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vallomásával végződik. «Don Juan», aki az élet minden örömét egyszerre akarja 
karjai közé szorítani, legyőzve, a semmiségbe merül. Mikor a ragyogó viharos 
lendület egyszerre megszakad és a zseniálisan vezénylő mester két karja a 
zenében kilobbanó lánggal együtt ernyedten, fáradtan hull alá, önkénytelenül 
is arra kell gondolnunk, miért kellett megmutatni ezt a káprázatos erőt és 
akaratot, ha a végén mindent legyőz a kétségbeesés, vagy a kétségbeesésnél 
is szomorúbb rezignáció? Miért kellett épen Nietzschenek a beteg, gyenge 
testű, túlérzékeny, töprengő élete végén elborult lelkű filozófusnak megalkotni 
az Übermensch, a szabadság, a hatalom, az egészség és életöröm eszményét? 
Nagy benső ellentmondások ezek, amelyek feloldását ez a kor már nem tudta 
megadni. 

Strauss jól ismert zongorára és zenekarra írt «Burlesk»-jét Meyer Marcelle 
párisi zongoraművésznő bravuros technikával, nagyszerű ritmusérzékkel adta 
elő. Dalait, amelyek közül nem egyben a legbensőbben nyilvánul meg Strauss 
poéta és muzsikus lelke, Anday Piroska, a bécsi állami operaház magyar mű-
vésznője tolmácsolta. Prahács Margit. 

A tótkérdés. 
Nekem jutott az a feladat, hogy a 

tótkérdésről beszéljek. Ezt a kérdést 
legtöbbször azzal vezetik be, hogy ösz-
szeszedve a régi mult hiányos, sokszor 
ellentmondó történelmi feljegyzéseit, 
azon vitatkoznak, hogy őslakók-e a tó-
tok s mikor és milyen körülmények közt 
telepedtek le a Felvidéken. Ezt a kér-
dést különösen a csehszlovák propa-
ganda tolta és tolja előtérbe. Pedig 
maga Masaryk arra figyelmeztet, hogy 
e kérdésnél ne menjünk vissza «a régi 
misztikus korba», mert hiteles törté-
nelmi adatok hiányában csak történeti 
elbeszélést vagy történelmi mesét lehet 
írni, de történelmet nem. Nem akarok 
tehát meddő vitát provokálni s azért 
arra az álláspontra helyezkedem, hogy 
a magyar állam alapítása óta a Felvi-
dék integráns része volt Magyarország-
nak s hogy a magyar haza történelme 
a Nagy-Magyarországban lakó minden 
népnek közös történelme. Mert a ma-
gyar állampolgárok kezdettől fogva 
nyelvkülönbség nélkül egy politikai 
magyar nemzetet alkottak s ez a nem-
zet ezer éven át megtartotta historico-
politikai egységét, aminek egyik főtá-
masza a rendi alkotmány volt. Minden 
magyar nemes büszke volt arra, hogy 
magyar nemes, a Szent Korona tagja 
(membrum Sacrae Coronae) ; féltéke-
nyen őrizte jogait és kiváltságait s ez 
a tudat és törekvés egységet teremtett 
a nemesi osztályban. Magyar nemes 
pedig lehetett mindenk , aki erre érde-
meket szerzett, abban az időben legin-
kább a harcban tanusított vitézségé-
vel. S erre a felvidékieknek sok alkal-

muk volt, mikor váruraikat a harcba 
követték. Ezért kapott annyi család 
nemességet a Felvidéken, sőt vannak 
egész községek, melyek lakói valameny-
nyien nemesek voltak. Nyelvkülönbség 
nem játszott itt fontos szerepet. A fel-
vidéki családok levéltáraiban találunk 
latin okmányok és latinul írt levelek 
mellett magyar, tót és német nyelven 
írt leveleket is. Bél Mátyás abban a 
latin nyelven írt előszóban, melyet Do-
lezsál szlovák grammatikájához írt, em-
lítést tesz a Thurzó-, Illésházy-, Zay-, 
Révay-, Justh-, Ottlik- és más felvi-
déki családokról, mint olyanokról, akik 
a tót nép nyelvét szívesen beszélték, 
sőt nem egyszer írásban is használták. 

És mikor az 1848-iki törvények a 
rendi alkotmányt eltörölték, a felsza-
badult jobbágyság teljes jogegyenlősé-
get kapott anyanyelvre való különbség 
nélkül. Az állások betöltésénél a köz-
hivatalokban, nemkülönben a méltósá-
gok elnyerésénél csak az arravalóság, a 
tehetség és a szorgalom volt döntő s 
innen van, hogy a csonka országban 
még ma is tekintélyes számban talá-
lunk úgy a különböző hivatalokban, 
mint a közpályákon Felvidékről szár-
mazó intellektuelleket. 

A Felvidéken általában a «hungariz-
mus» volt az uralkodó szellem. A hun-
garizmus gondolata érvényesült a vár-
megyei gyűléseken s ez a gondolat ru-
gója volt a közéleti tevékenységnek még 
akkor is, amikor ellentétes nézetek a 
felvidéki társadalmat ellentáborokra 
osztották. Visszanéző szemem szinte 
látja azt a megható jelenetet, mikor 
Krman Dániel, zsolnai ág. ev. lelkész, 
a későbbi szuperintendens, szláv nyel-
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ven áldotta meg Zsolnán II. Rákóczi 
Ferenc zászlait, melyek alatt a kuru-
cok hadba vonultak a magyar szabad-
ságért. A hungarizmus gondolata kife-
jezést nyert azokban az irodalmi ter-
mékekben, melyek a XVIII. és XIX. 
századból reánk maradtak. Vannak tót 
dalok a mohácsi vészről, Murány várá-
nak ostromáról, Szigetvár elestéről, 
Eger ostromáról, Érsekujvár szomorú 
sorsáról s megemlítek két tót népballa-
dát : a «Szilágyi és Hajmási» és a «Kata-
lin» című történelmi tárgyú népballa-
dát. Ezért Skultéty József, a tót Matica 
igazgatója, egyik munkájában különö-
sen kiemeli, hogy a XVII. században 
milyen szép egyetértés és összhang ural-
kodott egesz Magyarországon. Ezt az 
összhangot és egyetértést a későbbi 
időkben is tapasztaltuk ; nem zavarta 
meg az a mozgalom sem, melyet a mult 
század idején Bernolák Antal és társai 
a tót nyelvnek irodalmi nyelvvé való 
fejlesztése érdekében megindítottak. 
Sőt ezt a mozgalmat a felvidéki vagyo-
nos urak még pénzzel is támogatták. 
A tót írók pedig, akik már az új iro-
dalmi tót nyelvet használták, részben 
a népéletből, részben a magyarországi 
közéletből merítették tárgyukat, de 
vannak történelmi vonatkozású művek 
is, amilyen például Szladkovics «Gyet-
van»-ja, vagy Kubányi «Valgátá»-ja. 

A hungarizmus gondolata a tót né-
pet teljesen áthatotta. Ez kifejezést 
nyert már a tót nép magyar zsinórzatú 
ruhájában, mely teljesen elüt a szom-
széd szláv népeknek a népviseletétől. 
A tót nép legkedveltebb tánca a csár-
dás volt. A tót népdalok dallama a ma-
gyar népdalokra emlékeztet, sőt igen 
sok tót népdalnak a dallama a magyar 
népdal dallamával teljesen azonos. Ha 
messziről hallgatjuk a nép énekét, sok-
szor nem tudjuk megkülönböztetni, tó-
tul énekelnek-e vagy magyarul. A hun-
garizmus hatását tapasztaljuk tehát 
mindenütt az egész Felvidéken. Csak 
nemrég fuj tak riadót a cseh lapok, 
mert Bujnák tót esztétikus konstatálta, 
hogy a tót irodalom a magyar irodalom 
hatása alatt fejlődött s hogy a legna-
gyobb tót költő, Hviezdoszlav munkáin 
Arany János hatása kétséget kizárólag 
észlelhető. A magyar irodalom hatását 
tapasztaljuk más tót íróknál is. Igy pl. 
sok a hasonlatosság Arany «Toldija» és 
Szlatkovics «Detvanja» közt, nemkü-
lönben Arany «Ágnes asszony» című 
költeménye és Bottó «Mosónő a Rima 
folyónál» című költeménye közt. Mind-
két költeményben egy őrült asszony 

mos a patakban ; az egyik meggyilkolt 
férjének vérével bemocskolt lepedőjét, 
a másik elhalt fiának ingecskéjét. Ilyen 
szellemi kapcsolatokat találunk nem-
csak a költőknél, hanem a prózai írók-
nál is. Sőt voltak tót írók, akik a ma-
gyar tollat is ügyesen forgatták. Hiszen 
minden iskolát végzett ember ismerte 
a magyar irodalmat és magyar szak-
könyvek útján szerezte meg szakkép-
zettségét. Az ezeréves magyar történe-
lem történelme volt a magyarországi 
tótnak is. Nem csoda tehát, hogy a ma-
gyar és a tót közt olyan erős volt a szel-
lemi kapcsolat, hogy azt a csehek tíz 
éven át alkalmazott durva erőszakkal 
sem tudták teljesen széjjeltépni. A tót 
organizmus — írja Prazák Albert, a 
pozsonyi egyetemen a cseh irodalom 
tanára — úgy a művelődés, mint az iro-
dalom tekintetében a magyar hatása 
alatt állott, elsősorban pedig a tót írók, 
akik ezen hatás alól nem tudtak meg-
szabadulni, mert mintegy második ter-
mészetükké vált. Az ezeréves együtt-
élés hatását nem is lehet egy kézmoz-
dulattal eltüntetni. 

Volt tótkérdés a régi multban is, de 
ez csak mint nyelvkérdés szerepelt, 
minden politikai vonatkozás nélkül. Új 
tót irodalmi termékek kerültek a 
könyvpiacra, új tót lapok keletkeztek s 
ezen senki sem ütközött meg, senki 
sem gördített ez elé akadályokat. Az 
évszázadokon át uralkodó egyetértést 
az zavarta meg, mikor egyes tót vezető 
emberek a tótkérdést a politika mellék-
vágányára terelték. Ez történt az orosz 
pánszláv politika hatása alatt. Az orosz 
orientáció lelkes híve Stur Lajos volt, 
aki azt hirdette, hogy a Nyugat minden 
intézménye és kultúrája korhadt, meg-
újhodásra szorul s ezt a megújhodást 
csakis az életerős szláv faj hozhatja 
meg. A szlávokra tehát nagy szerep 
vár. Ezért a szláv nemzeteknek termé-
szetes jogaik alapján egyesülniök kell 
egy nagy családba, amelynek feje, pá-
triárkája az orosz cár. Stur, mint po-
zsonyi tanár, nagy hatással volt a fia-
talságra s tanítványai ezután az életbe 
lépvén, terjesztették tanárjuk gondo-
latait. Az oroszbarát politikának me-
legágya Turócszentmárton lett. I t t szé-
kelt a «szlovák nemzeti párt» vezető-
sége is. Azonban — minden igyeke-
zetük dacára — a turócszentmártoni 
körök nem tudták politikai gondolko-
zásuknak a tót nép széles rétegeit meg-
nyerni. A turócszentmártoniak nem 
tudtak népszerűségre szert tenni. 
Ennek okát Stefanek Antal, a volt 
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csehszlovák kultuszminiszter abban 
látja, hogy «a régi államjogi tradiciók, 
a hungarizmus ideológiája, amely alap-
jában konzervativ volt, akadályozta a 
mártoni vezető köröket s a Národni 
Noviny szerkesztőit abban, hogy olyan 
demokratikus álláspontra helyezked-
jenek, amely gyakorlatban lehetővé 
tette volna, hogy a nép szélesebb kö-
reibe sikerrel behatolhassanak. Az 
oroszbarát pánszlávizmus túlságos han-
goztatása s a gazdasági, szociális és po-
litikai aknamunka tökéletlen végzése 
bizonyos ürt támasztott a nép és az őt 
megnyerni óhajtó tót politikusok kö-
zött. Ebből világosan látható, hogy 
mit nem tudott és mit nem akart a tót 
nép megemészteni abból, amit neki a 
turócszentmártoni tót politikusok ki-
náltak. A ruszofil ideológia a tót népnek 
épen olyan idegen volt, mint amilyen 
idegen ma a csehszlovák ideológia. 
Ilyen körülmények között a turócszent-
mártoni tót nemzeti párt a képviselő-
választások alkalmával nem tudott 
eredményeket felmutatni : egyszer sem 
jutot t be a magyar parlamentbe. És 
sajátságos, hogy ez a párt, amely 1918 
október 30-án a Turócszentmártonban 
tartot t bizalmas ülést rendezte s ezzel 
a turócszentmártoni sorsdöntő dekla-
ráció megszövegezését és aláírását le-
hetővé tette, a Felvidéknek úgyneve-
zett «felszabadítása» után úgy a köz-
ségi, mint a parlamenti választásokkor 
egyszer sem jutott mandátumhoz. A 
nemrég lezajlott választások alkalmá-
val Rázus Márton, neves tót publi-
ciszta bekerült ugyan a parlamentbe, 
de csakis Kramarz, cseh nemzeti de-
mokrata pártjának támogatásával s 
mint ennek a pártnak egyik tagja. 

Pedig a magyar képviselőválasztá-
sok idején mandátumot nyertek olyan 
jelöltek is, akikről Turócszentmárton-
ban mint «megbízható, jó szlovákod-
ról beszéltek (Matuska Péter, Uhljarik 
János), de ezek nem a tót nemzeti párt 
pro grammjával, hanem a Deák-párt 
programmjávai léptek fel. És győzött 
a kölpényi kerületben a tót Matica al-
elnöke, Paulinyi Tóth Vilmos is, de 
szintén nem a tót nemzeti párt pro-
grammjával, hanem Tisza Kálmán el-
lenzéki programmjával. Ehhez dr. Ba-
zovszky a következő megjegyzést fűzi : 
«Az egész kérdés súlypontja az volt és 
ma is az, hogy a nép gazdasági, szociá-
lis es nemzetiségi-politikai reformokat 
várt, míg a szlovák intelligencia ködös 
pánszláv jelszavakat kinált neki, vagy 
pedig teljes elcsehesítését helyezte kilá-

tásba. Pedig a mi népünknek akkor is, 
ma is sokkal több gondja van, semhogy 
egy nagy pánszláv államról, vagy a 
páncsehizmus chiméráiról álmodozzék. 
Igy a szlovák vezető körök hiába kinál-
tak erőszakkal a népnek olyan ételt, 
mely neki nem kellett». Később, 1901-
ben a turócszentmártoniak mintha 
észbekaptak volna, megváltoztatták 
politikai programmjukat, melynek első 
pontja így szólt : «Valljuk magyar ha-
zánk egységét, oszthatatlanságát és 
függetlenségét !» 

A ruszofil turócszentmártoniak ke-
zéből a csehbarát hlaszisták próbálták 
a zászlót kiragadni. Ez a fiatal tót ge-
neráció nagyobbára a prágai cseh egye-
temen végezte tanulmányait s így ál-
landó érintkezésben volt Masaryk pro-
fesszorral. A turócszentmártoni vezér-
kar mindent elkövetett, hogy vezető 
szerepét és tekintélyét megtartsa és a 
fiatal törtetőket visszaszorítsa. És ez 
sikerült volna is neki, ha ki nem tör a 
háború és Masaryknak és Benesnek 
nem adódik bő alkalom külföldön a 
cseh céloknak és törekvéseknek bará-
tokat szerezni és a monarchia ellen 
megkezdett aknamunkájukat sikerrel 
folytatni és befejezni. Munkájuk ugyan 
sok akadályba ütközött, mert a kül-
föld semmit sem tudott a csehszlovák 
nemzetről, aminthogy csehszlovák nem-
zet tulaj donképen sohasem létezett, 
azt csak Masarykék találták ki. Maga 
Benes miniszter írja, hogy a francia és 
az angol lapokban minden héten né-
hány apró hírt helyezett el, csakis azon 
célból, hogy a «csehszlovák» elnevezést 
közismertté tegye. A tót nacionalisták 
pedig a «csehszlovák» elnevezés ellen 
ma is a leghatározottabban és a legeré-
lyesebben tiltakoznak. A második nagy 
akadály az volt, hogy a külföldi körök 
a monarchiát oly történelmi alakulat-
nak tekintették, melynek szétrombo-
lása veszélyes lehet. Mint maga Benes 
írja : «A békekonferencián felmerültek 
olyan nézetek, hogy Középeurópa mai 
helyzete csak ideiglenes s talán vissza 
kell majd térnünk a volt monarchiából 
keletkezett államoknak bizonyos új 
konföderációjához, ami bizonyos tekin-
tetben megfelelne a régi monarchiá-
nak». Igen nehéz kérdés volt Szlo-
venszkó és a Ruthénföld kérdése. Min-
denesetre feltünhetett az érdeklődő kül-
földieknek ennek a két országrésznek 
különleges földrajzi fekvése, valamint 
szó eshetett a közlekedési, a gazdasági 
viszonyokról is, melyek Szlovenszkót 
Magyarország szinte elválaszthatatlan 
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részévé teszik. Ezért Masarykék egyre 
hangoztatták, hogy «a cseh állam exisz-
tenciája és Szlovenszkó exisztenciája 
legszorosabb együttműködést követel, 
hogy sem Szlovenszkó egyedül, sem pe-
dig a cseh tartományok egyedül meg 
nem élhetnék.» «Azért volt nekünk — 
írja Benes Szlovenszkó olyan drága.» 
Mindamellett a világ sorsának intézői 
csak később, még pedig Károlyi gróf-
nak kormányra jutása után döntöttek 
Szlovenszkó kérdésében s megjelölték 
az első demarkációs vonalat. A Felvi-
déknek Csehországhoz való csatolása 
kérdésében Masarykék történelmi kap-
csolatra nem hivatkozhatnak, már pe-
dig a nagyhatalmak ezt tőlük követel-
ték. Benes két év előtt Trencséntepli-
cen tartott beszédjében így nyilatko-
zott : «Nagy diplomáciai nehézséget 
okozott az, hogy Szlovenszkót is Cseh-
országhoz csatolják, mert minden tör-
ténelmi alap hiányzott. Ezért a törté-
nelemben vissza kellett mennünk egész 
Szvatopluk koráig, erről pedig a nagy-
hatalmak nem voltak tájékozva». Be-
neséknek tehát egész addig a korig kel-
lett visszamenniök, amelyet maga Ma-
saryk misztikus kornak nevezett, hogy 
a Felvidéknek Csehországhoz való csa-
tolásához bizonyos történelmi támpon-
tot találjanak. A nagyhatalmak kiván-
csiak voltak maguknak a tótoknak vé-
leményére is. Ez ügyben Benesék első-
sorban az amerikai tótokhoz folyamod-
tak. Hosszú agitációval végre sikerült 
az amerikai tótokat a pittsburgi egyez-
ménybe beugratni, melyben a csehek 
Szlovenszkó teljes autonómiáját igér-
ték, noha ebből az igéretből egy betűt 
sem tartottak be. De Párisban a fel-
vidéki tótok nyilatkozatát is követel-
ték. S így jött aztán létre közvetlenül 
a Felvidék megszállása előtt a turóc-
szentmártoni deklaráció, amely a Fel-
vidék elszakítása óta már annyi vita 
tárgyát képezte a tót sajtóban. Hogyan 
jött létre a turócszentmártoni deklará-
ció, erről Hlinka lapja a következő ké-
pet rajzolja : «A turócszentmártoni 
gyűlés résztvevői tulajdonképen ma-
guk sem tudták, miért jöttek össze. 
Csak hosszú nógatás után, midőn ámu-
latukból felocsudtak, írták alá a dekla-
rációt, melynek tartalmáról kellőképen 
tájékozva sem voltak». Később azonban, 
mikor az úgynevezett «felszabadítás« fa-
nyar gyümölcseit már megízlelték, azon 
kezdtek vitatkozni, hogy jogos és vég-
leges volt-e a turócszentmártoni hatá-
rozat, vagy pedig csak 10 évre szóló 
próbaházasságot kötöttek-e a csehekkel. 

Mindezek a felvidéki lakosság tudta 
és beleegyezése nélkül történtek. A fel-
vidéki lakosság Wilson igéreteiben bi-
zakodván, legalább is népszavazást re-
mélt az önrendelkezési jog alapján. De 
Turócszentmártonban fáztak á nép-
szavazástól, mert az, esetleg kellemet-
len meglepetéssel járt volna. A nemrég 
lefolytatott Tuka-per alkalmával az 
egyik koronatanu, dr. Ivánka Milán is 
úgy nyilatkozott, hogy a megszállás 
idején Szlovenszkónak nem lehetett 
autonómiát adni, sem pedig Szlovensz-
kón népszavazást rendezni, mert akkor 
a felvidéki közvélemény Magyarország 
mellett nyilatkozott volna és Szloven-
szkónak Csehországhoz való csatolása 
meghiusult volna. 

Hogy a csehek mentalitása a tótok-
nak ellenszenves volt, arról elég alkal-
muk volt meggyőződni azoknak a cse-
heknek, akik évtizedek folyamán a Fel-
vidéken letelepedtek. Ugyanezt kon-
statálta a megszállás első napjaiban Pi-
seczky százados, Stefanik tábornok 
hadsegédje, akit a felvidéki viszonyok 
tanulmányozása céljából küldtek Prá-
gából. S ugyanerről nemrég Benes kül-
ügyminiszter lapjában referált Kerka 
Vencel, aki többek közt ezt írja : «A 
megszállás idején Pozsonyban és vidé-
kén a német-magyar lojalizmus uralko-
dott, a tótok tartózkodók voltak, sőt 
ellenségesen viselkedtek a csehekkel 
szemben. A csehek hazafias magyará-
zatait vagy szó nélkül hagyták, vagy 
pláne megdühödtek. A lakosság nagy 
aggodalomban élt, hogy mi lesz vele». 
És ez a hangulat hét év mulva sem vál-
tozott. «A tótok főgondja volt, hogy 
megszabaduljanak a cseh bürokraták-
tól, mert a cseh mentalitás idegen volt 
nekik. A tótok és a csehek nem tudják 
egymást megérteni.» 

Ha mindezeket tekintetbe vesszük, 
szinte önkénytelenül kérdezzük, hogyan 
is jöhetett létre egyáltalában a turóc-
szentmártoni deklaráció? ! 

A Felvidék megszállása folytatódott, 
nem minden akadály nélkül. Zsolnáról 
kétszer is kiverték a cseheket ; másutt 
is voltak kisebb összecsapások, míg 
végre a Károlyi-kormány minden ellen-
állást szigorúan megtiltott. Hogy meddig 
fognak a csehek vonulni, azt senki sem 
tudta. Igen érdekes Bazovszky Lajos 
losonci ügyvédnek és későbbi csehszlo-
vák zsupánnak a Tuka-per alkalmával 
tett nyilatkozata. Bazovszky a Ká-
rolyi-kormány meghívására többed-
magával Budapestre utazott, ahol a tót-
kérdést kellett volna megbeszélniök. 
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Budapestről azután Bécsen keresztül a 
magyar kormány engedélyével Prágába 
utaztak. Bécsben Tuszár, a csehszlovák 
köztársaság politikai megbízottja kö-
zölte velük, hogy épen most érkezett a 
Vyx-féle demarkációs vonalra vonat-
kozó jegyzék, amelyből kitünt, hogy 
Losonc és vidéke Magyarországhoz van 
csatolva. Bazovszky — mint maga 
mondta — megborzadt, mert ez reá 
nézve nagy katasztrófát jelentett volna. 
Tuszár erre telefonált Prágába, innen 
távirat ment Versaillesba s nemsokára, 
december 4-én megjött a Vyx-féle jegy-
zék korrekturája, amelyben az új de-
markációs vonalat az Ipoly folyó ké-
pezi. Losoncot és színmagyar vidékét 
Csehországhoz csatolták, de Bazovszky 
losonci ügyvédi irodája meg lett mentve. 

A csehek tovább vonultak a Dunáig, 
megszállták Csallóközt, bilinccsel és 
börtönnel megtörvén a dacot, mely őket 
itt-ott fogadta. Tárva-nyitva hagyott 
kapun át bevonultak Komárom vá-
rába, mely arról volt nevezetes, hogy 
az ellenség sohasem szállta meg. Csak 
Balassagyarmaton nem sikerült a cse-
hek vállalkozása. Onnan maga a pol-
gárság verte ki őket. A városháza fa-
lába beillesztett márványtábla megörö-
kítette azok nevét, akik a véres harc-
ban elestek. 

Igy dőlt el a Felvidék sorsa. De a tót 
kérdés nem nyert megoldást, sőt aku-
tabb lett, mint volt valaha. A pánszlá-
vizmus nem tudta hálójába fogni a fel-
vidéki tótságot, most a páncsehizmus 
fojtogatja. Hiába hangoztatják, hogy 
«Szlovenszkó a szlovákoké», mert bi-
zony Szlovenszkóból cseh gyarmat lett, 
ahol maholnap a tótok lesznek az ide-
genek. A tót nyelvet, melyet a tótok 
annyira féltettek, most a hivatalos 
csehszlovák nyelv szorítja ki a nyereg-
ből. És a tót irodalom? Erről Rázus 
Márton, kiváló tót publiciszta, így nyi-
latkozik : «A fordulat előtt a tót iroda-
lom szerény volt, de tisztességes és szű-
zies. A tót könyvek kiadása becses volt, 
mint az arany. És nem állok messze az 
igazságtól, ha ugyanezt állítom a tót 
hírlapirodalomról is. Ezt mi tótok tud-
tuk, és büszkék voltunk reá. De a nem-
zeti szabadsággal szabadabb erkölcsök 
is csúsztak be a tót könyvekbe és a tót 
irodalomba. A tót hírlapirodalom ter-
jedelmesebb lett, de kevés erkölcsi ér-
tékkel. Jobb gondolkodású és nemzetét 
igazán szerető ember sokszor megütkö-
zik egyes nem illő dolgokon. Vélemé-
nyem szerint a mi szabadságunk túlsá-
gos hangoztatásával bizonyos lázas álla-

pot szállta meg nemzetünket, amely az-
tán nemzeti haladásunk férfias és erős 
lépteit gyengítette». Igy látja Rázus a 
tótkérdés jelenét. . Annyi bizonyos, 
hogy a felvidéki tótoknak sohasem volt 
komolyabb okuk félteni anyanyelvü-
ket és nemzeti egyéniségüket, mint 
épen most, az úgynevezett «felszabadí-
tás» után. Hogy mi lesz a jövő, azt ne-
héz volna megjósolni. Pechány Adolf. 

«Új Auróra» felvidéki irodalmi est. 
Az elszakított felvidék írógárdájának 
legjelesebb képviselői feljöttek a fő-
városba, hogy az erdélyi írókat kö-
vetve, ők is megismertessék velünk azt 
a szellemet, mely jelenleg egybekap-
csolja a határokontúli magyar kultúra 
vezetőit. Az elszakadás után pár évre 
megalakult az «Új Auróra» irodalmi 
évkönyv, amely ma már 9. évfolyamá-
ban legfőbb dokumentuma lett a fel-
vidéki magyar kultúra élniakarásának 
és életképességének. Sohasem volt 
irígylésreméltó a magyar író, a magyar 
kultúra fáklyavivőinek sorsa, de ami-
kor ezeknek a fáklyavivőknek nem-
csak a mindennapi megélhetésért, ha-
nem egy gyilkos szellemi környezet 
ellen is küzdeniök kell, amely minden 
eszközzel ellene tör mindennek, ami 
magyar, akkor ezek a fáklyavivők 
már ezért is a legnagyobb tiszteletet, 
hálát és elismerést érdemlik nemze-
tüktől. Merni magyarul érezni és ezt 
a magyar érzést a lanyhább, közönyö-
sebb, rezignáltabb lelkekben írással, 
szóval, tettel élesztgetni, ébren tartani, 
magasztos és felemelő, de súlyos fel-
adat. Az «Auróra» minden egyes tagja 
— kiki a tehetsége szerint — ezt a fel-
adatot szolgálja. Legyen írásuk gyujtó, 
hazafias költemény vagy halkszavú, 
finom kis novella, nagy szeretetük ott 
él mindegyikben a felvidéki magyar 
föld és magyar nép iránt. 

Tamás Lajos, Mécs László, Ölvedi 
László és Jaczkó Olga költeményeik-
kel szerepeltek. Tamás Lajos versei-
ben sok a mély érzés, poétikus finom-
ság. Egyénisége inkább intim körben 
nyerne megfelelő hátteret. A zene-
akadémia nagyterme erre inkább a 
másik két költőnél látszott alkalmas-
nak. Mécs László országszerte nagy 
népszerűségét és ünnepeltetését tehet-
ségén kívül előadóművészetének kö-
szönheti, amely költeményeinek min-
den hangzás- és kifejezésbeli erejét és 
szépségét érvényre hozza. Költészete, 
leginkább az általános humanitás, az 
eszmék páthoszának keretében mozog, 
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