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I r ta : S Z A L A T N A I REZSÕ 

Egy imegvesztegethetetlen szem zárult le elõttünk; eltûnt a neveze
tes homlok, mely töprengéseik és vezetések árjáiban szerezte megnyerõ 
sugarait; ezentúl már csak képek és emlékek õrzik a sajátos szájszöget, 
mely a biztonság és komolyság típusaként rajzolódott1 az emberbe. Való
ban még presente eadavere vagyunk vele, !de Mhsaryfc sokrétû lénye már 
régen tisztéin látható. Netm kell rehabilitálni, szükségtelen magasztalni; 
azok közé tartozik, akikrõl ;á puszta igazság mindennél szebb képet test. 
Európai lélek volt a csehszlovák állam megalapítója, s ha ez az állam-
épitõ munka, melyhez élete alkonyán jutott1 hozzá, elkerüli, vagy nem si
kerül, amirõl maga is megírta, hogy föltehetõ volt, s ha számûzöttként 
élne ma a kontinctasek valamelyikén, mint annyi politikai és szellemi 
emigráns, akkor is európai magatartása és Itlahitása idéznivaló volna. 
Senki nem közeledett hozzá nehezebb szívvel, mint a magyar érdeklõdõ, 
saját nemzetbélije sem kereste mohóbban egyéniségének izgató titkát, 
mint a magyar koritárs; elfogulatlanul inhatuhk róla. 

Ak i elolvassa Masaryk könyveit: egy európai látásformával találko
zik, európaival a fogalom babitsi értelmében, a hagyomány, a" hit s a 
belsõ izlés dolgában. De Masaryk izlésosztó érdeklõdése nevezetesen tár
sadalmi jellegû, nem esztétikai, mint Babiitsnál. Masaryk egy enciklopé-
dista készültségével kutatta évtizedeken keresztül a társadalmi élet, a 
politikai rétegezõdés, tudomány, irodalom, mûvészet, közgazdaság je
lenségeit és végtelenül egyszerû stílusának meggyõzõ világosságával tet
te- közzé Európáról és nemzete Sörs'problémáirói szóló értekezéseit. Meg
annyi aeélmetfezet minden Masaryk-tanulmány: hûvös, kevésvonalú, az 
író mindig csak a lényegét kívánja közölni. Ntem ismerte a stílus mámo
rát, nem volt benne semmi hajlam a jóslásra; testamentumot sem ha
gyot t hátra maga utáh, holott bizonyára e végrendelet minden szava 
megfogant volna a fesehék és szlovákok között. A politikai életbe kész 
európai tudományos Hatásmódjával került, nem vollt a mûfaj mûvésze, 
könnyed és csillogó, áki a díszes siker érdekében, ha mást nem, legalább 
egy hatásosabb igét hallat alkalomadtán, nem, Masaryk a politikában is 
megtartotta a tudós arányismeretét. Biztonsága mindig nyugtalanította 
ellenfeleit, s nevelte hiveit. Nem volt író, de senki nálánál mélyeöDen 
nem hit t az irodalomban. Logikusnak tartotta, hogy atait az irodalom és 
mûvészet csiráztat, azt a társadalmi életben s az államrendben kivirá-
goztathatjuk. „ A mûvészeti megismerés minden megismerés felett á l l " 

tanította félszázaddal ezelõtt. 1918 után, emlékezzünk a forró, válto
zatos hónapokra és évekre, mikcir a hangos izmusok útvesztõjében izgul
tunk, 'csillagokat keresve az európai' kávéházi ég alatt, Masaryk azok kö
zé tartozott, akiket, mint szellemi tényezõt hamar elfeledtek. Rég inekés 
régiesnek tûnt fel a friss szeleket ízleltetõ kavargásban. Tényleg régi 
Volt õ: a 19. század lelkületében élõ bölcselõ. S 1018 és 1928 között a 19. 
század a fiatal európai nemzedék szemében olyan távolinak tûnt fel, 
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