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zt hiszem, mindnyájan élénken 
sajnálhatjuk, hogy abbama? 
radt azoknak az útleírások? 
nak a figyelemmel kísérése és 
rendszeres ismertetése, ame? 

lyek Magyarországgal foglalkoznak. Végül 
is keleti ország vagyunk; olyan nyelvet 
beszélünk, amely egy nyugati nyelvvel 
sem rokon és elszigetelt nyelvünk jobban 
elzár bennünket a Nyugattól minden 
határnál és minden vámvonalnál. Ezért 
ismernek oly kevéssé bennünket a nagy* 
világban: és ezért olyan érdekes, lég? 
többször olyan értékes is, minden nyu? 
gáti útleírás, amelyben bennünket meg? 
ismerni és megmagyarázni törekednek. 
Ha valakinek eszébe fog jutni és fel? 
éleszti a magyarországi utazások és út? 
leírások felkutatásának és egybeállítása? 
nak munkáját, ami nemcsak nem hálát? 
lan feladat, de kultúrtörténeti szempont? 
ból meglepően érdekes, az igen előkelő 
helyet fog biztosítani a vörös kötésű 
Baedekemek, amelyet Anglia egyik elő? 
kelő íróembere, Hansa kanonok, a buda? 
pesti angol követség volt káplánja össze? 
állított, és amely ezer és ezer angol és 
amerikai kézben forog, vonzó stílusban 
segítvén felkelteni az érdeklődést Ma? 
gyarország iránt.

Mindenekelőtt meglep bennünket az, 
hogy az általa elmondottakból mennyire 
kicsillan a benyomás, hogy ez az ország 
sokat szenvedett. Anélkül, hogy akár? 
kinek az oldalán pártot foglalna és az 
utazó érdektelenségét levetné, talán anél? 
kül is, hogy esetleges kellemetlenségeit 
elpanaszolná, az angol pártatlanság, hig? 
gadtság és józanság szemüvegén kérész? 
tül egy tönkrement, de még nemrégen 
nagy ország távoli körvonalai, egy sokat 
szenvedett nép élni akarásának talán 
még ennél is felemelőbb vonásai oly ha? 
talmas méretekben emelkednek ki nemes 
tónusban megírt fejezeteiből, hogy maga 
is csodálkozni látszik, hogy szürke 
Baedeker helyett, hibáink feltárása mel? 
lett is Magyarország mesteri geográfiát 
jával ajándékozta meg az angolul beszélő 
nagyvilágot.

A z ő vezetése mellett hajón érkezünk

(I—IV. fejezet) Budapestre, melyet rész? 
letesen leír (V—XIII. fejezet), hogy az? 
után elmondja olvasóinak, milyen a ma# 
gyár viselet (XIV. fejezet), milyen ké? 
pet nyújt az A lföld (XV. fejezet) és a 
Dunántúl (XVI. fejezet). Történelmi 
vonatkozásokon kívül alig beszél politi? 
káról, de a XI. fejezetben behatóan 
ismerteti Széchenyi István életpályáját, 
a XIX.?ben pedig Tisza István politikai 
működését, csak úgy, mintha magunk 
írtuk volna meg. A  fejezeteket finom és 
nemes érzés hatja át: olyan könyv ez, 
amilyen Magyarországról még alig je? 
lent meg az európai könyvpiacon, és 
amit nagy érdekünk, hogy minél többen 
forgassanak.

Legyen szabad úgy helyesbítenünk a 
13. oldal egyik adatát, hogy a kiegyezés 
nem 1869?ben, hanem 1867?ben jött létre, 
és a 23. oldalon azt, hogy Komárom 
1849?i felmentőjét nem Györgynek, ha* 
nem Görgeynek hívták. Horváth Jenő.

*

PROF. DR. ALBERT PRAZÁK: 
CESKOSLOVENSKY NÁROD.

Bratislava, 1925. 8°. 1—68 és 4 számo
zatlan l. (betüsoros névmutató).

A  pozsonyi Koméniusz?egyetem sza? 
bad előadásainak gyűjteményes kiad? 
ványai közt jelent meg ez a füzet, 
amely Prazák fejtegetéseit tartalmazza 
a „csehszlovák" nemzetnév eredetéről 
és annak felbukkanásáról régebbi és 
újabb íróknál. A  szerzőt nyilvánvalóan 
politikai tendenciák vezették. A  szám? 
talan adatnak, amelyet felhoz, túlnyomó 
része a legutolsó évtizedekre esik s így 
már eo ipso nem bizonyíték, — de a 
legrégibb néhány adattal sincs szeren* 
cséje. A  sorban Anonymus a legelső, aki 
azonban éppen ellenbizonyíték, mert 
megkülönböztet: Sclauos et Boemos,
Sclavi et  Boemi. Még nagyobb súlya 
lesz ennek, ha tekintetbe vesszük (amit 
Prazák még nem tud), hogy Anonymus 
a XII. század koronatanúja. Van még 
azonban egy csomó, régi eÜenbizonyíték 
is, amelyeket Prazák — szokása sze? 
rint — megint nem sorol fel. így pl. 
Gebauer ócseh szótárában benn van a 
„Slowak" szó. A  XIV. század egyik 
nyelvemlékében benn van: Czechowe
v  Slowaczy. A  kolini könyvekben (1494,

247



1495, 1591), továbbá Ján Vodnanskÿ
Laktiferjében (1511) többször olvasható: 
Slowak. Vysehradi Viktorin Kornél 1495* 
ben írja egyik levelében: Öechové a 
Slováci (csehek és tótok).

J an  M a c z y n s k i  lengyel lexikografus- 
nak hatalmas és korszakalkotó lengyel* 
latin szótárában (1571) a következő 
verset találjuk J a k ó b  L u b e lc z y k  len* 
gyei költő tollából:

................... ..................ten jezyk elawny
Który jak jest szeroki a jak starodawny,
S a dzis swiadectwem tego Czechowie, Polacv, 
Borusowie, Moskwa, Rus, Charwacy, Slowacy, 
Dalmatowie, Racowie, takze Serbowie, 
Wozyscy tego jezyka slawni narodowe."

Itt a szlovákok ugyancsak messze es* 
nek a csehektől, akik után rögtön a 
lengyelek következnek. B e n e d i k t i  
(1555— 1615), a tót származású prágai 
egyetemi tanár cseh grammatikájának 
előszavában a tótokat („mei gentiles 
Slavi“) korholja anyanyelvűk elhanya* 
golásáért s nem a „csehszlovákokat". 
H o r ö i c k a  (1630— 1709) tót író közmon* 
dásgyüjteményében (Neoforum latinos 
slavonicum, 1678) nem „csehszlovák", 
Hanem tót közmondásokat gyújtott 
össze. Zsigmond magyar királyról 
(1395—1437) a Magnum Chronicum  
Belgicum  megkülönböztetve jegyzi föl, 
hogy a „Bohemicam, Slavicam" nyelve* 
két ismerte. T ó b iá s  M a s n ík  (1640— 1696) 
tót ev. prédikátor Electa vinea Dei 
rénovât a (Drezda, 1682) c. munkájában 
jó könyvek fordítását kívánja „do 
Czesstiny a íecj Slowenske", azaz 
csehre és tót nyelvre. A  végtelenségig 
lehetne folytatni az ilyen példák fel* 
sorolását, míg az ú. n. „csehszlovák" 
nyelvre, mint kifejezésre ebben a kor* 
bán egy példát sem találunk, hiszen az 
csak az újabbkori pánszláv romanticiz* 
mus mesterséges alkotása.

A  XVI—XVIII. századra való hivat* 
kozások ugyancsak nem esnek latba, 
mert a felvidéki egyházi írók Tranovskÿ 
és a Králici biblia nyelvén írtak, irodalmi 
nyelvük tehát a cseh volt, anyanyelvűk 
és nemzetiségük azonban tót. Hiszen 
van egy sor tiszta tót nyelvemlékünk is

ebből az időből. A  cseh huszitizmus be* 
folyása alatt lengyel írók is írtak csehül; 
ezen az alapon őket is elnyelhetné a 
nagy étvágyú, kétfarkú cseh oroszlán! 
Prazák e következtetéseit és axiómáit 
valódi értékükre szállította le egyébként 
már Skultéty  is a „Slov. Pohlady" legs 
utolsó füzetében.

A  tanulmány utolsóelőtti fejezete „a 
csehszlovák nemzetnév ellenzőiről, ten* 
denciáikról és indító okaikról" ír. Ennek 
keretén belül az 1918— 1925. évek belső 
és külső tót irredentájának történelmi 
vázlatát is adja. Megtisztel azzal, hogy 
szerény személyemet helyezi előtérbe. 
1918 májusában francia nyelven meg* 
jelent tanulmányom szerinte Seton 
W atson és Denis véleményével szemben 
nem igen érvényesült, főleg amikor a 
német Haberlandt is a cseh*tót nemzet* 
egységet bizonyította be (?). A  továb* 
biakban így ír: „Podhradszky eszméje 
azonban Magyarországon gyökeret 
eresztett. Élénken támogatta azt a ma* 
gyár tudomány is, amely ettől az időtől 
fogva kezdte újból bizonyítgatni a cse* 
hek és tótok külön etnikai származását 
és világgá kezdte kürtölni, hogy a tótok 
egyedül a magyar uralom alatt őrizték 
meg nemzetiségüket, míg a csehekkel 
való közösségben az asszimiláció, tehát 
az elpusztulás fenyegeti őket. Ezért a 
tótok nem tehetnek mást, mint hogy  
visszatérnek Magyarországba. Ez eszme 
mögé állott mindenekelőtt Dvorcsák s 
utána mindazok, akik a háborúelőtti áU 
lapotot kívánták vissza. Pesten már 
1919*ben megindult a ,Zahranicny SIo* 
vák‘ és a .Slovensky Národ* stb.“ Fog* 
lalkozik továbbá Bulissa, Jehlicska és 
Hlinkáék működésével; ez utóbbiaknál 
szerinte feltűnő, hogy nemcsak eszme? 
köreiket, de még csehellenes frazeoló* 
giájuk nagy részét is a csonkamagyars 
országi tót mozgalmak vezetőitől vették  
át. Ezt az ideológiát szerinte később át* 
vették Rázuszék (a turócszentmártoni 
tót nemzeti párt) és az amerikai, cseh* 
ellenes tótok is. Foglalkozik még újból 
alulírottnak Hurbanról írott könyvével 
és „A tótoklakta Felföld" c. munkájá* 
nak egy tót nyelven is megjelent feje* 
zetével. Podhradszky György.
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