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Masaryk a jó palócoknál
Példázat a demokráciáról

1930. szeptember 12-én, este hét óra tájt Masaryk elnök rangos kísérettel hi
vatalos látogatásra Losoncra érkezett. Ahogy ilyenkor szokás, diadalkapu, 
Zászlódíszben pompázó utcák, a főtéren díszszázad, katonai parádé, himnu
szok, a járási hivatalban pedig ez alkalomra sebtében tatarozott termek vár
ták. És természetesen üdvözlőbeszédek, szlovák és magyar nyelven.

A  fogadtatás előkészítésére viszonylag kevés idejük volt az illetékesek
nek; alig három héttel korábban kaptak értesítést arról, hogy az elnök meg
látogatja a kékkői és a losonci járást. A  látogatás céljáról hivatalos közle
ményt nem adtak ki, s az időpontról sem tájékoztatták a hírközlő szerveket. 
Viszont általában ismert volt, hogy e nemzetiségileg vegyes lakosságú járá
sokat országos mértékben is legmélyebben sújtotta a gazdasági válság: indo
koltnak látszott tehát a következtetés, hogy az elnök személyesen k ívánt ta
lálkozni a válsággyötörte lakosság képviselőivel. Masaryk azonban mindig 
mást és többet, meglepőbbet is szokott tenni, mint amennyit a hivatali köte
lezettsége előírt. Ez alkalommal szintén és nyilvánvalóan nem csupán ország
járási szándék vezette abban, hogy elnökségének tizenegyedik évében először 
tegyen látogatást magyarok által is lakott járásokban, méghozzá úgy, hogy 
az éjszakát egy magyar többségű városban töltse.

Az ismertetendő körülmények folytán érthető, hogy a közigazgatási ható
ságok, amelyek a körutat szervezték, előre bekérték az üdvözlésre kijelölt 
vagy felkért személyektől a legföljebb másfél perces üdvözlőbeszéd szövegét, 
hangsúlyozottan nem cenzúrázás végett, hanem hogy az elnök megfelelően 
felkészülhessen a válaszokra. Mindez azt eredményezte, hogy a kékkői és 
losonci körút, zsúfolt programjával és kétnyelvű -  szlovák és magyar -  el
nöki megnyilatkozásaival, majd az ezek nyomán kibontakozott messzeható 
sajtóvisszhanggal, amelyet az egyik lap, némi túlzással, „sajtóháborúnak” ne
vezett, sűrítetten szemlélteti azokat a bonyolult problémákat, súlyos gondo
kat és belső ellentmondásokat, amelyek a filozófus elnök közéleti cselekvését 
nemcsak e végső korszakban, hanem általában is jellemezték. Ezenfölül pe
dig szemlélteti -  nézetem szerint -  a kelet-közép-európai nemzetek fejlődés- 
történetének a két háború közti tragikus szakaszának több fontos mozzana
tát is.

A vizsgálódásunk tárgyául szolgáló elnöki látogatás hátterének érzékelte
tése végett megemlítendő, hogy a kormánykoalícióhoz tartozó Csehszlovák 
Néppárt szlovák tagozatának lapja a látogatás előtti napon vészjelzést közölt 
a losonci járás katasztrofális gazdasági helyzetéről „SOS z Lučenca” (SOS
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Losoncról) címmel; egy kivételével valamennyi iparvállalat csődbe jutása, a 
munkanélküliség ugrásszerű emelkedése: ezek voltak a legriasztóbb tünetek... 
Másrészt, e nevezetes körút egybeesett a németországi parlamenti választá
sokkal, amelyeknek legfőbb eseménye a Nemzeti Szocialista Párt látványos 
előretörése és -  kisebb mértékben -  a Kommunista Párt megerősödése. Olyan 
-  tudományosan képzett -  politológus számára, amilyen Masaryk volt, e ket
tős jelzés: a gazdasági és a politikai inkább csak fokozta, mintsem újdon
ságként kiváltotta a cselekvés szükségét.

Ez esetben az elnöki cselekvés kísérletet jelentett arra, hogy megerősítse 
s ország-világ előtt szemléltesse a gazdasági bajokkal terhelt, ám a demok
ratikus események iránt hűséget tanúsító nemzetek és nemzetiségek egységét. 
A  választás a kékkői és a losonci járásra bizonnyal nemcsak a Masaryk tu- 
datában folyamatosan jelenlevő magyar kérdés miatt esett, hanem ugyan
ilyen -  sőt nagyobb! -  súllyal azért is, mert az európai fasizmusok térhódí
tásával egybeesőn növekedett a szlovák szeparatista mozgalom különféle vál
tozatainak, főként persze az ún. Hlinka Pártnak a tömegbefolyása. Jellemzé
sül említhető, hogy az elnöki körút idején a csehszlovákiai -  s részben a 
magyarországi -  sajtó egyik fő témája a Tuka-per fejleményeinek taglalása 
volt. Masaryk kékkői és losonci körútjának az ismertetését, illetve elemzését 
olvasva föl is tűnhet majd, mily gondos arányosítás érvényesült a szlovák és 
a magyar lakosság, valamint ezek politikai képviselete címére intézett elnöki 
szózatokban. A  tévedés kockázatát vállalva állítható, hogy a nyolcvanéves 
elnök és tanácsadói azért határozták el s készítették elő rendkívüli körülte
kintéssel e körutat, hogy a politikai és -  főképp -  gazdasági válságok foly
tán sűrűn keletkező réseket az elnök kivételes tekintélye és megnyerő egyé
nisége révén nemcsak helyi, hanem -  a sajtó és a már terjedő rádió közve- 
títésével -  országos, sőt nemzetközi méretekben is sikerüljön kiküszöbölni.

Sikerült-e? Tüzetes levéltári kutatás esetleg fényt deríthetne rá, milyen ré
sze volt e vállalkozás megtervezésében magának az elnöknek s milyen ré
szük a különféle politikai tanácsadóknak. Itt most csupán az eredményről kí
vánok kritikailag számot adni, a korabeli csehszlovákiai (szlovák, cseh, né
met és kétféle -  kormánypárti és ellenzéki -  magyar), valamint a budapesti 
sajtó híradásai és kommentárjai, lelkendezőn magasztaló vagy tartózkodón e l
utasító állásfoglalásai alapján. Tanulságul szolgálhat az is, hogy az ellenzéki 
sajtó már az első híradásokban fölös bőséggel ismertette, mennyibe kerül az 
utak rendbehozatala, amelyeken az elnöki kocsisor elhalad, hány méter szö
vetet használnak fel lobogók és egyéb dekorációk készítésére, mennyit költe
nek a Losonci Járási Hivatal épületének tatarozására. . .  Ez utóbbi intéz- 
mény, komolyan véve a pohár vízben kavargó vihart, a Losonci Hírlap 1930. 
szeptember 21-i számában, imigyen cáfolta e híreszteléseket: „Az Elnök Úr 
elszállásolása alkalmából új, drága bútorok beszerzésére vonatkozó hírek nem 
felelnek meg a valóságnak; mindössze egy kókusz szőnyéget vásároltunk.”

Az elnök és kísérete 1930. szeptember 12-én, a kistapolcsányi nyári rezi
denciából jövet, Zólyomig vonaton, onnan pedig gépkocsikon utazva, kora 
délután érkezett Kékkőre; a hatóságok vezetői és a lakosság képviselői szlo
vák és magyar üdvözlőbeszédekkel fogadták. A  helybeli katolikus pap által
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elmondott magyar nyelvű üdvözletre, általános nyilatkozatot téve, magyarul 
válaszolt: „Tisztelendő uram, köszönettel fogadom beszámolóját a magyar la
kosság hűségéről, s biztosítom Önt, hogy legjobb meggyőződésem szerint 
igyekszem politikai fejlődésünknek olyan irányelveket adni, amelyek révén 
államéletünk a minden állampolgár részére egyformán érvényesülő igazságon 
alapulhat.”  Ezt követően átadták az elnöknek a kékkői járás területén szü
letett írók és költők műveinek díszkötésű példányait; gondosan ügyelve a 
nemzetiségi tagolódásra, három szlovák és három magyar szerző (Balassi Bá
lint, Madách Imre és Mikszáth Kálmán) műveit vehette át az elnök.

Kékkőről az elnöki kocsisor Alsósztregovára hajtott. A  temetőben, a Ma- 
dách-sírbolt előtt a község plébánosa szlovák és magyar beszéddel köszön
tötte, előadva, hogy a község szülötte, Madách Imre, magyarul írt, de a mű
veiben kifejtett gondolatok egyetemesen alkalmasak arra, hogy összekap
csoljanak nemzeteket, vallásokat, politikai pártokat; ezek jegyében -  tette 
hozzá -  a község magyar és szlovák lakói hagyományosan jó viszonyban él
nek és dolgoznak. Az elnök, válasza szlovák részében, elégedetten nyugtázta 
a nemzeti és vallási türelmességről mondottakat s örömét fejezte ki amiatt, 
hogy a magyarok és a szlovákok példás egyetértésben élnek. Válaszát ma
gyarul folytatva, meglepő nyilatkozatot tett: „Örülök, hogy kegyelettel ápol
ják dicső földijük emlékét. Mi is tiszteljük őt, nem azért, mert szlovák szár
mazású, hanem azért, mert a maga idejében, miként előtte Kollár szlovák 
költő, az emberben az embert kereste. E  két nagy költő-tanító hagyatéka a 
legjobb program Szlovákia és az egész köztársaság részére.”

Az elnök és kísérete a sírbolthoz lépett, s itt Masaryk, kalapját levéve, 
Madách Imre sírjára babérkoszorút helyezett, az állam színeivel díszített 
szalagon e magyar nyelvű szöveggel: Az ember tragédiája alkotójának -  T. 
G. Masaryk. Ugyancsak az alsósztregovai temetőben bemutatták neki Madách 
Imre unokáját, Lázár Pálnét, valamint Lázár Pált és kislányukat. Majd át
vette Cseh Lajos, losonci magyar festőművész alkotását, amely Ipoly-vidéki 
tájat s benne dolgozó magyar földműveseket jelenít meg. Az elnök magya
rul köszönte meg a szép ajándékot: „Uraim, köszönöm a becses ajándékot. 
Kedves emlék lesz nekem az itteni tájra s a magyar földművesekre.”
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Mielőtt tovább kísérnénk Masarykot és munkatársait a Losonc felé veze
tő útjukon, hadd tegyek néhány kritikai észrevételt az előadottakról.

Ami először is szembeötlik, az a már említett kínosan arányos adagolása a 
magyar és szlovák vonatkozásoknak: egy pont ide, egy pont oda; esetileg -  
ha lehet -  egy pont a magyaroknak, kettő a szlovákoknak. Nem kétséges, e 
szándékkal magyarázható a minden irodalomismerőt okkal meglepő s teljesség
gel alaptalan párhuzam Madách és Kollár között. Hasonlóképpen e minden
áron való arányosítási szándéknak tulajdonítom azt a meghökkentő igyeke
zetet is, amellyel az elnök szükségesnek vélte szóba hozni Az ember tragé
diája  költőjének állítólagos szlovák származását. Masaryk itt -  akarva-aka- 
ratlan s nyilván politikai okból: tanácsadói sugallatra -  beletévedt közép
európai zavaros viszonyaink sűrűjébe, ahol bizony a múlt mindenre és 
mindennek az ellenkezőjére is bőven kínál példát.



K i ne tudná például, hogy költőink hetedízigleni dédapja, Madách Gáspár 
-  az ő korában, vagyis a XVII. században természetes többnyelvűség foly
tán -  magyar költemények szerzése mellett műfordításokat is készített bib
liai cseh nyelvre (s ennek révén -  indokoltan -  szerény hely illeti meg a ré
gi szlovák irodalom történetében). Ám lehet-e, szabad-e ebből olyan politi
kai célzatú, durván aktualizáló következtetést levonni, hogy Madách Imre 
szlovák származású volt, a nemzeti kötődés XIX. és XX. századi értelmé
ben? S ezt épp a kritikai gondolkodás élharcosaként a nemzete életében 
oly sok alattomos támadást megélt Masaryk ne ismerte volna? Természetes, 
hogy ismerte; s  nyilvánvalólag tudta azt is, hogy csak a mű számít, s nem 
a föltételezett származás.

A politikai cselekvésnek azonban megvannak a maga sajátos szabályai, 
amelyek alól senki sem mentesülhet, legyen bármekkora is az erkölcsi vagy 
szellemi tekintélye. E  szabályok közt pedig nem kétségesen fő hely illeti 
meg az alkalmazkodás, a megalkuvás, a kompromisszumkötés szükségét.

Még mindig a magyar-szlovák arányosítási törekvést példázza a Csehszlo
vák Távirati Irodának az ugyanaznapon, de már Losoncról keltezett köz
leménye, amely akaratlanul is mosolyt fakaszt az olvasóban. E  híradás 
ugyanis arról értesít, hogy alsósztregovai tartózkodása idején az elnök ba
bérkoszorút adott át a helyi tisztségviselőknek azzal a kéréssel, hogy helyez
zék el az egyik közeli helység temetőjében nyugvó Daniel Maróthy szlovák 
költő és író sírjára. A koszorút -  ugyanúgy, mint a Madách-sírra helyezet
tet -  az állam színeivel díszített szalag fonja körül e felirattal: Daniel Ma- 
róthynak -  T. G. Masaryk.

(Az olvasó képzeletére bízom, hogy folytassa -  ha kívánja -  az arányo
sítási játékot a „szlovák származású” magyar Madách s a magyar nevű szlo
vák Maróthy sírjának párhuzamos megkoszorúzása ürügyén.)
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Az elnököt és kíséretét Losoncon teljes hivatalos pompával fogadták. A 
látványos protokolláris fogadás után a választott testületek, illetve a lakos
ság képviseletében két szlovák és két magyar üdvözlőbeszéd hangzott el, 
másfél-másfél perces tartammal. A szlovák beszédek a hálát és hódolatot 
tolmácsolták, az egyik magyar üdvözlet a helyi sajtó beszámolóját idézve 
„az alkalomhoz méltó tónusú”  volt, a másik azonban, amelyet a szónok, 
dr. Giller János ügyvéd, tartománygyűlési képviselő -  a Slovenský Denník 
tudósítása szerint -  szlovákul és magyarul adott elő, váratlan vihart tá
masztott. Ez ok miatt a beszédet érdemesnek látszik hiánytalanul közölni, 
átvéve -  noha másutt is megjelent -  a vendéglátó város „Masaryk (Rákóczi) 
utcájában” szerkesztett Losonci Hírlap szövegét:

„Köztársasági Elnök Úr! Losonc magyarsága tisztelettel hajol meg a köz
társaság legmagasabb méltósága és ezen méltóságnak viselője előtt. A ma
gyar természet hozza magával, hogy szívesen üdvözöl mindenkit, aki ven
dégként jön körébe s jóindulattal közeledik hozzá.. -  Elnök Úr tudományos 
és politikai munkássága a múltban, mint szintén egy kisebbség vezéréé, tiszteletet 
parancsolt, és csak természetes, hogy a mi részünkről, akik jelenleg élünk ki
sebbségi sorsban, a legteljesebb méltánylásban és tiszteletben részesül. -  Mi 
nem hallgatjuk el, hogy jelenlegi sorsunkkal nem vagyunk megelégedve, ne-



künk sem a törvény, de még kevésbé annak végrehajtása nem adta meg azt, 
amihez mint eleven életet élő nemzetinek feltétlenül joga volna. De nem 
hallgathatjuk el azt sem, hogy ezeknek a kisebbségi jogoknak teljesítését csak 
a Köztársasági Elnök úrnak akarata és páratlan igazságszeretete biztosíthatja 
nekünk. -  Ebben a városban ősidők óta békességben éltünk mi többségben 
levő magyarok és kisebbségben élő szlovákok, de mindkét nemzethez tar
tozó polgárai ennek a városnak, panaszosan tárjuk nehéz gazdasági helyze
tünket. Egy haldokló városba érkezett Elnök Ú r! A kihűlt gyárak egy lük
tető, eleven gazdasági múltnak a bizonysága, az égnek meredő kémények, 
a maguk némaságával állandó figyelmeztetőink a szomorú jövőre. Mi nem 
tudjuk elhinni, hogy ez a pusztulás az új államalakulásnak természetes kö
vetkezménye lenne, mi nem tudjuk elhinni, hogy ezt a pusztulást a gazda
sági politika jóakaratával és megértésével ne lehetett volna megakadályozni, 
s éppen ezért mi hálásak vagyunk Önnel szemben, Elnök Űr, hogy eljött 
közénk s tőlünk akarja hallani panaszainkat, mert aki meghallgatja a pana
szokat, az remélhetőleg segíteni is alkar azokon. -  Legyen az Ön gondja a 
mi sorsunk is! Isten hozta Önt közénk.”

Az üdvözletek elhangzása után az elnök felolvasta a beszédekre előkészített 
válaszát szlovák és magyar nyelven. Először az első három üdvözletet köszönte 
meg szlovákul, s a sajtóbeszámolók szerint örömének adott kifejezést a köz- 
társasági rendszer és a demokrácia elveinek érvényesülése miatt. „Kívánatos, 
hogy ezen elvek mellett kitartsunk mindnyájan, s minden kezdeményezésünk
ben gyakorlatilag is érvényesítsük őket. Demokratikus dolog, hogy ismer
tetik velem gazdasági természetű óhajaikat és panaszaikat. . .  A jelenlegi 
nehéz helyzetben fokozott mértékben van szükség a két itt élő nép együtt
működésére, s kár volna minden jó fejért, amely a szlovákok és a magya
rok elidegenítésére adná magát s a negációt szolgálná. Az alkotmány és a 
törvény mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy jogait megvédhesse.”  

Masaryk ezután a negyedik szónok felé fordult s magyarul így folytatta 
válaszbeszédét: „G iller doktor úr! Nem kell megismételnem, amit az imént 
mondottam. Ön azt hiszi, hogy nem volt elég megértés és jóakarat a jelen
legi gazdasági válság elhárítását illetően. Téved abban, hogy a kormány
ban nem lett volna elegendő jóakarat. Megengedem, hogy mindannyian 
messzebbre tekintők lehettünk volna. -  Ön elégedetlenségét fejezte ki a ki
sebbségi jog és annak végrehajtása fölött, s ha jól értem Önt, a régi jogra 
hivatkozik, amely a régi rezsim alatt volt érvényben. Őszinteségért őszinte
séget. Ön bizonyára tudja, hogy a régi rezsim a szlovákságnak egyetlenegy 
állami iskolát nem adott. Épp most voltam Alsósztregován, hogy meghajol
jak Madách magyar költő emléke előtt. A  régi rezsim idején ugyancsak ki
mentem a temetőbe, hogy lerójam kegyeletemet Kollár szlovák költő sírjá
nál, de szuronnyal fenyegettek meg és elűztek a temetőből. Tovább folytat
hatnám a régi rendszer jellemzését, de nem teszem. Szlovenszkó számára ez 
a rendszer örökre el van távolítva. Itt ma tiszteletben tartjuk Madáchot, 
olvassuk Mikszáthot, s Balassi sincs elfeledve. -  Ha Önnek, Doktor Úr, 
határozott, konkrét követelései vannak, küldje be azokat nekem és a kor
mánynak írásban. Én mindenesetre tárgyilagos és jogosult panaszokat ké
rek. Mindent meg fogok tenni, hogy a törvény előtti egyenlőség ne csak pa
píron, hanem az életben is meglegyen. Ehhez szükségem van a kisebbségek 
és parlamenti képviselőik közreműködésére.”
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Minthogy aznap este már csak társasági program volt, könnyű vacsora, az 
utcán lampionos felvonulás, az összegyűlt tömeg üdvözlése a járási hivatal 
épületének emeleti erkélyéről, térzene stb. -  szakítsuk meg az események 
időrendi előadását, s vegyük szemügyre a losonci fogadtatás két fő doku
mentumát: a Giller-beszédet és a reá adott erélyes elnöki választ.

Giller János az ellenzéki magyar pártszövetség képviselője volt a szlo
vákiai tartományi gyűlésben, s üdvözlőbeszédében -  ha burkoltan is -  az 
a politikai irányzat kapott hangot, amelynek tartalmát és szellemét Buda
pesten határozták meg, s amely elutasított minden együttműködési lehető
séget a csahszlovák kormányszerveikkel, s -  bizonyos, taktikailag indokolt 
árnyalati különbségeket felmutatva -  Masarykkal is. E  konzervatív, sőt 
reakciós pártok, ellentétben azzal, amit Katona József a Bánk bánban, 
fennmaradásunk végett, minden nemzedéknek javasolt: „Munkálkodó légy 
s nem panaszkodó!” -  ahelyett, hogy a helyzet adta lehetőségek közt alko
tó munkára serkentettek volna, sérelmeket gyűjtöttek és termeltek . . .  A ré
gi (magyar) és az új (csehszlovák) államrend összevetése során is csupán 
formai s nem lényegi volt az irányelvük: a két rendszert -  úgymond -  nem 
lehet junktimba hozni, minthogy a csehszlovák álllamot kötelezi a nemzet
közi érvényű kisebbségvédelmi szerződés, míg a régi rezsim idején semmi
féle ilyen kötelezettség nem volt. A  Giller-beszéd tehát eleve mellőzte a 
két rendszer összehasonlítását, s hangsúlyozottan csak a magyar nemzetisé
gű lakosság hátrányosan megkülönböztetett helyzetére hívta föl a figyelmet. 
Mivel azonban az elnök tanácsadói jól tudták, mi lappang a magyar ellen
zékiek politikai magatartásának és akcióinak hátterében (vagyis pontosan 
ismerték a budapesti kapcsolatokat és a mindenáron való gravámenhajszo- 
lást), a magyar nyelvű válaszbeszédet úgy fogalmazták meg, hogy a válto
zatlannak tekintett magyar politikai vonal bírálata fejeződjék ki benne. 
Ilyképpen e nyilatkozat jó példája annak, amit a szándék és nem a csele
kedet vitatásának nevezhetünk. Ugyanakkor természetes, hogy a Giller-be
széd is -  provinciális hangvétele ellenére -  szintén kollektív mű volt: a 
magyar ellenzéki pártszövetség állásfoglalását fejezte ki. Bizonyságul em
líthető, hogy alig néhány nappal később a pártszövetség parlamenti cso
portja hivatalos nyilatkozatban azonosította magát vele.

Másrészt, ellentétel gyanánt, aligha tekinthető véletlennek, hogy a losonci 
látogatással egyidejűleg interpellált a prágai parlamentben az egyik szlo
vák kormánypárt befolyásos politikusa, arra szólítva fel a külügyminisztert, 
hogy tiltakozzék nemzetközi fórumokon, mindenekelőtt a Népszövetségben, 
a magyarországi szlovák nemzetiséget folyamatosan érő hátrányos megkü
lönböztetések miatt.

Hogy pedig nem alaptalanul céloztam föntebb a tanácsadók szerepére az 
elnöki válaszbeszéd megfogalmazásában, hadd hivatkozzam egy -  talán 
meglepőnek látszó -  filológiai érvre. A  válaszbeszédben, az alsósztregovai 
Madách-koszorúzás fölidézése után, az elnök elmondja, hogy „a régi rezsim 
idején ugyancsak kimentem a temetőbe, hogy lerójam kegyeletemet Kollár 
szlovák költő sírjánál, de szuronnyal fenyegettek meg és elűztök a temető
ből” . Nos, Masaryk mindenkinél illetékesebben tudta s alig pár évvel az
előtt Karei Čapeknek a Beszélgetések T. G. Masarykkal című értékes és él
vezetes életrajzi visszaemlékezés-kötet részére tüzetesen el is mondta (1969. 
kiad., 104. l.), hogy 1893-ban, Kollár születésének századik évfordulója al
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kalmával, a költő szülőfalujában rendezett ünnepségen bántalmazták a ma
gyar csendőrök. A Kollár-sírnál ilyesmi teljességgel lehetetlen volt, hiszen 
a szláv kölcsönösségi eszme hirdetője, aki 1852-ben hunyt el, 1904-ig a bé
csi temetőben nyugodott, ekkor pedig hamvait ünnepélyesen átszállították 
a prágai Slavín nevű nemzeti sírkertbe. Földi maradványai tehát soha nem 
pihenték olyan temetőben, amely a régi (magyar) rezsim területén feküdt 
volna. . .  E  különös lapsus memoriae vagy valószínűbben lapsus calami a 
cseh sajtónak is feltűnt, a néppárti Lidové Listy udvariasan szóvá is tette 
az 1930. szeptember 17-i számában.

Másnap, szeptember 13-án délelőtt került sor az elnöki látogatás legfon
tosabb eseményeire és nyilatkozataira. A  járási hivatalnak a húszas évek 
elején emelt tágas épületében, ahol Masaryk az éjszakát is töltötte, az ilyen 
célra alkalmassá tett díszteremben fogadta a járás községeinek, továbbá a 
vallásfelekezeteknek, politikai pártoknak, szakmai érdekképviseleteknek a 
képviselőit, szám szerint mintegy százhúsz személyt. Tizenheten kaptak szót, 
arányos elosztásban szlovákul és magyarul tolmácsolták a községek, a pár
tok, a felekezetek, az ipartestület stb. kérelmeit, panaszait. Az ezekre elő
irányzott idő letelte után Masaryk valóban a saját szemléletét tükröző nyi
latkozatokkal válaszolt.

Szlovák beszédéből kiemelésre kívánkozik (a sajtóbeszámolók szerint): 
„Ahogy itt összegyűltek valamennyi nemzetiség, vallásfelekezet, társadalmi 
osztály és foglalkozási réteg képviselői, egy kis köztársaságot alkotnak. A 
nemzeti megbékélés, a vallási türelem és a gazdasági egymásrautaltság a 
legfőbb feltételei sikerünknek. -  Államunk köztársasági és demokratikus 
rendje biztosítja a politikai és a nemzetiségi egyenjogúságot. A demokrá
ciát nem szabad csak szóban és írásban hangoztatnunk, valamennyiünknek 
törekednünk kell az alkotmányban lefektetett irányelvek megvalósítására. 
Ehhez azonban nem elegendő csupán az államhatalom és a hivatalnoki kar, 
az iskoláknak és a tanítóknak is nagy szerepük van ebben.. Az egyházaknak és 
papságuknak szintén. A régi rendszer maradványainak a leküzdése az igaz
ság és a társadalmi összhang szellemében végzett neveléssel érhető el. Vá
rosuk gazdasági helyzetéről tegnap már beszéltem a választott képviselők
kel. Némely nehézségek országos, sőt egyetemes jellegűek; mások helyi 
természetűek: ilyenek például a bolsevizmus okozta károk is. Itt vannak kö
rülöttem az állami és a tartományi közigazgatás vezetői. Meghallgattuk fi
gyelmeztetéseiket s teljes figyelmet fogunk rájuk fordítani.”

A magyar nyelvű elnöki válasz így hangzott: „A  magyar lakosság meg
nyilatkozásai nagy örömmel töltenek el. Ismerem a magyarokat, tudom, hogy 
szorgalmas emberek, akik megértéssel vannak az államrend iránt. A régi 
rendszer sovinizmusa nem a népből eredt. Örülök, hogy a magyarok és a 
szlovákok jól megértették egymást a múltban s meg fogják egymást érteni a 
jövőben is. Ha pedig az állami és a tartományi közigazgatásban akadnak 
még hiányosságok, ezeket meg lehet és meg is kell szüntetni. Legyenek meg
győződve, hogy szigorúan ügyelek minden állampolgár egyenjogúságára. 
Kérem, adják át üdvözletemet valamennyi polgártársuknak.”
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Ezzel a cercleszerű elnöki fogadás befejeződött. Masaryk elbúcsúzott a 
résztvevőktől s átvonult a járási hivatal legtágasabb irodahelyiségébe.

Mielőtt az itt lejátszódó, történelminek minősülő eseményt ismertetném, két 
észrevétellel kell kiegészítenem az idézett válaszbeszédeket. A szlovák be
szédben említett „bolsevizmus okozta károk” arra utalnak, hogy az egyik szó
nok szokásos hazafias pátosszal idézte föl a magyar Vörös Hadsereg és az an
tanthatalmak támogatásával szervezett csehszlovák egységek Nógrád me
gyei harci tevékenysége során a szlovák lakosság által elszenvedett károkat, 
nevezetesen azt, hogy a szónok falujában két lakos életét vesztette.

A másik észrevételem a magyar válaszbeszéd szembeötlő sajátosságára vo
natkozik. Az elnök itt, a „régi rendszerről” szólva -  korábbi nyilatkozataitól 
eltérően -  különválasztja a magyar népet és az uralkodó osztályt; s ugyan
csak új elemként a „magyar kérdésről”  vallott nézeteiben, nyomatékosan han
goztatja a magyarok és a szlovákok múltbeli kölcsönös megértését. Még ha 
föltételezzük is, hogy e változás a harmincas évek világpolitikai fejleményei
nek a sajátos következménye, megérdemli, hogy kellő figyelemre méltassuk, 
annnál is inkább, mivel motiváló tényezőként része volt az ismertetendő je
lenet előkészítésében.

A járási hivatal irodahelyiségében Masaryk fogadta a művelődési intézmé
nyek és szervezetek küldöttségeit s meghallgatta előterjesztéseiket. A losonci 
és feledi járás magyar társadalmi és kulturális egyesületeinek tizennégy tagú 
küldöttségét Kövy Árpád református lelkész vezette, aki fölöttébb mérték
tartó, ám paposán szárnyaló beszédében -  a Losonci Hírlap szövege szerint 
-  egyebek közt ezeket mondta: „Üdvözöljük Önben az egyetemes emberi kul
túrának egy olyan fennkölt gondolkodású és széles horizontú képviselőjét, aki 
hosszú életének tapasztalataival azt a nagy igazságot hirdeti számunkra, hogy 
a fajoknak, nemzeteknek ős ereje csak a kultúrájukban van. -  Az 
Ön munkás, eredményekben gazdag élete azzal a fénylő tanulsággal szol
gál, hogy a sajátlagos népi és nemzeti kultúrát úgy kell felfogni, mint az 
egyetemes emberi kultúrának integráns részét, mert akkor, amikor a magunk 
kultúrértékei fölött őrködünk s azokat a jövő számára megmenteni, bizto
sítani akarjuk, a magunk építő munkájával az egyetemes emberi fejlődés és 
haladás nagy érdekeit is szolgáljuk. -  Ebben az ideológiában, ebben a tisz
tult és emelkedett gondolkodásban találkoznak egymással népek és nemze
tek, ez formálja ki bennük a testvérközösségnek azt a lelkületét, amely ál
landó ösztönzésül kell hogy szolgáljon a kultúremberiség közös értékeinek lel
kiismeretes gondozására és fejlesztésére irányuló tevékenységükben. -  Elnök 
Ú r! Mi nagy örömmel teszünk bizonyságot arról, hogy önben a kultúremberi- 
ségnek egy olyan világító fáklyáját ismerhettük meg, akinek élete és munkája 
nemcsak nagy tanítás számunkra, hanem akinek az életében a hirdetett igaz
ságok reális értékekké váltak.”

Válaszbeszédének szlovák részében az elnök újólag hangoztatta a kultúra és a 
kulturális intézmények különleges fontosságát a társadalom életében, majd eze
ket mondta: „Miként tudják, a nyolcvanadik születésnapomra pénzalapot kap
tam (húszmillió csehszlovák koronát, D. L. megj.); gondolkodtam hát, mit 
tehetnék a Szlovákiában végzendő kulturális munka javára. Úgy vélem, jó 
lenne, ha az egyetem és a szlovák matica összefognának és feldolgoznák a 
szlovák nyelv gazdag anyagát, s amíg nem késő, valamennyi nyelvjárás szó
kincsét. Ez nagy kincs nemcsak a szlovákok, hanem a csehek számára is. EI-
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határozásom legyen bizonyíték arra, hogy nem feledkezem meg a szlovák 
kulturális ügyekről.”

A magyar egyesületek küldöttségének vezetőjéhez fordulva az elnök -  ma
gyarul -  kijelentette: „Egyetértek Önnel, hogy kiemelte a műveltség jelen
tőségét a nemzet részére. Ezt -  ahogy Ön is mondta -  magam szintén gyak
ran hangoztattam és tettekkel bizonyítottam. Örülök, hogy most megint tet
tel erősíthetem meg az Önhöz intézett szavaimat. Elhatároztam, hogy ma
gyar tudományos, irodalmi és képzőművészeti társaságot alapítok, s remélem, 
hogy meg fog felelni feladatának és hasznos lesz az önök életében.”

A két bejelentést lelkes éljenzés fogadta. A korabeli sajtó beszámolói sze
rint szlovákul, csehül és magyarul egybehangzón zengett a köszönet és hála 
szava.

Miután még külön kihallgatáson fogadta Szilassy Béla magyar nemzeti 
párti szenátort és Giller János tartománygyűlési képviselőt, akik mintegy tíz

Masaryk (baloldalt) a Losonci Járási Hivatal előtt
(Hermely Ödön mérnök felvétele)

konkrét sérelmi ügy panaszjegyzékét nyújtották át -  érdemét tekintve be is 
fejeződött Masaryk hivatalos elnöki látogatása Losoncon. Munkatársaival át- 
rándult Fülekre, megtekintette az ottani zománcgyárat: egy prágai tőkeérde- 
keltség által üzemeltetett vállalatot, egyébként az egyetlen ipari üzemet, 
amely e térségben -  kétség nélkül a cseh tőke ereje folytán -  ellenállt a gaz
dasági válság pusztító nyomásának. Visszatérőben, Losoncon, továbbra is a 
járási hivatal épületében szűk körű ebéd volt tiszteletére. Ezt követően pedig, 
az üdvözlésére összegyűlt/összegyűjtött lakosok, iskolásgyerekek, katonák és 
rendőrök sorfala közt elhagyta a várost. Kíséretével, a Gyetva-vidéket érint
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ve, Zólyomba ment, s innen különvonattal folytatta útját Kistapolcsány fe
l é . . .  Megemlítendő, hogy az egyik Gyetva-vidéki faluban is felavatott egy 
emléktáblát, amely „a bolsev izmus elleni harcban” életét vesztett helyi la
kos érdemét örökítette meg, s ugyanitt, a kormánylapok tudósítóinak és fotó
sainak gyűrűjében, együttérzőn beszélgetett cl az áldozat édesanyjával.

Az évben -  1930-ban -  péntekre és szombatra esett szeptember 12 és 13 -a. 
A hét végi lapok tehát bő terjedelemben foglalkoztak az elnöki látogatás ese
ményeivel. Főleg két mozzanat váltott ki élénk visszhangot: a Giller-beszéd 
s az erre adott elnöki válasz, valamint a magyar tudományos, irodalmi és 
képzőművészeti társaság létesítésére fölajánlott egymillió koronás alapítvány 
(s ehhez kapcsolódón a Madách-koszorúzás).

A  társaságalapítással most azért nem foglalkozom tüzetesebben, mivel Po- 
pély Gyula  a pozsonyi Madách Könyvkiadónál, 1973-ban megjelent A cseh
szlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Képzőművészeti Társaság című 
könyvében bőséges bizonyító anyaggal szemléltette, hogy a legjobb szándék 
is hajótörést szenved, ha nincsenek biztosítva, ahogy a nemzetiségi életben 
eleve nem is lehetnek biztosítva a magas szintű tudományos, irodalmi és kép
zőművészeti alkotó munka feltételei. Akár a budapesti sugallató nemzeti 
irányzat kísérletezett a magyar kultúra intézményeinek kialakításával (például 
a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Vállalat vagy a Szentiványi Kúria révén), 
akár a csehszlovák rendszer kezdeményezte a magyar nemzetiségi műveltség 
kibontakoztatását (leglátványosabban az egymillió koronás Masaryk-alapít- 
vánnyal), az eredmény ugyanaz lett: fájdalmas kudarc. Szembetűnő példa ez 
arra, hogy a két háború közti kisebbségi élet nemcsak a neve, hanem a lé
nyege szerint is kisebbrendű élet volt, távlattalan élet, ahol legföljebb csak arra 
az erkölcsileg értékes, de szellemileg terméketlen tevékenységre kínálkozott 
lehetőség, amelyet a Masaryktól kölcsönzött kifejezéssel aprómunkának ne
vezhetünk. Az aprómunka pedig nyilvánvalóan nem eredményezhet nagy tet
teket: kiemelkedő tudományos, irodalmi, képzőművészeti alkotásokat. A ki
sebbségi élet szellemi szféráiban a „Masaryk Akadémia” megalakulása után 
éppúgy, mint korábban, fojtogatón burjánzott a vészes dilettantizmus, a ki
csinyes viszálykodás, az alapítóhoz méltatlan koncéhség. Akkor azonban, a 
bejelentést követő napokban-hetekben, általános volt a bizakodás, a remény
kedés : hátha végre sikerül valam i. . .

Merőben más volt a megítélési kritérium a Giller-beszéd és az elnöki vá
lasz esetében. E  polémia ugyanis -  a szereplő személyek nagyon különböző 
érdemétől függetlenül -  a magyar-csehszlovák, pontosabban a magyar-szlo
vák viszony próbaköve lett, az 1930-as évek bonyolult nemzetközi viszonyai 
közt. Ezeket az összefüggéseket a sokfelé ágazó vita minden résztvevője ki
válóan érzékelte.

A korántsem teljességre törő, csupán a lényeg felmutatását igénylő szemlé
met hadd kezdjem az ellenzéki Prágai Magyar Hírlap  több ízben is kifejtett 
álláspontjának az ismertetésével. Alapvetőnek látszik az 1930. szeptember 16-í 
számban célzatos címmel közölt belső vezércikk, d. j. jelzéssel (amely Darvas 
János  szerkesztőnek, a Hegyország hangja című szlovák versantológia érdemes 
fordítójának, Darvas Iván  színművész apjának a nevét fedte); a cím -  A
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losonci diszkusszió -  pedig azért ironikusan célzatos, mivel Masaryknak a 
sokszor hangoztatott tételére utal, amely szerint „a demokrácia: diszkusszió” . 
E  cikk az ellenzéki magyar pártszövetség egyértelmű állásfoglalását s egy
ben -  a budapesti kormánysajtó kommentárjaiból következtethetőn -  lénye
gileg a magyarországi hivatalos véleményt is kifejezte. Eszerint a Giller-be- 
széd -  a választási statisztika adatai folytán -  a nemzetiségi magyarság több
ségének a panaszát tolmácsolta, s Masaryk elnök, e beszédre válaszolva, in
dokolatlanul, a tanácsadóitól megtévesztve, állította párhuzamba a régi és az 
új rezsimet. Ilyesfajta párosítás „jó dialektikai érv, de nem jogi érv, mert 
hiszen a két rendszer két külön világ, amit a szó legszorosabb értelmében 
egy világrengés vérözöne választ el egymástól; a mai rezsimet kisebbségvé
delmi szerződések kötik, s így kötelessége és nem erénye a kisebbségvéde
lem.” Az általános Masaryk-kultusz lecsapódásaként -  jellemző módon -  ez 
az ellenzéki magyar szócső is szükségesnek véli hangoztatni, hogy „a cseh
szlovákiai kisebbségi magyarság minden tényezője és minden egyes tagja min
denkor tisztelettel övezte s a kormányrezsim fölé toronymagasságnyira emel
te Masaryk elnök személyét. -  Úgy véltük, hogy minden igazságtalanságért 
csak a kormányzat felelős, s az elnök fennkölt humanizmusa, igazságos de
mokráciáról való elmélete csupán a kormányzat közegeinek hibájából és so- 
vén önzéséből nem válhatik valósággá. Most történt először, hogy Masaryk 
elnök azonosította magát a rezsimmel.”  Ez utóbbi megállapítással az ellen
zéki sajtószerv a losonci látogatás különleges jelentőségét kívánta hangsúlyozni.

Amit a Prágai Magyar Hírlap -  az idézetekből is kitetszőn -  taktikusan, 
tapintatosan fejteget, a budapesti sajtószervek, a hallgató Népszava kivételé
vel, kendőzetlenül, polemikusan ad elő. E  harsányan gyűlölködő kommen
tárokban nincs szó nemzetközileg biztosított és kötelezővé tett kisebbségvé
delemről, itt csak a vélt magyar értékek és érdekek állítólagos megsértésé
ről van szó. Vegyük példának a mértékadó Budapesti Hírlapot, amely az 
1930. szeptember 19-i számában A  sztregovai sír címmel vezércikket szentel 
Masaryk palócföldi körútjának, s legfőbb bíráló érvként azt hangsúlyozza, 
hogy „ez a cseh propaganda számára rendezett demonstrációs út sem múl
hatott el anélkül, hogy föl ne elevenítették volna a régi és most már megle
hetősen foghíjas rágalmakat a régi magyar uralom ellen, amely olyannyira elnyom
ta a tótokat, hogy Masaryk elnök kijelentése szerint egyetlen iskolát sem enge
délyezett a számukra” . -  A  losonci diszkussziót kommentálva, nyilván na
gyon egyoldalúan, hírül adja, hogy -  szerinte -  „mindenkit megdöbbentett 
az az agresszív hang, amelyet az elnök használt, amikor a magyar uralomról 
beszélt, de ugyancsak nagy feltűnést keltett az is, hogy Giller dr. beszéde és 
az elnöknek egy papírlapról felolvasott válasza között úgyszólván semmiféle 
összhang nincs. Úgy fogják fel a dolgot, hogy Masaryknak kizárólag azért 
kellett idejönnie, hogy ezeket az erős és bántó kitételeket felolvassa.”

Mégis, a fő különbség a csehszlovákiai magyar ellenzéki vélemény és a bu
dapesti visszhang közt a Madách-sír megkoszorúzásának az értékelésében 
mutatkozik. Míg ugyanis a Csehszlovákiában élők számára e gesztus -  a bán
tó mellékzönge ellenére is -  figyelemre méltó politikai tett volt, a budapes
tiek megítélése szerint sértő kihívásnak minősült. „A  csehszlovák köztársaság 
elnöke egyszerűen elszlovákosította Madáchot, a magyarság legnagyobb gon
dolkodóját és költőjét” -  olvassuk szintén a Budapesti Hírlap kommentárjá
ban, amely ugyanezen szám (1930. IX. 19.) vezércikkében szembeszökő túl
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zással állítja, hogy „az alsósztregovai koszorú levelei közül is ki kellett üt
köznie a politika tüskéjének. Ma már tudjuk, hogy ezt az aktust és az egész 
körutat a színmagyarok lakta vidéken a cseh (!) belügyminiszter rendezte 
meg, ő szánta és élezte ki demonstrációs felvonulásnak, és hogy amikor a ko
szorút elhelyezték, válójában egy képzeletbeli tót, vagy mint mondották, szlo
vák író emlékének akartak adózni.”  -  Vajmi könyű lenne e szöveg otromba 
tévedéseinek/megtévesztéseinek a leleplezése. E  sorok írója azonban soha 
nem törekedett hatásos leleplezésre, sokkal inkább a kölcsönös megértés elő
mozdítására. Ez esetben is csupán azt kívánta szemléltetni, mily reménytelen 
volt akkor minden kísérlet a szótértésre, a gyéren kínálkozó lehetőségek meg
ragadására.

A cseh, a szlovák, a német és a (csehszlovákiai) magyar kormánysajtó 
ugyancsak „a provokatív Giller-beszéd” és a reá adott „megsemmisítő elnöki 
válasz” szembeállításában látja, persze más előjellel, mint az ellenzékiek, a 
losonci látogatás legfőbb tanulságát. A  Slovenský Denník, amely akkor a leg
tekintélyesebb szlovák kormánylap volt, oly meggyőzőnek mondja az elnök 
érvelését, hogy „most már a magyarok is elfordulnak Gillertől, nehogy osz
tozniuk kelljen szégyenében” . A magyar nyelvű kormánysajtó -  ahogy ez len
ni szokott -  még rá is licitál a cseh és szlovák lapvéleményekre. A pozsonyi 
A Reggel, amely épp azokban a hetekben közölte Jászi Oszkár lényegbe vágó 
polémiáját Károlyi Mihállyal az ún. októbrizmusról, nem átall ilyen méltat
lan hangú értelmezést fűzni a losonci diszkusszióhoz: „Sértés nem történt és 
nem történhetett dr. Giller és a köztársasági elnök között. Olyan nagy a tá
volság közöttük, hogy dr. Giller igazán nem sérthette meg az elnököt. Ellen
ben a magyarságnak van szégyellnivalója, hogy az ő nevében megjelenhetett 
egy ember és nyilatkozatot tehetett, mely formájában és minőségében nem fe
lel meg a magyar szellemnek. Utóvégre nem egy kaszinótársaságban, borközi 
hangulatban elhangzott kiszólásról van szó, hanem egy európai fogalmak sze
rint lehetetlen megnyilatkozásról és eljárási módról, mely bizonyára még a 
Balkánon is ismeretlen.” (1930. IX. 14.) A  magyar progresszió kevés dicső
ségére hasonló szellemeskedő hangnemben kommentálta az eseményt a pozso
nyi A Nap cikkírója, Antal Sándor, aki pedig hajdan A Holnap-antológia el
ső kötetének volt a szerkesztője és élőszóírója Nagyváradon.

Lényegileg ugyanígy, csak sokkal mértéktartóbban, az ügyhöz méltó ko
molysággal számolt be a losonci eseményről a félhivatalos Prager Presse (1930. 
IX. 23.). Megállapítja, hogy a köztársasági elnök dél-szlovákiai körútja diadal- 
út volt, amelynek során a szlovák és a magyar lakosság egyöntetű lelkese
déssel fogadta az államfőt. Nagy különbséget lát azonban „e tény és azon 
eset között, amidőn e népnek egy állítólagos képviselője, szemében és hang
jában daccal fogadta az elnököt. Giller beszédének tartalma és hangja pro
vokatív jellegű volt. Ezért az elnök is két mértékkel mért.” Vagyis -  ami
ként láttuk -  másként válaszolt a hódoló üdvözletekre és másként a kritikai 
észrevételt is tartalmazó Giller-beszédre.

Külön vizsgálódást igényelnének a Csehszlovák Kommunista Párt magyar, 
szlovák és cseh nyelvű periodikáinak -  köztük is főképp a Munkásnak, a 
Robotnické Novinynek, a Pravdának, a Rudé Právonak -  a vonatkozó be
számolói és észrevételei. Ismeretes, hogy ezekben az években -  a Kommunis
ta Internacionálé VI. kongresszusának az 1928. szeptember 1 -én hozott ne
vezetes határozatait követően -  a CSKP a nemzetiségi kérdésben „magáévá
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tette az elszakadást is magába foglaló önrendelkezés lenini gondolatát és en
nek megvalósítását összekapcsolta a szocialista forradalom ügyével” . (Arató 
Endre : Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből, 1971., 419. l.) Föl
tételezhető hát, hogy az említett lapok tanulságos fényt vetettek a korra, a 
viszonyokra és a bennük szereplő személyekre. Sajnos azonban, érthetetlen 
módon sem Budapesten, sem Pozsonyban nem sikerült hozzájutni e közép
európai gondolkodástörténeti szempontból is nélkülözhetetlenül fontos kiad
ványokhoz. Némileg mégis következtethetünk a Masaryk-kezdeményezések kom
munista fogadtatására abból a két közleményből, amelyekkel az 1931 márciusá
ban megindított Az Út folyóirat reagált az egymilliós adományra. Mindjárt 
az első számban nyilatkozat jelent meg Fábry Zoltán és Forbáth Imre nevé
vel, s éles hangon utasítja el Masaryk gesztusát, kijelentve, hogy ,,mi ez a 
pártszempontokból vezetett kezekbe letett egymillió ahhoz a sok százmillió
hoz képest, amit a dobravert magyar kisgazdák, földtelen jánosok, utcára tett 
munkások keservéből harácsoltak össze!”  Említést érdemel, hogy Fábry, az 
1970. április 29-én Popély Gyulának írt levelében, „szégyellnivalónak”  minő
sítette e magatartást. Akkor azonban a tőle (Fábrytól) szerkesztett folyóirat 
alig néhány hónappal később, az I. évfolyam 10. számában Jócsik Lajostól 
jelentetett meg vitriolba mártott tollal írt támadást azok ellen, akik rokon- 
szenvvel fogadták a „Masaryk Akadémia” alapítását és „akik egymillióért 
államhű kisebbséget szállítanak” .

E  két adalék is jelezheti, miért sajnálom módfelett, hogy e kritikus kor
szak oly fontos mozzanatáról, amilyen Masaryk elnöki körútja volt a Palóc
földön, egyelőre csak az ellenzéki sajtó bírálatai, meg a kormánylapok ho
zsannái voltak számomra hozzáférhetők.
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Ez utóbbiak -  mint föntebb olvashattuk -  nem fogynak ki a bizánci mó
don ömlengő magasztalásból: diadalút, a szlovák és a magyar lakosság sze- 
retetének, ragaszkodásának, államhűségének spontán megnyilatkozása, hódolat 
a humanista bölcs, a „világító fáklya”  példája előtt, mélységes tisztelet és ki
mondhatatlan hála a világtekintélyű tudós és a gondviselés küldte államférfi 
iránt. . .  Ilyen és hasonló szólamoknak se szeri, se száma a kormánysajtó be
számolóiban. A  tudósítóik versengve keresik a megható jeleneteket, s a köz
helyszintű államfői nyilatkozatokról is mosolykeltőn túlozva, felsőfokú jel
zők halmozásával írnak. Félreértés elhárítása végett meg kell jegyeznem, 
hogy Masaryk természetesen legkevésbé sem tekinthető középszerű embernek. 
Legföljebb azon tűnődhetünk ismételten, hogy e világtekintélyű filozófus el
nök, a magára és szellemi rangjára minden tekintetben sokat adó humanista 
bölcs miként és főleg miért hunyt szemet az emberi mivolt ily csúf eltorzítá
sa fölött? Milyen meggondolásból és mire vélhette ezt szükségesnek?

Hiába minősítjük köztudomásúnak, hogy a szellemi ember abszolutumok- 
ban, a politikus ember pedig relatívumokban gondolkodik. Hiszen, akárcsak 
a kétnapos palócföldi látogatás eseményeit és tanulságait taglalva, mindun
talan -  s valljuk be: eredménytelenül -  az a kérdés nyugtalanított, hogy e 
kivételes képzettségű professzort, e kifinomult szellemi embert, Masarykot, 
mi késztette rá, hogy politikusként, még nyolcvanévesen is, minduntalan meg
alkudjék, sőt legtöbbször kicsinyes, az ő szellemi szintjéhez képest megalázó



kompromisszumokra kényszerüljön? Vagy inkább arról van szó, hogy aki -  
ilyen vagy olyan meggondolásból -  politikai cselekvésre vállalkozik, a fenn- 
költ (vagy annak hitt) eszmei célokat sem közelítheti meg másképp, csupán 
a valóság közegén áthatolva, vagyis megalkuvások árán?

E  kérdésekre összetett módszerű, tágabb körű vizsgálattól remélhető vá
lasz.

Befejezésül említést érdemel, hogy ugyancsak 1930 szeptemberében egy má
sik magyar többségű délszlovákiai város, Érsekújvár meglátogatása is tervbe 
volt véve. Az elnöki hivatal azonban ezt lemondta, Masaryk elfoglaltságára 
és fáradtságára hivatkozva. Annyi azért mégis történt, hogy Masaryk 1930. 
október 12-én, Kistapolcsányból Pozsony felé utazva, fél órára megállíttatta 
az elnöki különvonatot Érsekújvárott, s fogadta a hivatalos -  katonai és 
közigazgatási -  szervek tisztelgését, valamint a választott testületek magyar 
és szlovák képviselőinek üdvözletét. Ez az állomási jelenet azonban, miként 
az ezt követő háromnapos pozsonyi tartózkodás sem fogható -  jelentőségben, 
kisugárzásban -  ahhoz, ami egy hónappal korábban Alsósztregován és Lo
soncon történt. . .
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