
MILYEN AZ ERDÉLYI AGRÁRREFORM VALÓSÁGBAN?

Z ERDÉLYI román agrárreform törvény 14. §-a azt mondja, hogy ahol
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a lakásszükséglet megkívánja, kisajátítható faluhelyeken a falu szélétől
számított 600, városokban pedig 1000 méter hosszúságú sugár körletén belül
minden föld. Akiktől az ilyen földeket kisajátítják, azokat más helyeken
egyenlő értékű földterülettel kell kárpótolni. A faluk és városok körül kisajá-
tított területek megfelelő nagyságú parcellákban olyan tisztviselők, más
értelmiségek, munkások, kisiparosok stb. között osztandók ki, akik az illető
helységben lakóházzal nem bírnak. E szakasz alapján Kolozsváron is kisajá-
títottak 775 holdat és azt 2.672 házhelyre parcellázva, már évekkel ezelőtt
kiosztották, de azért e 2.672 házhelyen mindezideig csak 20 ház épült fel,
noha a törvény azt mondja, hogy „akik ilyen telkeket kaptak, kötelesek
a birtokbavételtől számítva legkésőbb öt év alatt az építkezést megkezdeni.
Ellenkező esetben elvesztik telkeiket, valamint addig teljesített befizetéseiket“.

Hogy általában a román agrárhatóságok miként értelmezték és hogyan
hajtották végre az agrárreform törvényt, annak legklasszikusabb példáját
szolgáltatta a Kolozsváron kisajátított házhelyek kiosztása. Ennek •illusztrá-
lására szolgáljon egynéhány alább felsorolandó érdekes eset és jellemző példa.

Porutiu Emil kajántói román pap, az 1918-i forradalmi mozgalmak
idején költözött be Kolozsvárra, de papi tisztségét megtartotta és most
autóval jár ki Kajántóra isteni szolgálatot tartani minden vasárnap. Kajántón
lakóháza és földbirtoka van, Kolozsvárt a „tisztviselői telep“-en egy villa-
szerű szép háza. Az agrárbizottság, amelynek tagja volt, az említett terüle-
ten két házhelyet hasított ki számára. Pop Augustin magyarnádasi román
pap szintén tagja volt az agrárbizottságnak. Magyarnádason földbirtoka,
Kolozsváron a Kárpát-utcában pedig háza van. Pop Augustin az agrárbizott-
sági tagságra azzal tette magát érdemessé, hogy előzetesen megvásárolta a
Hirsch Ödön-féle birtokot s azt parcellázva, a román parasztoknak eladta.
Ebből különböző bonyodalmak, pereskedések és botrányok keletkeztek.
A kolozsvári törvényszéken jelenleg bűnvádi eljárás folyik ellene. Agrár-
érdemeiért az agrárbizottság neki is két házhelyet szakított ki. Ugyancsak
két házhelyet kapott Florea Bitichie földmívelésügyi minisztériumi vezér-
felügyelő, aki a házhelyek kiosztásánál éppen Kolozsvárt volt, — jelenleg
azonban Dobrudzsában teljesít szolgálatot.

Leonide Petrescu ugyanekkor törvényszéki elnök volt Kolozsvárt.
ő is kapott két házhelyet. Hogy minő tisztviselői érdemeket szerzett, tanú-
sítja az a körülmény, hogy jelenleg fel van függesztve állásától. Két ház-
helyet kapott Eugen Tilea, az utak és hidak főfelügyelője, akinek hivatali
székhelye Brassóban van és ott is lakik állandóan. Házhelykiosztásban része-
sült Joan Lepadatu volt pénzügyminiszter, aki jelenleg a román nemzeti
bank igazgatója, de aki sohasem lakott Kolozsvárt. Hasonlóan házhelyet
kapott a másik Lepadatu is, aki jelenleg vallásügyi miniszter és állandóan
bukaresti lakos. Két házhelyet kapott Tanasescu volt államtitkár, aki csík-
megyei szenátor és bukaresti lakos. Házhelytulajdonossá lett Utalea volt
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kolozsvári polgármester is, akinek Kolozsváron háza van és Dés mellett
kétszáz hold birtoka. Az időközben elhalt Septimiu Muresan vármegyei
prefektusról sem feledkezett meg az agrárbizottság, mert ő is kapott mint
„szegény tiszviselő“ házhelyet.

Az agrárbizottság bőkezűségét jellemzi, hogy Joan Anastasiu tábornok
is házhelyet kapott, holott mindenki tudta, hogy Szucságon birtoka és háza
van. Ugyanilyen ajándékban részesült Georghe Badescu tábornok orvos,
akiről legjobb barátja sem állíthatja, hogy „szegény tisztviselő“. Mihail
Serbanról, a kolozsmonostori gazdasági akadémia igazgatójáról köztudomású,
hogy két kolozsvári háznak tulajdonosa, de mégis házhelytulajdonos lett.
Ilyen módon lettek mint „szegény tisztviselők“ házhelytulajdonosokká
Pop Alesandru telekkönywezető, Enea Munteanu agrárbíró, Covrig Rosianu
háztulajdonos, León egyetemi tanár és bankigazgató, T. Calugereanu ház-
tulajdonos és egyetemi tanár, Pamfil Gheorghe egyetemi tanár, a gyógy-
szerészeti intézet igazgatója, akinek hatszobás természetbeni lakása van és
azonkívül saját háza, Nikolau Mantu tordai gyógyszerész, Virgil Comsa
bankigazgató, Gheorghe Jonescu a Banca Natiunea vezérigazgatója, kinek
szintén pompás természetbeni lakása van; Agripa Jonescu, a bukaresti dohány-
monopol igazgatója, Simionescu pénzügyi államtitkár, Gheorghe Manoi-
lescu, az egresi bánya igazgatója, Manoilescu volt averescanus pénzügy-
miniszter öccse. Továbbá az agronomok közül Joan Ciomac főinspektor,
Joan Podariu kataszteri főigazgató, Constantin Teodorescu agronom stb.
így lehetne ezt folytatni többszázra rúgó névlajstromon át. A gyengébbek
kedvéért még csak azt akarjuk felemlíteni, hogy az agrárbírók, akik a ház-
helyek felosztását intézték, magukról sem feledkeztek meg. Nemcsak egy-
egy házhelyet osztottak ki saját részükre, hanem volt kettő közöttük olyan
is, akik három-három telket ajándékoztak maguknak.

Munkások, kisebb, főképpen magyar vagy német nemzetiségű tisztviselők
közül elvétve sem kapott senki. Ellenben kaptak protekciós gépírókisasszo-
nyok, színésznők, kardalosnők, táncosnők, akik csak egy néhány hónapig
időztek Kolozsváron. így érthető aztán, hogy ez óriási területen mindezideig
csak húsz ház épült és hogy a kisajátított 775 hold elsőrendű termőföld
parlagon hever, teljesen felverve a gyomtól és a gaztól közvetlenül Kolozs-
vár mellett, ahová egy egész új városrészt lehetett volna felépíteni. A kisajá-
tított földek tulajdonosai majdnem kivétel nélkül magyarok voltak, akik a
törvény világos rendelkezése ellenére sem kaptak kárpótlásul megfelelő
értékű földet sehol.

Hogy vidéken is hogyan hajtották végre az agrárreform törvényt, arra
rikító illusztrációul szolgálhat az alább felsorolandó néhány adat.

Kisküküllő megyében van egy Borzás nevű román község. A borzási
románok tántoríthatatlanul hívei voltak a „nemzeti parasztpárt“-nak. A múlt
nyáron égető pártkérdéssé lett a liberálisokra, hogy a borzásiak a liberális
kormány jelöltjére szavazzanak. A borzásiak liberális pártba való terelésére
két testvér vállalkozott. Az idősebb Folea, aki éppen Borzáson görög katho-
likus román lelkész és a fiatalabb Folea volt liberálispárti prefekt és jelenleg
liberális képviselő. A kormány nevében a borzásiaknak azt ígérték, hogy ha a
liberális pártra szavaznak, új földosztás lesz, amely alkalommal Borzáson
mindenki legalább is öt hold földet kap.

A borzásiak ráállottak az alkura. Bár a kisajátítás már régen be volt
fejezve, új pótló kisajátítási eljárást indítottak és pedig a szomszédos magyar
községek terhére. így sajátítottak ki a 95%-os magyar lakosságú Szőkefalva
határából 100, a dicsőszentmártoniból 60, az ádámosiból 74, a magyarsárosi-
ból 65 és a báznaiból 200 hold erdőt, legelőt és első osztályú szántóföldet.
Ezenkívül a borzási határon a Gyárfás-, Sándor-, Pál-és a László-féle birto-
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kokat. így kapott aztán Borzáson mindenki, olyanok is, akik nem voltak
igényjogosultak, vagy akik Amerikából fényes anyagi állapotban tértek haza,
legalább öt hold terjedelmű „lotul tip“-ot. Ezzel szemben a „lotul tip“, az
igényjogosultakat megillető föld terjedelme a magyar községekben átlag
csak két hold volt s az is csak kevés igényjogosultnak jutott.

A fennebbi adatok kiegészítéséül szolgáljon még az, hogy Szőkefalván
ez alkalommal közel 400 holdat sajátítottak ki a báró Horváth-, Haller grófilő-,
Nagy Pálné- és a Daniel-féle birtokokból. Ebből a legjobb 100 holdat, a bor-
zásiaknak adták, 100 holdat a dicsőszentmártoni román papoknak és egy-
házaknak. Negyven holdat kapott az állami tanító. Földet rezerváltak a
sporttelep, a temető, és a tenyészállatok fenntartására. A szőkefalvi magyar
egyházak és iskolák egy talpalatnyi földet sem kaptak. Mikor ezt magyar
részről szóvá tették, azt a cinikus választ kapták: várjanak még egy harmadik
agrárreformra, — akkor a temetőt is kisajátítják és mindenki meg kapja
a maga két négyszögöles „lotul tip“-ját.

Tanulságos és érdekes pillantást vetni arra is, hogy e másodszori kisajá-
tításnak minő eredményei voltak egy másik szomszédos magyar községben,
Ádámoson?

E községben a kisajátított birtokok kétharmad része pör alatt van, mert
a birtokosok optánsok. A borzásiak innen is 100 holdat kaptak. 100 holdat
magának rezervált az állam: 140 hold jutott a román egyháznak és iskoláknak.
A gyönyörű Kovácsy-féle birtokokon, amelyek régebben valódi minta-
gazdaságok voltak, ma az agronomok élősködnek. A modernül felszerelt
gazdasági épületeket lebontották, az alkatrészeket az agronomok eladták
és a befolyt pénzen megosztoztak.

Igen tanulságos annak megismerése is, hogy minő elbánásban része-
sültek a román földbirtokreform végrehajtásával kapcsolatosan azok a bir-
tokok, amelyeket az „Altruista Bank“ 1918 végéig egyes közép- és kisbirtoko-
soknak eladott, de amelyeket a birtokvétel és a politikai összeomlás közé eső
idő rövidsége miatt a vevő telekkönyvileg magára nem írathatott, vagy a
román kormány által kitűzött 1918 december elsejét elmulasztva, íratott át.
Egy néhány erre vonatkozó példa és eset itt van.

Maros-Torda megye Jára nevű községében 132 holdat vettek el minden
kárpótlás nélkül a vásárló parasztgazdáktól. Magyarszarvaskenden (Szolnok-
Doboka megyében) az Altruista Bank a Zöldy-féle birtokból fennhagyott
60 holdat, hogy abból a háborúban megrokkant katonák számára ro—10
holdas birtokot alakítsanak. Három ilyen birtokot használt az agrárreform
törvény életbeléptetéséig három rokkant katona. Ezeket tőlük elvették és
helyette adtak nekik 3—3 hold rosszabb minőségű földet. Jelenleg ebből a
60 hold földből 20-at az eszlényi görög katholikus román pap használ. A köz-
ségi román templom 5 holdat. A községi bikatartásra lefoglaltak 5 holdat,
a jegyző használ 2 holdat, a csendőrség egyet.

Kolozspata, Györgyfalva, Bocs kolozsmegyei községekben 350 kisgaz-
dától összesen 1.850 holdat vettek el minden kárpótlás nélkül. Ajtonban,
ugyancsak Kolozs megyében 39 kisgazdától 390 holdat. Szilágyszigeten,
Szilágykövesden, Szilágysámsondon és Szilágymocsolyán 700 holdat vettek
el ugyancsak a kisgazdáktól. Bún nagyküküllőmegyei községben az Altruista
Bank eladott Széli Józsefnének 500, a kisgazdáknak 736 holdat. Ezt a két
birtoktestet is minden ellenérték nélkül vették el. Dezméren Kolozs megyé-
ben a Szász Testvéreknek eladott az Altruista Bank 1.000 holdat. Ugyanebből
a birtokkomplexumból a szamosfalvi kisgazdák is vettek 85 holdat. Bár a
Szász Testvérek a vételárat még 1918 szeptemberében kifizették, az egész
1.000 holdat állami birtoknak nyilvánítván, egyszerűen elkobozták éppen úgy,
mint a szamosfalvi kisgazdák 85 holdját is.
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Így lehetne az ilyen és az ilyenekhez hasonló példákat hasábokon át
folytatni annak bizonyítékául, hogy mennyiben nincs igaza Titulescunak,
mikor Genfben hangos ékesszólással azt hirdeti, hogy Erdélyben az agrár-
reform törvény csak a szociális igazságszolgáltatás nagy érdekeit szolgálta,
mikor az erdélyi magyar mágnások nagy latifundiumait kisajátította és a
birtoktalan parasztság között kiosztotta. A fennebbi példák igazolják, hogy
az állítólag nagy latifundiumtulajdonos erdélyi magyar mágnások sorsát e
birtokreform kapcsán az erdélyi magyar kisgazdák egész tömege sem kerülte
el. Minden túlzás nélkül lehet állítani, hogy Erdélyben a magyar egyházi,
iskolai, emberbaráti és jótékonysági alapítványokból, a községi, közbirto-
kossági, a telepes kisgazdák földjeiből és a házhelyek parcellázása révén,
a magyar közép- és kisbirtokosok kárára éppen akkora és olyan értékes, ha
talán nem is nagyobb és értékesebb földterületet sajátítottak ki, mint az
erdélyi magyar mágnások nagy latifundiumaiból. Ez adatok, összegyűjtve
és statisztikai táblázatokba foglalva, világossá tennék, hogy az erdélyi román
agrárrefom elgondolásában, de különösen végrehajtásában egyszerűen
magyarellenes volt és semmi esetre sem megfelelő a demokrácia és a szo-
ciális igazságosság követelményeinek.

Titulescu Genfben azt is argumentumul szokta felhozni a román
agrárreform igazságos volta mellett, hogy a kisajátított területeket a román
kormány nem ingyen vette el — bár az Altruista Banktól vásárolt földek
elvétele az ellenkezőre is bizonyítékul szolgál, — hanem azt a kisajátítás
idejében szokásos forgalmi áraknak megfelelő teljes értékben meg is fizette.

A kérdés csak az, hogy milyen pénzzel fizette meg? Papiroslei-jel,
amely ma 3-5 fillért ér magyar pénzben. Vegyük a legkedvezőbb esetet.
Valakinek kisajátították 100 hold birtokát k 1000 lei-jel. Kapott 100.000
leiről szóló 50 évig 5%-kal kamatozó kötvényt. Évenként tehát lenne 5000 lei
jövedelme, amely legjobb esetben is megfelelne magyar pénzben évi 175
pengőnek. Kétségen kívül nevetségesen csekély évi jövedelem ez a 175 pengő
egy 100 holdas első osztályú szántóföldből álló erdélyi birtok után.

A kisajátítást szenvedett erdélyi magyar birtokosoknak azonban még
ennyi jövedelmük sincs kisajátított és a román kormány állítása szerint
tisztességesen megfizetett birtokaik után. A valóságos helyzet a hivatalos
jelentések ellenére is az, hogy a birtokosok még kötvényeiket nem kapták
meg s ennélfogva a kötvények után járó 5%-os kamatot sem. Miután a kisajá-
tított birtokok úgynevezett defalkációja megtörtént, azaz a kisajátított parcel-
lákat a tulajdonos birtokától elkülönítették és átadták az új tulajdonosoknak,
az új tulajdonosok nem fizetik azt a kényszerbérleti összeget, amelyet eddigelé
általánosságban úgy ahogy mégis megfizettek a volt tulajdonosoknak. így
tehát a régi tulajdonos a kisajátított terület után semmi jövedelmet sem kap.
Ellenben az adót e területek után is ő fizeti, mivel az adóátírás még nem
történt meg.

A kisajátítást szenvedett erdélyi birtokosok mindent elkövetnek, hogy a
kötvényeket megkapják és az adóátírás a kisajátított földek után megtör-
ténjék. Ez időpontig fáradozásaikat semmi siker sem követte. így állott elő
aztán az a helyzet, hogy a birtokos 80—150 lei adót fizet olyan hold föld után,
amelyért előbb 20—40 lei kényszerbérleti árat kapott, most pedig a „defal-
káció“ végrehajtása után éppen semmit sem kap.

SZÖVÉRDY ZOLTÁN.



AZ AGRONÓMOKRÓL ÉS VISELT DOLGAIKRÓL.

ROMÁN Bihar megye közigazgatási tanácsának október 11-én tartott őszi
naggyűlésében a tanács gazdasági előadója, Josif Jacob a megye

mezőgazdasági helyzetéről szóló jelentésével kapcsolatban azt mondotta:
El kell ismerni, hogy az agrártörvény megalkotása a szociális fejlődést
illetően valóban forradalmi cselekedet volt. E törvény végrehajtása azonban
a román közigazgatásnak szégyenére válik. A kisajátítást a legnagyobb
apparátussal végeztette a kormány, de amint azok befejeződtek, egyre
kevesebb gondot fordítottak annak birtokbahelyezési részére. A megyei
agrárbizottságok működésével nem sokat törődtek. A bizottság elnöke,
aki törvényszéki bíró, csak heti egy-két napon át foglalkozik agrárügyekkel.
Az érdekelt közönséget képviselő tag sem jár el a tárgyalásokra, minek
következtében az agrárreform legfontosabb része, a birtokbahelyezés egyet-
len embernek, az agronomnak került a kezébe.

Az agrárreform végrehajtására vonatkozólag sok a panasz és a
tömérdek visszaélés leleplezésére egynéhány bukaresti lap — köztük első-
sorban a „Dimineata”—hónapok óta állandó rovatot tart nyitva. Ez Arge-
toianu földmívelésügyi minisztert arra kényszerítette, hogy október első
napjaiban rendeletben tegye kötelességükké a megyei agrártanácsosoknak,
hogy minden visszaélést, minden sérelmet, amely bárminő úton tudomá-
sukra jut, tegyenek szigorú vizsgálat tárgyává és annak eredményét közöl-
jék vele haladéktalanul.

Miután az agrárreform végrehajtása Erdélyben politikai szempontbó
sokkal fontosabb, mint a régi királyságban, nem elégedett meg e rendelet
kiadásával, hanem Lepadatu miniszter, Tatarescu és Cipaianu államtit-
károk társaságában maga is Erdélybe utazott, hogy személyesen győződjék
meg: mennyiben igazak vagy nem igazak az agrárreform végrehajtásával
kapcsolatosan emelt vádak és panaszok? Valóságos miniszterjárás volt
Erdélyben. Ennek következtében az a hír terjedt el, hogy e miniszteri
látogatások eredménye annak megállapítása volt, hogy Erdélyben a bir-
tokbahelyezésnél az agrártörvény rendelkezéseinek legnagyobb részét
valóban kijátszották és a kormány elhatározta, hogy revíziót fog elrendelni
annak megállapítása végett: hol hagytak meg több földet, mint amennyit
kellett volna és hol adtak kevesebbet, mint amennyit a törvény elrendelt?

Ez a híresztelés az érdekelt körökben nem csekély izgatottság okozója
lett, ami arra kényszerítette Argetoianu minisztert, hogy e híresztelést
határozottan megcáfolja.

„Szó sem lehet az agrárreform végrehajtásának revíziójáról, — mondotta
Kolozsváron — mert az úgy kisajátítási, mint birtokbahelyezési részében
végre van hajtva. Nincs más hátra, mint végleges befejezése és az új tulajdo-
nosok gazdasági szervezése. Ez hamarosan meg fog történni. Erdélyben egy
kissé későbben, mert egyrészt a fellebbezési fórumoktól még nem érkeztek be
a minisztériumba az egyes vitás esetekre vonatkozó iratok, másrészt még folya-
matban vannak a meghozott ítéletek ellen való fellebbezések különösen a köz-
ségi erdőket és legelőket illetően.” (Viitorul, 1927 október 15,1

Argetoianu földmívelésügyi miniszter e nyilatkozata nem nyugtatta
meg azokat az ellenzéki és a kormánytól független román lapokat, amelyek
az utóbbi hónapokban hasábjaikon a különböző visszaéléseknek, törvény-
telenségeknek és panamáknak egész özönét hozták olvasóközönségük
tudomására. Hogy Argetoianu miniszter e nyilatkozata ellen minő hang-
nemben folyik e hírlapokban a tiltakozás, igen szembetűnően illusztrálja



350

a bukaresti „Adeverul“-nak „A csalásnak és a törvénytelenségnek szen-
tesítése“ című cikke.

Magunk is abban a véleményben vagyunk, — írja a fennebb idézett cikk
írója — hogy nem lehet a birtokbahelyezéssel oly módon játszani, hogy ma
odaadjuk a földet valakinek és holnap valami ürügy alatt elvesszük tőle, mert
az a legnagyobb szociális veszedelem magvait hintené el. De ez az elv csak
a törvény szigorú végrehajtásának keretében lehet érvényes. Mikor megálla-
pították és pedig oly módon, hogy már nagyszámú bűnös ül a börtönben, hogy
némelyik birtokbahelyezés valóságos kifosztás, tolvaj ság és brutális csalás volt,
akkor nincs szükség arra, hogy vissza kell-e vagy nem állítani a törvényes ren-
det? Ha megállapították jogilag, hogy valaki a föld birtokába a törvény meg-
sértésével jutott, sőt a közreműködők szigorú ítélet alapján súlyos büntetésben
részesültek és egészen világos a csalás, a törvénytelenség, vájjon akkor se
lehessen közbelépni?“

Azoknak a visszaéléseknek, csalásoknak, törvénytelenségeknek és pana-
máknak középpontjában, amelyeket a hírlapokban lelepleztek, vagy hiva-
talos vizsgálatok megállapítottak, mindig az agronomok állottak és állanak.
Maga Argetoianu is elismerte, hogy az agrártörvény végrehajtásában,
különösen annak birtokbahelyezési részében számos visszaélés és szabály-
talanság történt, csak azt állítja, hogy nem voltak olyan súlyosak és olyan
általánosak, hogy másképpen ne lehessen azokat jóvátenni, mint az agrár-
reform végrehajtásának revíziójával.

Nemcsak az ellenzéki, vagy a kormánytól független román sajtó nincs
Argetoianu miniszterrel egy véleményen, hanem maguk a tárgyilagosan
ítélő szakemberek, sőt a legfőbb agrárhatóságok tagjai és vezetői is abban
a véleményben vannak, hogy a baj sokkal súlyosabb, mint azt a miniszter
hiszi és hogy a sok visszaélésért, törvénysértésért és panamáért elsősorban
a törvény végrehajtásával megbízott tisztviselők, az úgynevezett agronomok
felelősek.

A ,Lupta‘, című bukaresti hírlap már négy és fél év előtt (1923 novem-
ber 13) azt írta, hogy a „Casa centrale a improprierariei“ (a birtokbahelyezési
középponti pénztár) hivatalos értesítést adott ki, amelyben megállapította,
hogy a földosztásnál súlyos visszaélések történtek, amelyeket a végrehaj-
tással megbízott agrárhivatalok tisztviselői, az úgynevezett agronomok
követtek el és hogy az értesítés kiadásának időpontjáig 551 törvénybe
ütköző esetet állapítottak meg. Azóta több év telt el. Egy és fél évvel később,
1925 február 25-én az akkor kormányon levő liberális párt egyik értekez-
letén egy Ghiata nevű szenátor következőképpen tette szóvá ez agronomok
folyton szaporodó visszaéléseit:

„A mai agronomok elharácsolták a parasztok kárára a földeket. Vannak
agronomok, akik több mint 100 hektár földet szereztek. Az eljárás nagyon egy-
szerű volt. Minden agronom családjában legalább tíz személy van, akik ilyen
vagy olyan ürügyek alatt külön-külön 5 hektár földet kaptak. Miután a család-
tagok csak papiroson szerepelnek, mint tulajdonosok, az egész az agronom
tulajdonába megy át, aki viszont a parasztoknak adja ki haszonbérbe a földet.“

Hivatalos vizsgálat és bírói ítélet százakra menő esetben állapította
és állapítja meg állandóan az olyan visszaéléseket, amilyeneket az I. Gra-
mescu járásbíró elnöksége alatt működő fegyelmi bíróság a múlt év őszén
egy Predesán nevű agronomra és társaira vonatkozóan a következőkben
állapított meg: Húsz hadiözvegytől fejenkint 1.000—3.000 leit zsaroltak
ki, bár azok mindnyájan igényjogosultak voltak. A gorniciosai fatelepről
az illetékes hatóság tudta nélkül ellopatták a fát és saját javukra értékesí-
tették. A tartalékföldeket, amelyeket a falusiak gazdasági eszközök hiánya
miatt nem tudtak megművelni, az agronom saját hasznára bevettette és
a termést felhasználta. Földeket osztott fel olyanok között, akik nem voltak
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igényjogosultak. A kimutatási lajstromokat meghamisította és magát meg-
vesztegettette.

Predesán agronomnak e botrányos visszaélései úgy kerültek napfényre,
hogy annak a kerületnek két községében, amelynek területére hatásköre
kiterjedt, a lakosok a tapasztalt sok visszaélés miatt fellázadtak. A kaszákkal,
fejszékkel megvívott ütközet, amelynek több sebesültje, sőt halottja is volt,
hivatalos vizsgálatot provokált s annak folyamán derültek ki Predesán agro-
nomnak és társainak visszaélései.

Ehhez hajszálnyira hasonlatos eset történt szeptember 20-án a régi
királyság Dőlj nevű megyéjének egyik községében. A község igényjogosult
parasztjai nem kaptak földet azon ürügy alatt, hogy nincs, pedig volt 300
hektár, de azt Georgescu Leonidas agronom kezeltette, mint tartalékföldet,
de nem a falusi parasztoknak adta bérbe, hanem a szomszédos Rrajova
városbeli bérlőknek. A falusi parasztok elkeseredve nézték, hogy az agronom
bérlői miként gazdálkodnak azon a földön, amelynek nemcsak saját hitük,
hanem az agrártörvény rendelkezéseinek értelmében is nekik kellett volna
jutni.

Október 20-án a szóban forgó területen megjelent egy kataszteri mér-
nök a 10 kilométerre fekvő szomszédos falu parasztjainak társaságában,
hogy a földeket azoknak ossza ki. Ebből előbb szóváltás, majd később
verekedés támadt, amely nemcsak az idegen faluból jött parasztok elűzé-
sével végződött, hanem jeladássá vált arra, hogy egynéhány Dőlj megyei
falu parasztjai is hasonló jelét adják elégedetlenségüknek. Az egyre nagyobb
méreteket öltő erőszakos mozgalmat a krajovai helyőrség katonái nyomták
el több sebesülés, sőt emberhalál árán.

„Vizsgálatot indítottunk, — írta az „Adeverul“ szeptember 25-i számában
Socor Emil főszerkesztő — amely kiderítette, hogy az állam részére tartalékolt
nagykiterjedésű földeket mire használják. Bérbeadták a kormány kegyenceinek
vagy az agronomok protegáltjainak és ezeket azokkal a parasztokkal dolgoz-
tatják meg, akik saját pici földjükön kínlódnak. Olyan igazságtalanság ez,
amely az agrárreformból szomorú és utálatos karikatúrát csinált és amely csak
olyan fájdalmas következményekre vezethet, mint aminő tegnapelőtt Dőlj
megyében történt. A szociális igazságszolgáltatásnak ezt a nagy művét a Geor-
gescuk és a Manolescuk piszkos kezeire bízták, akik tetszésük és a nekik aján-
lott megvesztegetési összeg nagysága szerint osztották ki a földeket. Földet
kaptak olyan emberek, akiknek semmi joguk sem volt hozzá, akik soha sem
érezték az ekevastól felhasított barázda földszagát, akik a város határain kívül
sem szoktak lépni soha.*'

A „Lupta“ című lap ugyancsak szeptember 25-i számában azt írja:
„Senki sem képzelheti el hatalmasabb forrását a falusi hatóságok és a pa-

rasztság között való ellenségeskedésnek, mint azt a botrányos módot, ahogyan
a földosztást végrehajtották. Egyes agronomok a parasztok kárára vagyonokat
biztosítottak maguknak, a parasztság pedig állatilag és haszon nélkül kényszerül
dolgozni azokon a földeken, amelyeket a kisajátítási tömegből mindenféle
gyalázatos mesterkedéssel vontak el tőle.“

Azután eseteket sorol fel, egyének megnevezésével, hogy miként kény-
szerítik ezeket a föld nélkül maradt parasztokat nevetséges napszámért dol-
gozni azokon a földeken, amelyek az agrártörvény szerint őket illették volna.
Ezek közül különösebben kitűntek a román tudományos akadémia kisajátítás
alól mentesített kísérleti birtokának igazgatója és Spantov községben az állami
mintagazdaság vezetője, akik a gondviselésükre bízott gazdaságokban
dolgozó, föld nélkül maradt parasztokat nemcsak éhbér mellett, hanem,
ha valami nem tetszik nekik, félholtra veretik őket. Ismételten panasz-
kodtak e miatt a prétornál (a szolgabírónál). Az össze is írt egy egész irat-
csomót az egyes bebizonyítható panaszokról, de minden a régiben maradt.
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Ezek a visszaélések és igazságtalanságok több helyen a parasztokat
kisebb-nagyobbfokú ellenállásra és a fennebbiekhez hasonló zavargásokra
és a közcsend megháborítására is kényszerítették s éppen ezért meglehetősen
távol áll az igazságtól, mikor a román kormány külföldnek szóló hivatalos
jelentéseiben nagy megelégedéssel, sőt dicsekvéssel szokott rámutatni,
hogy az agrárreformot sikerült akként végrehajtani, hogy az a parasztság
körében a teljes megelégedettség érzését keltette fel.

Egyszerre egész vidékekre kiterjedő nagyobb mértékű zavargások
vagy éppen parasztlázadások nem voltak, de alig múlt és múlik el hónap,
sőt hét is, amelyben egyes szomszédos községek között, főleg a községi
legelők és az erdők felosztása miatt véres tettlegességgé fajult összeütközések
ne támadtak volna, vagy pedig egy és ugyanazon községben azok, akik
nem kaptak földet, vagy csak annyit és olyant kaptak, amely nekik nem
tetszett, meg nem támadták volna azokat, akik szerintük jogtalanul jutottak
földhöz.

E zavargásoknak és erőszakoskodásoknak egyetlen erdélyi vagy más
kisebbségi község sem volt színhelye. Ilyenek csak román lakosságú köz-
ségekben fordultak elő. Azokat a román parasztokat, akik az erdélyi közsé-
gekben részesei voltak ilyen erőszakoskodásoknak, elfogták, hadbíróság
elé állították és börtönbe vetették, ahonnan csak hosszabb fogság után
bocsátották szabadon. A régi királyságban megelégedtek a zavargó parasz-
toknak karhatalommal való szétverésével s azután napirendre tértek felette,
mintha semmi sem történt volna. Ez a kétféle eljárás különben teljesen
megfelel az Erdélyben és a régi királyságban alkalmazni szokott kétféle
kormányzási és közigazgatási módszernek.

A román kormány Genfben és a nemzetközi sajtóban azzal is szokott
dicsekedni, hogy az agrárreformmal, a szociális igazságszolgáltatás e
kifogástalanul végrehajtott nagy művével lehetetlenné tette, hogy a román
parasztság a legcsekélyebb mértékben is hitvallójává lehessen a bolseviz-
musnak. Az a növekedő keserűség, amelyet azok a visszaélések, törvény-
szegések és panamák okoztak, amelyek a birtokbahelyezésnél az igény-
jogosult parasztok érdekeit annyira megsértették és amelyeknek nagymesterei
az agronomok voltak, az ellenkezőt bizonyítják.

A parasztság általában megcsaltnak és kijátszottnak érzi magát. Az
ellenzéki sajtó, ha párttaktikából is, de felhasznál minden alkalmat arra,
hogy a parasztok lelkében az e miatt való keserűséget állandóan ébren
tartsa, sőt növelje. A parasztpárt, amely az erdélyi román nemzeti párttal
való egyesülése előtt valóságosan agrárszocialista elveket és követeléseket
hirdetett, az erdélyi román nemzeti párttal való egyesülése után is programm-
jának egyik pontjába „a parasztbirtok továbbfejlesztése*' címén felvette
az agrártörvény végrehajtásának revízióját. Az a jelszó, hogy „mindenkinek
annyi földje legyen, amennyit maga családjával együtt meg tud művelni“,
nemcsak nem hallgatott el, hanem éppen olyan követelővé és hangossá
lett, mint volt a földbirtokreform végrehajtása előtt a „földet kérünk!“
jelszó.

Az agrártörvénynek van egy olyan intézkedése, amely nemcsak lehetővé
teszi, hanem egyenesen elő is mozdítja, hogy a birtokba helyezett parasztok
ismét földnélküli mezőgazdasági proletárokká legyenek.

E törvény 11. §-a megengedi, hogy a parasztok a tulajdonukba jutott
földet eladhassák a 120. §-nak azzal a korlátozásával, hogy e földekre az
államnak elővételi joga van, de ha az állam nem él e jogával, akkor a paraszt
eladhatja bármely olyan román állampolgárnak, aki földműveléssel foglalko-
zik. A parasztok bőségesen éltek e joggal és földjeiket tömegesen kezdették
eladni. E földeket annak az új középosztálynak tagjai vásárolták meg —
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mert csak azoknak volt pénzük — akik földbirtokaikat vagy egészben vagy
részben az agrártörvény végrehajtásával kapcsolatos visszaélések segít-
ségével szerezték meg.

A földhöz juttatott parasztok azért adják el földjeiket, mert a beruhá-
záshoz szükséges tőkéjük és a jövedelmező földművelést biztosító szak-
értelmük hiányzik.

„Aki a népből földhöz jutott, — írja a román nemzeti párt egyik vezérének,
Vlád Aurélnak lapja, a „Solia Dreptatii“ nevű román hírlap 1922 augusztus
26-i számában — a valóságban csak lyukas mogyorót kapott, mert ha teljesítené
törvényben előírt kötelezettségeit, elveszítené földjét, Az agrártörvény nem ád
tulajdonjogot a falusi földművesnek, hanem a középponti felügyelőség jobbágyává
teszi. Ami nálunk az agrárreformmal kapcsolatosan történt, fájdalmas komédia,
amelynek katasztrófális következményeit rövid időn bélül meg fogjuk siratni.“

E katasztrofális következmények felé az első lépés az agrárreform végre-
hajtásának revíziójára vonatkozó követelésben már jelentkezett. Ami ezután
következik, az már közeledés lesz, ha nem is a bolsevizmus, de az agrár-
szocializmus felé. Hogy e közeledés lassúbb vagy gyorsabb tempójú lesz-e,
az a román állam belső politikai viszonyaitól függ.

Az igazságnak megfelelően az agronomok visszaélésének oka nem keres-
hető kizárólagosan az emberek hiányos erkölcsi kvalitásaiban. Inkább abban,
hogy hiányzik kellő értelmi, főleg szakszerű képesítettségük. Legkevesebb
5—6.000 szakképzett mezőgazdasági mérnökre lett volna szükség, hogy
a kisajátítási és a birtokbahelyezési munkálatokat kifogástalanul el lehessen
végezni, holott az egész Romániában 4—500 ilyen félig-meddig szakkép-
zett egyéniség sem állott rendelkezésre. Azért ez agronomok túlnyomó
nagy többségét középiskolai, tanítóképzőintézeti vagy földműves-
iskolai osztályt jól-rosszul elvégzett egyének — sok esetben szellemi pro-
letárok — alkották nyomorúságos és általában rendetlenül, nagy késede-
lemmel kiszolgáltatott javadalmazással.

E szakértelem és a szükséges intelligencia hiánya miatt a kisajátított
földek felparcellázásánál, mint a „Kronstadter Zeitung“ 1925 március
25-i száma írja,

„a kiosztásra kerülő parcellákat előbb lépéssel mérték ki, azután mérő-
szalaggal. A parcellák nagysága mind a két felmérésnél természetesen külön-
böző volt, ami aztán okul és alkalmul szolgált az igényjogosultak között az
ismétlődő cserélgetésre. Mikor később a parcellákat szakértő mérnök mérte
fel, akkor ismét különbség mutatkozott, aminek következménye újabb cserél-
getés lett. Ugyanez ismétlődött az igényjogosultak lajstromának különböző
módosításai alkalmával is, vagy amikor az eredeti tulajdonos kérte a ndódosítást
és kérésének helyet adtak. Ennek következtében a földhöz juttatónak körében
állandó az elégedetlenség és a nyugtalanság.“

Mikor Románia a párizsi békeszerződések értelmében három magasabb
dvilizádójú államból kiszakított területtel eddigi terjedelmének kétszere-
sénél is nagyobb lett, egyik, legkiválóbb régi államférfia, Marghiloman
azt mondotta: „Nagy-Románia konszólidációjának egyik legnagyobb aka-
dálya az, hogy hiányzik az a szakképzett és kellő erkölcsi színvonalon álló
közigazgatási tisztviselői kara, amely nélkül ezt a feladatot sikeresen még-
oldani nem lehet és amelyet nem is lehet máról-holnapra megteremteni
olyanformán, mint ahogyan a háború után a különböző román kormányok
alkalmas emberanyag, kellő előkészület és előretekintő módszer kővetése
nélkül megkísértették

JANCSÓ BENEDEK.



A CSEHSZLOVÁKIAI
MAGYAROK ÉS NÉMETEK VISZONYA.

A AZ akarata  ellenére és megkérdeztetése nélkül a csehszlovák államhoz
csatolt magyarságnak német polgártársaihoz való viszonyáról hű és
megbízható képet akarunk nyerni, külön kell választanunk egymástól egy-
felől a cseh történelmi országokban élő, másfelől pedig a Szlovenszko és
Ruszinszko területén lakó németeket. Amazok sohasem vesztették el köz-
vetlen kapcsolatukat Németország és Ausztria németjeivel és nemcsak
kulturális, de politikai értelemben is mindenkor a német nemzeti közösség
tagjának vallották magukat és az osztrák császárságon belül öntudatos német
politikát folytattak. Emezek ellenben évszázadok véres küzdelmeiben teljesen
összeforrtak a magyar állameszmével és hasonlóan az elzászi németeknek
1871 előtti magatartásához ők is „minorite de sentiment“-t alkottak, mely
csupán nyelvében tért el, de érzelmeiben és politikai célkitűzéseiben nem
különbözött az államalapító magyar többségtől.

De nemcsak a múltban, hanem a jelenben is lényeges a különbség a
szudétanémetek és a kárpáti németek politikai helyzete között. Az előbbiek,
akik a csehszlovák népszámlálás szerint közel hárommillió lelket, a valóságban
azonban még ennél is többet számlálnak és túlnyomó részben a nagy német
nyelvterülettel legszorosabban összefüggő vidéken laknak, a régi cseh korona
országaiban a lakosságnak majdnem egyharmad részét teszik ki. Ezzel
szemben a szlovenszkói és ruszinszkói németek számát a csehszlovák nép-
számlálás csupán másfélszázezer lélekre becsüli, ami a terület összlakossá-
gához viszonyítva mindössze négy százaléknak felel meg és ez a kis néptöredék
sem él nagy tömegekben, zárt nyelvterületen, hanem vagy aránylag kicsiny
szigetekben, vagy pedig szórványokban a magyar és szlovák lakosság között.

Ezeket az eltérő viszonyokat helyesen mérlegelve, találóan mondotta
Csehszlovákiáról megjelent nagy művében Hassinger, a baseli egyetem
tudós tanára, hogy a szlovenszkói és ruszinszkói németek — ellentétben
a szudétanémetekkel és a magyarokkal, akiknél a nemzet fogalmának minden
kritériuma megtalálható — „valóságos“ kisebbséget alkotnak, tehát csak
a minoritási jogokra tarthatnak számot, míg amazokat a csehekkel, emezeket
pedig a szlovákokkal egyenlő jog illeti meg az állam kormányzásában. Ezt a
nagy különbséget a továbbiakban állandóan szem előtt kell tartanunk.

AMIDŐN 1918 októberében a monarchia bomlása kezdetét vette és
Lammasch osztrák miniszterelnök ellenjegyzésével megjelent az Ausztria
föderalizálását elrendelő császári pátens, a birodalmi tanács német kép-
viselői a császári parancsnak engedelmeskedve, megalakították a német
nemzeti tanácsot, amely október 21-én kimondotta a német-osztrák állam
megalakulását és annak számára az alpesi tartományokkal egyetemben a
Szudétaországok német vidékeit is a maga számára követelte. A csehek azonban
rá sem hederítettek e császári pátensre, hanem bevárva az alkalmas pilla-
natot, október 28-án kikiáltották az önálló csehszlovák köztársaságot. Ennek
a nagy horderejű eseménynek hatása alatt a csehországi német képviselők,
akik akkor még erősen hittek az önrendelkezési jog wilsoni elvének becsületes
megvalósításában, Bécsben elhatározták, hogy az általuk képviselt terület
„Deutschböhmen“ névvel Németausztria egyenjogú tartományaként ala-
kuljon meg és ügyeinek vitelével egy országos kormányt bíztak meg, amelynek
lelke és mozgatója Lodgman von Auen képviselő lett. Ugyanakkor a morva-
országi és sziléziai német képviselők is kimondották a „Sudetenland“ meg-
alapítását. A Böhmerwald és Morvaország déli részének a mai Ausztriának
közvetlen szomszédságában lakd németsége pedig ugyancsak külön osztrák
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kerületként szervezkedett. Amikor azután november havában Károly császárt
és királyt ősei trónjáról lemondatták és Németausztria köztársasági állam-
formát nyert, november 22-én az új respublika nemzetgyűlése törvényben
kimondotta, hogy Deutschböhment és a Sudetenlandot, a Böhmerwaldot
és Dél-Morvaországot Brünn, Iglau és Olmütz városokkal együtt a maga
integráns részének tekinti.

Ezeknek az ünnepélyes határozatoknak és törvényeknek alapján
Reichenberg székhellyel Deutschböhmen, Troppau székhellyel pedig a
Sudetenland kormánya meg is alakult. Mind a kettő azonban csak rövid
ideig működhetett. A cseh csapatok ugyanis december közepén Reichen-
berget, majd Troppaut is megszállották és a két kormány Bécsbe volt kény-
telen menekülni. A német lakosság azonban minden alkalmat megragadott
arra, hogy a cseh imperium ellen tiltakozzék és amidőn 1919 március 4-én
Bécsben megalakult az új osztrák nemzetgyűlés, ugyanaznap Csehország,
Morvaország és Szilézia német területein a lakosság nagy tüntetésekből
követelte az önrendelkezési jogot. A tüntetéseknek számos áldozatuk is
volt. Kaaden és Sterpberg városokban a cseh katonaság belelőtt a tömegbe
és golyói számos ember életét oltották ki. Vértanúságuk azonban éppen
úgy nem tudta megakadályozni a cseh imperium kiterjesztését, mint ahogy
nem tudta azt megakadályozni Lodgmanéknek a békekonferenciához
intézett emlékirata sem, amelyben a németek élesen tiltakoztak az ellen,
hogy szülőföldjüket a csehszlovák államba bekebelezzék. A saint-germaini
békeszerződés Csehország, Morvaország és Szilézia német területeit elszakí-
totta Ausztriától és a népek önrendelkezési jogának megsértésével Cseh-
országhoz csatolta. Ezzel a csehszlovák állam de jure is megszerezte e terü-
leteket és a forradalmi kormányokat fel kellett oszlatni. 1919 szeptember
14-én a németosztrák nemzetgyűlés ünnepélyes formák között e kormányok
tagjait és a vezetésük alatt működő tisztviselőket feloldotta hűségesküjök
alól, mire legnagyobb részük visszatért szülőföldjére, ahol a cseh kormányzat
időközben már teljesen berendezkedett és ahol a prágai forradalmi nemzet-
gyűlés gőzerővel dolgozott azokon a törvényeken, amelyeknek célja az
új államba bekebelezett nemzed kisebbségek jogainak minő nagyobb meg-
nyirbálása volt.

MINDEZEKET előre kellett bocsátanunk, hogy lássuk, mily nehéz
vajúdások után illeszkedtek be a cseh- és morvaországi, valamint a sziléziai
német területek és azok lakossága a csehszlovák állam vadonatúj keretébe.
A németeket éppen úgy, mint a magyarokat, akaratuk ellenére és meg-
kérdezésük nélkül csatolták az új államhoz és így mi sem volt természetesebb,
mint az, hogy a magyarok és németek között a nemzeti gyász és megaláz-
tatás e szomorú napjaiban egészen spontán módon a szolidaritás érzése
fejlődött ki. Mikor a prágai kormány 1920 tavaszán első ízben kiírta a nemzet-
gyűlési választásokat, hogy a forradalmi nemzetgyűlés helyébe végre válasz-
tott parlament lépjen, Deutschböhmen előbbi országos kapitánya, Lodgman
Rudolf többedmagával agitációs körútra indult Szlovenszkóba, ahol a rette-
netes nemzeti katasztrófától még félig kábult magyarság a legnagyobb
örömmel és lelkesedéssel fogadta a német politikusokat, akiktől hathatós
támogatást várt a csehek elleni küzdelemben. Lodgman helyes politikai
érzékkel az államban élő valamennyi nemcseh nemzetiség egységes ellenzéki
frontját akarta összekalapálni és e végből nemcsak a magyarokkal, de a
szlovákokkal is fölvette a tárgyalásokat, amelyek minden bizonnyal nagy-
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a csehszlovák állam első parlament-
jének megalakulásakor, 1920 június 4-én és a következő napokban az újonnan
megválasztott magyar és német képviselőkön kívül a kormánykoalícióban
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helyet foglaló szlovák néppárt is ünnepélyes nyilatkozatban fenntartotta
népének az önrendelkezési jog teljes megvalósítására irányuló igényét.

A német pártok részéről három deklaráció hangzott el az önrendel-
kezési jog megsértése ellen. Az egyiket a német parlamenti szövetség (Deutsch-
parlamentarischer Verband), a másikat a német nemzeti szocialista párt,
a harmadikat pedig a német szociáldemokrácia nyújtotta be. A parlamenti
szövetségbe később a nemzeti szocialista párt is belépett és így a német
táboron belül két áramlat alakult ki: egyfelől az erősen nemzeti alapon
álló Verband, másfelől pedig a második intemacionáléhoz tartozó szociál-
demokrata párt. Minthogy a parlamentbe bekerült magyar képviselők és
szenátorok (kivéve a magyar és német szociáldemokraták listáján mandátumot
szerzett három képviselőt, akik nemzetellenes magatartásuk miatt a magyar
nevet nem érdemlik meg), szintén nemzeti és polgári alapon álltak,
adva volt a Verband-dal való együttműködés elvi alapja. A magyar törvény-
hozók, mint vendégek gyakran resztvettek a Verband ülésein, a magyar
szenátorok pedig a pártállásuk szerint hozzájuk legközelebb álló német
klubok hospitánsai voltak. A parlamenti arénán a magyar és német törvény-
hozók egyöntetűen jártak el és nemcsak interpellációikat és törvényjavas-
lataikat írták alá kölcsönösen, de a gyakran megismétlődő parlamenti viha-
rokban is egységes frontban állottak szemben a csehekkel, akik a két kamara
házszabályait már a forradalmi nemzetgyűlés alatt a maguk előnyére alkották
meg. Külpolitikai téren is együtt dolgoztak a magyarok és a németek: a
népszövetséghez intézett panaszaikat együttesen készítették elő, a föld-
reform ügyében pedig a német és magyar pártok vezetői közös petíciót
nyújtottak be Genfben. Népszövetségi ligánk megalakulása is Összefügg
a németek hasonló célú egyesületének megteremtésével és azóta is állandóan
együttműködik vele. A németeknek a csehekkel évtizedek óta vívott harcban
kifejlődött nemzeti önvédelmi szervezete, kulturális és gazdasági intéz-
ményei, valamint egyesületi élete mintául szolgált az új helyzet elé került
magyar társadalom megszervezésénél és el kell ismernünk, hogy e téren
nagyon sok jóakarattal és szíves előzékenységgel találkoztunk a németeknél.
A két népnek ez a jó viszonya külsőségekben is kifejezésre jutott és betető-
zését a német képviselőknek és szenátoroknak 1921 évi szlovenszkói kirán-
dulása alkalmával érte el, midőn a magyar társadalom a német politikusokat,
mint igazi jóbarátokat fogadta és valóságos diadalmenetben hordozta őket
körül az országban. Mikor pedig néhány héttel e tanulmányút után az októ-
beri királypuccs majdnem háborút idézett elő Csehszlovákia és Magyar-
ország között, a német képviselők a parlamentben Magyarország belügyének
minősítették a királykérdést és tiltakoztak az ellen, hogy emiatt mozgósítsanak.

Minden jel arra vallott, hogy a csehszlovákiai magyarok és németek
tartós szövetséget kötöttek egymással, amelynek érzelmi és politikai elő-
feltételei egyaránt adva voltak. A két nép együtt küzdött és együtt vérzett
a világháborúban és egyforma nagy megaláztatás érte a békeszerződések
folytán. A magyar közvélemény akkor még őszintén meg volt győződve
róla, hogy a felemelkedés is csak a közös munka eredménye lehet és ezt a
meggyőződését nagyon sok német is osztotta. A belpolitikai helyzet is a
közös együttműködés mellett szólt, hiszen az uralmon lévő cseh nemzeti
koalíció a németek és magyarok kisebbségi jogait egyaránt lábbal tiporta
és a viszonyok megváltozását csak az állam valamennyi nemcseh nemzeti-
ségének, főként a magyaroknak és németeknek a forradalmi nemzetgyűlés
által bevezetett alkotmány nacionalista és centralista alapelvei ellen irányuló
összefogásától lehetett remélni.

A későbbi fejlődés mégis más irányt vett. A Deutschparlamentarischer
Verbandban idővel éles elvi ellentétek fejlődtek ki. Az úgynevezett negativista



357

irányzat, amelyet a német nemzeti és a német nemzeti szocialista párt kép-
viselt, következetesen kitartott az önrendelkezési jog mellett és magáévá
tette Lodgman egyik parlamenti kijelentését, hogy a hazaárulás a németek
nemzeti kötelessége, a másik irányzat ellenben, az úgynevezett aktivizmus,
amelynek hívei főként az agráriusok és keresztényszocialisták sorából kerültek
ki, az új államjogi viszonyok fenntartás nélküli elismerését és a nemzeti
programm lépésről-lépésre való megvalósítását hirdette. Ezek az ellentétek
csakhamar felrobbantották a Verbandot és két táborba sorakoztatták a
német közvéleményt, amelyek az 1925 évi parlamenti választások alatt a
legélesebb harcot vívták egymás ellen.

Ekkor, közvetlenül a választások előtt történt, hogy Szent-Ivány Józsefnek
újjáalakult pártja, a Magyar Nemzeti Párt, miután a Szüllő Géza vezetése
alatt álló Keresztényszocialista Párttal közös listát állítania nem sikerült, az
utolsó pillanatban választási szövetséget kötött az aktivista irányzathoz tartozó
német agráriusokkal és iparosokkal, amelyhez a szepesi németek pártja is
csatlakozott. A szövetség célja egy erős ellenzéki blokk megteremtése volt
és mivel már akkor számolni kellett azzal, hogy a német aktivisták egyes
körei a választások után a kormányhoz fognak közeledni, a Magyar Nemzeti
Párt a kormánybalépés, valamint a szlovenszkói autonómia és az egyházpoli-
tika kérdésében szabadkezet tartott fenn magának.

A választások a német aktivisták megerősödésével végződtek. Az álta-
lános parlamenti helyzet pedig úgy alakult, hogy az uralmon lévő cseh
nemzeti koalíciónak csak igen gyenge többsége volt és mivel a benne helyet
foglaló polgári és szocialista pártok között az évek óta fennálló ellentétek
mindinkább elmélyültek, bukását előre lehetett látni. 1926 tavaszán a koalíció
csakugyan felbomlott és az ügyek vezetésével régi osztrák szokás szerint
egy hivatalnokkormányt bíztak meg, amely az agrárvámok javaslata köré
csoportosította a polgári pártok legnagyobb részét, köztük a német aktivista
pártokkal együtt a Magyar Nemzeti Pártot is. Ez az új csoportosulás vetette
meg az alapját Svehla néhány hónappal később megalakult cseh-német
polgári kormányának, amelybe később a szlovák néppárt is belépett. Ez a
kabinet ma is hatalmon van.

Három német polgári párt: az agráriusok, a keresztényszocialisták
és az iparosok pártja lépett be akkor a kormányba, míg a német nemzetiek,
a nemzeti szocialisták és a szociáldemokraták továbbra is ellenzékben marad-
tak. A német kormánypártok már eleve azt a szarvashibát követték el, hogy
minden feltétel és minden nemzeti engedmény előzetes biztosítása nélkül
léptek be a kabinetbe és ezzel elszalasztották azt a ki tudja újra mikor kínál-
kozó alkalmat, hogy az önmagukban meghasonlott cseheket rákényszerítsék a
nemzeti állam hazug fikciójának feladására, az államnak föderatív szellemben
való átalakítására, a nemzeti kisebbségek jogainak a saint-germaini szerző-
désen túlmenő biztosítására és a soviniszta rendszer végleges megszünte-
tésére. A csehek akkor igen nagy dilemmában voltak: vagy teljesítik a kor-
mányba bevonandó kisebbségi pártok föltételeit, vagy pedig az oktroj
útjára térnek, sőt esetleg uralomra engedik az akkoriban lázasan szervezkedő
fasisztákat, akik ennyi nemzetiséggel és akkora munkástömegekkel szemben
amúgy sem tudták volna magukat sokáig tartani. A német aktivisták a helyett,
hogy rendkívül kedvező helyzeti energiájuk kellő kihasználásával kikény-
szerítették volna a gyökeres rendszerváltozást, megelégedtek a nekik adott
két miniszteri bársonyszékkel, egyébként azonban semmi lényeges ered-
ményt nem értek el. A cseheket ellenben kisegítették rendkívül nehéz hely-
zetükből, sőt lehetővé tették számukra, hogy hivatkozva a két német minisz-
terre, a külföldön hirdessék: íme, mi megoldottuk a nemzetiségi kérdést,
államunk legnehezebb problémáját. A hradzsini propagandának ez a szólama
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azonban csak a beavatatlanokat tévesztheti meg, de nem vezetheti félre
a viszonyok alapos ismerőit, akik joggal mutatnak rá arra, hogy egy-két
német vidéki takarékpénztár szanálása és néhány tisztviselő előléptetése
még nem jelenti a nemzetiségi kérdés, de még a Csehszlovák Köztársaság
német problémájának megoldását sem.

A magyar pártok közül a Szüllő Géza vezetése alatt álló keresztény*
szocialista párt az új helyzetet kezdettől fogva a legnagyobb szkepticizmussal
szemlélte és mindvégig a legélesebb ellenzéki harcot folytatta a kormányzati
rendszer ellen. A Magyar Nemzeti Pártot a német agráriusokkal kötött
szövetsége egyelőre bizonyos mérsékletre késztette, ámbár ezt a pártot is
meglepte és elkedvetlenítette, hogy szövetségesének belépése a kormányba
az ő előzetes hozzájárulása nélkül, tehát a paktum nyilvánvaló megszegésével
történt. Kifejezésre jutott ez már Szent-Ivány Józsefnek az új kormány
bemutatkozása alkalmával mondott beszédében, amelyben bejelentette,
hogy pártja az új kabinettel szemben tartózkodó álláspontra helyezkedik
mindaddig, amíg látható bizonyítékot nem kap, hogy a kormány a nemzeti
egyenjogúság fokozatos, de erélyes kiépítését csakugyan komolyan veszi.
A Magyar Nemzeti Párt a kormányba való belépését a miniszterelnök elé
terjesztett feltételeinek teljesítésétől tette függővé, amelyekben a magyarság
legkiáltóbb sérelmeinek orvoslását követelte a kormánytól. Mivel azonban
ebben az irányban cseh részről nagyon kevés jóakarat mutatkozott és a
német kormánypártok, melyek saját népük kívánságait sem tudták keresztül-
vinni, a magyarságnak hathatós támogatást nyújtani nem tudtak és talán
nem is akartak, a hónapokig tartó tárgyalások eredményre nem vezethettek,
amire a nemzeti párt is visszatért a legélesebb ellenzéki küzdelem útjára.
A közigazgatási reform alkalmával ez a párt is a legerélyesebben ellene
fordult a kormány javaslatának, sőt a német agrárpárt két tagját, a mandá-
tumuktól azóta éppen e miatt megfosztott Mayer és Hanreich képviselőket
is rábírta, hogy ellene szavazzanak, és az őszi községi választások alkalmával
a két magyar párt már közös listákkal vonult fel. Azóta is mindjobban köze-
ledtek egymáshoz, úgyhogy a közös együttműködésnek ma már semmi
elvi, vagy taktikai ellentét nem áll az útjában.

Nagyon természetes, hogy ezek az események a magyarok és németek
egymáshoz való viszonyát nem befolyásolhatták kedvezően. A német kormány-
pártok magatartásából azt a tanulságot kellett levonnunk, hogy a szudéta-
német pártok külön céljaikat fölébe helyezik a kisebbségi szolidaritásnak
és a magyarokkal csak addig hajlandók szövetkezni, amíg pozíciójukat ily-
módon megerősíthetik, de minden szemrebbenés nélkül magára hagyják
és megfeledkeznek róla, ha ez akár a legkisebb kényelmetlenséggel is járna
az ő részükről. Mayr-Harting, a német igazságügyminiszter — hogy csak
egyetlenegy példát említsünk — nemcsak nem vonta vissza, hanem a magyar
szenátorok egyik interpellációjára adott válaszában még igazolni is próbálta
cseh elődjének azt a rendeletét, amely a kassai, rimaszombati, nyitrai és
gálszécsi járásbíróság területén eltörölte a magyar nyelv kisebbségi jogait.
Ugyanerre az eredményre jutunk akkor is, ha a német sajtó egy részének
magatartását szemléljük. Azok a lapok, amelyek a Magyar Nemzeti Pártot
az égig magasztalták, amíg szövetségben állott velük, a szakítás után azonnal
a legkíméletlenebb támadásokat intézték a magyarság ellen és a legkétesebb
értékű pángermán forrásokból is a legnagyobb kéjjel vették át azokat a
cikkeket, amelyek a Magyarország régi és mostam nemzeti politikáját diszkre-
ditálni, vagy a szlovenszkói magyarok és németek között konkolyt hinteni
igyekeznek. Miután a német aktivisták közjogi programmjukat skartba tették,
nemzeti célkitűzéseik is mindinkább elhalványodnak és politikájuk súly-
pontja a gazdasági kérdésekre tolódott át, amely irányváltozás azután nap-



359

fényrehozta a szudétanémetek és a magyarok között eddig csak lappangó
közgazdasági érdekellentétet is. Csehország, Morvaország és Szilézia iparának
nagyobbik része még ma is német kézen van, miért is gazdasági érdekeik
nem ellenkeznek, sőt egészen párhuzamosan haladnak a prágai kormány-
politikának idestova már egy évtized óta követett ama törekvésével, hogy
Szlovenszkót és Ruszinszkót a történelmi országok gyarmatává, fogyasztó
piacává tegye és a csehországi ipart ez országrészek ,,dezindusztriálása“
útján megszabadítsa a szlovenszkói és vele együtt a magyar ipar különben
nem valami veszélyes versenyétől.

Mindezeken az adottságokon csak nagyon keveset változtat, hogy ma
is vannak német politikusok, akik együtt akarnak menni a magyarsággal,
mert látják, hogy a szudétanémetek nagy nemzeti programmjukat: a nemzeti
önrendelkezést és annak előfokát: a nemzeti önkormányzatot csak úgy
érhetik el, ha az uralkodó kormányzati rendszer ellen egységes frontban
sorakoztatják fel mindazokat az elemeket, akik a cseh centralizmus és naciona-
lizmus ellen foglalnak állást. Az így gondolkodó politikusok leginkább a
ma is ellenzékben levő német nemzeti és nemzeti szocialista pártokból
kerülnek ki, de itt meg az a hiba, hogy e szélsőséges nacionalista pártok a
pozsonyvidéki, túród és nyitrai, valamint a szepesi németeket a maguk
részére követelik, amihez pedig sem a magyar pártok, sem az érdekelt német
lakosság nem hajlandó hozzájárulni.

A MONDOTTAKAT összefoglalva az eddigi fejlődést úgy jellemez-
hetjük, hogy kezdetben, amikor a két népet hasonló ideálok hatották át,
a szudétanémetek és a magyarok viszonya benső és barátságos volt s csak
akkor kezdett elhidegülni, amidőn a németek nagyobbik része az opportu-
nizmus vizeire evezett át. Ez a fordulat szervesen összefügg a locamoi
konferenciával és azokkal a súrlódásokkal, amelyek az egész német és az
egész magyar nemzet, mint etikai és kulturális kollektívumok között az
utódállamok területén mindenfelé mutatkoznak. Mi azonban remélni szeret-
nők, hogy csupán ideiglenes s hamarosan elmúló epizódról van szó, amely
véget ér abban a pillanatban, amikor valamennyi szudétanémet politikus
belátja, hogy az opportunizmus ideig-óráig a formában, de csakis a formában
talán előzékenyebb viselkedésre késztetheti a cseh bürokráciát, de teljesen
alkalmatlan eszköz arra, hogy a kormányzati rendszert kisebbségellenes
politikájának föladására késztesse. Ezt a változást csak szívós küzdelemmel
lehet kikényszeríteni, nem pedig megalkuvással. Hogy pedig a küzdelemnek
ha németek, magyarok, rutének, szlovákok és lengyelek összefognak, előbb-
utóbb sikerre kell vezetnie, az előttem egy pillanatig sem kétséges, mert
elvégre mi többen vagyunk a cseheknél. Térjenek vissza a németek Lodgman
e formulájához és akkor a csehszlovákiai nemzetiségek szolidaritása nekik
is összehasonlíthatatlanul értékesebb eredményeket fog hozni, mint mai
felemás helyzetük.

FLACHBARTH ERNŐ.

TÓT ELKESEREDÉS.

ACSEH-TÓT nemzetegység belső szolidaritását erélyesen tagadja
Skultéty József pozsonyi tót egyetemi tanárnak nemrég megjelent

tanulmánya, mely nem egyéb, mint a tehetetlenség dühébe fulladt és a
nagy nemzeti csalódás felett kétségbeesett tót kapkodásnak egyik legújabb
dokumentuma. Quae mutatio rerum! A tótságnak erre a nagy nemzeti de-
sperációra és reményvesztettségre semmi szüksége nem volt. Skultéty tanár
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úrnak és becsapott elvbarátainak 1918-ban okosabbaknak és óvatosabbaknak
kellett volna lenniök és nem lett volna szabad Hurban-Vajansky Svetozár
csehellenes programmját megtagadniok. ők azonban a cseh ígéretek frázis-
hullámai között elvesztették józan ítélőképességüket. Ha a történelmi kap-
csolatok kérdéseit akkor olyan beható vizsgálat tárgyává tette volna, mint
azt ma teszi, akkor 1918—1920-ban nem lehetett volna alkalma Párizsban
mint tudós szakértőnek a felsőmagyarországi cseh igényeket elaboratumokkal
megindokolni és nem kellett volna most ezeknek a könnyenhivőségből fakadt
dolgozatoknak és nyilatkozatoknak cseh-tót nemzetegységi tendenciáját egy
ilyen szélmalomharccal levezekelni.

Skultéty legújabb könyvében tiltakozik az ellen, hogy a csehek a tótság
történelmi szereplését lebecsülik, államalkotási képességének hiányát hangoz-
tatják és saját történelmi érdemeiket a tótság lekicsinylésével kidomborítják:

        „...mi   elviselnők   a   csehekre vonatkozó túlzóan nagyító véleményeket is,
ha azok nem célzatosak és nem becsülik le a tótokat. Ez a megalázás mindjárt
1918 októbere után kezdődött, amikor az első nagy pillanat hatása eloszlott“.1

Panasza érthető, ha tudjuk, hogy Skultéty egész működése alatt Hurban-
Vajanskyval szoros szövetségben a cseh-tót egységesítéssel szemben a leg-
ridegebb negáció álláspontjára helyezkedett. A híres Meakulpinsky-féle
röpiratok és a cseh-tót jednota kiadványai2 idejében Hurban-Vajansky a
Národnie Novinyban, Skultéty pedig a Slovenské Pohladyban utasította
vissza a cseh aspirációkat. Már 1901-ben hirdette Meakulpinsky, hogy a
tótság életképtelen, önérzetnélküli gyenge nép, mely csak a cseh erőben
találhatja meg újjászületésének feltételeit. A csehek ugyan azt hirdették,
hogy a tótságot, testvémemzetüket, a magyar elnyomatás alól fel kell szaba-
dítaniok, tényleges felfogásuk azonban mindenkor az volt, hogy a tótok
visszamaradt, impotens, passzív szláv népség, mely a csehek részére rend-
kívül alkalmas szláv néptartalékul szolgálhat. A „felszabadítás“ után ter-
mészetesen a cseh-tót nemzetegységesítésnek külső jelszava a megvalósulás
következtében a lomtárba került, megmaradt azonban a belső jelszó, mely a
testvéri együttélésnek rózsásnak éppen nem mondható éveiben nemcsak
hogy megerősödött, hanem a cseh hegemonizmus állampolitikájában és a
cseh-tót nemzetegységnek cseh jogi, történelmi és politikai kritikáiban és meg-
indokolásában tetemesen ki is bővült. Skultéty Józsefnek kellett tapasztalnia,
hogy mindaz, amit ő publicisztikai és történelmi munkáiban, a nagy tudásra
és szorgalomra valló tanulmányok százaiban a tót nemzet elé, mint a nemzet
hálájára érdemes és valóban kimagasló működést, eseményt állított és mind-
azok, akiket ő kritikai, értékelő kutatásai alapján nemzete legjobbjainak
hirdetett, korántsem találkoztak a csehek tetszésével, sőt a cseh hegemonista
rendszer által inaugurált tudományos irodalom szerint nem volt és nincsen
tót nemzet, amint nincsen tót kultúra, csak cseh nemzet és cseh kultúra és
azonkívül valamilyen magyarón bastard kultúra, melyet a tótok magukénak
vallanak, akik tehetetlenségüket az ezeréves rabság frázisával leplezik. Skul-
téty már felhördült akkor, midőn Hodzsa Milán Stúr Lajos történelmi szere-
pét egy nagyobbszerű munkában csehofil szempontok szerint bírálta és a
tótságra nézve károsnak mondta.3 Skultéty válasza a tót irodalmi és törté-
nelem nagyjainak apológiája volt,4 mely azonban valószínűleg a helyzet kény-

1 Skultéty József: „Ne ócsároljátok népemet!“ — Rajzok a tótság múltjából. —
T urócszentmárton 1928, 128. 1.

2 „Cohati Slováky?“ „Slovendna“, „Nase Slovensko“, „Slovenská Citanka“ stb.
3 Dr. Hodzsa Milán: Ceskoslovensky rozkol. — Turócszentmárton 1920.
4 Jozef Skultéty: Stodvadsatpát rokov za slovenského zivota, 1790—1914. —

Turócszentmárton 1920.
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szerűsége következtében nem tudott sem eléggé nyílt, sem eléggé erélyes
lenni. Gondosan ügyelt arra, nehogy a magyarofilizmus vádjával illethessék,
azonban a magyarság ellen intézett támadásai azt a benyomást keltik, hogy
nem olyan mélyek és nem olyan meggyőzőek, mint azon elkeseredett és
visszafojtott haraggal telt erőlködése, amellyel a cseheknek és a csehofil
tótoknak igyekszik bebizonyítani, hogy megalázó az a cseh felfogás, mely a
tótok múltját és jelenét semmibe sem veszi. A Hodzsa könyve után követ-
keztek a pozsonyi cseh-tót egyetem kiadványai, melyek között Chaloupecky
Václav dr. egyetemi tanár egyik könyve keltett különösebb megdöbbenést.
Ez a könyv1 megállapítja, hogy Szlovenszko nemzetiségi szempontból
mindig, a középkorban is, cseh föld volt, tehát a tótok közjogi különállásra
irányuló törekvései jogosulatlanok. Skultéty úgy e könyv, valamit Chalou-
peckynak egy másik tanulmánya miatt heves támadásokat intézett a cseh
elmélet ellen.2 Mit használt azonban ez, — amikor nemcsak a csehek, hanem
a cseh befolyás és tanítás következtében maguk a tót vezetők is a tótság
inferióris történelmi és kulturális szerepét nemcsak hangoztatják, hanem
a csehek alá való rendeltségük jogosultságát és szükségét bizonyítgatják?
Még R. W. Seton-Watson, a tótok állítólagos barátja is kijelentette köny-
vében, mely az 1923 évben Szlovenszkón szerzett tapasztalatait összefog-
lalta, hogy míg a csehek harcoltak a szabadságukért, addig a tótok nem,
nekik az ölükbe hullt és már azért sem érettek még a szabadságra, mert
nem tudnának élni vele, hiszen sokáig rabságban voltak.3 Skultétynak rend-
kívül fájhatnak azok a nyilatkozatok, melyek részint könyvének első fejezete
előtt, részint pedig az egyes fejezetekben vannak mozaikszerűen elhelyezve
és amelyekben csehofil tótok a csehek iránti udvarlásaikban nemzeti önérze-
tüket megtagadják. Az egyik nyilatkozat szerint a Nagymorvabirodalom,
mely Szlovenszkónak csak egy részét foglalta magában, csak efemer alakulás
volt. Ezt Hodzsa Milán mondta. A másik nyilatkozatban Srobár Lőrinc dr.
1927-ben következőket kérdezi: „Miért is gyűlöli népünk teljes leikéből a
csehet, aki kiküzdötte számára a szabadságot és az önállóságot, kiragadta
őt a magyar járomból és megmentette a közeli biztos nemzeti haláltól?“
A harmadik nyilatkozatban Medveczky Lajos dr. mondja: „Természetesen
az életrevalóbbhoz csatlakozunk.“ Azonkívül mintegy kiegészítésül, Novotny
Václav dr. cseh történetírónak egyik megállapítását a tótságra nézve szintén
sértőnek találja, mert a tótságot „puha és meghódoló“ fajnak nevezi.4 Ezeknek
a nyilatkozatoknak a cáfolata Skultéty könyvének tárgya.

Következőképpen igyekszik feladatát megoldani: Adataival bizonyítja,
hogy a tótság a cseh nemzettől függetlenül, önállóan fejlődött, mert az
őshazából a többi szláv törzzsel ugyan együttesen indult el, azonban a csehek
és tótok mostani területeiken való letelepedésük után sohasem egyesültek
többé, mert míg a csehek az északi szláv csoporthoz tartoznak, a tótok viszont
a délszláv csoport tagjaivá lettek, mit Skultéty a „Rastisláv“ név elemezé-
sével is bizonyít. Ezzel Skultéty tulajdonképpen a cseh-tót nemzetegység
megvalósulásának első évtizedében reácáfol a turócszentmártoni deklaráció
állítására, mely a tótságot a cseh nemzet magyarországi ágának mondja.
Megállapítja továbbá, hogy a Nagymorvabirodalom tulajdonképpen tót volt,
melynek tót lakosságát a nagybirodalom összeomlása utáni időkben a morva-

1 Dr. V. Chaloupecky: Stará Slovensko. — Pozsony, 1923.
2 Slovenské Pohlády. — 1925. — Tisicrocná poroha? — 56. 1.
3 R. W. Seton-Watson: Nővé Slovensko (The New Slowakia).—Praha, 1924. 6,1.
4 „A meg nem hódoló és erélyes (makacs) magyar népben a germanizáció

további előnyomulása elé olyan erős gát támadt, aminőt a puha és meghódoló szláv,
törzsek együttesen sem tudtak volna létrehozni.“ — Novotny Václav: Ceské Dejiny.
439. 1.
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országi területen a csehek nemzetietlenítették el és csak a déli sáv tudta a
magyarországi tótsággal összefüggésben nyelvét és népjellegét megőrizni.
Azonban nemcsak ez a nagy birodalom, melynek tehetséges uralkodói,
Rasztiszlav és Szvatopluk, az egész szlávság egyesítésére törekedtek, volt tót,
hanem a szlávságot a keresztény hitre térítő bizánci apostolok is, Cyrill és
Method. A Nagymorvabirodalom tulajdonképpen nagytótbirodalom és a
szlávság részére szláv keresztény egyházat tótok alapítottak, míg a csehek
ebben csak Borivoj alatt vettek részt. Szláv írásjeleket tótok ajándékoztak
a szlávságnak. A csehek voltak az elsők, akik Szvatopluk halála után a szláv
birodalom ellen fordultak és elismerték a német fennhatóságot, amivel
tulajdonképpen a bomlás megkezdődött.

A magyarok bejövetelét nem tekinti egyszerre történő területfoglalásnak,
mert szerinte a magyarok, mint nomád nép, mely menekülve jött Etelközből,
inkább a megtűrt menekülő szerepét játszotta. A magyarok folyton szlávo-
sodtak, még a latin egyházba való felvételük után is és csak a bessenyők,
palócok, kunok befogadása után tudtak úgy megerősödni, hogy nemzetisé-
güket megőrizhették. A palócok elhelyezkedése is olyan szerencsés volt,
hogy a síkságon telepedett magyarságot a tótságtól izolálta. Mindennek
dacára a magyarság állandóan a tótság szellemi befolyása alatt állt és a felső-
magyarországi nemesség tótul beszélt, írt, verselt. A királyi udvarokban ott-
honos volt a tót nyelv és a királyi kancelláriából tót nyelven írott okmányokat
is bocsátottak ki. Ami pedig a huszitáknak tulajdonított magyarországi
csehesítést és a cseh kultúra terjesztését illeti, Skultéty ezt egy minden
alapot nélkülöző legendának mondja, mert a husziták a tót területet, mint
hadszintért és ellenséges területet pusztították és szegényítették. A zsol-
dosok nem lehettek kultúraterjesztők és a következő évszázadban Luther
tanait nem a csehek, hanem a németek terjesztették Felső-Magyarországon.

A Nagytótbirodalom bomlása, a tótság visszaszorulása Skultéty szerint
csakis a tótságon kívül eső államközi eseményeknek és sok egymás után
következő elemi csapásnak tulajdonítandó. A török uralom a magyarság erő-
sítője és megmentője volt, mert a törökök nemcsak, hogy a délszlávok expan-
zivitását megállították, hanem a tótságot is folytonos betöréseikkel apasz-
tották, míg a hódoltság alatt levő magyar területeken a magyar nemzetiség
éppen úgy fejlődött, mint a független Erdélyben, Felső-Magyarország pedig
ezen idő alatt az ott terpeszkedő császári zsoldos hadak kíméletlensége alatt
is szenvedett. Pázmány és Bethlen korszakában a magyar nemzetiség még
expanzivitásra tett szert, azonban a tótság megőrizte érintetlenségét, szláv
jellegét, míg ellenben a horvátok akkor a Káldi-féle horvát biblia kiadásában
átvették a magyar írásmodort.

„Ha bármely korszakot vizsgálat alá veszünk, tapasztalhatjuk, hogy a magyar
szellem a tótok részére nem volt veszélyes. A tótok leginkább a 16. századtól
kezdve a körülmények és viszonyok súlya alatt szenvedtek. Majdnem kétszáz
esztendeig irtották őket a törökök, a német zsoldosok, a hajdúk és más felkelő
katonaság, nemzetileg fojtogatta őket a latin köznyelv, gazdaságilag nagy hátrá-
nyokat okoztak nekik a német vendégek. A török erő letörése után következett
az Alföld betelepítése, vagyis a tót nép jelentős részének diaszporálása. Ilyen-
formán a 18. század második felében kezdődő korszak, mely a nemzetek szellemi
fejlődésére nézve nagyon jelentőséges volt, a tótokat számra nézve rendkívül
megfogyatkozottaknak találta. A korszellem elől azonban mégsem zárkóztak el.“

Ezzel Skultéty az ezeréves elnyomatás („tisicrocsná poroba“) legen-
dáját szétszakítja. A tótok szerinte I. Lipót,még inkább Mária Terézia ural-
kodásától kezdve kezdtek pusztulni, részint a telepítés, az alföld felé vándorlás,
a gazdasági átalakulás, részint pedig a később következő magyar nemzeti
expanzivitás miatt. A tótság minden időben megőrizte jellegét és már a
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18. század elején egyes írói tót nemzetiségüket önérzettel hirdetik. A cseh
irodalmi nyelv, mely a tót területeken divatossá vált, nem jelentheti a nyelvek
azonosságát, mert hiszen Lengyelországban is az írásnyelv még a 16.
században csehes volt, ugyanis a lengyelek éppen úgy látogatták a prágai
egyetemet, mint a tótok, csakhogy a tótoknál ez a hatás tovább tartott.

A szerző még bizonyítani igyekszik, hogy a tótság a török korszak, a
német uralom, a Bocskay-, Thököly-, Rákóczi-harcok, az 1708—11-i pestis,
a telepítés és bevándorlás dacára megtartotta életrevalóságát, aminek bizo-
nyítéka az, hogy a sok felsőmagyarországi német telepet majdnem mind
felszívta magába és hogy a magyarsággal való együttélés alatt ennek sok
kiváló vezető egyéniséget adott (Kossuth, Petőfi, Madách stb.). Skultéty is
bizonyos alacsonyrendűséget lát abban, hogy a magyarság sok népelem
keveredéséből áll és már nem tiszta altáji nép. Bizonyítja továbbá azt is,
hogy dacára annak, hogy az ausztriai kormány a 19. században a tótokat
„kiszolgáltatta“ a magyar nacionalizmusnak, mégis megőrizték nemzeti-
ségüket, fejlesztették kultúrájukat és a kiváló egyéniségek egész sorával
rendelkeztek.

Végül rámutat a tótság gazdasági sikereire és mintegy végkövetkeztetésül
hangoztatja, hogy nem a tótok, hanem a csehek lágyak és behódoló termé-
szetűek. A tótság a Nagymorvabirodalomban a 9. században gátat állított a
németség elé, mely már a 10. század utolsó évtizedeitől kezdve a magyarok
között gyökeret kezdett verni, míg a Duna baloldalán még a 12. század
első felében sem voltak német beszivárgások, mert a tótság németellenes
volt és nem akart német befolyás alá kerülni. A Szent István halála utáni
Péterellenes felkelések korántsem voltak pogány vonatkozásinak, hanem
németellenesek és a tótság vett bennük leginkább részt. Az évszázados bal-
sors dacára a tót faj tősgyökeres szláv maradt, melynek expanzív ereje a
magyarosító politika dacára rendkívül eleven volt. Skultéty természetesen
elmélete bizonyításánál nagyon is elveti a sulykot némely helyen. így például
állítja, hogy a világháború kitörése előtti három évtizedben a tótság az elemi
iskolán túl nem igen iskoláztatta gyermekeit, mivel a magyar közép- és
főiskolák nem jó hatást gyakoroltak nemzeti szempontból az új generációkra.
Ennek dacára is fejleszteni tudták nemzeti feladataikat. Statisztikailag be
lehet bizonyítani, hogy a felsőmagyarországi középiskolák és főiskolák
növendékeinek jelentős része tót volt és hogy e rész a tótok számarányának
még is felelt, tehát Skultéty állítása nem felel meg a tényeknek és csupán
a tót ellenállóképesség aláfestésének céljából született.

Skultéty többek között megemlíti, hogy a szovjetmagyar-cseh háború
alatt a nógrádzólyomi határon Snejdarek tábornok cseh állásait tót önkénte-
sek mentették meg, mert a csapatok megbízhatatlanok voltak. Ma azonban
„a cseh-tót hadseregben a tótok mint megbízhatatlanok szerepelnek. A
kaszárnyákban csak közlegények maradnak. Csendőrségi szolgálatra nem
alkalmaztatnak.“ Egy másik helyen beismeri, hogy a tótoklakta terület
délfelé irányult nemcsak népmozgalmiig, de gazdaságilag is és ezért nem
helyes a csehek törekvése, mely e déli részek ipari devasztálását célozza.
„Tehát — aki a nagyobb ipari üzemeket Szlovenszko ezen részéből áthelyezi
Csehországba, az a cseh-tót államnak csak kárt okoz. Aki a zólyomi állomás
műhelyeiben beszüntette a munkát, melyből 4000 személy élt, államunkra
nézve még ellenségeinknél is kártékonyabb.“

Panasz és elkeseredés jellemzi ezt a könyvet. Ha Skultéty mindezt
1918-ban hangoztatta volna, akkora cseh-tót egység aligha jött volna létre.
Ma már kissé későn jön a belátás.

STEIER LAJOS.


