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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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s jólesően közvetlen, meleg, szívhez 
szóló ott, ahol egyéni érzései jutnak 
kifejezésre («A királyfi három bánata»). 
Általános szimpátiát keltő, kedves 
egyénisége játszva hódítja meg hallga-
tóságát. Ölvedi László tehetséges, lán-
goló magyar érzésű költő. Meggyőző-
désének, hitének heve, lendülete saját 
előadásában még gyujtóbbá teszik 
verseit. 

Jaczkó Olga egy nagyobb lélekzetű, 
szabadformájú gondolatgazdag versét 
szavalta el nagy tetszéssel. 

A novellistáknak nehezebb volt a 
helyzetük. A felolvasás, nagy nyilvá-
nosság előtt háládatlan feladat. A no-
vellák legfőbb szépsége, a finom rész-
letek, pointek így gyakran elvesznek 
a hallgatóság számára. A felvidéki 
irodalomban jól ismert nevekkel talál-
koztunk itt is. Jankovics Marcel, a 
«litterary gentleman», a hegyek szerel-
mese, az idegen földeket járó magyar, 
aki előtt a világ minden szépsége sem 
tudja feledtetni hazájának nyomorú-
ságát. Ez a gondolat az, amely igazi 
költői magaslatokra ragadja. Rácz Pál 
pompás jellemző erővel megírt paraszt-
epizódja Tichy Kálmán palócos ízű 
aranyos humora, elevenen varázsolták 
elénk a felvidéki magyar élet egy-egy 
darabját. Sziklay Ferenc szépen meg-
írt mély lélekrajza, a székely szárma-
zású tehetséges Darkó István «a tábor-
nok» című kis novellája szintén nagy 
hatást keltettek. R. Simonffy Margot 
gazdagon árnyalt, átgondolt, megra-
gadó hevű szavalatában kitűnően ér-
vényesültek Darvas János, Jankovics 
Marcel, Páll Miklós és Járno József 
versei. 

Zsufolt széksorok, válogatott elő-
kelő közönség, forró lelkesedés — 
ennyit tudott adni a főváros az elsza-
kadt magyar testvéreknek. Ez a hálás 
együttérzés szolgáljon buzdításukra és 
vigasztalásukra nagy, nemzeti hiva-
tásuk további teljesítésében. 

Prahács Margit. 

Magyar folyóiratszemle. 
Noszky Jenő a Debreceni Szemlében 

a magyar föld őséletének emlékeiről tár-
gyalva, felhívást intéz a magyar tár-
sadalomhoz, hogy nagyobb megértést 
és gondosságot tanusítson az egy-két 
kivételtől eltekintve nagyon mostohán 

kezelt tudományok s köztük is a leg-
mostohább sorsban részesített hazai 
földünkkel foglalkozó természettudo-
mányok iránt. Még pedig nemcsak 
anyagilag, hanem erkölcsileg is. Mert 
ezek a közöny miatt nem hogy nem fej-
lődnek, hanem el kell sorvadniok, pedig 
itt még különösebb anyagi áldozatok-
ról sincsen szó. Ezek csak azt kérik, 
hogy nyissák egy kissé ki szemüket az 
emberek s ne hagyják elpusztulni, el-
porladni a honi föld öléből kikerült 
igen sokszor nagy tudományos értéket 
jelentő őséletmaradványokat. Szedjék 
össze és juttassák el valamelyik nem-
zeti közgyüjteményhez. Vagy pedig 
inkább hozzák ezt egyik országos 
múzeum tudomására, mert a lelet elő-
fordulási körülményei ma már a tudo-
mány szempontjából nem egyszer sok-
kal fontosabbak, mint maga a lelet. 
Igy azután hazai földünknek nem vet-
hetik majd szemére szegénységét az ős-
lénytan terén, különösen amikor itt az 
elsők közt foglalhat helyet. 

Laky Dezső a Magyar Szemlében 
az egész ország gazdasági viszonyaira 
vonatkozó statisztikai adatok fegyver-
tárát hívja segítségül annak megvilá-
gítására, hogy Budapest népessége 
mért fejlődött a háborús évtized során 
oly lassan. Bebizonyítja, hogy a fő-
városi népesség szaporodása a háborús 
években alapjában nem más, mint 
függvénye az egész ország gazdasági 
viszonyainak. A vidék ereje és különös-
képen az újjáépítésre váró mezőgazda-
sági termelés volt viszont az a támasz-
pont, amelyre Magyarország népességé-
nek eloszlása 1920-ban helyezkedett. 
Ha a mezőgazdasági életben nem tá-
mad konjunktúra a háború után a leg-
nagyobb katasztrófa elé nézhettünk 
volna viszonylagos túlnépességünk 
miatt. A kenyér szüksége azonban 
munkaalkalmat teremtett. Jól ismert 
tanulság az, amelyet munkája fejte-
getéseinek összessége eredményez, hi-
szen a mezőgazdasági termelés erő-
teljes támogatásának szükségessége az 
a konkluzió, amelyre egy küzdelmes 
korszak gazdaságstatisztikai adatainak 
összefoglalása után jutott. Általában 
az egész gazdasági élet, a mezőgazda-
ságon kívül az ipar és kereskedelem 
megerősítése azok az utak, amelyeken 
át haladhatunk a jövendő boldogabb 
Magyarország felé. K. B. O. 
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