
AZ ELSŐ CSEH EMIGRÁGIÓ 
ÉS A MAGYAR KÉRDÉS 

AZ ELSŐ CSEH EMIGRÁCIÓ politikai és propagandisztikus 
tevékenységének körében első helyen az osztrák-német kérdés állt, 
azonban ezen túlmenően a magyar probléma kellő beállítására is 
nagy gondot fordítottak. Miért? Mert a csehekhez és a többi kö-
zépeurópai kis népekhez hasonlóan a külföld a magyarokat sem 
ismerte. A nyugati hatalmak csak a Habsburg birodalmat mint 
történelmi képződményt és hatalmi adottságot ismerték, azonban 
ennek belpolitikai kérdései tekintetében már teljesen járatlanok 
voltak és így a Monrachiában egyesült kis népek létszáma, föld-
rajzi elhelyezkedése, politikai képességei vagy aspirációi tekinte-
tében teljes tájékozatlanságban voltak. 

A nyugati országokban tapasztalható tájékozatlanságot a 
cseh propaganda csakhamar hasznosította, mert felismerte, hogy 
ennek révén nemcsak bagatellizálhatja, de teljesen meg is hamisít-
hatja a dunai, de főleg a magyar problémát. Amíg azonban a né-
met-osztrák kérdésben a bizonytalan jövőt próbálták a cseh érde-
keknek megfelelően beállítani és kidomborítani, addig magyar vo-
natkozásban a történelmi multat igyekeztek mindenképen szétrom-
bolni, nehogy a szövetségesek háború utánra szóló számításaik kö-
rébe vonhassák a középeurópai térben egyszer oly nagy történelmi 
szerepet betöltött magyar nemzetet. 

Cseh szempontból a német kérdés így teljesen más szerepet 
játszott, mint a magyar. Az előbbiről sokat kellett beszélni, mert 
a Szövetségesek szemében a középeurópai kérdés csak német kér-
dés volt, tehát a siker érdekében minden más problémát ezzel kel-
lett kapcsolatba hozni. Viszont ugyanekkor a Monarchia járulé-
kos kérdéssé süllyedt. Masaryk és Benes bíztak benne, hogy Berlin 
leveretése törvényszerűen maga után fogja vonni Bécs és Buda-
pest szétválását, ami gyakorlatilag egyet jelentett a dunavölgyi 
magyar és osztrák vezetés megszűnésével. Eddig az időpontig tel-
jes mértékben diszkreditálni kellett a multjánál és központi fekvé-
sénél fogva vezető szerepre utalt magyarságot. A cseh propaganda 
így a magyar mult tudatos meghamisításával a magyar jövőt akar-
ta céljai érdekében szűkebb keretek közé szorítani s ezért Magyar-
ország lejáratása érdekében nem riadt vissza semmi hamisítástól. 
Idevágó adataik súlyos dokumentumok a cseh propaganda meg-
bízhatatlanságára, lelkiismeretlenségére és teljes színvonalnélküli-
ségére! 

Ezzel magyarázható, hogy Masaryk háborús röpiratában oly 
kevés szó esik a magyarokról, de ha mégis esik – úgy minden 
esetben tévesen és igazságtalan torzítással. Pedig részletesen is-
merte a magyar kérdést. Kopcsányi szlovák apának volt a gyerme-
ke, tehát magyar állampolgárnak született. Saját bevallása szerint 
fiatal korában beszélte a magyar nyelvet és mint érettségiző diák 
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osztrák tanárait bámulatba ejtette Magyarországról való részletes 
tájékozottságával. Mint szociológusnak, politikusnak s részben 
történésznek, ismernie kellett a magyar történelmet, amely a közös 
királyok révén is számos esetben kapcsolatba került a cseh törté-
nelemmel. Azonban propaganda szempontjai újra erősebbek voltak 
reálpolitikai meggondolásainál. Nemcsak Ausztriát akarta porba-
dönteni, de azt a Magyarországot is, amely az elmult négyszáz év 
alatt legtöbbet harcolt a középeurópai kis népek érdekében is a 
germanizálás veszélye s így a német túlsúly kialakulása ellen. Pe-
dig maga is hangoztatja, hogy a magyarok a németek ellen vannak, 
de ahelyett, hogy ezeket megnyerné az ú j európai rend számára, 
Szlovákia elszakításával végkép elidegeníti őket Prágától s így 
útját szegi a középeurópai viszonyok pacifikálódásának és megszi-
lárdulásának . . . 

RÖVIDLÁTÓ PROPAGANDÁJUKBAN a cseh emigránsok a 
magyar történelem meghamisítását mindjárt a magyar államala-
pítással kezdik: „Az elszigetelt magyar nyelvnek nem ismerése – 
írja Masaryk – és egy nyugat felől való beható ellenőrzés lehetet-
lensége folytán a magyarok fenntarthatják oligarchikus abszolu-
tizmusukat és magyarosító imperialismusukat. Ezt az abszolutiz-
must a „magyar állameszme” címén dicsőítik; ebben a pontban 
megegyeznek a magyarok a porosz junkerekkel, akik viszont a po-
rosz állam eszméjét tartják nagyra. Már Szent István király, a 
magyar állam megalapítója tökéletlennek mondotta az oly álla-
mot, melyet csak egy nép alkot, a más népeket leigázó nemzetek 
államtudománya mindíg és mindenütt ugyanaz. Poroszok, osztrá-
kok, magyarok, törökök között benső megegyezőség van.” 

Érdekes, hogy Masaryk, a tudós szociológus, aki számos eset-
ben megállapítja, hogy nacionalizmusról csak közel százötven éve 
beszélhetünk, éles ellentétbe jut a politikus Masarykkal, aki a XX. 
század jelenségeit a XI. század világnézetével próbálja megmagya-
rázni. Szent István király tényleg megtette e kijelentést fiához, 
Szent Imre herceghez intézett híres intelmeiben. Azonban értelme 
pontosan az ellenkezője annak, amit Masaryk tudatosan neki tu-
lajdonít. Szent István király nem idegen népeket vagy országokat 
akart leigázni s egy birodalomba tömöríteni, hanem éppen ellen-
kezőleg a magyar állam határain belül igyekezett nekik minden 
kedvezményt megadni. Ha ő a Masaryk által neki tulajdonított 
értelemben veszi kijelentését és gyakorolja politikáját, akkor ma 
bizonyára már nincs szlovák kérdés, mert fajmagyar pogány roko-
nai helyett az itt talált szláv népcsoportokat hányatta volna kard-
élre. 

De gyüjtsük csokorba Masaryk többi magyar ellenes megálla-
pítását is, hogy azután egyenként szállhassunk vitába ezekkel az 
„átértékelt” történelmi adatokkal: „A csehek és szlovákok – írja 
– önállóak voltak; államjogilag a csehek még ma is önállóak és 
kultúra tekintetében egyáltalán nem állnak alacsonyabban, mint a 
németek; a szlovákok, ami a kultúrát illeti, szintén nem állnak 
alacsonyabban, mint az őket leigázó magyarok. Ugyanez áll a szer-
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bekre és horvátokra i s . . . Horvátország meg tudta a függetlenség 
bizonyos mértékét őrizni, annál súlyosabban érzi tehát a magyar 
elnyomást. Hasonlókép áll a dolog az Ausztria-Magyarországban 
élő románokkal és olaszokkal... Szlovákia valamikor a Nagy Mor-
va-birodalom magvát alkotta. A X. században ez a rész elszakítta-
tott az anyaországtól; később, átmenetileg, politikailag ismét egye-
sült a testvér törzzsel, sőt egyidőben önálló is volt. Kultúrális te-
kintetben a szolvákok mindíg szoros összeköttetésben maradtak a 
csehekkel. A magyarok kultúrális tekintetben függőben voltak a 
szlovákoktól... A magyarok bár kultúra tekintetében gyengébbek 
voltak mint a szlovákok, mégsem átallották a szlovákokat rend-
szeresen és brutálisan magyarosítani. Ezt a magyarosítást nem a 
kultúrális fölény készítette elő és táplálta, hanem az az államigaz-
gatási gépezet műve volt, amely az erőszakot és a demoralizáló 
gazdasági előnyöket használta fel. Tudvalevő, hogy a szlovák és 
román területen a képviselőválasztások valóságos csatákkal szok-
tak végződni, melyeken a nem magyar választókat egyszerűen le-
lövöldözték... A 18. század óta keltezzük (azonban) a csehek és 
szlovákok reneszanszát, mint az összes európai népek újjászületé-
sének szerves részét. A cseh nép dacára az állandó harcoknak, me-
lyeket a magyarok által támogatott hitszegő dinasztia ellen foly-
tatnia kell, ma egyike a gazdaságilag és kultúrailag legelőrehala-
dottabbaknak... Ha a kultúra ád jogot a politikai önállóságra, 
amennyiben az állam igazgatása, különösen demokratikus alapokon, 
a lakosság bizonyos fokú műveltsége mellett könnyeben valósít-
ható meg, akkor a csehek és szlovákok teljes joggal támaszkodhat-
nak erre az érvre. Műveltségük semmivel sem kisebb, mint elnyo-
móiké, a németeké és magyaroké... A csehek és szlovákok egye-
sülése tehát legitim követelés... Nyelvi ellentét nem áll fenn, 
minthogy minden szlovák, még a műveletlen is ért csehül és min-
den cseh szlovákul.” 

Nézzük meg egyenként ezeket a merész állításokat: Masaryk 
azt mondja, hogy a csehek és szlovákok önállóak voltak. Igen! A 
csehekkel kapcsolatban ezt sohasem vonta kétségbe a magyar 
nemzet, mert történelmi téren mindíg igen tájékozott volt, viszont 
a szlovák függetlenségről nincs tudomása. Kár, hogy a pontosabb 
adatokkal maga Masaryk is adós marad. Azonban, ha Szlovákia 
egykor független volt, akkor egyszerre megdül az ezer éves ma-
gyar elnyomás veszélye! Mi igaz tehát? Ugy látszik jobb ezt nem 
tisztázni. Hiszen ha Szlovákia nem volt független soha, akkor 
nincs történelmi alap, amire hivatkozva lehetne az északmagyar-
országi szlovák vármegyéket követelni. Viszont, ha Szlovákia füg-
getlen volt ugyanakkor, mikor a magyar királyok Középeurópa 
legnagyobb birodalmának urai voltak, akkor meg nem hivatkoz-
hatnak a csehek a szláv népeket pusztító szörnyű magyar elnyo-
másra.. . Azonban hasonló a helyzet a szlovák kultúra tekinteté-
ben is: Masaryk egyszer azt mondja, hogy a szolvák és magyar 
kultúra egy szinten áll, majd később azt állapítja meg, hogy a 
magyarok kulturális téren alacsonyabban állnak, mint a szlová-
kok, akiktől kulturális vonatkozásban egyenesen függtek. Ez az 

Erdélyi Magyar Adatbank



Az első cseh emigráció és a magyar kérdés 601 

érv azonban újra kétélű: Hiszen ha kulturális téren a csehek a 
németekkel, a szlovákok pedig a magyarokkal voltak egyenlők, 
akkor ez igazán perdöntő bizonyíték a Monarchia toleráns nemze-
tiségi politikájára. Ha a magyarországi ezer és az ausztriai négy-
száz éves elnyomás azt eredményezte, hogy a nemzetiségek kultu-
rális és gazdasági tekintetben is ugyanott, sőt magasabban állhat-
tak, mint ahol az elnyomó és uralkodó nemzetek, akkor ezt külö-
nösen ma, az utódállamok húsz esztendős kisebbségi politikája után 
valóságos csodának kell tartanunk, mert a háború után alakult 
fiatal államoknak első dolguk volt, hogy a kisebbségeket megfosz-
szák kulturális lehetőségeiktől, intelligenciájukat elsorvasszák, 
őket gazdaságilag lezüllesszék és a határaikon belül került idegen 
nemzetrészeket anyanyelvüktől megfosszák. Viszont, ha a szlová-
kok olyan magas szinten állottak, ahogy azt Masaryk hirdeti, ak-
kor meg az érthetetlen, hogy miért kellett Szlovenszkót cseh tiszt-
viselőkkel és tanítókkal elárasztani azon a jogcímen, hogy önma-
guk nem rendelkeznek kellő számu intelligens munkaerővel? Miért 
kellett ugyanezen a jogcímen megtagadni a beígért szlovák és ru-
tén autonomiát? Miért hivatkoztak a szlovák hivatalos nyelvhasz-
nálatot és felsőoktatást kívánó szlovákokkal szemben arra, hogy 
nyelvük minderre alkalmatlan, csak népies használatra szolgál, 
európai mértékkel csak a cseh nyelvet lehet mérni? És a horvát 
kérdés? Ez is hasonlóan homályos. Masaryk a XIII. század óta 
Magyarországhoz tartozó Horvátországról megállapítja, hogy meg-
őrizte függetlenségének bizonyos mértékét. Ha megőrizte, ezt csak 
a túlsúlyban lévő magyarok hozzájárulásával tehette, tehát velük 
szemben is elesik a magyar elnyomás meséje. Döntő bizonyíték 
erre a horvát-magyar kiegyezés. Bár 1848-ban bécsi bujtogatásra 
a horvátok fegyvert fognak a népjogokért küzdő magyar forrada-
lom ellen s mégis, egy évvel a magyar-osztrák kiegyezés után, kü-
lön „ország” rangra emelkedve olyan tág autonómiát kapnak, 
amelyhez hasonlót a délszláv testvérnemzettől, a szerbektől sem 
sikerült kivívniok. Az elszakított területi magyarság boldog lett 
volna, ha ily tág körü szabadságot kap, pedig Magyarországot 
minderre nemzetközi szerződések nem kötelezték úgy, mint a cseh 
államot a rutén és a román államot a székely autonómia megadása 
tekintetében... De egy lépéssel újra menjünk tovább: Masaryk 
azt állítja, hogy a cseh és szlovák nép a magyar honfoglalást kö-
vetőleg is élt közös államban és egyesült egymással. Mikor? Az 
adatokkal újra adós marad, mert nem akarja bevallani, hogy ez a 
testvéri „egyesülés” igen különös formák között folyt le. A kato-
likus hitéhez hűnek maradt szlovák nép rengeteget szenvedett 
Husz János magyar területre is be-betörő hordáitól, akik az útjuk-
ba eső falvakat és városokat felégetve, lakóit elüldözve és leöldös-
ve, valóságos sivataggá változtatták a virágzó Felvidéket. De kí-
méletesebb eszközökkel hasonlított ehhez Prága 1918 utáni szio-
venszkói gazdaságpolitikája is. A magyar uralom alatt keletke-
zett felvidéki nehézipart – hogy ne támasszon versenyt a cseh és 
morva gyáraknak – leszerelték. Míg 1918-ban 3126 nagyobb ipar-
telepe volt Szlovenszkónak, addig ez a szám 1938-ban már az ezret 
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is alig érte el. Szlovákiában nagyobbak voltak az adók és a vasuti 
tarifa is, mint a cseh és morva területen, de ugyanekkor még rela-
tive is sokkal kisebb a beruházásokban való részesedés, miáltal a 
csehek húsz éves uralmuk alatt, nem kevesebb, mint 24 milliárd 
cseh koronát vontak el ettől a mezőgazdasági tekintetben amúgy 
is szegény v idék tő l . . . És a magyarosítás? Csak egy tekintetet 
kell vetni Magyarország néprajzi térképére vágy az idevágó sta-
tisztikákra s máris meggyőződhetünk ennek mértékéről. A szlovák 
nép, mely kezdetben csak a legészakibb vármegyéket lakta, lassan 
kezdett lejjebb is húzódni s lassanként elfoglalni a törökök és né-
metek elleni harcban elhullott magyarság helyét. Régi magyar vá-
rosok, községek s vidékek lettek szlovákká s így a szlovákság nem-
csak számban, de vagyonban is gyarapodott s magyar oltalom alatt 
ki tudta fejleszteni hiányzó középosztályát. 

TERMÉSZETES, hogy mindezekkel a meggondolásokkal a cseh 
propaganda nem akar számolni. Fő szempont: a Monarchia és kü-
lön a magyar nép politikai hitelének teljes lerontása. Mivel azon-
ban Kossuth világhírneve mégis csak a külföld emlékezetében ma-
radt, hogy a germanizáló törekvésekkel Magyarország többször 
szembeszállt, Masaryk arra is gondol, hogy Kossuth politikai el-
képzeléseit is befeketítse, nehogy a Monarchia megdűlte után a 
Szövetségesek esetleg a kiegyezést elutasító és függetlenségi állás-
pontot valló republikánus magyar pártokkal találjanak kapcsolatot. 
„Mind a mai napig – írja – a magyarok az 1848-iki politikai for-
radalomból és különösen Kossuth nevéből élnek; és mégis már ak-
kor is elnyomták a magyarok az ország más népeit. A magyarok-
ról szóló jellemzésében nagyon jól határozta ezt meg Cavour, ami-
kor azt mondotta, hogy a magyarok küzdenek bár a saját szabad-
ságukért, de nem engedik érvényesülni a mások szabadságát. A 
magyar állam nélkülözi a mélyebb kultúrát és a magyar nép sem-
miben sem áll fölötte az elnyomott szlovákoknak; ellenkezőleg, a 
magyar nyelv azt mutatja, hogy a magyarok a szlovákoktól a gaz-
dasági élet, az adminisztráció és a kultúra területén igen sok ki-
fejezést vettek á t . . . A magyar igen arisztokratikus nép, ameny-
nyiben az igen nagyszámú nemesei és nagybirtokosai a tőkével szö-
vetkezve erőszakkal tartják fenn hatalmukat. Ezek a kizsákmá-
nyolók jó vonatkozásokat tartanak fenn a külfölddel és értik a 
módját, hogyan lehet a külföldet a dolgok valódi tényállását ille-
tően tájékozatlanságban hagyni.” 

Nézzünk ismét szembe Masaryk vádjaival: 1844-ig a magyar-
országi hivatalos nyelv a latin volt, tehát ha ennek a domináló „ne-
mesi nyelvezetnek” elsőbbsége következtében nemcsak a szlovák, 
román, szerb nyelvet nem használták, de magának az uralkodó nem-
zetnek a magyarnak nyelvét is mellőzték. Viszont 1844. után, mikor 
ezer év folyamán először jelent meg Magyarországon a nemzetiségi 
kérdés, hogy lehetett várni a jobbágyfelszabadító reformokat kö-
vetelő és a dinasztiával merev ellentétbe kerülő magyar nemzettől, 
hogy forradalmának küszöbén 3–4 év alatt minden részletében 
megold egy olyan teljesen új és ismeretlen kérdést, amelyet még 
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ma – száz év multán! – sem tudtak nyugvó pontra juttatni, pedig 
érdekében jóformán az egész világ összefogott, mikor létrehívták 
a nemzetközi kisebbségi jogvédelem rendszerét. Ellenben a múlt 
század negyvenes éveinek reform törvényhozása hallatlan nagy 
méltányosságról és megértésről tett tanúságot, mikor a rendi át-
alakulás során nem kutatta a felszabadított és földtulajdonhoz jut-
tatott jobbágyok nemzetiségét, s így számos eddig magyar nemesi 
kézben lévő birtok nemzetiségi vagyonná változtattatott. A pusztán 
nemzetiségi szempontból végrehajtott birtokelkobzások, kisajátítá-
sok és földreformok „kisentente rendszere” mindenkor ismeretlen 
volt a magyar törvényhozás előtt. Gazdasági és magánjogi tekin-
tetben soha nem volt különbség uralkodó nemzet és kisebbségi kö-
zött, amint ezt nemrégen a magyarországi német kisebbség vezetői 
is elismerték. Hogy viszont az 1848-iki forradalom folyamán a ma-
gyarok a horvátok, szerbek és románok ellen fordultak, az min-
dennel magyarázható, csak mai értelemben vett kisebbségi elfogult-
sággal nem. Hiszen ezeket a nemzetiségeket a reakciós bécsi 
kamarilla bújtotta fel a magyar forradalom ellen, mert félt, hogy 
a demokratikus magyar revolució hullámai osztrák földre is át-
csapnak. A magyarság védekezett velük szemben és védte ezáltal 
forradalmi vívmányait is. Ha a nagy francia forradalom idején 
valamelyik francia tartomány – Provence vagy Bretagne – az or-
szág ellen törő reakciós seregekkel tart, a konvent pillanatig sem 
gondolkozott volna, hogy megtorolja a népjogok ily csalárd eláru-
lását. A magyar forradalom sem tehetett máskép. Nem követhe-
tett el árulást saját népe és a világot újból erjedésbe hozott demok-
ratikus gondolat ellen azért, mert – pár határvidéket sikerült 
Bécsnek a reakció ügyének megnyerni. Nagyobb eszmék és nagyobb 
érdekek állottak akkor egymással szemben. Az általános emberi 
haladás európai szempontjaival szemben a reakció vicinális mé-
retű erőlködéseinek még akkor is háttérbe kellett szorulnia, ha ezek 
látszólag a kisebbségi igények formájában jelenkeztek is! 

És végül, ami a nyelvkérdést illeti, erre is kézenfekvő a fe-
lelet: A magyar nép tényleg vett át egyes szavakat a szláv nyelv-
ből. De nemcsak ebből, hanem mindazoknak a népeknek nyelvéből, 
amelyekkel történelmi fejlődése folyamán érintkezett. Az Ázsiából 
származó magyarság szókincséből mutatta ki a nyelvtudomány ván-
dorlásának irányát, mert az általa régebbi helyén nem ismert ter-
mészeti jelenségek vagy nem használt tárgyak és intézmények ne-
vét alkalomszerűen kölcsönözte azoktól a népektől, amelyekkel hosz-
szabb vagy rövidebb időre kapcsolatba került. A finn-ugor, török-
tatár, vagy akár óbolgár szavak mellett így kerültek szláv szavak 
is a magyar nyelvbe. S hogy éppen egyes gazdasági vagy admi-
nisztrációs fogalmakat jelölők? Ez egészen természetes. A nomád 
élethez szokott magyarság csak jelenlegi hazája területén szakí-
tott régi életmódjával s tért át az állattenyésztésről a földműve-
lésre, valamint a vándorlásról a helyhez kötött, állandó jellegű kö-
zösségi szervezet kialakítására. Tanítói e téren az itt talált szláv 
törzsek is voltak, tehát mi sem természetesebb, hogy néhány – 
eddig ismeretien – fogalom megnevezését e népektől kölcsönözte. 
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Ma már valamennyi európai nyelv kevert, ha eszerint az elmélet 
szerint boncolnánk az annyira kevert nyugati nyelveket, igen nagy 
területektől lehetne megfosztani a ma már nemzetileg egységes 
nagy nyugati államokat is. Ezek az érvek azonban annyira felüle-
tesek, hogy egy komoly igényekkel fellépő politikai munkának nem 
is lett volna szabad rájuk hivatkozni. 

IME EZ AZ A KÉP nagy vonásaiban, amelyet Masaryk Ma-
gyarországról a külföld elé tár. Rendszeresen nem akar e témá-
val foglalkozni, de más kérdések kapcsán is vissza-visszatér e prob-
lémára s ahol csak teheti újból lefarag a magyar történelem tartó-
pilléreiből egy-egy darabot. 

Érdemes azonban megfigyelni azt is, hogy ítéli meg Masaryk 
a magyarok törökök elleni harcát, a lengyel-magyar barátságot, az 
osztrák-magyar kiegyezést, a szerb-magyar vámháborút, az 1871-
iki francia-porosz konfliktust, a búvárhajó küzdelmet és az ezeréves 
szlovák elnyomás történetét!? Természetesen úgy, hogy mindebből 
a csehekre nézve legkedvezőbb s ugyanakkor pedig a magyarokra 
a legkedvezőtlenebb következtetéseket lehessen levonni. Mikor 
arról ír, hogy a török veszély hatása alatt a XVI. században a 
magyar, német és cseh királyi méltóság egy személyben egyesült, 
fejtegetéseit így folytatja: „Ki kell . . . emelni, hogy Magyaror-
szág 1526-ban a török zsákmánya lett. Tulajdonképen csak Szlo-
vákia maradt szabad és így ő szerepelt az unióban. Magyarországot 
csak Csehország és Ausztria együttes erőfeszítéseivel lehetett kö-
zel kétszáz éves harc után a törököktől visszafoglalni.” És a len-
gyel-magyar barátság?: „Van egy lengyel-magyar közmondás – 
írja – a magyarok és lengyelek barátságáról, de azok a magyarok, 
akik ebben a közmondásban szerepelnek, tulajdonképen szlovákok 
– így világosított fel engem egy lengyel(?) történész. Az említett 
történész (vajjon hogy hívják?) figyelmeztetett arra, hogy a len-
gyel és a magyar seregeknek a múltban való közös működéséről 
szóló jelentésekben sehol sincs szó tolmácsokról, pedig ezekről biz-
tosan szó lenne, ha ezek a magyar seregek csak magyarokból áll-
tak volna.” S ő, aki felekezetileg nemcsak közönyös, de a római 
Egyházzal szemben határozottan ellenséges, jól rendezett műfelhá-
borodással tiltakozni képes a török szövetség ellen: „A németek 
csakúgy, mint a mongol magyarok, még a kereszténység ős ellen-
ségével, a törökkel is kibékültek és egyesültek a szlávok ellen. Eb-
ben a háborúban az elporoszosított Németország, Ausztria-Ma-
gyarország és Törökország egy nagy, Európa ellen irányult ligát, 
egy nemzetellenes, antidemokratikus, dinasztikus, hódításra éhes 
ligát alkotnak.” 

Valóban csodálatos, hogy Masaryk a prágai egyetem tudós 
professzora, a középeurópai kérdés nagy szakértője nem félti tu-
dományos hírnevét ezektől a megállapításoktól! De az is csodála-
tos, hogy azok a nyugati politikai és tudományos körök, amelyek 
a cseh emigráció terveinek fedezésére vállalkoznak, nem akarnak 
mélyebben e problémákba tekinteni s egyáltalán nem kiváncsiak 
Szlovákia önállóságának pontosabb idejére, a független Szlovákiát 
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statuáló történelmi okmányokra s főleg azoknak a vezető szlovák 
államférfiaknak a nevére, akik ezekben a nehéz történelmi idők-
ben a szlovák népet állítólag vezették. De az is csodálatos, hogy az 
a Masaryk, aki olyan jól ismeri hazája és Középeurópa történetét, 
nem akar tudni a lengyel és magyar nemesség közös nyelvéről, a 
latinról, elfeledkezik a közös magyar-lengyel királyokról, a magyar 
szabadságharc lengyel tábornokairól, ifjabb Andrássy Gyula len-
gyel-magyar-osztrák trialista tervéről, a csehektől és németektől 
hosszú időn át magára hagyott magyarok törökök elleni harcairól, 
s a bécsi katonai körök rettentő mulasztásairól, mikor a magyar-
ságot a török túlerő prédájául dobták. A magyar nemzet, míg a 
félhold valóban fenyegette a keresztény civilizációt, egykori létszá-
mának majdnem kétharmadával rótta le véradóját a közönyös Eu-
rópával szemben s Magyarország több mint ezeréves léte alatt 
egyetlen egyszer sem fogott fegyvert a szomszédos lengyel nem-
zet ellen. Vajjon a világháborús példák nyomán dolgozó cseh pro-
paganda jelenleg is számon kéri a Szövetségesektől a keresztény 
öntudatot sértő török szövetséget? Vajjon a közös lengyel-cseh-
száv szolidaritás bizonyságakép hivatkoznak-e 1920-as magatar-
tásukra, mikor nemcsak a magyar csapatokat, de még a magyar 
lőszert sem engedték át az oroszoktól szorongatott lengyelekhez? 
Hiszen elvették a lengyel tescheni vidéket és a rutén kárpátaljára 
csak azért tartottak igényt, hogy ezt egykor a Lengyelország rom-
jaiból újból megnagyobbodó Oroszországnak adhassák át. Valóban 
csak a történelem vak szeszélyével magyarázható, hogy ehhez a 
tervhez az oroszokat 1939-ben a német együttműködés juttatta kö-
zelebb, holott Csehszlovákia az elmúlt húsz évben mindenkor ké-
szen állt arra, hogy ebben segítségére legyen az újból megizmo-
sodó moszkvai nagyhatalomnak. 

Masaryk azonban a magyarok legnagyobb bűnének mégis 
az osztrák-magyar kiegyezést tekinti. Miért? Mert ez tette lehetővé 
a Habsburg birodalom további fenntartását, a magyar és német 
vezetőszerep biztosítását s annak a nagyhatalmi keretnek megőr-
zését, amelyet a Szövetségesek is oly hosszú időn át az európai 
egyensúly nélkülözhetetlen alkatelemének tekintettek. „A dualiz-
mus 1867-ben való megteremtése – írja – megtanította Palackyt 
arra, hogy Ausztriától igazságot várni nem lehet . . . Az (1848-as) 
forradalom leverése után a Bach-féle abszolutizmus ismét beve-
zette a centralizmust. Az alkotmányos korszak kezdetén, amelyet 
az 1859-iki vereség kényszerített ki, Ferenc József a centralisztikus 
és föderalisztikus politika között ingadozott, azonban mindinkább 
a centralizmushoz húzott . . . 1861-ben azt ígérte a cseheknek, – 
akikkel a németek is egy úton jártak, – hogy cseh királlyá fogja 
koronáztatni magát, a szlovákok egy deputációjának pedig szabad-
ságot és támogatást ígért a magyarokkal szemben. Az ígéreteket 
azonban nem tartotta meg. De az 1866-iki vereség engedményekre 
kényszerítette; természetesen olyan engedményekre, amelyek mi-
nél kevésbbé gyengítsék az abszolutizmust. 1867-ben a császár ki-
egyezett Magyarországgal, tulajdonképpen az uralkodó magyar osz-
tállyal és pedig oly módon, hogy Ausztriában a németeknek, Ma-
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gyarországon pedig a magyaroknak engedte át a főhatalmat a 
többi népek felett. De a csehek ismert passzív ellenzékiségükkel meg-
kezdték alkotmányküzdelmüket a központi parlament bojkottálá-
sára. Ferenc József császár személyesen is beleegyezett a harcba és 
megkísérelte, hogy erőszakkal és a legdurvább jogsértésekkel le-
törje az ellenállást; de hiába! Ezért aztán kísérletet tett a Cseh-
országgal való kiegyezésre. Két leiratot intézett a cseh tartomány-
gyűléshez, melyekben ünnepélyesen megígérte, hogy cseh királlyá 
fogja koronáztatni magát és elismerte a cseh állam történelmi jo-
gát. De a magyarok és a poroszok(?), amint ezt legutóbb Ester-
házy magyar miniszterelnök is megerősítette, meghiusították ezt a 
kiegyezést. A cseh nép erre megújította a Bécs elleni harcot, mely 
1879-ben kompromisszummal végződött. Ekkor a cseheknek enged-
ményeket biztosítottak kulturális és nemzeti téren (pl. egyetem), 
az államjogi kérdés azonban megoldatlan maradt; emiatt viszont 
a csehek továbbra sem ismerték el a centralisztikus osztrák alkot-
mányt és a központi parlament munkájában csak államjogi fenn-
tartással vettek részt. Ez a dolgok állása még ma is. Ausztria, mely 
a dualizmus által Ausztria-Magyarország lett, maga a szervezett 
erőszak, melyet Ausztriában az osztrák, Magyarországon a magyar 
kisebbség gyakorol. Államjogilag a dualizmus illoyalitás s egyenesen 
a dinasztia összeesküvése a németekkel és a magyarokkal a csehek 
ellen. Ausztria nemcsak a Magyarországgal való unió, de eme két 
államnak a cseh állammal való uniója által is keletkezett; jogilag 
a cseheknek semmivel sincs kevesebb igényük az önállóságra, mint 
a magyaroknak. Ellenkezőleg: még több. Mert 1526-ban, mikor 
Csehország Ausztriával megegyezett, Magyarország – mint erről 
már szó volt – török fennhatóság alatt állt, csak Szlovákia volt 
szabad . . . A cseheknek, szlovákoknak, osztrákoknak pénzzel és 
vérrel kellett felszabadítani a többi Magyarországot, a tulajdon-
képen magyarok által lakottat, mely csak a XIX. század második fe-
lében lett gazdaságilag erősebb és befolyásosabb . . . Ausztria cen-
tralisztikus alkotmányát és a dualizmust a cseh nép jogilag soha-
sem ismerte el; éppen ebben áll Csehország harca a Habsburgok és 
Ausztria ellen . . . A Habsburgokat 1526-ban a cseh nép válasz-
totta királyukká; a cseh népnek tehát teljes joga van arra, hogy 
a Habsburgokat a jövőben el ne ismerje, mert a nemzetnek tar-
tozó hűséget megszegték . . . Ezért áll a cseh nép 1849 óta szaka-
datlan harcban mindazon országokkal és népekkel (németekkel és 
magyarokkal), akik a csehek ellen a koronával esküdtek össze. A 
cseh nép sohasem helyeselte azt a szerepet, melyet a Habsburgok 
1866 óta, mint Berlin cselédei vállaltak. Ünnepélyes módon kinyil-
vánították a csehek 1870-ben a maguk álláspontját a fenyegető po-
roszsággal szemben, amikor – mint egyetlenek az összes népek 
között – a prágai tartománygyűlésen tiltakozást jelentettek be 
Elzász-Lotharingiának Franciaországtól való elszakítása ellen.” 

Mivel ma már a kettős Monarchia valóban csak történeti em-
lék, fölösleges Masaryk közjogi tévedéseivel és ferdítéseivel szembe-
szállni. Elég, ha rámutatunk arra, hogy a Ferenc Józsefnél járó 
szlovák deputáció is csak külön szlovák kerület felállítását kérte, 
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de sem Magyarországtól elszakadni, sem Csehországhoz csatlakozni 
nem akart s hogy a dinasztia, mikor a szerencsétlen porosz és olasz 
hadjáratok miatt a birodalom helyzete megrendült, azért békült ki 
elsőnek a magyar és nem a cseh nemzettel, mert a magyarok az 
elmúlt négyszáz év alatt minden kedvező alkalommal fegyvert fog-
tak függetlenségük megőrzésére, 1848 után megtagadtak minden 
együttműködést a centralizáló osztrák hatóságokkal és egyértel-
műen utasítottak el minden olyan megoldási kísérletet, amely nem 
volt hajlandó a magyarság teljes függetlenségét elismerni. Nem 
fondorlat és „összeesküvés” tehát, ha a történelem egy ilyen nép-
nek előbb hozza meg szabadságát, mint egy olyan másiknak, amely 
háromszáz éven át nem mer a végső következtetések levonásáig 
elmenni. 

Az osztrák-magyar kiegyezésből azonban nem ezek a „belső”, 
hanem sokkal inkább a külpolitikai problémák érdekelték a Szövet-
ségeseket. Ezt maga Masaryk is felismerte s ezért igyekezett a 
kettős Monarchiát a német szövetség keretébe állítva a minden-
kori pángermán érdekek akaratnélküli eszközévé alacsonyítani. 
Vajjon – éppen a Szövetségesek szempontjából – indokolt és he-
lyes volt ez az álláspont? Hiszen az Ausztriát szlavizálni szándé-
kozó Hohenwart-féle irányzattal szemben id. Andrássy Gyula nem 
azért szállt szembe, mintha gyűlölettel viseltetett volna a cseh nép 
iránt, hanem azért, mert a pánszláv túlkapások miatt védekezni 
akart az akár közvetlen, akár közvetett orosz befolyás kiterjesz-
tése ellen s meg akarta őrizni a Monarchia egységét. Ő a kiegye-
zést – mint kiváló balkáni szakértő – nem a nagy, hanem éppen 
a kis népek védelmére hivta létre, amit bizonyított dunavölgyi po-
litikája is, amikor a török uralom alól felszabaduló apró államok 
függetlenségének elismertetésére és megszilárdítására törekedett. 
Andrássy már hetven évvel ezelőtt tisztában volt azzal, hogy a ke-
leteurópai kis népek függetlenségüket csak úgy őrizhetik meg, ha 
sem a német, sem az orosz nagyhatalom nem emelkedik döntő túl-
súlyra. A német túlsúly kialakulását megakadályozta azzal, hogy a 
kiegyezéssel megszilárdította a dunai Habsburg nagyhatalmat s 
így állandósította a német nép két államban való megoszlását, vi-
szont a pánszláv-orosz veszélyt éppen a német szövetséggel igye-
kezett ellensúlyozni, mert állandóan félt a német és orosz császári 
házak feléledő szövetségétől. A Monarchia „pángermán” politikája 
tehát éppen azért volt német beállítottságú, mert csak ezzel a szö-
vetséggel lehetett megakadályozni a nagynémet egység és annak 
a Bismarck által is helyeselt német-orosz barátságnak kialakulá-
sát, amely úgy Potsdamban, mint a Carskoje Selo-ban igen nép-
szerű volt s amelynek 1939. évi későbbi megvalósulása csakugyan 
lehetővé tette ideiglenesen „Zwischen-europe” megosztását és ér-
dekzónákra vagy életterekre való elkülönítését. 

Hogy Masaryk mennyire nem tudja és nem akarja meglátni a 
kettős Monarchia történelmi küldetésének ezt a mélyebb értelmét 
s hogy minden reálpolitikai szempontot mennyire csak a felszínes 
propagandának rendel alá, ezt bizonyítják ama sorai is, amelyeket 
Elzász-Lotharingia elszakítása elleni cseh tiltakozásról ír . . . Bár 
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Masaryk a felszólaló és tiltakozó képviselők nevével és politikai 
pártállásával adós marad, pontosabb adatok hiányában elhihetjük 
neki, hogy ez az óvás megtörtént. Hogy azonban nem egyedüli volt, 
erről tanúskodnak az 1869–72. évi magyar országgyűlési naplók 
és nyomtatványok is! 

Az akkori történelmi és politikai helyzet pontos ismeretében 
azonban nagyon nehéz lenne a cseh tiltakozást dinasztia vagy osz-
trák-német ellenes megnyilatkozásnak feltüntetni. Sőt! A porosz-
francia háború ügyében 1870 július 18-án tartott koronatanácson 
Albrecht főherceg és Beust miniszterelnök a beavatkozás mellett 
foglalt állást, mert az 1866-iki vesztes porosz-osztrák háború meg-
torlására és Bécs vezető szerepének visszaállítására elérkezettnek 
látták az időt. Ferenc József császár érzelmileg szintén osztrák ta-
nácsadóit támogatta s így érthető, hogy Andrássy Gyulának és 
Tisza Kálmánnak mily nagy megerőltetésébe került, míg érvénye-
síteni tudták semlegességi nézetüket. A dinasztiával nyiltan ellen-
szenvező magyar ellenzék, mikor tiltakozott Elzász-Lotharingia el-
szakítása ellen, belpolitikai célzattal tüntetni akart a polgári sza-
badság klasszikus földje, Franciaország mellett. A csehek azonban, 
kiket a porosz és osztrák veszély egyformán fenyegetett, dinasz-
tikus szempontból a legloyalisabban viselkedtek akkor, mikor el-
ítélték Berlin lépését s így magukévá tették az udvari körök és a 
császár revans-eszméjét. Prága ezúttal is hű maradt Bécshez, sőt 
ragaszkodásban a magyar kormányt is felülmulta, tehát ez alka-
lommal sokkal inkább a bécsi udvar mellett, mint a német gon-
dolat ellen tiltakozott. Ekkor a csehek még különbséget tettek 
osztrák és porosz németek között, amit bizonyítanak Masaryk val-
lomásai is, aki elmeséli, hogy az 1866-os porosz-osztrák háborúban 
a brünni gimnázium cseh tanulói – magát is beleértve – mind 
önkéntesen akartak hadba vonulni a poroszok ellen, de a háború 
gyors befejezése ezt a tervet meghiusította. Bár az 1930-as évek 
elején – vagyis több, mint hatvan évvel később – ehhez hozzá-
fűzi: „A poroszok ellen – ez nem jelentette, hogy egyenesen 
Ausztriáért” – azonban, mivel akkor a poroszok – amint erről 
„Új Európa” című könyvében ugyancsak megemlékezik – Cseh-
országnak függetlensége visszaállítására ígéretet tettek, nyilván-
való, hogy a cseh nép ragaszkodása és dinasztia-hűsége kapott 
spontán megnyilatkozást a poroszok elleni állásfoglalásban . . . 

A cseheket politikai éleslátás azonban ebben az esetben sem 
jellemezte. Andrássy ugyanis nem porosz szimpátiából, hanem igen 
komoly reálpolitikai okokból döntött a semlegességi politika fenn-
tartása mellett. Ugyanazok a szempontok vezérelték itt is, mint a 
kiegyezésnél. A Balkán-félszigeten terjedő orosz befolyás miatt – 
ami harapófogóba látszott szorítani a Monarchiát – a Birodalom 
hátát biztosítani szerette volna a német szövetséggel s így lassan 
felszámolni a Monarchia létét közvetlen fenyegető orosz-német kap-
csolatokat is. Terve bevált: Bécs tapintatos magatartása tette le-
hetővé később a német-magyar-osztrák szövetség kialakulását. De 
emellett egy be nem vallható s nyiltan nem hangoztatható másik 
meggondolás is vezette, s ez még majdnem jelentősebb volt: Ha a 
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porosz-francia háborúba a Monarchia beavatkozik és mégis Berlin 
lenne a győztes, akkor ez törvényszerűen maga után vonta volna 
a Habsburg-birodalom teljes felszámolását és az orosz-német ér-
dekterületek kijelölését . . . Ha viszont ebből a háborúból Ausztria 
került volna ki győztesen, akkor a Monarchia jelentős újabb német 
területekkel bővült volna, amivel így nemcsak a kiegyezést kierő-
szakoló – s Ausztriára múltjához viszonyítva kevésbbé kedvező – 
helyzet változott volna meg, hanem számolni kellett azzal is, hogy 
a német elem felszaporodása következtében Bécs ismét feleleveníti 
nagynémet tradicióit, ő áll a német egységesülési mozgalom élére s 
így a túlnyomó német erővel nemcsak megakadályozni igyekszik 
majd a birodalom többi népeinek érvényesülését, de esetleg meg-
javult hatalmi helyzetét ismét ezek teljes elnyomására és germani-
zálására használja fel. Andrássy sok nyugati és kisentente politi-
kust megszégyenítően már akkor felismerte, hogy a nagynémet 
eszme nem a Habsburgok, nem a Hohenzollernek, nem Bécs vagy 
Berlin privilégiuma, hanem a koreszme és a német nép adottsága, 
amely ha megerősödik és közös keretben egyesül, maximálisra fel-
duzzadt teljesítőképességét úgy a régi, mint az új császárvárosból 
egyaránt gyakorolhatja. Erre a célra akkor még a katolikus Habs-
burgok éppen úgy alkalmasok lettek volna, mint a protestáns Ho-
henzollernek. A szám, mennyiség, tömegerő, a közös állami élet 
nyujtotta hatalmi lehetőségek voltak a fontosak s mivel e szem-
pontból a legnagyobb akadályt a Monarchia jelentette, ez német 
szövetsége mellett is lényegileg messzebb járt a berlini nagynémet 
tervektől, mint az a kimondottan német ellenes Kisentente, de főleg 
Csehország, amely jelszavakkal, fikciókkal és jogi érvekkel hada-
kozott a történelem vastörvényeivel szemben, mikor Középeurópa 
ellenséges atomizálása révén szabad prédának dobta e területet a 
vetélkedő nagyhatalmak elé . . . 

Masaryk azonban ezekkel a falsumokkal sem éri be. Bár nyil-
vánvalóan tud Bismarck autarkiás vámpolitikájáról, a Németor-
szágból kiszorult magyar agrár-export következtében kitört szerb-
magyar vámháború ódiumát Budapestre hárítja, sőt a Szövetsé-
gesek és az Egyesült Államok előtt annyira gyűlöletes búvárhajó-
harc felelősségét is igyekszik Bécsre és Budapestre tolni. „Ausz-
tria-Magyarországnak – írja – nemcsak a háború előidézésében, 
de vezetésének módjában is jelentékeny a része. Igy például hitelt 
érdemlően állítják, hogy nem Tirpitz, hanem Burián hatott oda, 
hogy a két hatalom a kímélet nélküli búvárhajóharc mellett dön-
tött. Burián . . . azt remélte, hogy ezzel meg lehet menteni a meg-
vert Ausztriát.” Ma már – a nyilvánosságra került dokumentu-
mok szerint – közismert, hogy a magyar és osztrák államférfiak 
az amerikai beavatkozás veszélye miatt kezdettől ellenezték a bú-
várhajóharcot, azonban a német hadvezetőség kész helyzet elé ál-
lította szövetségesét s így a Monarchia két ingatag háborús cseh 
külügyminisztere – Czernin és Burián – ezúttal is óvakodott az 
energikusabb fellépéstől . . . 
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É S LEGVÉGÜL MÉG EGY: vajjon mennyiben lehet igaz az 
ezeréves magyar elnyomás tétele? 

Szóljon mindenek előtt Masaryk: „A háború és a helyes béke-
kötés szempontjából – í r ja – nagyon fontos, hogy a nemzetiségi 
elvet kellőképen tisztázzuk. A nemzetiségi elv Európában a tizen-
nyolcadik század óta szerzett magának érvényt és pedig nemcsak 
politikai és szociális, hanem filozófiai téren is, az irodalomban, a 
művészetben és az egész életben . . . A f rancia forradalommal egy-
idejűleg a csehek és szlovákok, a magyarok, jugoszlávok és általá-
ban Ausztria, Oroszország, Német- és Olaszország összes népeinek 
nemzeti ébredését jegyezték fel a történetírók. A nemzeti indivi-
dualizáció eme folyamata oly hatalmas, hogy a szlovák, kisorosz, 
a provancali és más dialektusok és nyelvek, amelyeket eddig iro-
dalmilag nem műveltek, önállósulásra törekszenek. A flamand, nor-
vég, ír és más nemzeti kérdések ebből az időből származnak . . . A 
nemzetiség új , modern elv. A középkorban Európát az egyház, a 
császárság és az államok szervezték. A társadalom szervezete teok-
ra t ikus volt és nagyrészt ma is az. Az ókorban sem igen ismerték 
a nemzetiségi elvet . . . Csak itt-ott jutot t a nemzetiség eszméje 
erősebb öntudatra, azonban tudatos nemzetiségi elv nem létezett. 
Ebből lehet magyarázni az európai térkép kaleidoszkópszerű voltát 
a középkorban egészen a XVIII-ik századig . . . A jelenlegi álla-
mok eredetileg katonai és egyházi szervezetből fejlődtek ki; mint 
egy-egy dinasztia állama és egy-egy társadalmi osztály – nemesi 
plutokrácia – szervezete nem törődtek a nemzeti különbségekkel, 
ennélfogva ezek az államok kevert nemzetiségüek . . . A nemzeti-
ségi elv aránylag ú j és az állam elvével szemben keletkezett . . . 
(Ma) Európában kétszer annyi a nemzet, mint az állam. Az etno-
grafusok és nyelvészek (azonban) nem egyeznek meg a külön nem-
zetek számának megállapításában . . . A problémák még nincsenek 
eléggé tisztázva, ennélfogva nincs még egységes statisztikánk. Csak 
megközelítőleg mondhatjuk, hogy Európában hetven nép és nyelv 
– nem dialektus – él.” 

Ime, ha elméleti fejtegetésekről van szó, Masaryk igen jó tör-
ténetismerőnek bizonyul. Megállapítja, hogy a nemzeti elv Közép-
európában csak a f rancia forradalom után indult el hódító körút-
j á t r a mind a magyarok és csehek, mind szlovákok között. Sok más 
kis és elmaradt nép nyelve között a szlovák is ekkor kezdett öntu-
datosulni és irodalmi igényeket táplálni. A régi dinasztikus, rendi 
és teoretikus szellemű államok a nemzeti kérdést nem ismerték s 
ezzel magyarázható, hogy egyazon nyelvet beszélő nemzetrészek is 
gyakran kerültek egymással szemben. A nemzeti elv aránylag rö-
vid múlt ja indokolja, hogy alapvető fogalmait a tudomány sem 
tudta tisztázni s így statisztikailag sem állapítható meg – í r ja a 
világháború alatt!, – hogy tulajdonképpen hány nyelv és nép él 
a kontinensen . . . Tehát : mivel a tizennyolcadik század végéig 
nem a nemzeti szempont irányította az állami életet, mindezideig 
nem lehetett nemzeti elnyomás sem. A nemzeti elnyomásnak min-
denkor előfeltétele a nemzeti öntudat és nemzeti eszme. Magyar-
országon azonban nemcsak elvi, hanem gyakorlati nehézségekbe is 
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ütközött az elnyomás, mert – Magyarország is a Bécs által elnyo-
mott országok közé tartozott. Ezt maga Masaryk szintén beismeri: 
„Igaz – írja, – hogy a török veszedelem uniót létesített 1526-ban 
Ausztria, Csehország és Magyarország között; de épp oly igaz, hogy 
az osztrák Habsburgok mihamar visszaéltek az unióval és elnyom-
ták Csehországot és Magyarországot.” Majd a kiegyezésről szólva: 
„A magyarok, akiket a meggyengített Habsburg-ház ismét kegyeibe 
fogadott, sőt kedvükért Ausztriát dualisztikus monarchiává alakí-
totta át, 1867 után szintén vállalták a Németországtól rájuk rótt 
szerepet, úgy, hogy Poroszországnak ilyen módon az egész ötven-
milliós monarchia rendelkezésére állott.” 

Magyarország így nemcsak azért nem tudta elnyomni nemze-
tiségeit s közöttük a szlovákokat is, mert a többi európai állam-
hoz hasonlóan a XVIII. századig nem ismerte a modern értelemben 
vett nemzeti eszmét, hanem azért is, mert önmaga is a németektől 
s törököktől hosszú időn keresztül el volt nyomva. Még Mária Te-
rézia is, aki trónját nagyrészt a magyaroknak köszönhette, az örö-
kös tartományokat – Ausztriát és Csehországot – iparosította 
Magyarország rovására. Mikor nyomhatta volna el tehát a magyar 
nemzet nemzetiségeit? A patrimoniális katolikus királyság nem is-
mert nemzetiségeket, csak osztályokat. A hitújítás mozgalmának 
elterjedése előtt Magyarország 1526-ban a török zsákmánya lett s 
belőle csak északi csücske maradt meg a Habsburgok kezén. Ettől 
kezdve hol török, hol német hadak dúlták az országot egész a tö-
rök kiűzéséig, ami véglegesen csak a XVIII, században követke-
zett be. II. József császár már meg sem koronáztatja magát és ger-
manizálni akarja az egész birodalmat, kíméletlenül szembe szállva 
a magyarok minden rendi vagy nemzeti követelésével. Centralizáció 
felé hajló utódai is mellőzik a magyar kívánságokat s így csak 
1844-ben sikerül a magyar országgyűlésnek a latin nyelv helyett 
a magyart tenni meg hivatalos nyelvvé. 1849-ben viszont már be-
köszöntött újra a közel két évtizedig tartó újabb elnyomás, amikor 
ismét a magyar lett hazájában a legelnyomottabb elem. Az ezer-
éves elnyomásból így maximálisan és legrosszabb esetben is csak 
az 1867-től 1918-ig terjedő időszak maradhat meg, vagyis kerek 
számban összesen ötven év! Ha ezalatt az idő alatt a magyaror-
szági kisebbségeket érte is alkotmányjogi vagy közigazgatási sé-
relem, viszont a nemzeti szempontokat negligáló, liberális hivatalos 
politika következtében gazdaságilag annyira megizmosodtak, hogy 
nemcsak számban, földbirtokszerzésben, valamint ipari és keres-
kedelmi téren törhettek előre, hanem kulturális vonatkozásban is, 
aminek eredményeként úgy román, mint szerb részről magyar te-
rületről indult el az öntudatraébredési és egyesülési mozgalom; 
hiszen az itt élő nemzetrészek műveltebbek és vagyonosabbak vol-
tak, mint maguk az anyaországiak. Ha pedig végül elfogadjuk 
Masaryk és Benes tételét, hogy a Habsburg-birodalom a német egy-
ség megvalósulásától kezdve függetlenségét teljesen elvesztette s 
olyan politikát volt kénytelen űzni, amelyet számára „Berlin elő-
írt” – akkor éppen cseh részről nyert cáfolatot teljes terjedelmé-
ben az ezeréves magyar elnyomás meséje . . . 
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MIÉRT KELLETT ezeket a ma már jórészt idejét mult s így 
csak elméleti jelentőségű kérdéseket újra felvetni és megvitatni? 
Talán a mult igazolása és restaurálása céljából? Távolról sem! Az 
egyikre nincs szükségünk, mert ezt elvégezte helyettünk a törté-
nelem, a másikra pedig nem törekedhetünk, mert a világ nem is-
meri a megállást vagy visszatérést. Ami 1918-ban vagy még az 
Anschluss előtt is reális anyaga volt a napi politikának, az idő-
közben puszta történelmi emlékké vált, amelyből hiányzik az élet 
dinamikája, az erők kényszere, a pillanat időszerűsége – vagyis 
mindazok az elemek, amelyeket a reálpolitika nélkülözhetetlennek 
ítél a jövő felépítésére. 

Ezeknek az elméleti és történeti kérdéseknek megvitatása azon-
ban mégsem volt fölösleges. Hiszen így tiszta képet kaptunk annak 
a cseh propagandának eszközeiről és módszereiről, amely két év-
tized multán ismét akcióba lépett, hogy Középeurópát a saját igé-
nyei szerint rendezze át. De másrészt azért is, mert ezek az álta-
lunk mind a mai napig tételesen meg nem cáfolt adatok egykor je-
lentős mértékben formálták át a nyugati államok Középeurópa-
szemléletét. S mivel a történelem logikáját is a tömegek csak akkor 
értik meg, ha ezt külön megmagyarázzák nekik, nem árt, ha ezek-
kel az egykor nagy hatást elért adatokkal szembeszállunk nemcsak 
azért, hogy újból felhasználhatók ne legyenek, de azért is, hogy a 
cseh emigráció bizonyára hasonlóan megnyerő – de hasonlóan meg-
tévesztő – újabb tételeit is azzal a kellő fenntartással fogadják 
az illetékesek, ahogy azt – a bekövetkezett események után – jog-
gal meg is érdemlik. S ha pedig mindezekhez azt is hozzászámítjuk, 
hogy ha a történelem nem is ismer százszázalékos visszatéréseket, 
mégis a jelen mellett a mult is formálja a jövőt, akkor ezeknek a 
feltárt adatoknak tanulsága esetleg egyszer még arra is jó lehet, 
hogy szempontokat szolgáltasson a dunavölgyi helyzet reálisabb 
megítéléséhez akkor – ha majd ez a probléma újra a békekon-
gresszusok zöld asztalára kerül, mint perújítást kívánó sürgős ügy-
darab . . . 

PONGRÁCZ KÁLMÁN 

Irodalom: A cikkben előforduló idézetek Benes: „Nemzetek forradalma”, 
Masaryk: „Új Európa” és Capek: „Beszélgetések Masaryk Tamással” címü 
könyvéből vétettek. 
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