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A FELVIDÉKI VÁROSOK SORSA. 


Ebben a fejezetben a felvidéki városok sorsa 
és bennük a magyarság élete érdekel bennünket. 
A háború utáni fejlődés húsz esztendejét szembe- 
állítom a háború előtti helyzettel, hogy megfelelő 
értékítélethez juthassak a cseh megszállásnak a városi 
magyarságra gyakorolt hatásairól. Annál is inkább 
csábít ez az eljárás, mivel a szlovák írók és politikusok 
sokszor hivatkoznak a háború előtti nemzetiségi 
elnyomásra és annak mélységeivel a magyarság 
jobb helyzetét bizonyítják az egykori Szlovákiában. 


A magyar városok esettsége és kezdetlegessége, 
mint tudjuk, legszomorúbb fejezete volt történel- 
münknek. A magyar városiasság milyen szomorú képe 
tárul például elénk Fényes Elek „Magyarország le- 
írása” című munkájából! A mult században, a negy- 
venes évek elején, Angliában a lakosság fele, Francia- 
országban pedig egyharmada városlakó, nálunk csak 
minden kilencedik ember lakik városban s mindösz- 
sze 20 város lakossága haladja meg a tízezret. S váro- 
saink képe milyen szomorú! Más népek modern törté- 
nelme meg sem érthető, ha a várost nem tekintik fejlő- 
désük motorának. No és mennyiben hajtotta a város 
a mi történelmünket? Bizony alig-alig. A mult 
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század negyvenes éveiben a lakosság egyharminc- 
ötöde foglalkozik csak iparral Magyarországon! 
A magyar városfejlődésben a felvidéki városokra 
mindég bizalommal szoktak tekinteni. Ezek a váro- 
sok azonban sokáig elzárt, önmagukba forduló 
életet éltek. Amikor polgári forradalmi űző- és hajtó- 
erőre lett volna a magyar átalakulásnak szüksége, 
amikor az egész országot a nyugati polgári átalakulás 
szele söpörte végig, akkor a felvidéki városokban 
veszendő céhpolgárok, vagy puha, a rendi hatalom- 
mal szemben szervilis német patriciusok marcipán- 
nemzetsége élt, akik nem tudtak a nagy átalakulás 
végrehajtóivá fejlődni és akiket éppen ezért találóan 
marcipán-polgároknak nevezett valaki. 


Valahogy úgy alakult, hogy Magyarországot 
nem a városok emelték a modern állam rangjára. 
Az ország emelte fel a városokat, illetőleg nyitotta 
meg előttük a fejlődés távlatait. Azt azután már 
megelégedéssel szögezhetjük le, hogy a városaink 
éltek is ezzel a lehetőséggel. Ahhoz kétségtelenül 
nem voltak elég erősek, hogy maguk rázzák le a 
feudális kötöttségeket. De amint megszabadították 
őket ezektől, a fejlődés élére szöktek. A sajnálatos 
csak az, hogy az európai viszonyokhoz mérten nem 
a maga idejében történt mindez. Ha a rendi alkot- 
mányt el is távolították nálunk 1848-ban a fejlődés 
útjából, egy évtizedet lekapcsolt a Bach-korszak 
elnemzetietlenítése, egy másik évtizedet pedig a stag- 
náció évei vettek el fejlődésünkből. Ezután is hosz- 
szú idő telik el, amíg a városiasodás megindul a 
kiegyezés után. A modern magyar városiasodás 
ideje mindössze 40—50 év. Hogyan fejlődtek fel- 
vidéki városaink e rövid idő alatt? 
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A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT 


A modern polgári fejlődés hatalmas átcsopor- 
tosítást végzett a lakosságban a Felvidéken. A városba 
vándorlás és tartós letelepedés egyre érvényesebben 
bontakozott ki és a városi lakosság hatalmas meg- 
növekedéséhez vezetett. A felvidéki városiasodást 
éppen ezért legmarkánsabban a városi népesség 
megnövekedésének adatai fejezik ki. A csehek által 
elszakított területen lévő városok lakossága 1880-tól 
1910-ig a következőképpen növekedett: 


 
Év 1880 1890 1900 1910


A városi la-
kosság szá- 
ma.... 279.092 295.757 338.269 399.269


Ez a növekedés tíz évenként a következő képet  
mutatja: 


Évtized 1880—90 1890—900 1900—1910
Számbeli nö- 
vekedés..... 16.483 43.184 60.510


Aránylagos nö-
vekedés ...... 5,9% 14,6% 17,9%


 
Az 1880. és 1910. évek között a növekedés 


120.177 lelket tesz ki s ez 43,1%-os fejlődést jelent. 
Amint az adatokból látható, a felvidéki városok 


lakossága az 1900 és 1910-es évek közé eső tíz év 
alatt — az iparosodás teljében — növekedett a leg- 
hatalmasabban úgy abszolút, mint viszonylagos 
tekintetben. Ennek a fejlődésnek megfelel a lakosság 
átcsoportosulása is a foglalkozások terén. 1900-ban 
a Felvidéken még a lakosság 66,27%-a foglalkozik 
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mezőgazdálkodással, tíz évvel később márcsak 
62,57%. Igaz, hogy itt a kivándorlás is csökkentette 
a mezőgazdasági lakosság számát, ugyanakkor azonban 
az iparral foglalkozók száma 15,78%-ról 18,39%-ra 
emelkedett. 


A városiasodás tehát hatalmas lépésekkel haladt 
előre. A vidéken élő népesség száma ugyanazon 
30 esztendő alatt csupán 17,5%-kal nőtt, a városi 
emelkedés 43,1%-ával szemben. 


Az ipari fejlődés hullámverése ezek szerint a 
városokban erősítő csomópontokra lel. A zártéletű 
északi városok megmerevedett élete egyszerre fel- 
enged. A varjakat, amelyek századokig ültek a 
toronyórákon, pöffögő lokomotívok zaja kergeti el, 
s a kárpáti völgyekbe zárt helyek a céhpolgári mult- 
ból megifjodva, fejlődésre kényszerítve kapcsolód- 
nak be a polgárosodó Magyarország lüktetésébe. 


Mondottuk azonban, hogy városaink nem ön- 
maguk erejéből vívták ki fejlődésük lehetőségeit. 
A céhpolgári multból a történelem erőszakkal lökte 
őket át a modernebb fejlődés szakaszába. Ebben 
van némi magyarázata annak, hogy polgári élet- 
formájukat nem tudták egészen önállóan, némi ön- 
célúsággal kifejleszteni. Az ország központjából 
kifutó és oda visszaforduló közlekedési hálózat sugár- 
vonalai fűzték fel őket. Galánta, Érsekújvár, Pár- 
kány a budapesti vasútvonal mentén feküdt éppen 
úgy, mint Eperjes, Kassa, Miskolc, Ungvár és Bereg- 
szász. Érsekújvárról már régen gyorsvonattal lehe- 
tett utazni az ország központjába, de Nyitrával és 
Komárommal még mindég csak az országút és a 
postakocsi kötötte össze. S később a vasuti mellék- 
vonalakat is az országos fejlődés hozta létre, de 
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városaink egymásközt még ekkor sem, vagy már 
ekkor nem érintkeztek. A központ érdekében tör- 
tént alárendelődés, mintha a városfejlődés kötelező 
formája, magyar stílusa lett volna. Különösen azok- 
nál a városoknál ötlött szembe ez, amelyek viszony- 
lag későn, agrár jellegű előélet után kapcsolódtak 
bele az országos erők fejlődésébe. A felvidéki 
magyar polgár Budapestre vágyott. Vidéki helyzetét 
csak átmenetnek érezte s végső vágya az volt, hogy 
a fővárosba kerülhessen. 
 
 
A városok nemzetiségi szerepe 


Egy szlovákiai, jelenleg felvidéki város nemzeti- 
ségi viszonyait vizsgálgatva, meg kellett állapítanom, 
hogy a város nemzetiségi vonatkozásban olyan, mint 
egy befűtött és megrakott kohó. A város nemzeti- 
ségei a kohóba rakott ércek és a polgári gazdasági 
fejlődés a kohó olvasztó melege. A feudális országok 
önellátó gazdálkodásában a népek nemzetiségi saját- 
ságai passzív jegyek csupán. A nemzetiségek éppen 
ezért nyugalomban élnek egymás mellett a feudális 
környezetben. A polgári társadalom azonban dina- 
mikussá teszi a népek nemzetiségi sajátságait. 
A gazdasági életet úgy szervezi meg, hogy a nemzeti- 
ségi jelleg tágításával, növelésével és érvényesítésé- 
vel biztosít magának egyre szélesebb fejlődési tere- 
pet. A kultúrszociológia például törvényszerű össze- 
függést lát az egységes nemzeti vámterület és egy- 
séges irodalmi nyelv kialakítása között. Az egyik az 
anyagi, a másik a szellemi javak szabad forgalmához, 
mindkettő pedig a nemzeti tudat kialakulásához szük- 
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séges. A nemzeti kultúrák városi kultúrák. A nem- 
zeti kultúra és az urbanizálódás kialakulása szinte 
egyértelmű. S ebben a vonatkozásban természetes, 
bár nem szükségszerű, hogy valamely népnek a 
városiasodás jegyében fejlődő nemzeti kultúrája 
fölénybe kerül annak a népnek a kultúrájával szem- 
ben, amely az urbanitás tekintetében alacsonyabb 
szinten áll. Az amerikai Egyesült Államokba 
például 1820-tól 1930-ig 38 millió ember vándorolt 
be. Az öreg Európából csupán 33 millió. Ebben a 
roppant számban 9 millió ír és angol, 6 millió német, 
5 millió olasz, 1 millió svéd és 4 millió középurópai 
(lengyel, román, ruthén, magyar, szlovák és zsidó), 
aztán egy csomó dán, norvég stb. Csikágóban az 
amerikai bennszülöttek csak a lakosság 28%-át 
teszik. A bennszülöttek mellett 7% néger, 12,8% 
német, 11,9% lengyel, 6,6% skandináv, 57% ír, 
5,4% olasz, 5% orosz, 3,6% cseh és szlovák és még 
sok más náció. Mivé lettek és mivé lesznek Ameriká- 
ban és az amerikai városokban ezek a nemzetiségek? 
Ha utánpótlást kapnak is később bevándorolt rajok- 
tól, beolvasztja őket Amerika, a világ népeinek 
roppant kohója! Természetes jelenség ez. A maga- 
sabb urbanitású életforma törvényszerűen szívja 
magába az alacsonyabb kultúrfokon élő többi népe- 
ket. Tarde és Gidding, akik a nyugati társadalmak 
anyagát vizsgálgatták és ebből alkották meg társa- 
dalomtudományi rendszereiket, az utánzást és alkal- 
mazkodást a szociális fejlődés hajtóerejének tekintik. 
Ebből annyi mindenesetre igaz, hogy Amerika ma- 
radt volna a világ egyik legtarkább nemzetiségű 
állama az utánzás és alkalmazkodás társadalmi tör- 
vényeinek érvényesülése vagy érvényesítése nélkül. 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


72 
 
Miért mentünk ilyen messzire, hogy a váro- 


sodás nemzetiségi vonatkozásait bemutassuk? 
Bennünket elsősorban a folyamat alapvető kér- 


dései érdekelnek, nem pedig eltúlzott ideológiai 
kísérő zenéje. Érdekes megfigyelni, hogy a nemzeti 
öntudattal rendelkező szlovák értelmiség a háború 
előtt és a háború után e folyamat ideológiai elemeit 
vette figyelembe. Igy a háború előtti magyar városia- 
sodás terjeszkedését csaknem kizárólag az elnemzeti- 
etlenítésből, tehát ideológiai hatásokból igyekezett 
megérteni és megmagyarázni. De akkor hogy állunk 
a városi magyarság visszaszorulásával a háború után 
Szlovákia minden városában? Akkor ezt is elnemzeti- 
etlenítéssel lehet és kell kizárólag megmagyarázni. 
Štefanek Antal egy Szlovákiáról írott könyvében a 
szlovákság háború előtti visszaszorulását ezzel a 
magyar felfogással okolja meg: „Ceterum censemus 
Slavos esse magyarisandos”. Ez a pompás latin- 
magyar accusativus cum infinitivo a szlovákságnak 
a magyarság által történő elmagyarosítását mondja 
ki, mint kategórikus magyar törekvést. De hogy 
van az, hogy a szlovákság nemzeti felszabadulását 
mégis úgy vélte elérhetőnek, hogy fejlődését a tér- 
hódító magyar városi kultúrával szemben maga is 
egy rokon, a magáénál fejlettebbnek gondolt városias 
kultúrájú nép, mégpedig a nyugati csehek törekvései- 
hez kötötte? A magyarság a háború előtt teljesen 
önerejéből bontotta ki magasabb polgári életformáját. 
A magyar polgári kultúra talapzatába nincsenek 
beépítve olyan igazságtalan javak és előnyök, ame- 
lyeket a magyar társadalom a nemzetiségi terüle- 
tekről hordott volna össze a gyarmati kihasználás 
eszközeivel. 
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A felvidéki városok nemzetiségi szerepe 
 


A városi lakosság nemzetiségi megoszlása 1880 és 1910 
között a Felvidéken a következő: 


 
Év 1880 1890 1900 1910


Magyar ... 78.041 98.736 146.083 209.708
Szlovák ... 114.055 112.706 114.581 113.374
Német ... 82.697 78.487 72.264 67.969
 
Ezek a számok a felvidéki városi lakosság nemzetiségi 


megoszlását százalékokban így tükrözik: 
 


Év 1880 1890 1900 1910
Magyar ... 28,0 33,4 43,1 52,5
Szlovák ... 40,9 38,1 33,8 28,4
Német ... 29,6 26,6 21,3 17,0


 
A városlakó szlovákság száma az 1880—1910-ig 


terjedő három évtized alatt csupán 681 lélekkel csök- 
kent. Itt jegyezzük meg, hogy a vidéken élő szlovák- 
ság száma 96.284 lélekkel, tehát 6,4%-kal emelke- 
dett. Igy festett hát a szlovákság általános csökke- 
nése, visszaszorulása abban a korban, amikor — 
egy szlovák agitátort idézve — szlovákokból szinte 
ipari úton magyarokat gyártottak. 


Hogy mégis bebizonyíthassák a magyarosítást, 
a szlovák ideológusok azt mondják, hogy a szlovák- 
ság száma a természetes szaporulattal nagyobb emel- 
kedést ért volna el, mint valóban elért, ha nem lett 
volna magyarosítás. A szlovákok Josef Mráz számí- 
tásait használják, amikor a szlovákok asszimilálását 
bizonyítják. Nos hát nézzük meg ezeket a számítá- 
sokat. A szlovák statisztikus a szlovákság 1900-as 
állományához hozzáadja a természetes szaporulatot, 
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ebből levonja a kivándorolt szlovákok számát és így 
megállapítja, hogy a szlovákságot 129.311 lelket 
kitevő veszteség érte 10 év alatt, amit szerinte csak 
az asszimilációval lehet megmagyarázni. Hasonló 
eljárással a magyarság esetében 91.878 főt kitevő 
növekedést mutat ki, amit szintén csak az asszi- 
miláció magyaráz meg. Ha ez így áll, akkor a 
magyarországi németség 10 esztendős 17.189 lelket 
kitevő csökkenését szintén csak elmagyarosítással 
lehet érthetővé tenni. Igy áll elő az az érdekes 
körülmény, hogy a szlovákság és németség együttes 
146.500 főre menő asszimilációs csökkenését a 
magyarság 91.887 főnyi asszimilációs növekedése 
magyarázza. De így abba az érdekes helyzetbe kerü- 
lünk, hogy amíg ez a hatalmas szlovák-német tömeg 
eljutott a magyarságig, az úton valahogyan elveszett 
e roppant tömegnek csaknem a fele. Mert hová lett 
54.622 lélek? Az asszimiláció útján elvesztett szlo- 
vák és német lakosság száma ugyanis ennyivel több 
az asszimilációval nyert magyarok számánál. Vagy 
lehetséges talán, hogy majdnem másfélszázezer 
német és szlovák magyarosított minőségében csak 
alig 100.000 magyart tesz ki? Ki ad erre feleletet? 
Igy vagy a Mráz által feltételezett 12,9%-os termé- 
szetes szaporodás kisebb a szlovákság esetében, vagy 
más irányban is folyt szlovák beolvadás. Érdekes, 
hogy a statisztika adatai szerint a szlovákság termé- 
szetes szaporulata csak 6,4% s nem ennek a két- 
szerese, mintahogy azt Mráz és a többi vérmes 
szlovák nemzeti ébresztők szeretnék. Mráz: „Slo- 
vensko ve svetle statistiky” — Szlovákia a statisz- 
tika tükrében című könyvében megemlíti maga is, 
hogy az északi szlovák megyékben a lengyelek is 
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terjeszkedtek a szlovákok rovására, azonban ezt a 
tényt számításainál figyelembe nem veszi és a lengyel 
terjeszkedést is a magyarság rovására tudja be. 
Lehetséges azonban az is, amit a vérmes szlovák 
szemlélet egyáltalán nem vesz figyelembe, hogy az 
ország területén történtek eltolódások a nemzeti- 
ségek viszonyában a belső vándorlások és települések 
formájában. Ha ezt a szlovákság esetében feltételez- 
zük, akkor a szlovákság fogyása csak viszonylagos, 
s csak az egykori Szlovákia területén jelentett 
fogyást, mert ugyanazon lakosság máshol (a Dél- 
vidéken vagy Magyarország más Felvidéken kívüli 
területén) a szlovák elem ottani növekedését ered- 
ményezte. Ám ha ezt a valószínűséget feltesszük a 
szlovákság esetében, akkor fel kell tennünk a magya- 
rokéban is. Igy a magyarságmegnövekedése magába- 
foglal Felvidékre költözött magyarokat is. A vasút 
kiépítésével kapcsolatban — tapasztalatból tudjuk — 
nagy mértékben meg is történt ez. Érsekújvár 
vasuti szakintelligenciája, például a mozdonyvezetők 
morvaországi csehekből kerültek ki, akik később 
elmagyarosodtak. Ugyanígy rendeltek ki magyar 
családokat is szlovák vidékre. A közszolgálati 
fegyelmi büntetések megszokott formája volt ez. 


Állításaink helyességének támogatására felhoz- 
zuk, hogy gróf Révay Istvánnak „Nemzetiségi 
demográfia és kisebbségünk” című munkájában 
foglalt számításainak az aránya a háború előtti 
asszimilációra vonatkozóan megegyezik a mienkkel. 
Mi 91.878 főnyi asszimilált magyart fogadunk leg- 
feljebb el 1900 és 1910 között. Révay István húsz 
év alatt, 1890—1910 között e szám kétszeresénél 
valamivel többet, vagyis 199.435 asszimilált magyart 
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számított ki. A magyar jellegű községekben a 
magyarság húsz esztendős asszimilációs növekedése 
5, Pozsony, Kassa, Ungvár és Munkács törvény- 
hatósági városokban 88, a szlovák és ruszin vidéke- 
ken pedig 115%. 


Vegyük szemügyre közelebbről néhány város 
nemzetiségi viszonyainak alakulását. Az egykori 
magyar népszámlálások szerint 31 nagyobb fel- 
vidéki város népessége a következőképpen oszlott 
meg anyanyelve szerint: (lásd 78—79 oldal) 


A táblázatból többek között kiderül, hogy kevés 
az olyan hely, mely a szlovák vagy a német városi 
elem növekedését mutatná. Zavar egy kissé, hogy 
az utolsó két népszámlálás figyelembe vette a kato- 
naság anyanyelvi megoszlását az egyes városokban. 
Igaz viszont, hogy mindenütt nem voltak laktanyák 
és egyébként a katonaság mindig a közvetlen vidék- 
ről vonult be s így valamiként hozzátartozott a 
város vidékének nemzetiségi képéhez a katonaság 
nemzetiségi megoszlásának figyelembe vétele is. 
1880-ban a felsorolt városok közül 6 városnak van 
abszolút magyar, 8 városnak német s 13 városnak 
szlovák többsége. 1890-ben a magyarságnak 7, a 
szlovákoknak 12, a németeknek pedig 8 városban 
van döntő többsége. Ebben a tíz esztendőben a 
szlovákok Trencsént veszítik el. 1900-ban a magyar- 
ságnak 7, a szlovákoknak 11, a németeknek 6 város- 
ban van döntő többsége. A magyar és szlovák városok 
megtartják 10 évvel azelőtti helyzetüket, a németség 
két városban veszíti el abszolút többségét, noha más 
nemzetiség még nem lép a helyére. Ez a két német 
város Körmöcbánya és Poprád. Az eddigi számítá- 
soknál a katonaságot nem vettük figyelembe, A kato- 
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naság beszámításával az eredmény így alakult: 
magyar többségű 6, szlovák 13, német pedig 5 város. 
Az eredmény tehát a szlovákság számára javul. 
1910-ben 9 magyar, 9 szlovák és 2 német abszolút 
többségű város. A magyarság a szlovákoktól meg- 
hódítja Zólyomot és Nyitrát. A németek Pozsony- 
ban, Dobsinán, Bélabányán és Leibitzen veszítik 
el többségüket. A viszonylagos többség szempont- 
jából nemcsak a magyarság erősödik, hanem a 
szlovákság is. Elsősorban a német városokban látjuk 
ezt. Ezekben a városokban, amíg a németség száma 
állandóan csökken, addig a szlovákságé emelkedik. 
Ilyen helyek Késmárk, Dobsina, Körmöcbánya, 
Gölnicbánya, Bélabánya, Leibitz és Poprád. Ez 
pedig nem bizonyít kevesebbet, mint azt, hogy itt a 
szlovákság is asszimilált, ha feltesszük, hogy a 
németség és szlovákság természetes szaporodása nem 
volt nagyon különböző. És érthető is az a jelen- 
ség, hogy a szlovákság asszimilált. Ezek az északi 
városok kapcsolódtak be legkésőbb a magyar polgá- 
rosulásba, a magyar ipari kultúra fejlődésébe. A leg- 
tovább aludták álmukat abban a visszasorvasztott 
helyzetben, amelybe az osztrák uralkodók iparpoliti- 
kája zárta őket. Ebben az esettségükben szlovák vidé- 
keik hatása alá kerültek és elszlovákosodtak. A szlovák- 
ság nem volt városalapító nép, csak szerzett jogok- 
kal bírt a felvidéki városokban. Amíg az országos 
erők nem mentek el az északi városokért, addig a 
magyarság alig tudott róluk valamit. Besztercéről, 
Varbóról, vagy Lublóról Mikszáthtól kaptunk furcsa 
értesítéseket. Annyit tudtunk, hogy különc és hul- 
lott arisztokraták élnek itt romladozó kastélyokban, 
lehetőségein és méretein felül élő dzsentrik, az autar- 
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A város neve 


 1 0 0  l a k o s  k ö z ü l  
Magyar 


1880 1890 1900 1910 


katonaság 
nélkül 


katona- 
sággal 


1 2 3 4 5 6 
Pozsony......................... 15,7 19,9 30,5 30,5 40,6 
Kassa…………………. 39,8 66,3 64,8 75,4 76,7 
Ungvár………………... 74,8 64,2 81,2 79,0 80,3 
Nyitra…………………. 28,3 37,0 47,7 47,6 59,4 
Eperjes………………… 19,9 25,8 39,8 38,2 48,9 
Érsekújvár…………….. 76,9 87,4 91,7 91,2 91,4 
Selmecbánya………….. 10,1 16,6 19,9 19,9 41,8 
Nagyszombat…………. 14,8 14,2 22,8 23,7 30,3 
Losonc………………… 72,2 85,3 86,8 85,9 82,2 
Rózsahegy……………. — — — 7,7 14,2 
Besztercebánya............. 16,7 24,0 34,7 33,8 48,8 
Léva………………….. 80, 7 84,9 88,4 87,8 90,4 
Zsolna………………… — — — 21,9 25,5 
Zólyom……………….. 16,1 20,6 30,2 30,3 56,5 
Trencsén……………… 14,4 33,3 32,6 29,6 38,4 
Lőcse…………………. 10,5 16,7 22,1 21,2 32,0 
Rimaszombat………… 87,4 87,5 93,1 92,7 89,7 
Bártfa .......................... 4,6 7,1 16,3 16,3 33,1 
Rozsnyó………………. 84,1 86,1 91,7 91,7 89,7 
Késmárk 8,0 11,7 16,9 17,0 20,8 
Dobsina………………. 6,7 7,2 14,5 14,6 34,6 
Szakolca………………. 1,7 3,1 5,6 5,6 10,0 
Modor………………… 3,4 3,7 4,7 5,5 6,9 
Újbánya………………. 1,7 3,8 8,9 8,9 9,8 
Körmőcbánya………… 6,3 11,3 19,9 19,9 33,3 
Gölnicbánya………….. 5,4 5,4 8,0 7,9 15,8 
Szentgyörgy................. 2,9 4,8 9,0 13,4 18,5 
Bélabánya…………….. 3,7 3,9 7,4 7,5 12,3 
Leibic…………………. 0,9 1,0 1,8 1,7 7,7 
Szepesolaszi………….. 8,4 3,0 11,6 11,6 14,1 
Popárd……………….. 4,1 8,6 16,9 17,1 30,2 
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a n y a n y e l v e  s z e r i n t  
Szlovák Német 


1880 1890 1900 1910 1880 1890 1900 1910 
Katonaság 


Nélkül 
Katona- 
sággal 


katonaság 
nélkül 


katona- 
sággal 


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15,7 16,6 14,6 16,3 14,9 65,6 59,9 52,2 50,5 41,9
40,9 33,6 22,9 23,1 14,8 13,5 13,5 8,1 8,6 7,2
14,7 16,7 7,2 8,3 7,2 7,7 14,0 7,3 7,3 6,8
39,7 38,5 36,2 36,5 30,0 31,1 23,9 15,5 15,2 10,0
57,7 53,8 46,6 47,1 39,8 19,1 17,2 11,3 11,8 8,6
14,4 8,0 5,6 6,1 6,0 8,0 4,1 2,5 2,5 2,3
79,1 75,1 74,0 74,0 55,0 10,3 7,8 5,6 5,6 3,0
58,1 57,1 56,9 55,0 53,0 36,4 27,4 19,1 19,5 15,0
19,3 11,3 9,8 10,5 12,9 7,3 2,7 2,5 2,6 3,3


— — — 85,2 68,1 — 5,6 8,4
62,3 56,6 51,7 52,4 40,7 20,0 18,6 12,9 12,7 8,2
12,3 10,6 8,7 9,2 7,1 6,7 4,2 2,3 2,3 2,1


— — — 57,6 54,0 — — 18,8 15,9
72,0 70,1 61,3 61,2 40,7 10,5 8,2 7,1 7,1 2,4
56,5 47,4 49,0 53,0 47,1 27,4 18,2 16,3 15,4 11,9
53,6 50,3 53,1 46,2 41,1 34,0 30,7 23,8 22,3 18,3
9,5 9,5 5,4 5,5 6,8 2,6 2,3 1,1 12,2 1,3


80,7 65,0 53,1 53,0 39,1 13,6 23,4 28,2 28,2 24,6
8,7 7,1 4,5 4,5 6,2 5,6 6,3 3,3 3,3 2,4


16,3 20,5 19,2 19,2 25,4 74,4 65,9 60,9 60,8 51,3
23,7 27,0 29,5 29,5 29,9 68,8 64,6 54,6 54,5 33,6
90,4 88,5 87,2 87,2 82,8 7,3 6,8 6,2 6,2 5,2
80,2 81,2 83,1 82,4 82,3 16,2 14,8 11,7 11,7 10,5
96,1 93,5 89,2 89,2 88,4 2,2 2,6 1,9 2,0 1,6
31,6 32,8 34,5 34,5 32,8 61,1 54,8 45,3 45,3 33,5
20,7 20,8 25,0 25,0 28,6 73,8 73,4 65,6 65,6 54,7
54,0 55,1 58,9 55,4 54,9 42,6 39,3 32,3 30,8 26,5
20,9 24,4 35,4 35,3 43,4 75,0 70,7 55,0 54,0 43,1
23,4 29,2 42,5 42,2 47,1 74,3 68,7 53,0 53,0 40,8
58,3 71,7 64,4 64,3 68,8 33,2 25,1 22,4 22,4 18,3
28,5 34,5 33,9 33,8 32,3 67,2 56,7 48,3 48,2 35,8
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kikus tekintetes vármegye és széllel valamint politiká- 
val bélelt céhpolgárok, „pogány Filcsikek”, akik 
másutt már vagy száz esztendeje csak az emlékezet- 
ben éltek. Később Krúdy Gyula utazgatott a kár- 
páti hóesésben az északi városok felé, ahol az élet 
olyan mozdulatlan volt, mintha minden rézkarcokba 
merevült volna. Fáradt nép élt a városokban, csak 
élt egyszerűen és emlékezett. Unokák hajszálnyira 
másolták nagyanyák és nagyapák életét és így érthető, 
hogy — Krúdy nyelvén szólva — Szindbád, a hajós, 
még háromszáz év mulva is elevenen találta emlé- 
keit. Kárpáti szél és romantika fujdogált a városkák 
felől, amíg értük nem ment a magyar síkság és nem 
figyelmeztette őket szerepükre. Egy agrártermészetű 
ország polgárosuló igénye és lendülete bontotta ki e 
városokat a multból és az emlékekből és a jelenbe 
iktatta hagyományaikat, amelyeket az osztrák ural- 
kodók gazdaságpolitikája metszett el valahol a 
XVIII. század elején. A világ történéseiben minden- 
esetre egyedül álló jelenség, hogy agrárország kapat 
polgárosulásra százados polgári multtal rendelkező 
városokat. A német eredetű polgárság teljesen elerőt- 
lenedett. Északról a szlávság, délről a magyarság 
futott versenyt a felvidéki városokért. A magyarság 
útja akadályverseny volt. Ha a XIX. század elején 
megindult volna a magyar polgárosodás, mégpedig 
teljes erővel és szabadon, akkor a magyarság etnikai- 
lag elérte volna a kárpáti határhegyeket, másként 
alakult volna negyvennyolc és a világháború előtt 
nem lett volna pánszláv kérdés. A szlávság etnikai 
erejével és nem magasabb életformájával hódított 
a városokban. S felróható-e, hogy a magyarság 
etnikai erejéhez a háború előtti 4—5 évtizedben 
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magasabb kultúrformát is adott? A háború előtt a 
magyarság bonthatta ki a legteljesebben polgári 
életformáját s ezzel gyakorolt vonzást a nemzetisé- 
gekre. A jegyző vagy a túlbuzgó plébános csak 
elidegenítette a népeket. A németséggel szemben 
például a magyarságnak el kellett érni a németség 
városias kultúrfokát, aztán meghaladnia, hogy ma- 
gába gyűrhesse őket. Nem a magyarosítás eszközei- 
vel, hanem magasabb kultúrformájával. Nemzeti 
kultúránk fejlődése szempontjából érdekes folyamat 
ez, anélkül, hogy sovinizmusnak, vagy erőszakos 
asszimilációnak lehetne nevezni. Igy és ezért sze- 
gezte Ady Endre nemzetiségi városainkra szemét, 
írván cikkeit a városos Magyarországról. Ady Endre 
a magyar, román és szláv bánat azonosságának 
hirdetője kívánta azt, hogy nemzetiségi városaink- 
ban a magyarság jusson számbelileg és kultúrában 
döntő szerephez! Ő a palotás Szegeddel a nemzeti- 
ségi városokat, az északiak közül Miskolcot, Kassát 
és Pozsonyt állította szembe. A palotás Szegeden 
magyar polgári életformát minden erőfeszítés nél- 
kül lehetett teremteni, de a nemzetiségi városokban 
a magyarságnak legjobb tulajdonságait kellett kifej- 
leszteni, hogy életformáját elfogadják a többi népek. 
Ez nem hódítás, hanem tulajdonképpen ajándéko- 
zás, s nem sovinizmus az, ha ezáltal a magyarság 
lélekszámban gyarapodik. Az Ady felsorolta városok- 
ból kettő, Pozsony és Kassa később kisebbségi 
sorsba jutott. A magyar vátesz reményeit Kassa 
úgy váltotta be, hogy 1880-tól 1910-ig a magyarság 
arányszámát 39,8%-ról 64,8%-ra emelte fel. Po- 
zsonyban, a régi koronázó városban a magyarság 
aránya ugyanakkor 15,7%-ról 40,6%-ra emelkedett. 
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S általában a háború előtt a helységek számbeli 


nagysága és magyar jellege párhuzamos tények. 
Annyit jelent ez, hogy a városiasodás a magyar 
kultúrfejlődés jegyében történt. A 10.000 lelket meg- 
haladó helyeknek erős magyar többsége volt. A ma- 
gyarság párhuzamosan gyarapodott a mezőgazdaság, 
az ipar és a kereskedelem fejlődésével, vagyis az 
ország legmodernebb részeiben nagy többségre 
jutott, ellenben a régibb feudális szerkezetekben 
kisebbségben volt. Ahol e régibb szerkezetekből a 
nép magasabb kultúrfokra akart emelkedni, ott csak 
a magyar polgári formába emelkedhetett. 


A szlovákság szellemei között hiába keresünk 
valakit, aki szociológiai összefüggésein keresztül 
igyekeznék a háború előtti korszak megértésére és 
megítélésére. Ezzel az időszakkal szemben a háború 
utáni húsz esztendőt úgy állítják oda, mint valami 
magasabbrendű fejlődést, ahol még a magyarságnak 
is jobb sorsa volt, mint a szlovákságnak a háború 
előtt. 


Meggyőződésemnek és annak a közösségnek, 
melynek tagja vagyok, tartozom feleletet keresni 
ezekre a kérdésekre. 
 
 


A VILÁGHÁBORÚ UTÁN 


A „Szlovákiai városképek” című könyv első 
kötetében Tamás Mihály, az évkönyv szerkesztője, 
a szlovákiai városokról ezeket mondja: „Elszakadtak 
egy naprendszer vonzásától, hogy másik naprendszer 
mozgó-taszitó hatáskörében kezdjék el ingadozó bizony- 
talan pályájukat.” Ez a költői kép a szkovákiai 
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városokról valóban igaz. A képnek azonban pontos, 
szociológikusan és statisztikusan kifejezhető tar- 
talma van. Megpróbálom ezt röviden feltárni. 
 


Megszűnik a központi vonzás 


A felvidéki városok háborúelőtti rendszeréről 
már tudunk egyet-mást. Városaink úgy kaptak 
erőre a modern fejlődésben, amint iparosodott 
Magyarország. Ez az iparosodás a 90-es és 900-as 
évek felé érte el tetőpontját. 1866-tól 1890-ig 1345 
új üzem alakul s ez a szám 27,8%-kal növeli az 
ipari üzemek számát. 1891 és 1900 között 1141 
üzemmel gyarapszik ipari termelésünk és ez 23,6%-os 
növekedést jelent. Ez a korszak jelentette város- 
fejlődésünkben is a csúcspontot. Ebben a lendületes 
fejlődésben csak az volt a bántó körülmény, hogy 
az ország iparosodása és a városodás túlontúl centri- 
petálisan történt. Budapesten, az ország szívében 
1910-ben a népesség 4,22%-a élt, az ország gyár- 
jellegű ipari telepeinek 20,3 százaléka volt itt. Az 
ország ipari munkásainak 24, az iparban alkalmazott 
lóerőnek pedig 21,8%-a volt az ország fővárosában. 
Budapesten 10.000 lakosra 11 ipartelep jutott, a 
többi városokban 6,8, a vármegyékben pedig 1,5. 
Ezt az arányt a háborúelőtti városiasodás diagramm- 
jának, illetve a naprendszer pontos csillagképének 
lehet tekinteni. 


Városiasodott az ország, de mintha a központért 
történt volna minden. Nézzünk a térképre, a vasút- 
hálózat és a közlekedési utak kialakulására és kiderül, 
hogy minden jelentősebb hely a központba közvet- 
len lefutó sugárutak mentén fekszik. 
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Nem véletlen ez, de gazdasági meghatározott- 


ság. Pozsonyt a Duna és a vasút kötötte össze 
Budapesttel. A vasútvonal mentén, annak forgalma 
és gazdasági lüktetése által élednek fel a kisebb 
helyek is, Galánta, Vágsellye, Érsekújvár, Körmöc- 
bánya, Gyetva, Fülek, Losonc, Eperjes, Kassa, Ung- 
vár, Csap, Munkács és Beregszász. Különösen Kassa 
urbanitása alakult erőteljesen a központ hatása alatt. 
A kisebbségi sorban sokszor pótolta a központ 
urbánus kultúrájának ízét, amelyet a cseh uralom 
elzárt a magyar kisebbségtől. Nem volt véletlen, 
hogy a kisebbségi közösségi tudat erőteljesen áradt 
innen széjjel. Gazdasági tekintetben tán a legerő- 
teljesebben a Pozsony, Érsekújvár, Párkány és 
Érsekújvár, Komárom véghelyek tartottak Buda- 
pesttel. Ezen a vonalon futott a Vág-, Nyitra- és a 
Garamvölgyének, valamint a Csallóköznek és Mátyus- 
földének forgalma Budapestre. S ezen kívül fontos 
tranzítóvonal volt ez Nyugat- és Közép-Európa, 
valamint a Balkán között. Párizsba ezen az úton 
bujdokolt néhányszor Ady Endre. Érsekújvár, 
Mátyusfölde gravitációs központja hirtelen fejlődik 
a központ vonzása és a vonzás szolgálata alatt. 
A kisebb helyek, mint kicsiny mellékbolygók erő- 
teljesen felsorakoznak a paraszt urbanitású központ 
köré. A környező falvak, Érsekújvár ösztönzése 
alatt nemsokára elérik az 5000-es lélekszámot s 
belépnek a helységek ama csoportjába, amelyet a 
város legalsó kategóriájának vesznek fel. Farkasd, 
Tardoskedd, Nagysurány már 1910-ben több mint 
5000 lakosú helyek. Nemsokára Udvard és Naszvad 
is felfejlődik és pontos körben körülfogják Érsek- 
újvárt, Sehol másutt a Felvidéken nem sorakozott 
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fel a vidék ily erőteljesen a városiasodás befogadá- 
sára, mint éppen Érsekújvár körül. Kissé távolabb 
Gúta, a Csallóköz Mátyusföldére nyíló kapuja a 
Vágduna partján eléri a 10.000-es lélekszámot. 
Hatalmas harcot vívott felemelkedéséért. Régi 
vágya volt, hogy Érsekújvár felé jó utak épüljenek, 
hogy erre is terjeszkedhessen a „gútai nemzet”, 
nemcsak Komárom felé. Húsz község élén állandó 
harcot folytatott ez a nagy vitalitású paraszti hely 
a vidék gazdasági helyzetének megjavításáért. 


Az államfordulat a gazdasági összefüggés szer- 
kezetét gyökeresen megváltoztatta. A határok kialakí- 
tásával a felvidéki városok olyan borzalmasan szakad- 
tak le a központról, hogy ezt robajszerűen, kozmikus 
robbanásokhoz hasonlóan, tehát fizikai módon ész- 
lelni, hallani lehetett. Ez volt a fordulat legnagyobb 
gazdasági hatása és nagyon sok társadalmi fájdalom 
is ebből indult el. A városok kialakulásában nemzeti 
létünk kapott értelmet. Ezt a létet a központhoz 
tartozás jelentette csaknem teljességgel. 


Ha a bolygók a központi mag vonzása révén 
léteznek, mihez kezdjenek, ha megszűnik a központi 
vonzás? Kirepülnek az űrbe s addig száguldanak, 
amíg új sorsukat meg nem határozza a bolygók 
erőtere. Itt is tökéletesen ilyen volt a helyzet. 
Városaink egymásközt alig érintkeztek a háború 
előtt. Egymás számára is csak a központ révén volt 
jelentőségük. Nem alkottak tehát valami nagyobb 
elszakadt bolygó-rendszert a fordulat után. Mind- 
egyiknek szinte önállóan kellett kialakítani helyét a 
háborúutáni feltételekben. Új helyüket városaink 
csak akkor találták meg, amikor kialakult az új 
csillagkép a csehek államában. Az új központ elő- 
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ször jelképesen Prága lett, a valóságban a cseh 
tartományok ipari élete a fejlődés egy további 
szakaszán Pozsony, Kassa és Ungvár alakulnak 
mellékközpontokká, közigazgatási és gazdasági hatá- 
sok következtében. 
 


Új városalakító erők jelennek meg 


Az új csillagkép kialakulása csaknem teljesen 
úgy ment végbe, mint a régié. A rendszer kialakulá- 
sának döntő tényezője a tranzverzális vasútvonal 
kiépítése lett kelet-nyugat irányban, A közlekedés 
előbbi, délre szaladó tengelyei teljesen elvesztették 
szerepüket és jelentőségüket. A tranzverzális vonal 
Kőrösmezőtől hosszában szelte át a Ruténföldet és 
Szlovákiát és három kapun keresztül kötötte az 
elszakított területeket a cseh tartományokhoz. Észa- 
kon Oderbergen, középen a Vlára-szoroson és nyu- 
gaton Pozsonyon keresztül. Ez a vasút teljesen 
megváltoztatta a gazdasági összefüggéseket és a 
városfejlődés ütemét. Elsősorban a tranzverzális 
mentén fekvő városok szöktek a fejlődés élére, a 
távolabbi helyek lemaradtak. Rózsahegy, Zsolna, 
Trencsén, és Nagyszombat hatalmas lökést kaptak. 
A távolabbi városok fejlődése megcsappant, megállt 
vagy teljesen visszaesett. A csehek a Felvidék 
századosan meghatározott és a geopolitika tényeivel 
délre utalt gazdasági rendszerét szétrombolták. S ha 
kárpótolták volna legalább ezt a vidéket azáltal, hogy 
a déli irányból nyugatra térítették volna a gazdasági 
élet lüktetését! A trianoni határok ellenére egész 
Szlovákia gazdasági tekintetben a magyar síkság 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


88 
 
felé gravitál. Ez a gravitáció a külkereskedelem adatai 
szerint 400%-kal erősebb volt, mint a nyugati cseh 
tartományok gazdasági vonzása. 


A változás első következménye volt, hogy a déli 
mellékbolygó rendszer, Érsekújvár és környéke 
elveszti lendületét és sorvadni kezd. Érsekújvár 
lakossága 1920-ban 19,000, 1930-ban alig 22.000. 
Farkasd, a vidéki metropolis egyik holdja 1910-ben 
5391, 1930-ban viszont csak 5381 lelket számlál. 
Tardoskedd, a másik hold 5353-ról 6208-ra tudja 
csak fejleszteni lakosainak számát. Nagysurány 
helyzete is hasonló. 


A tranzverzális vasút tehát egyoldalúan hatott 
a fejlődésre. De figyelembe kell vennünk még más 
városalakító erőket is. Láttuk, hogy Szlovákia 
ipara nehezen viselte a fordulatot. Sok üzem buda- 
pesti érdekeltséghez tartozott, s vagy elköltözött, 
vagy elköltöztették. Majd megjelentek a cseh üze- 
mek a szlovákiai piacokon. Ebben a belső zsuffolt- 
ságban aztán egymásután állanak le a felvidéki 
gyárak. Tipikusan városellenes folyamat indult meg 
ezáltal. Az ipari gócok nemhogy megállanak fejlő- 
désükben, hanem a szó fizikai és élettani értelmében 
is visszanyomorodnak. Városok, amelyek a változás 
előtt boldog virulenciában éltek, sorvadni és nép- 
telenedni kezdenek. Korompa ipartelepe leépülése 
folytán faluvá süllyed, holott a háború előtt éppen 
ipara révén emelkedett falusi sorból várossá. 1910- 
ben 6378 lelket számlált, 1930-ban már csak 4273-at. 
Visszaesnek, vagy megállnak fejlődésükben a 
bányavárosok is. Selmecnek 1910-ben 15.000-nél 
több lakója van, 1930-ban már csak 13.000. Vissza- 
esett Gyetva is. Dobsina 348 lelket veszít, Rozsnyó 
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húszéves növekedése 103 lélek. Losonc annyira 
tönkremegy, hogy ezt alig lehet kifejezni. 


Visszaemlékezve ezekre az időkre, statisztikai 
adatok és emlékek keverednek szemléletemben. 
A számokban megfogott s logikai eszközökkel érzékel- 
tetett helyzetet be szeretném mutatni úgy is, ahogyan 
a költő látta, és mutatta azt a képes ábrázolás mód- 
szerével. Győry Dezsőnek a „Hegyek árnyékában” 
című verskötetéből idézem a „Masa, az elhagyott 
gyár” című verset, mely a gömöri hegyek riadt- 
ságát így fejezi ki: 


A vaskutyák rozsdásra váltak, 
foga van január fagyának, 
a Szitnyótól a Polomig 
a gyárak 
állnak, állnak, állnak. 


Hegyeim mi lett veletek? 
ma akárhová mehetek 
ilyen bambán, elhagyatva álltok? 
Csend. Hahó, 
befagyott szátok, szemetek? 


Életet hé! Tűz a kohókba 
vaskutyák be a szaladókba 
s ki a hegyekbe vasért; 
ömöljön öntött vasfény a tiszta hóba. 


Zúgjon a Masa, mint a boly, 
dohogja a kohó komoly 
ritmusát a munkának, hajrá! 
Felel rá? 
Egy hang sír: »Bozse, bozse moj«. 


Olvasom ezt a verset s úgy látom, hogy a 
statisztika adatai belefutnak, föloldódnak a vers 
hangulatában és a vers emocionális zúgása, képes 
villózása a statisztikai kimutatásokban kap fogalom- 
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pontos testet. A valóság tehát ugyanaz, ha akár a 
logikai, akár az emocionális érzékelés oldaláról 
közeledik hozzá az ember. Ez az egyezés majdnem 
olyan értékkel bír, mint a tiszta közgazdaságtan 
bizonyítása, amikor egy elméleti, deduktív levezetést 
a valóság tapasztalati tényeivel induktív módon 
bizonyít be. Itt a számok igazolják a képet és a kép 
igazolja a számokat s a való helyzet két azonos 
értékű formában bizonyosodik meg az ember előtt. 
 
 
Számok beszélnek a változásokról 


Az alábbiakban 37 Pozsony és Ungvár közé eső 
város és község fejlődését mutatjuk be, egybevetve 
az 1910 és 1930 évek adatait. Későbbi adatok nem 
állanak rendelkezésre. Csehszlovákiában ugyanis 10 
évenként rendeztek népszámlálást. A harmadik 
népszámlálást a köztársaság már nem élte meg. Az 
1910-ből való adatok az utolsó magyar népszámlálás 
eredményeiből valók. Az első pillanatban úgy tűnik, 
hogy hasznosabb lenne az 1919-es vagy az 1920-as 
adatokból kiindulni. Ezekben a zavaros időkben 
azonban minden forrott s a cseh népszámlálás arra 
törekedett, hogy minél hamisabb képet nyujtson a 
béketárgyalásokon a Felvidék nemzetiségi viszo- 
nyairól. 


A városok közül különös erőre kapott Pozsony, 
Ungvár és Kassa. A fejlődés hajtóerői Pozsony 
esetében gazdaságiak és közigazgatásiak. Pozsony 
természetszerüleg felszívólag hatott vidékére, mint- 
hogy a legnagyobb és legurbánusabb hely volt a 
Felvidéken. Fejlődését a Duna fontossága hatá- 
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A város neve 
 
Pozsony …………………… 
Kassa …………………….. 
Ungvár …………………… 
Nyitra …………………….. 
Eperjes …………………… 
Érsekújvár ……………….. 
Selmecbánya ……………... 
Nagyszombat ……………… 
Losonc ……………………. 
Rózsahegy ………………... 
Igló ……………………….. 
Miava ……………………... 
Léva ………………………. 
Zsolna …………………….. 
Zólyom ……………………. 
Trencsén ………………….. 
Galgóc ……………………. 
Lőcse ……………………... 
Pöstyén ……………………. 
Gyetva ……………………. 
Rimaszombat ……………… 
Bártfa ……………………… 
Rozsnyó …………………… 
Nagytapolcsány …………… 
Korompa ………………….. 
Késmárk …………………... 
Ruszka …………………….. 
Vágújhely …………………. 
Farkasd ……………………. 
Dunaszerdahely …………… 
Tardoskedd ………………… 
Nagysurány ………………... 
Csaca ……………………… 
Malacka …………………… 
Dobsina …………………… 
Szakolca …………………… 
Modor ……………………… 


A lakosság  
1910 


78.223 
44.211 
16.919 
16.419 
16.323 
16.228 
15.185 
15.165 
12.939 
12.249 
10.525 
10.065 
9.675 
9.179 
8.799 
7.805 
7.749 
7.528 
7.379 
7.339 
6.912 
6.578 
6.565 
6.399 
6.378 
6.317 
6.262 
5.879 
5.391 
5.371 
5.353 
5.225 
5.207 
5.136 
5.029 
5.018 
5.009 


száma 
1930 


123.844 
70.117 
33.133 
21.283 
21.775 
22.457 
13.395 
23.945 
15.459 
15.663 
12.258 
9.323 


12.576 
17.451 
11.214 
11.809 
9.055 
8.906 


12.080 
7.324 
8.044 
7.730 
6.668 
8.731 
4.273 
7.228 
6.711 
6.796 
5.380 
6.280 
6.208 
6.388 
6.633 
7.213 
4.681 
5.309 
5.683 


rozta meg. A Duna megnyitotta az amúgyis össze- 
zsúfolt cseh ipar számára az utat Kelet felé és a 
Balkánra. Ezért sok cseh gyár és kereskedelmi vál- 
lalat húzódott le ide, a pressburgerek zárt, józan és 
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kiegyensúlyozott világát iparos és terjeszkedő virág- 
zás váltotta fel, Azelőtt Bécs közelsége szerénnyé 
tette ezt a várost s némileg korlátozta tevékenysége 
sugarát. A csehszlovák köztársaság keretében sze- 
rencsés körülmények folytán az ország egyik leg- 
fontosabb városa lett. A cseh ipar felismerte jelentő- 
ségét s külföldre irányuló kereskedelmének egyik 
legfontosabb állomása lett. Ezenkívül a szlovákság 
nemzetté fejlődése során a nemzeti, kultúrális és 
politikai élet központjává tette, kristályosító maggá 
fejlesztette. A közigazgatási hivatalok, különösen a 
tartományi hivatalok közigazgatási gyúponttá tették 
a várost. De az egész Felvidék is erősen hozzá- 
kapcsolódott, Prága messze volt s nem érvényesí- 
tette a főváros központosító szerepét. 


Kassa fejlődése a közigazgatási szervezet kiépí- 
tése révén történt. Északról délre, keletről nyu- 
gatra irányuló közlekedési keresztezésen feküdt 
ugyan, de fejlődését közigazgatási intézményeitől 
nyerte. Ez természetszerüleg nagy hivatalnok be- 
özönlést tett lehetővé. A cseh hivatalnokok annyira 
megszállták a várost, hogy annak majdnem cseh 
jellege lett. A város nem veszítette el döntő magyar 
mivoltát a megszállás ideje alatt. A magyar kultúra 
gazdag hagyományai voltak a városban és a magyar 
urbanitás sokáig ható erő, mérték és uralkodó forma 
maradt. A csehek és szlovákok nem hoztak a városba 
magasabb rendű kultúrformát. A megszálló hivatal- 
nokok tízezrei új telepeket építettek, körülvették a 
régi várost, de annak eredeti jellegét nem bírták 
elemészteni. 


Ungvár is közigazgatási hatásokra fejlődött. 
Ez a 16.000 lelket számláló hely a háború után 
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Ruténföld fővárosává lépett elő. Központi hiva- 
talaiba rengeteg hivatalnok tódult. A csehek úgy 
rendezkedtek be a városban, mint vérbeli hódítók. 
Ha már többségi hatásokat tételezünk fel az új 
államban a ruszinság felé, akkor az lett volna ter- 
mészetesebb, hogy a szlovákság fejtse ki ezt a hatást, 
mivel a ruszinság szomszédságában és vele össze- 
keveredve élt. A csehek azonban nem ismerték el 
a szlovákság jogát erre. Kárpátalját teljesen és kizáró- 
lag maguknak foglalták le. Az országot ők kormá- 
nyozták az autonómia kulisszái mögött, melyet csak 
végül adtak meg. Az alkormányzó cseh volt és 
nagyobb hatalommal rendelkezett, mint maga a kor- 
mányzó. A cseh hivatalnokok beözönlése oly nagy 
volt már az első időkben is, hogy külön, fából 
épített negyedet kellett számukra építeni. Később 
a hódítók hatalmas palotákba költöztek és a fából 
hevenyészett szükséglakásokba őslakosok, főleg ma- 
gyarok szorultak. Olyan volt ez, mint a pionír élet 
a gyarmatokon. Egyszerű viskóban kezdi a hódító 
és nagyszerű palotában végzi, ha megszedte magát. 
A ruszinság áramlása „fővárosa” felé szintén a 
hivatalok útján történt — amennyire lehetett. De ez 
a nép, amely még most sem alakította ki intelligen- 
ciáját, nem tudta a maga vonzó kultúrközpontjává 
fejleszteni a várost. A magyarság erős alaprétegét 
ugyan kissé behordta a beözönlő törmelék, de jelen- 
tősége megmaradt mindig. Ipari központtá nem 
tudott előlépni a város s így a környező népességet 
nem vonzotta úgy, mint Pozsony. A nagyszámú 
hivatalnokréteg a kereskedelem alapját biztosította 
s valóban annyira kereskedelmi várossá lett Ungvár, 
hogy ezt az első pillanatban alig értette az ember. 
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A hivatalnokréteg jelenléte a városnak külsőleg 
urbánus formát kölcsönzött, villanegyedeket és bér- 
palotás részeket. A ruszinságnak azonban nem volt 
sok köze ehhez. A várostól pár kilométernyire 
szörnyű esettségben élt. A csehek keleti rezerváció- 
nak tekintették az országot. Nyaranta csehek csund- 
ráztak (tipikus cseh szó, turista-csavargást jelent) 
a falvakban és hegyekben. A turista szövetség uta- 
sításai szerint a prospektusok és útmutatók a népet 
barátságtalannak mondták s azért azt ajánlották, 
hogy a cseh turisták ne járjanak a hegyekben és völ- 
gyekben egyedül vagy védelmi eszközök nélkül. 
Éhes gyereksereg hada kísérte állandóan a turistákat. 
A cseh kispolgár áhítozott a romantikára s gyarma- 
tos ösztönök is éltek benne. Láttam eseteket, amikor 
turisták a gyermekeket olyan pózba kényszerítették, 
mintha maguk dolgát végeznék, csokoládét nyomtak 
a kezükbe s mint valami vad és primitív népséget 
lefényképezték. A kárpátaljai nyomor 1932-ben 
olyan nagy lett, hogy a nemzetközi sajtóba is beke- 
rült híre. Német és angol írók is felkeresték a vidé- 
ket. Csodálkozásuk nem ismert mértéket, amikor 
látták, hogy a hatalmas modern hivatalnok-paloták- 
tól félkilométernyire a tömegnyomor borzalmas 
telepe található Ungváron („disznóhizlalda”), amely 
arra érdemes, hogy európai különlegesség legyen. 
 
A felvidéki városok és a 
kisebbségi városi magyarság 


A háború előtt városaink iparforgalmi és kultu- 
rális alakulása — mint láttuk — elsősorban, de nem 
kizárólag a magyarság fejlődésének kedvezett. A vá- 
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rosias magyarság sorsát a háború után ugyancsak 
iparforgalmi változások irányították. Ezt már ismer- 
jük. Csak ismételjük itt, hogy a magyar ipar a Fel- 
vidékről részben elköltözött, részben tönkretették. 
Ezen a téren odáig jutottunk, hogy egyre illuzóriku- 
sabb lett a kisebbségi magyarság ipari termelő- 
technikai tevékenységéről beszélni. Mégis milyen 
volt a magyarság ipari termelő-tevékenysége a 
kisebbségi sorsban? A csehszlovák statisztikai hiva- 
tal közlése szerint, a legutolsó népszámlálás szerint 
volt összesen 1763 fémfeldolgozó, 286 gép- és 
szerszámipari, 12 vegyi, 242 textil, 152 bőripari, 
110 agyag- és kőipari üzemünk. Nekünk volt, 
nekünk, magyar kisebbségnek! Az adatok közül 
elégséges a vas- és fémipari üzemeket tekintenünk, 
mivel ez az iparág termelőeszközök gyártását végzi 
és így mindenkor a társadalmi állapot indexe. Hát 
bizony számra és szemre kétségtelenül szép az 
1763 fémfeldolgozó és a 286 gép- és szerszámipari 
üzem. De ezek a számok a kis üzemeket, a kézműves 
műhelyeket és a nagyobb gyárakat egyformán 
magukba foglalják. Ó, de hová lettek a magyarság 
nagyipari vállalatai, a modern társadalmi lét motorai 
és hajtóerői? Ilyenekről sajnos nem tudunk. A vá- 
rosias magyarság elvesztette azokat az ipari üzemeit 
is nagyrészt, amelyekkel rendelkezett. Velük együtt 
városias léte alapjait veszítette el. 


Városainkat ezenkívül roppant veszteség érte a 
középosztály expatriálásával. A fordulat pillanatában 
ez a réteg joggal érezhette, hogy létalapja szűnik 
meg az új állam keretében. Meg is szűnt. A Felvidé- 
ket 130.000 közhivatalnok hagyta el és Csonka- 
Magyarországra költözött. Igy veszett el a háború- 
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előtti magyar városi kultúrrétegnek több mint a fele. 
Mennyit jelentett volna, ha ez a hatalmas réteg bent 
maradt volna a városokban a kisebbségi küzdelmek 
folyamán! 


Az expatriáltak után a csehek rendezkedtek be 
a városokban. Kezükre járt az állam hatalmas szer- 
vezete. De a beözönlött csehek a városokat, mint a 
nemzeti fejlődés kohói, nem gyujtották be valami- 
féle magasabbrendűséggel. A kohók nem működtek 
többé úgy, mint a háború előtt. Ha történt asszi- 
milálódás, az nem azért történt, mert a csehek élet- 
formája vagy stílusa emberi emelkedést jelentett 
volna az asszimiláltaknak. A háború utáni asszimi- 
láció a falat kenyér lehetősége és a népszámláló 
biztosok munkája, gyümölcse volt. Jellemző, hogy 
a csehek stílusa és formája még a szlovákság számára 
is idegen maradt, még az is szabadulni kívánt tőle. 
A felvidéki magyarság száma 1930-ig 1910-hez 
viszonyítva 377.957 lélekkel csökkent. Révay István 
számításai szerint 1921-ig 10—15%-os asszimilációs 
lemorzsolódás érte a felvidéki magyarságot. 1921 és 
1930 között 57.057 lélek vész el. 
 
A városok nemzetiségi képe 
a cseh uralom alatt 


Az általános szemlélődés után nézzünk szét az 
egyes városokban s nézzük meg, miképpen állt 
bennük a magyarság ügye. A következőkben 28 
város nemzetiségi fejlődését adjuk, szembeállítva 
az utolsó magyar és az utolsó cseh népszámlálás 
eredményeit: 
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A magyarság visszaesése mindenütt képtelenül 
nagy. A szlovák nyelvterületen ez a nagy lemorzso- 
lódás tán még érthető lenne. Meg lehetne érteni, 
hogy Nyitrán 54,9, Selmecbányán 39,5, Nagyszom- 
baton 26,4, Zólyomban 54,2 és Trencsénben 36,4 
százalékkal romlott a magyarság arányszáma a 
többi nemzetiséghez. De mivel magyarázható a 
 


A város neve 
1910 


magyar, szlovák, 
német


1930
magyar, 


cseh-szlovák, 
német


Pozsony………. 40,7 14,9 41,9 16,1 51,5 228,1 
Kassa…………. 76,3 14,8 7,2 16,0 66,0 5,2
Ungvár……….. 80,6 7,2 6,8 20 százalékon alul 
Nyitra………… 59,4 30,0 10,0 4,5 86,7 2,6
Eperjes……….. 48,9 39,8 8,6 4,3 79,9 4,4
Érsekújvár……. 91,4 6,0 2,3 45,3 42,5 1,1
Selmecbánya..... 41,8 55,0 3,0 2,3 93,3 1,5
Nagyszombat…. 30,0 53,0 15,0 3,6 84,4 4,3
Losonc………... 82,2 12,9 3,3 25,9 56,4 5,8
Rózsahegy……. 14,2 68,1 8,4 0,3 86,2 6,5
Besztercebánya.. 48,8 40,7 8,2 3,8 83,9 4,2
Léva………….. 90,4 7,1 2,1 39,5 47,3 1,7
Zsólyna………. 25,5 54,0 15,9 2,0 79,2 8,3
Zólyom .............. 56,5 40,7 2,4 2,3 94,2 1,4
Trencsén............. 38,4 47,1 11,9 1,8 85,3 5,1
Lőcse ................ 32,0 41,1 18,3 3,2 80,6 8,3
Rimaszombat… 89,7 6,8 1,3 43,5 36,6 1,4
Bárfa ................ 33,1 39,1 24,6 1,5 66,3 3,0
Rozsnyó ........... 89,7 6,2 2,4 48,0 37,5 2,5
Késmárk………. 20,8 25,4 51,3 1,8 41,8 35,6
Dobsina……….. 34,6 29,9 33,6 5,2 62,7 27,5
Szakolca ............. 10,0 82,0 5,2 0,4 95,8 1,0
Modor………… 6,9 82,3 10,5 1,5 91,3 6,2
Újbánya ............ 9,8 88,4 1,6 1,0 97,4 0,3
Körmöcbánya…. 33,3 32,8 33,5 2,5 79,2 13,2
Gölnicbanya ...... 15,8 28,6 54,7 0,5 5,5 91,2
Szepesolaszi….. 11,6 66,8 18,3 1,1 81,1 9,1
Poprád .............. 17,1 32,3 35,8 3,8 54,6 26,1


A lakosság megoszlása nemzetiség 
szerint 
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nagymérvű leromlás magyar helyeken? Miképpen 
érthető, hogy Kassán 58,7, Érsekújvárott 46,1, 
Losoncon 52,9, Rimaszombaton 46,2 és Rozsnyón 
41,7%-kal romlott a magyarság aránya? És mivel 
magyarázható az is, hogy sok magyar városban a 
magyarság visszaesése viszonylag kisebb, mint szlo- 
vák városokban? Mindenesetre a cseh és szlovák 
népszámlálási biztosok hatalmas munkát végeztek, 
amíg ezt az eredményt kihozták. Érsekújvárt pél- 
dául, ahol a hivatalos statisztika csak 45,3%-os 
relatív magyar többséget mutatott ki, a községi 
választásoknál a szavazatok 80%-a volt magyar. 
Ugyanilyen volt a helyzet más városokban is. Kassán 
a magyar szavazatok szintén jóval meghaladták a 
magyarság statisztikai arányát. A cseh népszámlálási 
eredményeket tehát nagy kétkedéssel kell fogadnunk. 
De mindez nem jelentheti azt, hogy a kisebbségi 
sorsban a magyarság helyzete nem volt súlyos és 
veszélyes. A lemorzsolódás állandóan tartott. Örül- 
tünk volna, hogyha ez a folyamat a szlovákság 
háborúelőtti arányait érte volna el csupán. Az új 
állam lankadatlan erővel készítette azokat a helyze- 
teket, amelyek népi megsemmisüléssel fenyegették 
a magyarságot. Mindent egybevetve, tíz év alatt 
46 helység veszett el a magyarság számára! 1921- 
ben még 786 helységben volt viszonylagos és abszo- 
lut magyar többség, tíz év mulva már csak 740-ben. 
Ezeket az adatokat 1930-ban hozták nyilvánosságra. 
A további romlást 1938-ig az 1940-es cseh nép- 
számlálás tisztázta volna, de ezt már nem tarthatták 
meg. Amint a magyarság valahol a statisztika 
papírformája szerint elveszítette viszonylagos több- 
ségét vagy a 20% alá szállt, megvonták nyelvének 
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használati jogát a hivatalok és a bíróság előtt. 
A helységek kiszakadásával vagy kiszakításával aztán 
csökkentették a magyarság telepterületét és növelték 
a szlávságét. A fekete mező egyre lejjebb 
szorult, legalábbis papírforma szerint, a trianoni 
határok felé. A csehek és szlovákok így kuporgattak 
maguknak egyre több érvet annak bizonyítására, 
hogy az állam nem nemzetiségi, hanem nemzeti 
állam, egyre halaványuló és szerintük jelentéktelen 
nemzetiségi színeződéssel. A hivatalos kimutatások 
szerint 1921-ben a magyar helységek területe 
10,634 négyzetkilométert tett ki. Tíz évvel később 
már csak 9913 négyzetkilométert. Az elvesztett 
terület 721 négyzetkilométer. 


A felszabadítás talán éppen a 12-ik órában 
jött a kisebbségi magyarság megmentésére. 


 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 


A FELVIDÉKI EMBER 
 
Végezetül szóljunk néhány szót a felvidéki 


emberről is. A hazatért magyar a pártok, csoportok 
és érdekek szerint tagolt magyar világban ide vagy 
oda csatlakozott. A visszatérés után azt hallottam, 
hogy a Felvidék nem corpus separatum s ez a poli- 
tika, a gazdasági és az állami élet vonatkozásaiban 
valóban igaz. Húsz esztendeig maga is azért küz- 
dött, hogy megszüntesse az anyatestből való erő- 
szakos kiszakítását és visszatérjen a magyarság kebe- 
lébe. Úgy látjuk azonban, hogy a felvidéki embernek 
a kisebbségi élet hagyományait és értékes eszme- 
tartalmait corpus separatumként kellene őriznie és 
hirdetnie. Nem szabadna elfelejtenie megtisztult 
emberségét, amelyet oly nagy belső harcok árán 
alakított ki az idő. A felvidéki ember két országból 
jött haza: Csehországból és Szlovákiából, kétország- 
szemlélete van tehát s ehhez most szerezte meg az 
anyaország ismeretét. Ő a középeurópai élet sokkal 
nagyobb szeletét ismeri, mint az anyaországi ember, 
s kritikai józansága és szemléleti biztonsága ezzel 
arányosan nagyobb. Jó és nagyon hasznos dolog 
lenne, ha a hazatért északi magyar éppen most 
sokat beszélne középeurópai tapasztalatairól. Hir- 
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detnie kellene, és éppen most, hogy a középeurópai 
térben minden népet félt attól, amitől saját népét 
félti. Az északi magyarnak nagyon sokat kellene 
beszélnie azután arról is, hogy a szomszéd népek 
milyen nagy lendülettel vetették a polgári haladásra 
magukat, hogyan hozták be fejlődésbeli elmaradott- 
ságaikat s ha mi nem veszünk igénybe hasonló esz- 
közöket, akkor le is maradhatunk a versenyben, 
mert vonzóerőt nem fogunk többé kifejthetni kör- 
nyezetünkre. 


A felvidéki embernek nagyobb és szabadabb volt 
szociális nevelése. A társadalmi hierarchia eszmei 
és emberségbeli gátlásait el kellett hullajtania. Szo- 
ciális gondolkodását kevésbbé lassították fékek. 
A társadalmi életet fájdalommentesebben tudta 
szemlélni, mint az anyaországi magyar. Szociális 
téren nagyobb józansággal rendelkezett. Valamikor 
nagy erővel hirdette a kisebbségen belül az egyes 
osztályok érdekeit s így megismerte és kipróbálta 
sorjában a középosztály, a parasztság, a munkásság 
és a polgárság társadalmi használhatóságát. Meg- 
ismerte a közösség alkatelemeit és össze tudja egyez- 
tetni a csoportok érdekeit. Az összesség érdeke 
sokkal fontosabb előtte, mint az egyes részeké, de 
az összesség egyenrangú részek szövetsége. Nagyobb 
kitartást és nagyobb szívósságot hozott magával a 
kisebbségi életből és modernebb szervező készséget. 
Emberségtudata is erősebb. Csoportjai egyforma 
értékűek akarnak lenni. Az elnyomást semilyen for- 
mában sem tudják elviselni és elismerni. Az északi 
magyar a kisebbségi elnyomás ellen demokratikus 
eszközökkel harcolt és rájött arra, hogy ki kell 
építeni saját belső demokráciáját, ha életéért ered- 
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ményesen akar küzdeni. Belső világa kiegyensúlyo- 
zottabb. Társadalmi élete is. Nincs nagy érzéke a 
társadalmi hierarchia iránt. Felső rétegei letöredez- 
tek az alsókba vagy egészen közel kerültek az alsók 
életéhez. 


A Felvidék nem lehet corpus separatum a 
magyar életben, de az északi magyarnak az okos 
munkamegosztás alapján kell beilleszkednie a ma- 
gyarság társadalmi és történelmi erőkifejtésébe. 
A magyar életfeladatokat a sors és a történelem 
egységbe kovácsolja össze ugyan, de a periférián élő 
magyarnak más, közvetlen feladatokra kell berendez- 
kednie és más feladatokra annak, aki a közösség 
belsőbb mezőin él. A kisebbségi élet népi problémái 
nem szüntek meg a hazatérés után. Velünk együtt 
jelentős szlovák kisebbség is visszatért az állam 
kebelébe. Ki fejleszti ezeket híddá a szlovákság felé, 
ha nem a felvidéki magyarság a két évtizedes kisebb- 
ségi életiskola tapasztalataival? De ez csak egy 
a periférián élő magyarság speciális feladatai közül. 
A feladatok száma ezernyi. Befejezésül csak a leg- 
fontosabbat akarom megemlíteni. Ady Endre — 
emlékezetes még — milyen optimizmussal tekintett 
a periférikus magyar városokra! Tudta, hogy ott 
izzanak és alakulnak a magyarság legjobb értékei, 
mert nekik legjobb tulajdonságaikat kell kifejleszte- 
niök, hogy életformájukat elfogadják a vele együttélő 
népek. Nos, ez a nagy, ha nem a legnagyobb magyar 
történelmi feladat, északon a felvidéki emberre vár! 
Más nem végezheti ezt el! 


Szeretnénk mielőbb Ady optimizmusával északra 
tekinteni! 
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A HÓDÍTÓK GAZDASÁGPOLITIKÁJA 


Mindarra, ami a Felvidék ipari életében tör- 
tént a megszállás húsz esztendeje alatt, a liberális 
közgazdaságtan azt felelné, hogy az a gazdasági 
erők szabad játéka volt. Végre is szükséges volt, 
hogy az ifjú állam gazdasági élete valamikép rende- 
ződjék és kiegyenlítődjék. Egyszer egy angol 
labouristával megvitattam ezt a helyzetet. a klasszi- 
kus liberalizmus híve volt s nem tartotta megenged- 
hetőnek, hogy az állam iparpolitikája figyelembe 
vegyen regionális tényeket. A cseh kormányzatok 
iparpolitikája azonban mindig regionális volt — 
a cseh ipar javára, természetesen. a szlovákiai 
ipart gazdaságpolitikájának számtalan eszközével 
és intézkedésével aztán végleg olyan helyzetbe 
hozta, hogy a lélekharangot is kongatni lehetett 
felette. 


A felvidéki ipart a kormányzat gazdaságpolitikai 
intézkedései közül a vasúti tarifa rendezetlensége 
sújtotta elsősorban. a szlovákiai gyáriparosok szö- 
vetsége 1929-ben kiadott évkönyvében megállapítja, 
hogy a csehországi olcsóbb és a szlovákiai drágább 
szállítási költségek egységesítését a kormányzat még 
nem hajtotta végre. Itt olvashatjuk, hogy a „gon- 
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datlanság 1920 június 2-ig oly nagy volt, hogy még 
a személyi tarifák sem voltak egységesítve Szlovákia 
és a morvántúli országok között. A teherszállításnál 
ez a merev elzárkózás a következő év augusztusáig 
tartott. Szlovákia eddig az ideig 50%-kal nagyobb 
tarifákat fizetett, mint a cseh országrészek”. Tarján 
Ödön idézi „A magyar kisebbség osztályrésze a 
csehszlovák demokráciából” című könyvében, hogy 
a szlovákiai cukorgyárak 27,3 millió korona fuvar- 
többletet fizettek 1931-ig teljesen indokolatlanul. 
A liptószentmiklósi szlovák kézben lévő cukorgyárak- 
nál ez a fuvartöbblet 2,2 millió korona volt. A gyá- 
rak e roppant összegeket nem fizették volna, ha 
nem Szlovákiában, hanem a történelmi országokban 
termelnek. Ez a szemérmetlen részrehajlás oly 
nagy volt, hogy azt R. W. Seton Watson, a szlovákok 
angol barátja is észrevette, amikor az új állam 
megalkotása után először a Felvidéken járt. Meg- 
állapította, hogy amíg a tarifa egységesítése meg 
nem születik, addig a szlovákiai ipar az akut gazda- 
sági válság állapotában marad s bátran kimondta, 
hogy a kormányzat a különbségek fenntartásával a 
cseh vállalatok versenyét segíti a szlovákiai piacon. 
Igy ez a gazdag ipari kultúrával rendelkező vidék 
a cseh gyáripar árupiacává lesz. Példaként közölte, 
hogy a szállítási költség Prágából Kassáig kevesebb, 
mint Zsolnától Kassáig. Igy válik lehetővé, hogy 
a szlovákiai városok új hivatalnoknegyedeinek fel- 
építésénél a sumavai fa vagy a pardubicei homok 
felvehette a versenyt a felvidéki fával és homokkal. 
Olyan ez, mintha fát vinnének az erdőre és homo- 
kot a homokbányába. 


A „Slovensky Denik” 1932 szeptember 28-i 
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számában Kňazovič mérnök tollából egy cikk jelent- 
meg, amely bemutatja a cseh államvasutak tarifa- 
politikájának koronáját. Érdemes idézni a cikket. 
A nagyszombati malátagyár Hollandiából nagyobb 
rendeléseket kapott. A vállalat abban a kedvező 
helyzetben volt, hogy az osztrák és a német vasutakon 
kedvezményes tarifát élvezett és így a rendeléseket 
Ausztrián, Németországon keresztül szállította Hol- 
landiába. Az Emmerich nevű határállomásig I q 
maláta szállítási költsége 26.60 csehszlovák koronát 
tett ki. 1931 október 31-én az osztrák vasutak 
megvonták a kedvezményes tarifát. A nagyszombati 
gyár így arra kényszerült, hogy termékét Oderbergen 
keresztül szállítsa. De ezen az úton egy tonna 
maláta fuvarköltsége 800 koronával több volt, 
mint Marcheggen és Ausztrián keresztül. A gyár 
utánajárt az osztrák tarifakedvezmény megvonásá- 
nak. Megtudta, hogy a kedvezményt a cseh állam- 
vasutak közbenjárására törölték el. A cseh vasút 
így kényszerítette a gyárat arra, hogy kivitelénél a 
hosszabb csehszlovák vasútvonalat vegye igénybe. 
Nagyszombattól Marcheggig az út ugyanis 63, Oder- 
bergig azonban 255 kilométer. A 800 koronás 
fuvartöbblet úgy oszlott meg, hogy abból 655 korona 
a csehszlovák és 145 korona a német vasutaknak 
jutott. A csehországi malátagyárak ugyanakkor 
abban a helyzetben voltak a nagyszombati gyárral 
szemben, hogy egy vagón malátát Hollandiába 
1300 koronával olcsóbban szállíthattak. 


A tarifaanomáliák egészen 1932 novemberéig 
tartottak. 


A háború előtt a magyar kormányzat iparpoliti- 
kája a felvidéki iparral kapcsolatban oda irányult, 
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hogy állami rendelésekkel és közvetlen pénzügyi 
támogatásával biztosította termelését. 1881-től 
1914-ig a magyar állam 1333 gyárat részesített 
ilyen támogatásban a Felvidéken. Ezeknek a gyá- 
raknak 48,2 millió aranykorona segélyt adott, 
5.8 millió kamatmentes kölcsönt és gépeket, amelyek 
értéke meghaladta az 5 millió arany koronát. Eze- 
ket az összegeket háromnegyed részben olyan gyárak 
kapták, amelyek a megszállás után a Felvidéken 
maradtak. 


Voltak iparágak, mint például a textilipar, 
ahol a termelés majdnem kizárólag az állami ren- 
delésekre támaszkodott. A háború után leszűkültek 
a piacok s így a felvidéki ipar hasonló támogatása 
fokozottabban szükséges lett volna. A fordulat a 
felvidéki ipar számára kettős piacveszteséget jelen- 
tett. Egyrészt a háború előtti nagyobb belső piac 
fogyasztása veszett el, másrészt pedig a magyar 
állam rendelései maradtak el. Igy állott elő a fel- 
vidéki ipar második nagy problémája, az állami 
rendelések megfelelő elosztása. 1920 december 17-én 
kormányrendeletet adtak ki (667. sz.) az állami 
rendelések szabályozására. A kormányrendelet ki- 
mondja, hogy „a rendeléseket és állami munkálato- 
kat kizárólag olyan pályázóknak lehet adni, akik 
a köztársaság területén laknak, amennyiben a ren- 
delés időben és megfelelő minőségben a köztársaság 
területén elkészíthető, ha a hazai pályázók ajánlatai 
20%-kal nem haladják meg a külföldi pályázók 
ajánlatait.” A rendelet tehát a hazai pályázókat 
részesítette előnyben. A rendeléseknél a közigaz- 
gatás dönti el azok elosztásával, hogy a gyakorlatban 
kit tekint elsősorban hazai pályázónak. Nos, a 
 







 


[Erdélyi Magyar Adatbank] 


45 
 
helyzet olyan volt, hogy a központi hivatalok a 
szlovákiai pályázókat mintha mindig idegeneknek 
minősítették volna, mert a rendelésekben alig 
részeltették őket. Az egyes minisztériumok admi- 
nisztratív nehézségekre hivatkozva megtagadták a 
pályázatok nyilvános kiírását. A szlovákiai gyár- 
iparosok szövetsége állandó harcot folytatott, hogy 
az állami rendelésekben megfelelő részesedést vere- 
kedjen ki. Az iparosszövetség 1929-ben kiadott 
évkönyvében olvashatjuk a következőket: „Az 
állami rendelések nyilvántartását azzal a határozott 
céllal követeljük, hogy a gazdasági nehézségek időbeli 
és regionális kiegyensúlyozását szolgálja. Ami ezt 
a második feladatot illeti, szükséges, hogy a köztársaság 
keleti részei különös tekintetbe jöjjenek. Az állami 
rendelések értéke évi 4—5 milliárd korona között 
mozog. Szlovákia és Kárpátalja részesedése a nyil- 
vántartás hiánya folytán nehezen határozható meg. 
Egyedül a nemzetvédelmi minisztérium jelenti, de 
nem hivatalosan adatait. Ezek szerint a katonai 
rendelések 1924-ben 1314 millió koronát tettek ki. 
Ebből Szlovákia gyáripara 49,890.000 koronás ren- 
delést kapott s ez összesen 3,78%. 1925-ben a had- 
ügyi rendelések 953 millió koronára rúgtak. Szlo- 
vákia iparának az összeg 6,45 százaléka jutott, 
tehát összesen 61 millió korona.” 


Ahogyan a csehek nem egységesítették a vasúti 
tarifákat, úgy nem egységesítették az adókat sem. 
A pénzügyi kormányzat Szlovákiában érvényben 
hagyta azokat az adókat, amelyek a cseh tartomá- 
nyokban vagy egyáltalán nem léteztek, vagy pedig 
alacsonyabbak voltak. Ezzel is hozzájárult a cseh 
termelők fölényének biztosításához a felvidéki ter- 
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melők fölött. R. W. Seton Watson az adózás egysé- 
gesítését époly szükségesnek tartotta, mint a vasúti 
tarifa egységesítését, „ha a kormányzat megszüntetni 
akarja az ellenséges hangulatot a csehek és a nem- 
zetiségi területek (Szlovákia és Kárpátalja) között”. 
A kereseti adó Szlovákiában 10, Csehországban 
pedig 4% volt. A szeszadó 23 illetőleg 10 korona 
volt. A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
adókulcsa a cseh tartományokban 10% volt, Szlo- 
vákiában 6—20%, de ehhez egy olyan 30—40%-os 
pótlék is járult még, amelyet a történelmi orszá- 
gokban nem ismertek. Az első években a Felvidé- 
ken behajtották a vagyonadót, a történelmi orszá- 
gokban azonban nem. Ez a helyzet így tartott a 
köztársaság első tíz esztendejében. 


Ha már a Magyarországtól elszakított területek 
nagyobb adókat fizettek, legalább adózásuk arányá- 
ban részesedhettek volna az állami költségvetésben. 
A nagyobb adók így visszakerülhettek volna Szlo- 
vákia gazdasági életébe s valamilyen kárpótlásféle 
lett volna ez. A közteherviselés demokratikus 
elosztása is ezt követelte volna. Amíg azonban 
a Felvidék átlagosan az adó 15%-át szolgáltatta, 
addig a költségvetésben való részesedése csak 
6% volt, az adó csaknem 1/3-da. Az adókból befolyt 
összeg 2/3-a tehát már a költségvetés elosztásánál 
nem került vissza Szlovákiába. Szlovákia gazdasági 
élete így a történelmi országok közszükségleteinek 
kielégítéséhez is hozzájárult és táplálta a morvántúli 
tartományokat. S ha már itt tartunk, említsük meg, 
hogy a legnagyobb költségvetési megtakarítások 
éppen Szlovákiában történtek. 1919-ben a meg- 
takarítások 37%-át az elszakított területek szol- 
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gáltatták. 1920-ban a felvidéki útépítésekre elő- 
irányoztak több mint 15 millió koronát, de ebből 
megtakarítottak közel hat milliót. Ugyanebben az 
esztendőben rendkívüli befektetésekre előirányoz- 
tak 4,78 millió koronát, de megtakarítottak belőle 
4,5 milliót. 1920-ban a vasutak építésére az egész 
köztársaságban előirányoztak 110.86 milliót s ezt 
az összeget 11.37 millió koronával túllépték. A 
Szlovákiára eső előirányzott összegből azonban még 
4,076 milliót megtakarítottak. Arra is van példa 
a csehszlovák köztársaság pénzügyi politikájának 
történetében, hogy a kincstár nem fizette ki a pót- 
adóknak Szlovákiára eső részét a tartományi hiva- 
talnak. 1935-ben a kincstár 270 millió 792.556 koro- 
nát kitevő pótadóval tartozott Szlovákiának. 


Mind e mesterséges intézkedések folytán a 
tőke gyors ütemben kezdett fölhalmozódni a csehek 
gazdasági életében. A gazdasági tevékenységük új 
és új területekre terjedt ki. A közteher viselésben 
is mentesültek a nemzetiségek rovására. Gyáripa- 
rukat is mentesítették a közterhek alól. Ebben a 
rendszerben gazdagodott minden cseh kispolgár. 
Ezzel szemben a nemzetiségi területeken teljesen 
tönkrementek az iparos rétegek, a gyáriparosok 
épúgy, mint a kisiparosság és az ipari munkásság. 


A banktörvények megalkotásánál azután már 
nyiltan bevallották, hogy gazdaságpolitikájuk célja 
a nemzetiségi területek tőkeképzésének megakadályo- 
zása. Az 1927-ben kibocsátott 237. számú bank- 
törvény ellenőrzés alá helyezte a bankok, takarék- 
pénztárak és hitelszövetkezetek működését. Ez a 
törvény létesített egy segélyalapot is, hogy mérsé- 
kelje a pénzintézetek háborús veszteségeit. Az alap- 
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hoz az összes pénzintézetek osztalékuk arányában 
0.1—1.25%-kal járultak hozzá. Az állam 40 éven 
keresztül évi 50 millió koronával növelte volna az 
alapot. Egy 17 tagú gondnokság állt az alap élén, 
melyet a pénzügyminiszter nevezett ki. A 238-as 
számú banktörvény aztán létesített egy általános 
pénzügyi alapot is a pénzintézetek megsegítésére. 
Ehhez is kénytelen volt minden pénzintézet hozzá- 
járulni. Arra azonban nem volt példa, hogy magyar 
pénzintézetek segélyt kaptak volna az alapokból. 


A csehszlovákiai magyar kisebbség önvédelmi 
tevékenységében a szövetkezeti mozgalomra vetette 
magát és szövetkezeti hálózatát hatalmasan kiépí- 
tette. A kisebbségi magyarság létfenntartási erő- 
feszítéseit gyilkos módon érintette, amikor a kor- 
mányzat betiltotta a hitelszövetkezetek létesítését. 
Ezek az intézkedések egybevetve teljesen megszün- 
tették a nemzetiségek pénzügyi életének önállóságát 
és utat nyitottak a cseh banktőkének, hogy befolyása 
alá hajtsa a nemzetiségi pénzintézeteket. A megszállás 
első éveiben még nincs cseh banktőke a Felvidéken. 
De a konszolidáció éveiben egyremásra húzódnak 
le a cseh bankok. 1931-ben már egymilliárd koro- 
nánál nagyobb tőke felett rendelkeznek. 


Most az a kérdés merül föl, mit „hozott” a 
cseheknek a Felvidék húsz esztendő alatt? Igen, 
mit hozhatott a kihasználás és kizsákmányolás a 
húszesztendős megszállás alatt? Tarján Ödön idé- 
zett könyvében kiszámította, hogy a költségvetés 
dologi kiadásainál 1919 és 1929 között Szlovákiát 
és Ruténföldet tízmilliárdos károsodás érte a köz- 
teherviselésben való részesedés alapulvétele mellett. 
Ez alatt az idő alatt a fuvartöbbletből összesen két 
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és fél milliárd korona folyt át a cseh medencébe. 
Innen viszont nem jött vissza egy kb. 800 milliós 
összeg, amelyet Szlovákiának és Kárpátaljának az 
adókból meg kellett volna kapnia. S ki tudja még 
megállapítani azt, hogy a magasabb adózás folytán 
mekkora igazságtalan károsodás érte az elszakított 
területeket? A magyar kisebbség például nem kapta 
meg kultúrális céljaira sem a megfelelő támogatást, 
amely adózása és számaránya szerint megillette 
volna. Aztán mit vesztett a magyar kisebbség 
azáltal is, hogy tagjai nem jutottak megfelelő mér- 
tékben állami állásokhoz? Nekem az az érzésem, 
hogy Tarján Ödön nagyon gavallérosan számított, 
amikor megállapította, hogy Szlovákia havi százmillió 
korona tiszta hasznot jelentett az államháztartásá- 
ban. Évente ez nem kevesebb, mint 1 milliárd 
200 millió korona. A megszállás húsz esztendeje 
alatt ennek húszszorosát kell venni s akkor 24 mil- 
liárd koronát kitevő csillagászati összeget kapunk. 
Ez az összeg a csehszlovák köztársaság két és fél évi 
költségvetése. Vagy, ha tekintetbe vesszük, hogy az 
államhatárokat körülvevő erődítések negyven mil- 
liárd koronájába kerültek az államnak, akkor Szlo- 
vákia és Kárpátalja zsírjából facsarták ki ennek az 
összegnek több mint a felét. 
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A ZSIDÓSÁG ÉS A KISEBBSÉGI 
MAGYARSÁG 


A zsidóság története a szétszóródás után azt 
igazolja, hogy gazdasági szerepénél fogva mindig a 
gazdanép felé közeledik s ha megvannak rá a fel- 
tételek, hozzája hasonul, hol kisebb, hol nagyobb 
mértékben. 


A magyarság kisebbségi helyzetében megszűnt 
gazdanép lenni s ez döntötte el a zsidóság viszonyát 
is a kisebbségi magyarsághoz. Voltak helyek és 
voltak esetek, ahol a zsidóságnak az asszimilációja a 
magyarsághoz a legteljesebben végbement a háború 
előtt. A legurbánusabb felvidéki városokban éltek 
ilyen elemek. Ezek a zsidó asszimilánsok kialakult 
kapcsolataikat a magyarsággal akkor is megőrizték, 
amikor a kisebbség gazdasorból szolgasorba került. 
A nagy tömegek azonban még a kisebbségi élet leg- 
elején válságba kerültek és idegesen helyezkedni 
próbáltak a volt és az új gazdanép között Ungár 
Joób, a kassai, viszonylag legasszimiláltabb felvidéki 
zsidóság egyik képviselője így hitelesítette a nép- 
csoport ingadozását és keresését a magyarság és a 
hódítók között: 
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„Viaskodásra kerekedett a szlovákiai zsidóság 


lelkében egyoldalról a magyarság iránt hol szívesebb, 
hol kevésbbé szíves, de mindenkor elviselhető és 
emberi vendéglátásért érzett hála, a magyar kultúra 
és a magyar nyelv beidegzett szeretete, az iskola által 
belénevelt és immár vérévé és húsává vált nemzeti 
érzés, — más oldalról az adott tények teremtette 
szükségérzés, hogy továbbra is élnie kell azon a 
területen, ahol életfeltételeit már verejtékes küszkö- 
déssel úgy-ahogy megalapozta s itt akar élni, alkal- 
mazkodnia kell az új impérium feltételeihez és 
követeléseihez.” 


De hisz a magyarság is alkalmazkodni akart, 
mert nem akart belepusztulni a kisebbségi élet 
elveszejtő mélységeibe. A zsidóság „szükségérzete” 
és „alkalmazkodása” tehát nem lehet ok a magyar- 
ságtól való elszakadásra, mert hisz a magyarság is 
alkalmazkodott az új feltételekhez! Az alkalmaz- 
kodás maga nem, csak annak mértéke volt az idegesítő 
elválasztó körülmény! 


A kisebbségi évek során a zsidóság nagy tömegei 
kapcsolatukat a magyarsággal visszafejlesztették és az 
új gazdanép felé közeledtek. A magyar iskolák 
helyett a zsidó fiatalság a többségi iskolákat kereste 
fel. A háború előtt a Felvidéken a zsidóság volt a 
legagilisabb eleme a magyarosodásnak. A háború 
után éppoly lelkesen segíti a csehesítést és a szlo- 
vákosítást. Kárpátalja falvaiban a csendőrök és a 
fináncok gyermekei mellett a zsidók gyermekei jár- 
nak a cseh iskolákba. Sok helyen maga a zsidóság 
kéri érdekből, kiszolgáltatottságból vagy oppor- 
tunizmusból a szláv iskolák létesítését. Érsek- 
újvárott a magyar zsidó neológ felekezeti iskola 
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egyik napról a másikra tanítóstól és tanulóstól 
szlovákká alakult át. A kisebbségi élet elején a zsidó 
fiatalság még magyar középiskolákat végez félig 
vagy egészen, de az egyetemeken már mint cseh 
és szlovák hazafiak jelennek meg. Ez a helyzet 
pontosan tükröződik a statisztika adataiban is. 
A csehszlovák statisztikai hivatal, illetőleg a két cseh- 
szlovák népszámlálás adatai szerint a köztársaságban 
élő zsidóság nemzetiségi fejlődése a következő volt: 


Nemzetiség  1921-ben 1930-ban 
 
Csehszlovák ........ 21,7% 36,3 % 
Német .............. .... 14,5% 30,34% 
Magyar  ........... ... 8,6% 2,07% 
Zsidó  .............. .... 53,5% 31,29% 


A csehszlovák nemzetiségű zsidók száma olyan 
emelkedést mutat, hogy ezt lehetetlen természetes 
szaporulatukkal megmagyarázni. Ugyanilyen a né- 
met nemzetiségű zsidók számának a növekedése is. 
Nemzetiségi területen, hogy a volt gazdanéptől, 
például a magyarságtól való elfordulás ne legyen 
olyan kiáltóan szembeötlő, a zsidóság német nem- 
zetiségűnek vallja magát. Sok kellemetlen tapasz- 
talatot őrzök személyes emlékeimben is erre vonat- 
kozólag. Volt nem egy zsidó osztálytársam, aki 
velem együtt végezte az egyik felvidéki kisebbségi 
magyar középiskolát. Az egyetemen a nacionalék 
kitöltésénél kitartóan szlovákoknak vallották magu- 
kat, hogy meneküljenek azoktól a követelményektől, 
amelyekkel a magyar nemzetiség bevallása járt a 
cseh főiskolákon. A katonaságnál ugyanakkor abba 
a kellemetlen helyzetbe kerültek, hogy nyiltan kellett 
megvallaniok nemzetiségi hovatartozandóságukat. A 
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tiszti iskolában többször állítottak össze például 
nemzetiségi statisztikákat az önkéntesek bevallása 
alapján. Említett osztálytársaim közül többen három 
statisztikai felvételnél három nemzetiséget vallottak 
be. Először zsidók voltak, tehát zsidó nemzetiségű 
izraeliták. A második bevallásnál németeknek mond- 
ták magukat, a harmadik statisztikai felvételnél már 
szlovákok voltak. Bizonytalanul ingadoztak a cso- 
portok között s állásfoglalásukat az a szempont 
határozta meg, hogyan biztosíthatják egyéni érdekei- 
ket és érvényesülésüket. (A visszacsatolás után 
ismét magyarok.) 


A statisztika kimutatása szerint a magyar zsidók 
száma óriási csökkenést mutat. De csökkent a zsidó 
nemzetiséget bevalló izraeliták száma is. A cseh- 
szlovák kormányzat lehetővé tette, hogy a zsidók 
külön nemzetiséggé nyilvánítsák magukat. A hódí- 
tók ezzel arra törekedtek, hogy a kisebbségek számá- 
ból kivonják a zsidókat s ezáltal gyengítsék a nemzeti- 
ségek és kisebbségek számbeli súlyát. Maguk a 
zsidók örömmel vették ezt a lehetőséget. A köz- 
társaság első éveiben még asszimilált elemek is 
zsidó nemzetiségűeknek vallották magukat és a 
cionizmusban, ebben a zsidó nacionalizmusban 
kerestek menedéket. Amint azonban az évek 
további során kényszerré vagy érdekké válik az új 
gazdanéphez való közeledés, a zsidó nemzetiségűek 
már a többségi néphez csatlakoznak. Ezidőre már 
megszerezték a szláv nyelvtudást is, a szláv nemzeti- 
ségi jelleg fő és döntő bizonyítékát, a csatlakozás- 
nak tehát már nem volt nagyobb akadálya. 


1928-ban a zsidóság a következőképpen oszlott 
meg vallása és nemzetisége szerint: 
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Országrészek Az izraeliták 
száma 


A zsidó nem-
zetiségűek száma 


Csehország ..... 
Morvaország és 


79,777 11,251 


Szilézia ...... 45,306 19,016 
Szlovákia ….. 135,914 70,929 
Kárpátalja ….. 93,344 80,059  


Összesen 254,341 180,855  


A huszas évek végén tehát összesen 254.341 
zsidó élt a csehszlovák köztársaságban. Ebből 
180.855 zsidó nemzetiségűnek vallotta is magát. 
Az adatokból látható, hogy a zsidóság főleg nemzeti- 
ségi helyeken vallja be zsidó nemzetiségét. A zsidó 
nemzetiségű tömegek nyugaton, a cseh tartományok- 
ban a legkisebbek. Mit jelent ez? Nem jelenthet 
kevesebbet, mint azt, hogy a kormányzatnak itt nem 
állott érdekében, hogy nemzetiséggé minősítse és 
kényszerítse a zsidóságot, mert ezzel a csehek szám- 
beli súlyát gyengítette volna. Szlovákiában és 
Kárpátalján viszont az volt az állam érdeke, hogy a 
zsidók nemzetiségnek tartsák magukat. Az egyes 
országrészekben a következő volt a zsidó nemzeti- 
ségűek és a zsidó vallásúak arányszáma: 


 
 
 


A zsidó 
nemzetiségűek 


A zsidó 
vallásúak 


Csehország ........ 14% 86% 
Morvaország és 
Szilézia .............. 


 
41% 


 
59% 


Szlovákiában ... 55% 45% 
Kárpátalján ...... 86% 14% 


 


A magyar zsidóság száma a kimutatások szerint 
10 év alatt 8,6%-ról 2,07%-ra esett. 1921-ben a 
magyar zsidók száma még 21.893 volt a Felvidéken. 
Tíz évvel később már csak 5264. Ezt a számot a 
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zsidók országos számából és a kimutatott százalékok- 
ból határoztuk meg. A magyar zsidók száma 76%- 
kal csökkent tíz esztendő alatt! 


Azt mondhatná valaki, hogy a nemzetiségi jelleg 
nemcsak szubjektív, hanem objektív tény is. Nem- 
csak azáltal határozható meg, hogy valaki milyen 
nemzetiséghez tartozónak tartja magát, hanem a 
nemzetiség kultúrköréhez tartozás objektív jegyei 
által is, vagyis a nyelvvel, a társadalmi helyzettel és 
a nemzetiségi közösséghez tartozás érzelmi szálaival. 
Ebből az következnék, hogy a Felvidéken a cseh 
megszállás alatt valójában sokkal több magyar zsidó 
élt, mint amennyit a statisztika kimutatott. Ez igaz 
is, mivel a magyar kultúrkörből nem lehetett még 
nem teljesen asszimilált zsidóknak sem kiszakadni 
tíz esztendő alatt. A statisztika kimutatásait tehát 
nem úgy kell felfognunk, mint végeredményeket. 
A statisztika másról tudósít bennünket, azt mutatja 
meg, mégpedig teljes mértékében, hogy miképpen 
fejlődött a felvidéki zsidóságban a magyarságtól elsza- 
kadás szándéka vagy kényszere vagy pedig a magyar- 
sághoz tartozás megtagadása. 


Olyan volt ez a helyzet, hogy természetes fejlő- 
déssel nem lehetett megmagyarázni. A statisztiká- 
ból feltétlenül kiütközik a jelenségek konjunkturális 
jellege. A polgáriasodás a kisebbségi helyzetben 
már nem történt a magyarságért, legalább is nem 
abban a mértékben, mint a háború előtt. A kisebb- 
ségi magyarságot a polgáriságban behozták és meg- 
előzték az új gazdanépek. A zsidóság mindig a leg- 
polgáribb nemzet felé közeledett minden környe- 
zetben. A kisebbségi helyzetben tehát a zsidóság 
elfordulása a magyarságtól azt is mutatja, hogy meg- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


203 
 
fogytak lehetőségeink a polgárosulásban és elveszí- 
tettük hatásunkat és vonzóerőnket a velünk együtt 
élő népekre. 


S ami ezentúl van, az már a magyarság belső 
ügye. A mi saját dolgunk. Tagadhatatlanul nagy 
erővesztés ért bennünket urbanitásunkban a zsidóság 
kiválásával. Ezt, ha szeretnők se tagadhatjuk. Ez az 
erővesztés a városokban volt a legnagyobb és azáltal 
is fokozódott, hogy ugyanakkor a magyar közép- 
osztály tömegei is elhagyták a kisebbségi helyzetet 
és expatriáltak. E két ok hatása alatt oda jutottunk, 
hogy városainknak csak kívülről volt polgári képe, 
de belül, a városok mindennapi életében alkatrészeire 
esett széjjel az egykor egységes és egységében szépen 
fejlődő magyar polgári élet. Van ebben valami 
mélyebb történelmi visszásság is a magyarság szem- 
pontjából s a kisebbségi sors krónikása nem állhatja 
meg, hogy el ne gondolkozzék ezen. A magyarság, 
mint agrárius jellegű nép nem kis erőfeszítés árán 
hozta létre fáradságával és munkájával azokat a 
feltételeket, amelyeken a polgáriság felépülhetett. 
De létrehoztuk mégis polgári formáinkat és mi is 
oda állhatunk Európa mellé. Buzgalommal tettük 
ezt és sokáig magánügyünknek tekintettük azt, 
hogy a feudális csökevények a gátlói, a zsidóság 
pedig a birtokosa kifejlődött polgári formáinknak. 
Az volt a magyar remény, hogy a demokratikus 
magyar létforma majd csak kialakul és egységében 
összefoglalja a polgári haladás szétütő elemeit. 
A világháború után a magyarság nagy tömegei 
kerültek kisebbségi helyzetbe, ahol a nemzeti meg- 
maradás egyenes arányban állt a kisebbségek polgári 
kultúráltságával. Csak így biztosíthatták megmara- 
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dásukat. Ebből a szempontból a zsidóság kiválása 
olyan veszteség volt, amelynek jelentőségét alig 
lehet kifejezni. Értsük meg: idegeinkből, verejtékünk- 
ből, munkásaink értéktöbbletéből, parasztjaink bank- 
jobbágyságából és még az Isten tudja miből felnevelt 
polgári réteg hagyta el a zsidósággal a kisebbségi 
helyzetet akkor, amikor a kisebbségi életkeretekben 
való benmaradása megtartó erejű kisebbségi ügy lett 
volna. Olyan volt ez, mint amikor egy hadsereg 
fontos fegyverneme átpártol az ellenfélhez. Ez 
magyarázza meg azt is, hogy olyan nehezen lehetett 
létrehozni, vagy egyáltalán nem lehetett felépíteni 
a kisebbségi magyarság gazdasági érdekvédelmének 
szerveit. A magyar kisebbség közelebb került ahhoz 
a társadalmi helyzethez, ahol agrárius szegény-jellege 
domborodott ki. Elvesztek a polgári színek. Vala- 
miféle visszafeudalizálódás következett be. A falu 
uralma a város helyett. Városaink „Pest-szabású” 
vegei kiestek életünkből. Elszegényedtünk és agrá- 
rius lassúság lett úrrá rajtunk a polgári Európa 
közepén. Szétesett kialakulófélben lévő demokrati- 
kus életformánk, a sodrás megapadt fejlődésünkben. 
Űző és ösztökélő izgalmaink fogyatkoztak meg és a 
fejlődésre való bátorságunk csappant meg egy 
keveset. 


Természetes, hogy ezekután megszületett az a 
szándék is, amely e roppant történelmi tapasztalat 
után az öncélú magyar polgáriság kialakítását látta 
céljának és feladatának s nem lehetne állítani, hogy 
talán egészen jogtalanul. 
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KISEBBSÉGI MAGYARSÁG KÖZÉPSŐ 
RÉTEGEI 


A középrétegek társadalmi helyzetének ismer- 
tetője, hogy a társadalom fő rétegei között élnek, a 
társadalmi szerkezet közepén, sem nagyon alul, 
sem nagyon felül a társadalmi hierarchiában. A tár- 
sadalmi lét középértékét képviselik s kiegyensúlyozott- 
ságukkal fékezik a kilengéseket a szélső pontok felé. 
Az iparosságot, a tehetősebb parasztságot és a közép- 
osztályt soroljuk e rétegek csoportjába. 


Két réteg, az iparosság és a parasztság tehető- 
sebbjei a modern fejlődés kényszere folytán nem 
tudják megőrizni tartósan nyugalmi helyzetüket. 
A fejlődés kitolja őket megállapodott társadalmi és 
egzisztenciális helyzetükből s vagy feljebb lendíti, 
a hierarchiában, vagy pedig leszorítja a társadalom 
népalji rétegei felé. Vannak esetek — a mai idők- 
ben egyre ritkul ez a jelenség — amikor a kisiparos 
nagy vállalkozóvá lesz. Általánosabb azonban az, 
amikor a kisiparos nem tudja megőrizni létét, tönkre- 
megy és letöredezik a társadalom alsó szintje felé. 
A középosztály helyzete némileg állandóbb. De a 
megélhetés szempontjából itt is a csuszamlás az 
általános és ritkább az emelkedés. 
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A társadalomtudomány még nyugalmasabb fej- 


lődés során is e törvényszerűségek perspektívájában 
vizsgálja a középrétegek helyzetét és változásait. 
Az a meggyőződésem, hogy a magyar kisebbség 
középrétegeinek helyzetét szintén e törvényszerű- 
ségek határozták meg. Vagy pontosabban: a magyar 
kisebbség változásai középrétegeinek életében ugyan- 
ezeket a törvényszerűségeket erősítették meg. Csak- 
hogy a fejlődés sokkal gyorsabb és sokkal dinamiku- 
sabb volt, mint nemzeti létét szabadabban kiélő 
népeknél. A kisebbségi helyzet nagy ellentéteket 
iktatott a kisebbségi magyarság életébe, mint amek- 
korák akkor hatottak volna, ha az egymilliós fel- 
vidéki magyarság a nemzet többségéből nem szakad 
ki. A kisebbségi magyarság társadalmi erőtere sok- 
kal gazdagabb volt és sokkal terhesebb. Nemcsak 
belső ellentétei, saját belső élete hatott a fejlődésre, 
hanem külső erők is és ezek sokkal nagyobb mérték- 
ben. A folyamatok és kifejlődések nagyon meg- 
gyorsultak ezáltal, mert nagy belső és külső hatások 
sodorták azokat a végső fokok felé. Tán a felvidéki 
magyar kisiparosság helyzete bizonyítja ezt a leg- 
szomorúbban és így a legszemléletesebben. 
 
 
A kisiparosság helyzete 


A kisebbségi korszak elején, amikor a nagy 
üzemek egyremásra kiszorultak a termelésből, azt 
lehetett volna várni, hogy a kisiparosság valamikép 
megszilárdítja létét. A nagy halak kiveszőben voltak 
ugyanis, amelyek békésebb idők során állandóan 
pusztították őket, a kis halakat. A megszűnt fel- 
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vidéki gyárak helyét a fogyasztásban azonban cseh- 
országi üzemek foglalták el. Az otthoni nagy halak 
helyett más, hatalmasabb lények jelentek meg a 
vizeken. De legalább csak abban a mértékben 
lehetett volna kisiparos termelést folytatni a Fel- 
vidéken, mint régen, a világháború előtt, amikor 
ugyan hatalmasan fejlődött a gyáripari termelés, de 
a kisiparosságtól még sem vette el teljesen a levegőt. 
Az ipari fejlődés természete a világháború előtt 
mintha külterjes lett volna, az elégséges piacok 
birtokában mindig szélesebb területekre gyűrűzött s 
nem volt gondja, hogy a piacokat belterjesen kihasz- 
nálja. A kisiparosság éppen ezért élhetett meg a 
nagyipar mellett, mert a fogyasztás belterjesebb 
kielégítése mindig biztosította a kisipari termelés 
életét. Sok szükségleti cikkel kapcsolatban a fogyasz- 
tás olyan minőségi igényeket támasztott, amit nem 
tudott a gyáripar termelése kielégíteni, ahol ter- 
mészetszerűleg a mennyiségi szempontok döntenek 
a gyártásban. De megváltozott ez a helyzet a háború 
után. A csehszlovák köztársaság kereteibe szorult 
hatalmas nagyipar nem terjeszkedhetett külterjesen, 
külső piacok felé s ezért a belső piacok belterjes 
kihasználását kezdték el. A nagyipar elfoglalt minden 
talpalatnyi helyet, betöltötte az igények minden 
apró rezzenetét a fogyasztásban. A fiatal köztársaság 
csakhamar olyan képet kezdett ölteni, mint valamely 
amerikai állam, ahol gyors tempóban technizálódik 
az élet. A lerakatok kitartó tervszerűséggel beszer- 
vezték az árupiacot. A felszabadult és éhes cseh 
tömegek szinte csak mennyiségi igényekkel rendel- 
keztek s ez teljesen megfelelt a cseh gyáripari széria- 
termelésnek. A kisipar végzetesen kiszorul a ter- 
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melésből s ezt a tényt a kisiparosok óriási hekatom- 
bája jelezte országszerte. Maga Batya, a bőripari 
és cipőipari termelés összpontosításával 60.000 kis- 
iparost szorított ki. A cseheknél az ilyen természetű 
zavarok levezetődhettek, mert a nagy lendületet vevő 
élet más területekre szívta fel ezeket az elemeket. 
Sok esetben a hivatalnoki rétegekbe, mert az új 
állam igazgatása nagy tiszti és altiszti aparátust 
igényelt. A Szlovákiába özönlő hivatalnokok között 
rengeteg olyan volt, aki úgy jött északról délre és 
keletre, mint a gyarmatokra, vagy Amerikába, ahol a 
korlátlan lehetőségekben a legellentétesebb foglal- 
kozások is bámulatos gyorsasággal átképződhettek. 
A kisebbségi kisiparosság azonban nem szívódhatott 
fel sehová. A gyárak nem vehették fel mint ipari 
munkást. Ha felvették, akkor az ipari munkások 
válsága mélyült el. Az egyik baj egy másik fel- 
idézésével talál szomorú orvoslást. Különleges jelen- 
ségek is hatottak aztán a kisiparosság helyzetére. 
Valamikor a vasút kiépítésével nagyon sok kisiparos 
szívódott fel a vasút személyzeti állományába, mint 
mozdonyvezető, fűtő és fékező. A magyar vasutasok 
elbocsátásával az egykori vasutasokká változott kis- 
iparosok visszaözönlöttek a régi szakmákba és a 
bentlevőket kifelé szorították, a teljes nincstelen- 
ségbe. Falusi helyeken, ahol a kisipari szakma nem 
jelent még teljes specializálódást a mezőgazdasági 
tevékenységgel szemben, ahol a kisiparos még 
mezőgazdasági termelő is, ott elhagyták az iparokat, 
mert nem nyújtottak megélhetést. Itt mezőgazdákká 
változtak az iparosok. Az iparengedélyeket vissza- 
adták és a kisipari szakmák elsorvadtak. Azok a 
mesterek, akik még valahogyan fenntartották mű- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


135 
 
helyeiket, nem kaptak utánpótlást, tanoncnak nem 
ment senki, mert a kisipari szakmák már nem 
biztosítottak megélhetést. Kisiparosaink szinte egy- 
szerre társadalomkívüli helyzetbe sodródnak, lábukat 
még a proletári élet színvonalán sem tudják meg- 
vetni. A csehszlovák statisztika gondosan őrízte 
azokat az adatokat, amelyekből a magyar kisiparos- 
ság szörnyű helyzetét számszerűen be lehetne 
mutatni. Meg kell elégedni helyi értékű adatokkal 
tehát, olyanokkal, amelyek csak részben tükrözik a 
kisiparosok szomorú sorsát. De a kis adatokból is 
kiolvasható azért a nagy összefüggés, amely országos 
méretekben meghatározta életüket. Érsekújvárott a 
háború előtt és alatt két cipőgyár is működött, de 
emellett a cipő- és csizmadiakészítő kisipar is meg- 
élhetett és eltartott 160 vásározó cipészt és csizma- 
diát. Amikor Batya átvette a cipőgyárakat s amikor 
felépítette lerakatait, a cipész és csizmadia kisipar 
teljesen tönkrement. A vásározók száma 20—25-re 
csökkent, a többi napszámosként kereste kenyerét. 
Természetes következménye volt ennek, amit már 
említettünk, hogy tanoncnak nem adtak senkit, mert 
a felszabadult legények sokszor csak a kosztért 
kaphattak a mestereknél munkát. 


Amint a háború utáni évek során a cseh tarto- 
mányok lakossága egyre gazdagodott, magasabb 
igények fejlődtek benne, egyéni igények, az önálló- 
ság első éveiben uralkodó standardizált tömegízlés 
helyett. A szériagyártmányokat, a formára szabott 
cipőt és ruhát kezdik levetni, az uniformizált stílust 
egyéni ízléssel helyettesítik. Ebben a változásban a 
cipő- és szabóiparnak felébred a konjunktúrája és 
kisiparosaink egyre tömegesebben vándorolnak fel 
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Prágába, a gazdagodó cseh fővárosba. A magyar 
iparossegédek is egyre nagyobb számban maradnak 
a cseh városokban a katonaság után, ahol magasabb 
képzettségük, fejlett ízlésük és nagyobb szakmabeli 
jártasságuk könnyű elhelyezkedést biztosít számukra. 
A csehek megduzzadt gazdagsága, amely a nemzeti- 
ségek óriási anyagi szolgáltatásaiból állott elő, most, az 
anyagi javak elvonása után, kezdi elszívni a kisebbség 
emberállományát is, asszimilálja értékes rétegeit. A fel- 
vándorolt iparosok sokszor benősülések útján érzel- 
mileg is hozzákötődtek a többségi környezethez. 
Otthon, a kisebbség telepein az általános elszegényedés 
miatt „Batya-cipős magyarrá” lett a nép, a cseh 
városokban viszont kezdik levetni a Batya cipőjét 
és felszívják iparosaink egy részét, hogy azok egyéni 
ízlésükkel szolgálják a meghízott igényeket 


Kisiparosságunk sokszor ólmos nehézkedéssel 
állott sorsa előtt s így fogadta a kisebbségi élet 
tragikus fordulatait. Tudatát kispolgári vágyak töl- 
tötték meg. Egyesületeiben reménytelen és terméket- 
len felfelé vágyakozások ütöttek tanyát, műkedvelősdi 
dívott soká, a multidők passzív várása. Sokszor 
szörnyen megfizette ezt a passzivitást, mert a mo- 
dern szervező formák ismeretével megőrizhette 
volna még létét a kisebbségi sorsban is. Érdekes, 
hogy a parasztság sokkal nagyobb fogékonyságot 
mutatott a szövetkezetek iránt, mint a kisiparosság. 
A parasztság a polgárosulás lehetőségeit hatalmasab- 
ban fogta be szekerébe, mint az iparosság. Ezt a 
réteget túlzott individualizmusa távol tartotta a 
társulástól a termelésben. Társulási hajlamok csak 
társadalmi, illetőleg társasági téren éltek benne. 
Magyarsága mellett azért érzelmileg kitartott azokon 
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kívül, akik a cseh városokba szívódtak fel. Ha vala- 
melyik legényegyletben a műkedvelők betanulták 
az „Ocskay brigadérost”, hatalmas sikereket értek 
el vele az iparosság köreiben. Valamiféle kései 
kurucság élt ebben a rétegben. Pozitív jelentősége 
az volt, hogy megtartotta iparosainkat magyarnak, 
csak az volt a bántó, hogy ez a réteg nem tudta 
magyarságát átértékelni és modernebb, életrevalóbb 
formákkal összeegyeztetni. Igy jobban gyarapít- 
hatta volna a kisebbség anyagi és kulturális állo- 
mányát és jobban növelhette volna ellenállóképes- 
ségét az idegen befolyásokkal szemben. 
 


A parasztság sorsa 


Bármennyire is szeretnők, csaknem lehetetlen a 
mezőgazdasági népesség tagozódását számszerű pon- 
tossággal meghatározni. A csehszlovák statisztika 
a mezőgazdasági termelők nemzetiségét sohasem 
vette figyelembe. Közvetett utakra kényszerülünk 
itt is, ha el akarjuk dönteni, hogy a mezőgazdasági 
népesség egy vagy más csoportja a kisebbségben 
milyen kiterjedést ért el. Az egymillió magyarból 
456.199 egyén élt mezőgazdaságból. Ez a szám 
114.049 parasztcsaládnak felel meg, ha a család- 
tagok számát négynek vesszük. A szlovákiai álta- 
lános helyzet szerint a mezőgazdasági népesség 
35,4%-a rendelkezett valami földdel. Ez az arány 
a magyarság esetében 42.369 családnak és 169.476 
személynek felel meg. Ha feltételezzük, hogy min- 
den család egy földbirtokkal rendelkezett, akkor a 
magyar birtokosok megoszlását hozzávetőleges pon- 
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tossággal úgy számíthatjuk ki, hogy a birtokmeg- 
oszlás szlovákiai és kárpátaljai átlagának segítségé- 
vel felosztjuk a magyar birtokosok számát. Az egy 
hektárig terjedő üzemek az összes gazdaságok 22%-át 
tették ki Szlovákiában és Kárpátalján. Ezek szerint 
a magyar parasztság tömegéből az egy hektárig 
terjedő törpe üzemecskék száma 9321. Az egy-öt 
hektáros kisüzemek száma 47%, összesen 19.913, 
az öttől—tíz hektárig terjedőké 20%, összesen 8474, 
a tíztől—harminc hektárig terjedőké 10%, össze- 
sen 4236 és a harminc hektáron túl terjedőké 1%, 
összesen 423. Most már helyenként más és más 
üzemnagyság biztosítja a nyugodt paraszti lét fenn- 
tartását. Átlag a tíz hektártól felfelé terjedő üzemek 
azok, amelyek még valamiféle megélhetést nyújta- 
nak, a legkisebbnél roppant küzködéssel. Ha tehát 
elfogadjuk ezt, akkor a tehetősebb mezőgazdasági 
réteg mintegy 4657 gazdaságot foglalt magában és 
ez kb. 18.000 embernek felel meg. A magyar 
kisebbség tehetősebb paraszti rétege nagyobb nem 
lehet, az a benyomásom, hogy még ebben a szám- 
ban is van valami szépítés. Ekkora hát az a réteg, 
amely a kisebbségi paraszti sors biztosabb alapja 
volt. A mezőgazdasági népesség nagy része szegény 
törpegazdákból és nincstelen földmunkásokból állott, 
társadalmi létezés alá szorított tömegekből, amelyek 
állandóan nyugtalan lázakat hordoztak magukban. 


A tehetősebb parasztság egy-egy faluban négy- 
öt gazdából állott, csak a délszlovákiai nagy paraszt- 
falvakban volt számosabb és csak itt alkotott társa- 
dalmi határozottságú réteget. Ezeknél a jobbmódú- 
ság ismertető jele volt, hogy gazdasági cselédet tar- 
tottak, kocsist vagy szolgát. Tehetősebb helyzetük 
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tudata sok helyen már csak álarcként viselt családi 
hagyomány volt, a mult emléke. A falu nagy 
osztályellentétei is kopni kezdtek a kisebbségi hely- 
zetben, a kulák-gőg és a parasztnábobi úrhatnámság 
már alig létezett. 


A „Sarló” szociográfiai vándorcsoportja Gömör- 
ben 1931-ben már alig talál olyan gazdákat, akiknek 
birtoka meghaladná a 100 holdat. Fülekpüspökin a 
gazdák átlagos birtoka 20 hold, de csak négynek 
telik cselédre, a legtöbbje csak szezónmunkásokat 
tud alkalmazni aratáskor. Gazdafiúk már a füleki 
zománcgyárba is eljárnak ipari munkába, a falusi 
szegényekkel együtt. Ragyolcon a parasztbirtok 
80 holdtól lefelé terjed, a gazdák legnagyobb részé- 
nek azonban csak 20 holdja van. A ragyolci bánya- 
munkások 4—5 holdas törpebirtokosokból kerülnek 
ki. Csákányházán a legnagyobb parasztbirtok 40 
hold. Bénán azonban a legnagyobb gazdának már 
csak 13 holdja van, Balogfalván a tehetősek 15 hol- 
dasok. Ajnácskő parasztnábobja 100 holdas gazda, 
aki után két 30 holdas gazda következik, azután 
törpébb birtokosok. Ó-Báston a legnagyobb gazda 
90 holdas, van még egy-két harminc holdas, a leg- 
több azonban 1—2 holdat bír. Almágyon a paraszt- 
birtok legfelsőbb határa 50 hold, Gestetén 45, 
Rimasimonyiban 50, Rimaszécsen pedig 60 hold. 
Csak ezek a legtehetősebbek tartanak gazdasági cse- 
lédeket. Ugyanilyen a helyzet a Szilicei-fensíkon is. 
Szilicén és Körtvélyesen a felső határ 50, Szád- 
almáson pedig 70 hold. Szádellőn a legtehetősebb 
gazda 18 hold birtokosa. A bodrogközi vándor- 
csoport jelentéséből is hasonló kép tárul elénk. 
Csallóközben 1920-ban mindössze 59 olyan föld- 
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birtokos volt, akik 150 hektárnál nagyobb földdel 
rendelkeztek. Az 57,5 hektárig terjedő paraszt- 
birtokok az összes üzemek 66,34%-át tették ki. Az 
57,5 hektártól 86 hektárig terjedő üzemek száma 
46,67% volt. Érsekújvárnak, a legnagyobb fel- 
vidéki magyar parasztvárosnak 1100 gazdája közül 
csak 11 birtoka haladja meg a 88 holdat. 


A felvidéki tehetősebb magyar parasztság vékony 
réteg volt csupán s nagyon határozatlan létalappal 
rendelkezett. Mindenütt ellenségesen állott szem- 
ben a hatalommal, mert a földosztásból mindenütt 
kirekesztették. Lelki alkatának a Magyar Nemzeti 
Párt felelt meg a legjobban s a falvakban mindenütt 
ennek élcsapatát alkotta. A csehszlovák agrárpárt 
magyar tagozata csak átmeneti sikereket ért el sorai- 
ban, tartósan nem bírt legyökeredzni. A földosztás 
nemzetiségellenes végrehajtása ezer tényben állott 
a parasztság előtt. Vannak, akik állítják, hogy ha a 
csehszlovák kormány megfelelően részeltette volna 
a magyar parasztságot a földosztásban, akkor tar- 
tósan magához köthette volna. Mindenesetre leveze- 
tődött volna a parasztság lázongása, de a magyar 
közösségből nem lehetett volna elvonni. Nagy hata- 
lom a föld, mert roppant volt e réteg vágya a föld 
után, de ez a vágy sem tudja elnyomni teljesen a 
közösségi tudatot. A magyar népi-nemzeti tudat 
sokszor valami fajtaérzéssel volt azonos e rétegnél. 
A jövevény telepest sokszor azért vetette meg és 
azért idegenkedett tőle, mert másnak érezte, idegen- 
nek, furcsának, aki nem illik bele az ő közösségébe. 
Láttam a Bodrogköz és a Csallóköz magyar paraszt- 
jainak felháborodását és hallottam csúfondáros meg- 
jegyzéseiket, amikor a jövevény telepesek nem tud- 
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tak úgy kazlat vagy petrencét rakni, mint ahogyan 
az a magyar vidéken hagyomány volt a táj törvényei 
szerint. A bodrogközi Boj és Bottyán vidékén meg 
is tanították a szláv telepeseket — magyarul petren- 
cét és kazlat rakni. 


Nem hihető, hogy e réteg tömény népisége 
közösségi érzése eltűnt volna az időben, ha ked- 
vezett volna neki a kormányzat. A parasztság hajlik 
a legnehezebben a kiszakadásra. Ha a magyarság 
teljesen kiszorult volna a városokból, a falvak egy- 
szerűbb kereteiben élt volna tovább és nem olvadt 
volna be az idegen közösségbe. 


A földosztás nem emelte fel ezt a réteget. 
Másutt mindenütt erre a rétegre épített, a cseh és 
morva parasztság e típusát tette meg államfenntartó 
politikai és gazdasági erőnek. A cseh parasztság 
folyton gazdagodott. Egyre növekedett gazdasági, 
társadalmi és politikai ereje. A szlovákiai és kárpát- 
aljai paraszti tömegek és bennük főleg a kisebbségiek 
lassan tönkrementek. Szinte hihetetlen volt a cseh 
és szlovákiai parasztság életszínvonalának különbsége. 
Az önálló csehországi földművesek átlagos húsfogyasz- 
tása évi 35 kg volt, Szlovákiában csak 27, Kárpát- 
alján pedig csak 15 kilogramm. A földművesek cukor- 
fogyasztása 137 kilogramm. Szlovákiában 78, Kárpát- 
alján 15. Textilárut és cipőt a csehországiak évente 
638 korona értékben vásároltak, Szlovákiában már 
csak 356 koronáért és Kárpátalján csak 180 koronáért! 


A cseh és morva parasztság gazdagodott és 
öntudatosodott és hatalmas utánpótlásokat küldött 
a középosztályba. Morvaországban a Hanán és a 
morva-szlovákok vidékén láttam falvakat, ahonnan 
gyerekseregek jártak be a városokba középiskolákba. 
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A leányok és fiúk még maturáns korukban sem vetet- 
ték le falvaik népviseletét s láttam tanítójelölteket is, 
akik nem valami mondvacsinált romantikából, ha- 
nem egyszerű természetességgel viselték a házi- 
hímzésű ingeket. Nem volt bennük az alacsonyabb- 
rendűség halvány rezdülete sem, amikor tanult 
emberré emelkedtek. A középosztálybajutás nem 
volt gátfutás és nem kellett ezért az osztály meg- 
tagadásával fizetni. Ezek a fiatal morva paraszt- 
származékok nem a könnyebb élet vágyával mentek 
magasabb pályára, nem a középosztályi élet külső 
formái csábították őket. A magyar kisebbség tehető- 
sebb parasztsága a nyomasztó megélhetési terhek alatt 
visszavonta gyermekeit a középiskolákból és az egye- 
temekről. A harmincas évek elején a Sarló szociográ- 
fusai már majdnem mindenütt találkoznak ilyen 
letört magyar fiatalokkal a falvakban, akik félbe- 
szakadt polgári élet után teljesen elvesznek a kezdet- 
legesebb életben. A parasztság tehát, amint elvesztette 
gazdasági erejét, kiesett középosztályt utánpótló sze- 
repéből. Taníttatási kedve lelankadt, de a maradék 
középosztály sem fogadta mindig repesve az alulról 
jött népfiakat. A kisebbségi helyzet második felé- 
ben csak asszimiláció árán emelkedhettek fel pa- 
raszti életükből. 


A parasztság nem élhette ki polgári ösztöneit. 
Arra nem gondolt, hogy a paraszti lét keretein 
belül teremtsen emelkedési lehetőségeket magának. 
Földje nem volt nagy és nem volt elegendő lába 
alatt. Ez még hiányos felsorolásunkból is kitűnik. 
A kényszerű demokratikus felaprózódást láttuk 
kisebbségi parasztságunknál. Valamiféle bolgároso- 
dás volt ez, út a bolgár parasztdemokrácia alapjai 
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felé. A parasztság a folyton aprózódó földjén a 
hagyományos szemtermelést folytatta. Egyre nehe- 
zebben bírta a szemtermelésben a versenyt a nagy- 
és maradékbirtokosokkal és az agyontámogatott 
telepesekkel. Nem tudott változtatni termelőformá- 
ján. A szemtermeléssel csak azt érhette el, hogy 
fenntarthatta a paraszti élet legszűkebb alapjait. 
Emelkedésre már nem maradt ereje. S ha figye- 
lembe vesszük, hogy a kultúra magasabb jelenségei 
a megélhetésben megtakarított felesleges erő kifej- 
tése, úgy a parasztság alig rendelkezett ilyen feles- 
leges erőkkel a magasabb kultúrateremtést illetően. 
Még saját népi kultúrájának elemeit is felesleges 
erők hiányában pusztulni engedte és helyébe sem- 
mit sem vehetett fel. A kisebbség közírói egyre 
hangoztatták a veszendőbe menő népi kultúra érté- 
keinek megmentését, de a kallódás mögé, az okok 
világába nem tekintettek. Ezt a jelenséget az ősi 
erkölcsöktől és a népi közösségtől való elfordulással 
magyarázták s úgy vélték, hogy rábeszéléssel javít- 
hatnak a helyzeten s visszavezethetik a falut a népi 
kultúra kincsihez. A cseh parasztság urbanizálódó 
rétegeinél ez a probléma fel sem merült, de még az 
intellektüeleknél sem. Nem érezték, hogy valami- 
féle bűnt követnek el népük ellen, ha elhagyják népi 
kultúrájuk tárgyi vagy eszmei tartalmait és a kis- 
polgárságét veszik fel. Érdekes volt, a kisebbségi 
kispolgárság nyugodtan élt városias kultúrformájá- 
ban, de erkölcstelennek tartotta, ha a parasztság fel- 
vette a pantallót, a félcipőt és a selyemharisnyát. 
Viszont a magasabbrendű nemzeti lét végét jelen- 
tette volna az, ha a magyarság úgy megfogyatkozik 
a kisebbségi helyzetben, hogy a parasztság tömegeire 
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egyszerűsödik. A csehek törekvése is az volt, hogy 
a magyarságot öntudatos polgári nemzeti létformájá- 
ból kivetkőztessék. A magyarság ebben az állapotá- 
ban „pour soi” tehát öntudatos és öncélú képződ- 
mény volt, paraszti tömegeiben a fizikai létezés 
„en soi” szintjére csúszott volna le. 


Az elmúlt 20 esztendőt a felvidéki magyar 
parasztság szempontjából úgy kell tekinteni, mint 
valami szédületes versenyt, amelyben a magyar 
parasztság arra kényszerült, hogy egyszerű ökrös 
vagy lovas szekerével modern gépkocsival tartson 
ütemet. Mert körülbelül ilyen volt a különbség a 
többségi és kisebbségi agrár rétegek között. A ma- 
gyar parasztságnak erején felül rohannia kellett, 
hogy le ne maradjon a szemtermelésben, ami létét 
megpecsételte volna. Azok az üzemi vizsgálatok, 
amelyeket szakembereink (Machnik Andor) a kisebb- 
ségi paraszti termelésről végeztek, pontosan tudósí- 
tanak bennünket arról, hogy a magyar parasztság 
létéért egyre kétségbeesettebben verekedett. Min- 
denütt növelte szemtermelését, csökkentette rét- és 
legelőgazdálkodását és a szálastakarmány termelését. 
A kisbirtok tehát mindenütt a szemtermelő formára 
vetette magát. Rétjeit is szem alá törte. Ennek 
következtében állattartása csökkent, földjeit nem 
trágyázhatta eléggé s így rablógazdálkodást folyta- 
tott. Tudjuk, hogy ezt csak a legkétségbeesettebb 
helyzetben folytatják. A kisebbségi parasztságot 
arra hajtotta élete, hogy minél több szemest vigyen 
a piacra. A csehországi parasztság termelése sokkal 
kielégítőbb volt. A kisbirtok üzemi feltételeinek 
jobban megfelelt, nem merült ki a mértéken és erőn 
felüli szemtermelésben. A piacokon a nagybirtok 
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olcsóbb áraihoz igazodik a szemes termények árszín- 
vonala és megesett, hogy a kisbirtok e termelő 
forma mellett ráfizetett a termelésre. Az, ami lent, 
nagyon mélyen, a paraszti mélyrétegek életében 
történt, nem látszott a felszínen azonnal és ha igen, 
akkor is csak összehasonlításokkal lehetett tudatosí- 
tani. Láttuk magunk körül a többségi parasztság 
virulens boldogságát. A telepesek a terménytőzsdé- 
ket is járták és mindenkor tisztában voltak a nagy- 
piaci árakkal. Tőlük a kereskedők nem tudták a 
terményeket potom elrabolni. S meg kell állapítani, 
hogy a szláv parasztságnál nemcsak az állam támo- 
gatása volt irigylésre méltó, hanem a jólétben 
nagyobb készség is fejlődött ki benne a szakszerűbb 
és igényesebb földművelésre. A szláv parasztság 
0,08%-a tanítatta fiait mezőgazdasági szakiskolák- 
ban, a német parasztság 0,05, a lengyel parasztság 
0,06 és a legvisszamaradottabb ruszin parasztság 
0,01%-a. A magyar parasztságnak azonban csak 
0,001%-a küldte fiait mezőgazdasági iskolákba. 
Parasztságunk süllyedését semmi sem mutatja job- 
ban, mint ez az adat. 


Nyomorúságos helyzetünkben egyre erősebben 
kiáltottunk a dániai példa után. Jól esne most azt 
mondani, hogy a kiáltásokra végre omladozni kezd- 
tek a magyar agrárius maradandóság jerichói falai, 
de nem a kiáltók kiáltására történt ez. Érsekújvár 
egy homokos dűlőjében a latájner elemek gyümölcs- 
termeléssel tettek kísérletet és kitünő eredményeket 
értek el. A kívülről megmutatott példa nyomán a 
helyi parasztság végre felismerte, hogy csak az 
intenzív kertes gazdálkodás segíthet rajta és nagy 
lendülettel a gyümölcsészetre vetette magát. Az 
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már aztán valóban a dán parasztgazdálkodás követé- 
sének reményét keltette bennünk, amikor az újvári 
példa nyomán más helyek, városok és falvak is kísér- 
letet tettek a kertészkedéssel. S itt hangsúlyoz- 
nunk kell, hogy ez a kísérlet nem volt csupán a 
termelés egyszerű jelensége. A parasztság eddig a 
szemtermelés primitív munkamegosztásában élt, 
kicsiny igényekkel, izgalmak nélküli tömény fojtott- 
ságokban. Szelleme éppen olyan volt, mint a szem- 
termelés primitív munkamegosztása, egyszerű és 
izgalommentes. A belterjes kertkultúra összetettebb 
munkamegosztásra és magasabbfokú szellemi tevé- 
kenységre kényszerítette, a sokféle és kényesebb áru 
termelése és az értékesítés belesodorta sokféle hely- 
zetbe és kitanította, hogy megállja a helyét minde- 
gyikben. A magasabbfokú termelőkultúra letép- 
deste a nehézkesség abroncsait a paraszti gondolko- 
dásról és felkavarta e réteg tömény erőit. Öröm 
volt nézni, hogy felvulkánlott e réteg életereje. Nem 
mondunk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a paraszt 
polgárosult típusa formálódott itt is s ez volt az 
újvári példa legnagyobb értéke. A parasztság végre 
rátalált arra az útra, amelyen biztos megélhetést 
érhetett el saját munkájával. S az volt a legfonto- 
sabb, hogy ez az út a saját életén belül emelkedett, 
nem kellett tehát a középosztályba vezető szörnyű 
gátfutást végigküzdeni, ha nagyobbértékű ember- 
séget akart elérni. 


Csodálatos volt! Láttam olyanokat is, akik 
már útban voltak, hogy mint nadrágos emberek 
kiszakadjanak rétegükből. Az újvári példa vissza- 
térítette őket. Tanult emberek kezdtek gazdálkodni 
s nemes versenybe álltak, hogy a napsugarat és a 
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mátyusföldei táj bőséges erejét zamatos gyümölccsé 
neveljék, aminek társadalmi neve a polgárosult 
agrár életszínvonal és magasabb termelő kultúra. 
Ez volt az egyetlen út, amelyen át a parasztság 
megszabadulhatott gátlásaitól, ahol megszűnhetett 
önmarcangoló parasztisága, a kivetettség és fél- 
emberség nyomasztó érzése. Ez volt az az út, 
amelyen át polgárrá emelkedhetett sujtott állapotá- 
ból, ahol már mint paraszt nem is élhetett. A kisebb- 
ségi középosztály erőtlen is volt. Nem volt képes 
az elbocsátott paraszti rajok befogadására s így 
mentesülhetett is bizonyos mértékben. A nagyobb 
jövedelmek megerősítették a parasztság magyar- 
ságérzését is. Nemzetiségi magatartása nem merült 
ki többé a szlávok birtokonbelüliségének irigylésében, 
megtanult élni és megtanult saját erejéből boldogulni. 


Lehet, hogy az érsekújvári példát felnagyítottuk, 
eltúloztuk fejlettségét, de jelentőségét sohasem. 
A kertkultúra formái szélesedtek és szélesebb közös- 
ségi jelentősége sem volt ismeretlen a termelők 
előtt. Egyszer az egyik újvári agrár-pionírnak 
kölcsön adtam Németh László „Magyarság és 
Európa” című munkáját s amikor visszakaptam, 
aláhúzva találtam a következő részeket: 


„Magyarország nem városiasodott el; lakos- 
ságának sokkal kisebb hányada él városokban, 
mint Ausztria, Csehország vagy Németország. 
népének. Az ipari vértódulás elosztása sokkal 
könnyebb itt, kevesebb a gyár és több a föld. 
Ha földművelői ma jórészt szemet termelnek 
is, a feltételek, hogy kertországgá legyen, 
kedvezőbbek, mint Európában akárhol. Földjé- 
nek igen nagy része alkalmas a kertgazdál- 
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kodásra. Dél felé fordult lejtjeivel Európa 
boldog dionysosi övébe tartozik, síkságain a 
szikesedő foltok között paradicsomi foltok van- 
nak már ma is. Kertterményei éppolyan kitű- 
nőek, mint búzája volt s egy vitaminkorban, 
ahol nem a kalóriákat fizetik meg a külkeres- 
kedelmi versenyben, mint új dömpingfegyver 
lesz mögötte a zamat.” 


Fordítok egyet, lázasan keresem, mi kötötte 
még le az újvári paraszt pionír figyelmét. Gondo- 
latait szeretném meglesni, kifürkészni azt, miképpen 
látta egyéni munkája magasabb értelmét, vajjon 
ismeri-e úttörő küzdelme közösségi értékét és jelentő- 
ségét? A következő oldalon még ezeket a monda- 
tokat húzta alá: 


„Kecskemét magyar s itt-ott az ország- 
ban virágba borulnak a fiók Kecskemétek. 
Csináljunk kertországot Magyarországból. Nem 
annyi ez, hogy csináljunk belőle valami idegent, 
hanem terjesszük ki boldog övét a boldog- 
talanra.” 


Itt megszakad a jegyzés, de ez is elég. Az 
újvári paraszt-pionír munkája nem volt a vagyon- 
szerzés önző teljesítménye. Nem túloznék, ha tuda- 
tos országépítésnek vagy a kisebbség magasabbrendű 
léte felépítésének nevezném. Megnyugodva csukom 
össze Németh László könyvét, melyben magyar 
társadalomfilozófiát szőtt a kertkultúra jelentősé- 
géből s arra gondolok, hogy az újváriak városukat 
szlovákiai Kecskemétnek nevezték s nagy tervek 
lobogtak bennük, ha jövőjüket elképzelték. 


Minden kisebbségi sérelem jelentőségét veszti 
most előttem, amint az újvári példára emlékezem. 
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A középosztály 
 


Mondd azt, hogy magyar középosztály, akkor 
tulajdonképpen azt mondtad: magyar állam, mert 
Európában sehol sem nőtt össze az állam és a közép- 
osztály annyira, mint nálunk. Van jelentős iparunk 
és hatalmas parasztságunk s mégis olyan a magyarság 
társadalmi élete, mintha csak középosztály élne ebben 
az országban. Mintha érte történne minden. Ez a 
réteg saját lázait rákényszeríti az egész országra, 
beleoltja az egész nemzetbe. Még kiváló szellemeket 
is sokszor megtéveszt ez. Hajlandók ország és nép 
bajáról beszélni akkor, amikor csak a középosztály 
bajairól van szó. 


A kisebbségi magyarság története is hosszú 
évek során olyan, mintha csak középosztály került 
volna a kisebbségi helyzetbe. Az északi nemzeti- 
ségi helyeken a középosztály még jobban összeforrott 
az állam lényegével. Itt teljesen az államból élt. 
A tanítók a magyar állameszmét tanították, a jegyző 
a magyar állameszme képviselője volt, a közhiva- 
talnoki réteg az államot szervezte. A nemzetiségi 
középosztály is gyorsan magyarosodott. Šrobár 
említi Szlovákiáról írott könyvében, hogy az állam- 
fordulatkor a kétmilliós szlovákság alig rendelkezett 
600 intellektüellel, akinek nemzetiségi érzéséhez 
nem fért kétség. A szlovákság emelkedő hajlamú 
rétegei felszívódtak a magyar középrétegbe. A közép- 
osztály intellektuális része, a szellemi emberek, akik 
eszméket és hangulatokat teremtenek és hordoznak 
a közösségben, nagyon egyenlőtlenül osztódtak szét 
az országban. Ugyszólván csak a fővárosban élt 
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ilyen réteg, a vidéki városokban elsorvadt, a szigeti 
környezet nem kedvezett neki. Ha szellemi emberek 
vidékre kerültek, úgy éltek itt, mint valami börtön- 
ben. Még a szervező, a hivatalnoki középosztály 
is csak átmenetinek tartotta helyzetét az ország 
peremén. Környezetével még akkor sem tudott 
összemelegedni, ha magyar volt az. Állandó elvá- 
gyódások éltek benne, Budapest felé fordulva élt, 
s ha nyugdíjba került, egészen biztos, hogy elván- 
dorolt arról a vidékről, ahol működött. Igy volt, 
hogy nem tudtak regionális központok kialakulni 
abban a mértékben, amennyire szükség lett volna 
rájuk a Felvidéken. Volt egy kisebb értékű típus, 
amely az elsővel ellentétben ragaszkodott vidéké- 
hez, de nem valami átgondolt és magasszempontú 
lokálpatriotizmus alapján, hanem mert hatalmas 
gátlások és nehézkedések éltek benne. Ez a típus 
nem tudott elszakadni környezetétől és életétől, 
amelyből származott, nem tudott felemelkedni belőle 
arra a magaslatra, amelyre szerepe kötelezte volna, 
csak ösztönök lobogtak benne, ivott, kártyázott és 
tönkrement. Az egyik fajta középosztályi ember 
az előkelő idegen volt, aki kerülte a „bennszülötte- 
ket”. A másik, a bennszülött középosztály, jött- 
mentnek tartotta azokat, akik csak átszálló állomás- 
nak tekintették helyüket. Mindkettő csak abban volt 
hasonló, hogy teljesen elzárkózott az alsóbb rétegek- 
kel szemben. A mi középosztályunk csak mennyi- 
ségileg képviselte az államot és a magyar életformát 
az ország peremén. Minőségileg alig tudta ezt 
kifejezni. Egyéb okok mellett, a magyarság ezért 
nem tudta megfelelő időpontban az országot kitöl- 
teni, anyagi és szellemi erejével besugározni. 
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S most mondd azt, hogy megszűnik a magyar 


állam, akkor tulajdonkép a magyar középosztály 
felett mondasz halálos ítéletet. A magyar paraszt 
akkor is élne és magában hordozná a magyarság népi 
erejét, ha valami gonosz erő megakadályozna bennün- 
ket abban, hogy független és szabad államunkban 
éljünk, magyarságunk úgy rejtőzne a parasztságban, 
mint az oltáriszentség a tabernákulumban. 


Az államfordulat halálos ítélet volt a kisebbségi 
középosztályra. Amint a békeszerződések a magyar 
államot összezsugorították, összezsugorodott a közép- 
osztály létalapja is. Ennél a rétegnél az eszme- 
tartalmak, melyeket képviselt és kifejezett és az 
anyagi megélhetési alapok teljesen egybeestek. Az 
államfordulat épp ezért volt oly hihetetlen a közép- 
osztály számára. Rossz álomnak vélte, nem hitt 
neki. De kényelme is elképzelhetetlennek tartotta 
a fordulatot. Jó hivatalnok volt azért a felvidéki 
középosztály, ragaszkodott gazdájához, mert amikor 
az új állam meghódította a Felvidéket, s amikor 
tartós létét meg akarta szervezni, nem állott szol- 
gálatába, szervező erejét nem adta oda neki. 


A magyar hivatalnokok nagy része nem tette 
le az esküt. 


De amikor a rossz álom nem akart szűnni, 
s amikor a békeszerződések a határokat véglegesí- 
tették, a középosztály elindult, hogy régi gazdájánál 
a magyar államnál jelentkezzék. Volt ebben hűség, 
volt ebben kényszer, de mindenesetre a középosztály 
lényege mutatkozott meg ebben: összezsugorodott 
létalapját, a megcsonkított magyar államot kereste, 
amikor expatriált. Mást alig tehetett. Később már 
a csehek idegenből hazahívott hivatalnokai özönlöttek 
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egyre tömegesebben a Morván túlról és szorították 
kifelé a magyar hivatalnok-középosztályt. Ez hát ha- 
talmas tömegekben indult el Csonka-Magyarország 
felé. Magyarország elveszítette területe 65%-át, 
népessége 75%-át, de hivatalnokai hazatódultak s a 
csonka országnak háborúelőtti hivatalnoki rétege 
90%-át kellett eltartani. A Felvidékről 1918-tól 
1924-ig, az expatriálás éveiben, 130.000 ember 
ment a csonka hazába. Legnagyobb részük törvény- 
hatósági és közszolgálati alkalmazott és vasutas. 
A szabadfoglalkozású középosztályiak száma el- 
enyésző. 


A társadalmak szerkezetét szokásos gúlához 
hasonlítani, ahol a zárókő a társadalom felső osztá- 
lyait, a középső részek a középosztályt, az alsó réte- 
gek pedig a munkásságot jelképezik. A magyar 
kisebbség, amikor kiszakadt a magyarságból, arra 
kényszerült, hogy mint kis piramis önálló életet 
éljen. De ez a piramis a kisebbségi lét elején, azonnal 
elveszíti felső rétegeit s a középső rétegei is máik- 
nak és kihullanak a gúla rendszeréből. Ezek kihul- 
lását szinte robajszerűen hallani lehetett: a kisebb- 
ség egész testét sajgások járják át. A csonkaság 
érzete vesz rajta erőt, mint a betegnél, aki nem tudja 
megszokni, hogy végtagjait levágták. Vannak esetek, 
amikor a beteg beleőrül egy testrésze elvesztésébe. 
Ilyen volt a kisebbség társadalmi közérzete is az 
első időben. Még nem is olyan régen az egymilliós 
magyarság beletartozott a nemzet egész szervezetébe. 
Tudatát nem bántotta a csonkaság érzése. Legfel- 
jebb a szociális alárendelődés izgatta egyes rétegeit. 
De most a kisebbségi helyzetben a nemzeti alá- 
rendelődés érzetét is el kellett viselnie. Az új állam 
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a megmaradt középosztályi elemeket is nagyon 
megtizedelte. Sokan visszamentek a hivatalokba. 
Lojális polgárok lettek s a kenyérrel együtt elfogad- 
ták és szolgálták az új állameszmét. Voltak, akik 
felfedezték szláv származásukat és kegyesebb elbánást 
eszközöltek ki maguknak a hatalom részéről. A 
valaha északról délre származott szláv hivatalnokok, 
akik nevüket is megmagyarosították, most előszedték 
régi szláv nevüket. A középosztály lojális csoportja 
nem tudott még katakombákat sem építeni a magyar- 
ság felé. Tudata legrejtettebb zugaiba sem tudta 
elásni magyarsági érzését, földberejteni, mint kin- 
cset, kivárni a jobb napokat és a történelem fordu- 
lását. 


Észbontó volt ez a helyzet. A felvidéki magyar- 
ság arra kényszerült, hogy önálló életre rendezkedjék 
be, viszont szerveit az önálló életre megcsonkí- 
tották. Minden kisebbség helyzete tulajdonkép 
önálló létre ítélés megfelelő szervek nélkül. A Cseh- 
szlovákiába szakított magyarság húsz esztendő alatt 
szakadatlan erőfeszítéseket tett, hogy megteremtse 
hiányzó szerveit. Voltak olyanok, amelyeket újra 
lehetett teremteni, amelyek kinőttek, mint valamely 
növény megtépett ága. De voltak olyanok is, ame- 
lyeket semilyen erőfeszítéssel nem lehetett kialakí- 
tani s elvesztésük okán nem szűnt meg a meg- 
csonkítottság érzése. 


Elsősorban az intelligencia hiányát kellett vala- 
mikép megoldani. A Felvidékről már a háború 
előtt a központba áramlott a magyarság szellemi 
ereje. A központ teremtette meg a hangulatokat 
és diktálta az egész országnak. A végeken kevés 
hely kivételével valami jóságos kényelem uralko- 
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dott. A felvidéki magyar, amennyiben az országos 
dolgok érdekelték, kijárt a pesti gyorshoz esténként 
s az állomáson vette meg kedvenc lapját s hazafelé 
elolvasta kedvenc közírója vezércikkét és képviselője 
parlamenti felszólalását. 


De most ki fogja megteremteni az eszméket 
és hangulatokat és ki és mi fogja majd körülhordozni 
a kisebbségben? Ki diktálja majd az egységes 
viselkedés módjait, ki fogja a kisebbségi sors hangu- 
lati tartalmait kifejezni? Hol vannak a gondolkodók 
és a politikusok? Hol vannak a művészek, akik 
művészetük eszközeivel és formáival az időbe és a 
történelembe beleírják a kisebbségi ember szörnyű 
helyzetét? 


Ki végzi el ezeket a szerepeket? 
Közösségi élet ezek nélkül teljesen lehetetlen! 
E funkciók hiánya akkora volt, mint amilyen 


elementárisan jelentkezett utánuk a szükségérzet. 
A kisebbségi sorsban maradt középosztály hirtelen 
politikai kereteket szervez s ide próbálja menteni 
a kisebbség politikai erejét. Gyorsan a meglévő 
erőkkel országos sajtót is teremtenek és ennek 
segítségével diktálják a viselkedés új formáit. Szer- 
veztek számtalan kultúrakciót is. Folyóiratok, egye- 
sületek születnek, megszűnnek és ismét születnek, 
hogy rövid lét után újra elszenderüljenek. Annyi 
folyóirat nem indult még sehol és nem mult ki az 
első számok után, mint a Felvidéken. A tegnap 
lázzal megszült eszme holnapra már végelgyengült. 
A hirtelen fordulatok s a ránktörő sebes események, 
gyors alkalmazkodást követeltek s a középosztály 
nem értette mindig ezeket a fordulatokat. Hagyo- 
mánnyal, kultúrával és szakmai jártassággal rendel- 
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kező emberek kellettek volna, még hozzá a javából 
és ilyenek alig maradtak a kisebbségi helyzetben. 
Az elhagyott komoly szerepekbe harmad- és negyed- 
rangú erők léptek. A technikai készséggel rendelkező 
hivatalnoki típus az eszme- és gondolatteremtés 
szerepébe kényszeredett. Igy lett a kontárság 
általános a kisebbségi életben. A kontárság szinte 
törvénye volt annak az életnek. Mert ha elesik, 
vagy elpusztul egy hadsereg kipróbált vezérkara, 
akkor az alsóbb tiszti állományból pótolják a veszte- 
séget. A képességek s szerepek szörnyű zűrzavara 
támadt így a kisebbségi magyarság életében. Hosszú- 
hosszú ideig olyan volt az élet, hogy körülöttünk 
nyögtek a hegyek és nálunk csak kicsiny egerek 
születtek. A középosztály erővesztésével hirtelen 
felszökött az alsóbb rétegek középosztályt utánpótló 
kedve. Talán azért, mert megszűntek azok a szo- 
rítások, amelyekkel a középosztály a régi életben 
társadalmi helyzetére vigyázott s ellenőrizte az alsóbb 
osztályok kiválasztódását. Ez az utánpótló kedv 
azonban új utakon érvényesült. A középosztály 
kiesett gondtalan, urizáló helyzetéből, a nyugdíjak 
és havifizetések biztonságából és a népalji elemek 
taníttatási kedve ezzel más utakra térült. A válto- 
zás előtt leérettségizett a népfi s valamilyen hiva- 
talban elhelyezkedett. De a változás után ez már 
nem biztosította a középosztályi életszínvonalat. 
Szabadpályára kellett hát mennie annak, aki emel- 
kedni akart. Igy érkezett be az első kisebbségi 
nemzedék s már más szemmel tekintett körül 
életében. Itt született, vagy ha nem, akkor itt élte 
fiatalsága legnagyobb részét a kisebbségi körülmé- 
nyekben. Az öregebbekben mindig gátlásokat ébresz- 
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tett a szláv oldalon, ha a régi keretek nemzetiségi 
dolgait emlegették. A fiatalság azonban öntudattal 
fordult a hódítók felé. Nem érezte a mult gátlásait. 
A jelenre tekintett és az új környezetben akarta 
megtalálni helyét. Ha a hódítók elvették a magyar- 
lakta területeket, akkor vállalják azt is, hogy a magyar- 
ság itt élni akar és gátlások nélkül boldogulni ott, 
abban az életben, amelyet nem maga választott 
magának. Ez volt a fiatalok tudatának tengelye, 
ebből származott biztonságérzetük, amely nélkül 
lehetetlen volt élni. Az új fiatalság már nem volt 
csupán középosztályi elem. Mintha a csonkaság- 
ban élő kisebbség arra rendelte volna első legfiatalabb 
hajtását, hogy a legszükségesebb szervek pótléka 
legyen, az intelligencia, az eszmék és hangulatok 
teremtője és hordozója. A kisebbségi nemzedék 
az intelligencia szerepét teljesítette, még akkor is, 
ha szakművelődést folytatott. Kísérletet tett arra, 
hogy megteremtse a kisebbség szellemi létformáját. 
Amikor felcseperedett és körülnézett, akkor más 
rétegek hiányában, csak a népalji magyarságot 
látta maga körül. A magyarságot tehát a néppel 
azonosította és szemléletében a maga szerepét e 
rétegeknek rendelte alá. Az idősebb évjáratok 
régi hierarchikus magyarság-szemléletükből csak 
nehezen tudtak szabadulni. A fiatalság reálisan 
tekintett körül; illúziók nélkül, tisztán és bátran 
következtetett. Lehetségesnek tartotta, hogy a nem- 
zeti életet fel lehet a munkásságra, a parasztságra 
és a belőle rajzó és érte élő intelligenciára építeni. 
Már nem látta a magyar társadalom piramisának 
felső rétegeit, alig látta a felfelé néző középosztályt, 
csak az alsóbb rétegek voltak szeme előtt. Ez volt 
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szülőanyja is nagyrészt, magyarságát és a magyar- 
ságot ezekkel azonosította. Nem ismert el más, 
szűkebb kategóriát a nemzet számára. Nem ismert 
osztályt, a tagolatlan magyar szemlélethez emelkedett 
fel. Az új állam nem adott lehetőséget arra, hogy 
hivatalnok-szervező középosztály alakuljon ki meg- 
felelő mértékben. A csehek elnemzetlenítő iskola- 
politikája folytán a magyar iskolák nem tudtak 
megfelelő módon kifejlődni és helyt adni a fiatal 
tanítói és tanári nemzedéknek. A vállalatoknál 
nem tudott elhelyezkedni a kisebbségi szakintelli- 
gencia. A magyarság anyagi erők hiányában nehezen 
tudott olyan vállalatokat teremteni, ahol a fiatal 
középosztály kenyeret találhatott volna. A szövet- 
kezeti élet terén mégis van egy példa erre. Néhány 
vállalkozószellemű szervező 1925-ben nagyban vá- 
sárló és szövetkezeti központot létesített Galántán 
és bámulatos eredményeket ért el. 75 tag-szövet- 
kezettel kezdték és 1938-ig 210-re emelkedett a 
tagszövetkezetek száma. A központ sokmilliós for- 
galmat bonyolított le évente. Szövetkezeteket hívott 
életre, kultúrházakat épített, „Szövetkezeti Ujság” 
című lapját 41.100 példányban jelenteti meg és 
ingyen küldi szét. 50.000 szövetkezeti polgár tar- 
tozik a Hanza központ szervezetébe. A szövetke- 
zeti mozgalom nem pusztul itt bele a nagykapitalista 
formákba, a paraszti érdekek védelmét látja el. 
A szövetkezeti központ szakemberei egyre-másra 
szervezték meg a mezőgazdasági értékesítés ágait. 
Legsummásabban úgy fejezhetnők ki jelentőségét, 
hogy a kisebbségi magyar paraszt tevékenysége 
sugarát messze kiterjesztette az ország határain 
túlra. Alakítgatta a szervező középosztály új és 
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értékes típusát. A kisebbségi élet olyan csodájának 
és eredményének számított ez, mint az újvári példa 
a gyümölcsészet terén. 


A kisebbségi életben minden nagyobb eredmény 
egy-egy város nevéhez fűződött. Ujvár új paraszti 
kultúrát mutatott. Galánta felől a gazdasági szer- 
vező szakintelligencia ereje sugárzott. És Léva 
felől is fénylett valami tündöklő csík. Ez a kis 
garamparti város, távol a nagy kultúrközpontoktól 
csodálatos eredményeket produkált kulturális téren. 
A SZMKE (Szlovákiai Magyar Kulturális Egyesü- 
let) helyi szervezetében európai kultúrszínvonal 
uralkodott. A helyi kultúremberek állandóan orszá- 
gos rendezésekkel lepték meg a magyarságot. Hatal- 
mas népviseleti és népművészeti napokat rendeztek, 
majd pedig szabadtéri előadásokat Léva piacterén. 
Fenséges ünnepen érezte magát az ember a garam- 
parti kis metropolisban, ha a rendezéseket végig- 
szemlélte. Az utolsó években tízezres magyar 
tömegek vándoroltak a magyar városba s olyan volt 
ez, mintha a magyarság önmagát lelte volna meg. 
Alkalmas lett az öncélú életre. Bebizonyította, hogy 
nem lehet elpusztítani. 


Nehéz volt a kisebbségi középosztály helyzete 
egy olyan állam keretében, ahol ezer és ezer erő tört 
arra, hogy a magyarság elért polgári színvonalát 
elapassza és a további fejlődés elé gátakat vessen. Az 
állam úgy hatott a fiatal magyar szellemiségre, 
mint valami lidércnyomás. A nyomasztó napokat 
szemlélve, a fiatal szellemiség nehézkesen tudott 
helyezkedni, igazodni úgy, hogy az apák politikai 
ellenállását se gyöngítse, a népi érdekek árulójává 
se váljék s ugyanakkor az államtól is kierőszakolja 
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azokat a támogatásokat, amelyek a magyarság anyagi, 
vagy szellemi állományának gyarapításához szüksé- 
gesek voltak. Általában az állam sok problémát 
okozott a kisebbségi középosztálynak. Az államhoz 
való viszony minden gondolkodót izgatott a kisebb- 
ségi napok múlásában. Voltak esetek, amikor nem 
lehetett nyugodtan és világosan dönteni. A kisebb- 
ségi szellemiség nem akarta ugyanis, hogy csak 
magyar temetők térjenek vissza az anyatesthez, s 
ezért meg kellett keresni életfeltételeit az állam 
keretében is. 


A magyarság látható integráción esett által s 
folyton egységesült. Rétegei közel kerültek egymás- 
hoz és kiegyenlítődtek. A Hodžával folytatott 
nemzetiségi tárgyalások hirtelen a felszabadulás 
legteljesebb örömében fejeződtek be. A kisebbségi 
magyarság egységes örömmel vett részt ebben a 
nagy műveletben. Szinte osztatlan népi közösség- 
nek érezte magát, amikor hazatért. Nemcsak párt- 
politikai egység volt ez. A magyarság alsó rétegei- 
nek és a beletöredezett vagy tudatosan beléolvadt 
középosztálynak a közössége volt, a tulajdonképpeni 
„felvidéki egység”, a kisebbségi élet legnagyobb 
eredménye, több, mint pártpolitika, politikai párt 
által ki nem sajátítható valóság, program és példa 
a hazai környezetben. De nem olyan példa, amely 
itthon az anyaországban teljesen ismeretlen. Mert 
hisz éppen az utolsó évek során a felvidéki egység 
alulról való kiépítésénél sokszor hivatkoztunk az 
anyaországi népi mozgalmakra, a népért síró szo- 
ciográfiára, az intelligencia és a nép szövetségére, 
melyből új élet támad a magyar földön. 
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A FALVAK VILÁGA 


Minden magyar falu egyforma kapcsolatokat 
tartott a csehek államával. Az új hatalom minden 
faluba felépítette csendőrei laktanyáját, mindenüvé 
elküldte jegyzőjét, aki a csendőrökkel az állam érde- 
keit érvényesítette a magyar falvak világában. 
A felosztott magyar nagybirtokokra eljöttek a tele- 
pesek és a maradékbirtokosok. A gazdagodó telepes 
községekkel szegény és rongyos magyar falvak néz- 
tek farkasszemet, de az indulatok kirobbanására 
vigyázott a jegyző csendőreivel. A telepesek után 
Bak jött a Felvidékre és minden faluba elhelyezte 
lerakatait. Miután az állam meghódította és paci- 
fikálta az országot s mikor már oly erős lett, hogy 
megvédte létét, jött a cseh ipar és a kisebbségekre 
rákényszerítette termeivényeit. 


A vidék megszállása tehát részletekben és pon- 
tos egymásutánban történt. A Baťa megszállása 
után jött a Slovenská Liga s a cseh áru után a hódí- 
tók szemléletét kényszerítette a meghódítottakra. 
A magyar kisebbségi sors ebben különbözött a 
gyarmati sorstól. A gyarmatokon először a hittérítő 
köt ki, azután a kereskedő és végül a katona. A Fel- 
vidéken fordított volt a sorrend. Először a katona 
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jött át a Fehér-Kárpátokon, utána jött az iparos és 
kereskedő és végül jött a hódító nép sokfajta misszio- 
náriusa. Utolsónak a legóvatosabb hódító jött, a 
finánctőke. A nemzetiségi területekre csak akkor 
merészkedett, amikor a hatalmi szervek már bizto- 
san működtek. A banktőke nem nézett a hazafi- 
ságra, csak érdekeit tartotta szem előtt és nem 
bocsátkozott kalandokba. 


Körülbelül így láncolta az új rendszer magához 
a falvakat, mindegyiket külön-külön, ilyen volt a 
falvak beszervezettségének a képe, a külső szemmel 
is látható szervezeti forma, amely minden telepü- 
lést egyenként kapcsolt be az állam erőszakszerve- 
zetébe. 


Vannak államok s az egyes államok életében 
vannak időpontok, amikor az állam nem képes 
kitölteni az országot, amikor az ország nagy az 
államnak. A csehek mindenhová elértek államukban. 
Csak a legelső években történt meg, hogy a Latorca 
és Bodrog kiöntéseiben elrejtett halászfalvak még 
nem tartoztak bele a közigazgatásba, amikor a kör- 
nyéken már működtek a hatalmi szervek. A rutén 
hegyekben és erdőkben is bizonytalan volt a köz- 
igazgatás az első időkben. De a csehek a parvenű 
mohóságával rendezkedtek be az új államban. 
Látszott rajtuk, hogy a hirtelen megnőtt hatalom 
új élményt jelent nekik s ebben nem hajlandók 
osztozni senkivel. Még a szlovákokkal sem. 


A magyar falvak világa rettenetes mélységeket 
mutat a cseh megszállás alatt. A földosztásból való 
kisemmizés meglazította a falvak kötőerejét. A föld 
nem tudott eltartani mindenkit. Rajokat szabadított 
fel a falusi élet, akik terjeszkedtek volna, de merre? 
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A magyar városok visszasorvadtak fejlődésükben. 
A kivándorlás lehetőségei megszűntek egy rövid 
szakasz után, amikor Franciaország és a nyugati 
államok vettek fel rajokat Közép-Európából. Igy 
érthető, hogy egyes városok lendültebb ipari ter- 
melése a városba vándorlás olyan nagy hullámát 
idézte fel, hogy külvárosokat töltött meg a felszívó- 
dás. Később a cseh tartományok gazdagodó világa 
vonta maga felé a földtől elszakadt rajokat a Felvidék- 
ről s felszívódással fenyegette a magyarság egyre 
nagyobb tömegeit. 


A falvak világa lefelé süllyedt. „Forróra fülledt 
a talaj”, mondotta a kisebbségi magyar falvak köl- 
tője, amikor kifejezni akarta a falvak világának han- 
gulatát: 


 
Belém kattog parasztok nehéz-sötétű éje, 
Se út, se ember, hol a reggel csíkja? 
Halljátok? Dudáló szél szerhát-söprő erővé mérgült 


itt széjjel 
És dülöngős bakter nem bír kurjantani keltő órát. 


A falvak sorsának Jeremiás siralma ez. Emlé- 
kezésre és magyarázatra rendelt szöveg. Nézzük meg, 
milyen valóság húzódik meg a költői kép sötét 
színe mögött. 


Amikor az ipar fejlődését vizsgáltuk, olyan 
jelenségeket láttunk, hogy az egyik iparág vissza- 
fejlődése hanyatlásra és sorvadásra ítél egy másik 
iparágat. Az ipar általános visszaesése ugyanígy 
visszasüllyesztette a falvak világát, mégpedig több- 
féle módon. Elsősorban az élelmiszer-termelés vesz- 
tette el piacát azzal, hogy megszűntek az ipari 
telepek és az ipari népesség munkanélkülivé vált. 
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De csökkent a nyersanyagok termelése is. Az ipari 
természetű nyersanyagoké, amelyeket már nem tud 
a mezőgazdaság eladni az egyre csökkent ütemben 
dolgozó felvidéki gyáriparnak. Ezekkel a jelenségek- 
kel egyidőben elköltözött a magyar városokból a 
készpénzből élő legjobb fogyasztó, a középosztály s 
ez is nyomasztólag hatott a mezőgazdaságra. 


Azt mondhatná valaki, hogy a régi fogyasztó 
helyébe újak jöttek, az uralkodó nemzet hivatalnok 
rétege. Igen, a Felvidéket elöntötte a cseh hivatal- 
nokok roppant serege, de ez a réteg a magyar váro- 
sokban kisebb mértékben telepedett le. A határhoz 
közel fekvő helyek sorvadni kezdtek. Egykori lük- 
tetésük elapadt. A magyar városokat, egyes kivéte- 
lektől eltekintve, sokkal kisebb hivatalnokréteg igaz- 
gatta a cseh megszállás alatt, mint a háború előtt. 
Érsekújváron a magyar állam idején naponta 206 
vonat robogott keresztül, a cseh megszállás alatt 
csak 40. Ebben a városban a vasút virágzása idején 
többezer vasutascsalád élt, a csehek alatt ennek a 
fele sem. A közvetlen fogyasztásra, az élelmicikkek 
termelésére és aprómarha nevelésére berendezkedett 
háztáji mezőgazdasági termelés visszasorvadt a 
parasztvárosokban és azok legközelebbi környékén. 
A távolabbi helyeken viszont éppen a közeli piacok 
hiányában nem tud megfelelő mértékben kifejlődni. 
A városok piacain az agrártermeivények kereske- 
delme kofasággá süllyed filléres, literes vagy féllite- 
res alapon. Parasztcsaládok legnagyobb jövedelmét 
a literszám kimért kukorica, bab, a tízével eladott 
tojás, az elliterezett tej, a nehezebben értékesíthető 
baromfi s a fertályonként áruba bocsájtott sült 
libák és kacsák képezik. Olyan volt ez, mint a 
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filléres kártyázás a nagy kártyaütközetekhez képest. 
A visszasorvasztott fogyasztás nem tudja kifejlesz- 
teni a parasztságban a fejlettebb kereskedelmi érzé- 
ket, sőt azt is csökkenti, ami már kifejlődött benne. 
A magyar világban még sohasem bizonyosodott be 
érvényesebben, hogy a mezőgazdaság fejlődésének 
az ipari fejlődés, a falvak boldogulásának pedig a 
városok boldogulása a létfeltétele. 


A városok visszaesése legjobban a Csallóköz és 
a Mátyusfölde falvait érintette. Óriási falvak alakul- 
tak ezen a tájon. Közülük sok már érdeste a városok 
legalsó csoportjának, az 5000 lelket számláló tele- 
peknek a terjedelmét. A gömöri, sajóvölgyi, a tisza- 
háti és a kárpátaljai falvak kisebbek és agráriusabb 
természetűek voltak. A 2000 lélekszámot alig érték 
el, de itt, délen, szinte alig van falu a 2000 lélek- 
számon alul. A tiszaháti vidéken és Kárpátalján 
még voltak vidékek, melyek a tagosítás előtti álla- 
potban éltek. A Felvidék déli falvait azonban már 
régen és szorosan magához kötötte a Duna és a 
központba futó kettős sínpárú fővonal gazdasági 
lüktetése és éltetése. A Vág és Vágduna kiöntéses 
tájain nagyszerű kertészeti kultúrák is fejlődtek már 
jóval a háború előtt. A negyedi és farkasdi káposzta 
és zöldség, valamint a gútai hagyma egészen a 
magyar fővárosig terjesztette ki e parasztkultúrák 
ható sugarát. Amikor a trianoni határok végleges 
megállapítása teljesen kiszakítja ezeket a falvakat a 
központ vonzásából, akkor a vidéki városokra szo- 
rulna a feladat, hogy pótolják az elvesztett piacokat. 
A városok megcsappant élete azonban képtelen 
erre. A déli falvak munkás népessége azelőtt elván- 
dorolt a városokba és mint ipari munkás kereste 
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megélhetését. A gyárak leépítésével megszűnt ez is, 
sőt megindult egy ellenkező szivárgás: a városból 
a falvak felé. Az ipari munkanélküliek a falvak vilá- 
gában kersnek megélhetést. A felvidéki ipari mun- 
kás a legtöbb esetben az első városi nemzedék volt, 
nem vesztette el kapcsolatait a faluval, a munka- 
nélküliség esetén visszavándorolt a falusi életbe. 
Igy szerette volna megkötni a maga laza életét. 
Minden faluban az igás szegénység nagy tartalékai 
gyűltek össze. A munkaalkalom legkisebb hírére 
képesek voltak 20—30 kilométerre is elvándorolni. 
Amikor a kisebbségi magyar diákság csoportjai a 
szociográfiai vándorlások során bejárják a falvakat, 
ilyen megszállott munkakeresőkkel mindenütt talál- 
koznak az országutakon. Szinte őrület volt ez már, 
ez a keresés és hajsza a munka után. Voltak falvak, 
ahol arra a bizonytalan hírre, hogy valahol Morva- 
országban folyószabályozáshoz földmunkásokat ke- 
resnek, munkásseregek keltek fel és gyalogosan 
nekivágtak, hogy megkeressék azt a helyet, amely 
nekik egészen biztosan többet jelentett, mint a 
pusztában tekergő zsidóknak az ígéret földje. Nem 
ismerték az utat, nem beszélték a nép nyelvét, de 
mentek falutól faluig tájékozódva az idegen világ- 
ban. S ha akadtak ilyen szabályozások, ott mindenütt 
a magyar falvak szegénysége dolgozott. A szimei, 
kamocsai és gútai földmunkások sokszor jártak 
gyalog és vonaton egészen Zsolnáig kijavítani a Vág 
töltéseit. 


Csak ebből a helyzetből lehet megérteni, hogy 
egyes városok urbanizáló hatása sokkal nagyobb volt 
a vidékre, mint amit a nyugodtabb fejlődés feltéte- 
lezhetett volna. A magyar falvak népében annál 
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nagyobb mértékben fejlődött ki az urbanizálódás 
kívánása, minél messzebbre taszították tőle. A vá- 
rosba költözés vágya annál nagyobb lett, minél 
nagyobb remények foszlottak semmivé a földosztás 
kapcsán és a gyárak leépítése után. A magyar váro- 
sok közül fejlődésnek indul Pozsony. A magyar 
falvak világa rendkívül érzékenységgel reagál erre. 
A gyárakat messzi falvak népe keresi fel. A leghatal- 
masabban Csallóköz és Mátyusfölde népe rajzik a 
város felé. A felszívódás oly nagy, hogy új külváro- 
sokat kell teremteni a beszivárgóknak. 


A közgazdaság szerint a munkaerő áru és mint 
ilyen, teljesen alá van vetve a piac törvényeinek. 
Szlovákiában a munkaerőpiac úgy működött, hogy 
szinte állandó túlkínálat állott elő munkaerőben. 
A „kínálat mindig nagyobb volt, mint a kereslet.” 
Ebben a túlkínálatban a magyar falvak vitték 
az első szerepet. Állandóan „túltermelték” munka- 
erejüket, szünet nélkül feleslegekkel rendel- 
keztek. A magyar falvak világának feneketlen mély- 
ségei villantak fel akkor, amikor a szlovákiai gyár- 
iparosok egy értekezlete 1935-ben arra jutott, hogy 
Szlovákiának munkaerőt kell exportálnia. Ezt azzal 
a hideg logikával okolták meg, hogy Szlovákia gaz- 
dasági életében ebben az áruban mutatkoznak a leg- 
nagyobb feleslegek. S valóban exportálták is ezt az 
árut Csehországba, Ausztriába vagy pedig kül- 
földre — amíg lehetett. 


Ha kiállottál a magyar síksági városok vagy 
falvak állomásaira, akkor a kisebbségi népsors szín- 
játékának legsötétebb villanásai játszódtak le szemed 
előtt. Pöfögő, erőlködő vonatok vágómarhát és 
szezónmunkásokat szállítottak északra. A marhák 
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szomorúan bőgtek. A munkások egykedvűen néztek 
a hazai tájra. A lányok vígabbja valamiféle nótát 
dúdolt s a feszes tartású cseh hivatalnok erélyes 
mozdulattal indította a szerelvényeket az északi 
városok felé. 


Táplálék ment az északi városokba és munkaerő. 
Ezt küldte a magyar falvak világa, ennek a két 
„árunak” állandó előállítása volt a szerepe. Az északi 
városok népe megette a magyar vágómarhát, a mun- 
kások elvégezték a legnehezebb munkákat, magyar 
munkások, akik az év legnagyobb részében olyan 
színvonalon éltek, amely messze alatta volt annak a 
színvonalnak, amit a csehek a legalacsonyabbnak 
ismertek. 


Ipar és mezőgazdaság, falu és város nem áll 
mindig pozitív kapcsolatban egymással. Vannak szo- 
ciológusok, akik azt állítják, hogy a városnak a falu- 
hoz való viszonya mindig a magasabbrendűnek az 
alacsonyabbrendűhöz való viszonya. Azt mondják, 
hogy a városi iparos polgárság a vidéket a város 
uralma alá hajtotta mindenütt a modern fejlődés 
kapcsán. A városi lakosság száma a vidékivel szem- 
ben mindenütt nagymértékben megnövekedett, mert 
az iparosodás a vidéket kiragadta elhagyatottságából 
és bárgyúságából, s hozzáteszik ehhez még, hogy 
amiként a vidék a várostól lesz függő, azonkép kerül- 
nek függésbe a paraszti és félbarbár népek a polgári 
népekkel, kelet pedig nyugattal. E megállapítások- 
nak nagy az igazsága. Vannak viszont közgazdák, 
akik azt állítják, hogy a mezőgazdaság époly jöve- 
delmező foglalkozás, mint az ipar. Talán azt kel- 
lene mondani, hogy épp olyan jövedelmező foglal- 
kozásnak kellene lennie, mint az iparnak, attól az 
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egy különbségtől eltekintve, hogy a mezőgazdasági 
termelés folyamata szerves, az iparé pedig szervetlen, 
tehát jobban függ az emberi akarattól, mint a mező- 
gazdaság termelése. A technikai fejlettség nagyban 
csökkenthetné a mezőgazdaság visszaszorulását az 
iparral szemben. Magyarországon például a harmin- 
cas évek elején a mezőgazdaság munkásonkénti jöve- 
delme az ipar jövedelmének csak kétharmadát érte 
el. Az ipari államok kevésszámú munkással előállí- 
tott árúikért vásárolják meg a mezőgazdasági 
államok termeivényeit, amelyek előállításán sok 
munkás dolgozott. Az ipar termelése és érté- 
kesítése fejlettebb és gyorsabb, mint a mező- 
gazdaságé. A helyzet például az, hogy 50 magyar 
paraszt munkáját lehet becserélni egy amerikai 
munkás munkájáért. 


Ilyen egyenlőtlen viszony fennállhat minden 
országban az ipar és mezőgazdaság, a városi és 
falusi népesség között. Az ipar mindenütt kizsák- 
mányolhatja a mezőgazdaságot. 


A kisebbségi helyzetben ez a viszony úgy alakul, 
hogy az ipar ilyen szerepét egyre határozottabban a 
cseh ipar vette át s az került szembe a kisebbségi 
magyar mezőgazdasággal. Annyit jelent ez, hogy a 
magyar falusi népesség jövedelmének nagy része a 
cseh iparos rétegek birtokába csúszott át. A nemzeti 
államok keretében ez osztályok közötti viszony. 
Nem csökken általa a nemzeti jövedelem s ebben 
van valami csekélyke vigasztalás. A kisebbségi hely- 
zetben azonban már nemzeti jelentőséget kapott ez 
s értelme annyi volt, hogy a kisebbség nemzeti 
jövedelme csökkent s ez a csökkenés az uralkodó 
nép nemzeti jövedelmét gyarapította. 
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Az ipari cikkek árszínvonala mindig nagyobb 


volt az új államban a mezőgazdasági termeivények 
árszínvonalánál. Az ipar mindig igazságtalan jöve- 
delmekhez jutott a mezőgazdaság rovására. Az ipari 
cikkek árszínvonala 


 
1928-ban……………………………. 
1929-ben……………………….…… 
1930—33-ban………………………. 
1936 márciusában…………………… 
1937 februárjában…………………… 
1937 márciusában…………………… 


14 százalékkal 
26             » 
2—3         » 
4—6         » 
26             » 
29             » 


 


volt magasabb a mezőgazdasági termékek árszín- 
vonalánál. A mezőgazdaság az iparral szemben 
elvesztette vásárlóerejét, mert hisz az árszínvonal 
különbsége állandóan emelkedett. A parasztságnak 
egyre több árut kellett piacra vinni, ha meg akarta 
őrizni életszínvonalát. S mivel ez többtermeléssel 
alig volt a magyar parasztság esetében lehetséges, 
mert ehhez nagyobb tőkebefektetés lett volna szük- 
séges, a parasztság inkább aláengedte életigényeit. 
Ez volt a legkönnyebb megoldás. A mezőgazdaság 
egyre nehezebben tudta megszerezni a paraszti lét 
fenntartásához szükséges eszközöket. Külön ada- 
taink errenézve nincsenek, csak európai általánosság- 
ban tudjuk számokkal igazolni ezt a helyzetet. Amíg 
1913—14-hez viszonyítva a mezőgazdasági termé- 
nyek ára 21,2%-kal emelkedett, addig azok vásárló- 
ereje a létfenntartáshoz szükséges cikkekkel szemben 
68,3, a mezőgazdasági termelőeszközökkel szemben 
pedig 16,9%-kal csökkent. A fejlettebb ipari terme- 
lés mellett a kezdetleges mezőgazdasági termelés 
egyre tarthatatlanabb, mert egyre több és több 
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érték csuszamlik át az ipari termelők birtokába a 
mezőgazdaság által termelt értékekből. A kisebbségi 
helyzetben ez a viszony nemzetiségi értelmet kapott. 
Parasztságunk épúgy kivette részét a cseh ország- 
részek értékállományának igazságtalan, antiszociális, 
illetve nemzetiségellenes eszközökkel kierőszakolt 
gyarapításában, mint az ipar, amely magas adók és 
magas tarifák formájában adta le jövedelmei egy 
részét. A cseh parasztság és a felvidéki granicsárok 
ugyan visszakapták az igazságtalanul elvont értékek 
egy részét állami támogatások formájában. A magyar 
parasztság azonban nem kapott vissza semmit! 
Már elkiáltottuk a magunk kisebbségi fájdalmát 
afelett, hogy ipari termelésünk nem bírt tőkét gyüj- 
teni, mert a felesleges tőkét a csehek vonták el gaz- 
dasági életünkből. Most azt látjuk, hogy mezőgaz- 
daságunk sem tudott tőkét gyüjteni. Menthetet- 
lenül eladósodott. Az eladósodás mértéke sokkal 
nagyobb volt Szlovákiában, mint a cseh tartomá- 
nyokban. A kisebbséget emellett sujtotta az is, 
hogy a kisbirtok sokkal nagyobb mértékben adóso- 
dott el. S a kisebbség földbirtokállománya csaknem 
teljesen kisüzemekből állott. A harmincas évek 
második felében az agráradósságok 47%-a esett 
Csehországra. A morvaországi mezőgazdaság az 
eladósodás 23%-át viselte. A szlovákiai és ruszin- 
szkói agrártermelést az adósság 30%-a terhelte. 
A cseh tartományok üzemeinek 0,7%-a adósodott 
el, Szlovákiában és Kárpátalján azonban már 1.9%, 
az eladósodás kiterjedése itt tehát majdnem három- 
szor akkora volt, mint a cseh országrészekben. 


Az egyik cseh agrárteoretikus, dr. Brdlík, a 
harmincas évek elején készített egy szociográfiai fel- 
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vételt az eladósodásról. Tipikus üzemeket választott 
ki úgy a cseh tartományokban, mint Szlovákiában 
és Kárpátalján. A szociográfiai eredmények azt 
mutatják, hogy a cseh tartományokban az átlagos 
eladósodás hektáronként 2000, a két keleti nemzeti- 
ségi tartományban pedig 1500 korona volt. Az eladó- 
sodás ezek szerint nyugaton nagyobb, mint keleten, 
de annak mértéke, illetőleg kiterjedése Szlovákiában 
és Kárpátalján volt szélesebb, mint a cseh tartomá- 
nyokban. A szociográfia legérdekesebb része, hogy 
támpontot nyujt annak megítélésére, hogy az egyes 
kategóriák hogyan vesznek részt az eladósodásban. 
A grafikus ábrázolás ezt a következőképpen tükrözi: 


 


Nyugati országrészek: Cseh, Morva, Szilézia 
összesen 1972 tipikus üzem átlagos eredménye 


korona adósság hektáronként
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Elsősorban megállapítható, hogy az eladósodás 
Szlovákiában és Kárpátalján az üzemek sokkal 
nagyobb számát érinti, mint a történelmi országok- 
ban. A nemzetiségi területeken tehát az eladósodás 
extenzív iránya sokkal nagyobb. Brdlík számításai 
végén megjegyzi, hogy a legnagyobb adósságok a leg- 
kisebb üzemeket terhelik, rendszerint az 1—5 hek- 
tárig terjedő kisgazdaságokat. Mivel Szlovákiában és 
Kárpátalján sokkal nagyobb a kisüzemek száma, 
mint a cseh tartományokban, ezáltal a nemzetiségi 
 


A keleti országrészek: Szlovákia és Kárpátalja 
összesen 1051 tipikus üzem átlagos eredménye 


korona adósság hektáronként 
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területek parasztságának vállaira nehezedett az eladó- 
sodás legnagyobb terhe. A szociográfiai felvétel 
megerősíti a szélesebb alapokon dolgozó statisztika 
felvételeit. 


A mezőgazdasági termékek árainak alakulása a 
harmincas évek elején már teljesen katasztrófával 
fenyegette a parasztságot. A mezőgazdaság hely- 
zete már tarthatatlan volt a kisiparral szemben is. 
Amíg pl. az élősertés súlyának ára 1928-tól 1932-ig 
32%-kal esett, ugyanakkor a sertéshús csak 11%-kal 
lett olcsóbb. A rozs ára ugyanebben az időben 
36%-kal esett, a rozskenyér viszont alig változott. 
A búza ára 1932-ben az 1928-as ár 71%-ára esett, 
viszont a búzalisztből készített pékáruk ára válto- 
zatlan maradt. A nagyiparral szemben a mező- 
gazdasági termékek árainak alakulása kirívó. A répa- 
termelő egy q répáért átlag 26 koronát kapott a 
20-as évek során. Egy kg cukor ára 4.80 korona 
volt. Egy q répából 17 kg cukrot állítottak elő. 
Egy kg gyártási költsége az adókat is beleszámítva 
1,20 korona volt. 1932-ben egy métermázsa cukor- 
répa ára 10,70 korona volt. Egy kiló cukoré már 
6,30 korona. S az ember a helyzetet figyelve hajlandó 
reálisnak elfogadni azt, hogy a köztársaság területén 
a 70 milliárd csehszlovák koronát érő földbirtokok 
eladósodása elérte az érték több mint egyharmadát, 
tehát 25 millió csehszlovák koronát. 


A mezőgazdasági termelés csaknem teljesen 
kapitalizálódott Csehszlovákiában. Egyébként érde- 
kes dolog lenne kimutatni, hogy az agrárpolgárság 
milyen úton-módon hódította meg az egész mező- 
gazdasági termelés ellenőrzését. Az Agrárbank befo- 
lyása és érdekeltsége alatt tartott csaknem minden 
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jelentősebb mezőgazdasági, kereskedelmi és üzemi 
vállalatot. Sőt a Centrokooperativa, ez a hatalmas 
szövetkezeti központ is a befolyása alatt állott. 
S általában a szövetkezeti tőke és a banktőke össze- 
fonódása egyre erősödött az egész országban. 1925- 
ben a szövetkezeti pénzintézetek aktíváik 44%-át 
a bankokkal való ügyletekből nyerték. Később ez 
az arány messze az 50% fölé emelkedett. 


A 30-as évek elején nagy elégedetlenség volt 
az egész országban a mezőgazdasági lakosság köré- 
ben. A népet nem tudták megvédeni az eladóso- 
dástól. A kormányzat ekkor elhatározta, hogy a 
mezőgazdasági termeivények kereskedelmére mono- 
póliumot vezet be. 1934-ben jelentek meg a kor- 
mányrendeletek, amelyek megszüntették a gabona- 
neműek szabad kereskedelmét és azt az ú. n. 
„Gabonatársaságra” ruházták. A Csehszlovák Ga- 
bonatársaságot Prágában létesítették 50 millió korona 
alaptőkével. Benne részesedést vállaltak a legnagyobb 
agrárérdekeltségek és szövetkezeti központok. Az 
alaptőkét ezer darab 50.000 koronás részvényre 
osztották fel. Ezek voltak a legnagyobb részvények 
Csehszlovákiában. Az állam kormánybiztossal kép- 
viseltette magát a vállalatban. Ez a szerv bonyolí- 
totta le a gabonaneműek kereskedelmét és behoza- 
talát. A kormány minden esztendőben meghatá- 
rozta a gabona átvételi árát. Az árakat külön-külön 
állapították meg minden helységben, a Prágához 
viszonyított távolság szerint. Igy megtörtént, hogy 
a nemzetiségi területek gazdái kisebb árakat kaptak 
termeivényeikért, mint a Prága környéki termelők. 
A gabonatársaság a gabonát métermázsánként 8—9 
koronával drágábban adta a fogyasztóknak. Ez volt 
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a nyeresége. A gazdasági év szeptemberrel kezdő- 
dött. Azok a termelők, akik termékeiket nem azon- 
nal az üzleti év elején kínálták fel a társaságnak, 
nagyobb árakat érhettek el, mert ilyen esetekben 
1—3 koronáig terjedő késedelmi prémiumot fizettek 
métermázsánkint és havonkint. A helyzet az volt, 
hogy a kistermelők pénzszükségből azonnal fel- 
ajánlották a termények átvételét az üzleti év elején 
s így a legkisebb árakat kapták. A nagytermelők 
viszont megvárhatták az üzleti év végét, vagyis a 
következő naptári év tavaszi hónapjait és így 
10—15%-kal nagyobb árakat érhettek el. 


A gabonamonopólium bevezetése a mezőgazda- 
ságnak általában kedvezett. Kiszorította a közvetítő 
kereskedelmet, mely sokszor kizsákmányolta a pa- 
rasztságot. Elsősorban azonban a nagybirtokok 
voltak haszonélvezői. A cseh agrárteoretikusok 
(Reich és Brdlík) számításai szerint a monopólium 
mintegy 750,000.000 korona hasznot hozott a 
mezőgazdaságnak. Ez a haszon azonban így osz- 
lott meg: 


az 5 hektárig terjedő üzemeknél átlag 72.70 
koronával emelkedett a bevétel a monopólium 
bevezetése után. Az 5—10 hektárig terjedő üzemek- 
nél már 550.80 korona volt a jövedelememelkedés, 
a 10—20-ig terjedőknél 1309.70 korona, a 20—100-ig 
és a nagyobb üzemeknél pedig 18.443 korona. 
Látható, hogy a monopólium bevezetése után a 
mezőgazdaság bevételeinek növekedése az üzemek 
nagyságával egyenes arányban nőtt. Ebből már 
következtethetünk a magyarság osztályrészére is a 
gabonamonopólium áldásaiból. Ez a következtetés 
így hangzik: 
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a kis magyar parcellák tulajdonosai, kisebbségi 


parasztságunk döntő többsége csak az utolsó sor- 
ban élvezte ez előnyöket. Az igazi haszon a nagy 
és maradékbirtokosoknak jutott. 


A monopólium nem oldotta meg a mezőgazda- 
ság válságát, főleg pedig nem oldotta meg a kis- 
birtokosok eladósodását. Nagy meglepetést keltett 
ugyanis szakkörökben, hogy a kenyérneműek belső 
fogyasztása 24%-kal csökkent a monopólium beve- 
zetése után. Ennek oka abban volt, hogy a kis- 
termelők egyre több gabonát vittek piacra, hogy 
fedezzék szükségleteiket. Csökkentették a maguk 
fogyasztását is, hogy egyre több gabonát vihessenek 
a piacra, mert máskülönben nem fedezhették szük- 
ségleteiket. Szükségükben eladták még a vetőmagot 
is, hogy aztán tavasszal drágábban vegyék vissza a 
gabonatársaságtól. A monopólium csak a szemes- 
termények kereskedelmét szabályozta, márpedig a 
kisbirtokosok talpraállításának lehetősége egészen 
máshol volt. Kisbirtok ugyanis ráfizetett arra, ha a 
szemtermelést szorgalmazta. A szemtermelésben 
ugyanis nem vehette fel a versenyt a gépesített 
nagybirtokos-termeléssel. A kisüzem az állat- 
tenyésztő és kertészkedő gazdálkodás mellett véd- 
heti meg létét, a szemtermelés mellett tönkremegy. 
Az egyik agrárszakértő írta a monopóliummal kap- 
csolatban, hogy a kisüzemek akkor is elérték volna 
a monopólium nyujtotta jövedelememelkedést, ha 
nem igyekeztek volna minél több szemest a piacra 
vinni, hanem két olyan rossz tyúk helyett, melyek 
évente csak 80 tojást tojnak, két olyan jobb tyúkot 
tartanak, melyek teljesítménye 180 tojás. Az állam- 
nak tehát a kisüzemi termelést rá kellett volna vezetnie 
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a természetének jobban megfelelő állattenyésztő 
formára, ha a kistermelőket akarta volna megmenteni. 
E helyett azonban a nagybirtokosok megmentését 
szorgalmazta. 


A kisebbségi magyarságot is erősen sujtotta, 
hogy a kisüzemek csaknem teljesen szemtermelést 
folytattak s nem ismerték a belterjes kertészkedő 
és állattenyésztő formát. Azonban — szerencsénkre 
— ez a helyzet nem tartott a végletekig. Mert 
amikor a magyar parasztság látta, hogy a megszokott 
szemtermelő forma mellett nem tudja előteremteni 
mindennapi élete fedezetét, a kertes mezőgazdasági 
kultúrára tért át. Örökre a kisebbségi magyar 
parasztság életképességét fogja bizonyítani az a 
kísérlet, melyet a kisebbségi parasztság egy része 
tett ezen a téren. A 30-as évek közepén nagy ker- 
tészkedés indul a Mátyusfölde parasztsága körében. 
E mozgalom olyan reményteljes fellendülésnek 
indult, hogy a kisebbségi parasztság egyedüli 
menekvésévé kezdett válni. Csökkent a szemter- 
melés. A földeket kertekké alakították, dinnyét, 
paprikát és gyümölcsöket kezdtek termelni nagy 
eredménnyel. Az eper termesztésével a csehországi 
eprészeket visszaverték még a prágai piacokról is. 
Meghódították az északi városokat. Prága dinnye- 
fogyasztását az utolsó években teljesen az érsek- 
újvári termelők elégítették ki. Ez a siker megszülte 
a kertészkedés továbbfejlesztésének hajlamát is. 
A fiatalság kertészeti szakiskolákba iratkozott, hogy 
megfelelő szakmabeli készültséget szerezzen. A 
kereskedelmi szervezés terve is felmerült már. A 
gyümölcsös kofák valóságos kereskedőkké fejlődtek, a 
nagyvárosok csemegéseivel állottak összeköttetésben. 
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Csoda történt ezzel a kisebbségi magyar falvak 


világában. A falvak kiléptek önmagukra korláto- 
zott életükből. Felismerték, hogy termelő-tevékeny- 
ségük sugarát ki kell tágítani az északi városok felé, 
ha élni és megélni akarnak. Erről a csodáról lesz 
még egy-két megjegyzésünk később, s hogy vissza- 
vigyük idézetünkhöz e jelenség értelmét és magasabb 
jelentőségét: olyan volt ez, mintha a magyar falvak 
fölött mutatkozott volna már a reggel csíkja, s mintha 
dülöngős bakter immár keltőórára köszörülte volna 
a torkát. 
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A SZEGÉNY-PARASZTSÁG, A MEZEI ÉS 
IPARI MUNKÁSSÁG 


Be kell vallani, hogy teljesen összefolyik emlé- 
keinkben ez a három réteg a kisebbségi szegénység 
osztatlan nyomorúságában. Ebben a helyzetben 
eltűntek a különbségek, melyek alapján pontosan 
körülhatárolhatók a szegény-parasztság, a mezei és 
ipari munkásság csoportjai. A Felvidéken, mely 
még csak egy emberöltő óta iparosodott hatalmasab- 
ban, nem alakult ki az ipari munkás tudatos proletár 
típusa. A munkásság nagy tömegei, a falusi szegény- 
ség és a városi szegénység életét élték. A falvak népe 
ipari fellendülés idején városba költözött, válságos 
időkben pedig visszahúzódott a falvak világába. 
A szegény-parasztság nem tudott földjéből élni és 
éppen úgy vállalt napszámos munkát, mint a föld- 
munkásság. Sok gyárban a környező falvak szegény- 
ségével együttdolgoztak a törpegazdák és a szegé- 
nyedő, egykor tehetősebb gazdák fiai is. Úgy vélem, 
erőszakolt lenne, ha a merev tipizálás módszerével 
a csoportok elkülönítésébe fognánk. Sok tulajdon- 
ságukat elméleti ismereteink közül kellene kölcsön- 
venni, ha a kisebbségi életben tiszta típusokat 
akarnánk felállítani. Pozsony kivételével alig éltek 
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nagyobb munkástömegek Szlovákiában az ipari 
leépítések után. A három réteget a gazdasági élet 
romlása közvetlenül társadalomkívüli helyzetbe so- 
dorta. S itt, mélyen az emberi megélhetés legalsóbb 
szintjei alatt összefolytak a szegénység tömegei. 
A társadalmi piramis alsó rétegeit a felülről lefelé 
ható nyomás csak kiszoríthatta a piramis testéből. 
A felsőbb rétegeknek még az volt a szerencséje, 
hogyha csúsztak is lefelé, egy időre még nem kel- 
lett elhagyniok a gúla szerkezetét. A proletarizáló- 
dás során csak társadalmi helyzetüket változtatják 
a csoportok, nem csúsznak ki egészen a társadalom- 
ból. 


A szegény-parasztság és a mezei munkásság 
életét a földosztás pecsételte meg. Nem részesedett 
benne és elvesztette régi munkaalkalmait is. A mara- 
dék-birtokok nem alkalmazták úgy, ahogy erre 
szüksége lett volna. A meghagyott birtokok a lehető- 
ségig csökkentették a mozgó-tőke szerepét s ez első- 
sorban a munkások számának megapasztásában, 
elbocsátásukban jutott kifejezésre. A gyárak vagy 
csökkentették, vagy pedig egészen beszüntették 
termelésüket, vagy pedig racionalizálták azt. A 
munkásság mindenképpen az utcára került. A gazda- 
sági életben mutatkozó legkisebb zavarok az alsó 
rétegeknél azonnal társadalmi bomlásokat és katasz- 
trófákat idéztek fel. Ezek a rétegek reagáltak a 
legérzékenyebben a gazdasági élet válságaira. 


S mi történt akkor, ha elvesztették helyüket a 
termelésben és leszorultak a társadalmi lét alapjairól? 
A felelet a merevségig egyszerű. Egyrészt újra 
szerettek volna felkerülni a társadalmi lét legala- 
csonyabb alapjaira. Ha ez nem sikerült, akkor fizi- 
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kailag is tönkrementek, pusztultak és elpusztultak. 
Életükben a szociális nyomást a nemzetiségi nyomás 
is súlyosbította. A kisebbségi sors a népalji réte- 
geknél kétszeresen beteljesedett. 


A kisebbségi népalji rétegek, miután otthon 
elveszítették megélhetésüket, amíg lehetett, a kiván- 
dorlásban kerestek menedéket. Roppant tömegek 
hagyták el a Felvidéket. Vonatszám ment a „munka- 
erőáru” a nyugati országokba a háború okozta 
munkaerőhiány pótlására. A hivatalos szociálpoli- 
tika felállította azt az elméletet, hogy Szlovákia 
túlnépesedésben szenved s ennek a kivándorlás lehet 
legjobb orvoslása. A túlnépesedés azonban semmi 
más, mint az életlehetőségek csökkenése, s nem ment- 
heti fel a kormányzatot a felelősség alól Szlovákia 
gazdasági tönkretételéért. 


Egész Szlovákiában a közigazgatás vette kezébe 
a kivándorlás irányítását. Annál buzgóbban tette 
ezt, mivel a városokban és falvakon nagy szociális 
és nemzetiségi nyugtalanságot hordoztak a nincs- 
telenek éhes, de elszánt tömegei, akik nemrégen 
négy világtáj frontjairól jöttek haza a teljes kivetett- 
ségbe. Az új állam létére nem volt megnyugtató 
az éhes és elszánt szegény tömegek jelenléte. Intéz- 
kedni kellett gyorsan és sürgősen. A kivándorlást 
szolgabírák szervezik meg, a járási hivatalok toboroz- 
zák a munkanélkülieket és irányítják őket nyugat 
felé, szabadulnak a szociális és nemzetiségi gyú- 
anyagtól. Egynémelyik járási főnök nagy buzgalom- 
mal dolgozik, a kivándorlás érdekében igénybe veszi 
a reklámot és a sajtót is s a magyarság jótevőjeként 
meneszti a rajokat a hazai nincstelenségből idegen 
igába. „Elégedettek a Franciaországba vándorolt 
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munkások” iratja az „Érsekújvár és Vidéke” című 
legnagyobb felvidéki hetilappal Sándor István, az 
érsekújvári járás főnöke. Alcímben közölteti még, 
hogy „Hálálkodó levelet írtak az érsekújvári fiúk 
Sándor járási főnöknek, csak a paprika és az „Érsek- 
újvár és Vidéke” hiányzik nekik az idegen világban.” 
Talán szabad azt az egyéni vallomást tennem, hogy 
borzongás fut végig rajtam, amikor ezt a megőrzött 
cikket visszateszem gyűjteményembe s az a meg- 
győződés alakul ki bennem, hogy ez az átlátszó 
brutalitás még arra sem méltó, hogy szociológiai 
ténynek tekintse az ember és úgy kezelje. Ez a cikk 
1930-ból való. Ebben az esztendőben magam is 
nyugatot jártam, s a Pas-de Calais bányászainak 
életét, ezt a szörnyű poklot közelről szemléltem. 
Tagadhatatlanul volt színvonalbeli különbség a 
francia munkás s a középeurópai szegénység sorsa 
között, de ebben az esztendőben már nem volt 
paradicsom Franciaország. A magyar munkások 
párizsi közvetítő-hivatala már óvó figyelmeztetéseket 
küldött az érdeklődőknek és otthonmaradásra intette 
őket. S ennek az államilag szervezett kivándorol- 
tatási akciónak nemzetiségi vonatkozása még jobban 
fokozza megdöbbenésünket. Nem múlik el ez az 
érzésünk akkor sem, ha a kivándorlás statisztikai 
adatait vesszük elő. Az ember képtelen arra, hogy 
elvont mennyiségeknek tekintse a kivándorlók töme- 
geit. Az adatok számszerűsége hazai járomból ide- 
gen igába kényszerített sorsok fájdalmával melege- 
dik át. A kivándorlás adatai a legvilágosabban és a 
legteljesebben szemléltetik Csehszlovákia nemzeti- 
ségi területeinek gyarmati sujtottságát. Nem veszünk 
elő adatokat a válságos évekből, csak a nyugodt, 
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válságelőtti esztendők kimutatásait soroljuk fel. 
1925-től 1929-ig a kivándorlás így alakult Cseh- 
szlovákiában: 
 


 Cseh- 
Morvaország 


és Szilézia


 
 


Szlovákia


 
Kárpát- 


alja 
1925 …………. 
1926 …………. 
1927 …………. 
1928 …………. 
1929 …………. 


10.742 
9.679 
8.814 
8.774 
9.493


10.217 
12.693 
11.979 
14.778 
19.401


930 
1318 
1873 
1923 
3822


A történelmi országok kivándorlásának folytonos 
csökkenésével Szlovákia és Kárpátalja kivándorlásá- 
nak általános emelkedése áll szemben. 1929-ben a 
kivándorlók 8,5%-a csehországi, 10,4%-a morva- 
ország- és sziléziai, 66%-a szlovákiai és 14,3%-a 
kárpátaljai. 1930 első negyedében 2865 egyén vál- 
tott útlevelet kivándorlási szándékkal. Ezek 4,5-%-a 
volt csehországi, 11,6 morva- és sziléziai, 73,8 szlo- 
vákiai és 10%-a kárpátaljai. 1930-ban összesen 
25.712 személy kapott kivándorlási célokra útle- 
velet. Ezekből csehországi 3881, morva 1612, 
sziléziai 831, szlovákiai 16.682 és kárpátaljai 2706. 
Amikor a kivándorlás adatai a köztársaság jubileumi 
évében nyilvánosságra kerültek, akkor a legnagyobb 
megdöbbenést és felháborodást váltotta ki a szlová- 
koknál, hogy kivándorlási veszteségeik túlhaladják 
a háborúelőtti évekét. Mennyit veszített a magyar- 
ság? Ezt aligha lehet pontossággal megállapítani, 
mert a statisztika a kivándorlókat csak területi 
megoszlásuk szerint mutatja. De ebből is világos 
az a szociális nyomás, amely Szlovákia népeire és 
így a magyarságra nehezedett. Az imperialista 
rendszerek különlegességei közé tartozik minden- 
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esetre, hogy az imperialista országok kivándorlása 
csökken, s ezt az elnyomott területek kivándorlásá- 
nak növekedése kíséri. 


A kivándorlás igazi nagysága, illetőleg annak a 
szociális nyomásnak a nagysága, amelyet kifejez, 
akkor látszik tisztán, ha a kivándorlók számát az 
össznépesség számához viszonyítjuk. Az 1929-es 
adatok szerint Csehország 1 millió lakosára 225 
kivándorló esik. Morvaországban és Sziléziában 558, 
Szlovákiában és Kárpátalján már 3978! Ebben a 
vonatkozásban a szlovákiai és kárpátaljai kivándorlás 
tizenhét és félszerese a csehországinak. Ha a kivándor- 
lás aránya a szociális nyomás arányát fejezi ki, akkor 
azt mondhatjuk, hogy a szlovákiai és kárpátaljai 
szegény rétegek tizenhétszer akkora szociális teher 
alatt éltek, mint a csehek alsó rétegei. 


A külföldre vándorlás teljesen megszűnt a gaz- 
dasági világválság éveiben. A kivándorlással pár- 
huzamosan Szlovákia és Kárpátalja szegénysége a 
történelmi országok magasabb életszintje felé is 
egyre tömegesebben áramlott. Ennek az áramlásnak 
a mértékéről hiányos, de útbaigazító képet nyujt a 
két csehszlovák népszámlálás. Csehországban 1921- 
ben már 6135 magyar élt. 1930-ban számuk 8214-re 
emelkedett. Nagyobbára kisiparosok és munkások 
ezek, akik a cseh iparvidékeken és a fővárosban 
telepedtek le. Kárpátalja népéből 1921-ben 10.505 
élt Csehországban, tíz évvel később 16.269. A további 
évekről nincsenek adatok, mivel Csehszlovákiában 
a népszámlálást tízévenként tartották meg s a követ- 
kező összeírást a köztársaság már nem élte meg. 


Az új állam rendszere olyan volt, hogy a szo- 
ciális nyomás szinte a földrajzi kiterjedés irányát 
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követte. Nemzetiségi kiterjedés volt ez azonban. 
A szociális nyomás a nyugati részeken volt a leg- 
kisebb és kelet felé állandóan növekedett. Az 
adatok és jelenségek töméntelenségét lehet felhozni 
ennek igazolására. Elsősorban az átlagos munka- 
bérek Csehországban sokkal nagyobbak voltak, mint 
Szlovákiában és Kárpátalján. A mezőgazdasági 
munkabér a harmincas években a férfiaknál 
naponta átlagosan 12.12 korona volt. A nőknél 
9.09 korona. Morvaországban 11.73, illetőleg 8.86 
korona. Szlovákiában 8.98, illetőleg 8.46, Kárpát- 
alján 8.80, illetőleg 7.72 korona. A különbségek 
az ipari munkabéreknél még nagyobbak. Csehország- 
ban a férfiak átlag 22.51 koronát kerestek, a nők 
11.50 koronát. Morvaországban 19.35, illetőleg 
10.28, Szlovákiában 13.04, illetőleg 8.86, Kárpát- 
alján 11.08, illetőleg 8.16 koronát. Az alacsonyabb 
munkabérekkel kapcsolatban meg kell említeni, 
hogy ugyanakkor a kiskereskedelmi árak Szlovákiá- 
ban és Kárpátalján sokkal nagyobbak, mint a törté- 
nelmi országokban. Csehországban a hús és zsír 
fogyasztása például 1922 és 1924 években 26,7 kg 
volt. Szlovákiában ennek a fele, Kárpátalján pedig 
ennek a negyede. A szlovákiai gyáriparosok kimuta- 
tása szerint a Felvidéken 1908-ban egy lakos 160 kg 
kenyeret fogyasztott. 1927—28-ban a fejadag 112 
kg volt. De 1933-ban már csak 100 kg. Szlovákia 
és Kárpátalja népe épp a felét fogyasztotta annak, 
amit a morvántúli országok boldog népe. S ugyanez 
a helyzet az elhalálozás, a gyermekhalandóság és 
betegségek esetében is. A nyavalyák szintén kelet- 
nyugat irányban szedték áldozataikat. A betegségek 
is a csehek javára részrehajlók, a Felvidék népét 
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jobban tizedelik, mintha a természetfeletti hatalmak 
is a csehek érdekében dolgoznának. A statisztiká- 
ból például így tükrözik ez: 1920-ban Csehország- 
ban 1000 lakosra 17,73 elhalálozás esik, Szlovákiá- 
ban 20,36, Kárpátalján 33,15. A kővetkező években 
e számok így alakulnak: 1921-ben 15,94, 21,13, 
27,70. 1922-ben 15,94, 20,65, 22,70. 1923-ban 
13,97, 17,51, 20,47. Végül 1924-ben 14,27, 17,96, 
20,69. A csecsemőhalandóság adatai ezt a képet 
mutatják: 1000 élve született csecsemő közül az 
első esztendőben elhalálozott Csehországban 1924- 
ben 139,9, Szlovákiában 161,3, Kárpátalján pedig 
176,1 csecsemő. 1925-ben a számok így alakulnak: 
134, 167,8 és 173,8. 1926-ban: 137,1, 180,1, 197,8. 
1927-ben: 141,6, 177,6 és 201,5. Végül 1928-ban 
128,0, 177,7 és 176,4. Az általános halandóság 1920- 
ban Kárpátalján 33 ezrelék volt, Szlovákiában 25, 
Morvaországban 18 és Csehországban 17,5 ezrelék. 
1924-ben Kárpátalján 21, Szlovákiában 18, Csehor- 
szág- és Morvaországban 14,2 ezrelék. 1927-ben Kár- 
pátalján 23,5, Szlovákiában 18,5, Morvaországban 
14,6, Csehország pedig 15 ezrelék. 1933-ban az utolsó 
esztendőben, melyben statisztikai felvétel történt, 
Kárpátalján 18, Szlovákiában 14,8, Csehországban 
13,5 és Morvaországban 12,5 ezrelék. A betegségek 
is ugyanezt az elosztást követik. A tüdővész, a 
tüdőgyulladás, de még a végelgyengülés is sokkal 
nagyobb a Felvidéken, mint a cseh tartományok- 
ban. A kisebbségi sorsban élő embert harcos életé- 
ben sokkal hamarább hagyja el végső ereje, mint a 
hódítókat, akik az élet napos oldalain éltek. 


Volt egy idő Szlovákiában, amikor a lapok és 
folyóiratok munkásleveleket közöltek. Divat volt 
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ebben a formában feltárni a kisebbségi szegénység 
helyzetét. A harmincas évek első felében történt 
ez, akkor, amikor az alsó magyar rétegek sanyarú 
helyzete a Felvidéken felülmúlt minden fogalmat 
és mértéket. Igy teljesedett ki a szociográfia. Egy 
csallóközi szegény paraszt írta az egyik folyóirat- 
ban, amint itt következik: „Mi csallóközi kis- 
emberek pár hold földünk gyümölcsére vagyunk 
utalva, de már ezt se mondhassuk sajátunknak, 
amióta az 1931. évben az előbbi évekkel szemben 
már 200%-os adóemelkedést látunk. 1200 négy- 
szögöl után ugyanis egyenes állami adó 26 korona, 
forgalmi adó 5,20, jövedelmi 4,50, községi pót 6, 
ármentesítő 8,80, vagyis összesen 50,50 korona, 
1200 négyszögöl után. Ehhez járul még külön adó 
a ház, a kert, a szekér, a szárnyasállat, a tehén 
után és annyi, hogy nevét sem ismerjük, csak 
fizessük.” 


„Miután földünk kevés a megélhetéshez, más 
munkára is rá vagyunk utalva, így fuvarozást, 
gyalogmunkát, napszámot is vállalunk. Mindezek 
a munkák azonban csak nagy konkurrencián kap- 
hatók meg, egykép azért, mert 50%-kal kisebb a 
forgalom a válság következtében, másrészről pedig 
az üzemekből kiszorított munkások képesek vagy 
kénytelenek pár koronáért dolgozni.” 


„Ha kisebb egyéni birtokból haszonbérbe ve- 
szünk földet, magyar holdanként 4—5 métermázsa 
természetbeni búza, vagy annak tőzsdeszerű ára 
fejében, akkor kötelezőt adunk. Ha rossz a ter- 
més, akkor a kötelező alapján viszi a kis búvó- 
helyet, igavonót, mindent, amit csak talál a végre- 
hajtó.” 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


169 
 
„Adó, munkanélküliség, rossz termés sorvaszt 


minket, végrehajtó a sorsunk.” 
Egy másik szegény paraszt így panaszolja az 


életét: „Jöhet már jó termés, rajtunk már nem 
segít. A legnagyobb szorgalmunk mellett lerongyo- 
lódunk, apáink után örökölt holmi, kis ház, szekér, 
mind-mind sorján a bankok és uzsorások kezére 
kerül.” 


Kissé tiborczos hangokat és ízeket érzek, 
amikor ezeket olvasom: 


„Annyira leapasszuk táplálkozásunk diétáit, 
hogy vérhas, spanyol jön ránk, tüdővész a nedves és 
rossz lakások miatt. Családjaink nem tudnak fej- 
lődni, elcsenevészesednek, angolkór-féle nyavalya 
lepi meg gyermekeinket. Nyavalyásan jönnek a 
világra, nyavalyát színak anyjuk emlőjéből és így 
pusztulnak el. Orvosról szó sem lehet, pláne 
nekünk. Betegpénztárnak sem vagyunk tagjai, orszá- 
gos szegényalapra igényt nem tarthatunk, így sok 
esetben orvosi segély nélkül kell a szegény paraszt- 
nak elpusztulnia.” 
Egy földmunkás írja Diószegről: 


„Mi már úgy élünk, hogy krumplin kívül nem 
jut asztalunkra semmi sem. Egyik krumpli nyomja 
ki belőlünk a másikat.” 


Horváth János magyar kisgazda a Csiliz-közben 
létesített Millenium-nevű kolonista birtokon egy 
onnan elszökött telepestől átvette a földeket és sorsát 
így mondta el: 


„Az agrárpárt közreműködésével kerültem ide, 
a helyemen volt kolonista megszökött. Alistálban 
laktam évtizedekig, onnét származtam ide. Volt 
odahaza 8 magyar hold szántóföldem, húszméteres 
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cserepes épületem, nagy kertem és ehhez meg- 
felelő jármű, apróállatok. Ezt mind eladtam, azt 
hittem, jómódú kisgazda lehet belőlem. Itt vettem 
32 hold földet, melyben van szántó, zsombik, káka, 
rét, sás, csincsa, halastó, ördög, pokol és cserepes 
csík. Csak a lakás összára 96.000 korona, melynek 
felét 48.000 koronát előre lefizettem. A másik 
48.000 koronát tíz év után kell megfizetnem, vagyis 
akkorra ígértek nekem örökszerződést. 1928-ban 
jöttem ide, onnan számítódik minden baj. A földek 
rosszul teremnek, terméketlenek, miután nem voltak 
hosszú ideig se trágyázva, se műtrágyázva, se 
kezelve valamiképpen. Eltelt három év, jön egy fel- 
hívás a földhivatali bank útján 1931-ben tavasszal. 
A felhívás szerint valamilyen genfi konferencia 
határozata a népszövetség jóváhagyásával a milleni- 
umi földbirtokot tulajdonosának Friedländer román 
állampolgárt, a régi tulajdonost ismeri el és ismerteti 
el Horváth János ottlévő telepítettel. A földhivatal 
tudomására adja nevezett Horváth Jánosnak, hogy 
1932 január 1-ére ürítse ki úgy a földet, mint a 
lakást. Ez történt velem. Pöröltem a bankot, hogy 
visszakapjam, amit lefizettem. Az ügy elveszett. 
Pöröltem az agrárpártot, az ügy elveszett. Pöröltem 
a földhivatalt, ott is elveszett az ügyem. A lefizetett 
48.000 korona négyévi haszonbérnek felel meg a 
bíróság ítélete szerint. Még 10.000 korona per- 
költséget is kellett fizetnem. Most már két utam 
van, vagy leszámolni az élettel, mert a családban 
béke nincs, vagy öreg, munkaképtelen létemre kol- 
dulni járni. Kaptam földet, de nem volt köszönet 
benne. Szegényebb vagyok, mint voltam. Tanul- 
hatnak ilyen esetekből Szlovákia dolgozó parasztjai, 
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hogyan csalta a köztársasági című földművespárt a 
földet igénylő népet.” 


Az ipari munkások közül a fiatalabbja a toll- 
forgató, a fő levelező. Bőbeszédűek kissé, nincs 
mindig reális szemléletük és a való helyzetjelentést 
elnyomja leveleikben sok felvett jelszó és szólam. 
A gyárak fokozódó leállítása, a cseh munkások 
lehozása, a munkanélküli segélyek körüli igazság- 
talanságok és a betegsegélyző visszaélései foglalkoz- 
tatják őket a legtöbb esetben. 


Egy pozsonyi tölténygyári munkás levelé- 
ből: „A morva munkásokkal nálunk úgy történt 
a dolog, hogy úgy 1929 februárjában a cseh- 
szlovák állam kezébe került a gyár részvényeinek 
többsége, azelőtt Róth és társaié volt. Egyszerre 
csak munkástranszportok jöttek a brünni fegyver- 
gyárból, akiket kivettek Brünnben a munkából és 
áthelyezték a pozsonyi tölténygyárba. Azonnal 
szétosztották őket a különböző gépekhez, a szlo- 
vák, magyar és német munkások mellé, hogy be- 
gyakorolják őket a gépkezelésre. Jött a mester, 
ment minden munkáshoz: „Maga fogja betanítani 
ezt az embert, nagy rendelést kaptunk, s ha ezek az 
emberek prakszist szereznek a gépkezelésben, akkor 
két- vagy három váltásban fogunk dolgozni. Telt 
az idő, s egyszerre csak azt vesszük észre, hogy 
amennyivel több a brünni, annyival kevesebb a 
pozsonyi munkás. Bemegyek kedden délután a 
munkába, akkor éppen a hegyező gépeknél dolgoz- 
tam, odaáérek a géphez, már át vagyok öltözve a 
munkaruhába, amikor hozzámszól az üzemi tanács 
elnöke és azt mondja, Pásztor ne ijedj meg! Mon- 
dom — miért? Azt feleli, hogy el vagyok bocsájtva. 
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Ez az a borzasztó? — feleltem neki. Azonnal bele- 
törődtem az elbocsájtásba. Minek bosszankodjam, 
amikor nem segíthetek a dolgon.” 


Különösen a Mátyusföldén és a Csallóközön 
volt nagy a magyar szegénység nyomorúsága. Itt 
hatalmas falvak alakultak, amelyek megálltak fejlő- 
désükben. Nyomott volt a falvak világa. A kétségbe- 
esett helyzetben a legkisebb szikra is óriási lángokat 
lobbantott. A szegénység a legellentétesebb esz- 
mék tájékán kereste boldogulását. Voltak sztrájkok, 
amelyek során 15—20.000 földmunkás is letette a 
munkát, s gyakran szóltak a csendőrfegyverek és 
gyakran estek el szegények, amint ők mondták: 
„a harcban”. Valóban harc volt a magyar falvakon, 
csakhogy úgy harcoltak a szegénység tömegei, mint 
„négerek a sötét alagutakban”. Minden kósza hír és 
minden felelőtlenség felültethette őket jóhiszemű- 
ségükben. Valóban harcosok voltak ők, a szó leg- 
szebb értelmében, eszmések és kitartók, csakhogy 
belefáradtak a hosszú küzdelembe. Ez a szegénység 
felsorakozott a szélső baloldali pártok táborában 
is, de már az első években elhagyta azt. A máso- 
dik internacionáléból kivált kommunista szervezetek 
ugyanis a cseh sovinizmus vonalára tolódtak az új 
állam védelmében. A kommunista szekciók 1921 
májusában Túrócszentmártonban ezt a határozatot 
hozták a nemzetiségi kérdésben: „A szlovák, 
magyar, ukrán és német szekciók kiküldöttei ünne- 
pélyesen kijelentik, hogy energikusan lépnek fel a 
Horthy-ágensek minden felforgató törekvéseivel 
szemben. Hogyha megtámadja Horthy Szlovenszkót, 
az összes szervezetek proletársága közös védelmi 
frontban egyesül a cseh hadsereggel.” 
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Erre a magyar szegénység elhagyja a pártot. 


Átmenetileg a földmunkásoknál és szegény parasztok- 
nál a cseh agrárok, az ipari munkásságnál pedig a 
szociáldemokraták érnek el sikereket. A szegény- 
ség itt is csalatkozik, s ekkor a Magyar Nemzeti 
Párt fogadja be tömegeit. A gazdasági válság ismét 
a szélsőségek felé sodorja őket, de a kisebbségi élet 
vége felé ismét a magyar pártok urai a helyzetnek. 


A szegénység állandóan kereste azt a hatalmat, 
amely felemeli mélységes életéből. Szörnyű szét- 
szóródáson, alakuláson ment keresztül a kisebbségi 
helyzetben. A falvak életformájából a városba, a 
magyar világból idegenbe sodródott, hazajött, vagy 
gyökeret vert ott és felstzívódott, vagy pedig elkalló- 
dott, elpusztult, tönkrement. Volt egy olyan réteg, 
amely szédületes életútján meghatározhatatlan típussá 
változott. Volt földmunkás, a városokban ipari 
munkás, kifutó, rikkancs, szociáldemokrata, kom- 
munista, „disszidens pártütő”, mert nem bírta a 
hozzá nem tartozó politikai vezetést, belépett a 
magyar pártokba s ha nem érezte jól magát, ki- 
lépett és az Isten tudja, hová csatlakozott. Helyét 
kereste. Nem tudott megállapodni sehol. A társa- 
dalom egyetlen szála sem kötötte valamiféle állan- 
dóbb helyzethez. Ez a sehová nem tartozás, ez az 
állandó hánykódás, nyugtalanságot és a harc kívá- 
nását oltotta bele. Lelki alkata már úgy kívánta a 
harcot, mint a hasis élvezője az új és új narkotiku- 
mot. Ezek az emberek képesek voltak arra, hogy 
éjjente bejárják Csallóköz falvait és vigyék falutól- 
faluig az „eszmét”. Mindezt a „Harc” nevében, 
a láthatatlan nagy nemtő parancsára, társadalmi nyug- 
talanságuk és nyugtalan szívük diktandójára. Ott 
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voltak tüntetéseken és népgyűléseken és ők tartották 
hátukat a rendőrök gummibotjai és a csendőrök 
kardlapjai és puskatusa alá. A sortüzek kapcsán is 
ezek az eszmés és harcos emberek estek el. Ha 
hírét vették, hogy valahol melegebb politikai csete- 
paté készül, felkerekedtek és mentek a „harc”-ba. 
Amikor kiütött a spanyol polgárháború egyenként 
vagy tömegesen Spanyolországba mentek. 


Talán ez a réteg számolt le a legkegyetlenebb 
következetességgel kisebbségi helyzetével. Teljesen 
kivonta gyökereit a hazai talajból, az otthoni világ- 
ból. A hazai tájon üldözött volt, az élet nem marasz- 
totta, hát önmagán hajtotta végre a maradni nem 
tudás, a szétszóródás szörnyű ítéletét. 
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A FELVIDÉK 


Nagy-Magyarország felvidéke sokkal kisebb 
terület volt, mint amekkorát most, a visszacsatolás 
után Felvidéknek nevezünk. Egykor az északi vár- 
megyék, vagyis Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Zólyom, 
Trencsén, Árva, Liptó, Túróc és Szepes vármegye 
területét foglalták össze a Felvidék elnevezés alatt. 
A cseh megszállás a fogalmat kiterjesztette, most 
olyan területeket is illetünk ezzel az elnevezéssel, 
amelyek azelőtt nem tartoztak a Felvidékhez. A 
Csallóköz vagy a Mátyusfölde a nagy magyar 
síkság pusztai, kulturális és társadalmi közösségébe 
tartozott, ma is oda tartozik és nem az északi városias 
peremvidék vonzásába. A húszéves szláv megszállás 
azonban egységes hatások alá helyezte az egész 
elszakított területet és így mégis létrejött valamiféle 
közösség a déli síkság és az északi hegyek között. 
E közösség súlyos lényege, hogy mindkét vidék 
egyformán tárgyi és dologi kelléke lett egy nép 
feltörő, imperialista hatalmának. 


„Az államférfiú, akinek szelleme nem foglalkozott 
hazájának egyik jelentékeny vidékével, nem lehet 
nemzetének nagy államférfia.” A szomorú emlékű 
Grünwald Béla mondotta ezt a Felvidékről írott 
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politikai tanulmányában a mult század hetvenes 
éveinek második felében. Megállapította, hogy a 
Felvidék Magyarország egyik legfontosabb része, 
de a közvélemény és a politika e vidék természetét 
és fontosságát alig ismeri. Mostanában sokszor 
gondolok „A régi Magyarország” írójának meg- 
állapítására, mai érvényét keresem és sajnos meg is 
találom rengeteg esetben. A kiegyezés után a magyar 
köztudat valóban alig fogta fel az országos politika 
minden kérdését. Hisz csak akkor született az ország. 
Ma talán a magyar közösségi tudat dolgában jobban 
állunk. Érzelmi vonatkozásban mindenesetre jobban 
mint a hetvenes évek elején. De ismerjük-e hazánk 
minden szeletét és ismerjük-e a Felvidéket, mégpedig 
úgy, hogy Grünwald Bélának zavartalan földöntúli 
nyugalma legyen? 


A Felvidék egy részét visszacsatolták az anya- 
testhez. Ki mondja meg, hogy mit csatoltak vissza? 
Közösségi tudatunk felkészült megfelelő módon erre 
az eseményre? Érzelmileg igen, de értelmileg 
alig! Az anyaországi magyar általában furcsán 
gondol a visszacsatolt tájak emberére. Idegesíti, 
hogy más, nem olyan, mint ő maga. A bátrabb 
anyaországi magyar szövetségesét köszönti a fel- 
vidékiben. Úgy véli, hogy a két évtizedes kisebbségi 
élet a társadalmi harcok értékes típusává nevelte őt. 
A felvidéki ember bizonytalanul áll az új világban, 
az új keretek között és tájékozódik. Néha talán mega- 
lomániával juttatja kifejezésre, hogy más, mint az 
anyaországi. De szomorú, hogy a magatartásában 
megfeledkezik arról a szerepről, amit az egész 
magyarság vár tőle. Húsz évig a harcok kényszerültje 
volt a felvidéki magyar, most hódolatot vár, vagy 
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legalább udvarlást és abban a tévhitben él, hogy 
joga van a kényelemre. 


De képes-e egyáltalán az elvégzendő szerepre? 
Ismeri-e képességét és erejét? 


Húsz év alatt a Felvidéken senki sem gondolt 
arra, hogy összefoglalja a kisebbségi magyar sajátos- 
ságait és elénk állítsa tipizált mivoltában. Forrt 
és forrongott minden. A lelkek még tán jobban, 
mint a külső élet. Aztán egymás között voltunk 
és furcsa is lett volna, ha tárgyi messzeségből, hideg 
fővel tekintettünk volna életünkre. Mi önmagunkat 
is csak részleteinkben ismertük. Úgy, ahogy húsz 
esztendő során változtatott, gyúrt és alakított 
bennünket az idő. Amikor találkoztunk a kisebbségi 
életben, egyszerűen tudomásul vettük, hogy ismerő- 
seink is „felvették már a Batya-cipőt”. De rend- 
szerré építeni apró fájdalmainkat és a fájdalmak 
rendszerét hűvös fővel tudatosítani — képtelenség 
lett volna akkoron és nem is lett volna illő. Életünk 
tárgyi keretét, külső életfeltételeink rendszerét nem 
is ismertük, mint rendszert. Az összefoglalások 
mindig csak bizonyos távlatból lehetségesek. A 
kisebbségi sorsban, amikor fájtak, vagy szorítottak 
a helyzetek, életünkre és önmagunkra nem tekint- 
hettünk úgy, mintha tárgyak lettünk volna. Most 
az új helyzet és az új szerep a nemzeten belül 
elmúlt életünk megismerésére és rendszeres össze- 
foglalására kényszerít bennünket Én a húszéves 
kisebbségi sorsból úgy jöttem haza, hogy a felszaba- 
dulás másodnapján el akartam felejteni ezt a két 
évtizedet. Aztán rájöttem, hogy nem lehet elfelej- 
teni, de rájöttem arra is, hogy ezt, ha lehető volna, 
akkor sem szabadna megcselekedni. Megismertük 
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a tájat, életünk és szenvedtünk a Kárpátok kebelé- 
ben s most úgy érzem, hogy ez a különös vidék 
nemcsak multunkat, de jövőnket is elkötelezte. 


A bécsi döntőbírósági ítélet után előszedtük 
térképeinket s hosszú, nagyon hosszú idő multán 
először néztük meg azt a vidéket, amelynek egy 
része az ítélet alapján hazatért. 


 
 


Sokan akkor látták először, hogy az érdekes 
vidék hegyláncai mind merőlegesen állanak a trianoni 
határra, a völgyek Csonka-Magyarország felé nyíl- 
nak s ha elérik a határt, a trianoni sorompó zárja 
el őket. Délre sietnek a folyók. Délre futnak a 
vasútvonalak is, amelyek egykor virágzó városokat 
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érintettek és éltettek. A vasutakat szintén merő- 
legesen szabdalta a határ. Forgalmuk visszaesett. 
A vasútmenti városok szomorúan elsorvadtak a 
kisforgalmú és rozsdásodó vaspályák mentén. Az 
országutak egykor szintén a központot keresték, 
de jelentőségükből teljesen kiestek a világháború 
után. 


 
 


Semmi kétség, az élet olyan tényei ezek, ame- 
lyek az északi Felvidéknek a déli központra utaltságát 
fejezik ki, megállapíthatta ezt mindenki a térképek 
előtt. A geopolitika tényei igazolják hát és az álta- 
luk meghatározott gazdasági fejlődés, hogy a Fel- 
vidék életjoga a déli központhoz tartozás. Hozzuk 
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közelebb egy adattal azt, amit a térkép is kifejez. 
Csehszlovákia idején Szlovákia, tehát az egész régi 
és az új Felvidék együttvéve átlag 1,600.000 tonna 
árut szállított évente Magyarországnak a trianoni 
határok ellenére. Magyarország kivitelének évi 
átlaga 300.000 tonna áru volt. A megcsonkítás 
ellenére is hát az volt a helyzet, hogy az elszakított 
északi peremvidék természetes központja felé, a 
magyar síkság felé gravitált. 


A visszacsatolás boldog napjaiban hosszasan 
tanulmányoztuk a Felvidék néprajzi térképeit is. 


Sávok húzódnak a néprajzi térképen, párhuza- 
mosan kísérik a határokat, és nagyjelentőségű ténye- 
ket fejeznek ki. Olyan tényeket, amelyek a geopoli- 
tika változatlan határozóival szemben folyton ide-oda 
tolódtak a Felvidéken a történelem folyamán és dina- 
mikus viszonyukkal meghatározták az északi rész, sőt 
talán az egész magyarság politikai és társadalmi 
fejlődését. Az etnográfia színei közül elsőnek a 
magyarság feketéje ötlik szemünkbe. A trianoni 
határ Pozsonytól Szlatináig jól bent a feketében 
futott végig. A termékeny völgyekben a fekete 
mező sok helyütt felfutott északra, ahol útját a 
szlovákság merőlegesen sávozott foltjai állták el. 
Egy-két helyen az érintkezés oly dinamikus, hogy 
apró fekete és sávos foltokká törik az egységes határ. 
Ezek a szláv szigetek a magyarság etnográfiai egysé- 
gében, illetőleg a magyar szórványok az északi szláv 
tengerben. 


A fekete és sávos szigetek mellett vannak még 
más foltok is a felvidéki térképen. A folyók völgyeiben 
a németség szakadozott, a vizek irányait követő 
vízszintes vonalú szigetláncolatai futnak végig Nagy- 
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szombattól Poprádig, Nyitrától Handlováig, Iglótól 
Késmárkon és Lőcsén át Podolinig. E jelzések, 
illetőleg a három népiség egymáshoz való viszonya 
tulajdonkép a Felvidék történelme. 


A magyarok a termékeny déli síkságokról öm- 
löttek az északi határhegyek felé. Egykor a fekete 
szigetek mind beletartoztak az egységes feketébe. 
A szlávság északra húzódott terjeszkedésük elől. A 
magyarság már az első századokban a honfoglalás 
után elérte és szilárdan meglakta Nagyszombat és 
Galgóc magasságát. A Súr nevű falvak, vagy a 
Sempte nevű község Galgóc magasságában kimutat- 
hatóan Árpád-kori magyar telepítések. A szlávság 
sohsem élt a magyarság szervezett államformájához 
hasonló keretekben. Nem állott ellent a magyar- 
ságnak. A magyarság nem győzte le a szlávságot 
itt, mint hódító, csupán népi dinamikus erejével 
eltolta a déli síkságokról. Sem a magyar, sem a 
szláv mondavilágban nincs semmi nyom hódítá- 
sokról, illetőleg leigázásról. Annyit jelent ez, hogy 
a szlávság nem élt államszervezetben a Kárpátok 
alatt, olyan államszervezetben, mely fejlettebb közös- 
ségi tudatot teremthetett volna a magyarok érkezése 
idején. A magyarság és a szlávság között etnikai 
vízválasztóként a német telepes városok sora fejlő- 
dött. A folyók völgyein német parasztok vándorol- 
tak fel és ahol megvoltak a feltételek, az együttlakó 
népekkel polgári gócokat teremtettek. 


A régi Magyarország legjelentékenyebb városai 
a Felvidéken képződtek. Jelentőségük akkor nőtt, 
amikor a törökség a Felvidéken kívül meghódította 
a magyarság egész telep-területét. A török hódítást 
ugyanis az északi városok állították meg. A váro- 
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soknak addig csak pénzügyi jelentősége volt az 
ország szervezetében. A királyok tőlük kapták a 
legjelentékenyebb pénzügyi támogatást. A török 
hódoltság elől a magyarság tömegekben a Felvi- 
dékre menekült. A városokban, mint utolsó honi 
védekezési lehetőségben vetette meg lábát és a 
törököt tovább nem engedte. Az északi városok 
majdnem teljesen elmagyarosodnak ebben az időben. 
Pázmány korában Nagyszombatban a magyarság 
túlsúlyra jut. Kisebb helyek is hatalmas gazdasági 
és szellemi gócokká fejlődnek és bennük a magyar- 
ság Nyugattal tart gazdasági és szellemi kapcsolatot. 


Az ellenreformáció után azonban hatalmasan 
megpusztul a Felvidéken a magyarság. Kultúr- 
történetünk és népesedési fejlődésünk egyik leg- 
nagyobb tragédiája keletkezik a XVI. és XVII. 
században. A reformált magyarságot a városokból 
és a falvakból kiszorítják. A városok jellege újra 
német lesz. A kiürült és elpusztított falvakat 
szlávok népesítik be. Nem utolsó sorban magyaráz- 
hatjuk meg ezzel azt a szomorú tényt történelmünk- 
ben, hogy miért késett nálunk a nemzeti öntudato- 
sodás. A nemzeti állam városok állama, s nálunk 
a városok idegenek voltak. Ha a felvidéki városokat 
a magyarság alapítja, vagy ha időben szállja meg és 
magához hasonítja népességüket, vagy ha ki nem 
űzik városi magyarságunkat a városokból, akkor a 
nemzetté alakulás jórészt felvidéki ösztönzésére indul- 
hatott volna meg, hisz máshol az országban nem volt 
hasonlóan fejlett városi képződmény a török dúlás 
megszűnése után. A török megszállás előtt az északi 
városok a partikuláris küzdelmek egész sorát vívják 
az északi szláv és a déli magyar etnikum hatásai 
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ellen. Horváth Mihály írja ezzel kapcsolatban a 
következőket: „Ily indulattal azonban nemcsak 
a magyarok iránt viseltettek a német városiak; 
hasonlót tapasztalhattak a szlávok is. A selmeci 
német közönségnek oly nagy volt a szlávok iránti 
gyűlölete, hogy ezek tanácsrendelmény által a 
városokból is kitiltattak; kik pedig közülük polgári 
joggal bírtak, jogaiktól a tisztviselésre fosztattak 
meg. 1551-ben a városi tarács megengedi a varga 
céhnek, hogy azontúl minden szláv elől elzárhassa 
testületének jogait.” Az összes bányavárosokban 
valószínűleg ez volt a helyzet. S ebben a történelmi 
távlatban mennyire groteszk például, amikor Sladko- 
vics, a romantikus szlovák költő, a XVIII. század 
elején Körmöcbányáról, mint a szlovákság „anyjáról” 
énekel. 


A fiziokrata és merkantil Habsburg-lotharingiai 
uralkodók már gazdaságpolitikai terveket valósí- 
tanak meg, hogy Magyarországot beleszorítsák az 
agrárfeudalizmusba. Az országot agrártermékek elő- 
állítására kényszerítik, míg az örökös tartományok- 
ban az ipart fejlesztik. A Felvidék városi kultúrája 
ennek következtében teljesen visszaesik, megáll. 
Pedig az egész országban csak itt volt meg az iparos 
városi kultúra kifejlődésének minden feltétele: a 
városi lakosság műveltsége és sűrűsége, természeti 
gazdaság, vas, szén, vizi hajtóerő stb. A városi 
népesség már századok óta iparral és kereskedelem- 
mel foglalkozott, ipari és kereskedői hajlamait tel- 
jességgel kifejleszthette. Mind e feltételek virágzó 
gyáripar megalkotói lehettek volna. Teljességgel 
helytáll Grünwald megállapítása: „Ha a magyar 
király gazdasági politikája odairányult volna, hogy 
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Magyarországon azt éppen úgy fejlessze, mint Auszt- 
riában, akkor Magyarország Felvidékének époly fej- 
lett gyáripara lehetett volna, mint Csehországnak 
s kétségtelen lendületet nyert volna az ország többi 
részeiben is, Magyarország gazdasági egyoldalúsága 
megszűnik az ipar és kereskedés kifejlődésével. Az 
iparos- és kereskedőosztály megerősödésével egész- 
ségesebbé vált volna a nemzet organizmusa, emelke- 
dett volna kultúrája, fokozódott volna pénzügyi ereje.” 
A Felvidék etnikai ellentétei mellett egy kegyetlen 
gazdasági politika folytán is kiesett össznemzeti sze- 
repéből. Nem fejleszthetett magyar polgárságot, mely 
időben gondoskodhatott volna arról, hogy ne marad- 
junk el Nyugattól egy-két évszázad hosszával a 
modern fejlődésben. 


Mennyi, mennyi magyar reménység foszlott 
szét e merőlegesen délre futó völgyekben! Van 
egy történelemszemlélet, amely negatívumaiban és 
elmaradásaiban fogja fel a népek fejlődését. Nem azt 
nézi, mi történt, hanem azt, mi történhetett volna, 
ha nem marad el egy bizonyos történelmi vagy 
társadalmi esemény. Vajjon mi történhetett volna, 
ha a felvidéki városok kultúrája magyarrá válik, 
mondjuk legalább a XVII. században? Mindenesetre 
kevesebb társadalmi, politikai és gazdasági utópolgári 
követelmény megvalósításán kellene törni magát a 
mai nemzedéknek. 


Bécsben 1746-ban már kereskedelmi tanácsot 
állítanak fel („Commercierath”). Ez a szerv tervet 
készít, hogy Magyarországot csak nyersterményeket 
előállító tartománnyá tegye. A Felvidéken megáll 
az ipar fejlődése. Az északi megyéket legfeljebb 
Galícia foglalkoztatja. Az országot a bécsi árukeres- 
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kedelem árasztja el. A felvidéki ipar ebben az időben 
egyetlen olyan árut sem termel már, amelyet II. Jó- 
zsef felvehetett volna az Északamerikai Egyesült 
Államokkal kötött kereskedelmi szerződés jegyzékébe. 
Ebben a gazdasági pangásban a Felvidéken újra 
további népi eltolódások mennek végbe. Északról 
a szlávok behúzódnak a városokba, elszlovákosítják 
azokat és hullámaik maguk alá temetik az északi 
megyék magyar nemességét. Mária Terézia ural- 
kodása idején Trencsén, Turóc, Liptó, Árva, 
Zólyom, Szepes és Sáros vármegyékben a magyar 
nemesség a szláv parasztság nyelvét veszi át és 
elvész nemzete számára. A városi ipar a leg- 
közvetlenebb szükségletek kielégítésére szorítkozik, 
csak a legközelebbi vidéknek termel. Az iparosok, 
kereskedők és bányászok földműveléssel is foglal- 
kozni kezdenek. Igy kapcsolatba kerülnek a köz- 
vetlen szláv etnikummal, melynek következtében 
megindul elszlávosodásuk. 


A városodás elért foka is visszasorvad. Az 
országban csak a nagy alföldi parasztvárosok fej- 
lődnek. De mi ez Nyugathoz képest? Szellemeink 
pedig már Nyugatot járják. Kármán, aki a felvidéki 
Losonc ódon temetőjében tért nyugtalanságából 
örök nyugalomra, így kiáltott fel: „Vagy lesz-e 
Pannoniából valaha Albion? Támadnak Newton, 
Locke, Shakespeare és Miltonok itt is közöttünk, 
akik...” Aztán maga felel önmagának s tudatában 
benneéghetett az ország esettsége fölött való nem- 
zedéknyi kétségbeesés: „Félre vakmerő álom, amely 
ámító képeiddel csalogatsz.” Grünwald Béla pedig, 
aki éppenúgy fájlalta városias elmaradottságunkat, 
mint Kármán, egy évszázaddal később ezeket mondja 
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erről a szomorú korról: „A nemzet organizmusa 
csonka volt, hiányzott belőle egy tag, mely az európai 
nemzetek emelkedésének, hatalmának, kultúrájának 
főtényezője, a magasabb gazdasági és szellemi munka 
orgánuma: a város és a polgárság.” Megvoltak 
ezek az elemek, éppen a Felvidéken voltak meg, 
de ebben a században sem fejlődhettek ki megfelelő 
mértékben. A politikai és gazdasági érdekek, a 
néprajzi viszonyok, a gazdasági és természeti fel- 
tételek nem találkoztak, hanem szertehúztak a 
fejlődésben és nem hoztak létre egységes kultúr- 
haladást. 


Végre úgy látszott, hogy Széchenyi István 
megteremti a magyarság gazdasági egységének tudatát 
és modern gazdasági fejlődésbe fog az egész ország. 
Petőfi, nemzeti tudatunk és szellemi létformánk 
megteremtője, csodálta, de nem szerette a Fel- 
vidéket. Ez a demokrata forradalmár az északi 
városokból futott le az Alföldre. Mindenesetre 
érdekes ellentmondás ez, ha figyelembe vesszük, 
hogy ő egy olyan tudatformát fejezett ki, amely 
Nyugaton elsőrendűen városi termék. A XVII. és 
XVIII. század esettségének következménye volt, 
hogy az ország átalakulása a XIX. század elején 
teljesen a városok nélkül ment végbe, pedig első- 
sorban a városoknak kedvezett a rendiség eltörlése. 
A Felvidék tán csak egyetlen esetben volt aktív 
szereplője e nagy átalakulásnak. Akkor, amikor a 
szlovákság szembeszállt a magyar szabadságharccal. 
Hurbán nagyobbára cseh és kisebb mértékben szlovák 
zsoldosai, fegyveresen léptek fel a magyar polgárias 
forradalom ellen. Nemzeti aspirációikat az orosz 
és osztrák feudalizmus oldalán vélték elérhetőnek. 
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Ez a tudatferdülés is szomorú következménye volt 
az előző századok visszanyomorított fejlődésének. 
Ez a visszanyomorodás a szlovákságnál mutatkozott 
a legtragikusabban. Lényege abban van, hogy a 
szlovák nemzeti ébredés teljes egészében udvarhű, 
aulikus, tehát feudális, nem polgári, következésként 
nemzetellenes gondolkodású vezetők irányítása alatt 
állt. Hurban az ébredés vezetője írja „Obrazy” 
(Képek) című kiadványában: „A nemzeti vezetők már 
a februári párizsi forradalom óta nem szívesen látták, 
hogy a magyarok forradalmi úton korlátozni akarják 
az uralkodót, a birodalmi kormányt és a nemzetisé- 
geket. De a nemzetiségek karddal döntenek sorsuk 
felett, életükkel és halálukkal megvédik az uralkodót, 
aki mindenki jótevője.” Ez a feudális színezetű 
szlovák törekvés e nép történetének egyik legérde- 
kesebb ellentmondása. Nyugat-Európában hatalmas 
ellenszenvet váltott ki, hogy a szlovák vezetők nem 
érezték meg a magyar átalakulás horderejét és azt 
megfelelő módon nem segítették. Hurban kísérlete 
óta egyes történetírók a szlovákokat és a cseheket 
természetüknél fogva reakciós nemzeteknek tar- 
tották. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy Kossuthot 
a magyar polgárias átalakulás hősét, Nyugaton a 
demokrácia apostolaként tisztelték. 


A kiegyezés előtt a német és szláv elem alkalmi- 
lag erősödött az északi részeken. Ez az erősödés 
azonban nem volt szerves társadalmi és gazdasági 
haladás eredménye. Éppen ezért a magyarságra 
nézve nem volt veszélyes. A szlávság erősödését 
a pánszlávizmus jelezte. Az abszolutizmus, különösen 
pedig Schmerling kormányzata vagy támogatta, 
vagy megtűrte e törekvéseket, mert bennük a magyar- 
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ság gyengítését látta. A kiegyezés sem hozott azonnal 
lényeges változást a magyarság számára. Az állam 
szervezete még tökéletlenül működött. A kor egyik 
legjobb történetírója szerint: „A magyar állam 
nagy nekünk és úgy lityeg-fityeg rajtunk, mint a 
megcsappant emberen a ruha. A nemzet teste és az 
ország határai között nagy hézagok tátonganak” 
Az állam nem volt képes kitölteni az országot. 
Nem volt akkora hatalmi szervezet, mint amekkorát 
az ország igényelt. Hatalmi tekintetben kevés volt 
az állam az országnak, talán annyira, mint amennyire 
a világvárosi jellegű főváros nagy lett minekünk. 
Voltak központi hivatalaink, de azért az alsóbb 
közigazgatásban olyan dolgok történhettek, amelyek 
veszélyeztették a magyarság érdekeit. Volt magyar 
iskolaügyi minisztérium, de voltak pánszláv gimná- 
ziumi tanárok, tanítók és iskolák. Volt magyar 
belügyminisztérium, de voltak pánszláv hivatal- 
nokok, jegyzők és szolgabírák. Volt magyar igazság- 
ügyminisztérium, de voltak pánszláv bírák. Igen, 
nagy volt az ország, fityegett rajtunk, mint a bő 
ruha, a test és ruha közötti térben levegőt kapott 
a pánszlávok szervezkedése. 


A kiegyezés után sokáig az a helyzet, hogy a 
magyar államiság zavartalan hagyja az etnikumok 
viszonyát a Felvidéken. A Felvidék ebben az idő- 
ben valóban a vidék jellegét viseli magán, s alig 
látszik, hogy a központi kormányzattal rendelkező 
ország része. A magyar polgárosulás minden szer- 
vezeti támogatás nélkül, önerejével indított rohamot, 
hogy érdekkörébe, az ország gazdasági és szellemi 
javainak keringési rendszerébe vonja a Felvidéket. 
Ami itt a XIX. században történt a magyarság érde- 
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kében, azt a meglendült magyar polgári életforma 
fölénye érte el a céhpolgári városokban. 


Bámulatba ejt a világháború előtti fejlődés 
4—5 évtizede! Mintha a magyar ekkor kipótolni 
akarta volna az évszázadnyi késedelmeket a gazda- 
sági és kultúrális haladásban, valamint a nemzet 
csinosodásában. Ez a heroikus erőfeszítés annál 
értékesebb, mert óriási mesterséges akadályok is 
visszafogták. Nincs önálló magyar vámterület és 
az osztrák ipar még mindig versenyképes a magyar 
piacokon. A magyar kormány gazdaságpolitikája 
az ország geopolitikai adottságaira épült. A Fel- 
vidéken gyárak létesülnek. Kihasználják az összes 
természeti feltételeket. A kormányzat az ipari és 
gazdasági szakoktatást az iparral párhuzamosan fej- 
leszti. Éppen a Felvidéken létesülnek az első ipari 
szakiskolák. A vasipar fejlődése oly tágas, szédü- 
letes a Garam-völgyében, hogy ezt a vidéket méltán 
lehet a mi Rajna-vidékünknek nevezni ebben a 
korban. A stószi kés- és kapagyár meghódítja a 
piacot Odesszáig és Konstantinápolyig. Losonc 
gyáripari fejlődése mesébe illő. A késmárki műhímző- 
ipar Nyugat metropolisainak dolgozik. Pozsony és 
Nagyszombat külön lüktető gyárvárost kap. Az ipari 
haladás rohama ez, nem is illik rá a fejlődés szó, 
ami lassú tempózás képét hívja elő tudatunkban. 
A magyar polgári életforma fölénnyel hódít nem- 
zetiségi területen. Nemcsak a szláv vidéken, hanem 
a német városokban is. Ady Endre ebben a korban 
írja nagy cikkeit a városos Magyarországról. Szemét 
elsősorban a nemzetiségi területeken lévő városokra 
szegzi, a felvidéki városok közül Pozsonyra, Kassára, 
ahol a magyar életforma kultúrharc árán épül és 
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értéktöbbletével magához vonzza a nemzetiségi 
elemeket. A Felvidéken a népek viszonya a magyar- 
ság javára kezd eltolódni. A legkisebb ellenállást 
a szlávság tanúsítja. Feudális és pátriárkális elő- 
életéből, ha emelkedni akar, csak a magyar polgári 
kultúrába léphet. Grünwald Béla mondja a Felvi- 
dékről írott tanulmányában erről a folyamatról: 
„A tótnak nem ő maga, hanem a magyar az ideálja, 
a tótság magasabb fejlődési stádiuma nem őbenne, 
hanem a magyarságban van.” Az öntudatosabb 
szláv intelligencia rezignált idegenkedéssel áll a 
fejlődéssel szemben. A szlovák vidékbe temetkezik, 
bezárkózik eltorlaszolt hegyi falvaiba, kisnépű paró- 
kiák ódon körülményeibe s a nép etnográfiai saját- 
ságai vigasztalják a hiányzó nemzeti tulajdonságo- 
kért és önállóságért. Stefanek szlovák író mondotta 
erről az intelligenciáról: „Igy éltek a mi hazánk 
fiai elvágva a világtól, belefeledkezve a hegyi falvakba, 
ahol szomorú, csupasz, egyszerű és szegény az élet. 
Szakművecskéken dolgoztak, méhészkedtek és halász- 
tak, vagy verseket írták, olvasták a Narodnie Novinyt 
(Nemzeti Ujság), a Hlásnikot (Ébresztő), az asszo- 
nyok a Gartenlaube-t lapozgatták, szerény uzsonnács- 
kákra jártak, sokat kártyáztak és pletykáltak, szidták 
a rossz világot és suttogva a magyarokra panaszkod- 
tak.” A vidékiesség temette el őket, nem volt 
sajátszerű polgári fejlődési, emelkedési lehetőségük. 
A költőket legfeljebb a pánszláv csoda várása indí- 
totta versekre. 


Ha igaz, mintahogy igaz az a történelemszemlé- 
let, hogy a nemzeti kultúrát, általában a nemzeti 
létformát végső fokon a modern ipari fejlődés teremti 
meg, akkor azt mondhatjuk, hogy a Felvidék szene, 
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vasa, ércei, a bányák és kohók, a vizek és szelek 
hajtóereje, a népesség ipari és kereskedelmi készsége, 
az utak forgalma, mind-mind a magyar nemzeti 
éltforma feltétele, megteremtője és fejlesztője volt 
ebben az időben. A modern magyar urbánus 
kultúrát és haladást tán az ország egy része sem 
szolgálta oly erővel, mint a Felvidék. A szlovákság, 
amikor népi megmaradását tudata szükségesnek 
tartotta már, csak úgy őrizhette meg önálló létét, 
ha a polgári fejlődést saját javára fordította, vagy 
ha valamely rokonnép urbánus életéhez kapcsol- 
hatta a maga sorsát. A magyarság elsodró emelkedése 
mellett, az utóbbi lehetőséget választotta. A Fel- 
vidék szláv etnikuma valami nyugalmi helyzetet 
keres a magyar vonzás és a csehek támogatása között 
a monarchiában. A szlovákokban fel sem merül az 
a szándék, hogy más politikai, gazdasági és kultúrális, 
egyszóval más történelmi erőtérbe szakítsák a Fel- 
vidéket, vagy annak egy részét. Hodzsa egykori 
programmja szerint a szlovákság: „ha nem akar 
áldozatul esni az elmagyarosodásnak, szükséges, hogy 
a hozzá nemzetileg legközelebb álló testvéreitől 
fogadjon el támogatást, amennyire ezzel a magyar 
állam területét és biztonságát meg nem sérti.” 


A szlovák vágyak azonban egyre centrifugálisab- 
ban sugároztak a Fehér-Kárpátokon túlra a csehek 
felé. A szlovák intelligencia azonban a cseheket 
nem ismerte eléggé. Nem ismerte a „testvérnép” 
mohóságát, s tapasztalatok híján nem sejtette, hogy 
a csehszlovák kölcsönösséggel épített új állam 
húszéves alkalom lesz a cseh mohóság kielégítésére. 


A Felvidék a békeszerződésekig Magyarország 
nagy kohója volt. Három etnikum ércállománya 
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olvadt benne a történelmi fejlődés során, aszerint, 
hogy melyik életformájából sugárzott a kohó olvasztó 
melege. A világháború után is megtartotta ezt a 
szerepét, de ekkor már nem egy magasabb életforma 
értékes tüze volt az olvasztó erő, hanem egy szorgal- 
mas kispolgári nép kazár mohósága, amely alól a 
szlovákságnak éppenúgy fel kellett szabadítani magát, 
mint a magyarságnak, ha meg akarta óvni nemzeti- 
népi önállóságát és jellegét. 


Álljunk meg egy pillanatra s nézzük meg az 
új államot, a csehek kazár mohóságának e pompás 
szervezetét. 
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FELVIDÉK: »GYÁRAK TEMETŐJE« 


A cseh államot hamarább teremtették meg, 
mint Csehszlovákiát. Az államnak fegyveres erővel 
kellett birtokba vennie az országot. Felépítettsége 
és szerkezete akkor mutatkozott meg valójában, 
amikor a fegyveres hódítás befejeződött. A csehek 
történelmi fejlődése záróköveként úgy állott ott ez 
a különös szervezet, mintha a nemzeti harc minden 
politikai és gazdasági hagyományát megcsúfolni 
akarta volna. 


Ha a politika valamely nép tudatosított érdekei- 
nek érvényesítését jelenti, akkor a csehszlovák állam 
megalkotásánál nem lehet ilyen értelmű politikai 
törekvésekről beszélni. A háború vége felé a cseh- 
országi ipar már régen túlhaladta fejlődésében azt 
a szintet, amikor feladata a nemzeti szükségletek 
kielégítése volt. A csehországi ipar a monarchia 
51 milliós belső fogyasztó piacára dolgozott és kül- 
földre is szállított. A háború után a monarchia 
iparának 75%-a maradt a köztársaság területén. 
De ez a hatalmas ipar ezután már csak 13 milliós 
belső fogyasztópiacra támaszkodhatott. Gazdasági 
értelemben valóságos szörnyszülött lett az új állam, 
ahol politikai ösztönök keresztül-kasul szabdaltak 
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geopolitikai tényezőket és az ipari termelés hagyo- 
mányait. Úgy lehet ezt csak megérteni, hogy az 
új állam létrehozásában polgári elemek nem vettek 
kellő súllyal részt. A döntő szó a hivatalnoki közép- 
osztályé és a cseh agrároké volt, akiknek nem volt 
érzéke az ipari termelés szükségletei és igényei 
iránt. A cseh középosztály és az agrárok az udvarhű 
nagybirtokosokra és az egyházra akartak döntő 
csapást mérni s közben az egész ipari életet romlásba 
döntötték. 


Elveszett a háború előtti belső fogyasztás nagy 
része. A régi belső piacokra nem lehetett már 
zavartalanul szállítani, mivel az utódállamok mind- 
egyike arra törekedett, hogy belső gazdasági életé- 
ben az egyoldalúságokat kiküszöbölje. A mező- 
gazdasági országok iparosítottak különösképpen 
akkor, amikor Csehszlovákia mohó agrárai mező- 
gazdasági védővámokat vezettek be. 


Kiszorították a középeurópai államok mező- 
gazdasági terményeit, de el is vesztették ezeket az 
államokat mint ipari fogyasztókat. A köztársaság 
kereteibe szorult ipar ezenkívül elvesztette a monar- 
chia háború előtti nyersanyag készleteinek nagy 
részét is, sőt elveszett a tőkekihelyezés lehetősége 
is a régi belső piacokon. 


A kormányzat ebben a helyzetben arra töreke- 
dett, hogy ezeket a hipertrofikus jelenségeket valami- 
ként kiküszöbölje és átszervezze az állam gazdasági 
szerkezetét. A nemzetiségek iparának leépítése 
következett be, hogy a belső fogyasztást a lehető 
legteljesebben a cseh ipar számára biztosítsák. 
A szudétanémetség ipara éppen úgy áldozatul 
esett ennek az iparpolitikának, mint a Felvidék 
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ipari termelése. A szudétanémetség telepein 150 
gyár rozsdásodott. A Felvidékkel szemben felállít- 
ják azt a tételt, hogy ennek a tartománynak nyers- 
anyagot termelő vidékké kell átalakulnia, s a kormány- 
zat az iparpolitika ezer lehetőségével arra törekszik, 
hogy megvalósítsa is ezt. 


A gyárak leépülnek, elpusztul a felvidéki ipar 
nagy része. Az utolsó háború előtti üzemi statisztika 
1910-ből való. A csehek először és utoljára 1926-ban 
készítettek üzemi statisztikát a Felvidéken. A fel- 
vételből a felvidéki ipar olyan hatalmas visszasor- 
vadása vált nyilvánvalóvá, hogy azontúl a cseh 
hivatalos statisztika nem mert szembe nézni többé 
ezzel a kérdéssel. Igy általánosságban csak azt 
állapíthatjuk meg, hogy a bányászat és kohászat 
1926-ig 25,7%-kal, a fémipar 29,2%-kal, az építő- 
ipar 3%-kal, a bőr- és kefeipar 18,8%-kal, a papír- 
és cellulóze gyártása pedig 4,8%-kal esett vissza a 
Felvidéken. A cseh megszállás egész idejére érvé- 
nyes üzemi statisztikát csak úgy lehet összeállítani, 
hogyha kinyomozzuk minden iparág, minden gyár 
történetét. Nagyon aprólékos és nagyon hosszadal- 
mas munka ez, remélem, hogy rövid időn belül 
közreadhatom eredményeimet. Kiviláglik majd, 
hogy a csehek milyen hatalmas ipart, gazdaságot és 
nemzetiségeket pusztító munkát végeztek a Felvi- 
déken a megszállás ideje alatt. 


Az ipari leépítések alapjaiban rendítették meg 
a felvidéki népek, főleg a szlovákság és magyarság 
gazdasági helyzetét és társadalmi szervezetét. A 
szlovák közírók többször tiltakoztak az ellen, hogy 
Szlovákiát agrárvidékké süllyesszék. Ezzel szemben 
a cseh közgazdák fő érve az volt, hogy a felvidéki 
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ipart mesterségesen létesítették, fejletlenebb is volt 
a történelmi országok iparánál, drágábban termelt 
s így tulajdonképpen a nagyrészt mezőgazdasági 
termeléssel foglalkozó szlovákságot kizsákmányolta. 
Szlovák szempontból tehát nemzeti szükség az, 
hogy a cseh ipari termékeket fogyasszák. A tények 
tiszta fényénél teljes valótlanságnak bizonyul ez a 
beállítás. A felvidéki ipar sok esetben elérte, sok 
esetben pedig túl is haladta a cseh ipar fejlettségi 
fokát. Ha az egyes üzemekben a foglalkoztatott 
munkások és lóerők számát összehasonlítjuk, akkor 
azt látjuk, hogy a felvidéki építő-, textil-, bőr-, 
papír- és malomipar messze meghaladta a hasonló 
cseh iparágak fejlettségi fokát. Az építőiparban a 
Felvidéken például 1,5 lóerő esett egy munkásra, 
míg a cseh tartományokban 1,3. A textiliparban 
ez az arány szintén 1,5, a cseh tartományok 1,3-ével. 
szemben. A papíriparban 3,7 áll 3,4-el szemben. 
A malomiparban pedig 2,1 lóerő áll 1,7 lóerővel 
szemben. Ugyanakkor a felvidéki faipar és grafikai 
ipar ebben a tekintetben egyforma szinten volt a 
cseh fa- és grafikai iparral. A technikai fejlettség 
szempontjából tehát a felvidéki ipar megállta volna 
a versenyt a történelmi országok iparával, ha a vál- 
tozás és a cseh iparpolitika nem kényszerítette 
volna arra, hogy a cseh ipar javára átengedje a 
terepet. 


Mindent egybevetve a következő iparágak 
indultak sorvadásnak és hanyatlásnak a Felvidéken 
a cseh megszállás alatt. Elsősorban a bányászat 
és a kohászat sorvadt el. Visszafejlesztették a virágzó 
fémipart. Lerombolták a felvidéki faipart. Ennek 
következtében és a beállott általános elszegényedés 
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folytán visszaesik az építőipar. Tönkre megy a szép 
multra visszatekintő üvegipar. A textilipar állandó 
nyersanyaghiány miatt sorvad. A felvidéki bőr- 
és kefeipar nem állja Bata-versenyét. A papír- és 
cellulózegyártás a hasonló cseh vállalatok versenye 
alatt megy tönkre, mint az összes felsorolt ipar- 
ágak. Ugyanez a sorsa a szlovákiai vegyi iparnak is. 


Ugyanakkor vannak fejlődő iparágak is. Fej- 
lődik a gumi ipar, melyet egyetlen gyár, a pozsonyi 
Matador-gyár képvisel. A csehek fegyverkezése a 
motorizmus kifejlesztéséhez vezetett. Ez biztosí- 
totta a Matador-gyár létét. Fejlődnek az élelmiszer- 
iparok, mert a Felvidéket a cseh tartományok élés- 
tárává degradálták. No és végül fejlődik még egy 
iparág és ez a villamos erő fejlesztése. Villamos 
energiát nagyon költséges lett volna 1000 kilométernyi 
távolságból a cseh tartományokból szállítani a Fel- 
vidékre. A villamoserő iparszerű termelése ezért 
fejlődhetett a Felvidéken a cseh megszállás alatt. 


A helyzetkép ismertetése után szavakat keresünk, 
melyek összefoglalnák e szomorú tények általános 
értelmét. Néma gyárak, rozsdásodó gépek, hideg, 
kihűlt kohók és sötéten vádló gyárkémények jelen- 
nek meg emlékeinkben. A kép alá felírásul ezt 
lehetne oda tenni: „Gyárak temetője”. Valóban 
a Felvidék gyárak temetője volt a húszéves cseh 
megszállás alatt. 
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A MAGYAR FÖLD SORSA 


Előre kell bocsátani, hogy a csehek a földre- 
formra vonatkozó adatokat, miként általában azokat 
az adatokat is, amelyekből a kisebbségi helyzet ked- 
vezőtlen vonatkozásai megállapíthatók, enyhén szólva, 
diszkréten kezelték. Eléggé vigyáztak arra, hogy 
nyilvánosságra ne kerüljenek. Érdekes példák vannak 
erre. Voženilek mérnök, a csehszlovák földhivatal 
vezetője a harmincas évek elején három hatalmas 
kötetben ismertette a földosztást az egyes ország- 
részekben. Felsorolt minden esetet, megjelölte a 
lefoglalt földek tulajdonosait, a kártalanítás összegét 
és az új tulajdonosokat. A hatóságok azonban a 
kiadványt, megjelenése után egy héttel, a forgalom- 
ból „kivonták”. Igy a csehszlovák földreform mono- 
grafikus feldolgozása és bemutatása egyelőre lehe- 
tetlen. Arra szorítkozhatunk hát, hogy megállapít- 
suk egy-egy idetartozó kérdés szociológiai jelentő- 
ségét a magyar kisebbség szempontjából. 


A magyar kisebbséget a létkérdés erejével érde- 
kelte a cseh földosztás végrehajtása a Felvidéken. 
Minden nép társadalmi élete annyit ér, amennyi 
termelő eszköz felett rendelkezik. A csehek jól meg- 
értették ezt az összefüggést a termelőeszközök és a 
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kisebbségi magyarság léte között. Minden erejükkel 
arra törekedtek, hogy, miután meghódították az 
országot, meghódítsák a termelőeszközöket is. Az 
imént láttuk, hogy miként szorult ki a kisebbségi 
magyarság az ipari termelőeszközök birtoklásából. 
Az első kétségbeesett esztendőkben, az ipari leépí- 
tések szomorú idején, a mezőgazdaságra szorult a 
magyarság gazdasági léte, s itt annál fontosabb lett 
a földnek, mint termelőeszköznek a birtoklása, 
minél több ipari üzem szünt meg és minél 
nagyobb lett a kisipar válsága. Kisiparosaink 
ugyanis sokszor úgy menekültek meg attól, hogy 
a társadalmi lét alapjairól ne szoruljanak le a 
semmibe, hogy gazdálkodni kezdtek kicsi parcel- 
lákon, nadrágszíj-földeken, dinnyét termesztettek 
vagy kertészkedtek. 


Ezek után ki ne érezné annak az eljárásnak tár- 
sadalmat bomlasztó szörnyűségét, amikor a cseh- 
szlovák kormányzat az ipari termelés tönkretétele 
után a földet is kihúzta a csehszlovákiai magyarság 
lába alól. A magyar föld sorsa a magyar kisebbség 
sorsa lett a cseh megszállás alatt. 


A földtulajdon megoszlása Csehországban volt 
a legegészségtelenebb. A kisbirtokos cseh paraszti 
tömegekkel szemben a német eredetű és német 
arisztokrácia állott nagy domíniumokkal. A cseh 
agrárok már régen farkasszemet néztek az ariszto- 
kraták kis csoportjával, akik az osztrák udvarral tar- 
tottak. A Švehlák, Udržalok és Beranok népe a 
világháború fordulataiban egyre izgatottabban és 
éhesebben kémlelte a változás lehetőségét. Egyik 
szemét a monarchia hadi helyzetére, a másikat 
pedig az arisztokrácia nagybirtokaira függesztette. 
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S ebben a második vonatkozásban — meg kell 
hagynunk — volt mire függesztenie szemét, mely- 
ben a földéhség tüze lobogott vészesen. Csehország- 
ban 245 nagybirtok az egész ország területének 
283 százalékát foglalta el. 150 arisztokrata család- 
nak a megművelhető terület (5,206.448 hektár) egy- 
harmada volt birtokában, pontosan 1,735.482 hektár. 
Egy-egy arisztokrata családnak átlag 11.569 hektárra 
rúgott birtoka. A cseh polgári felső réteg époly jól 
érezte magát a monarchia kereteiben, mint az ariszto- 
krácia. Az uralkodó neve egy nyelvben sem juttatja 
úgy kifejezésre az alattvalók szervilizmusát, mint 
éppen a cseh nyelvben. A „mocnárzs” (pontosan: 
mocnář) szó az alattvalók függenivágyát oly pompá- 
san érzékelteti, hogy szinte már alattvalói mazo- 
chizmusnak vehető ez. Bezruč nemzetébresztő és 
cseh nemzeti tudatosságot élesztő verseit megszállott 
intellektuellek, munkások, szolgák és szolgálók 
olvasták. 


Mikor az új állam megalakult, a cseh agrárok 
úgy érezték, hogy ütött a leszámolás órája az ariszto- 
kráciával. A földosztás céljaira lefoglaltak összesen 
3,963.064 hektárt. A föld lefoglalása és felosztása 
odairányult Csehországban, hogy likvidálják a cseh 
arisztokráciát. Nemzetiségi területeken már az volt 
a cél, hogy tönkretegyék a nemzetiségek nagybirto- 
kosait. 


A földbirtok legnagyobb terjedelmét 150 hek- 
tárban állapították meg. De természetesen a föld- 
osztásról szóló törvények sok kivételt is felsoroltak. 
A törvényeket éppen ezért úgy használhatták, amint 
azt a cseh nemzeti, gazdasági és politikai érdekek 
követelték. 
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A csehszlovák állami statisztikai hivatal közlése 


szerint a földlefoglalást a következő mértékben haj- 
tották végre: 
 


 
 


A lefoglalás alá eső 
birtokcsoportok 


hektárokban 
 


Csehország, Morvaország és 
Szilézia 


A lefog-
lalások 
száma 


A lefoglalt föld 
nagysága 


hektárokban %-ban 


     250 hektárig.. 81 16.303 0,7 
     250—500..... 251 90.151 3,8 
     500—1.000 ..... 189 130.745 5,5 
  1.000—5,000..... 261 605.941 25,4 
  5.000—10.000 ..... 59 432.517 18,1 
 10.000—50.000 ..... 40 805.603 33,1 
 50.000—100.000....... 2 172.060 7,2 
100.000-en felül......... 1 133.254 5,6 


Összesen 884 2,386.474 100,0 
 


 
 


A lefoglalás alá eső 
birtokcsoportok 


hektárokban 


Szlovákia és Kárpátalja 
A lefog- 
lalások 
száma 


A lefoglalt föld 
nagysága 


hektárokban %-ban 


    250 hektárig... 112 22.225 1,3
    250—500 ..... 427 149.402 9,0
    500—1.000...... 240 162.529 9,8
  1.000—5.000..... 207 421.052 25,3
  5.000—10.000..... 30 204.134 12,3
 10.000—50.000 ..... 26 486.281 20,3
 50.000—100.000 ...... 1 83.525 5,0
100.000-en felül……... 1 132.817 8,0
Összesen 1044 1,661.965 100,0 


A táblázat részben az eddig elmondottakat 
igazolja. A cseh medencében a nagybirtokok száma 
és terjedelme sokkal nagyobb volt, mint Szlovákiá- 
ban és Kárpátalján. Az 5000 hektáron felüli nagy- 
birtokok száma nagyobb Csehországban, mint a 
Felvidéken. Ez a birtokcsoport nagyobb területtel 
is vesz részt a földosztásban. A két legkisebb cso- 
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port, tehát a középbirtokok osztálya, Szlovákiában 
és Kárpátalján sokkal nagyobb mértékben szolgál- 
tatott földet a földosztás céljaira, mint a cseheknél. 


A mennyiségi és minőségi mezőgazdasági ter- 
melés szempontjából a középbirtok a legjobb üzem- 
nagyság. A csehek földreformja ezt az osztályt 
nagyobb mértékben sujtotta a Felvidéken, mint a 
cseh tartományokban. Ebből tehát az folyik, hogy 
a földosztás nagyobb mértékben növelte a mezőgaz- 
dasági termelés minőségi és mennyiségi zavarait a 
Felvidéken, s főleg magyar területeken, mint a cseh 
tartományokban. A cseh parasztpolgári réteg az 
agrárpárt segítségével mindig megőrizhette és kivon- 
hatta birtokait a földosztás alól. 


Már most az a kérdés, hogy mennyit osztottak 
szét a lefoglalt területekből. Ismételjük, a végleges 
adatokat nem hozták nyilvánosságra. Szlovákia és 
Kárpátalja pontos adatai csaknem teljesen ismeret- 
lenek. A lefoglalt gabonatermő terület az egész 
országban 1,395.731 hektárt tett ki. Ebből 1931-ig 
(ebben az évben közölték utoljára az adatokat) új 
birtokosok kezébe átment 814.000 hektár. 370.000 
hektárt a régi tulajdonosok kezén hagytak meg. 
A lefoglalt erdőkből és legelőkből a régi tulajdono- 
soknak meghagytak 812.000 hektárt, kiosztottak 
579.000 hektárt. A maradék 1,300.000 hektárt 
kitevő földbirtokokat a harmincas évek elején még 
a földhivatal „kezelte”. A földosztást nem fejezték 
be húsz év alatt sem. A földhivatal egészen meg- 
szüntéig s aztán a földművelésügyi minisztérium 
folyton osztott, cserélt, igazgatott és igazított hatal- 
mas területeket. Szlovákiában a lefoglalt mezőgaz- 
dasági terület 31 százalékát hagyták meg a régi 
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tulajdonosok kezén, egyéb területből meghagytak 
11 százalékot. Kárpátalján ez az arány 27, illetőleg 
4,16 százalék. 


A csehek megfelelően gondoskodtak arról is, 
hogy az új igénylők beruházási kölcsönökhöz és 
forgótőkéhez jussanak. Az állam a beruházási köl- 
csönöknél kilenctized részig szavatosságot vállalt a 
pénzintézetekkel szemben. A költségvetés állandóan 
hatalmas juttatásokban részesítette a földhivatalt. 
Az előirányzott tételeket sokszor messze túllépték. 
1919-től 1926-ig például 384,175.000 koronát irá- 
nyoztak elő a földhivatal céljaira. Ezzel szemben a 
bevételek olyan alacsonyak voltak, hogy a kiadások 
267,146.000 koronával meghaladták azokat. A föld- 
hivatal óriási alapok felett rendelkezett. Az utolsó 
években tartalékalapja 9.200,000.000 korona volt, 
A telepítési alap 1.300,000.000 koronára rúgott. 
A földeket 50—60%-os vételáron vették át a régi 
tulajdonosoktól. 


A földreform nacionalista végrehajtása áthatotta 
a csehek egész társadalmát politikai különbség nél- 
kül. Beneš lapja a „České Slovo” alapos soviniszta 
érzékkel ismertette a földreform nemzeti hasznát s 
Volavka, a cseh kommunista párt agrárszakértője, 
a nemzetközi proletárszolidaritás nevében ezt írta 
1922-ben: „Elégtételt kell vennünk a fehérhegyi csata 
után elkövetett gonosztettekért. Minden idegent el 
kell kergetnünk a földekről és megbosszulnunk.” 


Talán meg lehet érteni, hogy a cseh nacionalis- 
ták idegeneknek tekintették a fehérhegyi csata után 
betelepített osztrák vagy ausztrofil földbirtokos 
arisztokráciát. De miképpen számított idegennek a 
Felvidéken a magyar földbirtokosság s miért kellett 
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a fehérhegyi csata miatt bosszút állani rajta is? 
Itt épolyan logikai törés mutatkozik, mint Masaryk 
államjogi felfogásában. A cseh földbirtokos ariszto- 
kráciát a fehérhegyi csata elvesztése miatt kergették 
el, 300 évvel ugyan a vereség után. De a kisebbségi 
magyarság birtokos rétegét milyen érvek alapján 
tették tönkre? Az érdekek ismeretesek s annyira 
önzők és durvák, hogy velük kapcsolatban a csehek 
kifinomult beneši elméleti készsége is felmondta a 
szolgálatot. Nem bírták megtalálni az elméleti iga- 
zolást. 


A csehek a földosztással végeredményben arra 
törekedtek, hogy erős polgárparaszti réteget teremt- 
senek az új államban. A köztársaság ipari természetű 
volt, de leghatalmasabban a paraszti rétegeket támo- 
gatta. Mintha a cseh politikusok nem bíztak volna 
a cseh városi népességben, az állam súlypontját a 
falura és a parasztságra helyezték át ebben az ipari 
országban. A városok ipari népessége mindig nagy 
szociális nyugtalanságot jelentett. A kispolgárságot 
mindig csak a legnagyobb nemzeti érdekek vonalán 
lehetett egységesíteni. Ez a réteg egyéni önzését 
sokszor az anarchiáig is érvényesítette. De a falu 
konzervativizmusa, mérséklete és középszere jó 
színben tüntette fel Csehországot szövetségesei és 
patrónusai előtt. Azt bizonyította, hogy ez az ország 
minden politikai kilengésektől mentes és biztos lánc- 
szeme a háború utáni hatalmi berendezkedésnek. 
A háború vége felé mutatkozó szociális nyugtalanság 
a cseh emigrációt kellemetlenül érintette. Attól félt, 
hogy polgárisága hitelét veszti az antant előtt. 
A csehek mindvégig is féltek attól, hogy elvesztik 
polgári hitelüket. 
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Voženilek mérnök, a földhivatal vezetője, egy 


alkalommal közölte, hogy a kiosztott föld 78%-át 
kisigénylőknek juttatták, 22%-át pedig maradék- 
birtokosok kapták. A maradékbirtokokkal politikai 
szolgálatokat jutalmaztak. A maradékbirtokosok 
száma 1951 volt, ezek közül 1350 az agrárpárt, 
601 a szociáldemokrata párt vezetői közé tartozott. 


Vessük fel a kérdést: mi volt a magyarság 
osztályrésze a földosztásban? Nagyon nehéz, mert 
nagy férfierőre van szükség ezzel a kérdéssel szembe- 
nézni. A kisebbségi magyarság a közalkalmaztatás 
terén a csehektől azt követelte, hogy nemzetiségi 
arányszáma szerint jusson állásokhoz. A csehek ezt 
a követelést mindig elutasították, de a földreformmal 
kapcsolatban egyszerre csak magukévá tették. Azt 
bizonyították, hogy a kisebbségi magyarság szám- 
aránya szerint, sőt azon felül részesedett a föld- 
osztásban. Igy akarták igazolni azt, hogy a hatalmas 
magyar nagybirtokokból a kisebbségi magyarság 
megkapta azt a részt, amely őt számaránya szerint 
megillette. A többi természetesen a hódítókat illeti 
meg a demokrácia elvei és mértékei szerint. 


Megdöbbentő az, hogy ezt az érvelést átvette 
Surányi és Váradi, két szociáldemokrata politikus is. 
„Magyar mult és magyar jelen” című könyvükben 
megállapítják, hogy a magyar kisebbség Szlovákiában 
a lefoglalt földbirtokok területének 9,98%-át kapta 
s így jogos igényei teljesen kielégültek, mert népes- 
ségi arányszáma szerint még ennyihez sem lett 
volna jussa. Surányi és Váradi maradékbirtokokat is 
beleszámít a magyarságnak juttatott részbe, de ilye- 
neket legfeljebb az agrárpárt magyar tagozatának 
vezetői kaptak. Ha azonban azt vesszük alapul, 
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hogy mit kaptak a kis magyar termelők, akkor 
Szlovákiában 18.496 és Kárpátalján 970 hektárt, 
összesen tehát 19.466 hektárt vehetünk tekintetbe. 
Ezt a földet összesen 11.036 igénylő között osztották 
ki. Egy igénylőre nem jutott tehát még két hektár 
sem. De Surányi és Váradi a magyarság osztály- 
részét a kiosztott és nem a lefoglalt területekhez 
viszonyítva számítja ki. A földosztást nem fejezték 
be ugyanis húsz év alatt sem s a földhivatal és a 
mezőgazdasági minisztérium állandóan osztott és 
juttatott, de a magyarságnak a háború utáni első 
éveket kivéve már semmit sem adott. De a két 
csehszlovákiai szociáldemokrata közíró által kiszá- 
mított arány még így is magas. Pontosabban vég- 
zett számítások alapján a magyarságnak juttatott 
rész a kiosztott föld 7%-a, de a magyar birtokosok- 
tól elvett területnek azonban még 1%-a sem! 


A csehszlovák földreform telepítő politikája 
teljesen a kisebbségek ellen irányult. A földreform 
kapcsán Csehországban 124, Morvaországban és 
Sziléziában 24, Szlovákiában 55, Kárpátalján pedig 
11 telepet létesítettek. Ezenkívül Cseh- és Morva- 
országban, valamint Sziléziában már fennálló köz- 
ségekhez csatoltak 187, Szlovákiában 99 és Kárpát- 
alján 11 telepet. Új községekhez csatoltak a cseh 
tartományokban 1, Szlovákiában 25, és Kárpátalján 
1 telepet. Ezekből az adatokból az tűnik ki, mintha 
a legnagyobb telepítés Csehországban folyt volna. 
Ha azonban megnézzük, hogy hány telepes-birtok 
és mennyi föld jutott a telepeknek országrészenkint, 
akkor egészen más eredményre jutunk. A cseh- 
országi telepekre 930 birtok esik, 5739 hektár föld- 
del. Morvaországban és Sziléziában 191 telepet 
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létesítettek 2319 hektárral. Szlovákiában a telepes- 
birtokok száma 2054 s a telepek területe 22.473 hektár! 
Kárpátalján 222 telepes-birtok létesült 3013 hektár 
területtel! 


Ezekből az adatokból már világos, hogy a tele- 
pítés súlypontja elsősorban a Magyarországtól elsza- 
kított területekre esett. A telepek a Felvidéken 
többféle cél szolgálatában állottak. Elsősorban 
gazdaságilag akarták gyengíteni a kisebbségi magyar- 
ságot. A telepeket kizárólag magyar nagybirtoko- 
kon létesítették, ahol a földet a demokrácia elvei 
szerint a magyar parasztságnak kellett volna adni. 
A telepítés másodszor demográfialiag akarta gyen- 
gíteni a magyarságot. Igy érthető, hogy a legnagyobb 
telepeket a legtisztább magyar vidéken a Csalló- 
közön és a Tiszaháton létesítették. A csehek így 
készítettek érveket arra az időre, ha a magyarság 
majd visszaköveteli magának az elszakított területe- 
ket. Szét akarták tépni a magyarság összefüggő 
demográfiai egységét. Érsekújvártól Ógyallán át 
valóságos telepes-láncolatot létesítettek egészen a 
Dunáig. A cseh sajtóban gyakran lehetett olvasni 
cikkeket, ahol a cseh közírók és politikusok például 
a Csallóköz tiszta magyar jellegét tagadták. Ezen a 
területen nem élt a háború befejeztekor egyetlen 
cseh vagy szlovák. De a telepítés során 22 nagy 
falunagyságú és több kisebb telepet alapítottak, 
hogy ezzel bizonyíthassák Csallóköz szlovák jellegét. 
A 22 falunagyságú csallóközi telep a következő volt: 
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A telep neve 
A földterület 


nagysága 


A telepes 
birtokok 
száma 


Miloslava .............        982            hektár 60 
Hodžovo............... 979 » 71 
Blahova Dedina ... 832 » 53 
Ves Bellova........... 811 » 61 
Hviezdoslavov...... 804 » 40 
Millenium ............ 800 » 28 
Gessayov ............. 604 » 37 
Michak Svaty ...... 567 » 24 
Šturovo ………… 565 » 38 
Vrbina .................. 525 » 27 
Hadovce ………... 439 » 25 
Süly .................... 412 » 16 
Macov …………. 411 » 22 
Okanyikovo ……. 387 » 19 
Alžbetova ……… 369 » 24 
Velky Lég ........... 260 » 16 
Tomašov ..........   259 » 23 
Fako .................. 259 » 15 
Blazov …………. 239 » 12 
Rustatina    


Tonška ….. 232 » 9 
Ves Hurbanova .... 173 » 9 
Korčány Etreove .. 119 » 5 


A telepeknek katonai és csendőri szerepe is 
volt a magyar vidéken. A telepesek katonai alaku- 
latba tartoztak. Selská Jizda-parasztlovasság nevű 
szervezetük kiterjedt az egész ország területére. 
A századokba elsősorban a telepek parasztságát 
szervezték. Később kiterjesztették ezt a keretet 
az egész szláv parasztságra, sőt nem paraszt elemeket 
is beszerveztek parasztlovasoknak. A telepek a 
határ mentén granicsár szerepeket is teljesítettek. 
A telepeseket katonai vagy csendőri szolgálatra 
azonnal igénybe lehetett venni. Az 1938 májusában 
és szeptemberében elrendelt mozgósításoknál ezeket 
a granicsárokat vitték először a határok, főleg pedig 
 


60 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


61 
 
a trianoni határ védelmére. A falvakat katonai és 
védekezési szempontok szerint építették. A házak 
betónalapzattal rendelkeztek. Hosszanti falaikkal a 
telep külső oldalára támaszkodtak. Az épületek 
nagy piacszerű táborhelyet vettek körül. Az ember 
önkéntelenül a husziták szekértáboraira gondolt, 
amikor látta ezeket. Ebből a szempontból a Tisza- 
salamon melletti telep volt a legjelesebb. Valóságos 
kis erődítés volt néhány méterre a Tisza partjától. 
A másik oldalon Csonka-Magyarország. A község 
közepén az egyik ház oromzatán egy freskó találóan 
fejezte ki a granicsár-küldetést. Egy halinás szláv 
vitézt ábrázolt a kép kivont karddal. Alatta ez a 
felirás: „Kdo jak slovak cítí, nech sa šable chití” 
(Aki szlovákul érez, ragadjon kardot). A halinás 
vitéz Hurban katonáját ábrázolta, ilyen junákokkal 
indult meg Hurban Kossuth Lajos forradalma ellen 
1848-ban. Az idézett rész abból a versből való, 
amelyet Hurban seregei énekeltek, amikor Komárom 
felé masíroztak. 


A telepek granicsár élete azért nem volt irígy- 
lésreméltó. Az északi hegyekből jöttek a telepesek, 
aláereszkedtek a magyar síkságra. A szegény hegyi 
mezőgazdálkodás viszonyaihoz mért szerény gaz- 
dasági ismereteket hoztak magukkal. Sok helyen 
nem is bírtak legyökerezni, a táj termelő hagyomá- 
nyait nem ismerték. Voltak olyanok is, akik a tele- 
pekről éjente vissza is szöktek falvaikba. Mindent 
ott hagytak, csak az ingóságokat mentették, azt, 
amivel jöttek. Népileg is egyedül érezték magukat 
az idegen környezetben és egészen biztos, hogy a 
magyar népközösség népi ereje bizonyos idő multán 
beolvasztotta volna őket. Számuk nem volt olyan 
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nagy, hogy ők olvaszthattak volna magukba magyar 
elemeket. Az asszimiláció törvényei szerint a sziget 
mindig könnyebben beleveszik a tengerbe, soha 
sem tudja szárazfölddé változtatni a tengert. A tele- 
pek mögött nem állt nagyobb népi közösségük 
és így élni nem lehetett nyugodtan és reményesen. 
Az állam ugyan jelen volt jegyzőjével, csendőreivel és 
bankjaival, de milyen élet az, amikor a riadt telepe- 
sek fegyverekkel és dugott katonai felszereléssel 
biztosíthatták mindennapi nyugalmukat az új kör- 
nyezetben? Úgy érezték, hogy nem tartoznak sehová. 
Az állam messzi hatalom volt, a csallóközi vagy 
mátyusföldei falvakban sokszor szinte csak elméleti 
tény, mégha agyontámogatta is őket. Érzelmileg 
rideg volt hát a granicsár helyzete, mintahogy rideg 
és szomorú minden szórványé. A környezettel 
való kibékülést és beolvadást nehezen lehet elkerülni 
ilyenkor. Sokan már szét is házasodtak a magyar 
vidéken és a telepek egyre jobban feladták szigeti 
életüket és olvadoztak a magyarság tengernyi öle- 
lésében. A telepeseket a mezőgazdasági kutató 
intézetek szakemberei keresték fel és szaktaná- 
csokkal látták el őket. De a népi megmaradás 
szempontjából a termelő szaktudás és a gazdaság 
még nem minden. A magyar falvak vérmes és szilaj 
népi élete, amelyben hatalmas erőket szabadított 
fel az állandó protestálás az állammal szemben, 
riadtságban tartotta az egyedülvalóságukban félénk 
és természetüknél fogva is csendesebb szláv grani- 
csárokat. Mást itt alig lehetett tenni, mint arra gon- 
dolni, hogy talán jó lesz megbékülni a környezettel. 


Végül elnemzetlenítő feladatuk is lett volna 
a telepeknek. Mindenütt szláv iskolák létesültek 
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a szórványokon. Ezekbe az iskolákba hódították 
be a magyar falvak fiatalságát. Ezt a célt félhiva- 
talos egyesületek is támogatták. A Slovenská Liga 
tüntette ki magát főleg ezen a téren. 


A mezőgazdasági termelés hihetetlen tempóban 
kapitalizálódott Csehszlovákiában. A parasztpolgár 
agrárok politikai hatalomhoz jutván, a paraszti 
érdekvédelmi szervezeteket érdekeik szolgálatába 
állították, gazdagodtak és nagytőkések lettek. Az 
alsóbb rétegek érdekeivel egyre kevesebbet törődtek. 
A cseh nép csak politikai szövetségesnek maradt 
meg, egyébként nagy agrár hasznok dologi kelléke 
és alkalma lett. Az agrárok teljességgel összponto- 
sították a mezőgazdasági értékesítést, a szövetkezeti 
ügyeket és a hiteléletet. A szövetkezeteket nagy- 
tőkés vállalatokká fejlesztették, ahol a nagy egyéni 
haszon lett a cél és nem a paraszti érdekek védelme. 
Az egyik cseh agrárpolitikus erről a helyzetről a 
következőket mondta: „Ekét vesz magának a föld- 
művelő és ezen az Agrárbank keres és a benne érdekelt 
nagybirtokosok. Eladja a répáját s ezen másodszor is 
az Agrárbank, aztán Anglobank, vagy a Živnobank 
keres és a nagybirtokosok a cukorgyárakban. Köt egy 
biztosítást s a pénzt ugyanazok az urak kapják. 
Eladósodik s a kamatokat ismét ugyanannak a réteg- 
nek fizeti.” Igen, az agrárok így összpontosítottak 
mindent, ami a mezőgazdasági termelés körébe 
vágott. A parasztság egy rövid kitérő után egyre 
jobban az eladósodás örvényébe került, éppen úgy, 
mint a háború előtt. 


A földreformot nem korlátozták csupán a föld- 
birtoklás célszerűbb átszervezésére, hanem kiterjesz- 
tették a mezőgazdasági ipari üzemekre is. Ha vala- 
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milyen mezőgazdasági ipari üzem kapcsolatban állott 
a földlefoglalás alá eső birtokkal, akkor ezt az ipari 
üzemet is lefoglalták és „felosztották”. A cseh 
agrárpolgárság itt a nemzetiségi agrárpolgárságot 
szorította ki és helyére telepedett. Szlovákiában és 
Kárpátalján a következő mértékben történt ez: 
 


A lefoglalt, »kiosztott« és a régi tulajdonosok 
kezén meghagyott mezőgazdasági üzemek 
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18  22 27 8 2 2 17 92


Összesen 295 3 5 95 231 38 38 10 66 828


Az adatokat Voženilek mérnök közölte. Meg- 
ismerjük belőlük a cseh földreform egy olyan oldalát, 
amelyről még magyar oldalon nem beszéltek. A mező- 
gazdasági ipari üzemek kisajátítását nem lehet az 
egészségtelen földbirtoklással megokolni, vagy iga- 
zolni. Ezek az üzemek magasabb mezőgazdasági 
kultúrformát jelentenek, a modern üzemi termelést 
viszik be vagy kapcsolják össze a mezőgazdasággal. 
Amikor egy nép már kifejleszti ezt a termelő formát, 
akkor mezőgazdasága megfelel a modern fejlődés 
követelményeinek. A cseh agrárok ezt a magasabb 
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termelőformát is elfoglalták a nemzetiségek mező- 
gazdaságában. A bankokról szólván megállapítot- 
tuk, hogy 1921-ben még nem volt cseh banktőke 
Szlovákia gazdasági életében, de tíz évvel később 
már a cseh tőke 24%-át teszi ki a szlovákiai bank- 
tőkének. A mezőgazdasági ipari üzemek lefoglalása 
és „kiosztása” a legnagyobb csatornája volt a cseh 
tőke beömlésének a Felvidék gazdasági életébe. 


Kisebbségi helyzetünkben óvakodtunk attól, 
hogy sérelmeink számontartásában merüljön ki min- 
den erőnk. Élnünk kellett az adott helyzetben s a 
magunk munkájával felkutatni lehetőségeinket. Kissé 
felötlik ez most bennem, hogy húszéves sorsunkat 
vizsgálván alig látok mást, mint sérelmeket, gravá- 
meneket. Szinte úgy volt, hogy a kisebbség teljesen 
önmagából merítette vitalitását. Nekünk ez volt a 
legfontosabb és sokszor el is felejtettük, hogy 
milyen helyzetben élünk és hogy milyen elveszejtő 
mélységeket teremtett számunkra az állam és a külső 
környezet. Adataimat már régen összegyüjtöttem s 
most, hogy újra előszedtem őket, szinte magam is 
alig hiszem, hogy valóban ilyen volt a kisebbségi 
helyzet. S ha ilyen volt, nem tartozik-e Európa leg- 
tehetségesebb fajtáihoz az én népem, mert meg 
tudott élni a vesztét oly pompásan kitervelő kör- 
nyezetben? 
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HANGULATOK, MOZGALMAK 
ÉS ÁRAMLATOK 


A beteg közérzetéről, hangulatai változásáról 
panaszkodik orvosának, s az meg tudja állapítani 
ebből azokat a szervi bajokat és elváltozásokat, 
amelyeknek a hangulatok a lélek síkjára felcsillant 
reflekszei. 


A közösségi életnek is megvannak a saját 
érzelmi, hangulatbéli tartalmai. Hiedelmek, eszmék, 
elvek uralkodnak a köz gondolkodásán. Mozgalmak és 
áramlatok tartalmaiba veti reményét és ebben a 
vonatkozásban méltán lehet közösségi lélekről be- 
szélni. Hadd panaszoljuk el hát a kisebbségi közös- 
ségi lélek fájdalmait, vizsgáljuk meg hangulatait, 
hadd beszéljünk mozgalmainkról. 


Meg kell itt jegyeznünk, hogy nem célunk a 
teljesség. Azok az íróink, akik a kisebbségi kérdéssel 
foglalkoztak, legtöbbször a hangulatok, mozgalmak 
és áramlatok ismertetésével és kritikájával törekedtek 
annak megértésére. Valóban a kisebbségi irodalom- 
ról, politikáról és mozgalmakról aránytalanul többet 
írtak, mint a kisebbségi helyzet mélyebb szociológiai 
és gazdasági vonatkozásairól. Bizonyos mértékig 
ismétlésekbe bocsátkoznánk hát, ha itt a teljesség 
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lenne a célunk. A társadalomtudományos szemlélet 
összefüggések fölfedezésére törekszik a szellemi jelen- 
ségek vizsgálatánál is. Ezért itt azt tartjuk felada- 
tunknak, hogy a szellemi és eszmei jelenségek mé- 
lyebb és messzibb vonatkozásait fedjük fel és jelez- 
zük, hogy „az anyagival egyívású volt a szellemi 
dolgok fejlődése is” a kisebbség életében. 


Nálunk mindig nagy szerepe volt azoknak, akik 
a köz hangulatait kifejezték. Nem is volt ezt nehéz 
elvégezni. Életünk szűk keretek között mozgott. 
Életformánkat joggal nevezhettük a börtön élet- 
formájának. Egy jó akusztikai feltételek mellett 
kilökött egyéni hangulat, vagy hangosan kimondott 
gondolat végig visszhangzott Pozsonytól Kassáig és 
Beregszászig. Sűrű volt a kisebbségi élet levegője. 
Nagyobb szociális nyomások sűrítették. S ebben a 
töményebb ájerben a rezgések gyorsabban terjedtek, 
mint a hang a töményebb halmazállapotú testben. 
Az elszakítottság fizikai fájdalmakkal és sajgásokkal 
hatott a népre. A közösségi hangulatot, a kisebbségi 
közösség hangulatait éppen ezért elsősorban politiku- 
sok és lírikusok képviselték. A politika és a líra 
fejezte ki leggyorsabban és legközvetlenebbül a 
lélek fájdalmait. A kisebbségi magyarság nehezen 
ismerte meg a szervezett cselekvés társadalmi értékét. 
A külső hatások ellen sokszor elégségesnek tartotta, 
ha fel-felberzenkedett benne a duhajság kedve. 


A háború utolsó éveiben mindenki érezte a nagy 
kataklizma súlyát. S a lélekben valami homályos 
vágy virult ki a megtisztulás után. A legnagyobb 
és a legszebben mondott szavak magasztos lendü- 
lete felelt meg ekkor a léleknek. A szép zengések 
nagy mámorba ringattak testet, lelket. Talán a tar- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


207 
 
talom nem is volt fontos ebben a különös világban, 
csak a szép, zengő forma, a muzsika, a legelvontabb 
formanyelv, mely már majdnem a tartalom tagadása, 
vagy a legszebb, a legvégsőbb tartalom. Egy fiatal 
költő, Mécs László tudta ezt a közösségi hangulatot 
kifejezni. „Hajnali harangszó” című kötete és cím- 
verse öntötte formába ezt a közérzetet. A vers 
csodálatos gyorsasággal végigperdült a kisebbségi 
területen. Nem hiszem, hogy lett volna ebben a 
korban irodalmi est vagy matiné, műkedvelői vagy 
önképzőköri rendezés, ahol ezt a verset elő nem adták 
volna. Nem a tartalma, hanem a muzsikája s e 
muzsika víg, derűs és örömös hangulata volt a sodró- 
erő, mely elvitte mindenhová. Meghatározhatatlan 
emocionális búgás keletkezett nyomán. Ha maga 
Mécs László szavalta ezt a programmversét, akkor 
olyan energiák sokasodtak a lelkekben, amelyek 
testiek ugyan, de az öreg Winiarsky, a biológiai 
művészetszemlélet megteremtője, belőlük származ- 
tatta a művészi erőkifejtést. Nagyot esett a felvidéki 
magyarság és nagyon meg akart tisztulni. Mécs 
után mindenki elmondta, s hányszor idéztük: 
„Tánc feszüljön a harangban, hajnalember szirom- 
tánca, mely magyar lányt, tót fiúcskát testvértáncba 
pöndörít. Gyűlöltünk már Káin óta, vérivásig, 
csömörig... Átkozott, ki székelyt gyilkol Szent 
Istvánkor, zsidót gúnyol szombaton.” 


Szlovákiát magyarországi emigránsok özönlötték 
el az első években. Amennyiben a magyar válto- 
zások korát képviselték, Csehszlovákiában inkább 
formális, mint tartalmi vonatkozásban adtak annak 
kifejezést. A színvonalas forma volt a jelszó, a szí- 
nek és egyéni változatok gazdagsága, a pontos 
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történelmi célok tudata másod-harmadrendű fontos- 
ságú. Nem véletlen, hogy Mécs László az emigrán- 
sok által alapított „Tűz” című folyóiratban kezdte 
pályafutását. Az emigráció szükségszerűen kerülte 
a kisebbségi helyzet kritikáját. Az ellentétektől 
vemhes felvidéki kisebbségi térben úgy helyezkedett 
el, hogy oly tág humanizmust hirdetett az irodalom- 
ban, amelyben elfért minden szín, árnyalat és érdek. 
Az emigráció harmadrendű garnitúrája rút politikai 
feladatokra is vállalkozott és örökre talaját veszítette. 


Sokáig úgy volt, hogy a leszakított magyarságot 
a jóságban és a tisztaságban feloldódás hangulata 
tartotta össze. A szívek csak akkor keményedtek meg, 
amikor a hódítók a magyarság ezreit áttették a hatá- 
rokon a megcsonkított országba, már jóval a trianoni 
rendezés előtt. A kisebbség eljutott odáig, hogy 
érzelemvilágában testvérkezet nyújtott a szlávság 
felé, a másik oldalról azonban nem lendült fogadó 
kar feléje. A szláv kultúremberek kórusából egyet- 
len békülő hang sem szállt a magyarság felé. Még 
azok is hallgattak, akik annakidején annyi erkölcsi 
támogatást kaptak Ady nagy jakobinus gesztusából. 
Most a hódítás mámorában éltek és a bosszúállás 
énekét fújták. A magyarság visszahúzta tehát a 
barátság és békülés jobbját és hangulatában és maga- 
tartásában elkanyarodott az irredenta felé. Ezt a 
formát már Ölvedi László fejezte ki a Felvidéken s 
maga Mécs is több szerencsével, mint Ölvedi kísér- 
letet tett vele. Ez az új korszak már nem elzsongí- 
tani, hanem valamiféle akaratosabb magatartásra 
akarta serkenteni a magyarságot. A turánizmus szó- 
lamaival érkezett s politikai és költői magatartást 
diktált. Mást nem tehetett. Határozott eredménye- 
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ként kell felírnunk, hogy a magyarságot visszafordí- 
totta kereteibe és tartását megkeményítette. Szláv 
oldalon ebben a korban az új, frissen beérkező népek 
felsőbbrendűségét propagálta irodalom és politika. 
A magyarság is visszament elhivatottsági hiedelmei- 
hez, csakhogy turánista alapon. Mindenütt Végvári- 
és Ölvedi-verseket szavaltak, Mécs verseit is, de 
már nem a régieket, nem a Hajnali harangszót, 
hanem a „Rabszolgák éneke” című kötetből valókat. 
A költő itt már nem hívogat hajnaltáncba, már rab 
magyaroknak énekel, katakombákba küldi őket, 
tanítgatja, okosítgatja táborát a tertuliánuszi visel- 
kedésre a hódítóval szemben. 


A hódítók népi életük legáltalánosabb formái- 
val, népviseletes felvonulásokkal, színesen, kápráza- 
tosan jöttek Szlovákiába, úgy, ahogyan uralkodók- 
hoz illik. Minden cseh hivatalnoknak volt egy rend 
egyenruhája, a nőknek pedig egy rend népi nemzeti 
öltözéke, melyeket kötelességszerűen viseltek fel- 
vonulásokon és ünnepélyeken. Szlovákiát elöntötte 
ez a színes sereg. Ünneplést ünneplés követett és 
hatalmas felvonulások, melyeken álnépi elemek lép- 
kedtek peckesen rezesbandák hangjaira. Nem tudom, 
hatott-e ez a formalizmus a kisebbségi magyarságra, 
de ebben a korban a mi életünkben is feléled a népi 
kultúra külső elemeinek a kultusza. A magyarruha 
viselete ekkor lesz csaknem általános. A Repülj 
fecském és a Palotás kötelező műsorszám az Ölvedi- 
versek mellett a műkedvelői előadásokon. Feltámad- 
nak a kurucnóták és a tárogatók. A politikai gyűlése- 
ken lovas, csikós bandériumok fogadják a politikuso- 
kat, A nép megtanulja életformáinak megbecsülését 
és valamiféle rangosodást érez. A tárgyi szimbolika 
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szilárdan körülhatárolja a magyarság kereteit. Fel- 
kelti a nép rangérzetét, ha a középosztálynál külső 
formalitás marad is. Mind e jelenségek nagyban 
előre lendítik a magyarság politikai szervezlkedését. 


A kisebbségi politika látta a demokrácia cseh 
nemzeti önzéssel megcsúfolt szólamait. Abba a 
könnyű helyzetbe került, hogy a csehek demokratikus- 
nak hirdetett berendezkedését az államban a demo- 
krácia fegyvereivel támadhatta. A sérelmek egy- 
szerű összegyűjtése frappáns eredményekhez vezetett 
s meg lehet érteni, bár helyeselni alig, hogy a 
kisebbségi ember alig törekedett többre. A közép- 
osztály nagyon sokáig lehetetlennek tartotta a vál- 
tozás tartósságát és hitt abban, hogy szinte dátumnyi 
pontossággal visszaszáll a régi rend. Arra nem gon- 
dolt még, hogy európai hatalmi rendszer szervezte 
meg az igazságtalan kisebbségi helyzetet s hogy idő 
kell ahhoz, amíg az európai erőviszonyok annyira 
megváltoznak, hogy végét vethetik az igazságtalan 
megaláztatásnak. 


Ebben a korban sok hiányérzetet láthatunk a 
kisebbségi ember lelki világában. A bemondott 
dátumok nem hozzák el a felszabadulást. A turá- 
nista közhangulatnak viszont nem volt több kár- 
tyája, mindent erre tett fel. Nem tudta megterem- 
teni a kisebbség eszmei létformáját. Elviselhető 
volt a politikában, ahol szép szólamok virágoztak 
nyomán. Elviselhető volt a lírában is egy ideig. 
A politikában és a lírában egykép az idegek és az 
akarat legmagasabb feszültségét hirdette, ezt azon- 
ban nem bírhatta sokáig sem a politikus, sem a 
költő, sem pedig a nép. Végvári a filozófiai költészet 
felé menekül, Ölvedi a tollat a politikával cseréli fel. 
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Akik ezt a hangulatot megteremtették és hordozták, 
azok a zsákutcában levonják — mert kénytelenek 
vele — a következményeket. A nép azonban mélyen 
magába szívta ezt az ökölbeszorítós hangulatot. 
Nehezen tudott más irányba igazodni. Az irredenta 
legnagyobb hibája az volt, hogy visszafalusiasította 
a kisebbségi magyarság szellemét. Igényességét is 
alásüllyesztette. Abban mindenesetre hasznosat vég- 
zett, hogy a népi kultúra külső elemeinek kultuszá- 
val rangérzetet adott a népnek. De ugyanakkor 
felmentette a középosztályt a magasabb szellemi erő- 
kifejtések alól, mert divattá tette a sallangot, a külső- 
ségeket, a szólamokat a mélyreható tervek helyett, 
egyszóval az olcsó kiélések formáit általánosította. 
A középosztályt feldíszített multba zárta be, akaratát 
és figyelmét elvonta az adott helyzet átvizsgálásától. 
S ez a réteg mélyen hitte, hogy szerepének adóját a 
színes formákkal teljesen lerója. A turánizmus 
emlékeztetett például a magyar multra, mondjuk 
Petőfi korára, de csak úgy, hogy felkötötte a Petőfi- 
nyakkendőt. A középosztály futotta a legtovább ezt 
a formát. Mintha még fájdalma is kibúvó lett 
volna a sokasodó bajok megoldása alól. A turániz- 
mus politikussá tette a vidéki fiskálist és íróvá 
ütötte a vidéki tanítót s a kaszinót és a legény- 
egyletet egyideig a szervezés legmagasabb formájá- 
nak tekintette. Képtelen volt arra, hogy megfelelő 
távlatból nézze a kisebbségi életet, hogy megtalálja 
nagy összefüggéseit s hogy diktálja azt a szellemi lét- 
formát, amelyben a nép feleletet kapott volna kér- 
déseire és biztonságosabbnak látta volna jövőjét. 
„Nem bírom már sokáig én sem, megöl a bánya 
gyilkos lehe s túl leszek minden szenvedésen.” 
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Ölvedi László életérzése volt ez s csak azt kérdezzük, 
mi lett volna a felvidéki magyarsággal, ha költőjétől 
átvette volna ezt? 


Közben két urbánus központ, Kassa és Losonc 
többetígérő jeleket küldött a kisebbségi magyarság 
felé. 


Losoncon fiatal magyar szellemi emberek sereg- 
lettek össze (Győry Dezső, Darkó István, Simándy 
Pál stb.). Madách-kör néven irodalmi társaságot 
alapítanak, előadásokat és vitákat rendeznek, hogy 
valamiféle használhatóbb magatartást alakítsanak ki 
a felvidéki magyarság számára. A fiatalság folyó- 
iratot indít. A lapban („A mi lapunk”) nagyszerű 
értékelések indulnak meg az irodalom és az ifjúsági 
mozgalmak területén. Nem lehet elveket és hatá- 
rozott célokat megfogni ebből a korból. Csak az a 
hatalmas vágy világít az 1925—26-os évek ködeiből, 
hogy valami új és reálisabb formát kellene teremteni, 
mégpedig sürgősen. Kassán, a Felvidék legurbánu- 
sabb központjában a politika területén alakul ki 
valamiféle használhatóbb forma utáni vágy. A két 
felvidéki város mellé csakhamar Prága is oda- 
szegődik és új nedveket és új csirákat, hangulato- 
kat, eszméket és mozgalmakat küld szét a kisebb- 
ségbe. Ebben a korban a falusiasság uralmát ismét 
a városok, a képesebb urbánus szellemiség váltja 
le. A turáni fájdalmasság visszatekintő izgalmai 
elmúlnak. Az új szellemiség az élet akkor adott 
valóságai felé fordul. A kisebbségi lét értelmét a 
jelenben szeretné megtalálni. A politikusok már a 
prágai parlament csatáiban élesítik képességeiket a 
nép védelmére. Úgy tűnt, hogy a gravanenális 
magatartás itt, a prágai környezetben, valamiféle 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


213 
 
pozitívabb formává alakul. 1926-ban a cseh kor- 
mány megtorló vámintézkedéseket akar életbe- 
léptetni Magyarország ellen, de a kisebbségek meg- 
akadályozzák azokat. A kormányzat enged merev- 
ségéből s az ellenzéki politika aktívabb tevékeny- 
ségbe kezd. Megszavaz törvényeket, mint az 1926-os 
alkotmánytörvényt s a kormányzat elfogad javas- 
latokat a kisebbség képviselőitől. (Lex Dérer— 
Szent-Ivány.) A Prágai Magyar Hírlap ebben a kor- 
ban reményesnek látja a kisebbség helyzetét. Hadd 
idézem egyik vezércikkét: „A kisebbségek politikai 
pártjaival a koalíció diktátorai eddig szóba se eresz- 
kedtek. A vámtörvénynek kellett jönnie, hogy a 
német-magyar tömb bebizonyítsa a maga készségét 
a reálpolitikai aktívizmusra. Megbukott a cseh 
többség egyeduralmáról szóló politikai babona.” 
(1926 július 2.) 


Ez a reményes hangulat nem tartott soká. 
Svehla bevette a németeket a kormányba, az ellen- 
zékbe vonuló Szlovák Néppárt helyett, s a magyar 
pártok a rövid reálpolitikai aktivista korszak után 
visszavonultak régi ellenzéki állásaikba, harcolva 
ezentúl minden politikai és egyéb aktívizmus ellen. 
A kisebbségi magyarság azonban ettől kezdve keve- 
sebb fájdalommal és egyre több életrevalósággal 
kezdte szemlélni életét. „Ne döngessünk puszta 
ököllel betonfalakat, de itt a falakon belül építsünk 
magunknak házat. Nem kényszerlakást, de meleg 
otthont, virágos kertet köréje, szépségeket bévül, 
mert a maga sírját ássa, aki a kisebbségi sorsban elveszti 
életkedvét. A kisebbségi élet elviselhetőségének egyet- 
len titka, hogy érezzük és tudjuk magunkat annak, 
amivé tettek, nemzeti kisebbségnek. Öntudatosan és 
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minden következményét viselve.” Ezt Sziklay Ferenc, 
a magyar pártok országos kultúrreferense mondotta 
a magyar társadalmi és kultúregyesületek országos 
értekezletén Kassán, 1929-ben. 


Az egyetemi városokban, elsősorban Prágában, 
a kisebbségi fiatalság egyre nagyobb csoportjai 
verődnek össze. Ezek a fiatalok gyermekkorukat a 
háborúban élték és a kisebbségi életben kezdtek 
eszmélkedni. A középiskolákban már nem kapták 
meg a magyar középosztály nevelését. Saját erejük- 
ből kellett felépíteni magyarságérzésüket. Közép- 
osztályi gondolkodásukat nem határozta meg a 
történelmi magyar állam eszméje. Igy ellentétbe 
kerültek azokkal az évjáratokkal, amelyek a magyar 
középosztályból megmaradtak a kisebbségi sorsban. 
A fiatalság magyarságtudata elsősorban a legköz- 
vetlenebb multig terjedt. Legnagyobb középiskolai 
élménye a cserkészmozgalom volt, ahol megtanulta 
a férfiélet tisztaságát és a férfiúi erők megbecsülését 
és okos kihasználását. Az idegen világ saját értékei 
megbecsülésére nevelte. A csehek fővárosában „két- 
országszemléletre” tett szert. Hazai életét a cseheké- 
vel mérte össze. A cserkészetet nem bírta elviselni 
angolos formájában és alaposan megmagyarította 
azt. A fiatalok ahelyett, hogy nyaranta elvonultak 
volna hűs hegyek egészséges pihenésébe, a táboro- 
zások testet erősítő és lelket nyugtató életébe, a 
falvakat rótták sárban, esőben és égető napsütés- 
ben. Mesedélutánokat tartottak a falvakon. Mialatt 
az egyik faluból a másikba vándoroltak, Szabó 
Dezső „Elsodort falu”-ját vették elő a hátizsákból 
és felolvastak belőle, a bátrabbja már Ady-verset 
is szavalt. Lassan Ady és Szabó formába öntötte 
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és szilárdan meghatározta kocsonyás tudatukat. 
Szabó Dezsőtől kaszaegyenesítő bátorságot szerez- 
tek. Ez a fiatalság 1927-től 1932-ig hangulataival 
és eszméivel annyira megszállta a kisebbségi közéle- 
tet, hogy a politika és minden más szinte harmad- 
rendűvé lett, a fiatalság problémája állott a kisebbségi 
élet előterében. 


A fiatalságot egy vágy fűtötte, az adott helyzet 
diktálta új gondolkodás kialakítása, amit előszere- 
tettel „kisebbségi mentalitásnak” neveztek. Testi 
és lelki frissesége hivatástudatot és a nagyrahivatott- 
ság fenséges mámorát tartotta ébren benne. Az 
öregek szinte biológiai okok folytán idegenkedtek 
a fiataloktól. A kisebbségi sajtóban hatalmas viták 
folytak. Az öregek monoton következetességgel azt 
állították, hogy nincs létjoga a kisebbségi mentalitás- 
nak. A fiatalok annak kialakítását követelték. Az 
öregek nem értették meg a fiatalság Ady- és Szabó- 
kultuszát. Attól féltek, hogy az ifjúság elszakad a 
magyar történelemtől és a magyarságtól, holott sze- 
relmesen eggyé olvadni készült a néppel. A fiatalság 
ellenállhatatlanul hódít. Csakhamar bebizonyosodik, 
hogy Ady igéivel és Szabó pátoszával nem lehet a 
régi fegyvereket eredményesen szembeszegezni. 


A főiskolások minden esztendő őszén országos 
értekezleteket tartottak egy-egy felvidéki városban, 
hogy tisztázzák érzéseiket és gondolataikat, hogy 
érdekvédelmi dolgaikat megbeszéljék. Azért kellett 
kitérnünk röviden erre a jelenségre, mert itt az 
ifjúság körében formálódott meg először az a gon- 
dolatvilág, vagy rendszernek is nevezhetjük, amely 
teljes, elfogadható és megnyugvást adó szellemi lét- 
formát borított a kisebbségi magyarságra. Ez a 
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szellemi létforma kiegyensúlyozta az intelligenciát 
és a népet, életének és küzdelmének értelmet adott 
a mindennapokban és emberibb jövő felé való fejlő- 
dés lehetőségét ígérte. 


1927-ben a rimaszombati főiskolás értekezlet 
táviratban üdvözölte Makkai Sándort, akinek a 
„Magyar fa sorsa” című könyve biblia volt a fel- 
vidéki magyar diákság kezén. Miért fontos ez az 
állomás a felvidéki magyarság életében? Azért, 
mert tekintélyes igazolása volt a fiatalság Ady- 
rajongásának, amelyből egyremásra formálódtak ki a 
testes gondolatok, hogy később a kisebbségi lét- 
forma rendszerét adják. Az értekezlet után és a 
távirat következtében hatalmas harcok lángolnak fel 
kisebbségszerte. Az öregek az erkölcsi romlástól 
féltik a fiatalságot Ady-rajongása miatt. Meg kell 
állapítanunk teljes őszinteséggel, hogy a félénk és 
úgynevezetten erkölcsös kispolgári szemlélet húzta 
le Ady életművét a maga szintjére. „Azt írja a fiatal- 
ság egyik képviselője, hogy Adyban nem a dekaden- 
ciát, nem a rebbelizmust és az elhalást szeretik. 
Elhiszem és nem vonom kétségbe jóhiszeműségüket. 
De igen nehéz, sőt lehetetlen a jellemben bizonyos 
vonásokat elválasztani egymástól. Önök nagy váro- 
sokban érnek és ma a szirének nem az óceánok 
távoli szigetein énekelnek, hanem a nagyvárosok 
utcáin, a diákszobák ablakai alatt. Édesanyjuk, 
testvéreik mennyi fehér imája kíséri Önöket, nem 
lesz jó, ha élethajójukra mágnes gyanánt Adyt 
viszik. Nem fogja örvénybe sodorni Önöket? Azt 
írják, hogy Adyban az emelkedett, a rossz multat 
romboló európai magyarságot, a tiszta emelkedett 
humanizmust és fajtájának szeretetét szeretik. De 
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kérdem, nincsenek a magyar modern írók között 
többen is, akikben szintén megvannak ezek a voná- 
sok, sőt tisztultabban? És mégis csak elvétve hallom 
emlegetni akadémikus körökben Harsányi Kálmán, 
Áprily Lajos, Reményik Sándor nevét, hogy csak 
a legkiválóbbakat soroljam fel (Hajdu Lukács cikke 
a „Komáromi Lapokban” 1927 őszén). 


Az idősebb és fiatalabb nemzedék eltérő élet- 
érzése a nemzedéki harcokban társadalmi és általá- 
ban szemléleti felfogássá lett. A nemzedéki súrlódá- 
sokat mindkét oldalon elemi erejű társadalmi törvé- 
nyeknek hitték. S most is egy fiatal költő, Győry 
Dezső adta meg ennek lírai kifejezését „Újarcú 
magyarok” néven, mégpedig ezekkel az igékkel: 


„Csodálatos csillagok, botorkáló fiatal szikrák, 
másfényű, máslángú, másszínű tüzek. 


Nagy problémáknak ideje jött ránk, nagy sorsok 
omoltak a sárba 


szent, új komoly fiatal arcok változtak át a végzet 
parancsára mássá, 


mint voltak, akiktől lettek ők is, 
változott szent, szomorú arcok, 
kik bűnhődünk az apák vétkéért.” 


Tíz év távlatából, s a felszabadulás körülmé- 
nyeiből majdnem valószínűtlennek tetszik már ez a 
kor, majdnem a legenda ködkoszorújá veszi körül. 
A racionális értékelés mérlegén a nemzedéki elmélet 
az első lépés a fajbiológia felé. De akkor nem volt 
még fajbiológia. A kisebbség azóta sem mozdult 
meg hatalmasabban és tüzesebben, hogy létének 
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értelmét találja meg. A fiatalságnak azonban csak- 
hamar észre kellett vennie, hogy az a harc, amit 
eddig folytatott a kisebbségi mentalitás és a nemze- 
déki gondolat érvényeért, a középosztály ügye 
csupán. A faluzások során megismerte a fiatalság a 
magyar élet társadalmi szerkezetét. Az osztályokat 
föloldja a magyar életben, a magyarság fogalmába 
beemel mindenkit, hierarchikus különbség nélkül, 
népért síró intellektüel sorsra készül és mialatt 
szociográfiai felvételt készít a bodrogközi, csallóközi 
vagy mátyusföldei falvakról, arra gondol, hogy új 
alapokon kellene elrendezni Közép-Európát is. 
Azonban hihetetlenül kemény és ellenállóképes volt 
a kisebbségi élet sokfajta realitása, főleg társadalmi 
valósága. A fiatalság úgy repült neki ezeknek a 
kemény halmazállapotú kérdéseknek, mint vándor- 
madarak a newyorki világítótoronynak: elkápráz- 
tatta őket a kezdeti siker fénye, összetörtek és lehul- 
lottak. Az ifjúsági mozgalmak nagy lendülete meg- 
törik 1933-ban és ez idő után márcsak arra van 
bátorsága a fiatal nemzedéknek, hogy a nagy szinte- 
tikus korszakot feledve részletkérdések megoldására 
készítgesse életét. 


1933-ban érezhető csönd uralkodott szellemiek- 
ben a magyar Felvidéken. A középosztály félt a 
friss gondolatok tömegétől, amelyet a fiatalság hir- 
detett. Riadtság is költözött ekkor a középosztály 
szívébe, mert szélsőséges munkásmozgalmak alakul- 
tak mindenütt a gazdasági világválság hatása alatt. 
De ezekből a radikális munkásmozgalmi kísérletek- 
ből sem tudott valami pozitívabb eredmény lecsa- 
pódni. A középosztály félt a munkástól és a falusi 
igás szegénységtől. A munkásmozgalmakba deklasz- 
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szált, kispolgári elemek törtek be, nagyobb mozgé- 
konysággal, vörös kozmopolitizmussal és hatalmas 
tudatlansággal. A vezető réteg — unius libri — 
egykátés műveltségű dilettánsokból állott, akik leg- 
szívesebben sémákra feszítették volna a kisebbségi 
életet. A magyar kisebbségből csak a munkásságot 
látták, a középosztály csak a felsőbb rétegeket látta, 
szétszakadt hát a kisebbségi magyarság s az a szin- 
tetikus magyarságszemlélet, amelyet egykor a fiatal- 
ság képviselt, mindenütt kikopott a tudatokból. 
De csakhamar a kialakult munkásmozgalmi törek- 
vések is foszladozni kezdtek. A munkáspolitika a 
csehek és szlovákok államát áldemokráciának ne- 
vezte. Amikor azonban a csehek kölcsönös segély- 
nyujtási egyezményt kötöttek a Szovjettel, a munkás- 
politika a köztársaság alapjaira helyezkedett. Tegnap 
még harcot hirdetett az állam ellen, kitűzte dátumnyi 
pontossággal a forradalom kitörését, de egy nap 
leforgása alatt a tegnapi áldemokrácia alapjaira 
állította szervezeteit. Tegnap még magyar föld- 
munkások haltak meg a szláv csendőrség sortüzei 
alatt, de holnap már arra készültek, hogy ezeket a 
tömegeket államvédelmi célokra szervezzék meg. 


Ebben a mérgezett atmoszférában kisebb jelen- 
tőségű kísérletek szakadatlan sora következik a 
kisebbségi szellemi létforma megteremtésére, de 
mindegyik elhal, mielőtt első eredményeit elérhette 
volna. Jöttek, akik központosítani akarták a szellemi 
életet. Voltak, akik meg akarták szervezni az iro- 
dalmi termelést és értékesítést. Állandóbb és munka- 
képesebb keretet csak a katolikus Prohászka-körök 
hoznak létre a csehes „aprómunka” hirdetésével. 
A nagy, szintetizáló ideológiai mozgalmasságok 
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helyett a részletkérdéseket kutató mozgalmi formát 
teremtik meg. Ideológiailag az új katolicizmus hir- 
detői. 


A vágyódások az egységes szellemi élet után 
már csak egyénekben élnek. Lassan elhalványul a 
társadalmi szervezés ideálja, amelyet az ifjúság hir- 
detett. Az intellektuális erők szóródása, kallódása és 
kapkodása lesz általános. A bomlás a Prágai Magyar 
Hirlap csoportjába is beveszi magát. Dzurányi 
László főszerkesztő a szerkesztőség egy részével 
kiválik és Magyar Ujság címen új napilapot indít. 
A lap az aktivista politikát szolgálja. A kisebbségi 
kérdésekkel kapcsolatban a progresszivitás állás- 
pontját próbálja képviselni és a kisebbségi politikát 
maradisággal vádolja. Ez a szakadás zavarja az 
egységes kibontakozás kialakulását és sokakat meg- 
téveszt. 


Szellemiekben fásultság és unalom érezhető 
1934 óta a kisebbségi életben. Ha valami indul, 
azt a céltalanság és a hiábavalóság érzetével fogadják. 
Az egységesítő törekvések elhalása után senki sem 
hisz többé abban, hogy sikerülhet valami nagyobb 
összefogás. Ekkor már nagyon érezni, hogy a Fel- 
vidék végérvényesen lemarad Erdély és az anya- 
ország szellemi fejlődése mögött. A szellemi izgal- 
mak elhalnak, a kifejező formák zülleni kezdenek, 
megcsappan az egykor dúsan zsendülő lírai termés is, 
nem írják meg a várva-várt felvidéki kisebbségi 
regényt, noha szép kísérletek bőven vannak erre 
(Darkó István, Tamás Mihály). A kifejező formák 
közül csak a publicisztika (Szvatkó Pál, Sziklai 
Ferenc, Gömöry János, Darvas János) és az esszé 
(Peéry Rezső, Szalatnai Rezső, Vass László, Dobossy 
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László, Kovács Endre stb.) virágzik. A nagy kife- 
jező formák pusztulnak, vagy mint az őskori lények, 
visszafejlődnek a törpe füvek között. 


Központjaink urbánus telítettsége elfogy. A ma- 
gyarság a városokban visszaszorul és fáradtan vissza- 
vonul. A sok sikertelenség rezignált fájdalmakkal 
tölti el a lelkeket. „Nincs fényes megyebál, nincs hival- 
kodó zajos dinom-dánom, nem ragyognak észtvesztő 
toalettek és kifogástalan frakkok a fényesen világított 
dísztermekben, de a régi házak bolthajtásai alatt, 
mint a katakombákban, szürke munkaruhákban sza- 
kadatlanul folyik a lelki éhséget kielégítő kultúr- 
munka.” Ezt a szomorú helyzetképet Sziklay Ferenc 
jegyzi fel Kassáról, arról a városról, amely egykor 
az egész kisebbséget izgatta ösztönzéseivel. Sziklay 
Ferenc, a magyar pártok kultúrreferense, egy év- 
tizeddel előbb még milyen reményesnek látta a 
kisebbségi jövőt! Tíz év mulva a reményekből 
rezignált fájdalom lett s a lendületből behúzódás a 
katakombák mélyébe. Ugyanekkor hagyja ott Makkai 
Sándor is az erdélyi kisebbségi életet s megírja 
nevezetes cikkét arról, hogy emberi módon a kisebb- 
ségi sorsban élni nem lehet. Makkai cikke nyomán 
riadtság és félelem vert tanyát sokunk szívében, s 
ha támadtuk is őt akkori pesszimizmusáért, táma- 
dásunkban, nem tudom eldönteni mi volt több, a 
bátorság-e vagy a félelem. Talán olyanok voltunk, 
mint az egyszeri legény, aki hogy bátorságot mutas- 
son éjszaka, hangosan énekelt. 


Egyre fogy ebben az időben a kisebbség polgári 
kultúrképessége és ereje. A középosztály nem bírta 
önmagára fölépíteni az életet. Nem lehetett az új 
életformát a parasztságra sem felépíteni. Nem sike- 
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rült az a kísérlet sem, amely a parasztság, a munkás- 
ság és az intelligencia szövetségére számított. Igy 
került sor a polgárra, de talán inkább a polgárosulás 
kifejlesztésére és megvédésére, annál is inkább, 
mivel a szomszéd népek erősen polgárosultak és 
csábították a magyarság tömegeit. 


A szellemi emberek teremtő tudata és bátorsága 
is kezdett elhalványulni. A környezet mérgezett- 
sége nem kedvezett az írói munkának. 1930-ig, ha 
más nem, legalább a líra lángolt olyan élesen, hogy 
általa mindig tudtuk, milyen magasságokat és mély- 
ségeket mutat a kisebbségi ember életérzése és 
milyen a köz hangulata. 1930-ig az irodalom vetü- 
leteiből meg tudtuk állapítani a társadalmi helyze- 
teket is, a csoportok és mozgalmak szándékát, har- 
cait, halálát. Ezután legfeljebb a hiábavalóság és 
céltalanság érzete árad az írók írásaiból. A gondolat- 
és eszmeteremtés, az egyén és a köz életérzésének 
kifejezése, az írói funkció is visszaesik. A kisebbség 
szellemi élete a gondolat- és eszmegyarmat kialaku- 
lásánál tartott ezekben az években. A kisebbségi 
szellem alkotó kedvét más alkotásának csodálatában 
élte ki. A szellemi élet alig áll másból, mint az anya- 
országi népi irodalom csodálatából. Ennek megvolt 
ugyan a haszna, mert a felvidéki magyarság érdeklő- 
dése olyan intenzíven kapcsolódott be a magyar 
kultúrkörbe, mint az Ady-kultusz idején, csak 
passzívabban. A budapesti szellemi csaták egészen 
közel kerültek életünkhöz. De ugyanakkor ez a haza- 
forduló csodálat már azt is jelezte, hogy a kisebbségi 
szellem elveszítette életkedvét. Az anyaországi 
törekvésekből már nem a módszer érdekelte. Az ered- 
ményeket csodálta s nem gondolt arra, hogy a mód- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


223 
 
szert a maga területén kipróbálja. A csehszlovákiai 
magyar kisebbségi szellemiség így kezdett kimaradni 
a magyar kultúrközösség munkamegosztásából, mert 
nem végezte el azokat a feladatokat, — a kisebbségi 
helyzet irodalmi és tudományos feltárását — amit 
senki más, csak ő végezhetett volna él. A harmincas 
évek elején az ifjúság intézményesíteni akarta a 
szociográfiát, de ez nem sikerült. Urbanitásunk 
visszasorvadt, elfogytak ösztönzéseink, provinciává 
alacsonyítottak s egyre nagyobb sóvárgással tekin- 
tettünk a szellemet és kultúrát árasztó magyar 
metropolis felé. 


Ekkor tett Szvatkó Pál „Új Szellem” című lap- 
jával utolsó kísérletet a maradék szellemiség össze- 
fogására. Lapját a legellentétesebb módon fogadták. 
A felvidéki kisebbségi szellemi ember már nem hitt 
a szándék tisztaságában, s meg kell állapítanunk, 
hogy minden oka megvolt erre. A merevség csak 
akkor enged, amikor az Új Szellem az ifjúsági 
mozgalmak eszmei hagyatékához kezd visszamenni. 
Ez némileg visszahozza a fiatalság régi mozgalmi 
kedvét, feléleszti alkotó akaratát. A szociális és 
nemzetiségi nyomás a harmincas évek vége felé az 
anyagi életlehetőségek síkján csaknem teljesen egy- 
másmellé sodorta a magyarság rétegeit. Majdnem 
teljesen kialakult tehát a szellemi összefogás társa- 
dalmi feltétele. A szellem emberei egyre sürgetőb- 
ben hangoztatják azt, ami az árnyalatokat összeköti. 
Sürgetően keresik a közös nevezőket. Az Új Szel- 
lem elfogadta a magyarországi népi arcvonal törek- 
véseit s ez is jól hatott a Felvidéken. 


A felvidéki szellemi egység és összefogás a 
kisebbségi helyzetben folyton erősödött. A teljes 
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befejeződéshez csak az anyaország körülményeiben 
juthatott volna el. A nagy hagyomány, a parasztság, 
munkásság és a népért való intelligencia közösségé- 
nek kiépítése vagy ennek, mint programmnak a 
hirdetése, a szellem síkjáról a politika síkjára is 
áttolódott, de még mindig zavart a rengeteg meddő 
kísérlet emléke, amikor olyan nehéz volt meg- 
bizonyosodni a módszerek és szándékok tisztasága 
felől. 


Ezek után ebből a bonyolult szellemi és moz- 
galmi fejlődésből így lehetne az egyes korszakokat 
meghatározni: 


1. A kisebbség a testvériesülés vágyával a szláv- 
ság felé fordul. A humanizmus hirdetése jellemzi 
ezt az időt. 


2. A visszautasítás kiváltja az irredentát, amit 
a Felvidék gazdasági tönkretétele is erősít. 


3. Az irredentát a nép felé fordulás váltja fel. 
Ennek a korszaknak szintén szakaszokra osztható 
története van. Elejét ködös messianizmus és a 
„küldetéstudat” hirdetése jellemzi. A korszak köze- 
pén reálisabb szemlélet alakul ki a szociográfiai és 
etnográfiai érdeklődés nyomán. Ez a szakasz a 
fiatalságot uralja. A kisebbségi élet megszervezésére 
törekszik. Minden „reménye a falu s a parasztnak 
keresztelt egyszerű emberek”. A korszak harmadik 
szakasza a bomlás ideje, amikor az ifjúság reménye 
végzetesen csak remény marad. A fiatalság de- 
klasszált csoportjai ekkor a munkásságot helyezik 
minden reménység középpontjába. 


4. A negyedik időszakot a kiábrándulás, csaló- 
dás és elfáradás idejének lehetne nevezni. Ez a 
szakasz a kisebbségi élet mélypontja. 
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5. A kisebbségi élet vége felé az általános 


elszegényedésben lekopnak a társadalmi ellentétek 
s ez lehetővé teszi a szellemi és társadalmi erők új 
összpontosítását. 


Ha most, visszatekintve a kisebbségi élet húsz 
esztendejére, valami végső formulát, értékítéletet 
vagy tanulságot keresünk, akkor a következőket 
mondhatjuk. Élni egyre nehezebben lehetett a 
kisebbségi sorsban. A veszélyek egyre nagyobbak 
lettek a nemzeti megmaradás útján. Hosszabb táv- 
laton Makkai Sándornak kell igazat adni, mert meg- 
maradni és fennmaradni egyre nehezebben tudtunk 
volna abban a környezetben. Harcunk a jobb 
életért és felszabadulásunkért azért nem csökkent. 
Végezetül pedig, ha a felszabadulás még tovább 
késik, a Felvidék talán még több bajjal, még több 
magyar temetővel, a kisebbségi magyarság pedig 
még kisebb szellemi és anyagi értékállománnyal tért 
volna vissza az anyaország kebelébe. 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 


A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG 


A történelemben ellentétek és ellentmondások 
egy állam alakulásánál még nem hatottak közre úgy, 
mint a csehszlovák köztársaság esetében. A cseh- 
szlovák politikai történetírás hatalmas és valljuk meg, 
végeredményben tiszteletreméltó munkát végzett, 
hogy az államalakulás eszmei és egyéb ellentéteit 
egyszerű igazságokká változtassa. Krofta Kamil dr 
például (aki a prágai Károly-egyetem történelmi tan- 
székén és a külügyek élén egyformán szerény jelen- 
ség) azt állítja, hogy a csehszlovák kölcsönösség az 
első cseh fejedelmek óta állandóan sugárzó erő és 
összetartja a cseheket és a szlovákokat Közép- 
Európában. Ez a masaryki történelemszemlélet 
alapja tulajdonkép. Erre az elméletre építették az 
ifjú állam szervezetét. Csakhogy a csehek területi 
mohósága sokkal nagyobb volt, mint amekkora terü- 
leti kielégülést engedélyezhetett volna a csehszlovák 
kölcsönösség elmélete. Mert ugyan miként lehetett 
volna német és magyar területeket az új államba 
bekebelezni az említett kölcsönösségi elmélet alap- 
ján? Nos Masaryk, a csehek felszabadulásának 
eszmei kifejezője, elméletben felkészült minden eshe- 
tőségre, hogy a legelvakultabb mohóságot is igazol- 
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hassa a gyakorlatban. „Svĕtová Revoluce” (Világ- 
forradalom) című munkájában írja, miként itt áll: 
„A cseh tartományok történelmi-közjogi helyzetéből 
indultam ki, amely szerint megilletett minket államunk 
teljes felújítása; sokszor bizonyítottam, hogy álla- 
munk, de jure még mindig létezik. De ezzel egyidőben 
állandóan hangoztattam természetes jogunkat Szlo- 
venszkóval kapcsolatban.” Látjuk, hogy államjogi 
elképzelésében az ekleticizmus módszerével a leg- 
ellentétesebb közjogi felfogásokat kapcsolja össze. 
Mikor a szudétanémetek a wilsoni önrendelkezési 
elvek alapján szintén önállóságot követeltek, akkor 
a csehek érve ez ellen a cseh történelmi jog volt, 
vagyis az a tény, hogy egykor az önálló cseh állam 
létezett, magába foglalta a szudétanémetség által 
lakott területeket is. De a történelmi jog teljesen 
hasznavehetetlen elmélet volt a felvidéki területek 
megszerzésére, amelyek sohasem tartoztak a cseh 
állam kötelékébe. Ebben az esetben tehát a cseh 
államférfiak a csehszlovák kölcsönösség mellett arra 
hivatkoztak, hogy a cseh és szlovák népnek termé- 
szeti joga van a magyar területekre. Masaryk több 
mint két évtizeddel megelőzte a „Lebensraum” 
ideológusait. A csehek felszabadulási törekvéseinek 
demokratikus vonala itt tagadhatatlanul imperialista 
törést szenvedett. Masaryk, aki humanista elveivel 
és feltétlen demokrata szándékával nyerte meg Wilson 
elnököt, antidemokratikus, sőt imperialista elméletek 
igénybevételétől sem riadt vissza. 


Ezt az ellentmondásokkal teli ekleticizmust az 
angolok sehogy sem értették meg a béketárgyaláso- 
kon. Az angol békedelegáció nem bírta fölfogni, 
hogy miért kellene elszakítani az anyaországtól pél- 
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dául a színmagyar Csallóközt. Beneš hajthatatlan- 
sága miatt Smuts tábornok, az angol békedelegáció 
egyik tagja Masarykhoz utazik, hogy a humanista 
lelkiismeretére apellálva, a Csallóközről lemondásra 
bírja. Masaryk belemegy ebbe, ha az új állam ennek 
fejében megkapja a pozsonyi hídfőt. A cseh béke- 
delegáció, elsősorban Beneš, azonban alaposan 
dezavuálta Masarykot. Kihasználta a szövetséges 
nagyhatalmak ellentéteit a béketárgyalásokon és 
megtartotta úgy a Csallóközt, mint a pozsonyi 
hídfőt. 


A hivatalos cseh történetírás a csehek harcát 
Ausztria ellen az egész cseh nép egységes küzdelmé- 
nek állítja be. Közben azonban elfelejtenek egy alap- 
vető tényt. A csehek társadalmi szervezetét nem 
integrálta annyira a nemzetiségi nyomás, hogy vala- 
mely politikai vagy szellemi csoport egységesen 
harcba vihette volna az egész nemzetet. Még a cseh 
polgárság, a csehek felső rétege sem volt egységes 
Ausztriához való viszonyában. A cseh polgárság 
reálpolitikus és merkantil józanságával 1914-ben 
még teljesen a monarchia alapján állott. A Kramář 
vezetése alatt működő pánszláv csoport ugyan egy 
Romanovot álmodott a cseh királyi székbe, de maga 
Kramář is elhúzódott vidéki birtokára és nem volt 
hajlama és elszántsága arra a nagyságra, amelyet 
terve megvalósítása igényelt volna. Csak a központi 
hatalmak háborús vereségei folytán állott elő, hogy 
egyes cseh politikai csoportok a szövetségesek felé 
kerestek kapcsolatokat. A felszabadulás útjából így 
akarták elhárítani azokat a következményeket, ame- 
lyeket egy vesztett háború jelentett volna Ausztriára 
és természetesen reájuk nézve. 
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A továbbiakban gondolkodóbaejtő alkalomként 


néhány adatot idézek fel abból az ellentétekkel teli 
folyamatból, amelyet a csehek történetírása a cseh 
nemzet egységes harcának vagy nemzeti forradalmá- 
nak szeretne beállítani. A világháború egyik eszten- 
dejében a szövetségesek kapcsolatait kereső cseh 
polgári csoport általános bányászsztrájkot szerve- 
zett a cseh bányavidékeken, hogy ezzel a monarchia 
muníciógyártását megnehezítse, hadierejét gyöngítse 
és esetleg összeroppanását siettesse. A sztrájk sike- 
res végrehajtásához egy segélyállomást akartak fel- 
állítani a bányászok élelmezésére. A szükséges pénz- 
összeget azonban — egymillió koronát — Vrbensky 
dr., Švehla és Klofáč képviselők, a mozgalom szer- 
vezői, sehogy sem tudták előteremteni, mégpedig 
azért, amint ezt maguk bevallották, mert a cseh 
pénzintézetek, főleg pedig a Živno-bank, a nagy- 
szerű nemzeti ügy iránt nem viseltettek kellő meg- 
értéssel. A cseh felsőrétegek monarchia-hű csoportja 
viszont sokáig ignorálta az ifjú állam létét. Amikor 
IV. Károly 1921-ben kísérletet tett a restaurációra, 
akkor akadtak cseh pénzemberek, akik Zürichben 
széleskörű valutaspekulációt indítottak a cseh korona 
tönkretételére. Az osztrák birodalmi tanács 1912-ben 
a Kramář vezetése alatt álló cseh blokk segítségével 
szavazta meg a világháborúra való felkészülés hadi- 
hiteleit. Masaryk a jó osztrák hazafiságban még 
Kramářon is túltett. 1913-ban írta, ahogy itt követ- 
kezik: „Ami pedig Ausztriát és minket illet, körül- 
belül így fogalmaznám meg az osztrák kérdést: 
ha a német lehet jó osztrák (ausztriai), miért ne 
lehetne a szláv is az, például a szerb? Hisz mindnyá- 
jan egyenlőséget akarunk, mindnyájan a szabadságot 
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akarjuk Ausztriában és ezért belátható időn belül 
nincs okunk kikívánkozni Ausztriából.” 


Tagadhatatlan ellentétek ezek. Nem foghatók 
történelmi egységbe semmikép. Problematikus tehát 
minden olyan törekvés, amely az egységes nemzeti 
harc glóriáját szeretné feltenni a csehek felszabadu- 
lási törekvései fölé. De nem állhat meg az a masa- 
ryki beállítás sem, amely az új állam létrejöttét a 
demokratikus igazság győzelmének állítja be az 
abszolutista reakció felett. A cseh köznép mindig 
demokratikusabb volt, mint vezetői. Megállja helyét 
egy olyan állítás is, hogy ami az új állam szervezeté- 
ben demokratikus jelleg volt, az tulajdonképpen a 
spontán cseh népmozgalmaknak tett kényszerű enged- 
mény. A cseh polgárság politikai vezetői még 1918 
októberében is annyira bizonytalanok voltak az új 
állam szervezetét és formáját illetően, hogy még 
pontos elképzelésük és tervük sem volt az állam- 
forma kérdésében. A háború negyedik esztendejének 
októberében a monarchia minden részében a vég- 
sőkig fokozódtak a háborús erőfeszítések. Ez a hely- 
zet Prágában forradalmi népmozgalmakat váltott ki. 
A forrongás október 14-én érte el tetőpontját. 
A bécsi kormány az események hatása alatt a hadi- 
készleteket Prágából Bécsbe akarta szállítani. Ezt a 
prágai munkásság utcai tüntetésekkel megakadá- 
lyozta. A tüntetések felkeléssé szélesedtek. A tömeg- 
mozgalmak politikai programmja az volt, hogy az 
új állam formája szocialista köztársaság legyen. 
Ez volt a cseh munkásság határozott követelése és 
célkitűzése. A munkásság ilyen szokatlan forradalmi 
fellépése kényszerítette tulajdonképpen az egyáltalán 
nem őszintén demokrata polgári politikai vezetést arra, 
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hogy elfogadja a köztársasági államformát. A cseh 
emigrációt nagyon kellemetlenül érintették a hazai 
események. Félő volt, hogy a szövetségesek előtt 
hitelét veszti, ha kiviláglik, hogy nem tudja maga 
mögött az egész nemzetet. Beneš ritka buzgalommal 
állandóan küldi haza utasításait, hogy a munkásság 
mozgalmait csitítsák el, ha kell, még ígéretekkel is. 
S valóban a cseh szociáldemokrata politikusok szo- 
cialista demokráciát és a termelés szocializálását ígé- 
rik a népgyűléseken, de ugyanakkor visszautasítják 
az „orosz példa” alkalmazását. 


A szlovák mozgalmaknak is nagy lökést adott 
a központi hatalmak hadihelyzetének kedvezőtlen 
alakulása. Úgy látszott, hogy a béketárgyalások a 
wilsoni elvek szellemében történnek majd. Ez a 
körülmény arra ösztökélte a szlovákság vezetőit, 
hogy résztvegyenek a párizskörnyéki béketárgyalá- 
sokon. Hlinka és Jehlička el is utaznak Párizsba. 
Beneš azonban, akinek az új állam létrehozásánál 
a szövetségesek felé alkalmazott egyik fő érve a 
cseh-szlovák kölcsönösség volt, a két szlovák poli- 
tikust Párizsból a francia rendőrséggel kiutasíttatja, 
nyilván azért, mert dezauválták volna a beneši köl- 
csönösséget. 


Csodálatra méltó a cseh emigráció magatartása, 
ahogyan a feltornyosuló ellentéteken keresztül céljai 
megvalósítására tör. Nem válogat az eszközökben és 
a meggyőződésben. Masaryk egykoron az igazság 
kérlelhetetlen beismerésére tanította népét még 
akkor is, ha ennek csak elméleti értéke vagy jelentő- 
sége van. Jellemző azonban, hogy ezzel a legnagyobb 
népszerűtlenséget érdemelte ki népe részéről. Óh, de 
hol volt a cseh békedelegáció e magatartástól, vagy 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


30 
 
hol lehetett maga Masaryk a saját háborúelőtti 
etikai magatartásától, ha a béketárgyalások az ő 
tudtával és beleegyezésével történtek? Ha Masaryk 
úgy nagyjából a tiszta meggyőződés etikáját kép- 
viselte a csehek küzdelmében, Beneš feltétlenül a 
macchiavellista kivitel embere volt. Kifelé úgy lát- 
szott, hogy Masaryk az ideológus és Beneš a prak- 
tikus kivitelező, aki az igének testet szerez. De ha 
a kivitel oldaláról indulunk el a megvalósulást sugalló 
eszmei meggyőződés felé, akkor bizony sohasem érünk 
a masaryki elvekhez vissza. Valamelyik angol újság- 
író vagy egy szellemes francia mondotta talán, hogy 
Masaryk volt az eszme, Beneš pedig a kard az eszme 
kezében. De nem dolgozott-e a kard másként, mint 
ahogy azt az eszme akarta? Tény, hogy a cseh 
szellemiséget Beneš jobban kifejezte, mint Masaryk. 
Népek életében kevés a példa arra, hogy a nyilván- 
való ellentmondásokat és igazságtalanságokat oly 
nagy szubjektív meggyőződéssel igazságoknak tün- 
tessék fel, mint ahogy azt a csehek tették. Beneš 
ezt nevelte nemzetébe. Módszere az volt, hogy 
elvont igazságok tájékáról indult el még akkor is, 
amikor a napi politika kérdéseit elemezte. Beszé- 
deit szociológiai és filozófiai elvekre építette. Amikor 
a köztársaság belső nehézségei növekedtek, Beneš 
egyre elvontabb és egyre merevebb elméleti igazsá- 
gokból indult ki. Nevelése tökéletes volt. A cseh 
kispolgár azt hitte, hogy az elvont igazság, a Gondvi- 
selés egy része őrködik nyugalma felett. Minden cseh 
galád igazságtalanságnak tartotta, hogy a nemzeti- 
ségi területek az anyanemzetekhez visszakívánkoztak. 


A társadalmi és politikai erők az új állam létre- 
jötténél a következőképpen rendeződtek. A cseh 
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polgárság pánszláv része végleg elvesztette remé- 
nyeit az orosz forradalom kitörésével és a cárizmus 
bukásával. A szövetségesek állandósult hatalmi túl- 
súlya az új állam alapjaira kényszerítette az ausztrofil 
cseh felső rétegeket. A cseh arisztokrácia mindvégig 
félrehúzódott a politikai élettől. Az alulról jöttekkel 
sohasem tudott összemelegedni, annak ellenére, 
hogy a prágai angol követség lordi világa sokszor 
szorgalmazta ezt. A kül- és belpolitikai helyzet 
alakulása a végső pillanatban tehát a szövetségesek 
támogatására építő csoportnak kedvezett. Igy jött 
létre az új állam, ellentétes erők ideiglenes kiegyen- 
lítődéseképpen. 


De amint az új szervezet megalakult, amint 
befejeződött a szertehúzó részek katonai meghódí- 
tása és pacifikálása, amint tehát az állam meghódí- 
totta az országot, új ellentmondások léptek fel 
életében. A fiatal állam elveszítette a régi keretek 
nagyobb árúpiacát. Ipara ezért abba a helyzetbe 
került, hogy racionalizálni kényszerült termelését. 
A háború előtti piacok zavartalanul felvették a cseh 
ipari termékeket. A gyáripari termelés mellett a 
kisipari termelés is virágzott még. A háború után a 
cseh nagyipar hatalmas erővel veti ki a kisipart a 
termelésből. Igy növeli a belső piacok felvevő- 
képességét. Emellett a belső fogyasztásra támasz- 
kodva dumping-politikát folytat. A nemzetiségi 
területek iparát visszafejleszti ezután, hogy belső 
piacait szélesítse. Egyre erőteljesebben kényszerült 
erre. A belpolitikában az agrárpárt túlsúlyra tett 
szert és kierőszakolta a mezőgazdasági védvámokat. 
Ezáltal elzárta a belső piacokat a külföldi, főleg 
pedig a magyar mezőgazdasági termelvények elől. 
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Természetes következménye volt ennek, hogy Ma- 
gyarország ipari vámokkal felelt és a cseh ipari 
termékek behozatalát csökkentette. Az új állam 
hagyomány nélküli gazdasági politikája a pillanatnyi 
érdekek hasznossági szempontjaira épült. A cseh körök 
mohósága attól sem riadt vissza, hogy agrárpolitiká- 
jukkal megbontsák Közép-Európa kialakult gazda- 
sági integrációját. 


A cseh banktőke elvesztette a régi keretek 
nagyobb pénzpiacát is. Ezért összpontosította a 
pénzügyi életet. A kisebbségi pénzintézetek valósá- 
gos hekatombáját idézte fel ezzel. 


Az új állam elvesztette a régi nyersanyagpiaco- 
kat is, ezért a nemzetiségi területek a nyersanyag- 
tartalékok szempontjából kaptak jelentőséget az új 
állam szervezetében. Különösen a Felvidéket kár- 
hoztatták nyersanyagtermelésre, holott fejlett ipar 
is volt itten. 


Ezekkel párhuzamosan az ipar önállósága telje- 
sen eltünik a bankokkal szemben. A banktőke hatal- 
mába veszi az egész termelést. Antonin Nĕmec kép- 
viselő már 1923-ban megállapítja, hogy „az ipar 
legnagyobb része nálunk a bankok kezében van, foly- 
tonosan nő a bankokrácia, amely hamarább fogja 
elnyelni az államot, mint összes ellenségei együttvéve.” 
A cseh polgárság hatalmas erővel szorítja ki az 
idegen tőkét is az államból. Uralmi helyzetében 
semilyen vonatkozásban nem ismer kíméletet, gaz- 
dasági téren hatalmas erővel törekszik arra, hogy 
az ország nemzetiségi kevertségét eltüntesse. Ebben 
nagyobb eredményeket is ér el, mint maga a poli- 
tika. 1923-ban még 139 közvetlenül képviselt kül- 
földi részvénytársaság van az országban 22 milliárd 
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alaptőkével. 1929-ben a külföldi részvénytársaságok 
alaptőkéje már csak 1 milliárd 254 millió korona, 
1930-ban pedig 1 milliárd 56 millió csehszlovák 
korona. Nem nehéz ezekben a jelenségekben fel- 
ismerni a gyarmatos államok politikai és gazdasági 
természetét. Valóban, az ifjú köztársaság gyarmatos, 
illetőleg gyarmatosító volt. A nemzetiségi területe- 
ket és elsősorban a Felvidéket arra rendeli, hogy a 
történelmi országokat szolgálja gyarmati szerepben. 
A felvidéki népeket, tehát a magyarokat, szlovákokat 
és ruténeket kivétel nélkül elmaradott, „orientális” 
fajoknak tekinti, amelyekkel szemben a nyugati 
csehek képviselik a „civilizátor” kultúrfölényét. 
A Felvidék abba az állapotba kerül, mint a Habsburg- 
lotharingiai uralkodók kérlelhetetlen gazdasági poli- 
tikájában. Elnyomorodik az ipar, a népek paraszti 
körülményekbe kezdenek visszasüllyedni. A törté- 
nelmi országok soha nem látott gyarapodáson men- 
nek keresztül. Prága egykettőre lehántja magáról a 
kisvárosi jelleget, amerikai tempóban fejlődik, hogy 
ettől eleinte a szerényebb csehek is megijednek. 
Egész hivatalnok-negyedek épülnek. A város friss 
és rendezett külvárosokat ragaszt az ódon belváros 
köré. Minden valamire való cseh kispolgárnak van 
postatakarékkönyve; gazdagodjunk, ez a jelszó 
Csehszlovákiában, ahol ekkor azt hiszik, hogy a szö- 
vetségesek békéjének rendszere végérvényes és meg- 
dönthetetlen. 


Masaryk ekkor már visszavonhatatlanul szim- 
bólummá légiesült a cseh kispolgár tudatában. 
Ünnepi alkalmak idején szép szózatokat mondott, 
beszédeit grammofónlemezekre vették fel, hogy sza- 
vát mindenkor hallják. Egyszer-másszor amerikai 
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egyetemi tanárok jöttek át a tengerentúlról, az ősz 
bölcs egykori barátai s a cseh kispolgár nagy igazulás- 
félét érzett ilyenkor, de a szellemhez nem tudott 
felemelkedni. Ez a kispolgári réteg magánélete 
kiépítésében a legjózanabb tudott lenni, gyarapo- 
dott, de az ország dolgaiban mindent kritikálatlanul 
a vezetőire hagyott. Egyszerre csak a legkomolyabb 
folyóiratok arról kezdtek panaszkodni, hogy a fiatal 
nemzedéken a szellemi ellustulás jelei mutatkoznak, 
érdektelenség és valami naív csodálat a szellem 
magasságai iránt. A Přítomnost című folyóirat döb- 
benve állapította meg a harmincas évek elején, hogy 
a fiatalság az „Azet” silányka és párfilléres boulevard 
lapból meríti politikai iskolázottságát. A „Lidove 
Noviny”-t akadémiai kiadványoknak kijáró tiszte- 
lettel nézi és kezébe nem veszi. A prágai vár ősz 
bölcsét „tatínek”-nek, azaz atyuskának nevezik s 
nehéz eldönteni, hogy a tragédia vagy a komikum 
volt-e több ebben. De abban már tényleg valamiféle 
tragédia érződött, hogy Masaryk eszmei hagyatéka 
egyre élesebb fegyver lett a nemzetiségek kezében. 
Sokszor kellett a többségi cseheket a kisebbségeknek a 
masaryki elvekre figyelmeztetni. 


Masaryk egy alkalommal szabadságát a tapol- 
csányi elkobzott főhercegi kastélyban töltötte, fo- 
gadta itt Karel Čapeket, egy fiatal barátját és 
életrajzíróját s elbeszélgetett vele. A tapolcsányi lan- 
kákon sétáltak s amint ezt Čapek víziószerűen leírta, 
az ősz elnök egyszerre megállt, alig bírta az izgal- 
makat, melyeket népe jövője keltett benne. Azt 
mondotta, hogy ha a csehszlovák önállóság kiállja 
az első ötven évet, akkor népét nem kell többé 
félteni. A köztársaság léte a szövetséges államok 
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hatalmi rendszerére épült. Ha ez biztosította volna 
az új államnak az első ötven esztendőt, akkor a 
cseh elem talán népi értelemben is meghódította 
volna az országot s kíméletlenül letörte volna az 
állam többi népeit. A csehek igazságtalan végzetnek 
tartják, hogy nem így történt. 


A csehek a magyarságot a polgári kultúra tel- 
jében találták a Felvidéken. A legérdekesebb vi- 
szony állott elő ezáltal a magyarság és a csehek 
törekvései között. A csehek a magyarságot polgári 
életszintjéről fokozatosan leszorították. A magyar 
kisebbség polgári életéből egyre csúszott a szegény- 
ség felé. A magyarság életében még ilyesmi nem 
történt. Az általános elszegényedés következtében a 
kisebbségi magyarság polgári nemzeti tudata kez- 
dett elhalványulni. Az elszegényedés általánossá lett. 
A kisebbséget szegény-nemzetnek nevezték köz- 
írói és szegény-országnak a Felvidéket. Az ered- 
ményes népi védekezés egyre nehezebbé vált a 
csehekkel szemben. 


A következő fejtegetések során közelebbről meg- 
vizsgáljuk ezt a helyzetet. 
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A MAGYAR KISEBBSÉG FELSŐ RÉTEGEI 


Sokszor gondoltam már arra, hogy nem hely- 
telen-e a Csehszlovákiába szakadt egymilliós magyar- 
ság társadalmi szerkezetét a társadalomtudomány 
nagy kategóriáival mérni? Mert az osztályok vagy 
társadalmi csoportok fogalma nagy nemzetek klasszi- 
kus polgári fejlődése révén került a társadalom- 
tudomány segédeszközei közé s mi most alig egy 
milliós, leszakadt népdarab társadalmi szerkezetét 
szeretnénk megadni a következőkben. Ezenkívül 
a szociológia a nagy nyugati népek fejlődéséből 
hordta össze fogalmait és alkotta meg rendszerét. 
A magyarság viszont csak nagy fenntartásokkal 
követte a nyugati nemzetek életútját. A polgári 
társadalmi forma nálunk felemás. Sok hasznos 
eleme csak valami kocsonyás állapotig tudott kifej- 
lődni s most itt van e nép egymilliós töredéke, 
mely töredéki mivoltával is elővigyázatosságra figyel- 
meztet, ha az egész magyarság testére szabott 
fogalmakkal közeledünk társadalmi változásaihoz. 
Abban semmi kétség, hogy a magyarság fejlődése 
a XIX. században a polgári formák egyre határo- 
zottabb győzelme felé vezetett. Az utat sok feudális 
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gátlás színezte mégpedig oly erősen, hogy a mai 
nemzedékek országalapító akarata szinte teljesen 
utópolgári feladatok (földreform, modern szociál- 
politika) elvégzésében őrlődik fel. 


A magyarság egymilliós töredéke ezzel a fele- 
más társadalmi állapottal került kisebbségi hely- 
zetbe. Olyan történelmi időpontban történt ez, 
amikor a polgári fejlődés elemei centrifugálisan 
szétesőben voltak. A háború vége felé teljesen 
felbomlott a magyar társadalom egyensúlya. A tár- 
sadalom elemei egyszerre csak önálló életigényekkel 
léptek fel és egymással szembekerültek. A Fel- 
vidéken a falu szembefordult a várossal. A magyar 
kommün hatására fegyveres csapatok verődtek össze 
a falvakon szökött katonákból és orosz foglyokból 
és a városok ellen indultak. Szinte minden város 
kiszakadt a nagy országos összefüggésekből és oda- 
jutott, hogy teljesen egyedül kellett gondoskodnia 
létéről és biztonságáról. A városi lakosság az otthon- 
maradt öregekből és felmentett közhivatalnokokból 
nemzetőrséget szervez a közvetlen vidék ellen. 
A városok farkasszemet néznek vidékükkel. A köz- 
pontból, amellyel megszakad a biztos összeköttetés, 
ellenőrizhetetlen hírek jönnek. A vidék nem táp- 
lálja a városokat, hanem harcba készül ellenük. 
Mintha százados elfojtottságok törnének fel a falvak 
népében. A nemzetiségi helyeken aztán nemzeti- 
ségi ellentétek is belejátszanak ebbe az általános 
társadalmi bomlásba. A városok itt magyarok 
voltak nagyrészt, a vidék pedig más nemzetiségű. 


Csaknem teljesen szétszakadt hát a magyar 
polgári fejlődés egysége, amikor az idegen hódítók 
fegyveres csapatai megjelentek a Morva határvidé- 
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kén, hogy területet hódítsanak egy állam számára, 
amely még csak elméleti életet élt. 


A magyar városok ebben a zűrzavarban egyen- 
ként próbáltak ellentállni, éppen úgy, miként 
néhányszáz évvel ezelőtt, amikor a brandysi Giskra 
nevű cseh zsoldosvezér vezetésével ugyancsak e nép 
zsoldosai jöttek át a határhegyeken az északi városok 
meghódítására. A magyar kormány erőtlen volt, 
félénk és kishitű s bízott a béketárgyalásokban. 
Nem szervezett nagyvonalú ellenállást. A hódítók 
ügyesen polgári nyugalmat ígértek a megfélemlített 
városoknak s nagyon sok esetben bekövetkezett, 
hogy a polgári városi nép, hátában az ellenséges 
vidékkel, maga sietett a hódítók védelme alá. A 
kirobbant társadalmi ellentétek, mintha szélesebb 
nemzetközi értelmezést is kaptak volna ezáltal. 
A városok polgári lakossága társadalmi veszedelem- 
től akart megszabadulni s azt hitte, hogy a zavarok 
elültével a béketárgyalásokon majd visszarendelik 
a cseheket, akik egészen a Duna vonaláig merész- 
kedtek. A hódítókat nem rendelték vissza. Az új 
állam polgári alakulat lett, azonban nem társadalmi, 
hanem nemzeti alapon. A nyugati győztesek ugyan 
azt kívánták az új állam uraitól, hogy az elfoglalt 
területeket társadalmi alapon szervezzék polgári 
köztársasággá és Beneš kötelező ígéretet is tett, 
hogy keleti Svájccá alakítja a köztársaságot. Az első 
alkotmányozó nemzetgyűlésről azonban teljesen ki- 
zárták a nemzetiségeket s azok egyetlen rétegét, 
még felső rétegét sem kérdezték meg sem az alkot- 
mányról, sem pedig a részletkérdésekről. Az a 
szerződés, amelyet a győztes hatalmak Csehszlo- 
vákiával Saint-Germain en Laye-ban kötöttek 1919 
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szeptember 10-én, első cikkelyében kimondja, hogy 
a cseh tartományok és Szlovákia népe szabad 
akaratukból határozták el, hogy egyesülnek. Szlo- 
vákiában csak a szlovákoknak volt valamiféle szavuk 
az alkotmányozó nemzetgyűlésen és ezek szerint 
mintha a magyarság egymilliós tömbje nem tarto- 
zott volna az új állam népességéhez. A csehek, ha 
a területről volt szó, mindig Csehszlovákiához tar- 
tozónak vették a magyar területeket, ha azonban a 
magyar kisebbség jogairól volt szó, mintha eltekin- 
tettek volna attól, hogy a magyarokat is az új állam 
népeihez sorolják. 


A csehszlovák köztársaságot polgári alakulatnak 
kell tekintem a szó történelmi értelmében, de olyan 
polgári alakulatnak, mely csak a csehek számára 
biztosította a legteljesebb polgári emelkedést, ugyan- 
akkor azonban többi népeitől teljesen elvette azt. 
Annyit jelent ez, hogy amíg a csehek felső rétegei 
teljesen kifejlődtek és társadalmi, valamint gazdasági 
szerepükben szinte imperialista színt kaptak, addig 
a kisebbségek felső rétegei teljesen tönkrementek, 
a szlovákok polgárosult vezető rétege pedig nehezen 
tudott kifejlődni. 


Visszatekintve úgy hat a kisebbségi helyzet, 
mintha minden kis részletjelenség azonos központi 
érdekek szerint tört volna a kisebbségek ellen valami 
csodálatosan átgondolt rendszer vagy terv szerint. 


A csehek nagyon jól ismerték azt a magasabb 
magyar életformát, amellyel a magyar kisebbség 
Csehszlovákiába került. Tudták azt is, hogy ez a 
magasabb polgári életforma igézete alatt tartja a 
szlovákságot is. Felismerték a hódítók, hogy amíg 
ez a magasabb életforma tartja magát, addig nem 
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lehet szó a magyarság teljes megtöréséről. Érdekeik 
úgy kívánták, hogy letörjék ezt a magasabb magyar 
életformát. 


Az első feladat volt, hogy a nemzetiségek felső 
rétegeit, a vezető osztályokat semmisítsék meg. 
Legelőször a nagybirtokosokat likvidálták. Szlová- 
kiában csak magyar nagybirtokos réteg létezett, 
így a földreform itt kizárólag magyar rétegeket 
érintett. A statisztika által kimutatott lefoglalások 
mögött tehát csaknem minden esetben szenvedő 
félként magyar birtokos áll. 


Szlovákiában és Kárpátalján összesen 1044 
esetben alkalmazták a földlefoglalásról szóló törvényt. 
Ennyi birtokost tehát mindenesetre érintett a föld- 
osztás. Ha ezek számát a családtagok számával 
vesszük, akkor kb. e réteg társadalmi terjedelmét 
kapjuk meg. Igy mintegy 3000 lélek tartozott a 
kisebbség egymilliós tömbjéből a földbirtokosok 
rétegéhez. A történelmi országokban ez a réteg 
sokkal kisebb volt. Itt ugyanis csak 884 esetben 
alkalmazták a földlefoglalást. 


A birtokosok földjeik értékének 50—60%-át 
kapták meg csupán s megállapítható, hogy a föld- 
reform e réteg gazdasági erejét és társadalmi súlyát 
teljesen megtörte. A magyar földbirtokosok rétege 
tehát mindjárt a kisebbségi sors legelején, mint 
valami osztályozó mérkőzés első fordulóján harc- 
képtelen lett. A magyar földbirtokosok nem ismer- 
ték fel minden esetben a kisebbségi helyzet jelentő- 
ségét. Nem reagáltak rá azzal a mozgékonysággal, 
amellyel szükség lett volna. 


A földbirtokosok osztályának nagy része kiszó- 
ródott a kisebbség társadalmi szerkezetéből, azok, 
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akik megmaradtak, a kisebbségi helyzetben már 
teljesen új képződményt jelentettek. Tökéletes szak- 
ismeretek igénybevételével kellett gazdálkodniok 
megmaradt földjeiken, ha boldogulni akartak. Az 
agyontámogatott maradékbirtokokkal csak így bír- 
hatták a versenyt. Rájuk a banktőke is leselkedett, 
s jaj volt annak, aki egyszer a többségi bankok 
csápjai közé került! 


A megmaradt kisebbségi földbirtokosok egy 
másik része, vagy ugyanaz, szerepet vállalt a kisebb- 
ség politikai életében. De itt nem csinálhatott 
osztálypolitikát, mégpedig többféle okon. Elsősor- 
ban nem volt nagy társadalmi súlya, mert a kisebb- 
ség vékonyka rétegét jelentette csupán. A földosztás 
teljesen deklasszálta. Osztályérdekei szerint csak a 
földosztás ellen csinálhatott volna politikát, de nem 
egy húsz évig tartó helyzetben. A magyarság nagy 
része is a földosztás mellett volt. A kisebbségi 
parasztság is földet akart s a birtokosok nem kaptak 
volna arra tömegeket, ha a nagybirtokok visszaállítá- 
sát követelték volna. Politikai törekvéseikben nekik is 
a földreform alapjaira kellett helyezkedni, ha meg 
akarták nyerni a magyarság nagy részét. A kisebbségi 
politika magát a földosztást nem, csupán nemzetiség- 
ellenes céljait ítélhette el. Igy a magyar kisebbség 
nagybirtokos felsőbb rétegében szép erények fej- 
lődtek, ami akkor lett világossá, amikor a kisebbség 
visszakerült az anyatesthez. A felső osztálynak 
azonosulnia kellett az alsóbbakkal. Igy érlelődött 
ki az a csoda, hogy a birtokosok, még az arisztokrata 
elemek is eljutottak a földosztás nemzeti hasznossá- 
gának megértéséhez s azt némelyek bátran hangoz- 
tatták is. 
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Amit itt a kisebbségi magyarság ipari felső 


rétegéről mondhatunk, az eddigi ismereteink alap- 
ján olyan egyszerű, mint valami összeadási vagy 
kivonási művelet. Csak emlékezetbe kell idézni 
a cseh ipar versenyét és a csehek iparpolitikáját 
a Felvidéken, hogy megmondhassuk az ipari felső 
rétegek sorsát. Ez a réteg is tönkrement. Szlovákia 
gyarmattá lett s amikor később mutatkoztak is új 
lehetőségek az ipari fejlődésre, akkor ez a terület 
már teljesen a csehek gazdasági befolyása alatt állott. 
Egyre ritkább jelenség lett, hogy kisebbségi magyar- 
nak termelő eszközök voltak birtokában. Érdekelne 
bennünket ugyan, hogy mekkora volt ez a réteg 
a kisebbségben. A csehszlovák statisztika azonban 
ennek megállapítására nem nyujt még oly közvetett 
módot sem, mint a birtokosok esetében. A magyar 
közírók szerint kb. 1000 gyár került a csehek uralma 
alá a Felvidék elszakításával. Feltéve, hogy minden 
gyár egy tulajdonosé, ezt a réteget is ugyanakkorára 
becsülhetjük a családtagok beszámításával, mint a 
földbirtokosokét. 


Az ipari polgár, vagy a bankpolgár helyzete, 
azonban sokkal kötetlenebb, mint a földbirtokosé. 
A föld helyhez köti tulajdonosát és szűkebb vagy 
szélesebb társadalmi szerepet is kölcsönözhet neki 
abban a környezetben, ahol birtoka van. Az ipari 
vagy bankpolgár úgy hierarchizálódik, amint össz- 
pontosul az ipari vagy a banktőke. Aztán az iparos 
polgár közösségi jelentősége nem társadalmi jelen- 
létében van azon a helyen, ahol a termelés folyik. 
Sok felvidéki üzem tulajdonosa Budapesten lakott, 
sok gyár pedig nemzetközi érdekeltség tulajdona 
volt. S ha egy gyár leállott a kisebbségi helyzetben, 
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akkor ezt elsősorban a termelésben közvetlenül 
résztvett rétegek érezték, elsősorban a munkásság 
és a szakintelligencia. Ami a gyáriparosok számára 
esetleg az osztalékok csökkenése volt, az a kisebbség 
alaprétegeinél az életlehetőségek teljes megszűné- 
sét jelentette. Voltak azonban itt is kivételek. Vol- 
tak kisebbségi gyárosok, akik nem tartoztak bele 
az ipari vagy bankvilág nemzetközi hierarchiájába, 
akiket helyhez kötött üzemük s vagy boldogultak, 
vagy tökéletesen tönkrementek, mint a nagybirto- 
kosok. Itt is akadtak politikusok és itt is ugyanazt 
az azonosulást figyelhetjük meg bizonyos mértékig 
az alsóbb rétegekkel, mint a földbirtokosoknál. 
Ezeknél a kivételeknél a polgári forma nem a fokoz- 
ható jövedelmek lehetősége volt, hanem olyan gaz- 
dasági és kultúrális keret, amelyben egyenlő helyet 
kap minden társadalmi réteg. 


A kisebbségben így tisztult meg a polgári nem- 
zeti kultúrlét belső tartalmassága. Ha a kisebbségi 
életben szóbakerült a polgáriság, és az utóbbi évek 
során egyre gyakrabban került szóba, akkor eredeti 
értelmére letisztult tartalmakat jelentett, a polgári 
ébredés klasszikus korát, a francia polgárharcok 
hősiességét és egy kicsit a barridákok ízét, s mindazt, 
amit ebből a polgári korszakból használni lehetett. 
Nem gondolt senki „bourgeois” érdekvédelemre. 
A merev és mechanikus baloldal szólamai éppen 
ezért nem bírtak a kisebbségben legyökerezni. 
Amikor baloldalon a polgárról beszéltek, akkor 
mindig a „Comité dès Forges” titokzatos társaságára 
figyelmeztettek, arra a meséshatalmú kétszáz csa- 
ládra, amely a francia nemzeti bankot hatalmában 
tartja és tőle függ minden francia kormány sorsa. 
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A kisebbségi helyzetben egyre üresebben csengett 
ilyesmi, hogy a „bourgeoisie akarja”, hogy „a bour- 
geoisie a profit növelése érdekében”, vagy „a profit- 
ban való részesedés miatt” stb. Egyszerűen azért 
hatottak üresen ezek a szólamok, mert nem volt 
ilyen bourgeois és nem voltak ily bourgeois érdekek. 
A kisebbségi ellenállás értelmét már nem lehetett 
azzal az egyszerű tétellel megérteni, hogy a kisebb- 
ségi polgárság azért harcol a cseh polgári réteggel, 
mert az nem engedi megfelelő módon a profitban 
részesedni, s hogy a kisebbségi munkásnak nem kell 
résztvennie ezért nemzetiségi politikai kezdeménye- 
zésekben. A Saar-vidék helyzete tette világossá, hogy 
kisebbségi sorsban élő népben kifejlődhetik a társa- 
dalmi különbségek halaványuló szerepével szemben 
a népi együttélésnek, mint hatalmas, átfogó keretnek 
egyre fokozódó érvénye. A szlovákiai magyarságban 
is valamiféle hasonló folyamat ment végbe. Ennek 
nem az volt a magyarázata és értelme is másutt volt, 
hogy egy vagy más politikai párt szerezte meg a 
kisebbség szavazatainak döntő többségét. Aki e 
folyamatot csak ennyire becsüli, az nagyon alá- 
értékeli a csehszlovákiai magyar kisebbséget. A ma- 
gyarságot itt egy felülről jövő nyomás egységesítette. 
Felülről jövő hatások szocializálták, egymás mellé 
rendelték az egyes rétegeket. Bebizonyosodott, 
hogy a társadalmi kiegyenlítődés nem lehetetlen, 
hogy a társadalmi hierarchia nem tabu. A kisebbség 
megérezte, hogy ez a kényszerű, úgy mondhatnám, 
„botcsinálta” kiegyenlítődés teljesen elfogadható, 
sőt jótékony is bizonyos mértékben, mert egyszerű- 
síti a közösség feladatait és összpontosítja erejét 
azok elvégzésére. Nem totalitárius hatások sodorták 
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össze a társadalmi elemeket, hanem a húsz esztendős 
sors alakította a kiegyenlítődés útját. A kisebbségi 
parasztság nem azért tudott összefogni arisztokrata 
politikusokkal, mert hajlamossá lett valamiféle össz- 
nemzeti totalitásra, hanem azért, mert eltűntek a 
nagybirtokok s mivel a két réteg társadalmi ellen- 
tétei nem jutottak egymás ellen érvényre. A kisebb- 
ségi munkásság azért tudott együttérezni vagyono- 
sabbakkal, mert őket egyformán nyomta az uralkodó 
nép gazdasági politikája. Ez az azonosulás minden 
rétegnél megmutatkozott. 


A kisebbségi helyzet legnagyobb eredményének 
tartom, hogy a polgáriság értelmét visszavezette 
eredeti jelentéséhez, amikor még polgári kultúrlét 
és nemzeti lét teljesen egybeestek. A magyarság 
kezdetleges, pusztai agrárius létéből magasabb pol- 
gári létformába emelkedett. Nem azért, mert a 
liberálisok győzelemre vittek valamiféle eszméket, 
hanem azért, mert ez a nemzeti megmaradás pa- 
rancsa volt a középeurópai térben. Mi lenne ma 
belőlünk, ha nem mi, hanem a szlovákok, szerbek és 
románok fejlesztettek volna maguknak hatalmas 
ipart, kereskedelmet és közlekedést? Mi lenne most 
a magyar? A kisebbségi helyzet sok tanulsága fele- 
letet ad erre a kérdésre. 


A magyar kisebbség sorsa mélyére szegényedése 
során pillantottunk be. Amíg a csehek nem foglal- 
ták le a nagybirtokokat, amíg nem űzték el a gyára- 
kat és amíg nem alkalmazták ipari és gazdasági 
politikájukat, addig a kisebbség azt hitte, hogy rövid 
ideig tartó politikai kalandban van része, vala- 
milyen avantűr az egész, amelynek hamarosan 
vége lesz. A Felvidéken még semilyen társadalmi 
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szerkezeti válság nem indult el s az egész helyzet 
olyan volt, mintha kulisszákból rakták volna össze 
az új államot. Nemcsak a magyarság társadalmi 
szerkezete maradt érintetlen, hanem a magyarság 
és más nemzetiségek viszonyai is. Šrobár, Szlo- 
venszkó első teljhatalmú minisztere, a szlovákok 
között nem talált négy embert, akik négy szlovák 
főispánságot vállaltak volna. A főispán-jelöltek, 
akikkel tárgyalt, kinevették, amikor az új szlovák lét- 
forma tartósságát fejtegette előttük. A szlovák nép 
is idegenkedett a cseh hivatalnokokkal szemben. 
A zsidóság és németség viszonya az első időkben 
még semmit sem változott a kisebbségi magyarság- 
hoz. A magyarság helyzete még változatlanul a 
gazdanép helyzete volt. Még mindig emelkedést 
jelentett, ha a gazdanép befogadta a külső elemeket. 
A magyar létforma még hódított, magasabb élet- 
szintet és több szabadságot jelentett. 


Amikor azonban egyre-másra kerültek szláv 
kezekbe a magyar nagybirtokok s amikor egyre több 
gyár szüntette be átmenetileg vagy egészen termelé- 
sét, a magyarság elveszítette vonzását a vele együttélő 
népekre. A németség és zsidóság elfordulása jelezte 
ezt a legjobban. A két nép egyszerre és egyidőben 
fordul az új gazdanép felé. Švehla a huszas évek 
derekán, amikor a néppárt végleg ellenzékbe vonult, 
beveszi a németeket a kormánypártba s ettől kezdve, 
a németek nagyrésze az állam alapjain áll egészen 
1937-ig. 


Ez volt az az idő, amikor a magyarság „gazda- 
sorból szolgasorba, paplan alól hült bokorba” sod- 
ródott. Addig nem volt ebben semmi aggasztó, 
amíg a vele együttélő népek elfordulásában jutott 
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ez kifejezésre. Az elszegényedés azonban közeljött 
a kisebbség soraihoz és kikezdte a magyar rétegeket 
is. Megindult az asszimiláció folyamata és most 
már a kisebbség soraiból szedte a kiszakadók ezreit. 


Mi volt az asszimiláció lényege? 
Nem lehetett semmi más, mint az, hogy a 


magyarság egyes rétegei észrevették, hogy a magyar- 
ság nem adhatja meg nekik a nyugodt életet. A kö- 
zösség már nem tud kenyeret adni fiainak, nem 
jelent már magasabb életformát, hanem alacsonyab- 
bat, az emelkedést már a jövevények gazdagabb és 
biztosítottabb élete nyujtja, a magyaré szegénységet 
és küzdelmet adhat, amihez kitartóbb idegzet és 
nélkülöznitudás szükséges. 


Az asszimiláció azzal párhuzamosan szedte 
áldozatait, ahogyan szegényedett és polgári élet- 
szintjéről lecsúszott a kisebbségi magyarság. A szláv- 
ság azzal párhuzamosan tudta elhódítani a magyar 
elemeket, ahogyan színvonala a magyarság fölé kez- 
dett emelkedni. De a legérdekesebb, hogy a hódítók 
oldalán nem dolgozott valami értékekben dúsabb 
forma. Egyszerűen a nagyobb darab kenyér kény- 
szere sodorta le az embereket a magyar kisebbség 
társadalmának felületeiről. Igy jutottunk oda, hogy 
a magyar kisebbség nemzeti ellenálló képessége 
teljesen azonosodott azzal, hogy mennyi embernek 
tudott polgári megélhetést adni. A polgári, gazdasági 
és szellemi javak gyarapítása így egyre inkább a nem- 
zeti megmaradás erősítését jelentette a kisebbségi 
magyarság számára. 
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SZLOVÁKOK ÉS CSEHEK. 
EGY ÁLLAM MEGSZŰNÉSE 


A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
1914 január 31-én feliratot intézett a magyar minisz- 
terelnökhöz a felvidéki szlovákok gazdasági támoga- 
tásáról. A feliratot Nyitra vármegye fő- és alispánja, 
Túróc vármegye alispánja és a Közművelődési 
Egyesület főtitkára írta alá. Érdemes dolgok fog- 
laltatnak benne, még ma is érdekes olvasmány. 
A szerkesztők rámutattak arra, hogy a felvidéki 
szlovákság nagyrészt háziiparból él a kezdetleges 
mező- és erdőgazdálkodás mellett. A háziipar olyan 
termelőtechnikai kultúrfoknak felel meg, amely a 
zárt vallási pátriárkális világ technikai tevékenysége 
még. A szerzők megállapítják, hogy a szlovákság 
alig rendelkezett más iparral az északi Felvidéken. 
A Közművelődési Egyesület felhívja a magyar kor- 
mányt, hogy ezt a házi ipart rendes iparrá fejlessze 
s fokozott gondot fordítson arra, hogy a nép egyre 
kedvérevalóbbnak tartsa államát s abból ne kíván- 
kozzék kifelé. A feliratban a pánszláv törekvésekről 
ezeket olvashatjuk: 


„De mi ennek az új pánszláv programmnak az 
alapja? Egy öntudatos, céltudatos gazdasági akció, 
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mely cseh pénzen, cseh nemzetiségi alapon az ipar és 
gazdasági vállalkozás eszközeivel akarja magát be- 
lopni a hazafias érzéseiben megtévesztett tótság rokon- 
szenvébe. Agitátorok sűrűn, némely helyütt állandóan 
ott járnak a nép között, tanulmányozva háziiparukat, 
gazdasági ismereteiket és munkaképességüket. A cseh 
tőke magyarországi kirendeltségeinek útmutatása alap- 
ján Túróc-, Trencsén-, Zólyom-, Liptó- és Árva-, 
sőt már Nyitra-vármegyében is egyre-másra alakítja 
azokat az ipari vállalatokat, amelyeknek politikai és 
magyarellenes tendenciájáról valamiféle titkot sem 
csinálnak. Aki ismeri a túrócszentmártoni Tátrabank 
és fiókjainak, valamint a cseh-tót tőkével alapított 
hitel- és fogyasztási szövetkezetek céljait és eszközeit, 
az aligha fog kételkedni azon, hogy ezek az intézmé- 
nyek mind, egy végeredményében veszedelmes cseh- 
tót nemzetiségi mozgalomnak az eszközei, amelynek 
célja a magyar államegység lelkiismeretlen megbon- 
tása és a cseh-tót politikai és társadalmi összetartozás 
propagálása.” (Az aláhúzott részek a memorandum- 
ban is alá vannak húzva.). A felirat talán kissé 
túlozza a baj méreteit, annyi azonban bizonyos, 
hogy a csehek mindent elkövettek, hogy a cseh- 
szlovák kölcsönösség és összetartozás gondolatát 
szétvigyék a legszélesebb rétegekbe. Egyet a csehek 
propagandája mindenesetre tudott, mégpedig azt, 
hogy a falusias kezdetlegességből nemzeti öntudatra 
csak úgy ébresztheti a szlovákságot, ha a magasabb 
társadalmi összetartozás alapjait rakja le életében. 
Ennek legcélravezetőbb módja üzemek és szélesebb 
gazdasági keretek létesítése, ahol az egymásrautaltság 
és együvétartozás érzése a legkönnyebben kialakul. 
A nép szert tesz gazdasági függetlenségre, növek- 
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szik öntudata és nem szívódik fel a gazdaságilag és 
eszmeileg fejlettebb életformában. A pánszláv szlo- 
vák diákok és tanárok átjártak a Fehér-Kárpátokon 
túlra. A miavai középiskola állandó sugárzás volt 
a morva és a cseh világ felé, ahol már magasabb 
színvonalon élt egy szláv nép, melyet a szlovákok 
testvérnek hittek. Látták a csehek városiasabb élet- 
formáját s a szlovák nép felemelését úgy képzelték 
el, hogy el kell indítani a városiasodást, az urbánu- 
sabb formák kifejlesztését a Kárpátok völgyeibe 
szorult szlovákságnál is. Csak ebből származhat a 
nemzeti önállóság vágya és kívánása. Nem véletlen, 
hogy a csehszlovák kölcsönösség szlovák és cseh 
hirdetői a morva-szlovák határvidékről valók. Itt 
született Masaryk s kissé távolabb Štefanik abban 
a völgyben, amely Morvaországot Szlovákiával köti 
össze. A miavai parókia és a gimnázium a Polana 
tövében, első hangerősítője a cseh világból indult 
hatásoknak. A szlovák luteránus diákság a cseh egye- 
temeken tanult. Népe életéből a cseh racionális, 
számító, németes életformába menekült, mert ma- 
gasabbrendűnek tartotta azt. Ebben a diákságban 
már teljesen érvényre jutott a városias ember élet- 
formája és annak vágya, amikor visszatért a szlovák- 
ság primitívebb és intimebb életébe a főiskolák 
elvégzése után. A csehek is jól látták, hogy a szlo- 
vákságot csak az urbánus kultúra fejlesztésével lehet 
felemelni. A felvidéki magyar közhivatalnokok és 
kultúremberek fejlett társadalmi érzékére vall, hogy 
a magyar kormánytól éppen ezen a téren követeltek 
átgondoltabb és tervszerűbb beavatkozást. 


Ha már most a csehek és a tanultabb szlovákok 
tervei szerint a szlovákság népi közösségi tudatra 
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ébredése a modern kultúrformák kiképzésével volt 
egyenlő, akkor a felszabadulás után be kellett volna 
következni, hogy a szlovákság elfoglalja a fejlettebb 
magyar élet formáit, az üzemeket, a gazdasági élet 
szervezeteit. Csak így szerezhette volna meg a modern 
nemzeti lét csontozatát, amelyre aztán a szellemi lét- 
forma is rárakódhatott volna. Azt a gazdasági hódí- 
tást tehát, amelyet a cseh tőke támogatásával indí- 
tottak a háború előtt, a csehek még hatalmasabb támo- 
gatásának kellett volna követnie a háború után. 
Mit látunk azonban? 


A csehek nemhogy tovább fejlesztették volna a 
szlovákság kezdetleges urbanitású kultúráját, hanem 
letörik még a kezdeteket is. Leépítik a felvidéki ipar 
nagy részét, eltávolítják és tönkreteszik azokat az 
alapokat, amelyeken a szlovák városi élet dinamiz- 
musa kifejlődhetett volna. A nemzeti felszabadulást 
hozták a szlovákoknak, miként ezt cseh gondolkodók és 
történészek hirdetik, közben pedig elsorvasztották azo- 
kat az elemeket, amelyek nélkül nép nem érezheti soha, 
hogy nemzeti élete önálló és teljes. Amit tehát a szlová- 
koknak a háború előtti cseh propaganda nyújtott, azt 
a háború után tőlük kamatos kamataival visszavette. 


A csehek Szlovákiát a háború után már leg- 
szívesebben agrárius formák között szerették volna 
tartani, amint nyersanyagokat és élelmet szolgáltat 
a cseh országrészeknek. A szlovákság falusi kezdet- 
legességét ugyan nyugati kultúrgőggel megvetették. 
A szlovák parasztot legszívesebben a cseh kispolgár 
hideg, harácsoló tulajdonságaival oltották volna be. 
Megvetették a szlovákság keletiességét, de ugyan- 
akkor nem látták, hogy a magasabb kultúrszintre 
felemelkedés eszközeit maguk veszik el tőle. 
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A szlovák életben a határozott visszafejlődés jelei 


mutatkoznak a fordulat után. A szlovákság vissza- 
menekül kezdetlegesebb életformájába, behúzódik 
falvaiba. Tudatában összeolvad vallás és politika, 
illetőleg még a háború után sem bír szétválni a 
vallás és politika. Gondolkodási készsége nem tud 
differenciálódni. Jellemző például, hogy a racionális 
és teljesen észbeli eszközökkel dolgozó szlovák 
kommunista párt is mennyi vallásos elemet hasz- 
nált fel agitációjában. A szlováksággal csak a Szent- 
írás únos-untalan idézésével tudott némileg boldo- 
gulni. A szlovákság a háború utáni első években is 
úgy él, mint azelőtt, amikor a vallás adott feleletet 
minden kérdésére. A szlovákság szinte visszafeuda- 
lizálódik. A politikai életben nem bír megszületni 
a nagyobb nemzeti és polgári összefogás pártja. 
A plébániák irányítják továbbra is a szlovákság 
egész életét. Nem bírnak kivetkőzni a háború előtti 
vidékiességből, nem bírják letépni a gondolkodás 
abroncsait, a nép még mindig szigeti szakadozott- 
ságában. Hlinka mindvégig megmaradt Rózsa- 
hegyen, e vidéki városka primitív környezetéből 
nem akart országos politikát csinálni. Fel sem merült 
előtte, hogy Pozsonyba, Szlovákia központjába tegye 
székhelyét, ahol a szlovák nemzeti tudat és jellem 
kiformálására modernebb eszközöket és nagyobb 
tempót kínál a fejlődés. A magyar kisebbségi poli- 
tika például hamar felismerte, hogy a központban 
kell megvetnie a lábát bizonyos mértékig, ha nem 
akar elsüllyedni a provincializmusban. A Prágai 
Magyar Hirlapot Prágában szerkesztik, a magyar 
sajtó egyformán figyeli a kis és nagy összefüggéseket, 
amelyeket a kisebbségi élet ural. A szlovák poli- 
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tika megmarad a falvak tájékán, megtartja város- 
ellenes magatartását. A városokban a csehek ren- 
dezkedtek be kultúrfölényükkel. 


Határozott törés következik hát be a szlovákság 
fejlődésében s ez történelme legérdekesebb és 
legizgalmasabb ellentmondásaihoz tartozik. Egyen- 
értékű azzal a töréssel, amikor Hurban a nemzet- 
ellenes osztrák és orosz feudalizmus támogatásától 
várta népe nemzeti felszabadulását. 


A felszabadulás után hamarosan kitűnt, hogy a 
szlovákok a cseheket nem ismerték eléggé. Önálló- 
sulási vágyaikat talán őszintén bízták a nyugati 
„testvérre”, de túlzottan idealizálták a cseheket, 
olyan tulajdonságokkal díszítették fel őket, amilye- 
nekkel nem rendelkeztek. Csodálták a racionális 
cseh életformát, de ugyanakkor ez a hideg cseh 
forma nem vette tudomásul és nem becsülte a szlo- 
vák nép irracionális szépségeit. A csehek ilyesmiből 
már régen kihullottak. Amikor aztán egyre-másra 
előtűntek a csehek ilyen tulajdonságai, a szlovákok 
kritikusok lettek velük szemben s ez csak tágította 
az ellentéteket. 


A csehek a megszállt terület beszervezését 
Šrobár Lőrincre, e közepes képességekkel rendel- 
kező szlovák orvosra bízták, aki szakmáját a politi- 
kával cserélte fel. Szlovákia közhivatalnoki karát 
szlovák luteránusokból és csehekből akarta kiépíteni 
a katolikus szlovákok mellőzésével. A szlovák kato- 
likusok kívül maradtak a hatalmi szervezeteken, 
ahová egyre több cseh szivárgott nyugat felől. 
Az új állam megalakulásának hírére hatalmas cseh 
hivatalnoktömegek indultak hazafelé Boszniából, 
Bécsből és Amerikából. Ezek elhelyezésénél Szlo- 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


181 
 
vákia lett a mentsvár, az új hazafiakat befogadó 
gyarmat. Közben a cseh politikai pártok is csator- 
názták híveiket a hivatalok felé. A cseh politikai 
pártok között valamiféle tacitus consensus létesült a 
hivatalok felosztásában. A vasút például a cseh 
nemzeti szocialisták kizárólagos érdekterülete lett. 
Ebben a pártban a szlovákság sohasem tudott mélyeb- 
ben legyökerezni. Igy előállott az, hogy a vasúton 
az állások betöltése szinte az utolsó portási helyig a 
nemzeti szocialista csehek monopóliuma lett. Amikor 
Szlovákiában nagyobb hivatalokba cseheket ren- 
deltek, akkor ezt azzal okolták, hogy nincsen még 
szakképzett szlovák hivatalnoki kar, de csehekkel 
töltötték azért be a portási állásokat is. A beözön- 
lött hivatalnokok a centralizmus képviselői lettek. 
Nem bíztak még Šrobár minisztériumában sem. 
Megtörtént, hogy az alárendelt cseh hivatalnokok 
a szlovákiai minisztérium kihagyásával egyenesen 
Prágához fordultak utasításokért. Igy a legnagyobb 
zűrzavar keletkezett a kérdések megoldásában. 
A luteránus hlaszisták azután bevezették a cseh 
pártokat is a szlovák életbe, szlovák tagozatok for- 
májában. Az lebegett szemük előtt, hogy a szlovák- 
ság is érje el mihamarabb a csehek fejlődési fokát. 
A szlovák politikai életet a cseh pártrendszerek 
sémáira húzták, a közbülső fokok kihagyásával. 
Feltétlenül hittek a csehek támogatásában. A csehek 
kultúráját a magukénál magasabbra értékelték és 
hittek abban is, hogy a csehszlovák nemzet, amely 
még csak előlegezett fogalom volt, valamiféleképpen 
majd kialakul, talán úgy, hogy a csehek és szlovákok 
majd szintetikus típust hoznak létre, új embert, új 
politikával, új világnézettel és a nemzeti nagyság 
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vágyával és érvényesítésével. Egyelőre a csehszlovák 
nemzet nem volt sehol, annak ellenére, hogy a kor- 
mányzás ebből a fikcióból indult ki. A csehszlová- 
kizmus csak politikai állásfoglalást és a csehek köz- 
pontosítását jelentette. Ezer és ezer tény bizonyí- 
totta, hogy a szlovákok a csehekkel a csehszlovákiz- 
mus fikcióján belül egyre élesebben szembekerül- 
nek. A csehek mohósága nem ismerte el az uralkodó 
csehszlovák nemzet szlovák ágának egyenjogúságát. 
A szlovákságot kiskorú népnek tartották és gyám- 
ságra törekedtek felette, ahogyan a csehek mondták, 
csak úgy, miként az idősebb testvér a fiatalabb felett. 
A szavazati jogot például egészen más alapokra 
helyezték Szlovákiában. S meglepő, hogy nem csak 
a kisebbségek elnyomása miatt tették ezt. Azt 
könnyen meg lehetett érteni, hogy például az érsek- 
újvári vagy a komáromi választókerületben kétszer 
annyi szavazat kellett egy képviselői vagy egy sze- 
nátori mandátumhoz, de miként függött össze a 
csehszlovákizmus ideológiájával, hogy szlovák vá- 
lasztókerületekben is hasonló volt a helyzet? Magas 
bürokrata körökben ezt azzal indokolták, hogy csak 
átmeneti időre lesz ez így, ha Szlovákia konszoli- 
dálódik, akkor új választótörvényt alkotnak egyenlő 
alapokkal. De mindez nem történt meg húsz esz- 
tendő alatt. 


A csehek elhozták Szlovákiába a huszita moz- 
galmak hagyományait és megvetésük csak növeke- 
dett és türelmetlenségük csak fokozódott a szlová- 
kokkal szemben, amikor azokat a katolicizmus 
eszme- és hagyománykörében találták. Csehország- 
ban a katolikus egyház az osztrák rendszerrel tar- 
tott s ebből származott a csehek gyűlölete vele szem- 
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ben. A csehek éppen ezért nem értették meg a szlo- 
vák népi tudat és a katolicizmus összenövéseit. 
Mikor bejöttek Szlovákiába, a szlovák papok fel- 
szabadítókként fogadták őket. Besztercebányán a 
szokoloknak a szlovák katolikus egyesületben adtak 
klubhelyiséget. A szokolok első tette az volt, hogy 
eltávolították a feszületeket és a szentképeket. 
A szlovákok visszahúzódtak és csakhamar kialakult 
az a meggyőződés, hogy nem igazi szlovák az, aki 
csehekkel érintkezik. A szlovákság társadalmi tar- 
tózkodása és szemérme nem bírta a szokolok váro- 
sias szabadosságát sem, a gyermekek és leánykák, 
a férfiak és nők közös tornáját és kirándulásait. 
Ez a mozgalom sohasem tudott szlovákokat meghó- 
dítani. A két nép nem érintkezett a szlovák városok- 
ban sem. A csehek itt is kolóniákba kényszerültek, 
mint a magyar helyeken. Később felmerült, hogy 
a vallási természetű ellentétek eltávolítására inkább 
a katolikus morvákat kellene Szlovákiába vinni, de 
a szakadékokat már ezzel sem lehetett volna áthi- 
dalni. 


Milyen volt a helyzet a szlovákok saját meg- 
ítélése szerint? A szlovák katolikusok néppártja, a 
Hlinka-párt, 1922-ben Zsolnán kiadványt adott ki, 
amelyben a békekonferenciához fordulnak a csehek 
elnyomó törekvései miatt. A kiáltványban Szlová- 
kiát halálraítélt országnak nevezik s népéről azt 
mondják, hogy utolsó agóniáját éli a csehek kínoz- 
tatásai alatt („uplné vykinoženie”). A szlovák 
kultúrnemzetet megfojtják, a terror uralkodik min- 
denütt s a csehszlovákizmus egyike a történelem 
legnagyobb misztifikációinak, amelyet csak azért 
találtak ki, hogy nemzetiségileg elnyomják a szlová- 
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kokat, akik közül 50.000 máris kivándorlásra kény- 
szerült. Az iskolák az elnemzetlenítés eszközei 
Szlovákiában. A zsolnai kiáltvány az iskolasérelmek- 
kel kapcsolatban felhozza, hogy a rózsahegyi gim- 
názium igazgatójává egy Bilek Ferenc nevű prágai 
cseh iskolaszolgát neveztek ki. Egy Mančal nevű 
férfiút pedig, akit Csehországban lopásért és csalá- 
sért többévi fegyházra ítéltek, a privigyei gimná- 
zium tanárává neveztek ki, hogy a jövendő szlovák 
intelligenciát nevelje. Ha nem a zsolnai kiáltvány- 
ban olvasná ezt az ember, kételkednék is benne. 


A szlovák iskolákat cseh tanítók és tanárok 
lepték el. Štefánek, a pozsonyi iskolaügyi referátus 
vezetője, első szemleútján Szlovákia összes közép- 
és szakiskoláin 20 olyan tanerőt talált, akik úgy- 
ahogy jártasok voltak a szlovák nyelvben, de ezek 
mindegyikének szlovák nyelvtudása nem állott az 
irodalmi nyelv színvonalán. Az 1919—20-as iskola- 
évben a szlovák elemi iskolákon összesen 480 cseh 
tanító működött, a polgári iskolákon 312. A követ- 
kező években 359, illetőleg 484. 1921—22-ben 248, 
illetőleg 484. Egy év mulva 200, illetőleg 504. 
Ugyanebben az iskolaévben a szlovák középiskolá- 
kon 350 cseh tanár tanított 177 szlovákkal szemben. 
A cseh tanárokat jobban fizették, mint a szlovákokat. 
Fizetésük mellett még egy úgynevezett „slovenská 
vyhhoda” — szlovenszkói járulék — című kirendelt- 
ségi pótlékot is élveztek. Az iskolakönyveket eleinte 
csak Prágában adták ki. A tankönyvekből törölték 
Vajansky „Ja som slovak” — Szlovák vagyok — 
című költeményét, mert a népi nemzeti öntudat 
apológiája volt. A pozsonyi egyetem csak a papír- 
forma szerint volt szlovák. Egy-két tanár kivételé- 
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vel csehek tanítottak ott. Az iskolaügyi minisztérium 
ösztöndíjakkal cseh diákokat is kiküldött erre az 
egyetemre, hogy ott a szlovák tanulóknak jó példát 
mutassanak és átformálják őket. A főiskola a cseh- 
szlovákizmus eszmekörében tanított. A tanárok ezt 
a fikciót propagálták a szlovák vidék ezer ellent- 
mondásaiból felkerült szlovák diákság előtt s nem 
egyszer viharos tüntetésekbe fúlt ez a propaganda. 


A csehek iparpolitikáját már ismertettük. 
Az öntudatosodó szlovák intelligencia csakhamar 
szembeszállt azzal a törekvéssel, amely Szlovákiát 
agrárkörülményekbe akarta visszaszorítani. A fiatal 
közírók szembefordulnak azokkal, akik olyan munka- 
megosztást akartak létesítem az új államban, hogy 
ennek rendszerében Szlovákia szerepe csak nyers- 
anyagok előállítása lett volna a cseh ipar számára. 
A szlovákok kifejezték, hogy tartományukat nem 
engedik az agrárkörülményekbe visszasüllyeszteni és 
a leépített ipar visszaállítását és üzembehelyezését 
követelték. Kifejezték, hogy bennük már elevenen 
él a nemzetté alakulás igénye, az öncélú városi 
kultúrforma kívánása, melyet a szlovák népiességgel 
akartak összehangolni. Nem akartak gazdaságilag 
a cseheknek alárendelődni. Felismerték, hogy poli- 
tikai függetlenség elképzelhetetlen gazdasági függet- 
lenség nélkül. Abba a helyzetbe jutottak, hogy magát 
Masarykot idézhették a csehek ellen. Masaryk 
ezeket írta a „Kis nemzet problémája” című 
könyvében: „Némely balkáni állam csak névleg 
független. A valóságban valamelyik hatalmas szom- 
széd vagy egy bank határoz sorsa felett. Ma nemcsak 
karddal igázzák le a népeket, hanem áruval is és 
áruval még jobban, mint karddal. Rajtunk nem 
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segít, ha az idegen árura cseh felírást ragasztunk! 
Szükséges tehát, hogy gazdaságilag önállósodjunk. 
Jó lesz erre gyakran gondolni. Politikai önállóság 
gazdasági nélkül elképzelhetetlen.” Hát a szlová- 
kok gyakran emlékeztek ezekre a szavakra. Mintha 
csak az ő számukra írta volna Masaryk. Nem akar- 
tak a csehek árúgyarmatává lenni. Küzdöttek az 
ellen, hogy árúval és bankokkal leigázzák őket. 
S egyre több erőt állítottak csatasorba az önálló 
szlovák nemzeti forma kivívására. Nem voltak 
könnyű helyzetben, mert a centralizmus az egész 
államra támaszkodott velük szemben. 


A szakadék 1933-ban volt a legnagyobb a 
csehek és a szlovákok között, kivéve a teljes elszaka- 
dás időpontját. Nyugat-Európa először figyelt fel 
a köztársaság nemzetiségi ellentéteire s félő volt, 
hogy az új állam elveszti koholt demokrata-preszti- 
zsét a nyugati államok közvéleménye előtt. A szlo- 
vákság nyugtalansága elérte tetőfokát. Felnőtt az 
első középosztályi nemzedék, de nem kapott helyeket 
a hivatalokban, ahol a kétes értékű cseh középosz- 
tály görcsösen ragaszkodott pozícióihoz. A veszély 
oly nagy volt, hogy a kormány legügyesebb tagját, 
Beneš külügyminisztert küldte Szlovákiába, mondja 
a szeparatista szlovákok szemébe a csehszlovákizmus 
igazságait. Beneš végigjárta a szlovákiai városokat és 
ilyen igazságokat mondott a szlovák szeparatisták 
szemébe: 


„Nem vagyok a szeparatizmus és a politikai 
autonómia híve, mégpedig elsősorban azért, mert 
ezzel hatalmas és mesterséges akadályt gördítenénk 
nemzetünk feltartóztathatatlan biológiai és szocioló- 
giai kifejlődése elé. Ez a fejlődés viszont az általános 
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európai nacionalista haladás útján fekszik s azt a mi 
esetünkben nemzeti életünk szociális és biológiai 
törvényei határozzák meg.” 


Beneš — amint már mi is említettüik — nagy 
mestere volt annak, hogyan kell komplikált elméleti 
fegyverzettel sarokba szorítani a szlovák önállóság 
egyszerű harcosait, akik nem gondolkoztak elvont 
társadalomtudományos kategóriákban, inkább ér- 
zelmi eszközökkel harcoltak és nem elméletiekkel. 


Beneš, mint minden csehszlovák, a cseh és 
szlovák történelem elmúlt évszázadaival bizonyí- 
totta a csehszlovák egymásrautaltság tényét. Politikai 
előadásokon ellenőrizhetetlen történelmi tényeket 
vonultattak fel, hogy a csehszlovákizmusnak meg- 
felelő történelmi és érzelmi alapokat adjanak. Ter- 
mészetesen e felfogás szerint minden a csehszlová- 
kizmusért dolgozott a történelem folyamán. Ott 
szunnyadozott ez a gondolatkör már a Premyszlídák 
tudatában. A csehek azt állították, hogy államuk 
abban a világharcban keletkezett, amelyben a nyu- 
gati demokráciák a középeurópai feudális államok 
fölött szükségképpen győzelmet arattak. A cseh- 
szlovák állam létrejötte tehát világnyi erők játéka 
volt, további léte is a világhelyzettől függ, nem sza- 
bad tehát belső és kicsinyes viszálykodással gyön- 
gíteni az állam külpolitikai helyzetét. Harmad soron 
a csehszlovák köztársaságra nézve veszélyes nagy- 
hatalmi politika van kibontakozóban. Németország 
és Olaszország arra törekszik, hogy Közép-Európát 
a német és olasz befolyás alá helyezze. A két állam 
Franciaországot és Angliát gyarmataik felé akarja 
eltolni a középeurópai térből s az itteni kis államokat 
német és olasz vazallusokká akarja tenni. Csehszlo- 
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vákiának minden erejével küzdenie kell ez ellen s 
ezért öngyilkosságnak számít minden belső gyöngí- 
tés. A köztársaság belső berendezkedése demokra- 
tikus, s a két nagyhatalommal azért sem mehet 
együtt, mert belpolitikai rendszereik ellenkeznek egy- 
mással. Beneš a szlovákok ellen mindent elkövetett, 
hogy ne úgy élhessenek, ahogy kedvük és meg- 
győződésük szerint szeretnének. Sokszor hivatkozott 
arra, hogy az európai fejlődés a nagy nemzeti egysé- 
gek kialakulásának jegyében áll. Legtöbbször a 
német és olasz példát idézte. A két ország külpolitikai 
törekvéseiből tiltó érveket merített a szlovákság 
autonómiája ellen, a két nép történetéből pedig 
pozitív érveket gyüjtögetett a csehszlovákizmus 
védelmére. Azt hirdette, hogy a németek és az 
olaszok területi és vidéki partikularizmusok legyő- 
zésével alakultak nagy nemzetekké. Ugyanígy kell a 
cseheknek és a szlovákoknak is legyőzni minden 
elválasztó területi és népi partikularizmust, hogy 
minél erősebb és hatalmasabb államot alkothassanak 
Közép-Európában. A nagy nemzetté alakulás vágya 
még egy politikus tudatát sem szállta meg úgy, 
mint Benešét. 


Elnézem Csehszlovákia demográfiai térképét. 
Az állam demográfiai térképe pontosan feltünteti azo- 
kat a népi ellentéteket, amelyeket a maroknyi cseh nép 
eltüntetni szeretett volna a köztársaság húsz eszten- 
deje alatt. Nyolcféle nemzetiség és kisebbség élt Cseh- 
szlovákiában. A nemzetiségek és kisebbségek fej- 
lettségi fokát tekintve, a legvérmesebb nacionalista 
szemlélet alapján sem lehetett azokat olyan partiku- 
láris egységnek feltüntetni, amelyeket a maroknyi 
csehség belátható időn belül csehszlovákokká asszi- 
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milálhatott volna. Mindenesetre a történelemben 
párját ritkító eset, hogy maroknyi nép bátorságot vesz 
magának arra, hogy uralkodjék nyolcféle nép és 
kisebbség felett, melyek közül nem egyet nemzeti 
és kulturális különbség, geopolitikai akadályok és 
6—700 kilométeres távolság választott el. 


A maroknyi cseh nép a hatalmas Franciaország 
patronátusa alatt vívta ki önállóságát és a hatalmas 
Németbirodalom szomszédságában él. A kicsiség 
állandóan idegesítette a csehek gondolkodását s 
mint valami nemzeti neurózis, állandóan ott kísér- 
tett Beneš gondolkodásában. Az állam demográfiai 
térképét tekintve megértjük, hogy Benešnek minden 
oka megvolt erre. Megértjük a következő szavait: 
„Körülöttünk van a 60—70 milliós nagy német, a 
40 milliós olasz és a 160 milliós orosz tömb. Nézzé- 
tek csak, milyen nehéz Litvánia, Észtország és Lett- 
ország sorsa, jövője, ilyen környezetben. A mi nem- 
zedékünk sorsszerű feladata, hogy nemzetünket be- 
biztosítsa, előkészítse, megerősítse nemcsak kultúrá- 
lisan és erkölcsileg, de anyagilag, tehát számszerűen 
is. Kis nemzetnek is joga van, hogy ebben az érte- 
lemben nagy legyen. Ebben mindig nagy és elszánt 
nacionalista voltam és sohasem szűnök meg hir- 
detni ezt a következetes csehszlovák nacionalizmust”. 
De kis nemzetnek, még nagynak sem lehet joga 
arra, hogy más népeket puszta tárgyaknak tekintsen 
a maga nemzeti nagyságához. Csak abszolút imperi- 
alista magatartás hirdetheti ennek ellenkezőjét. 
Beneš abszolút imperialista volt. De a térkép foltjai 
feléledtek s egyenrangú nemzeti létre ébredtek. 
Beneš és nemzete imperialista nacionalizmusára 
jellemző, hogy ezt bűnnek tartották maguk, Európa 
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és a civilizáció ellen. Az abszolút és tekintetnélküli 
önzésre világtörténelmi példát statuáltak ezzel. 


Ezek a fentidézett sánta argumentumok voltak 
Beneš és a csehszlovákok érvei a szlovák önállósulás 
és a kisebbségek törekvései ellen. Egy nép sem érez- 
heti azonban az állam létével annyira összeforrotnak 
a maga sorsát, amint azt Beneš követelte, amikor 
nem érzi, hogy az állam az ő létét és emelkedését 
szolgálja. Amikor Beneš a veszélyes külpolitikai 
helyzetre hivatkozott, ugyanakkor megoldatlanul 
hagyta a belpolitikai helyzetet. A cseh hivatalnokok 
például továbbra is megmaradtak Szlovákiában s az 
első háború utáni szlovák nemzedék üresen rosto- 
kolt a hivatalok előtt. A kormányzat továbbra is 
támogatta a cseh ipart kedvezményeivel s az állami 
rendelések egyoldalú elosztásával. A szlovákiai 
gyáriparosok még 1935-ben sem tudtak kézzelfog- 
ható eredményeket elérni ezen a téren. Az iskolák- 
ban a szlovák nacionalizmus ugyan visszaszorította 
ezidőre a csehek elnemzetlenítő törekvéseit. A szlo- 
vák írók politikai hovatartozás nélkül az öncélú 
szlovák nemzeti és kultúrélet kifejlesztése mellett 
foglaltak állást. A csehek ugyanakkor önző s törté- 
nelemfilozófiai alaposságú rendszert építettek fel 
Szlovákia birtoklására. F. V. Krejči, a prágai egye- 
tem tanára „Csehség és európaiság” című könyvé- 
ben írja, miként itt idézem: „Csehország vizei 
északra tartanak, de a morva vizek már dél felé. 
Északi szomszédunkhoz gazdasági és kultúrális szín- 
vonalunkkal igazodunk, de terjeszkedésünk iránya 
mindig déli és délkeleti volt. Számunkra gazdasági 
és reálpolitikai szempontból a legnagyobb jelentőséggel 
bír az európai áramlatok ama útja, amely közel 
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hozzánk, a Duna mellékén halad, összekötve Európát 
a Balkánnal. Szlovenszkó felszabadításával mi is 
megközelítettük ezt az övet és Pozsony birtokával 
megerősítettük helyzetünket a Duna mellett.” Nem 
kell nagyobb érveket összehordanunk annak bizonyí- 
tására, hogy Szlovákia csupán dologi kellék volt 
ebben az elképzelésben. A csehek úgy gondolták, 
hogy a háború utáni hatalmi elrendezés örökké tart, 
vagy legalább annyi ideig, amíg gazdaságilag és 
számbelileg jelentősen megerősödnek. A cseh köz- 
tudatba olyan álmok és illúziók szívódtak fel, mint 
egykor a magyar köztudatba. Mily boldogan álmo- 
dott egykor a magyar közvélemény a 30 milliós ma- 
gyarságról Rákosi Jenő illúzióinak bűvkörében! 
Csakhogy amíg nálunk egy lírikus és publicista 
oltotta be ezzel a szérummal a köztudatot, a csehek- 
nél egy ipari hódító és szervező: Bata. Azt bizo- 
nyította, hogy a csehszlovák köztársaságot fel lehet 
úgy építeni, hogy 40,000.000 embernek kenyeret 
adjon. Ezekben az elképzelésekben azonban vég- 
zetesen ott kísértett, hogy a csehek népszaporulata 
ijesztően csökkent. A szlovákoké viszont kétszer- 
akkora volt, mint a cseheké. Igy a cseh politikusok 
és ideológusok azt várták a szlovákságtól, hogy két- 
szerakkora szaporodási képességével beolvad a 
fiktív csehszlovák nemzetbe s ebből a kereszteződés- 
ből olyan típus jön létre, amelynek szaporodási 
kedve a csehekénél nagyobb lesz és amely mind- 
kettő jó tulajdonságait örökölni fogja. A cseh karak- 
terből megmarad a józan életvitel, a szervezőképes- 
ség, a módszeres munka szeretete, a kitartás és az 
átütő erő. A szlovákság majd a népi kultúrához való 
ragaszkodást adja az eljövendő csehszlovák ember- 
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nek és érzelmibb alkatával kiegyenlíti a cseh rideg 
racionalizmusát. A cseh számító hidegséget érzel- 
mességével humanizálja, biológiai erőket hoz az új 
típusba, olyan erőket, amelyek a kultúrateremtés 
feltételei. De a szlovák poétikus lélek is hatal- 
masan gazdagíthatja az új csehszlovák típus érték- 
állományát. 


Igy álmodtak a csehek, s amikor a szlovákok 
partikuláris életükről nem mondtak le, a nemzeti 
nagyság vágyával bátorították őket. Minek akartok 
bezárkózni Szlovenszkóba?! Akarjátok az életet 
egész Csehszlovákiában, a történelmi országokban 
éppúgy, mint szűkebb hazátokban! Viszont a leg- 
furcsább következményekkel járt volna s praktiku- 
san teljesen lehetetlen is volt a szlovákok felszívódása 
a történelmi országok életébe. 


Egy népben csak akkor alakulhat ki nagyobb 
életkeretek utáni vágy, amikor szűkebb kereteit 
kitöltötte. Ez a természetes fejlődés rendje. Igaz 
viszont, hogy vannak természetellenes esetek is. 
Ilyen volt a cseheké. A szlovákság az új állam kereté- 
ben még partikuláris kereteit sem tudta öncélúan 
kitölteni. Beneš, a szociolgóus éppen ebben téve- 
dett. A szlovák népet akkor csábította nagyságra, 
nemzeti életformáján túli terjeszkedésre, amikor 
még nemzeti formáit sem töltötte ki egészen, sőt 
úgy érezte, — s ez is volt a való helyzet — hogy 
éppen a csehek gátolják nemzeti élete teljességének 
kifejlődését. Ha Beneš programmja valóra vált 
volna, akkor olyan lett volna az egész helyzet, 
mintha egy nép akkor terjeszkedne imperialista 
módon, amikor még saját földjén gyarmati sorban 
él. A szlovákok egyszerűsége és primitívsége a cse- 
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hek merev racionalizmusát alaposan megtévesztette. 
A csehek nem hitték el, hogy a szlovákság esetében 
egy friss nép nemzetté alakulásáról van szó. Azzal 
érveltek, hogy a bajornémet és az északi német 
között sokkal nagyobb a különbség, mint a csehek 
és a szlovákok között, a szlovákok nem alkothatnak 
tehát önálló nemzetet. A szlovákokban viszont 
éppen a nemzetté alakulás irányította az egész 
politikai és szellemi életet. A nemzeti létforma 
intim zártságába kívánkoztak, belső tartalmai közé 
és értékeiket és jellemüket nem akarták a cseh- 
szlovákizmus fikciójában föloldani. Amikor a cseh- 
szlovák köztársaság belül nem adott erre lehető- 
séget, a szlovákok a régi cseh gyakorlat szerint har- 
cukat európai üggyé igyekeztek tenni. Elsősorban 
a német nemzeti szocializmus forrásaihoz járultak 
és innen fogadtak el ösztönzéseket. A csehek 
„demokráciájukkal” megakadályozták a szlovákok 
szűkebb demokráciájának kialakulását, a németek 
viszont a nemzeti létforma szabadságát ígérték 
nekik. 


A csehek tudatferdülésen estek át. Formáik- 
ból kifogyott a demokratikus lényeg. Sokszor állot- 
tunk érthetetlenül a különös magatartás előtt, 
amikor egy nép demokratikus voltával jogot formál 
a nyugati demokráciák támogatására s szinte már 
pretenciókat táplál erre, de ugyanakkor az állam 
nemzetiségeivel szemben teljesen antidemokratikus 
magatartást tanusít, erőszakoskodásoktól sem riad 
vissza és csak akkor enged, amikor túlerővel találja 
magát szemben. 


A szlovákoknak le kellett rázni a csehek gyám- 
kodását, hogy nemzetté alakulhassanak. Elkülönült 
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nemzeti élet utáni vágyódásaik azonban csak rész- 
ben valósultak meg 1938 őszén Csehszlovákia fede- 
ralisztikus kettészakadásával. A szlovákok úgy érez- 
ték, hogy még ebben a formában sem élhetik nem- 
zeti életüket. Erősödött hát szándékuk a teljes 
elszakadás felé. A szlovákság ebben a helyzetében 
történelme legnagyobb problémája elé került. Lesz-e 
elég ereje az elszakadáshoz és meg tud-e élni önálló- 
ságában. Ezek a kérdések még most sem dőltek el az 
önállóság másfél esztendeje után. 


Szlovákia gazdaságilag a déli magyar síkságra 
utalt. Ide utalja a geopolitikai helyzet is. A magyar- 
ságtól azért szakadt el, mert úgy érezte, hogy nem- 
zeti létformája szellemi és politikai vonatkozásait 
nem tudja kiélni és kiépíteni. Csehszlovákiában 
azonban új politikai és szellemi akadályok érvényesül- 
tek s ezenkívül tönkrement Szlovákia gazdasága is. 
A szlovákság vezetőrétege nem áll feladata magas- 
latán. Sokszor a személyi haszon dönti el azt is, 
hogy melyik nép barátságát és támogatását keresi. 
A magyar forma egyelőre elveszítette vonzását 
erre az északi népre, ugyanakkor a déli síkságokra 
utaltsága napról-napra határozottabban és döntőbb 
módon kiütközik. Szlovákia Közép-Európa leg- 
komplikáltabb erőterében fekszik. Látjuk belső 
bajait és azt, hogy a politika magas iskolájára lenne 
szüksége minden szlovák vezetőnek a kis állam és a 
kis nép életének irányításához. Komplikálja a hely- 
zetet az is, hogy a nép a merev végleteket tudja csak 
felfogni és érzékelni. Szlovákiában nem ismerik 
a finom átmeneteket, az ellentétek kiegyenlítését. 
A szlovákság lelki alkata, a népé éppen úgy, mint a 
politikusoké, a proletárnépek lelki alkata. Amilyen 
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mereven franciabarátok voltak, oly merevséggel 
orientálódtak más hatalmak felé, miután csalódtak 
a nyugatiak támogatásában. Bizonyos, hogy nemzeti 
létformájuk további alakulása attól függ, hogyan 
tudják felépíteni országukat. Egyelőre csak az 
biztos, hogy emberfeletti dolgok csak félisteneknek 
sikerülnek. És Szlovákiában nem laknak félistenek. 





