek hamarjában mélységes 
hálából még 50,000 aranyat ajándékozott. Hát 
a király és a királyné nem is ünneprontók, nem 
tudnak «nemet» mondani és elfogadják. Az ünnep
nek vége van : királyi lakoma egyesíti a kimerül
teket. Minden arcra és a levesestálba beleragyog 
az új korona fénye . . .»

Ezt a leírást követi a nem éppen finom ízlésre 
valló mese a «csámcsogóan evő» királyról, kinek 
koronája felesége nagy örömére beleesik a leveses
tálba. Németül idézem a királyasszony örömének 
jellemzését: Denn das ist gar kein König und erst 
recht kein Mensch, der sich zum Essen ein solches 
Gestell (értsük: a magyar szent korona, Szent István 
koronája!!) auf den Kopf setzt. Viel wichtiger ist 
es, seine Suppe schön zu löffeln und dabei nicht zu 
Schmatzen . . .

Azt hiszem, aki ebben a könyvben idáig olva
sott, nem igen olvas tovább, Mivé lesz hitlevél, 
alkotmányos eskü, sok történelmi szimbólum
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Valakinek lehet szabad véleménye udvari cere
móniákról, koronázásokról, melyek Európában 
úgyis elég ritkák lettek, de azt hiszem, a szerző 
sem az angol, sem a svéd, sem a román vagy jugo
szláv koronázást nem így írta volna le! A fel
szabadult helota közönséges gyűlölete párosul itt 
a Bach-korszakbeli osztrák magyar-gyűlölettel 
és a primitív ember semmi mértéket tartani nem 
tudó ízetlenségével. . .  A  magyar ember büszke 
lehet, hogy a történelem semilyen korszakában 
sem harag, sem felháborodás, sem bánat, sem 
diadal idején nem ragadtatta magát ilyen hang
nemre, mely csak letört lakájok cselédszobájához 
illik . . .

A szerző tovább járkál a pozsonyi dómban 
és természetesen beleköt nagy műtörténeti érzé
kével Donner Rafael Szent Márton szobrába. 
Donner, a pozsonyi művész magyar huszárnak 
ábrázolja Szent Mártont, aki meghorkant pari
páján kettészegi huszármentéjét, hogy a lova 
lábainál didergő koldussal megossza. A felfogás 
lehet eredeti, sajátos, szokatlan, de ez a pompás 
ólomszobor remek. Ennek minősíti Divald Kornél 
(Magyarország művészeti emlékei, Budapest, 1927) 
és Lyka Károly (A művészetek története, 1931). 
Kétségkívül a barokk művészet egyik örökszép 
terméke. Hogy pedig a szobrászköltő a szentet 
magyar huszárnak ábrázolta, annak is megvan 
az oka. A szobrász pozsonyi, aki mégis csak ma
gyarnak érezte magát, —  a szent római katona 
Sabaria városából való, melynek helyén épült a 
magyar Szombathely. A megrendelő Esterházy 
Imre érsek volt, aki magyarságát mint maecenás 
is előtérbe helyezte. A  szobor tehát a barok-kor 
költői szabadságával termett. Nem elég, hogy a 
műremeket Heiler Károly pozsonyi prépost-plébá
nos, a k i h írh ed t v o lt  B ach -k o ra b e li érzéseiről.-
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a pozsonyi Dómból kitétette, állítólag azért, mert 
ló nem való oltár közelébe, valósággal azonban 
a szent magyaros, huszáros alakjáért. Pozsonyba 
jő ez a cseh Columbus és elintézi Pozsony e kin
csét meg nem nevezett műtörténész szavaival: 
hat die Anmut eines wienerischen Operettenprin
zen . . .  (65. lapon).

A szerző rajong ebben a díszműben a szlovák 
nyelv lágyságáért, a kicsinyítő képzőkért stb. 
Hát mi magyarok sokkal jobban megbecsültük 
a velünk élő szláv testvérnép nyelvének lágysá
gát, meghitt csengését, dalainak fülbemászó, a 
magyar portákra átcsapó otthonos zöngését. De 
a szerző a szlovák nyelv magasztalását arra hasz
nálja fel, hogy ostoba és otromba módon kifü
tyülje a mi édes, gazdag, szépséges nyelvünket. 
Hol maradtunk mi magyarok a mi dadogó han
gunkkal? íme :

«A magyar nyelv nehéz dolog —  írja a 
szerző. Én is foglalkoztam vele és egy hölgy volt 
olyan szeretetreméltó, hogy kis leckét adott. Ez 
a nyelv különösen hat. Leginkább az az érzésem, 
hogy az emberek még nem is tudják a nyelvüket 
és éppen csak próbálkoznak vele . . .  De vannak 
gyors-távbeszélők is. Hja, ekkor meg úgy hangzik, 
mintha egyetlenegy mondatot ismételgetnének 
és ezt hajtogatnák, hogy jól bemagolják vagy 
talán versenyfutamdíjat nyerjenek vele. A szó
képzéssel meg körülbelül úgy vagyunk, mint a 
vasút vonataival. Valamelyik állomáson még 
sokan akarnak felszállani, de a vagónok már meg
teltek ; hát még egyet csatolnak. A  fődolog, hogy 
van lokomotív, mely a többit húzza. Ha a magyar
nak van fedő a fején és arról még valamit akar 
megjegyezni, végtére is magas cilinder lesz belőle, 
habár eredetileg csupán lapos sapka volt is. így  
megy —  körülbelül . . .»

Szegény dadogó Arany Jánosunk! Szegény jó
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Ady Endre! Szegény, szűkszavú, lefordíthatlan 
székely népballadáink! A nyelvvel birkózó kis 
magyar írók! A szerző hamar lemondott a magyar 
nyelv megismeréséről, mert hiszen nagyon gyarló 
lehet hallása. Egyik füle cseh, a másik osztrák . . . 
De a szerző szeret tréfálni a történelemmel is, 
éppen Pozsonyról —  úgy látszik, valamelyik Heuri- 
gerben.

A munka 24 oldalán leírja a vitát Pozsony neve 
körül:

«Egyetlen magánhangzó a vitatkozás oka. 
Egyik azt vitatja : Posoniumnak írták a város 
nevét, a másik Pisoniumnak tartja. Rögtön jelent
keznek a P IS  ellenlábasai és ordítják POS . . .» 
Az eredeti formában idézem: Ich glaube, der 
Kampf der Piser und der Poser ist noch immer nicht 
endgültig entschieden. Ugyanígy ismétli alpári szel
lemességét Bazin-Pezinok nevénél: . . . die lieben 
Babopöböpezinoker werden uns darüber nicht böse- 
bose-hiese sein. T. i. e szótagokat a helynév kü
lönböző korbeli formáiról szedte : Bazin— Bo- 
zin— Pezyng— Bösing— Pösing— Pezinok névala
kulásokból.

Természetesen elérkezünk a Masaryk-korszak 
dicsőítéséhez. Nem szólnánk erről semmit, mert 
végre is mindenütt azt magasztalják, aki éppen 
a hatalom tartója, de a szerző ezt az alkalmat is 
felhasználja, hogy üssön egyet a magyar múlton. 
Az 553. lapon Nagytapolcsány múltját és jelenét 
állítja szembe. A tapolcsányi lakban valami ma
gyar előkelőségnek húzta a cigány (kire céloz a 
szerző, nem tudjuk) . . . tanzte, gab seinem Körper 
den Vorteil der Bewegung (t. i. az egykori uraság). 
Welcher Gegensatz zwischen den Arbeitsräumen 
des ersten Stockes, in die der Geist unserer Zeit ein
zog und der noch wohl konservierten Haremstimmung 
im Parterre in der Zeit von 1890 . . .

Ahol a szerző Magyarországot említi, szereti
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Schwartner és más régi (rók műveiből vett válto
zattal megnevezni, így UNGERN. Ez is alkalmas 
a szellemes szójátékra, mert annyit is jelent:
nem szívesen . . .

De tegyük le e nagy díszművet. Csak egy a sok 
közül. Csupán azért foglalkoztam vele, mert jel
lemzi a pozsonyi levegőt. Ez volt a szellemi áram
lat, mely felénk lehelt iskolából, könyvesboltból, 
mindenünnen, hol adat, múltak tényei, eszmék, 
érzések könyvekké testesültek. Ami a miénk volt, 
azt vagy letagadták vagy kisajátították vagy le
szólták. A magyar géniusz mindenütt a hamu
pipőke szerepére szorult. Nagyjainkat, akik vég
váraink közelében jártak vagy e végvárak közelé
ben születtek, a csehszlovák ideológia magának 
akarta kisajátítani, vagy pedig átjátszotta azok 
társaságába, akiknek ajkán a mi nagyjaink neve 
valóságos istenkáromlás volt. Petőfi természetesen 
renegát szlovák volt vagy pedig a vörös marxisták 
követelték maguknak. Madách Imre sírjára maga 
Masaryk G. Tamás tett koszorút, de nem mulasz
totta el ráfogni, hogy ő is «szlovák» volt. A  gyön
gyösbokrétáinkat merő szlovák utánzatoknak hir
dették s mikor a komárom— szentpéteri gyöngyös
bokréta Pozsonyban ünnepelt, a kiküldött rendőr
tisztek váltig bizonyítgatták, hogy a «magyar 
mindent utánoz, mert ez a lét eleme». A kassai 
rádió vígan mutatott be nemcsak magyar nép
dalokat, hanem nótákat, melyek szerzői Arany 
János, Dankó Pista, Szentirmay Elemér stb. vol
tak, de a bemondó Conferencier e dalok előtt és 
után Párisnak, vagy nem tudom, kinek, elmon
dotta : mélodies populaires Slovaques . . .

De nemcsak prózában folyt ez a leépítés, kh 
sajátítás, megalázás, hanem a poézis berkeiben is. 
Természetesen nem érintem az igazi szlovák köl
tők sok szép vagy bájos vagy érdemes alkotását, 
A  le g tö b b  b ű n t m egin t csa k  a z isk o lá k b a n  k ö v e t:
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ték el. Csak kettőt említek e szomorú húsz esz
tendő elején és végén.

1922. augusztusában a kisszebeni (Sáros
megye) polgári iskolában Liposláv Simon nevű 
cseh tanár a gyermekekkel énekeltette a követ
kező kedves kis dalt :

Vágón alul, Vágón felül 
Vizet iszik a Duna,
Ki a szlovákot szereti 
Az éljen, az éljen 
Ki a cseheket szereti,
Az éljen, az éljen !
Aki a magyart szereti,
Azt a meiinykö üsse meg,
Ki a németet szereti,
Azt a mennykő üsse meg,
Hogy a mennykő üsse meg !

E kis dal miatt, melyet a derék cseh pedagó
gus bizonyára a nemzetiségi egyetértés ébresztésére 
szánt, akkori magyar kisebbségi képviselők a 
prágai parlamentben a közoktatásügyi miniszter
hez is fordultak (Prágai Magyar Hírlap, 1922 aug. 
23. sz.). Ez a dal elhangzott, elnémult, de rezgései 
vissza-visszatértek és térnek. A gyereklélek érzé
keny és a gyűlölködés mélyebb barázdákat vés 
a lélek viaszlemezeire, mint a szeretet. . .

1938-ban, karácsonykor valami Zarnov nevű 
költő írt verseket. Ami ezekben a verssorokban 
kirobban, nem égi szikra fellángolása, hanem csak 
a modern gyűjtőeszközökhöz hasonlít. E versek 
bombák a magyarság ellen. Az a megbecsülés, 
mely minden nemzet géniusza, tehát a szlovák 
nemzeti géniusz iránt bennem él és kiolthatatlan, 
még akkor is kiolthatatlan, mikor az élet mesgyéin 
szeriben állunk, lefogta kezemet, hogy ide ne 
írjak ebből az átkozódásból, mely a régi kelet 
szörnyű átkaira emlékeztet és borzalmat kelt, 
mint a görög targédiák kórusa —  egyetlenegy
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szót. Korunk néha megdöbbent. Most is, 1939 
tavaszán, még akadtak fiatal férfiak, akik e köl
teményt iskolaszobák falára tétették, hogy az 
ártatlan lelkeket örökre megmérgezze. Semmi baj, 
lekerült azokról a falakról, melyeknek patyolat
fehérnek kell maradniok, Lesz idő, mikor pirulni 
fognak azok, akik e verset bevitték az iskolába, 
mely végre is a templom után a legszentebb hely. 
Csak zsoltár való falai közé ..  .

Csapjuk be e könyveket, melyek a múltak 
lidércnyomásairól regélnek. Az idő múlik, és én 
tudom, nem balgaságból, hanem a férfiú rendület
len meggyőződéséből tudom, hogy mindig eljő 
az idő, mikor a sújtó kezek lehanyatlanak és jól
esik nekik a —  kézszorítás.

TŰSZÚRÁSOK.

Higyjék el, hogy néha egy-egy tűszúrás fáj
dalmasabb, mint a tőrszúrás. A tőrdöfés támadás ; 
talán bírok ellene védekezni vagy a kapott sebet 
meggyógyíthatom. Ha kivédtem vagy meggyó
gyultam, felejtem. A  tűszúrás azonban céltalan 
bosszantás. Lehet, hogy helye régen nem fáj, 
lehet, hogy a fájdalom jelentéktelen is v o lt ; még
sem felejtem, mert nem volt komoly támadás, 
hanem éppen csak —  bosszantás . . . Íme, néhány 
cseh tűszúrás, melynek karca —  legalább nálam —  
nem gyógyul meg.

*

Régi szokás, hogy utcákat, tereket neveznek 
valakiről, kinek a nagyvilág, a kis ország vagy a 
másoknak ismeretlen hely nézőszögéből érdemei 
vannak. Hogy ez már így szokás, —  mit is szól
hatnánk, mit is tehetnénk ellene?

A csehek Pozsonyban is gyorsan leszedték



az utcák és terek régi jelzőtábláit. Üj nevek kerül
tek helyükbe. Odaírták például az államfő nevét. 
Rendben van. Az államfő szimbólum; ha nun is 
a nemzetnek és a nemzeteknek szimbóluma, de 
legalább az államnak, melybe a sokszor logikátlan 
történelem beleterelte a boldog és a boldogtalan 
nemzeteket. Megértjük a szimbólum megbecsü
lését.

Mikor egy-egy utcasarkon meglepetve keres
tük a neveket, melyek régi otthonunkig kísértek, 
kényszerűen éreztük, hogy hiába hangoztatta 
a St. Germain en Laye-i büszke szerződés és a 
büszke demokratikus alkotmány az elnemzetlení- 
tés tetszetős tilalmát. A csehek a szlávosítást követ
kezetesen keresztülvitték a demokrácia üres elmé
letével szemben az erőszak hatásosabb gyakorlásá
val. Pozsony patinás utcanevei helyébe tömérdek 
tiszavirágéletű név íródott. Emberek nevei, mely 
nevek nem élik túl a zavaros események első 
rohamát és nem élik túl a név viselőjének nagy 
hangját. Nem emlékezünk meg róluk, mert nincs 
szükségünk arra, hogy az írás betűiben e nevek 
tovább éljenek, mint az utcák tábláin, melyeket 
új uralmak hamar kicserélnek. De ahányszor ki
léptünk a kapualjból vagy hazaballagtunk tűz
helyünkhöz, az utcasarkokon szláv neveket olvas
tunk, melyek fénye beragyog az emberi művelt
ség kincsesházába. Tolsztoj-utca, Dosztojevszki-sor, 
Miczkiewicz-utca. A  raguzai dalmata, az 1588—  
1638 között élt Gundulic Iván —  olaszosan Gio
vanni Gondola —  is kapott utcát. E nagy írók soha
sem éltek, sohasem járták Pozsonyban, talán azt 
sem tudták, hogy ilyen nevű város létezik. Az orosz 
írók, a lengyel költő talán Páris térképéről ismer
ték a Rue de Presbourg nevet. Bizonyára valami 
német városnak gondolták, hol Napoleon nem bé
két kötött, hanem valami csatát v ív o tt. . . Mind
egy. Nagy nevek, fényes nevek, de éppen ezen

225
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a jogcímen hívhattunk volna Pozsonyban utcá
kat Dante, Lord Byron, Shakespeare vagy Schiller
ről is . . .  A szellem nagyjai előtt kalapot eme
lünk, még akkor is, ha nem tudjuk, miért tisztel
ték meg nevükkel a mi városunkat.

Egyik tavaszi reggelen átsétálok a pozsonyi 
liget százados fái közé, azt a levegőt szívni, mely 
mégis csak keveredik az édes-kedves Dunántúl 
szellőjével. Érezhetem legalább a virágzó magyar 
fák illatát, mely átárad a pár kődobásnyira fekvő 
határon. A finom tavaszi hajtások csipkéin keresz
tül messziről új szobor fehérük. Mellszobor. Sza
kállas férfifej, a szokolok délceg sapkájával. Meg
vallom, nem tudom, kicsoda. A bokrok alján 
jelzőtábla. Tir§-park. Szóval a szépséges liget is 
új nevet kapott. Tirs, a szokol-tornászok első 
alakulatainak egyik alapítója tiszteletére. Kétség
telenül érdemdús fia volt nemzetének. Nemzete 
fiatalságába beleedzette az egészséget, —  sólymo
kat nevelt, —  kitermelni igyekezett a férfiasságot, 
az öntudatot, az összetartást, a túltengő nacionaliz
must. Szép, nagyon szép —  de hát ez az érdemdús 
cseh férfiú itt egészen idegen. A százados fák is 
értetlenül néznek feléje, éppen úgy, mint a virág
ágyak közül a kis Flóra-szobor, vagy a tisztáson 
át a Kún László tornyának (a pozsonyi Ferenc- 
rendi-templom tornyának) kicserélt köveiből épült 
emlék középkori vízöntő figurái. . . Belenyug
szom, hogy itt a természet ölén, hol egészséget 
és újjászületést keresünk, álljon a derék cseh tor
násznak emléke, bárha nem is a pompás virág
ágyak vagy a bársonyos gyep közé belopódzó 
mezei virágok fölött virraszt, hanem őrzi az utó
kor sovinizmusának vetését. Ma ez a liget a III. 
német birodalom keskeny határ sáv j a . . . Aligha 
hívják már Tirs-parknak . . .  A  parkon átballagó 
német őrségnek biztosan fogalma sincs arról, ki 
lehetett ennek a szobornak inspiráló a lak ja . . ,
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És most érek csak a tűszúráshoz annyi mél
tányos és j ószándékú megértés után . . .

Zborón ma is zsonganak a méhrajok a hársfa
sor édesillatú virágbokrétái körül. A Nagyságos 
Rákóczi György fejedelem annyira szerette eze
ket a hársakat, hogy episztoláit alóluk keltezte: 
sub centum tiliis . . . Ezt a hársfasort is elnevezték 
Tir -útnak . . .

Rákóczi Györgynek és Rákóczi Ferencnek, a 
magyar nemzet legendás szabadsághősének ked
ves fáit odaajándékozták a cseh szokolok egykori 
vezetőjének . . . Miért? Tudom, a derék Tirs, a 
férfias tornász, megköszönte és elutasította volna 
ezt a megtiszteltetést, mert mint a férfias, nem
zeti, öntudatos szellem előharcosa, legelőször is 
azt mondotta volna «Zboró kissé messze van 
Prágától . . . Én szeretem hazámat és otthonomat. 
Emlékezzetek meg rólam ott, ahol éltem, küzdöt
tem, szerettem. De meg ki is volt az a Rákóczi? 
Sohasem hallottam róla ...»  És ha megmondta 
volna neki a rutén rongyosgárda késői unokája, 
hogy Rákóczi ki volt, tudom, hogy Tirs megemelte 
volna sapkáját és tisztelgett volna, mert nem fért 
volna össze önérzetével, hogy a hársfák közül, 
melyek neki sohasem illatoztak, melyek árnyéká
ban sohasem pihent, kitúrja a fejedelem emlékét. 
Hiszen ő csak becsületes polgár volt ; nem akart 
versenyezni a fejedelemmel, aki fejedelmi mivolta 
mellett még szabadsághős is volt, aki le tudott 
mondani mérhetetlen földekről, melyeket neki 
szántottak, aki lováról sárba, vérbe bukott le, 
mert életét szánta váltságul nemzetéért; és mert 
életét visszaajándékozta neki a jó vagy rossz 
csillagzat, meggyőződéséért elment földönfutó
nak. A nacionalista, a polgár Tirs tiltakozott volna 
az ellen, hogy az ő emlékét tűnek használják, mely 
szú r. . .

*

Jankorlca Hús« eaztendő Po«<ynyban *5
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Földreform! Egyetlen szót sem akarok szólani 
a nagybirtok keserveiről, a feudalizmus bukásá
r ó l. .  . Szó sincs erről. Csak elmondom, hogy a 
földhivatal mennyire értett ahhoz, hogy a meg
számlálhatatlan paragrafusok útvesztői közül mon
datokat hozzon ki, melyek tűszúrásait nem lehet 
elfelejteni.

Ez meg 1929-ben történt.
F. csallóközi faluban aratásra készültek, csak 

kevés a búzakereszt. A  kicsiny magyar falunak 
negyedannyi holdja sincs a határtagban, mint 
amennyi lélek él a nádfedeles tetők alatt, a rozzant 
kis ablakok mögött.

Még csak egy-két hét —  mondtam a derék 
embereknek —  és lesz föld. A  határba esik az 
uraságnak vagy 800 holdja. A földhivatali urak 
már föl is mondták a gazdálkodást; kétségtelenül 
csak azért, hogy a nincstelen magyarok között 
osszák fel a most ősszel barnuló, de majd a nyárra 
aranyló szántókat. Az «uraság» több testvér. 
Asszonyok, nem gazdák ; eljárt fölöttük az idő 
is, nem is vetődnek errefelé, mert idegen lett nekik 
ez a mi világunk. Az uraság maga is örömmel 
osztja ki a földjét és egymás között a pénzt. Olcsón 
adja a rögöt, bárha századok óta eleik uralták ezt 
a vidéket. Megértik az idők jelét. Rávettem az 
ismerős uraságot, adják a kerek birtokot a magya
roknak, potom áron. Mondjuk, a 150 legszegényebb
nek, hisz éppen ezeknek van legtöbb gyerekük. 
A  földéhség meg csúnya betegség, —  öli a lelket —  
mohó, mint a hét sovány esztendő gyilkolása az 
éhhalál előtt. Aki bírja, marja! Az egyik kiüti 
a falatot atyjafia kezéből is, a másik meggyűlöli 
ennen véreit, mert hogy földjük van. Végül az 
emberek valósággal megeszik egymást.

A koldus parasztok összeszedik utolsó fillérei
ket a ládafiából, a keszkenő sarkából. Egymásra 
akarnak licitálni. A szűkszavú magyarok bő-
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beszédűek lesznek; a csendesek ma a leghango
sabbak. F. községben nincsen már litánia, csak 
gyűlés és újabb gyűlés. Megegyeznek, összevesz
nek, újra egyeznek, egyesülnek. Küldöttségek 
járnak, kilincselnek. Asszonyok lehordják hites 
urukat, hogy csak másfél holdat bír vásárolni. 
A  koma lebecsüli sógorát, hogy hát annak nincs 
pénzecskéje —  adós fog maradni. . . Nincs senki
nek hitele —  a zsidó fabatkát sem ád rokkant, 
szerhás viskójára. A  tisztes öregek sopánkodnak. 
A fiatalok belépnek minden győzedelmes, idegen 
nevű pártba, hogy kapjanak a tagból. Magyarok 
nyüzsögnek a csehszlovák köztársasági pártban,—  
a csehszlovák agrárpártban, a városi kommunis
ták között. Belépésük jele, hogy velem, aki testvér
ként szólok hozzájuk, aki nekik akarom juttatni 
a földet, saját szobámban is föltett kalappal be
szélnek. Kilépésük jele, hogy leveszik a kalapot 
és újra a magyar ember tisztes nyugodalmával 
szónokolnak, lassan és okosan. Szóval, kilépnek, 
belépnek, újra kilépnek . . .

Hodza Milán, a szlovák vezér, aki csehszlovák 
földmívelésügyi miniszter, Prágában magyar föl
vonulást rendeztet magának. Fölhozat államkölt
ségen magának csizmás magyarokat, akik cigány 
mellett róják az ismeretlen Vaclavská és Jungma- 
nová útait a nagy idegen városban és éljenzik 
Hodza «apánkat», aki földet oszt a magyarnak. 
Egyik szlovák szatirikus lap* képet is közöl erről. 
Falovon ül Hodza, a miniszter. Lovát a kantár- 
száron vezeti két csatlós díszmagyarban. Mind
kettő emancipált fajú emigráns újságíró.** A faló 
mögött magyar parasztok. Még táblákat is visz
nek jelszavakkal, mint ahogy ez már szokás a

* Deres, szerkeszti Skorpius, Pozsony, I. évfolyam, 
4. szám : Mad’ari v Prahe =  magyarok Prágában.

** Békefi és Antal Sándor.
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modem «diadalmenetekben». A  táblákon ez áll: 
«Éljen Bergson gumisarok». Szóval, a jelszavak 
értelmetlenek —  mindegy, kire, mire vonatkoz
nak. A  kép magyaráz : ígérj a magyarnak föl
det —  azt is élteti, akiről, amiről nem is tudja, 
kicsoda, micsoda . . .

Mindegy : az élet csupa ízléstelen epizód. Majd 
ha tiétek a föld, szegény magyarok —  abból a 
földből újra kihajt az öntudat, ez az őserő, mely 
terem a hervadások, a téli fagyok után. Ez az 
öntudat benne van a földben. —  kitör és eget 
kér . . .

Jó hír érkezik Prágából. Legépelték már a vég
zést. Jóváhagyták a 150 szegény ördög földvételét. 
Így jelenti a prágai «kijáró ügyvéd» is, aki be is 
szedi busás tiszteletdíját. A kis vidéki uzsorabank 
hamarább tudja meg, mint én magam. No még 
egy kis csavarás fölfelé a kamatokon ; a magyarok 
megkapják a földet —  van mire betáblázni...

Egy hét múlva kézbesítik a végzést. Szószerint 
azt mondja : « ... töméntelen §§. —  nem lehetett 
a kérelmező 150 igénylő között a földet kiosztani, 
mert F. falvában van még vagy 200 kis igénylő 
gazda, akinek ugyancsak juttatni kell a birtok
ból . . .  Ezt a bizottság a helyszínén megállapí
totta, tehát a bizottság napidíjára és utazási 
költségére nyolc nap alatt ennyi meg ennyi fize
tendő be a csatolt csekken...»

Igazán szociális érzék : a fukaron terített asz
talról hulljon mindenkinek morzsa!

Vagy két hét múlva újabb végzés érkezik. Az 
egész 800 holdat mindenestül megkapja S. B. cseh 
gazdatiszt, aki pár év előtt állástalanul vándorolt 
ide. Nagy érdemei vannak, mert az új tarto
mányban «pacifikáit». Meg valami atyafisága ül a 
földhivatal egyik szobájában...

A  magyar lakosságnak mégis hivatalból kiutal-
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tak vagy másfél holdat. Ezt meg éppen ingyen 
kell az uraságnak kiadnia —  «községi temetőnek».

Ez az intézkedés talán fölösleges volt. Egy-két 
esztendő múltán túlságosan nagy az a másfél 
hold. Sok az ennyi embernek. A  faluban ezóta 
nincsen béke, de már —  egyke sem.

Számolok, számolok —  egy egész faluval ke
vesebb —  a magyar.

*

Sok kedves, magyar talajon virradt ünnep, 
Gyertyaszentelő, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napja, meg mások, nem lehettek már naptáraink
ban pirosra nyomva. Hanem következtek más, ne
künk idegen ünnepek, melyeket abból éreztünk 
csupán, hogy vetítő gépekkel fényárba úsztatták 
a mi csonka négy vártornyunkat —  a mi dómunk 
őrködő tornyát —  a mi ódon városházunk ott
honos becsület-hajlékát. Néha örömtüzeket lát
tunk a pozsonyi dombokon és nem sejtettük, mi
nek kelljen örülnünk. Néha rendőr, katona, csend
őrkordon zárta el az utcákat és megtudtuk, hogy 
megérkezett valaki, aki éppen a magyarságnak 
ellensége és ellenségeinket kellett volna éljenez
nünk. Ünnepelnünk kellett március 7-ét, az ősz 
Masaryk G. Tamás születése napját, ünnepelnünk 
kellett július 5-ét, mint Cyrill és Method ünnepét, 
mikor imádságos könyveinket kitiltották vagy 
elkobozták, mert azokban szó esett Szent István
ról, Szent Imréről, Szent Lászlóról. Máglyákat és 
örömtüzeket kellett megcsodálnunk július 6-án, 
mert ez Hús Jánosnak emlékünnepe, bárha mi 
nem vagyunk husziták, s bárha Hús férfiasán is 
halt meg és hősiesen meggyőződéseiért, nekünk a 
husziták csak egy emléket ajándékoztak, hogy 
végigzsákmányolták és pusztították a magyar 
északot. Fényes ünnep volt atléták, katonák, 
ágyúk, tankok felvonultatásával október 28-a,
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mert 1918-ban Prágában e napon mondták ki, 
hogy mi magyarok nem voltunk, nem vagyunk 
és nem leszünk. Ezt követte október 30-a, mikor 
Turócszentmártónban a szlovákok csatlakoztak 
Prágához, holott Prága ellen húsz éven át tollal, 
szóval szabadságharcot folytattak és folytatnak, 
mert Prága elvette a hivatalt, a kenyeret, a jogo
kat. Ezt nem én állítom, hanem a szlovák vezérek, 
Hlinka Andrástól kezdve, hagyományai letétemé
nyeseinek soráig és epigónjai tömegéig. Fellobo
gózott házaknak kellett hirdetni a zborovi csata 
emlékét, amikor a mi katonáink mellől átment cseh 
csapatok segítették állítólag diadalra az oroszokat. 
Zászlókat kellett meghajtani a Cáriton Hotel 
előtt, melynek erkélyén megmutatta magát Titu- 
lescu, ugyanaz, akiről Romániában Jorga tanár 
megírta, hogy «nem ő képviselte Genfben Romá
niát, hanem Romániában Genfet» —  ugyanaz, 
aki a magyarságot ázsiaiaknak nevezte és «nagy 
örömére veszendő vagy veszni termett nemzetnek, 
mert úgyis kiirtja a tuberkulózis». Ünnepelni kel
lett piros pünkösd ünnepén, mert elszlávosított 
táblákon írt községekből (Dunajska Streda, Ko- 
márno, Vráble, Stará D ’ála stb.) újjongva vonult 
fel a cseh agrárpárt magyar földre telepített tö
mege, a magyar föld húszévi haszonélvezői, hogy 
mutassák —  már ezek a magyar helyek is csehekké 
lettek. Ott vonult mögöttük lóháton a magyar 
huszár, régi —  nem tudom —  a Hadik- vagy 
Nádasdy-huszárok uniformisában és láncon cipelte 
a szegény rabszolga tótot, aki most szabad. . .

A  civilizáció minden utca fölé, hol tanulnak, 
mert iskola van ott, vagy szenvednek, mert kór
ház van ott —  kiírja a Lassan hajts! csöndesen 
hajts! jelzésű táblácskákat. A  csehszlovák nemzet 
húsz éven át igyekezett hangoskodni éppen akkor, 
mikor szenvedők voltak a közelben —  a magyarok, 
akiknek ezek az ünnepek nem öröm, hanem fáj-



dalmak napjai valának. Ilyenkor a magyarság 
megkapta a maga külön ünnepét. Hatósági szemé
lyek ellenőrizték, van-e lobogó a házon, égnek-e 
gyertyák az ablakokban. Megindult a razzia a 
«megbízhatatlanok» után. Törzsökös, tisztes ős
lakóknak x-szer kellett magukat igazolniok az 
utcán, különösen a kis-entente embereinek nagy 

'pozsonyi fogadásai alkalmával, amikor a detektívek 
vígan igazoltatták a külföldi hatalmak képviselőit 
is —  így például a volt osztrák konzult, az olasz 
konzult. . .

Később, már az utolsó években engedett va
lamit ez a kínos kényszerünneplés, mely alkalmat 
nyújtott főleg cseh lakóknak névtelen feljelenté
sekre lakótársak ellen, kiket szadizmusból vádol
tak meg «illojális» magatartással. Mi ehhez képest, 
a nagy demokrácia áldásához képest, melynek 
mintaképeként akart az új állam szerepelni, a 
cári rendszer! Vegyünk elő csak valami kis tükör
képet a cári birodalom korszakából!

Az orosz cárok idején dívott a szokás, hogy a 
rendőrség ártatlan embereket «találomra» össze- 
fogdosott. Nem azért, mert vétettek valamit, ha
nem azért, mert talán —  gondolkodni merész
kedtek. Ennek a vaktában eszközölt bebörtön
zésnek több célja volt. Az első és főcél az elret
tentés. A másik c é l: a véletlen útján adatokat 
szerezni esetleges titkos mozgalmakról. Az állami 
«közcélok» mellett szerepel rendesén az elfogatási 
vagy üldöztetést elrendelő közegek szerény magán
érdeke is : hátha kiderül mégis valami, és akkor 
nagy a hivatali érdem és az állam elismerése meg
nyilvánul valami előléptetésben. . .  Ez a találomra 
való összefogdosás nem azt jelenti, hogy a rendőr
ség úton-útfélen elfog mindenkit, akire éppen a 
sors esik. Nem, azokat kereste, akiket a régi Orosz
országban neblago-nadezhni néven ismertek. E kö
rülíró kifejezés kb. egyértelmű a megbízhatatlan-
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nal, értvén ez alatt oly állampolgárokat, akiknek 
meggyőződése valószínűleg nem egyezik a minden
kori kormány nézeteivel.

1918— 1930 között ennek az orosz rendszernek 
hűséges tükrei és utánzói a csehszlovák politikai 
hatóságok rendszerei. A cseh és morva interná- 
lási helyeket, Pellico Silvio spielbergi tanyáját, a 
theresienstadti fogolytábort, Illává fegyházát, 
Aranyosmarót börtönét szükségkép megismerte 
mindenki, akiről a hatóság vagy a köztudomás azt 
tartotta, hogy múltjánál, nemzetiségénél vagy 
gondolatvilágánál fogva alighanem erkölcsi lehe
tetlenség lelkesednie a békeszerződések bölcsesé- 
geiért, az új államalakulás áldásaiért vagy a fel
színre vetett «vezérekért». Így került az 1919. évi 
február 4-i ünnepen (a szlovák kormány pozsonyi 
bevonulása napja) a Szent Ferencrendi zárda cel
lájába dr. P. ö . egyetemi rektor, így vándorolt 
Illavára A. I. lapszerkesztő, dr. B. L. egyetemi 
sebésztanár, dr. L. I. történetíró, dr. K. A. 
egyetemi jogtanár, így került a Fadrusz-remek le
rombolásának ünnepére Aranyosmarótra B. J. 
megyei tisztviselő és egész sereg pozsonyi polgár. 
Ismétlem, csak pozsonyi eseteket sorolok fel. De 
nem is kellett a tűszúrásnak éppen letartózta
tásban állania. Később is százak és ezrek kerültek 
a fekete listára, mert házukon nem volt lobogó, 
ablakuk sötét maradt, mikor fényárban kellett 
volna úsznia. . .

Mert éppen szláv példával kezdtem, azzal is 
folytatom. Amikor Alexander, a minden oroszok 
cárja elrendelte, hogy a Moszkva melletti francia 
vereség ünnepére egész Szentpétervárt ki kell vilá
gítani, Mademoiselle Georges, a Comédie Frangaise 
Pétervárott szerződött tagja dacolt az ukázzal. 
Nem világított, mert francia szíve siratta a fran
ciák kudarcát. A rendőrség jelentette az orosz 
cárnak. Alexander cár csak ennyit felelt a rendőr-
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főnöknek: «/e ne veux pás, qu'on l’inquiéte, eile 
se conduit comme une bonne frangaise. . .» Nem 
akarom, hogy zaklassák. Ügy viselkedik, mint jó 
franciához illik. . .

A Lethe vizéből fölbukkant és hatalmi mámor
ban tobzódó szürke emberek, kik sohasem álmod
tak ennyi sikerről, kik vidéki ügyvédi íróasztal 
mellől, falusi tiszteletesek portájáról vetődtek az 
igazgatás élére, hogy megépítsék a demokrati
kusnak és szabadnak hirdetett köztársaságot, 
mely a Bach-féle rendőrállamnak olcsóbb kiadása 
volt, nem emelkedtek a cári önkénynek erre a 
magaslatára. Örökös és kínos volt a végefogy- 
hatatlan nemzeti ünnepek rákényszerítése embe
rekre, akiknek sorsközösségébe nem illett bele 
e sok ünnep.

Ilyenkor megdöbbentett az államférfiak —  
vagy nevezzük őket csak hivatalos embereknek —  
naivitása. Az, hogy örülni tudnak görögtüzeknek, 
melyeket maguk gyújtanak önmaguknak, hinni 
tudnak lángokban, melyek nem a lelkekből lob
bannak. Nem tehetek róla, hogy e téren konzer
vatív maradtam, —  nem, nézetem valósággal 
ásataggá kövült. Vagyis én pillanatig sem bírnék 
örülni annak, hogy pl. önmagam írnám meg ma
gasztaló szóval saját művem kritikáját. Vagy pl. 
sehogy sem tudnám elhinni, hogy a közéletben 
őrszemhelyem biztos, ha embereket látnék, kik 
vörösre tapsolják tenyerüket, mert függnek tőlem, 
vagy a tapsért tőlem veszik fel —  a napi díjat. 
Valahogyan sohasem tudnám elhinni, hogy jó 
barátom az, akinek pisztolyt szegeztem mellére, 
hogy ennek ellenében utánam mondja a hűség 
esküformuláját, utánam mondja, mennyire szeret 
és rajong érettem. Éppígy nehezen igazolná lelki
ismeretem, hogy legbecsületesebb keresményem az, 
amit hatalmi szóval koboztam el embertestvérem
től. Csodálatos, hogy államférfiak és hivatalos



emberek ily naivak és rendesen mentesek efféle 
ásatag, köznapi kétségektől. Talán azért, mert 
azt, aki történelmet csinál, már ez a célkitűzés 
önmaga megáldja színvaksággal is. Végre törté
nelem az is, ami rosszul végződik.

*

Csöndes kis magyar falukban sorra emléke
ket emeltek apák és anyák, pártában maradt 
arák és özvegyek, a falu fiainak, akik nem jöttek 
haza. Álljanak ott a becsületes nevek, szép 
aranyló betűkkel. A távoli galíciai, szibériai vagy 
doberdói sírokon kivirágzik egy-egy szál mezei 
virág. Itthon az aranyló betűkből kisugárzik a 
fájdalom gyógyító rádiumsugara, az emlékezés és 
az elment, de vissza nem tért emberek becsülete. 
Így volt- ez Félen, Taksonyban, Vágfarkasdon, 
hol mindenütt magam is ott álltam a tisztelendő 
és a tiszteletes között, akik megértéssel vallották, 
hogy becsületben nincs különbség magyarok kö
zött sem égen, sem földön. Voltak faluk, melyek 
messze idegenbe elküldték egy-egy őszülő apát 
vagy bánatában katonássá keményedéit anyót, 
hogy arra a lengyel temetőre vagy olasz katona
földre szórjon szét koszorúkat, hazai búzavirág
ból, mályvarózsákból vagy valamelyik magyar 
parasztvirágból, ami éppen a kertek alatt akad. 
P. pozsonymegyei község sem akart elmaradni. 
A vének összeszedték a pénzt; a fiatalok készül
tek az ünnepre ; a kántor tanította a zsoltárt a 
mezítlábas fiúknak, a lenhajú apró lányoknak. 
Nem támasztottak igen nagy művészeti követel
ményeket, —  csak annyit, amennyit az összegyűlt 
bankó megengedett. Csak azt kívánták, ábrá
zoljon a szobor magyar katonát. Ez ellen csak 
nem lehet kifogása a hatóságnak. Végre is 1914—  
1918 között mégis csak volt valami háború... 
Azok a magyar fiúk és férfiak mégis csak eleshet-
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tek valahol, mert nem jöttek haza. Nem jött hír
mondó sem. Az a tisztes Bódi gazda csak nem 
állót be Szibériában bolsevistának.. .  A fiatal 
patkoló kovács, Hosszú Ferenc, meg csak nem 
fi leségesedett meg újra S mipalatinskben vagy 
Jekatarinodárban, mikor idehaza úgy siratták 
párja meg édesgyerekei...  Hogy lehetne kifogása 
a hatóságnak? hiszen halott ember már senkinek 
sem ártalmas. Bi ony annyira szanaszerte porla- 
doznak, ki nagy Halics erdőjében, ki a Karsztok 
borókái alján, ki a nagy olasz kövek tövében, 
hogy hazajáró lelkűk is hetekig bolyongana, 
hogyha újra összeállanának a 13-as honvédezred 
valamelyik századába. . .

Megérkezett ponyvákba takargatva a kő
szobor. Minden készen van —  1936 pünkösdjére. 
Csak még valami beszéd kelene, mert hogy a 
magyarnál beszéd nélkül nincsen ünnep. De hát 
nem kell politikus ember. Hátha az véletlenül 
mondana valamit, amiért megfenekedik a kor
mány, mely hiszen nappal azért izzad, éjjel azért 
virraszt, hogy nekünk, szegény magyaroknak, 
sarabolja az utat az i ;azi csehszlovák paradicsom
élet felé. Beszél majd a tisztelendő meg a ti ztele- 
tes. Ezek bölcs férfiak; nem mondanak olyasmit, 
amiből kizsugorodik valami rendtörvényes baleset. 
Nem idéznek ők valami veszedelmes régi magyar 
verset, legfeljebb idézik és idézgetik a legnagyobb 
—  a legszebb költeményt, amit talán az Úristen 
maga írt, mivelhogy «Szentírásnak» hivatik. A tisz
telendő úr majd az evangéliommal —  a tiszteletes 
majd az evangyéliommal kezdi és végzi. Megáldják 
a neveket: Asztalos Sándor —  Ács Lőrinc —  
Beke Márton —  Búcsuházi György —  meg a 
tö b b i...

De szépséges szép ünnep lészen ez —  szent is, 
magyar is.

Hárman kopogtak be nálam deputációban.
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—  Ott áll már a mi vitézünk kőből. Csak köz
legény, de hős volt. Kifaragtattuk a derék pariu- 
bicei mesterrel. Még nem láttuk, mert ponyva meg 
szalmacsutak borítja. A mester átkötözte alkar
vastag kötelekkel, hogy sehol ki ne csorbuljon, 
se ábrázatja, se honvédmundérja, no meg leg- 
kevésbbé a szuronya...  Ne félj, fiam, csak előre!... 
Addig ne is lássa a falu, míg meg nem kondul a 
mi harangunk.. .  Tessék kijönni P.-re. Hintót kül
dünk az állomásra. Tessék szólni majd a szobor 
előtt, amiért nem haragudhatik meg a nacelnik 
(járási főnök, szoigabíró-féle). Szépséges ünnep 
lészen. . .

Meghatva kérdem : Bíró uram, kelmetek tisztes 
familiájából is aranyoztak a talapzatra nevet?

—  Igen. Józsi fiamét. Már 1914 augusztusában 
Sábáénál. . .

—  Az enyémet Simbirskben vitte el a tífusz. 
Úgy mondják, akik hazagyüttek% Anyjukom ma 
sem hiszi. 0  még vár. Én csak az Úrban hiszek. —  
Beszéli az esküdt.

A falusi küldöttség vezetője, a kaputos, vagyis 
inkább bekecses helyi nagyság —  a leghallgata
gabb. Éppen csak kezet fogunk egymással. Tenye
remben megérzem, hogy ujjai csonkák ; visszás 
a fogásuk. A nagy halállal fogtam kezet; ezek az 
ujjak is szerény jegyzetek a hangos történelemhez.

—  Mester uram, velük volt?
—  Velük. —  Halk a szava —  szemlesütős a 

mosolya. Mentegetődzik, hogy velük volt és haza 
mert jönni —  élve. Suttogva teszi hozzá : —  Csak 
az ujjaim fagytak le, —  Uzsoknál. Csak.. .

—  Megígérem, hogy ott leszek a pünkösdi 
ünnepen.

Vagy egy hét múlva újra bekopognak nálam. 
Nem lépnek be, hanem csupán beszivárognak. Las
san jönnek, mintha sokan volnának. Torkukat 
köszörülik. Szomorúak.
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_ ?
—  Kérni jöttünk, ne tessék kijönni...
—  Elhalasztották az ünnepet?
—  Nem. Tisztelendő urunk lefekszik arra a 

napra. Láza lesz. Tiszteletes urunk lefekszik arra 
a napra. Reuma fogja kínozni. Tetszik érteni... 
Csak a hatósági emberek fognak szolnokolni. . .

—  Sebaj. Az a szép szobor némán legtöbbet 
mond.

—  Igaz, az legtöbbet mond, csak a szobor 
nyelvét mi nem érthetjük.

—  Hogy-hogy?
—  A szíja m ia tt...
—  A szíja miatt? Ezt igazán nem értem.
Az esküdtből kitör a töredezett beszéd.
—  A mi fiainknak... A  mi összegyűjtött 

véres pénzünkből. . .  Annak a közkatonának, akit 
remekbe faragott az a pardubicei kőfaragó mester, 
a mellén keresztül —  entente-szíja v a n ...  Az a 
közkatona, aki a mi emlékünkön áll őrt kőből, 
ellenség volt. A  jegyző úr azt mondja: csak nem 
állhat ott magyar honvéd! A  magyarok jogtalanul 
estek el. Csak a másikak, akiknek ilyen entente- 
szíjuk van —  szóval a cseh légionáriusok —  har
coltak az igazságért. Ne tessék kijönni. Mi sem 
leszünk ott. A sógor kiutazik Lengyelbe, a komám 
kimegyen Goriziába. Odaviszik a mi koszorúinkat. 
Sok virág termett a rétünkön. Szép napos máju
sunk volt. Kérem —  a mi fiainknak —  a mi véres 
pénzünkön! Akármily vitéz volt is az a másik, 
az a szijas katona —  ellenségünk volt. Azt a minden
ségit annak a szíjnak! Tessék megbocsátani..

Szótlanul kezet fogtunk. Megint éreztem mar
komban azokat a csonka ujjakat, a roncsokat, 
amiket lefagyasztott Uzsok téli éjszakája.

—  Tenyerembe szorítom homlokomat és kér
dezem magamban —  nem is tudom, kitől, magam
tól vagy attól, aki mindenütt meghall —  miért
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mindez? Mire való ez a tűszúrás —  ott, ahol 
talán jobban fáj, mint a gyilkos golyó annak az 
Asztalos Sándornak, Ács Lőrincnek —  meg a 
többinek... Miért mindez?

★
Karácsony. . .
Szép gondolat, a szeretet ünnepén a gyerekek 

lelkét angyallá varázsolni. Ilyenkor csendül a 
csengetyűszóra a régi ének : «Angyal az égből...»

A tanító buzgólkodik a külvárosi iskolában. 
Az ártatlan gyerekek várakozó arccal gyűlnek 
össze és áhítattal várják, hogy kigyulladjanak a 
karácsonyfa csillanó gyertyái és félénken kinyúj
tott kis tenyerükbe peregjen egy-egy aranyfüstös 
dió. Karácsony az ártatlanok, a szegények és a 
jók ünnepe.

Az angyalok igazán le is szállanak a földre. Két 
szálasabb leányka perdül az emelvényre; hó
fehérbe öltöztek, szárnyaikat átfonja a csillogó 
ezüst. Tele öllel ontják a diót, almát, csokoládét, 
az ékes, tarka fémpapírba göngyölt édes kincse
ket, mindent, ami a szegények és lelki szegények 
öröme. Az egyik angyal mellén aranybetűkkel 
ragyog: Praha, a másikén: Brno. Egyszerre csak 
közéjük sompolyog a harmadik angyal, hogy 
éppen a magyarok közül is legyen égi hírnök. Milyen 
igazságosak a szeretet napján a magyar kisebb
séggel! Ez a harmadik angyal vézna. Patyolat 
palástja pecsétes, kopott. Szárnya szegetten lohad 
le. Keze üres —  ő nem hozott semmit. A  másik 
két fényes angyal neki ront, nagy dőzzsel kiker
geti, mert nem hozott semmit. . .  Ennek a vézna, 
kopott angyalnak mellén sötét betűkkel ékeske
dik a felírás : Budapest. . .

Anno 1935. Így ülik a szeretet ünnepét a volt 
magyar városban. . .  A rendező tanító, akinek 
hivatása az, hogy a jóság apostola legyen. Az akto-
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rok gyermekek, akiknek lelke kell hogy érintet
len maradjon. Karácsony volt, mikor a jászol elé 
borulnak pásztorok és királyok. Miért? —  Miért?!

KÜLFÖLD.. .
Külföld. . .  Ez a szó nekünk, magyaroknak 

még valamivel többet jelent, mint más nemzetek
nek. Nekünk ez a szó többet mond, mint holdak
ban, hektárokban, acre-okban, desjatinokban ki
mondható mérhetetlen területet. Mást mond, 
mint hét-tíztagú számjegyekben megjelölt embe
riséget. A  magyarnak a külföld idegenséget jelent 
és nagy tragédiát. Idegenséget azért, mert mi 
ismerjük, becsüljük, csodáljuk, csak nem mindig 
akarjuk vagy bírjuk követni ennek a külföldnek 
nagyságát, eszmeáramlatait, történetét. A  kül
föld —  mondjuk egyszerűen: ők nem ismernek 
bennünket. Mi testvéreik akarunk lenni minden 
bánatukban, örömükben, célkitűzéseikben ; sike
reiknek, glóriájuknak örülünk, —  megrendülései
ken megrendülünk. Mindenkor becsületesen érteni 
akarjuk őket. ő k  nekünk nem testvéreink. Leg
többször meg sem értettek, vagy nem is akarnak 
megérteni. De ez a szó «külföld» nekünk külön 
tragédia, —  mert sok millió magyarnak saját 
hazáját külföldnek kellett írnia, neveznie...

Hogy mit jelent idegen népek, distinguished 
foreigner-ek (előkelő idegenek), több százezer vagy 
több millió példányban elterjedt lapok cikkírói 
tájékoztatása vagy meggyőzése kis nemzet vagy 
az 1918-ban capitis deminutio-ként föltalált és 
agyongarantált, de mindenütt semmibe vett «ki
sebbség» igazáról, —  azt csak az tudja megmon
dani, aki húsz éven át próbálkozott ezzel a kísér
lettel és elérkezett mégis odáig, hogy porszemek
ből hegyeket emelt, —  cseppekből tengert árasz-
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varázsolt világtalanokat. A nagyvilág cikkíróinak 
tudása és ismerete a magyar problémákról nem
csak fogyatékos volt 1918 után, hanem egyene, 
sen —  enyhén szólva —  negatív. Csiszolt elméjű- 
síma tollú toliforgatókkal volt dolgunk, akiknek 
lelki struktúrája, ítélete, temperamentuma más 
és más volt aszerint, hogy milyen a fajuk vérsége, 
milyen ennek az idegen vérnek —  hogy úgy mond
juk —  vérnyomása és érverése —  más és más a 
szerint, Párisban, Londonban, Rómában, New- 
Yorkban vagy északi fjordok partján írják-e cik
keiket. Valamennyi a legelőkelőbb csehszlovák 
hivatalokból, a «legmagasabb» helyekről tért be 
a kisebbségi emberhez, onnét, hol homlokegyenest 
az ellenkezőjét mondták nekik vagy igazolták irat- 
szerűleg, mint amennyit és amit ez a kisebbségi 
ember vallani készült. Ez a Kálváriának még csak 
első állomása v o lt : megérteni, kivel állunk szem
ben . . .

A Kálvária másik állomása volt, ezeket a sok
szor kiváló, sokszor gyanakodó, néha felületesen 
érdeklődő, akárhányszor csak globe-trotter sze
mével látó kedves idegeneket meggyőzni arról, 
hogy a magyar nemzet és ide-odatolt árva «ki
sebbsége» nem kveruláns, nem malkontens, nem 
minden államban ábrándos vagy áldatlan össze
esküvő, hanem minden állami kötelességének lojá
lis teljesítése mellett is valaki, akinek történelmi 
és népi igazságai és jogai vannak és ezért tudatosan 
hinni akar és mer is a jog uralmában, mely végre 
mégis az emberi civilizációnak egyik alaptana, a 
népi lét egyik föltétele, mert nélküle az értékes 
nemzet hiába kér részt munkában, küzdelemben, 
az élet célkitűzéseiben és javaiban, el kell pusz
tulnia, mint az indiánoknak, kiktől elvették az 
életföltételeket —  az ijjat, a prairiet, a nagy kék 
levegő t... Minden jóakaratuk mellett kálvária-
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állomás volt, meggyőzni őket új színekről, melye
ket az ő hazájuk szivárványainak spektrumában 
sohasem láttak, —  meggyőzni őket mindig tárgyi
lagosan —  és tárgyilagosan az elkeseredés, a fáj
dalom vagy a lázadó önérzet perzselő pillanatai
ban, meggyőzni mindig jéghideg faktumok lenyű
göző, tapintható, testté varázsolt erejével és le
gyűrni eközben a legemberibb érzéseknek a lát
szatát is, hogy a faktum, a fact-e 1 ne homályosul- 
hasson az érzelmek permetegében vagy vihará
ban, hanem maradjon tiszta faktum, amelyet 
napfényesen világít meg a vetítés. Ezt kellett 
végezni koldusszegényen, tudva, hogy egyetlen 
garas ellenértéket sem adhatunk egyetlen betűért 
sem, mikor a másik oldalon minden propaganda
cikket arannyal mérnek föl. Tudnom kellett, hogy 
órák vagy napok vagy hetek munkája után a 
cikk csak egypár sorban tömörülhet össze, mikor 
a magyar problémák könyvtárakat tölthetnének 
meg, mert a gondok melegágyát évtizedek óta 
sokféle kéz művelte nekünk, mert a problémák 
gyökere elágazik messze a honi talajba és messze, 
idegen földbe, idegen lelkekbe és hervadást meg
állítani csak új tavasz egészséges pirkadása képes.

Ezt a szizifuszi munkát mindig vállaltam és a 
húsz esztendőből csak egypár típust akarok be
mutatni, akikkel szerencsésen összehozott —  
mondjuk: a sors. Voltak közöttük, kiknek áldom 
emlékét, voltak közöttük, akiknek nézete meg
rettentett, mert nézetük messze millióknak fel
fogását tükrözte és körülvette az én hitemet és 
szárnyaszegetté tette az én vágyamat, hogy sok
szor áthághatatlan és végefogyhatatlan kínai fal 
tövén futkostam és kétségbeesetetten kerestem 
a —  kaput. . .

16Jankovics- Húsz esztendő Pozsonyban.
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Az első fecskék — nagy ősszel.

1918 november vége...
A becsületes emberek mindig csalódnak. Most 

is a becsületes emberek azt hitték, hogy az, aki a 
négy és félesztendő után, mely férfiak múlását és 
jellemek sodródását, asszonyok könnyét és erköl
csök lesiklását írta a történelemnek egyébként sem 
épületes könyvébe, elsőnek kimondja a béke meg
váltó nevét, az új idők legnagyobb jóltevője lesz. 
Nem így történt. Még a tudomány is közönséges 
bűnöző lett, vagy gyilkos módszereket és nem
zetközi betörőszerszámokat gyártott vagy elsze
gődött hamis tanúnak hazugságok mellé. Még a 
beteg embert is csak azért foldozta, hogy új harc
ban tűzállóbb legyen. Szóval az emberiség —  ez az 
összességének állítólagos erényeire büszke, fogya
tékos tudására, barbárságának fénymázára gőgös, 
önmagát Isten képmásának képzelő emberiség 
újra gyarlónak is, gonosznak is bizonyult.

Alighogy a határokon elszakadt a drótsövény 
és alighogy a katonák, akik nem törődve a hol
nap virradásával, négy év előtt megszállottan 
maséroztak a határokra és most újra nem törődve 
a holnap virradásával, újra megszállottan, de 
dacos hordákká bomolva özönlöttek haza, —  tüs
tént megindult a riporterek tömege is Közép- 
Európa felé. Ezek a fürge, kíváncsi emberek 
négy és félévekig azt írták, amit egy-egy marsall 
vagy egy-egy premier parancsolt nekik. Most 
szerteszáguldoztak a betegen vonagló Európában, 
hogy megnézzék, mit művelt az irtó fegyver és a 
mérgezett toll?

Első állomásuk rendesen Bécs volt, hol hadi 
marazmusban múlt ki a megvénhedett császár
ság és koldússzegényen hagyta hátra egyetlen 
terhelt örökösét, a marxizmust. Pozsonyban is 
legott megmozdultak a szabadkőműves páholyok
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íródeákjai, akik nem voltak igazi kőművesek, 
hanem inkább csak falbontók és értettek ahhoz, 
hogy a földszínével egyenlővé tegyék azt is, amit 
még meghagytak a háború bombavető katapultái 
és villámokkal felfegyverzett légiói. Mindenütt 
izgalom és izgatás.

Pozsony különösen érdekes szomszédság volt. 
Először is itt hömpölygött a Duna, kelet nagy 
országútj a, melynek kiegyengetéséhez nem kellett 
macadam, nem kellett kavics, beton vagy szurok. 
Most mindenki akar belőle legalább egypár hul
lámot. Osztrák mesgyén, alig pár kődobásnyira a 
Morván túl van Schlosshof, melyben a fiatal 
Király rejtőzik, aki pár nap alatt országtalan 
bujdosó lett. Azután Pozsonytól alig pár állo- 
másnyira új hadi front van. Senkvic és Cifer szlo
vák faluk között húzódik az odacsempészett 
demarkacionális vonal, amit nagyzó névtelenek 
frontnak kereszteltek el. Egypár meg nem szökött 
katona, aki még nem tűzte sapkájára Lenin vörös 
szalagját, de önmagát már nem vette komolyan, 
még őrt áll ott addig-ameddig, —  mert szemben áll 
ugyancsak egypár szlovák legény, aki magát 
szintén nem veszi még komolyan, maroknyi le
gény ; —  azok állították őket erre a frontra, akik 
a nyugati fővárosokban előkészítik a nagy oszto- 
zást. Meg az újságíróknak másként is érdekes ez a 
Pozsony. E városon túl él valami nomád nép, az 
ázsiai, akit a régi krónikás baráttól kezdve a 
modem, a frankon, fonton, dolláron vásárolt 
publicistáig mindenkinek szabad megrágalmaz
nia, —  nép, mely veszedelmesebb, mint a boche, 
mert boche-ba oltott kutyafejű tatár.. .  Érdekes ez 
a Pozsony, mert ott kezdődik a misztikus balkán, 
a régi —  vagy a problematikus nagy balkán, az új...

A Bécs— Pozsony közötti kopott villamoson 
érkeztek az első fecskék. Nyugatról az első idegenek, 
akiket 1914 augusztus óta láttunk. Addig négy és

i0*
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íél esztendőn át Pozsony idegenforgalma kórház
vonatokból és hadifogoly-transzportokból állott. 
Ezt az idegenforgalmat vagy a mentőautók sziré
nái jelezték vagy öregesen cammogó szuronyos 
népfelkelők között bozontos, elnyűtt férficsopor
tok. Krisztusszakállú szibirjákok, kiknek szemé
ben hótakaróként tükröződik a melankolikus 
niéevo; tatárképű kozákok, kiknek szeme a városi 
utcán is Volga-pusztát, befújt nyírest, apró lovakat 
keres ; kócos, vad orcájú, hóri-horgas férfiak, a 
Fekete hegyek mögül, kiknek nyugtalan tekintete 
összeméri a város kopárságát az ő Fekete hegyeik 
kopárságával; alacsony, fürge olaszok, kiknek 
fiatalságát hiába cáfolgatja kiserkedt asszír-sza- 
kálluk —  komoran dideregnek pecsétes, megtépett 
csukaszürke carbonárijukban. Kevés volt kö
zöttük, aki örült a hadifogság által ajándékozott 
életnek. Valamennyi szomorú katona —  nosztal- 
giás ember. Az élet fájának lepergett levelei; a 
vihar messze verte őket a törzstől.

Szóval most, a remények és tragédiák nagy 
novemberében láttuk az első ellenséget —  civilben. 
Három újságíró volt. Néztük őket, mint valamikor 
Guanahani szigetén a rézbőrűek az első fehér 
embert . . . Évek óta nem láttunk ilyen jószövetű 
és jól szabott ruhákat. Jól táplált emberek voltak, 
akik a kenyérjegyet csak hallomásból ismerték. 
Tüstént el is kértek egypár ilyen szomorú cédulát 
emlékül —  kuriózumnak. Mi világlátott, a duplán 
számító években megőszültek, szinte gyerekesen 
csodálkoztunk, hogy ők is olyanok, mint mi. 
Talpon járnak és nem szárnyakon, de csakhamar 
azt is láttuk, hogyha nem is szárnyakon, de 
lábtón mozognak, mert vagy kétszeres ember
magasságról néznek le reánk, a legyőzőitekre. Lát
tuk, hogy ők mégis egészen mások, mint mi. 
Ügy néztük őket, mint a rács mögül a rugdalódzó 
zebrák a fegyelmezett paripákat.
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Kumlik Tódor polgármesterünk engem bízott 
meg, hogy álljak vendégeink rendelkezésére, —  
és ha máskép nem, testemmel is tartsam távol 
tőlük a hívatlanul idecseppent két budapesti 
újságírót, a dekadencia és destrukció egyik nagy
mesterét és a petyhüdtképű, szemüveges femi
nista szociológus asszonyt.

Hárman voltak. Az első egyenesen Párisból 
jött, karcsú, elegáns férfi, aki már ki is pihente a 
Champagne és Verdun minden szörnyűségét. 
A  gloire-tói megittasult ember, akinek Európa 
a Rajnánál végződik. Azontúl csak két faja létezik 
az emberiségnek : németek és nem németek. Kö
dösen kialakult képzeletében még három sziget, 
melyek legalább is olyan mesebeliek, mint Gulliver 
utain a szigetek. Ezek a brave Beograd, —  l’énigme 
Moscou és a harmadik, nőire amié, la Tchécoslova- 
quie. Első napjával hamar végezett. Autót bérelt 
és elszáguldott Schlosshofba, hogy megnézze 
Károly király-császárt. Arról, hogy látta-e, vagy 
általában mit látott, másnap egyetlen szót sem 
szólt. Az thiszem, diszkréciója útja eredménytelen
ségét jelentette. Délután már kirobogott a «szö
vetséges» frontjára Cifer mellé. Este, a kis diner 
alatt szomszédom volt. Engem és egész nemzet
ségemet pár mondattal kivégezte.

—  Vous étes madjar?
—  Igen.
—  Allors défaitiste. . .
Nem lehetett vele vitatkozni. Amit a buda

pesti őszirózsás forradalom gyászmagyarjairól hal
lott, —  amit az itteni ciferi fronton látott, azt 
nem lehetett tagadni. Az ő szemével nézve —  volt 
valami igaza. Hiába fejtegettem neki, hogy vagy 
600,000 magyar porlad Limanovától a Pordoi- 
hágóig, Arrastól Dornavatráig és Sabácig, magya
rok, kik idegen célokért haltak, de magyar álmot
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álmodnak. . .  Ezt a nemzetet nem illetheti a 
défaitista je lző ... Elintézett.

—  Önök, magyarok nem értenek a harcokhoz. 
Sohasem győztek. Törökjeiket —  így: vos Tur- 
ques —  szavójai Eugen verte ki. 1849-ben Pas- 
kievics legyűrte honvédségüket. És most, mes 
pauvres réveurs, ítélkeznek ezer éves perükben, 
melyet nemzetiségeikkel folytattak . . .

Mára befejeztük. Ez a francia közíró nem volt 
igazi első fecske. Egyetlen szava sem jelentett 
tavaszodást. Nem emlékezem nevére sem ...

Nagy Isten, mit írhatott rólunk az ő lapjai
ban . . .

A  másik újságíró Mr. Régnier volt. Nem 
monsieur, hanem mister Régnier. Francia ő is, de 
azt hiszem, bár biztosan nem tudom, canadai 
francia, mert ő már magával hozta nemcsak a 
nagyobb távolság kötelező tájékozatlanságát, ha
nem a nagyobb távolság tárgyilagosságát is. 
Ahogy nem lehet nagy bíró, nem lehet nagy orvos, 
nem lehet alkotó ember, akinek szíve nincs tele 
mélységes jósággal, úgy nem lehet igazságos és 
igaz újságíró, aki nem a jóság Ariadne-fonalába 
kapaszkodik, legalább félkézzel, amíg jobbjával 
ír. Ez a szikár, halkszavú francia amerikánus első 
sorban nemesszívű ember volt. Körül akart nézni 
Pozsony jövőbeli határain. Azt mondta :

—  Először a tájat akarom ismerni. Azután 
már könnyebb megismernem a táj embereit, —  
a népet. Azután már könnyebben megértem az 
emberek közé emelődő vagy lerombolandó való
ságos vagy lelki határköveket. Sohase bántsák 
írótársaim nézetei. Les frangais sont toujours 
extrémes. A  franciák mindenkor szélsőségesek. 
Nekem elhiheti, mert az én vérségem is francia, —  
csakhogy szemem már hozzászokott Amerika 
távlataihoz. Kezdjük kicsit a történelemnél, mert 
végre is igazi történelmet csak történelemből lehet
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csinálni. Menjünk ahhoz a pompás négytornyú 
várromhoz, melyet tegnap azon a dunántúli kis- 
vasúton legelsőnek pillantottam meg Pozsonyból. 
Mon aimable guide, come on. . .

Belegázoltunk az arasznyi hóba. A gettó sarkán 
megakadtunk a remek kis keskeny barokkház előtt. 
Fényképezés. Fölballagtunk a csavart, lépcsős 
utcába. Kibetűzte az utcatáblát: Petőfi-utca.
ő  már hallott valamit Petőfiről. Lehajtott, fedet
len fejjel állottam a géniusz csodatévő varázs
ereje előtt. A  kiskőrösi jó öreg korcsmáros kóbor 
fiának, az első magyar ismeretlen katonának dallá 
vált lelke mégis csak nagyobb hatalomnak bizo
nyult, mint a szétesett monarchiának minden száza
dos hatalma. Nagyobb propagandának bizonyult, 
mint 1867 óta minden magyar kormányférfiú meg
nyilatkozása Nyugat felé. Ezen a kálváriás utamon 
is Petőfi szelleme egyengette a tüskés rögöket. 
Mr. Régnier valahol olvasta az «Egy gondolat 
bánt engemet...» angol fordítását. Fölmutatott 
az utcatáblára és ismételgette az emlékezetében 
megmaradt egyetlen sort: « ...o tt hagyjanak
engemet összetiporva...»  Hozzátette:

—  Most ott hagyják Önöket is —  össze
tiporva . . .

Lelkünk közelebb került egymáshoz. Éreztem, 
hogyan fogy Pozsony és Amerika között a sok 
ezer mérföld —  a meleg kézszorításig. Petőfi 
bemutatott egymásnak, —  bemutatta nemzetemet 
az idegennek.

A szép régi várkapu előtt nem állott őrség. 
A  csonkatorony alján egyetlen szál őrmester lé
zengett. A hóba rótt csapákon látszott, hogy 
itt napok óta csak egy ember tapossa az utat. 
Az őrmester —  13-as honvéd —  a furcsa pozsonyi 
trializmus tipikus terméke volt. Egyforma folyé
konyan és egyforma rémes kiejtéssel beszélte a 
magyar, a német, a szlovák nyelvet. Egyforma



248

jámborsággal és egyforma zsörtölődéssel lett volna
katonája vagy polgára akármelyik «népiségnek», 
melynek majdan a nagyhatalmak, kiknek ehhez 
a városhoz semmi közük nem volt, odaajándékoz
zák Pozsonyt, mert könnyű a máséval rendel
kezni. Ez az itt felejtett őrmester fürgén muto
gatta nekünk a várkaszárnya termes szobáit a 
börtönökig. Dicsekedett a renddel. A «vörösök» —  
így említette a többi katonát, hazamentek, ő  érti 
őket. Az asszony... a gyerekek... a kenyér... 
ő  nem kapott parancsot, hogy hova rukkoljon. 
A kamarában talált pár hétre elemózsiát. Szépen 
kisöpört, kitakarított mindent, ő t itt felejtette 
a brigadéros. Neki mindegy. Majd csak jönnek 
magyarok, franciák vagy éppen azok a csehek, 
vagy tudj’ Isten, miféle szerzet jön. Azok majd 
csak hazaküldik őt is. Már igazán megérdemli. 
A  harctéren vagy hatszor volt. A  derekában 
most is hord egy orosz golyót meg egy olaszt; 
szépen összeférnek ott. Csak néha esős napokon 
századosáról és a felcseréről álmodik. Van egypár 
medagliája is . .  . Ezért ő még úgy tartja, hogy 
parancs nélkül a katona nem hagyhatja el a he
lyét. ő  igazi Pressburger. Ezt legalább is azzal a 
büszkeséggel mondotta, mint a francia a grande 
nation szót. Nem kérdeztem, de tudákosan ma
gyarázott, bárha történelmi ismeretei a külvárosi 
Mutterl képzeletén és hagyományain alapultak. 
Szerinte a várat Mária Terézia építette. Ezért 
emeltek neki szobrot a Dunaparton. 1848-ban 
csaphatott bele a villám. Akkor éghetett le. Hogy 
innen indult útra Árpádházi Szent Erzsébet? Azt 
hiszi, ez csak legenda. Még az ő apjának mesélte 
ezt a derék Páter Scherz, az a szabadfejű pap, 
aki párjával önmaga eskette meg önmagát. Régen 
volt, mese lett. Pár esztendő —  és az egész nagy 
háború is csak mese lesz. «Alle müssen mir árnál 
abkratzen. Auch die guaten Tschechen.» Ezzel
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fejezte be elmélkedését, de még átmutatott a 
Dóm tornyára. «Nézzék, ott a magyar korona a 
torony tetején. Az ott marad. Oda nem tud érte 
felmászni senki. Ott marad.»

Borravalót nem fogadott el, —  csak cigarettát 
kért. Mr. Régnier markába nyomott egész csomag 
amerikai camelt. Az őrmester rágyújtott, —  nagyot 
köhentett. A cigarettát eloltotta és sapkája alá 
rejtette. Majd vasárnap tovább szívom —  úgy
mond —  mert ez igazi entente-dohdny.

Régnier barátomnak —  most már így merem 
nevezni —  angolra tolmácsoltam a derék katona 
meséit. Mosolyogva jegyezte m eg: ha itt ilyen 
nép lakik, a Pressburger nemzet, melyről eddig 
nem hallott, —  nem is volna rossz gondolat, a mi 
városunkból semleges területet formálni.

Körülnéztünk a várfal alatt. Át a Dunán. Ott 
Oroszvárnál lesz a határ. Amott a sziklán áll 
Árpád; átnéz a Morván. Dévénynél lesz a határ. 
Arra, a behavazott pozsonyi szőlőkön túl, a csalló
közi rónaság. Ott nem lesz cövek. . .  A  Duna 
maga lesz a határ . . .

Régnier órájára nézett.
—  A szállóban vár munkatársam, a portable 

(írógép). Ma még egypár cikket kell írnom. Most 
csak annyit ; nem jól van így. Vannak dolgok, 
amiket nem lehet papiroscikkel reparálni. A  leg
jobb újság papírja is nagyon szakadós. Ennek 
az ódon várkaszárnyának tele kellene lenni a java 
magyar katonával, s ha abból nem telik, legalább 
pár száz ilyen «Pressburgerrel». These men are 
brave natives. Ezek az emberek derék benn
szülöttek. Budapesten meg nem marxista dilet
tánsoknak kellene kísérletezni, hanem a nemzet 
legjobbjainak sorakozni. Akkor minden más le
hetne. De azért megírom az —  igazat. . .

Alkonyodott, kora délutáni, ónos szürkület
tel. A várkapuban szalutált az elhagyott őrmes-
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engem :

—  Becsüljék meg az embert, aki helyén ma
rad. Az ilyen emberek mindenütt ritkák. Be
fejezett háborúk egyént és népet lefelé vagy föl
felé züllesztenek, csak ott nem tartják meg, ahova 
valók.

Elváltunk, mert már közel álltunk egymás mel
lett. Akihez nem állunk közel, attól nem válunk, 
hanem azt otthagyjuk. Mr. Régnier ment és írt.

A  harmadik újságíró nő volt. Ottiker Li- 
lian, a «Bund» tudósítója. Fiatal, impulzív, de 
csupa szív mellett csupa ész is. Lebilincselő terem
tés. Svájci. Genfi, turini és párisi lapoknak is 
dolgozott. Kérdései repdestek, mint a felriadt 
madárraj. Hamar tudta, hogyan v o lt ; azt is 
tudta, hogyan lesz —  és ami legfőbb volt, —  azt 
is tudta, hogyan kellene és hogyan nem kellene 
lenni. . . Meglátását kíméletesen közölte, mint 
ahogyan a beteg családjának kíméletesen mondják 
meg, hogy a beteg aligha éli meg az estét. . .  
Rajongott az igazságért, mintha egy-két magyar 
vércsepp pezsdült volna valamelyik őse ereiben. 
Jól esett olasz szavainak muzsikáját hallgatnom. 
Turinba küldött riportjaiból egy-kettőt még az 
este odaadott, hogy esetleges tévedést, nevet, 
számot, adatot helyreigazíthassak. Nem volt szük
ség egy betű korrektúrára sem ; minden szava 
pontos volt, tárgyilagos és mégis meleg, mint 
amilyen csak az igazság szószólójának írása lehet, 
melyben nem a frázis pótolja az argumentumot, 
hanem maga az argumentum válik ékesszólássá.

Sajnáltam, hogy már másnap Budapestre 
sietett, hogy ott a lesiklás lealázó napjaiban 
hetekig tanulmányozza a magyar problémát, mely 
akkor, a Hongrie délirante —  mint ahogy a 
Journal de Génévé egyik vezércikke nevezte 
Magyarországot —  korszakában éppen legkevésbbé
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volt magyar. Még egyszer hallottam e harmadik, 
a női közíróról; derék írását a pozsonyi «vecser- 
nye» tragikus napjánál említem.

Ekkor, 1918 novemberében éreztem először, 
hogy az 1867 óta korlátlanul uralkodó közös kül
ügyi képviselet valósággal barokképekkel tele
ragasztott spanyolfalat állított hazám és a Nyugat 
közé, —  hogy 1867 óta a magyar sors kormányo
sainak jól esett az ábrándok kényelme és a ké
nyelem ábrándja, —  hogy a világháború 600,000 
magyar halottjának vére sem volt elég a magyar 
élet jogát megváltani abban a nagy, gondatlanul 
kezelt gondozó intézetben, melyben Európa állam- 
férfiainak nevezett kontár fizikusok föl akarták 
találni az egyensúly föltalálhatatlan törvényét. 
Megértettem, hogy a magyart mindenki csak 
akkor veszi észre, mikor vagy szükség van rá, 
vagy valamit el lehet venni tőle, de nem akkor, 
mikor a magyarnak volna szüksége —  valakire. . .

—  Aztán húsz éven át jöttek és jöttek.,.. 
Szemben ültek velem és kérdeztek, meghallgattak, 
vitatkoztak. írtak és nem írtak. Sokszor töpreng
tem, szerencse-e, hogy nem értik a magyar sajtó 
nyelvét, vagy szerencsétlenség.

Sokszor —  inkább szerencse v o lt . . .

Troubridge Ernest Charles admirális.

Az első igazi magyarbarát 1918 október után, 
akivel találkoztam. Katona volt, aki bölcs is. 
Tengerész, aki mentőövet dob süllyedőknek. 
Találkozásunk különös volt, a véletlenek játékából.

Magyarországon kimúlt a vörös uralom. Az 
újjáépítés nagy munkája új reményekkel indult 
meg. Középeurópát elárasztották az entente meg
bízottai, történelmi, néprajzi, kulturális viszonyok 
ismerete nélkül. Rendelkeztek nyakrafőre mások 
múltjával, hagyományaival, jogaival, magával a
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néppel és népiségekkel, mintahogy az ember lik
vidál kisajátított birtokokat tartozékaival, élő 
és holt leltárával együtt. Rendelkeztek pedig min
denkor az igazság ismerete, sőt megsejtése nélkül. 
Még nem született meg a trianoni béke —  és az 
egész magyar nemzet újra abba az ősi tévedésbe 
esett, hogy elég a saját igazságában és mások igaz
ságérzetében és törvénytiszteletében bízni. Abba 
a súlyos tévhitbe esett, hogy egyrészt tájékoztató 
propaganda által, melyhez 1918 végéig nem is 
értett a magyar, mert a közös külügyi képviselet 
leszoktatta erről, —  vagy amelyről könnyelműen 
lemondott eddig, megfeledkezve Kossuth Lajos 
amerikai és angolországi utainak tüneményes 
hatásáról, —  másrészt a honfibánatnak ezerféle 
önmagunkat megható dokumentálása által a béke
kötés előtti utolsó pillanatokban is hatni tud. 
A  magyarság, mert nem szeretett hinni tragédiá
jában, nem akarta hinni, hogy fehér igazságát 
bizonyos körök régen feketére festették; —  nem 
akarta hinni, hogy bánatát azért nem értik, mert 
a szívek az európai politikában régen kővé vál- 
tozának; —  jobban megkövesedtek, mint a 
szénben az évezredek előtti páfrány levele. A 
magyar megfeledkezett arról, hogy a háború 
utáni kor a győzelmi mámornak és a kapzsi 
érdekek harcának kíméletlen korszaka volt, mely
ben talán vakmerő és kockázatos meg nem 
alkuvás és ellenállási kísérletek többet értek volna 
el a sokat hangoztatott igazságérzetnél és a 
romantikus vagy délibábos érzelmi politikánál, 
mely nem versenyezhetett a nemzetiségek évti
zedek óta előkészített, minden tárgyilagosságot 
légmentesen nélkülöző és minden hamisság vagy 
hamisítás felhasználásával űzött —  tehát kitűnő 
propagandáj ával.

Valamennyien belezökkentünk az informálás, 
a rokonszenvkeresés, a megpuhitás gondolat-
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menetébe, hogy megpróbáljunk mindent, amit 
akkor még megpróbálni lehetett. Én is kerestem 
a hidat vagy legalább a deszkapallót az entente 
komolyabb kiküldöttei felé, akik kezdtek is tisztán 
látni és jószívvel is viseltettek a magyar nemzet 
iránt, bárha már keveset tehettek Clemenceau 
fanatikus és tipikusan francia elvakultságával, —  
az elmebaj felé görnyedő Wilson tanár teoretikus 
tehetetlenségeivel és a többi sorsdöntő «állam
férfiú» történelmi és földrajzi tudatlanságával, 
avagy konok megtévesztettségével szemben. De 
legkevesebbet tehettek a békediktátorok öregsé
gével szemben, —  mert akkor mind abban az 
ábrándos hitben éltünk, hogy szerencse a nyugati 
nagyurak öregkora, mert higgadtságot és alapos
ságot, szóval bölcs mérsékletet jelenthet. Saját 
bánatunkon kellett megtanulni az ellenkezőjét, 
azt, amit Hendrik van Loon rendkívül eredeti 
történetírásával így mond e l : «A békeszerződé
seket szuronnyal írták. Elkeseredett közelharc
ban ez a fegyver elég használható lehet, azonban 
mindenkor alkalmatlannak bizonyult mint író
eszköz békefeltételek megírására. És a mi még 
legvégzetesebb volt : akik ilyen halálos eszközt 
forgattak, egytől-egyig öreg emberek valának. 
Egészen más, ha fiatal legények csapatát meg
szállja a verekedhetnék. Izzó gyűlölettel esnek 
egymásnak. Amint megszabadultak a bennük fel
gyülemlett düh mérgétől, visszatérhetnek a köz
nap életrendjéhez, a nélkül, hogy személyes haragot 
éreznének azok ellen, akik még az imént ellen
ségeik voltak. Egészen más azonban, hogyha fél
tucatnyi, simára beretvált, megszürkült öreg ül 
a zöldasztalhoz, hogy ítélkezzék vagy féltucat 
gyűlölt ellenfele fö lött. . .» (Hendrik van Loon, 
németül : Die Geschichte der Menschheit, Schützen- 
Verlag, Berlin, 1937.)

De hát —  megragadtam minden alkalmat
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Pozsonyért, ha kínálkozott az alkalom, megkör
nyékezni a «művelt nyugat» mérvadónak tartott 
megbízottait.

1919 őszén a Zsófia magyar hajóval Pozsony 
felé közeledett Troubridge E. Charles, angol 
tengernagy, ki 1919 augusztusa óta Budapesten 
működött és a Dunabizottság elnöke lett. Bizal
masan értesültem érkeztéről, bizalmasan arról is, 
hogy hajlandó velem szóbaállani, mert Pozsonyról 
az igazat akarja tudni. Csak magamnak kell a 
módját kieszelnem, hogyan léphetek hajójára, 
mert ő nem száll ki.

Kora délelőtt már vártam a Dunaparton a 
hajót. Alighogy megjelent első füstje a pozsonyi 
Dunahíd alatt, a csehszlovák kormány cseh 
légionáriusokból válogatott díszszázadot vonul
tatott a hajóállomás elé. Az ünnepi szokásokon 
kívül még azért is, hogy magyar őslakó a hajó 
közelébe se juthasson. Lehetetlennek látszott 
hozzájutni. Hirtelen kockázatos ötletem támadt. 
Hazasiettem, feketébe öltöztem. Irattáskát csap
tam hónom alá. így  külsőm hivatalos formát 
mutat. 1919-ben irattáskát csak a csehszlovák 
kormányhoz közel állók hordoztak magukkal már 
kora reggel. Másnak nem igen akadtak —  iratai. 
Nálam sem volt egy darab irat sem . . . Nyugodtan 
a feszesen álló katonák közé léptem és a nélkül, 
hogy egyetlenegy szót ejtettem volna, komolyan 
két kézzel jeleztem, bontsák meg a sort és nyis
sanak nekem utat. Aki akkor nem beszélt semmit 
ilyen helyzetben, csak nagyúr lehetett az állam- 
hatalom megbízásában, vagy legalább is —  valaki, 
aki nem érti Pozsony egyik nyelvét sem, —  tehát 
legalább is francia vagy angol. . .  Az őrmester 
el sem tudta képzelni, hogy ez a néma, fekete
ruhás, aktás ember nem valami csehszlovák hi
vatalos személy, kinek hivatalos joga van a 
hajóra lépni, —  sőt talán egyenesen hivatalos oda.
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El sem képzelték, hogy a magyarság csöndes 
tagja, kit el lehet innen távolítani letartóztatással 
is, e komoly, határozott, ünnepi gesztussal tör 
magának utat a distinguished foreigner-hez. A  naí- 
vul ártatlan mimikri bevált, mert az őrmester 
maga teremtett utat és én tisztelgő katonák sor
fala között léptem a Zsófia-hajóra. Még mások 
közelléte sem tehette gyanússá vállalkozásomat, 
mert senki sem tudta, miféle hajó érkezett, 
hiszen lapjainknak erről hallgatni ok kellett. Az
után meg ahol cseh katonaság jelent meg, —  
mindenki okosabbnak látta odábbállani.

Az angol napos matróznak jelentettem, hogy 
a tengernagy elé szeretnék járulni. Minden vára
koztatás és formaság nélkül tüstént beléphettem 
a kis hajószalonba, hol egyik asztalnál ült az 
angol tengernagy és vele szemben Srobár Vavro dr. 
az első teljhatalmú szlovák miniszter. Mellettük 
tiszteletteljesen hajlongott valami névtelen fiatal
ember, aki csehnek csengő angolsággal fordítgatta 
a miniszter nagyon halkan szlovákul elmondott 
előterjesztéseit.

Mikor Troubridge tengernagy megpillantott, 
fölállt, felém lépett, faképnél hagyta a meglepett 
teljhatalmút. Bemutatkoztam és rövid pár kö
szöntő szó után legott kértem, vegye tudomásul, 
magyarok vagyunk és nem akarunk elveszni. Ezt 
akarom megmagyarázni és akaratunkat meg
alapozni . . .

Csodálatos játéka a véletlennek ez az egész 
jelenet.

A  kis dunai hajó szalonjában a tengerek urá
nak képviselője, az angol admirális.

Vele szemben én, a csehszlovák Pozsony má
sod- vagy harmadosztályú polgára, a névtelen 
magyar, aki pár hét előtt léphette csak át az 
internáltság keresztbefektetett szuronyait. Az
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a tárgyként átkezelt magyar. . .

Mi ketten beszélgetünk az én igazamról, az 
én fajom és nemzetem igazáról...

A szomszéd szobában várakozik Srobár doktor, 
a teljhatalmú miniszter, az új állam képviselője, 
és tehetetlen tolmácsa. . .  És ők, bár előttem és 
hivatalosan jöttek, —  nem hallhatják és nem 
érthetik, mit beszélünk mi itt angol nyelven, de 
ha értették volna, akkor sem értették volna, 
mert 1919-ben sem lehetett igaza annak, akinek 
igaza volt.

Troubridge mégis azt mondta a búcsúnál:
—  Good bye. A  magyarok nem fognak el

veszni ...»

Ulrico Amaldi. Tribuna.

Amikor a pozsonyi polgár titkolózni akar, száz 
lépésre leri arcáról a közlékenység. Rosszkedvű 
októberi reggelen a Dunaparton P. F.-el talál
koztam. Sokatmondó szemhunyorítással suttogja:

—  Hoztam valamit. Egyenesen neked, ö rü lj!
_ ?
—  Odaadom. De csak a kapu alatt. Nem, 

csak a lépcsőházban. . .
Igen jelentéktelen dolgot vártam ennyi készü

lődés után. A  mi embereink szelíd és lojális össze
esküvők. Ahogy a gyerekek katonásdija nem re- 
megtet meg országokat, a pozsonyiak össze- 
esküvősdije is inkább megható.

—  Brzdán hoztam á t . . .
—  Hol? merre van az a cseh határváros?
—  Hja, a Brzda, az a vészfék. Annak a sza

bályait a kupében lesrófoltam. Azok mögé dugtam 
el. —  És átadja a Pester Lloyd 1920. okt. 28-i 
számát.

—  Olvasd el otthon. Ich hab die Italiener nicht
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gern ghabt. Aber die sind doch brave Leute! Wie 
hats nur der gottselige Zola gsagt: es wird ihn 
niemand arretieren. . .

N evetek: —  La vérité est en marche et rien 
ne l’arrétera. . .  Az igazság útban van és semmi 
föl nem tartóztathatja. P. F. nagy rémületére, 
hogy átvettem a lapot, tüstént az utcán kezdem 
olvasni. Nézd, egy tan biztos. Ami tilos, azt tedd 
a legnagyobb nyilvánossággal. Akkor senki sem 
veszi észre.

Vezércikk helyén: Rote, Weisse und Dreifarbige. 
Könyvismertetés vezetőhelyen, három hasábon. 
Amaldi Ulrico olasz író könyve: Rossi, bianchi 
e tricolori. (U omini e idee —  emberek és eszmék —  
című sorozatban, Vallecchi, editore, Firenze.) Az 
ismertetés méltatja a szerző kiváló egyéniségét 
és foglalkozik a könyv fejezeteivel, —  a vörös 
Ausztriát tárgyaló résszel, —  a fehérré vált Ma
gyarországgal és a csehszlovák terület nemzeti
színű m agyarjaival... A Fester Lloyd cikke a 
következő sorokkal végződik :

« .. .Seine Ermahnungen wollen die italienische 
öffentliche Meinung belehren. Das Buch ist des
halb so wertvoll für uns, weil der Verfasser in 
völliger, kühlster Unvoreingenommenheit nach 
Ungarn (und Pozsony!) gekommen war und ledig
lich den italienischen Interessen dienen wollte. 
Aber er will seiner Nation dienen, indem er die 
Wahrheit sagt. Sein Buch —  ein interessantes, 
edles, künstlerisches Werk —  ist solchermassen 
zu einer mächtigen Verteidigungsschrift für die 
Sache des Ungartums geworden und uns tut es 
wohl, dem Verfasser dafür dankbar zu sein...»

Megvallom, hogy e soroknál az én szívem is 
hangosabban dobogott. Először is a legnagyobb 
gyönyörűséget éreztem, a névtelen magyar örömét, 
ki reménytelen órákban, megbénított lehetőségek 
közepette jó szolgálatot tudott tenni nemzetének.

Tankov’cs • Húsz esztendő Pozsonyban. *7
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Majd éreztem, hogy az olasz-magyar barátság, 
mely 1892 óta, hogy Kossuth Lajos torinói ott
honában megkapott varázslatos levegője, állandó 
álmom, rögeszmém volt, biztos úton halad és érik 
nagy megvalósulás felé. Hogy ebben a könyvben 
milyen részem volt, annak egyetlen bizonyítéka 
Arnaldi másik könyve, «II ritorno dei mariti» 
(A férjek visszatérése.) Ezt a szerző nekem meg
küldte ezzel az ajánlással: Ricordo d’una gior- 
nata profondamente vissuta. A mélységesen megélt 
nap emlékére. Azt a másik könyvét, melynek 
legjobb fejezetét nálam írta, szintén megküldte 
volt, de a Rossi, bianchi e tricolori sohasem ér
kezett meg, mert a csehszlovák rendőrség a hatá
ron elkobozta és a nekem küldött példány alapján 
a könyvet egyszerűen kitiltotta az egész országból. 
A derék P. F. azután egyik budapesti útján át
csempészte hozzám.

Arnaldi 1919 decemberében járt Pozsonyban. 
Hogy és hogy nem, a lelkes Odescalchi Valéria 
hercegnő meghívta teára és tüstént meghívott 
engemet is.

—  összeültetem önöket —  úgymond az agg 
hercegasszony —  az olasszal olaszul kell beszélni. 
Ha franciául szólok hozzá, csak a fülével hallgat. 
Ha olaszul, akkor tüstént a szívével is hallgat. . .

A teán a rendkívül megnyerő Arnaldihoz for
dultam.

—  Esdve kérem, szenteljen nekem legalább 
egy rövid ó rá t. . .  Csöndesebb helyen. Talán 
nálam.

—  Dottore —  nem lehet. Lássa, ma délben 
jöttem és azzal telt egész délutánom, hogy a 
holnap' utaimat nyélbeüssem. Kora reggel fogad 
maga Srobár miniszter. Azután egész sereg cseh 
és szlovák prominens. Én mindenkit akarok látni, 
mindent szeretnék tudni. . .

—  Hánykor kel? ötkor, hatkor? én jövök
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kelteni. Ha ön világosságot gyújt, én leszek az 
árnyék. Hogyha ön árnyékot akar reánk vetni, —  
én leszek a világosság, hogy minden sötétséget 
elriasszak. Mindenkitől meg lehet szabadulni, de 
a kétségbeesettektől nem. Én pedig az vagyok.

Kedvesen mosolygott. —  Jó, hát holnap reggel 
6v,-kor az ön lakásán leszek. De ismétlem, csak 
negyed vagy félórám van. Holnap este már utazom...

A deres, ködös téli reggelen még lámpafénynél 
vártam olasz vendégemet. Kitette óráját és én 
beszéltem —  lehetőleg gyorsan és egyre gyorsab
ban a magyarokról, a magyarságról, hazámról, 
a mi igazságunkról. Egyik lapot a másik után 
jegyezte. Hetet ütött.

—  Signor Arnaldi, —  most csak meg nem 
állunk. . .

—  Igen, igen, beszéljen tovább. Kicsit kés
hetem a hivatalos helyeken. Külföldi vagyok, 
nem_ veszik annyira pontosan. . .

Újra fél óra.
—  Amico Arnaldi! Most csak nem hagyjuk 

abba —  ez csak a szénnel sebtében odarótt 
vázlat. . .

—  Jó. Folytassuk.
ő  jegyzett. Csengettem. Az én bajtársammal 

előre megbeszéltem, mit jelent ez.
—  Fratello Arnaldi! beküldettem kis lunchün- 

ket, —  kár volna félbeszakítani a m unkát. . .
Este nyolc felé járt. A pozsonyi egyetem egész 

tanári kara jött hozzám vacsorára, torra, meg
beszélésre. Bemutattam nekik Arnaldit. Mind
egyikük magasztalta Itáliát. . .

így keletkezett annak a könyvnek harmadik 
fejezete —  nálam. A harangöntő ő volt, az olasz 
fró, —  de az izzó harangércet a formába én töl
töttem . . .

A könyvből csak két kis helyet idézek. Talál
kozását szövetségeseivel, mert hiszen az olasz is

17*
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tagja volt a nagy ententenak és ebben a minőség
ben kapott mandátumot a csehszlovák csapatokat 
megszállásra vezetni Északmagyarországon. A cseh 
szövetséges kicsit rideg volt. A  szerző így jel- 
em zi:

«Bécsből Pozsonyba haj ókázva természetesen 
beszélgetést kezdtem a körülállókkal. . .  Vagy 
négy órát hajózunk. Balra a Duna partján domb 
emelődik és a dombon nagyszerű romba dőh vár
kastély. lábainál lejebb hatalmas város.

—  Kérdem, ez már Pozsony? (Presburgo?)
—  Egyik szomszédom szárazon és élesen felel, 

mint a tőrszúrás : —  Nem!
Igaz, hogy még valamivel az érkezés előtt volt 

és a menetrendszerű érkezésből vagy félóra hiány
zott. De a körülöttem lefolyt szóbeszédből és végre 
is a térképből világos volt előttem, hogy e város
nak Pozsonynak kell lennie, csupán a Duna sod
rával valamivel előbb érkezünk . . .

Hát akkor az a cseh miért is mondotta, hogy 
ez nem —  Pozsony?!

Ma már értem. Én azt kérdeztem : Presburgo? 
—  és ő csupa «hazafiságból» felelt nemmel, mert 
a cseh köztársaság a magyar Pozsonyt már át
keresztelte Bratislavának . .  .» (166— 167. 1.)

Az ellenség, a világháború ellensége, a magyar 
másként fogadta. íme :

«Pozsonyban a város egyik régi lakójának vol
tam vendége, (t. nálam volt!) Aminek igazán 
objektiv értéke van, az a következő: este felé 
jöttek házi gazdám barátai és jöttek újra többen 
és többen, mintha ünnepre jönnének. Olasz volt 
a házban. Látni akarták. Hol az az olasz? ön 
olasz? Ismeri Barrecát? Oh, a mi Barrecánkat! 
Boldogok vagyunk, hogy kezet szoríthatunk . . .

Bevallom, hogy a felhőkből estem. Semmiféle 
hasonlót nem vártam. Pozsonyról csak annyit 
tudtam, hogy régi szent székváros, hol magyar
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királyokat koronáztak. De itt azután meg is 
állott az én tudományom . . .

Mi volt tehát az oka a szeretet, az olasz barát
ság e kirobbanásának?

Két lélek nem mindig egy és ugyanaz a dolog, 
mert sokszor az épületek arculata más, mint az 
emb reké, akik bennük laknak. Itt nem így áll 
a dolog Emberek és tények ugyanazt a nyelvet 
beszélik. Egyazon civilizációtól származnak és 
egyazon célért szállanak síkra . . .  Itt emberek, 
tények, irányzatok, szenvedélyek, ma itt, ebben 
a rövid történelmi korszakban összegeződnek ne
künk abban, amit egyetlen név kifejez : Barreca 
Riccardo ezredes . . .» (188. 1.)

Íme —  mennyit mond e fogadtatás a pár nap 
előtti politikai szövetséges és a pár nap előtti 
ádáz háborús ellenfél részéről!

E nálam lefolyt találkozás egy küllő volt az 
idő kerekében, mely velünk, magyarokkal Róma 
felé gördült. . .

*

1922 áprilisában volt.
Amerikai újságíró keresett fel, New Yorkból. 

Nevét nem mondotta meg. Németül beszélt és öt 
perc alatt tudni akarta a kisebbségek minden 
körülményeit, ö t  perc alatt tudni akarta ezer 
magyar év történetét, a jelen minden panaszát 
és vágyát, —  természetesen megokolásával és a 
megokolások cáfolataival együtt, —  tudni akarta 
a jövő keservesen nehéz egyenleteinek minden 
ismeretlenét. De valósággal nem akart meghall
gatni, hanem önmaga beszélt. Leszidta a «fehér 
terrort». Azután rám fogta, mint magyarra, hogy 
én nyomtam el az egész világot. Kihangsúlyozta, 
mint ahogyan new yorki újságemberhez illik, 
hogy ő csak tényeket keres, facts, mert mindig a 
tény a szenzáció. Nem érdeklik fájdalmak és
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könnyek, szóval nem érdeklik fájdalmak, melyek
férfikönnyeket indítanak.

Mégis váltottunk egypár komoly szót.
Pár nap múlva ismeretlen feladótól a posta 

meghozta a Züricher-Zeitung legújabb számát. 
Cikket találtam benne. Ez az amerikai német 
írta. írta okosan, tárgyilagosan, igazságosan. Min
den kis betűbe pörölyt tudott rejteni, mely kemé
nyen lecsap. Csupán a cikknek első pár sora volt 
hangulat, melyet pedig nálam annyira lenézett. . . 
Habt Ihr je einen echten Mann, einen schon ergrau
ten Mann, mit trockenen Augen weinen gesehen? 
Ich habe diesen Mann mit trockenen Augen weinen 
gesehen. Er war ein —  Ungar . . .

Ez az ember, a business hírmondója, a tények 
és szenzációk íródeákja —  mégis megértett! Milyen 
Himalaya lehet az én igazságom, hogy ő mégis 
meglátta . . .

Talán hónapokkal, talán évekkel később egyik 
pozsonyi könyvkereskedés kirakatában könyvet 
láttam. Ez volt a címe : Russland anerkennt keine 
Tränen. Nemcsak Oroszország törölte el és nem le 
a könnyeket. Nemcsak Oroszország törölte el az 
embernek ezt a legrégibb jogát, a könnyet, mely 
pedig a szabadságjogokhoz tartozik, még ha a 
francia forradalom nem kodifikálta is. Eltörölték 
azok is, akik az új Európát m gszövegezték. Pedig 
a könnyeket le kellene törölni és nem eltörölni.

Edward Holton James, Concord, Massachusetts.

Amerikai idealista volt, akármilyen para
doxonnak hangzik is ez az állítás. Még ilyen is 
akadt az Európa-kutatók között. Addig tanul
mányozta a szerencsétlen Középeurópát és a 
magyar kérdést, míg végre elérkezett Gandhihoz 
és inkább e keleti bölccsel foglalkozott, mint a 
magyarokkal, mert végre is száz vagy kétszáz millió



ember mégis csak több, mint a magyar kisebbség.
Nemes képzeletében a kis magyarság ügye eltör
pült —  a Himalaya-magas ügy mellett.

1929-ben a melegszívű, meleg tollú amerikai 
sokszor késő éjszakákig velem szemben ült dol
gozószobámban. Kérdései peregtek rám, mint a jég
eső. Igen tárgyilagosnak látszott, ha cseh-szlovák 
kérdésről vagy magyar problémáról volt szó. Min
den feleletet megismételt szószerint, jegyzett és 
fogadkozott, hogy tollát az igazság és igazságosság 
rabszolgájává teszi. Meglepődtem. Harmadik napon 
az amerikai ingadozni kezdett, —  írjon-e a kiseob- 
ségekről. Szerinte ez olyan óriási probléma, ami
nek egész életet kellene szentelni. Az újságíró 
felületes tolla nem elég és nem méltó eszköz.

A lelkiismeretes férfiú végre engedett, és merem 
állítani, hogy tipikusan amerikai ízű kis könyve 
ott fejeződött be az én szobámban, mert éppen 
X II. fejezete foglalkozik a cseh-szlovák-magyar 
viszonylattal. 1929 nyarának végén kaptam e kis 
könyvet. Címe : Crossroads in Europe, a word fór 
minorities, by Edward Holton James. Librairie 
Kundig, Geneva, 192g. Keresztutak Európában, 
par szó a kisebbségekért.

A szerző bepillant a genfi ligák szobáiba. Mél
tatja Svájc semlegességét. Elzászból átreppen 
Hollandiáoa és Danzigba. Megáll a ghettók mellett 
is. Kovnó táját a land of sorrow névvel nevezi, 
mert az a gond földje. Megtorpan Prágában, hogy 
lássa the real Bokemiat, a valóságos Bonémiát; —  
a könyv utolsó —  XII-ik fejezete Czechs and 
Czechism —  csehek és csehség —  már k e lt : Bra
tislava, June 9.

A  cikk tipikusan amerikai. Jószándékú, igaz
ságos, de sokoan felületes; lényeges és lényeg
telen mindig karoníogva jelennek meg; éie.ni 
lehet, hogy lehetőleg azt keresi, ami Amerikában 
a szenzáció erejével hat, mert az Űnióban isme-
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rétién fogalom pl. a határon könyvek, lapok elkob
zása, nőknek elzárása magyarságukért stb. Igaza 
volt szerzőnek; végre is honfitársainak írt és az a 
hatásos felvilágosítás, ami ezeknek tetszik. . .

Módszere eredeti. Prágában, hogy várja a 
beszállást a pozsonyi gyorsvonatba, a nyári hajna
lon Woodrow Wilson szobra alatt pihen, a nélkül, 
hogy indulásig ráocsudnék, kinek bronzszobra 
virraszt fölötte. Hajnalodik. Pár szóban, ameri- 
kaiasan, összefoglalja lesújtó ítéletét: There was 
Wilson, there was democracy, there was dawn . . . 
Szóval együtt van minden, ami Amerikát érdekel
heti, honfitársa szobra, a demokrácia, a munkát, 
jövőt lélekző hajnal. Az ítélet mégis lesújtó, ahogy 
tovább böngésszük a szöveget. Elrobog Pozsonyba, 
hol az én otthonom válik kedves kikötőjévé ; fel
szalad a Tátrába; benéz sebtében Kassára és 
Budapesten át, megrakodva magyar könyvekkel 
és lapokkal, melyekből egy betűt sem ért és me
lyeket csak azért cipel a határon át, hogy saját 
holmiján észlelhesse a cseh elkobzási szenvedélyt, 
visszakerül Pozsonyba. Az ítélete itt hajlik le
felé : «mindenütt udvariasak voltak velem. Ami 
a tájakat, a hegyek és mezők báját illeti,utazásom 
teljesen sikeres volt. De ami a demokráciát illeti, 
kedvetlenül ismerem el, csupa csalódás vala . . .»

E csalódás már Prágában kikezdi. Vezérfonál
nak meg akarja venni Sir Robert Donald The 
Tragedy of Trianon című könyvét. Megrökönyö
dik, hogy demokratikus országban tiltott lehet 
könyv, mely igazat ír. Pozsonyról, hogy nálam 
töltötte a második estét, világosan kimondja a 
szentenciát: «a Népszövetség most éppen (1929) 
Madridban ülésezik . .  . It should be sitting in Bra
tislava, where it could learn something on the subject 
of a minority.D Igaz, Pozsonyban kellene üléseznie ; 
itt tanulhatna valamit arról a témáról, mi az a 
kisebbség? . . .

264
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Bejárja sebtében a Csallóközt és tőlem akarja 
megtudni, ki volt ez vagy amaz, aki talpraesett 
megjegyzést mondott előtte. Például: «Hogy is 
értené a magyar kérdést a japán Adatchi, mikor 
azt sem tudja, hol van Magyarország?» (180. 1.) 
V a g y : «Lehet, hogy Masaryknak jó szándékai 
is vannak, de senki sem tudja, mik e szándékok. 
Megvalósításukra meg hatalma nincs.» Valamint 
jegyzeteiből kibetűzzük, melyik faluban hallott 
ilyféle megjegyzést, meg is tudom neki a kastély 
vagy udvarház szerint az illető személyeket ne
vezni . . . Legjobban örül, hogy Roosevelt Theo
dor nyomára bukkan. Én hívtam fel erre figyel
mét, hiszen vagy huszonkét év előtt a magyar 
képviselőház kiküldöttjeként én üdvözöltem 
Rooseveltet a pozsonyi állomáson. Büszkén rögzíti 
meg a «Teddy» szavait, melyeket útmutatásom 
nyomán megtalál az egyik kolostor vendég
könyvében :

I  am glad to see here the children together with 
their teachers and their priests. This shows that 
they are being brought up in the lőve of Freedom and 
Religion. Freedom and morality are the foundation 
of humain well being. (Örülök, hogy itt együtt lát
hatom a gyermekeket tanítómestereikkel és lelki- 
pásztoraikkal. Ez mutatja, hogy a szabadság és 
a vallás szeretetében nevelődnek. A szabadság és 
erkölcsösség az emberi jólét alapjai.)

A  határokon a magyar szellemi termékek elkob
zása folyton izgatja. Gúnyosan jegyzi m eg: a 
little confiscation always breaks the monotony of 
travelling. . . Egy-egy kis elkobzás mindenkor 
félbeszakítja az utazás egyhangúságát. Meleg 
szavakkal emlékezik meg a letartóztatott magyar 
tanítóról és újságíróról, Esterházy Lujza grófnő 
egyévi börtönbüntetéséről, csupa tényről, mely 
megtalálja útját legalább azokhoz az amerikaiak
hoz, kiknek van szívük és nem érik be egyszerűen
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egypár sandwich ember háta közepére illesztett,
cseheket magasztaló szólammal, ahogy Ameriká
ban «piketirozni» szokás. Végül elszárnyal Buda
pesten a magyar Hiszekegyig, melyet angolul 
idéz. (I believe in a God. I believe in a fatherland. 
I believe in a divine eternal truth. I believe in 
the resurrection of Hungary. Amen.) A  köny
vecske 198. oldalán van a nevezetes jóslás, mely 
azóta valóra v á lt : Czechism proüably will not last 
long. It is geographically small ani morally un
important for the progress of the world.

Edward Holton James jó tolla, jószándékú 
tervei, meglátásai azt a hitet keltették bennem, 
hogy ő alkalmas olyan angolnyelvű kis írás meg
alkotására, mely rendszerbe foglalja a magyar 
kérdést és melynek terjesztésével használhatunk 
minden angolszász területen a mi ügyünknek. 
Ezért amerikai stílusú kis könyvét megfelelő 
baráti megjegyzésekkel kísértem, kritikai meg
jegyzésekkel és rendszeres anyagot bocsátottam 
rendelkezésére. 1929 okt. havában Londonból 
köszönte meg közreműködésemet. Biztatóan írja : 
«Az igazságtalansággal szemben nem szabad tehe
tetlenül megállanunk. össze kell szednünk minden 
erőnket, hogy diadalra juttassuk az igazságot, 
melynek az ön halhatatlan rokona, Kossuth Lajos 
szentelte egész életét. Sorait és összeállítását való
sággal élveztem . .  . »Vártam az alaposabb mun
kát. Hiába vártam. 1930 szeptemberben új levelet 
hozott a posta : «Geneva, 9 sept. 1930 . . .  Csoda
szép hegyek, amiket ön mutatott nekem, mikor 
Bratislavában voltam. Itt a Matterhorn tövén 
megkapott az Alpok szelleme, —  a szabadság szel
leme, az akarás, előre, tovább menni, letörni min
den börtönt, mely szolgaságban tartja az embere
ket. Most India felé tekintek, mert azt hiszem, 
hogy onnan ma nagy üzenet kél útra. Európa és 
Amerika népei igen soká élvezték a hatalmat és a

206
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jólétet és ezek a javak őket gőgössé tették, hogy 
megvetéssel néznek Ázsia e szegény népeire. A 
világ számára nincs más segítség, ha csak nem 
a visszatérés a hit igazságaihoz és az áldozatos
sághoz, mert ezek egyedüli erők, melyek letör
hetik a politikai rabságot és elvezetnek a sza
badságig . . .»

Megkaptam a pompás könyvet Indiáról, 
Gandhiról, de jobban örültem volna új könyvecs
kének —  a magyar kisebbségről. . .  Az egyetlen 
amerikai idealista —  cserbenhagyott. Elcsalta őt 
a mi parányi körünkből Gandhi népének óriás 
problémája. Idealista volt, de igazi —  amerikai.

Zingarelli Italo.

1927 júniusában járt Pozsonyban a neves köz
író és megajándékozott Der Gross-Balkan című 
kitűnő művével, melyben beretvaéles ítélettel, 
maró szatírával foglalkozik Délkelet-Európa bal- 
kanizálásával. (A könyv németül is megjelent 
Morandotti Marguerita elsőrangú fordításában a 
wieni Amalthea-kiadásban.)

A szellemes olasz, aki mindent saját szemével 
akart látni és aki tollát csak meggyőződésnek és 
meggyőzésnek bocsátotta szolgálatára, keményen 
ostromolt engemet is, ahogy nálam szembenültünk 
feketekávénál. Beszélgetéseinkből éppen csak há
rom kérdését kapom ki.

—  Mondja csak, Dottore, a háború előtt ma
gyar földön miért nem bántak a nemzeti kisebb
ségekkel oly elvek alapján, mint amilyeneket most 
a csehszlovákországbeli magyarok óhajtanak ön
magukra alkalmazni?

A kérdés nem volt rosszindulatú, csak a válasz 
nehéz, hogy kiküszöböljünk minden félreértést.

—  A felelet egyszerű, Signore, —  kezdtem a 
vizsgámat, —  a kisebbségi jog új fogalom. A  há-
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ború alatt találták fel a hadi ellenfelek, hogy 
azzal gyengítsék a vegyes összetételű monarchiát 
és Magyarországot. A monarchia népeinek állás- 
foglalása nem érdekel, csupán a magyarországi 
nemzetiségeké. Ne felejtse, hogy Magyarország 
ezer esztendős ország, melybe a más nemzetisé
geknek csak bizonyos hányada került be már a 
honfoglaláskor. A többi önként vándorolt be és 
aki önként telepszik, aláveti magát a vendéglátó 
ország minden közhatalmának. A  magyar nem
zet tehát egyetlen szomszéd államnak vagy nagy
hatalomnak sem kötelezte magát nemzetközi szer
ződésben «kisebbségi jogok» tiszteletbentartására. 
Ez természetes. A  St. Germain en Laye-i szerző
désig senkinek sem jutott eszébe, más állam terü
letén élő nemzetiségek kisebbségi jogait követelni 
vagy garantálni. Magyarország nemzetiségeit a 
magyarral szemben mindenkor a császári hatalom 
dédelgette. Ezért voltak a nemzetiségek a függet
len magyar hazát óhajtó magyar közjogi ellen
zékkel szemben mindenkor az ú. n. 67-es kormány
nak szilárd támasza, míg a színmagyar népesség 
játszotta a Habsburgokkal szemben mindenkor a 
rebellis szerepét. Ahányszor a magyar nemzet 
nagylelkű volt és minden jogot kiterjesztett a 
magyar föld minden lakosára, —  a nemzetiségek 
mohók lettek és túlzott öntudattal azt is maguké
nak vallották, ami nem volt soha az övék. így  
volt ez 1848-ban, így volt ez 1918 végén. Szívesen 
állok rendelkezésre bővebb történelmi anyaggal; 
itt feketekávé közben csak egyet jegyzek m eg: 
a régi Magyarország nem biztosított kisebbségi 
jogokat, mert ezt tőle más hatalmak sohasem kö
vetelték. S mi az eredmény? a magyar határon 
belül élő más nemzetiségű népek megvannak, 
megvoltak ezer esztendőn át, megvan öntuda
tuk, nyelvük, birtokállományuk, minden tagjuk 
elérhette a legmagasabb pozíciót, lehetett kép-
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viselő, főrend, püspök, hercegprímás, kúriai bíró 
stb. Most meg, hogy a nagy entente garantálta a 
csehszlovák határba szorított magyar kisebbség 
jogait, ez a magyar kisebbség sorvad, pusztul, el- 
nyomottabb, mint valaha, mert joga papiros
jog, afféle genfi szóbeszéd, melynek a hasonszőrű 
elnyomók tapsolnak. Egyébként közjogi és gazda
sági elnyomás és mellőzés a sorsa, aminek követ
kezménye a nyelv romlása, fogyása, az emberek 
szakadatlan tragédiája. Kiveszünk, mint az ős
állatok vagy az indiánus, mert életfeltételeink el
sikkadnak a nagy nemzetközi füllentésekben.

Zingarelli rám nézett és hangosan m ondta: 
—  jegyzem: a magyar földön élő nemzetiségek, 
bárha népiségüket semmiféle nemzetközi szerződés 
nem garantálta, évszázadokon át fennmaradtak és 
boldogultak, míg a nemzetközi szerződésekkel 
garantált magyar kisebbség elsorvad, mert e biz
tosított kisebbségi jogok lényegileg csak Ígéretek 
és a garantáló hatalmak megtévesztésére szolgál
tak. Jól van. Menjünk tovább. Mondja, dottore, 
nem csatlakozott a magyar parasztság Hodza 
Milán politikájához? nem tartanak önök attól, 
hogy a magyar falu népében idővel elhallgat a 
hazavágyakozás belső hívó szava, mert a föld
reform a földéhes népnek telket igér? Legutóbb 
láttam Prágában magyar földműveseket zene
szóval, magyar népi viseletben felvonulni. Azok 
bizony Hodzát éltették.

—  Ettől nem félek. A  magyar paraszt józan. 
Nem lehet megtéveszteni. A magyar parasztság 
tudja, hogy az a föld, melyhez hozzájuthat, pa
rányi százaléka annak, ami őt megilletné. A  falu 
népének zöme tudja, hogy az ígéret szemfény
vesztés. Az a nehány magyar, aki Prágába zarán
dokolt közköltségen, csak fekete bárány a fehér 
nyájban. A világon mindenütt akad egypár ember, 
akinek ingyenes utazással, boros pohárral és mese-
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szóval el lehet csavarni a fejét. A  magyar falu 
rendületlen. A köznap az igazi kép és nem a 
parádés teátrum.

—  Jó. Mondja, nem voltak önök még türel
metlenebbek, mint a csehek? Pl. Veneziát is le
fordították Velencére. . . Wient is lefordították 
Bécsre . .

Fegyelmeztem magamat. Nem akartam oda
vetni, hogy olasz földön Münchent ma is Monacó- 
nak nevezik, Baseli meg Basileiának . . . Karon- 
fogtam kedves vendégemet. Menjünk kicsit körül
nézni Pozsonyban és erről beszéljünk holnap! 
Mentünk együtt. Hazakísértem a Carlton Hotelba, 
de útközben betértem a híres prágai Otto J. cég 
könyvkereskedésébe és megvettem azt a nagy 
iskolai világ-atlaszt, melyet a közoktatásügyi mi
niszter a pozsonyi és általában a cseh-szlovák 
állam területén lévő középiskoláknak kötelező 
használatra rendelt.

—  Signor, lapozza ezt ma este és holnap be
szélhetünk a magyarosított helynevekről. . .

Másnap Zingarelli magánkívül toppan be hoz
zám. Az atlaszban megnézte Itáliát és nem talált 
egyetlen olasz városnevet. Venezia: Bénátok; 
Genova: Janov; Roma: B im ; Vicenza: Vicenec. 
Ez kellett az olasz fascista újságírónak! Moso
lyogva jegyezte meg :

—  Még ma cikket írok. 10,000 líra jutalmat 
tűzök ki annak a történésznek, aki megmagya
rázza nekem, mikor volt Napóleon csatája Draz- 
dany városa mellett? annak, aki megmondja, 
mikor volt Hofer András isel-bergi csatája Most 
nad Innom mellett? Annak, aki megmondja, hogy 
melyik Thorwaldsen született Kodany városá
ban? Azt hiszem, a pályadíj zsebemben marad. 
Majd a második cikkben közzéteszem a pályáza
tom eredményét —  és kommentárja nem lesz 
érdektelen . . .
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Most már nyert ügyem volt. Beszélhettünk 
komolyabb magyar kérdésekről. Mint jóbarátok 
váltunk el, akik megértik egymást. Még e világ
atlasz is a magyar kérdést szolgálta, mert az én 
utamat egyengette. Minden szívhez és minden 
fejhez csak a kulcsot kell megtalálni, mert a 
szíveknek és elméknek is meg van a maguk kulcsa.

Sir Robert Donald, London.
Sir Donald könyvet írt a csehszlovák állapo

tokról és különösen a csehszlovákországi magyar 
kérdésekről. A koros angol gentleman nem elé
gedett meg kendőzött adatokkal, amiket a kor
mány buzgón és bőségben bocsátott volna rendel
kezésére. Minden adat ott készen állott, parádés 
köntösben, mert a prágai hivatalos helyiségek
ben akták és iktatások szempontjából példás 
rend uralkodott, mert Prágában a bürokratikus 
buzgóság és simaság kodifikálásán alaptörvény 
volt, de ha kellett, mesterien elhomályosították 
a Potemkin-féle mendemondát is. A készséget 
megtanulták ehhez Genfben, hol minden kisebb
ségi panaszra kéznél volt a földi üdvösség igazo
lásának minden —  ha nem is bizonyítéka, —  
legalább merész állítása. Sir Donald ezért a fárad
ságosabb utat választotta. Heteken át végigjárta a 
Felvidéket, hogy saját szemével lásson. Meghall
gatott boldog-boldogtalant, vagyis Trianon boldog 
haszonélvezőit, de a boldogtalan magyarokat is.

Rövidesen a Daily Mail hasábjain keserű cikket 
írt arról, hogyan követte nyomon a besúgók és 
titkos rendőrök hada. Megírta, ha «kényelmesen 
akarsz utazni, luxus-kocsin, ha részesedni akarsz 
vendéglátó bankettekben, ha látni akarod a jól
lakottak életének fényoldalait, fordulj a kormány
hoz és kiskirályaihoz. De ha függetlenül, lelki
ismereted szerint akarsz kutatni, embert és népet



látni, nyomodban jár nemcsak árnyékod, de az 
is, aki nem a te épségedre vigyáz, hanem arra, 
hogy ne tudd meg a tárgyilagos igazat. Hiszen 
talán legtöbb embernek lelohad a kedve, hozzád 
közeledni, eléd állani, bátran szólani, mikor 
mögötted áll a titkos rendőr, akinek ismertető 
jele —  hogy nem titkos . . .» Körülbelül ezt írta 
cikkében az előkelő angol közíró és bizony iga
zat írt.

Járt Pozsonyban is. Nem akart Hotel halijá
ban vagy más termekben értekezni velem, hogy 
a szomszéd asztalok meg ne teljenek hallgatódzó 
ismerős ismeretlenekkel. Szállóbeli szobájában 
várt, úgy mint többi meghívott vendégét. A  szálló 
emeleti folyosóján megpillantottam a «titkos 
rendőrt». Ismertük egymást, hosszú évek előtti 
találkozásból, mikor 1919-ben engem is a —  tolonc- 
házba kísért. Semmi baj Egyenes úton nincs ki
siklás. Fesztelenül köszöntöm detektiv-barátomat:

—  Ugyan kerem, ön mindent tud. Talán vé
letlenül meg tudná mondani nekem, melyik szám 
alatt van az angol úr szobája?

Végre is demokratikus köztársaságban nem 
tilos cselekmény, előkelő angol közírót ismerni 
és hozzá egy csésze teára hivatalosnak lenni. 
A detektív szótlanul az illető szoba elé kísért és 
halkan mondta : éppen itthon is van. Szegény 
ember, talán érezte, hogy megbízatása nagyon pri
mitiv és fölösleges.

Hogyha ilyen viszonyok között kell könyvnek 
készülnie, nem szabad csodálkozni, hogy még e 
«prominens» írónak sem volt minden útja szabad, 
hogy hajszálnyi pontossággal állapítson meg ténye
ket, vagy tisztán meghalljon olyasmit, amit a kár
vallott magyarok máshova, mint szívükbe, a letelt 
tíz éven át nem róhattak. Ez pedig nagy rovás 
volt! A szív kitárása nehéz még azok között is, 
akiknek egyszerre dobban a szívük. Hát még
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idegen előtt, kinek más ütemű a szívverése. A 
nyelvi nehézségről nem is szólok.

Sir Robert Donald azonban alapos ember volt. 
Neki nem kellettek a cicomázott források, a tor
zító tükrök, legkevésbbé a retusált képek. Csak 
saját szemében és saját fülében bízott. Első talál
kozásunk után, mely éppen október 28-ára, a 
nagy cseh nemzeti ünnepre esett, mikor hotel
szobája erkélyéről megcsodálhatta az ünnep lel
kességét igazoló rengeteg ágyú és tank felvonulá
sát, sokszor voltam vendége. A folyosóját für
késző detektív már annyira megszokott, hogy az 
őszinte komornyik szemhunyorításával jelezte: 
otthon van!

Az ősszel Bécsben volt dolgom és ott már reg
gelimnél olvastam «The Daily Mail» 1927. novem
ber 26-i számát. Érdeklődéssel nézem a címeket : 
Dogged by Secret police, —  a travellers experience in 
Czehoslovakia. By Sir Robert Donald. Lépten- 
nyomon titkosrendőrök. Egy utas tapasztalatai 
Csehszlovákországban. Csak ízelítőnek pár so rt:

«A cseh hivatalos körök azt hiszik, hogy az 
informálásnak csak egyetlenegy forrása van : ők 
maguk. Én meg abból a gyökeres tévedésből 
indultam ki, hogy ténybeli valóságok megismeré
sének helyesebb útja, hogy ezeket a tényeket 
maguktól az elnyomottaktól kell megtudnom és 
nem azoktól, akik (állított) elnyomásukért fele
lősek.

Egész tömeg kellemetlenségtől kímélhettem 
volna meg magamat, hogyha elfogadom a fölaján
lott hivatalos kalauzolást. Ebben az esetben mo
solygó vidéket láttam és elégedett néppel talál
koztam volna. Hogy is ne tűntek volna el a han
goztatott panaszok! Iskolák? Magyar iskolások 
köszöntöttek volna istenhozottal —  csehül. Állam- 
polgárság? Biztosítottak volna, hogy e körül nincs 
baj, csak éppen egyes rövidlátó magyar nem kellő

18Jankovics : Húsz esztendő Pozsonyban.
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határidőben optált a cseh állampolgárság érté
kes privilégiumáért. Telepesek? Megállapíthattam 
volna, hogy egy közösségben boldogan éldegél
nek együtt —  magyar testvéreikkel. . .

Az én vándorlásom előtt pár héttel egyik angol 
honfitársamat, aki felolvasásaihoz gyűjtött anya
got a helyszínén, így medveláncon cipelték keresz- 
tül-kasul Csehszlovákországon. Annak hatása alatt 
állott, hogy ott nincsenek —  elnyomatási pana
szok. A gazdag Csallóközben, a Pozsony és Komá
rom közötti Dunaszögben, hol 99% a magyar
ság, elvezették egyik cseh telepre és betessékelték 
egyik ottani magyarhoz. Ezt az embert megkér
dezhette tolmács útján, hogy és mint tetszik neki 
az élet a csehek között.

—  Szeretem ezt az életet. —  Hangzott a vá
lasz. —  Hosszú idők óta nem is álmodtam ilyen 
szabadságról, aminőt itt élvezek . . .

Teljesen igaza volt. Magyar kommunista, aki 
csak az imént szabadult ki Magyarországon a le
tartóztatásból. (A csehek ugyanis egészen sajá
tosan vendégszeretők a magyarországi bolsevis
tákkal.)

Én nem jártam Magyarországon, mielőtt be
léptem Csehszlovákországba, és elkerültem a hi
vatalos magyar köröket, úgyahogy távol tartot
tam magamtól a cseh hivatalos embereket, amíg 
be nem fejeztem kutatásaim első részét. . . Én 
egyike voltam a csehek legelső támogatóinak, ami
kor ők nemzetiségükért küzdöttek. Bámultam a 
végzetükben való rendületlen bizalmukat és a 
demokratikus ideálokhoz való odaadó ragaszko
dásukat. Az utolsó kilenc esztendőn át figyelem
mel kísértem heroikus erőlködésüket, hogy de
mokratikus államot építsenek föl az elnyűtt csá
szárság romjain. Elkészültem ugyan arra, hogy 
némi visszaesést tapasztalok e kiindulási ponton, 
de nem eltávolodást a békeszerződésekben meg-
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rögzített és Európa legdemokratikusabb alkot
mányában megerősített alapelvektől. . . Keserűen 
csalódtam. A csehek elvesztették bizalmukat; ér
zékenyek, gyanakvók, félősek lettek.

—  Valami terrorhullám-féle söpör végig Szlo
vákországon. Embereket lefognak ismeretlen bű
nökért és határozatlan időkig fogságban tartanak. 
Sajtószabadság nem létezik. A lapokat cenzúráz
zák és néha létüket is kicenzurázzák. A  nyilvá
nos beszéd szabadsága nagyon feltételes. A gyü
lekezési jog rendőri ellenőrzés alatt áll. A rend
őrségi besúgók a közélet férfiait, kik ellenzékiek, 
sarkon követik, éppúgy árnyékként követik az 
idegen látogatókat. Az utast alávetik még a testi 
vizsgálatnak is a magyar határon. Az emberek 
ügyeiket csak az útból kieső helyeken beszélhe
tik meg. A cabinet-noir állami hivatal és emlé
keztet XV. Lajos agent-provocateur-ei fénykorára, 
kik beugrasztják azt, aki nem óvatos. A távbeszélőt 
ellenőrzik és más sok rendszerük dívik, hogy 
megrémítsék, megbüntessék, áldozattá változ
tassák a politikai ellenzéket és minden ismert 
magyart. Ezek sebtében megállapítható tények. 
Azokat saját bőrömön tapasztaltam . . .  A szlovák 
földön a dolgok állása emlékeztet a cári uralom 
napjaira ; szinte visszaidézi a háborús idők atmo
szféráját.

Alig álltam meg Pozsonyban, a rendőrség 
máris érdeklődött utánam. Rendőrszemet állí
tottak a Cár lton Hotel folyosójára, másikat a 
kávéházba. Árnyékaim voltak mindenütt és láto
gatóim sarkában ballagtak . . .»

E cikk olvasása közben megjelent előttem az 
előkelő angol öreg úr, ahogy szobájában elém 
lépett és kérdezte, hogyan tudtam hozzá észre
vétlenül besurranni?

—  Észrevétlenül? —  magát a detektívet kér- 
d*ztem meg, Sir, melyik a szobája. . .  Egy rovás

18*
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vagy száz rovás, nálam már mindegy. Én a vissza
esők közül való vagyok . . .

A könyv megjelent. Sir Donald Svájcba kül
dötte meg nekem, miután a csehek kitiltották. 
Gonddal irta meg élményeit és tapasztalatait, 
az angolszász nyugalommal és angolszász kérlel- 
hetetlenséggel. Hogyha a könyvbe becsúszott 
homályos vagy téves adat, nem az én hibám volt, 
hanem onnan eredett, hogy az angolok és Közép- 
Európa felfogásai között nagyobb a térség, mint 
ég és föld között. De meg a derék angol nem 
beszélhetett mindenkivel angolul, mint éppen 
velem. Amikor faluzott, a tolmács máris átfésülte 
a kérdéseket és a feleleteket. Ezáltal sok beszél
getésnek lekopott a közvetlensége, a hamva, 
aminthogy sok szónak hangsúlya zeneileg átíródott 
úgy, ahogy át lehet komponálni áriákat és dalokat 
indulóvá. így válik mindenkor a tolmács társ
szerzővé. Mégis ez a könyv beleedződött az angol 
közvéleménybe.

Heemskerk Theodorus, Hága.

A hosszú háborús és utána következő útlevél
böjt után újra azokhoz a szépségekhez zarándokol
hattam, melyeket nem bírtak lerombolni négy 
esztendő bombái, sem a világháború utáni eszmék 
tusakodásai, sőt nem bírt átformálni még a divatos 
entartete Kunst mesterkéltsége sem . . .

1928. Ryffelalp. A hófelhőkből a holdfényben 
kitekintett a Matterhorn legfelső csodaorma, 
mintha a másik, a magasabb, a jobbik világból, 
íz ígéret földjéről nézne le a siralmak völgyébe és 
nézne le bennünket. A  nagyszálló körül sűrűn 
pelyhedzett az augusztusi hó és a mérhetetlennek 
sötétülő mélységben reszketve pislogott Zermatt 
legszélső egy-két mécsese. Minden este ott üldö
géltem a szeretetreméltó, bölcs öreg ember asztalá-
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nál. Ez a kedves, éles szemű és éles elméjű öreg úr 
mindent akart látni és mindent tudni. Az a kis 
világosság lent de profundis a zermatti katlanban, 
ez a világosság az éjszakában vezetett arra a gon
dolatra, hogy megpendítsem a mi magyar mély
ségeink és a mi pislogó, de kiolthatatlan világos
ságunk témáját.

Ez a kedves, bölcs öreg ember Heemskerk 
Theodorus volt, a németalföldi miniszterelnök.

Beszélgettünk a megvénült, kórságos Európá
ról és két —  talán szintén megöregedett doktoráról, 
Géniről és Hágáról. Ez a két doktor volt mindenkor 
a nemzetközi gyógyítási módszerek hagyományos 
őrzője és alkalmazója, csak éppen az élet tudo
mányának nagy haladásáról nem igen akart ez a 
kettő tudomást venni, hanem tovább alkalmazta 
homoepathiás gyógyszereit, melyek bizony hatás
talanok maradtak.

Vagy tíz napon át minden este szemben ültem 
vele és elmondtam neki a legjavát arról, amit az 
én nézetem mérlegébe mint vert aranyat lehetett 
belevetni, és elmondtam neki minden bánatot és 
minden igaztalanságot, amit az én nemzetem 
1918 óta szenved. Igyekeztem magamban meg
testesíteni a magyar öntudat minden büszkeségét 
és fajtám minden jajját. Meghozattam Sir Donad 
könyvét, megküldettem neki minden röpiratot, 
minden hírlapi cikket, mely akkor angol vagy 
francia nyelven mellettünk szállt síkra. Nem volt 
hiába. 1929 telén sorra kaptam kedves leveleit 
Hágából. Mindegyik azzal kezdődik: . . .  I  often 
remind many things you told me . . .  Gyakran 
gondolkozom azokon, amiket ön mondott ne
kem . . . Egyre könyveket, iratokat, bizonyítéko
kat sürget.

Milyen megnyugvás töltötte el lelkemet, mikor 
1929 őszén olvastam a világlapokban : Heemskerk, 
a németalföldi miniszter váratlanul a magyar ügy
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mellett tört lándzsát. Egyszerre igazságot, jóvá
tételt, békerevíziót követel a magyarságnak . . .

Hinni kezdtem az idők gyógyító erejében, —  
hinni kezdtem önmagámban és ami sokkal több 
és fontosabb, hinni kezdtem másokban is.

Mr. Berleign.

1927. Otthon feledtem valami törvénykönyvet. 
Hazamentem érte. Véletlen volt, hogy a didergős 
délutánon száműzetést jelentő dolgozószobámból 
hazavetődtem. (Ugyanis akkor is még divat volt 
az «őslakó» évtizedes lakását igényelni és őt szűk 
vagy távoli vagy megosztott otthonokba beutalni!) 
Ahogy beléptem, névjegyet találok. A  névjegy 
legtöbbször arckép is, csak hozzá kell képzelni a 
névjegy leadóját. A vonások egy részét elmondja 
a névjegy. Csak a családnévre emlékszem: Berleign 
London, SW. vagy más betűk. Nem tudom már, 
hogy az egész kis országot jelentő város melyik 
kerülete lehetett, Belgravia vagy Holborn, mind
egy. Az a keskeny kis angol névjegy fénykép. 
Keskenységében és kicsiségében a hatalom és 
öntudat jelképe. Minél kisebb valamely ország, 
annál nagyobbak a pecsétéi, a levélbélyegei. .  . 
Minél szerényebb valakinek társadalmi állása, 
annál nagyobbak névjegyei. Aki beküldte, újság
író. Annak a láthatatlan hatalomnak egyik követe, 
melyről Chamberlain mondotta nemrég: a leg
nagyobb pontosság mellett sem produkál két 
hasonló riportot vagy kommentárt. Minden cik
kező ember látogatásának örülök, mert a leg
gyorsabban elhangzó cikk is —  végre mégis csak 
harangszó. Meghallják messzire.

De azt is éreztem, micsoda nemzeti nyomorúság 
koldulni az igazságokért és minden ajtónál elmor
molni ugyanazt: a tűzkárosult én vagyok . . .  És 
hány helyen becsapják előttünk az ajtót! Micsoda
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súlyos és felelősségteljes feladat a világtalan nyu
gatnak megmagyarázni a magyar színeket, me
lyeket éppen csehszlovák országban magyarázni 
nem is szabad! Ez annyi, mint beteg szívvel fel
kapaszkodni a Mount Everest ormára. Annyi, 
mint hegyláncban megkeresni a pár uncia aranyat. 
Könnyű azoknak, akik saját hazájukban, ünnep
ségek között, vendéglátó fehér asztalnál «infor
málnak», szabad szóval, lenyűgöző körülmények 
között, amit német szóval «Aufmachung» fogal
mával jeleznek. Nálunk ez más.

Barátságosan köszöntőm vendégemet. Igaz 
örömmel. Hiszen, hogy egyáltalában eljött, azt 
jelenti, hogy van magyar kérdés, nemcsak itt, 
határokon belül, hanem a nagyvilág közvéleményé
ben. Hogy eljött hozzám, azt jelenti, hogy tárgyi
lagosan kutat az audiatur et altera pars elve alapján.

—  How do you do?
ö  is így. Gyorsan mutatkozik be, de először 

bemutat engem is önmagának : tudja, kisebbségi 
ember vagyok, tehát elfogult fél. ő  Scotus Viator 
elgondolásait osztja. Könyvet fog írni Közép- 
Európáról. Saját szemével akar látni. Saját fülével 
hallani. Csak igazat.

—  Ezt szeretem. Szabad kérdeznem, hány 
napot szánt erre?

—  Pár napot. Sőt, egy hetet is.
—  Kevés lesz. A benyomás és az ítélet lassan 

érik, mint a jó gyümölcs. Több idő kell. Aki pár 
nap alatt száz embert hallgat meg, kinek lelke is 
százféle, nem bírja leszűrni a valóságot. A valóság 
nagyon szemcsés, nyers. Finom szűrő kell. Sok 
ember panasza vagy tagadása ugyanolyan érzéki 
hatást vált ki, minthogyha belépünk nagy terembe, 
hol már sokan társalognak. Egyetlen értelmes szót 
sem értünk, csak bizonytalan zsivajt hallhatunk.. .

Hidegen mosolygott.
—  Allright. Ez igaz is, meg nem igaz is. ön
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nem hírlapíró, hanem lírikus jogász vagy jogértő 
lírikus. Mi hírlapírók gyorsabban és jól észlelünk. 
Először is kizárom beszélgetésünkből a föld
reformot. Okos, szociális reform. Hogy elnemzet- 
lenítették? Ezt már unos-untig hallottam, olvas
tam. Végre is az állam és a nemzet szuverén. Azt 
hiszem, valami magyar ember mondotta : akié a 
föld, azé az ország. Ügy-e, jól informálódtam? —  
Ezt variálni is lehet. Akié az ország, azé legyen a 
föld is. A magyar mágnások már telebeszélték 
egypár konzervatív Lordunk fejét. Pedig nekik 
talán nem is a csonka ország fáj annyira, hanem 
a csonka birtok . . . Miért nem adtak le birtokaik
ból itt a felvidéken magyar telepeseknek 1914 
előtt? Akkor több paraszt ülne itt. Akkor talán 
nem ítélhették volna ezt a területet Csehszlovák 
országnak. Akkor, ha oda is ítélik, van itt ma 
már vagy kétmillió magyar paraszt, mert a föld 
nemcsak gabonát terem, hanem gyermeket is. 
A paraszt őserő ; urat lehet kisajátítani, a parasz
tot csak kiárverelni lehet, vagy a harctéren előre 
küldeni. Apasztásának csak ez a két módja van, 
azonkívül, hogy földet nem adnak neki. A föld
éhség kivándorlást és egykét jelent. . . Allright. 
Ezzel végeztünk. Én nem a panaszok miatt foglal
kozom a magyar üggyel, hanem az okos megol
dások miatt. Nem azért, mert ma divat könyveket 
összeírni. Szóval, nem üzletből. Nem is írok 
szamaritánus irgalomból, hogy toliammal segítsek, 
enyhítsek. Nem. Egyszerűen azért írok, mert 
mégis csak lehetetlenség, hogy itt Európa közepén 
teljesíthetetlen reményekkel hitegesse önmagát pár 
százezer magyar és ezzel örökös nyugtalanságot 
okozhasson. Nyugtalanságot, amit nem lehet 
megelőzni vagy izolálni quarantaine-nel. Európa 
nagy, nyugalmat kereső, emelkedő nemzeteinek 
kellemetlen a békétlenség, mert az desperádó- 
kat nevel, akik kiszámíthatatlanok. A British
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vagy több akarat tusakodjék valahol. Ez nagy 
célokat és nagy piacokat veszélyeztet. Tudja, mit! 
Megismerkedtünk. Most megyek másokhoz Majd 
néha-néha benézek és arról, amit hallottam, meg
kérdezem önt is. Mit szól hozzá?

A rendszer tetszett, akármilyen kemény beve
zetés után ajánlotta. Barátilag váltunk el. Két- 
három nap múlva újra benézett hozzám.

—  Beszéltem velük. Az államfenntartókkal, —  
a kisebbségi emberekkel. Rájöttem, hogy a közle
ményeikhez magyarázatokra van szükségem. Önök, 
magyarok, minden nemzetiséget meg akartak 
magyarosítani. Y es, indeed . . . Ma nekem, holnap 
neked . . . Nem volna-e legjobb, ha most követnék 
Brazília egyik delegátusának tanácsát ? Ez a derék 
gentleman kijelentette, hogy a kisebbségeknek 
csak egyetlen útjuk van : beolvadni az uralkodó 
nemzetbe. Mondjuk ezt a közismert szó t: asszi
milálódni. —  Kérem, ne szakítson félbe. —  Nem 
szóltam egyetlen árva szót sem. —  Látom szemé
ben, hogy szeretne közbevágni. Azt akarja mon
dani, hogy a magyar intelligencia az ő nagy 
kultúrmultjával nem olvad be. Miért ne?! Hogyha 
a magyarok közé beolvadtak más népek fiai, kik
ből nagynevű magyarok lettek, miért ne olvad
nának be önök, magyarok, más nemzetbe —  
mondjuk okosságból, hogy annak keretében, 
nyelvében és jellegében alkossanak és műveljenek 
maradandót?

—  Látja, foglalkoztam kicsit történelmükkel. 
Hogyha például magyarrá tudott lenni Anjou 
Lajos olasz-francia létére, hogyha Mathias Cor
vinus, a Count of Huny ad, romín létére nagy ma
gyar király tudott lenni. . .  Ön ellenveti, hogy 
ezek királyok voltak és ez mégis olyan foglalko
zás, mellyel vele jár, hogy a nemzetük tagjává 
váljanak, amire egész sereg példát lehetne az
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újabb korból felhozni, p. o. német hercegeket, a 
Hannoveri házat nálunk Angliában, a Zerbst- 
féle leszármazást Nagy Katalinnál és a román 
meg görög királyi házakat. Jó, hát felhozok egypár 
példát a szellemiség királyai közül, éppen a magyar 
irodalomban. így  például az önök nagy magyar 
fanatikusa, Petőfi Petrovics Sándor mégsem volt 
faj magyar, hanem szláv vérség. Az önök nagy 
Herczeg Ference, revíziós ligájuk vezetője, talán 
kicsit mégis germán vérség . . .  Nem merülhetne 
el egypár diplomás, okos magyar is például a 
szláv hullámverésben? Belép a tengerbe, mint 
magyar és partravetődik, mint szláv . . . Csak 
érteni kell a történelem csinálásához és minden 
megy.

Fejtegetéseiből tüstént azt is tudtam, kitől 
jött hozzám a másik táborból. A példákat nagyon 
is ismertem. Szerényen jegyeztem meg :

—  A vitatkozás nem mindig termékeny, mert 
elválasztja az elméket. Én azt keresem, ami 
kettőnket közelebb hoz. Ezért csak rövid meg
állapításra szorítkozom. Más az, hogy különböző 
népiségű törzsek vagy egyedek századokig, illetve 
emberöltőkön át egyazon országban élnek és e 
más népiség lelkére a főnemzet géniusza annyira 
hat, hogy eltörlődik az elválasztó erő. Ez a folya
mat megvolt a régi Magyarországban. Meg a 
nemzeti öntudatok is nagyon változnak, ha 
kívülről szítják őket. . .

Vendégem sokszor nézett be hozzám; nem 
értettük meg egymást. Üjra jelentéktelen véletlen 
segített. íróasztalomon feküdt valami irat, Házas
sági anyakönyv volt, a kilencvenes évek végéről. 
Egyik ismerősömnek szereztem az nap reggel.

—  Nézze Mr. Berleign. A vőlegény 1895-ben 
a pozsonyi Főtéren lakott. Itt a csehszlovák 
hatóság hiteles alakban a tér mai nevét írta be. 
Masaryk-tér s. Pedig akkor még az ősz elnök nem
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volt államférfi, hanem csak professzor a prágai 
egyetemen. A menyasszony a Stefánia-úton lakott. 
Az az utca akkor Rudolf trónörökös özvegyének 
nevét viselte. Itt a hiteles kivonatban az á l l : 
Stefanik-út 6. Pedig Stefanik generális akkor még 
nem volt nemzeti hős, hanem nagyon fiatal 
gyermek . . . Lássa, ez is a múltak mesterséges 
szlávosítása anakronizmussal.

Az angol hallgatott, összehajtotta az okiratot.
—  Adja nekem pár napra ezt a házassági 

levelet!
Elment, —  visszajött. Egyre nagyobb türelem

mel hallgatott meg.
Pár hét múlva késő este benézett hozzám 

búcsúzni. Csak ennyit szólt:
—  Tudja, a legenda vagy mende-monda sze

rint, mik voltak Apostata Julián császár utolsó 
szavai? —  Vicisti Galilaee! — Igazságot szolgál
tatok önnek. Nem írom meg azt a könyvet, melynek 
megírására idejöttem.

Scotus Viator tanítványának meg nem irt 
könyve, ez a negativum, volt talán az én csöndes, 
becsületes munkám egyik legszerencsésebb ter
méke. Könyvtáramban a legszebb tiszteletpéldány 
—  meg nem írt könyv.

Madame X.

—  Madame . . .  Nem írom ide nevét.
Olasz földön találkoztam a kitűnő tollú, 

szellemes asszonnyal. A  férje csöndes francia volt. 
Újságjait és leveleit olvasgatta, —  míg felesége 
sziporkázó cikkeket írt, de nem a férje hírlapjába, 
hanem egyik nagy párisi újságba. Egészen vélet
lenül értünk az örök témához. Bolzanóból jött 
Lombardiába, a Rolle-hágón át. Erről beszéltünk. 
Én ismertem az út minden derengő csúcsát,
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minden meghúzódó vagy rétekre szétszórt kis 
faluját. Rajongtunk a külön meglátott, de ismeret
lenül is közösen élvezett szépségekért, ő  terelte a 
szót a Passeyer-völgy németjeire, akik most 
olaszok. Csöndben hallgattam az elragadó fiatal 
asszony nézeteit, mikor hirtelen rám szó lt:

—  Ön magyar. Kisebbségi ember. És nincs 
semmi mondanivalója?

—  Más nemzetek töredékeinek sorsához elvből 
nem szólok hozzá. A magam keresztje elég súlyos 
ahhoz, hogy emelt fejjel hordjam . .  .

Azután megindult a beszélgetés. Órákon át, és 
láttam, hogy bájos vis-á-vis-m megértő, már sokat 
foglalkozott a mi kérdésünkkel. Valósággal rajon
gott igazunkért. Meghatva búcsúztam. Elém tett 
apró bőrkötésű könyvecskét. M utatta: ni, ma 
1934 aug. 29-e. Ide írjon valamit. Beírtam Michelet 
szavait:

Quand donc payerons nous notre dette á ce 
peuple béni, sauveur de VOccident ? ! (Mikor fizetjük 
már meg adósságunkat ez áldott népnek, Nyugat 
megmentő j ének?!)

Hogy elváltunk, megnéztem az idegenek köny
vében pontos címét. Az írónő Alsace-ból való volt. 
Értette sorsunkat, mert ő is valami hasonlót 
élt á t . . .

Sir Herbert Amette Brown.

—  Iszik velem feketét?!
Ezzel a kedves meghívással ültetett maga 

mellé a nagy Hotel nyüzsgő halijában a kifogás
talan, őszülő angol gentleman. Előkelő úr volt, 
mint minden igazi angol gentleman, akár valamelyik 
londoni klubban, akár a Highland golf-pályáján, 
akár valahol a Dominion-ban találkozik az ember 
velük. De hideg volt ez az előkelő úr tetőtől 
talpig, mint hazája, Canada, tüstént az aratás
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után. Kérdéseit ő maga korlátolta egy-két pontra, 
azzal, hogy ő a prágai miniszterelnökségről érke
zett hozzánk, tehát a legpontosabb értesülésekkel 
rendelkezik, csak éppen —  mint igazságos ember 
meg akar hallgatni legalább egyet a kisebbségi 
elégedetlenek közül. Hozzátette :

—  Beszélgessünk igen halk szóval. Nem aka
rom, hogy kellemetlenségei legyenek abból, amit 
ön bizonyára mondani akar . . .

—  Kérem, —  nekem abból, amit mondok, 
nem lehet kellemetlenségem, mert csak a szín
tiszta igazat mondom. De amit mondok, kész 
vagyok megismételni írásban, sajtóban, még a 
rendőrkapitány előtt is, hiszen immár éppen 
huszadik éve panaszoljuk e dolgokat lapjainkban, 
népgyűléseken, emlékiratokban, nemzetgyűlésen 
és Genfben. Csakhogy senki sem vizsgálja meg 
igazunkat, mert mindenki beéri a hivatalos cáfo
latokkal. Amit mondok, igazolhatom hatósági 
iratokkal. Közben írásaimra mutattam. Vannak 
itt földhivatali végzések, —  állampolgársági okira
tok, —  cenzúra-nyomok, —  megváltoztatott 
anyakönyvek. A legtöbb hiteles angol fordításban 
is. Nem lehet kellemetlenségem, mert az állam 
saját hatóságainak irataival érvelek. Egyébként 
pedig mindent nyíltan cselekszem. Egyenes utakat 
járok és vállalom mindenkor meggyőződésem 
minden következményét. .  .

—  Bravo —  mondotta a canadai —  kedves 
gyöngédséggel megérintve kezemet. Éreztem, hogy 
gentleman, aki megbecsüli az egyenes beszédet. 
De hozzátette: —  Hm, —  igen. . .  ha tehát Ön 
szabadon beszélhet, akkor önmaga cáfolja az első, 
általános magyar panaszt. Azt, hogy nincs elég 
szabadságuk . .  .

Éreztem, hogyan állnak hegyek felfogásaink 
közé. Ez az idegen saját szabad országa mértéké
vel mér . . .  Láttam, hogy már a második mondat-
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kozással kezdeni.

—  Jó. Ha tehát ilyen nagy a szabadságom, 
örömmel várom a kérdéseket. Mindenre becsülete
sen nyilatkozom.

—  Nézze, például panaszkodnak a birtok- 
politika miatt. Hát Önöknek nincs érzékük a 
szociális reformok iránt?

—  Dehogy nincs. Mi sohasem panaszkodunk 
szociális reformok miatt. A  gondunk csupán az 
elnemzetlenítés. Hogy megszűntek hitbizományok, 
nagybirtokok és azoké lettek, akik a földben 
keresik a kenyeret, ez rendén van. De törzsökös 
magyar népterületen idegen telepesek, idegen 
maradékbirtokosok az urak, a földesurak. Ez két 
tragédiát jelent. Az anyaföldért epedő magyar 
paraszt elveszett, mert faluja határában soha 
többé szántót, rétet nem szerezhet. Azután meg 
magyar béresek ezrei kenyértelen proletárok lesz
nek és elkallódnak a chómage útvesztői között.

—  Ugyan, ugyan! hiszen magyarok is kaptak 
földet. . .

—  Ami igaz, elismerem. De magyar földből 
parányi arányban kaptak számukhoz képest. . .

—  Lássa, dear friend, ez már nem igaz. Most 
jövök illetékes, a legmagasabb helyről Prágából. 
A miniszterelnöktől. —  Lapozott kis jegyzőköny
vében. —  Igazolták előttem, hogy négyszázezer 
magyar család részesült a földreform áldásában...

—  Ez lehetetlen és valótlan szám.
—  Szóval ön azt mondja, hogy hivatalos 

helyen megtévesztettek. Ez merész állítás.
—  Bocsánat, a békekötésnél is megtévesz

tettek nagyhatalmakat. Nem vagyok mai gyerek 
és semmiképpen sem hiszek államférfiak csal- 
hatatlanságában. Én bizonyítok egyszerű mate
matikával. Szabad nekem kérdeznem?

—  Yes. Yts.
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—  Sir, hány magyart mutattak ki a  cseh
szlovák népszámlálás alapján ezen a  hivatalos 
helyen?

Űjra lapozott zsebkönyvében. —  Ügy körül
belül 700,000 lélek vallotta magát magyar nemzeti
ségűnek.

—  Jó, —  tehát ezek közül 400,000 család 
kapott magyar földet. Mondjuk, hogy ezek közül 
csak a fele volt nős, mert a többi már özvegy
ember lehetett vagy coelibátusban élt. Hozzáadok 
tehát a család keretében 200,000 magyar asszonyt. 
Mondjuk, ezek közül csak 100,000-nek volt gyer
meke. Csupa egyke! Hozzáadok még 100,000 kis 
magyar lelket. Ez már 700,000 magyar. így  tehát 
vagy a népszámlálási adat hamis, mert végre nem 
kapott földet egyetlen magyar intellektuel, —  
hiszen nem lévén mezőgazda, nem is lehetett 
igénye földkiosztásra. De nem kapott földet sok 
tízezer gyárimunkás. Magyarok, ők  sem voltak 
gazdák. Ha igaz, Sir, a földkiosztás adata, akkor 
meg valótlan a népszámlálási adat. Hiszen akkor 
vagy másfélmillió magyarnak kell itt élnie még . . . 
Ha egyik hivatalos számadat hamis, akkor hamis 
a másik is. Egyik lerontja a másik helyességét és 
fordítva. Ezt célzatosságnak hívják.

—  Hm, látom, ön  nem könnyű ember . . .
—  Sir, szabad visszaadnom ezt a bókot?
—  Oh, yes . . .
—  Azt hiszem, Sir, ön nem könnyű ember . . .
Kedvesen mosolygott.
—  Jó, hagyjuk a számokat. De ön mégis 

elismeri, hogy magyarok is kaptak földet a föld
reform révén. Ez mégis az igazságos és egyenlő 
elbánás egyik jele.

—  Igaz, hogy vannak, akik kaptak földet. —  
Keserű szájízzel öltöttem tovább a szókat. —  De 
ennek nagy ára volt. Meg kellett tagadniok népi- 
ségtiket. B e  kellett lépniök a  csehszlovák agrar-
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pártba vagy csehszlovák köztársasági pártba 
(republikanská strana). Szóval meg kellett tagad- 
niok azt a magyar népcsaládot, melyhez magyar 
vérségük kötötte őket.

—  Ugyan! hol látott olyan bolond kormányt, 
mely az ellenzéket még meg is jutalmazza . . .

Elképedtem, ő  folytatta.
—  De van egy egyszerű ötletem, mely megold 

minden panaszt és megnyugtathat mindenkit, 
jobbról, balról. Egyszerű, mint a tojás problémája, 
melyet Columbus megoldott . . . Minden magyar 
szedje a sátorfáját és térjen haza imádott 
hazájába. Mert belátja, hogy ott jobb dolga van, 
mint itt. Allright! Ha az a magyar parasztság 
nem akar beleolvadni az államot fenntartó fajba, 
menjen haza Magyarországba. Egyszerűen ki kell 
cserélni — lapozott kis jegyzőkönyvében — átko
zott nehéz az önök nyelve, ha rosszul ejtem is a 
szót, meg fogja érteni! —  a csabai szlovákokkal. 
A területet már könnyű felmérni a cserénél. Erre 
való a mérőlánc és a kataszter. Jöjjenek helyükbe 
a magyarországi szlávok.

—  Sir, szóval afféle megoldást ajánl, mint a 
minőt próbáltak foganatosítani a törökök a kis- 
ázsiai görögökkel?

—  Hogyne. Ha nincs jobb megoldás, mindig 
a viszonylag legkevésbbé fájdalmasat kell válasz
tani és a legolcsóbbat. Két mágnes van : a haza 
és az érdek. Ha a haza az erősebb mágnes, akkor 
szabad a nemzeti öntudat útja és kinyílhatnak az 
öntudat zsilipjei. Ha meg az érdek az erősebbik 
mágnes, akkor tessék hallgatni és nyugodtan 
tűrni a krónikus gyógykezelést, a beolvasztást, 
mely már a második generációban nem is lehet 
nagyon fájdalmas.

—  Ugyan kérem, kegyeskednék Békéscsabára 
lerándulni és megkérdezni azokat a derék embere
ket, akarnának-e idejönni? Merem állítani, hogy
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kevés lesz a jelentkező. Ők sem igen hagynák ott 
a régi portát, a zsíros földet, no meg talán a szlovák 
nyelven megszólaló magyar szívet sem . . .

—  Alas, —  már megint szentimentalizmus. 
Pedig engem csak tények érdekelnek.

—  Sir, tartsunk sorrendet. Ön angol. Most én 
is az leszek pár percre. Kezdjük csak. A  jövő hitel. 
A  jelen kockázat. A  múlt tőke. Ezt a multat nem 
adom.

—  De ki beszél ma a múltról?!
—  Én. Én merek beszélni a múltról, nem a 

nagy történelemről, hanem arról a múltról, mely 
folytatódik minden megteremtett emberben, —  
az apáé a gyermekében, a nagyapáé az unokában, 
az ükapáké késő nemzedékekben. Nem gondol 
arra, Sir, hogy az unoka ugyanazt a harangszót 
szereti hallani, amelynél napgyapja mormolta az 
ave-imádságát? Nem gondolja, hogy a dédunoka 
ugyanannak a tölgynek vagy akácnak vagy rezgő 
nyárfának árnyékában akar leterülni, melyet 
dédapja ültetett? Nem gondol arra, hogy minden 
falu mellett van még egy falu, a második, hol 
csönd van ugyan, de lakóinak szelleme tovább él 
a hangos faluban. Ez a temető, —  azok a sírok is 
kötnek, még akkor is, ha elkorhadt már az a kis 
fakereszt, vagy bemohosodott az a fej fa. Sir, ez 
a mi kis földünk nem canadai telepítés, hol őserdő 
irtásával lehet a létfenntartásra omlós göröngyö
ket venni. Magyar ez a föld itt is, túl is, Békéscsaba 
és Szarvas tájékán. Az a csallóközi magyar paraszt 
itt túrta a földet Kürt és Megyer vezérek törzsétől 
kezdve, korábban, mint Hódító Vilmos átkelt a 
szigetekre, vagy az angolok átkeltek Canadába . . . 
Az a magyar itt gyökeret vert éppúgy, mint a 
szlovák ott Csaba táján, csak a földdel együtt 
megy. Gyökere van, mint a kalásznak, a fának. 
A magyar föld vérrokona a rajta élő embernek, 
akitől megválnia halálos betegségeket váltana ki.

Jankovics : Húsz esztendő Pozsonyban. 19
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Nem, kényszerű cserebere itt Közép-Európában 
nem megy . . .

Vállát vonogatta és halkan mormolta : Then 
there is no help . . . Akkor itt nincs segítség. . .

Elkeseredtem és lecsúsztam a tárgyilagosság 
útjáról.

—  Igen, önök közül többen ma is úgy gondol
koznak, mint I. Eduárd óta bizonyos gentleman-e.k, 
akik Írországból is kimarták a zöld Erin népét, 
mely imádta smaragdos mezőit és rétéit . . .

Azt hittem, megharagudott rám. Nem. Meg
maradt a nyugodt angolnak, mert neki nem fájt 
az én fájdalmam. Órára nézett.

—  Vonatom rövidesen indul. Ön keményfejű 
ember. Az ilyenek mégis tetszenek nekem, ha nem 
is egészen értem meg eszük járását. Gondolkodni 
fogok azokról a dolgokról, amiket mondott. Szá
molni fogok a számokkal, amiket hallottam. Egy 
apró koncessziót már most teszek, sebtében, az 
indulás előtt. Belátom, hogy nem szabad hiva
talos adatokat és közléseket szentírásnak tartani. 
Good bye.

A hallban tovább nyüzsögtek a köznapi embe
rek. Sir Herbert Amette Brown meg talán máris 
robog Le Havre vagy Liverpool kikötője felé. 
Én meg ott húzódtam egymagámban a hall kuckó
jában, mert nem találtam volna talán igazán —  
haza. Lázadoztam némán a történelem ellen. 
Miért vagyunk kis nemzet?! Ha nem sújtott volna 
az a török hódoltság a Nyugat védelmében és a 
kuruc fölkelések kényszerű sora Bocskaytól a 
nagyságos fejedelemig, talán ma 35 millió magyar 
élne Európa közepén, —  nem telepítették volna 
össze-vissza a magyar földet a törökverő udvaro
sok bőkezű adományain vendégnépekkel —  mert 
dolgos kéz kellett a kiölt magyarság elszáradt 
karja helyébe! Talán a 35 millió magyar nem 
maradt volna jobbágy és kazárok prédája! Még
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egy új telepítést átélni csak azért, mert Clemenceau 
haragudott, mert kapzsi békeszerzők földéhesek 
voltak, mert úgynevezett demokráciák minden
áron, bánatáron élni és jól élni akartak! És minden
áron tárgyilagosnak kell maradnom, hogy a dis- 
tinguished foreigner, ha szóbaáll velünk, meg is 
értsen.

1938-at írtunk, hogy ez így történt. Pár hó
nappal Európa újjárendezése e lő tt. . .

*

Közép-Európa. . .  Ez volt és ez ma is a kérdések 
kérdése s aki erről tiszta képet és tárgyilagos 
ítéletet tudna megírni, szebb költeményt írna, mint 
az énekek éneke. Sorsdöntő kérdés ez legalább 
féltucat szomszédos kisebb nemzetnek és egyen
súly-kérdés a nagyhatalmaknak, mert ha Közép- 
Európában megindul a lelkek rengése, a Palazzo 
Venezia-ban, a Quai d’Orsay-n, a Buckingham- 
palotában és Unter den Linden során, de még 
a Kreml műhelyeiben is titkos szeizmográfok jel
zik a rengést diktátorok és alkotmányos diktá
torok és minden világnézetek nagymesterei álmat
lan éjszakáin. Hogyha azután másként nem megy, 
akkor az egyensúly kérdését felöltöztetik keres
kedelmi utazónak, aki körbejár nyersanyagot 
vásárolni és kiáll elszegényedett népek piacára, 
hogy kínálja ipara műveit. A nyersanyag szót 
egyszerűen lefordíthatj uk a fegyver szóval. A made 
in Germany vagy made in England ártatlan kis 
etikettjét kulcs-írással lefordíthatjuk e szóval: 
függőség.

Ezért jöttek felénk és hozzánk hírlapírók és 
közírók. Nem túlzók, mikor állítom, hogy százá
val jöttek egymásután. Sokan; mintha filléres 
vonaton érkeznének. A  legtöbbnek nevét elfelej
tettem. Csak néhány érdekesebbről emlékezem 
meg : Dr. S. Neander Nilsson (Collaborateur du

19'
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journal Nya Daglight Allehanda) Stockholmból, 
Alfred M. Stumer Baltimore-ból, Dr. Francis 
Snow (Editor: Current History Magazine and 
New York Times), Miss Grace Humphrey New York 
City-ből, Anthony Sem-Olsen Bergenből. Egyik 
legtájékozottabb és legalaposabb volt közöttük 
Baronne Mellinde d’Asbeck (Docteur és lettres, 
licenciée en sociologie) és mások a toll előkelőségei 
közül. Mind kedves vendégeim voltak, érdekes 
és érdeklődő emberek sok megértéssel és talán 
még több félreértéssel. . .

Megnyugtatok mindenkit, aki nemzetiség és 
világnézet kérdésében más meggyőződést követ, 
mint jómagam, hogy mindenkinek becsületesen 
csak a színtiszta igazságot mondtam, mert jám
bor hitem szerint csak egyetlenegy igazi propr- 
ganda-eszköz létezik, az igazság. Az erős, mint a 
hit, tiszta, mint a fény és győzedelmesebb, mint a 
világ legnagyobb újságainak ólomkatonás árkusai; 
győzedelmesebb, mint ma? x a vert arany, mely 
mégis csak aprópénzre váltódik annál, aki kapta ; 
győzelmesebb, mint az érdek és az ármány. Az 
igazság örök törvény szerint terem az ő anyaföld
jéből, az emberi lélekből. Igaz, hogy ez a talaj 
a legrosszabb föld, és ezért az igazság igen lassan 
nő és lassan érik, de ki is bírja az időjárás sze
szélyeit . . .



BÚCSÚSZÓ.

Elbúcsúzom Pozsonytól. Bevallom, még a 
kapufélfát is megölelem . .  .

Tudom, hogy álmaimban sokszor fogom látni 
a szépséges régi városházát, melynek kapuja fölé 
igénytelen, bölcs polgárok azt íratták : Si deus 
pro nobis, quis contra nos ? !  Képzeletemben köd
képként megjelenik a csonka vár és egyik tornyá
nak ablaküregén át a bíboros napfény; mindig 
ezen a csonka tornyon át nézett a fény, mikor el
hagyta Pozsonyt. . . Bensőséges utcák, remek 
kis erkélyek, barokk ablakok, melyek mögül 
ki-kihallik a zongoraszó, valamelyik Liszt-rap
szódia . . .  Búcsúzom a kövektől, melyeket annyira 
szerettem, szemeimmel simogattam, csöndes éjjeli 
órákban, mikor az élettelen kövek közül eltűntek 
az idegen emberek, akikkel sohasem tudtunk 
gondolatközösséget teremteni. Ma is zúg a fülem ; 
harangszót hallok. Ez a városház tornyának csoda
szép nagy harangja. Megmaradt lelkemben. Búcsú
zom száraz szemmel, ami fájdalmasabb minden 
izzó könnynél, —  élőktől, a mi hitünk áldott köz
katonáitól és azoktól, akik porrá váltak —  az én 
életem füstté vált évtizedei alatt.

Pozsony mai sorsáról egyetlen szót sem íro k ; 
még kevésbbé próbálkozom jövőbeli jósolgatások- 
kal. Mikor az ember búcsúzik, fáj valami —  és ez 
a pillanat nem alkalmas sem keserű, sem banális 
szavakra, legkevésbbé súlyos kritikákra. Ezért 
nem akarok sem bűnökről, sem vétkekről, de még 
vastag hibákról sem szólani, melyek Pozsony sor-
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sát szerezték. Tudnék ilyenekről is szólani, mert 
voltak ármányok, sívár érdekek és voltak bal
kezes végzések. De hallgatok, mert az, aki fajtája, 
vérsége ügyét híven szolgálja, —  sokszor legjob
ban —  hallgatással szolgálja, akárhogy is fojtogat 
ez a hallgatás.

Ha jól tudom, valaki a múlt század elején 
írta le a furcsa mondást: avoir l’air emprunté. . .  
Kikölcsönzöttnek látszani. Csehszlovákország ala
kulásakor ilyen kikölcsönzöttnek látszott katona
sága. A légiókat láttuk olasz, francia és orosz uni
formisban. Kikölcsönzöttnek láttuk a hivatalno
kokat, mert azok olyan országból jöttek, mely
nek az egykori magyar területhez semmi köze 
sem volt. Kikölcsönzött volt a nyelv, a szellem, 
minden . . .  Húsz évig éreztem ezt a kikölcsönzött- 
séget és húsz évig szinte reszketett jobbom, hogy 
megértő, békülő, szerető baráti kezet nyújthas
sak —  a szlovákoknak. Húsz évig vártam egyet
len ilyen meleg, igaz kézszorításra. Várok, várok, 
tovább várok, és ezért nem kritizálok; sem őket, 
sem önmagunkat. Nem kritizálom a mát és nem 
következtetek jövőre, mely még a történelem 
ú. n. logikájának nagyítóüvege alatt is titok marad.

Megyek. Bevésem az idő nagy fájának kér
gébe : sic fata tulere. Bevésem életemnek Pozsony
ban maradt életfájába : itt voltam ! Bevéstem húsz 
éven át újra meg újra : itt voltam. Lehet, hogy ki- 
forrad, lehet, hogy elmosódik . . . Megyek és hall
gatok jelenről és jövőről; hallgatok a jelenről, 
mert a sok esemény után, melyet átéltem, melybe 
belelátok, melyről nem szabad még nyíltan szóla- 
nom, az én kezem még mindig reszket, epedve 
nyúl —  a megértő, meleg kézszorítás után . . .  
Ezért e könyv végére csak egyetlen írásjelet tehe
tek, a nagy kérdőjelet:

?
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Talán ezzel a kérdőjellel kellett volna e köny
vecskét befejeznem.

Az 1938 ősze óta bekövetkezett történelmi 
eseményekkel nem foglalkozom, nemcsak azért, 
mert ennek a kis írásnak célja nem történetírás, 
hanem egyedül Pozsony «levegőjének» jellemzése, 
de azért sem foglalkozom, mert az 1938 ősze óta 
elviharzott történelem még túlságosan közel van 
hozzám, még túlságosan a ma —  és még sok hol
napnak kell lealkonyodnia, hogy az én szegény 
fejemben rendeződjenek a benyomások, őszintén 
bevallom, hogy lelkem olyan, mint szobám sarká
ban a rádiószekrényke, melynek lámpái elhaszná
lódtak, melynek lecsapta a szélvész az antennáját, 
s melyben a kismutatót még nem bírom pontosan 
a precíziós hullámhosszúsági vonalra igazítani, 
hogy tiszta hangot hallhassak. A lelkemben is 
recseg, pattog, össze-vissza muzsikál benne min
den szomszédos hang —  egyik suttog, másik ért
hetetlenül beszél majd baritonban, majd szop
ránban. A láthatatlan szikrák összegabalyodtak. 
Nem értem e hangokat ; még akkor sem értem, 
mikor már lecsavartam a káoszt és csak önmagam 
szavát, a lélek, a lelkiismeret hangját akarom 
hallgatni . . .

De igaz is, csak Pozsony levegőjét akartam 
leírni. Hogyan lehet levegőt leírni? Hiszen át
látszó és talán azért nem gondolunk rá és nem is 
értjük, mert benne élünk . . . Megpróbálom tehát 
úgy jellemezni, mintha lelkem rádiójának három 
hangját egyszerre hallanám.

Az egyik hang csak valami mulatságos mesét 
mond, régi időkből . . . Furcsa történet. «A man- 
tovai Gonzagák törzsében örökletes volt a púpos
ság. Az udvarosok méltók akartak lenni a hata
lom uralóihoz és ezért zubbonyaikba, köpenyeikbe 
kitömött púpokat varrattak be, hogy ezzel is 
bizonyítsák, micsoda választottság és elhivatott-
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ság púposnak lenni. . .» Valamikor nevettem volna 
ezen a hóborton. Ma látom, az emberek minden 
időkben ugyanazok maradnak.

Majd ebbe a mesébe beleszólalt belőlem a név
telen magyar. Azt hajtogatta, hogy a história 
igazságos. Megéltem, hogy igazán így van. Csak
hogy a história igazsága nem azt jelenti, hogy a 
méltatlanul szenvedő ember megdicsőül és még e 
földön elveszi méltó jutalmát. Nem azt jelenti, 
hogy a rossz csillag alatt született nemzedék és 
a gonosz üstökös alatt kínlódott nemzet tövis
koszorújához végre elnyeri az élet rózsaszálait és 
az elismerés babérleveleit. Nem; a história igazsága 
csak annyit jelent, hogy ami bűnben született, 
aminek hamisítás, ferdítés, erkölcstelenség vala 
az alapja, az elmúlik. Jön és biztosan jön valami 
ismeretlen, hirtelen erő, —  akár erkölcsös, akár 
szintén nem egészen erkölcsös erő —  és megőrli 
a bűnben fogant hatalmakat. Megőrli, ledönti. 
Csak ennyi a történelem igazsága, de ez azután 
holtbiztos.

önmagámról csak egy hangot értettem lelkem 
rádiójából: légy mindenkor becsületes. Járj mindig 
egyenes utakat. Akkor, akármi történik, akármi 
zajlik körülötted, nem kell félned és emelt fejjel 
járhatsz tovább, amíg rád nem virrad a te nagy 
békéd. Csak higyj hazádban, mely mindennek 
összessége, amit a földön szeretsz. Templomod, 
házi tűzhelyed, gyermeked jövője —  föltámadásod 
majdan megnyíló hantja. A  haza fogalmát nem 
lehet pótolni a földön semmiféle közösségi szurro
gátummal. Ezeket hallottam lelkem rádiójában.

És most még Pozsony levegője néhány dá
tumban.

1938 nyara. Runciman jött, látott. Hallga
tott és egyszerre csomagolt.

1938. A  Duce levelet írt, nyílt levelet Runci
man lordhoz. Ilyen tiszta, világos, okos szó egy-
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magában tett. A  legvilágosabb szó és tett évtize
dek óta.

1938 szeptember. Benes Eduard dr. azt mon
dotta a rádióban, hogy sohasem volt olyan opti
mista, mint abban a pillanatban. E tragikus ki
jelentésnek van hatalmas tanulsága: az ember, 
aki a nyilvánossághoz szól, sohase mondjon olyat, 
amiben önmaga nem hisz. Amiben nem hisz, arról 
—  hallgasson.

1938 szeptember 19. Pozsony-Ligetfalu más
kor elhagyott kis állomásán nagy az élet. Búcsú
zom valakitől, akit szeretek. Látom, a diplomáciai 
szolgálatok kis emberei a zsúfolt vagonokba rak
tározzák kis családjukat. . . Szörnyű lesz ez a 
háború. A  vulkán kitörése már mordul a be
gyöpösödött kráter alatt, de a bürokrata kisembe
rek már nem engedik meg a kézszorítást sem, mert 
az a vonat Magyarország felé indul és az végre 
is más ország. Néhány méternyire minden más. 
Pedig két hét múlva nincs többé sem Pozsony- 
Ligetfalu, sem csehszlovák Petrzalka, hanem —  
Engerau. Nem lett világháború.

1938 október közepe. Magyar földről gyalo
golunk hazafelé a komáromi hídon, haza, oda, 
hol többé nem leszek —  otthon. Sehol senki, mintha 
már nem élő földön ballagnánk, mi ketten, baj
társam meg én. A  magyar komáromi parton el
homályosodik a két apró alak, aki odáig elkísért. 
A  híd még nem köt össze két darab magyar föl
det. Félretolom az egyik homokzsákot. Félre
hajtom a spanyol lovasról lehámló szöges drótot. 
Rohamsisakos katonák, gépfegyverek csövei néz
nek ránk. Barátságosan nézek a fiatalemberekre, 
akiknek nincs nevük, mert egyenruháik eltörlik 
a neveket. Élnek-e holnap, holnapután? Ma még 
élnek. Miért ne élhetnének holnap is? Azután csak 
azt látom, hogy a komáromi bencések nagytemplo
mának tornyán csodaszép színek lengedeznek.
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A lobogó! az a lobogó, mely életet jelent —  min
dent, amit én hiszek . . .  Pompásan ragyog rá 
a déli nap verőfénye. Nem gondolok másra, mint 
hogy akármi forr ebben a siralomvölgyben, van 
két gyönyörű valam i: az őszi napfény és az a 
lobogó. A  verőfény gyönyörűen csillog a csönde
sen hömpölygő Dunán, —  ez az ökörnyálas flui
dum szebb, mint maga a tavasz. Miért kell a ta
vaszra gondolnom? Mert az a lobogó ott lenge
dez . . . Érzem, akármi forr ebben a siralomvölgy
ben, az egek Urának jósága és az ő alkotó művé
szetének szépsége független gyarló korok világ
nézeteitől, nagyképű tetteitől, elpárolgó ízléseitől. 
Az őszi napfény leírhatatlanul gyönyörű. Tökéle
tes. És az a lobogó . . .

Pozsonyban. Régi, szépséges, ősi u tcák. . . 
Az emberek menekülnek, énekelnek, imádkoznak, 
remélnek, egymást ijesztgetik. Lehet-e tökéletes 
valami, ami emberi?

Lesz-e magyar háború? Nem lett.
1938 november 2. Belvedere. Ez a név annyit 

jelent, mint «szép kilátás». A szó maga is szép, 
csak a fogalom nagyon súlyos. Micsoda magassá
gokat kell elérni, hogy a kilátás szép is, tiszta is 
legyen. Pozsony levegője beteg marad. Minden 
és mindenki csupa idegenség. Láz ez, melyet nem 
lehet kézrátevéssel gyógyítani. . .

1938. Karácsony. Húsz év után is újra bet
lehemi csillag nélkül. Már nem tudom, mikor, 
kiben és miért csalódom. Sebaj. Az egész élet 
csalódások sorozata. Csalódás az időtváltó perc, 
az életet váltó óra és nap. Csak egyetlenegyben 
nem lehet és nem szabad csalódni: hogy holnap 
is főikéi a nap. Minden más csalódás.

Pozsony egészen átöltözött. Csupa idegenség.
1939. március 11. Mások ünnepelnek, csak 

a magyarok hallgatnak. Ahogy este hazaballagok, 
pisztolylövések rázkódtatják meg a hallgató ba-
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rokkházacskákat az egykori Römer Flóris-utcá- 
ban. Derék, jó öreg történettudós, Rómer Flóris! 
Mennyi írni valód volna Pozsonyról! Fejemet majd 
jobbra, majd balra kapom. Csak ösztönszerű a 
mozdulat; az ember régen megszokta a zajokat, 
melyek nem érdeklik . . .

1939. március 13. Házi tűzhelyem. Együtt va
gyunk. Égbekiáltó durranás. A csodaszép város
házat akarták fölrobbantani. A kapu fölött az 
á ll: Si deus pro nobis, quis contra nos. Igaz maradt 
az igazság. A szűk Városház-utca sarkán oda
csempészett pokolgép csak egy arra vetődő koldust 
tépett darabokra —  valami esti házalót. A szegény 
ördög nem eszmélt arra, mi történt. Kérdem, mi
nek, miért, kicsoda tette? Terror. Lehet-e terror
ral igaz ügyet szolgálni? Ki volt? Kérdőjel ma
rad. Az én ablakaim is becsörömpölnek a szépsé
ges Főtéren, melyet Masaryk-témek hívtak. Ki
pillantok. Az egyetlen rendületlen baráti alak a 
régi, sisakos lovag a kút közepén, ö  is éppen olyan 
csodálkozva néz a kis Városház-utca szűk, roman
tikus nyílása felé, miként jómagam. Az a kedves 
kis utca a városháztorony és a jezsuita-templom 
között tűzfolyam. A terror lávája, a pokolgépes 
gépkocsi benzinje lángol. Ég a föld, a pozsonyi 
fö ld ; a toronyban megleng a szépszavú nagy
harang, de meg nem szólal. Nincs többé szava. 
Egymást érik közelebb-távolabb a pokolgépes 
robbanások. Ahol eszmék születnek, vagy meg
halnak, szebb lett volna a nyugodalmas csönd, 
vagy elég lett volna a harsogó dalszó. . . Újabb 
robbanás. Sebaj — __ folytassuk a beszélgetést, 
ahol elhagytuk. . . Úgy-e, március idusa köze
ledik . . .

Másnap reggel. Pelyhedzik a márciusi hó. 
Ablakom alatt a virágágy fagyott rögére, hol majd 
tarka bimbók fakadnak nemsokára, rendőrök 
vadonatúj kézitáskát fektetnek. Egyikük le-
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térdel: fülét hozzászorítja. Bent ketyeg. Üjabb 
pokolgép óraműve. Egyik szlovák miniszter lakása 
mellett találták. N yitogatják; —  kandi nép nézi 
és nem sejti, hogy ebben a táskában lakik maga 
a pokol. . .

Március 14. és 15. Csehszlovákország nincs 
többé. Van független Szlovákország. Rengeteg 
szónoklat hangzik mindenütt. Már nem is tudjuk, 
a szó jár gyorsabban, vagy a tettek.

Március 18. A  kedves régi városház kapuja 
mellett —  alig pár éve —  a falakba illesztették 
Masaryk G. Tamás, az osloboditel, a felszabadító 
mellképét, a férfiúét, akinek nevét e jelző nélkül 
nem volt szabad —  még félév előtt —  kiejteni. 
Alatta a márványtábla, mely hirdeti, hogy két 
ízben pár percet töltött a pompás középkori tanács
házban . . . Kitől szabadított meg a filozófus 
öreg úr? Pozsonyt megszabadította békés nyugal
mától . . . Most harangoznak delet és a négy mun
kás mégsem teszi le a vésőt és kalapácsot. . . 
Szedik ki a falból ezt az emléket. Sic transit gloria 
mundi. . .

Fülembe cseng, amit húsz év előtt, a ragyogó 
vasárnapon Luhacoviceben hallottam : «. . . Békes
ség a földön az embereknek és jóakarat . . .» Min
denki elfelejtette ezt a nagy igét, még az úgy
nevezett békeapostolok is . . .

Azt képzelem : egész Pozsony fáj . . . Megyek. 
Megölelem a kapufélfát is. Az élet már nem köt 
ide ; csak a sírhantok kötnek. Húsz éven keresztül 
igazán minden kőbe, fába bevéstem: «itt vol
tam . . .» A lelkemből sarjadzott lelkekbe is szeret
ném ezt bevésni.

A nagy kérdőjel —  marad.
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(Búcsú a pozsonyi állomáson, 1939 márc. 29-én éjjel.)

Nagy este van. A  március csodája, —  
Hogy talpra áll nép —  s népek esnek e l ; 
A Morvamezőn téli szellő járja, —
De március van —  és tüzet lehel.
—  És alszik az ég —  és alszik a rög,
Csak Prága felől dübörög . .  .
Nagy sietésben botlik az idő . . .
—  Á cseh Prágába ment a gyorsvonat,
És német Prága, honnét visszajő . . .
Vad rohamában botlik az ID Ő !

Gépsárkány néz rám két izzó szemével; 
Nekem félszázad ez a tavasz é jje l; 
Utasok löknek, zaj arcomba vág,
S ez a siket zaj —  mégis némaság.
Az égen fent áldott csillagderű ;
De szám ma mégis epés-keserű,
Hogy biztatom magam: hordd sorsodat, 
Bár lelked húrja megszakad . . .
Érzed?
Ez férfi-végzet:
Az otthonodban szdműzöttnek lenni —
És szdműzöttnek újra hazamenni . . . 
Magyarnak mindez ősi férfi-végzet.

Még egy pillantás —  arra —  arra, messze, 
Hol ködbe veszve —
Míg vélem élet, bánat, sors szalad,
A csonka tornyok csillagok alatt,
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Valóság? —  pasztellkép csupán.
A  dómtoronynak kerek fényszeme 
Virraszt, mikéntha jövőt fénylene, —  
Virraszt, —  sietni nem tud a jö vő ;
Csak önmagában botlik az idő.
Az óra nem f u t ; éjfélt lassan üt, —
Míg apró viskók, büszke paloták 
Álmos szemük lehunyják mindenütt.
A dóm tornyában őrző óra ü t :
Egy-kettő —  s vár és újra vár, —
Minden bongása új élethatár, —
Országhatár . .  .

Már agg vagyok? —  nem! —  hiszen zokogok —  
A férfi nem sír, —  hát gyerek vagyok.
Egy csókot még —  levegő-semmibe, —
Azt sem tudom, hogy kire vagy mire? 
Csend.
Csók volt? —  vagy csak keserű zamat? 
Megérintették rángó váltamat.
Csend.
Igen, fölébreszt köznap és a rend.
—  Hogy mit viszek? mit rejteget kezem? 
Igen, bevallom, kincsemet viszem.
Nem, nincs arany . . .
Hát amott mi van?
Nincs semmi eltitkolt írás,
Csak véres, könnyes, porrá vált sírás . . .  
Nem gyémánt és nem ezüstfényű gyöngy —  
Pozsony földjéből egy marék göröngy, 
Virágok anyja, —  lelkek szemfödője,
—  Nem adhatom, hagyják meg, emberek!
—  Mert nem tudok, nem, megválni tőle! 
Pozsony, bajtársak, Isten veletek,
Megyek, hogy itt maradjak veletek!
És mind ti is, kik megbántottatok,
Isten veletek, —  én kezet adok.
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Érezzétek szerető melegét, —
Dolgos tizedek szent becsületét.

El. Vége van. Éj volt. Nem vettem észre ; 
Körülzsong élő élet ébredése . . .
Ni, a Duna! —  Pozsony felől folyik, 
Piros tükrében ép hajnalodik.
Hajnalt köszöntök magyar ég alatt, —  
Fenékig hajtom s Szent Gellért falán 
Zúzom szét ezt az ürömpoharat!
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