
FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE
NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T

IX. év fo lyam

Fő szer kesz tő
FAZEKAS JÓZSEF

A szerkesztőbizottság elnöke
ÖLLÖS LÁSZLÓ

Fe le lős szer kesz tő 
TÖRÖK TAMÁS

Szer kesz tő bi zott ság
Csanda Gábor, Gyurgyík László, Hunčík Péter, Hushegyi Gábor, Kiss József, 

Lampl Zsuzsanna, Lanstyák István, Liszka József, Mészáros András, 
Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly, Végh László

Tar ta lom

Tanulmányok
DUBA GYULA

Az alapozó dicsérete.
Turczel Lajos 90. születésnapjára ..........................................................3

SZEBERÉNYI ZOLTÁN
Felelősség és anyagismeret.
Adalékok Turczel Lajos életművéhez ....................................................29

GÖRÖMBEI ANDRÁS
Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat alakításában ....................41

SZARKA LÁSZLÓ
„Nádi élet”, „eltűnt gondolatok”. Szlovákiai magyar önértelmezések 
az első bécsi döntés idején ..................................................................51

KONCSOL LÁSZLÓ
Előtte és utána ....................................................................................65
Függelék:
Koncsol László: Írások mérlegen. Turczel Lajos könyve ..........................71

MÉSZÁROS ANDRÁS
Az irodalomtanár Németh Sándor ..........................................................75

VADKERTY KATALIN
Néhány adat a szlovákiai népbíróságok történetéből ..............................87

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:12  Page 1



FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE
A szer kesz tő ség cí me: Fó rum Kisebbségkutató In té zet, P. O. Box 52., Parková 4., 931 01 Šamorín. E−mail:
fazekas@ foruminst.sk, torok@foruminst.sk • Ki ad ja: Fó rum Kisebbségkutató In té zet, Somorja. Fe le lős
ki adó: Tóth Ká roly igaz ga tó • Nyom dai elő ké szí tés: Kalligram Typography Kft., Érsekújvár • Nyom ta: EXPRES −
PRINT s. r. o., Partizánske • Meg je lent a Szlo vák Köz tár sa ság Kul tu rá lis Mi nisz té ri u ma tá mo ga tá sá val •
Pél dány szám: 700 • Ára: 80 Sk • Reg. szám: MK SR 2063/99 • ISSN 1335−4361• Inter net: http:\\
www.fo ru minst.sk • Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza.

FÓ RUM SPOLOČEN SKOVED NÁ REVUE
Adresa redak cie: Fó rum inštitút pre výskum menšín, P. O. Box 52., Parková 4., 931 01 Šamorín. E−mail:
fazekas@ foruminst.sk, torok@foruminst.sk • Vyda vateľ: Fó rum inštitút pre výskum menšín, Šamorín.
Zod povedný: Kár oly Tóth ria diteľ • Tlačiaren ská príprava: Kalligram Typography s. r. o., Nové Zámky • Tlač:
EXPRESPRINT, s. r. o., Partizánske • S finanč ným príspev kom MK SR • Nák lad: 700 • Cena: 80 Sk •
Reg. čís lo: MK SR 2063/99 • ISSN 1335−4361• Inter net: http:\\www. fo ru minst.sk

POPÉLY GYULA
Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918–1938 ........................................99

KERESZTES CSABA
A Magyarországon tanuló csehszlovákiai magyar nemzetiségű 
diákok hazatérése otthonaikba 1949–1951 között ..............................113

Dokumentumok
A Két kor mezsgyéjén kritikai fogadtatásának dokumentumaiból ..........125

TOLVAJ BERTALAN
Két kor mezsgyéjén. Turczel Lajos új könyve ........................................125

FÓNOD ZOLTÁN
Őszinte igazságkereséssel… Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén
című könyvéről ..................................................................................127

DALLOS ISTVÁN
Két kor mezsgyéjén ..........................................................................130

SZEBERÉNYI ZOLTÁN
Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén ......................................................132

RÁKOS PÉTER
Megjegyzések Turczel Lajos könyvéhez ................................................134

FOGARASSY LÁSZLÓ
Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlõdési feltételei 
és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között ........................138

SZALATNAI REZSŐ
Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén ......................................................140

Bibliográfia
Turczel Lajos – személyi bibliográfia (Összeállította Bereck Zsuzsanna).......143

Interjú
Van egy befejezetlen sakkjátszmám... Beszélgetés Jan Janků, 
egykori mírovi politikai fogollyal (Molnár Imre) ...........................................165

Lapszemle
A Historický èasopis 2006−os évfolyamának 
rövid mérlege (Simon Attila) ...................................................................173

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:12  Page 2



I
Fél év szá zad ra te kin tünk vis  sza, ami kor el ső köny ve
– az Írá sok mér le gen – meg je lent. Em lé ke zünk
a dics te le nül is hő si es kor ra, ami kor még nem volt
iro dal munk, de bíz tunk ben ne, hogy lesz. Ta lán már
hit tük is, hogy van. Meg vol tunk ró la győ ződ ve, hogy
írók va gyunk, mun ká ink meg je len nek, ol vas sák őket.
Bár még kö zel ről sem vol tunk írók. Bo csá na tos bűn
lett vol na a hi tünk? Min den bi zon  nyal. Ak ko ri gya nút −
lan sá gun kat, na iv gyer me teg sé gün ket té nyek kel ma −
gya ráz hat nánk és ment het nénk, ame lyek ar ra utal −
nak, hogy ko rai je gye ink nem el íté lés re mél tó iro dal −
mi gyer mek be teg sé gek, ha nem sok kal in kább va la −
mi fé le el nyo mott és vá rat la nul fel sza ba du ló, ösz tö −
nös élet erők mű kö dé sé nek szin te hő si es vo ná sai. S olyan ter mé sze tes ön bi za lom −
ra és ele mi nyi tott ság ra en ged nek kö vet kez tet ni, ame ly az óta meg ren dült ben nünk.

Tur czel La jos egyé ni sé gé nek és mun kás sá gá nak alább elem zett két év ti ze des
len dü le te mó dot ad rá, hogy az egy ko ri „ős kor ra, hős kor ra” fel fe de ző kí ván csi ság −
gal és né mi – cso dál ko zás tól sem men tes – ma lí ci á val te kint sünk. Iro dal munk há −
bo rú utá ni kez de te i re, szé del gő tá pász ko dá sá ra és hety ke ha do ná szá sá ra, az élet −
öröm re és az esz mei csap dá ra, amely be ön ként be sé tált, és amely ből csak fo ko za −
to san, ne héz gon dok közt esz mél ked ve pró bált sza ba dul ni. Ön ma gá ra kel lett éb red −
nie, sa ját mi volt ára döb ben nie, hogy meg küzd jön al ko tói sza bad sá gá ért, és meg fo −
gal maz za el kép ze lé sét a hi te les iro da lom ról. Mind er ről több ször szól tam már, az
em lé ke zé sek és az iro da lom tör té ne ti év for du lók szint jén má sok is vé le ményt mond −
tak, tör té ne ti és tény fel tá ró vizs gá ló dás in dult e te kin tet ben, ta nul má nyok szü let tek
a kor szak esz mei és ha tal mi szer ke ze té ről. A rég múlt időt most te hát in kább az élet −
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ér zés be li és köz gon dol ko dást érin tő ös  sze füg gé sek és tör té né sek fé nyé ben vizs gá −
lom. Tur czel La jos élet mű ve er re ki vá ló le he tő sé get nyújt. Mun kás sá ga a szel le mi
ala po zás és az iro dal mi ön for má ló dás gon do la ti mo tor ja volt, kü lö nö sen az el ső két
év ti zed ben. Ek kor szin te ki zá ró la go san. Ta pasz ta la tok ban gaz dag élet út ja és kö vet −
ke ze tes egyé ni sé ge tet te al kal mas sá er re. Gon dol ko dá sunk fo lya ma tos di lem má ja,
hogy a má so dik vi lág há bo rú után a sem mi ből szü le tett, mint egy a nincs ből lett
a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. En nek ré vén akár a tyúk és a to jás ősi di lem má −
ját is em lít het ném. A pró és kont ra vé le mé nye ket so rol ni is ha szon ta lan szó csép lés
len ne. Er re a kér dés kör re nem va la mi fé le vá laszt kell kre ál nunk, ha nem a prob lé ma
ter mé sze tét kell meg ér te nünk, mint egy a lé nye gét fel fed nünk. Nem a té te les igaz −
sá got kell ke res nünk, ha nem a prob lé ma va ló ság tar tal mát meg mu tat nunk, ha gyo −
mány jel le gét fel tár nunk, mert mind ket tő tör té nel mi leg meg él he tő és fel fog ha tó.
Olyan tör vé nyei van nak minden nek, ame lyek a lét igaz sá gok ka te gó ri á já ba tar toz nak.
Éle tünk ér té kei kö zött a he lyük, ame lye ket hi te les szel le mi tel je sít mé nyek és em be −
ri mű vek kép vi sel nek. A va ló ság ban minden nek van előz mé nye, és az iro da lom ál −
ta lá ban nem gyö kér te len, hi szen le he tő sé ge ma gá val a nyelv vel adott és biz to sí tott.
A „sem mi” fo gal ma ese tünk ben te hát re la tív. De mun ká ja so rán az író író nak és az
iro da lom iro da lom nak kell, hogy érez ze ma gát. S hogy en nek a tu da tá ra éb red hes −
sen és az iro da lom meg él hes se ön ma ga lé tét, eh hez – ha köz vet le nül nem örö köl −
he ti – meg kell te rem te nie ön tu da ta ter mé sze tét és fo ga lom rend sze rét, nyel ve ze tét
és ér ték rend jét, esz mék ből és ér zé sek ből meg kell for mál nia, al ko tói tet tek ből, mű −
vek ből és gon do la tok ból meg kell épí te nie ön tu da ta épü le tét, sa já tos va ló sá ga
kuny hó ját, ká pol ná ját vagy ka ted rá li sát, el fo gad ha tó nyel ve zet tel meg kell szer vez −
nie és ki kell fe jez nie élet va ló sá gát. S ez nem (csak ) az egyén dol ga, kép te len len −
ne rá, ha nem kö zös ügy. In téz mé nye ket kell ala pí ta ni, iro dal mi éle tet te rem te ni, köz −
gon dol ko zást ger jesz te ni és kri ti kai szem lé le tet szer vez ni. Az al ko tó te vé keny sé get,
a szel le mi mun kát ön tör vé nyű pá lyá ra ál lí ta ni, és esz té ti kai ér ték rend jét, mo rá lis tar −
tá sát tör vén  nyé ten ni. A múlt szá zad kö ze pén mind ez szá munk ra nem volt meg. Ele −
mi tá jé ko zat lan ság és kap ko dó ösz tö nös ség volt, cson kí tott és meg ré mí tett kö zös −
sé gi tu dat, az írói szak tu dás szin te tel jes hi á nya, a szel le mi cél irá nyos ság ab szen −
ci á ja, ön kép ző kö ri szín vo nal és is ko lás fej let len ség. Te hát szin te sem mi. Meg an  nyi
nyo mo rú sá gos is mér ve az új ra kez dés nek. A vá rat lan sza bad ság és a min dent aka −
rás fel buz du ló szen ve dé lye volt csak hi te les. Meg kel lett te rem te ni a ter mé sze tes
írói mun ka ele mi fel tét ele it, s meg küz de ni az al ko tás kul tú rá já ért. Más (ki sebb sé gi)
ma gyar iro da lom új ra in du lá sá tól kü lön böz nek a mi kez de te ink, ezért ne vez he tő in −
kább szü le tés nek, olyan je len ség nek, ami kor va ló ban a – ter mé sze ti cso dá nak is
ne vez he tő – „sem mi ből” lesz va la mi.

Tur czel La jos mun kás sá ga en nek a „cso dá nak” ala po zó ere je volt. A leg fon to −
sab bat, az ön tu da to so dás mi nő sé gét, a gon do la ti ság meg ala po zó dá sát szol gál ta.
A kor kulcs sza va a ta nu lás: a pe da gó gu sok hat he tes tan fo lya mon vál nak ta ní tók ká,
a funk ci o ná ri u sok ve zet ni ta nul nak, az írók ír ni. Van eb ben va la mi fé le ele mi esett −
ség s ugyan ak kor – kü lö nö sen a ki sebb sé gi ma gyar ság ré szé ről – ma kacs hő si es −
ség. Mint egy az él ni aka rás tra gi kus szük ség sze rű sé ge és pá to sza. Mert a hát tér −
ben ke mény ha ta lom áll, mely so sem volt, ide gen lét for mát min táz, ma ga is ta pasz −
ta lat lan még, mint akik kel ren del ke zik, szin te „gyá mol ta lan”, ám ugyan ak kor szi go −
rú, sőt ke gyet len. Rop pant pa ra do xo nok ko ra, pa ra di cso mot ígér, és in fer nót te remt.

4 Duba Gyula
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Ezek ről az idők ről, iro dal munk kez de te i ről bő veb ben szó lok, hogy Tur czel mun kás sá −
gá nak a lé nye gé re rá mu tas sak, és ily mó don ma gá nak a „sem mi ből in du lás”− nak
a ter mé sze te is meg kö ze lít he tőbb le gyen. Be te kin tést nye rünk ez ál tal az iro da lom
szü le té sé nek és írói nyel ve ze te ge ne zi sé nek a tör té ne té be. Mert bár né há nyan, min −
de nek előtt Fábry Zol tán ra gon do lok, itt ma rad tak ugyan a múlt ból (Eg ri Vik tor, Sza −
bó Bé la, Tóth Ti bor, majd Rácz Oli vér je lent ke zett), va la mint né hány ki adói em ber,
nyel vi mun kás, szer kesz tő is, ám ne kik kez det ben in kább csak a for mai is tá po lás −
ban volt sze re pük. Nem a múlt üze ne tét hoz ták, csu pán szer ke ze ti mód sze re ket
kép vi sel tek. Ad mi niszt rá ci ós jel le get. A ver bu vá ló dó írás be li ség ön je lölt je i nek a törzs−
gár dá ja fa lu ról – vi dék ről – ér ke ző fi a ta lok, ta nul ni és él ni vá gyó fel tö rek vők, fél be −
ma radt és új ra kez dő di á kok, mű velt sé get és jö vő ké pet ke re ső „nép fi ak”. Ta lán nem
is az iro da lom, ha nem ál ta lá ban ér tel mi sé gi pá lyák vá ro má nyo sai, hu mán vagy mű −
sza ki vég zett ség re, sza bad ság ra vá gyó lel kek. Al ka ti kész te tés re, ösz tö nö sen csa −
pód nak az írás be li ség hez. Ők lesz nek a tá pász ko dó iro da lom de rék ha da. Az al ko tó
írói mun ka ele mi szin ten in dul, re mi nisz cen ci ák ra, ol vas mány él mé nyek re épít, szak −
mai és in téz mé nyes tá mo ga tás hi á nyá ban. A pri mi tív fo gal ma zás ne héz kes pony vá −
ja alól dug ja ki a fe jét. Egy ko ri gim ná zi u mi ön kép ző kö rök ben, jó ma gyar ta nár ve ze −
té se mel lett job bak egy kez dő iro dal már esé lyei. Más részt bő ség gel kéz nél van nak
– mint ha jó té kony szél és bő esők zú dí ta nák őket az „író de ák ra” – a sé mák és a
köz he lyek, az esz me „se géd igéi”, me lyek man kó ként meg tá maszt ják az írót, meg −
ter mé ke nyí tik a köl tőt: sza bad a tér! Az új ság írás ban az ide o ló gi ai té te lek do mi nál −
nak, a szo ci a lis ta „ká non” át jár ja a szö ve ge ket, és meg szab ja a szer ző nek a „gon −
do lat iga zá hoz” va ló kön  nyed vi szo nyát.

Tur czel La jos 1954−től fő is ko lai ok ta tó Po zsony ban. A Come nius Egye tem ma gyar
tan szék ének ad junk tu sa, majd ve ze tő je, ek kor har minc hét éves. Ipolysza lkán szü le −
tett, Ipoly sá gon pol gá ri ba jár, Ésekújvárott 1938−ban re ál gim ná zi um ban érett sé gi zik,
Bu da pes ten Bolyai−kol legis ta, jo got ta nul a Páz mány Pé ter Tu do mány egye te men,
1942−ben dok to rál. Ka to na a há bo rú ban, majd ha di fo goly, 1947−től a kiske szi ál la mi
gaz da ság iro dis tá ja, majd in té ző je. 1951−től a ko má ro mi ma gyar gim ná zi um ta ná ra,
igaz ga tó ja, ma gyar sza kos ta ná ri ok le ve let sze rez a po zso nyi Pe da gó gi ai Fő is ko la le −
ve le ző ta go za tán. Az iro da lom ala po zó nem ze dé ke i hez ha son ló utat tesz meg, meg −
él te és vi se li a fel vi dé ki ma gyar sors tör té nel mi stig má ját, a ki sebb sé gi lét sú lyos pe −
csét jét, vég ze té nek él mé nyét, ame lyet ezek a nem ze dé kek ko lonc ként ci pel nek, és
meg je le ní te ni, el mon da ni sze ret né nek. Al ko tá sok ba fog lal va, mű vé szi for má ba zár va
meg őriz ni az utá nunk jö vők nek. Mi u tán Tur czel ta pasz ta la ti és él mény vi lá ga jó val mé −
lyebb re nyú lik az idő ben, a há bo rús és az azu tá ni éve ket éret tebb fej jel éli meg, több
tu dás bir to ká ban szem lé li a zaj ló tör té nel mi kor sza ko kat. Egy boly ból va ló kö zü lünk,
s még is más, mert töb bet tud és mes  szebb lát, va ló ság ér zé ke lé se re á li sabb, hi te le −
sebb, s ta lán iga zabb. Sze mé lyes dol ga in kat éret teb ben szem lé li, és a ki sebb sé gi
tör té nel met él mé nye ként is me ri. Fel nőtt em ber a ka ma szok kö zött. Az egy ko ri fa lu fi −
a tal sá gá nak tár sa dal má ban ilyen az „el ső le gény”. A fel is me ré sek fo gal ma zó ja,
a dol gok ös  sze ge ző je, és a tör vény ere jű gon do la tok ki mon dó ja, ta nár s egy ben ta nu −
ló, a csí rá zó és fe jét emel ge tő iro da lom va ló di gaz dá ja. Vé let len vagy (csak ) tré fa:
gaz da tiszt (is) volt. A táj, a nyelv, a sors em bert te rem tő, lel ket for má ló erő ként hat.
Tur czelt is ha son ló élet prob lé mák tet ték gon dol ko dó vá, ugyan az a va ló ság él te ti, de −
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ter mi nál ja ér zé se it, ön tu da tát és mo rá lis tar tá sát, mint iro dal mun kat. Mun kás sá ga
az ön ma gunk ról va ló gon dol ko dá sunk egyik bő és él te tő for rá sa lett.

II
A Sző ke−fé le bib li og rá fia (A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom vá lo ga tott bib li og rá fi á ja)
sze rint Tur czel el ső írá sa A re form kor me gyei éle té nek és vá lasz tá sa i nak raj za Arany
Já nos köl té sze té ben cím mel a Fák lya 1954/8–9. szá má ban je lent meg, majd az Írá -
sok mér le gen kö tet Élő ha gyo má nyok című fe je ze té ben kö zöl te. A mun ka gon do la ti
sú lya és hang vé te le fel fi gyel te tő. „Arany Já nost az iro da lom tör té né szek sze re tik
amo lyan mé la lé lek nek, erőt len, bá gyadt egyé ni ség nek áb rá zol ni. Port ré já ba sok fél −
szeg vo nást lop nak be és úgy ál lít ják elénk ezt a ma gyar nyelv nek és mond hat nánk
az egész ma gyar va ló ság nak leg mé lyebb tár ná it fel tá ró köl tő óri ást, mint il le del mes,
jó fi út és is ten nek és csá szár nak egy for ma oda adás sal adó zó sze líd nyárs pol gárt!”
Még Il  lyés is, ír ja, Pe tõ fi cí mű köny vé ben úgy ér té ke li, mint „olyan kont rást, má sod −
he ge dűs fé lét a ma gyar Par nas  szu son, akit csak Pe tő fi ba rát sá ga tett nag  gyá”. Az
öt ve nes évek is a „for ra dal már” Pe tő fit ün nep lik; Tur czel – ha tá ro zott egyé ni ség ként
– Arany mel lett is le te szi vok sát. Így ír: „A re form kort ál ta lá ban sze ret jük úgy te kin −
te ni, mint újabb ko ri tör té nel münk arany ko rát. En nek az op ti mis ta fel fo gás nak az
oka ab ban rej lik, hogy ezt a kor sza kot csak olyan ha tal mas egyé ni sé gek mun ká ján,
élet mű vén ke resz tül szok tuk néz ni, mint Kos suth, Wes se lé nyi és Szé che nyi, va la −
mint Köl csey, Vö rös mar ty és Eöt vös. Arany, a »szelíd« és »méla« kor társ mé lyeb ben
be le né zett eb be a kor szak ba és meg lát ta azt, hogy a két ség te le nül meg lé vő re form −
tö rek vé sek csak a köz ne mes ség nek egy igen kis ré szét lel ke sí tik, míg a több ség
a ma ga ré gi fe u dá lis éle tét éli és akar ja to vább él ni.” Mond ja ezt ab ban az idő ben,
ami kor a tör té né szek új szem pont ok alap ján mé rik fel és  ér té ke lik át a ma gyar tör −
té nel met, iro da lom tör té ne tet.

A kor han gu lat ba – Fábry hoz ha son ló an – önál ló gon do la tok kal szól be le, ame lyek
igaz ság ér zet ük kel és egyé ni sé gük kel hat nak ránk. Kezd jük meg szok ni a köz írás ha −
tá ro zott ki je len tő mód ját, mö göt te nagy részt az el vek vélt bi zo nyos sá ga és az ide o −
ló gia ön telt sé ge állt, va la mi fé le el fo ga dott kol lek tív bi zo nyos ság ér zet, amely az igaz −
ság le té te mé nye sé nek hi szi ma gát. Tur czel az el fo ga dott né ze tek kel szem ben (is)
sze mé lyes ma rad, olyan han gon mond egyé ni vé le ményt, amely az ő szub jek tív igaz −
sá gá ra épül; így lát ja, eh hez ra gasz ko dik, ezt hir de ti. Új szín ben tün te ti fel Aranyt
s a re form kort is – vél het nénk ezt akár a pe da gó gus gesz tu sá nak is, aki az igaz ság −
ra ta nít és ne vel, ám több an nál. Az önál ló gon dol ko dás ma ga tar tá sa ez, egyé ni ki −
ál lás egy olyan kor ban, ami kor az iro da lom ön ma ga ter mé sze tét ala kít ja, sa ját lé −
nye gét épí ti, nagy részt man kók kal jár, és az esz me szem üve gén át néz, a tu dat lan −
ság és a bi zony ta lan ság ta nács ta lan és rá cso dál ko zó te kin te té vel tá jé ko zó dik. Tur czel
az önál ló gon do lat kép vi se le té ben szem lé lő dik és fo gal maz. Alig ha vé let len Fábry új
köny vé nek cí me: A gon do lat iga za (1955). Tör té ne ti lá tás ra, hi te les gon do la ti ság ra
és el mé le ti fo gé kony ság ra van az iro da lom nak szük sé ge, a kész te tést klas  szi kus ér −
te lem ben Fábry, élő és ala ku ló mi nő sé gé ben Tur czel kép vi se li. Töb bet élt meg
a múlt ból egyéb ként Rácz Oli vér és Tóth Ti bor is, mes  szebb s mé lyebb re lát nak az
idő ben, él mény vi lá guk gaz da gabb. Tur czel azon ban va la hogy még is egy kö zü lünk, az
élet ér zés és va ló ság szem lé let ér tel mé ben mint egy „egy ivá sú” ve lünk. Ta nár vol ta
sem vá laszt ja el tő lünk, hi szen ma ga is ta nul, „egye te mis ta”, iro da lom el mé let ből
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Do bos Lász ló nál vizs gá zik, ma ga pe dig Ozs val dot vizs gáz tat ja, pom pás ös  sze fo nó −
dá sok, mi cso da sa já tos vi lág! Iro dal munk él ni ta nul! Tur czel ér dek lő dé si kö ré nek és
fi gyel mé nek jel lem ző vo ná sa, hogy ta nul má nya i ban, es  szé i ben és kri ti ká i ban – nem
so kan van nak, akik e mű fa jo kat el fo gad ha tó an mű ve lik – egy részt szlo vák al ko tók
mun kás sá gá hoz (Élő kap cso la tok), más részt egye te mes ma gyar és vi lág iro dal mi té −
mák hoz nyúl, Cer van tes, Swift, Walt Whit man élet mű vét jel lem zi. Ke re si a szü le tő
iro da lom ha gyo mány ku ta tó fi gyel mé nek le he tő sé ge it és ro kon sá gá nak szá la it, kö tő −
dé se i nek von zás kör ét, így tá gít va az iro da lom el mé le ti vo nat ko zá sa it, han gu la tát.

Az iro da lom lec ké je sa já to san egye di: tu da to sí ta ni kell, meg fo gal maz ni ön ma gát.
Mi a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom?! Meg ért ve per sze, hogy a fo ga lom nem csak
adot t, ha nem szük ség sze rű is, tör té nel mi kény sze rű ség. S emel lett is ko la, bár ezt
kez det ben nem is me ri fel sen ki, is ko la – kö zép−eu ró pai ér te lem ben. Ké sőbb majd
Tur czel mun kás sá ga is er re ve zet. A ha zai ma gyar kul tú rá nak sa já tos je len sé gek re
és ér té kek re kell rá döb ben nie, ame lyek va la hol mé lyen, ösz tö ne i ben és zsi ge re i ben,
el nyom va és meg ta pos va ben ne él tek, de nem volt te rük, le ve gő jük, új ra meg kell
al kot nia őket: a sa ját iden ti tá sát kell – el mé let ben és gya kor lat ban – új ra fo gal maz −
nia. Az el ső lé pé se ket két ség te le nül Fábry Zol tán tet te. Az Új Szó el ső szá má ban
meg je lent Üze net cí mű írá sá ban – amely ké sőbb Az utol só szó cí met kap ta – köz li
1948. de cem ber 15−én há bo rú utá ni „ma ni fesz tu mun kat”. Szloven szkói vox
humanáról, ma gyar em be ri hang ról be szél, mely a há bo rú előtt és alatt szólt; tra gi −
ku san igaz roman tiz mus sal, re á lis fe de zet tel. In fer ná lis vi lág ban is tisz ta ma radt
a ma gyar ság, mond ja, majd bűn te le nül, meg alá zot tan szen ve dett, de fel sza ba dul va
sem érez gyű lö le tet, nem gyű löl het, mert jö vő je fe lé te kint. Mél tó fo gal ma zá sa ez
a kor ki sebb sé gi lel kü le té nek, iga zi tö meg lé lek ta ni lát le let! Köz ben a szö vet ke ze te −
sí tés hát bor zon ga tó me ta mor fó zi sá ban a meg alá zott ság és az élet vágy pár har ca
dúl, a va ló ság döb be ne te sen kor sze rű és sa já to san ere de ti lét fi lo zó fia té zi se it ala −
poz za meg. De kör vo na laz egy kü lö nös tör té nel mi csap dát is. Em lí tett írá sá ban
Fábry nem fe led he ti a múl tat – bár az ide o ló gia és az ál lam ve ze tés szí ve sen vet te
vol na –, mert ak kor ön ma gát ta gad ja meg, ha vi szont va la mi fé le ön saj ná ló bú bá nat −
ba esik, ne tán da cos vá dat fo gal maz meg, még ha köz lik is, a jö vő esé lye it ter he li
meg ve le. Azt is érez zük, hogy írá sa erő sen sze mé lyes, ön ma gá ra (is) vo nat ko zik,
s ki mond ja, amit le het: az épí tés ben részt ve szünk, de nem fe lej tünk. Vál lal juk
a sors ál tal ki je lölt posz tot. Ady „őr ző i nek” őr hely ét...

Iro dal mun kat nem le het tör té ne ti ér zé ke lés és ki sebb sé gi lét fi lo zó fia hí ján ér tel −
mez ni. A ma gyar ság ösz tö nö sen vál lal ta, mert fel is mer te, hogy a kö zös ség „iga za”
nem mo rá lis ka te gó ria, nem a „tör té nel mi igaz ság” fo ga lom kö ré be tar to zó abszt rak −
ció, ha nem gya kor la ti té nyek és konk rét tet tek ered mé nye, cse lek vé si sza bad ság
vál la lá sa és kö te le ző for mák be tar tá sá nak ter mé ke, vá lasz tás és de ter mi ná ció köl −
csön ha tá sa, a min den ko ri tér idő ben mű kö dő és ha tó al ko tó erők mű ve. Olyan ér te −
lem ben is, hogy ami kor az al ko tó erők még kez det le ge sek, ta nács ta lan sá guk ban ha −
bo zó an, ne tán té ve sen ak tí vak, egé szé ben szin te ko mi ku san fej let le nek, ak kor ma −
ga az él ni aka rás és a fel tö rés vágy a leg erő sebb al ko tó erő. A Gon do lat iga za a szel −
le mi tá pász ko dás ban és ön tör vé nyű iro dal mi moz gás ban is el iga zít. Gé ni u sza és írói
múlt ja ré vén Fábry ta lán egye dül tud ja – érz i?, sej ti? –, mi a te en dő. A vox humana
fo gal má ról és tör té nel mi sze re pé ről ta nul mányt kel le ne ír ni. Múlt ja 1921−ig ér, Márai
Sán dor Kas sán ki adott vers kö tet ének a cí me: Em be ri hang. Eb ből ki in dul va ha zai ér −
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tel me zé sét a ki sebb sé gi ma gyar lét fo gal má nak a szi no ni má ja ként fog hat nánk fel.
Márainál a ha za vesz tés, Fábrynál ugyan an nak s a jog vesz tés nek a tör té nel mi ta −
pasz ta la ta mo ti vál ja. Fábry sze rep vál la lá sá nak a ma gya rá za tát is itt lel het jük. A ko −
mor évek ben írt Nap ló ja és A vád lott meg szó lal cí mű mun ká ja is me re té ben ké tel −
ked ve néz zük, hogy oly tra gi kus csa ló dá sok és drá mai ki áb rán du lá sok után, szin te
a tel jes meg ha son lást kö ve tő en még sem ve szí tet te el ön ma gát, és han ga dó „kí vánt
és tu dott” len ni az új tár sa da lom ban. Meg al ku dott vol na vagy ne tán ön ma gát ta gad −
ja meg? De hát... mit te he tett?! Élet mű ve rom ja in az egye dül le het sé ges utat vá −
laszt ja: szá mon tart va a múl tat – ten ni a jö vő ér de ké ben. Fábry min de nek előtt író,
hí vő, s érez he tő en ro man ti kus. De min den képp a tet tek em be re. Több ge rinc kell
eh hez, mint a le mon dás hoz, mert a pas  szi vi tás tét len ség hez ve zet, a tett pe dig er −
kölcs és fe le lős ség vál la lás. A vox humana nem ta gad ja a múl tat, de tet tek re jo go −
sít a jö vő ben, nem ön fel adást, ha nem az élet igaz sá gok új ra fo gal ma zá sát je len ti.
Fábry most pél da, „örö kös dísz el nök” és „fő mun ka társ”, de kö zel ről sem min den −
ha tó, s nem érint he tet len, gya kor la ti ha tal ma ninc s, csak er köl csi te kin té lye. Írá sa −
it szer kesz tő gya kor no kok ala kít ják át, ro vat ve ze tők nem köz lik, ide o ló gu sok el len őr −
zik. A Pa lack pos ta (1960) cí mű kö te te pél dá ul – le gen dás kéz ira tát a há bo rú alat t,
Fábry ül döz te té se ide jén ide ge nek men tik, ez az au ten ti kus kor do ku men tum – ala −
po san „meg szer keszt ve” és meg húz va je le nik meg. A vox humana fo gal ma kö rül vi −
ta ala kul. A po li ti ka ho má lyos nak és ke vés nek ér zi, nem tart ja szo ci a lis ta att ri bú −
tum nak. Ta lán jól is ér zi, mert nem jel szó ez, ha nem Fábry er köl csi cre dó ja. Né mi −
leg ar cha i kus, ám egyé ni sé gé re sza bott és egye te mes. Azok nak a böl cse le ti igaz sá −
gok nak egyi ke, me lyek hez alig ha nem min den ko r gon dol ko dói for dul tak, még ha
nem is han goz tat ták. Min den eset re Fábryt nem csak ben ső jé ben erő sí ti, ha nem le −
he tő vé te szi szá má ra, hogy szót emel jen, til ta koz zon és akár ítél kez zen is, ami kor
ar ra van szük ség, A vád lott meg szó lal „le gen dá ja” biz to sít ja szá má ra az orá ku lum
sze re pét. Köny ve – A gon do lat iga za – be ve ze tő jé ben fi gyel mez te ti az író gya kor no −
ko kat, az esz mei túl buz gó ság ra és a tör té ne lem irán ti tü rel met len ség re haj ló kat –
„mi nek an  nyit rá gód ni a múl ton!” –, hogy „a múlt emész tők, a ha gyo mány ta ga dók
min dig rá fi zet nek kön  nyel mű sé gük re!” Hi vat ko zik Ana tole France−ra: „Ros  szul em lé −
kez nek a múlt ra, te hát ros  szul sej tik a jö vőt!” Goe the kul tú ra fo gal mát is idé zi: „Aki
nem tud szá mot ad ni 3000 év ről, az a sö tét ben ta po ga tóz va él egyik nap ról a má −
sik ra.” Az tán, mint egy a vox humana mé lyebb tar tal mi ér tel mét ke res ve, Herzenre
hi vat ko zik: „A nép ben min dig az igaz ság jut ki fe je zés re. Egy nép éle te nem ala pul −
hat ha zug sá gon.” Ilyen gon do la tok ból te vő dik ös  sze az a lét fi lo zó fi ai mi nő ség,
a múlt gon do lat vi lá gá hoz és 3000 év szel le mi fo lya ma tos sá gá hoz iga zod va, nosz −
tal gi kus ro man ti ká tól sem men te sen, amit a vox humana me ta fi zi kai tar tal má nak és
spi ri tu á lis ér tel mé nek fog ha tunk fel. Gon do la ti sá gá ban és mo rá lis cél ki tű zés ében
a hu ma niz mus ba ve tett hi tet és az em be ri kul tú ra örök ér té kei utá ni vá gyó dást tük −
rö zi.

III
Tur czel La jos (sze ren csé re!) kö zel ről sem ro man ti kus – leg fel jebb né mi leg lí rai – al −
kat, ám mé lyen és gya kor la ti a san re a lis ta, mint egy mun ká já hoz ki vá ló an ér tő, Ipoly
men ti pa raszt gaz da. Nem in do ko lat lan a ha son lat, s nem csak azért, mert Tur czel
gaz da tiszt (is) volt, ha nem sok kal in kább azért, mert al ka ti tu laj don sá ga sze rint gon −
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dos ko dó és ta ní tó, szel le mi erő i nek alap ter mé sze te az épí tő tett vágy. Mel let te az
ala po zó nem ze dé kek nek is tu laj do ná vá vált ez a gon dol ko dás mód és tett vágy, mun −
ká juk mo tor ja lett az épí tő len dü let. Iro dal munk en nek kö szön he tő en, már−már
rohamtem póoban szer ve ző dött és fej lő dött. Tur czel kri ti ku si−gon dol ko dói ér te lem −
ben ha té kony ala po zó erő lesz. Bí rá lói cre dó ját a Kri ti ka és mû cí mű es  szé jé ben fo −
gal maz ta meg, vá zol va egyút tal a fel té te le zett szlo vá ki ai ma gyar iro da lom kri ti ka mo −
rá lis és esz té ti kai ér ték rend jét, s azo kat a ha gyo má nyo kat, ame lye ket az egye te mes
ma gyar iro da lom ból ha gyo mány ként szá mon tart hat. Az az mint egy fel vil lant ja a ha −
zai kri ti ka ge ne zi sét. Es  szé je a cél tu da tos ság, a gon do la ti fe gye lem és a kö rül te kin −
tő tu dás pél dá ja. A ma gyar iro da lom kri ti ka két év szá za dos múlt já ra néz ve el ső ként
a „fel vi lá go so dás nagy út tö rő jét”, Bes se nye it idé zi: a kri ti ku sok „jól meg hány ják−ves −
sék azt, amit a vi lág ele jé be akar nak bo csá ta ni” – int a mű kri ti ka fe le lős sé gé re és
gon dos ko dó fe gyel mé re, s eh hez még „tu do má nyos ala pos sá got és igé nyes sé get”
kö ve tel. Majd Baj za Jó zse fet ajánl ja fi gyel münk be: „Kri ti ka kell kö zöt tünk, meg nem
kér lel he tő és ke mény kri ti ka, de rész re haj lat lan, de igaz sá gos!” Öt ve nes éve in ket,
s ép pen Tur czel okán, egy szer már a „mi re form ko runk”−nak ne vez tem a té to va kez −
dés, a tu da to su ló irány és gon do la ti ér té kek meg fo gal ma zá sa mi att, a ha son ló ság
ér de mi je gyei itt is adot tak, me ta fo ri kus ér te lem ben a szük ség sze rű pél da a re form −
kor. A to váb bi ak ban egy ér tel mű en és kö ve té sé re utal va mot tó ként idé zi Er dé lyi Já −
nost, aki egy ben ha zai „őse” le het ne: „Sze re tet tel, mint min dig, ag go da lom mal,
mint ren de sen, szi go rú ság gal, mint kell, for du lok most író tár sa im hoz, mi dőn szól ni
aka rok fe lő lük a kö zön ség előt t...” Majd így tisz táz za az iro da lom ter mé sze tét és mi −
nő sé gi ös  sze te vő it: „...az al ko tá sok zö mét kö zép sze rű köny vek, az iro da lom de rék −
ha dát kö zép sze rű írók te szik ki.” A kri ti kus nak ezt tud nia kell, hogy ne es sen ab ba
a hi bá ba, amely re Arany Já nos mu tat rá: „Óva ko dom min de nek előtt né mely bí rá ló
azon túl zá sá ba es ni, hogy ki vá lo gat va és mér té kül ma ga elé tűz ve a leg na gyobb írók
leg si ke rül tebb mun ká it, min dent, ami azo kon alul esik, fel tét le nül kár hoz tas sak.”
S ugyan ak kor Arany fel hív ja a fi gyel met a „me dioc ris po é ták ra”, a kö zép sze rű ek re,
mert ők azok, akik „nem hagy ják el alud ni a köl té szet vesz ta−tüzét, mely nél egy le en −
dő láng ész is te ni fák lyá ját majd meg gyu jthas sa”. Is mer ve köl té sze tünk, pró zánk
kez de ti ál la po tát, Tur czel bí rá ló szem pont ja i nak a ki vá lasz tá sát csak el is me rés sel
il let het jük: a ma gyar kri ti ka leg jobb ha gyo má nya it kí ván ja meg ho no sí ta ni és foly tat −
ni: „A szlo vá ki ai ma gyar iro da lom a ma ga el ső−, má sod− és har mad virágzásában –
sér tő dés ne es sék! – ti pi ku san kö zép sze rű iro da lom.” Te hát mi a te en dő? Sze ren −
csénk re Fábry Zol tán a ve ze tő kri ti ku sunk, aki nek „ép pen az a leg na gyobb ér de me,
hogy csú csok ra tö rő iz zó igé nyes sé gét oda mer te és oda tud ta sze lí dí te ni iro dal −
munk sze rény adott sá ga i hoz”.

Tur czel kri ti ku si cre dó ja el ső esz té ti kai ma ni fesz tu munk. Fel fi gyel te tő cél sze rű −
sé ge, meg ér tő fi gyel me, a tu da to sí tott sze gény ség ből kö vet ke ző, ér ték men tő fe le −
lős sé ge és a va ló ság ra tá masz ko dó esz té ti kai kon cep ci ó ja és gon do la ti sá ga, hi te −
les ma gyar sá ga. Épí tő in dí té kú és kö zös ség köz pon tú, szem előtt tart ja az egyé ni sé −
get (a szub jek tu mot), de emel lett a kö zös iro da lom tu dat meg ala po zá sá ra és fej lesz −
té sé re össz pon to sít. Meg ér té sé hez né hány év vel ko rább ra kell vis  sza te kin te nünk.
Az új tár sa da lom kul tú rá ja, „a fel épít mény”, az ide o ló gi á ból nőtt ki, a min den na pi
élet az esz mék bon ta ko zó gya kor la tá nak a je gyé ben ala kul. Ta pasz ta lat lan, kri ti kát −
la nul lel ke se dő, ezért el fo gult fi a tal iro dal má rok ide o ló gi ai té te lek re hi vat koz va kö −
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ve te lik a „szo ci a lis ta−re a lis ta iro dal mat”. Sza bó Bé la ese te eb ből az idő ből iro da lom −
tör té ne tünk gro teszk−ab szurd szín folt ja. El sõ aján dék (1951) cím mel ki adott el be −
szé lé se i ben az em lé ke ző hang, a ha gyo má nyos stí lus, a ré gi tör té ne tek do mi nál nak.
Nagy lár ma tá mad kö rü löt te, hogy ós di, „kis pol gá ri”, nem szoc re ál stb. Az if jú bí rá −
lók tom bol nak, s a szer ző úgy meg döb ben, hogy si et ve meg ír ja a Mint sze münk fé -
nyét (1953) cí mű szö vet ke ze ti re gé nyét, amely a se ma ti kus pró za és a „szo ci a lis ta
ká non” dísz pél dá nya lett. De az Új haj tá sok (1953) cí mű an to ló gi át is ha son ló szö −
ve gek jel lem zik, a kö tet tel kap cso lat ban Fábry élet sze rűbb va ló ság lá tás ra és hi te le −
sebb re a li tás ér zék re int. Tur czel Fábry hang vál tás ára hív ja fel a fi gyel met; míg a Har -
mad virágzás ban, el ső át fo gó se reg szem lé jé ben a „se gí tő és bíz ta tó jó in du lat volt a
leg jel lem zőbb”, a kö vet ke ző át te kin tés ben – Ke ve sebb ver set – több köl té sze tet
(1955) – „már cí mé ben mu tat ja az új kri ti kai mér ték be ál lí tá sát, a szi gor és az igé −
nyes ség szem pont ja i nak fel erő sí té sét”. Tur czel gyors pil lan tás sal a „kri ti ku si me −
zőnyt” is fel mé ri. Oly sze rény az, hogy pil lan tás nál több re nincs is szük sé ge. Sas An −
dor nak tan szék ve ze tői mun ká ja mel lett nincs ide je a bí rá ló te vé keny ség re, üd vöz li
vi szont a „fi a tal” Rácz Oli vért, aki nek az Új Szó ban meg je lent bí rá la ta it „ko moly, el −
mé lyült elem zés, igé nyes ség és szé les iro dal mi lá tó kör jel lem zi”. Sze mé lye sen alig −
ha is mer te „a fi a tal” Rác zot, aki től ő ma ga alig egy év vel idő sebb. A hely zet kép te −
hát – sem az al ko tó mun ka, sem a kri ti ku si te vé keny ség te rén – nem ró zsás, jó sze −
ré vel esz mei bi gott ság, gon do lat sze gény ség és ön kép ző kö ri szín vo nal jel lem zi, meg
va la mi fé le ok ta lan bi za ko dás, szin te in do ko lat lan hit és na iv ma kacs ság, hogy mind −
eb ből hi te les iro da lom, ön tu da tos gon dol ko dás és ki elé gí tő esz té ti kai szín vo nal le −
het. Tur czel „ta nár úr” er re ké szül, s tel jes fe le lős ség gel vál lal ja a mi nő sé gi ter me −
lés re tö rek vő és ösz tön ző „iro dal mi gaz da” sze re pét.

IV
Az ars crit i ca gya kor lá sá ra jó al ka lom Tur czel szá má ra a „kü lönc nek” szá mí tó,
„szen ve dé lyes és ke re ső” Bá bi Ti bor má so dik ver ses kö tet ének – Ha zám, ha zám
(1955) – az ér té ke lé se, köl tői út já nak fel mé ré se. Már Bá bi el ső kö te té nek – Ez a te
né ped (1954) – té má ja is „a szlo vá ki ai kö zös szlo vák–ma gyar sors je le ne és jö vő −
je”. „Ná la a »nép« szó nem csak nem ze ti ka te gó ri át je lent, ha nem a kö zös ha zá ban
test vér ré vált, több nem ze ti sé get ös  sze öle lő dol go zó né pet is.” Ami a po li ti ká nak
una lo mig csé pelt köz he lye, a köl tő szá má ra mű vé szi igaz ság, ver sei „hang juk kal,
gon do la ti fel épí té sük kel a »vox humana« szlo vá ki ai foly to nos sá gát is do ku men tál −
ják...” Tur czel Bá bit mi nő sít ve nem csak esz té ti kai ér té ke ket ne vez meg, ha nem ke −
re tet te remt Fábry lét fi lo zó fi ai fo gal má nak is. A köl tő sze mé re ve ti vi szont, hogy ke −
ve set szól je len ről és jö vő ről, „fő leg zord har cot, vi as ko dást lá tunk tő le, ame lyet
a múlt fan tom ja i val hő si e sen, im po ná ló an ví vott”. De for mai ki fo gá sai is van nak.
Fel ró ja „a rit mus nak az ütem− és a szó tag szám ke rék vá gá sá ból va ló he lyen kén ti ki −
döc ce né sét”, a ho má lyos szim bó lu mo kat s az ért he tet len sé get: „a köl té szet ben
csak ak kor lát juk szí ve sen a szim bó lu mot, ha az a köl tő gon do la ta i nak szin te szár −
nyat ad va az egész esz mei mon da ni va ló ha tá sát je len tő sen fel fo koz za – egyút tal
kulcs ként is szol gál a vers kön  nyebb meg ér té sé hez.” Majd ér de kes egyé ni meg jegy −
zést tesz. „Bá bi nak kü lön ben sincs szük sé ge er re a ré gi es szim bo li ká ra. Köl tői nyel −
ve, erő tel jes sé gé ben, massziv itásában, ilyen se géd esz kö zök nél kül is na gyon ki fe −
je ző. An nál meg le pőbb ez, mert Bá bi nyel ve egy sze rű és nem színgazdag [...] a köl −
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tői szín ha tást: a pá toszt leg gyak rab ban nem vá lo ga tott, ke re sett jel zők kel éri el, ha −
nem egy sze rű, szín szür ke sza vak mes te ri gon do lat tár sí tá sá val.” Esz té ti kai elem zé −
sét eti kus em be ri vo ná sok kal gaz da gít ja és ár nyal ja: „Bá bi [...] ter vek től égő, gyöt −
rő dő és té pe lő dő lé lek, akit ál lan dó nagy em be ri, né pi és mű vé szi kér dé sek he ví te −
nek [...] a nagy fo kú szel le mi kon cen trált ság [...] a köl tő »prózai életében« sok szor
ap ró, anar chi kus fur csa sá gok ban üt kö zik ki [...] ko mo lyan ön ma gá ba kell néz nie és
a bán tó ér de kes sé ge ket ke mény ön fe gye lem mel kell a vi sel ke dé sé ből ki ir ta nia. El −
len ke ző eset ben [...] be le játs  sza ma gát a »kivert ség« ér zé sé be és olyan »magányos−
 farkas−féle« attitüd be, ami a pol gá ri vi lág mű vé szé nek volt sok szor a fel vett vagy
rákénysz erített sa ját ja.”

Tur czel át fo gó esz té ti kai−eti kai mi nő sí té sei is hoz zá já rul tak ah hoz, hogy – kü lö nö −
sen a ko rai kri ti kai mun ká i ról szól va – gyak ran el hang zik a pe da gó gus−kri ti kus jel ző
és a ta ní tó−ne ve lő bí rá lat lét jo go sult sá ga. Tur czel nak mind ez nincs el le né re, né ha
ma ga is hasz nál ja e fo gal ma kat. Rá  vo nat koz tat va rész ben igaz is mun ká já nak ilyen
fel fo gá sa, de nem ez a tel jes igaz ság. Bár el ső kö te te meg fe lel a fo ga lom nak, még −
is több an nál. Írá sai, nyel ve ze te a gon do la ti kli sék től és fo gal mi sé mák tól hem zse −
gő köz írás bur ján zá sá ban egyé ni és tisz ta szö ve gek. Meg fi gyel het jük fo gal mi pon −
tos sá gu kat és lo gi ká ju kat, vo nal ve ze tés ük öko nó mi á ját és nyel ve ze tük tisz ta sá gát,
for mai igé nyes sé gü ket és tar tal mi tu da tos sá gu kat. Meg érez zük sa já tos és fe gyel −
me zett nyel vi ere jü ket. A cél sze rű sé get és a hi te les va ló ság lá tást. He lyes szem pon −
to kat és igaz ér té ke ket kép vi sel és visz be a sti lá ris és esz té ti kai ösz tö nös ség be,
mely ről az in du lás ko rát jel le mez ve már szól tam. A Bá bi−kö tet ről írt kri ti ká ja is ko la −
pél dá ja an nak, ho gyan visz a kri ti ka nyel vé be pél dák kal il luszt rált esz té ti kai fo gal −
ma kat és mo rá lis fel té te le ket, mint egy szem be sít ve a mű vé sze tet a va ló ság gal. És
mint ítél meg, ho gyan mi nő sít spi ri tu á lis tár sa da lom lé lek ta ni je len sé ge ket. Még az
ok ta lan, in do ko lat lan és hely te le nül hasz nált szim bó lu mok ról, az ért he tet len ség ről
és a ho mály ról va ló meg jegy zé sei is tar tó san helytál lók, ma is ér vé nye sek le het né −
nek. A nyel vi erő tisz ta sá ga, egy ér tel mű sé ge és a ma gya ros stí lus sza bá lyai mel lett
te szi le vok sát. Ko rán meg érez het jük egyé ni sé ge erős vo ná sát, mel  lyel hoz zá já rult
írás be li sé günk ön tu da to so dá sá nak és iro dal mi gon dol ko dá sunk ki mun ká lá sá nak
nagy fo kú fej lő dé sé hez. A pél da kép, Fábry, a bo nyo lult múlt tu da tá ban, ön ér té ke i nek
a bir to ká ban íté li meg szö ve ge in ket, Tur czel a je len ben él ve a kor társ, a hoz zá kö −
ze li em ber mű vét mi nő sí ti.

V
Az iro da lom „gaz dá ja” ér tel mét Tur czel Kri ti kai utó hang (1955) cí mű ta nul má nya
tük rö zi. Az írás Fábry mun kái – Har mad virágzás; Ke ve sebb ver set – több köl té sze tet
– nyo mán szü le tett, de Tur czel jel lem ző je, egyé ni hang ján, cél jai szel le mé ben szól.
Pom pá san meg mu tat ja, ho gyan épít ke zik. El vi ál lás pont já val kez di, kri ti kai alap ve −
tés ként vá zol ja a va ló ság hoz kö tő dé sét és ér té ke lő szem pont ja it. Mód sze re el gon −
dol koz ta tó: mint ha a ma ga szá má ra is bi zo nyí ta ná el ve i nek és mód sze ré nek he lyes −
sé gét. Mint ha tud ná, hogy va la mi nek a kez de tét ala poz za. Ösz tö nö sen ér zi vál lal ko −
zá sa ter mé sze tét. Mint ha a mű ről be szél ve ma gát is igye kez ne meg győz ni ar ról,
hogy iga za van. Fábry azt mond ta: vál toz ni és vál toz tat ni! Tur czel ta lán úgy gon dol −
ja: ta nul ni és ta ní ta ni! Al kal maz za szem pont ja it, ám köz ben tisz táz za (is) ér vé nyü −
ket, tu da tá ban van, hogy azok ál ta la fo gal ma zód nak meg és nyer nek bi zo nyí tást.
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Nem csak bí rá la tá val, ha nem el mé le ti té te le i vel is gya ra pí ta ni akar ja a kri ti ka nyel −
vét és a köz tu da tot. Az ide o ló gia bi zo nyí tat la nul hir de ti té te le it, axi ó mák ként, Tur −
czel mód sze re más: bi zo nyít ja (is) iga zát. Hi te les gon dol ko dói ma ga tar tás az övé. „A
kri ti kus az író és ol va só ne ve lő je, a kö zös ség szó csö ve, az iro da lom (és tár sa da lom)
jö vő jé nek épí tő je, egyen ge tő je és az iro da lom te kin té lyé nek vé dő je is.” Az iro da lom
nem „kaszt sze rű en sze lek tá ló dísz klub”, de nem is „lut ri, pá lya ke re ső sze ren cse já −
ték, ahol hi va tás tu dat, te het ség és be csü le tes kö zös sé gi ér zés nél kül is le het sze −
ren csét pró bál ni és ér vé nye sü lést ke res ni.” Ar ra is rá mu tat, kik vé del mé ben és mi −
lyen „iro dal má rok” el le né ben szól nak el vei. El bi zony ta la no dott kor ban, út ke re ső idő −
ben egye nes be széd az övé. Az ide o ló gi ai han gos ko dók tör te té se 1956−ban még
csa ta zaj tól han gos. Igaz prog ram az övé, a ro mok ból szü le tő és ká osz ban épít ke ző
iro da lom ber ke i ben. Mai tu da tunk kal ne héz meg ér te ni, még el kép zel ni is, az ak ko ri
gon do lat sze gény sé get és ha mis tu dat mé re te it, el fo gad ni pe dig (szin te) le he tet len,
de szól nom kell ró la, mert egy kor va ló ság volt. Az az óta meg tett utunk így raj zo ló dik
elénk tisz tán és ér zék le te sen.

Az „utó hang” se reg szem lé je az 1955−ös év ti zen két köny vé ről szól. A mű ve ket
már ér té kel ték – Fábry, Rácz –, Tur czel a már ki ala kult ké pet gaz da gít ja új vo ná sok −
kal. Gyurcsó Ist ván ver se i ről szól va – Anyám mo so lyog – meg fog ja „a té ma− és él −
mény gaz dag ság”, a köl tő a „gaz dag mon da ni va lót azon ban csak rit kán tud ja [...]
egyen ran gú mű vé szi for má ba ön te ni [...] sok, tar tal mi lag ér té kes, po li ti ka i lag he lyes
és pár to san szép gon do la ta van”, de „eze ket a gon do la to kat nem köl tő i leg ad ja
elő”. Ve res Já nos Tü zek és vi rá gok cí mű kö te té ben „él mé nyek ről be szél, ame lyek
fi a tal szí vét őszin tén he ví tik, de ma gát ezt a he vü lést, a bel ső égést és iz zást nem
kap juk meg ver se i ben”. Ve res „ver sei szin te ma gu kat sza val ják, ol vas va őket az em −
ber ön kény te le nül is a pó di u mot ér zi a lá ba alat t”. Vi szont ben ne „él leg in ten zí veb −
ben tör té nel mi és iro dal mi ha gyo má nyunk [...] után ér zé sei: a sa ját al ko tá son be lül
ön kény te len ki csa pó dá sai a köl tő lel ké ben al ko tó an és ins pi rá ló an élő ha gyo mány −
nak”. Mács Jó zsef pró zá ját – Végnélküli gyû lés – már Rácz Oli vér is meg bí rál ta. Rácz
„kri ti ká ja meg je le né se kor túl sá go san ke mény nek, szi go rú nak ha tott, no ha [...] nem
volt igaz ság ta lan, sem ri deg, csak szo kat lan”. Tur czel lé nye gé ben egyet ért Rác cza l,
ám „egyes írá sok ban [...] ígé re tes írói ér té ke ket” is lát, pél dá ul Mács „fi nom meg −
fi gye lő ké pes ség ét”, „pom pás ér zé két”, „a pa raszt em ber gon dol ko dá sá nak és ész −
já rá sá nak be mu ta tá sa te rén. Itt Mács né ha már olyan erős és mély tud len ni, hogy
szin te a leg job ba kat [...] jut tat ja eszünk be.” Jó ér zék kel már ko rai mun ká i ban is
mint egy „meg sej ti” Mács sa já tos írói lá tá sát, iga zi erős sé gét. Sza bó Bé la re gé nye
– Mar ci, a cso da ka pus – kap csán a re gény mű fa ji ter mé sze té ről me di tál: „...az áb −
rá zo lás tel jes sé ge [...] azt kö ve te li meg, hogy a va ló ság nak ar ról a ré szé ről – ame −
lyet áb rá zo lás cél já ból ki vá lasz tott – olyan sok ré tű és még is egész ké pet ad jon,
amely az esz mei cél ki tű zés ál tal meg kí vánt ös  szes lé nye ges vo ná so kat tar tal maz −
za.” A re gény ben né hol „a gye rek fő hős jel le me túl ex po nált”.

Tur czel mun ká ja szel le mé hez, mint egy a lel kü le té hez hű en ír ja az Utó szó az utó -
hang hoz cí mű fe je ze tet, mely ben ami att men te ge tő zik, hogy nem szólt „az el múlt év
nagy iro dal mi él mé nyé ről, Fábry mű vé ről, A gon do lat iga zá ról és több más prob lé má −
ról”, de „mind nyá jan tud juk, hogy nincs iro dal mi la punk és en nek kö vet kez té ben az
úgy ne ve zett flekk−po li ti ka ál tal is irá nyí tott iro dal mi szü le tés−sza bá lyo zás is fo lyik ná −
lunk”. Ez zel lé nye ges pont hoz érünk! Az iro dal mi lap hi á nya ak ko ri ban már köz be −
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széd tár gyát ké pe zi, író gyű lé se ken is fel−fel ve tő dik, bú vó pa tak ként vi sel ked ve hal lat
ma gá ról, ám írott szö veg, meg győ ző szö veg kör nye zet ben, alig ha nem elő ször rög zí ti.
S ép pen egy ered mé nyes iro dal mi esz ten dő ér té ke lé sé ben ve tő dik fel az igé nye. Tur −
czel fel ve té se köz ve tett, de ha tá ro zott. Mél tó hoz zá, a gon do lat ez után ott lap pang
szö ve gei mé lyén vagy mö gött, igen, bú vó pa tak ként, már tu dunk ró la, kö zös igé nyünk
tár gya, mind nyá junk aka ra tá nak ki tel je se dé se. Fel me rül, mint a fej lő dés aka dá lya,
hi á nya a jobb al ko tó mun ka kor lát ja, az ér té ke lé sek és a szak mai szá mon ké rés va −
ló di, iro da lom hoz mél tó fe le lős sé gé nek a gond ja.

Ozs vald Ár pád ról írt köl tő port ré ja mö gött sa já tos, ko ra be li iro dal mi éle tünk re jel −
lem ző szo ci o ló gi ai tény áll: Ozs vald és Tur czel együtt lak nak al bér let ben. A ta nár és
di ák la kó tár sak, a köl tő és kri ti ku sa egy fe dél alatt él, s úgy is, mint szer kesz tő és
szer ző. Tur czel bí rál ja és vizs gáz tat ja Ozs val dot, míg a köl tő szer kesz ti Tur czel kéz −
ira ta it, sors tár sak és ba rá tok, s a ket te jük köz ti kor kü lönb ség mel lett kez dő iro dal −
má rok. Tur czel bí rá la tá ban egy kö zel ről sem esz mé nyí tett, ám pél da ér té kű nek vélt
lí ra ké pét vá zol ja fel. Meg ér zi Ozs vald ban a sa já tos, em lé ke ző−me di tá ló köl tőt, lát ja
for mai tö ké le tes ség re va ló tö re ke dé sét, és vé di (is) a „pár tos ság” hi á nyá nak el le −
ne fel ho zott vád já tól. S az ef fé le vád ak ko ri ban nem volt le be csü len dő! A „pár tos −
ság” tisz tá zat lan fo ga lom nak szá mí tott, mint an  nyi más, amit az esz té ti kai mi nő ség
szo ci a lis ta ér ték mé rő je ként hasz nál tak, akár ma ga a szo ci a lis ta re a liz mus mi ben lé −
te, né mi leg a poszt mo dern fo gal mi meg ha tá ro zá sá nak bi zony ta lan sá gá val, kép lé −
keny sé gé vel is ös  sze vet he tő, en nek el le né re, mint emez is, ve szé lyes fegy ver volt.
Kön  nyen, koc ká zat men te sen szá mon kér he tő „mi nő ség”. Ozs val dot Tur czel po eta
doc tusi al kat nak ne ve zi, aki „kü lö nös gon dot for dít a for ma és tar ta lom har mó ni á já −
ra, a ki fe je zés vá lasz té kos sá gá ra, a mű faj ok kal szem ben tá masz tott el mé le ti és
esz té ti kai kö ve tel mé nyek re [...] for ma sze re tet és for ma gon dos ság nem je lent még
ön cé lú for ma kul tuszt [...] esz mei ma ra di sá got [...] re ak ci ós vi lág né ze tet [...] az,
hogy a lí ra te  rén leg több ször ép pen az egy sze rű ség re va ló tö rek vés jel lem zi [...] ért −
he tő, hi szen az egy sze rű ség a lí ra egyik leg spe ci fi ku sabb mű fa ji sa ját ja [...] az
»egysz erű« a köl té szet ben nem a »prim itívet« je len ti, ép pen a for dí tott ja an nak, amit
pri mi tív nek ne ve zünk [...] A mű vé szi egy sze rű ség [...] a sok ré tű és szu ve rén is me −
ret ből va ló vis  sza lé pés: csak a lé nye ges re és fon tos ra (va ló vis sza lépés) [...] a bo −
nyo lult nak, szö ve vé nyes nek, el vont nak köz vet len, kön  nyed és még is tel jes ki fe je zé −
se.” Az idé ze tek ből nem csak az tű nik ki, hogy a fi a tal köl tő lí rá ja mi lyen fon tos – új −
sze rű en szo kat lan fo gal mak és el mé le ti meg ál la pí tá sok – esz té ti kai fej te ge té sek le −
he tő sé gét kí nál ja Tur czel nek, s te gyük hoz zá, a Fábry−szöveg ekhez mél tó tisz ta ság −
gal és mély ség gel, ha nem a ko ra be li iro dal mi köz be széd prob le ma ti kus sze gé nyes −
sé gé re és Tur czel cél irá nyos sá gá ra is kö vet kez tet ni en ged. Meg jegy zi, hogy a köl tő
„kü lö nös múlt−szem lé le te [...] a gyer mek él mé nye ket nem ér té ke li át fel nőtt−él mé −
nyek ké [...] – mint pl. Szép Er nő spe ku la tív lí rá ja – a gyer mek sze mén és ér té ke lé −
sén ke resz tül tük rö zött múl tat ál lít ja sze münk elé [...] a fel nőtt for ma i lag ki egyen sú −
lyo zott elő adá sá ban ad ja elő [...] a fel nőtt min den tar tal mi hoz zá adá sa, utó la gos át −
ér té ke lé se, esz mei kor rek ci ó ja nél kül.” Ki tű nő, ér vé nyes meg lá tá sok. Hi te les esz té −
ti kai szem pont ok ról és ér té kek ről szól nak, me lyek kel ne he zen is mer ke dik az iro da −
lom, kü lö nö sen han ga dó kép vi se lői, akik a tár sa dal mi esz mék bű vö le té ben mind er −
ről ke ve set tud nak. De Tur czel nyel vi ere je el fo gad tat ja őket, igaz sá ga it az esz té ti −
kai tör vény ere jé vel ru ház za fel. 
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VI
Mert van a nyel ve ze té ben va la mi meg győ ző en hi te les nyel vi erő. Fábry stí lu sán meg −
érez zük a ki tel je se dett ség nek, a tör té nel mi idő nek va la mi fé le sa já tos és egyé ni ar −
cha iz mu sát, gon dol ko dá sa klas  szi ci tást tük röz és a hang ja orá ku lum sze rű. Tur czel
stí lu sa az idő ben szü le tik, a kor ter mé ke. Az iro da lom mal együtt lesz, an nak igé nye −
i hez mér ten gaz da god va, tár gyi la go san gon do la ti stí lus ke ve re dik ki be lő le, az élő −
be széd emel ke det tebb – iro dal mi – má sa, me lyet gyak ran lí rai és/ vagy me ta fo ri kus
jel zé sek ár nyal nak, köl tői ké pek, ha son la tok sző nek át. Szól tam már Tur czel „gaz −
da” köz ér ze té ről, nyel ve ze té nek plasz ti ci tá sát is érin te nem kell! Az em lí tett, lí rá ba
ol dó dó jel zők és ha son la tok, gon do la ti szö ve ge i nek a képisége – mind ezen stí lus je −
gyek élő vé, idő sze rű vé és az iro da lom hang vé tel éhez ha son ló vá te szik írá sa it, gon −
do la ta it. A kor po zi tív szel le mi sé gé nek nyel vén szól nak. Szer ves ré szei a köz be széd −
nek, ám pon tos ság ban és gon do la ti ság ban fe let te is áll nak, a sza ba tos, ma gya ros
stí lus kö ve tel mé nyé nek meg fe lel ve ak tí van re a lis ta szem lé let re ta ní ta nak. Tur czel
esszéisztikus köz vet len ség gel és az élő be széd meg győ ző ere jé vel ír ta nul mányt, kri −
ti kát. Re a liz mu sa nem mű fa ji is mérv, nem cím ke, ha nem élet ér zés. Al ka ti tu laj don −
sá ga, élet ta pasz ta la ta i ból s a meg élt tör té nel mi idő ből kö vet ke zik, olyan erők él te −
tik, ame lyek fér fi vá ér lel ték és gon dol ko dó vá tet ték. S ar ra ta ní tot ták, hogy vál lal ja
ko rát és lét hely ze tét. Sa já tos pél da er re az olyan fo gal mak hoz va ló vi szo nya, mint
az osz tá lyok el mé le te, a tár sa da lom épí tő jel le ge, a szo ci a lis ta ter vek igen lé se. Bí −
zik ben nük, és el fo gad ja őket, szól az ér de kük ben. De érez zük, hogy fel fo gá sá ban
és szó hasz ná la tá ban ár nyal tab bak a fo gal mak, az osz tály harc szót alig hasz nál ja,
és az osz tály el len té tek mint egy sa ját ta pasz ta lat ként, szo ci á lis−szo ci o ló gi ai ér tel me −
zés ben je len nek meg ná la, mé lyebb – éle tes – igaz sá guk ke rül elő tér be. Olyan tu −
dás ele mek lesz nek ezek, me lyek nek nem ak tu á lis−moz gó sí tó funk ci ó juk, ne tán se −
ma ti ku san el íté lő sze re pük van, ha nem „csak ” ta nul sá guk. Szó tá rá ban és ér ték −
rend jé ben az olyan fo gal mak, mint az épí tés, az osz tály hű ség, az el kö te le zett ség és
más jel sza vak nem ide o ló gi ai ér té ket je len te nek, ha nem va la mi fé le hu má nus ér te −
lem ben vett mo rá lis né ző pon tot és kö zös sé gi jel le gű en vál lalt fe le lős sé get. Nem
han goz tat ja, ám ér zi a vox humana idő sze rű ér zés kö rét és fo gal mi je len tő sé gét.
A tisz tá zat lan fo gal mak ból és Tur czel – s iro dal munk – ön tör vé nyű fej lő dé sé ből az −
tán olyan el lent mon dás ok lesz nek eb ben az idő ben, öt ven hat ki su gár zá sá val sú lyos −
bít va, ame lyek az iro dal mi gon dol ko dás és az esz mei ki hí vá sok el lent mon dá sa i ból
szü let nek. Együtt lét ük ben sű rű söd nek és nyílt csa tá ro zá sok ban csa pód nak le, me −
lyek ben Tur czel, a fel tö rek vő hi te les iro dal mi erők ol da lán áll va köz pon ti hely zet be
ke rül. Mi e lőtt azon ban er re rá tér nék, szól nom kell az Írá sok mér le gen töb bi írá sá ról,
me lyek ben a szer ző újabb mű fa ji és írás be li te rü le te ken ki tű nő ér zék kel bő ví ti gon −
dol ko dá sunk s az iro dal mi ság ha tá ra it.

Jó pél da er re Eg ri Vik tor Öt szín da rab cí mű kö te té ről 1957−ben írt ter je del mes ta −
nul má nya. A „szín da rab” mű fa ji meg ha tá ro zás helyt ál ló, szlo vá ki ai ma gyar drá ma −
iro da lom ninc s. A mű faj ban egye dül Eg ri al kot, nem ér dek te le nül, de fő leg idő sze rű −
en. Tur czel Eg ri mű vei kö ré cél sze rű drá ma el mé le tet ke re kít. Gon do la tai ál ta lá ban
is ér vé nye sek, az író ra vo nat koz tat va pe dig ta lá ló ak. Eg ri mar káns vo ná sai „a ha tá −
ro zott sű rí te ni és szer kesz te ni tu dás, a ki tű nő té ma ér zék: in ven ci ó zus ság, a jó jel −
lem al ko tó kész ség és a mély er köl csi−esz mei meg ala po zott ság”. Ál ta lá ban „az epi −
ka fe lől ér ke ző író sok szor ép pen a drá mai sű rí tést nem tud ja meg ol da ni”. Tur czel
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a há bo rú előtt írt Ge de on-há zat és az 1946−ban szer zett Él ni kell cí mű da ra bot tart −
ja fi gye lem re mél tók nak, s ko moly lé lek ta ni ér zék kel jel lem zi őket. A kö zös út – me −
lyért a szer ző Ál la mi Dí jat ka pott – és Eg ri ké sőb bi mű vei azon ban már ke vés bé ra −
gad ják meg. Még a Há zas ság cí műt elem zi lé lek ta ni ér zék kel és mi nő sí ti ked ve ző −
en. Esz té ti kai szem pont ja it az zal ma gya rá zom, hogy Tur czel ösz tö nös iro dal mi ér zé −
ke lé se a há bo rú előtt és alatt for má ló dott, te hát „ha gyo má nyo san”, mint egy klasz  −
szi kus ér té kek men tén lett, és az öt ve nes évek irány za tos, dog mák ra épü lő, se ma −
ti kus ki té rő it kép te len el fo gad ni. En nek tud ha tó be, hogy a mű vek ben az „em be ri”
vo ná so kat−vo nat ko zá so kat ke re si, s el ma rasz tal, ki fo gá sol, fenn tar tás sal él, ami kor
az ide o ló gi ai kény szer hi tel te len sé ge i vel ta lál ja szem ben ma gát. A tra gi kus ról Shel −
leyt idé zi: „Tra gi ku san hat az egyén, ha szük sé gét érez zük, hogy tet te it men te ges −
sük, de köz ben foly vást tud juk, hogy a tett nek szük sé ge van a men te ge tés re.”

Fábry Zol tán ju bi le u mát ün nep lő írá sá nak al cí me: Egy har cos élet se reg szem lé je
a 60. év for du ló ján. Ahogy Fábry alak ját vá zol ja és írói ér de me it ös  sze fog ja: hi te les
és ér vé nyes szel le mi arc kép! Tár gyi la go san emel ke dett, de nem lel ken de ző, el is me −
rő, ám nem ma gasz ta ló, Tur czel nak nem tu laj don sá ga a lel ken de zés. Fel tét le nül el −
fo gad ja őt, de a kri ti kai pil lan tás szá má ra is hagy rés nyi le he tő sé get. Fábry nagy író
és pél da ér té kű, tisz ta lé lek, de nem em ber fe let ti lény. Jel lem zé sé re őt ma gát idé zi
1931−ből: „...a har cos író: a kel le met len, a ké nyel met len kor társ, a kor pa rancs ra fi −
gyel mez te tő és felelőssé grevonó, az ál lás fog la lás, az el len őr zés, a meg győ ző dés
egy ol da lú fa na ti ku sa. Író, aki nem akar mint író el kü lö nül ni, aki nem bú jik a hi ú ság
és a szel le mi arisz tok ra tiz mus gya nús vé dő paj zsa mö gé, de aki [...] tu da to san is
részt akar ven ni a tör té né sek ben.” Tur czel hoz zá te szi sa ját gon do la tát, Fábry: „Egy
ál mok ban dé del ge tett és száz szor el kép zelt és el ter ve zett in di vi du a lis ta−in tel lek tu á −
lis élet szí nes vá gya it dob ta fél re, a tisz ta mű vé szet szel le mi gyö nyö re i ről mon dott
le, ami kor a harc nak er re az út já ra, az egyet len be csü le tes írói út ra lé pett.” Hoz zá −
ten ném: az ok a ki sebb sé gi lét kény sze re (is) le he tett! Olyan csap da ez, amely ből
az em ber ösz tö nö sen, ám szük ség sze rű en ke re si a me ne kü lés le he tő sé gét. Ta lán
a hu ma niz mus, a fo lya ma tos ság vágy s a de mok rá cia, pél dá ul a vox humana irá nyá −
ba. Tur czel is sej ti, s Fábry vo nat ko zá sá ban vi szi a köz tu dat ba a kul tú ra év ez re des
kül de té sé nek és az iro da lom fel ada tá nak a – Goe the ál tal meg fo gal ma zott – gon do −
la tát: „szám adás há rom ezer év ről”! S vé gül iro dal munk tör té ne té nek a meg írá sá ra
ké ri Fábry t, hogy „ves se meg ez zel a mű vel a sa já tos szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi tra −
dí ci ó nak alap ját, amely re to váb bi utun kon oly nagy szük sé günk len ne”.

VII
Ezer ki lenc száz öt ven hét ben ír ja Lí ránk hely ze te és pers pek tí vái cí mű elem ző ta nul −
má nyát, mint egy új fe je ze tet nyit va iro da lom tör té ne tünk ben. Es  szém ben is. A kez de −
tek óta el telt jó fél év ti zed alatt rap szo di ku san fej lő dik a köz élet, a tör té nel mi idő
(Sztá lin ha lá la, XX. kong res  szus, 1956) ko mo ran ren ge ti a po li ti kai kli sék és ide o −
ló gi ai sé mák, a lel ke se dő iro da lom alap ja it. Ehren burg Ol va dás cím mel ír re gényt.
Ná lunk te het sé ges fi a tal nem ze dék hal lat ja sza vát, s dö röm böl iro dal munk ka pu ján.
A nem ze ti sé gi kul tú rá ban az önál ló ság fo ko zó dó igé nye je lent ke zik, s ki is hív ja az
el len őr zés nö ve lé sét. Az ál lam ha ta lom szá má ra a for ron gó han gu lat gya nús, el len −
for ra dal mi le het. A re for mok csí rá juk ban sin cse nek még je len. Meg szű nik a Cseh −
szlo vá ki ai Ma gyar Könyv ki adó, utód szer kesz tő sé ge a Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv −
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ki adó ré sze, a ma gyar szer kesz tő ség ve ze tő je szlo vák jo gász, pon to sab ban volt
ügyész. Az iro dal mi lap hi á nya már meg fo gal ma zó dott, író szö vet sé gi ös  sze jö ve te le −
ken egy re több szó esik ró la. A vi ták ba fi a tal han gok je lent kez nek. Öt ven hat ér zel mi
fe szült sé gé ből in du la ti töl tet ke let ke zik, s ez köl csö nös gya nak vást visz az amúgy
is el lent mon dá sos iro dal mi fej lő dés be. Kör nye ze té vel és ön ma gá val (is) küzd a ha −
zai ma gyar író, jog gal érez he ti meg a ta laj vesz tett ség ál la po tát, mint egy „egyé ni” ön −
tu dat ra éb red. Az iro da lom ke res ni kez di sa ját ér tel mét, lé te ter mé sze tét és mun ká −
ja irá nyult sá gát, le al ko nyu ló ban az ösz tö nös ség ko ra. A kö zös gon dok is job ban tu −
da to sul nak. L. Kiss Ibo lya ro man ti kus együtt ér zés sel és jó in du lat tal írt re gé nyét
a szlo vák–ma gyar együtt élés ről, a Túl a folyónt (1957) gya nak vás sal fo gad ja a túl −
ér zé ken  nyé vált ha ta lom, s ma gya rá za tot kö ve tel. A fi a tal iro dal má rok (iro dal munk −
kal együt t) az ál lam biz ton sá gi szer vek ér dek lő dé sé nek az elő te ré be ke rül nek, is mert
Ba bos Lász ló ügye, a ma gyar for ra dal mat ün nep lő ver sé nek ese te, s is mert a szer −
ző sor sa. A kor szak szer ke ze tét és han gu la tát tör té né szek dol ga ki bo goz ni. Ne héz
és koc ká za tok tól sem men tes va jú dás in dul, ám min den az iro dal mi – és nem ze ti −
sé gi – gon dol ko dás önál ló su lá sa fe lé ve zet.

Ta nul má nya be ve ze tő jé ben Tur czel meg ál la pít ja, hogy a min den ko ri ma gyar ve ze −
tő mű faj nak, a lí rá nak a ter mé keny sé ge, len dü le te ná lunk ki me rül ni lát szik, köl té −
sze tünk a vál ság je le it mu tat ja, 1952–1953−ban egy− e gy kö tet je lent meg, 1954−ben
ket tő, 1955−ben négy, majd 1956−ban is mét ket tő, 1957−ben pe dig már egy sem.
Bár az elő ző évek a „se ma tiz mus vi rág évei” vol tak, s a ki adói en ge dé keny ség nagy −
fo kú, en nek el le né re a vers hi á nya nyug ta la ní tó, ma gya rá zat ra és vál toz ta tás ra vár.
Tur czel nem ma gya rá za tot ke res, ő vál toz tat ni akar, az „iro da lom gaz dá ja” se gí te ni
sze ret ne. Okok ke re sé se he lyett, a se ma tiz mus meg ne ve zé se és ta ga dá sa mel lett,
új te rü le te ket kí ván fel fe dez ni, be von ni az iro da lom ba, új for rá sok ra, friss hang ra hi −
vat ko zik. A meg úju lást az „után pót lás ban” ke re si. Négy−öt új név ről van tu do má sa,
„aki nek ter més át la ga fe lül múl ja az ed dig ki adott vers kö te tek át la gos szín vo na lát”.
Név sze rint Tő zsér Ár pád ra hív ja fel a fi gyel met, Ko má rom ban ta ná ra volt, ahogy
Konc sol Lász ló nak, Zs. Nagy La jos nak s má sok nak is, te hát jól is me ri őt. Tő zsér
azon ban „egy elő re – meg le pő ér té kei el le né re is – csak kér dő jel. De a jö vő nek,
a hol nap nak a kér dő je le. Olyan kez dő, aki még min den le het, olyan ígé ret, aki min −
dent be tel je sít het – de aki eset leg ön ere jé be be le is fúl hat, for ró lá za i ban el is sor −
vad hat. Egy szó val: ri zi kó, koc ká zat, de már olyan, aki re ten ni ér de mes, aki re ten ni
már kell is!” Szin te apai sza vai rá mu tat nak a fi a ta lo kat öve ző ta nács ta lan ság, nem −
ze dé ki óva tos ko dás, bi zal mat lan ság és gya nak vás ár nya i ra is, amely a fi a ta lo kat
öve zi. De még in kább ar ra, mit kell ten ni az ér de kük ben, ho gyan kell le győz ni a ve −
lük szem be ni el len ál lást, me lyet a ko ra be li vi szo nyok és a nyo mott po li ti kai lég kör
bő ven ter mel, s fe szít az ide o ló gi ai bi zony ta lan ság. Így raj zo ló dik elénk iden ti tá sunk
ter mé sze te, iro dal mi ön tu da tunk fo gal ma és ér zés vi lá ga, „a hol nap kér dő je lei” így
me red nek ránk.

A kér dő je lek ből prob lé mák, meg ol dan dó gon dok lesz nek. A fi a ta lok be mu ta tá sa
– az Új haj tá sok tól éret tebb – an to ló gi át kí ván, a fi no mabb kri ti kai „ros ta rend szer”
iro dal mi la pot fel té te lez. A köz be széd ben élő kér dé sek nagy részt Tur czel szö ve ge i −
ben nyer nek pon tos ki fe je zést, kap nak nyil vá nos sá got, és köz kí vá na lom ként, mint −
egy fel hí vás ként kér nek tá mo ga tást. Tu da tos lé pé sek ezek a hi te les iro da lom meg −
te rem té se fe lé vi vő úton. A kor au ten ti kus tet tei, még ha na i van he ro i kus nak tű nők
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is, még ha kis sé ért he tet le nek is. Iro dal munk úgy nő he tett ki a „sem mi”−ből, mert
en  nyi szel le mi ener gi át és ál do za tos élet erőt öl tek be le, hogy egy ál ta lán le gyen. Aki
sze ret né meg ér te ni iro dal munk ge ne zi sét, ép pen ezek re a „sa já to san esen dő” vo −
ná sok ra és pa rá nyi vol tuk ban is „he ro i kus” erő fe szí té sek re kell fi gyel nie. Két ség te −
len, hogy az iro da lom meg ta nult s ké sőbb is ké pes volt ál ta lá nos ér de kű, kö zös sé −
gi je len tő sé gű kul túr po li ti kai tet te ket, lét fenn tar tó erő fe szí té se ket kez de mé nyez ni.
Kö zé le ti sé ge így sa já tos iro dal mi−esz té ti kai funk ci ó val (is) bírt és a po li ti kum a ko ra −
be li esz té ti kai ér ték ré sze lett. Oly mó don, ahogy Tur czel fel ve ti az „után pót lás” kér −
dé sét és moz gó sít a fi a ta lo kat be mu ta tó an to ló gia meg az iro dal mi fo lyó irat ala pí tá −
sa ér de ké ben. S eb ben köz pon ti sze rep jut az „iro dal mi ros ta rend szer” fi no mí tá sá −
nak csak úgy, mint a for mai kez de mé nye zé sek és esz té ti kai mi nő sé gek sza bad sá gá −
nak is, te hát az új ér ték rend ki mun ká lá sá nak. Szö ve gé ből stí lu sa mel lett – érez zük
gon do la ta i nak mély sé gét, mint egy meg sejt ve a gon dok gyö kér ze tét. „Az iro dal mi
élet leg fel sőbb, in téz mé nyes ros ta rend sze rét a ki adó vál la lat ok je len tik [...] ez a ros −
ta rend szer ná lunk egy ide ig igen nagyszemű ros tá kat hasz nált, most pe dig egyes te −
rü le te ken, így a lí rá ban szü ne tel te ti a ros tá lást. Mint a leg újabb fel vá sár lá si ter vek
mu tat ják, a kö zel jö vő ben csak a ne me sí tett ve tő ma got ter me lők től lesz fel vá sár lás,
s az új ter me lők ter mé nyei rak tá ron ma rad nak. Va jon a ki adó nak – az iro dal mi lap
hi á nya és az ez zel szo ro san ös  sze füg gő, fo lya ma to san és ru gal ma san mű kö dő kri −
ti ka hi á nya mi att – nincs meg fe le lő át te kin té se a lí rai után pót lás pro duk ci ó já ról?
Vagy a be gyűj tött ter més min ták si lány sá ga te szi tar tóz ko dó vá, el uta sí tó vá a ki adót?
Nem tud juk. Min den eset re úgy érez zük, hogy a ki adó nak és ne künk mind nyá junk nak
is szük sé günk van ala po sabb szét te kin tés re és hely zet elem zés re. Ezt a szét te kin −
tést és hely zet elem zést pró bál juk most lí ránk te rü le tén el vé gez ni.”

Tur czel kö rül te kin tő en tu da tos. Lát ja, hogy nem csak iro dal munk té má it, ha nem
a le he tő sé ge it is tár sa dal mi hely ze te és ki sebb sé gi lé te, a kor szel le mi sé ge és ön −
ma ga bel ső erői, ké pes sé gei és vá gyai ha tá roz zák meg. Iden ti tá sá nak ki mun ká lá sa
ön épít ke zést, küz dést, ben ső ener gi á kat és jö vő ké pet kö ve tel. In téz mé nyes te ret és
lan ka dat lan élet erő ket kí ván, hogy az új al ko tó erők meg szü let hes se nek. Az iro da lom
tö rek vé se it po li ti kai té ren is han goz tat ják, Do bos Lász ló, Sző ke Jó zsef és má sok
kép vi se lik „az ügye ket”. Bá bit – Tur czel hi á nyol ja ver se it – „el ta ná csol ták”. Szepsi −
ben a köny ves bolt „se géd sze mély ze te ként” dar va do zik. A tö rek vé sek él nek, az iro −
da lom élet erői moz gat ják a dol go kat. Tur czel hely zet je len té se ar ra szol gál, hogy in −
do kol ja az után pót lás tér nye ré sét és ez ál tal a mi nő sé gi fej lő dés tör vény sze rű ség ét.
Rácz Oli vér pat ri ó ta hang vé te lű, szép ver ses kö te te, a Kas sai da lok (1958) ér zel mi
és for mai érett sé gé vel ár nyal ja az iro da lom han gu la tát. S ami kor 1958 szep tem be −
ré ben meg je le nik az Iro dal mi Szem le el ső, majd az év vé gén a má so dik szá ma,
a dol gok jó úton ha lad nak. Ugyan ez év ben az „után pót lás” be mu tat ko zá sa is meg −
tör té nik: Tur czel La jos vá lo ga tá sá ban és be ve ze tő jé vel meg je le nik a Fi a tal szlo vá ki -
ai ma gyar köl tõk című an to ló gi a. Be ve ze tő jé ben ezt ír ja a „nyol cak ról”: „Az itt fel so −
ra ko zó köl tők el ső sor ban a mű vé szi for ma te rén múl ják felül az elő ző nem ze dék nek
for ma i lag elég gé szimp la, egy szí nű köl té sze tét. Haj lé ko nyabb és gaz da gabb köl tői
nyelv, bát rabb ki fe je zés−ke re sés és kép al ko tás, erő sebb gon do la ti jel leg, dú sabb rit −
mi kai ár nyalt ság és szé le sebb mű fa ji ská la jel lem zi a ter mé sü ket [...] a ki sebb−na −
gyobb köl csön ha tás ok tól, a ha son ló vagy ro kon köl tői at ti tűd től el te kint ve a köl tői
egyé ni sé gük nem hoz ha tó kö zös ne ve ző re [...] Van nak köz tük a köl tői ha gyo má nyok −
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hoz ra gasz ko dó tra di ci o na lis ták, új hang ra és ki fe je zés re tö rő avant gar dis ták, ki for −
rot tak és ke vés bé ki for rot tak [...] egyi kük−má si kuk al ko tó ener gi á it még szin te tel jes
egé szé ben a lá zas for ma ke re sés és ki fe je zés be li újí tás vagy vá lasz té kos ság ra, csi −
szolt ság ra va ló tu da tos tö rek vés emész ti fel. Má sok vi szont az egyé ni hang, a köl −
tői ön ma guk ke re sé se mel lett – fel is mer ték már a köl té szet kö zös sé gi kül de té sét,
em ber for má ló és tár sa da lom ala kí tó sze re pét.”

VIII
Fábry Res po e ti ca (1959) cí mű ta nul má nyá ban azon nal ér té ke li a köny vet. Írá sá ból
már az ele jén ki de rül, men  nyi re nem (csak ) az iro da lom dol ga az „után pót lás” je len −
lé te, men  nyi re lé tünk ügye egy ben, mily fon tos élet jel. A „köl té szet dol ga” te hát el −
ső sor ban a mi ügyünk, s a kö tet a mi örö münk. Es  szé je be ve ze tő jé ben hos  szan tag −
lal ja a lí ra mi ben lét ét, je len tő sé gét és el hi va tott sá gá nak ter mé sze tét, s nem ke ve −
seb bért, mint hogy vers elem zé sek, fo ga lomma gya rá za tok és mo rá lis−esz té ti kai mér −
le ge lé sek után el jus son egy vers kép nyo mán – Tő zsér: „Anyánk ké pén / a vi lág a
rá ma” – a „Köl té szet ko rá nak” meg va ló su lá sá ig – az „Emberországig”. „Édes anya −
nyel vünk – adott sá gunk – és az em be ri ség anya nyel ve – a vi lág tu dat és vi lág szo li −
da ri tás – így lesz együtt és egy szer re res humana, te hát: res po e ti ca.” Fábry ön ma −
gá ban már el ért a „ki sebb ség ből” az egye te mes sé gig – az Ér től az Óce á nig – a szü −
lő föld és nagy vi lág két vég le te nyer ben ne ki fe je zést, írói le he tő sé ge ink és vá gya ink
el lent mon dá sá nak a fe szült sé ge ré gen ben ne él. Szin te min den mun ká ja en nek le −
küz dé sét, al ko tói ös  sze bé kí té sét su gall ja, kép vi se li. A „nyol cak” tel je sít mé nyét is vi −
lág iro dal mi ös  sze füg gé sek ben lát ja, pro vin ci a liz mus és vi lág nyi tott ság bo nyo lult
csap dá já nak a hely ze té ben ér zé ke li, és új – mo rá lis és esz té ti kai – le he tő sé gek lát −
ha tá rát nyit ja a fi a ta lok előt t. Mi köz ben tud ja, hi szen ma gán is meg érez te, hogy
a két le he tő ség az iro dal mi élet ben szem be ke rül egy más sal. Idő sek és fi a ta lok el −
len té te ként? Nem egé szen. In kább a múlt erők s a po li ti ka el len őr ző aka ra ta és
a ter mé sze tes írói al ko tás vágy sza bad szár nya lá sá nak a konf lik tu sa ként. A hí res−hír −
hedt „vox humana pe ré ben” egye dül Tur czel állt ki nyíl tan és ha tá ro zot tan Fábry mel −
lett, emelt han gon, szen ve dé lye sen vé del mez te őt. S a vá dat – a vox humana nem
szo ci a lis ta esz mény, tisz tá zat lan fo ga lom – má sok kal együtt ép pen Bá bi Ti bor kép −
vi sel te, a köl tő, aki től Fábry – s Tur czel is – an  nyit várt. Fábry áru lás nak mi nő sí tet −
te a tá ma dá so kat, és két ség be ej tet te, hogy nem ér tik őt: hogy a vox humana ép −
pen az em ber köz pon tú sá got, a mű faj ként meg je lölt „an ti fa siz mus” pe dig a ha ta lom
ki zá ró la gos sá gá val szem be ni til ta ko zá sát fe je zi ki. A ké sőbb meg je lent A vád lott
meg szó lal és Nap ló ja ré vén tud juk, hogy a ha ta lom „ki zá ró la gos sá ga” alatt a szo ci −
a lis ta ha tal mat (is) ér tet te, s ezt meg is ír ta 1964−ben Anti semi tiz mus cí mű kor sza −
kos es  szé jé ben.

A ha to dik év ti zed leg ele jén mint ha egy−két szür kébb, ese mény te le nebb év kö vet −
kez ne. Fe szült sé gek után, ta nács ta lan sá got kö ve tő en mint ha va la mi ké szü lőd ne.
Ta lán érez ni is, bár még nincs je le. Fábry, né hány pró za kö tet (Kó nya Jó zsef, Mács
Jó zsef, Lovic sek Bé la) okán meg ír ja A no vel la kér dõ je lei (1960) cí mű nagy ta nul má −
nyát a no vel la és el be szé lés mű fa já ról (ké sőbb Az igé nyes ség mû fa ja cí met kap ta),
mely nek cél ja ha son ló, mint a Res po e ti cá nak: fel mér ni a kis pró za ál la po tát és –
a no vel la iro da lom vi lág mé re tű pan gá sa el le né re – egye te mes táv la to kat nyit ni a ha −
zai rö vid mű faj ok nak. Fábry szel le mi sé gé nek a ki tel je se dé se a kor: a nagy vá ra ko −
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zá sok ko ra. A no vel la kér dõ je lei (Az igé nyes ség mû fa ja) olyan egye te mes alap ál lá sú
mun ka, hogy szin te a Ki li man dzsá ró hó fed te csú csa ként ma ga so dik ki a ko ra be li
írás be li ség lan ká i ból, le nyű gö ző fe hér csúcs ként, mely nek kö ze lé ben va la hol He −
ming way meg fa gyott le o párd ja he ver. Gaz dag sá ga ilyen me ta fo rák le he tő sé gét sej −
te ti. Mint egy fel ra gyog va meg elő zi ve le az újab b, im már pró za an to ló gi át az ugyan −
csak Tur czel vá lo ga tá sá ban és be ve ze tő jé vel meg je lent Szlo vá ki ai ma gyar el be szé -
lõ ket. Bár e kö tet szin te min den ha zai pró za írót be mu tat, szín vo na lá ban kö ze pes,
rá adá sul gyen gébb írá so kat is fel mu tat, az az na gyon szét eső szín vo na lat pre zen tál.
Tur czel így lát ja: „...novel laírá sunkat a fej lő dés ben, a kor sze rű sö dés ben fő kép pen
két fo gya té kos ság fé ke zi: az egy re in kább avu ló for mai tra dí ció nyű gei és a mai, kor −
sze rű te ma ti ka hi á nya [...] egé szen el vét ve, itt−ott ész lel jük csak a mo dern pró za
nyel vi és stí lus vív má nya i nak, új szer kesz té si meg ol dá sa i nak és fo gá sa i nak je lent ke −
zé sét, ha tá sát [...] no vel lis tá ink nagy ré sze még a múlt ban idő zik, te ma ti ka i lag
a múlt em lé ke i ből, él mé nye i ből él.” Az tán mint egy új idők nyi tá nya ként le folyt a ne −
ve ze tes „se ma tiz mus−vi ta”, Tő zsér vi ta in dí tó ja nyo mán „bol dog−bol dog ta lan” el ha tá −
rol ja ma gát a se ma tiz mus tól, és új ér té kek után ki ált. Né mi leg „eső után kö pö −
nyeg”, mint ha az iro dal mi gon dol ko dás már túl lé pett vol na fe let te, a gya kor lat azon −
ban bi zo nyos „utó se ma tiz mus” kö pe nyé ben még köz tünk lap pan gott. Ér de mes Tur −
czel vi ta irat ára fi gyel ni. Jó zan és cél tu da tos a hang za var ban. A vi tát hasz nos nak
tart ja, majd a se ma tiz mus oka it és hát te rét ma gya ráz za, Tő zsér ki té tel ét is vi tat ja,
aki „az er köl csi bá tor ság hi á nyá ban” ma rasz tal ja el a se ma ti kus író kat, de Sző ké −
vel is szem be for dul, aki vi szont a se ma tiz mu sért a kri ti ku so kat te szi fe le lős sé. A vi −
tát Fábry Anti se ma tiz musa zár ja le, a már em lí tett es  szé új szem lé le tet nyit és ren −
ge teg gon dot okoz a po li ti ku sok nak. A szlo vá ki ai iro da lom elé pe dig tör vény ként
emel ke dik, s az írók kö te les sé gé vé te szi, hogy tu da to sít sák és át él jék tör té nel mi lé −
tü ket. Az írás be li ség fo gal maz za meg itt kö zös sé gi iden ti tá sát, nem ze ti és ál lam pol −
gá ri kö tő dé se it és esz té ti kai sa já tos sá ga ter mé sze tét.

IX
Tur czel má so dik köny vé nek Írás és szol gá lat a cí me, 1965−ben je le nik meg, al cí me:
Kri ti kák 1958–1964. A cím egy ér tel mű: az írás – szol gá lat. Ma az ál lí tás pá toszt sej −
tet, ro man ti kus emel ke dett sé get su gall, ta lán mo soly ra kész te tő na i vi tást is, ak kor
kor sza kos fel is me rés, fo lya ma tos ság mi nő sé gi ered mé nye, tör vény. Kor pa rancs –
mon da ná Fábry Zol tán. Tur czel is így gon dol ja. Iro dal mi re a liz mu sunk már meg volt
győ ződ ve ró la, hogy tet tek re ké pes élet erő. Az iro da lom ál ta lá ban így vé li, de nem
min dig hisz ben ne, mi ak kor hit tünk. Leg job ban ta lán Tur czel hitt és tet te, amit ten −
nie kel lett. Kö te te el ső írá sá ban A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom fej lõ dé si fel té -
telei 1945 elõtt és után (Iro da lom tör té ne ti váz lat) ös  sze ge zi leg főbb vo ná sa it, az írás
dá tu ma 1960. Kik va gyunk, ho gyan let tünk? Iro dal munk önál ló je gyei, előz mé nyei
1920 tá ján, a ha za vesz tés té nyé ből és a vá rat lan ta laj vesz tés ér zé sé ből szü let tek.
Nagy apá ink egy−két év után fel éb resz tet ték a ko ráb ban már mű kö dő, tisz tes múlt tal
és ered mé nyek kel bí ró pol gá ri−kul tu rá lis tár su lá so kat, egye sü le te ket: a po zso nyi
Toldy Kört, a ko má ro mi Jó kai Egye sü le tet és a kas sai Ka zin czy Tár sa sá got. Ve lük
kez dő dött a „szol gá lat ide je”, szol gál ták a ma gyar iro da lom, nyelv és kul tú ra ügyét,
zson gí tot ták a ha za− és nem zet vesz tés fáj dal mát, szol gál ták a ki lá tás ta lan nak tű nő
jö vőt. Az apák ma guk ba – kö re ik be zár kóz tak, em lé ke ik nek él tek. La pok in dul tak
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ilyen szel lem ben, ma gyar or szá gi emig rán sok ak ti vi zál ták őket, van a ma gyar ság tu −
dat ban, szel le mi ség ben va la mi el pusz tít ha tat lan élet erő. Az er dé lyi iro da lom tör té −
nel mi je len lét re, ko ráb bi önál ló sá gá ra tá masz kod va újul meg, a mi iro dal munk nak
rá kell éb red nie előd nél kü li sé gé re, ha gyo mány ta lan sá gá ra, a pusz ta ság ra, mely ből
ki haj tott. Ez a sem mi−ér zet, a ma gány−ér zet ké sőbb is alap vo ná sa lesz. Zsi ge ri él −
mény, mely től nem sza ba dul hat, ösz tön, amely a szár nya lá sát gúzs ba kö ti, szol gá −
lat ra kész te ti. Hogy mit szol gál jon? A sa ját lé tét, ez lesz az „Ügy”−e! Márai pol gá rai
is az Ügyet szol gál ják, ők tud ják, mi az. Iro dal munk ek kor kez di ta nul ni, ho gyan szol −
gál ja az Ügyet, és egy ál ta lán, mi az?! Ta lán a nem zet tu dat ma gá ra vo nat ko zó, szel −
le mi éb re dé se. Rész ben ro man ti kus, esz mék ben hisz, és meg va ló sít ha tó sá guk ban
bí zik, de biz tos, hogy emel lett va lós és igaz élet erő. Tu da tos tet tek re sar kall, és él −
ni ta nít! Me ta fi zi kai je len ség és spi ri tu á lis él mény, még is konk rét, szin te kéz zel fog −
ha tó. Bár az Ügy meg fog ha tat lan, még is min den ki tud ja vagy leg alább is sej ti a lé −
nye gét. Leg in kább a nyel vi kul tú rá ban gyö ke re zik, ál ta la fe je ző dik ki és a tör té ne lem −
ből táp lál ko zik. A nagy tör té nel mi él mé nyek kö zös élet ér zést te rem te nek, az ab ból
kö vet ke ző va ló ság szem lé let pe dig kul tú rát, er köl csi ma ga tar tást su gall. Mi ért fej te −
ge tem mind ezt ilyen rész le te sen? Azt sze ret ném meg vi lá gí ta ni, hogy mi lyen mó don
és mi ért ép pen ak kor ala kult ki iro dal munk nak az a tu laj don sá ga, amit egé szen
egye di vo ná sá nak ér zek. Ezt a vo ná sát, sa já tos tör té nel mi lé té nek és jö vő je esé lye −
i nek a vizs gá la tát hely te len len ne ad ab szur dum má fo koz ni, ki ki ál ta ni ab szo lút nak,
de szá mí tás ba nem ven ni, eset leg nem ven ni tu do mást ró la – bűn.

Ahogy az új ra in du lás kor – az öt ve nes évek leg ele jén – szin te a fi zi kai – kéz zel fog −
ha tó je len lét ét kel lett iro dal munk nak meg te rem te ni, egy év ti zed múl tán –, a hat va −
nas évek ben – szel le mi, te hát spi ri tu á lis va ló sá ga alap ja it fo gal maz za. Túl ér zé keny
kö zeg ben, az ide o ló gia ko mor, szi go rú te kin te té től kí sér ve te szi, csí rá zó re form szel −
lem és el bi zony ta la no dás ta po ga tó zá sá ban. Óva tos ér zé keny ség gel, bár nem fél ve,
ön ma ga lé tét ke re si. Rácz Oli vér te szi fel a kér dést: lé te zik−e önál ló cseh szlo vá ki ai
ma gyar iro da lom? Így vá la szol: az el ső köz tár sa ság ban volt, 1938−ban „pró bál ták ki −
ir ta ni”, 1943−ban a „tö vét is ki ás ták”, 1945−től 1948−ig „ha lott tönk ként he vert az
út szé lén”, 1948 „jég tö rő feb ru ár ja ál lí tot ta talp ra. Van.” Nem a kor sza ko lást ér zem
itt fon tos nak, sem a szö veg kör nye zet ben élő, lirizált tör té nel mi sors él ményt, ha nem
a meg ál la pí tást: van! S azt is ér zem, mi ért van. Mert kell, hogy le gyen! De ki nek
kell? Ne künk, ma gunk nak!!! A kor szak írás be li ség ében gyö ke ret vert az aka rat, hogy
meg mu tas suk ma gun kat. Kik va gyunk? Mit aka runk? Ho vá tar to zunk? A kér dé sek,
má ig érez zük és tud juk, szin te meg vá la szol ha tat la nok. Az el lent mon dás tár sa dal mi
és nem ze ti ho va tar to zás el len té tei kö zött fe szül. Lét és tu dat pár har ca fo lyik ben −
nünk, fe je te te jé re ál lí tott idő ben. A „jég tö rő feb ru ár” me ta fo ra meg él, de még re zo −
nál nak a Túl a fo lyón−eset és az 1956−ot kí sé rő „jel zé sek” hul lá mai. Rácz em lí tett
írá sá ban – Ordódy Ka ta lin: Meg ta lált élet című köny vé ről (Iro dal mi Szem le, 1958. 1.
sz.) – Sza lat nai Re zső okán, aki ak kor már Bu da pes ten él, fel ve ti: Pe tõ fi Po zsony -
ban cí mű köny vé ben gyö nyö rű en „ön ma gá ról, ön ma ga út já ról ír pon tos meg fo gal ma −
zást”, de ami kor olyan kö te tet ál lít ös  sze cseh szlo vá ki ai ma gyar ol va sók szá má ra,
amely „ér zé keny vi tá ra ad hat okot […] már a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom tör té −
nel mi hi te lé ről van szó […] Mó ricz nak ezek a szlo vá ki ai tár gyú írá sai nem kép vi sel −
he tik a ma gyar író szlo vá ki ai szem lé le tét. […] A po zso nyi Sza lat nai Re zső – bi zo nyá −
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ra egy meg té vedt pil la nat ra – el fe lej tet te a cseh szlo vá ki ai ma gyar író, a cseh szlo vá −
ki ai ma gyar iro da lom ból el in dult író leg fon to sabb fel ada tát: a híd−ve rést.”

Ed dig épí tés és ön ki fe je zés volt, ez után olyan mi nő ség ki mun ká lá sá ra van szük −
ség, amely az ön ki fe je zés hez és épí tés hez meg győ ző dést, hi tet és szen ve délyt biz −
to sít. A di lem ma gyö ke re it tör té nel münk vég zet sze rű for du la ta i ban és az (írói) lé lek
mély ré te ge i ben kell ke res nünk. Híd ön ma gunk ban! – ír tam 1964−ben, a hi dat, mely
a ki bé kít he tet len nek tű nő vég le te in ket ös  sze kö ti, „ön ma gunk ban kell fel épí te ni”.
Tur czel 1961−ben Fábry Pa lack pos tá ját ér té ke li, s elé ge det len. A mű nek, ahogy az
1934−es Kor pa rancs nak és az 1937−es Fegy ver s vi téz el len nek is, meg kel lett vol −
na előz nie A gon do lat iga zát, s be ve zet nie a há bo rú után szü le tő Fábry−könyvek so −
ro za tát. „Hi ány ér ze te könyv ki adá sunk jel lem ző je”, ír ja Tur czel, de – te szem hoz zá –
a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom hely ze tét is jel lem zi az eset. Fábry Pa lack pos tá ja
s a má sik két mű ve is „idő zí tett bom bá nak” szá mí tott, ahogy múl tunk is, s csak
meg szűr ve, „meg szer keszt ve” vál ha tott nyil vá nos sá. Mert a múlt egy re job ban elő −
tér be ke rül, ami a tör té ne lem tu dat for má ló dá sá nak je le, fel tö rek szik és sor sunk
előz mé nye i re, gond ja ink fo lya ma tos sá gá ra fi gyel mez tet. Tur czel a Szloven szkói kül -
de tés: 1938 cí mű Fábry−esszéből idéz: „Volt egy hi tünk, volt egy ál munk: a szloven −
szkói ma gyar szel le mi ség lesz az az archimédészi pont, amely ki for gat ja sar ka i ból
az ed dig volt, tes pedt, ko nok, el me sze se dett be teg ma gyar éle tet. Szloven szkói ak
let tünk, má sok, új ma gyar ok. A ré gi ek ve szélyt szi ma tol tak ben nünk, de mi ma gyar
ha szon ra ké szü lőd tünk […] Egy ki sebb ség vál lal ta a Ma gyar or szá gon aka dá lyo zott
vagy ve ge tá ló több ség prog res  szív mun ka kör ét.” Majd a Fel vi dé ki szel lem cí mű írás −
ból idéz, 1939 feb ru ár já ból né hány gon do la tot: „Eu ró pa volt a ha zánk, de mok rá cia
a mér té künk és em ber ség a ma gyar sá gunk. Csak az volt és le he tett a sze münk ben
ma gyar, ami em ber sé ges volt, és nem meg for dít va. A szloven szkói ma gyar szel le mi −
ség va rázs sza va és el csé pelt frá zi sa, iga zo ló ja és el ma rasz ta ló ja így lett a vox
humana. Ez az abszt rak ció lett a szloven szkói él mény leg iga zabb va ló sá ga és leg −
főbb is mer te tő je […] S íme a va ló ság: a szloven szkói ma gyar szel lem, po ten ci á já −
nak meg fe le lő en le nem ta gad ha tó po li ti kai erő lett – Ma gyar or szá gon. Po li ti kai fe −
no mén, új ma gyar ér ték jel ző: „fel vi dé ki szel lem”, mely nek lé nye ge és ere dő je azon −
ban egyet len név: Jaross […] Ez a jaros siz mus azon ban nem egyen lő az zal
a szloven szkói sze lem mel, mely nek is mer te tő je gye a vox humana.”

A tur czeli re a liz mus nak fel van ad va a lec ke: ki mun kál ni és meg fo gal maz ni iro −
dal mi ká no nunk ter mé sze tét, va ló ság− és tör té ne lem szem lé let ét, esz té ti kai és mo −
rá lis ér ték rend jét. De úgy meg al kot ni, hogy amit az iro da lom ösz tö nö sen tesz, az
a ká non ban tu da to sul jon. Re form ko ri igény: a kö zös igaz ság le gyen a tör vény. S a hi −
te les al ko tás – mű, igaz tett le gyen. A ki sebb sé gi kul tú ra nem sza ba dul hat mo rá lis
di men zi ó já tól. Egy aránt fon tos a mű esz té ti kai és er köl csi mi nő sé ge. A ki sebb sé gi
sor sot, a ma gyar ság lét hely ze tét és tör té nel mi tra gi ku mát csak mo rá lis ér te lem ben
le he tett meg je le ní te ni. Tur czel azon ban a mű ben nem a vélt vagy va lós ki sebb sé gi
és kö zös sé gi igaz ság dek la rá lá sát ke re si, sok kal in kább en nek az igaz ság nak a hi −
te les meg je le ní té sét, bo nyo lult lel ki sé gé nek ár nyalt ki fe je ző dé sét. A tör té nel mi té −
nyek sú lyá nak meg íté lé sé ben szí ve sen ha gyat ko zik Fábryra, mint egy bi zo nyí tá sul bő −
ven idéz ve őt, alá tá maszt va a tör té ne lem ta nul sá ga it, s ha szük sé ges, ma ga is nyíl −
tan és tö mö ren meg fo gal maz za vé le mé nyét. De a sé rel me ket, a szen ve dést nem tú −
loz za el. Nem esik ér zel mes ség be, szűk sza vú an tény sze rű ma rad, tud ja hogy a meg −
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élt dol gok fel idé zé se amúgy is hul lám ve rést okoz a köz tu dat ban. In kább úgy gon dol −
ja, tér jünk a lé nyeg re: lás suk a med vét! Néz zük az al ko tást, a mű ve ket! Fábry hely −
zet elem zé sei, val lo má sos íté le tei gyak ran ér zel mi leg fű töt tek, szen ve dé lye sek és
né ha ro man ti ku san mo rá li sak, a Tur czeléi tö mö rek, tény sze rű ek, re á li sak. Rész ben
nem ze dé ki, más részt al ka ti a kü lön bö ző sé gük: Tur czel re a liz mu sa Fábry ke ser nyés
ro man ti ciz mu sá ból fo lyik. Ta lán pa te ti kus a vox humana esz mé nye, de ma ga tar tás −
nak ke mé nyen re a lis ta le het.

A hat va nas évek el ső fe le Tur czel kri ti ku si mun ká já nak ter mé keny ide je, „iro dal −
mi gaz da” mi vol tá nak fény ko ra. A könyv ki adás még nem kí nál bí rá la ta i nak ne me sen
faj sú lyos anya got, de a „ros tá lás” már túl van gye rek be teg sé ge in. Meg nőtt az iro da −
lom ben ső biz ton sá ga, me rész al ko tó ked ve, kez de tei eset le ges sé ge i nek báb sze rű
bur ka ha sa do zik, re pe de zik, faj sú lyo sabb mű vek elő ér zet ét érez ni a le ve gő ben.
A kri ti kus hang ja is tárgy sze rűbb és ma ga biz to sabb, ke vés bé el né ző és mé lyeb ben
szán tó. Mint ha tud ná, vagy csak ösz tö nö sen sej ti ta lán, hogy nem csak mű ve ket bí −
rál, ha nem a mű kri ti ka nyel ve ze té nek szint jét, fo gal mi pon tos sá gát és gon do lat gaz −
dag sá gát is nö ve li. Írás és szol gá lat cí mű köny ve hű iro da lom tör té ne ti tü kör. Min −
den fon tos iro dal mi je len ség gel fog lal ko zik. Új ne ve ket von be a drá ma iro da lom ba
(Dá vid Te réz, Kó nya Jó zsef, Lovic sek Bé la), ala pos elem zé sé ben – Váz lat os ké pé −
ben... – szám ba ve szi a mű faj sze gé nyes kí ná la tát. A drá ma iro da lom irán ti ki tar tó fi −
gyel me már−már hi á ba va ló ma kacs ság nak tűn het ne fel, ha nem tud nánk, hogy a
„leg sű rűbb iro dal mi mű faj ban” az al ko tás alap ja it ke re si, az al ko tás bel ső tör vé nye −
it vizs gál ja. A ha zai pél dá kon a leg ele mibb je gye ket ké ri szá mon: a for mai ki egyen −
sú lyo zott sá got és a jel le mek lé lek ta ni hi te les sé gét. Mind egy drá ma is ko lát „ny it”
kez dők ré szé re. Tur czel gon do la ti sá gá ban és for ma ér zék ében is re a lis ta. De ez nem
Ve res Pé ter éle tes szo ci o ló gi ai „sült re a liz mu sa”, sem Né meth Lász ló in tel lek tu á lis
„gon do lat−re a liz mu sa”, nem is Il  lyés „lí rai re a liz mu sa”, sem Fábry „er köl csire a liz mu −
sa”, ha nem Tur czel sa já tos „ki sebb sé gi re a liz mu sa”. Sors ér zé ke lő ih le té sű és lét −
fi lo zó fi ai ter mé sze tű va ló ság ér zet. Spi ri tu á li san meg élt, ter mé sze tes élet ér zés. Az
itt és most re a liz mu sa. Eg ri Vik tor és Sza bó Bé la mű vét ilyen tárgy sze rű en in tel lek −
tu á lis gya kor la ti ér zék kel elem zi. Gyurcsó Ist ván ri port ja it – He gye ken-völ gye ken
(1961) – és Ordódy Ka ta lin „üze mi” re gé nyét – Du ná ról fúj a szél (1963) – a va ló −
ság fel tá ró mű faj ha zai el mé le té nek fé nyé ben lát ja: „...az iro dal mi ri port olyan no vel −
la, amely ből hi ány zik az ál ta lá no sí tás”. Lehocky Te réz „eg zo ti kus tör té ne te i ben” –
Fol tok a na pon (1958) –, me lyek „meg hök ke nés sel ve gyes meg le pe tést” okoz tak
szá má ra, a „cso dás” ele mek va ló sze rű sé gét, az ab szur di tá sok hi te lét ké ri szá mon.

X
A lí rá ban ko moly – sőt ko mor! –, fe le lős mun ka vár Tur czelre. Két ség te len, hogy ő
az al ko tói fej lő dés fo lya ma tos, a leg oda adóbb kö ve tő je és fi gye lő je. Öt ven hat után
nyil ván va ló vá vá lik, men  nyi re ön je lölt iro da lom a mi énk, s mily eset le ge sen in dult az
év ti zed ele jén. A kal ló dó, vi dé ken csel len gő „ős te het ség” fo gal ma jól is mert, a má −
so dik vi lág há bo rú kö rü li évek ben már−már kul tus  szá vált Bu da pes ten. Sér tő Kál mán,
né mi leg Sinka Ist ván, sőt Ve res Pé ter, s ná lunk Sel  lyei Jó zsef is ilyen „eg zo ti ku mok”
le het tek. A ha gyo má nyos vá ro si iro da lom di vat ként ész re vet te, fel fe dez te és a mel −
lé re ölel ve szin te aj ná roz ta kal ló dó ro ko na it. Men  nyi re más volt a mi há bo rú utá ni
hely ze tünk! Sem vá ro si iro da lom, sem va ló di iro dal mi köz élet, írott szó és nyom ta −
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tott be tű, te hát szel le mi kul tú ra nem lé vén, vi dék ről jö vő, s az egy elő re arc ta lan ön −
je löl tek ve szik át az iro da lom „hi va ta los” sze rep kör ét. Az új ság írást, a könyv ki adást,
a kul tú ra szer ve zést. Kez det ben nem tűnt fel, mert min dent jel sza vak él tet tek, de
a gon dol ko dás el mé lyü lé sé vel és a gya ra po dó egyé ni tel je sít mé nyek kö vet kez té ben,
az esz té ti kai ér ték rend mi nő sé gi fej lő dé sé vel sor ra ki de rült az ön je lölt ség tart ha tat −
lan sá ga. Az év ti zed vé gén Tur czel már ál lan dó an do hog. Se gí tő kész és meg ér tő
még, de már nem el né ző. Sem mit nem bo csát meg. Ér té ke li Cson tos Vil mos lí rá ját,
„nyel vé ben […] van va la mi jó ér te lem ben vett ré gi es íz: hos  szú for rás sal ér le lő dött
za mat, pa ti nás szín, ami nyel vét egyé ni vé, ös  sze té veszt he tet len né te szi”, és –
Fábry val együtt – cso dál ja a vi dé ki köl tő „nép hez va ló hű sé gét”. Za la Jó zsef Csal ló -
kö zi út ra va ló (1959) cí mű kö te té ben vi szont már ke vés jót ta lál, szá mos ki fo gás
után még is „köl té sze tünk nye re sé gé nek tart ja”. Mono szlóy De zső Csak egy szer
élünk (1959) cí mű ver ses köny vé vel na gyon elé ge det len. Egye dü li ér té ké nek „a ki fe −
je ző gon do lat gaz dag és a fo gal mak mé lyé re ha to ló nyel ve zet”−et tart ja. Amit nem fo −
gad el: „...a sze rel mi ön cé lú ság és a pes  szi miz mus sal ele gyí tett ki áb rán dult ság és
bla zírt ság”. Ozs val dot is bí rál ja – Jú dá sa én nem le het nék (1959) –, elég volt a múlt −
ból! A leg ki sebb le gény cí mű ver sé ért lel ke se dik, a kö tet cím adó ja le he tett vol na,
eb ben lát ja a köl tő egyé ni sé gét és cre dó ját: nép me sei hős! El is me ri, hogy „köl tői
nyel ve kü lön fi gyel met ér de mel”, de sze ret né, ha „most már a múlt ból egy lé pés sel
to vább is lép ne, oda, ahol már a nép tart: a je len be, és ver se i vel azt az éle tet is tük −
röz né, ame lyet a nép él”. A kri ti kus szá má ra az iro da lom „ügye i nek” leg fon to sab bi −
ka a je len. Mi tör té nik ma, és mer re vezet(het) az iro da lom út ja? Elé ge det len
Gyurcsó Ist ván Ter mõ idõ ben (1960) cí mű kö te té vel is. En nek okán fon tos gon do la −
tot ír le a múlt ra, a kez de tek re vo nat koz tat va: „Eget ve rő lel ke se dé sünk […] nem
volt hur rá op ti miz mus, ha nem olyan lé lek ta ni és szo ci á lis re ak ció, amit a nagy hor −
de re jű tár sa dal mi vál to zás spon tá nul vál tott ki. Ob jek tí ve azon ban ha tá ro zot tan
a hur rá op ti miz mus lát sza tát kel tet te, mert a szo ci a liz mus kez dő lé pé se i nél egy sze −
rű en nem vett tu do mást a vár ha tó aka dá lyok ról, ne héz sé gek ről.” Gyurcsóban po ten −
ci á li san ér zi a gon do la ti köl tőt, de ver se i ben: „Az iga zi élet fi lo zó fi át több nyi re za va −
ros és nya ka te kert okos ko dás, a bölcs ta nul ság le vo nást is ko lás és sán tí tó szen ten −
cia he lyet te sí ti.” Vá ra ko zás évei ezek, mint ha „az idő mé he va júd na”!

XI
Az tán meg je le nik egy – Tur czel sze rint – „ha mi sí tat lan szlo vá ki ai ma gyar re gény,
a szlo vá ki ai ma gyar ság ed di gi élet út já nak, il let ve az élet út leg ne he zebb sza ka szá −
nak meg be csü len dő szép iro dal mi do ku men tu ma”, Rácz Oli vér Meg tud tam, hogy
élsz (1963) cí mű re gé nye. Mint ha va la mi fé le várt „cso da ként” lát na nap vi lá got. Cse −
lek mé nyes sé ge és me se szö vé se mel lett „a nyelv ben és stí lus ban van a fő ere je”.
A kri ti kus nak a fő hős, Her ná di Ti va dar ket tős alak ja és bo nyo lult lel kü le te is „ho za −
dék”, új té mát és ér ték gya ra pí tó nó vu mot je lent szá má ra, Rácz me se szö vés ének
„krú dys” vo ná sai és han gu la tai nem kü lön ben. A mű „Kas sa−mi li ő jé nek egyé ni sé ge,
egyé ni at mosz fé rá ja van”. „Ér té ke it té má ja me rész sé gé ben, stí lu sa gaz dag sá gá ban
és sok ár nya la tú sá gá ban” lát ja. Őszin te örö me el le né re „ki ve sé zi” a re gényt, fel tár −
ja gyen gé it, és ki pel len gé re zi tar tal mi és sti lá ris túl zá sa it, s azt is meg ál la pít ja, hogy
a szer ző „a mun kás áb rá zo lás ban […] a se ma tiz mus sal szem ben kö te le ző adót is
le ró ja”. Me ta fo ránk hoz hű en úgy lát juk, hogy a „gaz da” jó za nul ér té ke li a ter mést.
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Ám új sze lek friss il la tát ér zi, más han gok csen dül nek, mély szán tás in dul, nyo mán
iga zabb le het a ter més.

A sort Do bos Lász ló foly tat ja, Mes  sze vol tak a csil la gok (1963) cí mű re gé nye
nagy fi gyel met kelt. Újí tó mű, té má já val és for mai meg ol dá sa i val gon dol ko dás ra
kész tet, vi tá kat ka var. Ám a tur czeli bí rá lat ban sincs hi ány, az in du ló pró za író gyen −
géi, eset le ges sé gei pő ré re mez te le ned nek. Té má ja rend kí vü li – a sors él ményt ma
„málenkij ro bot nak” mond juk –, ko rá ban koc ká za tos té ma. Emel lett Do bos mo dern
for ma− és stí lus kez de mé nyei, a bel ső mo no ló gok és az idő sí kok vál ta ko zá sa, az el −
be szé lés én for má ja nagy fi gyel met kel te nek. A val lo má sos múlt szem lé le tet a fi a tal
nem ze dék a sa ját él mé nye i vel kez di, a há bo rú utá ni évek kel: a ki sebb sé gi ön szem −
lé le tet ala poz za, a tör té nel mi sors él mé nyek ter mé sze té nek a vizs gá la tát kez de mé −
nye zi. En nek a nem ze dék nek élet for má ló és lét fi lo zó fi ai sze re pe lesz. Rácz köny ve
„ha gyo má nyos tí pu sú tár sa dal mi re gény”, Do bos már re for má tor, hő sé ben „olyan
ala kot si ke rült meg for mál nia, aki a tár sa da lom mal együtt va jú dik és tisz tul”. Ács
Kál mán „a cseh szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom nak és ezen be lül az ér tel mi ség nek
nem csak jel leg ze tes, de pers pek ti vi kus kép vi se lő je is”.

Tur czel jel lem zé sei mö gött, ahogy Do bos re gé nyé ben is, a kor han gu la tot, az idő
mé lyén dol go zó, ké szü lő dő re form szel le mi ség erő it érez zük. Va la mi fé le gon do la ti
tisz tu lást, a mo rá lis igaz ság ér zet mo cor gá sát, amely friss tár sa dal mi han gu la tot és
szer ke zet for má ló moz gást, a va ló ság lá tás fi no mo dá sát sej te ti. S egy ben ha tá ro zott
lé pé se ket a hi te le sebb iro da lom irá nyá ban. Friss té ma fel ve tést és kri ti ku sabb
szem lé le tet. A mű vé szek kö zös sé gi fe le lős sé gé ből kö vet ke zik, hogy az író, az al ko −
tó erő jó ér te lem ben az élet „re for me re” le het. A meg győ ző dés kül de tés tu dat ként és
élő prog ram ként, szin te zsi ge ri credó ként, élet ér zék be li mi nő ség ként és kény szer −
ként a kor nem ze dé ke i be rög zült, már−már be le kö ve se dett. Ké sőb bi tör té nel mi idők −
ben, más lét fel té te lek kö zött sem sza ba dul hat tak tő le: va ló ság szem lé le tük ér tel mé −
ben élet ér zés ük, in tel lek tu suk haj tó ere je ma radt. Egész éle tük ben hor doz zák, mint
sú lyos ter het – ko lon cot?! –, egy szer fel emel het te őket, majd el buk tat ta, mun ká juk
ér vé nyét bi zony ta lan ná tet te, ját szott ve lük, mint hab ja i val a bú vó pa tak, s még is írói
mun ká juk ér tel mét ad ta. Ter he nyo má sát gyak ran érez het ték, kor pa rancs volt,
mond hat nánk Fábry val. Vagy iga, mely lé nyük ké vált, csap da, mely ből nem sza ba −
dul hat tak.

XII
A mű vé szi lá tás és iro dal mi íz lés ter mé sze te, a té mák és for mák esz té ti kai mi nő sé −
ge nem ze dék vál tá sok kö vet kez mé nyei. Mi nél több nem ze dék él egy más mel lett,
a né ző pont ok és ér ték ren dek zűr za va ra an nál vég le te sebb. De a hat va nas évek ele −
jén még nem tar tunk itt. Hel  lyel−köz zel há rom nem ze dék, az egy re fe szül tebb dif fe −
ren ci á ló dás el le né re is, jól meg fér egy más mel lett. An nál is in kább, mert a kö zös
lét hely zet ös  sze te re li őket. Tur czel esz té ti kai gon do lat rend sze re és nyel ve ze te az
igé nyek nek meg fe le lő en tá gul, mint egy bi zo nyít va, hogy az iro da lom el mé le tek egész −
sé ges fej lő dé se a min den ko ri al ko tó írók mun ká já nak, az élő iro da lom nak a függ vé −
nye. Szem lé le ti gaz da go dá sa ek kor szo ro san ös  sze függ a „nyol cak” tér nye ré sé vel.
Tur czel an to ló gi á juk út ját egyen get te, most he lyet kell csi nál nia el ső kö te te ik nek.
Debut jaik már is mert köl tők mű vei tár sa sá gá ban je len nek meg. Moz gal mas kor; le −
zaj lott és Fábry Anti se ma tiz musá val mél tó pont tal zá rult a „se ma tiz mus−vi ta”, kö vet −
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te a „re a liz mus−vi ta”, pezs gő iro dal mi élet zaj lik a Hét Fó rum cí mű mel lék le té ben,
és az Iro dal mi Szem le ha tó su ga ra és te kin té lye is lát vá nyo san nö vek szik, 1966−ban
ki oszt ják az el ső Ma dách−dí ja kat. Már ko ráb ban iz gal mat kel tett Cselényi Lász ló
debut ja, a Ke sely lá bú csi kó ko rom (1961). Ba rok ko san ára dó vers so ra i nak és bo −
nyo lult lí rai ké pe i nek új sze rű sé ge fe lett nem ze dé kek és vé le mé nyek néz het tek egy −
más sal far kas sze met. Tur czel, s még né há nyan ér tők tud ták, vagy leg alább is sej tet −
ték, hogy az új köl té szet nem csu pán új han got és más lí rai szem lé le tet, ha nem fi −
a ta lo san friss köl tői vi lág ké pet je lent. Már a „nyol cak” an to ló gi á ja is ké te lye ket éb −
resz tett, Cselényi „csi kó ko ra” már−már bot rá nyos volt a szá muk ra. Per sze in kább
csak a kiszenvedőfél ben lé vő se ma tiz mus fo gyó tá bo rá ban ri a dóz tat tak mi at ta –
Tur czel azon ban nyu godt és elé ge dett. Cselényi alap vo ná sa – szen ve dé lyes „in du la −
ta” – „ne megy szer az ego iz mus ér ze tét kel ti”, de ez olyan lát szat, mely nek oka,
hogy a ko ráb ban „fel lé pő köl tők ver se i ben az egyé ni ség leg több ször be le ol vadt a kö −
zös ség be, Cselényinek azon ban több olyan ver se van, amely nek ő az egye dü li ala −
nya és tár gya”. „Az »ön ma ga kö ré ből egy re tá gabb kör re, egy re mes  szebb, egy re tel −
je sebb re vágyó« köl tő gyö ke re ket szag gat, sze re tő ka ro kat tép le ma gá ról, hogy a
»nyír fac send ből« ki sza kad va a zaj ló nagy vi lág ban ki elé gít hes se vég re élet− és él −
mény szom ját s »megválthas sa lé tét s önmagát«” Olyan sza bad ság vágy ez, olyan
me ne kü lés a fa lu tól, a hely től, mely ben a köl tő „ép pen a vi lág szom ját oly an  nyi ra ex −
po ná ló ver se i ben is me ri fel, hogy a szé dí tő mé re tű vé vált vi lág ban az egyen súlyt leg −
job ban a gyö kér hű ség biz to sít ja!” De Tur czel to vább megy, a nem ze dé ki más ság ter −
mé sze tét is lé nyeg lá tó an meg fo gal maz za: „Az elő ző köl tői cso port tag jai előtt még
nem tá rul ha tott fel a vi lág olyan nyílt pers pek tí va ként […] Ne kik elő ször ré gi ren de −
zet len dol gok kal, az itt ho ni kis vi lág ége tő kér dé se i vel kel lett meg bir kóz ni uk. Bá bi és
Gyurcsó el ső kö te te i nek alap hang ját a ha za vesz tett ség és ha za vis  sza nye rés ér zé sei
szab ták meg. Olyan he lyi prob lé mák ból fa ka dó ér zé sek vol tak ezek, ame lyek az
adott kö rül mé nyek kö zött csak a tra dí ció vo na lán fo gal ma zód hat tak meg […] Cse −
lényi vi lág ba tá rul ko zá sa szá má ra az elő ző köl tői cso port tag jai te rem tet ték meg
a le he tő sé get […] Tel jes ener gi á ját a vi lág bir tok ba vé te lé re […] a bir tok ba vé tel mód −
ja i nak a ki kí sér le te zé sé re for dít hat ta.” Fi gyel jük meg Tur czel tör té ne ti lá tá sát és ál −
lan dó an je len lé vő múlt szem lé le tét, mel  lyel szel le mi élet erő ink fo lya ma tos sá gát ér zi
és amely a kez de tek től jel lem zi mun ká ját.

Ve res Já nos új ver se i ben – Tü zek és vi rá gok (1961) – a köl tő „ap ri o risz ti kus lel −
ke sült sé gét” „egyé ni sé gé ből, lel ki al ka tá ból” ve ze ti le. Lí rá já nak alap ja „az em be ri
jó ság hi te, vá gya és aka rá sa”. Ve res köl té sze tét ér té ke li, ám el vár ja tő le „a mű vé −
szi öko nó mi át és ki egyen sú lyo zott sá got, a vers anyag és for málóeszközei fe let ti biz −
tos ural mat”. Fi gye lem re mél tó fej lő dést lát Dé nes Györ gy har ma dik kö te té ben is –
Hal lod, hogy zen ge nek a fák? (1962). Az ele ve ro man ti kus köl tő nél szük sé ges „a
te ma ti ka bő ví té se, a le író mód szer sze re pé nek fo ko za tos csök ken té se és a va ló ság −
szem lé let ana li ti ku sab bá, sok ré tűb bé té te le”. Tur czel kri ti kái ek kor már va la mi fé le
esz té ti kai−gon do la ti tel jes ség re tö rek sze nek, a for mai és lé lek ta ni elem zé sek mel −
lett kor tör té ne ti és szo ci o ló gi ai meg ál la pí tá so kat tesz nek, bi zo nyí tás ként vagy ösz  −
sze ve tő ada lék ként pe dig egye te mes iro dal mi pél dá kat és kul tú rér té ke ket hasz nál −
nak. Mind ez nem csak Tur czel tá jé ko zott sá gát bi zo nyít ja, in kább az iro dal mi mi nő −
sé gek te szik le he tő vé, hogy vé le mé nye meg ala po zott sá gát nö vel je anél kül, hogy tu −
dá lé kos sá vál na. A konk rét mű okán tá gabb em be ri tar tal mak ról be szél. Mint ha ben −
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ne ma gá ban is az iro da lom nyi la do zó lát ha tá rá nak mé lyebb ös  sze füg gé sei tük rö ződ −
né nek. Mono szlóy De zső el ső ver ses kö tet ét még szin te ma ra dék ta la nul el uta sí tot −
ta, a má so dik – Vir rasz tó sze re lem (1964) – már, fenn tar tá sai mel lett, meg ér té sé −
vel ta lál ko zik. Ko ráb bi ma ga tar tá sá nak okát ab ban lát ja, hogy „a más kör nye zet ből
kö zénk ke rült Mono szlóy vers kö te té ből a mi sa já tos prob lé má ink – nem ze ti sé gi lé −
tünk, küz del me ink és pers pek tí vá ink – tel jes mér ték ben hi á nyoz tak”. To vább ra is bí −
rál ja, ami kor a vers ben „A szó el bur ján zik, füg get le ne dik a gon do lat tól, a szük sé ges
je len tés he lyett fe les le ges ci co má vá, a gon do la tot el ho má lyo sí tó bu rok ká vá lik […]
a jobb sors ra ér de mes gon do lat ele jé től vé gé ig ver ba liz mus ban és da gá lyos ság ban
ful dok lik, s egy− e gy vers vagy vers rész let va ló ság gal a vers for ma pa ró di á ja ként, ér −
tel mét ve szí tett szó hal maz ként hat”. A Gye rek já ték−cik lus „pom pás ver se it” azon −
ban nagy ra ér té ke li, mert ezek ben „a tar tal mi−for mai tö rek vés, az ér zel mi és han gu −
la ti fel aj zott ság har mo ni kus és adek vát for má ban fe je ző dik ki […] ru gal mas rit mus −
ér zé ke itt a gye rek da lok sa já tos me ló di á i hoz ha so nul”. A Tör té ne lem a ház te tõn cí −
mű záró cik lus egé szen ki emel ke dő. „Egye te mes gon dok” je len nek meg ben ne, és
„a cseh szlo vá ki ai ma gyar köl té szet meg le he tő sen szín sze gény spekt ru mát ér de kes
szín nel egé szí tik ki”.

Ami kor Tő zsér és Bá bi kö te té ről ír, va la mi fé le bel ső elé ge dett sé get, me ta fo ránk −
nál ma rad va, a „jó gaz da nyu gal mát” ér zem, ami kor a bő ter més ről, ese tünk ben az
em lí tet tek ver ses köny ve i ről be szél. Mint ha alig egy év ti zed nyi iro dal mi mun ka jó
ered mé nyét szem lél né. Tő zsér nél a bon ta ko zó jö vő kép ki lá tá sai, Bá bi nál pe dig a je −
len el ső szin té zi se töl ti el nyu ga lom mal. Tő zsér köny vé re „ki adó po li ti kai ne héz sé gek
és ne héz kes sé gek” foly tán vár ni kel lett, mi köz ben a köl tő so kat bi zo nyí tott, köz írói
pró zá ja, cik kei „ér zé keny tol lú és ha tá ro zott íté lő ké pes sé gű esz té tát és pub li cis tát
ígér nek […] Vi szony la gos »ter méketlen ségének« oka a lí rai él ményt hos  szan ér le lő,
szi go rú igé nyes sé gé ben és a köl tői svá dá tól, ver ba liz mus tól men tes, lé nyeg re tö rő
szűk sza vú sá gá ban rej lik. A szi go rú gon do la ti és for mai öko nó mi á val fel épí tett Tő −
zsér−vers ben rit kán ta lá lunk fe les le ges szót, jel zőt, ké pet vagy gon do la tot. Min den
vers al kat rész nek és tar to zék nak pon tos he lye, lo gi kai és mű vé szi ös  sze füg gé se, je −
len té se és funk ci ó ja van.” Tur czel meg lá tá sa má ig ér vé nyes. De azon vé le mé nye is,
hogy a Mo gor va csil lag (1963) szer ző je „szü le tett re a lis ta köl tő.” „Ez a re a liz mus
ko nok el szánt ság gal fe sze ge ti a va ló ság ra kö ve se dett bur kot és a »lemál lott takaró«
alól kí mé let len, ön kín zó őszin te ség gel tár ja fel »a nyers valót«, a si ma fel szín alatt
va jú dó »kuszált és té pett ideghal mot« […] fo ko zott szen ve dél  lyel ter hes, nyers re a −
liz mu sá ban, asz ké ti ku san kí mé let len igaz mon dá sá ban és őszin te sé gé ben a ra ci o −
ná lis tu da tos ság mel lett bi o ló gi ai de ter mi niz must is ér zünk.” Ki tű nő en lát és pon to −
san kö vet kez tet: „Sze ret nénk azt hin ni, hogy köl té sze té ben a bi o ló gi ai de ter mi niz −
mus ha tá sá val, a ki hí vó dac cal, vir tus ko dás sal szem ben egy re in kább az a tisz ta ke −
mény sé gű és az ap ri o risz ti kus és fa ta lis ta in du la tok tól men tes ra ci o na liz mus ke rült
túl súly ba, ame lyet kö te té nek szá mos he lyén él vez het tünk.”

A Bá bi−kö tet – Tíz ezer év ár nyé ká ban (1964) – kri ti ká já ból elé ge dett nyu ga lom és
jó ér zés árad. A mű az „el ső köl tői szin té zis, il let ve szin té zis kí sér let a Har mad −
virágzás köl té sze té ben”. Bá bi „an teusi föld kö zel sé ge […] hang sú lyo zot tan ha zai és
tör té nel mi leg konk rét kér dé sek fel ve té sén ke resz tül” va ló sul meg. „Amint a mi to ló −
gi ai Anteusnak a föld ben volt az ere je”, Bá bi ban már érez tük a gon do la ti−fi lo zo fi kus
köl tőt, de leg pon to sab ban Tur czel fo gal maz za meg, hogy Bá bi Anteusa „új mo dern
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Ádám ként száll a ma gas ba, az űr be […] hogy egy ma ga sabb pers pek tí vá ból, a fi lo −
zó fia és tör té ne lem böl cse let táv la tá ból ítél je meg a föl dön tör té nő és föl dön vég zett
dol go kat”. A Tíz ezer év su gal la ta em be ri ség−mé re tű pil lan tás ra ké pes, A bi za lom
éne ke cik lus ban „a mi it te ni kis éle tünk konk rét prob lé mái ál ta lá nos po li ti kai és fi −
lo zó fi ai kér dé sek ké tá gul tak ki”. Bá bi lí rá ja „já té ko san töp ren gő ter mé szet fi lo zó fi át”
tük röz, ame lyet „az em be ri ség út já nak, az em be ri szel lem fej lő dé sé nek ko mor vizs −
gá la ta vált ja fel. Az em ber te rem tő ere je a pri mi tív bun kó tól az atom bom bá ig ju tott
el, s a fej lő dés nek ezt az út ját nem csak az ink vi zí ció mág lyái, a rab szol gák és job −
bá gyok ke reszt jei és tü zes trón jai, a fa siz mus gáz kam rái és Hirosi ma rom jai öve zik,
de a sze mé lyi kul tusz ször nyű sé gei is sö tét ár nyé kot (!) vet nek rá […] de a köl tő
sze me elől nem tud ják el ta kar ni azt a fényt, amely az em be ri tör té ne lem út ját be ra −
gyog ja. Ez a fény is az em ber lel ké ből árad, s a köl tő hisz ben ne.”

XIII
Tur czel La jos szel le mi sé ge hi te le sen rög zí ti iro dal munk kez de te i nek fél em ber öl tő −
nyi kor sza kát. A kép szá mos el lent mon dást hor doz hat, de alig ha nem ép pen ezek
tar tal maz zák iro dal munk sa já tos ter mé sze tét. Ami kor 1967−ben ki ad ta múlt szem lé −
le tünk alap köny vét, a Két kor mezs gyé jén cí mű kul túr tör té ne ti mo nog rá fi át, klas  szi −
kus mű vet al ko tott. Tel jes mű a va jú dó idő ben. Ké szü lő dik a „prá gai ta vasz”, iro dal −
munk ban, az Iro dal mi Szem lé ben im már a há bo rú utá ni har ma dik nem ze dék fész ke −
lő dik: a Ve tés−cso port. Majd hat van nyolc au gusz tu sa jön, s má sok kal együtt Tur czel
alá ír egy til ta ko zó ál lás fog la lást. Ké sőb bi ek so rán ez „bűn nek” mi nő sül he tett, olyan
po li ti kai vé tek nek, mely nek kö vet kez mé nyei meg foszt ják őt a le he tő ség től, hogy iro −
dal munk „gaz dá ja” le hes sen. To váb bi – nem ke vés bé ered mé nyes – mun ká ja, élet −
út ja már új tör té net. Ha son ló mély nyo mo kat ha gyó és fon tos, ám más ter mé sze tű.

GYULA DUBA 
THE PRAISE OF THE FOUNDER. ON THE 90TH BIRTHDAY OF LAJOS TURCZEL

The study shows the work of Lajos Turczel from his beginnings, critical beha −
viour, from 1954 to the issue of his monograph titled At the Boundary of Two
Periods to 1967. This period covers the formation of the Hungarian literature
in Slovakia after the Second World War, since after the disfranchisement after
the World War the Hungarian literature in Slovakia begins to take shape from
the beginning of the 1950's, within the already known ideological borders
(thanks to the communistic change in 1948). At the same time this literature
bears all the marks of a new beginning. The author writes on the formation of
the literary life in detail, mentioning the role of literature critique, and parallel
the critical works of Zoltán Fábry and Lajos Turczel. According to the author the
works of Turczel served for the quality of self−consciousness and establishing
the ideas. Turczel understands literature as a kind of service, emphasizes the
necessity of pedagogical critique − although all of this accompanied with aes−
thetical quality.
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Va la mely tes tü let vagy cso por to su lás köz tisz te let ben ál ló, leg idő sebb, leg ta pasz tal −
tabb tag ját gyak ran hív ják nesz tor nak. A név Ho mé rosz Ili ász cí mű epo szá ból ke rült
a nyelv hasz ná lat ba, így hív ták a Tró ját ost rom ló gö rö gök bölc s, öreg ki rá lyát. A Szlo −
vá ki á ban élő ma gyar írók kö zös sé gé ben ez a név már hos  szú év ti ze dek óta a 90.
élet év ét ta po só Tur czel La jost il le ti meg. Mun kás sá ga át íve li a má so dik vi lág há bo −
rút kö ve tő „ma gyar po kol já rás” után ki bon ta ko zó szel le mi és kul tu rá lis éle tünk tör −
té né se it, mű ve lő dé si le he tő sé ge ink kö rül mé nye i nek ala ku lá sát, iro dal munk és kul −
tú ránk nem ép pen szív de rí tő, küz del mek től ter hes tör té ne tét. Nem csak át fog ja, de
pél dáz za, ala kít ja, szer ve zi és fő ként gaz da gít ja egy szor gal mas mun ká val el töl tött,
hos  szú és ter mé keny élet tet te i vel, ered mé nye i vel.

A há bo rút át vé szelt „öre gek” (Fábry, Sas, Eg ri stb.) mel lett orosz lán részt vál lalt
iro dal munk har mad szo ri új ra in dí tá sá nak küz del me i ből. Je len lé te tör té nel münk leg −
kri ti ku sabb éve i ben szin te in téz mé nye ket pó tolt. Élet mű ve szer ve sen és el ide ge nít −
he tet le nül be épült kul tu rá lis köz gon dol ko dá sunk ba, iro dal mi és mű ve lő dés tör té ne ti
ered mé nye ink be. Fel lé pé se óta cse lek vő ré sze se, ala kí tó ja−for má ló ja, sok vo nat ko −
zás ban irá nyí tó ja és ins pi rá ló ja a szlo vá ki ai ma gyar kul tu rá lis, köz mű ve lő dé si, iro −
dal mi és tu do má nyos élet nek. Az iro dal munk nesz to ra meg tisz te lő mi nő sí tést ko −
ránt sem éve i nek szá má val, ha nem tu do má nyos, ok ta tói−ne ve lői, köz éle ti te vé keny −
sé gé nek ered mé nye i vel és nem ke vés bé ka riz ma ti kus sze mé lyi sé gé vel ér de mel te
ki. Tur czel La jos nap ja ink ban az egész ma gyar nyelv te rü le ten is mert és el is mert tu −
dós, aki nek éle te és mun kás sá ga már rég nem ma gán ügy, ko ránt sem „ki sebb sé gi”
pro duk tum csu pán, ha nem az egye te mes ma gyar kul tú ra ér té kes, szá mos díj jal és
ki tün te tés sel ju tal ma zott ré sze. Ez az al kal mi szám ve tés az élet mű kör vo na la it ér −
zé kel tet he ti ugyan, de va lós ér té kei és je len tő sé ge, élet mű vé nek ob jek tív sú lya csu −
pán az im már nyolc év ti ze des ki sebb sé gi lé tünk tár sa dal mi tör té né se i nek, kul tú ra −
te rem tő tö rek vé se i nek, saj tó− és iro da lom tör té net ének stb. kon tex tu sá ban mér he tő
fel meg kö ze lí tő pon tos ság gal. Saj ná la tos tény, hogy sok ré tű, szer te ága zó, vál to za −

SZEBERÉNYI ZOLTÁN

Felelősség és anyagismeret
Adalékok Turczel Lajos életművéhez
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tos mű fa jú te vé keny sé ge ered mé nye i nek csak egy ré sze ma ni fesz tá ló dott könyv
alak ban. Mint egy más fél tu cat könyv és né hány an to ló gia, ös  sze ál lí tás őr zi tu do má −
nyos ku ta tá sa i nak, kri ti kai te vé keny sé gé nek, köz írói és köz éle ti mun kás sá gá nak
leg fon to sabb, az utó kor ér dek lő dé sé re is szá mot tartó ered mé nye it. Leg fel jebb in ter −
júk ból, vis  sza em lé ke zé sek ből, ön val lo más ok ból stb. kö vet he tő nyo mon az a he ro i −
kus küz de lem, amit a „har mad virágzás” iro dal má nak szer ve zé se, ma gyar ta ná rok
ge ne rá ci ó i nak fel ne ve lé se, rend sze res is me ret ter jesz tés, kor sze rű, jó ér te lem ben
fel fo gott nép mű ve lés te rén ki fej tett. Ke vés olyan kér dé se le het nem ze ti sé gi tör té −
nel münk nek, iro dal munk nak a két há bo rú kö zöt ti idő szak tól a har ma dik év ez red kü −
szö bé ig, ami re Tur czel La jos mun kás sá gát meg ke rül ve ér dem le ges vá laszt le het ne
ad ni. Az „el ső és má so dik ki sebb sé gi sors” (1918–1948) idő sza ká ról pe dig sen ki
sem tud ná la töb bet, élő le xi ko na e há nya tott, küz del mek kel és szen ve dé sek kel ter −
hes tör té nel mi kor szak ha zai ma gyar iro dal má nak és kul tú rá já nak fenn ma ra dá sá ért
foly ta tott harc tör té né se i nek. Iro da lom szem lé le té ről, ku ta tá si ered mé nye i ről ugyan
le het vi tat koz ni, de tu do má nyos mun kás sá gá nak vég ső sum má ja nem szo rul kor rek −
ci ó ra. Te vé keny sé gét so ha sem az egyé ni ér dek ve zé rel te, vé le mé nyét nem iga zí tot −
ta a di vat vagy a na pi po li ti ka vál to zó hul lám ve rés éhez. Kez det től fog va a nem be li −
ség szint jén, táv la tok ban gon dol ko dott, min dig a mé lyebb ös  sze füg gé sek ér de kel −
ték. Iro da lom− és mű vé szet szem lé le tét im po záns gaz dag sá gú ol va sott sá gá ra tá −
masz kod va, szé les el mé le ti ala pon bon ta koz tat ta ki, és így te rem tet te meg egy tar −
tal mas és ter je del mes élet mű ki tel je se dé sé nek fel tét ele it.

E so rok író ja év ti ze dek óta fi gye lem mel kí sé ri Tur czel La jos mun kás sá gát. Ta −
pasz ta la tai sze rint min den sok ol da lú ság és sok ré tű ség mel lett élet mű ve legidőtál −
lóbb ré szét vi tat ha tat la nul kri ti ku si, iro da lom−, saj tó− és kul túr tör té ne ti ku ta tá sai je −
len tik, de el évül he tet len ér de me ket szer zett a fenn ma ra dá sun kért, nem ze ti iden ti −
tá sunk meg őr zé sé ért, tör té nel mi és kul tu rá lis ha gyo má nya ink fel tá rá sa és ápo lá sá −
ért foly ta tott küz de lem te rén is.

Med dő kí sér let len ne egy – bár mily te kin té lyes – ün ne pi al ka lom je gyé ben szü le −
tő szám ve tés ke re té ben fel vo nul tat ni Tur czel te vé keny sé gé nek és ered mé nye i nek
egész ar ze nál ját. Ezért ki ter jedt élet mű ve né hány ki emel ke dő pont já nak érin té sé vel
pró bál juk fel idéz ni im már le gen dás sá vá ló alak ját és je len tő sé gét.

A szegénysorsú sza lkai kis di ák út ja a tan szék ve ze tő egye te mi do cen sig – mai
szó hasz ná lat sze rint – si ker tör té net nek tűn het. Ko ránt sem volt az. Tur czel élet út já −
nak kö rül mé nyei so ká ig nem ked vez tek ké sőb bi, haj la ma i nak és adott sá ga i nak, ki −
vé te les ké pes sé ge i nek leg job ban meg fe le lő hi va tá sá nak. Nagy ke rü lők kel, egyé ni
és tör té nel mi ka tak liz mák (sze gény ség, há bo rú, ha di fog ság, ma gyar ül dö zés, kény −
szer pá lyák stb.) után, az op ti má lis kor ha tá ron túl ér ke zett az iro dal mi élet be, si ke −
re i nek, leg ered mé nye sebb te vé keny sé gé nek szín te ré re. Már kö zép is ko lás ko rá ban
író nak és ma gyar–la tin sza kos ta nár nak ké szült. Több meg je lent ver se és no vel lá ja
ta nú sít ja, hogy szép iro dal mi am bí ci ói nem vol tak alap ta la nok. A tör té nel mi kény szer
azon ban jo gi stú di um ra kész tet te. Tár sa dal mi fe le lős ség ér ze te, fej lett kri ti kai ér zé −
ke, nem ze ti sé gi hely zet tu da ta – nem ze ti ki sebb sé günk hasz ná ra – a tu do má nyos és
köz írói pá lya fe lé ori en tál ta. Ápol ni, szer vez ni és ter jesz te ni kí ván ta az iro dal mat. Er −
re elő ször ko má ro mi ta nár ko dá sa ide jén (1951–1954) nyílt le he tő sé ge. Él ve a ked −
ve ző al ka lom mal, mun ká ja mel lett jo gi dok to rá tu sá hoz ma gyar nyelv és iro da lom
sza kos ta ná ri dip lo mát szer zett. Nem vé let len, hogy Sas An dor, a po zso nyi egye tem
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ma gyar tan szék ének ve ze tő je ha mar föl fi gyelt az át la gon fe lü li mű velt sé gű, tá jé ko −
zott hall ga tó ra. Kü lö nö sen az Arany Já nos ról írt szak dol go zat ára, amely ben Tur czel
meg le pő en érett iro dal már ként mu tat ko zott be. A rend kí vül gaz dag Arany−fi lo ló gi át
ár nyal ta új vo ná sok kal. Sas A re form kor me gyei éle té nek raj za Arany El ve szett al kot -
má nyá ban cí mű dol go zat alap ján még a dip lo ma meg szer zé se előtt meg hív ta Tur −
czelt a tan szék re ok ta tó nak. A dol go zat, amely 1954−ben meg je lent a Fák lyá ban, va −
ló ban szo kat lan iro da lom tör té né szi eru dí ci ó val ké szült. Tur czel írá sa azt is bi zo nyít −
ja, hogy ko ráb bi tá jé ko zó dá sa nem volt hi á ba va ló: jo gi mű velt sé ge szem lé le ti ra ci o −
na liz mu sán, lo gi kai gon do lat vi te lén, szép írói am bí ci ói pe dig nyel vé nek plasz ti ci tá −
sán, ké pi te lí tett sé gén ha gyott nyo mot. A ter je del mes, es  szé sze rű ta nul mány szer −
ző je az zal az egy kor köz ke le tű iro da lom tör té ne ti fel fo gás sal – vagy in kább ba bo ná −
val – száll szem be, mi sze rint Arany Pe tő fi hez vi szo nyít va csu pán „szó fo ga dó nyárs −
pol gár” volt, aki ből hi ány zott a for ra dal mi szel lem, a ha la dás irán ti bá tor el kö te le −
zett ség. Tur czel Az el ve szett al kot mány kö rül te kin tő, eru ditív elem zé sé vel, idé ze tek −
kel, pél dák kal gaz da gon il luszt rál va bi zo nyí tot ta, hogy Arany már a pá lyá ja ele jén jól
lát ta és ki mer te mon da ni a kor tár sa dal mi prob lé má it, s ná la a „köl tői bá tor ság és
kri ti kai ki ál lás nem volt epizódikus je len ség, ha nem ál lan dó sult köl tői és em be ri tu −
laj don ság”.

Arany élet mű vé nek, kri ti kai te vé keny sé gé nek ta nul má nyo zá sa nem csak az egye −
te mi kar ri ert je len tet te Tur czel szá má ra, ha nem táv la ti lag is hasz no san be fo lyá sol −
ta iro da lom szem lé le tét, meg ala poz ta al ko tó mód sze re it. Be lő le me rí tet te meg győ ző −
dé sét, hogy az iro da lom egyik leg fon to sabb kö te les sé ge az em be ri−tár sa dal mi ha la −
dás szol gá la ta. Arany pél dá ja nyo mán emel te a mű gon dot, az ala pos sá got eti kai
kér dés sé. Tő le ta nul ta, hogy az iro dal mat nem csak a ki emel ke dő al ko tók al kot ják,
de szi go rú an és kö vet ke ze te sen óv ni kell a szno bok és di let tán sok ha dá tól. Őt kö −
ve tő en tar tot ta egész pá lyá ján át íve lőn szem előtt az iro da lom kri ti ka ta ní tó−ne ve lő
fel ada tát.

Tur czel a ma gyar és vi lág iro da lom klas  szi ku sa in, a né pi írók ki emel ke dő al ko tá −
sa in ki for má ló dó iro dal mi íz lé se és tá jé ko zott sá ga ré vén gyor san be il lesz ke dett a
tan szék mun ká já ba és a las san ki bon ta ko zó iro dal munk fej lő dé si fo lya ma tá ba. Ta −
nít vá nyai sze rint ki tű nő kö zép is ko lai ta nár és is ko la igaz ga tó volt, de ok ta tói−ne ve lői
mun kás sá ga a leg fel sőbb fo kon bon ta ko zott ki a leg ered mé nye seb ben. A kö zép is −
ko lai, a gim ná zi u mi ma gyar sza kos ta ná rok ge ne rá ci ói őr zik és ta nú sít ják ezirányú
te vé keny sé ge ered mé nye it. Élet mű vé nek leg in kább időt ál ló, az egye te mes ma gyar
kul tú ra kon tex tu sá ban is ma ra dan dó ho za ma azon ban iro dal mi éle tünk ben be töl tött
sze re pe, fő ként kri ti ku si, iro da lom− és saj tó tör té ne ti mun kás sá ga, tu do má nyos,
adat fel tá ró és ér té ke lő, rend sze re ző te vé keny sé ge.

Tur czel szór vá nyos előz mé nyek után az öt ve nes évek kö ze pén kez dett pub li kál −
ni. Ele in te fő ként a ma gyar is ko lák prob lé má i ról ér te ke zett, majd a szen ve dé lyes ol −
va só, a lel kes és ér tő iro da lom ba rát hang ját szó lal tat ta meg, a leg mé lyebb ol vas −
mány él mé nye it for mál ta es  szék ké, ta nul má nyok ká. Írá sa i ban sok sze re tet tel, de kri −
ti ku san kö ze lí ti meg té má it, a mű ér tő szi go ra és be le ér ző ké pes sé ge egy aránt ér vé −
nye sül írá sa i ban. Iro da lom esz té ti kai köz hely, hogy az al ko tó írás tu dót leg alább any  −
nyi ra jel lem zi és mi nő sí ti az, hogy mi ről ír, mi lyen té má kat vá laszt, mint a szín vo nal,
a hoz zá ér tés. El ső vi lág iro dal mi ta nul má nyát, amely ben Cer van tes hal ha tat lan mű −
vét, a Don Qu i jo tét ve szi gór cső alá, ér de mes kö ze lebb ről szem ügy re ven ni.
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Tur czel fel tár ja az ál ta lá ban hu mo ros írás nak tar tott tör té net lé nye gi üze ne tét. Az
ál mo do zó, il lú zi ó kat ker ge tő, lép ten−nyo mon fel sü lő „bús ké pű lo vag” ka cag ta tó hely −
ze tei és cse le ke de tei mö gött Cer van tes őszin te fáj dal ma hú zó dik meg né pe és ha −
zá ja sor sán. „Az ol va sók nem érez ték meg eb ben a hu mor erő tel jes esz kö ze i vel
meg al ko tott mű ben az al le gó ri át, és a leg jobb eset ben is csak a lo vag re gé nyek el −
le ni sza ti ri kus tá ma dást lát ták ben ne. Pe dig a hó bor tos lo vag tör té ne té ben ket tős
al le gó ria is van. A véz na, szá nal mas lo vag cson tos ge bé jén lo va gol va Cer van tes tár −
sa dal mi osz tá lyát, az el zül lött és tönk re ment spa nyol kis− és kö zép ne mes sé get jel −
ké pe zi, amely nem ké pes épí tő mun ká val új éle tet, re á lis jö vőt te rem te ni ma gá nak,
ha nem a múlt köd ké pei után fut és a pusz tu lás sal fe nye ge tő si vár je len hez a vég −
leg el múlt di cső sé get ha zud ja vis  sza. Ez a tra gi ko mi kus alak jel ké pez ni hi va tott a
16. és 17. szá zad for du ló já nak Spany olországát, amely nem akar ja tu do má sul ven −
ni a tár sa da lom fej lő dé sé nek új kö ve tel mé nye it és a ha la dás és a va ló ság elől a
süllye dő fe u da liz mus nak ir re a li tá sok ba és fan tá zi ák ba hul ló esz mé i vel bás tyáz za kö −
rül ma gát.” Tur czel lé nyeg re tö rő, frap pán san meg fo gal ma zott ta nul má nyá nak is ket −
tős ér té ke, lé nye gi üze ne te van. Egy részt meg győ ző en jel lem zi a nagy spa nyol író va −
ló di mon da ni va ló ját, más részt – s ez te szi írá sát iga zán ér té kes sé és ere de ti vé –
ma gyar pár hu za mo kat ke res. Meg győ ző en pél dáz za, hogy a ma gyar tár sa da lom nak
is meg van nak a ma ga Don Qu i jo téi. S nem vé let le nül, mi vel a ma gyar tár sa dal mi−
tör té nel mi fej lő dés szám ta lan vo nat ko zás ban a spa nyol lal ro kon vo ná so kat mu tat.

Jó kai Mór Kis ki rály ok cí mű re gé nyé nek Tanussy Dece bál ja szin tén Don Qui jote−i
fi gu ra. Egy ci ni kus, gyá va és de ma góg ne mes, aki az er kölcs és be csü let írott és
írat lan tör vé nye it, ha zá ja leg ele mibb ér de ke it sem mi be ve szi. A ha za fi ság üres frá −
zis szá má ra, át ér zés nél kü li han goz ta tás ra va ló. Még nyil ván va lóbb a pár hu zam ab −
ban, hogy a ma gyar „bús ké pű lo vag” is egy ne vet sé ges rög esz me meg szál lott ja.
Thonuzó ba le szár ma zott já nak hi szi ma gát. Ezt a má ni át, amely nek sem mi lyen va ló −
sá gos alap ja ninc s, az el len sé gei hasz nál ják ki, s er köl csi leg is, anya gi lag is le he −
tet len né te szik. Itt sem egy hó bor tos nemesúr ról van szó csu pán, ha nem a ma gyar −
ság, a ma gyar tár sa da lom tör té nel mi sor sá ról.

Nem ke vés bé em lé kez tet Cer van tes anti hősére Pon grácz Ist ván gróf, Mik száth
Kál mán tra gi ko mi kus alak ja a Besz ter ce ost ro má ból. Ez a 19. szá zad ele jén élő ma −
gyar arisz tok ra ta a 16. szá zad ba ál mod ja vis  sza ma gát, s a ke mény ke zű oli gar cha
és ne mes esz mé kért lel ke se dő lo vag sze re pét eről te ti ma gá ra és kör nye ze té re.

Tur czel a ma gyar pél dák ban és pár hu za mok ban is a hu mo ros fel szín mö gött
meg hú zó dó tör té nel mi−tár sa dal mi erő ket ke re si. Prob lé ma ér zé keny sé gét, elem ző −
kész sé gét, tör té nel mi lá tá sát és iro da lom szem lé le tét jel lem zi az a pon tos ság,
ahogy meg fo gal maz za ész re vé te le it: „Tanussy Dece bál pl. a ma gyar ne mes ség nek
azt a ré szét jel ké pe zi, ame lyet nem he ví te nek sem a re form kor, sem a sza bad ság −
harc ne mes esz méi, amely az ön zés ben és az élős kö dés ben meg átal kod va egy
egész nép jö vő jé vel szem ben ko no kul véd te elő jo ga it és ki vált sá ga it. Mik száth bo −
lon dos gróf ja azt a ma gyar fő ne mes sé get pél dáz za, amely ér tet le nül né zi a pol gá ri
rend szer ha tal mas ki bon ta ko zá sát és a szá má ra ri asz tó va ló ság elől múlt já nak fel −
leg vá ra i ba me ne kül.”

Tur czel rend kí vül ta nul sá go san, fel fe de ző moz za na tok kal te lí tet ten és meg győ ző
erő vel idé zi fel a vi lág iro da lom leg na gyobb sza ti ri ku sá nak, a szar kaz mus utol ér he −
tet len mes te ré nek a szel le mét is. A Gul li ver író já ról, Jonathan Swiftről el mél ked ve
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nem az if jú ság kö ré ben el ter jedt és mód fe lett köz ked velt adap tált vál to zat ra, ha nem
az ere de ti szö veg re tá masz ko dik, amely rit kán je le nik meg a könyv pi a con. Pe dig az
iga zi, az ere de ti leg el gon dolt írói üze net eb ből há moz ha tó ki, mint ahogy Swift írói
nagy sá ga is eb ben kör vo na la zó dik a ma ga ere de ti va ló sá gá ban. Swift nem szó ra koz −
tat ni akar, ha nem le lep lez ni, fel mu tat ni mi nél meg győ zőb ben a ser dü lő ka pi ta liz mus
és a mel let te szí vó san to vább élős kö dő fe u da liz mus fo nák sá ga it, az em be ri gyar ló −
sá go kat stb. Tur czel az ere de ti szö veg me rész szó ki mon dá sai, na tu ra liz mu sa, gon −
do la ti bo nyo lult sá ga és allegórikus zsú folt sá ga, szin te át te kint he tet len szö ve vé nye
mé lyén meg ta lál ja az író, a csa ló dott nak, a min den ből ki áb rán dult nak, a sér tő dött −
nek is mert al ko tó iga zi én jét és szán dé ka it, a mély sé ges em ber sze re tet gúny ba és
ma ró szar kaz mus ba öl töz te tő, az „ér ted ha rag szom, nem el le ned” alap ál lá sú mű −
vész−fi lo zó fus vá gya ko zá sát és küz del me it az em ber hez mél tó éle tért.

Lé nye ge sen de rű sebb han gon, de nem ke vés bé mély re ha tó an em lé ke zik meg
Walt Whit man ről, Ame ri ka el ső nagy köl tő jé ről szü le té sé nek cen te ná ri u ma al kal má −
ból. Whit man köl té sze te új fe je ze tet nyi tott a vi lág iro da lom tör té ne té ben. A Fû szá -
lak cí mű kö te te gyak ran for ga tott ol vas má nya volt Tur czel nek, eb ben je lent meg elő −
ször a szabad ver s, a hét köz na pi szó kincs, a két ke zi mun ká sok, az egy sze rű em be −
rek min den na pi örö me−gond ja köl tői té ma ként. Tur czel iro da lom szem lé le té nek nyi −
tott sá gá ról, a me rész újí tá sok irán ti fo gé kony sá gá ról ta nús ko dik ez a klas  szi kus tö −
mör ség gel, szép írói eré nye ket csil log ta tó stí lus ban meg írt ta nul mány is.

Tur czel vi lág iro dal mi té má jú ol va sói él mény be szá mo lói jó részt Po zsony ba
költöztének el ső éve i ben szü let tek (1954–1955). A tan szé ki fel ada tok azon ban ha −
ma ro san el von ták et től az ál ta la na gyon ked velt té ma kör től. Ele in te – fel te he tő en
Sas An dor su gal la tá ra – kom para tisztikus ku ta tá sok ba fo gott. Má ig for rás ér té kű ta −
nul má nyo kat írt a szlo vák klas  szi ku sok, fő ként a re a liz mus út tö rő i nek (Kukučín,
Hviez doslav, Jesen ský) kap cso la ta i ról a ma gyar iro da lom mal, de ér dek lő dé se, fe le −
lős ség ér ze te ha ma ro san más irány ba te rel ték mun kás sá gát. Ab ban a szi lárd meg −
győ ző dés ben élt, hogy a szlo vá ki ai ma gyar írás be li ség nek, fő ként a szép iro da lom −
nak dön tő vagy leg alább is meg ha tá ro zó sze re pe van a nem ze ti iden ti tás, a szü lő föld
irán ti ra gasz ko dás meg őr zé sé ben, to vább fej lesz té sé ben. Ezért a tan szé ki−po zso nyi
be il lesz ke dés éve it (1954–1957) kö ve tő en min den ere jét a szlo vá ki ai ma gyar iro da −
lom szer ve zé sé re, ápo lá sá ra for dí tot ta. Tu do má nyos irá nyult sá gá nak eb ben a for du −
la tá ban a kény sze rí tő kö rül mé nyek mel lett Fábry sze mé lyes pél dá ja és ösz tön zé se
is dön tő sze re pet ka pott, aki a Har mad virágzás (1954) cí mű ta nul má nyá ban nem −
csak név adó ja lett iro dal munk har mad szo ri új ra in du lá sá nak, de in dí tó lö kést adott
iro dal mi kri ti kánk fej lő dé sé nek is. Ez a ter je del mes ta nul mány je len tet te az el ső tu −
da tos, át gon dolt kri ti kai lé pést a fel vi dé ki ma gyar sá got sujtó ka tak liz mák után.
Fábry ez zel az írá sá val és az egy év vel ké sőbb meg je le nő Ke ve sebb ver set – több
köl té sze tet! cí mű ta nul má nyá val meg te rem tet te iro dalomtörténet−írá sunk alap ve tő
for rá sa it is.

Tur czel – szór vá nyos előz mé nyek után – 1956−tól kez dett át fo gó és rend sze res,
az iro dal mi élet min den moz za na tá ra oda fi gye lő és élén ken re a gá ló kri ti kai és iro −
da lom szer ve ző te vé keny ség be. Az öt ve nes évek ben fel lé pő kri ti ku sok (Tóth T.,
Csan da S., Rácz O.) kö zött egye dül ál ló tu da tos ság gal és konk rét kri ti kai prog ram −
mal kezd te pá lyá ját. Tu da tos sá ga kri ti kai el ve i nek át gon dolt sá gá ban, rend sze re zé −
sé ben is meg mu tat ko zott. El ső je len tő sebb ta nul má nyá ban (Kri ti ka és mû) ös  sze −
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fog lal ta és ars crit i ca−sz erűen ki fej tet te mű bí rá lói el ve it. A klas  szi kus ma gyar kri ti kai
ha gyo má nyok (Baj za, Arany, Er dé lyi) szel le mé hez kap cso lód va kör vo na laz ta a kri ti ka
leg főbb fel ada tát: „...tájékoz tas sa, se gít se, tá mo gas sa az iro dal mi élet két fő té nye −
ző jét: az írót és az ol va sót.” Te vé keny sé gét mind vé gig eh hez az alap elv hez igye ke −
zett iga zí ta ni. Kri ti kai mun kás sá ga 1956 és 1965 kö zött volt a leg in ten zí vebb. Elég
be le la poz ni a ko ra be li saj tó ba, azon nal ki tű nik, hogy ő szó lalt meg leg több ször kri −
ti kus ként, ő mond ta a leg töb bet a ha zai ma gyar iro da lom ról. Kri ti ku si lá tó kö re ki ter −
jedt a már be fu tott írók tól a pá lya kez dő kig min den kor osz tály ra. Egyik leg na gyobb
hor de re jű fegy ver té nye az ún. „nyol cak” ge ne rá ci ó já nak út nak in dí tá sa volt. A Fi a tal
szlo vá ki ai ma gyar köl tõk (1958) cí mű an to ló gi á ban de bü tá ló köl tők kö zül idő vel töb −
ben az egye te mes ma gyar köl té szet él vo na lá ba emel ked tek (Tő zsér, Cselény i, Zs.
Nagy). A kö tet nyo má ban fel lán go ló, éve kig el hú zó dó vi ta pe dig ala po san fel gyor sí −
tot ta iro dal munk, köl té sze tünk fej lő dé sét, kor sze rű sö dé sét.

Tur czel im po ná ló ru gal mas ság gal és ter mé keny ség gel re a gált iro dal munk je len −
sé ge i re, szin te min den könyv ről írt, egyik−má sik – ar ra ér de mes – al ko tó ról és mű −
vé ről a kis mo no grá fia ke re te it ki töl tő bő ség gel és ala pos ság gal (Fábry, Eg ri, Duba,
Ozs vald stb.). Kri ti ku si je len lé te ko ránt sem csu pán men  nyi sé gi szem pont ból volt ki −
emel ke dő, ha nem a szak sze rű ség, az el mé le ti meg ala po zott ság, az esz mei−eti kai
szi lárd ság te rén is. Írá sa i ból ki vi lág lik, hogy a kez det től fog va bir to kol ta a jó iro da −
lom− és mű kri ti kus alap ve tő adott sá ga i nak a leg több jét (rá ér ző ké pes ség, elem ző−
és as  szo ci a tív kész ség, szó ki mon dás és köz vet len ség, esz té ti kai és tár sa dal mi
prob lé ma ér zé keny ség, szu ve re ni tás és elv sze rű ség stb.). Az ő mun kás sá gát jel lem −
zi a leg job ban az, amit az egyik leg jobb, el mé le ti leg is meg ala po zott írá sá ban a kri −
ti kus kül de té se ként fo gal maz meg: „A kri ti kus az író és az ol va só, a kö zös ség szó −
csö ve, az iro da lom (és a tár sa da lom) jö vő jé nek épí tő je, egyen ge tő je és az iro da lom
te kin té lyé nek vé dő je is. A kri ti kus nak nem sza bad úgy te kin te nie az iro da lom ra, mint
va la mi kaszt sze rű en sze lek tá ló dísz klub ra, aho vá csak a tö ké le tes ség pe dig ré jé vel
ékes ke dő ket és hi ba men te se ket le het be bo csá ta ni. A leg na gyobb eré nyek sok szor
hi bá kon, fo gya té kos sá go kon ke resz tül ala kul nak, kris tá lyo sod nak ki” (Kri ti kai utó -
hang).

Ez a ko ra be li fra ze o ló gi át tük rö ző, ma már kis sé el avult nak tű nő kri ti kai alap ál −
lás Tur czel csak nem egész kri ti kai te vé keny sé gé re jel lem ző ma radt, s iro dal munk
ak ko ri ál la po tá ra néz ve rend kí vül hasz nos nak bi zo nyult, te kin télyt és meg be csü lést
ho zott szá má ra. Akad tak ugyan bí rá lói, akik két ke dés sel fo gad ták több ször ki fej tett
kri ti kai cre dó ját, bí rá lói gya kor la tát, el já rá sa it. Több nyi re a didak ti ciz mus, a túl zó li −
be ra liz mus vád já val il let ték. Nem alap ta la nul, ez ma már vi lá go san lát szik, de Tur −
czel is tisz tá ban volt ve le, s nem al ka ti tu laj don ság ként, ha nem tu da tos sze rep vál −
la lás ként mi nő sí ti kri ti ku si hoz zá ál lá sát és gya kor la tát: „Kri ti ku si ne ki in du lá som hoz
– ír ja az Írás és szol gá lat (1965) cí mű kö te té nek fül szö veg ében – a fő lö kő erőt nem
be lül ről, ha nem kí vül ről kap tam, a kri ti ku si toll meg ra ga dá sá val nem le küzd he tet len
haj la mot elé gí tet tem ki, ha nem olyan – fel ké szült sé gem nek meg fe le lő – szol gá la tot
vál lal tam, amely re iro dal munk adott hely ze té ben múl ha tat la nul szük ség volt. […] A
har mad virágzás nak ne ve zett új sza kasz ban iro dal mi fej lő dé sünk fő prob lé má ja hosz  −
szú ide ig a men  nyi sé gi té nye ző in ten zív nö ve lé se volt. En nek a cél nak el éré sé re pe −
dig a pe da gó gi ai be ál lí tott sá gú és hang sú lyo zot tan konst ruk tív kri ti ka fe lelt meg a
leg job ban. Én tu da to san és át gon dol tan ilyen kri ti ká kat ír tam, s a kö te te im ben ol −
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vas ha tó írá sa im nagy ré szé ért vál la lom is a pe da gó gus−kri ti kus ne vet. Le het, hogy a
két hi va tás nak ilyen ös  sze kap cso lá sát so kan szo kat lan nak s a kri ti kus ra néz ve deg −
ra dá ló nak vé lik. Én – az el múlt idő szak ra vis  sza néz ve – ezt a ket tős sé get szük ség −
sze rű nek és har mo ni ku san ös  sze tar to zó nak ér zem.” Ez az ön jel lem ző val lo más vi −
lá go san utal Tur czel La jos ko ra be li kri ti kai te vé keny sé gé nek leg főbb jel lem ző i re,
egy részt a „pe da gó gus−kri ti kus” vál lalt és tu da tos sze re pé re, más részt a „men  nyi −
sé gi té nye ző” hang sú lyo zott igé nyé re.

Tur czel kez det től fog va szol gá lat ként fog ta föl iro dal mi te vé keny sé gét, olyan –
min den ere jét és te het sé gét le fog la ló – szol gá lat ként, amely nek leg főbb cél ja és lé −
nye ge a (cse h)s zlováki ai iro da lom ki bon ta ko zá sá nak, fej lő dé sé nek min den ol da lú tá −
mo ga tá sa, elő se gí té se volt. Ezt a szol gá la tot ab ban a kri ti kai ma ga tar tás ban és gya −
kor lat ban va ló sí tot ta meg, amely nek főbb jel lem zői a konst ruk tív hoz zá ál lás, a se gí −
tő szán dék, a kí mé le tes és ta pin ta tos kom men tár, az el ri asz tás ve szé lyét tom pí tó
bí rá lat. Tur czel az iro dal mi al ko tá sok ban min de nek előtt a po zi tí vu mo kat, a ho za dé −
kot, az ered mény ként, elő re lé pés ként el köny vel he tő je len sé ge ket ke re si. Nem „vád −
ló ként”, ha nem igaz ság ra tö rek vő „bí ró ként” áll szem ben a mű vel, és ele mez vagy
ma gya ráz in kább, mint bí rál. Ki fo gá sai épí tő jel le gű ek. Nem hall gat ja el a fo gya té −
kos sá go kat, a mű vé szi et len sé ge ket, de min dig rá mu tat a kor rek ció le he tő sé ge i re, ta −
ná cso kat ad, ki egé szí ti az írók (és ol va sók) po é ti kai is me re te it. A leg rö vi debb könyv −
is mer te tés ben is igyek szik vé le mé nyét a tárgy hoz szak sze rű en il lő esz té ti kai, iro da −
lom el mé le ti, iro da lom po li ti kai stb. ér vek kel alá tá masz ta ni, még azon az áron is,
hogy emi att né ha fel duz zad nak írá sai, hos  szas ma gya ráz ko dás ra (ér ve lés re) kény −
sze rül. Bár arány ér zé ke több nyi re meg vé di a túl zsú folt ság, a bő be szé dű ség ve szé −
lyé től, a túl zó didak ti ciz mus, a száj ba rá gás fá rasz tó ne héz kes sé gé től. Így je len tő sen
hoz zá já rult nem csak a pá lya kez dő, több nyi re igen csak fog hí jas iro dal mi mű velt sé gű
írók, ha nem az ak kor még va ló ban tö me ge ket je len tő ol va só tá bor iro dal mi lá tó kör é −
nek, íz lé sé nek, tá jé ko zott sá gá nak, ér ték rend szer ének fej lesz té sé hez. A nép sze rű −
sí tő szán dék és hang nem, az ok ta tói haj lam ko ránt sem fo koz ta le írá sa i nak szín vo −
na lát, egy szer re tu dott tá jé koz ta tó, tu do má nyos is me ret ter jesz tő és íz lés for má ló
len ni. Ha tal mas ol va sott sá ga, ered mé nyes szép iro dal mi pró bál ko zá sai ré vén kez −
det től fog va bir to ká ban volt azok nak az esz kö zök nek, ame lyek sa já tos mű fa ját, a ta −
nul mány ba ol tott es  szét ol vas má nyos sá, ugyan ak kor tu do má nyos sá gá ban nem
csor bul va ér de kes sé, meg győ ző vé tet ték. Ma már vi lá go san lát szik, hogy Fábry,
Sas, Eg ri, Rácz stb. ezirányú te vé keny sé ge mel lett, sőt ered mé nye i ket szá mos pon −
ton meg ha lad va iro dal munk és ol va sói fel emel ke dé sé ért Tur czel tet te a leg töb bet.
A bí rá lat és is mer te tés ürü gyén fel ve tett mű fa ji−po é ti kai, esz mei−esz té ti kai, nyel vi−
pro zó di ai kér dé sek ál ta lá ban túl mu tat tak a vizs gált mű je len tő sé gén, s az al ko tó ad −
di gi élet mű vé re vagy egész iro dal munk ra ér vé nyes ta nul ság gal bír tak. Kü lö nö sen a
ter je del mes mű fa ji fej lő dés ké pe i re jel lem ző ek ezek a tu laj don sá gok. A Lí ránk hely -
ze te és pers pek tí vái cí mű ta nul má nyá ban pl. köl té sze tünk többéves fej lő dé sé nek
kri ti kai szem lé je mel lett sort kerít a se ma tiz mus lí rai gya kor la tá nak pon tos raj zá ra
és konk rét pél dá kon rá mu tat a se ma ti kus iro da lom szem lé let tor zí tá sa i ra, a túl po li −
ti zált ság mű vé szi et len sé gé re. Iro dal munk ad di gi tör té ne té ben egye dül ál ló az a kí sér −
le te, amely nek so rán fel tér ké pe zi a drá ma mű fa já nak ha zai ma gyar ered mé nye it, fej −
lő dé si le he tő sé ge it, kö rül mé nye it. Több ter je del mes ta nul mány ban (Eg ri Vik tor, a
drá ma író; Drá ma írói után pót lá sunk; Váz lat kép az utób bi évek né hány drá má já hoz;

Felelősség és anyagismeret 35

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:12  Page 35



stb.) elem zi az öt ve nes−hat va nas évek drá ma ter mé sé nek je len tős ré szét, kü lö nös
te kin tet tel a jel lem áb rá zo lás, a tár sa dal mi hát tér és az áb rá zolt konf lik tus mi nő sé −
gé re, mű vé szi ha té kony sá gá ra. Elem ző mód sze re it az ala pos po é ti kai−mű fa ji vizs gá −
ló dás, az esz té ti kai kri té ri u mok kö vet ke ze tes ér vé nye sí té se, az áb rá zolt em ber ala −
kok tü ze tes át vi lá gí tá sa jel lem zi. Szá mos má ig re ve lá ló meg ál la pí tást tesz a ko ra −
be li drá ma írók (Eg ri, Dá vid Te réz, Lovic sek) szín mű ve i vel kap cso lat ban. Ta nul má nya −
i nak ered mé nye it azon ban kor lá to zott ér vé nyű vé te szi az a kö rül mény, hogy a drá −
má kat csu pán iro dal mi mű al ko tás ként vizs gál ja. Szín pa di meg va ló su lá suk le he tő sé −
ge i ről, prob lé má i ról alig ejt szót.

Ahogy már ko ráb ban je lez tük, Tur czel kri ti kai te vé keny sé ge a hat va nas évek kö −
ze pe tá ján erő sen meg csap pant. Ezt kö ve tő en csak szak kri ti ká ra, tu do má nyos mű −
vek recen zálására vál lal ko zott. Még a hat va nas évek ele jén fel is mer ni vél te az ál ta −
la sű rűn han goz ta tott „men  nyi sé gi ki egyen sú lyo zó dás” biz ta tó je le it, s en nek meg −
fe le lő en mó do sí ta nia kel lett kri ti kai szem lé le tét és gya kor la tát: „Az utób bi két−há −
rom év ben – ír ta – iro dal munk fej lő dé sé ben fi gye lem re mél tó vál to zá so kat ta pasz −
tal ha tunk: egyes mű fa ji te rü le te ken ki ala ku ló ban van már a mi nő sé gi kris tá lyo so −
dás hoz szük sé ges men  nyi sé gi ki egyen sú lyo zott ság. Ez zel a vál to zás sal szük ség sze −
rű en együtt jár a kri ti ka mód sze ré nek mó do su lá sa, mér cé jé nek eme lé se is.” E mó −
do sult mér cé jű kri ti kai gya kor lat ki tel je se dé sé re – iro dal munk ká rá ra – nem ke rült
sor. A kri ti kus el hall ga tott. Tur czel mű bí rá ló te vé keny sé gé nek zá ró moz za na ta egy
fel hí vó−fi gyel mez te tő cél za tú ta nul mány köz zé té te le volt. Eb ben a kö rül te kin tő, szín −
vo na las, az es  szé len dü le té vel meg írt ta nul mány ban (Szín vo nal és fel ké szült ség –
iro da lom kri ti kánk hely ze te és fel ada tai, 1965) fel mér te e mű faj – s ben ne sa ját ma −
ga – ered mé nye it, sze re pét iro dal munk éle té ben, s fő ként új ra ér té ke lé sé re, mód sze −
re i nek fel fris sí té sé re, kri té ri u ma i nak pon to sí tá sá ra ösz tön zött.

A vi ta in dí tó nak szánt írást a fel ve tett prob lé mák ak tu a li tá sa és gaz dag sá ga el le −
né re is szo kat la nul gyér vissz hang kí sér te. Nyil ván ez a kö zöny és ér dek te len ség is
köz re ját szott ab ban a mű faj− és irány vál tás ban, amely ről egy an két ke re té ben így
szá molt be: „Kez det től fog va a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom fej lő dé si prob lé mái
kö tik le az ér dek lő dé se met. Ele in te elég hos  szú ide ig jó for mán csak kri ti ká kat ír tam,
el ső sor ban az iro da lom tör té net von zott, s a kri ti kát nem kedv te lés ként, ha nem szol −
gá lat ként vál lal tam. A hat va nas évek ben az tán, ami kor az új ra in du lás ne héz sé ge in
túl ju tot tunk, a kri ti ku si te vé keny sé get egy re in kább iro da lom tör té ne ti re vál tot tam
át.” Eb ben a ku ta tói me ta mor fó zis ban dön tő sze re pe volt ama gyak ran han goz ta tott
igény tu da to sí tá sá nak, mi sze rint az iro da lom egész sé ges fej lő dé sé hez múl ha tat la −
nul szük sé ges a ko ráb bi kor szak ok ha gyo má nya i nak fel mé ré se, ma ra dan dó ér té ke −
i nek fel tá rá sa, fo lya ma tos át ha gyo má nyo zó dá sá nak biz to sí tá sa.

Iro da lom tör té ne ti ano má lia, hogy a har mad virágzás in du ló fi a tal írói nem is mer −
ték, nem is mer het ték elő de ik mun kás sá gát. Nem csak a szép iro da lom ered mé nyei
és kri ti kai vissz hang ja po ro so dott fel tá rat la nul a ko ra be li na pi lap ok, ne he zen hoz zá −
fér he tő köny vek lap ja in, de hi ány zott a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak fel vi dé ki ma −
gyar iro dal má nak át fo gó ér té ke lé se, el iga zí tó rend sze re zé se is. Fábry Zol tán 1963−
ban még így in dí tot ta a Har mad virágzás cí mű köny vét: „A ma gyar li te ra tú ra egyik fe −
hér folt ja: a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom.” Kü lö nö sen a kor iro dal mi fo lya ma tá nak át −
fo gó elem zé sét, ös  sze fog la ló rend sze re zé sét hi á nyol ta. A hi ány pót lá sát a ko ra be li
kri ti ku sok tól (Csanda, Tur czel) vár ta.
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Az iro da lom tör té ne ti mun ka, ku ta tás, for rás fel tá rás, sze lek tá lás nem csak idő igé −
nye sebb, ha nem lé nye ge sen bo nyo lul tabb, s fő ként szer te ága zóbb te vé keny ség a
kor tár si iro dal mi fo lya ma tot fi gye lő, ered mé nye it mér le ge lő kri ti ká nál. A kri ti kus ként
el hall ga tó Tur czel kö te les sé gé nek érez te a fel adat vál la lá sát. Évek re vis  sza vo nult az
iro dal mi élet köz vet len zaj lá sá ból, s mű hely gya kor la tát is bő ví te ni kény sze rült. A ko −
ráb bi ked velt mű fa ja, a ta nul mány ba ol tott es  szé nem volt al kal mas a fel adat meg −
ol dá sá ra, s a tu do mány szak lo gi ká ja dik tál ta fel té te lek sem vol tak adot tak: „A cseh −
szlo vá ki ai iro da lom el ső sza ka szá nak kor sze rű és hi te les fel dol go zá sá hoz, a tu do −
má nyos szín vo na lú he lyi iro da lom tör té net−írás meg te rem té sé hez el ső sor ban a tár −
sa dal mi élet és az iro dal mi élet ös  sze füg gé se i nek át fo gó fel tá rá sa i ra és be ha tó
vizs gá la tá ra van szük ség. Ez ma gá tól ér te tő dő nek lát szó, de ed dig el ha nya golt ala −
po zó fel ada tot, iro da lom tör té ne ti elő mun ká la tot a mi ese tünk ben iro dal munk sa já −
tos ge ne zi se is hang sú lyo zot tan fon tos sá te szi: a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom –
a ti pi ku san re gi o ná lis iro da lom nak szá mí tó és gaz dag múlt tal ren del ke ző er dé lyi iro −
da lom mal szem ben – a nem ze ti iro da lom me rő ben új kül ső ága za ta ként jött lét re,
mely nek ki bon ta ko zá sát és fej lő dé si fel tét ele it, táp lá ló és for má ló ere jű ha gyo má −
nyok hi á nyá ban, dön tő mér ték ben az új élet vi szo nyok, a ki sebb sé gi élet kor lá to zott
szel le mi és anya gi le he tő sé gei ha tá roz zák meg.” A vá zolt elő mun ká lat ok el vég zé se,
a fel té te lek meg te rem té se többéves könyv tá ri−le vél tá ri ku ta tás árán va ló sul ha tott
meg. Tur czel ki tar tó mun ká ja ered mé nye it a Két kor mezs gyé jén cí mű köny vé ben
fog lal ta ös  sze. Az 1967−ben meg je le nő mű vet osz tat lan el is me rés fo gad ta. Mél ta tói
kö zül töb ben a (cse h)s zlováki ai ma gyar tu do má nyos gon dol ko dás és ku ta tói szor ga −
lom leg na gyobb ered mé nyét üd vö zöl ték ben ne. Ez az egye dül ál ló, mé re te i ben is im −
po záns mű mél tán rá szol gált az el is me rés re. Szer ző je egy tu do má nyos cso port mun −
ká ját vé gez te el egye dül. Tu do má nyos ala pos ság gal fel tér ké pez te a pol gá ri köz tár −
sa ság 1918 és 1938 kö zöt ti idő sza ká nak iro dal mi−kul tu rá lis fel tét ele it, tör té nel mi−
tár sa dal mi kö rül mé nye it. Ha tal mas is me ret anya gát hét fe je zet be tö mö rí tet te. Már
fel so ro lá suk is ér zé kel tet he ti mun ká ja mé re te it, a fel tárt ada tok, tör té nel mi kút fők
bő sé gét: A ki sebb sé gi hely zet ki ala ku lá sá nak és fej lõ dé sé nek de ter mi nált sá ga; A ki -
sebb sé gi ön vé de lem po li ti kai-vi lág né ze ti for mái; Az is ko la és az is ko lán kí vü li nép -
mû ve lés; If jú sá gi moz gal mak; Az iro dal mi élet ki ala ku lá sá nak sa já tos kö rül mé nyei;
A tu do má nyos élet, a mû vé sze tek és a saj tó; A fo lyó irat ok és sze re pük az iro dal mi
élet ben. A fel tárt is me re te ket im po ná ló adat bő ség gel (677 té te lű jegy zet ap pa rá −
tus!), frap páns ér té ke lő kom men tá rok kí sé re té ben ad ja elő, s úgy te rem ti meg a rég −
óta hi á nyolt iro da lom tör té ne ti szin té zis egyik nél kü löz he tet len fel té tel ét.

A mo no grá fia le nyű gö ző mé re tei, a fel tárt anyag bő sé ge sem je lent het te azon −
ban a vizs gált te rü le tek tel jes fel dol go zá sát. Egyes té ma kö rei to váb bi ku ta tást igé −
nyel tek, most már hang sú lyo zot tan iro da lom− és mű köz pon tú meg kö ze lí tés sel. Ki vé −
te les sze ren cse, hogy köny ve még a prá gai ta vasz be kö szön te előt t, 1967−ben lá −
tott nap vi lá got, így Tur czel a po li ti kai ve ze tés gya nak vá sa és ros  szal lá sa el le né re is
foly tat hat ta mun ká ját. Mun kás sá gá nak fo lya ma tos sá gát, cél tu da tos sá gát és iro da −
lom−, il let ve kul túr tör té ne ti je len tő sé gét fej lő dés raj zok, mű faj tör té ne ti elem zé sek és
ös  sze ha son lí tá sok, az egyes iro dal mi je len sé gek hát te rét és jel le gét meg vi lá gí tó ta −
nul má nyok, es  szék, saj tó tör té ne ti kis mo nog rá fi ák és kap cso lat tör té ne ti ös  sze fog la −
lá sok stb. jel zik. Tur czelt nem súj tot ták köz lé si mo ra tó ri um mal, de a Két kor mezs -
gyéjént kö ve tő kö te té re még is egy év ti ze det kel lett vár nia (Port rék és fej lõ dés ké pek,
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1977). Ezt kö vet ték a ku ta tá si ered mé nye it rög zí tő to váb bi kö te tek, ugyan csak tisz −
tes idő be li tá vol ság ban (Hi ány zó fe je ze tek, 1982; Em lé ke zé sek és ta nul má nyok,
1987). Alig ha le het a vé let len mű ve, hogy mind há rom em lí tett kö tet Tur czel szü le −
té sé nek ke rek év for du lói ürü gyén je lent meg. Az is tény vi szont, hogy az idő múl tá −
val a ku ta tá si ered mé nyei kö zé egy re gyak rab ban ve gyül tek szub jek tív moz za na tok.
Kü lö nö sen az előbb em lí tett kö tet tar tal maz ilyen zsá ne rű írá so kat. A gyer mek kor ra,
a szü lő föld re és nyel vé re, az el ső iro dal mi pró bál ko zá sok ra, a szel le mi ön esz mé lés
és ön tu da to so dás éve i re az em lé ke zés fé nyét ve tí tő írá so kat a lí ra me le ge hat ja át.
Iro dal munk tu dós ku ta tó ja azon ban még a leg szub jek tí vebb írá sok ban, ön élet raj zi
vo nat ko zá sa i nak fel tá rá sá val is tud ál ta lá nos ér vé nyű dol go kat mon da ni. Val lo má −
sa it nem csu pán a konk rét mon da ni va ló, a sok nép raj zi, szo ci og rá fi ai, tör té nel mi és
egyéb ada lék, ha nem a meg írás jel le ge, a nem cse kély le író és áb rá zo ló kész ség te −
szi él ve ze tes ol vas mán  nyá.

Tur czel La jos az 1989−es po li ti kai for du lat után is tö ret len len dü let tel foly tat ja ku −
ta tó mun ká ját, s a könyv ki adás kez de ti ne héz sé gei el le né re is ér té kes mű ve ket je −
len tet meg. A leg na gyobb fel tű nést egy sport tör té ne ti mo nog rá fi á val kel tet te, amely −
ben mint egy a Két kor mezs gyé jén cí mű mű vét egé szí ti ki a két há bo rú kö zöt ti idő −
szak ma gyar nem ze ti sé gi sport élet ének tör té ne té vel (Ma gyar sport élet Cseh szlo vá -
ki á ban 1918–1938, 1992). Az iro da lom− és mű ve lő dés tör té ne ti ku ta tá sa i nak mint −
egy mel lék ter mé ke ként fel dol goz ta a kor szak ma gyar sport já nak min den fel lel he tő
do ku men tu mát, ko ra be li saj tó vissz hang ját, s dió héj ban ös  sze fog lal ta tör té ne tét.
Köny ve ér té két fel fe de ző jel le ge ad ja, hi szen a mai ol va só szá má ra is me ret len, sőt
hi he tet len nek tű nő té nye ket tár fel. Ma már ke ve sen tud ják, hogy az el ső Cseh szlo −
vák Köz tár sa ság sport élet ét nem ze ti sé gi ala pon szer vez ték meg, így au to nóm ma −
gyar sport élet bon ta koz ha tott ki. A ma gyar spor to lók te vé keny sé gét egy köz pon ti
szerv, a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Test ne ve lő Szö vet ség irá nyí tot ta, s a leg nép sze rűbb
sport ágak ban (lab da rú gás, at lé ti ka, te nisz, úszás, té li spor tok) önál ló baj nok sá go −
kat szer vez tek. A leg job bak or szá gos ver se nye ken is si ker rel sze re pel tek, re kor do −
kat ál lí tot tak fel. Tur czel köny ve nem csak sport−, ha nem kul túr tör té ne ti ér té kű ösz  −
sze fog la lás, amely a szlo vák sport tör té né szek szá má ra is hasz nos ada to kat tar tal −
maz.

Vé gül, de nem utol só sor ban szól ni kell a le xi kon iro da lom ban vég zett mun ká já ról.
Az Aka dé mi ai Ki adó (Bu da pest) gon do zá sá ban meg je lent Új ma gyar iro dal mi le xi kon
(1994) szlo vá ki ai ma gyar al ko tó i ról szó ló szó cik ke it túl nyo mó több sé gé ben ő ír ta.
Egyik kez de mé nye ző je ként, több száz szó cikk ének szer ző je ként je len tős sze re pet
vál lalt a Cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da lom le xi ko na 1918–1995 meg je le né sé ben is.

Csak a ki vá lasz tot tak nak ada tik meg – tart ja a né pi ta pasz ta lat –, hogy egy hosz  −
szú élet ke re té ben meg va ló sít has sák if jú ko ri vá gya i kat, hogy ki tel je sít hes sék va ló di
én jü ket, adott sá ga i kat, hogy hos  szú év ti ze de ken át hi va tás ként azt te hes sék, ami
éle tük ér tel mét je len ti, ami nem te her, ha nem az öröm, a meg elé ge dett ség for rá sa
szá muk ra. Tur czel La jos min den bi zon  nyal kö zé jük tar to zik. Már több mint fél év szá −
za da ku tat ja, rend sze re zi, gon doz za, ter jesz ti a Szlo vá ki á ba sza kadt ma gyar ság iro −
dal mát. Ma gas ko rá ra va ló te kin tet tel ta lán csök ke nő len dü let tel, de tö ret len lel ke −
se dés sel szol gál ja a ma gyar nyel ven meg va ló su ló szó be li kul tú rát. Er re utal az Iro -
dal mi hó do lá sok és sze re tet nyil vá ní tá sok (2000) cím mel meg je lent, ön val lo más nak
szánt kö te te is.

38 Szeberényi Zoltán

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:12  Page 38



ZOL TÁN SZE BERÉNYI

RESPON SI BIL I TY AND THE MATE RI AL KNOWL EDGE. ADDI TIONS TO THE LIFE− WORK OF LA JOS TUR −
CZEL

The study shows the life and the works of La jos Tur czel. Tur czel begin ning in
the 1950’s, and as a fol low er of the activ i ties of Zol tán Fábry after the Sec ond
World War, he grew into a lead ing crit ic of the Hun gar i an lit er a ture in Slo va kia
and remained to be one to the mid dle of the six ties. From that time lit er a ture
his to ry research became the focus of his activ i ties. The most impor tant work
was the work titled Bound ary of Two Peri od s, in which he exam ines the con di −
tions and prob lems of the devel op ment of the Hun gar i an lit er a ture in Slo va kia
between the Two World Wars. Tur czel’s edu ca tion al activ i ties are also impor −
tan t, since he between 1954−1982 he was a teacher of the Hun gar i an depart −
ment of the Uni ver si ty in Bratisla va (and from 1962 to 1975 its direc tor).
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1

A köz tu dat ban az utób bi év ti ze dek ben az iro da lom kö zös ség for má ló sze re pe le ér té −
ke lő dött. Pe dig a mű vek ben meg nyi lat ko zó kö zös sé gi, nem ze ti fe le lős ség nem üt kö −
zik a mű vé szet au to nó mi á já val, ha nem egye ne sen ab ból kö vet ke zik. 

A mű vé szet au to nó mi á ja azt is je len ti, hogy ha az al ko tót nem ze ti kö zös sé gé nek
sor sa iz gat ja, ak kor ar ról kell val la nia, az zal kell szem be sül nie. 

Ez a nem zet fél tő, nem ze ti sors kér dé sek kel szem be sü lő ma ga tar tás fon tos vo ná −
sa iro dal munk nak. 

A ma gyar iro da lom leg jobb jai min den kor fe le lős nek érez ték ma gu kat nem ze tük
sor sá ért és jö vő jé ért. 

A nem zet kol lek tív iden ti tás, az az kö zös azo nos ság tu dat. Kö zös em lék a múlt −
ról, kö zös helyt ál lás a je len ben és kö zös terv a jö vő re. 

Az utób bi évek ben a szak iro da lom ala po san föl tár ta a nem zet fo ga lom rend kí vül
ös  sze tett tör té ne tét, és be mu tat ta mai sok féleségét.1 Eu ró pá ban ma nincs ál ta lá −
no san el fo ga dott jo gi de fi ní ci ó ja a „nem zet” fogalmá nak.2

Ez azon ban egy ál ta lán nem csök ken ti e fo ga lom je len tő sé gét, ha nem kö rül te kin −
tő szem lé let re kö te lez. Min de nütt olyan nem zet fo gal mat kell ér vé nye sí te ni, ame lyik
fi gye lem be ve szi a he lyi sa já tos sá go kat, és tisz te let ben tart ja az alap ve tő em be ri jo −
go kat. 

„Tri a non meg ta ní tott ar ra, hogy nem az ál lam, ha nem a nem zet az a na gyobb
össze ko vá cso ló tör té nel mi fo ga lom, amely ben min den ki el fér, aki ma gyar nak vall ja
ma gát, füg get le nül at tól, hogy mi lyen ha tá rok húz ta ke ret ben kell élnie.”3

A nem ze ti kö zös ség ös  sze tar to zá sá nak leg fon to sabb té nye ző je a nem ze ti tu dat
és a nem ze ti ön is me ret. „Szel le mi ös  sze tar tó erő – a köz ér zés ko hé zi ó ja nél kül
nincs nemzet.”4

A nem ze ti ön is me ret azon ban nem csak a kö zös ség sa já tos sá ga i nak tu da to sí tá −
sát és őr zé sét je len ti, ha nem ál lan dó ala kí tást, for má lást, gaz da gí tást igé nyel. Ha
a nem zet el vesz ti ön azo nos sá gá nak alap ele me it, nyel vét, tör té nel mi tu da tát, kul tú −
rá ját, ak kor meg szű nik lé tez ni. 

GÖRÖMBEI ANDRÁS

Az irodalom szerepe a magyar nemzeti 
tudat alakításában

Turczel Lajosnak szeretettel

ANDRÁS GÖRÖMBEI 304.2:316.022.4(=511.141)
THE ROLE OF LITERATURE IN FORMING THE HUNGARIAN NATIONAL CONSCIOUSNESS 821.511.141 (4)

Literature. Nation. National consciousness. National minority.
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Az azo nos ság tu dat foly ton ala kul és ál lan dó pár be széd ben kép ző dik. Azo nos sá −
gunk és vál to zá sunk fe szült sé ge épp úgy for mál ja, mint a kul tú rák szem be sü lé sé nek
ta pasz ta la ta. 

2

Nem ze ti ön azo nos sá gunk nak anya nyel vünk a leg fon to sabb té nye ző je. Egy− e gy nyelv
ki ala ku lá sá nak tör té nel mi fo lya ma ta an nak is biz to sí té ka, hogy az azo nos anya nyel −
ven be szé lők kö zött mély kap cso lat van. Az anya nyelv nem csak kom mu ni ká ci ós esz −
köz, ha nem sa já tos szem lé let, gon dol ko dás mód, sa já tos lo gi ka is. Az anya nyelv „az
et ni kum egyé ni sé gé nek lé nye gi meghatározó ja”.5 Meg őr zi ta pasz ta la ta it, biz to sít ja
foly to nos sá gát. Az anya nyelv vel egy kö zös ség tör té nel mi ta pasz ta la ta i nak, sa já tos
szem lé let for má i nak, kö zös sé gi tit ka i nak is bir to ká ba jut az em ber. 

A 18. szá zad vé gén je len tős vál to zás ment vég be a ma gyar nem zet tu dat ban: a
ne me si elő jog ok ra épü lő nem zet tu dat tal szem ben az ér tel mi ség ek kor ki dol go zott
egy nyel vi ala pon el gon dolt egy sé ge sí tő nem zet esz mét. A mo dern nem zet esz me
alap kri té ri u ma így a nyel vi egy sé ges ség let t.6

Ma gyar or szág tör té nel mé vel ma gya ráz ha tó, hogy író ink és köl tő ink a ré gi ko rok −
ban és a hu sza dik szá zad ban egy aránt sok szor érez ték ve szély ben a ma gyar nyel vet,
a ma gyar iden ti tást, ezért a ma gyar iro da lom nak a ma gyar nyelv igen gya ko ri té má ja. 

Iro dal munk a nem ze ti ki bon ta ko zás ide jén szin te „sza kral izál ta” a ma gyar nyel −
vet, azo no sí tot ta a nem ze ti iden titás sal.7

Tri a non után ez a sza kral izá ció új ra meg erő sö dött, egyút tal azon ban ar cha i kus,
sőt anak ro nisz ti kus jel le get is ka pott, hi szen az anya nyel vet vé dő, ér té ke it tu da to sí −
tó iro da lom nak a re form kor, a nem ze ti ki bon ta ko zás, az anya nyel vű ség meg te rem −
té sé nek a kor sza ka volt a ter mé sze tes ide je. Ez az ar cha iz mus és anak ro niz mus
azon ban nem az iro da lom bű ne, ha nem a történelemé.8

A vi lág ban ma több mint hat száz mil lió em ber él nem ze ti ki sebb ség ben. A ki sebb −
sé gi sor sú nem zet ré szek ese té ben eg zisz ten ci á lis kér dés az anya nyelv, a kom mu −
ni ká ció fo lya ma ta it biz to sí tó jel rend szer kar ban tar tá sa, mi nő sé gé nek megőrzése.9

„Az em be ri jo gok kor sze rű ér tel me zé sé nek tu do mány po li ti kai kon zek ven ci á ja
nem le het más, mint hogy a ki sebb sé gek igényt tar ta nak a kul tú ra egé szé nek bir −
tok lá sá ra, úgy is, mint az egye te mes mű velt ség ered mé nye i nek be fo ga dói és úgy is,
mint an nak to váb bi gazdagítói.”10

A ma gyar ság anya nyelv vé dő és az anya nyelv ér té ke it ta nú sí tó iro dal ma az em be −
ri sza bad ság igény és ott ho nos ság igény egye te mes ér vé nyű meg nyi lat ko zá sa is.11

3

Kul tú ránk leg na gyobb jai idő ről idő re meg újí tot ták a nem ze ti tu da tot. 
Iro dal munk egyik fő vo nu la tá nak min den idő ben a nem ze ti fe le lős ség tu dat volt

az ösz tön ző je. A ré gi szá za dok ban is ez ve tet te föl új ra és új ra a nem ze ti lét „len ni
vagy nem len ni” kér dé sét, mel  lyel Moh ács óta foly ton szem be sül iro dal munk. A ki −
egye zés után né mi képp hát tér be szo rult ez a gond, Tri a non azon ban új di men zi ók −
kal sú lyos bít va tet te ezt új ra tra gi ku san idő sze rű vé. 

Író ink min den kor tud ták és tu da to sí tot ták azt, hogy a nem zet he lyet te sít he tet len
ér ték, me lyet ál lan dó an óv ni és ala kí ta ni kell. Hit tek ab ban, hogy az iro da lom a sze −
mé lyi ség és a kö zös ség for má lá sá nak ha té kony esz kö ze. 

42 Görömbei András
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Iro dal munk idő ről idő re nyil ván va ló vá tet te azt, hogy a nem zet tu dat át ér té ke lé se,
meg tisz tí tá sa, ki tá gí tá sa, hu ma ni zá lá sa, szo ci á lis és mo rá lis ér té kek kel va ló te lí té −
se lét fel té te le a nem zet nek.

A ma gyar nem ze ti tu dat for má lá sá ban ki tün te tett sze re pe volt an nak a köz éle ti
er köl csi igé nyes ség nek, mely a gyar ló sá ga ink kal szem be né ző nem ze ti ön bí rá lat ban
nyi lat ko zott meg.12

Czes law Miłosz sze rint a kö zép−eu ró pai iro dal mak leg szem be tű nőbb sa já tos sá ga
a tör té ne lem ál lan dó jelen léte.13 Ez a meg ál la pí tá sa re ánk néz ve kü lö nö sen igaz. 

A ma gyar tör té ne lem egyik jel leg ze tes sé ge az, hogy Moh ács óta az or szá got irá −
nyí tó po li ti kai ha ta lom és a nem zet szel le mi sé gét, lel ki sé gét ki fe je ző iro da lom csak
egy− e gy ki vé te les pil la nat ban ta lál ko zott, ál ta lá ban azon ban szem ben állt egy más sal. 

Emel lett Tri a non óta a ma gyar ság egy har ma da az or szág ha tá ra in kí vül él. Ezek
a té nyek te lí tet ték és te lí tik ma is nem ze ti sors kér dé sek kel a ma gyar iro dal mat. 

Tör té nel münk kel szo ro san ös  sze függ az is, hogy a nem zet ben fel old ha tat lan nak
lát szó el len té tek fe szül nek egy más nak szá za dok óta. A ma gyar iro da lom gyak ran
vált a nem ze ti azo nos ság mértékévé.14

Csak pél da kép pen uta lok itt klas  szi kus iro dal munk egy−két alak já ra. 
A ke resz tény egy ség tu dat és a tel jes ma gyar ma gá ra ha gyott ság ér zé se ta lált fel −

ol dást a 15. szá za di ma gyar iro da lom ban ab ban az esz mé ben, hogy a ma gyar ság a
ke resz tény ség vé dő bás tyá ja. A ha za és a ke resz tény ség el ső ös  sze kap cso lá sa Ja −
nus Pan no ni us köl té sze té ben tű nik fel,15 majd ma gyar nyel ven Ba las si Bá lint mű ve −
i ben kap vi lág iro dal mi ran gú ki fe je zést. 

Zrí nyi Mik lós Szi ge ti ve sze de lem cí mű epo sza kö zös ség for má ló és cse lek vés re
moz gó sí tó tör té ne lem ér tel me zés. Zrí nyi írói élet mű ve „a ko ra új ko ri nem ze ti ön is me −
ret nek és iden ti tás tu dat nak leg mé lyebb for rása”.16 Epo sza „a con cor dia Chris tiana
szel le mé ben már a fe le ke ze ti iden ti tás tu da ton fe lül emel ke dő, szeku ral izált nem zet −
tu da tot tükröz i”.17

Nem ze ti imád ság gá is olyan ver se ink vál tak, ame lyek ben a nem zet leg mé lyebb
szán dé kai szó lal tak meg. A jobb nem ze ti sor sért kö nyör gő Him nusz, a ha zá hoz va −
ló hű ség Szó za ta és a sza bad ság−küz de lem es kü jét fo gal ma zó Nem ze ti dal.

Ka to na Jó zsef Bánk bán ját a nem ze ti füg get len sé get, a nem ze ti ér dek egye sí tést
szor gal ma zó esz mé je emel te nem ze ti drá má vá.

A ma gyar nyelv egyik leg na gyobb mes te ré nek, Arany Já nos nak az or ga ni kus nem −
ze ti kul tú ra és tör té nel mi tu dat meg te rem té se volt a fő mű vé szi tö rek vé se.

Jel lem ző a ma gyar iro da lom nem ze ti fe le lős ség tu da tá ra, hogy az Osztrák–Ma −
gyar Mo nar chi át is a sa já to san ma gyar nem ze ti sors kér dé sek fe lől szem lél te, nem
tö re ke dett ide a li zá lás ra, ha nem olyan prob lé mát lá tott a Mo nar chi á ban mint re a li −
tás ban, amely re a sa ját nem ze ti né ző pont ja fe lől kell vá laszt adni a.18

4

A ma gyar iro da lom és a nem ze ti ön is me ret a 20. szá zad ban is szo ro san ös  sze kap −
cso ló dik, be mu ta tá sá ra csak mo nog rá fi ák vál lal koz hat ná nak. Itt csu pán jel zés sze −
rű en uta lok né hány mo dell ér té kű pél dá ra.

A ma gyar nem ze ti tu dat és ön is me ret tör té ne té ben a 20. szá zad leg ele jén Ady
End re nyi tott új ho ri zon tot. Egy ma ga ér vény te le ní tet te a hi va ta los ma gyar ön szem lé −
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le tet. Nem zet fo gal má nak nem az ere det, ha nem a ma gyar sors vál la lá sá nak a mi −
nő sé ge ad ta a tar tal mát: „Ki tá rul afe lé ka rom, / Kit ma gyar rá tett ér te lem, / Pa -
rancs, sors, szán dék, al ka lom.” Ady mű vé sze te má ig ha tó ér vé nyű mo dell je an nak
a szel le mi−er köl csi szu ve re ni tás nak, amely a nem zet tet te it ma gá nak a nem zet nek
az ér de ké ben be lül ről bí rál ja.

A Tri a non ban be kö vet ke zett nem ze ti tra gé dia ösz tö nöz te a hú szas−har min cas
évek fi a tal nem ze dé ké nek tag ja it ar ra, hogy az ad dig a nem zet fo gal má ból ki ha gyott
nép ré te get is a nem zet be emel jék. A né pi írók szá má ra a nép az egész nem ze tet je −
len tet te. A né pi jel zőt an nak a po li ti kai gon dol ko dás nak és cse lek vés nek a je lö lé sé −
re hasz nál ták, ame lyik egy szer re irá nyult a ma gyar ság szo ci á lis és nem ze ti prob lé −
má i nak meg ol dá sá ra. 

Ady nem ze ti fe le lős ség ér zés ét leg in kább köz vet le nül Né meth Lász ló és Il  lyés
Gyu la örö köl te.

Né meth Lász ló írói élet mű vé nek ös  sze fo gó, szer ve ző el ve a ma gyar ság fel eme −
lé sé nek a szán dé ka. En cik lo pé di kus mű velt sé gét a ma gyar ság er köl csi mi nő sé gé −
nek ja ví tá sá ra moz gó sí tot ta. Az új ma gyar iro da lom kül de té sét a nem ze ti tör té ne −
lem, sors ala kí tá sá ra mél tó és al kal mas er köl csi ség ki ala kí tá sá ban je löl te meg. Re −
gé nye i ben és drá má i ban en nek a nagy terv nek, szán dék nak az em be ri aka dá lya i val
ve tett szá mot. Es  szé i ben és ta nul má nya i ban a „mi nő ség for ra dal má”−t hir det te
meg. A tra gi kus ma gyar sor sot po zi tív fel adat tá, más nem ze tek szá má ra is pél da −
adó kül de tés sé akar ta vál toz tat ni.

Kö zös sé gi sors vál la lás, fe le lős ség ér zet és mű vé szi mi nő ség ta lál ko zá sá nak
ered mé nye, hogy Il  lyés Gyu la „kor szak ról kor szak ra meg ír ta min dig a ma ga és nem −
ze te ka tar ti kus nagy ver sét”.19 A 20. szá zad kö rül mé nyei kö zött is ké pes volt ér vényt
sze rez ni an nak a kö zös sé gért cse lek vő köl tői ma ga tar tás nak, mely nek nagy pél dá it
a klas  szi kus ma gyar iro da lom olyan alak ja i ban lát ta, mint Zrí nyi és Pe tő fi. Nagy ver −
sei – Nem me ne kül hetsz, A Kac salábon forgó Vár, Ha za a ma gas ban, Nem volt elég,
A re for má ció gen fi em lék mû ve elõt t, Egy mon dat a zsar nok ság ról, Ár pád, Bar tók, Ko -
szo rú – a ma gyar tör té ne lem egy− e gy kor sza ká nak, egy− e gy prob lé má já nak a nem ze −
ti tu da tot föl rá zó meg íté lé sei. Nem egy eset ben a ma gyar kul tú ra be csü le té nek is
véd je gyei. Pró zai mű vei ön élet raj za vo na lán ha lad va ad nak át fo gó ké pet a hu sza dik
szá za di ma gyar tör té ne lem ről. Drá má i ban sor ra ve szi a ma gyar tör té ne lem sors dön −
tő hely ze te it, hogy az el mu lasz tott le he tő sé gek elem zé sé vel új ér tel mű ha za fi ság ra
ösz tö nöz zön. 

A 20. szá zad el ső fe lé ben a ma gyar iro da lom nyil ván va ló vá tet te azt, hogy a nem −
zet tu dat át ér té ke lé se, meg tisz tí tá sa, ki tá gí tá sa, hu ma ni zá lá sa, szo ci á lis és mo rá lis
ér té kek kel va ló te lí té se lét fel té te le a nem zet nek. 

5

Sú lyos vesz te sé ge a ma gyar ság nak, hogy a má so dik vi lág há bo rú utá ni kor szak vál −
tás nem a ma gyar szel le mi ség ben ki mun kált szel le mi−er köl csi ér té kek alap ján tör −
tént, ha nem a nem ze tet el nyo mó ide gen nagy ha ta lom ér de kei sze rint.

A kom mu nis ta dik ta tú ra be til tot ta a nem ze ti iro da lom sok szí nű sé gét: min den
pol gá ri ér té ket szám űzött, a nem ze ti ér zést, a nem ze ti gon do la tot pe dig na ci o na liz −
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mus nak bé lye gez te és ül döz te. Ki re kesz tet te a nem zet ből a Tri a non ban el sza kí tott
ma gyar nem zet ré sze ket épp úgy, mint a nyu ga ti ma gyar sá got.

A dik ta tú ra azon ban nem csak mér he tet len szel le mi−er köl csi ká ro kat oko zott iro −
dal munk ban, ha nem el len ál lást is ki vál tott.

Az ezer ki lenc száz öt ve nes évek ele jé től a rend szer vál to zá sig tar tó év ti ze dek iro −
dal ma úgy is ol vas ha tó, mint a ma gyar ság szel le mi−er köl csi sza bad ság har cá nak esz −
té ti kai fog la la ta.

Il  lyés 1950−ben írt Egy mon dat a zsar nok ság ról cí mű ver se ele men tá ris erő vel
ne ve zi meg a zsar no ki ura lom alá kénysz erített em ber alap él mé nyét, a tel jes ki szol −
gál ta tott sá got. Ez a vers csak az 1956−os for ra da lom ide jén je len he tett meg, s utá −
na har minc éven ke resz tül, amíg a ha ta lom ön ma gá ra is mer he tett ben ne, új ra til tott
mű volt, de már ben ne élt a nem zet tu da tá ban. 

A ma gyar ság le alá zá sa el len már az öt ve nes évek el ső fe lé ben re mek mű vek til −
ta koz tak: Té koz ló or szág, Gyöngy szok nya, Ga li lei, Bar tók, Sze re lem, Ni ki. Ele mi em −
be ri jo go kat és ér té ke ket vet tek vé del mük be a dik ta tú rá val szem ben. „Mert nö ve li,
ki el fö di a bajt” – idéz het jük Il  lyés ver sé nek szál ló igé vé vált sza va it. Ju hász Fe renc
tör té nel mi tár gyú epo sza azt ta nú sí tot ta, hogy „a sza bad ság a leg több, amit ad hat
ön ma gá nak az em be ri ség”. Déry ku tya tör té ne té nek nem ze ti tu da tot for má ló üze ne −
te pe dig az volt, hogy „a sza bad sá got nem le het sem mi vel sem he lyet te sí te ni vagy
pó tol ni”. 

Iro dal munk így ké szí tet te elő a nem zet szel le mi sé gé ben az 1956−os for ra dal mat
és nem ze ti sza bad ság har cot, mely nek leg jobb író ink mű ve ik kel is cse lek vő részt ve −
vői vol tak. 

Az 1956−os for ra da lom le ve ré se után Ma gyar or szá gon az iro da lom a ha ta lom
har mo ni ká zó pré se alatt foly tat ta küz del mét az em ber hez mél tó éle tért. 

Meg tar tó szel le mi−er köl csi erőt su gár zó mű vek so rát idéz het jük em lé ke ze tünk be
ezek ből az év ti ze dek ből is.

Itt most csu pán utal ni tu dok há rom fő ten den ci á ra, me lyek a ha zug ság ra épült,
dik ta tó ri kus és nem zet el le nes po li ti kai rend szer rel szem ben erő sí tet ték, tisz tí tot ták
a nem ze ti ön is me re tet és ön tu da tot. Ez a há rom fő ten den cia: a sze mé lyi ség au to −
nó mi á já nak, sza bad sá gá nak vé del me, a szét da ra bolt, szét szórt ma gyar ság szel le mi
ös  sze tar to zás−tu da tá nak hely re ál lí tá sa és a ma gyar nem zet el le nes tör té nel mi tu dat
kor rek ci ó ja. 

Ezt a há rom prob lé ma kört ve szem most sor ra, mind egyi ket mű vek so ka sá gá val
kel le ne be mu tat ni. Itt azon ban most csak jel zést ad ha tok ró luk. 

1. A sze mé lyi ség au to nó mi á já nak vé del me

A dik ta tú ra fő el len fe le az au to nóm sze mé lyi ség volt. Az iro da lom az ele mi er köl csi
nor má kat is sem mi be ve vő po li ti ká val szem be száll va véd te az em be ri mél tó sá got,
igé nyes sé get, az au to nóm sze mé lyi ség ér té ke it. Sok− sok vál to zat ban mu tat ta meg
azt, hogy „az em ber meg csú fo lá sá val is tent sem le het szol gál ni”.20

Nagy Lász ló köl té sze té nek fő irá nya a tár sa dal mi zül lés sel szem be for du ló mű vé −
szi küz de lem. A Me nyeg zõ, a Med ve zsol tár, a Ba las si Bá lint láz be szé de, a Gyá szom
a Szí nész ki rá lyért és még oly sok nagy ver se a tár sa dal mi zül lés le lep le zé se és a
fen sé ges em be ri ma ga tar tás pél dá ja. 
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Csoóri Sán dor írói vi lág kép ét át hat ja a nem ze ti fe le lős ség tu dat. Kül de té sé nek
vall ja a föl is mert és a ki mon dott igaz sá gok kö zöt ti tá vol ság meg szün te té sét. Mű vei
szem lé le ti tá gas sá got, han gu la ti, ér zel mi, gon do la ti gaz dag sá got su gá roz nak. Sze −
mé lyes sé ge élet mű vé nek hi te le sí tő kö zép pont ja. Írá sai min dig esz mél te tő hí rek kel,
föl rá zó gon do la tok kal, ér zé sek kel lep nek meg. Mű vé sze té nek val lo má sos köz vet len −
sé gé vel is ösz tön zi ol va só it a tel jes bel ső sza bad ság ra, a nem ze ti, kö zös sé gi ügyek −
ben va ló tá jé ko zó dás ra és fe le lős ség tel jes cse lek vés re.

Nagy Gás pár sze rint a köl tő nek em lé kez nie „es küdt kö te les ség”, s nem le het ki −
sebb am bí ci ó ja, mint hogy ép pen azt ne vez ze né ven, amit a bölcs meg fon to lás, a
gyá va ság, az ön ma gát túl élt ha ta lom el hall gat ni pa ran csol. Em lé kez ni, lát ni, meg ne −
vez ni és so ha sem fél ni – eme szem lé le ti alap el vek sze rint épül köl té sze té nek mo −
rá lis és po é ti kai rend je. A ha zug ság, a tör té nel mi tu dat za var, a tör té nel mi és kul tu −
rá lis nem zet szű kí tés, az ön cson kí tás el len küzd ve adott és ad pél dát ar ra, hogy mo −
dern ség és kö zös sé gi kül de tés, ha gyo má nyok gaz dag sok fé le ség éhez va ló kö tő dés
és kor sze rű ség, er kölcs és esz té ti kum nem ki zár ják, ha nem fel té te le zik egy mást.
Nem csak né hány tör té nel mi je len tő sé gű vé vált ver sé vel járt ösz tön zőn, esz mél te tőn
előt te a ma gyar or szá gi és ke let−kö zép−eu ró pai vál to zá sok nak, ha nem egész ha bi tu −
sá val, tisz ta sá got su gár zó és kö ve te lő ma ga tar tá sá val. 

2. A szét szórt ma gyar ság szel le mi ös  sze tar to zás−tu da tá nak hely re ál lí tá sa 

A kom mu nis ta dik ta tú ra ki re kesz tet te a ma gyar nem zet is me ret ből és nem ze ti ön is −
me ret ből a ha tá ron tú li ma gyar sá got. A ki sebb sé gi ma gyar sá got ki szol gál tat ta a
több sé gi ál la mok as  szi mi lá ci ós tö rek vé se i nek, a nyu ga ti ma gyar sá got pe dig el len −
ség nek mi nő sí tet te.

E pél dát lan ön szem lé le ti kor lá tolt sá got, nem zet szű kí tést a ma gyar iro da lom so −
hasem fo gad ta el, de a hat va nas évek kö ze pé ig szin te sem mit nem tu dott el le ne
ten ni. A het ve nes évek ele jé től kezd ve azon ban – a dik ta tú ra lá gyu lá sá val pár hu za −
mo san – iro dal munk foly to nos küz de lem ben ki har col ta a ma gyar ság szel le mi ös  sze −
tar to zá sá nak, egy sé ges szem lé le té nek a le he tő sé gét. 

A ki sebb sé gi ma gyar iro dal mak a ma gyar iro da lom egy sé gén be lül ma gu kon vi −
se lik a ki sebb sé gi ma gyar ság kü lön sor sá nak je gye it. A het ve nes−nyolc va nas évek −
től iro dal munk él vo na lá hoz tar to zó mű vek so ra vi lá gí tot ta meg – gaz dag esz té ti kai
vál to za tok ban – a ki sebb sé gi lét hely zet sa já tos di men zi ó it, min de nek előtt a ki sebb −
sé gi sze mé lyi ség és kö zös ség ön vé del mi küz del mét. Ez előbb a ki sebb sé gi ma gyar −
ság sa já tos sá gá nak, nem ze ti iden ti tá sá nak vé del mé ben, majd a szét szó ró dás és a
ki sebb sé gi el ide ge ne dés gro teszk fan tasz ti kum mal ele gyí tett be mu ta tá sá ban nyil vá −
nult meg. 

Mű vek tu cat ja it idéz het jük, me lyek az ele mi em be ri nor mák meg sér té sét pa na −
szol ják. A ki szol gál ta tott em ber ke se rű sé gé ről ad nak szá mot. S vál to za tos esz té ti −
kai for mák ban ke re sik a ki sebb sé gi sze mé lyi ség és kö zös ség em ber hez mél tó lét −
le he tő sé ge it, más kö zös sé gek kel egyen lő lét esé lye it. 

Sü tő And rás – Er dé lyi vál to zat lan sá gok cí mű köny vé ben – sok szor idé zi a sváj ci
kan to nok, finn, olasz, spa nyol au to nó mi ák pél dá ját. Ezek azt bi zo nyít ják, hogy a ki −
sebb sé gek em ber hez mél tó éle te nem il lú zió csu pán, ha nem meg va ló sít ha tó le he −
tő ség. 
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A ki sebb sé gi és a nyu ga ti ma gyar iro dal mak ter mé sze tes in teg rá lá sa a ma gyar iro −
da lom ba tel jes sé és ös  sze tet té tet te a ma gyar iro da lom nem ze ti ön is me re ti ké pét. 

3. A tör té nel mi tu dat kor rek ci ó ja 

A kom mu nis ta ha ta lom tör té nel mi am né zi át pa ran csolt a nem zet re. El til tot ta a nem −
ze tet sa ját tör té nel mé től, el til tot ta ön ma gá tól. Gá tol ta a nem zet tör té nel mi ön is me −
ret ét, nem ze ti lé té hez szük sé ges azo nos ság tu da tá nak ki ala kí tá sát. A tör té nel mi
am né zi á val és kö dö sí tés sel szállt szem be iro dal munk sok− sok ma ra dan dó al ko tá sa. 

A vi lág há bo rús sze re pünk ről ki ala kí tott torz tu da tot olyan mű vek kor ri gál ták, mint
a Ma gya rok, a Kom pország ka to nái, a Ma gyar apo ka lip szis. Hos  szan foly tat ha tó len −
ne a sor. 

Most azon ban az 1956−os ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc fél év szá za dos
év for du ló ján in kább ró la szó lok né hány szót. 

1956 a for ra dal mak vi lág tör té net ében vált for du ló pont tá, mert nem egyet len ki −
zsák má nyolt osz tály, nem egyet len el nyo mott nép ré teg ke res te ben ne a ma ga iga −
zát, ha nem a to tá lis em be ri ki szol gál ta tott ság el len lá zadt fel egy sé ge sen egy egész
nem zet. Eb ben a for ra da lom ban a meg nyo mo rí tott, ki szol gál ta tott tö meg ből új ra
meg szü le tett a ma gyar nem zet. Nem vé let len, hogy az Iro dal mi Új ság for ra dal mi szá −
ma 1956. no vem ber 2−án Pe tő fi Is mét ma gyar lett a ma gyar cí mű ver sé vel in dult. A
nem zet sza bad ság−aka ra ta kap csol ta ös  sze a ma gyar tör té ne lem nek ezt a két esz −
mé nyi pil la na tát: 1848. már ci us 15−ét és 1956. ok tó ber 23−át. 1956. no vem ber 2−
án író ink ar ról ta nús kod tak az Iro dal mi Új ság ban, hogy cso dát mű velt az „emel ke dő
nem zet” (Né meth Lász ló), ki vív ta tör té nel mé nek „leg na gyobb és el ső győz tes for ra −
dal mát” (Déry Ti bor), a ma gyar ság „az em be ri faj ta csil lag fé nye lett” (Ör kény Ist ván). 

Az tán 1956. no vem ber 4−én a szov jet ha ta lom fegy ve re i vel ura lom ra se gí tett áru −
ló vet te át az or szág irá nyí tá sát. Kor mány prog ram má lett a for ra da lom el len for ra da −
lom má nyil vá ní tá sa és iszo nyú meg tor lá sa, a nem ze ti ér zés, ön is me ret, ön tu dat
meg sem mi sí té se. 

1956 no vem be ré ben száz nál több ne ves ma gyar ér tel mi sé gi – köz tük Ko dály Zol −
tán, Né meth Lász ló, Déry Ti bor, Ve res Pé ter – nyi lat ko zat ban val lot ta meg – ezért ha
kell a ha lált is vál lal va – tel jes egyet ér tés ét a ma gyar sza bad ság harc hő se i vel, s til −
ta ko zott a for ra dal má rok le tar tóz ta tá sa és de por tá lá sa el len.

Az Író szö vet ség 1956. de cem ber 28−ai köz gyű lé se pe dig Ta má si Áron Gond és
hit val lás cí mű me mo ran du má val fo ga dott hű sé get „a zász ló előt t, mely je lez te ne −
künk, hogy a nép for ra dal mi egy sé gé ből a nem zet újjászületet t”.21

A ha tal mas ide gen túl erő és az azt szol ga mód ki szol gá lók tö me ge azon ban el ér −
te azt, hogy a né pes ség leg na gyobb ré szé ben ha ma ro san mély re száll tak a for ra da −
lom esz méi. Mo rá lis nem zet vesz tés tör tént, a több ség csön des ki egye zé se a ha ta −
lom mal. „Át vál toz tak a bék lyók cu kor ral cif ra perec cé.”22

Még is, a sza bad ság nak a for ra da lom ban át élt nagy sze rű pil la na tai és a for ra da −
lom so ha meg nem cá folt esz méi a nem zet bel ső, meg tar tó ere jé vé vál tak az újabb
hó dolt ság év ti ze de i ben. S egy re vis  sza fog ha tat la nab bul szó lal tak meg, kö ve tel ték
igaz sá gu kat.

A nyu ga ti ma gyar írók hi va tá suk nak te kin tet ték és te kin tik ma is a for ra da lom
esz mé i nek őr zé sét, do ku men tu ma i nak ös  sze gyűj té sét, tör té ne té nek tár gyi la gos ér −
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tel me zé sét. A for ra da lom ról szó ló mű ve ik a rend szer vál to zá sig le gá lis úton nem ke −
rül tek be Ma gyar or szág ra, a nem ze ti tu dat for má lá sá ban még is fon tos sze re pet ját −
szot tak, mert sok fé le mó don el ju tot tak a ma gyar or szá gi ér tel mi ség leg jobb ja i hoz.

Ma gyar or szá gon év ti ze de kig csak me ta fo ri kus köl tői át té te lek ben, rejt je les be −
széd del le he tett szó ba hoz ni a for ra da lom em lé két és esz mé it. Az ér tel me zők nem
vi lá gít hat ták meg az „erős me ta fo rák” üze ne tét, mert az az írók el le ni föl je len tés lett
vol na. 

Már ci us vagy Pe tő fi szó lí tá sa az ok tó be ri for ra da lom szó lí tá sa is volt a ma gyar
iro da lom ban. 

A pró za iro da lom az ok ker eső tár gyi la gos szám ba vé tel mód sze ré vel, a ha ta lom ál −
tal oko zott sé rel mek meg mu ta tá sá val pró bált elő ször tár gyi la go san szá mot vet ni
1956− tal, de en nek a tö rek vés nek is gá tat sza bott a poli ti ka.23

1956 há rom év ti ze den ke resz tül ta bu té má nak szá mí tott Ma gyar or szá gon. Ez pe −
dig le he tet len né tet te a re á lis tör té nel mi tu dat ki ala kí tá sát. „Olyan ez, mint ha egy
drá má ban csak is a mel lék sze rep lők mon da tai han goz ná nak el, csak foj tott, rész le −
ges uta lá sok ból sejt het nénk, hogy a fő sze rep lők mi fé le vélt vagy va ló sá gos esz mék
ne vé ben csap tak ös  sze. Ho lott an nak, amit fé lig ír tak meg, amit fé lig mond tak csak
el, a má sik fe le el in té zet le nül ott isza po so dik a va ló ság al ján, a tu da tunk ban, a
történelem ben”24 – ír ta Csoóri Sán dor 1968−ban A ki egyen sú lyo zott ság ára cí mű
esszé jé ben. 

A „föl is mer he tet len re po fo zott őszi hónap”25 sok fé le át té tel ben, uta lás ban kért
szót iro dal munk ban. 

Petri Györ gy ti tok ban ter jesz tett ver se (Sze mély te len vol tál, mint a töb bi) már a
már tír mi nisz ter el nök alak ját és sor sát idéz te föl: 

De em lé kez ni sza bad
a vo na ko dó, sér tett, té to va fér fi ra,
aki be még is
föl szi vá rog ha tott
düh, káp rá zat, or szá gos vak re mény,

mi kor ar ra éb redt
a vá ros: lö vik szét.

1984−ben pe dig Nagy Gás pár nak a cen zú rán vé let le nül át csú szott ver se antigonéi
pa rancs ként mond ta ki azt, hogy a for ra da lom már tír ja it: 

egy szer majd el kell temetNI
és ne künk nem sza bad feledNI
a gyil ko so kat né ven nevezNI

A ha ta lom meg foszt hat ta ál lá sá tól a bá tor köl tőt, a ki mon dott igaz ság gal szem ben
már te he tet len volt. „Ez a vers egy szál vi rág egy ma még nem lé te ző sí ron, de meg −
lesz a sír, s raj ta lesz a vi rág” – mond ta Csoóri Sán dor 1985. már ci us 12−én Nagy
Gás pár író szö vet sé gi pe rén. A kö vet ke ző év ben egy má sik Nagy Gás pár−vers ben Ká −
dár Já nos Jú dás sze re pé ben is mert ma gá ra.
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1956 ok tó be ré nek igaz sá ga már ki ik tat ha tat la nul he lyet kért az or szág nyil vá nos −
sá gá ban is, s egy re egyér tel műb ben és egy re gyak rab ban kér dő je lez te meg a for ra −
da lom el áru lá sá ra épí tett rend szert. 

A rend szer vál to zás utá ni idő szak po li ti kai küz del mei hát tér be szo rí tot ták a nem −
zet tu da tá ban iro dal munk ma ga sabb né ző pon tú ér té ke it. Pe dig a glo ba li zá ló dó vi lág −
ban a sze mé lyi ség és a kö zös ség leg fon to sabb vé del me a nem ze ti ös  sze tar to zás
ér zé se lehetne.26

Az egész sé ges nem ze ti tu dat lét szük ség le te min den olyan kö zös ség nek, ame lyik
meg akar ma rad ni. A glob al izá ció meg sem mi sí tő ten den ci á i nak csak olyan nem zet
tud el len áll ni, ame lyik nem vég le te sen kü lön bö ző, egy más sal szem ben ál ló ré szek −
ből áll, ha nem ame lyik nem ze ti kö zös ség ként tud dön te ni lé té nek leg fon to sabb
kérdé seiben.27
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AND RÁS GÖRÖM BEI

THE ROLE OF LIT ER A TURE IN FORM ING THE HUN GAR I AN NATION AL CON SCIOUS NESS

The study analy ses that at pres ent the role of the lit er a ture to form the com −
mu ni ty is be ing reduced, although com mu nal, nation al respon si bil i ty pres ent in
the works do not come into con flict with the auton o my of art, on the con trary,
it results from it. Today in Europe there is no gen er al ly accept ed legal def i ni −
tion of the „na tion“ con cep t, although recent ly sci en tif ic lit er a ture revealed the
extreme ly com plex mean ing of the con cept of the nation. The most impor tant
fac tor of the rela tion of nation al com mu ni ty is nation al con scious ness and self−
  knowl edge. The most impor tant fac tor of our nation al self− i den ti ty is our moth −
er lan guage. Although moth er lan guage is not only a com mu ni ca tion tool, but
a spe cif ic approach, way of think ing, spe cif ic log ic. The moth er lan guage is the
sub stan tial deter mi nant of an eth ni cal group’s indi vid u al i ty. It pre serves its
expe ri ence, ensures con ti nu ity. With the moth er lan guage one acquires even
his tor i cal expe ri ence of a com mu ni ty, spe cif ic atti tude form s, and com mu ni ty
secrets as well. Dur ing the decades of com mu nism it was the pro tec tion of an
indi vid ual’s auton o my, rebuild ing of the scat tered Hun gar i an spir it rela tion con −
scious ness, and the cor rec tion of the his tor i cal con scious ness, that were the
poets and writ ers faced against power in favour of nation al con scious ness and
self−  con scious ness pro tec tion.
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A ki sebb sé gi ma gyar kö zös sé gek két vi lág há bo rú kö zöt ti esz me tör té ne ti ku ta tá sá −
ban az ed di gi elem zé sek jó részt a ki sebb sé gi hely zet és sors kö zös ség tu da to sí tá −
sát, a gaz da sá gi, kul tu rá lis, po li ti kai kö zös ség épí tés bel ső al ter na tí vá it he lyez ték
elő tér be. Emel lett kü lön bö ző meg kö ze lí tés ben a ma gyar re ví zi ós po li ti ka ér vé nye sü −
lé sét, a ma gyar or szá gi tá mo ga tás po li ti ka el vá rá sa i nak meg fe lel ni kí vá nó ma ga tar −
tás for má kat is so kan vizs gál ták. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kon tex tus ban a cseh és
szlo vák szel le mi, po li ti kai kap cso la tok kap tak még sú lyuk nak meg fe le lő he lyet az el −
ső ki sebb sé gi kor szak elem zé se i ben. A ko ra be li esz me tör té ne ti elem zé sek nek el ső
ös  szeg zé sé re az 1938–1941 kö zött le zaj lott re ví zi ós vál to zá sok kí nál tak alka lmat.1 

Az el ső ki sebb sé gi kor sza kot tu do má nyos mód sze res ség gel, de ér te lem sze rű en
a ko ra be li cseh szlo vák párt ál lam ide o ló gi ai ke re tei és cen zu rá lis le he tő sé gei kö zött,
ugyan ak kor a „prá gai ta vasz”−hoz ve ze tő de mok ra ti kus „ol va dás” lég kör ében, 1967−
ben el ső ként dol goz ta fel Tur czel La jos. Mun ká já ban a ko ra be li re a li tá sok elem zé −
se alap ján ar ra he lyez te a hang súlyt, hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi tár −
sa da lom „osz tály ta golt sá gá”−nak és a pol gá ri de mok ra ti kus rend szer ál tal en ge dé −
lye zett po li ti kai „sza bad ság harc” adott sá ga i nak meg fe le lő en az ér dek vé de lem nek
kü lön fé le ár nya la ta it ala kí tot ta ki. Egész nem ze dé kek ki sebb sé gi tör té ne lem szem lé −
let ét be fo lyá so ló mo nog rá fi á já ban Tur czel ta nár úr a „neg a tivista el len zé ki ség”, az
ak ti viz mus és a kom mu nis ta nem ze ti sé gi po li ti ka al ter na tí vá it ne vez te a leg fon to −
sabb ki sebb sé gi po li ti kai irány zat nak. A párt ál la mi cseh szlo vák cen zú ra kö tel me it
és kor lá tait fe sze get ve, a pol gá ri pár tok osztá lyko r lá tait elő tér be ál lít va azt is je lez −
te, hogy az el len éki pol gá ri pár tok sé rel mi po li ti ká ja mö gött a ki sebb sé gi hely zet té −
nye i nek fel tá rá sa és az azok kal szem be ni til ta ko zó, el uta sí tó mag tar tás hú zó dott
meg.2

A cseh szlo vá ki ai ma gyar kö zös ség szá má ra ez a sok te kin tet ben dilem matikus
kér dés az el ső bé csi dön tés sel rö vid idő re eldőlt.3 Az Egye sült Ma gyar Párt 1938
nya rá ig tar tó auton o mista po li ti ká já nak hir te len hang− és irány vál tá sa, a re ví zi ós cé −
lok elő tér be ál lí tá sa alap ve tő en a meg vál to zott kül po li ti kai hely zet re adott vá lasz re −

SZARKA LÁSZLÓ
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Szlovákiai magyar önértelmezések 
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ak ci ó ját je len tet te. Az 1918–1920 kö zött Cseh szlo vá ki á hoz ke rült ma gyar és nem
ma gyar több sé gű te rü le tek kel kap cso la tos ma gyar kül po li ti kai cé lok for má lá sá ban,
pon to sí tá sá ban a fel vi dé ki ma gyar po li ti kai elit nek fon tos, de nem meg ha tá ro zó sze −
re pe volt.4

A két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak ban a bu da pes ti kor mány kö rök a re ví zi ót ki zá ró −
lag dip lo má ci ai úton el éren dő po li ti kai cél ként ha tá roz ták meg, en nek meg fe le lő en
a szlo vá ki ai és a ru szinsz kói ma gya rok sze re pét el ső sor ban a ki sebb sé gi hely zet és
az az zal szem be ni elé ge det len ség do ku men tá lá sá ra, a fo lya ma tos bel− és kül föl di
til ta ko zá sok ra kor lá toz ták. A ki sebb sé gi ma gyar ér de kek re szű kí tett et ni kai re ví zió
je len tet te a ma gyar kül po li ti ka mi ni má lis cél ki tű zés ét, s mint ilyen, alap ve tő en meg −
ha tá roz ta Ma gyar or szág és a ro má ni ai, a cseh szlo vá ki ai és a ju go szlá vi ai ma gyar ki −
sebb sé gi kö zös sé gek hi va ta los kap cso la tát. A bu da pes ti kor má nyok ter mé sze te sen
igye kez tek fel hasz nál ni a nem zet kö zi ki sebb ség vé del mi rend szer le he tő sé ge it is re −
ví zi ós cél jaikhoz.5

Ma gyar or szág Cseh szlo vá ki á val szem be ni re ví zi ós el kép ze lé se i nek vég ső cél ja −
ként a ma gyar kül po li ti ka dön tés−elő ké szí tői és irá nyí tói – a kö zép−eu ró pai in teg rá −
ció ke re tei közt – a „ma gyar–tót test vé ri ség” meg te rem té sét, az az egész Szlo vá ki á −
nak Ma gyar or szág gal va ló egye sü lé sét kép zel ték el.6 Eh hez ké pest a fel vi dé ki ma −
gyar po li ti kai elit kép vi se lői – a ki sebb sé gi jog vé de lem és ön szer ve ző dés mel lett –
a tisz ta szlo vák te rü le tek kel már nem szá mo ló, alap ve tő en a ma gyar több sé gű te rü −
le tek re kor lá to zó dó et ni kai re ví zi ót te kin tet ték a leg fon to sabb cél nak. En nek el éré −
sé ben ma ga a ki sebb sé gi ma gyar pár tok és ve ze tő ik ér de mi po li ti kai sze rep re so ha −
sem vál lal koz hat tak. 

Az aláb bi ak ban az 1938–1939−es év né hány rep re zen ta tív, egy sze mé lyes iro dal −
mi tel je sít mé nyét vizs gál juk meg.7 Mi ként lát ta az öt, egy más tól egé szen el té rő in −
dít ta tá sú szer ző az 1938–1939. évi vál to zá sok tük ré ben a cseh szlo vá ki ai ma gyar
kö zös ség két év ti ze des fej lő dé sét, mi ként érin tet ték a re ví zi ós vál to zá sok, és mi lyen
jö vő ké pek ben gon dol kod tak a bé csi dön tést kö ve tő idős szak ban. 

Szvatkó Pál, a Prá gai Ma gyar Hír lap (a to váb bi ak ban: PMH) ve ze tő pub li cis tá ja a
lap ve zér cik ke i ben is vé gig kö vet te az 1938. évet, több−ke ve sebb kö vet ke ze tes ség −
gel a cseh szlo vák ál lam nem ze ti sé gi kan tonizálásá nak, az az a nem ze ti sé gek sze rin −
ti au to nó mia rend szer ki épí té sé nek hí ve ként lé pett fel írá sa i ban. Az 1938 no vem be −
re fo lya mán két hét alatt meg írt, és a ka rá cso nyi könyv vá sár ra már meg is je lent A
vis  sza tért ma gya rok cí mű könyv csak lát szó lag volt al kal mi ki ad vány. Ma ga a szer −
ző is óvást emel a kon junk tu rá lis meg kö ze lí tés el len: „Fé lünk, hogy mi nél di va to sab −
bak va gyunk mi fel vi dé ki ek ma, an nál ha ma rabb el avu lunk, s az an  nyi ra di csért és
kí vánt »felvidé ki szellemiség« né hány hó nap alatt unt és le mo soly gott anak ro niz mus
lesz. Hig  gye el az ol va só, kár len ne érte.”8

Szvatkó köny vé nek cél ja el sőd le ge sen az anya or szá gi ma gyar köz vé le mény tá jé −
koz ta tá sa, a vis  sza tért fel vi dé ki és a be fo ga dó anya or szá gi ma gya rok kö zöt ti bi za −
lom ki ala kí tá sa volt. A szer ző pes ti tar tóz ko dá sa ide jén ugyan is fo lya ma to san azt ta −
pasz tal ta, „nem is me rik a Fel vi dé ket”, s nincsenek tisz tá ban a ki sebb sé gi kö rül mé −
nyek egy szer re ked ve zőt len és élesz tő−él te tő ha tá sá val. Ez utób bit, „a húsz éves kü −
lön élés ben ki kris tá lyo so dott el ve ket és gon do la to kat” – pél dá ul a „nem ze ti re a liz −
mus”−t – gyógy fű nek ne vez te, ame lyet a ki sebb sé gi ma gyar ság „las san, csen de sen,
ész re vét le nül al kal ma zott a fel vi dé ki élet ben”.9
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Jóc sik La jos Is ko la a ma gyar ság ra cím mel köz re a dott nem ze dé ki val lo má sá ban
az „iga zo lá sok” és „meg ta ga dá sok” ide jén el ső sor ban azt sze ret te vol na a ki sebb −
sé gi év ti ze dek szo ci o ló gi ai ös  sze füg gé se i nek be mu ta tá sá val ér zé kel tet ni, hogy
nem ze dé két „mi lyen szö ve vé nyes uta kon in dí tot ta a ki sebb sé gi hely zet”. Mi ért kel −
lett a ma gyar kö zép osz tály ra jel lem ző ki vá rás, a cse lek vő rész vé tel ről ele ve le mon −
dó pas  szi vi tás he lyett vál lal ni a cse lek vő fel lé pést, ami mi att oly sok szor és sok fe −
lől hang zott el az ak ti vis ta együtt mű kö dés mi at ti nem ze ti vád. 

Az Is ko la a ma gyar ság ra az ér tel mi sé gi út− és ki út ke re sés do ku men tu ma, a cse −
lek vő rész vé tel, az esz kö ze i ben alig vá lo ga tó lá za dás ki sebb sé gi nem ze dé ké nek, a
fel vi dé ki bal ol da li sar ló sok cso por to su lás nak az ön ér té ke lé se volt. „Én nem bír tam
és nem is akar tam meg őriz ni kö zép osz tá lyi hely ze te met, s vol tunk jó né há nyan ilye −
nek. Ve re ked tünk, pró bál tunk, igaz sá got is mer tünk meg és té ved tünk, s él ni akar −
tunk a dá tu mok be tel je se dé sé ig, s fenn tar ta ni ad dig egy nép esz mé le tét, tu da tát,
meg ala poz ni ön tu da tát. Ki ve het kö vet ke zé be, hogy re ánk vesse?”10 A bal ol da li ki −
sebb sé gi ma gyar ér tel mi ség ön iga zo ló ref le xe jól jel zi a kor be li ma gyar or szá gi szel −
le mi kö zeg ide gen sé gét, gya nak vá sát. 

Márai Sán dor Aján dék a vég zet tõl cím mel gyűj te mé nyes kö tet ben köz re a dott ko −
ra be li hely szí ni tu dó sí tá sai, ri port jai, es  széi a „vis  sza té rés” kor tár sak szá má ra fe −
led he tet len eu fó ri á ját mu tat ják be ér zék le te sen, jól ér zé kel tet ve a kü lön vál tan el töl −
tött húsz év gaz da sá gi, kul tu rá lis, po li ti kai, egy szer smind lé lek ta ni, ér zel mi és
habituális kö vet kez mé nye it. En nek egyik, 1937 jú li u sá ban ke let ke zett írá sa Szvatkó
Új Szel lem cím mel in dí tott fo lyó ira tát is mer te ti. A „tri a no ni vá lasz tó fa lon át” a fel vi −
dé ki új nem ze dé ki vál lal ko zás ta nul sá ga i val azo no sult. Márai szá má ra a ki sebb sé gi
ma gyar szel le mi erő fe szí té sek sa ját meg győ ző dé sét jel zik vis  sza. 

A kri ti kai va ló ság ér zé ke lés, az il lú zi ók kal va ló le szá mo lás, a ma gyar ság és a szü −
lő föld ön ke resz tül a ma gyar ha za fel tét len vál la lá sa a kö zös ki in du lá si pont: a cél
pe dig a ma gyar or szá gi és a ki sebb sé gi szel le mi erők ha té kony ös  sze kap cso lá sa, a
po li ti kai hisz té ri ák el ke rü lé se an nak ér de ké ben, hogy ma gyar sá guk ne rek vi zi tum−,
ha nem va ló di kö zös ség él mény le hes sen. A nyu gat−eu ró pai kis nem ze tek – a dá nok,
a fin nek, a nor vé gok moz gal ma it, mer kan til, ur bá nus esz mé nye it ta nul má nyoz va – a
fi úk fel nőt té vált ki sebb sé gi nem ze dé ke sza kí ta ni kí ván az apák pas  szív cso da vá rá −
sá val. „Szel le mi esz mé nyük az új, a ke mény és cse lek vő hu ma niz mus, tár sa dal mi
esz mé nyük az a tör té nel mi Ma gyar or szág, amely hez min den ide gük kel oda tar toz −
nak, s amely nek tár sa dal mi evo lú ci ó ját ki sebb sé gi szem pont ból is el en ged he tet len −
nek tartják.”11

Márai 1938. évi fel vi dé ki te ma ti ká jú pub li cisz ti ká já nak súly pont ját ez zel együtt a
cseh szlo vák vál ság, majd pe dig a bé csi dön tés kö vet kez mé nye i nek elem zé se je len −
ti. De tu dó sí tá sa i ban is mé tel ten több ször is meg je le nik a „fel vi dé ki nép lé lek”−nek,
két ki sebb sé gi ge ne rá ció szel le mi tel je sít mé nyé nek mél tány lá sa. Jel lem ző, hogy
még a ki sebb sé gi lét hely ze tek iránt em pa ti kus Márai is el ső sor ban a ma gyar nyelv
és kul tú ra meg őr zé sét te kin ti a ki sebb sé gi ge ne rá ci ók el sőd le ges ér de mé nek. 

Az 1938. ok tó be ri ko má ro mi tár gya lá sok ide jén és az 1938. no vem ber 2−i bé csi
dön tést meg elő ző és kö ve tő he tek ben az egész ma gyar or szá gi köz vé le mé nyen úr rá
lett nem ze ti eu fó ri á ban Márai ész re vet te azt a ki sebb sé gi több let ér té ket, amely a
kö zös ség épí tés kö vet kez mé nye, ered mé nye. „A fi a tal ma gyar fel vi dé ki nem zedék az
el múlt év ti zed ben évek kel elő re járt a ma gyar or szá gi szel le mi, tár sa dal mi moz gal −
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mak nak. A fel vi dé ki lé lek min de nek fö lött tár sa dal mi lé lek. A fel vi dé ki em ber vá ros −
la kó, vá ros épí tő, a tár sa da lom nak köz vet le nebb és gya kor la tibb szel le mi kö ze gé ben
él, mint a pusz ták né pe.” A kas sai pol gár ide a li zált ki sebb ség ké pé ben te hát a nyelv
és kul tú ra bás tyái mö gött fo lya ma to san épít ke ző, ur bá nus nép lé lek, a Rá kó czi ig
vissza ve ze tett „szo ci á lis ön tu dat” te szi a kü lönb sé get a tri a no ni ma gya rok kal szem −
ben a fel vi dé ki ek javára.12

Ke mény Gá bor Így tûnt el egy gon do lat cí mű mun ká ja fi lo ló gi ai alapo zottságú,
esz me tör té ne ti lel tár. Lé nye gi üze ne tét a kö zös sé gi ön szer ve ző dés nyo mán fel hal −
mo zott ér té kek fel mu ta tá sa, és a ki sebb sé gi év ti ze dek szim bo li kus ho za dé ka ként
ér té kelt szo ci á lis gon do lat, a má sok – Szvatkó, Jóc sik, Márai – ál tal is rög zí tett kö −
zös sé gi szo li da ri tás, tár sa dal mi fe le lős ség tu dat ki eme lé se je len ti. Időt ál ló elem zést
ad a szer ző a ki sebb sé gi ma gyar kö zép osz tály ös  sze tett kér dé sé ről is. Ölve di Já nos,
Sza lat nai Re zső és Weiss Ist ván ada ta i ra hi vat koz va azt ál lít ja, hogy a fel vi dé ki ma −
gyar kö zép osz tály 1918–1920 után majd nem tel jes egé szé ben le cse ré lő dött, hi −
szen a for du la tot kö ve tő en a „ke nyér adó gaz dá já”−t, a ma gyar ál la mot kö vet ve Ma −
gyar or szág ra te le pült, me ne kült a hi va tal nok ré teg, a zsi dó–ma gyar kö zép osz tály na −
gyob bik ré sze sa ját nem ze ti sé gét vá laszt va dis sz im iláló dot t, s több sé gé ben ugyan −
ez tör tént a du a liz mus év ti ze de i ben ma gyar rá lett né met, szlo vák ér tel mi sé gi, hi va −
tal no ki kö zép osz tály tag jaival.13 Rá adá sul Bu da pest ko ráb ban egy szer re ma gá tól ér −
te tő dő és a he lyi kez de mé nye zé se ket hát tér be szo rí tó irá nyí tó sze re pe is meg szűnt. 

A ki sebb sé gi ön szer ve ző dés hor do zó ja ilyen kö rül mé nyek közt Ke mény sze rint
szük ség kép pen az iro dal mi és a po li ti kai köz élet vált, sze rep lői pe dig en nek a két
egy mást fel té te le ző szfé rá nak a leg jobb jai let tek.14 Ér de kes kí sér le tet is tesz Ke −
mény Gá bor a két vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak pe ri o di zá ci ó já ra. Az 1924−ig ter je dő
éve ket egy faj ta ki sebb sé gi elő já ték nak te kin ti, az azt kö ve tő évet pe dig a „ki sebb −
sé gi ön tu dat ko rá”−nak. A „kri ti kai tisz tá zó dás évei”−t az 1929–1933 kö zöt ti idő −
szak ban je löl te meg. Az utol só öt−hat év re pe dig sze rin te a „ha za fe lé” ve ze tő egyé −
ni utak pár hu za mos sá gai, el lent mon dá sai a jel lem zők. 

A kri ti kai tisz tá zó dás pe ri ó du sá ban Ke mény Gá bor szin tén a nem ze dék vál tás je −
len tő sé gét emel te ki, amen  nyi ben a vi lág há bo rús ös  sze om lás ge ne rá ci ós él mé nyét
ma guk ban hor do zó apák nem ze dé ke he lyé re fo ko za to san azok a fi a ta lok lép nek,
ame lyek nem ze ti ér zé sét töb bé nem a cso da vá rás vagy „a ki sebb sé gi ön tu dat né pi
misz ti ku ma” jel le mez te, ha nem a kö zös ség épí tő tö rek vés, amely ré vén a fel vi dé ki
ma gyar fi a ta lok „az egye te mes em be ri ke re té ben kép ze lik el” kül de té sük lé nye gét
és mód ját.15

Voith Györ gy, mun ká csi új ság író köny ve a fen ti ek kel el len tét ben a ki sebb sé gi év −
ti ze dek so rán fel hal mo zó dott sé rel mek köny ve. A kár pát al jai ma gyar új ság írás is −
mert kép vi se lő je ként, az Élet, a Ma gyar Élet és a Ke le ti Új ság szer kesz tő je ként – sa −
ját hír la pi cik ke i nek szö ve gét idéz ve a Kas sa, Mun kács, Ung vár és a még ke le tebb −
re eső vi lá gok ma gyar, ru tén, zsi dó ki sebb sé gi hét köz nap ok ról, a több sé gi ha ta lom
prak ti ká i ról, a ki sebb sé gi vi lág meg osz tott sá ga i ról nyújt plasz ti kus ké pet. A masary −
ki el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság „em ber ar cú na ci o na liz mu sá”−nak gya kor la tát, a
„Ja nus−ar cú cseh szlo vák de mok rá cia” el ve it és po li ti kai prag ma tiz mu sát, a de mok −
ra ti kus szó vi rág ok és a po li ti kai pár tok, párt tit kár ok ural ma kö zött fe szü lő el lent −
mon dá so kat igyek szik do ku men tál ni, le lep lez ni; mi köz ben a ma ga sze mé lyi és ide −
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o ló gi ai el fo gult sá ga i ról, az el ső bé csi dön tés sel ki ala kult új hely zet hez va ló iga zo dá −
si kény sze rek ről is hű ké pet kínál.16

Ki sebb sé gi kö zös ség épí tés

A ki sebb ség ben el töl tött el ső húsz év ről ké szült lel tár hang sú lyos ele me it vizs gál va
ér de mes kö ze lebb ről is meg vizs gál ni, mi ben és men  nyi ben tar tot ta az öt szer ző si −
ke res nek, il let ve si ker te len nek a fel vi dé ki ma gyar ság két vi lág há bo rú kö zöt ti ön szer −
ve ző dé sét, a több sé gi, il let ve az anya or szá gi köz vé le mén  nyel va ló kap cso lat tar tást,
együtt mű kö dést. 

A két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai ma gyar kö zös ség ön szer ve ző dé sé nek
elem zé sé ben két ség kí vül Jóc sik szo ci og ra fi kus kö ze lí té sei mu tat nak fel leg több tar −
tós ele met, mo tí vu mot. Fon tos fel is me ré se pél dá ul a két vi lág há bo rú kö zöt ti kor −
szak két nem ze dé ké nek, az apák és a fi úk ge ne rá ci ó já nak lá tás mód já ban, va ló ság −
ér zé ke lé sé ben ki mu tat ha tó kü lönb sé gek hang sú lyo zá sa. Az idő sebb kor osz tály ok
szá má ra Tri a non, s ami utá na kö vet ke zett, el ső sor ban po li ti kai tö rést, vál to zást je −
len tett; a fi úk nem ze dé ke szá má ra „a ki sebb sé gi sors már nem po li ti kai, ha nem
szo ci á lis be ágya zott sá gá ban érez tet te hatását”.17 A cser ké szet től a kö zép−eu ró pai
ös  sze fo gás gon do la tá ig, a fa lu já rás tól a kom mu nis ta üdv ta nok ide o ló gi ai, em be ri
zsák ut cá i ig, a né pi írók vi lá gá nak ide a li zá lá sá tól a kri ti kai tár sa da lom is me re tig, ma −
gas szín vo na lú tu do má nyos elem zé se kig el ju tó sar ló sok vi lá gá val sza kít va Jóc sik a
húsz esz ten dő kü lön fej lő dé sé nek elem zé sé ben el jut a ki sebb sé gi élet kö rül mé nyek
to tá lis kri ti ká já ig. 

Az önál ló ál la mi ság, a tör té ne ti kü lön fej lő dés hi á nya mi att sze rin te a fel vi dé ki
ma gyar ság „csak né pi tu dat tal ren del ke zett”. Ezért és a kö zös sé gi lé te zés előz −
mény te len sé ge és per spek tívát lansá ga mi att a cseh szlo vá ki ai ki sebb sé gi lét hely zet −
nek az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban nem lett vol na sem mi lyen po zi tív ki fu tá si
le he tő sé ge: „Egy nép cso port nem él het tel jes és ki egyen sú lyo zott éle tet csak a né −
pi tu dat alap ján. A nem ze ti tu dat tel jes sé ge, az öku me ni kus ele mek kel ér tett tel jes −
sé ge nél kül csak sor vadt lé tet él het a cso port és az egyes. A né pi ség vo na lán csak
sú lyos idő ket le het át vé szel ni. Be hú zó dás a nád ba ez. S a nád ban csak a ve res ha −
sú bé ka hang ját utá noz va ad hat tu do mást ma gá ról tár sá nak az em ber. Ná di élet: ez
a ki sebb sé gi helyzet.”18

Itt ér ke zünk el a „vis  sza tért” köny vek és szer ző ik iga zi nagy di lem má já hoz. Va −
jon az 1938. évi ha tár vál to zá sok, a Ma gyar or szág hoz va ló vis  sza té rés zá ró jel be tet −
te vagy ép pen a nagy tör té nel mi tel je sít mé nyek szint jé re emel te az el ső ki sebb sé gi
kor sza kot? A ki sebb sé gi lét hely ze tet Makkai Sán dor er dé lyi re for má tus püs pök
ugyan en nek a kor szak nak az er dé lyi fel té tel rend sze rét ele mez ve – a Nem le het cím −
mel köz zé tett, Er dély től bú csú zó hí res és szen ve dé lyes vi tát ki vál tó es  szé jé ben –
zsák ut cás, ér ték hi á nyos, a tel jes em be ri, szel le mi élet re al kal mat lan ke ret ként, va −
ló ság ként ír ta le.19 Men  nyi ben volt ugyan ez a cseh szlo vá ki ai kö rül mé nyek közt is ér −
vé nyes ol va sat? Vagy a he ro i kus túl élés és a „min den na pi nép sza va zás” per ma −
nens túl tel je sí té sei, az „ah ogy le het” vagy a „le het, mert kell” vá lasz al ter na tí vák je −
len tik az el ső ki sebb sé gi kor szak hi te les ér té ke lé sét? A min den na pi egyen lőt len sé −
gek mi att ki lá tás ta lan, a nem ze ti kö zös sé gen kí vül re ke rült buj do sók „ná di” vi lá ga
ma radt fenn a kor tár sak em lé ke ze té ben és a tör té net írás kri ti kai szű rő in, vagy a bé −
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csi dön tés csu pán rel a tivizál ta, más fé le ér tel me zé si ke re tet adot t, de tel je sít mé nye −
i ben nem von ta két ség be a szó ban for gó ki sebb sé gi két év ti ze det? 

Az Is ko la a ma gyar ság ban szer ző je sze rint a ki sebb sé gi lét hely zet csap da hely zet,
amely ből sza ba du lást 1938−ban csak a ha tár re ví zió je lent he tett. „A ki sebb sé gi élet −
ben las san le mor zso ló dik még az au to nóm élet re ké pes kö zös ség ke re te is a cso −
por tok kö rül. A fel ső ré teg las san le tűn nek, őket éri a sze lek já rá sa leg el sőbben. Így
volt ez ná lunk és így volt ez Er dély ben is. […] A fel vi dé ki tá ja kon is ez volt a hely zet
s ez lett vol na még in kább, ha nem jön nek ér tünk erők s a nád ból nem sza ba dí ta −
nak ki.”20

Az ál ta lunk vizs gált ön ér té ke lé si kí sér le tek egyi ke sem tá maszt ja alá fel tét le nül
és ki zá ró la go san ezt a re zig nált kö vet kez te tést. A re ví zió ál tal fel kí nált tel jes és sza −
bad nem ze ti kö zös sé gi élet el kép zelt ide á lis al ter na tí vá já hoz ké pest azon ban a ki −
sebb sé gi lét hely ze tek nyo mo rú sá gai, meg al ku vá sai és meg osz tott sá gai erő söd tek
fel a fo lya ma tos, a mi nő sé gi ér ték több le tet ki ter me lő bi zo nyí tá si vág  gyal, a pár hu −
za mos nem zet épí tés és kö zös ség szer ve zés meg an  nyi po zi tív ta pasz ta la tá val, ered −
mé nyé vel szem ben. A „vis  sza té rést” a tör té nel mi igaz ság té tel lel azo no sít va át ér té −
ke lő dött a ki sebb sé gi kor szak egé sze. A meg ma ra dást, a nyelv, a kul tú ra meg őr zé −
sét se gí tő kez de mé nye zé se ket, in téz mé nye ket el ső sor ban a túl élés biz to sí té ka i −
ként, nem pe dig a ki sebb sé gi vagy a re gi o ná lis kö zös ség épí tés hor do zó i ként ér té −
kel ték, mél tá nyol ták. 

Szvatkó Pál a ki sebb sé gi lét előz mény te len sé ge, a ki egye zés ko ri Ma gyar or szág
Bu da pest−cent ri kus szel le mi, po li ti kai éle té nek ne ga tív kö vet kez mé nyei és a gyors
kö zös ség épí tést aka dá lyo zó, hos  szan el nyú ló, köz pont nél kü li ha tár men ti föld raj zi
hely zet el le né re a si ke res sejt osz tó dás hoz ha son lí tot ta a ki sebb sé gi ma gyar ön szer −
ve ző dés el ső idősza kát.21 Fon tos meg fi gye lést rög zí tett Szvatkó a „nyu gat− és a
kelet−s zloven szkói ma gyar” két tör té ne ti leg, kul tu rá li san sok ban el té rő ki sebb sé gi tí −
pu sá nak leírásá val.22 Ha son ló kép pen nagy je len tő sé get tu laj do ní tott a ki sebb sé gi
kö zös ség épí tés ben a re gi o ná lis kü lönb sé gek nek is. Ez utób bi ak kal in do kol ta utó lag
is az Új Szel lem cí mű fo lyó ira tá ban az 1930−as évek ben ki fej tett kan tonter vét.23

A kas sai szü le té sű Ke mény Gá bor – köny ve meg írá sa kor pá lya kez dő tör té nész−
fi lo ló gus – az önál ló fel vi dé ki kö zös ség szer ve ző dés gon do la ti kvint es  szen ci á ját, „az
el csa tolt te rü le te ken le zaj lott szel le mi fej lő dés in dí té kát”, a ki sebb sé gi hely zet ben
ki ala kult va ló ság szem lé let, az ál lan dó ve szély nek ki tett kö zös ség lel ki sé ge ál tal ki −
for mált „ki sebb sé gi szel lem” ki ala ku lá sá ban je löl te meg. A ki sebb sé gi hely ze tet át −
fo gó kö zös sé gi élet for ma volt az alap ja an nak az „új szo ci á lis fo ga lom”−nak, amely
„két év ti zed alatt em be rib bé és eu ró pa ib bá tet te az el csa tolt ma gyar tö me gek
életét”.24

Egyéb iránt egye dül Ke mény iro da lom− és esz me tör té ne ti ala po zá sú fi lo ló gi ai tab −
ló ja tett kí sér le tet ar ra, hogy a ki sebb sé gi kö zös ség tör té ne ti előz mé nye it – „a fel vi −
dé ki szel lem tör té nel mi út já”−t – is elem zés tár gyá vá te gye. Eb ben a vo nat ko zás ban
ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a min dig is pe rem hely ze tű „fel vi dék nem egy szer −
re lett a leg nyu ga tibb ma gyar őr hel  lyé”. 

Ab ban Szvatkó, Jóc sik és Ke mény egy vé le mé nyen vol tak, hogy a húsz év nyi el ső
ki sebb sé gi pe ri ó dus leg bát rabb, leg önál lóbb moz du la tát a Győry De zső ál tal meg hir −
de tett ki sebb sé gi mes si a niz mus hoz kö tő dő kez de mé nyek je len tet ték. Az „új ar cú
ma gyar ság” és a ré gi ma gyar vi lág gal va ló sza kí tást leg ek la tán sab ban meg je le ní tő
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Sar ló−moz ga lom – amely nek „leg jobb fe je ze te ak kor kez dő dött, ami kor a moz ga lom,
mint moz ga lom eltűn t”.25 Szvatkó az 1931–1934−es éve ket „a kri ti kai éra” pe ri ó du −
sa ként emlegeti26, amely a ki sebb sé gi mis  szi ós tu dat túl zá sa it épp úgy el uta sí tot ta,
mint az ak ti viz mus Bu da pest el le ni had já ra tát és a cseh szlo vák de mok rá ci á hoz fű −
ző dő cso davárást.27 Ezt a va ló ság lá tó an kri ti kus, de cse lek vés ori en tált ma ga tar tást
Szvatkó az Új Élet kö rül ver bu vá ló dó Pro hászka−körök ak ci ó já ban vé li fel fe dez ni
először.28

A Ja nus−ar cú cseh szlo vák de mok rá cia

Szvatkó a cseh szlo vák de mok rá ci á val a ma ga mód ján mél tá nyos elem zé sé ben is
nagy súlyt he lyez me cha ni kus, a min den na pi gya kor lat fo nák sá ga i ra, a cseh szlo vák
ko lo ni zá ció ki sebb ség el le nes cél ja i ra, il let ve az et ni kai diszk ri mi ná ció eseteire.29 Az
el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság mű kö dé si za va ra i nak fő okai kö zött tá vol ság tar tó
tisz tán lá tás sal a prá gai cent ra liz mus nak és a szlo vák auton o miz mus nak az egész
ál lam élet re bé ní tó an ha tó konf lik tu sát, az önál ló ál lam ér de ke i nek szak rá lis tisz te −
le tét, a cseh sacro ego is mót je lö li meg, amit to vább erő sí tett a cseh szlo vák ál lam
re gi o ná lis pri má tu sá nak fenn tar tá sát am bi ci o ná ló beneši cseh szlo vák kül po li ti kai
dok trí na.30 Hoz zá ké pest Voith Györ gy jól do ku men tált na pi sé rel mek nél, a cseh szlo −
vák ál lam ap pa rá tus et ni kai tér hó dí tást szol gá ló adó− és nyelv po li ti ká já nak, köz igaz −
ga tá si és igaz ság szol gál ta tá si gya kor la tá nak vér bő be mu ta tá sá nál le ra ga dó kri ti ká −
ja a masary ki nem ze ti ség po li ti ka lo ká lis és re gi o ná lis va ló sá ga it lát tat ja. A ke let−
szlo vá ki ai, kár pát al jai vá ro si ma gyar, zsi dó és ru tén vál lal ko zók, ke res ke dők szá za −
i nak, ez re i nek eg zisz ten ci á ját fe nye ge tő, nyíl tan diszk ri mi na tív cseh szlo vák adó po li −
ti ka ese tei jel zik, hogy a he lyi és tar to má nyi ha tó sá gok alig tö rőd tek a köz pon ti kor −
mány za ti és a köz tár sa sá gi el nö ki po zi tív etnop o li tikai el kép ze lé sek kel és ví zi ók kal,
a ke le ti sváj ci mo dell elvárá saival.31 Fon tos ada lé kok egész so rát ta lál juk a nagy ál −
ta lá nos sá gok szint jén igen po zi tív szín ben is fel tün tet he tő cseh szlo vák ki sebb sé gi
nyelv hasz ná la ti jog gya kor lat nak. Ki vált a ma gyar nyel vi jo gok po zso nyi, mun ká csi,
ung vá ri és kas sai kor lá to zá sá nak, fel szá mo lá sá nak az 1930. évi nép szám lá lá si
ered mé nyek mi att el ren delt sza bá lyo zá sá ról tu dunk meg szá mos ér de kes rész le tet,
el já rás jo gi ada lé kot. Mind ez azt jel zi, hogy a kor sza kot ös  szeg ző elem zé sek ben nem
vé let le nül és nem csak a nem ze ti eu fó ria mi att erő sö dött fel a gravam inális szem −
pon t.32 Mind eköz ben Voith ese té ben a szer zői elem zés hi te lét erő sen le ront ják a
sze mé lyi, párt po li ti kai, cseh szlo vák el le nes és an ti sze mi ta el fo gult ság ok. 

A „vis  sza tért” köny vek elem zé se kap csán ezen a pon ton ér de mes rö vi den ki tér −
ni ar ra, hogy a sé rel mi po li ti kát va la mi lyen ide a li zált konst ruk tív el len zé ki vagy ép −
pen ak ti vis ta po zí ci ók ból rö vid úton mint ret rog rád vagy ép pen kon trapro duk tív ma −
ga tar tást el in té ző meg kö ze lí tés kön  nyen ve zet het igaz ta lan ér ték íté le tek hez, a ko ra −
be li re á li á kat fi gyel men kí vül ha gyó ál ta lá no sí tá sok hoz. Ép pen a ma gyar ki sebb sé gi
po li ti kai és ci vil szer ve ze tek ál tal gon do san do ku men tált nyel vi jo gok meg sér té se,
fel szá mo lá sa ese té ben pél dá ul alig ha kép zel he tő el bár mi faj ta „konst ruk tív” ma ga −
tar tás. A ki sebb sé gek ér vé nye sü lé se, jo gi egyen lő sé ge szem pont já ból a nyelv hasz −
ná la ti jo gok kor lá to zá sa két ség kí vül a leg sú lyo sabb jog vesz té sek for rá sa, s ilyen je −
len sé gek el len csak is a leg ha tá ro zot tabb til ta ko zás és el uta sí tás hang ján le he tett
fel lép ni. A sé rel mi po li ti ka azon ban va ló ban kön  nyen vál ha tott a med dő pas  szi vi tás
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ön do ku men tá ci ós el já rá sá vá, ha an nak sem tár sa da lom szer ve ző, sem po li ti kai nyo −
más gya kor ló funk ci ó ja nem volt, vagy ar ról ele ve lemond tak.33

Kü lö nö sen iz gal mas lett vol na, ha a szer zők mód sze re sen meg vizs gál ják a töb −
bi cseh szlo vá ki ai ki sebb ség, ki vált képp a szu dé ta né me tek fej lő dé sé nek ma gya ro ké −
hoz ha son ló vagy at tól el té rő vo ná sa it. Er re jó sze ri vel csak Szvatkó vál lal ko zott, ő is
csak a cseh szlo vák vál ság szu dé ta né met di men zi ó já nak meg vi lá gí tá sá ra utalt. A
szu dé ta né met ra di ka liz must a kor szak ve le já ró ja ként, Hit ler fel lé pé sé nek lo gi kus
kö vet kez mé nye ként mu tat ta be, amel  lyel szem ben a cseh szlo vák ve ze tés nem ta −
lált ha tá sos ellen sz ert.34 Ami a ma gyar–szlo vák „ki sebb sé gi” együtt élés két vi lág há −
bo rú kö zöt ti ta pasz ta la tát il le ti, szin tén Szvatkó az, aki a leg ér vé nye sebb elem zést
kí nál ja. 

A bu da pes ti kor mány za ti po li ti ka ál tal is tá mo ga tott, vég ső so ron med dő nek és
el hi bá zott nak bi zo nyult úgy ne ve zett ős la kos kon cep ció ke re tei közt a ki sebb sé gi
ma gyar pár tok nak a Szlo vák Nép párt tal együtt Szlo vá kia ma gyar ér de ke ket is szol −
gá ló au to nó mi á já ra kel lett vol na tö re ked nie, ami rö vid időn be lül köl csö nös bi zal −
mat lan ság hoz, konf lik tu sok so rá hoz ve ze tett. A szlo vák auton o mista tö rek vé se ket
Szvatkó kri ti kai jó zan ság gal tör té ne ti szük ség sze rű ség nek ne vez te, és fel is mer te,
hang sú lyoz ta a bu da pes ti kor mány kö rök szá má ra el fo gad ha tat lan tényt, hogy a szlo −
vák nem zet fej lő dés zá ró sza ka szá ba ér ke zett: „Nincs töb bé cseh szlo vák nem zet,
ha nem van cseh nem zet és szlo vák nem zet. A szlo vá kok kal ezen túl min den kö rül −
mé nyek kö zött, akár cseh, akár más kap cso lat ban, mint önál ló nem zet tel szá mol ni
kell, pél dá ul úgy, mint a hol lan dok kal, akik önál ló tu da tú nem ze tet al kot nak, an nak
el le né re, hogy nyel vük a né met nek csak egyik tájszólása.”35

A két vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak nak eb ben az alap ve tő en el hi bá zott „ős la kos”
kon cep ci ó já ban je löl het jük meg a fel vi dé ki ma gyar au to nó mia kon cep ció tör té ne ti
előz mény te len sé gé nek, gyen ge sé gé nek az okát. A te rü le ti leg ta go lat lan, szer ke ze ti −
leg vé gig gon do lat lan, funk ci o ná li san tisz tá zat lan ki sebb sé gi autonómi aelképzelés
nem csak si ker re nem szá mít ha tott, de ér de mi po li ti kai és né pi tá mo ga tott sá ga
sem ala kul ha tott ki.36

Szvatkó azt is hang sú lyoz ta, hogy Szlo vá kia és a szlo vák nem zet Ma gyar or szág −
gal szem be ni bi zal mat lan sá gát le küz de ni hos  szabb tá von sem lesz kön  nyű, mert en −
nek elő fel té te le, hogy „a ba rát ko zást sem mi fé le hát só gon do lat ne tor zít sa és a ma −
gyar ság adott sza vá nak er köl csi sú lyá val és nem zet kö zi ga ran ci á val egy szer s min −
den kor ra tisz te let ben tart sa a szlo vák nem zet önál ló sá gát és fel ség jo ga it”. Szvatkó
pon to san lát ta a Ma gyar or szág gal szem be ni szlo vák fenn tar tá sok tör té ne ti és po li −
ti kai oka it, ez zel együtt té ve sen ő is ab ban re mény ke dett, hogy a kö vet ke ző kri ti kus
dön tés hely zet ben a szlo vák po li ti kai elit a Ma gyar or szág gal va ló új ra egye sü lést
választ ja.37

Az „el tűnt gon do lat” nyo má ban

A 20. szá za di ma gyar ki sebb ség tör té net el ső kor sza ká nak egyik leg sú lyo sabb fel is −
me ré se a ma gyar or szá gi tár sa da lom és a ki sebb sé gi ma gyar kö zös sé gek kö zöt ti vi −
szony ban kez det től fog va meg je le nő és fo lya ma to san fel erő sö dő szét fej lő dé si ten −
den cia, amely ke vés esé lyt kí nál az 1918−ban el sza kadt nem ze ti szo li da ri tás mű köd −
te té sé re és a po zi tív Du na−tá ji sze rep vál la lás ki bon ta koz ta tá sá ra. 
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A tri a no ni ha tá ro kon be lül ről er re fi gyel mez te tett Né meth Lász ló az er dé lyi elő −
adó út já ról ké szí te tett ta nul má nyá ban. Né meth a mor bus minori tatis, a ki sebb sé gi
hely zet ből adó dó fe le más ság ok pél dá it ele mez ve, a ma gyar or szá gi tár sa dal mi meg −
úju lás le he tő sé gé ben már nem re mény ked ve ju tott el a le súj tó és vi tá ra in ger lő vég −
kö vet kez te tés re: „S Er dély? Az er dé lyi ma gyar ság? Ha az anya or szág tól egy elő re
sem mi sem vár ha tó, ma gas nyo más alatt vál hat−e gyé mánt a szén ből, s az ül döz te −
tés nem ne vel−e hit té rí tő ket a ma gyar ság nak, amely ha iga zán az, so sem csak ma −
gyar ság, ha nem egy faj ta Du na−tá ji nem zet kö zi ség. Ro má ni ai utam leg fá jóbb ered mé −
nye, hogy er re a re mény ke dő kér dés re is ne met kell mon danom.”38

A ki sebb sé gi több let vál la lá sok si ke ré nek ez a mell be vá gó meg kér dő je le zé se
épp oly le súj tó ha tás sal volt az er dé lyi ma gya rok ra, mint az 1938 no vem be ré ben le −
zaj lott vis  sza té rés után ta pasz tal ha tó fel vi dé ki ki jó za no dás. A „ha za té rő” ki sebb sé −
gi ma gya rok kö zös sé gi ér té kei iránt alig volt ér dek lő dés. A re ví zió kon junk tu rá lis pil −
la na tai után el kez dő dött a vis  sza tért te rü le tek köz igaz ga tá si in teg rá lá sa, ami vel tá −
ja in kon együtt jár tak a kü lön bö ző iga zol ta tá sok, át vi lá gí tá sok, gya nú sít ga tá sok. A ki −
sebb sé gi sors az anya or szá gi ak több sé ge sze mé ben mú lé kony rossz álom nak mi −
nő sült, amely nek sú lyos ál do za tai, vesz te sé gei mel lett nem ér de mes az ér té ke it is
szám ba ven ni, ha nem ar ra kel lett tö re ked ni, hogy so ha töb bé ne is mét lőd jék meg. 

Né meth Lász ló ro má ni ai úti tár sa, Bol di zsár Iván a ki sebb sé gi ál la po tot a víz be
do bott em be ré hez ha son lí tot ta: „Hi á ba tö ké li el, hogy min den kö rül mé nyek kö zött
szá raz föl di lény ma rad és a víz ben élők egyet len moz du la tát sem utá noz za: ha nem
úszik, ment he tet le nül el me rül. Ez a ko nok ság azt fe lej ti el, hogy az em ber szá raz föl −
di lény ma rad, ha úszik is; csak alá ne nyom ják a fe jét vég leg, csak el ne en ged je
ma gát ön ként: majd biz to san akad idő és al ka lom, hogy szá raz föld re jus son me −
gint!”39 A re ví zi ós te rü let vál to zá sok után na gyon sok „vis  sza tért ma gyar” vi szont ép −
pen az zal a be fo ga dói ma ga tar tás sal szem be sült, amely a volt ki sebb sé gi ek ben az
élet ben maradáshoz, a kö zös ség épí tés hez nél kü löz he tet le nül szük sé ges al kal maz −
ko dást hi bá nak, bűn nek te kin tet te. 

A tri a no ni ál lam te rü let és a ki sebb sé gi kö zös sé gek ma gyar ja i nak ta pasz ta la tá −
ban, vi lág lá tá sá ban s ez zel együtt egy más hoz va ló vi szo nyá ban rö vid húsz év alatt
je len tős tár sa dal mi, men tá lis tá vol sá gok ala kul tak ki. Okai en nek a je len ség nek
szá mo sak, a ne héz, ese ten ként tel je sen be til tott kap cso lat tar tás tól, az el té rő tár −
sa dal mi, gaz da sá gi fel té te lek ha tá sán át egé szen a re ví zi ós po li ti ka ál tal ger jesz −
tett, sok te kin tet ben kon trapro duk tív pszi chó zis kö vet kez mé nye i ig ter jed tek a ne ga −
tív té nye zők. Márai Sán dor De cem be ri pár be széd cím mel meg je lent kar co la tá ban
már 1938. de cem ber 4−én je lez te a „vis  sza tér tek” el ső ne ga tív ma gyar or szá gi ta −
pasz ta la ta it, a gya nú sít ga tá so kat, a po zí ció szer zé sek ál tal mo ti vált köl csö nös vá −
das ko dást és megosz tottsá got.40

Ke mény Gá bor köny ve ös  szeg zé se ként a ki sebb sé gi hely zet ben ki ala kult kö zös −
sé gi ér zést és szo li da ri tást te kin tet te az 1918 és 1938 kö zöt ti fel vi dé ki ki sebb sé gi
fej lő dés leg fon to sabb tár sa dal mi ho zo má nyá nak. A „fel vi dé ki gon do lat”, a „fel vi dé −
ki szel lem” mi ben lét ét Szvatkóra hi vat koz va és ve le egye ző en az eu ró pai, az az a
nyu gat−eu ró pai szel lem és élet mód ter mé ke nyí tő kö zel sé gé re, a Cseh szlo vá ki á ban
szer zett am bi va lens, de még is ösz tön ző de mok ra ti kus ta pasz ta la tok ra ve ze ti vis  sza.
És eb ből adó dó an he lyet, te ret és „az el múlt nál lé nye ge sen sú lyo sabb kül de tést”
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kö ve telt, il let ve fel té te le zett a vis  sza tér tek szá má ra „a meg na gyob bo dott ma gyar
élet ben”. 41

Azt fel té te lez te, hogy a fel vi dé ki ki sebb sé gi ma gyar szel le mi, kul tu rá lis, iro dal mi
örök ség elég erős bá zis nak bi zo nyul ah hoz, hogy „a fel vi dé ki ma gyar iro da lom ne ol −
vad jon be a köz pon ti ma gyar mű velt ség be, mert a húsz év alatt ki ala kí tott fel fo gás −
nak ki vé te les kül de té se van az új ma gyar élet ben”. A „vis  sza tér tek” szo ci á lis, hu −
ma nis ta ma gyar szel lem köz ve tí té sé ben meg fo gal ma zott új mis  szi ó já nak az adott
kö rül mé nyek közt azon ban ele ve igen cse kély re a li tá sa volt, a vi lág há bo rús évek fel −
tét elei kö zött pe dig még an nál is ke ve seb bet le he tett va ló ra vál ta ni be lő le.

Elem zé sünk vé gén lás suk Bor sody Ist ván nak, a ki sebb sé gi ön ér té ke lés szem −
pont já ból két ség kí vül leg rep re zen ta tí vabb ta nul mány kö tet szer kesz tő jé nek vé le mé −
nyét, aki a tri a no ni or szág és a tri a no ni ma gyar ki sebb sé gek kö zöt ti kap cso la tok el −
ha nya go lá sá ért az egy más hoz tar to zás éb ren tar tá sá ban min den érin tett fe le lős sé −
gét hang sú lyoz ta, je lez ve azon ban a ma gyar nem zet ál lam mu lasz tá sa i nak sú lyát.
„De kü lö nö sen a ma gyar or szá gi köz vé le ményt kel le ne ala po san ki mű vel ni a ma gyar
ki sebb sé gi kér dés meg is mer te té sé vel, mert a je len le gi is ko lai ok ta tás is el árul ja,
hogy csak a föld iránt van ér dek lő dés és nem e föl dön élő ma gyar, vagy más nem −
ze ti sé gű em be rek irán t. Ma az ös  sze tar to zás amúgy is ne héz mű ve le te még sú lyo −
sabb fel ada tok elé ke rült, de a tör té nel mi hi va tá sun kat is csak úgy tölt het jük be, ha
le tud juk küz de ni az ös  szes lel ki és tér be li tá vol sá got, ami ma gyart ma gyar tól
elválaszt.”42

A „vis  sza tért” köny vek az el ső ki sebb ség tör té ne ti kor szak ed dig alig szá mon tar −
tott és még ke vés bé elem zett cseh szlo vá ki ai ma gyar ön ér té ke lé si kí sér le tét je len −
tet ték. Az ál ta lunk vizs gált öt könyv szer zői kü lön bö ző tár sa dal mi, po li ti kai és ide o −
ló gi ai po zí ci ók ból ele mez ték a ki sebb sé gi lét− és kény szer hely zet, a kény szer− és
sors kö zös ség adott sá ga it, ered mé nye it és ku dar ca it. A két év ti zed ar ra ele gen dő −
nek bi zo nyult, hogy hos  szú idő után is mét re gi o ná lis ke re tek közt in téz mé nye sül jön
a fel vi dé ki ma gyar tár sa da lom, po li ti ka, gaz da ság, hit élet és kul tú ra. 

A ki sebb sé gi sor kö zös ség tu da to sí tá sá hoz és az aka ra ti, vál lalt kö zös ség irá nyá −
ba va ló el moz du lás hoz, a több sé gi és az anya or szá gi tár sa dal mak kal szem ben egy −
aránt meg fo gal maz ha tó re la tív re gi o ná lis kü lön ál lás igé nyé nek meg va ló sí tá sá hoz
azon ban ke vés volt a vizs gált húsz év. Jó részt er re ve zet he tők vis  sza azok a bi zony −
ta lan elem zé si, ön ér té ke lé si po zí ci ók, ame lyek több nyi re me ta fo ri kus szin ten tud ták
meg ra gad ni a fel vi dé ki ma gyar kö zös ség nek a ki sebb sé gi hely zet ben fel is mert sa já −
tos sá ga it és ér ték pre fe ren ci á it. En nél fog va majd nem hogy szük ség sze rű nek te kint −
he tők azok az in teg rá ci ós ku dar cok, ame lye ket a Ma gyar or szág hoz vis  sza ke rült fel −
vi dé ki ek és kö zös sé ge ik 1938 után az anya or szá gi kö zeg ben el szen ved tek. Ez zel
együtt az el ső ki sebb sé gi húsz évet a két vi lág há bo rú kö zöt ti kor sza kot a 20. szá −
zad ban kö ve tő to váb bi öt ven öt esz ten dő táv la tá ból ér de mes pon to sab ban, mél tá −
nyo sab ban ele mez ni és el he lyez ni a kö zép−eu ró pai ré gió tör té ne té ben. Rész ben a
tör té ne ti tisz tán lá tás, rész ben pe dig a Makkai püs pök ál tal olyan vissz hang ta la nul
sür ge tett „ma gunk re ví zi ó ja” ér de ké ben.
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Jegyzetek

1. A két vi lág há bo rú kö zöt ti pe ri ó dus fon tos ös  szeg zé sei ké szül tek el 1938–1940 kö zött.
Az el ső bé csi dön tést kö ve tő nem ze ti eu fó ri á nak és a vis  sza té rés fel vi dé ki kon junk tú rá −
já nak ezek a kü lön bö ző szín vo na lú kor le nyo ma tai sok te kin tet ben má ig érez te tik ha tá −
su kat. Rész ben for rás mun ka ként, mint a kor tár sak hi te les vis  sza em lé ke zé sei, ta nú val −
lo má sai, rész ben pe dig mint a ki sebb sé gi kö zös ség lét re jöt tét ered mé nye ző fo lya ma tok
el ső rend sze re ző kí sér le tei. A „vis  sza tért” köny vek ál tal kép vi selt elem zői−szer kesz tői at −
ti tű dök két pó lu sát a két leg át fo góbb mun ka kép vi se li. Bor sody Ist ván szer kesz té sé ben
még Cseh szlo vá kia fenn ál lá sa ide jén el ké szült az el ső ki sebb sé gi mér leg (Borsody Ist −
ván [sz erk.]: Ma gya rok Cseh szlo vá ki á ban 1918–1938. Bu da pest, Or szág Út ja, 1938; 2.
ki adás: Somor ja, Méry Ratio, 2002). Ez zel szem ben Hangel Lász ló a vis  sza té rés ál tal
le zárt nak te kin tett ki sebb sé gi kor szak sé re lem− és szen ve dés tör té ne ti do ku men tá ci ó já −
ra he lyez te a hang súlyt (Hangel Lász ló [sz erk.]: Mit élt át a Fel vi dék? Bu da pest, 1940). 

2. Tur czel La jos: Két kor mezs gyé jén. A ma gyar iro da lom fej lõ dé si fel té te li és prob lé mái
Cseh szlo vá ki á ban 1918 és 1938 kö zött. 2. ki adás. Bratislava, Ma dách, 1983. Az el len −
zé ki pár to kat ér té kel ve Tur czel azt emel te ki, hogy „a gon do san szám ba vett és pa na −
szok ba, me mo ran du mok ba fog lalt sé rel mek kel in dí tot ták meg a ma gyar kor mány re ví zi −
ós po li ti ká ját tá mo ga tó nem zet kö zi ak ci ó i kat, ab ban a re mény ben, hogy ez zel a tör té nel −
mi Ma gyar or szág fel újí tá sát és a ré gi ural ko dó osz tá lyok ha tal má nak vis  sza ál lí tá sát hat −
ha tó san elő se gí tik”. Tur czel: i. m. 31. p.

3. Az el ső bé csi dön tés újabb fel dol go zá sai kö zül lásd pél dá ul Sal lai Ger gely: Az el sõ bé -
csi dön tés. Bu da pest, Osiris, 2002; De ák, Ladislav: Vieden ská arbi tráž. 2. no vem ber
1938. Doku men ty I–III. Mar tin, Mat i ca sloven ská, 2002, 2003, 2006; Zeilder Mik lós: A
re ví zi ós gon do lat. Bu da pest, Osiris, 2001; Uő: A ma gyar ir re den ta kul tusz a két vi lág há -
bo rú kö zött. Bu da pest, Te le ki Lász ló Ala pít vány, 2002. /Regio könyvek./

4. Cseh szlo vá kia 1918 előtt a Ma gyar Ki rály ság hoz tar to zó te rü le te i re, s azok vissza szer −
zé sé re vo nat ko zó an Te le ki Pál, Beth len Ist ván és Göm bös Gyu la el kép ze lé se i nek sok fé −
le sé ge szin tén jól tük rö zi a fel vi dé ki re ví zi ós cé lok vál to zé kony sá gát és bi zony ta lan sá ga −
it. Er re vo nat ko zó an lásd Ablon czy Ba lázs, Pé te ri Ló ránt és Zei dler Mik lós ta nul má nya it
a tri a no ni bé ke szer ző dés esz me tör té ne ti ha tá sát fel dol go zó kö tet ben (Romsics Ig nác,
ifj.–Bertényi Iván (sz erk.): Tri a non és a ma gyar po li ti kai gon dol ko dás 1920–1953. Ta nul -
má nyok. Bu da pest, Osiris Ki adó, 1998, 24., 35–38, 80–83. p.).

5. A ma gyar ki sebb ség vé de lem és a re ví zió ös  sze füg gé se i ről lásd pl. Eiler Fe renc: „Ki sebb −
sé gi kül po li ti ka.” Cseh szlo vá ki ai ma gyar rész vé tel az Eu ró pai Nem ze ti sé gi Kong res  szus
te vé keny sé gé ben 1925–1938. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le, 7. évf. (2005) 3.
sz. 123–140. p.

6. Steier La jos: Fel sõ mag yarország és a re ví zió. Bu da pest, Er dé lyi Fér fi ak Egye sü le te,
1933, 25., 32–33. p.

7. Szvatkó Pál: A vis  sza tért ma gya rok. A fel vi dé ki ma gyar ság húsz éve. Bu da pest, Ré vai,
1938; Jóc sik La jos: Is ko la a ma gyar ság ra. Egy nem ze dék éle te húsz éves ki sebb ség -
ben. Bu da pest, Nyu gat, 1939; Voight Györ gy: 20 év tör té ne te. Mun kács, Ma gyar Élet Ki −
adó vál la lat, 1939; Ke mény Gá bor: Így tûnt el egy gon do lat. A fel vi dé ki ma gyar iro da lom
tör té ne te 1918–1938. Bu da pest, MEFHOSZ Könyv ki adó, 1941; Márai Sán dor: Aján dék
a vég zet tõl. A Fel vi dék és Er dély vis  sza csa to lá sa. Bu da pest, He li kon Ki adó, 2004. Elem −
zé sünk be csak érin tő le ge sen von tuk be a kor szak két át fo gó, több szer zős ta nul mány −
köny vét: Bor sody [sz erk.]: i. m.; Hangel [sz erk.]: i. m. Az elem zés mos ta ni ke re te it meg −
ha lad ta vol na, ha a könyv ben meg je lent ös  szes vissza em lé ke zést be von tuk vol na. Ez zel
együtt a leg fon to sabb ki ma radt „vis  sza tért” köny ve ket itt is meg kell em lí te nünk: Ha lász
Mik lós: Cseh szlo vá kia 1918–1938. Bu da pest, 1938; Jankovics Mar cell: Húsz év Po -
zsony ban. Bu da pest, 1939; Jóc sik La jos: Ide gen igá ban. Húsz év cseh ura lom alat t. Bu −
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da pest, 1940; Jóc sik La jos: Ha za té rés, tá jé ko zó dás. Pécs, 1942; Ko vács End re: Két há -
bo rú közt. Bu da pest, 1944. 

8. Szvatkó: i. m. 7. p.
9. Uo. 8–14. p.

10. Jóc sik: Is ko la a ma gyar ság ra 18. p.
11. Márai: i. m. 31–33. p.
12. Uo. 88–90. p.
13. Ke mény: i. m. 30. p.
14. „A ki sebb sé gi iro da lom a leg újabb idő kig nem tud ta ma gát füg get le ní te ni a po li ti kum tól,

ez ma gya ráz za a po li ti kai hír lap iro da lom ki fej lő dé sét is. […] Iro da lom és po li ti ka ezért
ös  sze füg gő, egy mást szer ve sen ki egé szí tő ré szek a fel vi dé ki élet ben. A ki sebb sé gi szel −
lem két év ti ze des fej lő dé si út ján gyak ran me ne kül a re a li tá sok ra épí tő po li ti ka az
esztetizáló hu má num me ze jé re, de épp oly sok szor ér zik a na pi po li ti ka lük te tő ira ma az
iro da lom lap ja in.” Uo. 31. p.

15. Uo. 48. p.
16. Voith: i. m. 48–49. p.
17. Jóc sik: Is ko la a ma gyar ság ra 23. p.
18. Uo. 65. p.
19. Nem le het. A ki sebb sé gi sors vi tá ja. Vá lo gat ta Cseke Péter–Molnár Gusz táv. Bu da pest,

Hét to rony Ki adó, 1989. Vö. Cseke Pé ter (sz erk.): Le het. Nem le het. Ki sebb sé gi lét ér tel -
me zé sek 1937–1987. Ko lozs vár, Men tor Ki adó, 1995.

20. Uo. 65–66. p.
21. Szvatkó: i. m. 21–24. p.
22. „A jó za nabb, re a lis ta, hű vös és dezil luzionált nyu gat s zloven szkói ma gyar szor gal má val,

és bi zo nyos fo kig szí vós, de oppor tunus nem ze ti ér zé sé vel, az utol só pil la na tig más ma −
radt, mint a lel ke sebb, nya ka sabb és ab szo lú tabb, de pu hább, hi szé ke nyebb és köny  −
nyeb ben szét eső ke let−szlo vá ki ai ma gyar.” Uo. 24. p. 

23. Uo. A kan ton ter vek ről lásd Szvatkó Pál: A sváj ci út. uő: A sváj ci pél da. In uő: A vál to zás
él mé nye. Vá lo ga tott írá sok. Szer kesz tet te Filep Ta más Gusztáv–G. Ko vács Lász ló. Po −
zsony, Kalligram Könyv ki adó, 1994, 180–189., 199–195. p.

24. Ke mény: i. m. 12–13. p.
25. Szvatkó: i. m.
26. Uo. 139. p.
27. Uo. 141. p.
28. Ezt a faj ta élet ér zést Szvatkó egy for rás nél kü li idé zet át vé te lé vel ér zé kel te ti: „Sen ki

sem se gít, egye dül ma rad tunk. A ha tá ron túl ról egy elő re nem vár ha tunk se gít sé get, a
cse hek vesz tünk re tör nek, a kom mu niz mus il lú zió, a tét len cso da vá rás ve sze del mes.
Ön ma gunk ra va gyunk utal va. A fel ada tunk, hogy a ma gyar ki sebb sé get erős sé és ellen −
tál lóvá [sic!] te gyük, nyu ga ti dán, vagy fla mand min tá ra át épít sük, er köl csi leg, gaz da sá −
gi lag, kul tu rá li san tö ké le te sít sük, a köz né pet föl emel jük, s be lő le új kö zép osz tályt ala −
kít sunk a le vi téz lett he lyé be.” Szvatkó: i. m. 144. p.

29. Uo. 35–41. p.
30. Uo. 45–48., 52–55., 58–59. p.
31. Voith: i. m. 13–20. p.
32. Uo. 25–38. p.
33. Az el len zé ki ma gyar pár tok kez det től fog va nagy súlyt he lyez tek a nyel vi jo gok ér vé nye sí −

té sé re és vé del mé re. Er re vo nat ko zó an lásd A ki sebb sé gek nyel vi jo gai. Ki ad ta és ma −
gya rá zó jegy ze tek kel el lát ta a Szloven szkói és Ru szinsz kói Szö vet ke zett El len zé ki Pár tok
Köz pon ti Iro dá ja. Prá ga, 1926.

34. Szvatkó: i. m. 75–79. p. Szvatkó egy má sik he lyen a szu dé ta né me tek szer ve zett ség ét,
az ön fe gyel met, a nem ze ti és szo ci á lis mun ka len dü le tét, az „egy ség pa ran csát” pél da −
adó nak te kin tet te a cseh szlo vá ki ai ma gya rok szá má ra is, de a né me tek kel va ló együtt −
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mű kö dés ben „a tel jes füg get len ség meg óvá sát” el en ged he tet len fel té tel nek te kin tet te.
Uo. 71. p. 

35. Uo. 85. p.
36. A két vi lág há bo rú kö zöt ti ki sebb sé gi autonómi aelképzelésekről lásd Gogolák La jos: A

cseh szlo vá ki ai auton o mista moz gal mak hát te re. Ki sebb ség vé de lem, 1938/2–3. sz.
12–27. p.

37. Uo. 89. p. Szvatkó a hit le riz mus rend kí vü li erő tel jes kö zép−eu ró pai tér hó dí tás ára, a szlo −
vá kok kö ré ben is je len tős po zí ció szer zé sé re utal va hoz zá te tet te: „…ma még a ma gyar −
ság még nem az de lej a Du na me den cé ben, ami pél dá ul a hit le riz mus a vi lág mi den né −
met je szá má ra.” Uo. 89. p.

38. Az 1935−ben Keresz tu ry De zső vel, Sza bó Zol tán nal és Bol di zsár Iván nal kö zö sen ab szol −
vált ro má ni ai uta zá sá ról ké szült ta nul mányt és vissz hang ját lásd Né meth Lász ló: Ma gya -
rok Ro má ni á ban. Az úti rajz és a vi ta. Szer kesz tet te Nagy Pál. Ma ros vá sár hely, Men tor
Ki adó, 2001, 94. p.

39. Uo. 108–109. p.
40. „Mit érez zünk, mi, a ha za tér tek, akik nek sze me szög le té ben még nem szá radt meg a vi −

szont lá tás öröm kön  nyű je, s mit érez ze nek a töb bi ek, akik oda át ma rad tak, túl a ha tá ro −
kon, mi kor fel har san a gyű lö let−or kesz ter, mi kor az em be rek, akik teg nap még együtt dol −
goz tak a ma gyar sá gért, ma köl csö nö sen egy vad po li ti kai és saj tó há bo rú fütty kon cert jé −
ben ál la nak, mi kor az em be rek, akik egé szen biz to san hű sé ges és be csü le tes ma gya −
rok, má ról hol nap ra a gyű lö let hí nár já ban ful do kol nak.” Márai: i. m. 152. p. 

41. Ke mény: i. m. 139. p.
42. Bor sody Ist ván: Ma gyar or szág és a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság. In Bor sody: i. m. 204. p.

LÁSZ LÓ SZAR KA

„LIFE IN THE CANE”, „DIS AP PEARED THOUGHT S”. HUN GAR I AN SELF− IN TER PRE TA TION IN SLO VA −
KIA DUR ING THE TIME OF THE VIEN NA DECI SION

The author in his study by look ing for the prece dence of thoughts of La jos Tur −
czel’s At the Bound ary of Two Peri od s, exam ines how five entire ly dif fer ent wri −
t ers (Pál Szvatkó, La jos Jóc sik, Sán dor Márai, Gá bor Ke mény, Györ gy Voith) saw
in the mir ror of the his tor i cal changes in 1938–1939 the two−decade devel op −
ment of the Hun gar i an com mu ni ty in Czecho slo va ki a, in what future pic tures
they were con sid er ing in the peri od after the Vien na Deci sion. The author dis −
cuss es the neces si ty of bu il ding auton o my sys tem by nation al i ties, inevitable
over com ing of neg a tive his tor i cal ha bit of Slovak−Hungarian rela tion, mak ing
the most of added value of the spe cif ic minor i ty liv ing, dis re gard ing Hun ga ry,
and dif fi cul ties of minor i ty life and gen er a tion change in detail. The author
empha sizes that to the con scious ness of minor i ty and to the mov ing toward
will ful, accept ed com mu ni ty, and to the real iza tion of demands for rel a tive
region al sep a ra tion defined toward the major i ty and moth er land soci eties was
the exam ined twen ty−year−pe ri od insuf fi cien t. Most ly the uncer tain ana lyt i cal,
self− e val u at ing posi tions can be traced back to this that could cap ture the
spec i fi ca tions and val ue−pref er ence of Upper Land Hun gar i an com mu ni ties −
rec og nized minor i ty sit u a tions − main ly on metaphor ic lev el. Con se quent ly,
those inte grat ing fail ures suf fered by Upper Lan ders and com mu ni ties that
returned to Hun ga ry in moth er land area after 1938 can be con sid ered as al −
most nec es sary.
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Nap lót, saj nos, csak el vét ve, csak egy− e gy föl buz du lá som ban ír tam, s ami volt, jó −
részt an nak is nyo ma ve szett, de a kis, bor dó fü zet, amely be a Tur czel−re cen z ióm
előt ti szer kesz tő sé gi je le ne tet be ír tam, fenn ma radt.

Ötöd éves egye te mi hall ga tó vol tam, s a té li sze mesz ter ele jén, 1958. szep tem −
ber 6−án ezt ír tam no te szom ba: 

„Ma de. be men tem A Hét hez. Eg ri tõl anya got kér tem: köny vet. Sze ret ném tud ni,
mi lyen irány ban in dul ha tok A Hét nél, mi re van szük sé gük, s mit vál lal ha tok el eb bõl
én, hogy leg jobb lel ki is me re tem sze rint dol goz has sak. Elõ ször Rácz kö te tét (Kas sai
da lok) em lí tet te. (Rácznak épp ak kor írt ró lam, mert a már el ké szült bí rá lat gyen ge.
Igaz, én nem ol vas tam. Nem akar ják kö zöl ni.) Az tán ke zem be nyom ta Tur czel köny -
vét (Írá sok mér le gen). Ír jak er rõl. – Az tán ki ment, s egy pil la nat múl va Tóth Ti bor ral
és Bá bi val tért vis  sza. Köz re fog tak. Eg ri kezd te: »Koncsol, te tu dod, hogy van itt az
iro da lom ban egy el len tét az ’öregek’ és ’fi at alok’ kö zött. Tur czel az idõ se ket le be -
csü li, s a fi a ta lo kat ma gas ra he lye zi. (Tú loz?) Ar ra len nék kí ván csi, te mi lyen ál lást
fog lalsz el ez zel kap cso lat ban, tudsz-e egyen lõ ség je let ten ni a ket tõ közé.« Tóth:
»Nem tu dom, men  nyi re vol na he lyes ép pen rá bíz ni ezt a fel ada tot, lé vén szó
tanáráról.« Eg ri: »Tanárod?« Én: »Volt tanárom.« Tóth: »Annál is in kább, mert õ a fi -
a ta lok kal, te hát Tur czel lel is tel je sen egy vé le mé nyen van. Ha hal lot tad vol na! Ha
Tur czel a fi a ta lo kat a menny be eme li, Konc sol egye ne sen a he te dik menny or szág -
ba. Én ott vol tam, én hal lot tam.« (Ezt ne vet ve mond ta.) Eg ri: »Ehhez ne ki ott jo ga
volt. Is me ret ter jesz tõ, be mu tat ko zó dél után ról volt szó, eh hez ne ki jo ga volt.«” 

Ed dig a be tű hív nap ló jegy zet. Tur czel köny vét, az Írá so kat vé gül is meg kap tam,
gon do san, két szer is el ol vas tam és recen zál tam. Dol go za to mat be vit tem A Hét be,
és át ad tam Eg ri nek. Em lék szem, ez a kis ink vi zí ció an  nyi ra meg hök ken tett, hogy
már a vil la mo son, a kol lé gi um fe lé me net pa pír ra ve tet tem, te hát min den váz la tos −
sá ga el le né re is hi te le sen rög zí ti az el hang zot ta kat.

A be mu tat ko zó dél után ra, ame lyen ezek sze rint a Nyol cak ról, nem ze dék tár sa im −
ról be szél tem, már nem bí rok vis  sza em lé kez ni. Nyil ván va ló, hogy a Tur czel ál tal szer −
kesz tett an to ló gi á ju kat mu tat tam be va la hol, va la kik nek. A könyv ről Barsi Im re A
Hét be és Tol vaj Ber ta lan az Új If jú ság ba ke mé nyen el ma rasz ta ló kri ti kát írt, ame lyek −
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re az utób bi lap ban vá la szol tam. Tol vaj ri posz to zott, en gem a Nyol cak „fo ga dat lan
pró ká to ra”− ként ma rasz talt el, és szár ma zá som ban vél te meg lel ni ma ga tar tá som
kul csát. (Édes apám re for má tus lel ki pász tor volt.) A nem ze dé ke met bí rá lók egyik ve −
szé lyes vád ja lett, hogy sze rin tük ma gyar kod tak, va gyis hogy na ci o na lis ták vagy még
rosszin du latúbb mi nő sí tés sel: so vi nisz ták let tek vol na. A té te les, idé ze tek kel alá tá −
masz tott bi zo nyí tás ter mé sze te sen el ma radt, s köl tő ba rá ta im, Tő zsér, Zs. Nagy,
Cselény i, Simkó Ti bor és a töb bi ek vé del mé ben épp a bi zo nyí tást kér tem szá mon
bí rá ló i kon. Hogy rá gal maz ták őket. Bar si, ha jól em lék szem, csönd ben ma radt, de
Tol vaj meg pró bált vis  sza vág ni, s egy−két övön alu li ütést is kap tam tő le. Ké sőbb a
Nyol cak egyik tag já val, egy ko ri ta nít vá nyá val, Kul csár Ti bor ral azt üzen te, hogy ne
ha ra gud jak rá, tud ja, hogy vé tett el le nem, de te kint ve tár sa dal mi hely ze tét, hogy tud −
ni il lik gim ná zi u mi ta nár, és mit szól ná nak a di ák jai, nem en ged het te meg ma gá nak,
hogy egy ilyen vi tá ban alul ma rad jon. Kis per pat va run kat az óta sem ol vas tam, de
akit ér de kel, utá na néz het. Ilyen vi ták kal, fe szült sé gek kel, szem ben ál lás ok kal, ide o −
ló gi ai és po li ti kai meg sze mé lyi san da sá gok kal te lít ve csí ráz ga tott a mi „har mad −
virágzá sunk”. Fe lel tem Tol vaj nak, de az Új If jú ság a vi tát le zár ta. 

Re cen zi óm 1958. ok tó ber 24−én je lent meg A Hét ben*, s az óta nem ta lál koz tam
ve le. Kö te te im ből ki hagy tam, mert nem tar tot tam vol na üd vös nek, hogy egy hu szon −
két éves egye te mi hall ga tó föl buz du lá sá nak ter mé két éret tebb kri ti ká im és ta nul má −
nya im kö zé emel jem. Kéz ira tom má so la tát, ha volt, meget te a kö zel fél szá za dos
idő, a lap érin tett szá mát nem kü lön ben. Ha egy te le fon, ame lyet e lap fő szer kesz −
tő jé vel foly tat tam, föl nem hoz za az ir dat la nul mély kút ból, re cen zi óm vég képp fe le −
dés be me rült vol na. A fő szer kesz tő nek, Fa ze kas József nak az ak ko ri lég kör és mód −
sze rek szem lél te té sé re föl idéz tem a be szél ge tést, majd azt, amely kéz ira tom át adá −
sát A Hét ben kö vet te, s ő ezt a re cen zi ót, amely Tur czel el ső köny vé ről szólt, ne kem
pe dig egyik el ső kri ti kai dol go za tom, hát tér raj zom mal együtt ér de kes nek ta lál ta, s
em lé ke im meg írá sá ra ösz tö kélt.

Vég zős hall ga tó ként úgy ké szül tem a pá lyá ra, hogy iro dal munk még csak csí ráz −
ga tott. Kép te len hely zet volt ez, hi szen ké zen fek vő, hogy elő ször a szép iro da lom nak
kell ki kris tá lyo sod nia, s az tán jö het a szö ve gek kri ti ká ja. Per sze, az utób bi hoz is
éret t, ki for rott kri ti kus ra van szük ség, de hol vol tam én ak kor az érett ség től? Ezt az
évet te kin tem a „har mad virágzás” kor szak ha tá rá nak; az Iro dal mi Szem le ala pí tá sá −
val, a Nyol cak cso por tos fel lé pé sé vel, Rácz és Tur czel köny vé vel kez dett ez a kis iro −
da lom iro dal mib bá vál ni, ma gá ra ta lál ni, ki sza kad ni az esz té ti kai dog mák foj to ga tó
ab ron csa i ból. A Szem le el ső szá má ban je lent meg Tő zsér ke mény, me rész Fér fi kor
című ver se, a má so dik pe dig tő lem ho zott va la mi esz me fut ta tást. Do bos mint fő −
szer kesz tő azon nal vál lalt, sőt a lap hoz von zott ben nün ket, ak ko ri if ja kat.

Eg ri Vik tor, Rácz Oli vér, Sza bó Bé la, Tóth Ti bor, Barsi Im re: ők vol tak Fábry val,
aki más, füg get len szel le mi ré gi ó ban élt, azok a bi zo nyos „öre gek”, akik ről a kis
szer kesz tő sé gi ink vi zí ció fér fi jai be szél tek. Bar si, az egy ko ri par ti zán az Új Szót,
majd a Fák lyát szer kesz tet te, vé gül A Hét élé re ke rült; mond ják, pisz tolyt vi selt, és
mű ve lő dés tör té ne ti cik ke ket írt az or szág vá ro sa i ról, Prá gá ról, egye bek ről, a ma ga
ké szí tet te szem lél te tő fény ké pek kel. A po zso nyi szü le té sű Tóth Ti bor ral és a ná ci tá −
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bo rok tól meg me ne kült idő sebb írók kal (Eg ri, Rácz, Sza bó Bé la) ők kezd ték új já szer −
vez ni a há bo rú után ájult ra vert és öt évig ájul tan he vert ma gyar írás be li sé get. La −
po kat, könyv ki adót, író− és új ság író−szer ve ze tet ala pí tot tak és ve zet tek. 

Ír hat tak, de az új tár sa da lom po li ti kai rend szer, a szel le mi dik ta tú ra le szo rí tot ta
őket az út ról, ame lyen leg mé lyebb is me re te ik és haj la ma ik sze rint jár ni uk kel lett vol −
na. Fábry Zol tán mond ta két−há rom hét tel a fönt le írt je le net előtt Stó szon, hogy Sza −
bó Bé lá nak egy nagy ba ja van: száz öt szá za lék ban há lás a szov je tek nek, ami ért
meg men tet ték az éle tét. A száz szá za lé kos há la he lyén va ló, mond ta Fábry, de a
száz öt már el tor zít ja a jel le met, és tönk re te szi az em ber te het sé gét; Sza bó Mint sze -
münk fé nyét (1953) című pró zá ját le he tet len vol na alul múl ni. Eg ri Vik tor is mély és
igaz dol go kat tu dott a kis vá ro si, a nagy szom ba ti és a gal gó ci zsi dó or to do xok és
neo  ló gok, hí vők és hi te ha gyot tak, sze gé nyek és gaz da gok éle té ről, s ha eze ket ír ta
vol na meg, el nyer het te vol na a vi lág hírt. Ked velt en gem úgy is, mint szer kesz tő jét,
én pe dig tisz tel tem gaz dag kul tú rá já ért és te het sé gé ért, s egy szer hó na po kig dol −
goz tunk ös  sze zár va a pud meri ci Pálffy−kastély ban. Es tén ként Bac hot ját szot tam ne −
ki, Boor pro fesszor Liszt ro man ti ká já val szó ra koz tat ta. Kö zös ebéd lői asz ta lunk nál
és té li sé tá in kon órá kig me sél te gyer mek− és if jú ko rát, bé csi szín ház− és ope ra él mé −
nye it, a Mo nar chia al ko nyá nak nagy szí né sze it és éne ke se it, a bé csi Wag ner−ren de −
zé sek pom pá ját – és jött a Sovánká val és egyéb sü let len sé ge i vel olyan dol gok ról,
ame lye ket nem is mert, s ké sőbb szé gyellt és meg ta ga dott. Gyak ran for go ló dott Bu −
da pes ten, ami kor mi még nem utaz hat tunk, fő ként a szín há zak ér de kel ték, s egy −
szer ar ról szá molt be ne kem a szer kesz tő ség ben, hogy egy ma gyar or szá gi iro da lom −
tör té nész sze rint ne kik – Egriéknek – hat vá nyo zot tan el kö te le zet tek nek kell len ni ük,
nem ér he tik be az egy sze rű, a ter mé sze tes, a köz na pi el kö te le zett ség gel. A mű vészt
ron tot ták meg ma guk ban, nem a he lyü kön vol tak, s nem tud ták, nem akar ták vagy
nem mer ték meg ke res ni iga zi he lyü ket a vi lág ban. Úgy vi sel ked tek, mint akik ott hon
van nak, va ló já ban ide ge nek ma rad tak ben ne. Nem ze dé kem ti zen ki lenc−húsz éve sei
ezt érez ték meg ben nük, s eb ből eredt a két nem ze dék köz ti fe szült ség. Rácz há −
rom−négy ver se re a gált a há bo rú utá ni nyers té nyek re, eze ket ké sőbb egy el akadt
an to ló gi ám ba be is so rol tam, és több ször hi vat koz tam rá juk, Meg tud tam, hogy élsz
című re gé nye pe dig, ame lyet ak kor tájt kez dett ír ni, re mek mű lett vol na, ha be nem
gyö mö szö li a kom mu nis ta el kö te le zett ség Prokrusztész−á gyá ba. Ami az ágy ból ki ló −
gott, az mes ter mun ka, egy pol gár író re mek lé se, a töb bi torz csi nál mány. No vel lá i −
ról még éle té ben ha son ló íté le tet ír tam.

Eg ri az Új Szó tól ke rült a Cse ma dok lap já nak élé re, és tu dott ró lam, mert egy
Ady ra em lé kez te tő lel kes kis dol go za to mat még 1954 őszén, el ső éves hall ga tó ko −
rom ban ő tet te köz zé, majd né hány tár sam mal, akik az tán céh be li ek let tek, mint Tő −
zsér, Nagy La jos, a szob rász nö ven dék Nagy Já nos, ké sőbb Duba Gyu la, részt szok −
tunk ven ni az író szö vet ség ma gyar szek ci ó já nak vi ta est je in. A ta go zat ön kép ző kö ri
szel lem ben mű kö dött, a tár sa ság a szer zők itt−ott ki nyom ta tott szö ve ge it kö zös bí −
rá lat nak ve tet te alá. Ta lán 1955 vé ge fe lé hall gat tam be le elő ször a vi ták ba, ahol
Bá bi éne kel te az el ső szó la mot. A fen ti e ken kí vül a jó ked vű Gyurcsó, a sze líd Ozs −
vald, a fa nyar Dé nes Györ gy, az tán Szűcs Bé la, Gály Ol ga, Sző ke, Mács, Csan da,
Do bos, majd ko má ro mi gim ná zi u mi és ép pen 1955–1956−tól po zso nyi fő is ko lai−
egye te mi elő adónk, Tur czel La jos: ez volt nagy já ból a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da −
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lom ker tecs ké jé nek el ső, sar ja dó ve te mé nye; még nem iro da lom, csak az zá akart
nő ni, de ezt hál’ is ten nek na gyon akar ta. 

Tár sa im tól, a maj da ni Nyol cak tag ja i tól kü lön böz ve csak né hány szor ül tem a Ste −
fá nia (Obrancov mieru) ut cai író klub ba, ahol a vi ták a hét vagy a hó nap meg ha tá ro −
zott nap ja i ban zaj lot tak. A cél ba vett szö ve gek nem fű töt tek föl, az elem zé sek és
min dig kö te le ző bí rá la tok szem pont jai (pár tos ság, in ter na ci o na liz mus, le ni ni tük rö −
zés el mé let, né pi ség, szo ci a lis ta re a liz mus, tar ta lom és for ma di a lek ti kus egy sé ge,
meg hogy mind ez mi fán te rem, for ra dal mi op ti miz mus, po zi tív és ne ga tív hő sök áb −
rá zo lá sa, a pa raszt ság és a szö vet ke ze tek vi szo nya, a ku lá kok dol ga, a szov jet min −
ták, az osz tály harc stb.) ide ge nek vol tak tő lem. An  nyit már tud tam a vi lág ról, hogy
lás sam: a kor szak iro dal mi gya kor la ta és hi va ta los – ke mé nyen dik tált – esz té ti kai
irá nya nem a va ló ság fe lé tart. Ha be ül tem a vi ták ra, leg gyak rab ban Bá bi böl csel ke −
dő mo no lóg ja it hal lot tam sű rű ci ga ret ta füst jé ből elő go mo lyog ni, mi sze rint Marx ezt
mond ta, Lenyin (!) ezt így ér tel mez te, Luk ács Györ gy vagy Ré vai pe dig a dol got így
megy így in terp re tál ja. Eb ből az tán az kö vet ke zik, hogy („ér tesz, öreg!” – fűz te hoz −
zá időn ként) – és el mond ta, hogy a szö veg meg fe lel−e a ki hü ve lye zett iro da lom esz −
té ti kai el vek kí vá nal ma i nak vagy sem.

Bá bit ké sőbb, ki adói és lap szer kesz tő éve im ben meg szám lál ha tat lan al ka lom −
mal kel lett hall gat nom. Két kö te tét is szer kesz tet tem, az Iro dal mi Szem lé hez pe dig
1968 után szin te na pon ta be nyi tott, s akár egy− e gy órán át is foly tat ta vég te le ní tett
mo no lóg ját, szid ván Do bost és bí rál ván Fábry „vox humaná”−ját. Te le ha muz ta szer −
kesz tő sé gi szo bánk ko pott, zöld sző nye gét, asz tal ká ját, fo tel hu za tát és nad rág ját is,
mert ci ga ret tá ról ci ga ret tá ra gyúj tott, oly kor ket tő is pa rázs lott ni ko tin tól sár ga uj jai
kö zött, és le hul ló, hos  szú, sö tét bar na haj tin csét csa var gat ta bal já nak mu ta tó ujj ára.
„Ér tesz, öreg…” – is mé tel get te. Nem dol goz hat tam tő le, s ha volt még va la ki a szo −
bá ban, aki re rá hagy hat tam, fog tam a szer kesz té sem re vá ró kéz ira to kat, s át me ne −
kül tem a kö ze li Tu li pán pres  szó ba.

Bá bi−él mé nyem az ak ko ri fi a tal írók cso por tos révkomáro mi be mu tat ko zá sá val
kez dő dött. Bá bi a cseh szlo vák had se reg egyen ru há já ban állt ki a szín pad ra, és ad −
ta elő har ci as mes ter lö vész−ver sét. Ké sőbb egy szer együtt ká véz tunk a Krym ben, s
ő ki ok tat ta az idős pin cért, hogy meg kell ta nul nia ma gya rul; el ső− vagy má sod éves
hall ga tó vol tam. Ké sőbb, már szer kesz tő ko rom ban úti tár sak vol tunk Tur czel ko csi −
já ban, Nyi tra fe lé utaz tunk, s kért, hogy ka nya rod junk le az or szág út men ti Báb−pusz −
tá ra, ahol gyer mek ko rát töl töt te. A már tír Jeszenák bá ró és a szin tén már tír Es ter −
házy Já nos gróf bir to kán fe küdt a pusz ta, s Bá bi kön  nyes szem mel, el−el csuk ló han −
gon mu tat ta be a bok ro kat és dísz fá kat, ame lye ket a park ba édes ap ja, a gró fi ker −
tész te le pí tett. Gyö nyö rű per cek vol tak, s ha ar ra uta zom, min dig elő jön ez az em −
lék. Csa lád ja a Poczko di ne vet vi sel te, s Bá bi sze rint ősei an gol ta ká csok let tek vol −
na. Ezt el is hin ném, ha kö zép ko ri patonyi (csal ló kö zi) gaz da sá gi ira tok ban nem buk −
kan tam vol na Poczko di ne ve ze tű job bágy csa lá dok ra. A gróf Pálffy fa mí li át szol gál −
ták, de ezt már nem mond hat tam el ne ki, mert mi re Diós förgepatony ba ve tett a sor −
som, Bá bi már rég nem volt kö zöt tünk, 1978. jú ni us 23−án el ha lá lo zott. Csa lád ja
nem ze ti szem pont ból ket té ha sadt, báty ja már szlo vá kul ver selt, és úgy tu dom, el is
tá vo lod tak egy más tól.

Bá bi az esz ter go mi pap ne vel dé ben ta nult, de ki vet kő zött, egy ide ig a szét bom bá −
zott Bu da pest nyo mo rát kós tol gat ta, s va la mi kor 1949−ben vagy 1950−ben tért visz  −
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sza Cseh szlo vá ki á ba. Itt kö te lez te el ma gát a mar xiz mus és a kom mu niz mus mel −
lett, ám de utol só két ver ses könyv ének ta nú sá ga sze rint ha sadt lé lek kel, a vi lág ban
ide ge nül és ret teg ve élt. Szer kesz tet tem a Könny a mik ro szkóp alatt című kö te tét,
és sa já tos, rej tett hi te le mi att ezt a köny vet min den ki sze re te té be aján lom. Lel ki do −
ku men tum; fi gyel mes ol va sás sal föl fe dez zük ben ne az ül dö zé si má ni át (pa ra no i át),
a buj ká ló, me ne kü lő, a meg fog ha tat lan fe nye ge tő erők elől sö tét ka pu al jak ba hú zó −
dó lí rai anti hőst. Nem va ló szí nű, hogy Bá bi tu da to san al kot ta vol na meg ezt a pa ra −
no i ás em be ri kép le tet, de mély tu da tá ból ez jött elő: az ak tív osz tály har cos kom mu −
nis ta ál cá ja alól a ha sadt lel kű, a ret te gő, me ne kü lő, oso nó, ma ga men tő, be teg lel −
kű em be ri kre a tú ra. A sok csa lá di és egyéb ha sa dás ál tal iden ti tá sát vesz tett fér fi.
Bá bi tit kon szen ve dő em ber volt, s úgy lát szik, kép te len volt füg get le nül meg áll ni.
Min dig a ha ta lom ügye le tes ma gyar fő em be re i hez, Lőrincz Gyu lá hoz, Dé nes Fe renc −
hez, Rabay hoz iga zí tot ta vé le mé nyét, mint ap já é hoz a gyön ge kis gye rek.

1969−ben, a nagy át iga zo lá sok, tisz to ga tá sok he te i ben, ami kor szá mom ra jó for −
mán is me ret len em be rek me rül tek föl a ho mály ból, és vál tak élet és ha lál ura i vá, a
Szem le Štúr ut cai szer kesz tő sé gé ből a bel vá ros fe lé tar tot tunk. Bá bi mun ka he lyé re,
az Új Szó ba igye ke zett, s kér dez tem tő le a saj nos dur ván mi nő sí tő, szó ra ko zott kér −
dést: „Hon nan búj tak elő ezek a pat ká nyok, mi lyen csa tor nák ból, az 1968 utá ni köz −
élet be?” Bá bi rám för medt: „Nem pat ká nyok, ha nem em be rek! Egyéb ként pe dig vi −
gyázz a szád ra, mert ezek még leg tit ko sabb gon do la ta id ba, sőt ál ma id ba is be le lát −
nak.” Köl tőnk tu da tá ban a szí vek be és ve sék be lá tó Is ten he lyét a fél mű velt vagy
an nál is bár do lat la nabb, ci ni kus, pisz to lyos párt ve ze tők és de le gált ja ik fog lal ták el
az orwelli gon do lat rend őr ség gel, amely az ő több ok ból meg ha son lott és seb zett lel −
két−szel le mét is az el me baj ba ker get te. Ha sadt sá ga A hû ség ar ca című pub li cisz ti −
ká já ban már or dít, bár szer kesz tői a je lek sze rint nem hal lot ták: egyik mon da ta ál lít
va la mit, a kö vet ke ző ugyan azt mint ér vény te lent el ve ti. A szö veg ön ma gát sem le ge −
sí tet te.

Ba ja volt Es ter házy Já nos sal, s már 1958 őszén tá mad ta a Fábry−féle „vox
humaná”−t, az „em be ri han got”. Ké sőbb, ka to nás ko dá som ide jén írt egy ver ses
pamf le tet a kor szak cseh szlo vá ki ai ma gyar iro dal má ról, s szö ve gét olyan for mán fe −
jez te be, hogy el ma rasz talt írás be li sé günk fö lött a misz ti kus (kö dös?) vox humana
le beg. Em lé ke zet ből írom ezt, mert könyv tá ram ho ni anya gát pá lya tö ré sem után el −
aján dé koz tam. Er re va la ki (Bá bi ver sé re) egy kéz irat ban ter jesz tett, dü hös vá lasz ver −
set is írt – de köz tu dott, hogy Bá bi a kér dés fö lött éle te utol só per cé ig sem bírt na −
pi rend re tér ni, mo no má ni á san bom báz ta a (hogy Ady jel ző jé vel él jek) „ko sa ra zott
szá jú” Fábry ál tal ál cá nak hasz nált la tin szó kap cso la tot, amely egyéb ként a temp lo −
mi or go nák egyik szép és fon tos re gisz te rét is je len ti. Ami kor re cen zi ó mat A Hét
négy kulcs em be re, Barsi (Bojsza) Im re, Eg ri Vik tor, Tóth Ti bor és Bá bi kéz irat ban el −
ol vas ta, és be ren del vén szé ke i ket fél kör ben elém húz va is mét lec kéz tet ni kezd tek,
Bá bi azo kat a ré sze ket pé céz te ki, ame lyek dol go za tom ban Fábryról szól tak, s a töb −
bi ek mé lán bó lo gat tak hoz zá. Bá bi a sze rin te kö dös, sem mit mon dó vox humanát tá −
mad ta, il let ve Tur czelt, ami ért Fábry nyom do ka in jár, en gem pe dig azért, mert Tur −
czelt be val lott Fábry− tanítványsá ga mi att di csé rem. A töb bi ek ugyan ezt ki fo gá sol ták
pá lya kez dő dol go za tom ban.

A hely zet el ké pesz tett. Hu szon két éves egye te mi hall ga tó vol tam, a köny vet Eg −
ri nyom ta a ke zem be, s négy ilyen ka li ber lö vi rám el len ér ve i nek kar tá csát. Ki ilyen
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fon tos itt? Én vol nék? Nem hi szem. Tur czel? Ta lán. Fábry? Biz to san Fábry mi att van
az egész. Sej tet tem, hogy A vád lott meg szó lal mi att, amely ak kor még kéz irat ban, a
rend szer til tott szel le mi gyü möl cse i nek lis tá ján sze re pelt.

Fábry val 1957 ta va szán ke rül tem le ve le ző, majd sze mé lyes kap cso lat ba. Egye −
te mi−fő is ko lai vers mon dó kö röm mel egy Ady tól és Fábry tól ih le tett ma gyar iro dal mi
vers vá lo ga tást ad tunk elő Po zsony ban, amely nek pro ló gu sát Fábry tól ren del tem
meg. A szö ve get Kas sán, ba rá ta i nak la ká sán, Kováts Mik lós ka la u zo lá sá val vet tem
át tő le. Mik lós ba rá tom a ta nár kép ző fő is ko la tör té ne lem sza kos hall ga tó ja volt, s
csa lá di vo na lon kö ze leb bi kap cso lat ban lé vén Fábry val, hoz zá ju tott A vád lott meg -
szó lal egyik kéz irat ban ter jesz tett pél dá nyá hoz, ame lyet Po zsony ban köl csön adott
ne kem, hogy tit kon el ol vas sam. Fábry 1958 au gusz tu sá ban két nap ra ven dé gül lá −
tott, meg osz tot ta ve lem gon do la ta it, nagy já ból úgy, ahogy az 1944–1950−es, az óta
rész ben már ki is adott Nap ló já nak meg val lot ta őket, s meg en ged te, hogy A vád lott
szö ve gét sok szo ro sít sam, és ba rá ti kö röm ben to vább ad jam. Ka rá csony ra ke reszt −
anyám meg aján dé ko zott egy kis, Ko lib ri már ká jú né met író gép pel, s az el ső szö veg,
ame lyet hat pél dány ban le ír tam raj ta, még oda ha za, a szü nidő ben, ezen ta nul ván
meg a gép írást, Fábry röp ira ta volt. Ne ki, per sze, nem volt sza bad tud nia a ter jesz −
tés ről. Ami kor te hát Tur czel−re cen z ió mat meg ír tam, és a szer zőt mint Fábry ta nít vá −
nyát mél tat tam, tud tam, mi ről be szé lek. Nyil ván má sok is tud ták, Lőrincz Gyu la, aki
köz is mer ten nem sze ret te Fábryt, és Bá bi, aki Es ter házy Já nos gróf pél dá já nak igen −
lő ér té kű fel mu ta tá sa mi att ké sőbb he ve sen tá mad ta a stó szi re me tét (Bá bi édes −
ap ja, mint mond tuk, Ester házyék báb pusz tai re zi den ci á já nak ker té sze volt, ott ke −
res te meg a csa lád ke nye rét), szin tén tud hat ta, hogy ez az „em be ri hang” egy ként
utal a bar na és a vö rös dik ta tú ra el len be szé lő füg get len, sza bad szel lem re. Mi nél
több ilyen ele met hor do zott egy ak ko ri iro dal mi szö veg, an nál in kább meg fe lelt a
Fábry−féle vox humana kri té ri u má nak. Egyéb ként ak kor már a ke let−ber li ni és a poz −
nańi fel ke lés, majd az 1956−os ma gyar ősz is ki nyi tot ta a sze mün ket. Tő zsér két
fon tos ver se, az õszi vi lág – õszi szem mel és az Iro dal mi Szem le el ső szá má ban kö −
zölt Fér fi kor is er ről ta nús ko dik. Így ül tem A Hét egyik szer kesz tő sé gi szo bá já ban a
négy em ber előt t, s véd tem ál lás pon to mat. Az akar ták, hogy ta gad jam meg ma ga −
mat, ahogy töb bé−ke vés bé ők is meg cse le ked ték. Ka masz ko rom ban egy−két évig
ha tot tak rám a mar xis ta dog mák, ba bo nák és hi e del mek, ví zi ók és bal íté le tek, de
ta pasz ta la ta im hal mo zó dá sá val és kri ti kai gon dol ko dá som fej lő dé sé vel ma gam ra
ta lál tam, s nem hagy tam, hogy med rem ből ki té rít se nek.

Vé gül is azt mond tam, hogy ha nem tet szik, amit ír tam, ad ják vis  sza, és tá vo −
zom. Ar ról nincs szó, mond ta Eg ri, aki szá molt ve lem, s aki vel nem csak be csül tük,
ha nem sze ret tük is egy mást, csak ar ra vi gyáz zak, hogy ne ke rül jek bi zo nyos kér dé −
sek ben Fábry ha tá sa alá. Re cen zi óm meg üti a szak mai mér té ket, és ha ma ro san kö −
zöl ni fog ják. Ha fut ja az időm ből, kér jek tő lük más kor is mun kát.

Re cen zi óm há rom hét múl va meg is je lent. Biz tos, hogy amit a kö rü löt te tör tén −
tek ről ír tam, ma gá nál a na iv, is ko lás szö veg nél is ér de ke sebb és fon to sabb.
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Füg ge lék

Konc sol Lász ló
Írá sok mér le gen
Tur czel La jos köny ve

Bí rá la to kat bí rál ni nem kön  nyű vál lal ko zás. Írá so kat
is mer tet ni, prob lé má kat ele mez ni, bon col ni és ösz  −
sze gez ni, egyet ér te ni ve lük, vagy ne kik el lent mon −
da ni, kor lá to zott ter je de lem ben, egy fo lyó irat né −
hány ha sáb ján le he tet len. Néz zék el hát, ha ez elől
ki té rek, s az egyes íté le tek hez, a könyv ben fel ve tett
rész let prob lé má ik hoz nem fű zök kü lön−kü lön meg −
jegy zé se ket. Vi tat koz zunk ró luk, ha úgy tet szik, más
he lyen. Amit itt el mon dok, az ös  sze fog la lás sze ret −
ne len ni; egy kri ti kus port ré já nak meg raj zo lá sa,
mód sze ré nek, el ve i nek, gya kor la tá nak is mer te té se.

Örü lünk Tur czel köny vé nek, mert a ben ne fog lalt írá sok tar tal mi ér té kei mel lett
már ma ga az a tény is nye re ség, hogy ilyen kö tet is nap vi lá got lát ha tott. Íme, Fábry
Zol tán köny vei után egy új es  szé gyűj te mény, amely iro dal mi, még hoz zá he lyi iro dal −
mi prob lé mák kal fog lal ko zik el sőd le ge sen. Oku lá sul írók nak és ol va sók nak egy −
aránt, – de if jú kri ti ku sok nak is, mert el ve ket nyújt, ös  sze gez ve és rend szer ben,
amely el vek re tá masz kod ni le het és kell.

Sze ret nénk – s ezt itt tart juk fon tos nak meg em lí te ni –, ha ezt a kö te tet a kö zel −
jö vő ben Fábry Zol tán nak a har mad virágzás sal, vagy ál ta lá ban a szlo vá ki ai ma gyar
iro da lom mal fog lal ko zó írá sa i nak, bí rá la ta i nak gyűj te mé nye kö vet né. Ma ga Tur czel
is tu da to sít ja ezt: „A szlo vá ki ai ma gyar iro da lom le en dő tör té né szé nek – bár mi kor
tá mad jon is az – mű ve meg írá sá nál akar va, nem akar va Fábry Zol tán társ szer ző sé −
gét is vál lal nia kell. Ha ezt nem te szi, a mű ve bán ja meg.” – Nos, Tur czel vál lal ta.
Az el ső ként Fábry ál tal ki nyi lat koz ta tott el vi ala pok ra épí ti íté le te it – és mű ve nem
bán ta meg. Fábry ös vényt vá gott, az ös vén  nyel irányt mu ta tott a sű rű ben. Tur czel
vál lal ta az ös vény szé le sí té sé nek és tisz tí tá sá nak mun ká ját, mind ezt úgy, hogy:
nem át vet te, ha nem át él te Fábry el ve it, ugyan ak kor önál ló, ér té kes és ki me rí tő igé −
nyű ta nul má nyok kal is gya ra pí tot ta ki ala ku ló ban le vő kri ti kai iro dal mun kat. Gon do −
lok itt Bá bi ról, Ozs val dról, Eg ri Vik tor drá má i ról és Fábry Zol tán ról adott ér té ke lé se −
i re.

Tur czel fel lé pé se nye re ség, még pe dig több szö rö sen az. Tud juk jól, hogy a szlo −
vá ki ai ma gyar iro da lom har mad virágzása hos  szú ide ig rá ter mett bí rá ló gár da hí ján
volt kény te len a ma ga rü gye it ki pat tin ta ni és ága it lomb ba bo rí ta ni. Azt is tud juk, mi −
lyen kö vet kez mé nyek kel járt mind ez, kü lö nö sen egy olyan min dent új ra kez dő iro da −
lom ban, mint ép pen a mi enk.

Nos, Tur czel az el sők egyi ke, aki vál lal ta a hi va tást, a hi va tás min den kül ső és
bel ső ne héz sé gét, s en nek csak örül he tünk, mert – és itt a nye re ség ka ma tos ka −
mat ja – Tur czel rá ter mett sé ge vi tat ha tat lan. Nagy, és min den pil la nat ban ak ti vi zál −
ha tó iro dal mi mű velt ség, ki egyen sú lyo zott íz lés, ér zék a leg újabb iro dal mi prob lé −
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mák irán t, szé les lá tó kör és szün te len in ten zív ér dek lő dés, meg nyil vá nu lá sa i ban pe −
dig köz vet len ség, sze re tet és még a leg éle sebb íté le te ken is át su gár zó em be ri me −
leg ség – ezek az eré nyek avat ják Tur czelt a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ér té ké vé.

Ám van itt még egy kö rül mény, amely min den ed di git és ez után kö vet ke zőt ele −
ve meg ha tá roz: Tur czel hisz az iro da lom jö vő jé ben. Így vall er ről: „Én min den »közép −
sz erűsége« és anya gi el lá tat lan sá ga el le né re is hi szek a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom −
ban. Ezért ír tam itt ró la, és ezért fo gom fej lő dé sét sze re tő fi gye lem mel kí sér ni – és
tő lem tel he tő leg elő se gí te ni – a jö vő ben is.”

Ezt a kri ti kus−ar cot ki egé szí ti, mo ti vál ja és ere de ti szí nek kel gaz da gít ja egyé ni sé −
gé nek egy sa já tos vo ná sa. Tur czel szü le tett pe da gó gus, s pe da gó gus vol tát bí rá la −
tá ban sem ta gad hat ja meg. Eb ből s iro dal munk né hány adott sá gá ból kö vet ke zik
mód sze ré nek né hány – gon do lom – lé nye ge sebb vo ná sa. 

Így pél dá ul ta ná ros, de az adott hely zet ben szük ség sze rű „alap ve té se” az, hogy
vis  sza−vis  sza nyúl az alap fo gal mak hoz, ös  sze fog lal, em lé kez tet, tu da to sít. Ezt – jó ér −
te lem ben – az iro dal mi ele mi is ko la kis ká té já nak ne vez het nénk.

Ám van itt egy fel ső ok ta tá si fo lya mat is, s er re van nagy szük ség, ez az iga zán
meg szív le len dő: íté le te i ben, kö vet kez te té se i ben min dig ma gya ráz, min dig alá tá −
maszt, s aki vel vagy ami vel azt te szi, az min dig a leg hi va tot tabb: a min dig meg bíz −
ha tó, ha la dó nem ze ti és vi lág iro dal mi ha gyo mány. Olyan is ko la ez, ame lyet az in du −
ló és egy ki csit min dig ha gyo mány ta lan szlo vá ki ai ma gyar köl tő nem ze dé kek iro dal −
má ban le he tet len nél kü löz ni.

Iro dal munk egy vi szony lag kis nem ze ti ség kin cse, kis nép cso por té, s ne cso dál −
koz zunk, ha a tisz tán iro dal mi, te hát nyil vá nos je len sé ge ken túl az iro da lom mű ve −
lő i nek sze mé lyi vi selt dol gai is is me re te sek, kü lö nö sen a be ava tot tak előt t. A pe da −
gó gus nak és az iro da lom, az írók jö vő jé ért ag gó dó kri ti kus nak itt van mon da ni va ló −
ja. A köl té szet ben, a lí rá ban kü lön le ge sen nagy hang súlyt kap a köl tői egyé ni ség
mint élet mű− és jö vő for má ló té nye ző. Tur czel egy−két fi a tal köl tő ese té ben (Bá bi,
Ozs vald, Tő zsér, Ve res), ha szük sé gét lát ja, ki−ki tér er re a nem tisz tán iro dal mi té −
nye ző re is, kü lön fé le cél zat tal: óv az em be ri, s en nek kö vet kez té ben mű vé szi ki sik −
lás tól, a ki egyen sú lyo zat lan ság tól stb. – és te szi ezt min dig ag gó dó, se gí te ni vá gyó
cél zat tal.

Tur czel kri ti ká i nak el vi szem pont ja it a könyv írá sa kor fenn ál lott hely zet szül te.
Fel szá mol ni a fe lü le tes, át nem élt, frá zi sos pár tos sá got, ko runk prob lé má it át él teb −
ben, föld sza gúb ban, so kol da lúb ban, egyé nib ben, ma gas mű vé szi szin ten (az az meg −
győ ző mó don) meg ra gad ni és ki fe jez ni, több sza bad sá got, sza ba dabb te ret ad va a
ke re sés nek, az új ki fe je zé si le he tő sé gek ku ta tá sá nak – ez az új hely zet, az új iro da −
lom po li ti ka lé nye ge. Eh hez já rult még ha zai vi szony lat ban a mi spe ci fi kus prob le ma −
ti kánk: a har mad virágzás el ső „ge ne rá ci ó já nak” vál ság ba ju tá sa még a mű vé szi
meg érés előt t, a ha gyo mány ta lan ság, il let ve a ha gyo mány nak nem szű kebb ha zai
ta la jon va ló ke re sé se stb.

Ez az új hely zet új kér dé se ket, új kö ve tel mé nye ket ál lí tott mű vé szek és kri ti ku −
sok elé: s Tur czel vál lal ta az új kö ve tel mé nyek tu da to sí tó já nak sze re pét. Kri ti kai
mér cé je en nek meg fe le lő en (és az elő ző ál ta lá nos gya kor lat tal szem ben) szi go rú.
Alap el vei a so kat idé zett „sze re tet, ag go da lom, szi go rú ság” hár mas el vén túl, vagy
ezen be lül: „szi gor és igé nyes ség”, ter mé sze te sen iro dal munk szín vo na lá nak és fej −
lő dő ál la po tá nak meg fe le lő szin ten. Ilyen ala pon, az ered mé nyek fel mé ré se után –

72 Koncsol László

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 72



vé le mé nyünk sze rint – az egye dü li he lyes kö ve tel ményt tá maszt ja az iro dal mi mű −
vek kel szem ben: a for mai igé nyes sé get, a pár tos tar ta lom nak mű vé szi ki fe je zé sét,
tar ta lom és for ma egy aránt ma gas szint re va ló eme lé sét, s ott, ahol ez vagy az az
elem bán tó an túl súly ba jut, a meg bil lent egyen súly hely re ál lí tá sát. Har col a két, nap −
ja ink iro dal má ra egy aránt és an  nyi ra jel lem ző ká ros vég let, egy részt a for ma, más −
részt a frá zi sos po li ti kai tar ta lom nak a má sik elem ro vá sá ra tör té nő hang sú lyo zá sa
el len, s így ös  sze gez: „Tu do má sul kell ven ni azt, hogy amint a »párt«, a »szo cial iz −
mus« és a »béke« sza vak be ik ta tá sa egy gyen ge ver set még nem tesz pár tos sá, esz −
me i leg erős sé, ép pen úgy a po li ti kai jel leg, a po li ti kai tar ta lom ha tá sá ra sem vál to −
zik egy erős mű vé szi al ko tás ve zér cik ké, de ma góg frá zis hal maz zá.” S mind két szél −
ső ség iro dal mi meg nyil vá nu lá sai el len fel ve szi a har cot. Bá bi ese té ben épp a ki vé −
te le sen egész sé ges egyen súlyt di csé ri, Ozs vald nál – mi köz ben nagy ra ér té ke li for −
mai, mű vé sze ti igé nyes sé gét – hi á nyo kat lát a tár sa dal mi mon da ni va ló te rü le tén.
Gyurcsó él mény gaz dag sá ga, el vi meg győ ző dé se, szi lárd sá ga so kat ígér, ám ez az
ígé ret ott és ad dig nem tel je sül het, ahol és amíg hi á nyoz ni fog a meg fe le lő for mai
szín vo nal. Te hát: egyen súlyt a köl té szet be! Az ese tek túl nyo mó több sé gé ben – he −
lyi vi szo nya ink nak meg fe le lő en – a mű vé szi szín vo nal ért, az esz mék és té mák egyé −
nibb és in ten zí vebb át élé sé ért, az igé nyes sé gért foly ta tott har con van a hang súly, s
csak itt−ott van szük ség a tár sa dal mi mon da ni va ló men  nyi sé gi leg és mi nő sé gi leg ki −
fe je zet tebb ér vény re jut ta tá sá ra. Mint cso port, mint „ge ne rá ció” azért ígér ör ven de −
tes ér té ke ket a szár nya it most bon to ga tó nyolc fi a tal köl tő re mény ség, mert ez az
egyen súly ná luk – ele me i ben, de fej lőd ve – töb bé−ke vés bé fenn áll. Kö rül be lül ez Tur −
czel kri ti kai el ve i nek a lé nye ge.

Vé gül né hány szót nyel vé ről, stí lu sá ról. A kri ti kai iro da lom ban ki vé te les kön  nyed −
sé gű, kép sze rű és szí nes stí lus ez. Jel lem ző rá a szin te mű vé szi, szép írói igé nyes −
ség, a min dent meg vi lá gí tó ké pek egyed ural ma. Erény ez, mert csil lo gá sa nem üres
fe lü le ti csil lo gás; ko moly és lé nye ges mon da ni va ló kat ve tít, hoz kö zel, tesz min den −
ki szá má ra ért he tő vé. Csu pán né hány he lyen érez zük fe les le ge sen túl zó nak ezt a
stí lust: a köz vet len sé get túl haj tó, pa te ti kus ba for du ló lesz egy−két eset ben, ta lán ép −
pen ak kor és ott, ahol ki fe je zés mód ja túl sá go san lí rai, szub jek tív.

Van még a könyv ben jó né hány hos  szabb−rö vi debb ta nul mány, ame lyek a ma −
gyar, il let ve vi lág iro dal mi ha gyo mány ból me rí tik anya gu kat. Ezek kel itt nem fog lal ko −
zunk. Nem mint ha nem ér de kel ne min ket, mit ír Tur czel Arany ról, Mag yariról, Cso ko −
na i ról, Vö rös mar tyról, Tö mör kény ről, Csepreghyről vagy Cer van tes ról, Swiftről, Whit −
man ról (Élő ha gyo mány−cik lus), avagy az „élő kap cso la tok ról” (Kukučín, Jesen ský,
Hviez doslav). Amit itt ró luk mond, az – a meg írás cél já val össz hang ban – ér de kes
és egyé ni, lé nyeg re tö rek vő, és egy ben azt is do ku men tál ja, amit fen tebb már meg −
em lí tet tünk: Tur czel szé les iro dal mi mű velt sé gét, lá tó kör ét. Ám a könyv ren del te té −
sét el ső sor ban ab ban lát juk, hogy a má hoz szól, a mát és a ha za it se gí ti – a töb bi
csak biz to sí ték ar ra, hogy jól is se gí ti ezt a mát. A könyv ilyen szer ke ze ti fel épí té se
jó (Élő iro da lom – Élő kap cso la tok – Élő ha gyo mány). S ha itt−ott arány ta lan sá go kat
ér zünk a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ro vá sá ra, mind járt meg je gyez zük: re mél jük,
hogy Tur czel ma ga ad ja meg majd a vá laszt sok− sok ilyen szen ve dé lyes írás sal.

Vár juk!

(A Hét, 1958. ok tó ber 26. 15. p.)
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LÁSZ LÓ KONC SOL

BEFORE AND AFTER

The author recalls the con di tions of the review on the work of La jos Tur czel:
Writ ings on Bal ance pub lished in the week ly paper A Hét (trans lat ed as the
Week) in 1958. Konc sol, the under grad u ate in his fifth year at that time – and
later crit ic of the poem anthol o gy gen er a tion of the so− called Young Hun gar i an
Poets in Slo va kia edit ed by La jos Tur czel – plas ti cal ly describes his meet ing
with the edi tors of the A Hét (Vik tor Eg ri, Ti bor Bá bi, Ti bor Tóth). The poem
anthol o gy was clas si fied by nation al ist s, and Tur czel’s book, see ing the idea
of Zol tán Fábry’s Vox humana com ing true in it, and in its author the con tin u −
ance of Fábry’s work, they did not real ly accept ed it. In spite of this, Lász ló
Konc sol’s review was pub lished with appeal to its author not to get under influ −
ence of Zol tán Fábry.
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Tur czel La jos egyik nagy ér de me, hogy a (cse h)s zlováki ai ma gyar kul tú ra tör té ne té −
nek sok is me ret len vagy el fe le dett sze mé lyi sé gét mu tat ta be és he lyez te mű ve lő −
dés tör té ne tünk ös  sze füg gés rend sze ré be. Tet te ezt a ne mes ér te lem ben vett po zi ti −
vis ta iro da lom tör té ne ti ha gyo mány szel le mé ben, ame lyik az ada tok ra és a tör té ne ti
té nyek re tá masz kod va, és azo kat tisz te let ben tart va re konst ru ál ja a múlt – nem min −
dig a cent rum ban te vé keny ke dő, de ha tó – erő it. 

Az aláb bi írás ezt a tra dí ci ót ele ve ní ti fel az zal, hogy a Tur czel La jos tan szé ke, a
po zso nyi ma gyar tan szék múlt ja ként is ér tel mez he tő egyik 19. szá za di po zso nyi is −
ko la – az evan gé li kus lí ce um – ma gyar tan szé kén fo lyó iro da lom ok ta tást tár ja fel
kéz ira tos anya gok alap ján. A ta nár, aki ről szó lesz, Né meth Sán dor. Ró la már em lí −
tést tet tem egy ko ráb bi írá som ban1, de ott csu pán ab ban az ös  sze füg gés ben tár −
gyal tam őt, hogy az is ko lá ban rend sze re sí tett ma gyar tan szék el ső ta ná ra ként mi −
lyen mó don éke lő dött be ab ba a fo lya mat ba, ame lyik a ha gyo má nyos his to ria lit te -
raria fo ká ról a szá zad utol só har ma dá ban el ju tott a nem ze ti klas  szi ciz mus és a po −
zi ti viz mus el ve i hez. Eb ben a ta nul má nyom ban csak Né meth nek azt a szöveg −
gyűjteményét2 idéz tem, ame lyet a nyelv ta nu lás vé gett adott di ák jai ke zé be. Idő köz −
ben, más té má ban ku tat va, a volt lí ce u mi könyv tár kéz ira tos anya gai kö zött ke zem −
be ke rül tek Né meth olyan jegy ze tei, ame lye ket egy részt a zay−u gró ci tan terv elő írá −
sai, más részt az Entwurf nor mái alap ján ok ta tott iro da lom tör té net ta ní tá sá hoz ké −
szí tett. Be lő lük ki ol vas ha tó nem csak Né meth iro da lom szem lé le te, ha nem az a szel −
le mi ség is, ame lyik az adott kor ban, va gyis a 19. szá zad negy ve nes és öt ve nes éve −
i ben meg je lent az evan gé li kus is ko lák ban. Az aláb bi ak ban rö vi den be mu ta tom Né −
meth Sán dor éle tét, majd pe dig Az egye te mes iro da lom tör té ne te és A ma gyar köl -
té szet tör té ne te cí mű kéz ira tos jegy ze te ket, ki tér ve eköz ben a vers ta ni, a sti lisz ti kai
és a po é ti kai jegy ze tek re is.

Né meth Sán dor 1811. jú ni us 15−én szü le tett Kősze gen.3 Gim ná zi u mi ta nul má −
nya it a po zso nyi evan gé li kus lí ce um ban vé gez te, majd pe dig négy éven ke resz tül ne −
ve lős kö dött a Liptó vár me gyei Potornyay csa lád nál. Ek kor a né met iro da lom ban és
fi lo zó fi á ban pró bált tá jé ko zód ni. Herder és Jean Paul mű ve it ol vas ta, pe da gó gi ai né −
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ze te it A. H. Niemey er el mé le te ha tá roz ta meg, a fi lo zó fi á ban pe dig J. K. Kiesewet −
ter kan tiánus gon dol ko dá sa, va la mint J. F. A. Hein roth misz ti ciz mu sa ha tott rá. Mi −
vel né met or szá gi egye tem re nem tu dott ki jut ni, a bé csi evan gé li kus te o ló gi ai aka dé −
mi án ta nult há rom éven ke resz tül. 1840−ben ka pott meg hí vást Po zsony ba, ahol a lí −
ce um ban fő ként a ma gyar nyel vet és a re ál tár gya kat ok tat ta. (Ek kor ad ta ki a ma −
gyar nyelv ok ta tá sá nak meg kön  nyí té sé re a Chrestomath iát.) Részt vett az 1841−es
po zso nyi, az 1842−es sop ro ni, majd pe dig a zay−u gró ci tan ter vi ta nács ko zá so kon.
1844 nya rán né met or szá gi ta nul mány úton vett részt, rö vid meg ál lók kal Ber lin ben,
Pots dam ban, Braun schweig ben, Wolfen büt telnben és Göt tin gen ben. A zay−u gró ci
tan terv ér tel mé ben 1846−ban ő kezd te elő ad ni az eu ró pai iro da lom tör té ne tét. En −
nek „mel lék ter mé ke” az egye te mes iro da lom tör té net kéz ira tos jegy ze tei. 1850 után
Né meth nya ká ba sza kadt a tör té ne lem ok ta tá sa is. Fel je gyez ték ró la, hogy min dig
na gyon lel ki is me re te sen ké szült az elő adá sa i ra. Ezek hez sa ját köny ve ket is be szer −
zett, de ál lí tó lag a lí ce um könyv tá rát is elő sze re tet tel hasz nál ta, és né hány könyv
vagy kéz irat akár egy év ti ze dig is ná la ma radt. Lég csői bán tal mak mi att 1864 már −
ci u sá tól nem ta nít ha tott, reichen hal li gyógy ke ze lé se sem ja ví tott az ál la po tán, a be −
teg ség gyors elő ha lad ta után 1865. feb ru ár 3−án halt meg. 

Az egye te mes iro da lom jegy ze te két vál to zat ban is fenn ma radt. A két vál to zat kö −
zött alig van el té rés, mind amel lett – ahol ezt a meg fo gal ma zás va ri á ci ói meg kö ve −
te lik – ki té rek ezek re. Az el ső jegy zet, ame lyik az 1846/1847−es tan év szá má ra ké −
szült, a kö vet ke ző cí met vi se li: Az egye te mes iralom tör té ne té nek váz la ta, kü lö nös
te kin tet tel a Nyugot-Europai né pek iralmá nak történetére.4 A kéz irat bel ső fel osz tá −
sa: Be ve ze tés (1–4. §), I. rész (Az irászat ere de te és más ide tar to zó tár gyak ról, 3
fe je zet, 5–12. §), II. rész (A tu do má nyok ere de te, ter je dé se és vi szon tag sá ga i ról mi
idõn kig, 1–3. fe je zet, 13–37. §; 4–7. fe je zet, 1–32. §; a pa ra gra fu sok új ra szá mo −
zá sá nak az az oka, hogy a má so dik rész ne gye dik fe je ze té vel vet te kez de tét a má −
so dik fél év tan anya ga). Mi vel ez a kéz irat tar tal maz za a tárgy el ső meg fo gal ma zá −
sát, na gyon sok tör lés és át írás meg mar gó ra írt jegy zet ta lál ha tó ben ne. A má sik
vál to zat cí me: Egye te mes, de kü lön le ge sen Nyugot-Europai iralom tör té ne té nek
vázla ta.5 En nek a kéz irat nak a bel ső fel osz tá sa tel je sen iden ti kus a meg elő ző é vel.
Meg szűn nek vi szont a tör lé sek, és a mar gó ra tett meg jegy zé sek szá ma ala po san
csökken.6 Eb ből, va la mint a meg fo gal ma zá sok meg fe le lé sé ből ar ra le het kö vet kez −
tet ni, hogy ez a má so dik kéz irat a meg elő ző nek a le tisz tá zott má so la ta. Ez a kéz irat
ugyan da tá lat lan, de a szö veg vé gén ta lál ha tó be jegy zés ből ar ra le het kö vet kez tet −
ni, hogy a for ra da lom után – a leg na gyobb va ló szí nű ség gel 1851−ben – író dott. Itt
azt fo gal maz za meg Né meth, hogy 1848. már ci us 15−e után a cen zú ra el tör lé sé vel
új kor szak kez dő dött a ma gyar iro da lom tör té ne té ben, de ez a for ra da lom le ve ré se
után meg vál to zott, mi ál tal „a nem ze ti iralom irá nya is ha tá ro zott és szo ros kor lá tok
kö zé szo rít va”. Azon ne le pőd jünk meg, hogy az egye te mes iro da lom tör té net ben a
ma gyar iro da lom kér dé se i vel is fog lal ko zik, hi szen ez ál lan dó ré szét ké pe zi fej te ge −
té se i nek.

Nem be szél ve ar ról, hogy az egye te mes iro da lom fo gal ma ma gya rá zat ra szo rul.
Az iro da lom ér tel me zé sé ben Né meth nél még to vább él a tör té ne ti ség szel le me ál tal
át ha tott ha gyo má nyos his to ria lit ter aria felfogása.7 Jegy ze te be ve ze tő ré szé nek el ső
pa ra gra fu sá ban így ha tá roz za meg tár gyát: „Az iro da lom tör té ne te a tu do má nyok és
tu dó sok tör té ne te; más ként: hi te les el be szé lé se a tu do má nyok ere de te s nö ve ke −
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dé sé nek, sőt időn kén ti sül  lye dé sé nek is […] Az iro da lom tör té ne té nek kö ré be nem
egye dül a tu do má nyok, de a mű vé sze tek is tar toz nak.” Ezt úgy kell ér te nünk, hogy
az iro da lom az em be ri ség szel le mi fel emel ke dé sé nek a tük re. Aho gyan ezt az a ko −
ra be li, a ma gyar iro da lom tör té ne tét tár gya ló tan könyv is ál lít ja, ame lyi ket a lí ce um −
ban hasz nál tak: „Iro da lom nak ne vez zük va la mely nép oly írott mű ve it, me lyek az em −
be ri szel lem nyi lat ko za ta it tün te tik elő. Az iro da lom tör té net a föl ku tat ha tott ily írás −
mű ve ket ad ja elő össze füg gő leg s okfe jtő leg.”8 Mind Né meth kéz ira tá nak, mind pe −
dig Környei tan könyv ének a meg fo gal ma zá sa ere de ti leg Toldy ér tel me zé sé re tá −
masz ko dik: „Iro da lom alatt a nyelv ben és írott ter mé kek ben nyi lat ko zó em be ri szel −
lem mű ve i nek bi zo nyos öszveg ét ért jük; az iro da lom-tör té net az ily mű vek ben nyi lat −
ko zó szel lem fej lő dé sé nek s mű kö dé se i nek ös  sze füg gő és ok fej tő előadása.”9 Tol −
dy nak ez a kon cep ci ó ja ko ráb bi ere de tű, hi szen már az Athenaeum ban ki fej tet te,
hogy az „iro da lom” szó lo gi kai szem pont ból úgy ala kult, mint a né met Schrif ten −
thum, az az meg ma radt ben ne az írás be li ség jelen tés.10 Né meth er re az Athenaeum-
 be li ér tel me zés re tá masz ko dik, hi szen kéz ira tos jegy ze te ko ráb bi, mint Toldy iro da −
lom tör té ne te. Azt Környei tan köny ve és Né meth jegy ze te is meg en ge di, hogy szi go −
rú ér te lem ben vé ve csak a szép iro da lom le het ne az iro da lom tör té net tár gya, de mi −
vel Né meth axi ó ma ként ke ze li, hogy az iro da lom el sza kít ha tat lan a po li ti kai és mű −
ve lő dés be li vál to zá sok tól, a jegy zet ben min de nütt ott ta lál juk az is ko la rend szer, a
szé le sebb ér te lem ben vett mű ve lő dés, a fi lo zó fia, a te o ló gia, a tör té net írás és a ter −
mé szet tu do mány ok ered mé nye it is. Va gyis a szo ro sab ban vett szép iro da lom fej lő −
dé sé nek eb ben a fel fo gás ban nin cse nek sa ját, au to nóm tör vény sze rű sé gei. A vál to −
zá sok min dig a szel lem fej lő dé sé nek egé szé ben áll nak be. Ez még ak kor is így van,
ha Né meth sze rint az iro da lom tör té ne té nek „bel se jét” az egyes mű vek tar tal ma és
köl csö nös ös  sze füg gé sei al kot ják (lásd a Be ve ze tés 3. §−ában meg fo gal ma zot ta −
kat). A hát tér ben „az iro da lom ban nyi lat ko zó szel lem fej lő dé se” mel lett fel lel he tő az
a tör té net fi lo zó fia, ame lyik eb ben a kor ban az evan gé li kus is ko lák ban ok ta tott
posztkan tiánus böl cse le tet jel le mez te, és amely re bi zo nyos faj ta te le o ló gi ai szem lé −
let volt jel lem ző. Ez a te le o ló gia Né meth fel fo gá sá ban az, „ami ál tal az em be ri nem
el ső mű ve let len állapotjából föl emel ke dett pol gá ri, szel le mi, anya gi és er köl csi mű −
velt ség re” (1. §). 

Az egye te mes ki fe je zés is sa ját sá gos ér tel me zést nyer. Az idé zett, Környei−féle
tan könyv azt mond ja, hogy „ha va la mely nép nél a föl ku tat ha tott bár mi nyel ven írt
összes írás mű ve ket föl ves  szük tár gyul, ak kor az iro da lom tör té net egye te mes, ha
pe dig csak a nem ze ti nyel ven ír ta kat tár gyal juk, ak kor nemzeti”.11 Ugyan ez Toldy tan −
könyv ében – amely re Környei expres sis ver bis tá masz ko dik – ily for mán van meg fo −
gal maz va: „Az iro dal mi tör té net […] vagy ki ter jed min den re, mit az ös  szes nem zet
a tu do má nyok és szó ló mű vé sze tek bár mely ága in és bár mely nyel ven elő a dott: s
ek kor egye te mes nek neveztetik.”12 En nek az ér tel me zés nek a lo gi ká ja tisz ta és egy −
ér tel mű. Ugyan ez a lo gi ka azon ban al kal maz ha tat lan Né meth té má já nál, ame lyik az
eu ró pai iro da lom mel lett fel ve szi a ma gyar (az az nem ze ti) iro da lom tör té ne tét is. Az
egye te mes ség mi ként jé re a jegy zet be ve ze té sé nek má so dik pa ra gra fu sa ad né mi
vá laszt, ahol Né meth az egye te mes iro da lom mal a „rész le tes” és a „leg rész le te −
sebb” iro da lom tör té ne tet ál lít ja szem ben. A „rész le tes hez” tar to zó nak vé li pél dá ul
va la mely kor iro dal má nak a le írá sát vagy pe dig a szer zői bio grá fi át és a bib li og rá fi −
át. A „leg rész le te sebb” pe dig az, ame lyik „egy könyv kül− és bel sorsá val fog lal ko zik,
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sőt gyak ran csak egy sza kasz ma gya rá za tá nak tör té ne tét köz li”. Va gyis azt mond −
hat juk, hogy a „rész le tes” és „leg rész le te sebb” iro da lom tör té net a fi lo ló gia kér dé −
se it he lye zi elő tér be. Az „egye te mes” jel ző te hát egy részt a his to ria lit ter aria ha gyo −
má nyá nak foly ta tá sa ként azt je lö li, amit fen tebb Toldy és Környei, majd pe dig ké −
sőbb Beö thy Zsolt is meg fo gal ma zott: „Va la mely nem zet egye te mes iro dal ma ma −
gá ban fog lal ja az il le tő nem zet nyel vén ké szült el me ter mé kek ös  szes sé gét, ide szá −
mít va a szak sze rű tu do má nyos mun ká kat is.”13 Más részt pe dig ar ról van szó, hogy
a jegy zet ben va la mi olyas fé le meg kö ze lí tés nek a csí rá i val ta lál ko zunk, ame lyik majd
a hu sza dik szá za di szel lem tör té ne ti is ko la egyik kép vi se lő jé nek, Joó Ti bor nak a „szi −
nop ti kus” fel fo gá sát ve tí ti elő re. En nek az ál lí tás nak az il luszt rá lá sá hoz ugor junk
elő re a kéz irat má so dik ré szé nek he te dik fe je ze té hez, ahol Né meth a 18. és 19.
szá zad eu ró pai iro dal ma i ról szól, és ahol a 29. §−ban az olasz, a spa nyol, a por tu −
gál, a fran cia és az an gol iro da lom ról a kö vet ke ző ket fo gal maz za meg: „Olasz, Spa −
nyol és Por tu gal hon ban a nem ze ti iral mat és tu dós sá got a XVIII−dik szá zad ban süly  −
lyed ni lát juk, ho lott Frank és Angolország ban, mind a szép, mind pe dig a tu dós
iralom dú san fej lőd nek. A frank iralom majd nem egész Eu ró pá ra be fo lyást gya ko rol,
és a Spa nyo lok, Por tu ga lok sőt Ola szok ban (meg Né me tek ben) is szor gos után zók −
ra ta lál. De a XVIII. szá zad má so dik fe lé ben is mét ere de ti ség re tér nek vis  sza, és
nem csak a költészség, ha nem a tu do má nyok nak is majd nem min den ágai újon nan
éle dez ni és föl vi rá goz ni kez de nek. Leg in kább el ma rad tak a Spa nyo lok és Por tu ga −
lok, kik mos to ha kö rül mé nye ik nél fog va csak ne he zen ha lad hat nak a kor szel le mé −
vel.” Az egye te mes ség te hát azt je len ti, hogy Né meth az ál ta lá nos ös  sze füg gé se ket
eme li ki, és ezek hez kap csol ja azo kat a ne ve ket, akik az adott kor nak a jel leg ze tes
kép vi se lői vol tak. Az idé zett fe je zet nél ma rad va, csu pán saj nál ni tud juk, hogy Né −
meth mi ért nem ér vel konk ré tab ban is az egyes szer zők be so ro lá sát il le tő en, hi szen
a XVIII. szá za di an gol pró za írók, mint pél dá ul Swift és Field ing mel lett em lí ti Sterne
ne vét is, aki pe dig a ha gyo má nyos iro da lom tör té ne ti ké zi köny vek ből ki szo kott
marad ni.14

Pe dig egy ilyen név sor sa ját sá gos sze re pet kap hat ak kor, ha va ló ban ér vé nyes
az, hogy az egye te mes iro da lom tör té net ta nul má nyo zá sa bi zo nyos ha szon nal is jár.
Né meth sze rint ez a ha szon a kö vet ke ző pon tok ba fog lal ha tó ös  sze: 1. Meg tud juk
kü lön böz tet ni a jó és a rossz köny ve ket. 2. A ta nu lás ban az idő öko nó mi á já hoz ve −
zet, „te hát mit kell a ta nu lás ban kö vet ni, mit kell ke rül ni”. 3. A ne ves szer zők élet −
tör té net ének is me re te meg sza ba dít ben nün ket az elő í té le tek től. 4. A jó pél da után −
zás ra és ver sen gés re sar kall. 5. Vé ge ze tül, de nem utol só sor ban az iro da lom tör té −
ne té ből ki is mer szik az is te ni te le o ló gia, va gyis az, hogy a mű ve lő dés bol dog ság hoz
és az iga zi val lá sos ság ter je dé sé hez ve zet. Is mét ál ta lá no sít va: ezek ben a pon tok −
ban az evan gé li kus is ko la szel le mi sé ge je le nik meg, ame lyik a 19. szá zad ban min −
den ok ta tott tár gyon raj ta hagy ta a kéz jegy ét.

Min den faj ta iro da lom tör té net egyik sar ka la tos pont ja a pe ri o di zá ció. Eb ből
ugyan is ki de rül, hogy az adott tör té nész mi ben ra gad ja meg az iro da lom irány vál to −
zá sa i nak moz ga tó ru gó it. Mi vel Né meth már kéz ira ta be ve ze té sé nek el ső pa ra gra fu −
sá ban meg ál la pít ja, hogy a po li ti ka tör té net na gyon erő sen be fo lyá sol ja az iro da lom
tör té ne tét, sőt, ma ga az iro da lom tör té net a po li ti ka tör té net ré szét ké pe zi, az ő pe −
ri o di zá ci ó ja a tár sa da lom− és po li ti ka tör té net, va la mint a kul túr tör té net cso mó pont −
ja i ra tá masz ko dik. Az egye te mes iro da lom tör té net nek há rom kor sza kát kü lön böz te −
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ti meg: „ré gi kor” (i. e. 1500−tól i. sz. 300−ig), „kö zép kor” (300–1436) és „új kor”
(1436−tól a jegy zet szü le té sé ig). Az év szám ok ból ki nyil vá nul, hogy az el ső kor szak –
ame lyen be lül el vá laszt ja egy más tól a klas  szi kus gö rög fi lo zó fi át meg elő ző idő sza −
kot a ké sőb bi, Au gusz tus csá szár ural ko dá sá ig ter je dő, majd pe dig az ezt kö ve tő,
és Nagy Kons tan tin csá szá rig nyú ló kor tól – va ló já ban a ke resz tény ség hi va ta los sá
vá lá sá ig tart. A má so dik kor szak zá ró pont ja egy fon tos mű ve lő dés tör té ne ti dá tum,
a könyv nyom ta tás fel fe de zé se, amely az iro da lom hor do zó já nak, az írás rep ro du kál −
ha tó sá gá nak a meg ha tá ro zó ja. Ez zel ve szi kez de tét az új kor, amely ben va ló ban
egye te mes sé vá lik a mű ve lő dés, és, ahogy Né meth jog gal és na gyon pon to san (és
né mi pá tos  szal fű sze rez ve) jegy zi meg, „a saj tó ál tal lé te sül he tett egy iga zi ki ter jedt
és föl vi lá go so dott köz vé le mény, mi ál tal sok ne mes, igaz és jo gos ki fej te tik és meg −
tar tatik” (II. rész, 6. §.). Ez a meg fo gal ma zás két na gyon fon tos ös  sze füg gést fe jez
ki. Az egyik a „köz vé le mény”, ame lyik a moder nitás egyik hor do zó já vá vá lik, a má −
sik pe dig egy szin te me ta fi zi kai meg ha tá ro zott ság, a fo lya ma tos ság („meg tar tás”)
meg lé te. Ad dig ugyan is, amíg az iro dal mi mű vek vagy csak egye di da ra bok, vagy pe −
dig na gyon kis szám ban lé tez nek nincs biz to sít va a mű vek ál lan dó fenn ma ra dá sa,
sem pe dig az, hogy ezek a mű vek be fo ga dó kat kös se nek ös  sze, és vir tu á lis kö zös −
sé ge ket hoz za nak lét re. Ezek nek a kö zös sé gek nek vi szont sza bad tár su lá sok nak
kell len ni ük, ezért nem vé let len az sem, hogy Né meth – ami per sze evan gé li kus vol −
tá ból is adó dik – ki emel ten ke ze li a re for má ció té nyét, mi nek kö vet kez té ben a gon −
do lat sza bad sá ga, az az a szel lem jo ga „az ön gon dol ko zás ra és igazsághozi sza bad
já ru lás hoz” (II. rész, 10. §.) meg va ló sul ha tott. A 16. szá zad ezért Né meth fel fo gá −
sá ban a nagy vál tás szá za da, mert a fel sza ba dult fi lo zó fi ai, jo gi és te o ló gi ai gon dol −
ko dás a nem ze ti nyel vű iro dal mak fel vi rág zá sá val, va la mint a mo dern esz mék pro −
tes táns egye te me ken va ló ter jesz té sé vel pár hu za mo san köz vet ve és köz vet le nül is
meg vál toz tat ta az eu ró pai kul tú rát.

Ez zel a kép pel konf ron tál va ta nul sá gos Né meth nek a kö zép ko ri iro da lom ról és
tu do má nyos ság ról nyúj tott ké pe. Ha el hagy juk a ke resz tény ség el ső idő sza kát és a
patriszti ka ko rát, amely ről Né meth nek le súj tó vé le mé nye van, és egye ne sen be lé −
pünk az érett kö zép kor ba, ak kor sze rin te a kö vet ke zők kel ál lunk szem ben: a 12.
szá zad dal kez dő dik va la mi fé le vál to zás, mert ek kor lép fel Petrus Abelar dus, és
ugyan ek kor „jár nak föl s alá” Fran cia or szág−szer te a tru ba dú rok, va la mint meg je len −
nek az arab gon dol ko dók (Averroes, Avi cen na, Al Kindi), akik vis  sza hoz ták Eu ró pá −
ba Arisz to te lész fi lo zó fi á ját. Né meth – ará nya i ban – rész le te sen fog lal ko zik a ko ra −
be li eu ró pai egye te mek kel és a ben nük fo lyó fi lo zó fi ai és te o ló gi ai ok ta tás sal. A va −
ló di át tö rés azon ban sze rin te csak ak kor jött el, ami kor „a nem ze ti költészség és
nyelv ki tű nő ápo lók ra nem ta lált” (II. rész, 4. fej. 1. §.; a ki eme lés Né meth től). Ezek
kö zött Fran cia or szág ban a tru ba dú rok, a né me tek nél pe dig a „sze re lem és mes ter -
da lo sok” (érts d: min nesän gerek és mes ter dal nok ok) jár tak elől. A tru ba dú rok kö zül
nem ne vez meg sen kit sem, de a min nesän gerek so ra i ból meg em lí ti Wolf ram von
Eschen ba chot, Hein rich von Ofter dinget, Wal ter von der Vogel wei dét és má so kat.
Ve lük egy he lyen szól a Ni be lung-ének ről is. A ko ra be li iro da lom leg na gyobb ha tá sú
al ko tó i nak vi szont Dan tét, Pet rar cát és Boc cac ci ót tart ja, „kik a nem ze ti iralom sa −
ját sá gos irá nyát ha tá ro zot tan és clas si cai alak ban fej ték ki” (II. rész, 4. fej. 1. §.).
Igaz ugyan, hogy be mu ta tá suk na gyobb ré szét élet raj za ik te szik ki, és hogy Né meth
a klas  szi kus mű velt sé gü ket a ha gyo má nyos nál több re be csü li, de azért azt is meg −

Az irodalomtanár Németh Sándor 79

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 79



ál la pít ja, hogy „a Decameron az olasz pró zá ra az vala, mi Pet rar ca ver sei a
költészsé gre” (II. rész, 4. fej. 2. §.).15 A ha tás tör té net szem pont já ból ál la pít ja meg,
hogy a 14. szá zad ban több olyan iro dal már is élt és al ko tott, akik nek mű vei túl él −
ték ko ru kat, a töb bi ek ről azon ban nem ép pen hí zel gő vé le mé nye van: „a hit ta no sok
na gyob bá ra bár gyú fe cse gők, a böl csé szek szőr szál ha so ga tók, a történyírók me sé −
lők és köl tők csak cse kély ki vé tel lel ha szon ta lan sá gok áru lói vol tak” (II. rész, 4. fej.
3. §.).16 Va gyis ha va la mi túl él te a kö zép kort, ak kor az a szép iro da lom né hány je len −
tős mű ve volt, va la mint az egye te mek, ame lyek a re ne száns  szal kez dő dő en tu dós
in téz mé nyek ké vál tak. Eb ben a vé le mény ben sű rí tett for má ban je le nik meg egy részt
a „sö tét kö zép kor” kép ze te, más részt ki fe je ző dik a pro tes tan tiz mus ál ta lá ban el íté −
lő ál lás pont ja a kö zép kort ura ló ka to li kus val lás sal szem ben.

Né meth nem szól expres sis ver bis a re ne szánsz ról, de a 15. szá za di szel le mi
moz gal mak ra ki tér. A Kons tan ti ná poly tö rök el fog la lá sa után Itá li á ban le te le pe dett
gö rög gon dol ko dók ha tá sá hoz kö ti a klas  szi kus hu ma nis ta mű velt ség fel len dü lé sét,
és so rol ja fel az is mert ne ve ket: Miran dola, Fici no, Bon fini, Bec ca del li (Panormita).
Val lás tör té ne ti okok ból ter mé sze te sen ki tér Savonaro la tény ke dé sé re is, és ar ra,
hogy Itá lia ha tá sá ra je len tek meg a tu do má nyos ság új esz méi Eu ró pa más or szá ga −
i ban is. Má tyás ki rály ural ko dá sá nak ezért kü lön pa ra gra fust szen tel, ame lyen be lül
a bu dai és a gyu la fe hér vá ri tu dós tár sa sá gok meg lét ét és a leg is mer tebb író kat –
Bon finit, Gale ot tót, Ge réb Lász lót, Vi téz Já nost, Janus Pan no ni ust és a töb bi e ket –
tár gyal ja. Janus Pan no ni us és Con rad Celtes (a bu dai Sodal i tas lit ter aria Danu biana
mega lapító ja17) kap csán meg jegy zi, hogy ver se i ket „né me lyek az ezüst koru la tin
irók mű vei kö zé mél tán so rol ha tók nak állíták” (II. rész, 4. fej. 9. §). Ne ga tí van íté li
meg azon ban a ma gyar or szá gi hu ma nis tá kat ami att, hogy nem nem ze ti nyel ven, ha −
nem la ti nul ír tak. A 14. szá zad dal kez dő dő en az iro da lom fej lő dé se szem pont já ból
Né meth fon tos kri té ri um nak te kin ti a nem ze ti nyelv hasz ná la tát. Eb ben ugyan csak
a pro tes táns szem lé let je le nik meg, ame lyen be lül a nem ze ti elv min dig is fon tos
sze re pet ját szott. Ugyan csak az evan gé li kus szem pont ha tá roz za meg azt, hogy a
15. és 16. szá za di gon dol ko dók kö zül a leg na gyobb te ret Eras mus nak, Lu ther nek
és Melanch ton nak szen te li. A ko ra be li ma gya rok kö zül Dudith And rást, Sylvester Já −
nost (Erdőssy Já nos név alat t), Pes ti Gá bort és Heltai Gás párt, az eu ró pai iro da lom −
ból pe dig Ron sard−t, Tassót és Ariostót em lí ti. A hu ma niz mus leg na gyobb ho za dé ká −
nak a fi lo ló gia fel len dü lé sét, va la mint azt tar tot ta, hogy eb ben a kor ban fej lő dés nek
in dul tak a ter mé szet tu do mány ok (Tycho de Bra he, Ko per ni kusz).

Ahogy a pe ri o di zá ci ós kér dé sek nél is em lí tet tem, Né meth a mo der ni zá ció fo lya −
ma tát ös  sze kö töt te a re for má ci ó val, a pol gá ro so dás sal, a nem ze ti nyel vek tér hó dí −
tá sá val, de fő ként az zal a vál tás sal, amely a fi lo zó fi á ban mu tat ko zott a 17. szá zad −
tól. Két pa ra gra fust is szen tel az új ko ri fi lo zó fia em pi ris ta és ra ci o na lis ta irány vo na −
lá nak a be mu ta tá sá ra, és a mo dern fi lo zó fia tör té net−írás el fo ga dott el vei nyo mán
szö ge zi le, hogy az is me ret ere de te és bi zo nyos sá ga az a két kér dés, ame lyek kö −
rül a vi ták fo rog nak. Eb ben az ös  sze füg gés ben szól Ba con ról, Descartes −ról,
Hobbesról, Lock e−ról, Spi no zá ról és Leib niz ről. Az eu ró pai iro da lom ból azo kat a ne −
ve ket so rol ja fel, akik má ig az iro da lom tör té ne ti ká non ré szei, a ma gya rok ese té ben
pe dig Zrí nyi, Gyön gyö si és Koháry mel lé fel so ra koz tat ja Lisz ti Lász lót is. A 17. szá −
za di ma gyar or szá gi mű ve lő dé si vi szo nyok is mer te té sé nél kor rekt mó don mu tat ja be
a je zsu i ták ve zet te nagy szom ba ti egye tem sze re pét, mel let te pe dig fel so rol ja a je −
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len tő sebb gim ná zi u mo kat is, ame lyek kö zül ki eme li az eper je si evan gé li kus is ko lát,
és an nak ne ves fi lo zó fus−ta ná rát, Bayer Já nost. Itt tér ki a meg lé vő és a fel té te lez −
he tő en lé te ző könyv tá rak ra is, az zal a rend kí vül fi gye lem re mél tó meg jegy zés sel, mi −
sze rint „tör té net író ink ha nya gok azok fel jegy zé sé ben”. Tény, hogy az új ko ri ma gyar −
or szá gi könyv tá rak fel tér ké pe zé se csak a hu sza dik szá zad ban kez dő dött el. Né meth
ezen kí vül kü lön pa ra gra fust szen tel a 18. és a 19. szá za di köz könyv tá rak be mu ta −
tá sá nak, ami ből ki tű nik, hogy az egye te mes iro da lom jegy ze tei va ló ban a mű ve lő −
dés tör té net re fű zik fel az iro da lom moz gá sát. Itt csak meg is mé tel he tem, hogy a
jegy zet ben sze rep lő 18–19. szá za di írók meg egyez nek a je len leg is mű kö dő ká non
ál tal fel so rol tak kal. Né mi el té ré sek a ro man ti ka kép vi se lő i nél van nak, de ott is in −
kább a szláv iro dal mak ese té ben: a cse hek nél pél dá ul sze re pel Dobrovský, Jung −
man n, Palack ý, Šafárik, de hi ány zik Mácha; az oro szok nál ott van tu dós ként Lo mo −
no szov, író ként Petrov és Derzsav in, de nincs ott Pus kin stb.

Ös  sze fog lal va te hát el mond ha tó, hogy az egye te mes iro da lom tör té net kéz ira ta a
mai szó hasz ná lat sze rint mű ve lő dés tör té ne tet nyújt.18 En nek a mű ve lő dés tör té net −
nek az ér tel me zé sét meg ha tá roz zák az evan gé li kus mű ve lő dés alap esz méi, ame −
lyek meg fo gal ma zód tak az egyes is ko lai prog ra mok ban is. A pro tes tan tiz mus ezek
sze rint két el ven nyug szik. Ezek: a sze mé lyi ség sza bad sá ga és a ha la dás elve.19

Ezek re épül, és ve lük kap cso ló dik ös  sze a sze mé lyes hit, a tu do má nyos ered mé −
nyek el fo ga dá sa és a nem ze ti esz me. Vég ered mény ben a pro tes táns is ko la cél ja,
hogy a di á kot szel le mi önál ló ság ra ne vel je. Bi zo nyos szem pont ból ar ról van szó,
amit Né meth az egye te mes iro da lom ta nu lá sá ból fa ka dó „ha szon ról” mond. Né −
meth a jegy ze té ben – ki mon dat la nul ugyan, de egy ér tel mű en – an nak alap ján fog lal
ál lást és ér té ke li az egyes ko rok iro dal mát és tu do má nyos sá gát, hogy mi lyen mér −
ték ben já rul hoz zá ezek nek a cé lok nak a meg va ló sí tá sá hoz.

Né meth kö vet ke ző kéz ira tos jegy ze te, a M(ag yar) köl té szet története20 a be ve ze −
tő rész ben a ko ra be li evan gé li kus is ko lák ban ok ta tott fi lo zó fia – fő ként an nak pszi −
cho ló gi ai ré sze ként elő a dott – té te le i re tá masz ko dik. Mit je lent ez? A kéz irat el ső
ré sze (1–7. §) „a költészség nyel vé nek el mé le tét” nyújt ja. A ki in du ló pont az, hogy
el té rő lel ki ké pes sé ge ink – a kép ze tek (Vorstellung), az ér zel mek és a vá gyak – ala −
poz zák meg a pró zát, a lí rát és a re to ri kát („ékes szó lás”−t), va gyis e há rom ki fe je zé −
si mód nak más−más nyel ve ze te van: „A költészség nyel vé nek meg kü lön böz te tő jel −
le me az ala nyi ér zel mek elő adá sán nyug szik, és így a köl té szet nyel ve esz mélt ér −
zel me ink nek szó be li érzékítése” (1. §). Fi gye lem re mél tó az „esz mélt ér ze lem” ki fe −
je zés, ami oda mu tat, hogy Né meth sze rint az ér ze lem so hasem nyil vá nul hat meg
köz vet le nül, mert – ter mé sze tét te kint ve – „va la mi mély sé ges és meg mér he tet len”
(2. §). Objek tiválása te hát úgy mű kö dik, hogy a kép ze lő e rő ré vén kép ze tek kel tár −
sul, ala kot nyer. A kép ze lő e rő min dig in di vi du á lis, ezért ez ha tá roz za meg a „köl tői
ala nyi sá got” (Né meth sza vá val is él ve: az „egymiséget”). Az utol só lé pés ben a köl −
tő sa ját ala nyi sá gán túl lép ve ér zel me it „esz mé nyek re eme li, az egész mű velt em be −
ri ség nek köz bir to ká vá” te szi (5. §). Ed dig a pon tig Né meth szint re pont ról pont ra kö −
ve ti az evan gé li kus gim ná zi u mok ban e kor ban hasz nált pszi cho ló gia−tan könyv el ve −
it. Van drák tankönyve21 a friesiánus fi lo zó fia ér tel me zés ből ki in dul va mond ja, hogy
há rom alap ve tő „lel ki te het ség gel” bí runk: az is me ret szer zés, az ér zés és az „akar −
va cse lek vés” ké pes sé gé vel. Ezek ki kép zé se ré vén tö ké le te se dünk. A ki kép zés cél −
jai (érts d: esz mé nyei) pe dig az igaz ság, a szép ség és a jó ság. Az ér zel mek esz mé −
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nyek re va ló eme lé se (Né meth) nem más, mint amit Van drák ál ta lá nos sá gá ban így
fo gal maz meg: „Az aes thet i cai re mek-el me ama kü lö nös ado mány, mely aes thet i cai
esz mé ket fel ta lál ni s elő ad ni képes.”22 Konk rét sá gá ban pe dig ilyen for mán ad elő:
„Hogy azon ban va la ki olly köl te mé nye ket te remt sen, mel lyek ben ne csak ma gá nak,
de más szá mo sok nak is tel jék ked vök: ah hoz kü lö nös lel ki ado má nyok szük sé ge −
sek, névsz erint köl tõi el me (zse ni) vagy is az aes thet i cai esz mék te het sé gé nek ki −
tű nő ere je és élénk sé ge; azu tán a láng ész, vagy szel lem, az az: a fel ta lál tak nak élő,
vi lá gos és ér de kes ki fe je zé se; vég re mind ket tő nek kor mány zó ja a jobb izlés, vagy is
aes thet i cai ítélet.”23 Mi vel a köl te mény hor do zó ja a nyelv, e pszi cho ló gia−tan könyv
ki tér a nyelv fi lo zó fi ai és esz té ti kai funk ci ó i ra is, ame lyek ugyan egy más sal el len té −
te sek, de egy mást ki is egé szí tik. A meg ha tá ro zás sze rint a nyelv esz té ti kai funk ci −
ói „a szép hang zás s hatékonyság”.24 Van drák ér tel me zé sé ben a ha té kony ság az,
amely meg fe lel az ér ze lem ere de ti ter mé sze té nek, az az az esz mé nyek hez va ló kap −
cso lás után is vis  sza utal sa ját ere de té re. Ezek után nem meg le pő, ha Né meth jegy −
ze té ben a kö vet ke ző meg fo gal ma zás sal ta lál ko zunk: „Va la mely köl tői mű da rab csak
ak kor ér de mel iga zi költé ly ne vet, ha ben ne eszményelt ér ze lem, dús ké pes és jó -
hang zá sú nyelv uralkodik.” Va gyis ket tős kri té ri um nak kell be tel je sül nie: a kép ze tek
ál tal szem lél he tő ér ze lem esz mé nyi szin ten a szép pel tár sul, ki fe je ző esz kö ze it te −
kint ve pe dig „olyan nyelv vel […] amely kül ső szép sé ge mi att ma gá ban tet szik” (1.
§). Több szö rö sen alá húz nám ezt az utol só mon da tot, hi szen ben ne nem más, mint
a kanti szép ség ide ál je le nik meg. Ami egy evan gé li kus is ko lá ban nem nagy meg le −
pe tés, hi szen itt ek kor már leg alább fél szá za da ok tat ták Kant fi lo zó fi á ját. Vi szont
új don ság ab ból a szem pont ból, hogy Né meth a „ma gá ban tet szés” fo gal mát ar ra a
köl tői nyelv re al kal maz za, amely nek ak kor tájt job bá ra csak az esz köz  jel le gét hang −
sú lyoz ták ki. Itt vi szont ez a nyelv ön ma ga cél já vá vá lik, az az csu pán a szép esz mé −
nyé nek ren de lő dik alá.

De hogy azért egyet len meg fo gal ma zás nyo mán túl sá go san el ne ra gad tas suk
ma gun kat, és ne es sünk a túl in terp re tá lás hi bá já ba, jó, ha oda fi gye lünk ma gá nak a
jegy zet nek a be ve ze tő mon da ta i ra. Ezek ből ki de rül, hogy a leg fon to sabb cél az
1850−es évek ele jén még min dig a ma gyar nyelv pal lé ro zá sa volt, va gyis a ma gyar
köl té szet tör té ne té nek is me re te a kéz irat ban is bő ven idé zett vers rész le tek el sa já −
tí tá sán és az iro da lom tör té net−órá kat ki egé szí tő írás gya kor la to kon volt. Né meth
ugyan is ezt mond ja: „A ki mű velt köl tői nyelv meg ala pí tó ja a he lyes fo lyó be széd nek,
s en nek pon tos sá ga, ha tá ro zott sá ga is mét talp kö ve az iga zi böl cse lés nek” (Be ve ze -
tés).

Át tér ve ezek után a kéz irat má so dik ré szé re, amely „a ma gyar köl té szet tör té ne −
té nek váz la tát” ad ja, is mé tel ten, mind járt az ele jén be le üt kö zünk a pe ri o di zá ció
prob lé má já ba. Tud va azt, hogy Né meth egye te mes iro da lom−ér tel me zé se Toldy fel fo −
gá sán ala pult, ké zen fek vő nek tűnt, hogy ös  sze ha son lí tás ként Toldy azo nos te ma ti −
ká jú kézikönyvét25 ves  szük elő. Né meth kéz ira tos jegy ze te az 1853/1854−es tan év −
re ké szült, Toldy köny ve pe dig az 1853/1854−es tan év ben a pes ti egye te men tar −
tott elő adá sa i nak az írott vál to za ta. Szem be tű nő, hogy Né meth há rom kor sza kot kü −
lön böz tet meg a ma gyar köl té szet ben, Toldy azon ban négy kor szak ról be szél: az el −
ső a ke resz tény ség fel vé te le előt ti idő szak, a má so dik a re for má ci ó ig tart, a har ma −
dik a 18. szá zad kö ze pé ig („a nem ze ti élet ha nyat lá sa”), a ne gye dik pe dig 1772 −
vel kez dő dik. Né meth ez zel szem ben a ma gyar köl té szet előide jéről, majd a Já nos
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ki rály ha lá lá tól szá mí tott idő szak ról, vé ge ze tül pe dig a ma gyar köl té szet „újon nani
föl éle dé sé ről” be szél. Vi szont ha kéz be ves  szük Toldy ne gyed szá zad dal ko ráb ban ki −
adott, né met nyel vű kézikönyvét26, ak kor nem kis meg le pe tés sel ves  szük tu do má −
sul, hogy Né meth nem csak min tá nak hasz nál ta Toldy mű vét, ha nem egy sze rű en ma −
gyar ra for dít va le má sol ta azt. Toldy pe ri o di zá ci ó ja a kö vet ke ző: 1. Vorzeit d. u. Poe −
sie, 2. Die ungrische poe sie von König Johann’s Tod bis zu ihren Ver fall e, 3. Die
ungrische Poe sie seit ihrer Wieder au fle bung. A há rom kor sza kon be lül meg kü lön böz −
tet alko rsza kokat is, ame lye ket Né meth ugyan csak szol ga i an át vesz. Pél dá ul a má −
so dik kor sza kon („Má so dik czikke ly”) be lül az el ső idő szak el ne ve zé se „Ti nó di tól
Zrí nyi ig, vagy a tör té ne ti éne kek idő sza ka”, a má so di ké pe dig „Zrí nyi től a ma gyar
köl té szet ha nyat lá sá ig, vagy a hős köl te mény idő sza ka”, ami tel je sen iden ti kus Toldy
el ne ve zé se i vel és té ma meg je lö lé sé vel. 

Né meth kéz ira ta te hát Toldy ki vo na to lá sa, még a pa ra gra fu sok ra va ló be osz tás
is csak nem tel je sen meg fe lel Toldy al cí mek be sze dett struk tu rá lá sá nak. Még az
egyes szer zők be so ro lá sa is azo nos, az zal a kü lönb ség gel, hogy míg Toldy ké zi −
könyv ében a köl té szet tör té ne ti részt kö ve ti egy bő és rep re zen ta tív szö veg gyűj te −
mény, Né meth az egyes szer zők mel lett idéz vers rész le te ket. Vagy pe dig olyan for −
mán vál toz tat min tá ján, hogy pél dá ul Falu dit és Ama dét kü lön pa ra gra fu son be lül
mu tat ja be.

A va ló di el té rés Toldy ké zi köny ve és Né meth kéz ira tos jegy ze te kö zött a tan terv
nor má it kö ve tő en ala kult ki. Azt már em lí tet tem, hogy az iro da lom tör té ne ti órá kon
sti lisz ti kai gya kor la to kat is foly tat tak a di á kok. Eze ket meg kel lett ala poz ni va la mi −
fé le po é ti kai alap is me re tek kel. Né meth ezt úgy ol dot ta meg, hogy köl té szet tör té ne −
té ben ah hoz a kor szak hoz, ame lyik ben az adott mű faj a ma gyar iro da lom ban meg −
je lent, hoz zá tol dott egy− e gy po é ti kai részt. Így a má so dik cik kely má so dik idő sza ká −
nak (1651–1760) ré szét ké pe zi az „epi kai vagy el be szé lő költé ly” és a „lan tos
költészség” mű fa ji be mu ta tá sa. Az el sőn be lül a „ko moly hős köl te mény”−t, a „tré −
fás hős köl te mény”−t, a ro mán cot, a bal la dát, a le gen dát, a „köl tői be szély”−t és a
me sét; a má so di kon be lül pe dig a dalt, az ódát (Né meth fo ga lom rend sze ré ben dal -
ma27), a him nuszt (solos ma), a dithüram boszt, a rap szó di át, az elé gi át (alagya), a
hero idát, a kan tá tát és a szo net tet (hangza tka28) ele m zi. A har ma dik cik kely ne gye −
dik idő sza ká hoz – A ma gyar köl té szet az újí tás harc óta – a drá ma le írá sát csa tol ja,
ame lyen be lül még teatraló giai alap fo gal ma kat is em lít. A műne men be lü li fel osz tás
a ha gyo mányt kö ve ti: tra gé dia (szo mo rú já ték), víg já ték, szín já ték („át me net, kö zép −
faj a szo mo rú já ték és a víg já ték kö zött”) és ope ra (dal já ték, dal nya29). Mind egyik mű −
faj le írá sa pon tos, meg told va a vi lág iro da lom ból és a ma gyar iro da lom ból is mert leg −
je len tő sebb szer zők ne ve i vel.

Alig ha nem kon cep ci o ná lis okok ból vagy pe dig az iro da lom tör té net és a po é ti ka
egyes sza ka sza i nak ös  sze egyez tet he tet len sé gé ből ki fo lyó lag a jegy zet ből ki ma rad −
tak bi zo nyos po é ti kai alap fo gal mak. En nek pót lá sá ra Né meth a jegy zet hez csa tolt
még egy tíz la pos Füg ge lé ket a kö vet ke ző cím mel: A ve gyes költé ly- fa jok, vagy: a
költészség fõne meinek pót lék osz tá lya. Az el ső pa ra gra fus ban az idil lel (pász to ri
költé ly) és a köl tői le vél lel, a má so dik pa ra gra fus ban a re gén  nyel, a no vel lá val (be −
szély) és a me sé vel, a har ma dik pa ra gra fus ban az al le gó ri á val, a pa ra bo lá val és a
paramüthion nal, a ne gye dik pa ra gra fus ban a „be szél ge tés és ma gán szó lás”−sal, a
sza tí rá val, a pa ró di á val és a tra vesz ti á val, vé ge ze tül pe dig az ötö dik pa ra gra fus ban
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az epig ram má val, va la mint a rejt vén  nyel (ta lány; szó tag ta lány, betü talány, szó ta -
lány) fog lal ko zik. A meg ha tá ro zá sok itt is pon to sak, és a ha gyo má nyos po é ti kai sza −
bá lyo kat kö ve tik. Ugyan úgy, mint a meg elő ző rész ben, itt is meg je len nek az egyes
mű fa jo kat rep re zen tá ló szer zők ne vei. A ko ra be li ma gyar kri ti ka szel le mé ben de fi ni −
ál ja Né meth a re gény mű fa ját: „A re gény kö re a va ló di élet min den árnyék lataival s
így az em be rek sor sát s köl csö nös vi szo nyát, mind a nyil ván, mind a ma gán élet −
ben, köl tő i leg vagy eszmé lyítve ad ja elő. Az író elő adá sá ban nincs a va ló ság hoz köt −
ve, ha nem egye dül a cse lek vé nyek s jel le mek bel ső igaz sá gá hoz, a valósz inüség s
le he tő ség hez” (3. §). Ez a meg ha tá ro zás több−ke ve sebb pon tos ság gal Baj za Jó zsef
1833−as tanul mányá nak30 a gon do la ta it is mét li meg. Baj za is a jel lem áb rá zo lást tar −
tot ta a re gény lé nye gé nek, és amel lett ér vel, hogy a re gény író nak nem a pró zai va −
ló ság hű má so la tát kell vis  sza ad nia. A cse lek mény egy sé gét is fon tos nak tar tot ta,
akár csak Jean Paul, aki nem csak Baj za dol go za tá nak egyik ins pi rá to ra, ha nem Né −
meth egyik esz mei ta ní tó mes te re is volt. A Baj zá hoz és Toldy hoz va ló kap cso ló dás
azt is de monst rál ja, hogy Né meth iro dal mi ho ri zont ját erő sen meg ha tá roz ta az
Athenaeum szer ző i nek szem lé le te.

Ko ráb bi (és en nek a dol go zat nak az ele jén idé zett) írá som ban az zal a som más
meg ha tá ro zás sal él tem, hogy Né meth iro da lom ta ná ri te vé keny sé gé ben meg nyil vá −
nul a vál tás a ha gyo má nyos his to ria lit ter ar iáról a nem ze ti szem lé let felé.31 Nos, ezt
az ál lí tást most – a be mu ta tott és elem zett kéz irat ok is me re té ben – úgy pon to sí ta −
nám, hogy az egye te mes iro da lom ér tel me zé sé ben egy tör té ne ti fel fo gás sal mo di fi −
kált his to ria lit ter ar iá val, és az egye te mes – nem ze ti kont ra po zí ci ó já ra ki he gye zett
mű ve lő dés tör té ne ti kép pel ta lál ko zunk. A nem ze ti esz mé je itt a tör té nel mi fej lő dés
télosza ként és az evan gé li kus pe da gó gia esz mé nye ként meg je le nő ide ál for má já −
ban ké pez bi zo nyos ér té ke lő ho ri zon tot az egyes iro dal mi mű vek el bí rá lá sá hoz. (Pél −
da ként itt is mét utal ha tok ar ra, aho gyan Né meth a hu ma nis ta neo la tin köl té sze tet
ér té kel te.) A ma gyar köl té szet tör té ne té nek be mu ta tá sá ban pe dig Né meth már egy −
ér tel mű en Toldy ál lás pont ján van. Ami nem volt egye di ki vé tel eb ben a kor ban.

Jegy ze tek

1. Mé szá ros And rás: A ma gyar nyelv és iro da lom ok ta tá sa a Po zso nyi Ki rá lyi Aka dé mi án és
a Po zso nyi Evan gé li kus Lí ce um ban a XIX. szá zad ban. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi
Szem le, 6. évf. (2004) 2. sz. 3–20. p.

2. Ma gyar chrestomath i a, vagy je les ma gyar írók némel ly vá lo ga tott da rab ja ik. Po zsony,
1842.

3. Né meth élet raj zát lásd Né meth Sán dor ta nár élet ira ta. In Ér te sí tõ a po zso nyi ágos tai hit -
val lá sú evangyel mi fõ is ko lá ról 1864–865-dik tan év ben. Po zsony, 1865, 18–24. p.

4. 26 da rab ne gyed rét fü zet, az el ső 6, a má so dik 8, a töb bi 4 lap pal. Az el ső fü zet hez cím −
lap van köt ve, az utol só fü zet nek csak az el ső lap rek tóján van szö veg. Eh hez csat la ko −
zik még egy füg ge lék 3 lap pal, amely a Né hány kitünõbb gö rög író jelesb ki adá sai és for -
dí tá sa cí met vi se li (A volt lí ce u mi könyv tár kéz irat tá ra, Ústred ná knižni ca SAV,
Bratislava, fasc. 109). (A jegy zet szö ve gé ben vál ta koz va és ér tel me zés nél kül hagy va
hasz nál ja Né meth az „iro da lom” és az „iralom” ki fe je zé se ket.)

5. 11 da rab ne gyed rét fü zet, fü ze ten ként 8 lap pal. Az el ső fü zet hez cím lap is van fűz ve.
Be lül tar ta lom jegy zék, amely ré szek re, azo kon be lül fe je ze tek re és pa ra gra fu sok ra oszt −
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va ad ja a kéz irat tar tal mát (A volt lí ce u mi könyv tár kéz irat tá ra, Ústred ná knižni ca SAV,
Bratislava, fasc. 65).

6. A mar gin áliák csök ke né se ugyan át te kint he tőb bé te szi a szö ve get, de ugyan ak kor el −
vesz nek bi zo nyos in for má ci ók. Pél dá nak hoz ha tom fel az utol só pa ra gra fus a 19. szá za −
di ma gyar tu do mány tör té ne té vel fog lal ko zó ré szét. Az el ső kéz irat ban Né meth a mar gón
kü lön em lí ti a ko ra be li ma gyar ma te ma ti ku so kat, fi lo zó fu so kat, ter mé szet tu dó so kat és
tör té né sze ket, a má so dik ban ezek kö zül ki es nek a ko ráb ban fel ho zott fi lo zó fu sok
(Szontagh Gusz táv, Kö te les Sá mu el, Fej ér Györ gy, Purgstaller Jó zsef). Ha son ló kép pen
az el ső kéz irat ban, mar gón ki emel ve kap juk Kant, Fichte, Schelling és He gel ala pos fi −
lo zó fi ai tu dás ra val ló elem zé sét, mind ez vi szont a má so dik kéz irat ban hi ány zik. Itt nincs
rá mód, de ér de mes vol na lel tár ba szed ni Né meth ma gya rí tott fi lo zó fia ter mi nu sa it is,
mert ta nul sá gos ada lé kát kap juk a 19. szá za di ter mi no ló gi ai fej lő dés nek. Az em lí tett
mar gó ra tett jel lem zés ben pél dá ul Né meth le for dít ja He gel omi nó zus mon da tát a va ló −
sá gos és az és  sze rű kap cso la tá ról eb ben a for má ban: „Azt, ami van meg ér te ni, mert
ami van, okos ság” (II. rész, VII. fej. 29. §).

7. Nem vé let len, hogy az egye te mes iro da lom tör té net se géd esz kö ze i ként csak nem ki zá ró −
la go san 18. szá za di ké zi köny ve ket so rol fel, olyan szer zők től, mint pél dá ul Daniel Georg
Morhof vagy pe dig Christoph Heumann és Johann Al bert Fabri cius.

8. Környei Já nos: A ma gyar nem ze ti iro da lom tör té net váz la ta. Pest, 1861, 4. p.
9. Toldy Fe renc: A ma gyar nem ze ti iro da lom tör té ne te. Pest, 1852, 13. p.

10. Schedel Fe renc: Szóbirála tok. Athenaeum, 1841. II. 79. p. Idé zi Korompay H. Já nos: A
„jellemzetes” iro da lom je gyé ben. Az 1840-es évek iro da lom kri ti kai gon dol ko dá sa. Bu da −
pest, Uni ver si tas Könyv ki adó, 1998, 29. p.

11. Környei: i. m. 4. p.
12. Toldy Fe renc: i. m. 14. p.
13. Beö thy Zsolt: A ma gyar nem ze ti iro da lom tör té ne ti is mer te té se. 1. köt. Bu da pest, 1903,

3. p.
14. A Né meth jegy ze tét meg elő ző kor ból Sza lay Lász ló re cen zi ó já ban (Jó si ka Mik lós re gé −

nyei. Abafi – Zó lyo mi. In Tu do má nyos Gyûj te mény, 1836, 6. köt. 113–120. p.) eme li ki
Richard son, Swift és Sterne mun kás sá gát.

15. Meg jegy zen dő, hogy az 1846–1847−es kéz irat rész le te seb ben szá mol be mind Dan te,
mind pe dig Pet rar ca és Boc cac cio éle té ről és mun kás sá gá ról. A hang súly ok ban azon ban
nincs el té rés.

16. A „történyiró” Né meth szó hasz ná la tá ban tör té nészt je lent.
17. Né meth „Sodalitas lit ter aria Hun garo rum”− nak ne ve zi a tár sa sá got.
18. A ko ra be li is ko lai rend alap ján en nek a tárgy nak az ok ta tá sa he ti két órá ban tör tént, úgy,

hogy az adott óra szá mon be lül ma gyar írás gya kor la to kat is be ik tat tak a tan rend be. Ezt
fi gye lem be vé ve, ez a jegy zet szo lid tu dás hát te ret biz to sít ha tott a di á kok nak a mű ve lő −
dés alap ve tő ös  sze füg gé se i nek az el sa já tí tá sá hoz.

19. Lásd Szelényi Ödön: A pro tes táns pe da gó gia esz mé je. Eper jes, 1908, 6. p.
20. Öt da rab ne gyed rét fü zet, 8 lap pal és egy da rab ne gyed rét fü zet 16 lap pal (az utób bi

utol só négy lap ja üres) az 1853/1854−es tan év ből (A volt lí ce u mi könyv tár kéz irat tá ra,
Ústred ná knižni ca SAV, fasc. 135).

21. Van drák And rás: Lelk i leges em ber tan, vagy is psy chi cai anthro polo gia – Enchirid ion
anthro polo giae psy chi cae. Eperiesini, 1841; és en nek a tan könyv nek a tisz ta ma gyar
vál to za ta: Uő: Lé lek tan. A böl csé szet ta nu ló if jú ság szá má ra. Lő cse, 1842.

22. Van drák: Lelk i leges ember tan… 192. p.
23. Uo. 114. p.
24. Uo. 90. p.
25. Toldy Fe renc: A ma gyar köl té szet tör té ne te. Pest, 1854.
26. Toldy, Franz: Hand buch der ungrischen Poe sie. Bd. 1–2. Pesth und Wi en, 1828.
27. A „dal ma” szót eb ben az ér te lem ben sem mi lyen szó tá runk sem is me ri.
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28. A „hangza tka” a szo nett ér tel mé ben meg je le nik Kunoss End re Szó fü zé rében (lásd Szily
Kál mán: A ma gyar nyelv újí tás szó tá ra. Bu da pest, 1902, 121. p.), va la mint Bal la gi Mór:
A ma gyar nyelv tel jes szó tá ra (1. köt. Pest, 1873, 526. p.) cí mű mű vé ben.

29. A „dal nya” az ope ra ér tel mé ben is me ret len min den szó tá runk szá má ra.
30. Baj za Jó zsef: A ro mán−köl tés ről. Kri ti kai La pok, 1833, 3. köt. 1–64. p. (Ké sőb bi ki adá −

sa Baj za Jó zsef: A re gény−köl té szet ről. In Baj za Jó zsef mun kái. Saj tó alá ren dez te
Négyesy Lász ló. Bu da pest, Frank lin, 1904.) Baj za re gény el mé le té ről lásd még Fe nyő Ist −
ván: Va ló ság áb rá zo lás és esz mé nyí tés. Iro da lom kri ti kai gon dol ko dá sunk fej lõ dé se
1830–1842. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó, 1990, 352–370. p.

31. Lásd Mé szá ros And rás: A ma gyar nyelv és iro da lom ok ta tá sa a Po zso nyi Ki rá lyi Aka dé −
mi án és a Po zso nyi Evan gé li kus Lí ce um ban a XIX. szá zad ban. Fó rum Tár sa da lom tu do -
má nyi Szem le, 6. évf. (2004) 2. sz. 15. p.

AND RÁS MÉ SZÁ ROS

THE TEACHER OF LIT ER A TURE, SÁN DOR NÉ METH

The study intro duces the work of Sán dor Né meth (1911–1865), teacher of the
evan gel ic lyceum in Bratislava, ana lyz ing his man u script note on uni ver sal lit −
er a ture his to ry in detail that based on lit er a ture inter pre ta tion of Fe renc Toldy.
At Né meth „uni ver sal lit er a ture his to ry“ actu al ly means cul tur al his to ry, of
which inter pre ta tion is defined by basic prin ci ples of evan gel ic cul ture: the free −
dom of per son al i ty and the prin ci ple of devel op men t. Per son al faith, accept ing
sci en tif ic results and nation al ide ol o gy are what it is built on and joins with.
After all, the goal of the Protes tant school is to teach the stu dents to spir i tu −
al inde pen dence.
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Cseh szlo vá ki á ban a há bo rús bű nö sök fe le lős ség re vo ná sát és meg bün te té sét az
1945. jú ni us 19−én Prá gá ban ki adott, csu pán a cseh or szág ré szek ben ha tá lyos,
16/1945. szá mú el nö ki ren de let sza bá lyoz ta. Szlo vá ki á ban az önál ló tör vény ho zói
és vég re haj tói ha ta lom mal ren del ke ző Szlo vák Nem ze ti Ta nács (SZNT) – a köz tár sa −
sá gi el nö köt meg előz ve – 1945. má jus 15−én Po zsony ban ki hir de tett 33/1945. szá −
mú, A fa sisz ta bû nö sök, meg szál lók, az áru lók, a kol la bo rán sok meg bün te té sé rõl,
és a nép bí ró ság ok lé te sí té sé rõl cí met vi se lő ren de le te ren del ke zik. Ez nem csak
meg előz te az ál lam el nök ha son ló tár gyú ren de le tét, de kö vet ke ze te seb ben, ke mé −
nyeb ben, ap ró lé ko sab ban ér tel me zi a fa siz mus sal, a meg szál lók kal va ló együtt mű −
kö dést, és bün te ti még a ve lük va ló „szim pa ti zá lást” is. A bű nös ség meg íté lé sét be −
fo lyá sol ja a vád lot tak nak a szlo vák ál lam ban a má so dik vi lág há bo rú be fe je ző sza ka −
szá ban, 1944. au gusz tus 29−én ki tört fa sisz ta el le nes szlo vák nem ze ti fel ke lés hez
va ló vi szo nya. A fel ke lés ben va ló rész vé tel, a fel ke lők tá mo ga tá sa és vé del me men −
te sí ti őket az elő ző évek ben ta nú sí tott fa sisz ta ma ga tar tá suk kö vet kez mé nye i től, de
kö nyör te le nül ra di ká lis a töb bi fa sisz tá val és kol la bo ráns sal szem ben.

Az SZNT 33/1945−ös ren de le te a cí mé ben is jel zett két nagy fe je zet re osz lik. Az
el ső rész az 1–4. §−ban a fa sisz ta meg szál ló kat, a ha zai áru ló kat és a kol la bo rán −
so kat bün te ti. Az 5. §−ban a bűn ré szes sé get to rol ja meg, va la mit tag lal ja a szlo vák
nem ze ti fel ke lés tá mo ga tó i nak ad ha tó mér sék lést, és meg ál la pít ja en nek mér té két.
Az olyan bün tet tek el kö ve tő it, akik nek te vé keny sé gé ért ha lál bün te tést kel le ne ki −
szab ni, a fel ke lés tá mo ga tá sa ese té ben büntetésük 30 évi bör tön re mér sé kel he tő.

Fa sisz ta meg szál lók nak te kin ti azo kat a kül föl di ál lam pol gá ro kat, akik sze rin te
hoz zá já rul tak a Cseh szlo vák Köz tár sa ság szét ve ré sé hez, de mok ra ti kus ál lam rend jé −
nek meg sem mi sí té sé hez, részt vet tek a szlo vák nem zet po li ti kai, gaz da sá gi vagy
más jel le gű el nyo má sá ban, har col tak a Vö rös Had se reg, va la mint a töb bi szö vet sé −
ges had se reg és a par ti zá nok el len. Gyil kol tak, ra bol tak, gyúj to gat tak, erő sza kos −
kod tak a ná ci Né met or szág, ill. a Hor thy −Ma gyar or szág szol gá la tá ban, s így vé tet tek
a szlo vák nép ér de kei el len.

VADKERTY KATALIN

Néhány adat a szlovákiai 
népbíróságok történetéből

KATALIN VADKERTY 347.9(437.6)
A FEW DATA FROM THE HISTORY OF SLOVAK PEOPLE’S COURTS 343.3(437.6)

District People’s Courts. Local People’s Courts. Slovak National Council. Home Affairs’ Representative
Office. Disputes of the People’s Courts.
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A bel föl di áru lók olyan cseh szlo vák ál lam pol gár ok, akik a fen ti bű nö kön kí vül
„1938. ok tó ber 6−a és 1939. már ci us 14−e ér de ké ben agi tál tak”, tá mo gat ták a ná −
ci Né met or szág és a Hor thy −Ma gyar or szág ka to nai, po li ti kai, ill. gaz da sá gi ér de ke it,
ma gyar pár tok tag jai let tek, tá mad ták a cseh szlo vák de mok ra ti kus an ti fa sisz ta szer −
ve ze te ket, s vé gül jó vá hagy ták a fa sisz ta meg szál lók, ill. a ha zai áru lók te vé keny sé −
gét, gya láz ták a Szov jet uni ót és a szö vet sé ge se ket. A ren de let sa já tos sá ga, hogy az
1938–1944 kö zött Ma gyar or szág hoz tar to zó te rü le te ken is bün te ti a par ti zá nok ül −
dö zé sét és az el len ál lás aka dá lyoz ta tá sát. Mind eze kért ha lál bün te tést ír elő. 

Kol la bo rán sok nak mi nő sí ti azo kat a cseh szlo vák ál lam pol gá ro kat, akik együtt −
mű köd tek a meg szál lók kal, be lép tek párt ja ik ba, ill. szer ve ze te ik be, fel je len tet ték az
el len ál ló kat, más ho gyan elő se gí tet ték a fa sisz ta rend szer lé tét. A kol la bo rá lá sért
sú lyos ese tek ben szin tén ha lál bün te tés járt, de a ren de let en ge dé lyez te a 30 éves
sza bad ság vesz tést is. 

Az ún. „ki sebb há bo rús bű nö sö ket”, a bűn ré szes sé get to rol ja meg az 5. §−ban.
A fa sisz ta esz mék hir de tői kö zül meg ne ve zi a Hlinka−féle Szlo vák Nép párt és a Hlin −
ka Gár da he lyi ala pí tó it és tiszt ség vi se lő it, a fa sisz ta esz mék más hir de tő it, a Cseh −
szlo vák Köz tár sa ság el len sé ge it, a po li ti kai meg győ ző dé sük alap ján má sok ro vá sá −
ra meg gaz da go dó kat. Ál ta lá ban az 5. §−ba so rol ha tó min den vád lott, akit nem le he −
tett fe le lős ség re von ni az 1–4. § alap ján. Bün te té sük le he tett több éves bör tön vagy
két éves mun ka szol gá lat, ill. az ál lam pol gá ri jo gok 2–15 évig tar tó fel füg gesz té se
vagy akár nyil vá nos meg ro vás is.

Sem a 33/1945−ös SZNT−rendelet, sem a 16/1945−ös el nö ki ren de let nem em −
lí ti a vád lot tak nem ze ti sé gét, de a bű nös ség idő tar ta má val kap cso lat ban a Cseh −
szlo vák Köz tár sa ság „fo ko zott ve szé lyez te tett sé gé nek” – az 1938–1945 kö zöt ti
évek – hang sú lyo zá sá val elő re ve tí ti a ma gya rok és a né me tek fo ko zott fe le lő ség re
vo ná sát. Szlo vá ki á ban ki emel ten ke zel ték a dé li ha tár öve zet ben et ni kai töm bök ben
élő ma gya ro kat. Ve lük kap cso lat ban a ren de let kö vet ke ze te sen hasz nál ja a „fa sisz −
ta meg szál lók” meg je lö lést. A bün tet he tő ség fel so ro lá sá ban a hi va ta lo san be jegy −
zett, en ge dé lye zett pol gá ri ma gyar és né met pár tok ban va ló tag ság tag la lá sá val le −
he tő vé te szi az et ni kai ala pon va ló ítélkezést.1

A ren de let má so dik ré sze az el ső ben jel zett bűn cse lek mé nyek meg bün te té sé vel
meg bí zott spe ci á lis bí ró sá gok, a nép bí ró ság ok és az or szá gos, ve ze tő po zí ci ót be −
töl töt tek fe lett ítél ke ző Nem ze ti Bí ró ság lé te sí té sé ről és mű kö dé sé ről ren del ke zik.
A Nem ze ti Bí ró ság szék he lye Szlo vá kia fő vá ro sa, Po zsony. A já rá si nép bí ró ság ok a
já rá si szék he lye ken, a he lyi nép bí ró ság ok a na gyobb te le pü lé se ken mű köd tek. Egy −
sé ges mű kö dé si sza bály zat alap ján dol goz tak. A ren de let ki mond ja, hogy a bí ró ság
csak a vád lott sze mé lyes je len lét ében ítél kez het. Bün te tő fel je len tést te het min den
cseh szlo vák ál lam pol gár vagy hi va tal. 

A vád jo gos sá gát a vád ló ál la pít ja meg, s el fo gad ja vagy el uta sít hat ja. A vád ló
dol goz za ki a jo gos nak ítélt vád vád ira tát, amit nyolc na pon be lül kö te les át ad ni a
bí rói ta nács el nö ké nek. A ren de let a vád lot tak tól, ill. az el ítél tek től meg ta gad ta a fel −
leb be zés jo gát. Így az íté le tet a jog erős ki hir de tést kö ve tő en azon nal vég re haj tot ták.
Az el ítél tet az íté let sze rint ki vé gez ték, bör tön be vagy mun ka tá bor ba vit ték. A vizs −
gá la ti fog ság ban le töl tött tel jes időt be szá mí tot ták a ki sza bott sza bad ság vesz tés
idő tar ta má ba. 

88 Vadkerty Katalin
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A nép bí ró ság ok sze mé lyi ál lo má nyá val kap cso lat ban a ren de let ki je len ti, hogy a
já rá si nép bí ró ság ta nács el nö ki, he lyet te si és vád lói tisz tét csak is hi va tá sos bí rák,
ill. jog vég zett sze mé lyek tölt he tik be. Ki ne ve zé sük és fel men té sük a Szlo vák Nem −
ze ti Ta nács nak és a Meg bí zot tak Tes tü le té nek a jo ga. A já rá si nép bí ró ság ok élén
négy ül nök tag ból, va la mint egy el nök ből ál ló ta nács áll. Az ül nö kö ket az SZNT és
az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ne ve zi ki és hív ja vis  sza. A ren de let sze rint ül nök
le het min den 21. élet év ét be töl tött, ír ni, ol vas ni tu dó, „er köl csi leg és po li ti ka i lag
fedd he tet len” cseh szlo vák ál lam pol gár. A bí ró ság sza va zat több ség gel dönt. Ha lá los
íté let ese té ben a bi zott ság ar ról is ha tá roz, hogy tá mo gat ja−e a ke gyel mi kér vény be −
adá sát, s igen lő ha tá ro zat ese té ben ha la dék ta la nul ki dol goz tat ja a kér vényt, csa tol −
ja a szük sé ges ira to kat, majd to váb bít ja az SZNT El nök sé gé nek. A ke gyel mi kér vény
el uta sí tá sát kö ve tő en az íté le tet azon nal vég re hajt ják.

A he lyi nép bí ró ság ok ha tás kö ré be csak a 33/1945−ös SZNT−rendelet 5. §−a alap −
ján vét kes sze mé lyek, va gyis az ún. ki sebb há bo rús bű nö sök tar toz ta, akik fe lett
5–11 ta gú, va gyis 4–10 ül nök ből és egy el nök−bí ró ból ál ló bí ró ság ítél ke zett. Az el −
nök csak hi va tá sos bí ró le he tett, a vád ló jog vég zett sze mély, aki ket a já rá si nép bí −
ró ság el nö ke ne vez ki, de szük ség ese tén fel is ment. Te vé keny sé gü ket a Já rá si
Nem ze ti Bi zott ság fel ügye li. A já rá si és he lyi nép bí ró ság vád lot tainak jo ga van a vé −
de lem re. A já rá si nép bí ró ság ok előtt ál ló vád lot tak jo gi vég zett sé gű sze mélyt kér het −
nek fel, de a he lyi nép bí ró ság ok vád lot tait nem véd he ti sem ügy véd, sem volt bíró.2

Az SZNT El nök sé ge 1945. jú ni us 5−én jó vá hagy ta a 33/1945−ös ren de let vég re −
haj tá si uta sí tá sa it, de az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal le ira tán a jú ni us 2−i dá tum
sze re pel. Be ve ze tő ben a hi va tal ki je len tik, hogy az uta sí tás nem akar ja be fo lyá sol −
ni a nép bí rák önál ló sá gát, csu pán a ren de let „egyes pont ja i nak he lyes ér tel me zé sé −
ben” se gí ti őket, amit azért tart el ke rül he tet len nek, mert a ren de let „köz vet ve, ill.
köz vet le nül is sok ban el tér a pol gá ri bün te tő tör vény nor má i tól”.

Fi gye lem re mél tó, hogy az ál ta lá nos nál több fi gyel met for dít a fel ke lést, a par ti −
zá no kat tá mo ga tó vád lot tak ese té ben al kal maz ha tó bün te té sek mér sék lé si le he tő −
sé ge i nek. A ren de let ben kö zölt té nye ket ki egé szí ti, és ki eme li, ér dem nek te kin ti a
szlo vák éle tek és a va gyo nuk meg men té sét. Így nem csak a fa sisz ta el le nes har cok −
ban va ló sze mé lyes rész vé tel, ha nem a pénz ado mány is mér sék lő té nye ző vé lett. A
bí ró ság kö te les sé ge, hogy meg ta lál ja az arányt a vád lott ál tal a Cseh szlo vák Köz tár −
sa ság el len a fa siz mus ol da lán el kö ve tett bű nei és a bün te té sét mér sék lő fa sisz ta −
el le nes te vé keny sé ge kö zött. Ki mond ja, hogy ha a bí ró ság el is me ri a mér sék lés té −
nyét, ak kor a ha lál bün te tést 30 évi fegy ház bün te tés re mó do sít hat ják.

Az SZNT ha tá ro za ta ér tel mé ben a 33/1945−ös ren de le tet kell al kal maz ni a köz −
tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó kül föl di ál lam pol gár sá gú vád lot tak ese té ben is, s a
vád lot ta kat a kül föld ön el kö ve tett bű ne i kért is Szlo vá ki á ban von ják fe le lős ség re. A
nép bí ró ság ok őket is a ha zai ren de le tek sze rint bün te tik, és nem be fo lyá sol hat ja
őket a kül föl di ál la mok tör vény ho zá sa.

A ren de let a nép bí ró ság ok ha tás kö ré be so rol ja a bün te tet tek el kö ve té se ide jé −
ben a had se reg kö te lé ke i ben szol gá ló sze mé lye ket is. Az uta sí tás sze rint a fa sisz −
ta szer ve ze tek ben ön ként je lent ke zett vád lot tak nem vé de kez het nek pa rancs tel je sí −
tés sel.

A ma gyar nem ze ti sé gű vád lot tak kal kap cso lat ban ki je len ti, hogy ese tük ben fo ko −
zot tan kell ügyel ni a 33/1945−ös SZNT−rendelet 1–5. §−á nak ér tel me zé sé re, mert ez
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lesz az alap ja a la kos ság cse re−egyez mény VIII. cik ke lye alap ján ös  sze ál lí tan dó egy −
ol da lú an, a va gyo nuk vis  sza ha gyá sá val ki te le pít he tő „kis há bo rús bű nö sök” jegy zé −
ké nek. A vád fel ada ta an nak meg ál la pí tá sa, hogy a vád lott „men  nyi re ve szé lyez tet −
te a Cseh szlo vák Köz tár sa ság és a de mok rá cia alap ve tő ér té ke it, az ál lam ka to nai,
ill. po li ti kai ér de ke it, a szlo vák nem ze ti fel ke lést, s ál ta lá ban a szlo vák nép fa sisz −
ta el le nes ma ga tar tá sát”. El is me ri, hogy ilyen jel le gű bűn cse lek mé nye ket csak je −
len tős ka to nai, ál la mi, ill. gaz da sá gi tiszt sé ge ket be töl tő sze mé lyek kö vet het tek el,
de az 5. § alap ján „szin te min den ma gyar bün te th ető”– ír ja. Igaz, a kol la bo rá lá suk
nem ve szé lyez tet te az ál la mot, mert a kol la bo rán sok zö me nem töl tött be je len tő −
sebb ál la mi, gaz da sá gi tiszt sé get, ezért ezt a pa ra gra fust csak he lyi kö rül mé nyek
kö zött kell al kal maz ni.

A vég re haj tás ra vo nat ko zó uta sí tás a nép bí ró ság ok mű kö dé sé vel kap cso lat ban
ki tér a rész let kér dé sek re is. Meg ál la pít ja, hogy a nép bí ró ság ok a pol gá ri bí ró sá gok −
kal el len tét ben az ügy in té zé sü ket gyor sí tó, le egy sze rű sí tett el já rá si sza bály zat sze −
rint dol goz nak, de ez nem ve szé lyez tet he ti az igaz ság szol gál ta tás tény sze rű sé gét.
Az uta sí tás sze rint a nyo mo zás ma xi má li san nyolc na pot ve het igény be, míg az
ügyész a kö vet ke ző nyolc nap alatt el ké szí ti a vád ira tot. A tár gya lás le fo lyá sát le rö −
vi dí ti az a tény, hogy az íté let el len nem le het fel leb bez ni.

Az uta sí tás vis  sza tér a gyor sí tott el já rás hoz, s ki eme li, hogy az „nem ve szé lyez −
te ti az igaz ság szol gál ta tás mi nő sé gét”, hi szen a nép bí ró ság okon is a vád alap ja „a
lel ki is me re tes és ala pos ki vizs gá lás”, amely fel tár ja a hi te les do ku men tu mok kal bi −
zo nyí tott bűn té nyek kö rül mé nye it és in dí té ka it, de „ügyel ni kell az eny hí tő kö rül mé −
nyek al kal ma zá sá ra” is. Hang sú lyoz za, hogy a nép bí ró ság ok ha tás kö ré be csak a
33/1945−ös SZNT−rendeletben fel so rolt bűn cse lek mé nyek tar toz nak, csak ezek fe −
lett ítél kez het nek, de ezek ben is csak ak kor, ha a vád lott a cse lek mény el kö ve té se
ide jén be töl töt te a 18. élet év ét. A nép bí ró ság ok né pi jel le gé nek egyet len bi zo nyí té −
ka, hogy a bí rák kal pár hu za mo san az ül nö kök is ki kér dez he tik a vád lot ta kat.

A sze ná tus tag jai kö zö sen fe lel tek az íté le te kért a Szlo vák Nem ze ti Ta nács nak.
Biz ton sá guk ér de ké ben vé del met kap tak, s a meg vesz te ge tést (kor rup ci ót) 15 évig
ter je dő fegy ház zal bün tet ték.

A já rá si nép bí ró ság ok az íté let tel pár hu za mo san ki dol goz zák az in dok lást is. Az
uta sí tás hang sú lyoz za, hogy a vád lot ta kat az íté let ki hir de té se előtt nem le het le tar −
tóz tat ni, de az elő ze tes le tar tóz ta tást nem bün te ti. A vád lott nak ugyan jo ga van vé −
dőt kér ni, de ez nem le het sem volt bí ró, sem jog vég zett sze mély.

A nép bí ró ság ok fel ada ta és cél ja a köz élet meg tisz tí tá sa, a de mok rá cia meg erő −
sí té se volt, amit a fa sisz ta „re zsim” együtt mű kö dő i nek, a de mok rá ci á ra ve szé lyes
egyé nek nek „meg sem mi sí té sé vel” ér het nek el.

A nép bí ró ság ok za var ta lan mű kö dé se ér de ké ben az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va −
tal 1945 no vem be ré ben el kü lö ní tet te egy más tól a po li ti kai és gaz da sá gi jel le gű bű −
nö zést, a nép bí ró ság ok, ill. a Nem ze ti Bí ró ság ha tás kö ré be utal ta a po li ti kai bűn cse −
lek mé nye ket, míg a gaz da sá gi vo nat ko zá sú a kat to vább ra is a pol gá ri bí ró sá gok ha −
tás kör ében hagy ta.3

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 1945. jú ni us 23−i ren de le te a Szlo vák Köz tár sa ság
pol gá ra i ra össz pon to sít: a 33/1945−ös SZNT−rendelet 12. §−ára hi vat koz va nép bí ró −
ság elé kell ál lí ta ni:

1. a Tiso− par la ment kép vi se lő it;
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2. az ál lam ta nács tag ja it;
3. a volt mi nisz te re ket;
4. a vét kes gár dis tá kat (ki emel ten a szlo vák nem ze ti fel ke lés ide jén el kö ve tett

em ber te len sé ge ik okán).

A já rá si nép bí ró ság ok

A já rá si nép bí ró ság ok az SZNT 33/1945−ös ren de le te II. ré szé nek 21. §−a sze rint a
já rá sok szék he lye in lé te sül tek, a he lyi le he tő sé gek függ vé nyé ben 1945 jú ni u sa és
au gusz tu sa fo lya mán. Te vé keny sé gük há rom sza kasz ra oszt ha tó. Az el sőt az SZNT
33/1945−ös ren de le te in dít ja 1945. má jus 15−én, és fe je zi be egy év vel ké sőbb,
1946. má jus 15−én. A sza kasz jel lem ző je a szer ve zés üte mét meg ha tá ro zó szak em −
ber− és ad mi niszt rá ci ós munkaerőhiány.4 Az 1947. ja nu ár 8−ig, majd a fel szá mo lás
meg hos  szab bí tá sá val az év de cem ber vé gé ig tar tó má so dik sza kaszt a rend sze res
ügyé szi és bí rói mun ka jel le mez te. A já rá si nép bí ró ság ok tör té ne té nek har ma dik
sza ka sza bi zo nyos mér ték ben rend ha gyó, mert a meg szű nést kö ve tő hó na po kat öle −
li fel, ami kor a já rá si nép bí ró ság ügyé szei és bí rái a ke rü le ti bí ró sá gok ke re té ben be −
fe jez ték a be adott, de le nem tár gyalt vád ira to kat, s las san át tér tek az új, a kom −
mu nis ta rend szer ál tal dik tált mód sze rek sze rin ti ítél ke zés re. A har ma dik sza kasz
1949 má so dik ne gye dé ben ész re vét le nül be fe je ző dött, s a hi va ta los je len té sek sze −
rint át nőtt a „hu ma ni zált igazságszol gál tatás”− ba.5

A já rá si nép bí ró ság ok mun ká ját az SZNT El nök sé ge, az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi −
va tal, s bi zo nyos ese tek ben a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal irá nyí tot ta és el len őriz te.
Az a tény, hogy a bí rák ki ne ve zé sét és vis  sza hí vá sát ma gá nak tar tot ta meg a Szlo −
vák Nem ze ti Bi zott ság El nök sé ge, jel zi, hogy Szlo vá kia leg fel sőbb ve ze té se az ő te −
vé keny sé gük től várt „ala po zó” tá mo ga tást a leg je len tő sebb bel po li ti kai cél ki tű zés,
a szláv nem zet ál lam meg te rem té sé nek meg va ló sí tá sá hoz.

A nép bí rás ko dás tör té ne té ben je len tős vál to zást ho zott az Igaz ság ügyi Meg bí zot −
ti Hi va tal 1947. már ci us 31−i új szer ve zé si és mű kö dé si sza bály za ta, amely meg −
szün tet te az egyes já rá sok ban mű kö dő já rá si nép bí ró sá go kat, s a ke rü le ti szék he −
lyen mű kö dő ilyen in téz mé nyek te rü le ti fenn ha tó sá gát ki ter jesz tet te a ke rü let töb bi
já rá sá ra. Az SZNT ugyan ak kor fel men tet te a hi va ta lá ból a já rá si nép bí ró ság ok bí rá −
it, ügyé sze it és he lyet te se i ket, s egyút tal ki ne vez te az új el nö kö ket és he lyet te se i −
ket, aki ket a ki ne ve zés kö te le zett az ítél ke zés meg gyor sí tá sá ra.

A sze ná tu si mun ka új ele me, hogy az új sze ná tus az el nök mel lett négy, a vád −
lott la kó he lyé ről szár ma zó ül nök ből állt. A „mun ka tem pó” el len őr zé sé re be ve zet ték
a rend sze res ne gyed évi kimu tatá sokat.6

Az SZNT El nök sé gé nek uta sí tá sa ér tel mé ben az ítél ke zést ki emel ten a „be te le −
pí té si öve zet”−ben kel lett fel gyor sí ta ni, ahol a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal Nem zet vé −
del mi Osz tá lyá nak je len té se sze rint 1947 ja nu ár já ban 427 új vád ja vas la tot ad tak
be, s így a ré geb bi, el in té zet len be ad vány ok kal együtt 1654 vá dat re giszt rál tak, de
ugyan ak kor a Szlo vá ki á ban fo lya mat ban lé vő vá dak szá ma ma gyar nem ze ti sé gű ek
el len 3358 volt.7

Az át szer ve zés ér tel mé ben 1947. má jus 1−jé től a ma gyar lak ta já rá sok az aláb bi
vá ro sok ban mű kö dő já rá si nép bí ró ság ok ha tás kö ré be tar toz tak.8
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1. táb lá zat. Nép bí ró ság ok a ma gyar lak ta já rá sok ban

A Ró zsa he gyi és a Trenc séni já rás ban je len ték te len szá mú ma gyar élt.
A nép bí ró ság ok mű kö dé sé nek anya gi fel tét ele it az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va −

tal biz to sí tot ta. Szá molt a per költ sé gek ből és a kü lön bö ző in do kok kal meg ítélt bün −
te té sek ből szár ma zó be vé te lek kel, de – ed dig ki de rít he tet len okok ból – nem ren del −
ke zett a be haj tás fel tét ele i ről, sem az el szá mo lás mód já ról. Így a bí ró sá gok zö me
nem haj tot ta be sem a pénz bün te té se ket, sem a per költ sé ge ket. Az Igaz ság ügyi
Meg bí zot ti Hi va tal 1947. jú li us 25−i kör le ve lé ben meg em lí ti ugyan a be haj tá so kat,
de a fel hasz ná lás ról és az el szá mo lás fel tét ele i ről nem ren delkezett.9

A já rá si nép bí ró ság ok fo lya ma to san a pénz hi ány ra hi vat koz tak, de a bí rák az
ügyé szek és az ad mi niszt rá ci ós mun ka tár sak is rend sze re sen kap tak – a fi ze té sük
mel lett – ju tal ma kat. A já rá si nép bí ró ság ok a bé rek re ha von ta 50 ezer ko ro na elő le −
get ve het tek át. Emel lett vol tak ju tal mak is.

A Dunasz er da he lyi Já rá si Nép bí ró ság mun ka tár sai 1946 de cem be ré ben a kö vet −
ke ző ju tal ma kat vet ték át: el nök 12 ezer, ügyész 7 ezer, bí ró 8 ezer, az ad mi niszt −
rá ci ós dol go zók fe jen ként két ezer, egy szer 1800 ko ro nát.

A Po zso nyi Já rá si Nép bí ró ágon ha von ta fi zet tek ju tal mat. Az el nök 3 ezer, az ül −
nö kök na pi 100, míg a bí ró ság al kal ma zot tai ha vi négy száz ko ro nát ve het tek át.10

Az Ér sek új vá ri Já rá si Nép bí ró ság a la kos ság cse re vég re haj tá sa ér de ké ben a
Szlo vák Te le pí té si Hi va tal ál tal kért név jegy zék ös  sze ál lí tó it is ju tal maz ta. Az ös  sze −
get nem jegyzik.11

A he lyi nép bí ró ság ok

A he lyi nép bí ró ság ok lé te sí té sé ről és mű kö dé sé ről az SZNT 33/1945−ös ren de le te
II. ré szé nek 26. §−a ren del ke zik, a mű kö dé se vi szont az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi −
va tal és a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ha tás kö ré be tar to zott.

A he lyi nép bí ró ság ok tör té ne tét a mű kö dé si ren de le tek alap ján két sza kasz ra
oszt hat juk. Az el ső 1945. má jus 15−től 1946. má jus 31−ig, a má so dik et től a nap −
tól kezd ve 1947. már ci us 31−ig tar tot t.12

A he lyi nép bí ró ság ok az el vég zett mun ka mi nő sé ge alap ján szin tén két cso port −
ba oszt ha tók. Az el ső cso port ba a ki sebb−na gyobb te le pü lé se ken lé te sí tett, sok bí −
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rá la tot ki ér de mel tek, a má so dik ba Po zsony vá ro sá ban – zöm mel né me te ket el íté lő
– és Kas sán, va la mint az ala pí tá suk tól kez dő dő en a já rá si nép bí ró ság ok mel lett lé −
te sí tett bí ró sá gok tar toz nak.

Az SZNT 33/1945−ös ren de le te II. ré szé nek 31. §−a ér tel mé ben a he lyi nép bí ró −
ság ok ad mi niszt ra tív te en dő it a he lyi nem ze ti bi zott ság biz to sít ja, ami a gya kor lat −
ban olyan ös  sze fo nó dást ered mé nye zett, amely – bi zo nyos ke re tek kö zött – ve szé −
lyez tet te az ügyé szi és a bí rói mun ka független ségét.13

A he lyi nép bí ró ság ok mű kö dé sé től kü lö nö sen so kat várt a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi −
va tal. Az 1945 nya rán a né me tek mel lett a ma gya rok tö me ges ki to lon co lá sá nak re −
mé nyé ben el vár ta, hogy a he lyi bí rói szer vek az zal tá mo gas sák a ma gya rok ki to lon −
co lá sát, hogy „so ro zat ban el íté lik őket”, s az íté le te ik ben el ko boz zák a vád lot tak tel −
jes va gyo nát. El vá rá sa ik nem tel je sül tek az el kép zelt mér ték ben, ezért a bel ügyi
meg bí zott bi zo nyos csa ló dás sal ál la pí tot ta meg, hogy bár a le tar tóz ta tá sok gyak ran
vol tak szin te „tö me ge sek”, az íté le te ket, az ügyé szi és a bí rói mun ka mi nő sé gét és
men  nyi sé gét ne ga tí van be fo lyá sol ta a szak mai tu dás és gya kor lat hi á nyá val pár hu −
za mo san az irigy ség, a sze mé lyes el len szenv és sok más sze mé lyes in dít ta tá sú
tényező.14

Az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal vé le mé nye sem volt ked ve zőbb. Sze rin te a nép −
bí ró ság ok „leg gyen gébb, egyút tal leg ve sze del me sebb” lánc sze mei a he lyi nép bí ró −
ság ok. Mű kö dé sü ket fo lya ma to san el len őriz te, és túl ka pá sa ik meg elő zé sé re ki dol −
goz tat ta azt a „vád eme lé si min ta pél dányt”, amit a já rá si nép bí ró ság ok ügyé sze in
ke resz tül jut ta tott el a he lyi ügyé szek hez. Egy ben je lez te, hogy cél ja a „ha tás kör túl −
lé pé sé nek meg elő zé se, s nem a he lyi bí rák önál ló sá gá nak csor bí tá sa”. A „min ta pél −
dány ”−hoz mel lé kelt le vél ben az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal fi gyel mez tet te a he −
lyi nép bí ró ság ok ügyé sze it, hogy az SZNT 33/1945−ös ren de le te I. ré sze 1–4. §−á −
nak nincs he lyi vo nat ko zá sa. A he lyi nép bí ró ság ok ha tás kö ré be csu pán az 5. §−ba
so rolt kol la bo rá lás tar tozik.15

A já rá si nép bí ró ság ok is bí rá ló szem mel fi gyel ték a he lyi nép bí ró ság ok mű kö dé −
sét, ítél ke zé sü ket. Az 1947. már ci us 20−i je len tés ben a Dunasz er da he lyi Já rá si Nép −
bí ró ság sze rint a he lyi nép bí ró ság ok te vé keny sé ge in kább ká ros, mint ered mé nyes,
mert jo gi szem pont ból fel ké szü let len sze mé lyek gyak ran hely te le nül ítél kez nek.
Több, a he lyi nép bí ró ság ok ál tal ho zott el ma rasz ta ló íté le tet el len őriz tek. Rá mu tat −
tak, hogy ott is bün tet tek, ahol „bűn cse lek mény re nem ke rült sor”, s így – a fel je −
len tés el le né re – „bűn tény hí ján” – ej te ni kel lett vol na a vá dat.

Az át vizs gált íté le tek ből ki de rült, hogy a vá dat, de gyak ran az ítél ke zést is „az
adós ság tör lesz tés, a bos  szú, az irigy ség, és nem a múlt ban el kö ve tett bűn cse lek −
mé nye kért va ló fe le lős ség re vo nás jel lem zi”. Vé le mé nyük, hogy a he lyi nép bí ró ság −
ok fenn tar tá sa „fe les le ges idő− és ener giapoc sékolás”.16

A Dunasz er da he lyi Já rá si Nép bí ró ság egyik bí rá ja aka rat la nul is fül ta nú ja volt két,
he lyi nép bí ró sá gi el nök tisz té re pá lyá zó sze mély be szél ge té sé nek, akik meg egyez −
tek, hogy ha va la me lyik ük meg kap ja a tiszt sé get, ak kor a „jö ve del mét a má sik kal
meg fe le zi”. A jö ve de lem „biz tos”, mert a he lyi nép bí ró ság okon a vád lott nem kap −
hat vé del met.

Az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal és a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal uta sí tá sai ér tel −
mé ben a ma gyar lak ta já rá sok ban csak olyan te le pü lé se ken szer vez het tek he lyi nép −
bí ró sá go kat, ahol „a tiszt sé gek el lá tá sá hoz ele gen dő szá mú szlo vák la kos élt”. A
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szer ve zés las san ha ladt, az igaz ság ügyi meg bí zott 1946. no vem ber 2−i 45573−VI−
I/46−os uta sí tá sá ban sür ge tte az új he lyi nép bí ró ság ok meg szer ve zé sét, „a mun ka
in ten zi tá sá nak növelését”.17

Az ed dig fel tárt do ku men tu mok sze rint az Ér sek új vá ri já rás ban 14, a Lé vai já rás −
ban egy, a Galán taiban 5, a Feled iben 9, a Nagymi há ly iban 22, a Tor nal jaiban 7, a
Szepsi ben 9, a Ri ma szom ba ti ban 24, a Rozs nyó i ban 9, a Lo son ci ban 4 he lyi nép −
bí ró sá got lé te sí tet tek, de ezek nek csak a tö re dé ke működöt t.18

2. táb lá zat. A mű kö dő he lyi nép bí ró ság ok já rá sok sze rint

A he lyi nép bí ró ság ok 1946. már ci us 31−év el va ló meg szün te té sé nek gyö ke rei a lé −
te sí té sü kig nyúl nak vis  sza. A szak mai hi á nyos sá gok, az anya gi és a sze mé lyes be −
fo lyá solt ság itt olyan mé re te ket öl tött, hogy az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal az el −
in té zet len per irat ok men  nyi sé gé re hi vat koz va el ren del te a le tár gya lás ra vá ró anyag,
va la mint az irat tár át adá sát a já rá si nép bí ró ság ok nak. Uta sí tá sá val meg szün tet te a
he lyi nép bírósá gokat.19

Az SZNT 33/1945−ös ren de le tét a ki hir de té sét kö ve tő en töb ben bí rál ták. 1945
őszén az SZNT El nök sé gé ben dr. Rašla „gro teszk ”−nek mi nő sí tet te, mert fel men ti
azo kat a kol la bo rán so kat, akik 1944 őszén „tá mo gat ták az el len ál ló kat”, va gyis po −
li ti kai elő é let ük a leg cse ké lyebb tá mo ga tás ese té ben is fe le dés be me rül, még ak −
kor is, ha pl. csu pán 20 ko ro ná val tá mo gat ták az il le gá lis mun kát. Na gyon ve sze −
del mes já ték ez – ír ja –, mert meg tör tén het, hogy hű sé gük bi zo nyí tá sá ra má so kat
vá dol nak meg a men te sí tet tek kol laborálás sal.20

A ren de let leg éle sebb bí rá lói a cseh po li ti ku sok és új ság írók vol tak. A Pá rizs ban
1946. ok tó ber 24–26−a kö zött a há bo rús bű nö sök fe le lős ség re vo ná sá val fog lal ko −
zó, a ki mon dott íté le te ket elem ző és ér té ke lő tár gya lás cseh részt ve vői sze rint a
ren de let „mint ha ra di ká lis” for ra dal mi kör nye zet ben szü le tett vol na, így a bün te té −
se ket is for ra dal mi mér cé vel mé ri. A ren de let ben fel so rolt bün te ten dő cse lek mé −
nyek a tár sa da lom na gyon szé les kö rét érin tik, s ilyen szé le sen ér tel me zett ren de −
le tet csak is a tár sa da lom egé szé nek be vo ná sá val és tá mo ga tá sá val, ala po san át −
gon dolt ter vek kel és jól szer ve zett ad mi niszt rá ci ó val le het vég re haj ta ni. Ezek hi á nyá −
ban erős ma rad a le tűnt rend szer hí ve i nek el len ál lá sa. A ren de letet ra di ka liz mu sa,
sta tá ri á lis jel le ge mi att a Cseh szlo vák Köz tár sa ság meg újí tá sá ban ér de kel tek nek
egy ré sze sem tá mo gat ta, s nem csak ér dek te le nek ma rad tak, de el le nez ték is.21

A nép bí ró ság ok mű kö dé sét fi gyel ték a köz vé le ményt be fo lyá so ló pár tok. A De −
mok ra ta Párt egyes ese tek ben meg em lí tet te nem csak az ül nö kök, de a bí rák, az
ügyé szek fel ké szü let len sé gét, s kér te a bí rás ko dás szín vo na lá nak biz to sí tá sát. Szlo −
vá kia Kom mu nis ta Párt já nak ne ga tív vé le mé nye szin te fo lya ma tos volt.
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A Nagymi há lyi Já rá si Bi zott ság pl. az SZNT El nök sé gé nek kül dött le ve lé ben bí rál −
ta a tár gya lá sok le ve ze té sét, az íté le tek mér té két és a fel men té sek kel vég ző dött pe −
rek fe lül vizs gá la tát kér te. Úgy vél ték, hogy a bí rák ki ne ve zé sé vel is meg sér tet ték a
„szo ci a lis ta ide o ló gi á”−t, ezért ké ri az új bí rák ki ne ve zé sé nél az ide o ló gi ai meg győ −
ző dés le gyen a mérv adó. A sze ná tu sok el nö kei – ír ják – le gye nek ak tív an ti fa sisz ták,
il let ve il le gá lis kom mu nis ták, mert egye dül ők ér tik meg az új né pi de mok ra ti kus
köz tár sa ság lé té nek fel tét ele it. Ki je len ti, hogy szá muk ra el fo gad ha tat lan, ha a sze −
ná tus el nö ke egy ben az ügyész fő nö ke, s ja va sol ja, hogy az ül nö kök ki vá lasz tá sá −
ban is a po li ti kai el kö te le zett ség le gyen az alap elv.

A cím zett vá la sza egy ér tel mű. A Cseh szlo vák Köz tár sa ság, s így Szlo vá kia is,
több párt rend sze rű né pi de mok rá cia, s csak az ös  szes párt ál tal jó vá ha gyott szak −
em be rek le het nek bí rák, ill. ügyé szek. Csak is az ilyen sze mé lye ket von hat ják be a
nép bí ró ság ok munkájá ba.22

A ren de let hi á nyos sá ga it és ke mény sé gét ja ví tan dó az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi −
va tal 1946 feb ru ár já ban ja va sol ta a ren de let mó do sí tá sát, amit má jus 14−én jó vá −
ha gyott az SZNT El nök sé ge, s azt az 57/1946−os ren de let ben tet te köz zé. A ren de −
let nem mó do sít ja a „bűn té nye ket”, nem be fo lyá sol ja a bí rás ko dást, csu pán a bí ró −
ság sze mé lyi ös  sze té tel ét és mű kö dé sét érin ti. Az SZNT 33/1945−ös ren de le te je −
len tő sebb mó do sí tá sok nél kül 1948. de cem ber 31−ig volt ha tá lyos. Az SZNT El nök −
sé ge és a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 1948−as vé le mé nye zé se sze rint a 33/1945−ös
SZNT−rendelet „ki ma gas ló je len tő sé gű”, mert a má so dik ré szé ben meg ala pí tott nép −
bí ró ság ok „elő se gít het ték Szlo vá kia er köl csi meg tisz tí tá sát” a fa siz mus kon junk tu −
rá lis üle dé ké től, s a „jobb ál lam” meg te rem té se ér de ké ben küzd het tek a re ak ció el −
len. 

A nép bí ró ság ok mun ká ját ér té kel ve a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal bí rál ja is az ad −
dig el vég zett mun kát, s nem csak a men  nyi sé gé vel, de a „mi nő sé gé”−vel sem elé ge −
dett. Úgy vé li, hogy a nép bí ró ság ok – a Nem ze ti Bí ró ság ki vé te lé vel – nem hasz nál −
tak ki min den le he tő sé get a fa sisz ta bű nö sök és a kol la bo rá lók meg bün te té sé re.
Vé le mé nye ide o ló gi ai in dít ta tá sú, mert – aho gyan ír ják – „töb bet is te het tek vol na,
de az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va talt a De mok ra ta Párt irá nyí tot ta, s a bí ró sá gok
szin te to le rál ták az ál lam el le nes te vé keny sé get, hi szen a de mok ra ták és a kol la bo −
rán sok „osz tály test vé rek”. A fa sisz ták kal és a kol la bo rán sok kal va ló ös  sze ját szás −
sal vá dol ja a sze ná tu sok el nö ke in kí vül az ül nö kök zö mét, aki ket egye ne sen kol la −
bo rán sok nak ne vez. Ma ga biz to san je len ti, hogy az 1948−as feb ru á ri kom mu nis ta ha −
ta lom át vé telt kö ve tő en le vál tot ták a sze ná tu sok el nö ke it, s az ül nö ki szé kek be mun −
ká sok ke rül tek. Mun ká ju kat se gí tet te, hogy a te vé keny sé gük a 33/1945−ös SZNT−
rendelet leg újabb mó do sí tá sát kö ve tő en meg fe lel a szo ci a lis ta ál lam rend
követelményeinek.23

Jegy ze tek

1. Sbier ka nar i adení Slovenskej národ nej rady 1945. 6. köt. 42–46. p.; Jan ics Kál mán: A
hon ta lan ság évei. Bern–Mün chen, Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem, 1979,
297–302. p.; Šuta j, Šte fan – Mosný, Peter – Ole jník, Pavel: Prezi dentské dekré ty Edvar -
da Beneša v povo jnovom období. Bratislava, Veda, 2002, 64–66. p.; Szar ka Lász ló
(sz erk.): Jog fosz tó jog sza bály ok Cseh szlo vá ki á ban 1944–1949. Ko má rom, Kecs kés
Lász ló Tár sa ság–MTA Et ni kai−nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té zet, 2005.
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2. Sbier ka nar i adení Slovenskej národ nej rady 1945. 9. köt. 42–46. p.; Szar ka: i. m. 167.
p.

3. Szlo vák Nem ze ti Le vél tár, Po zsony (a to váb bi ak ban: SZNL−PO), Szlo vák Nem ze ti Ta nács
(a to váb bi ak ban: SZNT), El nö ki ira tok, 5–6. kar ton, 83/1945−ös irat, 12870/1945.

4. SZNL−Po, Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal (a to váb bi ak ban: IMH), El nö ki ira tok, 107. kar −
ton, 2476/1945−el n.
Az IMH a nép bí ró ság ok szak em ber hi á nyá nak eny hí té sé re fo gad ta el 1945. má jus 29−én
több, a nem ze ti sé ge okán el bo csá tott mun ka tár sa mun ka vi szo nyá nak 60 nap pal va ló
meg hos  szab bí tá sát. A Somor jai já rás ban pl. Tóth né Szi jártó Mar git, Hlavatyné Sza bó Ir −
ma, Mol nár An na és Föld váry Jó zsef mun ka vi szo nyát hos  szab bí tot ta meg.

5. SZNL−Po, SZNT, El nö ki Hi va tal (a to váb bi ak ban: EH), 672. kar ton, 891/1948−as irat,
3278/1945−5 és 514. kar ton, 13819/1946.
Uo. IMH, Ci vil ira tok, 378. kar ton, 5.f. 3946/1950−III/7.

6. SZNL−Po, SZNT−EH, 285. kar ton, 1717/1947, bi zal mas.
7. SZNL−Po, SZNT−EH, 285. kar ton, 429/1947, bi zal mas.
8. Uo.
9. Ál la mi Te rü le ti Le vél tár, Po zsony (a to váb bi ak ban: ÁTL−Po), Ke rü le ti Bí ró ság (a to váb bi −

ak ban: KB), El nök ség, Já rá si Nép bí ró ság ok, 1. kar ton, 66/1947−el n., az IMH
35364/1947−el n. szá mú kör le ve le, to váb bá a 2/1947−es eln. irat ban a 48212/1947−
l3, va la mint a 4/1947−el n.

10. ÁTL−Po, KB−Po, Já rá si Nem ze ti Bi zott ság (a to váb bi ak ban: JNB) Dunasz er da he ly, Eln. ira −
tok 1945–1946, 1. kar ton szign. nél kül. Az utol só irat.

11. ÁTL−Po, KB−Nyitra, Ügyé szi ira tok, JNB Ér sek új vár, 1. kar ton, 22/1946−au gusz tus 6.
12. SZNL−Po, SZNT−EH, 285. kar ton, 1717/1947, bi zal mas.
13. ÁTL−Po, KB−Po, El nö ki ira tok, 2. kar ton, a 22/15−47−ben a 11050/46−os irat.
14. SZNL−Po, BMH, El nö ki ira tok, 1. kar ton, 1.f. szign. nél kül. 1945. jú li us 25., va la mint Tit −

kár ság, 80. kar ton, 1017/47−Titk.
15. ÁTL−Po, KB−Po, JNB−Po, El nö ki ira tok 1945–1946, 1. kar ton, 1/45 és 1.f. cik lus,

2028/1945−11.
16. ÁTL−Po, KB−Po, JNB Dunasz er da he ly, Ügyész, El nö ki ira tok.
17. SZNL−Po, SZNT−EH, 285. kar ton, 1717/1947−biz.
18. SZNL−Po, IMH, 381. kar ton, 708/1947−el n., 711/1947−el n., 921/1947−el n.,

1043/1947−el n., 1006/1947−el n., 15316/1947−el n., 41563/1947.
19. SZNL−Po, IMH 381. kar ton 99−l/1964, 1006/1946.

A Fe le di já rás ban Dobó ca köz ség ben 1946 ta va szán 273 el in té zet len vád ira tot mu tat −
tak ki.

20. SZNL−Po, SZNT−EH, 506. kar ton, a 8367/1945−ben a 33/1945−ös ren de let mó do sí tá si
ja vas la ta.

21. SZNL−Po, El nö ki ira tok, 442. kar ton, 360/2−el n.−1946, ugyan ott, 443. kar ton, 28/1946−
el n. irat ban a szep tem ber 2−i dá tum mal el lá tott do ku men tum.

22. SZNL−Po, SZNT−EH, Jegy ző könyv 1946. szep tem ber 14., 22572/1946−III./13.
23. SZNL−Po, BMH, El nök ség, 100. kar ton, a 2345/48−as tit kos irat.

KA TA LIN VAD KER TY

A FEW DATA FROM THE HIS TO RY OF SLO VAK PEO PLE’S COURTS

The study shows how were war crim i nals pun ished after the Sec ond World War
in Slo va ki a. Fas cist occu pier s, home trai tors and col lab o ra tors were con si −
dered war crim i nal s. Fas cist occu piers were con sid ered those for eign cit i zens
who con tributed to the break of the Czechoslo vak Repub lic, to the destruc tion
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of dem o crat ic sys tem, and par tic i pat ed in polit i cal, eco nom ic or other sup pres −
sion of the Slo vak nation. The domes tic trai tors are such Czechoslo vak cit i −
zens who except for the men tioned guilt „ag i tat ed in favour of 6th Octo ber
1938 and 14th March 1939“, sup port ed the Nazi Ger many and the Hor thy −
Hun ga ry mil i tary, polit i cal, and/or eco nom ic inter est s, became mem bers of
Hun gar i an par ties, attacked Czechoslo vak dem o crat ic anti− fascis tic orga ni za −
tion s. Col lab o ra tors are those Czechoslo vak cit i zen s, who co− op er at ed with the
occu pier s, entered into their par ties, and/or orga ni za tion s, report ed on resis −
tance fight er s, pro mot ed the exis tence of fascis tic sys tem in any other way.
For col lab o ra tion in serous cases was given cap i tal pun ish men t, but the reg u −
la tion enabled even 30−year impris on men t. Accord ing to the offi cial data the
num ber of pros e cu tions in Slo va kia against the Hun gar i an nation al i ty peo ple
was 3358.
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POPÉLY GYULA

Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918–1938

1. Mi tör tént a ma gyar ál la mi ság ös  sze om lá sa után?

A há bo rús ös  sze om lás ide jén a ma gyar tan ügyi kor mány zat egy ál ta lán nem volt –
nem is le he tett – fel ké szül ve a Fel vi dék cseh meg szál lá sá ra, ezért az észa ki vár me −
gyék pe da gó gu sa i nak többezres nagy ság ren dű tö me gei több nyi re min den fé le el iga −
zí tás nél kül sod ród tak a nagy fel for du lás ban. Köz pon ti lag ki bo csá tott ren de le tek
vagy uta sí tá sok nem lé tez tek, bár az egyes vár me gyék ál la mi tan fel ügye lői he lyen −
ként meg pró bál ták bi zo nyos egy sé ges irány el vek kel meg szab ni vár me gyé ik ál la mi
ta ní tó i nak ma ga tar tá sát.

Mi vel a ma gyar ka to na ság és kar ha ta lom 1918 de cem be ré ben – bíz va Károly iék
pa ci fiz mu sá ban és an tant ba rát sá gá ban – min den el len ál lás nél kül fel ad ta a fel vi dé −
ki vár me gyé ket, a be nyo mu ló „cseh szlo vák” ka to nai ala ku la to kat és a nyo muk ban
meg je le nő pol gá ri ha tó sá go kat már sem mi nem tart hat ta vis  sza at tól, hogy ké nyük −
re−ked vük re űz hes sék el szol gá la ti he lyük ről a ma gyar köz al kal ma zot ta kat, köz tük a
ma gyar pe da gó gu so kat. A meg szál lás sal min de nütt kez de tét vet te a ma gyar in téz −
mé nyek, min de nek előtt az is ko lák fel szá mo lá sa, a ma gyar pe da gó gu sok tö me ges
el bo csá tá sa, sőt me ne kü lés re kény sze rí té se.

A szer ve ző dő cseh szlo vák ál lam ha ta lom a meg szállt Fel vi dé ken a ma gyar is ko la −
há ló zat le épí té sét és vis  sza fej lesz té sét, il let ve ez zel pár hu za mo san a „cseh szlo −
vák” tan nyel vű is ko lák gyors sza po rí tá sát tar tot ta egyik leg sür gő sebb fel ada tá nak.
E nagy át ala ku lás nak Anton Šte fánek, az 1918 de cem be ré ben Zsol nán fel ál lí tott
Szlo vá ki ai Tej ha tal mú Mi nisz té ri um Is ko lai és Nemzetművelődésü gyi Refer á tusá nak
(Referát škol st va a národek osvety Min is ter st va s plnou mocou pre správu Sloven −
ska) ve ze tő je volt a konk rét végre ha jtó ja.1

A cseh meg szál lás után a tö meg mé re tű nyel vi vál tás egy for mán súj tot ta mind a
nép fő is ko lai tan in té ze te ket, mind a kö zép is ko lá kat. Pe dig kez det ben fel té te lez ni le −

GYULA POPÉLY 371(=511.141)(437.6)”1918/1938”
HUNGARIAN PUBLIC EDUCATION IN THE UPPER LAND 1918–1938 376.7(=511.141)(437.6)”1918/1938”

Hungarian public education in Slovakia. Elementary schools. Secondary Schools. Universities.
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he tett, hogy az ön ma gát de mok ra ti kus nak hir de tő ál lam ha ta lom leg alább a nép fő is −
ko lák vo nat ko zá sá ban gon dos kod ni fog a mél tá nyos ren de zés ről.

Meg fe le lő tör vé nyes sza bá lyo zás hi á nyá ban az im pé ri um vál tás utá ni Szlo vá ki á −
ban tel jes mér ték ben a Szlo vá ki ai Telj ha tal mú Mi nisz té ri um, il let ve an nak Is ko lai és
Nemzetművelődésü gyi Refer á tusa ké nyé től füg gött a ma gyar is ko la há ló zat le épí té −
sé nek mér té ke és üte me. A ma gyar ta ní tók és ta ná rok egy te te mes há nya da – amint
ar ra már utal tunk – ele ve be sem vár ta a cseh meg szál lást, ha nem a vis  sza vo nu ló
ma gyar ka to na ság gal, kar ha ta lom mal és köz igaz ga tás sal együtt „ön ként” tá vo zott
szol gá la ti he lyé ről.

A min den ne héz ség és meg pró bál ta tá s el le né re hely ben ma radt pe da gó gu sok tól
a fo ko za to san kon szo li dá ló dó új ál lam ha ta lom ál la mi hű ség es kü le té tel ét kö ve tel −
te. Ezt a ma gyar ta ní tók és ta ná rok 1919−ben tö me ge sen ta gad ták meg, ar ra va ló
hi vat ko zás sal, hogy a nem zet kö zi jog ér tel mé ben a cse hek ál tal meg szállt Fel vi dék
még min dig Ma gyar or szág ré szét ké pe zi. Az es küt meg ta ga dó ma gyar pe da gó gu so −
kat azon nal meg fosz tot ták hi va tá suk gya kor lá sá nak le he tő sé gé től, és a leg több
eset ben ki uta sí tot ták őket a köz tár sa ság területéről.2

A ha ta lom vál tás Prokrusztész ágyá ban ver gő dő fel vi dé ki ma gyar is ko la fenn tar tók
– ve lük együtt az egyes tan tes tü le ti kö zös sé gek – több nyi re pél dás helyt ál lás sal vál −
lal ták a meg pró bál ta tá so kat, és min dent meg tet tek an nak ér de ké ben, hogy az im −
pé ri um vál tás há nya tott idő sza kát az el sza kí tott ma gyar ság is ko lái mi nél na gyobb
szám ban túl él jék. Az 1919. év nya rán és őszén ugyan is még élt a re mény, hogy a
bel− és kül po li ti kai kon szo li dá ció után idő vel majd ér vé nye sül ni fog az ál lam fen nen
hir de tett de mok ra ti kus rend sze re, amely a ma gyar is ko la há ló zat to váb bi csor bí tat −
lan fenn tar tá sát is biz to sí ta ni fog ja min de nütt, ahol er re igény mu tat ko zik.

A cseh szlo vák ál lam ha ta lom azon ban a Fel vi dé ken 1920 nya rá ra ok ta tás po li ti kai
szem pont ból tel jes tab u la rasát csi nált. A bé ke kon fe ren cia meg nyi tá sá nak ide jén –
1919. ja nu ár 18−án – Cseh szlo vá kia már bir to ká ban volt az igé nyelt ma gyar or szá gi
te rü le tek nek. A tri a no ni bé ke dik tá tum alá írá sá nak nap ján – 1920. jú ni us 4−én – pe −
dig Cseh szlo vá ki á ban már ja vá ban mű kö dött a vá lasz tott par la ment, meg szü let tek
a ma gyar el le nes föld re form tör vé nyek, meg tör tént a ré gi ma gyar köz al kal ma zot tak le −
cse ré lé se, ki sa já tí tot ták a ma gyar ság kul tu rá lis és köz mű ve lő dé si in téz mé nye it, ro −
mok ban he vert a ma gyar ok ta tás ügy, sőt szá mol ni le he tett a ha ta lom újabb és
újabb ma gyar el le nes lé pé se i vel.

A ma gyar is ko lák gar ma dá já nak nyel vi át ala kí tá sá val és a ré gi tan sze mély zet
nagy ré szé nek le cse ré lé sé vel a Fel vi dé ken mű kö dő ma gyar pe da gó gu sok te te mes
ré sze ál lás ta lan ná vált. Az el bo csá tott ta ní tók és ta ná rok rend sze rint há rom ha vi fi −
ze té sük nek meg fe le lő vég ki elé gí tést kap tak. A ha ta lom ezen túl me nő en már nem
volt haj lan dó gon dos kod ni ró luk és csa lád juk ról, mi ál tal sok szor a leg na gyobb nyo −
mor ba ta szí tot ta őket. Ezért az tán a leg több el bo csá tott pe da gó gus csa lá dos tul tá −
vo zott a ma ra dék Ma gyar or szág te rü le té re. Olya nok is akad tak azon ban, akik min −
den ne héz ség el le né re hely ben ma rad tak, és vár ták az idők jobb ra for du lá sát. A ha −
ta lom azon ban idő vel ezek kö zül is na gyon so kat ki uta sí tott a Cseh szlo vák Köz tár −
sa ság te rü le té ről.

Az ál lás vesz tés ből és a ki uta sí tá sok ból ere dő sze mé lyi és csa lá di tra gé di ák a
meg szál ló ha ta lom kö ze ge it azon ban már egy ál ta lán nem ér de kel ték. A leg főbb
gond ju kat eb ben a vo nat ko zás ban az je len tet te, hogy va la mi lyen mó don si ke rül jön
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meg bir kóz ni uk a tö me ges el bo csá tás kö vet kez té ben be állt óri á si mér té kű pe da gó −
gus hi án  nyal, s új ra be in dí ta ni a ki sa já tí tott ma gyar is ko lák mű kö dé sét, ter mé sze te −
sen már „cseh szlo vák” nyel ven. Ezt a fel ada tot a tan ügyi kor mány zat a cseh or szág −
ré szek ből a meg szállt Fel vi dék re át irá nyí tott pe da gó gu sok kal pró bál ta meg ol da ni,
több−ke ve sebb si ker rel. És per sze a be özön lő cseh ta ní tók és ta ná rok egyút tal a
„cseh szlo vá ko sí tás” leg fon to sabb bá zi sát is je len tet ték az ak kor még túl nyo mó an
ma gyar jel le gű fel vi dé ki városok ban.3

A ma gyar is ko lák igaz ga tó i ról, tan tes tü le te i ről és is ko la fenn tar tó i ról nagy ál ta lá −
nos ság ban el mond ha tó, hogy azok az el le nük al kal ma zott pres  szi ó val szem ben elő −
sze re tet tel hi vat koz tak kü lön bö ző jo gi alap el vek re. Ilyen volt pél dá ul a fe le ke ze ti is −
ko lák au to nóm jel le ge, a ta ní tás nyel vé nek az is ko la fenn tar tó ál tal va ló meg ál la pít −
ha tó sá ga, de min de nek előtt az a tény, hogy 1919–1920−ban a cse hek ál tal meg −
szállt Fel vi dék nem zet kö zi jo gi lag még nem volt a cseh szlo vák ál lam ré szé nek te kint −
he tő. A ha ta lom il le té ke se i hez be nyúj tott fo lya mod vá nyok ban és pa na szok ban
arány lag gyak ran tör tént hi vat ko zás ezek re a posz tulá tumokra, bár az is igaz, hogy
a fö lé nyes győz te se ket az ilyen „jo gi szőr szál ha so ga tás ok” nem na gyon ér de kel ték.

A Fel vi dék is ko lai mag yarta lanításá nak, va la mint az ok ta tás ügy „cseh szlo vák”
nem ze ti vá gá nyok ra va ló át ál lí tá sá nak fo lya ma ta az adott kö rül mé nyek kö zött az
1919/1920−as tan év vé gé re már csak nem be fe je zett tény nek volt te kint he tő. Az ál −
lam ha ta lom va ló ban „for ra dal mi” mó don ol dot ta meg a nagy át ren de ző dés kor fel −
me rü lő prob lé má kat. Nem za var tat ta ma gát hol mi jo gi és er köl csi skru pu lu sok kal;
nem ri adt vis  sza sem a fe le ke ze ti is ko lák ál la mo sí tá sá tól, eset leg azok fel szá mo lá −
sá tól, sem a tan in té ze ti ala pít vá nyok el kob zá sá tól, sem a pe da gó gu sok tö me ges el −
bo csá tá sá tól és azok kol dus bot ra jut ta tá sá tól, sem az egyes is ko lák tan nyel vé nek
erő sza kos megvál toz tatásától.4

A Fel vi dék ha gyo má nyo san Ma gyar or szág egyik leg ter mé ke nyebb kultúr ta la ja
volt. Alig két év vel az im pé ri um vál tás után ez a kultúr ta laj le ta rol tan, el szi ge tel ten
és ha lál ra ítél ten ad ta át tes tét a raj ta egy re in kább el bur ján zó, idő vel gyű löl kö dést
és em be ri le al ja so dást ter mő vad haj tás ok nak.

2. Az al kot má nyos kor szak el ső évei (1920–1925)

Az 1920. esz ten dőt mél tán ne vez het jük a Cseh szlo vák Köz tár sa ság vi szony la gos
kon szo li dá lá sa évé nek mind bel−, mind pe dig kül po li ti kai vi szony lat ban. Az 1920. évi
áp ri li si par la men ti vá lasz tá so kon a ma gyar pár tok is el in dí tot ták je lölt je ik re, ami nek
ered mé nye kép pen a má jus 26−án ös  sze ülő Nem zet gyű lés ben már ma gyar kép vi se −
lők és sze ná to rok is he lyet fog lal tak.

A ma gyar tan in té ze tek el len fo ga na to sí tott at ro ci tá sok az al kot má nyos ság be áll −
tá val és a ren des vá lasz tott Nem zet gyű lés mun ká já nak fo lya ma tos sá vá lá sa után
sem szűn tek meg. A ha ta lom to vább ra is kí mé let le nül fel lé pett a ma gyar is ko lák el −
len, ha azt va lós vagy vélt ér de kei úgy kí ván ták. A cseh szlo vák pol gá ri és rend őri ha −
tó sá gok egy aránt meg fi gye lés alatt tar tot ták a ma gyar is ko la fenn tar tó kat, az is ko la −
szé ke ket, a ma gyar szü lői tár sa da lom ve zér egyé ni sé ge it, a ma gyar pe da gó gu so kat,
de besúgóhálozatukkal még a ma gyar kö zép is ko lás di ák sá got is szi go rú el len őr zés
alatt tar tot ták.5
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A fel vi dé ki ma gyar is ko lák ra le sel ke dő ve szély, va la mint a ma gyar ok ta tás ügy
nyil ván va ló sé re lme el le né re a ma gyar nem ze ti kö zös ség ra gasz ko dá sa anya nyel vi
is ko lá i hoz ezek ben az évek ben még tö ret len volt. A hú szas évek ele jén a ma gyar
ele mi, pol gá ri, kö zép− és szak is ko lák – már ahol az ál lam ha ta lom nem szá mol ta fel
azo kat – min de nütt szin te túl zsú fol tak vol tak. A nem anya nyel vi is ko lák ba já ró ma −
gyar gyer me kek túl nyo mó több sé ge ek kor még sa ját vagy szü lei aka ra ta el le né re
kény sze rült ide gen is ko lá ba. A vá ro sok több sé ge ugyan is vagy tel je sen meg szün tet −
te a ma gyar is ko lát, vagy ha azt meg is hagy ta, ka pa ci tá sa rend sze rint nem volt ele −
gen dő va la men  nyi ér dek lő dő ma gyar gyer mek be fo ga dá sá ra.

Az ál la mi élet és a bel ső po li ti kai hely zet vi szony la gos kon szo li dá lá sa után – az
al kot má nyos kor szak be kö szön tét kö ve tő en – a Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban töb −
bek kö zött már a va lós is ko la ügyi ál la po tok ös  sze ge ző szám ba vé te lé re is sor ke rül −
he tett. Csak is ez ál tal volt hi telt ér dem lő en fel tér ké pez he tő az im pé ri um vál tás alatt
és köz vet le nül az után be kö vet ke zett rom lás mér té ke. A szlo vá ki ai ma gyar ele mi
nép is ko lák ra vo nat ko zó an az 1921/1922−es tan év ről ren del ke zünk az el ső hi te les
és meg bíz ha tó sta tisz ti kai ki mu ta tá sok kal. A prá gai Ál la mi Sta tisz ti kai Hi va tal fel mé −
ré se sze rint eb ben a tan év ben Szlo vá ki á ban ös  sze sen 727 ma gyar tan nyel vű ele mi
nép is ko la volt, ame lyet 101 268 gyer mek lá to ga tott. Ezek zöm mel fe le ke ze ti is ko −
lák vol tak. Az ös  sze sen 616 fe le ke ze ti is ko lá ból 354 volt ró mai ka to li kus, 11 gö rög
ka to li kus, 192 re for má tus, 29 evan gé li kus, 30 pe dig zsi dó is ko la. A 111 nem fe le −
ke ze ti ele mi nép is ko lá ból 75 volt ál la mi, 32 köz sé gi, 4 pe dig a ma gán is ko lák szá −
ma.6

Az 1920/1921−es tan év vé gé re a ma gyar kö zép is ko lai há ló zat le épü lé se is elő −
re ha la dott ál la pot ba ju tott, bár a mély pon tot ezen a té ren majd csak az év ti zed kö −
ze pe je len tet te. A jel zett tan év vé gén Szlo vá ki á ban ös  sze sen négy önál ló ma gyar kö −
zép is ko la volt: Ko má rom ban, Érsekújvárot t, Ipoly sá gon és Ri ma szom bat ban. To váb −
bi há rom kö zép is ko lá nak volt tel jes ma gyar ta go za ta: Po zsony ban, Kas sán és Lo −
son con. Cson ka – ki ha lás ra ítélt ma gyar kö zép is ko lai ta go za tok vol tak még Po zsony −
ban, Lé ván, Rozs nyón, Kas sán és Eper je sen. Az önál ló ma gyar kö zép is ko lá kat és a
tel jes és cson ka ma gyar ta go za to kat lá to ga tó ta nu lók szá ma 4563 volt.

A szo ro sabb ér te lem ben vett kö zép is ko lák le épí té se mel lett a kü lön bö ző ren del −
te té sű egyéb kö zép fo kú szak is ko lák fel szá mo lá sa is meg tör tént. Ezek kö zül is fő leg
a ta ní tó kép ző in té ze tek lik vi dá lá sa je len tett pó tol ha tat lan hi ányt. Az 1920/1921−es
tan év vé gé re Szlo vá ki á ban egyet len ilyen jel le gű is ko la ma radt fenn, a Szent Or so −
lya−ren di apá cák ta ní tó kép ző in té ze te Po zsony ban. Fér fi ta ní tó kép ző egy sem
maradt.7

A Fel vi dék ma gyar la kos sá ga nem szem lél te csen des tu do más vé tel lel és be le −
nyug vás sal anya nyel vi is ko lá ink fo lya mat ban lé vő drasz ti kus le épí té sét. Ten ni ugyan
nem so kat tu dott az ál lam ha ta lom ön ké nyes ma gyar el le nes meg nyil vá nu lá sa i val és
a sa ját jo gi nor má it is fi gyel men kí vül ha gyó in téz ke dé se i vel szem ben, de leg alább
meg pró bált til ta koz ni e jog tip rás ok el len. A sta tá ri um és a ka to nai dik ta tú ra meg −
szün te té se után a vá ro sok ban tün te té se ket és nagy gyű lé se ket szer vez tek a ma gyar
is ko lák vé del mé ben, de a sé rel met szen ve dett fa lu si ma gyar la kos ság is elé ge det −
len ke dett. Szü lői duputá ciók sű rűn ki lin csel get tek a zsu pá ni hi va ta lok ban, a po zso −
nyi Szlo vá ki ai Telj ha tal mú Mi nisz té ri um Is ko la ügyi Refer á tusán, a prá gai Is ko la ügyi
és Nemzetművelődésü gyi Mi nisz té ri um ban, sőt a köz tár sa sá gi el nö ki iro dá ban is.
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Az 1920−ban so ro zat ban meg nyil vá nu ló is ko la vé dő til ta ko zá sok a fel vi dé ki ma −
gyar ság nak szin te va la men  nyi tár sa dal mi ré te gét és cso port ját ak ti vi zál ták. Lát vá −
nyos meg moz du lá sok ra azon ban min de nekelőtt ott ke rült sor, ahol az is ko la be zá rá −
sok kö vet kez té ben je len tős szá mú ma gyar né pes ség ma radt anya nyel vi is ko la nél −
kül. Per sze az ak tív meg moz du lá sok nak az is egyik el en ged he tet len fel té te le volt,
hogy az érin tett hely ség ben lé tez zen egy olyan po li ti kai, tár sa dal mi vagy fe le ke ze ti
ha tó erő, amely ké pes nek bi zo nyul irá nyí ta ni a ma gyar la kos ság spon tán elé ge det −
len sé gét. Az is ko la vé dő ak ci ók szer ve zői a leg több eset ben a he lyi egy há zi kö zös sé −
gek ve ze tői, eset leg a fo lya ma to san ala ku ló, il let ve már lé te ző ma gyar po li ti kai párt −
szer ve ze tek voltak.8

A fel vi dé ki ma gyar pár tok ve ze tői és par la men ti kép vi se lői na gyon gyor san kény −
te le nek vol tak tu da to sí ta ni, hogy a nem ze ti ki sebb ség vé del mi szer  ző dés ben biz to sí −
tott, a Nép szö vet ség ál tal ga ran tált – de a köz tár sa ság alap tör vé nye i be is be épí tett
– kul tu rá lis jo gok tisz te let ben tar tá sát re mél ni a cseh szlo vák ál lam ha ta lom tól sem −
mi kép pen sem in do kolt.

Az éle sebb sze mű meg fi gye lők már a hú szas évek el ső fe lé ben re giszt rál ták a
cseh szlo vá ki ai ma gyar is ko lai ne ve lés nem ze ti szem pon tú hi á nyos sá ga it, és azt al −
ka lo mad tán nyil vá no san is szó vá tet ték. Azon sen ki nem le pő dött meg, hogy a
„cseh szlo vák” tan nyel vű is ko lák ki mon dot tan ma gyar el le nes szel lem ben ta ní tot tak
és ne vel tek, an nál fá jóbb volt azon ban ta pasz tal ni, hogy fo ko za to san a ma gyar tan −
nyel vű is ko lák ból is ki vész a ma gyar ön tu dat ra és nem zet sze re tet re va ló ne ve lés. A
tan fel ügye lők min de nütt ár gus sze mek kel fi gyel ték a ma gyar ta ní tó kat, és ébe ren őr −
köd tek afe lett, ne hogy úgy mond „ma gyar na ci o na lis ta” szel lem ben ne vel jék a re á −
juk bí zott gyer me ke ket. A ma gyar el len zé ki po li ti ku sok vé le mé nye sze rint – ezt a ma −
gyar saj tó is fen nen han goz tat ta – a „csa lá di tűz hely nél” kell be ol ta ni a ma gyar gyer −
me kek be és ser dü lők be a ma gyar nem ze ti ön tu da tot, a nem ze tük höz va ló ra gasz ko −
dást.

A „csa lá di tűz hely” azon ban nem volt ké pes va la men  nyi ma gyar is ko lás gyer mek
ese té ben pó tol ni a nem ze ti szem pont ból hi á nyos is ko lai ne ve lést. Bár a ki sebb sé −
gi hely zet kez de té től ta núi le he tünk egy erős nem ze ti töl te tű, sok eset ben szin te túl −
di men zi o nált, da cos ma gyar ság tu dat ki fej lő dé sé nek is ta nu ló if jú sá gunk kö ré ben,
ez zel pár hu za mo san a csök ken tett in ten zi tá sú nem ze ti ér zés, a kö zöm bös ség, az
alac sonyab brendűsé gi komp le xus és ez ál tal a meg al ku vás ra va ló haj lan dó ság is
kez dett egy re in kább tért hó dí ta ni a ta lajt vesz tett és sok szor meg ha son lott lel ki sé −
gű fel vi dé ki ma gyar if jú ság ban. So kan utat té vesz tet tek a ki lá tás ta lan nak tű nő ki −
sebb sé gi ma gyar vi lág ban. Vi lág né ze ti za var és nem ze ti tá jé ko zat lan ság nem egy
eset ben oko zott bel ső meg ha son lást a fel nö vek vő új ma gyar ge ne rá ció soraiban.9

A ki sebb sé gi sors te hát egy részt nem ze ti éles lá tás ra ne velt, más részt azon ban
a nem ze ti tu dat fer dü lé sek ve szé lye it is ma gá ban hor doz ta.

3. A cseh szlo vák ha tal mi ön kény és a ma gyar nem ze ti ön vé de lem a
köz tár sa ság ok ta tás po li ti ká já ban

A hú szas évek kö ze pé re már sen ki nek nem ma rad tak il lú zi ói a cseh szlo vák ál lam −
ha ta lom nak a nem ze ti ki sebb sé gek kel szem ben al kal ma zott diszk ri mi na tív ok ta tás −
po li ti ká ja irán t. A hely zet azon ban sem a né met, sem a ru tén, sem pe dig a len gyel
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nem ze ti kö zös sé gek vo nat ko zá sá ban nem volt an  nyi ra el szo mo rí tó, mint a ma gyar −
ság ese té ben.

A hú szas évek el ső fe lé ben be állt kü lön bö ző vál to zá sok után az év ti zed kö ze pén
– konk ré tan az 1925/1926−os tan év ben – a szlo vá ki ai ma gyar ság nak volt négy önál −
ló kö zép is ko lá ja, ne ve ze te sen Ko má rom ban, Ipoly sá gon, Ri ma szom bat ban és Po −
zsony ban (az Or so lya−ren di apá cák ta ní tó kép ző in té ze te). Emel lett volt még to váb bi
négy tel jes kö zép is ko lai ta go zat szlo vák és né met tan in té ze tek mel lett Po zsony ban,
Kas sán, Lo son con és Érsekújvárot t. Há rom vá ros ban – „cson ka” ta go za tok ként –
meg vol tak még a szlo vák ká vál toz ta tott is ko lák ki fu tó ma gyar osz tá lyai: Eper je sen,
Rozs nyón és Lé ván. E há rom utób bi vá ros ban azon ban a szó ban for gó 1925/1926−
os tan év ben vég leg meg is szűnt a ma gyar kö zép is ko lai oktatás.10

A ha ta lom ma gyar el le nes is ko la po li ti ká ja min den té ren nyo mon kö vet he tő volt.
Az as  szi mi lá ci ós tö rek vés je len volt mind az ál la mi, mind a fe le ke ze ti tan ügyi szer −
vek te vé keny sé gé ben. Ezen a té ren azon ban min den tan ügyi ha tó sá gon túl tett egy
mil itán san ma gyar el le nes tár sa dal mi szer ve zet, a Szlo vák Li ga (Slovenská li ga),
amely a fel vi dé ki ma gyar ság kö ré ben mél tán vált hír hedt té ag res  szív na ci o na liz mu −
sá val. A Szlo vák Li ga az is ko lai szlo vá ko sí tást te kin tet te egyik fő kül de té sé nek, és
va ló ban nagy igye ke zet tel vet te ki ré szét an nak gya kor la ti meg va ló sí tá sá ból.

A Szlo vák Li ga a ma gyar köz ség ben gyak ran már 4−5 „cseh szlo vák” te le pes vagy
ál la mi al kal ma zott – csend őr, pénz ügy őr, pos ta mes ter, vas utas, jegy ző stb. – csa −
lád gyer me ke szá má ra meg szer vez te a szlo vák is ko lát. A ta ní tás rend sze rint mo der −
nül fel sze relt is ko lák ban, több nyi re csak né hány szlo vák, eset leg cseh gyer mek kel
in dult be. Ez ön ma gá ban vé ve még nem is lett vol na sé rel mes az ős ho nos he lyi ma −
gyar la kos ság szem pont já ból, ha ezt nem kö vet te vol na a ma gyar gyer me kek fo ko −
za tos be édes ge té se a szlo vák is ko lá ba.

A Li ga−is ko lák ta nu ló it a leg több he lyen in gyen el lát ták tan köny vek kel, ese ten −
ként még ru há zat tal is, sőt né ha még in gye nes is ko lai ét kez te tést is biz to sí tot tak
szá muk ra. Az anya gi elő nyök és a lát vá nyos pro pa gan da, a sze gé nyebb sor sú – vagy
a meg al ku vóbb – „lé lek vá sár lás” nem min dig és nem min de nütt ér te el cél ját, az
évek mú lá sá val azon ban a Li ga−is ko lák mű kö dé se a ma gyar fal vak ban egy re ered −
mé nye seb bé vált. Tér nye ré sük rend sze rint a ma gyar is ko la gyen gü lé sét, szá mos
eset ben meg szű né sét von ta ma ga után.

A Szlo vák Li ga a har min cas évek kö ze pé ig Szlo vá kia te rü le tén ös  sze sen már 208
ele mi nép is ko lát, pol gá ri is ko lát, va la mint kis ded óvót ho zott lét re, túl nyo mó több sé −
gük ben ma gyar nyelv te rü le ten. Nem egy 70−80%−ban ma gyar több sé gű köz ség volt,
amely ben en nek kö vet kez té ben a ma gyar is ko la meg szű né sé re, ese ten ként erő sza −
kos fel szá mo lá sá ra is sor került.11

A ma gyar kö zép is ko lák le épí té sén be lül kü lö nö sen nagy gon dot je len tett a ma −
gyar tár sa da lom szá má ra a ta ní tó kép zés csak nem tel jes fel szá mo lá sa. A fel vi dé ken
mind ös  sze egyet len ta ní tó kép ző foly tat hat ta mun ká ját, az Or so lya−ren di apá cák ró −
mai ka to li kus ta ní tó kép ző in té ze te Po zsony ban, amely éven te át lag 40 ok le ve let
adott ki. A fi úk szá má ra azon ban ez a le he tő ség sem volt meg.

Idő köz ben a cseh szlo vák tan ügyi kor mány zat is be lát ta a ma gyar ta ní tó kép zés
ilye tén ál la po tá nak tart ha tat lan sá gát, a fel szá molt ma gyar pe da gó gus kép zés új ra in −
dí tá sá ról azon ban hal la ni sem akart. Mind ös  sze az tör tént, hogy a mi nisz té ri um el −
ren del te: a Po zso nyi Cseh szlo vák Ál la mi Ko e du ká ci ós Ta ní tó kép ző In té zet mel lett az
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1924/1925−ös tan év től hoz za nak lét re – a már meg lé vő szlo vák min tá já ra – egy ma −
gyar nyel vű egy éves abi turien si tan fo lya mot, éven te leg fel jebb 30 érett sé gi zett fiú
és 10 nő szá má ra.

A ma gyar tanítóután pótlás gond ja it azon ban az egy éves abi turien si tan fo lyam mal
nem le he tett or vo sol ni. Kü lö nö sen fér fi ta ní tók ban volt ér zé kel he tő a hi ány. A tan ügyi
kor mány zat vé gül en ge dé lyez te, hogy a ne ve zett po zso nyi tan in té zet mel lett 1927
szep tem be ré től ma gyar pár hu za mos osz tályt is szervezzenek.12

A fel vi dé ki ma gyar kö zép is ko lák vo nat ko zá sá ban a tár gyalt idő szak ban né mi for −
má lis elő re lé pést je len tett a tan ügyi kor mány zat nak az az in téz ke dé se, amely nek ér −
tel mé ben 1927. szep tem ber 1−jé től mind Po zsony ban, mind Kas sán önál ló tan in té −
ze tek ké szer vez ték át az ot ta ni ma gyar re ál gim ná zi u mo kat. Az 1927/1928−as tan −
év ben Szlo vá ki á ban ki ala kult egy töb bé−ke vés bé vég le ges nek bi zo nyu ló ma gyar kö −
zép is ko lai há ló zat. Eb ben a tan év ben Szlo vá kia 9 kö zép is ko lá já ban folyt ma gyar
nyel vű ok ta tás. A 9 tan in té zet ből azon ban csak 6 volt va ló sá gos is ko la, 3 csu pán
szlo vák tan in té ze tek mel lett lé te ző ma gyar ta go zat ként mű kö dött.

A ma gyar nyel vű szak ok ta tás te rén a hely zet még en nél is el szo mo rí tóbb volt. A
fel vi dé ki ma gyar ság nak egyet len kö zép fo kú kép zést nyúj tó szak is ko lá ja sem volt. A
kas sai ipar is ko la szlo vák törzs osz tá lyai mel lett en ge dé lyez tek egy ma gyar ta go za tot,
amely azon ban egy ál ta lán nem elé gí tet te ki a fel vi dé ki ma gyar tár sa da lom igé nye it.
A ma gyar ke res ke del mi szak is ko lák is mind meg szűn tek. Igaz, a po zso nyi ke res ke −
del mi aka dé mia mel lett meg hagy tak egy ma gyar ta go za tot, amely nek ka pa ci tá sa tel −
je sen elég te len nek bizonyult.13

A har min cas évek kö ze pén kez dett meg fi gyel he tő vé vál ni egy igen csak saj ná la −
tos je len ség, ne ve ze te sen az, hogy a ma gyar szü lők nek egy bi zo nyos ré sze már ön −
ként, sa ját sza bad aka ra tá ból ad ta be gyer me két az ál lam nyel vű is ko lá ba. A ki sebb −
sé gi lé lek ta ni fo lya ma tok meg fi gye lői sok eset ben döb ben ten ta pasz tal ták, hogy az
anya nyel vi is ko la mel lett ki fej tett pro pa gan dá ra a ma gyar la kos ság egy ré sze kezd
ér zé ket len né vál ni. Ez a je len ség pe dig egy ér tel mű en a nem ze ti ön fel adást je len tet −
te. Az egyes ma gyar csa lá dok as  szi mi lá ci ó ja, iden ti tás vál tá sa rend sze rint az zal kez −
dő dött, hogy gyer me ke i ket már ak kor sem já rat ták ma gyar is ko lá ba, ha azt kü lön −
ben meg te het ték vol na. Nagy szük ség volt te hát az el len zé ki ma gyar po li ti ku sok, a
saj tó, a ma gyar egy há zi és köz éle ti sze mé lyi sé gek fel vi lá go sí tó mun ká já ra. Szó ban
és írás ban – és nem utol só sor ban sze mé lyes pél da mu ta tás sal – ösz tö nöz ni kel lett
a ma gyar szü lői tár sa dal mat a ki tar tás ra az anya nyel vi is ko la mel lett. „…az ide ge −
na jkú is ko la elnemzetleníti a gyer me ket” – hang sú lyoz ta az egyik je les fel vi dé ki nem −
zet po li ti kus egyik elő adá sá ban. „Az ide gen nyelvű is ko lá ban más kul tú ra lo pó dzik a
gyer mek lel ké be. Nem is me ri meg sa ját múlt ját, tör té nel mét, iro dal mát. Mind az, ami
nem ze ti ér zést ér zel mi leg alá tá maszt hat ná, nem jut el hoz zá. […] Nem fog tud ni
együt térezni nép kö zös sé gé vel, fe le más lesz, vagy a leg el ső al ka lom kor, ha ér de kei
úgy kí ván ják, át pár tol más nemzetiséghez.”14

Az el len zé ki ma gyar saj tó ter mé kek ugyan csak meg kü lön böz te tett fi gyel met szen −
tel tek az is ko la ügyi prob lé mák nak, az e té ren el szen ve dett ma gyar sé rel mek nek, va −
la mint az ide gen is ko la elnemzetlenítő ha tá sá nak. Az Egye sült Ma gyar Párt köz pon −
ti na pi lap ja, a Prá gai Ma gyar Hír lap pél dá ul egy 1937. évi jú ni u si szá má ban egész
tab ló ját ad ta a leg ki rí vóbb ma gyar el le nes is ko la ügyi vis  sza élé sek nek. A lap fő leg a
kö vet ke ző hi á nyos sá gok ra mu ta tott rá; meg ol dat lan a ma gyar ta nár kép zés, a ma −
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gyar kö zép is ko lák egy ré sze ál lam nyel vű tan in té ze tek mel lő zött ta go za ta ként mű kö −
dik, a ma gyar is ko lák élé re is leg in kább szlo vák nem ze ti sé gű igaz ga tó kat ne vez nek
ki, a ma gyar is ko lák és ta go za tok tan tes tü le te it nagy elő sze re tet tel töl tik fel nem
ma gyar nem ze ti sé gű – sok eset ben ma gya rul nem is tu dó – pe da gó gu sok kal, a ma −
gyar is ko lák szá má ra nem hoz tak lét re kü lön ma gyar tan ke rü le te ket ma gyar tan fel −
ügye lők kel, sőt ma gyar nem ze ti sé gű tan fel ügye lő ki ne ve zé sé re még so ha nem ke −
rült sor, még a szín tisz ta ma gyar et ni kai te rü le ten sem stb.15

A ma gyar pe da gó gus sze mé lyi sé ge kez det től fog va meg ha tá ro zó té nye ző jé vé vált
a ki sebb sé gi lét harc nak. Az ál lam ha ta lom ép pen ezért ré sze sí tet te előny ben a
„cseh szlo vák” nem ze ti sé gű – eset leg ma gyar nem ze ti szem pont ból már kö zöm bös
– ta ná ro kat a ma gyar pol gá ri és kö zép is ko lák ban. A har min cas évek ben azon ban a
szol gá lat ra je lent ke ző ta ná rok kö zött már ott vol tak azok a fel vi dé ki ma gyar ér tel mi −
sé gi fi a ta lok, akik egye te mi, sőt már kö zép is ko lai ta nul má nya i kat is az im pé ri um vál −
tás után vé gez ték. Ezek kö zül so kan szent kül de tés nek érez ték a ta ná ri−ta ní tói hi va −
tást, de a ki sebb sé gi ma gyar tár sa da lom is el vár ta tő lük ezt a fel adat vál la lást.

„Ki sebb sé gi ma gyar ta nár nak len ni ma min den nél fon to sabb kül de tést, mis  szió −
vál la lást je lent” – ír ta Es ter házy Luj za gróf nő, a po li ti kus Es ter házy Já nos nő vé re a
pro hászká sok Új Élet cí mű fo lyó ira tá ban 1936 de cem be ré ben. „Va jon elég erős
lesz−e fi a tal ta nár ge ne rá ci ónk hi va tás ér ze te, hogy ezt a mis  szi ót ön tu da to san vál lal −
ja és tel je sít se? Ha nem lesz – ha hi va tá sos ta ná rok he lyett csak is me ret köz lő és
ké nye lem sze re tő tu ca tem be rek ke rül nek ka ted rá ink ra –, ak kor a ke ze ik ből ki ke rü lő
meg nem ne velt if jú ér tel mi ség ből hi á nyoz ni fog úgy az aka rat, mint a ké pes ség ar −
ra, hogy nem zet tö re dé kün ket a szét mál lás tól meg óv ja. Így hát igen nagy mér ték ben
fi a tal pe da gó gu sa ink tól függ ki sebb sé gi né pünk éle te, vagy to váb bi ha nyat lá sa” –
foly tat ta hi va tás eti kai fej te ge té sét az idé zett szerző.16

A fi a tal pe da gó gu sok fe lé meg nyil vá nu ló szak mai, nem ze ti és er köl csi el vá rá sok
te hát a ma xi má li sak vol tak. Mind a po li ti kum, mind a tu do má nyos ság, mind a fel vi −
dé ki ma gyar tár sa da lom egé sze a ma gyar pe da gó gu sok ban vél te meg ta lál ni a nem −
zet men tő küz de lem leg in kább had ra fog ha tó köz ka to ná it. A tan ügyi kor mány zat, va −
la mint az ál lam ha ta lom min den ren dű és ran gú ha tó sá ga pe dig ép pen for dít va: a
ma gyar is ko lák ta ní tó i tól és ta ná ra i tól kí ván ták meg a leg szi go rúb ban, hogy a Cseh −
szlo vák Köz tár sa ság iránt hű sé ges és lo já lis alatt va ló kat ne vel je nek a ma gyar if jú −
ság ból, olyan pa lán tá kat, akik már a ki sebb ren dű ség alá za tá val vi se lik az apá ik ra
kénysz erített – és ne kik is örö kül ju tó – ki sebb sé gi sor sot.

4. Kul tu rá lis au to nó mi át, ön igaz ga tást vagy ön ren del ke zést?

Az 1938. esz ten dő vel a Cseh szlo vák Köz tár sa ság be lé pett fenn ál lá sá nak 20. esz −
ten de jé be. E ju bi le u mi év már be kö szön te kor ar ra ösz tö nöz te mind az ál lam ha ta lom
kép vi se lő it, mind az or szág egyes nem ze ti kö zös sé ge i nek ve ze tő it, hogy a múl tat jól
át gon dol va, a je lent pe dig ala po san meg fon tol va fel ké szül je nek a vár ha tó új eu ró pai
fej le mé nyek re, ame lyek kö ze led te sen ki szá má ra nem volt két sé ges.

A Prá gai Ma gyar Hír lap ja nu ár 1−jei új évi ve zér cikk ében Szi lassy Bé la sze ná tor te −
kin tet te át a Cseh szlo vá ki á ba erő szak kal be ke be le zett fel vi dé ki ma gyar ság húsz
évét. Sze rin te az el telt két év ti zed rend kí vül sú lyos vesz te sé ge ket ho zott az el sza kí −
tott ma gyar nem zet rész szá má ra mind anya gi vi szony lat ban, mind lé lek szá má nak
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ala ku lá sá ban. „Ki sebb sé gi éle tünk szám adá sá nál a nem ze ti szo li da ri tás ki fej lő dé −
sét te kint het jük egyet len je len tős nye re ség té te lünk nek, amely nek a ju bi lá ris év ben
tisz ta szív ből ör vend he tünk” – kons ta tál ta Szi lassy szená tor.17

A ma gyar el len zé ki saj tó hang vé te le bi za ko dóbb volt, mint bár mi kor az előtt az el −
múlt húsz év ben. „Mi két év ti ze de vá runk az igaz sá gos nem ze ti sé gi modusz viven di
el jö ve te lé re” – volt ol vas ha tó az Egye sült Ma gyar Párt köz pon ti na pi lap já nak 1938.
feb ru ár 5−ei szer kesz tő sé gi ve zér cikk ében. „Nem ze ti ön tu da tunk ban tör he tet le nül, a
jobb jö vő ben bi za kod va vá runk, mert hi szünk a tör té nel mi fej lő dés igaz ság osz tó ere −
jében.”18

A ma gyar el len zé ki kép vi se lők a prá gai par la ment ben is rend sze re sen hal lat ták
sza vu kat, és mind un ta lan rá mu tat tak az ál lam ha ta lom nem ze ti sé gi po li ti ká já nak el −
nyo mó jel le gé re. Es ter házy Já nos kép vi se lő pél dá ul a költ ség ve té si bi zott ság feb ru −
ár 8−ai ülé sén a ma gyar ság tan ügyi sé rel me it is szám ba vet te. Töb bek kö zött rá mu −
ta tott, hogy a már öt év óta üre se dés ben lé vő po zso nyi és prá gai egye te mi tan szé −
kek még min dig be töl tet le nek ar ra al kal mas ma gyar ta ná rok kal, a tan fel ügye lők kö −
zött nincs egyet len ma gyar sem, ar ról nem is be szél ve, hogy a Szlo vák Li ga egy re−
más ra nyit ja meg is ko lá it a szín ma gyar fal vak ban.19

A prá gai nem zet gyű lés kép vi se lő há zá nak 1938. áp ri lis 5−i ülé sén Jaross An dor
kép vi se lő, az Egye sült Ma gyar Párt el nö ke 12 pont ba fog lal va is mer tet te a ma gyar −
ság po li ti kai, gaz da sá gi, szo ci á lis és kul tu rá lis kö ve te lé se it. E kö ve te lé sek 5. pont −
ja fog lal ko zott az ok ta tás ügy kér dés kö ré vel.

„Kö ve tel jük, hogy az is ko lá kat és a nép mű ve lés min den in téz mé nyét a ma gyar −
ság sa ját szer vei út ján, hit val lá sos szel lem ben ma ga ve zet hes se és ke zel hes se. Kö −
ve tel jük a hi ány zó ma gyar is ko lák sür gős pót lá sát. Kö ve tel jük a ma gyar nyelv te rü le −
ten az elnemzetlenítést cél zó, a Sloven ská Li ga ál tal lé te sí tett cseh szlo vák nép is ko −
lák meg szün te té sét” – szö gez te le a Jaross kép vi se lő ál tal elő ter jesz tett kí vá nal mak
5. pont ja. Köz vet ve azon ban még a 10. és a 11. pont is kap cso ló dott az ok ta tás −
ügy jö vő be li el kép zelt ren de zé sé hez. A 10. pont pél dá ul a kö vet ke ző kar di ná lis el vet
fo gal maz ta meg: „Kö ve tel jük az elnemzetlenítés és en nek kí sér le tét szi go rú an bün −
te tő tör vény meg al ko tá sát.” A 11. pe dig ne mes egy sze rű ség gel így hang zott: „Kö ve −
tel jük Szlo vá kia és Kár pát al ja autonómiáját.”20

A ma gyar ok ta tás ügy hely ze té nek mél tá nyos ren de zé sé re az ál lam ha ta lom azon −
ban az 1938. esz ten dő ben sem mu ta tott haj lan dó sá got. Pe dig ek kor ra már ál ta lá −
nos sá vált an nak kí vá nal ma, hogy a ha ta lom biz to sít son kul tu rá lis au to nó mi át az
egyes nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra, mi vel azok kul tu rá lis fej lő dé se csak is en nek
ke re té ben vél he tő biz to sí tott nak. A ma gyar tan ügyi szak em be rek sze rint a kul tu rá lis
au to nó mia a köz tár sa ság ha tá lyos jog sza bá lya i nak kö vet ke ze tes al kal ma zá sá val
min den ne héz ség nél kül élet be lép tet he tő vol na. Er re nem is len ne szük ség új tör −
vé nyek re, csu pán az al kot mány be tű it és szel le mét kel le ne kö vet ke ze te sen és jó in −
du la tú an al kal maz ni.

A cseh szlo vák ál lam ha ta lom ma gyar is ko la po li ti ká ja azon ban még 1938 fo lya −
mán, az ún. cseh szlo vá ki ai vál ság előt ti hó na pok ban sem vált ész sze rűb bé. A tan −
ügyi kor mány zat és az alan ta sabb is ko la ügyi ha tó sá gok to vább ra is me re ven el zár −
kóz tak a ma gyar ság ez irá nyú ké rel me i nek ki elé gí té se elől. És ami leg in kább ir ri tál −
ta a ma gyar tár sa dal mat: a szlo vák is ko la ala pí tá si kí sér le te zé sek és pró bál ko zá sok
a ma gyar lak ta köz sé gek ben még 1938 de re kán is fo lya mat ban vol tak.
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Az is ko la kér dés a kü lön bö ző szin tű és jel le gű párt po li ti kai meg moz du lá sok nak
és ren dez vé nyek nek is örök zöld té má ja volt. Ezt a kér dés kört az Egye sült Ma gyar
Párt leg fel sőbb ve ze té se is ál lan dó an me le gen tar tot ta. Nem csak a prá gai par la −
ment ben és a párt hi va ta los me mo ran du ma i ban volt ró la szó, ha nem az el len zé ki
ma gyar saj tó ban, va la mint a párt kör ze ti, já rá si és he lyi szer ve ze te i nek köz gyű lé se −
in is.

Az Egye sült Ma gyar Párt lé vai já rá si szer ve ze te 1938. feb ru ár 20−án tar tot ta ren −
des évi köz gyű lés ét, ame lyen ma ga Jaross An dor, a párt or szá gos el nö ke is meg je −
lent. Az itt el hang zott po li ti kai elő adá sá ban Jaross szólt a sze rin te igen csak kí vá na −
tos szlo vák–ma gyar ki egye zés és meg bé ké lés fel tét ele i ről is. „A meg bé ké lést mi
úgy kép zel jük el, hogy min den nem ze ti ség a ma ga te rü le tén ma ga lesz az úr, és a
ma gyar lak ta vi dé kek nek vis  sza ad ják a ma gyar jel le get” – fej te get te az or szá gos
párt el nök. „A ke resz tény nem ze ti föl fo gás alap ján be csü lünk min den nem ze ti sé get.
Ezer éves kap cso la ta ink van nak a szlo vák ság gal, ezt a vi szonyt nem akar juk meg ron −
ta ni, de azt a be csü le tes szlo vá kok is be lát ják, hogy nincs szük ség ar ra, hogy a ma −
gyar vi dé ket szlo vák szín re fes sék át. Hely te len tö rek vés, ha va la ki ma gyar fal vak −
ba, ma gyar gyer me kek szá má ra szlo vák is ko lá kat akar be te le pí te ni” – fej te get te idé −
zett lé vai be szé dé ben Jaross Andor.21

A ma gyar is ko lá kért foly ta tott küz de lem te hát szer ve sen il lesz ke dett be le a fel vi −
dé ki ma gyar nem ze ti kö zös ség ál ta lá nos nem ze ti ön vé del mi har cá ba. Az is ko la kér −
dés egyik sar ka la tos pont ja volt az Egye sült Ma gyar Párt ál ta lá nos po li ti kai kö ve tel −
mény rend sze ré nek, de az egyes köz sé gek, vá ro sok és ré gi ók szint jén is egy re gyak −
rab ban kap tak nyil vá nos sá got a kü lön bö ző is ko la vé dő, il let ve is ko la ál lí tá si tö rek vé −
sek. Ezek kez de mé nye zői a leg több he lyen az Egye sült Ma gyar Párt ve ze tői vagy he −
lyi ak ti vis tái vol tak.

A cseh szlo vá ki ai ma gyar ság szá má ra 1938 nya rán még a köz tár sa sá gon be lül
ki ala kí tan dó nem ze ti ön kor mány zat je len tet te vol na a meg ol dás kul csát. Hogy en −
nek eset le ges el éré se után mi kö vet ke zett vol na, ar ra nem kön  nyű – szin te le he tet −
len – vá la szol ni. A fel vi dé ki ma gyar ság – sőt az egész Cseh szlo vák Köz tár sa ság –
to váb bi sor sa ek kor ugyan is már a nem zet kö zi nagy ha tal mi po li ti ka függ vé nye volt.
Cseh szlo vá kia lát szat ra még egy szu ve rén ál lam be nyo má sát kel tet te, rö vi de sen be −
bi zo nyo so dott azon ban, hogy nem ke rül he ti el tör té nel mi vég ze tét.

Az 1938. év au gusz tu sá ban a Cseh szlo vá ki ai ma gyar po li ti ku sok – nem akar ván
sem mit el ha mar kod ni – egy elő re még az egy kor Beneš ál tal is be ha ran go zott „ke le −
ti Svájc” ka te gó ri á já ban lát ták cél sze rű nek gon dol kod ni. Au gusz tus má so dik fe lé ben
azon ban a prá gai kor mány még min dig nem volt ké pes kel lő mér ték ben tu da to sí ta −
ni a köz tár sa ság pusz ta ál la mi fenn ma ra dá sát is meg kér dő je le ző ve szé lye ket.

Po zsony ban 1938. au gusz tus 24−én ös  sze ült az Egye sült Ma gyar Párt tör vény ho −
zó inak kö zös klub ja. Az ülé sen ha tá ro zat ban mond ták ki: a fel vi dé ki ma gyar ság a
tel jes nem ze ti ön kor mány zat alap ján áll, és en nek el éré sét te kin ti leg főbb po li ti kai
cél ki tű zés ének. A ha ta lom fü lei azon ban to vább ra is sü ke tek ma rad tak. Pe dig az idő
gyor san múlt. Nyil ván va ló volt, hogy az ál lam fel bom lá sa már csak idő kér dé se.
Mind eze ket tu da to sít va a ma gyar ság po li ti kai ve ze tői is el ké szí tet ték ön ren del ke zé −
si dek la rá ci ó ju kat, ame lyet az Egye sült Ma gyar Párt par la men ti klub ja 1938. szep −
tem ber 17−ei po zso nyi ülé sén el fo ga dott. „Adas sék meg a le he tő ség ar ra – szö gez −
te le egy ér tel mű en az idé zett dek la rá ció –, hogy a ma gyar nép cso port nép sza va zás −
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sal dönt hes se el, mi ként kí ván el he lyez ked ni a kö zép−eu ró pai tér ség ben”. E do ku −
men tum azon ban ar ra is nyo ma té ko san fel hív ta a fi gyel met, hogy a fel vi dé ki ma gyar −
ság ve ze tői csak is bé kés esz kö zök kel, min den erő sza kos meg ol dás ki zá rá sá val
óhajt ják el ér ni nem ze ti cél jaikat.22

Az 1938. év nya rán és ko ra őszén a cseh szlo vák kor mány min de nek előtt az or −
szág több mint há rom mil li ós né met sé gé nek prob lé má i val volt kény te len fog lal koz ni.
A cseh or szág ré szek né met la kos sá ga ek kor már sem mi két sé get nem ha gyott az
irán t, hogy a né met több sé gű te rü le tek Né met or szág hoz va ló csat la ko zá sát óhajt ja.
Beneš szá má ra azon ban a Cseh szlo vák Köz tár sa ság in teg ri tá sá nak meg őr zé se min −
den nél előbb re va ló volt. A ha tár men ti né met et ni ku mú te rü le tek át en ge dé sét Né −
met or szág nak – akár egy nem zet kö zi leg el len őr zött nép sza va zás út ján is – meg en −
ged he tet len nek tar tott. E te rü le tek meg tar tá sa azon ban – az egy re in kább in ga tag
ál lam ala ku lat tá vá ló Cseh szlo vá kia ke re te in be lül – ki lá tás ta lan ná vált. Vé gül az
1938. szep tem ber 29−re Mün chen be ös  sze hí vott négy ha tal mi kon fe ren ci án Ang lia,
Fran cia or szág, Olasz or szág és Né met or szág kor mány fői ki mond ták Cseh− és Mor va −
or szág né met több sé gű ha tár men ti te rü le te i nek át csa to lá sát a szom szé dos Néme −
tországhoz.23

A köz tár sa ság agó ni á ját si et tet te és a bel ső ká oszt nö vel te, hogy ok tó ber 5−én
Beneš köz tár sa sá gi el nök le mon dott ál lam fői tiszt sé gé ről. Ek kor ra már a szlo vák
autonómis ta, sőt önál ló su lá si tö rek vé sek is egy re mar kán sab bak ká vál tak. Még be
sem fe je ző dött a Szu dé ta−vi dék né met meg szál lá sa, ami kor a szlo vák po li ti ku sok –
a Szlo vák Nép párt kez de mé nye zé sé re – ki mond ták Szlo vá kia au to nó mi á ját. A kény −
szer hely zet ben lé vő prá gai kor mány más nap el is mer te az elő ző na pi zsol nai ha tá ro −
za tot, és Jozef Tisót ki ne vez te az au to nóm szlo vák kor mány mi nisz ter el nök évé.

A szu dé ta né met kér dés meg ol dá sa után a Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban már
sen ki nek sem le het tek ké te lyei az iránt, hogy rö vi de sen a cseh szlo vák–ma gyar or −
szág ha tár is meg vál to zik. Az egész el csa tolt Fel vi dék fel sza ba du lá sá ra nem le he tett
ugyan szá mí ta ni, az iránt azon ban sen ki nek nem vol tak ké te lyei, hogy a fel vi dé ki ma −
gyar ság túl nyo mó több sé ge rö vi de sen is mét egye sül het anya nem ze té vel. „Sze münk
lát tá ra író dik a tör té ne lem. […] Új or szág ha tá ro kat raj zol az idő” – ál la pí tot ta meg
tény sze rű en Bo ros Bé la alsószeli ta ní tó – a lap fe le lős szer kesz tő je – a Szloven szkói
Ál ta lá nos Ma gyar Ta ní tó egye sü let hi va ta los lap já nak 1938. ok tó be ri szá má ban. Az
idé zett ve zér cikk ből ki tűnt, hogy a fel vi dé ki ma gyar pe da gó gus tár sa da lom már ja vá −
ban ké szült a ha za té rés re, el vég re – a szer kesz tő ok fej té se sze rint – „a mün che ni
meg ál la po dás alap ján, mely ve zér el vül a nép raj zi szem pon tot je löl te ki, egy re bi zo −
nyo sab bá vá lik, hogy az it te ni ma gyar ta ní tó ság a ma gyar nép pel együtt új nem ze ti
ha tá rok kö zé ke rül”.

Az 1938/1939−es tan év ele jén – te hát 1938 szep tem be ré ben és ok tó be ré ben –
a Fel vi dék ma gyar lak ta te rü le te in egy fö löt tébb ér de kes fo lya mat vet te kez de tét, ne −
ve ze te sen az, hogy meg in dult a szlo vák is ko lák el nép te le ne dé se. Ez rész ben an nak
volt a kö vet kez mé nye, hogy a mün che ni ese mé nyek, va la mint Szlo vá kia, majd Kár −
pát al ja au to nó mi á já nak prok la má lá sa után a cseh te le pe sek és köz al kal ma zot tak
ez ré vel tér tek ha za a cseh or szág ré szek be, de az is köz re ját szott eb ben a fo lya mat −
ban, hogy azon ma gyar szü lők, akik ad dig bár mi lyen ok ból ki fo lyó lag szlo vák is ko lá −
ba já rat ták gyer me ke i ket, gyor san kezd tek új ból színt vál ta ni.
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A Ma gyar Ta ní tó, a Szloven szkói Ál ta lá nos Ta ní tó egye sü let fo lyó ira ta már 1938.
szep tem ber 1−jén ar ról szá molt be, hogy lám „a po li ti kai ese mé nyek mint ha ola jat
ön töt tek vol na a nem ze ti ön tu dat szun  nya dó pa ra zsá ra”. Az ok ta tás ügy vo nat ko zá −
sá ban ez min de nek előtt ab ban nyil vá nul meg, hogy min de nütt nö ve ke dett a ma gyar
is ko lá ba be íra tott ta nu lók lét szá ma. Kas sán pél dá ul 200 fő vel több ta nu lót írat tak
be a he lyi ma gyar ele mi nép is ko lá ba, mint az elő ző tan év ben. „Mind ezek az ered −
mé nyek és szimp tó mák mint egy sze iz mog ráf sze rű jel zé sei a nem ze ti ön tu dat foly to −
nos erős bö dé sé nek” – kons ta tál ta meg elé ge dés sel az idé zett cikk szerző je.24

Az 1938. szep tem ber 29–30−i mün che ni négy ha tal mi dön tő bí rói ha tá ro zat,
majd Szlo vá kia au to nó mi á já nak ki ki ál tá sa ok tó ber 6−án a leg me ré szebb ma gyar
ál mok gyors tel je sü lé sét ígér te. Az ok tó ber 9−én be in dult ko má ro mi cseh szlo −
vák–ma gyar tár gya lá sok ha tá sá ra a fel vi dé ki ma gyar ság eu fó ri á ban élt. Ez a meg −
ál la pí tás a ma gyar is ko lák ra is – mind a pe da gó gu sok ra, mind pe dig a ta nu lók ra
és szü le ik re – tel jes mér ték ben ér vé nyes nek mond ha tó. Ek kor – Boross Bé lá nak,
a Ma gyar Ta ní tó fe le lős szer kesz tő jé nek ta nú sá ga sze rint – „már sen ki és sem mi
nem ál lít ha tott kor lá to kat a nem ze ti szel lem sza bad meg nyil vá nu lá sá nak a fel vi −
dé ki ma gyar is ko lák ban”. A ma gyar tan in té ze tek több sé gén már ott len gett a ma −
gyar zász ló, ta ní tók és ta nu lók min den fé le lem ér zet nél kül gya ko rol ták a ma gyar
him nusz ének lését.25

Va jon ho gyan él ték meg eze ket a vá ra ko zás tel jes na po kat és he te ket a Fel vi dék
zárt ma gyar et ni kai tömb jé nek hely sé ge i be szlo vá ko sí tó sza ka dék kal te le pí tett ún.
Li ga−is ko lák? A ko má ro mi tár gya lá sok meg sza ka dá sa utá ni na pok ban el kez dő dött
ezen is ko lák tan sze mély zet ének, va la mint az is ko lák in gó sá ga i nak ki me ne kí té se a
ma gyar et ni kai te rü let ről. A Szlo vák Li ga Po zsony ban szé ke lő Köz pon ti Igaz ga tó sá −
ga ok tó ber 19−én kör le vél ben kér te fel a ma gyar lak ta te rü le tek tan fel ügye lő sé ge it,
hogy azok a Li ga−is ko lák va gyo nát és in gó sá ga it szál lít tas sák el a Ma gyar or szág hoz
min den bi zon  nyal vis  sza csa to lan dó dél−szlo vá ki ai ma gyar te rü le tek ről az észa kib b
szlo vák vi dé kek re, ahol azok úgy mond biz ton ság ban lesznek.26

A Fel vi dék ma gyar lak ta te rü le te i nek fel sza ba du lá sa ez után már nem so kat vá ra −
tott ma gá ra. Szlo vá kia és Kár pát al ja – amint azt már em lí tet tük – 1938 ok tó be ré −
ben tar to má nyi au to nó mi át ka pott, a ma gyar több sé gű te rü le tek sor sa azon ban
nem zet kö zi ügy ként nagy ha tal mi dön tés sel ren de ző dött. A no vem ber 2−án ki mon dott
bé csi nem zet kö zi dön tő bí rói ha tá ro zat a Fel vi dék ma gyar lak ta te rü le té nek csak nem
tel jes egé szét vis  sza ad ta Ma gyar or szág nak. A vis  sza csa to lás né hány na pon be lül
va ló ban meg is tör tént. A to vább ra is ki sebb ség ben ma ra dó észa ki ma gyar nem zet −
tö re dék pe dig rö vi de sen az 1939. már ci us 14−én for má li san füg get len ál lam má vá −
ló Szlo vák Köz tár sa ság alatt va ló ja lett.

5. Fel ső ok ta tás a Fel vi dé ken a cseh szlo vák ura lom alatt

Az 1918–19. évi ka to nai bir tok ba vé tel lel cseh fenn ha tó ság alá ke rült észak−ma gyar −
or szá gi te rü le te ken az im pé ri um vál tás előtt több fel ső ok ta tá si in té zet is mű kö dött.
Ezek kö zött vol tak több év szá za dos múlt tal ren del ke ző pa ti nás tan in té ze tek, de
olyan is akadt, ame lyet köz vet le nül a há bo rú ki tö ré se előtt ala pí tot tak. Ilyen tan in −
té ze te ket négy fel vi dé ki is ko la vá ros mond ha tott ma gá é nak: Sel mec bá nya, Eper jes,
Kas sa és Po zsony. Ezek ben a vá ro sok ban ott hont lelt két jog aka dé mia, két evan gé −

110 Popély Gyula

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 110



li kus te o ló gi ai aka dé mia, egy bá nyá sza ti és er dé sze ti fő is ko la, egy gaz da sá gi aka −
dé mia, va la mint egy tu do mány egye tem.

Az 1918–1919. évi im pé ri um vál tás sal a Fel vi dé ken mű kö dő fel ső ok ta tá si tan in té −
ze tek sor sa is meg pe csé te lő dött. Egyes is ko lák az ese mé nyek kény sze rí tő ha tá sá ra a
me ne kü lést vá lasz tot ták a cse hek ál tal meg szállt vá ro sok ból, de olya nok is vol tak,
ame lyek hely ben ma rad tak. Sor su kat azon ban ezek sem ke rül het ték el. A be ren dez ke −
dő cseh szlo vák ál lam ha ta lom ugyan is a fenn ha tó sá ga alá ke rült volt ma gyar or szá gi te −
rü le te ken sem mi szín alatt sem volt haj lan dó meg tűr ni a ma gyar fel ső fo kú kép zést.

A Sel mec bá nyai Ma gyar Ki rá lyi Bá nyá sza ti és Er dé sze ti Fő is ko la nyi tot ta meg a
me ne kü lő fel ső fo kú tan in té ze tek so rát még 1918 de cem be ré ben. Ezt kö vet ték
1919 már ci u sá ban az Eper je si Evan gé li kus Kol lé gi um fel ső ok ta tá si rész le gei, ne ve −
ze te sen a Te o ló gi ai, va la mint a Jog tu do má nyi Kar. Há rom tan in té zet a hely ben ma −
ra dást vá lasz tot ta. Ezek a kö vet ke zők: Po zso nyi Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet Tu do mány −
egye tem, Kas sai Ál la mi Gaz da sá gi Aka dé mia, Kas sai Ál la mi Jog aka dé mia. Az 1922.
év nya rá ra azon ban mind há rom tan in té zet sor sa meg pe csé te lő dött, ami nek kö vet −
kez té ben a Fel vi dék ma gyar fel ső ok ta tás nél kül maradt.27
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GYU LA POPÉ LY

HUN GAR I AN PUB LIC EDU CA TION IN THE UPPER LAND 1918–1938

The study intro duces the grad ual reduc tion of the Hun gar i an pub lic edu ca tion
in Czecho slo va kia in the peri od of the two World Wars. The author states that
by trans form ing the Hun gar i an teach ing lan guage schools into „Czechoslovak“
teach ing lan guage schools and by chang ing a big part of the orig i nal teach ers
a vast part of Hun gar i an ped a gogues in the Upper Land became unem ployed.
In the 1921/22 school year there were total ly 727 Hun gar i an teach ing lan −
guage ele men tary schools in Slo va kia attend ed by 101 268 stu dents. These
were main ly denom i na tion al school s. At the end of the 1920/21 school year
in Slo va kia there were only four inde pend ent Hun gar i an sec ond ary school s, fur −
ther three sec ond ary schools had Hun gar i an sec tion s. The num ber of stu dents
attend ing the inde pend ent Hun gar i an sec ond ary schools and the com plete and
bro ken Hun gar i an sec tions was only 4563. Beside the can celling of sec ond ary
schools in a broad er exten t, can cel la tion of other sec ond ary voca tion al
schools also took place. From the se, main ly the can cel la tion of ped a gog i cal
insti tu tions meant an irre place able loss. To the end of 1920/21 school year
only one school was remained of such char ac ter. By found ing Czecho slo va ki a,
even the fate of uni ver si ties at the Upper Land was sealed.
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A szov jet szfé ra fenn ha tó sá ga alá ke rült or szá gok ban az 1940−es évek vé gén le zaj lott
po li ti kai át ala ku lá sok, va gyis az adott or szá gok kom mu nis ta párt ja i nak ha ta lom át vé te −
le után az ezen or szá gok kö zöt ti kap cso la tok is a kon szo li dá ló dás je le it mu tat ták. Az
egy sé ge sen az „in ter na ci o na liz mus” je gyé ben, il let ve pon to sab ban an nak jel sza va
alatt te vé keny ke dő kor mány ha tal mak egy más kö zöt ti vi szo nya i kat bi zo nyos szin te ken
nor ma li zál ni igye kez tek. Eb ben az is köz re ját szott, hogy a há bo rú után el telt évek ben
sa ját bel ső rend sze re i ket is meg tud ták szi lár dí ta ni, és a ko ráb bi fe szült sé gek, il let ve
prob lé mák már egy re ki sebb sze re pet ját szot tak a kor mány kö zi kap cso la tok ban. Ezen
„kon szo li dá ció” meg tör tén te egy ben a Szov jet unió igen fon tos ér de ke is volt.

Ma gyar or szág és Cseh szlo vá kia vi szony la tá ban ugyan eb ben az idő ben eh hez ha −
son ló fo lya mat ját szó dott le, mi u tán 1949 ele jé re le zá rult az úgy ne ve zett la kos ság −
cse re−egyez mény, il let ve a la kos ság cse re vég re haj tá sa, amely a bé ke szer ző dé sen
és a ha tár kér dé sen túl me nő en a leg na gyobb hor de re jű prob lé ma volt a két or szág
kapc so latában.1

Ezt meg elő ző en, a vi lág há bo rú vé gé től kezd ve – az új cseh szlo vák ál lam ha ta lom
kü lön bö ző ma gyar el le nes, jog fosz tó te vé keny sé ge mi att – szá mos, az ak kor már új −
ra Cseh szlo vá ki á nak szá mí tó te rü let ről szár ma zó fel vi dé ki ma gyar fi a tal jött, pon to −
sab ban me ne kült át az is mét vis  sza állt ha tár öve ze ten ke resz tül Ma gyar or szág ra. 

A ko ráb bi fel vi dé ki te rü le tek ről 1945 ta va szán, a jog fosz tó ren del ke zé sek kel kö −
zel egy idő ben in dult meg az el ső na gyobb me ne kült hul lám Ma gyar or szág felé.2 A
hely ze tet rend kí vü li mó don sú lyos bí tot ta, hogy az is mét Cseh szlo vá ki á hoz kap csolt
ré szek ma gyar is ko lás ko rú fi a tal jai szá má ra 1945 őszén nem in dul ha tott el a ta ní −
tás, és a ma gyar is ko lá kat bezárták.3 Ek kor, il let ve en nek kö vet kez té ben új ra nagy −
szá mú me ne kült kelt át a ma gyar ha tá ron. 4 A ké sőb bi ek ben ugyan ilyen me ne kült −
ára dat in dult meg a cseh or szá gi de por tá lá sok mi at ti fé le lem következményekén t.5

A fel vi dé ki ma gyar ság kez det ben kü lön bö ző til ta ko zó meg moz du lá so kat szer ve −
zett, és emel lett a hi ány zó is ko lai ta ní tást „il le gá lis” mó don, ti tok ban szer vez ve
igye ke zett biz tosí tani.6 Mi vel azon ban ez nem je len tett meg ol dást, az is ko la nél kü li −

KERESZTES CSABA

A Magyarországon tanuló csehszlovákiai 
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ség a ma gyar fi a ta lo kat ar ra kénysz erítet te, hogy akár igen csak if júi kor ban, az ez −
zel já ró ve szé lye ket is vál lal va, a ha tá ron szök je nek át Mag yarorszá gra.7 Ezen kí vül
a cseh szlo vák ha tó sá gok több ször to lon col tak át a ha tá ron ma gyar cso por to kat, il −
let ve transz por to kat, és a „há bo rús bű nös ség” bé lye ge elől me ne kü lők is gyak ran
a szö kést válasz tot ták.8

A „hon ta lan ság évei” után az 1948−as év ho zott eny hü lést a fel vi dé ki ma gyar ság
szá má ra: ek kor in dul ha tott meg töb bek kö zött a ma gyar nyel vű ok ta tás is. Az őszi
is ko la nyi tás, majd a kö zép is ko lai há ló zat fo ko za tos ki épí té se nagy kön  nyebb sé get,
és a szlo vá ki ai ma gyar tár sa da lom nak lel ki meg kön  nyeb bü lést jelen tet t.9

A ta nu ló ko rú ak ér ke zé sét Ma gyar or szá gon több nyi re meg ér tés sel fo gad ták, és
amen  nyi re le he tett, igye kez tek is ko lá zá su kat, kol lé gi u mi el he lye zé sü ket biz tosí tani.10

A kü lön bö ző mó don és uta kon Ma gyar or szág ra ke rült fi a ta lok, pon to sab ban is ko −
lás ko rú ak és a va la mi lyen for má ban ma gyar or szá gi ta nul má nyo kat foly ta tó di á kok
hely ze te 1949−ben kez dett ren de ződ ni. En nek so rán a leg fon to sabb nak az itt, szá −
mos he lyen ta nu ló fi a tal vis  sza té ré sé nek, ha za lá to ga tá sá nak le he tő vé té te lét ítél −
ték, mely nek vég re haj tá sa leg in kább a cseh szlo vák ha tó sá gok aka ra tá tól és szán −
dé ka i tól füg gött.

1949 jú ni u sá ban a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um in dí tot ta el a kér dés ren −
dezését.11 A kül ügy egy át irat ban ar ról tá jé koz tat ta az ok ta tá si ügyek ben il le té kes
Val lás− és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri u mot (a to váb bi ak ban: VKM), hogy le he tő vé kí −
ván ják ten ni az akár le gá li san, akár il le gá li san Ma gyar or szág ra ér ke zett ta nu lók visz −
sza térését.12 A kül ügy tény ként ke zel te, hogy a cseh szlo vák „il le té kes hely” a fen ti
cél ból kol lek tív út le ve let fog az em lí tett ta nu lók nak ki ál lí ta ni. Az eh hez szük sé ges
ada tok be szer zé sét a VKM−re bízták.13

A VKM szá má ra az ér te sí tés „ör ven de tes tu do má sul szol gál”−t. Ál lás pont juk sze −
rint ez meg fog ja ol da ni a Ma gyar or szág ra jött ta nu ló if jú ság, leg fő kép pen az egye te −
mi hall ga tók ott hon kér dé sét, bár hoz zá tet ték, hogy az ál lam pol gár sá guk kér dé sét
nem. In téz ke dé sük so rán min den tan ke rü le ti fő igaz ga tó, egye te mi, fő is ko lai rek tor
és né hány társ mi nisz té ri um fel szó lí tást ka pott az alá ja tar to zó in téz mé nyek ben
eset le ge sen meg ta lál ha tó di á kok ér te sí té sé re, és ezen kí vül a Ma gyar Rá di ót is fel −
kér ték egy fi gye lem fel hí vó köz le mény le köz lé sé re. Je lent ke zé si ha tár idő nek (mó do −
sí tás után) jú ni us 17−ét je löl ték ki. Ez zel egyidőben biz to sí tot ták a Kül ügy mi nisz té ri −
u mot az ada tok to váb bí tá sá ról, és egy ben fel is kér ték a szep tem be ri is ko la kez dés −
re tör té nő vis  sza té rés megsz ervezésére.14

A saj tó ban és a rá di ó ban, va la mint az in téz mé nyek ben köz zé tett fel hí vás ra fo lya −
ma to san kezd tek je lent kez ni a ta nu lók. Jú ni us ele jén szám sze rű leg 617 ta nu ló ne vét
ír ták ös  sze, majd jú ni us vé gén már 691 fő ről volt tu do má suk, akik a nyá ri idő szak ra
mind an  nyi an vis  sza szán dé koz tak tér ni a cseh szlo vák ál lam ba. A 691 fő kö zül 99
(14,3%) ál ta lá nos is ko lai ta nu ló, 257 (37,2%) kö zép− és szak is ko lai ta nu ló, 57
(8,24%) fő is ko lai, va la mint 177 (25,6%) egye te mi hall ga tó volt; ezen kí vül 22 (3,2%)
ta nonc is ko lai, 72 (10,4%) ta ní tó kép zős, 7 (1%) pe dig óvó nő kép zős nö ven dék volt.15

A VKM kí ván sá gai kö zé tar to zott, hogy az uta zók it te ni ta nul má nya ik be fe je zé se
oká ból min den kép pen kap ja nak le he tõ sé get a vis  sza té rés re nya ra lá suk be fe jez té −
vel, és hogy eb be a kör be az idő köz ben cseh szlo vák ál lam pol gár sá got nyer tek is be −
le tar toz za nak. Ezen kí vül fon tos nak tar tot ták, hogy a Ma gyar or szá gon nyert vég bi zo -
nyít ványt a cseh szlo vák ha tó sá gok is mer jék el, sőt, az el he lyez ke dés nél se te gye -
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nek kü lönb sé get a ké pe sí té sek meg szer zé sé nek he lyei kö zött. Ugyan eze ket igé nyel −
ték a ma gyar ál lam pol gár sá got nyert és a Nép had se reg be so ro zot tak ra is. Fel ve tet −
ték, hogy akár a ké sőbb meg kö ten dő cseh szlo vák–ma gyar kul tú re gyez mény ke re té −
ben biz to sí ta ni kell, hogy „a több mint fél ezer if jú ta nul má nya it be fe jez ve egész em −
ber ként tér hes sen vis  sza ha zá já ba”. Ezek nek az el vi szem pont ok nak a biz to sí tá sát
is az in du lás fel tét ele i ként kí ván ták szab ni.16

Ezen kí vül az egye te mis ták és fő is ko lás ok ré szé re – vizs gá ik el hú zó dá sa mi att –
már ek kor le he tő vé kí ván ták ten ni az au gusz tu si át me ne telt, ki sebb cso por tok ban
vagy akár sze mé lye sen is, és a vis  sza uta zás ekkép peni meg szer ve zé sét is igé nyel −
ték. A kö zép is ko lás ok ese té ben a mi nél ko ráb bi ki uta zást tar tot ták he lyes nek. Gya −
kor la ti kér dés ként ve tet ték fel a ki uta zó ta nu lók ál tal ki vi he tő hol mik kö ré nek meg −
ha tá ro zá sát, sőt az in gye nes uta zás biz to sí tá sát is. Meg jegy zés re ér de mes, hogy
két új ha tár át ke lő hely, Bán ré ve és Sá tor al ja új hely „meg nyi tá sát” és ren del ke zés re
bo csá tá sát is szük sé ges nek tar tot ták az ak ció si ke re szem pon tjából.17

Eköz ben mind a Kül ügy mi nisz té ri um ból ki in dul va, mind a VKM kez de mé nye zé sé −
re el kez dő dött a kül ügy ha tás kö ré be tar to zó ügyek in té zé se. A Kül ügy mi nisz té ri um
uta sí tot ta a po zso nyi ma gyar kon zult az ös  szes vi tás és ho má lyos kö rül mény tisz tá −
zá sá ra és a cseh szlo vák ha tó sá gok kal tör té nő egyez te tés re, és ma ga az út, il let ve
a vis  sza út biz to sí tá sá ra és előkészítésére.18 A vis  sza té rés mun ká la ta i ba be kap cso −
ló dott a meg szün te tett Át te le pí té si Kor mány biz tos ság fel ada ta it jog utód ként jú li us
1−jé vel át ve vő Or szá gos Föld hi va tal is, amely szin tén fel vet te a kap cso la tot a cseh −
szlo vák Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal lal, azon be lül is leg fő kép pen an nak ve ze tő jé vel,
Daniel Okáli val, és meg ál la po dást kö tött ve le az akár le gá li san, akár il le gá li san Ma −
gyar or szág ra jöt tek ha za me ne te le biz to sí tá sá ban. Az 1948 őszén cso por tos út le vél −
lel, te hát le gá li san már ér ke zett ta nu ló cso port Ma gyar or szág ra, és az Or szá gos Föld −
hi va tal ezek el ső nek tör té nő vis  sza utaz ta tá sát szor gal maz ta.19 Így ezen di á kok kol −
lek tív út le ve le it ér vé nye sí tet ték, őket saj tó és le vél út ján ér te sí tet ték, és Ko má ro −
mon ke resz tül, jú li us 7−én le he tő vé is tet ték haz a lá to gatá sukat.20

A cseh szlo vák ha tó sá gok kol lek tív út le ve let ek kor 339 fő nek biz to sí tot tak, még hoz −
zá a hasz ná lat ra kö te le ző en ki je lölt ha tár ál lo más ok meg je lö lé sé vel. A ko ra be li szó −
hasz ná lat tal meg adott Fiľakovo–Somoskőújfalu át ke lő he lyen 41 ta nu ló, Komár no–Ko −
márom át ke lő he lyen 105 ta nu ló, Rusovce–Rajka át ke lő he lyen 29 ta nu ló, Sena–Hi −
dasnémeti át ke lő he lyen 51 ta nu ló és Štúrovo–Szob át ke lő he lyen 113 ta nu ló át ha la −
dá sát biz to sí tot ták. A kol lek tív út le vél ben sze rep lő sze mé lyek csak a ki je lölt át ke lő he −
lyen lép het ték át a ha tárt, sze mély azo nos sá gi ok má nya ik, utol só is ko lai bi zo nyít vá −
nyuk és ki je len tő lap juk be mu ta tá sá val – te hát ek kor az ál lam pol gár ság meg lét ének
iga zo lá sa nem volt szük sé ges. Ezek a fi a ta lok mind 21 éven alu li ak voltak.21

Ezek ben a na pok ban a ma gyar és a cseh szlo vák ha tó sá gok kö zött le folyt egyez −
te té sek so rán több prob lé ma me rült fel. A cseh szlo vák fél, il let ve pon to sab ban Okáli
bel ügyi meg bí zott ki je len tet te, hogy a di á kok ra vo nat ko zó an há rom ka te gó ri át ál la pí −
tot tak meg. Az el ső ka te gó ri á ba tar toz tak azok a 21 év nél idő sebb ta nu lók, akik nek
nin csen cseh szlo vák ál lam pol gár sá guk. Ezek nek a be uta zá sát nem en ge dé lye zik,
mert nem te kint he tők cseh szlo vák ál lam pol gár nak. Ugyan így nem kí ván ták been ged −
ni a már vég zett, és ma gyar dip lo mát szer zett di á ko kat sem. A har ma dik ka te gó ri át
al ko tó, 21 év nél fi a ta labb, és még nem vég zett ta nu lók vis  sza té ré sét „min den to −
váb bi nél kül” tá mo gat ták. Mind eze ken túl azon ban a ta nul má nya ik foly ta tá sa mi att
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az új ból Ma gyar or szág ra tör té nő vis  sza té rés le he tő sé gé nek biz to sí tá sá tól Okáli ek −
kor el zár kó zott. E kér dés meg ol dá sát ő ma ga is a meg kö ten dő kul tu rá lis egyez mény −
től vár ta, ame lyet azon ban csak szep tem ber ben ter vez tek vég le ge sí te ni.

Mi vel szep tem ber volt az is ko la kez dés ide je is, így a VKM−nek kel lett fi gyel mez −
tet nie az át ke lő ket, hogy szá mol ja nak ma gyar or szá gi ta nul má nya ik eset le ges meg −
sza kí tá sá val, és an nak cseh szlo vá ki ai foly ta tá sá nak lehetőségév el.22

A to váb bi ak ban a fen ti fel té te lek sze rint vé gez ték a fo lya ma to san je lent ke ző ta −
nu lók ki utaz ta tá sát, egé szen au gusz tu sig. Ek kor, hos  szabb tár gya lá sok után, a
cseh szlo vák ha tó sá gok le he tő vé tet ték az 1928−ban vagy ko ráb ban szü le tett, te hát
21 éven fe lü li ta nu lók ha za u ta zá sát is, azon ban az át ke lés tény le ges en ge dé lye zé −
sét az ál lam pol gár sá gi es kü le té te lé től tet ték füg gő vé. A VKM, il let ve az Or szá gos
Föld hi va tal és a Kül föl di e ket El len őr ző Or szá gos Köz pon ti Ha tó ság au gusz tus fo lya −
mán to vább szer vez ték a ki uta zá so kat, most már az is mert fel té te lek mel lett. En nek
so rán min den ki uta zót tá jé koz tat tak, hogy a ha tárt csak a ki je lölt ha tár ál lo má son
lép he ti át, bár mely na pon, leg ké sőbb au gusz tus 31−ig, ha a kol lek tív út le vél ben sze −
re pel a ne ve. A ha tár rend őr ség nek a sze mély azo nos sá got iga zo ló ok mányt, az utol −
só is ko lai bi zo nyít ványt, a ki je len tő la pot, és im már a cseh szlo vák ál lam pol gár sá got
iga zo ló ira tot kel lett be mu tat ni. Aki nek ilyen nem volt a bir to ká ban, an nak nyo ma té −
ko san fel hív ták a fi gyel mét, hogy a bu da pes ti Ró zsa Fe renc ut cai cseh szlo vák fő kon −
zu lá tu son az es küt le le het ten ni, amely ről ott iga zo lást ad nak ki.23

Ezen utób bi sze mé lyek (267 fő) ré szé re az át ke lés hez is mét kol lek tív út le ve le ket
ál lí tot tak ki, a már meg is mert mó don. Ne kik a kö vet ke ző he lye ken és fel osz tás ban
le he tett au gusz tus 31−ig át kel ni: Komárno–Komárom át ke lő he lyen 80 fő, Štúro−
vo–Szob át ke lő he lyen 96 fő, Sena–Hidasnémeti át ke lő he lyen 37 fő, Filakovo–So −
mos kőújfalu át ke lő he lyen 47 fő és Rusovce–Rajka át ke lő he lyen 7 fő.24

Az utol só cso port nyi, 14 fős vis  sza tér ni szán dé ko zó di ák au gusz tus vé gé től szep −
tem ber 24−ig kel he tett át, a már is mert mó don a határon.25

Nem sok kal az ak ció után, au gusz tus vé gén a ter mé szet sze rű leg be kö vet ke ző gond
kezd te fog lal koz tat ni a ma gyar ha tó sá go kat: a ma gyar or szá gi ta nul má nya ik ra vissza tér −
ni szán dé ko zó di á kok ügye. A po zso nyi fő kon zu lá tus ré szé ről dr. Sza bó Kár oly tár gyalt
eb ben az idő szak ban a cseh szlo vák ha tó sá gok kal, és ma gá nál Okálinál si ke rült ki jár −
nia a nyá ron Cseh szlo vá ki á ba ment di á kok vis  sza té ré sé nek engedé lyezését.26

In ter ve ni á lá sai ered mé nye kép pen az 1949/1950−es tan év kez de té re ös  sze sen
858 fő nyi ta nu ló ka pott a vis  sza út ra szó ló kol lek tív út le ve let. Né hány ki vé tel től el te −
kint ve min den di ák azon az út vo na lon jö he tett Ma gyar or szág ra, ame lyen tá vo zott. Az
út le ve le ket a kül ügy már au gusz tus leg vé gén át vet te, azon ban a vég le ges en ge dé −
lye zést a ma gyar bel ügyi dön tés től tet ték füg gővé.27

A ta nul má nya i kat Ma gyar or szá gon foly tat ni szán dé ko zók be uta zá sa azon ban
nem ment zök ke nő men te sen. A VKM már szep tem ber el ső nap ja i ban in téz ni kezd −
te a be uta zás ten ni va ló it, köz tük leg fő kép pen a KEOK−engedély meg szer zé sét. Itt
meg mu tat koz tak a ko ráb ban is je lent ke ző pár hu za mos sá gok, ill. a pár hu za mos szer −
ve zés hi bái, ugyan is a Kül ügy mi nisz té ri um is be avat ko zott az en ge dély meg szer zé −
sé nek fo lya ma tá ba. A VKM ek kor előnyt biz to sí tott a kül ügy nek és át ad ta szá má ra
az ügy in té zé sét, azon ban több nap el tel te után ki de rült, hogy a kül ügy még sem vé −
gez te el a sza bá lyos le bo nyo lí tást, így ab ban is mét a VKM−nek, il let ve a po zso nyi
kon zu lá tus nak kel lett – most már ered mé nye sen – intézked nie.28
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Eköz ben a szlo vá ki ai ma gyar di á kok a po zso nyi ma gyar kon zu lá tus nál sür get ték
be uta zá suk mi előb bi el in té zé sét, ame lyet a kon zu lá tus kény te len volt erős meg jegy −
zé sek kel, és szin tén sür gető leg tol má csol ni bu da pes ti mi nisz té ri u ma felé.29 A kon −
zul nak ezen kí vül is több ször kel lett a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um hoz for dul nia a
kért be uta zá si en ge dé lyek meg adá sá ért. Míg a cseh szlo vák ha tó sá gok ek kor meg −
le he tő sen gyor san és en ge dé ke nyen le he tő vé tet ték az új bó li vis  sza uta zást Ma gyar −
or szág ra, ad dig a ma gyar kon zul nak szin te drá mai han gon kel lett ez ügy ben fel sőbb
szer vé hez for dul nia: „Na gyon ne héz az ér de kel tek két ség beesett sür ge té sé re, és a
cseh szlo vák ha tó sá gok szin te gú nyos ér dek lő dé sé re olyan vá laszt ad nom, mely al −
kal mas a ma gyar ha tó sá gok te kin té lyé nek meg őr zé sé re” – ír ta szep tem ber 19−i le −
ve lében.30 Ezen kí vül – a „di á kok ne vé ben” alá írás sal – Kovač Ka rol (Ko vács Kár oly),
zsigár di ta nu ló táv ira ti lag in ter ve ni ált a vis  sza uta zás ügyé ben a VKM−nél.31

Vé gül az együt tes fel lé pés si kert ho zott, és a ma gyar nem ze ti sé gű ta nu lók is mét
a ma gyar ál lam te rü le té re lép het tek. A be uta zás zök ke nő men tes vég re haj tá sá ra is −
mét ki mu ta tá so kat, név jegy zé ke ket ké szí tet tek a be utaz ni kí vá nó ta nu lók ról. Az ösz  −
sze írt 858 sze mély nek la kó hely ük sze rint tet ték le he tő vé a be uta zást. Kö zü lük 392
kel he tett át Ko má rom nál, 106 fő So mos kő új fa lu nál, 225 sze mély Szob nál, 97 fő Hi −
das né me ti nél és 38 Rajkánál.32 Ezek a hall ga tók te hát tel je sen le gá li san, a cseh −
szlo vák ál lam ál tal el is mert és tá mo ga tott mó don jöt tek (új ra) Ma gyar or szág ra, ahol
ta nul má nya i kat már biz to sí tott kö rül mé nyek kö zött foly tathat ták.33

A nyá ri utaz ta tá si ak ció ke re té ben ha za tér tek leg több je a hú szas évek vé gén,
1930−ban, il let ve a har min cas évek ele jén szü le tett, így te hát a Ma gyar or szá gon ta −
nu lók át lag élet ko ra húsz év kö rül moz gott. Dön tő több sé gük 1945 után hagy ta el szü −
lő föld jét, kö zü lük na gyon so kan tá voz tak az 1947−es év ben, azon ban ha son ló an nagy
szám ban vol tak az 1945–1946−ban me ne kül tek is. Szá mo san már 1944−ben a mai
(tri a no ni és pá ri zsi szer ző dé sek ál tal meg ál la pí tott nagy sá gú) Ma gyar or szág te rü le té −
re lép tek, de akadt olyan is, aki 1938−tól kezd ve élt itt. Az el ké szült és fenn ma radt
jegy zé ke ken ezen kí vül fel je gyez ték a ta nu lók mind két szü lő jé nek ne vét, a lak he lyü −
ket, és gyak ran lak hely ük já rá si el he lyez ke dé sét is. Meg ad ták ma gyar or szá gi la kó he −
lyü ket, és azt, hogy Ma gyar or szá gon mi lyen is ko lát vé gez tek. Leg több jük fel ső ok ta tá −
si hall ga tó volt, őu tá nuk kö vet kez tek a gim ná zi u mot, a kö zép is ko lát, il let ve más ok −
ta tá si for mát vég ző di á kok. Meg jegy zen dő, hogy a „mi kor és ho gyan tá vo zott a ČSR−
ből” ne ve ze tű kér dés re mind an  nyi uk nál ki zá ró lag csak a tá vo zás éve szere pel.34

Az 1949−es év ese mé nye i hez tar to zik, hogy a Ma gyar or szá gon ta nu ló di á kok nak
a ka rá cso nyi ün ne pek re, il let ve a té li szün idő ben va ló vis  sza té rést is le he tő vé tet −
ték. 1949. de cem ber 18. és 1950. ja nu ár 18. kö zött a Cseh szlo vá ki á ban fek vő ott −
ho nuk ba ha za tér ni szán dé ko zók a már is mer te tett mó don, kol lek tív út le vél se gít sé −
gé vel kel het tek át a határon.35

1950 ele jén is mét te rí ték re ke rült a cseh szlo vá ki ai szár ma zá sú ma gyar nem ze −
ti sé gű ta nu lók ügye. A ta vasz fo lya mán a VKM ren de let ben ír ta elő a kü lön fé le is ko −
lák ban és tan in téz mé nyek ben ta nu ló, cseh szlo vá ki ai il le tő sé gű di á kok ne vé nek ösz  −
sze gyűj té sét, és ada ta ik nak a mi nisz té ri um ba va ló továb bítását.36

A kü lön bö ző tan ke rü le tek fő igaz ga tói mel lett az ér se ki pap ne ve lő in té zet, a vá ci
püs pö ki Hit tu do má nyi Fő is ko la tett je len tést a tan ke rü let ük ben, il let ve az in té ze tük −
ben ta lál ha tó, cseh szlo vák ál lam pol gár sá gú ta nu lók számáról.37 A ren de le tek ki adá −
sá ra a ki zá ró lag a cseh szlo vá ki ai ma gyar ta nu lók szá má ra ké szí tett fény ké pes iga -
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zol vá nyok ki adá sa mi att volt szük ség, amely nek hasz ná la tát im már kö te le ző vé tet −
ték a ha tár át lé pé sé hez. Az 1200−C−1/1950. IV. és a P 1064−7−2/1950 VI/3. szá −
mú, már ci us ele jén ki adott VKM−utasítások ek kor már a kol lek tív út le vél se gít sé gé −
vel tör té nő ha za lá to ga tás „szo ká sá ról” be szél tek, és a vis  sza té ré sek bel ügyi el len −
őriz he tő sé ge mi att ha tá roz ták el az új iga zol vá nyok ki ál lí tá sát, mind a kö zép−, mind
a fel ső fo kú ok ta tás ban részt ve vők számára.38

A VKM fel ső ok ta tá si és tu do má nyos fő osz tá lyán ek kor mint egy 850 cseh szlo vák
ál lam pol gár sá gú ta nu ló ról be szél tek, és fel té te lez ték, hogy még kö rül be lül 100
olyan ta nu ló van, aki még nem je lent ke zett „kü lön bö ző okok ból, mint fé le lem ből,
hogy át te szik a ha tá ron, vagy a je lent ke zés sel el kés tek stb.”.39

Ál lás pont juk sze rint a kol lek tív út le vél lel tör té nő ha za té rés le he tő sé gét nem min −
den itt ta nu ló di ák vet te igény be, és a ha tó sá gok sze rint az is elő for dult, hogy a Ma −
gyar or szá gon ma radt fi a ta lok he lyett il le ték te le nek is át men tek a ha tá ron. Ez ok mi −
att ha tá ro zott úgy a Bel ügy mi nisz té ri um, pon to sab ban az ÁVH, hogy „min den Ma −
gyar or szá gon ta nu ló cseh szlo vák di á kot” fény ké pes iga zol ván  nyal kell el lát ni. A fény −
ké pes iga zol vá nyok ki töl té se, hi te le sí té se és ki osz tá sa az is ko la in téz mény (kö zép−,
vagy fel ső fo kú is ko la) ve ze tő jé nek kö te le zett sé ge volt.40

Áp ri lis hó nap ban, a hús vé ti szün idő al kal má ból, az elő ző év ből már meg is mert
for má jú ha za u taz ta tá si ak ció zaj lott le, a szin tén már is mert me tó du sok (kol lek tív út −
le vél, ki je lölt ha tár ál lo más, ha tó sá gi en ge dé lyez te tés stb.) alap ján, egy el té rés sel:
a fen tebb em lí tett ren de le tek ér tel mé ben az idő köz ben át adott fény ké pes iga zol vá −
nyok is szük sé ges fel té tel lé vál tak a ha tár átlépéséhez.41

Má jus fo lya mán ment vég be a VKM−ben az ös  sze gyűj tött ta nu lók név jegy zék ének
ös  sze ál lí tá sa. A két mi nisz té ri um kö zött le folyt egyez te té se ken ek kor 5−600 fő nyi
Ma gyar or szá gon ta nu ló „cseh ál lam pol gár sá gú”, ma gyar nem ze ti sé gű di ák ról esett
szó, de pon tos szá mot nem tud tak meg ha tá roz ni. Tu do má suk sze rint egyéb ként a
„cse h” kon zu lá tus egy ál ta lán nem bán ta a ki ala kult hely ze tet, ugyan is a kon zu lá tus
sze rint Cseh szlo vá ki á ban – vég le ges vis  sza té ré sük után – majd úgy is szük ség lesz
a szó ban for gó di á kok ra, mint sza kem berekre.42

A VKM ál tal ek kor ös  sze írt ta nu lók túl nyo mó zö me már a ko ráb ban ké szült név −
jegy zé ke ken is sze re pelt, és így iga zol ván  nyal is ren del ke zett, de egy má so dik szá −
mú jegy zék ben ös  sze fog lal ták azo kat is, akik csak most je lent kez tek először.43

A kül ügy a to váb bi ak so rán le foly tat ta a szo ká sos el já rást a cseh szlo vák ha tó sá −
gok fe lé, akik „cse kély ki vé tel lel” a je lent ke zet tek cseh szlo vák ál lam pol gár sá gát el −
is mer ték, és is mé tel ten kol lek tív út le ve let ad tak ki.44 Jú ni us ra ös  sze állt egy im már
913 fő ből ál ló név sor, de még ezek után is több, ed dig nem re giszt rált és ko ráb ban
il le gá li san át jött di ák je lent ke zett a vis sza térésre.45

A vis  sza té ré si ak ció az elő ző évi hez ha son ló an zaj lott le. A kü lön bö ző ha tár ál lo −
más okon a vis  sza té rés re vá rók nyár kö ze pén kel het tek át, azon ban egy újabb meg -
szo rí tás sal: a vis  sza tér ni szán dé ko zó di á kok csak is cso por to san, ki zá ró lag együtt
lép het ték át a ha tárt, egyen ként im már nem. Több, vál to zó lét szá mú cso port fel ál lí −
tá sá ról van tu do má sunk: a fény ké pes iga zol ván  nyal már el lá tot tak 460 fős cso port −
já ról; egy 159 fő ből ál ló cso port ról, akik ada ta i nak ös  sze ál lí tá sa még fo lya mat ban
volt; va la mint még egy 44 és egy 18 fős cso portról.46 Egy 154 és egy 9 fős cso port −
nak szep tem ber 8. és 30. kö zött biz to sí tot ták az átkelést.47
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A vis  sza tér ni szán dé ko zók nak a cseh szlo vák ál lam ba tör té nő vis  sza en ge dé se is −
mét, im már töb bed szer re, rend ben folyt le, kü lö nö sebb fenn aka dás nem tör tént.

Meg vál to zott azon ban a hely zet a Ma gyar or szág ra va ló vis  sza té rés ese té ben. Eb −
ben az ügy ben a cseh szlo vák ha tó sá gok 1950 nya rán és őszén hall ga tás ba bur ko −
lóz tak va lós szán dé ka ik fe lől, és a gya kor lat ban sem tet ték le he tő vé a vis  sza té rést
(te hát nem bo csá tot tak ki út le ve let), és így a ta nul má nyok ma gyar or szá gi foly ta tá sát,
bár er ről a két fél kon zul tá ci ót foly ta tott. A meg be szé lé se ken a ma gyar fél érez he tő −
en pas  szív ál lás pont ra he lyez ke dett, és ar ról biz to sí tot ta a cseh szlo vák fe let, hogy
an nak ál lás fog la lá sát a ma gyar kor mány „legmesszebb menő leg tá mo gat ni fog ja”. A
cseh szlo vák fél szep tem ber ele jén csu pán an  nyit volt haj lan dó le szö gez ni ez zel kap −
cso lat ban, hogy nem ze ti sé gi po li ti ká ját „le ni ni−sztá li ni ala pon” ha tá roz za meg.48

Szep tem ber vé gén már ége tő vé vált a vis  sza utaz ni kí vá nó di á kok ügye. Is mét a
VKM érez te kö te les sé gé nek az in téz ke dést, an nál is in kább, mert vé le mé nye sze −
rint igen fon tos len ne a vis  sza uta zást le he tő vé ten ni, ugyan is a di á kok „te kin té lyes
ré sze” nem be szé li a cseh szlo vák ál lam nyel vet, egy ré szük pe dig ma gyar ál lam pol -
gár sá got kér ve Ma gyar or szá gon kí ván ma rad ni; ezen kí vül je len tős szám ban van nak
olya nok, akik az utol só évü ket vég zik, il let ve vé gez nék va la mely főiskolán.49

A Kül ügy mi nisz té ri um fe lé in té zett VKM−megkeresés után de rült rá fény, hogy a
po zso nyi ma gyar kon zu lá tust szep tem ber fo lya mán tö me gé vel ke res ték meg a visz  −
sza tér ni szán dé ko zó ma gyar fi a ta lok, azon ban a kon zu lá tus er ről a Kül ügy mi nisz té −
ri u mot eled dig nem ér te sí tet te. A ma gyar or szá gi kül ügyi ha tó ság eb ben az idő szak −
ban már egy re in kább a pas  szi vi tás po li ti ká ját foly tat ta, és nem kí vánt ér dem ben az
üg  gyel fog lal koz ni. Ál lás pont ja sze rint az ott hon tar tóz ko dó di á kok vis  sza uta zá sa
„csak is a di á kok tól in dul hat ki”, és amen  nyi ben ez meg tör té nik, er ről a po zso nyi fő −
kon zu lá tus fog ér te sí tést kül de ni. A kül ügy csak az ér te sí tés „meg tör tén te” után te −
he ti meg a to váb bi in téz ke dé se ket. Ezen kí vül „nem tar tot ták mérv adó in dok nak”
azt, hogy ezen di á kok je len tős több sé ge ma gyar ál lam pol gár sá got sze rez ve, itt kí −
ván na marad ni.50

A Ma gyar or szág ra kí ván ko zó di á kok szán dé ka elé azon ban még is in kább a cseh −
szlo vák ha tó sá gok gör dí tet tek aka dá lyo kat. Már a nyá ron vis  sza tér tek tu do má sá ra
hoz ták (saj tó ban és szó be li leg), hogy a Ma gyar or szág ra vis  sza tér ni kí vá nók nak két
pél dány ban kell kér dő ívet ki töl te ni, és azt az il le té kes Is ko la ügyi Hi va tal ba és a Bel −
ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ba kell beküldeni.51

Ezek után a ma gyar di á kok ügyé vel leg fel ső szin ten – és el vi ek ben – Cseh szlo −
vá kia Kom mu nis ta Párt ja fog la ko zott Prá gá ban, szán dé ka i kat azon ban ők sem hoz −
ták a ma gyar szer vek tu do má sá ra. A ma gyar kon zu lá tu son ha ma ro san az a gya nú
me rült fel, hogy a nagy hall ga tás, pon to sab ban az ügy sze rin tük „na gyon fe lü le tes
ke ze lé sé”−nek az oka az, hogy a cseh szlo vák po li ti ka im már szí ve seb ben ven né
ezen di á kok szlo vá ki ai is ko lák ban tör té nő to vább ta nu lá sát, és egy ben – ter mé sze −
te sen – le te le pe dé sét. Et től füg get le nül a kon zu lá tus újabb kí sér le tet tett a dön tés
ki csi ka rá sá ra, és a kon zu lá tu son a vis  sza té rés re be je lent ke zett ta nu lók név so rát
pe dig meg küld ték a VKM számára.52

A vis  sza té rés azon ban egy re bi zony ta la nab bá vált. Jól jel lem zi a ki ala kult hely ze tet
az ok tó ber ele jén, a „Fel vi dé ki Ma gyar Egye te mis ták” alá írás sal kelt le vél, amely ben a
Ma gyar or szá gon ta nu ló szlo vá ki ai ma gyar egye te mis ták név so rát kér ték meg kül de ni,
hogy pon to san tud ja nak tá jé ko zód ni, kö zü lük ki ta nul még, és hol la kik. A le vél ben
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szin tén szó esik ar ról, hogy a vis  sza té rés re vo nat ko zó hos  sza dal mas ügy in té zés ük so −
rán az a ta pasz ta la tuk ala kult ki, hogy a ha tó sá gok ott kí ván ják őket ma rasz tal ni. A ha −
tó sá gok és az ál la mi szer vek ma gá nak az ál lam nyelv nek a rö vid idő alat ti el sa já tí tá sát
is le het sé ges nek gon dol ták, szem ben a fel vi dé ki ma gyar ké rel me zők kel, akik az anya −
nyel ven va ló ta nu lá su kat sze ret ték vol na min den áron elérni.53

Szin tén ta nul sá gos az em lí tett be ad vá nyuk ra ok tó ber leg vé gén a VKM−ben rá gé −
pelt fel jegy zés is: „A Ma gyar or szá gon ta nu ló cseh szlo vák ál lam pol gár sá gú di á kok
kö zül kb. 670 tért ha za a nyá ron. Tud tunk kal ed dig még egy sem tért vis  sza, s így
[a] ké rel me ző nek nem tu dunk vá laszt ad ni. Ha tud nánk, sem ad nánk vá laszt. A
cseh szlo vák kor mány az ed di gi ek után kö vet kez tet ve nem akar ja a di á ko kat vis  sza −
en ged ni Ma gyar or szág ra ta nul má nya ik foly ta tá sá ra. Ad Acta!”54

A cseh szlo vák ha tó sá gok ezek után sem biz to sí tot tak út le ve let a di á kok szá má −
ra, és el uta sí tó ma ga tar tá suk mi att a vis  sza té rés tel je sen le he tet len né vált, még −
hoz zá oly mó don, hogy a nyá ri szü net re ha za tért di á kok fel sze re lé se, fő leg ru há za −
ta is Ma gyar or szá gon ma radt! A hasz ná la ti tár gyak át szál lí tá sá ra is csak a tél be kö −
szön te kor in dult el egy ak ció. 1950. de cem ber vé gén – 1951. ja nu ár ele jén (!) kér −
te a cseh szlo vák fél, hogy a „té li hol mik” ös  sze gyűj té sé re ki je lölt há rom sze mély
kap jon be uta zá si en ge délyt, akik tár sa ik itt ma radt tár gya it te her au tó se gít sé gé vel
szed nék ös  sze, és szál lí ta nák át a határon.55

Ezen utó−, és egy ben bú csú ak ció vég re haj tá sa ez al ka lom mal is el hú zó dott, és
még áp ri lis ban is az át szál lí tást bo nyo lí tot ták. Ek kor már a Cseh szlo vák If jú sá gi Szö −
vet ség (CSM) fő is ko lás bi zott sá ga vet te ke zé be a szer ve zés in té zé sét, és kér te az
ös  sze gyűj tés és a Ko má ro mon át tör té nő át szál lí tás le he tő vé té te lét. A Kül ügy mi −
nisz té ri um tá mo gat ta az ügy e mó don va ló le zá rá sát, és a ma gyar or szá gi Dol go zó If −
jú ság Szö vet sé gé vel együtt mű köd ve biz to sí tot ta az át szál lí tás le he tő vé tételét.56

A má so dik vi lág há bo rú alatt és után Ma gyar or szág ra ke rült fel vi dé ki, va gyis az
1945 után (új ra) cseh szlo vá ki ai ma gyar fi a ta lok ta nu lá sa éles és ri deg ce zú rá val vál −
tott irányt 1950−ben. Az ezt meg elő ző évek ben a töb bé−ke vés bé nyu godt kö rül mé −
nyek kö zött ta nul ni tu dó di á kok 1949−ben kap tak hi va ta los le he tő sé get csa lád juk,
sze ret te ik meg lá to ga tá sá ra, a szü lő hely ük re va ló vis  sza té rés re. A cseh szlo vák kor −
mány en ge dé lyé vel az ál lam ba vis  sza tért di á kok 1949 őszén is mét Ma gyar or szág ra
tér het tek vis  sza, és foly tat hat ták ta nul má nya i kat. A té li szün idő, majd 1950 hús vét −
ja után nyá ron is le he tő sé get kap tak a vis  sza té rés re, azon ban ek kor a cseh szlo vák
kor mány ma ga tar tá sa mi att in nen, ki uta zá si en ge dély hí ján nem jö het tek vis  sza. A
gyor san és min den fi gyel mez te tés vagy előz mény nél kül meg ho zott dön tés min den −
kit, még a több is me ret tel bí ró ma gyar ha tó sá go kat is meg lep te. A cseh szlo vák ál −
lam ve ze tői egy szer és min den or ra le akar ták zár ni a ma gyar di á kok kér dé sét, és
őket a cseh szlo vák ál lam tan in téz mé nye i ben kí ván tak to vább ta ní ta ni.
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50. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−17/d−0680/28/93−1−1950.
51. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−17/f−027485−1950.
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54. Uo.
55. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−17/d−0715/Cse/27−3/Pol−1951. Ek kor öt száz fő hol mi já ról esett

szó.
56. MOL XIX−J−1−k−Csehszl.−17/d−1064/1/14−1−1951. Áp ri lis ban 150 főt em lí tet tek.

CSA BA KE RESZ TES

THE RETURN TO HOME OF HUN GAR I AN MINOR I TY STU DENTS OF CZECHO SLO VA KIA STUDY ING IN

HUN GA RY BETWEEN 1949–1951 

At the end of the Sec ond World War due to anti−Hungarian arrange ments a
large num ber of Hun gar i ans set out from Czecho slo va kia to Hun ga ry. There
were many school−age chil dren of Hun gar i an nation al i ty, that due to the can −
cel la tion of Hun gar i an schools were not able to con tin ue their stud ies in
Czecho slo va ki a. Hun ga ry tried to place these chil dren and also to resolve their
edu ca tion. The bulk of sec ond ary school and uni ver si ty stu dents stud ied in
Hun ga ry until 1949, and at the same time their return to their moth er land
remained unsolved. In June 1949 the Czechoslo vak gov ern ment decid ed that
the stu dents study ing in Hun ga ry can return to their fam i lies, to their moth er
lands dur ing the hol i days under the con di tion to take a vow of Czechoslo vak
nation al i ty. At the end of the hol i days the stu dents were also able to go back
to Hun ga ry with col lec tive pass port, to con tin ue in their stud ies. The stu dents
could go home for the 1949−50 win ter hol i days the same way, and the 1950
spring hol i days were also solved like this. In May−June of 1950 the Hun gar i an
author i ties again announced the oppor tu ni ty to return home, although going
abroad was con di tioned with an iden ti ty card with pic ture. In spite of this, going
abroad took place cor rect ly, and the Hun gar i an uni ver si ties and school s, and
the offi cial bod ies at the end of sum mer were expect ing the Hun gar i an stu −
dents to accom plish their stud ies. Although, to that time deter min ing changes
went through in the plans of Czechoslo vak polit i cal lead er s. The Czechoslo vak
author i ties − with out any rea son ing − did not ensure col lec tive pass ports for
return, thus dis abling the Hun gar i an stu dents to return. The Hun gar i an autho −
r i ties to Octo ber 1950 did not know about the stu dents any thing, and only then
they real ized that the Czechoslo vak state did not want to let the Hun gar i an
nation al i ty stu dents go back. The efforts of the Hun gar i an stu dents were
unsuc cess ful, they had to con tin ue their stud ies and lives in the new Czecho −
slo va ki a, more over all their belong ings that remained in Hun ga ry was arranged
only in spring 1951.
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TOL VAJ BER TA LAN
Két kor mezs gyé jén
Turczel La jos új köny ve

„Csak hó do lat il let meg, nem bí rá lat” – ju tott eszem be
Ma dách, ami kor vé gé re ér tem Turczel La jos leg újabb
köny vé nek. Csak di csé ret és el is me rés il le ti a szer zőt,
ami ért meg al kot ta ezt a szó szo ros ér tel mé ben nél kü löz −
he tet len mű vet, ezt a ha tal mas for rás− és do ku men tum −
anyag meg moz ga tá sá val ös  sze ál lí tott mo nog rá fi át a pol −
gá ri köz tár sa ság ma gyar nem ze ti sé gi prob lé má i ról.

A könyv fel öle li az el ső republika ki sebb sé gi éle té −
nek úgy szól ván min den jel lem ző te rü le tét. Rész le te −
sen tár gyal ja a ki sebb sé gi hely zet ki ala ku lá sá nak és
fej lő dé sé nek fel tét ele it, be ha tó vizs gá lat alá ve szi az
1918–38 kö zöt ti két év ti zed tár sa dal mi és iro dal mi éle té nek ös  sze füg gé se it. A ha −
zai szer zők kö zül el ső ként tár ja fel azo kat a tár sa dal mi, tör té nel mi, de mog rá fi ai, jo −
gi, gaz da sá gi és po li ti kai kö rül mé nye ket, ame lyek meg ha tá roz ták nem ze ti sé gi lé tün −
ket Masaryk köz tár sa sá gá ban. Komp lex és meg győ ző ké pet nyújt a ki sebb sé gi ön −
vé de lem po li ti kai−vi lág né ze ti for má i ról, az is ko la ügy ről és a nép mű ve lés ről. Át te kin −
ti az if jú sá gi moz gal ma kat, elem zi a Sar ló te vé keny sé gét. Kü lö nös fi gyel met ér de −
mel és a mai hely zet re néz ve is igen ta nul sá gos az iro dal mi élet ki ala ku lá sá nak sa −
já tos kö rül mé nye i ről szó ló fe je zet, s nem ke vés bé szol gál oku lá sul a tu do má nyos
élet ről és a saj tó ról szó ló rész sem. Elő ször van mó dunk be te kin tés re az el ső köz −
tár sa ság ma gyar nyel vű fo lyó ira ta i nak ren ge te gé be.

Cso dál juk azt a szí vós sá got, ki tar tást és fel ké szült sé get, amel  lyel Turczel La jos
fel ku tat ta, „ha lom ba” rak ta, osz tá lyoz ta és rend sze rez te azt a „nyers anya got”,
amely re a könyv meg írá sa köz ben tá masz ko dott. Nincs ta lán egyet len kö vet kez te té −
se vagy ítéletete sem, amely ne vol na bi zo nyít ha tó. Az egész mű – mind a mér he −
tet len tény anyag, mind a fel dol go zás mód sze re, tu do má nyos sá ga és mar xis ta meg −
ala po zott sá ga szem pont já ból – egye dül ál ló a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ban,
te ma ti ká já nál fog va az egye te mes ma gyar iro da lom ban is út tö rő, a nem ze ti sé gi iro −
dal mak szá má ra pe dig pél da mu ta tó je len tő sé gű.

Alig ha vi tat koz ha tunk a szer ző vel, ami kor ki mu tat ja és rang so rol ja azo kat a té nye ző −
ket, ame lyek a ki sebb sé gi hely zet ki ala ku lá sát és fej lő dé sét de ter mi ná ló erő vel be fo −
lyá sol ták. Ezek a kö vet ke zők: a ma gya rok lé lek szá má nak fo ko za tos csök ke né se, a gaz −
da sá gi és po li ti kai ka pa ci tás ös  sze zsu go ro dá sa, a tár sa dal mi szer ke zet ben be állt hát −
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rá nyos el to ló dás, a po li ti kai és osz tály meg osz tott ság bo nyo lult sá ga, je len tős kul tú ra −
hor do zó és fo gyasz tó ré te gek ki esé se, az anya nyel vi is ko lák há ló za tá nak cson ka sá ga,
a kul tu rá lis in téz mé nyek hi á nya, a tö me gek kul tu rá lis ne ve lé sé nek át me ne ti el ha lá sa.

A szer ző ugyan ak kor meg győ ző en bi zo nyít ja azt is, hogy mind ezek a té nye zők tel −
jes mér ték ben ér vé nye sül tek az iro dal mi élet ben is, s hogy ked ve zőt len ha tá suk
men  nyi re meg mu tat ko zott a ki sebb sé gi iro da lom ala csony mű vé szi szín vo na lá ban,
anya gi el lá tat lan sá gá ban, szét for gá csolt sá gá ban és szer ve zet len sé gé ben. (Ezek kö −
zül nem egy – saj nos – mind a mai na pig érez he tő).

A hét fe je zet ből ál ló, jegy ze tek kel s a kö zel nyolc száz cím szót tar tal ma zó név− és
tárgy mu ta tó val el lá tott könyv min den ol da la hasz nos és él ve ze tes ol vas mány. Az ok −
ta tás ügy ről és az iro dal mi élet ről szó ló fe je ze tek pe dig mint ha a tör té ne lem is mét lő −
dé sét su gal maz nák. Egy 1929−es do ku men tum: „Is mé tel ten szót emel tünk egy ma −
gyar nyel vű egye tem lé te sí té se ér de ké ben, de mind an  nyi szor me rev el uta sí tás ra ta lál −
tunk. Pénz ügyi ne héz sé gek re, al kal mas tan erők hi á nyá ra, a hall ga tók cse kély szá má −
ra és fő ként a ma gyar ki sebb ség arány lag ki csiny vol tá ra hi vat koz tak, hogy meg okol −
ják el uta sí tó ma ga tar tá su kat. Va la men  nyi érv kön  nyen meg cá fol ha tó. Finn or szág la −
kos sá gá nak alig 8 szá za lé ka, mind ös  sze 300 000 lé lek tar to zik a svéd ki sebb ség hez,
még is Abóban két fa kul tás ból ál ló egye te mük van.” 1933−ban új ból el hang zik a kö ve −
te lés: „Köz tár sa sá gunk ma gyar sá gá nak igé nye van kü lön főiskolára…”

És nem is mét lőd nek−e va jon mai iro dal mi éle tünk ben is olyan je len sé gek, ame −
lyek már négy év ti zed del ez előtt is hát rál ta tó, ne ga tív vo ná sai vol tak az egész sé ges
szel le mi élet ki ala ku lá sá nak: di let tan tiz mus, szak mai ta pasz ta lat lan ság, po li ti kai
vagy sze mé lyi el fo gult ság, „fra ter ni zá ló” és klikk szel lem, „kvaterkairodalom”, szét −
hú zás stb. Jog gal saj nál ko zik Turczel, hogy a köz tár sa ság ak ko ri ma gyar iro dal mi
éle té ben nem va ló sul ha tott meg az az – ide o ló gi ai el len té te ket nem el ken dő ző vagy
ki re kesz tő, de az ér té ke ket köl csö nö sen el is me rő – „egész sé ges at mosz fé ra, amely
pél dá ul a cse hek nél a kom mu nis ta Fučík és a ka to li kus Šalda ba rá ti kap cso la tát,
az »abszolút kri ti kai mérték« szo ros meg kö ze lí té sét és az élő iro da lom ér ték rend jé −
nek ki ala kí tá sát le he tő vé tet te.”

Szer zőnk ez zel kap cso lat ban el fo gu lat la nul elem zi Fábry Zol tán kri ti kai te vé keny −
sé gét és egész szel le mi éle tünk ben vi selt sze re pét. De nem csak az övét, ha nem a
Ba logh Ed gá rét, Győry De zső ét, Szalatnai Re zső ét és va la men  nyi sze mé lyét, aki nek
bár mi kö ve volt a ki sebb sé gi sors ala kí tá sá hoz.

Na gyon im po ná ló Turczel mód sze re. Ál ta lá ban nem po le mi zál, nem szán dé ka
min den áron vi hart ka var ni, nem igyek szik „na gyo kat” mon da ni, ha nem a té nye ket
és ér ve ket, az ese mé nye ket és a bi zo nyí té ko kat úgy so ra koz tat ja fel, úgy ren de zi,
olyan ös  sze füg gé sek be hoz za, hogy az írói ál lás pont egy ér tel mű en ki érez he tő be lő −
lük. De még ahol ez lát szó lag hi ány zik is, az ol va só ott is ál lás fog la lás ra kény sze −
rül, ami lé nye gé ben a szer ző vel va ló tel jes azo no su lást je len ti.

Kit ne kész tet né nek pél dá ul vé le mény al ko tás ra azok a té nyek, ame lye ket a szer −
ző fel hoz az adott húsz esz ten dő ki sebb sé gi vi szo nya i nak do ku men tá lá sá ra! Csak
ket tőt idé zek. 1930−ban az ál lam két leg na gyobb vál la la tá nál: a pos tá nál 0,88, a
vas út nál 3 szá za lék ban volt mind ös  sze a ma gyar ság kép vi sel ve, an nak el le né re,
hogy az össz la kos ság nak az öt szá za lé kát tet te ki. Ugyan eb ben az idő ben 17 700
ma gyar gyer mek járt szlo vák is ko lá ba. „A mes ter sé ges as  szi mi lá ció leg ha té ko nyabb
mód ja a gaz da sá gi nyo más, il let ve an nak »pozitív« for má ja: az előny nyúj tás, a nem −
ze ti ség fel adá sá ért jut ta tott el len szol gál ta tás volt.”
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Kü lön fi gyel met ér de mel az a 677 pont ból ál ló és száz nál több ol dalt ki te vő rop −
pant jegy zet anyag, amely ről a szer ző szel le me sen ezt ír ja: „Páz mány azt aján lot ta az
ol va só nak, hogy a sű rűn elő for du ló la tin sza vak tól és idé ze tek től ne za var tas sák
ma gu kat, hi szen a szö ve get azok nél kül is jól meg le het ér te ni. Az én ol va sóm is
nyu god tan el te kint het a jegy ze tek nek a szö veg gel va ló pár hu za mos ol va sá sá tól,
mert a jegy zet anyag utó la gos át né zé se is ér de kes és ta nul sá gos lesz szá má ra.”

Olyan tör té nel mi for rá sok ról, ese mé nyek ről tu dó sít ez a jegy zet hal maz, ame lyek −
ről (ta lán két−há rom benn fen tes szak em ber től el te kint ve) so ha nem ér te sül tünk vol −
na, s ame lyek nél kül a mi nem ze dé künk nem sze rez het tel jes ké pet az el ső köz tár −
sa ság ki sebb sé gi éle té ről.

Uta lok né hány kü lön le ge sen ér de kes pont ra.
A 21. szá mú jegy zet ből pél dá ul ki de rül, hogy az 1920. feb ru ár 29−én ho zott és

122. szám alatt be cik ke lye zett nyelv tör vény sze rint a nem ze ti ki sebb sé ge ket azok −
ban a já rá sok ban, bí ró sá gi ke rü le tek ben és tör vény ha tó sá gi vá ro sok ban il let te meg
a nyel vi jog, ahol szá muk a húsz szá za lé koz meg ha lad ta. Ez azt je len tet te, hogy eze −
ken a te rü le te ken a ki sebb ség tag jai az ál la mi hi va ta lok hoz és bí ró sá gok hoz sa ját
nyel vü kön küld het tek be ad vá nyo kat, és a ha tó sá gok kö te le sek vol tak eze ket az
ügye ket a ki sebb sé gi fél nyel vén el in téz ni.

A 354. jegy zet ből meg tud juk, hogy ke rek negy ven év vel ez előtt, a Ka zin czy Tár −
sa ság ke re té ben, az írók kö zött meg ej tett sza va zás ered mé nye ként meg ala kult ma −
gyar írói szak osz tály kik ből állt, va gyis ki volt az a negy ven író és köl tő, aki 1927−
ben a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro dal mat je len tet te. (A tel jes név sort lásd a 239. ol −
da lon). Ha ma meg sza vaz tat nánk ma guk kö zött az író tár sa dal mat, va jon há nyan és
kik len né nek azok, akik je len le gi ha zai iro dal munk rep re zen tán sa i nak szá mí ta ná −
nak? Meg kí sé rel het nénk!

A 401. jegy zet sze rint 1938−ban, a „ki sebb sé gi sta tú tum” elő ké szí té sé ben, a
ma gyar ki sebb ség hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben a CSKP olyan kép vi se lői mű köd −
tek köz re, mint Antonín Zápotocký, Viliam Široký, Karel Kreibich és Steiner Gá bor.

Két ség te len, hogy Turczel La jos ed dig meg je lent há rom köny ve (Írá sok mér le gen;
Írás és szol gá lat; Két kor mezs gyé jén) kö zül ez te kint he tő a szer ző fő mű vé nek, s
mél tán elé ge dett le het ve le ő ma ga és az ol va só kö zön ség is. A két ezer összpéldány−
ban ki adott könyv, amely ből ezer öt szá zat vett át Ma gyar or szág, s csak öt száz pél −
dány ma rad bel föl di „fo gyasz tás ra”, fel be csül he tet len szol gá la tot tesz majd a to váb −
bi ku ta tá sok, mai szel le mi éle tünk for má lá sa, erő ink egye sí té se és egy sé ge sí té se,
nem ze ti sé gi hely ze tünk ala kí tá sa és fej lesz té se te rén.

(A Hét, 1967. 47. sz. 9. p.)

FÓNOD ZOL TÁN
Őszin te igazságkereséssel…
Turczel La jos: Két kor mezs gyé jén cí mű köny vé ről

Egy év vel ez előtt, ami kor a ki adó meg bí zá sá ból elő ször ol vas tam Turczel La jos köny −
vé nek kéz ira tát, ar ra gon dol tam, ha nem len ne ez a sza vunk, hogy „hé zag pót ló”,
ilyen és ha son ló mű vek mi att ki kel le ne ta lál nunk. Mi vel azon ban a fo ga lom az adott
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eset ben is fe di az el kép ze lést, tel jes mér ték ben al kal maz hat juk rá. Turczel La jos
leg újabb köny ve, a Két kor mezs gyé jén, hasz nos könyv, meg ér dem li az el is me rést
és a di csé re tet!

A szer ző mű vé ben nem ki sebb célt tű zött ma ga elé, mint hogy fel tér ké pez ze a
ma gyar iro da lom és kul tu rá lis élet fej lő dé si fel tét ele it az el ső Cseh szlo vák Köz tár −
sa ság ban, te hát 1918 és 1938 kö zött. Ha tal mas for rás− és do ku men tum anyag, im −
po ná ló biz ton ság, s a mar xis ta iro da lom tör té nész min den re ki ter je dő fi gyel me a kö −
tet leg főbb jel lem ző je. Turczel tu do má nyos igén  nyel al kot ta meg mű vét, mely azon −
ban nem csak a szak em be rek nek és az iro da lom ku ta tók nak vagy az iro dal mi lag kép −
zett „be ava tot tak nak” szól. Szin te ti zá ló mód sze rű fel mé ré se egyé ni hang vé tel lel,
köz vet len elő adás mód dal pá ro sul, ily mó don az írást köz éle ti cse lek vés nek te kin tő
ol va sók né pes tá bo ra ér dek lő dé sé re szá mít hat.

A könyv fel öle li az el ső köz tár sa ság ki sebb sé gi éle té nek jó for mán min den te rü −
le tét, s rész le te sen tár gyal ja az egyes fej lő dé si sza ka szo kat, fel té te le ket, kö rül mé −
nye ket, tár sa dal mi, po li ti kai és iro dal mi−kul tu rá lis ös  sze füg gé se ket. „Jel le ge és
struk tú rá ja alap ján – ír ja Turczel a be ve ze tő ben – köny vem olyan iro da lom−szo ci o ló −
gi ai mun ká nak te kint he tő, amely tár sa dal mi és iro dal mi éle tünk ös  sze füg gé se i nek
na gyobb ará nyú fel tá rá sá val és vizs gá la tá val iro da lom tör té net−írá sunk szá má ra kí −
ván for rás mun ká ul szol gál ni.”

A tár sa dal mi és iro dal mi élet át fo gó vizs gá la ta és ös  sze füg gé se i nek fel tá rá sa fel −
té te le a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom el ső sza ka sza hi te les tu do má nyos igé nyű
meg írá sá nak, mely nek – mond hat ni – szál lás csi ná ló ja ez a mű.

Köny ve el ső fe je ze té ben a ki sebb sé gi hely zet ki ala ku lá sá nak és fej lő dé sé nek kö −
rül mé nye it, sa já tos sá ga it vizs gál ja a szer ző. Fel so ra koz tat ja a nem ze ti sé gi ös  sze té −
tel szám sze rű ada ta it, ér té ke li a ki sebb sé gi jog sza bá lyo zás el vi szem pont ja it, s érin −
ti a nyelv tör vén  nyel ös  sze füg gő kü lön bö ző ma nő ve re ket. A má so dik fe je zet ben – A
ki sebb sé gi ön vé de lem po li ti kai-vi lág né ze ti for mái cím mel – a ki sebb sé gi ön vé de lem
le he tő sé ge it és for má it elem zi, s en nek kap csán a negativista és az ak ti vis ta pár −
tok, il let ve Cseh szlo vá kia Kom mu nis ta Párt já nak a nem ze ti sé gi kér dés ben el fog lalt
ál lás pont ját is ki fej ti. A to váb bi fe je ze tek ben az is ko lai és az is ko lán kí vü li nép mű −
ve lést, az if jú sá gi moz gal mak kér dé sét s az iro dal mi élet ki ala ku lá sá nak sa já tos kö −
rül mé nye it tár gyal ja.

Ma ga a fel so ro lás is ér zé kel tet he ti, olyan alap ve tő mun ká ról van szó, mely nél −
kü löz he tet len mind azok szá má ra, akik a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség hely ze té −
vel, sor sá val fog lal koz ni akar nak. S ez an nál is in kább lé nye ges, mi vel az elő ző évek
dog ma ti kus, vul ga ri zá ló tör té ne lem− és iro da lom szem lé le te a ha la dó és for ra dal mi
ha gyo má nyok ne ve lő funk ci ó já nak ki zá ró la gos sá gát hang sú lyoz ta, s a tár sa dal mi
de mok ra tiz mus egyéb, po zi tív meg nyi lat ko zá sa it az ér dek lő dé si kö rön kí vül re szo rí −
tot ta, ha lott, sőt ér ték te len anyag gá kár hoz tat ta. Igaz, hogy a Turczel köny vé hez ha −
son ló alap ve tő fel mé rés re, vagy kí sér let re az el múlt évek so rán nem ke rült sor, az
egyes je len sé gek ér té ke lé se kor azon ban ta lál koz hat tunk olyan túl zá sok kal, me lyek −
nek for ra dal mi ra di ka liz mu sa sze gé nyí tet te a cseh szlo vá ki ai ma gyar szel le mi ség ről
al ko tott ké pet. Ez a szem lé let job ban le szű kí tet te a pol gá ri köz tár sa ság tár sa dal mi
és kul tu rá lis−iro dal mi moz gá sát jel lem ző, ob jek tí ven ha tó, de sok szor kü lön bö ző elő −
je lű té nye ket, tör té né se ket.
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A fel dol go zás ra ke rü lő ha tal mas anyag – ahogy Turczel is mond ja – a könyv jel −
le ge és cél ja mel lett a mód szert is meg szab ta. „A nagy men  nyi sé gű és he te ro gén
ös  sze té te lű anyag osz tá lyo zá sa és ér té ke lé se már ele ve ki zár ta az es  szé mód sze −
rét, s a po zi ti vis ta tárgy és tény sze rű ség gel rög zí tő ob jek tív rend sze re zést és fel mé −
rést tet te szük sé ges sé.” Te hát a tör té nész szem pont jai s mun ka mód sze rei, rend −
sze re ző szi go ra két elsőbbséget… A so rok mö gött, az ér ve lés szen ve dé lyes sé gé ben
azon ban mind vé gig ott az iro dal már, aki nem elég szik meg a tény zu ha ta gok ára dá −
sá val, s ér te ke ző stí lu sát rend re át hat ja a tény köz lő gon do lat épí tés egyé ni hang vé −
tel ének íze, za ma ta.

Turczel jel leg ze tes mód sze re, hogy nem csak rög zí ti az ese mé nye ket, ha nem a
tör té nés, a tár sa dal mi moz gás ob jek tív kö rül mé nye it, sok ré tű szem pont ja it te kin tet −
be vé ve mind járt ér tel mez is, a mar xis ta iro da lom tör té nész ér ték íté le té vel mi nő sí ti
az ese mé nye ket. S ezt anél kül te szi, hogy egy pil la na tig is száj ba rá gó len ne, vagy a
bi zo nyí tás ban a ki ra ga dó mód szer hez fo lya mod na. Ok fej tés ének lo gi ká já ból ered,
hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság ál ta lá nos élet kö rül mé nye it a tár sa dal mi fej lő dés −
sel va ló de ter mi nált ság ban és köl csön ha tá sá ban mu tas sa be. Ugyan ak kor íté le tét
az ob jek tív té nyek nek ren de li alá, anél kül azon ban, hogy po zi ti vis ta szem lé let tel a
tár sa dal mi moz gás és tör té nés osz tály szem lé le tű ér té ke lé sét mel lőz né. En nek ered −
mé nye, hogy meg ál la pí tá sa i val ne héz vi tá ba száll ni. Meg győ ző dé sem, hogy az eset −
le ges el len ve té sek, vagy a kor tár sak ré szé ről az egyes ese mé nyek meg íté lé sé nek
más szem pon tú mo ti vá ci ó ja sem zár ja ki an nak le he tő sé gét, hogy a vég ered mény a
Turczeléhez ha son ló, vagy ah hoz kö ze lí tő le gyen. (Az as  szi mi lá ció kér dé sé re, az ide −
o ló gi ai el len té tek meg íté lé sé re stb. ez egy aránt ér vé nyes). S ez fel te he tő en a leg na −
gyobb di csé ret, amit egy ilyen jel le gű könyv ről el le het mon da ni.

A könyv vel kap cso lat ban, hadd mond jam, szin te fé lel me tes az az adat hal maz és
jegy zet ap pa rá tus, ami vel Turczel La jos dol go zik. Az ará nyok meg íté lé sé re em lí tem
meg: több mint 100 ol da lon 677 pont ból ál ló jegy zet anya got so ra koz tat fel! Jegy zet −
anya ga „hasz ná la ti uta sí tá sa ként” az elő szó ban – szel le me sen – Páz mányt hív ja se −
gít sé gül, aki azt aján lot ta az ol va sók nak, hogy „a sű rűn elő for du ló la tin sza vak tól és
idé ze tek től ne za var tas sák ma gu kat, hi szen a szö ve get azok nél kül is jól meg le het
ér te ni”. Páz mány hoz ha son ló an a jegy zet anyag Turczelnál is önál ló éle tet él. E jegy −
zet− és for rás anyag nak a mű vel va ló egy sé gét di csér ve őszin tén cso dál juk azt a szí −
vós sá got, ki tar tást és tü rel met, amel  lyel Turczel élő vé tet te a múl tat, s me lyet az ő
mun ká ja nél kül ta lán egy re to vább mel lőz tünk volna… a fe le dés fe lé.

Tá vol áll tő lünk, hogy a szer ző ed dig meg je lent mű vei kö zül (sor rend ben ez a har −
ma dik) ez utób bit ki ált suk ki fő mű vé nek. Két ség te le nül a leg je len tő sebb; a fő mű, a
cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom tör té net meg al ko tá sa – mely hez ez mos ta ni ki vá ló
be lé pő – azon ban még iro da lom tör té né sze ink re, köz tük nem utol só sor ban Turczel
La jos ra is vár! Fel te he tő en a Két kor mezs gyé jén fegy ver té nye olyan len dü le tet ad
en nek az évek óta meg úju ló igény nek, hogy a be érés nem vá rat már túl so kat ma −
gá ra.

Nem va gyunk a meg le pe té sek el len zői, ezért az ilyen mű ve ket min dig szí ve sen
fogadjuk… Az út nagy sá ga itt – hogy ma te ma ti ka i lag fe jez zem ki ma gam – a meg −
har colt, a cse lek vő és őszin te igaz ság ke re sés sel azo nos.

(Új Szó, 1967. de cem ber 2. 7. p.)
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DALLOS IST VÁN
Két kor mezs gyé jén

A szlo vá ki ai ma gyar könyv ki adás több je len tős po zi tí vum mal gya ra po dott. Turczel La −
jos köny ve, a Két kor mezs gyé jén az el ső vi lág há bo rút kö ve tő ál lam for du lat tól 1938−
ig ter je dő idő szak cseh szlo vá ki ai ma gyar tár sa dal mi, iro dal mi, mű vé sze ti fej lő dé se
fel tét ele it és prob lé má it tag lal ja, s ad át fo gó ké pet azok ról a szer te ága zó kér dé sek −
ről, ame lyek a ki sebb sé gi sors ba ke rült ma gyar sá got szel le mi éle té nek gö rön gyös
út ján kí sér ték.

Elöl já ró ban meg ál la pít ha tó, hogy a Két kor mezs gyé jén a szlovenszkói ma gyar ki −
sebb sé gi iro da lom tu do mány, iro da lom tör té ne ti ku ta tó mun ka igé nyes tel je sít mé nye.

A be ve ze tő rész ben az ava tott tör té nész ob jek ti vi tá sá val tár gyal ja a há rom nyelv −
te rü let re sza kadt és nyelv szi ge te ken élő szlovenszkói ma gyar ság élet kö rül mé nye it
és a fej lő dés le he tő sé ge it ká ro san be fo lyá so ló ese mé nye ket.

Fel tár ja a hi va ta los cseh szlo vák nép szám lá lás ok ada tai sze rin ti ál lan dó lét szám −
csök ke nés oka it, utal a tri a no ni bé ke szer ző dés ben, ké sőbb pe dig a pol gá ri cseh −
szlo vák al kot mány ban s a nyelv tör vény ben biz to sí tott jo gok nak a gya kor lat ban va ló
ér tel me zé sé re és a té ves jog ma gya rá za tok ra, va la mint a pol gá ri kor mány ma nő ve −
re i nek kö vet kez mé nye i re, ami a hon ta lan ná vált szlovenszkói ma gya rok szá mát fel −
duz zasz tot ta, a ki sebb sé gi ma gyar ság el len ál lá sát, nem ze ti ere jét és tö rek vé se i nek
ered mé nye it ter mé sze te sen csök ken tet te. 

Ob jek tív tény meg ál la pí tá sa i ból ki ol vas ha tó a pol gá ri rend szer el vi ál lás fog la lá sa
és gya kor la ta közt tá ton gó sza ka dék, a lát szat és a va ló ság vi lá gá nak ket tős sé ge,
ami a ki sebb ség élet fel tét ele it il le tő en eg zisz ten ci á lis ve szélyt je len tett a szlovensz −
kói ma gyar ság szá má ra, és azt vé del mi har cá nak fej lesz té sé re kényszerítette. A ki −
sebb ség ön vé del mi har ca lét kér dés sé vált, és po li ti ka i lag há rom cso port ra osz lott:
a negativista el len zé ki ség, az ak ti viz mus és a kom mu nis ta párt ki kris tá lyo so dó po −
li ti ká já ra. A ma gyar el len zék sé rel mi po li ti ká ja bel po li ti kai szem pont ból de ma góg
volt és a ma gyar kor mány re ví zi ós tö rek vé se i nek esz kö ze. A kor mány po li ti ká ját az
íz lés te len sé gig di csé rő és a va ló hely ze tet el ken dőz ni igyek vő – a kor mány ál tal bő −
ke zű en do tált – ak ti viz mus szer vi lis volt; hi te lét sa ját el lent mon dá sai ron tot ták le,
ami a tö meg ha tás ter mé szet sze rű meg gyen gü lé sét von ta ma ga után.

A kom mu nis ta párt nem ze ti sé gi po li ti ká ja a hú szas évek ele jén még el lent mon −
dás ok kal küsz kö dött, de az 1924−es má so dik kong res  szus tól kezd ve egy re kö vet ke −
ze te seb ben hir det te a nem ze ti sé gi po li ti ka le ni ni el vét, mely a ki sebb sé gek ön ren −
del ke zé si jo gá nak alap ján állt. A párt és saj tó ja kö vet ke ze te sen har colt a nem ze ti
el nyo más el len, le lep lez te és nyil ván tar tot ta a ki sebb sé gek sé rel me it.

A könyv ter je del mes fe je ze té ben tár ja fel az is ko la és is ko lán kí vü li nép ne ve lés
kér dé se it, sta tisz ti kai ada ta it, a mes ter sé ges as  szi mi lá ció és a ki sebb ség el le nes
is ko la po li ti ka rend kí vül ne ga tív sze re pét, a tör vény ben biz to sí tott jo gok ki ját szá sát.
Rész le te sen tár gyal ja a ma gyar nem ze ti sé gű fő is ko lás ok szer vez ke dé sé vel, a di ák −
men zák lé te sí té sé vel ös  sze füg gő kér dé se ket és az el len zé ki ma gyar pár tok nak a ha −
la dó szel le mű di ák cso por tok kal szem be ni ma ga tar tá sát, va la mint le szö ge zi: „Az el −
len zé ki pár tok a Tár sa dal mi Nagy bi zott ság ré vén ke zük ben tar tott ma gyar di ák men −
zát po li ti kai be fo lyá suk erő sí té sé re hasz nál ták fel, és ha szük sé ges nek lát ták, ak −
kor fék ként is al kal maz ták az ál ta luk hir de tett ma gyar egy ség meg bon tói el len.”
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Az is ko lán kí vü li kul tu rá lis élet ben a meg le vő ma gyar kul tu rá lis egye sü le tek fel −
osz tá sá ról, il let ve a mű kö dé sük fel füg gesz té sé ről ad át fo gó ké pet. Kri ti kus han gon
is mer te ti a ma gyar el len zé ki pár tok, va la mint az ak ti vis ták sze re pét, bő ven idéz ve
Ba logh Ed gár egyik hí res cik ké nek meg ál la pí tá sa it: „Mi ki sebb sé gi fi a ta lok meg be −
csül jük a cseh és szlo vák nép nem ze ti önál ló sá gát s nagy tör té nel mi erőt üd vöz lünk
füg get len sé gük ben. De nem ta gad juk, hogy e tör té nel mi erők túl ten gé sei el len har −
col ni aka runk ér tel mi sé gi vol tunk tu do má nyos fegy ve re i vel.” A to váb bi ak ban a szer −
ző rá mu tat az el len zé ki pár tok negativizmusa foly tán elő állt hely zet re, ne ve ze te sen
ar ra, hogy nem hasz nál ták ki a já rá si köz mű ve lő dé si te rü le tek anya gi lag tá mo ga tott
szer ve i nek meg al ko tá sát, ami a szel le mi té ren je lent ke ző vesz te sé gen túl sok mil li −
ós anya gi hát rányt is ered mé nye zett a ma gyar ság szá má ra. 

A könyv író ja az If jú sá gi moz gal mak cí mű fe je zet ben nagy for rás anyag ra tá masz −
kod va rész le te sen és ér dek fe szí tő en tár gyal ja a regösmozgalom, a Sar ló, a Ma gyar
Mun ka kö zös ség, a fő is ko lai ma gyar sze mi ná ri u mok stb. ki bon ta ko zá sát és sze re −
pét, a nép front szel le mű Ma gyar Fi a ta lok Szö vet sé gé nek meg ala ku lá sát és mű kö −
dé sét, a nagy re mé nyek re jo go sí tott Ta va szi Par la ment cél ki tű zé se it, me lyek nek ér −
vé nye sü lé sét a jobb ol da li kul tu rá lis szer ve ze tek nek az egye sült el len zé ki párt nyo −
má sá ra in dí tott boj kott ja hi ú sí tot ta meg.

A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi élet ki ala ku lá sá nak sa já tos kö rül mé nye it is −
mer tet ve utal Fábry Zol tán frap páns meg ál la pí tá sá ra: „Sze gé nyek vol tunk és ke ve −
sen: a sem mi ta la ján újat kez dők. Nem vol tak ta pasz ta la ta ink, ha gyo mány nél kü li ek
vol tunk, is me ret le nek s szer ve zet le nek.” Az iro da lom tör té nész meg fon tolt hang ján
is mer te ti a fe le lős ség kér dé sét a fo nák hely zet ki ala ku lá sa te kin te té ben, a bur ján −
zó di let tan tiz mus túl ten gé sét, me lyet egyes jobb ol da li ve ze tők vé de lem be vet tek,
mint az adott vi szo nyok kö zöt ti elnemzetlenítés ve szé lye el le ni küz del met. Bő idé ze −
tek ben is mer te ti az él vo nal be li író gár da tag ja i nak (Fábry, Győry, Ko vács, Féja,
Szalatnai, Vass, Krammer stb.) hely zet rög zí tő meg ál la pí tá sa it, a Ko runk, Az Út, a
Ma gyar Nap stb. e kér dé sek kel kap cso la tos cik ke i nek lé nye gét. Ala pos tárgy is me −
ret tel fog lal ko zik az iro dal mi kez de mé nye zé sek, szer vez ke dé si kí sér le tek, könyv ki −
adá si vi szo nyok ren de zet len sé ge i nek jel lem ző mo men tu ma i val, mely ről töb bek kö −
zött Ma rék An tal így írt: „Hő si eposz len ne, ha meg ír nók azo kat az esz ten dő ket,
ame lyek kel bir kó zott az írók tö me ge, a könyv ki adás tól fá zó ki adók s a gaz da sá gi lag
meg sem mi sí tett ki sebb sé gi ma gyar ság.” 

Meg ál la pít ja a szer ző, hogy „a pol gá ri tár sa dal mi rend szer fel tét elei, il let ve a ki −
sebb sé gi hely zet kor lá to zott le he tő sé gei kö zött sor ra meg hi ú sul tak azok a kí sér le −
tek, ame lyek – kü lön bö ző vi lág né ze ti plat for mon vagy ér dek vé de lem alap ján áll va –
az it te ni ma gyar iro da lom erő i nek ös  sze fo gá sá ra, szer ve zett és cél tu da tos ki bon ta −
ko zá sá ra irá nyul tak.” Iga zat ad Fábry Zol tán nak, aki meg ír ta: „A szlo vá ki ai ma gyar
iro da lom há zi lag ke zelt ered mény és va ló ság ma radt, mert hely ze té ből, adott sá ga i −
ból adó dó an, már ele ve hát tér be szo rult […] és so se tud ta ma gát úgy meg mu tat ni,
hogy lát va lás sák és mond va mond has sák.”

A tu do má nyos élet, a mű vé sze tek és a saj tó kér dé se it tag lal va le szö ge zi, hogy
azok az aka dá lyok és hi á nyok, ame lyek a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom fej lő dé sét
meg ne he zí tet ték, a tu do má nyos élet és a mű vé sze tek vi szo nyá ban még sú lyo sab −
ban es tek lat ba.
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A cseh szlo vá ki ai ma gyar saj tó ról szó ló fe je ze té ben Turczel ki tér a na pi lap ok po −
li ti kai és iro dal mi sze re pé re, az if jú sá gi saj tó, a szak lap ok és ez zel kap cso lat ban a
rá dió ma gyar adá sa i nak po zi tí vu ma i ra és mél ta tá sá ra. Az iro dal mi és kul túr po li ti kai
fo lyó irat ok ról szó ló ter je del mes rész az iro da lom tör té nész bő adat hal ma zá val alá tá −
masz tott ala pos sá gá val tár ja fel több tu cat nyi meg in dult és nagy részt ti sza vi rág−éle −
tű fo lyó irat sor sát, idéz ve Csanda Sán dor és má sok ta nul má nyi nak fej te ge té se it és
meg ál la pí tá sa it is. Fog lal ko zik a je len tős Tûz, Az Út, Új Szó, a kon zer va tív−di let táns
Új Au ró ra és a Ma gyar Mi ner va, az Új Mun ka, a Ma gyar Írás, a Ma gyar Fi gye lõ, a Tát -
ra, a Nem ze ti Kul tú ra, az Új Szel lem, a Ma gyar Al bum éle té vel. Az Új Mun ka tra gi −
kus sor sát jel le mez ve meg ál la pít ja a szo mo rú tényt: „Te te me kö rül a vi dé ki ke resz −
tény szo ci a lis ta saj tó va ló sá gos öröm tán cot lej tett.” Ob jek tív meg ál la pí tá sok kal tár −
gyal ja a Ma gyar Írás küz del mes éle tét, ké pet fest az iro dal mi élet ben meg ho no sult
fo nák hely zet ről, mely pél dá ul a Tát ra fo lyó irat el gán cso lá sát is je len tet te, is mer te −
ti a má so dik (Staud−féle) Nem ze ti Kul tú ra gyá szos sze re pét, mely mind ös  sze egy
szá mot ért meg, az is mert szlovenszkói iro dal mi spe ci a li tás, a „morituri te salutant”
je gyé ben. Vé ge ze tül mél tat ja a kül föld ön meg je lent iro dal mi szem lék ma ga tar tá sát,
me lyek fel ka rol ták a szlovenszkói ma gyar iro dal mi tö rek vé se ket és rend sze re sen
fog lal koz tak iro dal munk kér dé se i vel.

A tu do má nyos ala pos ság gal meg írt könyv nem csak az iro da lom ku ta tók szá má ra
író dott, ha nem iz gal mas ol vas mányt je lent a szlovenszkói ma gyar ság szel le mi éle −
té nek múlt ja iránt ér dek lő dő egy sze rű ol va só szá má ra is. A két vi lág égés kö zöt ti idő −
szak tár sa da lom po li ti kai, iro dal mi és mű vé sze ti éle té nek sok is me ret len rész le tét
fel tá ró mű mon da ni va ló ját a bő sé ges adat tár hi telt ér dem lő en tá maszt ja alá.

Köz tu dott, hogy a ma gyar szel le mi élet, a tár sa dal mi, iro dal mi, mű vé sze ti múlt
tör té né se it tel je sen fel öle lő mun ka, kor sze rű, min den kér dés re ki ter je dő hi te les fel −
dol go zás ed dig nem je lent meg ná lunk, csu pán ada lé kok, port rék, ta nul má nyok is −
mer tet ték a ki sebb sé gi sors szel le mi éle té nek moz za na ta it. El ső sor ban ezért je len −
tős Turczel La jos – sok is me ret len nel bí ró egyen le tet meg ol dó – köny ve a Két kor
mezs gyé jén, mely mint a szlovenszkói ma gyar szel le mi élet tü kör ké pe, ke reszt met −
sze te egy húsz esz ten dőt je len tő kor szak nak. Jog gal kér he lyet a könyv tá rak ban és
az ol va só asz ta lán egy aránt ez a 310 ol da las, tes tes mű.

(Sza bad Föld mû ves, 1968. ja nu ár 6. 7. p.)

SZEBERÉNYI ZOL TÁN
Turczel La jos: Két kor mezs gyé jén
(Tatran Könyv ki adó, 1967)

Az utób bi évek ben meg fi gyel he tő a két há bo rú kö zött el telt idő szak cseh szlo vá ki ai
ma gyar iro dal ma ku ta tá sá nak bi zo nyos fel élén kü lé se. Nemegy ma ra dan dó ér té kű
ös  sze fo gás és rész let ta nul mány je lent meg ha zai és ma gyar or szá gi ku ta tók tol lá ból.
Ezek a mun kák azon ban va la hogy fi gyel men kí vül hagy ták, vagy csak fu tó lag érin tet −
ték azo kat a sa já tos po li ti kai−tár sa dal mi kö rül mé nye ket és adott sá go kat, ame lye −
ken, ill. ame lyek el le né re ez a ki sebb sé gi kul tú ra ki fej lő dött. Nem tár ták fel elég gé
a ki sebb sé gi élet szel le mi és anya gi re lá ci ó it, a tár sa dal mi és iro dal mi élet ös  sze −
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füg gé se it, kul tu rá lis ha gyo má nya ink szé les tár sa dal mi hát te rét. Ezen a hi á nyos sá −
gon, a még el nem vég zett mun ká tól de ter mi nált hely ze ten kí ván se gí te ni új köny vé −
vel a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ki vá ló ku ta tó ja: Turczel La jos. „Ezt a ma gá tól
ér te tő dő nek lát szó, de el ha nya golt ala po zó fel ada tot, iro da lom tör té ne ti elő−
munkálatot… – ír ja mű ve elő sza vá ban – iro dal munk sa já tos ge ne zi se is hang sú lyo −
zot tan fon tos sá teszi…” S ez a kö rül mény az, amely kü lö nö sen je len tős sé te szi en −
nek a könyv nek a meg je le né sét. E „sa já tos ge ne zis” fel tá rá sa, meg vi lá gí tá sa és
mar xis ta szem pon tú át ér té ke lé se nél kül so ha sem szü let het ne meg olyan át fo gó,
min den rész let re ki ter je dő iro da lom tör té ne ti ös  sze fog la lás, amely tel jes egé szé ben
fel is mer né ezt a már so kak ál tal je len ték te len nek mon dott ki sebb sé gi iro dal mat, s
ki je löl né he lyét az egye te mes ma gyar iro da lom ban. Ter mé sze te sen nem csu pán eb −
ben me rül ki a cím ben jel zett könyv je len tő sé ge. Nem csak az iro da lom ku ta tói, de
a kul tú ra más mű ve lői: a pe da gó gu sok, nép ne ve lők stb. is ha szon nal for gat hat ják.
A szer ző is az ol va só kö zön ség na gyobb kö ré vel szá mol: „A köny vet – szak jel le ge és
szak szem pont jai el le né re – nem csak az iro da lom ku ta tók nak s az iro dal mi lag kép −
zett szak em be rek nek ír tam, ha nem a leg szé le sebb ér te lem ben vett ol va só kö zön ség
szá má ra is.” Ezt a célt kí ván ja szol gál ni a könyv szi go rú an tu do má nyos jel le ge mel −
lett is meg őr zött for du la tos, igen ol vas má nyos stí lu sa is.

Sok min dent el mond hat nánk még a szó ban for gó mun ka ál ta lá nos jel lem zé sé ül.
Le het ne vi tat koz ni ered mé nye i ről és mód sze ré ről, az anyag fel tá rás és do ku men tá −
ció ará nya i ról, a meg ál la pí tá sok és ös  sze füg gé sek he lyes sé gé ről stb. Csak egyet
nem te he tünk: nem mel lőz het jük. Ha va la ki ér dem ben akar fog lal koz ni a cseh szlo −
vá ki ai ma gyar kul tú ra és iro da lom két há bo rú kö zöt ti idő sza ká nak tör té ne té vel, nem
ke rül he ti ki Turczel La jos köny vét. A mun ka ará nya i ról már a jegy ze tek rend kí vül ma −
gas szá ma is tá jé koz tat (677). Az idé ze tek, do ku men tá ci ók és jegy ze tek szá ma is
sej te ni en ge di a szer ző ál tal fel dol go zott for rás anyag, új ság cikk, ta nul mány, fo lyó −
irat, könyv stb. men  nyi sé gét. De leg in kább az egyes fe je zet cí mek ta nús kod nak a vál −
lal ko zás mé re te i ről: A ki sebb sé gi hely zet ki ala ku lá sá nak és fej lő dé sé nek de ter mi −
nált sá gai; A ki sebb sé gi ön vé de lem po li ti kai−vi lág né ze ti for mái; Az is ko la és az is ko −
lán kí vü li nép mű ve lés; If jú sá gi moz gal mak; Az iro dal mi élet ki ala ku lá sá nak sa já tos
kö rül mé nyei; A tu do má nyos élet, a mű vé sze tek és a saj tó; Fo lyó irat ok és sze re pük
az iro dal mi élet ben. A fe je zet cí mek ben meg je lölt prob lé ma kö rök fel öle lik kul tu rá lis
ha gyo má nya ink leg je len tő sebb kér dé se it.

A pe da gó gus ol va sók kö ré ben kü lö nö sen a bur zsoá köz tár sa ság is ko la ügy ének
be mu ta tá sa és az iro da lom fej lő dé sét elem ző fe je zet tart hat szá mot fo ko zott ér dek −
lő dés re. A bur zsoá köz tár sa ság ma gyar is ko lá i nak hely ze tét ér de mes ös  sze vet ni
mű ve lő dés ügyünk mai le he tő sé ge i vel. Fény de rül pl. olyan kö rül mény re is, hogy az
el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság fenn ál lá sa alatt 1918−tól 1938−ig nem volt egyet len
ma gyar nem ze ti sé gű tan fel ügye lő sem. Hasz nos nak mu tat ko zik az is ko la há ló zat
össze ha son lí tá sa is.

A leg ter je del me sebb fe je zet – a mun ka ter mé sze té ből adó dó an – az iro dal mi élet
ki ala ku lá sá ról szól. A „sem mi ta la ján” ki fej lő dött ki sebb sé gi iro da lom igen ne héz kö −
rül mé nyek kö zött hoz ta lét re ér té ke it. Lé tét és funk ci ó it el ső sor ban a ki sebb sé gi
hely zet ha tá roz ta meg. A di let tan tiz mus és provincionalizmus fo ko zott ve szé lye, a
po li ti kai és osz tály meg osz tott ság bo nyo lult sá ga, a szer ve zett ség és anya gi el lá tott −
ság hi á nyos sá gai stb. ele ve kor lá to kat szab tak fej lő dé sé nek, s tet ték ere den dő en
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ki sebb sé gi iro da lom má. A meg te rem tett iro dal mi ér té kek, Fábry Zol tán, Forbáth Im −
re, Győry De zső, Vozári De zső és má sok mű vei azon ban a mos to ha kö rül mé nyek el −
le né re is el érik azt a szín vo na lat, hogy a XX. szá za di ma gyar iro da lom szer ves ré sze −
i vé vál has sa nak. Mind ez igen gaz da gon do ku men tál va vi lág lik ki Turczel La jos köny −
vé ből, s fel tá rul az a he ro i kus küz de lem is, ame lyet a prog res  szív ma gyar írók vív −
tak a ha la dás ért a „vox humana” gon do la tá nak ér vé nye sü lé sé ért.

A kö tet egé szét mél tán di csér het jük, je len tő sé gét csak hasz nos sá ga múl ja felül.
Rész le te i ben kön  nyen ta lál ha tunk vi tat ha tó kö vet kez te té se ket és meg ál la pí tá so kat,
hi szen ek ko ra vál lal ko zás alig ha le het meg tá mad ha tó fe lü le tek nél kül. A mun ka ér −
té ke azon ban vi tán felül áll, ép pen ezért ért he tet len, hogy 500 pél dány ke rül csu −
pán be lő le a ha zai pi ac ra.

(Szo ci a lis ta Ne ve lés, 1967/1968. 7. sz. 220–221. p.)

RÁ KOS PÉ TER
Meg jegy zé sek Turczel La jos köny vé hez
(Két kor mezs gyé jén. Bratislava, 1967, Tatran)

„Meg jegy zé sek” – ez a szó édes ke vés re kö te lez. Ilyen és eh hez ha son ló cí mek kel
szok tuk je lez ni, hogy a do log kön  nyebb vé gét szán dé ko zunk meg fog ni. Mi ta ga dás,
va ló ban ez a hely zet; de ha csak meg okol juk óva tos sá gun kat, már is mond tunk va −
la mit a könyv jel le gé ről.

Egy an gol arisz tok ra tá ról je gyez ték fel va la hol, hogy meg sem mi sí tet te ké szü lő
me mo ár ja it, mi kor ki de rült, hogy ba rát já val hom lo ke gye nest el len ke ző em lé ke ma −
radt ar ról az ut cai cse te pa té ról, mely nek egy nap pal előbb mind ket ten szem ta núi
vol tak. Igaz, hogy az el lent mon dó em lé kek hát te ré ben nem an  nyi ra a me mó ri ák,
mint in kább a szem pont ok kü lön bö ző sé gét gya nít juk, de a té nyen ez mit sem vál toz −
tat. An nak a kor szak nak, mely ről Turczel La jos – je gyez zük meg mind járt elöl já ró ban:
rend kí vül ta nul sá gos – köny ve szól, ta núi és cse lek vő ré sze sei ma al ko tó ere jük tel −
jé ben le vő kor tár sa ink. Va la men  nyi en em lé kez nek azok ra a dol gok ra, ame lyek ről a
könyv ben szó esik. Az em lé ke zet vélt vagy meg ala po zott jo gán va la men  nyi en hoz zá −
told hat nak va la mit a könyv höz, meg cá fol hat nak be lő le egyet−mást. Tör té ne lem és
él mény itt ös  sze fo nó dik, az ob jek tív mód szer azért nem le het egyeduralkodóan il le −
té kes, mert a szub jek tív él mé nyek tény ként il lesz ked nek az anyag ba.

Ez per sze töb bé−ke vés bé min den tör té nel mi vis  sza pil lan tás ról el mond ha tó, fo ko −
zot tan ér vé nyes azon ban a mi adott ese tünk ben. Turczel La jos köny ve a két há bo rú
kö zöt ti kor szak cseh szlo vá ki ai ma gyar iro dal má nak fej lő dé si fel tét ele it vizs gál ja. Or −
szá gok, ural ko dók, há bo rúk, for ra dal mak tör té net írói ese mé nyek re, tet tek re, kéz zel −
fog ha tó és meg szám lál ha tó ada tok ra épít kez het nek; a cseh szlo vá ki ai ma gyar ki −
sebb ség éle té nek ku ta tó ja is ös  sze ke res gél het ilye ne ket, de mű ve zö mé ben még is −
csak a szán dé kok, ter vek, cé lok és ked vez mé nye zé sek tör té ne te ma rad, azé, amit
a szer ző, rend kí vül ta lá ló an, „iro da lom tu da ti és tör té ne lem tu da ti” anyag nak ne vez;
s ha mun ká ját mind emel lett – is mét nem alap ta la nul – szo ci o ló gi ai jel le gű vizs gá ló −
dás nak te kin ti, majd nem afo riz ma ként kí ván ko zik tol lunk ra a té tel, hogy a jel zett kor −
szak iro dal má nak a tu da ta volt a lé te.
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Per sze Turczel, az al cím ből is ki tet sző en, nem iro da lom tör té ne tet írt, ha nem az
iro da lom lét fel tét ele it vizs gál ta. Hadd sum máz zuk, job bá ra csak a fon to sabb moz −
za na to kat ki ra gad va, a könyv nek már csak szem pont ja i ban is im po ná ló gaz dag sá −
gát, amely ből az Iro dal mi Szem le egyéb iránt már ko ráb ban adott íze lí tőt. El ső fe je −
ze té ben ál ta lá nos hely zet ké pet nyújt, sta tisz ti kai ada tok kal a szlo vá ki ai ma gyar ság
lét szá má ról, moz gá sá ról, sor sát érin tő ál la mi tör vé nyek ről és in téz ke dé sek ről: a
föld re form ról és ki sebb sé gi vo nat ko zá sa i ról, az ál la mi hi va tal no kok hű ség es kü jé vel
kap cso la tos prob lé mák ról és egy ál ta lán, a ki sebb sé gi lét klí má já ról. A má so dik fe −
je zet tár gya „a ki sebb sé gi ön vé de lem po li ti kai−vi lág né ze ti for mái”, a ma gyar sá gon
be lül ki ala kult pár tok és áram la tok cso por to sí tá sa és jel lem zé se. Turczel itt lé nye −
gi leg há rom színt kü lön böz tet meg: az Or szá gos Ke resz tény szo ci a lis ta Párt és a
Szent−Iván y−fé le Ma gyar Nem ze ti Párt szö vet ke zé sé ből lét re jött „negativista” el len −
zé ket, mely me rev és dest ruk tív ma ga tar tá sá val ne megy szer a cseh szlo vák pol gá ri
kor mány mal má ra haj tot ta a vi zet; azu tán az ak ti viz must, me lyet elsősoron a ma −
gyar or szá gi szo ci ál de mok ra ta és pol gá ri ra di ká lis emig rá ci ó ból szár maz tat és szer −
vi liz mus ban ma rasz tal el, ta lán kis sé som má san; vé ge ze tül a Cseh szlo vák Kom mu −
nis ta Pár tot és ma gyar tag sá gát. A kom mu nis ta párt ak ko ri nem ze ti sé gi po li ti ká ját
a szer ző ép pen ma gyar vo nat ko zás ban tart ja a leg kö vet ke ze te sebb nek; itt mu tat rá
ar ra a tu dott tény re, hogy a párt nak Szlo vá kia ma gyar lak ta te rü le te in vol tak a leg −
erő sebb bá zi sai. A har ma dik fe je zet ben az ok ta tás ügyi és nép mű ve lé si vi szo nyo kat
tár gyal ja, szá mos nagy fon tos sá gú és rop pant ér de kes adat tal szol gál va a ma gyar
is ko lák ra és a ma gyar ta nu ló if jú ság ra vo nat ko zó an; rész le te sen meg vi lá gít ja a szlo −
vá ki ai ma gyar egye tem esé lye it és a ma gyar egye te mi hall ga tók szer vez ke dé sét. A
nép mű ve lés, „az is ko lán kí vü li kul tu rá lis élet” kap csán szól az egye sült el len zé ki
pár tok „kultúrreferátusáról”; en nek a sé rel mi po li ti ká ból kö vet ke ző med dő sé gét
(Gömöry Já nos nyo mán) Szüllő Gé za egy le lep le ző en ta lá ló bonmotjával jel lem zi: a
ne ves el len zé ki po li ti kus azt mon dot ta egy be szél ge tés so rán Sziklay Fe renc nek, a
referátus ve ze tő jé nek: „Vedd tu do má sul, ne ked az a fel ada tod, hogy ne csi nálj sem −
mit.” Tár gyal ja még e he lyütt a Szlo vá ki ai Ma gyar Kul tu rá lis Egye sü le tet, az Új Mun −
ka Tár sa sá got, az ún. Masaryk Aka dé mi át mint az ak ti vis ták ki sa já tí tot ta in téz −
ményt, a könyv tár ügyet, a mun kás ott ho no kat, a fe le ke ze ti kul tu rá lis szer vez ke dést
stb. A ne gye dik fe je zet a szlo vá ki ai ma gyar ság éle té ben oly fon tos sze re pet be töl tő
if jú sá gi moz gal ma ké, ki vé ve azo kat, ame lyek va la mely po li ti kai párt függ vé nye ként
mű köd tek. Mél tán jel lem zi itt a szer ző az ál ta lá nos hely ze tet Krammer Je nő egy egy −
ko rú ta nul má nyá ból vett idé zet tel, mely sze rint a szlo vá ki ai ma gyar if jú ság olyan tör −
té nel mi hely zet be ke rült, ami kor „a fel nőtt nem ze dé kek va la mi kép pen el vesz tik irá −
nyí tó sze re pü ket, és a ma gá ra ha gyott szel le mi és tár sa dal mi éle tet csak az if jú ság
meg moz du lá sa te rel he ti új me der be”. A hős kor em lé ke ze tes moz gal ma i nak fel so ro −
lá sa a prá gai Szent György−kör cser ké sze i vel és a lo son ci A Mi La punk kal kez dő dik,
regösmozgalommal és a szlo vá ki ai ma gyar ság mé re te i ben ho va to vább le gen dá vá
ha tal ma so dó Sar ló val foly ta tó dik. Itt is he lyén va ló idéz ni Krammer cso dál ko zó kér −
dé sét: „Ho gyan volt le het sé ges az, hogy alig egy ma rék nyi ser dü lő, ti zen hat−hu szon −
két év kö rü li fej lő dő em ber öt−hat éven át egy egész or szág rész köz vé le mény ét be −
fo lyá sol ja, szá mos irá nyí tó ösz tön zést ad, és moz go ló dá sa vissz han got kelt a szom −
szé dos Ma gyar or szág és az er dé lyi ma gyar ság szé les ré te ge i ben is, fog lal koz tat va
saj tót, if jú sá gi cso por to kat, nép mű vé sze ti szak em be re ket, par la men ti szó no ko kat,
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szó val szé les hul lám gyű rű ket ver ve fel a tár sa dal mi, po li ti kai és szel le mi élet szint −
jén?” Még ha eb ből va la mit a túl zás vagy áhí ta tos esz mé nyí tés ter hé re írunk is, ma −
ga a kér dés mu tat ja, men  nyi re igé nye volt egy Sar ló−sze rű moz ga lom a szlo vá ki ai
ma gyar ság nak. A töb bi if jú sá gi cso por to su lás, me lyek ről Turczel szól (Prochászka−
kör, Ma gyar Mun ka kö zös ség, Szé che nyi Re form moz ga lom, Ma gyar Fi a ta lok Szö vet −
sé ge) a fe je ze ten be lül – s hi he tő en a va ló sá gos arány nak is meg fe le lő en – vi szony −
lag je len ték te len he lyet kap. Az ötö dik, leg ter je del me sebb fe je zet fog lal ko zik azu tán
az iro dal mi élet ki ala ku lá sá nak kö rül mé nye i vel: jel lem zi a szlo vá ki ai ki sebb sé gi kul −
tú ra sa já tos vo ná sa it a töb bi ki sebb sé gé vel, el ső sor ban az er dé lyi é vel szem ben; az
iro da lom nak időn ként fel tű nőb ben ki dom bo ro dó „nem zet men tő” funk ci ó ját; ez zel
kap cso la to san elem zi a di let tan tiz mus szük ség kép pe ni, de szer fe lett ká ros be ára −
dá sát és az el le ne el hang zott kö vet ke ze tes el vi ál lás fog la lá so kat: Fábryét, Gömöri
Je nő ét, Féja Gé zá ét. „Ina sza kadt el mé let szü le tett, hogy a toll min den ma gyar for −
ga tó ja fon tos nem ze ti hi va tást tölt be te kin tet nél kül ar ra, hogy a toll szán tot ta ba −
ráz dá ban tisz ta bú za vagy pe dig giz gaz te rem […] Pe dig a rossz vers, a gyen ge re −
mény, a szűk lá tó kö rű pub li cisz ti ka, a par ti ku lá ris ér de ke ket si mo ga tó kul tú ra mind
a ma gyar ság em be ri és nem ze ti igé nye i nek ta ga dá sát je len tik. A di let táns iro da lom
tá vol ról sem a nem ze ti nyelv ápo ló ja és fenn tar tó ja, ha nem a nem zet nagy ál do za −
tok és erő fe szí té sek árán meg te rem tett szel le mi szín vo na lá nak meg csú fo lá sa” – ír −
ja Féja. El gon dol kod ta tó, hogy Turczel, aki az emig rán sok szí tot ta ak ti viz must po li ti −
kai ér te lem ben kár hoz tat ta, eb ben a fe je zet ben őket tart ja a di let tan tiz mus el le ni
harc leg meg bíz ha tóbb osz lo pá nak. Szól to váb bá a „ki sebb sé gi mes si a niz mus”, vol −
ta kép pen te hát a „vox humana” gon do lat ki bon ta ko zá sá ról, az iro dal mi élet né hány
alap ve tő ka te gó ri á já ról (kö zön ség, ki adók). Ki pat tan hát ter mé szet sze rű en a kér −
dés: lé te zik−e cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom? A fel so ra koz ta tott vá la szok kö zül ik −
tas suk ide Ta más Mi há lyét: „Mi nem szlovenszkói iro dal mat aka runk; ez a meg ha −
tá ro zás pro vin ci a liz must, eny hébb el bá nást, eg zo ti ku mot és alacsonyabb −
rendűséget je lent. A mi ide á lunk: dú san ter mő ma gyar iro dal mi élet Szlovenszkón,
mely nek ered mé nyei, ha ma gu kon hord ják is a szlovenszkói ma gyar ság élő né pek
egy más ra ha tá sá nak lel ki és szel le mi nyo ma it – még is osz tat lan ré szei a ve lük ki −
tel je se dő ma gyar iro da lom nak.” Kö rül be lül ez ugyan is az az ál lás pont, me lyet a sa −
ját sza va i val Turczel is meg fo gal maz („nyel vi−nem ze ti és ha gyo mány kö zös ség az
egye te mes ma gyar iro da lom mal, hely ze ti kö zös ség a cseh szlo vá ki ai társ iro dal mak −
kal”), s mel  lyel, mel les leg szól va, e so rok író ja is tel jes mér ték ben egyet ért. A kö −
vet ke ző, a ha to dik és a he te dik fe je zet a tu do má nyos élet ről, mű vé szet ről és az idő −
sza ki saj tó ról szól, vi szony lag jó val tö mö reb ben, mint az iro da lom ról, ami a szer ző
cél ki tű zés ét te kint ve ter mé sze tes is; leg fel jebb an  nyit je gyez he tünk meg, hogy a na −
pi saj tó tár gya lá sa ta lán in kább az utol só fe je zet be kí ván koz nék, ahol az iro dal mi fo −
lyó irat ok fe lett tart a szer ző se reg szem lét.

Mind eh hez já rul a pá rat la nul gaz dag jegy zet anyag, amely a név− és tárgy mu ta tó −
val együtt a könyv ter je del mé nek majd nem fe le, a di csé ret re mél tó ered mé nyei kö −
zül ép pen ség gel nem a leg utol só. 

Turczel köny ve te hát szin té zis; alig ha té ve dünk, ha a ma ga ne mé ben el ső nek
mond juk. A ben ne tag lalt egyes rész let kér dé sek ről, rész let te rü le tek ről je len tek meg
bő ven ta nul má nyok, vis  sza em lé ke zé sek, cik kek, sőt egy né hány önál ló ki ad vány is;
de komp lex mű, az ed di gi ek ta nul sá gát, sőt je len tős mér ték ben bib li og rá fi á ját is eny −
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nyi re együ vé gyűj tő jó sze ri vel egyet len egy sem. Nem szak mai bí rá la tot írunk Turczel
köny vé ről; egy−egy ál lí tá sá nak, ada tá nak pót lá sá ra vagy hely re iga zí tá sá ra bi zo nyá ra
óha tat la nul sor ke rül majd, né mely íté le té vel bi zo nyá ra akad, aki per be száll, ki vált
a kor ta núi kö zül; de alig ha lesz bí rá lat, amely el sik la na afö lött, hogy a cseh szlo vá −
ki ai ma gyar ság el ső kor sza ká nak gon dos, kö rül te kin tő, vár va−várt ké zi könyv ét ír ta
meg Turczel La jos.

Van−e már most a könyv nek egy sé ges ki csen gé se, be szél he tünk−e va la mi lyen té −
zis ről, mely a rész le tek (ön ma gá ban is el is me rés re mél tó) gaz dag sá gát egyet len ta −
nul ság gá fog ja ös  sze; ki de rül−e Turczel köny vé ből, mer re tar tott leg jobb ja i ban az a
ki sebb sé gi ma gyar ság, amely „két kor mezs gyé jén” buk dá csol va pró bál ta meg te −
rem te ni egye bek kö zött a ma ga iro dal mát: Úgy his  szük, van és ki de rül.

Ez a könyv olyan kor ban ke rül ol va sói ke zé be, ami kor a ka na dai fran ci ák elé ge −
det len ked nek, val lo nok és fla man dok szá za dok óta nem lá tott düh vel acsar kod nak
egy más ra, ta mi lok tün tet nek In di á ban a hi va ta los hin dusz tá ni nyelv el len, skó tok és
wa le si ek a kel ta ös  sze fo gás ra hi vat koz nak az an go lok el le né ben, Dél−Ti rol ban egy −
mást kö ve tik a vé res me rény le tek s kö rü löt tünk és ná lunk sem ju tot tak a múlt ból
örö költ in du la tok nyugvópontra… A na ci o na liz mus és egy ál ta lán bár mi nő par ti ku la −
riz mus, vé le mé nyünk sze rint, vol ta kép pen vál ság tü net: a tör té ne lem ha nyat ló kor −
sza ka i nak ter mé ke. Tud va le vő, hogy fel fe lé íve lő kor szak ok ban len dí tő erő ként hat,
de olyan kor min dig össz hang ban az egye te mes em be ri ha la dás ér de ke i vel. A re −
form kor re mény te li lég kör ében Vö rös mar ty azért fo hász ko dott, „hogy nem ze tünk nek
min de nik nyo má ra de rül jön em ber mél tó ság sugára”; csak a ka taszt ró fa be kö vet ke −
zé se után (de a Vén ci gány himnikus bú csú−ak kord jai előtt!) volt egy ke se rű pil la na −
ta, ami kor le tud ta ír ni: „Mi a vi lág ne kem, ha nincs ha zám?” Az a ma ga tar tás, ame −
lyet már köz hely a „vox humana” prog ram ja ként em le get ni, s ame lyet Fábry, Ba logh
Ed gár, Dobossy, Szalatnai, Győry De zső és má sok írá sai más−más ol dal ról vi lá gí ta −
nak meg, Turczel köny vé ben az ada tok ból bon ta ko zik ki be szé de sen, a szer ző ro −
kon szen vé től se gít ve: olyan tö rek vés ként, amely a nem ze ti ér zés saj gó sé rel me i nek
a hu má num ból épít eti kai bá zist. De ez a hu má num nem va la mi ál ta lá nos sá gok ban
moz gó ba na li tás, ha nem, íme: konst ruk tív erő fe szí té sek, ren ge teg mun ka, tá jé ko zó −
dás, tu dás szomj; a szó ne me sebb ér tel mé ben még tak ti ká nak is ne vez het nénk.
Azok nak az idők nek a rost já ban a cseh szlo vá ki ai ma gyar szá má ra – éppenhogy az
ő szá má ra – így is han goz ha tott: mi nő ség.

Ma sem hang zik más kép pen, no ha Turczel köny vé vel kap cso lat ban a leg fon to −
sabb el vég zen dő fel adat, amely re ezek a meg jegy zé sek nem vál lal koz tak, az „ak −
kor” és „most” egy be ve té se, s Turczel té má ján konk re ti zál va: an nak a kér dés nek
meg vá la szo lá sa, mi az, amit a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ta nult, mit nyert,
eset leg mit kí ván vis  sza? Turczel köny vét ép pen ezért ne csak a szak em be rek ol vas −
sák: min den ki hez szól, de le ges leg in kább a mai cseh szlo vá ki ai ma gyar if jú ság hoz.
Tény meg ál la pí tá sa i ból öt le tek szü let het nek, ada ta i ból gon do la tok. Ne künk, idő seb −
bek nek eszük be jut tat sok min dent; ne kik fel fe dez. Nem is tu dom ha mar já ban, mi
szeb bet mond hat nék Turczel La jos köny vé ről.

(Iro dal mi Szem le, 1968. 3. sz. 275–278. p.)
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FOGARASSY LÁSZ LÓ
Két kor mezs gyé jén. A ma gyar iro da lom fej lő dé si fel tét elei és prob lé −
mái Cseh szlo vá ki á ban 1918 és 1938 kö zött
(Tatran–Magyar Üzem, Bratislava, 1968, 312 p.)

Dr. Turczel La jos, a po zso nyi tu do mány egye tem ma gyar tan szék ének elő adó ja, már
har mad íz ben je lent ke zik könyv vel a kö zön ség előtt. A könyv si ke ré re jel lem ző, hogy
Szlo vá ki á ban szin te tel je sen el fo gyott. Az egyes fe je ze tek a ki sebb sé gi hely zet ki ala −
ku lá sá val és fej lő dé sé vel, a po li ti kai ön vé de lem po li ti kai−vi lág né ze ti for má i val, az is −
ko lai és az is ko lán kí vü li nép mű ve lés sel, az if jú sá gi moz gal mak kal, az iro dal mi, a
tu do má nyos és a mű vé sze ti élet, va la mint a saj tó hely ze té vel, vé gül pe dig a fo lyó −
irat ok sze re pé vel fog lal koz nak. A jegy zet anyag majd nem két ötöd ré szét te szi ki a
könyv nek, és óri á si men  nyi sé gű iro da lom át ta nul má nyo zá sá ról ta nús ko dik. Ha a
nagy ér dek lő dés foly tán sor ke rül a könyv má so dik ki adá sá ra, jó len ne, ha a szer ző
le vél tá ri anya got is föl hasz nál na, amit VIII. fe je zet ként hoz zá le het ne csa tol ni, eset −
leg kü lön ál ló ta nul mány tár gyát ké pez het né. A szer ző az iro da lom tör té nész szem szö −
gé ből né zi az 1918–1938 kö zött le zaj lott ese mé nye ket, de vé le mé nyünk sze rint jó
lett vol na, ha na gyobb fi gyel met szen tel a po li ti kai hát tér nek. Pél dá ul ami kor Szent−
Iványék ak ti vis ta kí sér le tét em lí ti, ki kel lett vol na emel nie, hogy az ak ko ri cseh szlo −
vák kor mány zat nak ki vá ló al kal ma lett vol na, hogy a szlovenszkói és a kár pát al jai
ma gyar ság je len tős tö me ge it meg nyer je, mint aho gyan meg nyert né met tö me ge ket.
Ba logh Ed gár Írat lan tör té nel mé ből tud juk, hogy ma ga Masaryk el nök tett előt te
olyan ki je len tést, hogy kí vá na tos nak tar ta ná, ha a ma gya rok nak is len ne mi nisz te −
rük a kor mány ban. Hogy ez mi ért nem va ló sult meg, az nem tár gya a könyv nek, ezért
a re cen zió író já nak sem le het fel ada ta a ma gya rá zat, de tény az, hogy a né met ak −
ti vis ta pár tok nak ju tot tak mi nisz te ri tár cák, a ma gyar egye te me ken szer zett dip lo má −
kat azon ban nem is mer ték el Cseh szlo vá ki á ban, de el is mer ték azo kat az ok le ve le −
ket, ame lye ket bir to ko suk Né met or szág ban (vagy akár Ho no lu lu ban) szer zett.

Mi ért ír ja a szer ző a Liptószentmiklós és Turócszentmárton hely ne ve ket mai, szlo −
vák for má juk ban (Mikuláš és Mar tin, 17. o.)? Ál ta lá nos szo kás, hogy min den nyel vű
iro da lom ban csak ak kor hasz nál hat ják az ide gen nyel vű hely ség ne vet, ha az il le tő
köz ség nek csak ide gen nyel vű ne ve van. Er re ek la táns pél dát ma ga a cseh és szlo −
vák nyelv nyújt. So ha sem ol vas tam cseh vagy szlo vák nyel vű iro da lom ban Wient, ha −
nem Vídeňt, il let ve Viedeňt. To váb bi pél dák: Aa chen – Cáchy, Venezia – Benátky, Pa −
ris – Paríž, Kjoebehavn – Kodaň, Mün chen – Mníchov, Mis kolc – Miškovec, Eger – Já −
ger. Ezek a vá ro sok so ha sem tar toz tak sem a cseh ki rály ság hoz, még ke vés bé a
Nagymorva Bi ro da lom hoz, még sem jut ma gyar toll for ga tó nak eszé be, hogy hasz ná la −
tuk mi att a cse he ket vagy szlo vá ko kat so vi niz mus sal vá dol ja.

Ami a föld re for mot il le ti, azt hi szem, hogy a szer ző más meg ál la pí tás ra ju tott vol −
na, ha sze mé lye sen be szél olyan bé res csa lá dok kal, ame lyek a csal ló kö zi nagy bir −
tok ok rész le ges föl par cel lá zá sa mi att ke nyér nél kül ma rad tak. Hi szen so kan igé nyel −
tek föl det, és nem kap tak, s mi vel sza va za ta i kat je len tős rész ben a kom mu nis ta
párt ra ad ták le, az el len zé ki ma gyar pár tok pro pa gan dá ja rá juk nem hat ha tott.

Az is ko lák ról és az is ko lán kí vü li nép mű ve lés ről szó ló fe je zet hez még hoz zá fű −
zöm, hogy a har min cas évek vé gén tu do má som sze rint Ko má rom ban a re for má tus
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egy ház is lé te sí tett ta ní tó kép zőt. A ma gyar fő is ko lás moz gal mak kap csán (49. p.)
meg kell em lí te ni, hogy a Prohászka Ot to kár−kö rök mint vi lág né ze ti leg el ha tá rolt
egye sü le tek szin tén nem le het tek és nem vol tak a Cseh szlo vá ki ai Ma gyar Aka dé mi −
ku sok Szö vet sé gé nek (CSMASZ) tag jai. A Sar ló mint olyan nem is je lent kez he tett
fel vé tel re a CSMASZ−ba, ami ből kö vet ke zik, hogy nem a Sar ló, ha nem a sar ló sok ki −
zá rá sá ról volt szó.

A po zso nyi Vö rös Ba rát ság Pro le tár Test edző Egye sü let sport te vé keny sé ge nem
volt je len tős, sőt tö me gei sem vol tak. Er ről le vél tá ri anyag ta nús ko dik, amely egyút −
tal azt is bi zo nyít ja, hogy in kább po li ti kai te vé keny ség re fek tet ték a fő súlyt, amit pe −
dig az alap sza bály ok nem en ged tek meg. Te hát a rend őri fel osz la tás – saj nos –
meg okolt volt. Már pe dig vol tak kom mu nis ta ve ze tés alatt más sport egye sü le tek is
– pél dá ul a palánkai Spar ta cus és a trencséni JPT Tiberghein –, ame lyek az in ter na −
ci o ná lé szel le mé ben, de a na pi po li ti ká tól távolmaradva szer vez ték a pro le tár spor −
to ló kat.

Fi gye lem re mél tó az if jú sá gi moz gal mak tör té ne té nek fel dol go zá sa, amely egyút −
tal bi zony sá ga an nak, hogy a cseh szlo vá ki ai ma gyar cser kész moz ga lom ugyan olyan
szel le mi ösz tön ző sze re pet ját szott, mint a cseh Sokol. A Szent György−kör és a Sar −
ló gár dá ja, to váb bá a Prohászka−körök tag jai je len tős rész ben Baden Powell moz gal −
má ból in dul tak el. (A cseh szlo vá ki ai ma gyar cser ké szet tel je sen más kép pen fej lő −
dött, mint a ma gyar or szá gi.) Ez után tér rá a szer ző az iro dal mi élet ki ala ku lá sá nak
a kö rül mé nye i re. Tény az, hogy a ki sebb sé gi ma gyar toll for ga tók kö zött sok volt a di −
let táns, akik el len töb bek közt Fábry Zol tán és Féja Gé za lép tek föl. Ezt a fe je ze tet
nem le het ap ró lé ko san is mer tet ni, ezt el kell ol vas ni! Ez olyan té ma, amely a tu do −
má nyos élet is mer te té sé vel együtt kü lön, a mos ta ni nál lé nye ge sen ter je del me sebb
köny vet ér de mel ne! Csak szél jegy zet gya nánt em lí ten dő, hogy Prager Je nő könyv ki −
adó Böhm Vil mos nak, a ma gyar vö rös had se reg fő pa rancs no ká nak volt a só go ra.

A Masaryk Aka dé mia – amel  lyel a szer ző szin tén rész le te sen foglalkozik– a cseh −
szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi, tu do má nyos és mű vé sze ti élet köz pon ti fó ru ma le he tett
vol na, ha az ak ti vis ták ki nem sa já tít ják ma guk nak. Le vél tá ri ada tok föl hasz ná lá sá −
val mind a Masaryk Aka dé mi á ról, mind a SzMKÉ−ről és más egye sü le tek ről is kü lön
ta nul mányt le het ne ír ni.

Sas An dor A di é ták vá ro sá nak nap jai a bé csi kong res  szus ide jé tõl a nagy már ci -
u sig cí mű mai na pig ki adat lan mű ve nem az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ide jé ben
író dott, az 1933−ban meg je lent elő ta nul mány még nem fel tét le nül bi zo nyí té ka an −
nak, hogy Sas eh hez a té má hoz már a har min cas évek ben rend sze re sen ku ta tott.
Az a vé le mé nyem, hogy e mun ka meg je le né sét elő fi ze té si fel hí vás sal kel le ne elő se −
gí te ni, ez a Turczel−féle ta nul mán  nyal együtt ta lán alap ja le het ne egy in ten zív szlo vá −
ki ai ma gyar nyel vű tu do má nyos mun kás ság nak. A hi ány zó tu do má nyos fo lyó irat sze −
re pét pe dig az Iro dal mi Szem le is be tölt het né az zal, hogy ha sáb ja i nak egy ré szét tu −
do má nyos (nem iro da lom tu do má nyi, ha nem tör té nel mi, hon is me re ti stb.) iro da lom −
nak tar ta ná fenn, hogy ne kell jen min den tu do má nyos ku ta tás ered mé nyét kül föl dön
vagy ide gen nyel ven pub li kál ni.

A fo lyó irat ok ról szó ló fe je zet kap csán meg kell em lí te ni, hogy a szer ző ál tal kel −
lő en mél ta tott A Mi La punk mel lett a Tá bor tûz is je len tős sze re pet töl tött be az if jú −
sá gi fo lyó irat ok közt. Ha egy di ák nak az írá sát a szi go rú Bí ró Lu ci án köz zé tet te, an −
nak a szín vo na la leg több ször ma ga sabb volt a szok vá nyos ön kép ző kö ri ní vó nál.
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Turczel La jos nak is itt je lent meg el ső írá sa. Kle ri ka liz mus sal sem vá dol ha tó, mi vel
pro tes táns, sőt zsi dó szer zők írá sa it is kö zöl te. A Mi La punk ról pe dig meg em lí ten −
dő, hogy egy idő ben a sar ló sok kal is ös  sze kü lön bö zött, úgy hogy a kí vül ál lók föl tet −
ték a kér dést, ki fog be le ír ni. Rész ben ez is oka le he tett saj ná la tos meg szű né sé −
nek.

(Iro dal mi Szem le, 1968. 9. sz. 852–854. p)

SZALATNAI RE ZSŐ
Turczel La jos: Két kor mezs gyé jén

A Két kor mezs gyé jén a ma gyar iro da lom fej lő dé si fel tét ele it és prob lé má it tár gyal −
ja Szlo vá ki á ban, az el ső vi rág zás kor sza ká ban, te hát 1918–1938 kö zött. A fél múlt,
amel  lyel együtt élünk, mint csont ja i val a fi zi o ló gi a i lag foly ton vál to zó em ber, rend −
sze res múlt tá ke mé nye dik, mi helyst hoz zá ér a tör té net író, fo lya ma ta it le zár ja és át −
te kin ti. Min den ada tot vég le ge sen he lyé re kell ten ni, min den sze rep lő pá lya fu tá sát
kell meg raj zol ni, áram la tok ke rin gé sét kell fel tün tet ni. A fél múlt rög zí té se kö rül mé −
nye sebb, mint a tel jes múl té. Kü lö nö sen, ha an  nyi po li ti ká val van ös  sze ke ver ve,
mint a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom.

Ez az el ső kor szak még ele ven em lék mind nyá junk szá má ra, akik épí tet tük, de a
szám ve tés ben tö ké le te sen le zá rul min den em lék, szi lárd és vég le ges for mát nyer,
mint a ré gi iro dal mi kor szak ok. A két ha tár−év va ló ban kor szak al ko tó. 1918−ban
kény te len sze rű en ki ala kul ni kez dett, 1938−ban ugyan úgy vé get ért és vis  sza ment
min den szlo vá ki ai vo nás, il let ve 1945−ig ös  sze zsu go ro dott Po zsony ra, az óta új ra él.
Mit tu dunk er ről az 1918–1938−as idő szak ról? Min dent, s min dent bi zony ta la nul.
Szlo vá ki á ban egyé ni em lék ké vált, a köz em lé ke zés mind má ig bot la do zott, ha jel le −
mez nie kel lett sa ját múlt ját. 1945 után va ló sá gos nem ze ti em lé ke zet−ki esés kö vet −
ke zett be a szlo vá ki ai ma gyar dol go zók kö rül. Csak mód já val volt il do mos vál lal ni a
po li ti kai el len té tek közt ver gő dő múl tat, csak vál to gat va és res tel ked ve. Éve ken át
el ké ped ve néz tük Bu da pest ről, ho gyan tor zul el meg an  nyi em ber és mű, men  nyi ara −
nyat pa za rol nak ké tes és je len ték te len ne vek re, s ho gyan ko pik el sed re ke zek közt
ér de mes hos  szú név sor. Csáky szal má ja lett a ma gyar szel le mi ség, el ve szett az iro −
dal mi tu dat, el sik kadt az em lé ke zet. Most min dent új ból ös  sze kell szed ni, he lyé re
rak ni. Turczel La jos köny ve ezt a mun kát vé gez te el a cseh szlo vá ki ai ma gya rok szá −
má ra, a hely re il lesz tés és tu da to sí tás mun ká ját.

De nem csak a szlo vá ki ai ma gyar tu dat nak szól Turczel mű ve, ha nem ál ta lá nos
ma gyar ér dek lő dést elé gít ki, kor sze rű for má ban. Tud tunk a szlo vá ki ai ma gyar iro da −
lom ról, is mer tük kri ti kai és pub li cisz ti kai kö rí té sét, de mind an  nyi unk nak hi ány zott a
tel jes his tó ri ai ké pe. Turczel ezt a ké pet ké szí tet te el. Ma gyar ta nul sá go kat mond
el, lel ki is me re te sen, rész re haj lás nél kül. Az iro dal mi mű velt ség er köl csi tu dat tá−nö −
vé sét ma gya ráz za. Szlo vá ki á ban iro da lom mal kez dő dött a kény sze rű fel vi dé ki ma −
gyar szel le mi önál ló ság, iro da lom fe szült min den moz ga lom al ján. Ez en nek a könyv −
nek a lé nye ges mon da ni va ló ja, ez eme li he lyi ér de kek fö lé. Le het, hogy a könyv ol −
vas tán bos  szan ko dik majd né mely ol va só, mi ért kell kis vi dé ki ügyek nek nagy ol da −
la kat szen tel ni, he lyi je len tő sé gű em be rek ről bő sé ge sen be szá mol ni, pe ri fe ri kus fo −
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lya mat ról mo nog rá fi át ír ni. Ne bos  szan kod jék sen ki. A né ző pont, mely le né zi a pe −
re me ket, ha mis és nyeg le ség buj kál mö göt te. E vi dé ki ség mö gött a nem ze ti lét vagy
nem lét va ló sá ga hú zó dik meg. A pe rem−rész szer ves ré sze a ma gyar szel lem nek,
ugyan olyan vér ke rin gé sű, mint a test szí ve tá ja. Nem me sze se dő ér−da rab ról van
szó, ha nem vi tá lis funk ci ó ról. Turczel köny ve ta nú sít ja, men  nyi re egy és oszt ha tat −
lan a ma gyar kul tú ra dominiuma. Sőt azt is mu tat ja, hogy 1918–1938 kö zött ép pen
ezen az észa ki pe re men erő sen eg  gyé öt vö ző dött em be ri ség és iro dal mi tu dat. Ez
nem is me ret len do log, de Turczel meg győ ző, rész le te i ben szi lárd és helyt ál ló mó don
bi zo nyít ja. Tár sa dal mi buz dí tá sok és er köl csi él mé nyek meg nyil vá nu lá sa it ál lí tot ta
ös  sze.

A kis kér dé sek né ha fon tos kér dé sek, s a na iv el kö te le zé sek és lel ki is me re ti föl −
ve té sek tör té nel mi je len tő sé gű ek le het nek. So ha nem ele gen dő er re rá mu tat ni.
Turczel böl csen ke ze li köny ve nyers anya gát. Is me ri a ki sebb sé gi élet sok kis Li li pu −
ti ját, csak az ér de me set mél tat ja fi gye lem re. Nem iro da lom tör té ne ti ké zi könyv ről
van szó, ha nem a ma gyar iro dal mi kul tú ra hely zet ké pé ről. A szor gal mas adat gyűj tés
épp úgy eré nyei kö zé tar to zik, mint a meg bíz ha tó ság és a meg nem la zu ló szi go rú −
ság. Tár gyi té ve dé se nincs is, mind ös  sze egy−két név ma radt em lí tet len ott, ahol szó
esik a név hez fű ző dő ese mé nyek ről s fo lya mat ról. (Szó esik pél dá ul az if jú ság re á −
lis élet pá lyá i ról, de aki a Sar lót er re ösz tö kél te, Ivánfy Gé zát, el fe lej ti meg em lí te ni.)
Turczelnek elő nye és hát rá nya is, hogy a kor sza kot, amely ről ír, sze mé lye sen nem
él te át, ku ta tá sai ré vén me rült el ben ne, a fi a ta labb kor osz tály hoz tar toz ván. Még is
jel zői, me lyek kel jel le mez, mér le gel, sem le ge sít és hát tér be szo rít, ma ga biz to sak és
ha tá ro zot tak, sok szor fö löt tébb ta lá lók. Turczel igaz ság osz tó írás tu dó, s igaz sá ga
nem de ren gő fény, vá gó ha sí tó vi lá gos ság. Ra ci o na lis ta el me, aki nem ha tó dik meg,
ahol má sok szí ve sen elér zé ke nyül nek. De hát adat ja ví tás ra és hely re iga zí tás ra vál −
lal ko zott, en nek meg fe le lő en kell ír nia. 

Az iro dal mi ké pet tár sa dal mi kép ve ze ti be. A csá bí tó se ma ti kus áb rá zo lás he −
lyett Turczel min den rész le té ben re á lis ké pet fest a tár sa dal mi és gaz da sá gi hely zet
ki ala ku lá sá ról az el ső vi lág há bo rú után, pon to san tud ja a ma gyar ság cseh szlo vá ki −
ai fej lő dé sé nek de ter mi nán sa it. A pol gá ri de mok rá cia jo got, vé del met nyúj tott a ma −
gya rok nak, egyen lő sé get a tör vény előtt, de a na ci o na liz mus, me lyet a fel vi lá go sult
Masaryk sem tu dott el űz ni, két sé ges sé tet te a jog biz ton sá got. Turczel en nek az ál −
la pot nak jel lem zé sé re cseh ér tő ket idéz, pél dá ul a ma gya rok mel lett kar dos ko dó
Emanuel Rádlt, aki a ma gyar ki sebb ség re a sar ló sok ré vén fi gyelt fel. Is mer te ti
Turczel a ki sebb sé gi ön vé de lem po li ti kai−vi lág né ze ti for má it, az egy ko ri szlo vá ki ai
ma gyar pol gá ri pár tok s a mun kás párt ok ál lás fog la lá sa it, s pon to san ítél, ami kor a
szlo vá ki ai ma gyar pol gá ri ak ti viz must szer vi lis nek ne ve zi. De ér de mük is volt azért,
ezt sem rej ti vé ka alá; saj nos nem vol tak füg get le nek, a fel is me ré sért el árul ták hi −
va tá su kat. Tár gyi la go san mu tat rá a kom mu nis ták ak ko ri fel is me ré se i re s az ál ta luk
su gal ma zott ki sebb sé gi po li ti ká ra, mely re á lis volt. Igaz, a ma gyar lak ta vi dé kek vol −
tak a leg ak tí vabb bá zi sai a kom mu nis ta po li ti ká nak.

Min dent tud is ko lák ról és nép mű ve lés ről, pe da gó gu sok ról és ki sebb sé gi ne ve −
lés ről, en nek is kü lön fe je ze tet szen tel. Eb ben a fe je zet ben szót ke rí tett a brünni
jobb ol da li ma gyar egye te mi hall ga tók Corvinia ne vű egye sü le té ről. Az igaz ság ked vé −
ért meg em lít het te vol na, hogy a köz ben is mert té vált spielbergi Ka zin czy −em lék táb −
lát ez az egye sü let hoz ta lét re. Aki a bo nyo lult anya got bát ran osz tá lyoz za, ezt az
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ada tot is he lyé re te het te vol na. Két fe je zet ben van szó a fi a tal ki sebb sé gi nem ze −
dék vi lág né ze ti szer vez ke dé sé ről és har ca i ról. Itt Turczel ugyan csak ma ga biz to san
mér le gel és jel le mez. Az a ré sze a könyv nek, mely a Sar ló ról szól, a moz ga lom egyik
leg jobb elem zé se.

A kö tet leg főbb mon da ni va ló ja azon ban az ötö dik fe je zet, mely a szlo vá ki ai ma −
gyar iro da lom és iro dal mi élet prag ma ti kus kró ni ká ja. Rész le tes, igaz, hig gadt, adat −
sze rű sé gé ben pon tos, jel lem zé sé ben ár nya la tos fe je zet. Sa já tos kö rül mé nyek ala kí −
tot ták ki ezt az iro dal mat, kor lá to zott lét fel té te lek közt haj tott ki, anya gi el lá tat lan −
ság ban és szét for gá csolt ság ban, szer ve zet len ség ben s ala csony mű vé sze ti szín vo −
na lon – ír ja Turczel La jos. Még is erőt és eti kai ma ga tar tást tu dott lét re hoz ni. Ho −
gyan? A tár sa da lom hely ze té nek meg ér zé sé vel és a vé de ke ző ref le xek nek ki ala kí tá −
sá val. Ez zel vált ez az iro da lom nem zet men tő jel le gű vé Po zsony tól Be reg szá szig. A
sze rep vál la lás a ki sebb sé gi tár sa da lo mért tör té nel mi ka te gó ria im már. A szlo vá ki ai
ma gyar iro dal mat di let tán sok in dí tot ták el, emig rán sok se gí tet ték és ápol ták, s
mes si a nis ta lel kek fe jez ték ki: po li ti kai el fo gult ság és vi lág né ze ti tü rel met len ség kö −
ze pet te. Turczel min den írót tár gyi la go san jel le mez, s Fábry Zol tán mű kö dé sé ről is
éle sen kö rül met szett ké pet raj zol. Pe rem adott sá gok ból ho ri zon tot tud tak ki fej lesz −
te ni a har min cas évek de re kán a szlo vá ki ai ma gyar írók. A tár sa dal mi, gaz da sá gi és
nem ze dé ki szo ron ga tott ság−ér zés szó lal meg ek kor. A lel ki is me ret és a kö zös ség gel
va ló azo no su lás. Ami ma ra dan dó van vers ben, no vel lá ban, es  szé ben: ezt az ér zés−
tu da tot je len ti. A sem mi ta la já ról in dult el, s nagy ne he zen ért el si kert is. „A meg −
fe le lő fej lő dé si re duk ci ó nak az egész sé ges és ob jek tív kri ti kai szel lem nek hi á nyá ban
a men  nyi sé gi nö ve ke dés sza bá lyoz ha tat lan és arány ta lan volt, s az iro dal mi pro duk −
ci ó ban a mű vé sze ti ér ték és a di let táns se lejt – sok szor egy írón, egy épü lő élet mű −
vön be lül is – egyen lőt le nül ke ve re dett” – ír ja Turczel.

Ha son ló tár gyi la gos ság gal dob ja a mér leg ser pe nyő jé be a tu do má nyos mun ka
ered mé nye it, meg mé ri a saj tó pro duk ci ó it és a mű vé sze te két. Is mer te té se e ré szek −
ben is tö rés nél kül, la zu lás nél kül ugyan olyan pon tos és gon dos, mint az előb bi fe −
je ze tek ben. A fo lyó irat ok ról adott ke reszt met sze te az el ső ilyen iro da lom tör té ne ti
elem zés.

En nek a könyv nek ter mé szet sze rű en nem az es  szé le he tett a for má ja, ha nem a
po zi ti vis ta tárgy sze rű sé ge ket és tény sze rű sé ge ket ki bon tó ge ne ti kus és ös  sze fog la −
ló ér té ke zés. A hely re−il lesz tést nem vé gez het te vol na el más kép pen az író. És ez −
zel in do kol ha tó a könyv ha tal mas ra duz zadt jegy zet−anya ga is (120 ol dal nál több). A
hi te le sí tő és iga zo ló láb jegy zet−anya got Turczel La jos hi te le sí tő le xi kon ná emel te. A
fő szö veg től kü lön is ol vas ha tó, an nak foly ta tá sa ként. Ugyan az a né ző pont ér vé nye −
sül e gyűj te mény ben, mint a tu do mány ban: tá vol min den dog ma tiz mus tól, egyé ni és
más ér dek szem pont ér vé nye sü lé sé től: egy nem ze ti ma ga tar tás ki ala ku lá sá nak tör −
té ne te. Vi lá gos és egy sze rű a stí lu sa, ahogy a né ző pont kö ve tel te. Vi lá gos és egy −
sze rű, amit mond, s ugyan olyan meg győ ző is.

(Kor társ, 1968. 11. sz. 1833–1835. p.)
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Önál ló mű vek és re cep ci ó juk

Írá sok mér le gen. Ta nul má nyok. Bratislava, Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv ki adó,
1958, 220 p.

Rec.
Do bos Lász ló: Iro dal munk mér le gen. Iro dal mi Szem le, 1958. 2. sz. 148–151. p.
Koncsol Lász ló: Írá sok mér le gen. A Hét, 1958. ok tó ber 26. 15. p.
Sas An dor: Szét te kin tés egy kri ti kus mű he lyé ben és a kri ti ka fel ada tai. Új Szó,

1959. áp ri lis 25. 8–9. p.

Írás és szol gá lat. Kri ti kák 1958–1964. Bratislava, SVKL, 1965, 260 p. 
Rec.
Ré vész Ber ta lan: Írás és szol gá lat. Új Szó, 1965. ok tó ber 16. 9. p.
Szalatnai Re zső: Turczel La jos: Írás és szol gá lat. Iro dal mi Szem le, 1966. 7. sz.

667–669. p.
Szeberényi Zol tán: Turczel La jos: Írás és szol gá lat. Szo ci a lis ta Ne ve lés,

1966/1967. 2. sz. 61–62. p.

Két kor mezs gyé jén. A ma gyar iro da lom fej lõ dé si fel tét elei és prob lé mái Cseh szlo -
vá ki á ban 1918 és 1938 kö zött. Bratislava, Tatran, 1967, 311 p.

Rec.
Tol vaj Ber ta lan: Két kor mezs gyé jén. Hét, 1967. 47. sz. 9. p.
Fónod Zol tán: Őszin te igaz ság ke re sés sel. Új Szó, 1967. de cem ber 2. 7. p.
Dallos Ist ván: Két kor mezs gyé jén. Sza bad Föld mû ves, 1968. ja nu ár 6. 7. p.
Rá kos Pé ter: Meg jegy zé sek Turczel La jos köny vé hez. Iro dal mi Szem le, 1968. 3. sz.

275–278. p.
Szeberényi Zol tán: Turczel La jos: Két kor mezs gyé jén. Szo ci a lis ta Ne ve lés,

1967/1968. 7. sz. 220–221. p.
Fogarassy Lász ló: Két kor mezs gyé jén. Iro dal mi Szem le, 1968. 9. sz. 852–854. p.
Görömbei And rás: Két kor mezs gyé jén. Al föld, 1968. 5. sz.
Kiss Fe renc: Két könyv a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség ről. Va ló ság, 1969. 1. sz.

Port rék és fej lõ dés ké pek. Bratislava, Ma dách, 1977, 278 p.
Rec.
Lacza Ti ha mér: „Ada lé kok” köny ve. Hét, 1977. 45. sz. 14. p.
Dobossy Lász ló: Port rék és fej lő dés ké pek. Al föld, 1978. 1. sz.
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Görömbei And rás: Vo ná sok egy tu dós port ré já hoz. Nap ja ink, 1978. 8. sz.
Sziklay Lász ló: Port rék és fej lő dés ké pek. Iro da lom tör té net, 1979. 2. sz.

Hi ány zó fe je ze tek. Ta nul má nyok a két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vá ki ai ma gyar iro -
da lom ról és saj tó ról. Bratislava, Ma dách, 1982, 326 p.

Rec.
Hi ány zó fe je ze tek. Sza bad Föld mû ves, 1983. 2. sz. 7. p.
Lacza Ti ha mér: Hi ány zó fe je ze tek. Hét, 1983. 5. sz. 15. p.
Var ga Er zsé bet: Turczel La jos iro da lom tör té ne ti ta nul má nyai. Iro dal mi Szem le,

1982. 7. sz. 655–657. p.
Sán dor Lász ló: Hi ány zó fe je ze tek. Hon is me ret, 1983. 2. sz.
Var ga Er zsé bet: Turczel La jos iro da lom tör té ne ti ta nul má nyai. Iro dal mi Szem le,

1982. 7. sz. 655–666. p.
M. Pász tor Jó zsef: Hi ány zó fe je ze tek. Ma gyar Hír lap, 1982. szep tem ber 20.
Vígh Kár oly: Hi ány zó fe je ze tek. Coinfessio, 1968. 1. sz.

Két kor mezs gyé jén. A ma gyar iro da lom fej lõ dé si fel tét elei és prob lé mái Cseh szlo -
vá ki á ban 1918 és 1938 kö zött. 2. ki adás. Bratislava, Ma dách, 1983,
313 p. /Csehszlovákiai ma gyar írók./ 

Ta nul má nyok és em lé ke zé sek. Két há bo rú köz ti ki sebb sé gi iro dal munk ról és kul tu -
rá lis éle tünk rõl. Bratislava, Ma dách, 1987, 324 p.

Rec.
Alabán Fe renc: Ta nul má nyok és em lé ke zé sek. Turczel La jos leg újabb köny vé ről. Iro -

dal mi Szem le, 1988. 5. sz. 526–528. p.
Lacza Ti ha mér: Ta nul má nyok és em lé ke zé sek. Új Szó, 1988. au gusz tus 19. 6. p.

Ma gyar sport élet Cseh szlo vá ki á ban 1918–1938. Po zsony, Ma dách, 1992, 180 p.
Rec.
Melaj Er zsé bet: Ma gyar sport élet Cseh szlo vá ki á ban 1918–1938. A Hét, 1993. 21.

sz. 14. p. 
Vad De zső: Sport élet a Fel vi dé ken. Nem ze ti Sport, 1993. jú ni us 21.
Csép lő Fe renc: Ma gyar sport élet Cseh szlo vá ki á ban 1918–1938. Cser kész, 1994.

7–8. sz. 50. p.
Szeberényi Zol tán: Ma gyar sport élet Cseh szlo vá ki á ban. Iro dal mi Szem le, 1994. 6.

sz. 56–62. p.

Vis  sza te kin té sek ki sebb sé gi éle tünk el sõ sza ka szá ra. Dunaszerdahely, Lilium
Aurum, 1995, 216 p. 

Rec.
Fónod Zol tán: Szen ve dé lyes múlt vizs gá lat. Turczel La jos: Vis  sza te kin té sek ki sebb −

sé gi éle tünk el ső sza ka szá ra (Lilium Aurum, 1995). Iro dal mi Szem le,
1996. 3. sz. 91–93. p.

Arc ké pek és em lé ke zé sek. Po zsony, Madách−Posonium, 1997, 254 p.
Rec.
Mezey Lász ló Mik lós: A port ré mint mű faj. Turczel La jos: Arc ké pek és em lé ke zé sek.

Hi tel, 1998. 12. sz.
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Iro dal mi hó do lá sok és sze re tet nyil vá ní tá sok. Po zsony, Madách−Posonium, 2000,
167 p.

Vis  sza te kin té sek a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi lét el sõ sza ka szá ra. 2., bő ví tett ki −
adás. Dunaszerdahely. Lilium Aurum, 2002, 222 p.

An to ló gi ák, ös  sze ál lí tá sok

Fi a tal szlo vá ki ai ma gyar köl tõk. Vá lo gat ta és a be ve ze tőt ír ta Turczel La jos.
Bratislava, Szlo vá ki ai Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1958, 164 p.

Rec.
Fábry Zol tán: Res po e ti ca (Fi a ta labb köl tő ink an to ló gi á já ról). Iro dal mi Szem le, 1959.

2. sz. 298–314. p.; 3. sz. 463–478. p.

Szlo vá ki ai ma gyar el be szé lõk. Vá lo gat ta és a be ve ze tőt ír ta Turczel La jos. Bra −
tislava, SVKL, 1961, 288 p. 

Rec.
Fábry Zol tán: El be szé lő ink an to ló gi á ja. Új Szó, 1962. jú ni us 2. 6. p.

Örök ség. Vá lo ga tás az el sõ köz tár sa ság ma gyar no vel lá i ból. A vá lo ga tás Turczel La −
jos mun ká ja. Bratislava, Ma dách Könyv ki adó, 1968, 370 p.

Ro mok és fé nyek. Vá lo ga tás Darkó Ist ván no vel lá i ból. Vá lo gat ta, a be ve ze tő ta nul −
mányt ír ta Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1969, 297 p.

A kas sai Ba tsá nyi -kör év köny ve. 1965–1968. Szer kesz tet te Turczel La jos.
Bratislava, Ma dách, 1969, 331 p.

Az éh ség le gen dá ja. Cseh szlo vá ki ai ma gyar va ló ság iro da lom a két vi lág há bo rú kö zött.
Vá lo gat ta és az elő szót ír ta Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1975, 402 p.

Fábry Zol tán: Ady iga za. Vá lo gat ta, az elő szót és az utó szót ír ta Turczel La jos.
Bratislava, Ma dách, 1977, 262 p.

Szlovenszkói vá sár. Cseh szlo vá ki ai ma gyar el be szé lõk 1918–1938. Ös  sze ál lí tot ta
Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1980, 422 p. /Csehszlovákiai ma gyar
írók./ 

Szép An gé la há za. Cseh szlo vá ki ai ma gyar re gény írók 1918–1945. Vá lo gat ta és ösz  −
sze ál lí tot ta Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1984, 316 p. /Csehszlo −
vákiai ma gyar írók./

Szlo vá ki ai ma gyar írók 1939–1945. Ének az éj ben. Ös  sze ál lí tot ta és a be ve ze tő ta −
nul mányt ír ta Turczel La jos. Bratislava, Ma dách, 1986, 335 p. /Cseh −
szlovákiai ma gyar írók./

Rec.
Fónod Zol tán: Ének az éj ben. Új Szó, 1987. má jus 26. 4. p. 
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Fábry Zol tán: Mer re vagy, Eu ró pa? Ki sebb sé gek a vád lot tak pad ján. Vá lo ga tott esz  -
szék, új ság cik kek 1922–1970. Az elő szót ír ta Turczel La jos. Po zsony,
Pan nó nia, 1991, 192 p. /Pannónia kiskönyvtár./

Gyurcsó Ist ván: Nem vol tunk ros  szak. Vá lo ga tott ver sek. Az utó szót ír ta Turczel La −
jos. Dunaszerdahely, Lilium Aurum–Nap Kiadó–Gyurcsó Ist ván Ala pít vány,
1995, 108 p.

Tan köny vek

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv. Kí sér le ti ta nul má nyi szö veg a cseh szlo vá ki ai, ál ta lá -
nos mû velt sé get nyúj tó ma gyar tan nyel vû is ko lák 9. év fo lya ma szá má ra.
Bratislava, SPN, 1958, 290 p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv. Ki egé szí tõ szö veg az ál ta lá nos is ko la 10. osz tá lya
szá má ra. Bratislava, SPN, 1959, 66 p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv a cseh szlo vá ki ai, ti zen két éves ma gyar tan nyel vû is ko -
lák 10. év fo lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) Bratislava, SPN,
1960, 287 p.

Rec.
Tol vaj Ber ta lan: Egy jó tan könyv. Szo ci a lis ta Ne ve lés, 1960, 4. sz. 141–142. p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv a cseh szlo vá ki ai, ti zen két éves ma gyar tan nyel vû is ko -
lák 10. év fo lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) 2. ki adás.
Bratislava, SPN, 1961, 287 p. 

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv az ál ta lá nos mû velt sé get nyúj tó kö zép is ko lák 1. év fo -
lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) 3. ki adás. Bratislava, SPN,
1963, 287 p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv az ál ta lá nos mû velt sé get nyúj tó kö zép is ko lák 1. év fo -
lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) 4. ki adás. Bratislava, SPN,
1964, 287 p.

Ma gyar iro dal mi ol va só könyv az ál ta lá nos mű velt sé get nyúj tó kö zép is ko lák 1. év fo −
lya ma szá má ra. (Társ szer ző: Hor váth Jó zsef.) 5. ki adás. Bratislava, SPN,
1965, 287 p.

A ma gyar iro da lom tör té ne te. 1. (1772–1848). (Társ szer ző: Rá kos Pé ter.)
Bratislava, SPN–ÚDŠU pri UK, 1965, 200 p. [Egye te mi tan könyv.]

A ma gyar iro da lom tör té ne te 1772-ig. Bratislava, SPN, 1968, 305 p. [Egye te mi tan −
könyv.]

A ma gyar iro da lom tör té ne te (1772–1848). 2. ki adás Bratislava, UK, 1968, 200 p.
[Egye te mi tan könyv.]
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Sze mel vé nyek a ré gi ma gyar iro da lom ból. Bratislava, SPN–UK, 1970, 255 p. [Egye −
te mi tan könyv.]

Le xi ko nok, ké zi köny vek

Slovník spisovatelù–Maïarsko. (Turczel La jos társ szer ző.) Praha, Český spisovateľ,
1971.

Ma gyar iro dal mi ha gyo má nyok szlo vá ki ai le xi ko na. (Turczel La jos társ szer ző.)
Bratislava, Ma dách, 1981.

Új ma gyar iro dal mi le xi kon I–III. (Turczel La jos társ szer ző.) Bu da pest, Aka dé mi ai Ki −
adó, 1994.

A cseh/szlo vá ki ai ma gyar iro da lom le xi ko na 1918–1995. (Turczel La jos kor szak −
szer kesz tő, társ szer ző.) Po zsony, Madách−Posonium, 1997

Gyűj te mé nyes kö te tek ben meg je lent írá sok

Hol van nak ma gyar is ko lák Szlo vá ki á ban. In Nép nap tár 1957. Bratislava, Szlo vá ki −
ai Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1956, 103–105. p.

A szlo vá ki ai ma gyar iro da lom kis tük re. In Nép nap tár 1957. Bratislava, Szlo vá ki ai
Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1956, 113–116. p. 

Egy el ké sett könyv tra gi kus idő sze rű sé ge. In Fábry Zol tán kor tár sai sze mé vel.
Bratislava, Ma dách, 1973, 191–202. p. 

Váz lat Fábry Zol tán kri ti ku si port ré já hoz. In Fábry Zol tán kor tár sai sze mé vel.
Bratislava, Ma dách, 1973, 209–217. p. 

Szü lő föl dem. In Ma dách nap tár '75. Bratislava, Ma dách, 1974, 196–198. p.
Jó kai Mór ról szü le té sé nek 150. év for du ló ján. In Ma dách nap tár '75. Bratislava, Ma −

dách, 1974, 287–288. p.
Kri ti ka és mű. Gon do la tok iro da lom kri ti kánk hely ze té ről és pers pek tí vá i ról. In Mû és

ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri ti ka 25 éve. Bratislava, Ma dách, 1976,
49–54. p. 

Váz lat Fábry Zol tán kri ti ku si port ré já hoz. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri -
ti ka 25 éve. Bratislava, Ma dách, 1976, 55–61. p. 

Ozsvald Ár pád új ver sei. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri ti ka 25 éve.
Bratislava, Ma dách, 1976, 147–152. p.

Drá ma írói után pót lá sunk. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri ti ka 25 éve.
Bratislava, Ma dách, 1976, 349–357. p. 

Az Agnus Dei he lye Eg ri re gény írói mű he lyé ben. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma -
gyar kri ti ka 25 éve. Bratislava, Ma dách, 1976, 410–417. p.

Győry De zső lí rai élet mű vé nek fel dol go zá sa. Szeberényi Zol tán: A vox humana po é −
tá ja. In Mû és ér ték. A cseh szlo vá ki ai ma gyar kri ti ka 25 éve. Bratislava,
Ma dách, 1976, 499–505. p.

Ady End re és Fábry Zol tán. In Ma dách nap tár 1977. Bratislava, Ma dách, 1976,
174–175. p. 

Iro dal mi év for du ló ink [Eg ri Vik tor, Cson tos Vil mos, Rácz Oli vér, Ordódy Ka ta lin]. In
Ma dách nap tár 1978. Bratislava, Ma dách, 1977, 190–191. p. 
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Mó ricz Zsig mond ról szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján. In Ma dách nap tár 1979.
Bratislava, Ma dách, 1978, 147–149. p. 

Il  lyés Gyu la és a két há bo rú köz ti cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. In Mû hely '78.
Bratislava, Ma dách, 1978, 141–147. p.

Ady End re és szlo vá ki ai kap cso la tai. Száz éve szü le tett Ady End re. In Mû hely '78.
Bratislava, Ma dách, 1978, 271–279. p.

Gon do la tok a harmadvirágzás kez de te i ről két év for du ló kap csán. In Mû hely '79.
Bratislava, Ma dách, 1979, 81–86. p.

Jan Amos Komenský és ma gyar kap cso la tai. In Ma dách Nap tár 1980. Bratislava,
Ma dách, 1979, 179–180. p. 

A vi lág tu dat és vi lág ho ri zont kér dé sé nek fel ve té se két há bo rú köz ti iro dal mi éle tünk −
ben. In Mû hely '82. Bratislava, Ma dách, 1982, 106–115. p. 

Em lé ke zés fa lu si is ko lás ko rom ra. In Ma dách nap tár 1984. Bratislava, Ma dách,
1983, 205–209. p. 

Fábry Zol tán Ös  sze gyűj tött írá sai 3. In Mû hely '84. Bratislava, Ma dách, 1984,
183–184 p. 

Iro da lom kri ti kánk 1918–1945 kö zött. In Kon tex tus. Ma dách-mû hely 1985.
Bratislava, Ma dách, 1985, 92–102. p. 

Ma dách Im re he lye és sze re pe a két há bo rú köz ti ha gyo mány kul tu szunk ban. In Kon -
tex tus. Ma dách-mû hely 1987. Bratislava, Ma dách, 1987, 16–24. p. 

Em lé ke zés iro dal mi új ra in du lá sunk ne héz el ső év ti ze dé re. In Kon tex tus. Ma dách-
mû hely 1988. Bratislava, Ma dách, 1988, 8–19. p. 

A cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos élet ala ku lá sa a két há bo rú kö zött. In Kon tex -
tus. Ma dách-mû hely 1989. Bratislava, Ma dách, 1989, 36–61. p.

A tu do mány sze re pe a cseh szlo vá ki ai ma gyar szel le mi élet ben. An két a ki sebb sé gi
tu do mány fo gal má ról, hely ze té ről, sze re pé ről és jö vő be li fel ada ta i ról. In Új
Min de nes Gyûj te mény 9. Tár sa da lom tu do má nyi ér te ke zé sek. Bratislava,
Ma dách, 1990, 163–216. p. 

Iro da lom és sport. Egy iro dal már sport kap cso la tai a gyer mek évek től öreg ko rig. In
Ma dách nap tár 1991. Po zsony, Ma dách, 1990, 215–224. p.

Írói cen te ná ri u mok 1992−ben. In Ma dách nap tár 1992. Po zsony, Ma dách, 1991,
80–81. p. 

Írói év for du lók 1993−ban. In Ma dách nap tár 1993. Po zsony, Ma dách, 1992,
98–100. p.

A szlo vá ki ai ma gyar köz mű ve lő dés ala ku lá sa 1918−tól 1945−ig. In Fe je ze tek a cseh -
szlo vá ki ai ma gyar ság tör té ne té bõl. Po zsony, Kalligram, 1993, 217–257.
p.

Ta más Mi hály és Si mon Meny hért. In Ma dách ka len dá ri um 1997. Po zsony, Madách−
Posonium, 1996, 56–57. p. 

Egy me rész köl tői in du lás mér le ge. In Escorial avagy a Cs-tartomány.
Bratislava–Dunaszerdahely, Madách−Posonium–Lilium Aurum, 2002,
17–26. p. 

Vass Lász ló vi szon tag sá gos pá lyá ja. In Rozs nyói Ka len dá ri um 2006. Rozs nyó, Pákh
Press Könyv− és Lap ki adó, 2005, 45–46. p.
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Fo lyó irat ok ban meg je lent cik kek, ta nul má nyok, re cen zi ók

A re form kor me gyei éle té nek és vá lasz tá sa i nak raj za Arany Já nos köl té sze té ben.
Fák lya, 1954. 8–9. sz. 38–42. p.

350 éves Cer van tes Don Quijotéja. Új Szó, 1955. áp ri lis 30., 7. p.
Janko Jesensky: De mok ra ták. Új Szó, 1955. jú ni us 11., 7. p.
Walt Whitman em lé ké nek. Új Szó, 1955. jú li us 6., 5. p.
Gabriel Chevallier: Bot rány Clochemerle−ben. Új Szó, 1955. jú li us 30., 7. p.
Gon do la tok a Gul li ver író já ról. Új Szó, 1955. no vem ber 25., 6. p.
Ma gyar is ko lá ink prob lé má i ról. Fák lya, 1955. 2. sz. 3. p.
Kri ti ka és mű. Fák lya, 1956. 3. sz. 28–30. p.
Több meg ér tést és köz lé si le he tő sé get a fi a tal írók szá má ra. Hoz zá szó lás az Iro dal −

munk hely ze té ről c. vi tá hoz. Új If jú ság, 1956. má jus 26., 5. p.
Egy köl tő út ja [Bá bi Ti bor: Ha zám, ha zám c. vers kö te te]. Fák lya, 1956. 6. sz.

30–33. p.
Kri ti kai utó hang iro dal munk múlt évi ter mé sé ről. Fák lya, 1956. 7. sz. 24–26. p.;

1956. 8. sz. 18–20. p.; 1956. 9. sz. 6–8. p.
Mar tin Kukučín: Ház a hegy ol da lon. Új Szó, 1956. ok tó ber 10., 6. p.
Kell itt a szó [Cson tos Vil mos vá lo ga tott ver sei]. Sza bad Föld mû ves, 1956. ok tó ber

21., 10. p.
Egy igaz mon dó köl tő a XVI. szá zad ban. A Hét, 1957. ja nu ár 5., 14. p.
Meg em lé ke zés Csepreghy Fe renc ről. A Hét, 1957. már ci us 17., 16. p.
Iro dal mi és saj tó gyo mok. 1. rész. A Hét, 1957. áp ri lis 14., 16. p.
Iro dal mi és saj tó gyo mok. 2. rész. A Hét, 1957. jú ni us 2., 9. p.
Vá lasz „Zsolt” Ön gól! cí mű po le mi kus írá sá ra. A Hét, 1957. au gusz tus 11., 15. p.
Vé re hul ló sze re lem [Győry De zső re gé nye]. A Hét, 1957. au gusz tus 25., 16. p.
Ivan Krasko ma gyar nyelven.. Új Szó, 1957. au gusz tus 31., 7. p.
Lí ránk hely ze te és pers pek tí vái. A Hét, 1. rész: 1957. ok tó ber 13., 12. p.; 2. rész:

1957. ok tó ber 20., 10–11. p.; 3. rész: 1957. no vem ber 10., 10–11. p.;
4. rész: 1957. no vem ber 17., 14–15. p.

Nem hal meg az, ki mil li ók ra köl ti dús él te kincseit… Em lé ke zés Arany Já nos ra. A
Hét, 1957. ok tó ber 27., 15. p.

Hviezdoslav és a Kis fa ludy Tár sa ság. Nép nap tár, 1958, 142–144. p.
Gon do la tok és gon do lat éb resz té sek a Ná das há zak ol va sá sa után [Sel  lyei Jó zsef el −

be szé lé sei]. Iro dal mi Szem le, 1958. 1. sz. 140–144. p.
Cson tos Vil mos kö szön té se [A köl tő 50. szü le tés nap já ra]. Iro dal mi Szem le, 1958.

2. sz. 63–67. p.
A kor társ írók he lye, sze re pe és meg be csü lé se iro da lom ta ní tá sunk ban. Szo ci a lis ta

Ne ve lés, 1958. 10. sz. 298–303. p.
Az Égő föld he lye és je len tő sé ge Eg ri élet mű vé ben. Iro dal mi Szem le, 1959. 1. sz.

155–160. p.
Eg ri Vik tor Égő föld jé ről. Új Szó, 1959. már ci us 14., 6. p.
Lo sonc ról in dult el, és Lo sonc ra tért vis  sza [Meg em lé ke zés Kár mán Jó zsef ről]. A

Hét, 1959. már ci us 15., 16. p.
Za la Jó zsef ver sei. Új Szó, 1959. áp ri lis 2., 7. p.
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Ozsvald Ár pád új kö te te [A jú dá sa én nem le het nék cínű vers kö tet]. A Hét, 1959.
má jus 24., 16. p.

Egy élő köl tő ha gyo mány ér té kű élet mű ve [Győry De zső: Zen gő Dunatáj]. Iro dal mi
Szem le, 1959. 3. sz. 437–441. p.

Te het sé ges köl tő ve gyes ér té kű tel je sít mé nye [Monoszlóy De zső: Csak egy szer
élünk]. Iro dal mi Szem le, 1959. 3. sz. 478–480. p.

Köl té sze tünk hely ze te és prob lé mái [Vi ta in dí tó elő adás a Szlo vák Író szö vet ség Ma −
gyar Szek ci ó já nak tag gyű lé sén]. Iro dal mi Szem le, 1959. 4. sz. 565–585.
p.

Sza bó Bé la út ja írói nap ló ja tük ré ben [Az élet pe re mén]. Új Szó, 1960. feb ru ár 27.,
8. p.

Győry De zső 60 éves. Új Szó, 1960. már ci us 18., 5. p.
Gyurcsó Ist ván új ver sei [Te rem tő idő ben]. Iro dal mi Szem le, 1960. 2. sz. 303–306.

p.
Mik száth he lye a ma gyar kri ti kai re a lis ta pró zá ban. Új If jú ság, 1960. jú ni us 7., 10.

p.
Egy so kat vi ta tott könyv [Luis Aragon: Nagy hét]. Iro dal mi Szem le, 1960. 3. sz.

444–449. p.
A nagy érett sé gi [Győry De zső re gé nye]. Iro dal mi Szem le, 1960. 4. sz. 618–620. p.
Peter Karvaš sza tí rái [Az ör dög nem al szik]. Iro dal mi Szem le, 1961. 1. sz. 116–118.

p.
Egy el ké sett könyv tra gi kus idő sze rű sé ge [Fábry Zol tán: Pa lack pos ta]. Iro dal mi

Szem le, 1961. 2. sz. 242–246. p.
A mű bí rá lat hely ze té ről. Új Szó, 1961. feb ru ár 16., 4. p.
Egy nép sze rű ma gyar or szá gi író nő [Sza bó Mag da]. Iro dal mi Szem le, 1961. 4. sz.

472–475. p.
Drá mai után pót lá sunk. Új Szó, 1961. már ci us 11., 6–7. p.
Gyurcsó Ist ván: He gye ken−völ gye ken. Iro dal mi Szem le, 1962. 1. sz. 86–88. p.
Egy me rész köl tői in du lás mér le ge [Cselényi Lász ló: Ke sely lá bú csi kó ko rom]. Iro dal -

mi Szem le, 1962. 4. sz. 441–444. p.
Bú csú Sas An dor tól. Iro dal mi Szem le, 1962. 5. sz. 507–508. p.
Váz la tos kép az utób bi évek né hány drá má já hoz. Iro dal mi Szem le, 1962. 5. sz.

543–546. p.
Eg ri Vik tor no vel lá i ról [Ke se rű ég bolt]. Iro dal mi Szem le, 1962. 6. sz. 652–656. p.
Ve res Já nos új ver sei [Tü zek és vi rá gok]. Hét, 1962. 25. sz. 14–15. p.
A köl tői után pót lás szü le té se. Hét, 1962. 26. sz. 9. p.
Élet kö zel ség és mű vé szet. Új Szó, 1963. má jus 23., 5. p.
Le ma ra dás, se ma tiz mus és utó se ma tiz mus. Hét, 1963. 24. sz. 14–15. p.
Dé nes György: Hal lod, hogy zeng nek a fák? Iro dal mi Szem le, 1963. 2. sz. 214–216.

p.
A ma gyar iro da lom év for du lói [Ba tsá nyi Já nos, Berzeviczy Ger gely, Gár do nyi Gé za,

Bródy Sán dor]. Iro dal mi Szem le, 1963. 3. sz. 327–329. p.
Vizs gá ló dá sok egy író mű he lyé ben [Lehocky Te réz: Fol tok a na pon]. Új Szó, 1963.

már ci us 30., 8. p.
Váz la tok Fábry Zol tán kri ti kai port ré já hoz [Harmadvirágzás]. Iro dal mi Szem le, 1963.

6. sz. 650–654. p.
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Tő zsér Ár pád ver sei [Mo gor va csil lag]. Új Szó, 1963. au gusz tus 17., 8. p.
A re a liz mus prob lé mái. Iro dal mi Szem le, 1964. 2. sz. 148–153. p.
Er dé lyi Já nos. Iro dal mi Szem le, 1964. 4. sz. 336–337. p.
Rácz Oli vér: Meg tud tam, hogy élsz. Iro dal mi Szem le, 1964. 5. sz. 263–269. p.
Ordódy Ka ta lin új köny ve [Du ná ról fúj a szél]. Iro dal mi Szem le, 1964. 5. sz.

445–447. p.
Bú csú Tóth Ti bor tól. Iro dal mi Szem le, 1964. 6. sz. 485–486. p.
Egy köl tői szin té zis kí sér le te és le he tő sé ge. Iro dal mi Szem le, 1964. 7. sz.

630–633. p.
Egy köl tő fej lő dé se két kö tet mér le gén [Monoszlóy De zső: Vir rasz tó sze re lem]. Iro -

dal mi Szem le, 1964. 8. sz. 756–759. p.
Győry De zső: Az élő vá la szol. Iro dal mi Szem le, 1964. 10. sz. 932–935. p.
Kos suth La jos. Hét, 1964. 12. sz. 14. p.
A no vel la író Duba Gyu la [Csil lag ta lan égen strucc ma dár]. Hét, 1964. 30. sz. 14–15.

p.
Tóth Ti bor (1921–1964). Új Szó, 1964. jú ni us 3., 4. p.
Gon do la tok egy vers kö tet ol va sá sa köz ben [Gyurcsó Ist ván: Nyug ta lan ének]. Új

Szó, 1964. au gusz tus 8., 10. p.
Egy ki lenc ven öt éves pe da gó gus ün nep lé se [Gömöry Já nos]. Hét, 1964. 25. sz. 14.

p.
Barta La jos sze re pe a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ban. Hét, 1964. 46. sz. 14.

p
Gyurcsó Ist ván kö szön té se. Iro dal mi Szem le, 1965. 1. sz. 1–2. p. 
Egy vi ta üt kö ző pont já nak vizs gá la ta [Vá lasz Juraj Zvara cik ké re]. Iro dal mi Szem le,

1965. 1. sz. 39–43. p. 
Szlo vá ki ai ma gyar iro da lom 1964−ben. Iro dal mi Szem le, 1965. 2. sz. 153–156. p.
Szín vo nal és fel ké szült ség [A kri ti ka hely ze te]. Új Szó, 1965. jú ni us 26., 9. p.
Pró zánk út ja a mi nő sé gi ki vá lasz tó dás fe lé. Iro dal mi Szem le, 1. rész. 1965. 7. sz.

662–664. p.; 2. rész. 8. sz. 741–744. p.; 3. rész. 9. sz. 826–828. p.
A ki sebb sé gi hely zet ki ala ku lá sá nak kö rül mé nyei Cseh szlo vá ki á ban 1918 után. Iro -

dal mi Szem le, 1966. 3. sz. 136–239. p.
A ki sebb sé gi mes si a niz mus a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ban. Iro dal mi Szem le,

1966. 4. sz. 340–342. p.
Gömöry Já nos ha lá lá ra. Iro dal mi Szem le, 1966. 6. sz. 481. p.
Könyv ki adá sunk vi szo nyai a pol gá ri Cseh szlo vá ki á ban. Iro dal mi Szem le, 1966. 6.

sz. 537–540. p.
Ma gyar mű vé sze ti élet az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban. Iro dal mi Szem le,

1966. 7. sz. 653–657. p.
A ma gyar saj tó hely ze te és meg osz lá sa a pol gá ri Cseh szlo vá ki á ban. Iro dal mi Szem -

le, 1. rész. 1966. 9. sz. 815–817. p.; 2. rész. 10. sz. 921–924. p.
A Sar ló tör té ne te [Ba logh Ed gár: Hét pró ba]. Új Szó, 1966. ja nu ár 30., 4. p.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom út ja 1918 és 1945 kö zött. Új Szó, 1966. no vem −

ber 26., 5. p.
Egy ér de kes fo lyó irat meg in du lá sa és azon na li el ha lá sa 1931−ben [Új Mun ka]. Iro -

dal mi Szem le, 1967. 1. sz. 51–53. p.
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A Masaryk Aka dé mia ér té ke lé sé nek kér dé se. Iro dal mi Szem le, 1967. 3. sz.
249–251. p.

Egy ki vá ló pe da gó gus ju bi le u ma [Tóth Fe renc]. Hét, 1967. 11. sz. 11. p.
Vis  sza te kin tés Kas sák La jos pá lyá já ra. Hét, 1967. 12. sz. 12. p.
Né ze tek és val lo má sok [A szov jet iro da lom ról]. Hét, 1967. 45. sz. 10–11. p.
Forbáth Im re [nek ro lóg]. Új Szó, 1967. má jus 18., 5. p.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar if jú sá gi moz ga lom tör té ne té ből. Iro dal mi Szem le, 1967. 6.

sz. 537–544. p.
Fábry és a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom tör té net−írás. Iro dal mi Szem le, 1967. 7.

sz. 607–609. p.
Is ko lai szín ját szá sunk múlt ja. Hét, 1968. 2. sz. 9. p.
Milan Pašút kö szön té se. Új Szó, 1968. feb ru ár 16., 7. p.
A meg új ho dá si fo lya mat és a ma gyar ság jo gai [Vá lasz Ru dolf Olšinský cik ké re]. Új

Szó, 1968. áp ri lis 26., 7. p.
Tom pa Mi hály em lé ke ze te. Iro dal mi Szem le, 1968. 7. sz. 615–620. p.
Ha gyo mány és fej lő dés ös  sze füg gé sei. Iro dal mi Szem le, 1968. 8. sz. 742–747. p.
Tu do má nyos éle tünk fej lő dé sé nek prob lé mái 1918−tól nap ja in kig. Új Szó, 1968. ok −

tó ber 27., 5. p.
A prog res  szív ér tel mi ség prob lé mái és sze re pe ki sebb sé gi éle tünk ben. Hét, 1968.

49. sz. 9–10. p.
Kö szönt jük a hat van éves Cson tos Vil most. Iro dal mi Szem le, 1968. 9. sz. 817–818.

p.
A no vel lis ta Darkó Ist ván. Iro dal mi Szem le, 1968. 10. sz. 896–899. p.
Ki sebb sé gi mű ve lő dés ügyünk ed di gi út jai és táv la tai. Hét, 1968. 43. sz. 9. p.
Hit tel, em ber ség gel … Új Szó, 1968. de cem ber 15., 10. p.
Egy kró ni ka mar gó já ra [Vá lasz E. Fe hér Pál nak]. Hét, 1969. 5. sz. 14. p.
Kas sa sze re pe és ha tá sa Ka zin czy éle té ben és élet mű vé ben. Iro dal mi Szem le,

1969. 2. sz. 154–159. p.
Az igé nyes ség és kor sze rű ség pél dá ja [Kár mán Jó zsef]. Iro dal mi Szem le, 1969. 3.

sz. 244–251. p.
Köl té sze tünk 20 éve [Ke rek asz tal−be szél ge tés]. Va sár na pi Új Szó, 1969. má jus 11.,

8–9. p.
Új mű vek és fej lő dé si je len sé gek a cseh szlo vá ki ai ma gyar re gény írás ban. Iro dal mi

Szem le, 1969. 10. sz. 946–951. p.
Fábry Zol tán 1897–1970. Iro dal mi Szem le, 1970. 5. sz. 385–387. p.
An két iro dal munk ról. Iro dal mi Szem le, 1970. 7. sz. 649–655. p.
Az Agnus Dei he lye Eg ri re gény írói mű he lyé ben. Iro dal mi Szem le, 1970. 8. sz.

758–761. p.
A bú csú csak a tö ré keny test nek szól [Fábry Zol tán]. Hét, 1970. 25. sz. 12. p.
Egy ki vá ló pe da gó gus ju bi le u ma [Krammer Je nő]. Hét, 1970. 25. sz. 14. p.
Simándy Pál és a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság. Iro dal mi Szem le, 1971. 1. sz. 4–6. p.
A ma gyar nyel vű saj tó hős ko rá nak tör té ne te. Iro dal mi Szem le, 1971. 2. sz.

171–173. p.
A CSKP ha tá sa a ki sebb sé gi ma gyar szel le mi ség re és iro da lom ra a két vi lág há bo rú

kö zött. Iro dal mi Szem le, 1971. 5. sz. 403–409. p.
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Az A Hét és a ro má ni ai ma gyar szel le mi élet. Iro dal mi Szem le, 1971. 8. sz.
749–752. p.

Gaál Gá bor út ja. Iro dal mi Szem le, 1972. 5. sz. 401–403. p.
Darkó Ist ván (1902–1972). Iro dal mi Szem le, 1972. 7. sz. 583–584. p.
Mik száth Kál mán ról – szü le té sé nek 125. év for du ló ján. Iro dal mi Szem le, 1972. 8.

sz. 713–721. p.
Vozári De zső (1904–1972). Iro dal mi Szem le, 1971. 10. sz. 944–945. p. 
Pe tő fi for ra dal mi örök sé gé nek ápo lá sa a ha la dó saj tó ban 1918–1938 kö zött. Iro dal -

mi Szem le, 1973. 1. sz. 21–25. p.
Pe tő fi−pá lyá za tok a cen te ná ri um ide jén. Iro dal mi Szem le, 1973. 1. sz. 81–82. p.
Fučík és a cseh szlo vá ki ai ma gya rok. Iro dal mi Szem le, 1973. 2. sz. 143–145. p.
Győry De zső lí rai élet mű vé nek fel dol go zá sa [Szeberényi Zol tán: A vox humana po é −

tá ja]. Iro dal mi Szem le, 1973. 3. sz. 278–281. p.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar va ló ság iro da lom. Iro dal mi Szem le, 1973. 8. sz. 738–747.

p.
Kós Kár oly pá lyá ja és pél dá ja. Iro dal mi Szem le, 1974. 1. sz. 8–11. p.
Dar vas Jó zsef. Iro dal mi Szem le, 1974. 1. sz. 75–76. p.
A né pi írók moz gal má nak iro dal mi for rá sai [Var ga Rózsa–Patyi Sán dor: A né pi írók

bib li og rá fi á ja]. Iro dal mi Szem le, 1974. 2. sz. 180–181. p.
Dobossy Lász ló: A kö zép−eu ró pai em ber. Iro dal mi Szem le, 1974. 3. sz. 271–274.

p.
A ma gyar or szá gi Ma gyar Írás és kap cso la ta a szlo vá ki ai ma gyar iro da lom mal. Iro dal -

mi Szem le, 1974. 4. sz. 354–358. p.
Sze mel vé nyek szo ci a lis ta pró zánk előz mé nye i ből. Iro dal mi Szem le, 1974. 5. sz.

410. p.
Darkó Ist ván le ve les lá dá já ból. Iro dal mi Szem le, 1974. 6. sz. 555–557. p.
Fogarassy Lász ló kö szön té se. Iro dal mi Szem le, 1975. 1. sz. 82. p.
Pe tő fi és a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság. Iro dal mi Szem le, 1. rész. 1975. 2. sz.

171–173. p.; 2. rész. 4. sz. 379–381. p.; 3. rész. 6. sz. 571–573. p.; 4.
rész. 7. sz. 626–629. p.

Si mon Ist ván (1926–1975). Iro dal mi Szem le, 1975. 7. sz. 649–650. p.
Rá kó czi Fe renc ről. Iro dal mi Szem le, 1976. 3. sz. 255–259. p.
Em lé ke zés az iro dal mi pró bál ko zá sok ide jé re. Iro dal mi Szem le, 1976. 6. sz.

557–562. p.
Fábry Zol tán Ady−él mé nye. Iro dal mi Szem le, 1976. 7. sz. 649–654. p.
Ké pek egy Ipoly men ti köz ség múlt já ból. Iro dal mi Szem le, 1976. 8. sz. 717–723.

p.
Iro dal mi kis le xi kon [Az Ipoly völ gyé nek és kör nyé ké nek írói]. Iro dal mi Szem le, 1976.

8. sz. 755–761. p.
„Vá lo ga tás ra van szük ség”. Tá bor tûz, 1976, már ci us 11., 18. p.
Tom pa Mi hály és Szlo vá kia. Hét, 1976. 38. sz. 21. p.
Pá lya kép Sas An dor ról. Új If jú ság, 1976. 2. sz. 5. p.
Hős kor és di let tan tiz mus [Ada lé kok a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom el ső sza ka −

szá nak fej lő dé si ne héz sé ge i ről]. Iro dal mi Szem le, 1977. 1. sz. 61–65. p.
Kö szön tő [A vágsellyei Vö rös mar ty Klub 10 éve]. Iro dal mi Szem le, 1977. 1. sz.

73–74. p.
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A va ló ság von zá sá ban. Nem ze ti ség és tu do mány [Vi ta]. Iro dal mi Szem le, 1977. 3.
sz. 263–264. p.

Új köny vek a Ko runk ról. Iro dal mi Szem le, 1977. 5. sz. 474–476. p.
Fábry és Ady. Iro dal mi Szem le, 1977. 7. sz. 612–615. p.
Kap cso la ta ink Mik száth Kál mán nal. Hét, 1. rész. 1977. 2. sz. 15. p.; 2. rész. 3. sz.

15. p.
Váz lat Fábry Zol tán kri ti ku si port ré já hoz. Hét, 1977. 32. sz. 14. p.
Ta má si Áron és Sinka Ist ván. Hét, 1977. 38. sz. 11. p.
Ady End ré ről szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján. Hét, 1977. 46. sz. 14. p.
Ady End re és szlo vá ki ai kap cso la tai. Iro dal mi Szem le, 1977. 9. sz. 796–802. p.
Il  lyés Gyu la és a két há bo rú köz ti cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. Iro dal mi Szem le,

1977. 9. sz. 828–832. p.
Kós Kár oly (1883–1977). Iro dal mi Szem le, 1977. 10. sz. 941–942. p.
Kap cso la ta ink Jó zsef At ti lá val. Hét, 1977. 48. sz. 11. p.
Ma gyar or szá gi kri ti kák Fábry Zol tán ról 1945 előtt. Iro dal mi Szem le, 1978. 3. sz.

240–242. p.
A Sar ló és a cseh szlo vá ki ai ma gyar szo ci og rá fi ai iro da lom. Iro dal mi Szem le, 1978.

6. sz. 543–546. p.
Ma rék An tal kö szön té se. Iro dal mi Szem le, 1978. 7. sz. 649. p.
Bú csú Simándy Pál tól. Hét, 1978. 41. sz. 15. p.
Tóth Ár pád ról ha lá lá nak öt ve ne dik év for du ló ján. Hét, 1978. 45. sz. 15. p.
Kaff ka Mar git ról. Hét, 1978. 49. sz. 11. p.
Az el ső ma gyar író nő [Kaff ka Mar git]. Nõ, 1978. 47. sz. 7. p.
So kak is me ret len je, el la po zott ja: Forbáth Im re. Iro dal mi Szem le, 1978. 9. sz.

832–835. p.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom fej lő dé se a két vi lág há bo rú kö zött. Tá bor tûz, 1.

rész: 1978. no vem ber 2., 7. p.; 2. rész: 1978. no vem ber 9., 7. p.; 3. rész:
1978. no vem ber 16., 7. p. 

Forbáth Im re (1898–1967). Tá bor tûz, 1978, no vem ber 9., 6. p.
Sas An dor (1887–1962). Tá bor tûz, 1978. no vem ber 23., 7. p.
Fábry Zol tán (1897–1970). Tá bor tûz, 1978, de cem ber 14., 14. p
Gon do la tok a harmadvirágzás kez de te i ről két év for du ló kap csán. Iro dal mi Szem le,

1978. 10. sz. 936–938. p.
Hu mo ros saj tónk 1938 előtt. Iro dal mi Szem le, 1979. 4. sz. 365–377. p.
A vi lág tu dat és a vi lág ho ri zont kér dé se i nek fel ve té se két há bo rú köz ti ki sebb sé gi iro −

dal mi éle tünk ben. Iro dal mi Szem le, 1979. 5. sz. 418–422. p.
Gyer mek− és if jú sá gi lap ja ink 1919–1938 kö zött. Iro dal mi Szem le, 1979. 6. sz.

533–536. p.
Kap cso la ta ink Sza bó De zső vel. Iro dal mi Szem le, 1979. 6. sz. 568–569. p.
Mó ricz Zsig mond és cseh szlo vá ki ai kap cso la tai. Iro dal mi Szem le, 1979. 6. sz.

547–553. p.
No vel la iro dal munk 1918 és 1938 kö zött. Iro dal mi Szem le, 1979. 8. sz. 740–747.

p.
Far kas Je nő (1922–1979). Iro dal mi Szem le, 1979. 9. sz. 826–827. p.
A ma gyar saj tó tör té ne ti szin té zis el ső kö te te [Kókay György: A ma gyar hír lap− és fo −

lyó irat−iro da lom kez de tei]. Iro dal mi Szem le, 1979. 10. sz. 951–954. p.
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Ba bits iro da lom el mé le ti szin té zis kí sér le te. Hét, 1979. 14. sz. 14. p.
Ko vács Sán dor Iván: Je len lé vő múlt. Hét, 1979. 15. sz. 15. p.
Ba lázs Bél ára em lé ke zünk. Hét, 1979. 20. sz. 15. p.
Vi dé ki tör té net [Tóth Sán dor]. Hét, 1979. 27. sz. 14. p.
Az el ső ma gyar nyel vű hír lap. Iro dal mi Szem le, 1980. 1. sz. 51–56. p.
Jó zsef At ti la cseh szlo vá ki ai kap cso la tai. Iro dal mi Szem le, 1980. 4. sz. 307–310. p.
Köl té sze tünk a het ve nes évek má so dik fe lé ben. Iro dal mi Szem le, 1980. 4. sz.

351–352. p.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom vissz hang ja a két vi lág há bo rú köz ti ma gyar or szá −

gi szo ci a lis ta saj tó ban. Iro dal mi Szem le, 1980. 5. sz. 462–466. p.
Dobossy Lász ló kö szön té se. Iro dal mi Szem le, 1980. 7. sz. 658–459. p.
Mó ricz és Mó ra. Hét, 1980. 50. sz. 14. p.
Bú csú Jócsik La jos tól. Hét, 1981. 6. sz. 11. p.
Dobossy Im re (1908–1981). Hét, 1981. 13. sz. 14. p.
A győ ri Mű hely. Hét, 1981. 19. sz. 15. p.
Jócsik La jos (1940–1980). Iro dal mi Szem le, 1981. 2. sz. 168–169. p.
Ki sebb sé gi iro dal munk kap cso la tai a két há bo rú köz ti ma gyar or szá gi iro da lom mal

és saj tó val. Iro dal mi Szem le, 1981. 5. sz. 439–444. p.
Nép fron tos jel le gű cseh szlo vá ki ai ma gyar tu do má nyos és kul tu rá lis−iro dal mi egye sü −

le tek. Iro dal mi Szem le, 1981. 10. sz. 911–921. p.
Szombathy Vik tor kö szön té se. Hét, 1982. 15. sz. 14. p.
Sé ták a böl cső hely kö rül. Nõ, 1982. 38. sz. 15. p.
Sel  lyei Jó zsef no vel lá ja elé [Ti zen hat li ba pász to ra]. Nõ, 1982. 46. sz. 14. p.
Arany Já nos. Iro dal mi Szem le, 1982. 8. sz. 667–684. p.
Káz mér Er nő vi szon tag sá gos kri ti ku si pá lyá ja. Iro dal mi Szem le, 1983. 5. sz.

437–443. p.
Bú csú Berecz Kál mán tól. Iro dal mi Szem le, 1983. 5. sz. 458. p.
Sze nes Pi ros ka. Iro dal mi Szem le, 1983. 7. sz. 657–660. p.
Az Iro dal mi Szem le plusz fel adat−vál la lá sai. Iro dal mi Szem le, 1983. 8. sz. 695–696.

p.
Sziklay Fe renc. Iro dal mi Szem le, 1983. 8. sz. 760–763. p.
Ba bits Mi hály szlo vá ki ai kap cso la tai. Iro dal mi Szem le, 1983. 9. sz. 773–783. p.
Cseh szlo vá ki ai ma gyar írók Ba bits ról 1918 és 1945 kö zött. Iro dal mi Szem le, 1983.

9. sz. 784–789. p.
Kós Kár oly ról szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján. Iro dal mi Szem le, 1983. 10. sz.

949–951. p.
Be ve ze tő. Iródia Fü ze tek, 1983. 2. sz. 3. p.
Sze nes Pi ros ka: Csil lag a hom lo kán. Nõ, 1983. 20. sz. 15. p.
Két part közt fut a víz [Ta más Mi hály]. Nõ, 1983. 49. sz. 18. p
Ásguthy Er zsé bet (1895–1984). Nõ, 1984. 9. sz. 14. p.
Va rázs lat nél kül [Vozári De zső]. Nõ, 1984. 33. sz. 18. p.
Gyer mek ko rom és anya nyel vem. Nõ, 1984. 51–52. sz. 38–39. p.
Györffy Ist ván ról. Hét, 1984. 8. sz. 14. p.
Vécsey Zol tán (1892–1984). Hét, 1984. 29. sz. 10. p.
Ásguthy Er zsé bet (1895–1984). Iro dal mi Szem le, 1984. 4. sz. 357–358. p.
Gyóni Gé za. Iro dal mi Szem le, 1984. 7. sz. 642–649. p.
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Petneházy Fe renc (1913–1984). Iro dal mi Szem le, 1984. 7. sz. 657. p.
Ba lázs And rás le ve le Ba lázs Bé la Sar ló−kap cso la tá ról. Iro dal mi Szem le, 1984. 9. sz.

862–864. p.
Rá kos Pé ter kö szön té se. Iro dal mi Szem le, 1985. 2. sz. 156–158. p.
Em lé ke zés Vass Lász ló ra. Iro dal mi Szem le. 1985, 4. sz. 348. p.
Ko vács End re (1911–1985). Iro dal mi Szem le, 1985. 6. sz. 548–549. p.
A Nyu gat−szer kesz tő Mó ricz Zsig mond le ve le zé se. Iro dal mi Szem le, 1985. 9. sz.

854–856. p.
Iro dal mi pa ró di ák a két há bo rú köz ti saj tó ban. Iro dal mi Szem le, 1985. 10. sz.

936–944. p.
Vass Lász ló (1905–1950). Hét, 1985. 18. sz. 10. p.
If jú mun kás ok és sar ló sok Vö rös Ba rát sá gá nak tör té ne te. Iro dal mi Szem le, 1986. 4.

sz. 341– 361. p.
Az Út sze re pe a Vö rös Ba rát ság fel len dí té sé ben. A nyolc van éves Ba logh Ed gár nak

sze re tet tel aján lom. Iro dal mi Szem le, 1986. 7. sz. 632–635. p.
Boross Zol tán kö szön té se. Iro dal mi Szem le, 1986. 8. sz. 722. p.
A Tichy test vé rek. Iro dal mi Szem le, 1986. 8. sz. 726–737. p.
Kas sák La jos és szlo vá ki ai kap cso la tai. Iro dal mi Szem le, 1987. 3. sz. 231–242. p.
Páz mány Pé ter ről. Ha lá lá nak há rom száz öt ve ne dik év for du ló ján. Iro dal mi Szem le,

1987. 3. sz.. 264–265. p.
Az ér sek új vá ri re ál gim ná zi um pad ja i ban. Iro dal mi Szem le, 1987. 4. sz. 411–422. p.
Még egy szer Kas sák La jos szlo vá ki ai kap cso la ta i ról. Iro dal mi Szem le, 1987. 7. sz.

686–690. p.
Bú csú Szombathy Vik tor tól. Iro dal mi Szem le, 1987. 9. sz. 976–977. p.
Egy alig is mert író nőnk. Ásgúthy Er zsé bet írói pá lyá ja. Iro dal mi Szem le, 1987. 10.

sz. 1072–1080. p.
In ten zív je len lét [Cselényi Lász ló]. Iro dal mi Szem le, 1988. 3. sz. 225. p.
Az el ső ma gyar nyel vű iro dal mi fo lyó irat [Ma gyar Museum]. Hét, 1988. 25. sz. 10.

p.
Szink ron ban ke rül tünk...? [Csáky Pál, Tóth Lász ló, Turczel La jos.] Hét, 1988. 31. sz.

10–11. p.
Ér sek új vár és Sar ló. Iro dal mi Szem le, 1988. 6. sz. 623–635. p.
Tu do má nyos éle tünk hely ze te és pers pek tí vái. Iro dal mi Szem le, 1989. 8. sz.

843–848. p.
Tu dós és em ber. Rá kos Pé ter 65 éves. Iro dal mi Szem le, 1990. 2. sz. 167–171. p.
Is me ret sé gem és ba rát sá gom Győ ri De zső vel. Iro dal mi Szem le, 1990. 3. sz.

297–302. p.
Sáfáry Lász ló. Iro dal mi Szem le, 1990. 9. sz. 953–954. p.
A cseh szlo vá ki ai ma gyar köl té szet át fo gó an to ló gi á ja [Szé lén az or szág út nak – Cseh −

szlo vá ki ai ma gyar köl tők 1919–1989]. Iro dal mi Szem le, 1990. 9. sz.
986–991. p. [Rec: Sze lén az or szág út nak. Cseh szlo vá ki ai ma gyar köl tők
1919–1989. Bu da pest, Regio, 1990]

Simándy Pál szlo vá ki ai mis  szi ó ja. A Hét, 1991. 1. sz. 11. p.
Es ter házy Já nos, a po li ti kus és az em ber. 1. rész: A Hét, 1991. 17. sz. 12–13. p.;

2. rész. 18. sz. 12–13. p.
Márai Sán dor és Ásgúthy Er zsé bet. A Hét, 1991. 51. sz. 16. p.
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A kompilláció szen te sí té se [Fónod Zol tán: Kő táb lá ink]. Iro dal mi Szem le, 1991. 6.
sz. 646–657. p.

Fábry Zol tán ke re sett igaz sá gai és el zu hant re mé nyei 1. Elő szó egy Fábry−tanul−
mánykötethez. Iro dal mi Szem le, 1991. 7. sz. 747–759. p.

A po zso nyi Terebessy test vé rek [Ket tős port ré a sar lós nem ze dék ga lé ri á já ba]. Iro -
dal mi Szem le, 1991. 9. sz. 899–910. p.

Vá lasz Fónod Zol tán nak. Iro dal mi Szem le, 1991. 11. sz. 1159–1166. p.
A Ma dách Im re iro dal mi díj 1990−ben [Tő zsér Ár pád, Peter Andruška, Turczel La jos].

Iro dal mi Szem le, 1991. 11. sz. 1229–1232. p.
Em lé ke zés Far kas Jen őre. Új Szó, 1992. ja nu ár 30., 5. p.
Szombathy Vik tor (1902–1987). A Hét, 1992. 15. sz. 16–17. p.
Ka rin thy Fe renc 1921–1992. A Hét, 1992. 16. sz. 16–17. p.
Re mény és fé le lem kö zött [Grendel La jos, Gyurcsík Iván, Gyurgyík Lász ló, Tő zsér Ár −

pád, Turczel La jos]. Iro dal mi Szem le, 1992. 4. sz. 339–354. p.
A nő gyű lö let má ni á ku sa, August Strindberg. A Hét, 1992. 20. sz. 16–17. p.
Sze re tet re mél tó írók a mes  szi múlt ból. A Hét, 1992. 41. sz. 14–15. p.
Kom lós Ala dár szlo vá ki ai mű kö dé se [Em lé ke zés szü le té sé nek szá za dik év for du ló −

ján]. A Hét, 1992. 50. sz. 15. p.
Iro dal munk iro da lom tör té net−írá si prob lé mái a két há bo rú kö zött. Iro dal mi Szem le,

1. rész: 1992. 7. sz. 755–762. p.; 2. rész. 8. sz. 859–867. p
A Ma dách Im re−iro dal mi díj 1991−ben [Tő zsér Ár pád, Turczel La jos, Zalabai Zsig −

mond]. Iro dal mi Szem le, 1992, 8. sz. 885–890. p.
Az ér sek új vá ri re ál gim ná zi um mint iro dal mi és tu do má nyos éle tünk mű he lye 1918

és 1938 kö zött. Iro dal mi Szem le, 1992, 11. sz. 1212–1220. p.
Kom lós Ala dár pá lya kez dé se és ké sőb bi iro dal mi kap cso la tai. Iro dal mi Szem le,

1992, 12. sz. 1279–1286. p.
Az öreg kő fej tő. Morvay Gyu la vá lo ga tott no vel lái. Új Szó, 1992. jú li us 23., 8. p. 
Peéry Re zső: Bú csú Mó ricz Zsig mond tól. Elő szó Turczel La jos. Ke le ti Nap ló, 1992,

9. sz. 3. p. 
Ma dách és a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság. Ke le ti Nap ló, 1. rész: 1992. 7. sz. 3. p.;

2. rész. 8. sz . 3. p.
Darkó Ist ván 1902–1972. Ke le ti Nap ló, 1992. 10. sz. 3. p.
Simándy Pál és Lo sonc. Ke le ti Nap ló, 1. rész. 1993. 1. sz . 3. p.; 2. rész. 2. sz. 3.

p.
Sze nes Pi ros ka: Nyár elő. Elő szó Turczel La jos. Ke le ti Nap ló, 1993, 3. sz. 4. p.
Morvay Gyu la: Ron gyász. Elő szó Turczel La jos. Ke le ti Nap ló, 1993, 4. sz. 4. p.
Neubauer Pál: Bó ko ló kő szen tek a hí don. Ke le ti Nap ló, 1993, 5. sz. 4–5. p.
Schalkház Sá ra: Fe ke te fu ru lya. Elő szó Turczel La jos. Ke le ti Nap ló, 1993, 7. sz.

4–5. p.
Sziklay Fe renc: A ke nyér. Ke le ti Nap ló, 1993, 8. sz. 4–5. p.
Jaczkó Ol ga, N.: Egy na rancs mag. Ke le ti Nap ló, 1993, 9. sz. 4–5. p.
Lá nyi Meny hért: Saulus meg té ré se. Ke le ti Nap ló, 1993, 11. sz. 4–6. p.
Ta más Mi hály: Út az eső ben. Ke le ti Nap ló, 1993, 12. sz. 4–5. p.
Új kor szak mezs gyé jén. Iro dal mi Szem le, 1993, 2. sz. 68–73. p.
Az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság két nő író ja [Em lé ke zés Sze nes Pi ros ká ra és Sze −

nes Er zsi re]. Va sár nap, 1993, 6. sz. 12. p.
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A tra gi kus sor sú Ölvedi Lász ló [Em lé ke zés szü le té se 90. év for du ló ján]. A Hét, 1993,
22. sz. 7. p.

Ré gi és új tü rel met len sé gek, el fo gult ság ok [Utó hang a Fábry−vitához]. Iro dal mi
Szem le, 1. rész. 1993. 5. sz. 80–88. p.; 2. rész. 6. sz. 82–90. p. 

A Ma dách Im re Iro dal mi Díj 1992−ben Farnbauer Gá bor nak Az ibo lya il la ta cí mű mű −
vé ért, Il lés An ná nak és Rácz Oli vér nek Peter Karvaš Minifreskók cí mű mű −
vé nek mű vé szi tol má cso lá sá ért [Turczel La jos, Tő zsér Ár pád]. Iro dal mi
Szem le, 1993, 9. sz. 95–96. p.

Ma gyar nyel vű is ko lai ok ta tás és nép mű ve lés az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban.
Iro dal mi Szem le, 1993, 10. sz. 68–79. p. 

Jú li us Balco: A hat  tyú nya kú he ge dű. Lib res  szó. Iro dal mi Szem le, 1993, 10. sz. 89.
p.

Grendel La jos: Einstein ha rang jai. Lib res  szó. Iro dal mi Szem le, 1993. 10. sz.
89–90. p.

Nagy tu dós le he tett vol na [Turczel La jos vis  sza em lé ke zé se Arany A. Lász ló ra]. Új
Szó, 1993. jú ni us 30., 150. sz. 7. p. 

Em lé ke zés Lá nyi Meny hért re szü le té se 100. év for du ló ján. A Hét, 1993, 48. sz. 11.
p.

Meg ké sett em lé ke zés Szenteleky Kor nél ra. A Hét, 1994, 16. sz. 15. p.
Di ák ko ri em lé ke im Göndöcs Lász ló ról. A Hét, 1994, 20. sz. 10–11. p.
Va len tin Beniak ma gyar iro dal mi kap cso la tai. A Hét, 1994, 23. sz. 14–15. p. 
Vis  sza te kin tés Hubik Ist ván pá lyá já ra. A Hét, 1994, 32. sz. 9. p.
Em lé ke zés egy ki vá ló an gol író ra [Huxley, Aldous Leonard 1894–1963]. A Hét,

1994, 33. sz. 12. p.
Bú csú Fogarassy Lász ló tól. A Hét, 1994, 40. sz. 9. p.
Em lé ke zés Szalatnai Re zső re szü le té se 90. év for du ló ján. A Hét, 1994, 43. sz. 11.

p.
A Ma gyar Mi ner va he lye a két há bo rú köz ti iro dal mi saj tónk ban. Iro dal mi Szem le, 1.

rész. 1994. 4. sz. 59–68. p.; 2. rész. 5. sz. 83–90. p. 
Ásgúthy Er zsé bet: Por lep te fi gu rák. Ke le ti Nap ló, 1994, 2. sz. 4–5. p.
Sebesi Er nő: A vak em ber éj jel lát. Ke le ti Nap ló, 1994, 4. sz. 4–5. p.
Ba logh Ed gár: Lel ki is me ret és po li ti ka. Ke le ti Nap ló, 1994, 6. sz. 6–7. p.
Ma gyar egye sü le tek az egy ko ri Fel ső−Ma gyar or szá gon és az el ső Cseh szlo vák Köz −

tár sa ság ban. Ke le ti Nap ló, 1. rész. 1994. 5. sz. 10–11. p.; 2. rész. 6. sz.
10–11. p. 

A ma gyar ság jo gi hely ze te az el ső Cseh szlo vák Köz tár sa ság ban. Ke le ti Nap ló, 1.
rész. 1994. 10. sz. 12–13. p.; 2. rész. 11. sz. 11–13. p.

Em lé ke zés egy bá tor, har cos írónk ra. Szalatnai Re zső (1904–1977). Ke le ti Nap ló,
1994, 11. sz. 3. p. 

Hubik Ist ván ha lá lá ra. Új Szó, 1994. jú li us 13., 4. p.
Könyv nap ok ’94. Va sár nap, 1994, 27. sz. 3. p.
Cseh szlo vá ki ai ma gyar könyv mű vé sze ti tö rek vé sek 1918–1945 kö zött. Iro dal mi

Szem le, 1994, 7–8. sz. 112–122. p. 
Ma gyar író szer vez ke dé si kí sér le tek az el ső Cseh szlo vá ki á ban. Iro dal mi Szem le,

1994, 9. sz. 87–95. p. 
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Szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi trip ti chon Márai Sán dor ról. Iro dal mi Szem le, 1994, 11.
sz. 36–43. p. 

Ön élet rajz. Do ku men tu mok Fogarassy Lász ló ról. Iro dal mi Szem le, 1994, 11. sz.
82–85. p. 

Szalatnai Re zső 1904–1977. Iro dal mi Szem le, 1994, 12. sz. 65–71. p. 
El fe lej tett év for du lók ’94−ben. Sza bad Új ság, 1994, 52. sz. 11. p.
Tű nő dé sek Mécs Lász ló köl tői sor sá ról szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján. Iro dal -

mi Szem le, 1995, 1. sz. 47–59. p. 
Új könyv a Sar ló ról. Iro dal mi Szem le, 1995. 3. sz. 91–94. p.
Két könyv a két há bo rú köz ti cser ké sze tünk ről [Fogarassy Lász ló: A ma gyar cser −

kész moz ga lom Cseh szlo vá ki á ban 1919–1939, Lilium Aurum, 1992; Vá −
gás Ist ván: A Mi La punk és Scherer La jos. Sze ged 1994]. Iro dal mi Szem -
le, 1995, 4. sz. 89–93. p. 

Rá kos Pé ter bá tor sá ga. A Hét, 1995, 7. sz. 13. p. 
Dobossy Lász ló 85 éves. Új Szó, 1995. au gusz tus 8., 183. sz. 5. p.
Az eu ró pa i ság esz mé nyé vel [Ada lé kok a 85 éves Dobossy Lász ló port ré já hoz]. Nap,

1995, 33. sz. 12. p.
Vis  sza pil lan tó. II. Rá kó czi Fe renc em lé ké nek őr zé se, ápo lá sa Szlo vá ki á ban és Kár −

pát al ján 1918 és 1938 kö zött. Va sár nap, 1. rész. 1995. 38. sz. 4. p.; 2.
rész. 39. sz. 4. p.

Tardoskeddtől Pé csig [A 90 éves Morvay Gyu la kö szön té se]. Új Szó, 1995. ok tó ber
6., 8., 231. sz. 6. p.

Brogyányi Kál mán mű kri ti kai és mű vé szet tör té ne ti mun kás sá gá ról. Iro dal mi Szem -
le. 1995, 9. sz. 75. p. 

Em lé ke zés Maléter Ist ván ra, az 1956−os már tír, Maléter Pál édes ap já ra. Sza bad Új -
ság, 1. rész. 1996. 31. sz. 9. p.; 2. rész. 32. sz. 9. p.

A szlo vá ki ai ma gyar író szö vet ség és fő is ko lák gya nú ban. Em lé kek 1956−ból. Sza bad
Új ság, 1996, 39. sz. 1., 4. p.

Ke re sem Ternyei Lász ló po zso nyi is me rő se it, ro ko na it. Sza bad Új ság, 1996, 42. sz.
15. p.

Boross Zol tán kö szön té se. Sza bad Új ság, 1996, 43. sz. 9. p.
Ezer ki lenc száz öt ven hat ül dö zött je [Ba bos Lász ló]. Sza bad Új ság, 1996, 44. sz. 9. p.
Kul tu rá lis ha gyo má nya ink. Sza bad Új ság, 1996, 51–52. sz. 25. p. 
Ko vács End re és a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. Iro dal mi Szem le, 1996, 7–8.

sz. 93–108. p.
II. Rá kó czi Fe renc em lé ké nek őr zé se, ápo lá sa Szlo vá ki á ban és Kár pát al ján 1918 és

1938 kö zött. Iro dal mi Szem le, 1997, 1. sz. 65–74. p.
Pár hu zam és kü lönb ség [Cseh szlo vák Ki sebb ség ku ta tó In té zet az el ső Köz tár sa ság −

ban]. Sza bad Új ság. 1997, 7. sz. 9. p.
Bú csú Oswald Ist ván tól. Sza bad Új ság, 1997, 7. sz. 11. p.
Egy el fe lej tett szlovenszkói ma gyar re gény. Bá lint Ala dár: MUDr. Dar vas. Sza bad Új -

ság, 1. rész. 1997. 10. sz. 8. p.; 2. rész. 11. sz. 8. p.
Fábry Zol tán és Az éh ség le gen dá ja. Sza bad Új ság, 1997, 34. sz. 8. p.
Egy hos  szú lá to ga tá som Fábry Zol tán nál. Kö zel kép, ér de kes ada lé kok kal. Sza bad

Új ság, 1997, 44. sz. 5. p.
Kap cso la ta im Fábry Zol tán nal. Iro dal mi Szem le, 1997, 11–12. sz. 63–70. p. 
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Min den ko ri kö tő dé se im a sza bad ság harc em lé ké hez [Rész let az 1998. már ci us 15−
én Szalkán el hang zó ün ne pi be széd ből]. Új Szó, 1998. már ci us 14., 9. p.

A fel nőt té vá lás ko ra. 1968. au gusz tus 21. – ma gyar szem mel [Fónod Zol tán,
Turczel La jos, Duba Gyu la, Sidó Zol tán, Lo vász At ti la, Popély Gyu la,
Kövesdi Kár oly, Lehocky Te réz]. Sza bad Új ság, 1998, 33. sz. 5., 11. p.

Az Iro dal mi Szem le nyi tott az iro dal mi irány za tok előtt. Iro dal mi Szem le, 1998,
5–6–7. sz. 27–29. p.

Holota Já nos és Ér sek új vár. Iro dal mi Szem le, 1998, 5–6–7. sz. 134–135. p. 
Vass Lász ló vi szon tag sá gos pá lyá ja [A szo ci a lis ta re zsim ide jén nem le he tett ki ad −

ni mun ká it]. Va sár nap, 1998, 50–51. sz. 14. p. 
Kö zös ér té kek után ku tat [Jegy ze tek egy re gi o ná lis ki adá sú, de Kö zép−Eu ró pá ra is

ki te kin tő ma gyar or szá gi lap ról, a Li mes ről]. Új Szó, 1999. feb ru ár 27., 48.
sz. 9. p.

Egy po li ti kai köl tő [Berkó Sán dor meg íté lé se év ti ze de kig el len té tes volt, a ne ki já ró
el is me rést a rej tett ös vény cí mű lí rai ha gyo mány an to ló gi á ban kap ta meg].
Va sár nap, 1999, 12–13. sz. 21. p. 

Egy Kö zép−Eu ró pá ra is ki te kin tő ma gyar or szá gi lap ról. Iro dal mi Szem le, 1999, 1–2.
sz. 46–47. p. 

Em lé ke im. Ka ted ra, 1999. 2. sz. 3. p.
Két meg je lent kö te té vel egye dü li stí lust ho zott [A nyolc van éves Lehocky Te réz író nő

kö szön té se]. Új Szó, 2000. feb ru ár 24., 45. sz. 10. p.
Em lé ke zés fa lu si is ko lás ko rom ra. Tü csök, 1999/2000, 7. sz. 14–15. p. 
Hol él, mit csi nál Gyö nyör Jó zsef? [A jog fosz tott ság kor sza ká nak ő vé gez te el a leg −

ala po sabb ku ta tá sát, ám évek óta hi ány zik köz éle tünk ből.] Va sár nap,
2000, 15–16. sz. 19. p.

Bú csú és kö szön tés [Gon do la tok idő szá mí tá sunk új ez red− és szá zad for du ló ján]. Ka -
ted ra, 2001, 5. sz. 3., 13. p.

Vis  sza te kin tés a ma gyar is ko lák 1949 és 1959 köz ti vis  sza ren de zé sé re. Va sár nap,
2002, 39. sz. 14–15. p.
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zött. Iro dal mi Szem le, 2002, 9. sz. 40–50. p.
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a sze re pe]. Új Szó, 2000. szep tem ber 3., 204. sz. 8. p.

Ki sebb sé gi éle tünk ki tű nő össz ké pe. Új Szó, 2000. szep tem ber 19., 218. sz. – Új
Szó [Könyv jel zõ], 2002. 5. sz. 3. p. 
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2002, 11. sz. 80–84. p.
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Szem le, 2004, 2. sz. 58–59. p.
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Turczel La jos ról szó ló írá sok, in ter júk 

Arany könyv be ke rült [Ma gyar Örök ség dí jat ka pott Turczel Lajos]. Új Szó, 1998.
szep tem ber 21., 1. p.

Bertha. Éva: Mun ká mat szol gá lat nak te kin tet tem. Re mény, 1992, 51–52. sz. 6. p.
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Fukári, Va lé ria: La jos Turczel sedemdesiatročný. Slovenské poh¾ady, 1987. 9. sz.
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Gra tu lá lunk, Ta nár Úr! Sza bad Új ság, 2000, 2. sz. 8. p. 
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Grendel Ágo ta: Egy eu ró pai út buk ta tói [Be szél ge tés Turczel La jos sal, a Nyi tott Eu −
ró pá ért−díj jal ki tün te tett iro da lom tör té nés  szel, egye te mi ok ta tó val]. Új Szó,
2001. jú ni us 11., 133. sz. 5. p. 

Gye pes Aran ka: Pro Probitate. Re mény, 2004, 27. sz. 5. p.
Gyurkovits Ró za: Két kor szak pár hu za mai. A Hét, 1991, 8. sz. 6–7. p.
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Új Szó, 1998. ja nu ár 14., 5. p. 
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nész pá lyá ja...]. Új Szó, 2004. jú ni us 21., 142. sz. 1. p.

Koncsol Lász ló: Turczel La jos kö szön té se [Kö szönt jük a 75 éves Turczel La jost]. Iro -
dal mi Szem le, 1992, 10. sz. 1010–1013. p. 
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Koncsol Lász ló: Üd vöz let Turczel La jos nak. Hét, 1982, 36. sz. 14. p.
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sz. 66–67. p. 
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jos cí mű kis mo nog rá fi á já ról]. Iro dal mi Szem le, 2002, 5. sz. 78–79. p. 
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Pašiaková, Jaroslava: Tisz tel gés Turczel La jos előtt. Iro dal mi Szem le, 1987, 7. sz.
681–683. p.
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Rá kos Pé ter: Turczel La jos ról és hoz zá. Iro dal mi Szem le, 1987, 7. sz.. 684–685. p.
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Szeberényi Zol tán: Turczel La jos. Tá bor tûz, 1982/1983, 27. sz. 15. p.
tallósi: A mun ka az én or vos sá gom [Turczel La jos iro da lom tör té nész nek át ad ták a

Lotz Já nos−em lék ér met]. Új Szó, 1997. jú ni us 6., 129. sz. 1. p.
Tallósi: A re mény szim bó lu ma [Michal Kováč fo gad ta a nyolc van éves Turczel La jost].

Új Szó, 1997. szep tem ber 4., 1. p.
Tallósi Bé la: Iden ti tás tu da tunk erő sí tő je [A cseh szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség élet −

rajz író ja, Turczel La jos ta nár úr nyolc van éves]. Új Szó, 1997. szep tem ber
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Turczel La jos mun kás sá gá ról [Duba Gyu la, Do bos Lász ló, Tő zsér Ár pád, Grendel La −
jos, Tóth Kár oly, Balla Kál mán]. Iro dal mi Szem le, 1988, 1. sz. 54–64. p.

ú: Turczel La jos az idei dí ja zott [Pro Probitate: a meg ros kadt nem ze ten se gí tett, si −
ker rel]. Va sár nap, 2004. 26. sz. 4. p.
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1988 – Fábry Zol tán−díj
1989 – Beth len Gá bor−díj
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1991 – Szlo vák Köz tár sa ság El nö ki Ezüst ér me
1996 – Ka ted ra Ala pít vány – Ka ted ra díj
1997 – Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Kö zép ke reszt je
1997 – Nem zet kö zi Ma gyar Fi lo ló gi ai Tár sa ság Lotz Já nos−em lék ér me
1998 – Ma gyar Örök ség díj
1999 – Szlo vá ki ai Ma gyar Is ko lá kért em lék érem
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2001 – Márai Sán dor Ala pít vány Nyi tott Eu ró pá ért dí ja
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Szeberényi Zol tán: Turczel La jos. Dunaszerdahely, Nap Ki adó, 2002, 155 p.
Sző ke Jó zsef: A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom vá lo ga tott bib li og rá fi á ja (I.) 1945–

1960. Bratislava, Ma dách, 1982, 393 p.
Sző ke Jó zsef: A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom vá lo ga tott bib li og rá fi á ja (II.) 1961–

1970. Bratislava, Ma dách, 1984, 560 p.
Sző ke Jó zsef: A cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom vá lo ga tott bib li og rá fi á ja (III.) 1971–

1980. Bratislava, Ma dách, 1986, 764 p.
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Ös  sze ál lí tot ta Bereck Zsu zsan na
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Jan Jankù egy ko ri mírovi po li ti kai fo gol  lyal az Es ter házy Já -
nos ha lá lá nak 50. év for du ló já val kap cso la tos olmützi és
mírovi meg em lé ke zé se ken ta lál koz tam. A meg em lé ke zés
után né hány nap pal fel ke res tem õt hanušovi cei ott ho ná -
ban, ahol nagy sze re tet tel fo ga dott, s nem csak Es ter házy
Já nos sal kap cso la tos em lé ke it osz tot ta meg ve lem, ha -
nem fel tár ta sze mé lyes éle té nek, szen ve dé sé nek rész le -
te it is. Eb bõl ké szí tet tem el az aláb bi in ter jú szö ve get. A
vég le ges szö veg vál to zat hoz fel hasz nál tam a Jan Jankù ál -
tal ren del ke zé sem re bo csá tott do ku men tu mo kat, il let ve a
ve le ké szí tett in ter júk cseh or szá gi saj tó köz lé se it és Fran -
tišek Šedi vý: Pod věží smrti (Praha, ÚDV, 2000) cí mû visz  -
sza em lé ke zé sé nek mírovi bör tön re vo nat ko zó rész le tét.

1921. jú ni us 3−án szü let tem Hanušovicében. Ki lenc évet ül tem bör tön ben, eb ből kö −
zel egy évet Uher ské Hradište fog há zá ban, a ma ra dé kot pe dig Mírovban. A tár gya lá −
som 1949−ben, Vsetín ben volt, ahol az egyik ül nök egy ko ráb bi ut ca nő volt. A be is −
me rő val lo más ra kín zás sal és „p szi chotron” sze rek nek az éte lünk be va ló ke ve ré sé −
vel vet tek rá. Ez utób bit mi csak „igaz mondó” tab let tá nak hív tuk, s ar ról is mer tük
fel, hogy a szer ve ze tünk be va ló be ke rü lé se után he te kig nem tud tunk alud ni. A ká −
ba fá rad ság s a ve le já ró ve rés és éhez te tés ha tá sá ra min den re rá ve he tő vé vál tunk.
A val la tónk egy Grebeníček ne vű sza dis ta volt. Fia ma a cseh or szá gi kom mu nis ták
ve ze tő je. A bí ró ság el nö ke, Horňan ský (aki a pro tek to rá tus ide jén az An ti bol se vik Li −
ga ve ze tő je volt), min den áron be akar ta bi zo nyí ta ni a kom mu nis ta párt hoz va ló hű −
sé gét, ezért ha za áru lá sért ha lált kért rám. Vé gül élet fogy tig la ni bör tönt kap tam. A
bí ró több ilyen íté let meg ho za ta la után ké sőbb fel akasz tot ta ma gát. A va ló di vét kem
az volt, hogy a szer ve zen dő s az ál ta lam ve ze tett cser kész csa pa tot nem akar tam át −
vin ni a „vörösökhöz”, va gyis az út tö rők höz. 

A ré gen vár erőd ként hasz ná la tos, de 1855−től ál la mi fog ház ként mű kö dő mírovi
bör tön be 1949. de cem ber 15−én szál lí tot tak át har minc hat tár sam mal együt t. A ka −
pun be lül a kö vet ke ző fel irat fo ga dott min ket: „Munkával a sza bad sá gért!” Ke mény
té li hi deg volt már, de en nek el le né re az ud va ron kel lett át öl töz nünk. Mi u tán a ci vil
ru hát le kel lett vet ni, a cso por tot mint egy há rom órán át vá ra koz tat ták me zí te le nül
a fa gyos ud va ron, s csak ek kor kap tuk meg a rab ru hát. Ez volt a fo gadj is ten, de a
ko ráb bi val la tá si mód sze rek, kín zá sok után e fo gad ta tá son már szin te sen ki sem

TANULMÁNYOKINTERJÚ

Van egy befejezetlen sakkjátszmám...

Beszélgetés Jan Janků, egykori mírovi politikai fogollyal
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cso dál ko zott kö zü lük. Azon sem, hogy vé gig kel lett hall gat n unk Gottwald be szé dét,
mely ben a kom mu nis ta el nök a ré gi rend kép vi se lő i nek – szov jet mód sze rek alap −
ján tör té nő – lik vi dá lá sá ról be szélt. Mi vol tunk a MUKL−osok (muž určený k likvidácii
– lik vi dá lás ra ki je lölt sze mély). Mírovi „beu taló” pa pí run kon ott volt a fel ki ál tó je les
ren del ke zés: „Visszatérése nem kí vá na tos!”

Az el iga zí tás után az egész cso por tot egy 15 x 10 mé te res cel lá ba te rel ték, ahol
a be jö vő 36 sze mély ré szé re a föl dön s az eme le tes ágya kon szal ma zsák ok vol tak,
a sa rok ban pe dig a „szük ség” vég zés ére egy ta ka rat lan küb li, s egy vö dör ben víz.
Na pi ada gunk húsz dkg ke nyér volt. Reg gel re fe ke te ká vé (mely ből a zac cot is me −
get tük, az éh ség mi att), dél ben üres le ves és há rom−négy szem főtt krump li, es te
egy koc ka mar maládé vagy egy sze let sza fa lá dé volt a ki sza bott fej adag. Az evés
kap csán a jel szó az volt, hogy amit en ni kap sz, azt azon nal edd meg, mert le het,
hogy a kö vet ke ző pil la nat ban el ve szik tő led. Ilyen kis fej ada got csak a po li ti kai fog −
lyok kap tak az ak ko ri bör tö nök ben.

Min den cel lá ban volt egy kály ha. Eb be té len na pon ta 6−8 kg sze net vé te lez het −
tünk. A leg hi de gebb tél ben is csak na pi két órát, es te 7−től 9−ig fűt het tünk. Ki lenc −
kor ki kel lett szed ni a pa ra zsat és a ha mut, s a kály hát ki ta ka rí tott ál la pot ban kel −
lett „á tad ni”. A pa rázs ki sze dé se után a kály ha szin te azon nal ki hűlt, s az éj sza kát
már fog vacog tató hi deg ben töl töt tük.

Fü röd ni egy szer egy hó nap ban le he tett gyor sí tott ütem ben. Ilyen kor szin te ke −
resz tül haj tot tak min ket a zu ha nyo zó kon. Vagy szap pa noz ni, vagy a szap pant le mos −
ni nem ju tott elég idő. Me leg víz vi szont volt. Al só ne műt há rom ha von ta egy szer cse −
rél het tünk.

A sú lyos fi zi kai mun ka (föld alat ti szenyvízelvezető ásá sa) ha mar ki ké szí tet te az
em ber szer ve ze tét. Negy ven öt ki ló ra fogy tam, majd kór ház ba ke rül tem. Itt az egyik
bör tön or vos köz ben já rás ára, ke gye lem ből, a kön  nyebb nek szá mí tó sza ni téc mun ká −
ra osz tot tak be, ahol a be teg el lá tás, s az or vos sá gok ki osz tá sa volt a mun kám. Me −
net köz ben fo lyo sós szol gá la tot is vé gez tem, ta ka rí tot tam, ételt hord tam stb., s így
a hí rek hez is kön  nyeb ben hoz zá ju tot tam. 

Es ter házy Já nost, ér ke zé se után a IX. rész le gen tar tot ták be zár va, mert ez volt a
tbc−s ra bok szá má ra ki je löl ve. Ne kik egész nap ju kat a cel lá ban kel lett el töl te ni ük. A
cel lák ban 12−15 rab volt együt t. Ke ze lé sük az ún. PAS−kúrával tör tént. Ez a Para
amino sali cil rö vi dí té se, ame lyet na pon ta szed tek a be te gek. Na pi 36 tab let tá val
kezd ték, majd en nek szá ma fo ko za to san fel emel ke dett 46−ig, s vis  sza. A gyógy szert
sze dő sze mély bő re et től a gyógy szer től, azon túl, hogy kel le met len sza got árasz −
tott, tel je sen be sár gult, sőt be sár gí tot ta ru há ját, ágy ne mű jét is. Emelett a té bé cé −
sek még az Acal ci um chlorá tum glukonikum ne vű gyógy szert is szed ték. So kan meg −
for dul tak ezen a rész le gen, pl. Oto Mádr (je zsu i ta szer ze tes, ma Prá gá ban él, 16
évet volt Mírovban), Ru dolf Dušek (a prá gai Szent Ig nác temp lom pap ja), Felix
Peska, Fran tisek Šedi vý (író), Vlado Jukl (po zso nyi pap), Ruda Sprin ger, Jozef Mojžiš
(šu mavai pap), Karel Kukal (ma Bern ben él), Jenda Biďovský, Anton Huvar Nový
Jičín ből, egy Pod statský ne vű pap Lytenčicéből, Stanislav Végel, Otčenášek (Hradec
Králove−i püs pök), a szlo vák Sylvester Krčméry, a kas sai Gabriel Novák, il let ve Fran −
ta Her man Nagy szom bat ból, aki ugyan csak együtt volt Es ter házy Já nos sal. Es ter −
házy ne mes mél tó ság gal vi sel te sor sát, so ha nem pa nasz ko dott. Ma gas, vé kony
alak ja már mes  szi ről fel tűnt a bör tön fo lyo són, ahol min dig fel emelt fej jel s „messzi
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né ző te kin tet tel” ment vé gig. So vány, szin te át tet sző volt a tes te. Kü lö nö sen az uj −
ja i ra em lék szem. Csont és bőr volt. So kat szen ve dett, de ez a szen ve dés nem tör −
te meg, mert nagy lel ki erő vel, egye nes ge rinc cel vi selt el min dent. Na gyon jól meg −
ér tet te ma gát a cseh arisz tok ra ták kal, Pod statský vagy Bukvoj bá ró val. Ez utób bi val
gyak ran lát tuk őket a fo lyo són kart kar ba fűz ve be szél get ni. Amíg azon ban bá ró
Bukvoj kis sé fleg ma ti ku san, ci ni ku san be szélt sa ját sor sá ról s ko ráb bi éle té ről, Es −
ter házy alig be szélt ön ma gá ról. Leg in kább – szin te min dig – Is ten ről s a lel ki dol gok −
ról be szél ve vi gasz tal ta sors tár sa it.

El mond ha tom, hogy együtt ül tem sok hí res em ber rel, olya nok kal, akik kel a hét −
köz na pi élet ben bi zo nyos, hogy nem ta lál koz hat tam vol na. Ne ves arisz tok ra ták, ér −
tel mi sé gi ek, pro fes  szo rok. A bör tön te hát egy ben egy kép zés is volt so kunk szá má −
ra. A szo bán (ti tok ban) min den es te más−más tar tott elő adást, s ilyen kor a leg vál to −
za to sabb té mák ról esett szó. 

Az egész sé ge sek a bör tön ben dol goz tak. A volt bör tön ká pol ná ban posz tó ka bá to −
kat, rab ru hát ké szí tet tek, az asz ta los mű hely ben pe dig mé tert („co los tok”) sze rel tek
ös  sze. Na pi bé rük 20 fil lér volt. Az ös  sze gyűj tött pénzt a börtöben köl töt tük el kü −
lön fé le dol gok adás vé te lé vel. Per sze itt is volt meg adott nor ma, amit tel je sí te ni kel −
lett. Aki le ma radt a nor má ban, nem kap ha tott cso ma got, csök kent a fej adag ja, nem
me he tett sé tá ra stb. A bün te tés ben lé vők ke nyér adag ját na pi 12 dkg−ra csök ken tet −
ték. A fi zi kai bán tal ma zás, éhez te tés min den na pos volt. A ra bok ki vol tak szol gál tat −
va az őrök (leg több jük anal fa bé ta volt) pri mi tív ösz tö ne i nek, sza dis ta haj la ma i nak. A
bün te tés több faj tá ját is ki e szel ték s al kal maz ták. A szö ké si kí sér le tért na po kig tar −
tó gúzs ba kö tés és ve rés járt, va la mely til tott te vé keny sé gen va ló raj ta ka pá sért na −
po kig nem ürít het tük a cel la küb li jét. A na pi ne gyed órás sé tán az őr gyak ran fu tást
ve zé nyelt, ami re a be teg, idős ra bok kép te le nek vol tak, s ezért a fe gyen cek egy mást
lök ték és ta pos ták a föl dön. Nem vol tak te kin tet tel a rab egész sé gi ál la po tá ra sem.
Egy Gerat ne vű po zso nyi pa pot, aki ugyan csak Es ter házy val volt egy zár ká ban, egy
al ka lom mal fe gyel mi ként na pok ra sö tét zár ká ba („kor rek ció”−ba) tet tek. Mi vel en nek
kö vet kez té ben nem kap ha tott ke ze lést sú lyos cu kor baj ára, itt a zár ká ban kel lett ki −
szen ved nie, tel je sen ma gá ra ha gyat va. Mi egész ség ügyi ek hi á ba til ta koz tunk az
ilyen mód sze rek el len. Nem volt fo ga nat ja. Az ilyen ese tek után az tán ne künk kel −
lett a holt tes te ket ös  sze gyűj te ni, s le szál lí ta ni a be já ra ti to rony alá, ahon nét az
olmützi ham vasz tó ba vit ték őket.

A fe gyel me zés, mint em lí tet tem, ma gán zár ká val tör tént. A ma gán zár ka 10 nap
vagy et től több ide ig tar tó el zá rást je len tett azon fű tet len és sö tét föld alat ti kam rák
va la me lyik ében, ame lyek se gít sé gé vel a ko ráb bi év szá zad ok so rán a vá rat fű töt ték.
Ki lenc ilyen sö tét kam ra („kop ka”) volt itt a mírovi bör tön ben. Ezek te hát ré gen ke −
men cék vol tak, amely ből egy szel lő ző já rat ve zet te a me leg le ve gőt a vár fel sőbb ter −
me i be. Hos  sza hét lé pés volt. A be já rat nál meg lé vő kar nyúj tás nyi szé les sé ge pe dig
egy re szű kült, a vé gén lé vő, már em lí tett szel lő ző nyí lás irá nyá ba és szé les sé gé nek
mé re té re. A zár kán nem volt ab lak, s ezért ál lan dó le ve gő hi ány gyö tör te az em bert.
Fény és le ve gő ugyan is csak a már em lí tett 30 x 30 cen ti mé te res mé re tű szel lő zőn
ke resz tül ju tott be a zár ká ba. A leg rö vi debb idő a tíz na pos el zá rás volt, mely nek so −
rán a fej adag 12 dkg ke nyér és egy csaj ká nyi víz volt. Há rom na pon ta egy szer ad tak
me leg ételt. A rab nak ru há it le vet ve, egy pok róc cal ta ka ródz va, me zí te le nül kel lett
alud nia azon a be ton tek nő sze rű va la min, amit ágy nak ne vez tek. Va ló já ban azon ban
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ez csak egy beton vájú volt. Aki ide be ke rült, már pe dig a ra bok kö zül nem so kan tud −
ták el ke rül ni ezt a he lyet, an nak a túl élés hez pon to san meg sza bott idő be osz tás ra
volt szük sé ge, hogy ne es sen sú lyos de pres  szi ó ba. Te hát be osz tot ta: mi kor éne kel,
sza val, tart elő adást fenn han gon, imád ko zik, sé tál stb. Így ez zel a ke gyet len mód −
szer rel sem tud tak meg tör ni min ket. Bohoušek Zelen ka volt re pü lő tiszt az öt ve nes
évek ele jén, a leg na gyobb éhez te tés ide jén, Krisz tus−fe jet fa ra gott ke nyér ből, ami −
nek anya gát a ra bok ad ták ös  sze. (Re cept: a ke nye ret so ká ig kell rág ni, majd 3−4
na pig er jed ni hagy ni egy edény ben. Amint így meg szi lár dul, for mál ha tó vá vá lik. Az el −
ké szült szob rot hiper mangá nal kell be ken ni, hogy fé nye sen csil log jon.) Ez zel a mód −
szer rel fa rag tak a ra bok sakk fi gu rát, ottoni ked ve se ik re em lé kez te tő tár gya kat stb. 

Mírovban leg in kább csak po li ti kai fog lyok vol tak be zár va, el vét ve ke rült oda egy−
 e gy köz tör vé nyes bű nö ző is. Az öt ve nes évek ben sok pap volt ve lünk be zár va. Volt
olyan év, hogy 130 pap volt a mírovi bör tön fog lya. A bör tön ben 400 rab szá má ra
volt ele gen dő hely, ami kor azon ban én benn vol tam, a ra bok szá ma ezer kö rül moz −
gott. Emel lett fo lya ma tos volt az át me nő for ga lom. Az ide−o da szál lí tott ra bo kat gyak −
ran tar tot ták át me ne ti idő re ná lunk.

A pa pok csak ti tok ban vé gez het ték hi va tá su kat. Én a gyógy szer tár ban ki pré sel −
tem a kint ről ka pott (be csem pé szett) sző lőt, majd en nek le vét er je dés után kis üveg −
fó li ák ba töl töt tem, s rá ír tam, hogy szem csepp vagy va la mi más gyógy szer nek a ne −
vét. Ezt az tán min dig oda vit tem, ahon nét jel zés ér ke zett, hogy va la mely pap ti tok −
ban mi sét fog tar ta ni. A do log ba per sze be kel lett avat ni a bör tön or vo so kat is, akik
nem árul ták el, sőt tá mo gat ták ezt a te vé keny sé get. Az os tyát a kony hán egy Zajíček
ne vű cuk rász ké szí tet te liszt ből. Mind ez per sze ti tok ban folyt, az őrök nem tud hat −
tak sem mit. Ha ti tok ban mi sét tar tott egy pap, ak kor min dig volt az aj tó nál egy rab,
aki vi gyá zott, s je lez te, ha őr kö ze le dett. Ak kor min den ki visza ült a he lyé re.

Ha az őrök gya nút fog tak, ak kor cel la ku ta tást ren del tek el. Ez volt a „fil cung”, va −
ló szí nű leg azért, mert az őrök ilyen kor filc tal pat tet tek a ci pő jük re, hogy ész re vét le −
nül kö ze led hes se nek, s raj ta ütés sze rű en vé gez zék a cel la át ku ta tá sát. Ilyen kor a
benn lé vők nek min den hol mi ját ki for gat ták, be le ért ve a szal ma zsá kot is. Ha tal mas
ren det len sé get hagy tak ma guk után. A ra bok nak ilyen kor rend sze re sen me zí te len re
kel lett vet kőz ni ük (más kor is), s órá kon kel eresztül így áll ni uk a kö ve ze ten, azért,
hogy a smas  sze rek ki de rít sék, mit rej tünk a ru ha alat t, mert át ku tat ták a rab ru hát
is. A pa pok a mi sé zés mel lett fel osz tot ták egy más kö zött a szent írás fe je ze te it, s
em lé ke zet ből – ki me lyi ket is mer te job ban – vé cé pa pír ra le ír ták az egész Bib li át. Ezt
az tán da ra bo ra szed ve hasz nál ták fel egy− e gy val lá sos ös  sze jö ve tel al kal má ból.
Gyón tat tak is, de ké sőbb a tit kos rend őr ség (ŠtB) be épí tett pa po kat is alka la ma zott
ügy nök ként, hogy azok a ra bok gyón ta tá sán ke resz tül is in for má ci ók hoz jus sa nak, s
in for mál ják fel jebb va ló i kat. 

A be sú gók tól min dig tar ta ni kel lett, mert azok el árul ták az ilyen tit ko kat, s ilyen −
kor éj sza kai „fil cun gokat” tar tot tak. Így ta lál ták meg a vé cé pa pír ra írt Szent írást is,
amely sze rin tem a vi lá gon az egyet len ilyen volt. Jó len ne, ha meg len ne va la hol. Át −
ku tat ták a gyógy szer tá rat és a kis la bo ra tó ri u mot is, de az orvosparanc snok nak, akit
Ivan Gomu li ak nak hív tak, s egy ru szin fiú volt, si ke rült még idő ben el tün tet ni az ott
tá rolt bort.

A sza ká csot és az or vost vagy a szan itészt időn ként ki en ged ték, hogy a kony há −
ra vagy a gyógy szer tár ba szük sé ges esz kö zö ket meg ve gye. Ezt Mohel nicén tud tuk
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el vé gez ni, mert ott volt gyógy szer tár és üz let. Ezek az al kal mak ar ra is le he tő sé get
ad tak, hogy a ti tok ban vé cé pa pír ra írott le ve le ket, üze ne te ket (cse hül úgy hív tuk,
hogy „moták”) ki csem pés  szük a bör tön ből. Rend sze rint a ru há ba varr va vagy az ing
alá rej tet tük a le ve le ket. Egy idő ben volt egy írás tu dat lan bör tön pa rancs nok, aki so −
ha nem nyi tot ta ki író asz ta lá nak fi ók ját. A ta ka rí tó rab ezt ész re vet te, s leg több ször
itt gyűj töt tük a ki fe lé me nő le ve le ket, amíg nem ke rült al ka lom a ki csem pé szé sük −
re. Ezt ne vez tük „fekete pos tá nak”. A mírovi bör tön nek 4 mé ter vas tag sá gú fa la
van, de ezen is le he tett olyan rést ta lál ni, ame lyen ke resz tül az in for má ci ók ki ju tot −
tak. Be fe lé koc ka cuk rot vagy más dol go kat csem pész tünk, ha az áru ba ezt el le he −
tett rej te ni. Mind ezt csak ak kor, ha épp olyan őr volt, aki kis sé el né zőbb volt, s nem
vég zett tü ze tes el len őr zést. A bör tö nön be lü li kons pi rá ció ki ma gas ló tel je sít mé nye
volt az a fény ké pe ző gép, me lyet szem üveg len csé ből, gyógy sze res kar ton do boz ból
és rönt gen film ből si ke rült há zi lag ös  sze esz ká bál ni. A gép pel több bör tö nön be lü li
fel vé telt is si ke rült ké szí te ni. Ezek egyi kén lát ha tó Es ter házy egyik ko ráb bi párt fo gó −
ja és vé del me ző je, Karel Koch pro fes  szor is, aki egy ide ig ugyan csak itt, a mírovi
fog ház ban ra bos ko dott. (Ha son ló sor sa volt Jirí Křížeknek, aki az Es ter házy el le ni
1947−es per so rán kész volt vé dő ügy vé di sze re pet vál lal ni, eh hez azon ban a Szlo −
vák Nem ze ti Bí ró ság nem adott hoz zá já ru lást.) [Křížek dok tort a Mila da Horáková,
volt cseh nem ze ti szo ci a lis ta pár ti kép vi se lő el le ni kon cep ci ós per egyik fő vád lott ja −
ként 22 évi sza bad ság vesz tés re ítél ték Prá gá ban – M. I. megj.] 

1956 egy kü lön epi zód ja a bör tön éle tem nek. A ma gyar ese mé nyek hí re hoz zánk,
a bör tön be is be ju tott, s lá zas iz ga lom mal vár tuk, hogy mi kor ter jed nek át hoz zánk,
Cseh szlo vá ki á ba is a ma gyar for ra da lom hul lá mai. Saj nos, ez so ha nem kö vet ke zett
be. A fe szült ség ezek ben az idők ben na gyon meg nőtt a bör tö nök ben, s vél he tő en
azon kí vül is. Volt ná lunk ak kor egy Inocent Kubíček ne vű fe ren ces szer ze tes, akit
an  nyi ra őriz tek, hogy még a cel lán be lül is egy vas ket rec ben tar tot ták, ahon nét so −
ha nem jö he tett ki. Ez a fe ren ces pap nagy sze rű en tu dott éne kel ni, szép ba ri ton
hang ja volt, amit ha ki en ge dett, min den hol meg le he tett hal la ni. Egy nap, eb ben a
for ra dal mi idő szak ban, ami kor az ud va ron sé tál tunk, azt hall juk, hogy a fe ren ces
pap nagy han gon a kö vet ke ző ket ki a bál ja: „Itt a Cseh szlo vák Rá dió, ked ves hall ga −
tó ink, fel ol vas suk a cseh szlo vák kor mány prok la má ci ó ját.” Majd el mon dott egy rö −
vid szö ve get, mely nek lé nye ge az volt, hogy a cseh szlo vák kor mány üd vöz li, sőt tá −
mo gat ja a ma gyar or szá gi ese mé nye ket. Abből per sze egy szó sem volt igaz, de ezen
mi nem so ká ig gon dol kod hat tunk, mert a mi szer ze te sünk már be is fe jez te a prok −
la má lást, ami nek a vé gén elkezd te éne kel ni a cseh szlo vák him nuszt. Min den ki
vigyáz ba állt, a min ket vi gyá zó fegy őrök pe dig, akik ret ten tő nagy za var ban vol tak,
hir te len nem tud ták, mit csi nál ja nak. Né me lyi kük vigyáz ba állt, s tisz tel gett, míg nem
az egyi kük fel is mer te a fe ren ces szer ze tes hang ját. „Ez Kubíček!” – üvöl töt te, majd
mind an  nyi an ha nyatt hom lok ro han tak az eme let re, hogy el hall gat tas sák őt. Csak −
hogy ez nem volt olyan egy sze rű, mert az épp ar ra szol gá ló fo lyo sós rá zár ta az aj tót
Kubíčekre, s mi lát tuk lent ről, hogy a kul csot ki dob ja az ab la kon. Így hát pá ter
Kubíček nyu god tan vé gig éne kel het te a him nuszt. Per sze azon nal le fog ták, s ös  sze −
ver ve el szál lí tot ták őt egy másik hely re, ahon nan csak egy fél év múl va ke rült vis  sza
hoz zánk.

Em lék szem, Es ter házy Já nos is na gyon büsz kén járt−kelt ab ban az idő ben, s na −
gyon bí zott a ma gyar for ra da lom győ zel mé ben. An nak le ve ré sé nek hí ré re azon ban
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na gyon ma gá ba ros kadt, s szin te már alig érint ke zett va la ki vel. A szí ne is egé szen
el vál to zott. Ijesz tő en fe hér lett, s nem so ká ra vég leg el is tá vo zott kö zü lünk. 1957
már ci u sá ban a sors úgy hoz ta, hogy a bör tön kór ház sze gé nyes cel lá já ba ápo lás ra
be ke rült Vasiľ Hop ko, gö rög ka to li kus püs pök is, akit 15 év bör tön bün te tés re ítél −
tek. Hopko püs pök vé gig ott volt Es ter házy Já nos ha lá los ágya mel lett. Mi kor lát tuk,
hogy kö ze leg a vég, le pe dők kel el ke rí tet tük az ágyát, s őrt áll tunk az aj tó nál, hogy a
püs pök za var ta la nul el tud ja lát ni a hal dok ló Es ter házyt. Ta nú sít ha tom, hogy ez meg
is tör tént. A püs pök el lát ta őt a szent sé gek kel, fel ad ta szá má ra az utol só ke ne tet,
s vé gig ott volt a hal dok ló gróf mel lett, aki az ő kar ja i ban ad ta vis  sza lel két te rem −
tő jé nek. Em lék szem, ha lá lá nak pil la na ta mind nyá jun kat meg ren dí tett, hisz is mer tük
őt. Ké ré sé nek meg fe le lő en Já nos nak szó lí tot tuk őt, úgy, mint egy jó ba rá tot, s ő va −
ló já ban an nak te kin tett ben nün ket. Büsz ke va gyok, hogy is mer het tem, csak azt saj −
ná lom, hogy ilyen ke gyet len kö rül mé nyek kö zött kel lett ta lál koz nunk.

Az 1956−os esz ten dő nek lett egy má sik kö vet kez mé nye is szá munk ra. Es ter házy
gróf ha lá la után az ad di gi vas szi gor mint ha eny hül ni kez dett vol na. Meg en ged ték
pél dá ul, hogy a bör tö nön be lül sza ba don köz le ked hes sünk, a fej adag ok is meg nőt −
tek, és so kun kat rö vi de sen ki is en ged tek a bör tön ből. Va ló szí nű leg en nek kö szön −
he tő en sza ba dul hat tam én is 1958−ban. 

Le ve let há rom ha von ta egyet küld he tett és kap ha tott a rab. A cen zú rá zott le vél −
ben nem ír ha tott sem mi ről, ami hely ze té re, kö rül mé nye i re utal na. Csak csa lá di
ügyek ről, de ezen be lül is har ma dik sze mély re vo nat ko zó dol gok ról már nem ír ha −
tott. Ilyen kö rül mé nyek kö ze pet te nem igen volt mi vel ki töl te ni a ren del ke zés re ál ló
pa pírt. Cso ma got, lá to ga tást „jó ma ga vi se let tel” ki kel lett ér de mel nie a rab nak. A
lá to ga tás né ha öt per cig tar tott, de a kö ze li hoz zá tar to zó je len lé te, si mo ga tó pil lan −
tá sa, egy− e gy sze re tet tel te li sza va hó na pok ra erőt adott a rab nak. 

A fog lyok egy faj ta időnkívüliség ben él tek, ez adott vé del met és egy ben re ményt is
a kö rül mé nye ken va ló fe lül emel ke dés re. Eb ben kü lö nös sze re pe volt az ün ne pek nek.
So sem fe lej tem el a bör tön ben töl tött ka rá csony es ték, s hús vé ti éj sza kák mé lyen át −
ér zett pil la na ta it. Ka rá csony kor min dig ta lál tunk rá mó dot, hogy va la mely jó han gú rab −
tár sunk az egyik ab lak ból, az egész bör tönt be zeng ve ka rá cso nyi éne ke ket éne kel jen.
Az étel hez rá adás ként ün ne pi me nü járt, ami egy fél főtt to jás ból és egy fél zsöm lé ből
vagy kif li ből állt. A pa pok es te a Szent írás ból idéz tek, s Krisz tus szü le té sé ről be szél −
tek a cel lá ban. Pró bál tuk meg aján dé koz ni egy mást va la mi lyen cse kély ség gel. Egy al −
ka lom mal pl. az egyik pá ter től mind egyi künk ka pott egy szem koc ka cuk rot, s egy csi −
pet nyi vé cé pa pír ra tett do hányt, amit a va cso ra után ün ne pé lye sen meg so dor tunk, s
el is szív tunk. Egy szer ne kem is si ke rült meg lep nem rab tár sa i mat. A pa ti ká ban, a hó −
na pok óta fél re tett liszt ből, cu kor ból egy tész ta mas  szát ke ver tem, amit a csaj ka al já −
ra önt ve a kály ha te te jén, a sze nes vö dör rel le ta kar va meg is sü töt tem, s így szent es −
te a zár ká ban min den ki ka pott egy kis tor tát, ka kaó por ral meg hint ve. Mon da nom sem
kell, a si ker óri á si volt. Hús vét va sár nap rend sze re sen részt vet tünk a ti tok ban meg −
tar tott is ten tisz te le te ken, hisz Krisz tus is úgy szen ve dett, mint mi.

A bör tön ben együtt vol tam több ré gi kom mu nis ta po li ti kus sal is. Kö zü lük is élén −
ken em lék szem Hugo Son nen scheinre (aki a bör tön ben be kö vet ke ző ha lá lá ig Es ter −
házy cel la tár sa volt), a bé csi Rote Fahne cí mű szo ci ál de mok ra ta lap fő szer kesz tő jé −
re, akit a cseh szo ci ál de mok ra ták pe ré be ke ver ve ítél tek el. Gottwald el nök sa ját tit −
ká rát, Steint is le csu kat ta, aki a bör tön ben sem szűnt meg ra jon ga ni egy ko ri zsar −
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no ka irán t. Ve lünk ült az egy ko ri kom mu nis ta párt tit kár Lan da, s a ra bok közt sér tő −
döt ten já ró Novomeský és Husák is, aki itt is han goz tat ta, hogy ő mi lyen nagy kom −
mu nis ta, s eb ből ki fo lyó lag jo gá ban áll pa ran cso kat, uta sí tá so kat osz to gat nia, ar ro −
gán san vi sel ked nie. Malý Svo bo da test őre volt a há bo rú ide jén. Eze ket a sze mé lye −
ket a ra bok kö zös sé ge is meg ve tet te, s nem fo gad ta be, el len tét ben azok kal, akik
meg bá nást ta nú sí tot tak ko ráb bi éle tük vi selt dol ga i val, pl. a szlo vák ál lam vagy a
pro tek to rá tus több hi va ta los kép vi se lő je stb.

Fran tišek Her man, nagy szom ba ti pa ti kus ma gya rul ta ní tott, egy− e gy szó ra ma is
em lék szem.

Mírovi fog vatartása ide jén bör tön or vos ként mű kö dött dr. Hradil, dr. Prokop Drti −
na, dr. Karel Koch.

A ko ráb ban fel so rolt pa po kon kí vül em lék szem még Mas tilák és Tajovský pá te −
rek re, Očenášek, Zela, Juřik, Opasek püs pö kök re. 

Őre ink Kroutil, Kra jčířik, Macháček, Džbánek, Gre pl, Smrč ka és Gebič vol tak (ez
utób bi ket tő volt a két leg sza dis tább em ber, aki vel va la ha ta lál koz tam).

Bör tön pa rancs nok volt: Kohlíček (a pro tek to rá tus ide jén az SS tag ja, de a ho rog −
ke resz tet gyor san vö rös csil lag ra cse rél te, s ke gyet len ke dé se it így foly tat ta to vább),
Stříbrny, Matoušek, Král, Gel bič (paranc snokhe lyettes).

A bör tön rend őr ség tag jai: Kroutil, Hel mut, Sládek és Juříček vol tak (ez utób bi
nem csak sza dis ta, de pro vo ká tor és be sú gó is volt). 

Em lék szem egy ma gyar nem ze ti sé gű be épí tett be sú gó ra is, akit Orosz nak hív tak,
de ál dat lan te vé keny sé ge ha mar le lep le ző dött.

Mírovban ki vég zés nem folyt, Uhorské Hradištében igen. Folya matosan szem be
kel lett néz nünk a ha lál lal, ezért en nek kö zel sé gét is meg szok tuk, va la hogy nem kü lö −
nö sen iz gat ta egyi kün ket sem az a tény, hogy bár mi kor „sor ra ke rül he tünk”. Em lék −
szem, hogy a ha lá los zár kán ma gunk ké szí tet te sakk fi gu rák kal sak koz tam az egyik
rab tár sam mal, Pospíšil lel. Egy szer re vá rat la nul be ron tot tak a smas  sze rek, s a játsz −
ma köz ben hur col ták el ki vé gez ni őt. Ma radt te hát egy be fe je zet len sakk játsz mám...

A cseh szlo vák sztá li niz mus ide jén – 1948 és 1967 kö zött – 451 ezer em bert hur col -
tak meg po li ti kai okok mi att. Az ál la mi bí ró sá gok ez idõ alatt 65 ezer em bert ítél tek
el ugyan csak po li ti kai okok mi att. 2000 sze mély a bör tön ben halt meg, me ne kü lés,
val la tás vagy kín zás kö vet kez té ben 14 726 em ber vesz tet te éle tét. Bí rói íté let tel 242
em bert vé gez tek ki. A leg idõ sebb 73 éves, a leg fi a ta labb egy alig húsz éves fér fi volt.
A po li ti kai fog lyok szá ma 240 ezer volt, pe ren kí vül pe dig 300 ezer sze mélyt tar tot -
tak fog va. A kény szer szö vet ke ze te sí tés idõ sza ka alatt 35 föld mû vest in ter nál tak vagy
bör tö nöz tek be. Kény szer mun ka tá bor ban 186 ezer sze mélyt dol goz tat tak, bün te tett
ka to nai szol gá lat ba 118 ezer em bert so roz tak be. A kom mu nis ta ül dö zé sek kü lön fé -
le for má it át élõ sze mé lyek lét szá ma 451 ezer fõt tesz ki. Csa lád tag ja i kat is ide szá -
mít va ez a szám meg ha lad ja a kétmil li ót (Zpravodaj K. Kon fed er ace pol i tick ých vìzòù
Èeské repub liky, roè. 11. (2004) è. 3. s. 3.; Zlo a Nadì ja. Pra ha, 2005.)
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TANULMÁNYOKLAPSZEMLE

A Historický èasopis 2006−os 
évfolyamának rövid mérlege

Szlo vá ki á ban, no ha a tör té net írás bi zo nyos mér té kig re ne szán szát éli, a tör té né szek
szá má ra ke vés a pub li ká lá si le he tő ség, hi szen csu pán egyet len szi go rú an vett,
rend sze re sen meg je le nő szak fo lyó irat ad er re le he tő sé get: a His torický èasopis.
A fo lyó ira tot a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia Tör té net tu do má nyi In té ze te ad ja ki,
évi négy al ka lom mal, ös  sze sen mint egy 800 ol dal nyi ter je de lem ben. A fo lyó irat fő −
szer kesz tő je a szlo vák tör té net írás ve ze tő sze mé lyi sé ge, Dušan Kováč, a szer kesz −
tő bi zott ság ban pe dig a je len le gi szlo vák his to ri og rá fia pro mi nens (ám nem min den
eset ben a leg prog res  szí vebb) sze mé lyi sé gei ta lál ha tók.

A 2006−os év, amely a fo lyó irat tör té ne té nek 54. év fo lya ma, el ső szá mát (az év −
fo lyam négy szá ma kö zül ta lán a leg jobb) Roman Holec nek, a po zso nyi Come nius
Egye tem pro fes  szo rá nak a ta nul má nya (A pi ac „lát ha tat lan ke ze” vagy a me nedzs -
ment „min den ha tó ke zei”. Új vi ták és mód sze rek a gaz da ság tör té net-írás ban) ve ze −
ti fel, amely ben a gaz da ság tör té ne ti dis kur zus új irány za ta i ról szól, mi köz ben rá mu −
tat ezek szlo vá ki ai hi á nyá ra. A ta nul mány ma gyar szem pont ból is fi gye lem re mél tó,
hi szen szer ző je a je len le gi szlo vák tör té net írás egyik meg ha tá ro zó alak ja, s azon ke −
vés ha zai ku ta tó kö zé tar to zik, akik a nem zet kö zi tu do má nyos élet be is ak tí van be −
kap cso lód nak, s nap ra ké szen fi gye lik a ma gyar or szá gi szak iro dal mat is. Írá sa pe dig
azért is kü lö nö sen ér de kes, mi vel ugyan a leg újabb an gol szász iro da lom ból in dul ki,
ám szá mos pont ban érin ti a ma gyar or szá gi gaz da ság tör té ne tet is. A fo lyó irat 2006.
évi el ső szá má ba be ke rült dol go za tok kö zül ér dek lő dés re tart hat szá mot a Pálffyak
leg je len tő sebb ha zai ku ta tó já nak An na Fundárková nak a ta nul má nya (Pálffy Pál ná -
dor el len té te Lip pay Györ gy esz ter go mi ér sek kel) is, amely ben a szer ző a ne ves fő −
úri csa lád ed dig is gaz dag his to ri og rá fi á ját új ele mek kel bő ví ti. 

A szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség tör té ne tét is érin ti az a té ma, ame lyet Mar tin
Holák dol go zott fel A Hlinka-féle Szlo vák Nép párt és a ka to li kus egy ség ki ala kí tá sá -
nak tö rek vé sei a har min cas évek el sõ fe lé ben cí mű ta nul má nyá ban. A dol go zat ér −
de kes ada lé ko kat szol gál tat a párt au to nó mia tö rek vé se i nek tör té ne té hez, il let ve
a kor szak olyan je len tős sze mé lyi sé ge i nek meg íté lé sé hez, mint Jozef Tiso vagy
Andrej Hlin ka. A fo lyó irat ban ta nul mány ol vas ha tó még töb bek kö zött a hiungnuk
sztyep pei ál la má ról, va la mint az 1960−as évek szlo vá ki ai gaz da sá gi hely ze té nek ko −
ra be li meg íté lé sé ről. A re cen zi ók kö zül B. Ko vács Ist ván Gömörország cí mű mun ká −
já ról írt ér té ke lés tart hat szá mot kü lön ér dek lő dés re.

Bár a His torický èasopis má so dik szá má ban is a 20. szá za di té mák do mi nál nak,
a fo lyó irat ma gyar szem pont ból még is a kö zép kort, il let ve a ko ra új kort il le tő en tar −
tal maz fi gye lem re mél tó ada lé ko kat. Mar tin Šte fánik ugyan is az utol só Ár pád−há zi ki −
rá lyunk, III. And rás itá li ai csa lád já nak, a Morosiniknek ma gyar or szá gi kap cso la ta i ról
ér te ke zik (A Morosinik Ma gyar or szá gon III. And rás ide jén. Két ver zió Tomasi na anya -
ki rály né ha lá lá ról), a ki tű nő ma gyar tör té nész Pálffy Gé za pe dig a po zso nyi ko ro ná −
zá si ün nep sé gek tör té ne té vel kap cso lat ban je gyez egy ér de kes ta nul mányt (Egy
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1526-ból szár ma zó ja vas lat a po zso nyi ko ro ná zá si ce re mó ni á val kap cso lat ban. Egy
ed dig is me ret len, de je len tõs for rás a ma gyar ki rá lyi ko ro ná zá sok tör té ne té hez).

Eb ben a szám ban több olyan re cen zió is ta lál ha tó, amely re ér de mes oda fi gyel ni.
Az egyi ket a fi a tal, de a ma gyar or szá gi szak iro da lom ban rend kí vül ott ho no san moz −
gó szlo vák tör té nész, Miroslav Michela ír ta a Rom sics Ig nác ál tal szer kesz tett Mí -
tosz és em lé ke zet. A Habs burg Bi ro da lom fel bom lá sa az oszt rák és a ma gyar po li -
ti kai elit em lék irat-iro dal má ban cí mű köny vé ről. A má sik fi gye lem re mél tó írás pe dig
Eva Kowal ská tol lá ból szár ma zik, aki nyil ván nem vé let le nül ál lít ja Bahlcke J.
Ungarisch er episkopat und öster re ichis che Mo nar chia cí mű mű vé ről, hogy an nak
Ma gyar or szág 17–18. szá za di tör té ne tét il le tő en az alap mű vek kö zött a he lye.

A fo lyó irat má so dik szá ma két kö zép kor ral fog lal ko zó és két 20. szá za di té má jú
hos  szabb ta nul mányt kö zöl. Ám a leg ér de ke sebb nek Jozef Leik ert köz le mé nye tű nik
(Ladislav Mòaèko el sõ fõ szer kesz tõ sé ge a Kultúrný život élén), amely ben a ki tű nő
kultúrtörténész 1956 szlo vá ki ai iro da lom po li ti kai éle té be nyújt be te kin tést. 

A fo lyó irat har ma dik szá ma vál to za tos, túl nyo mó részt 20. szá zad dal kap cso la tos
és több pon ton a ma gyar tör té ne lem hez is kap cso ló dó anya go kat kö zöl. Ezek kö zül
ki emel ke dő je len tő sé gű Vö rös Lász ló nak, a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia Tör té net −
tu do má nyi In té ze te mun ka tár sá nak a dol go za ta (A szlo vá kok ké pé nek vál to zá sai a
fel sõ-ma gyar or szá gi re gi o ná lis saj tó ban 1914 és 1918 kö zött), amely a fel ső−ma gyar −
or szá gi re gi o ná lis saj tó el ső vi lág há bo rú alat ti szlo vák ké pé nek az át ala ku lá sát is mer −
te ti. A gaz dag jegy zet ap pa rá tus sal el lá tott ta nul mány a je len ko ri szlo vák his to ri og rá −
fi á nak azt a vo na lát rep re zen tál ja, amely a ha gyo má nyos po li ti ka tör té ne ti szte re o tí pi −
ák tól el sza kad va a tör té net írás új út ja it igyek szik kö vet ni: ins pi rá ci ó ját a leg újabb
nem zet kö zi szak iro da lom szol gál tat ja, s el ső sor ban a tár sa da lom tör té ne ti meg kö ze −
lí tést al kal maz za. Írá sá ban Vö rös Lász ló a ta nul mány té má já tól mes  szebb re mu ta tó
ér vén  nyel hív ja fel a fi gyel met ar ra, hogy a du a liz mus ko rá nak ma gyar nyel vű saj tó ja
de egy ben a ma gyar or szá gi köz vé le mény is jól lát ha tó kü lönb sé get tett a „szlo vák
nép”, ill. a szlo vák po li ti ku sok kö zött. Míg az „egy sze rű nép” ál ta lá ban po zi tív tu laj −
don sá gok kal volt fel ru ház va, s a ma gyar ha zá hoz lo já lis és ha za fi as kö zös ség ként
volt be mu tat va, ad dig a Szlo vák Nem ze ti Párt po li ti ku sa it leg in kább a pán szláv jel ző −
vel il let ték, s igye kez tek éle sen el kü lö ní te ni a tö me gek től. Az el ső vi lág há bo rú ide jén
ez a szte re o tí pia ér de kes át ala ku lá son ment át. A „szlo vák nép” meg ne ve zés he lyett
a „szlo vák nem ze ti ség” ki fe je zés hasz ná la ta ho no so dott meg a saj tó ban, a Szlo vák
Nem ze ti Párt po li ti ku sai pe dig pán szláv iz ga tók ból a szlo vák nép/nem ze ti ség ve ze tő −
i vé vál tak. Hogy en nek mi az oka, az a ki tű nő ta nul mány ból ki de rül.

A szlo vák tör té net tu dat szte re o tí pi á i val for dul rész ben szem be a szlo vén Borut
Klab jan ta nul má nya (Olasz or szág és Szlo vá kia a há bo rú ban. Az olasz fa siz mus ha -
tá sa Szlo vá ki á ban a má so dik vi lág há bo rú elõtt és a vi lág há bo rú ide jén) is, hi szen
ed dig a szlo vák fa siz mus fej lő dé se kap csán leg in kább csak a né met ha tás volt is −
mert. Klab jan ta nul má nya vi szont nem hagy két sé get afe lől, hogy Mus so li ni irány vo −
na lá nak a Szlo vák Nép pár ton be lül is vol tak kép vi se lői, s a szlo vák po li ti ká ban is je −
len vol tak azok az erők, ame lyek az olasz fa siz mus sal va ló kap cso la tot a né met do −
mi nan cia egyik gát ja ként pró bál ták – si ker te le nül – tá mo gat ni.

Ér té kes és ada tok ban rend kí vül gaz dag a po zso nyi né met nem ze ti sé gi mú ze um
mun ka tár sá nak, Michal Schvar c nak a ta nul má nya (A Né met Párt szer ve ze ti fel épí té -
sé nek fej lõ dé se és vál to zá sai 1938 és 1945 kö zött), aki ed dig nem ta pasz talt gon −
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dos ság gal és ap ró lé kos ság gal mu tat ja be az 1938 és 1945 kö zött Szlo vá ki á ban
mű kö dő Deutsche Par tei (Né met Párt – DP) szer ve ze ti fel épí té sét.

A har ma dik szám ki vé tel ként erő sí ti azt a vé le mé nyün ket, mi sze rint a His torický
èasopis nem szí ve sen köz li a szlo vák tör té net írás ha gyo má nyos vo na lá tól el té rő
szem lé le tű írá so kat, így a ma gyar szer zők 19., ill. 20. szá za di té má jú ta nul má nya it
sem. Eb be a szám ba vi szont még is be ke rül he tett Janek Ist ván nak, az MTA Tör té net −
tu do má nyi In té ze te mun ka tár sá nak a Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem lé ben ma −
gya rul már nap vi lá got lá tott anya ga, amely a szlo vák ver zi ó ban a Kár olyi Mi hály és
a cseh szlo vák–ma gyar vi szony ren de zé se 1945 és 1948 kö zött cí met vi se li. 

A fo lyó irat 2006. évi ne gye dik szá ma leg in kább a 19. és 20. szá za di tör té ne lem
után ér dek lő dő ket elé gí ti ki, hi szen e szám ban ta lál ha tó négy na gyobb ta nul mány
kö zül há rom nak a 20. szá za di szlo vák tör té ne lem a té má ja, a ne gye dik pe dig, Pich −
ler Ti bor tol lá ból a 19. szá za di nem ze ti etnuzian iz mus prob lé ma kö rét jár ja kö rül.

A 20. szá za di szlo vák tör té nel met érin tő dol go za tok kö zül szá munk ra Alena Bart −
lová ta nul má nya (A Hlinka-féle Szlo vák Nép párt a po li ti kai ese mé nyek ben gaz dag
1935-ös esz ten dõ ben) le het a leg ér de ke sebb, aki a Hlinka−féle Szlo vák Nép párt
1935−ös te vé keny sé gét elem zi. A két vi lág há bo rú kö zöt ti cseh szlo vák tör té ne lem −
mel fog lal ko zó his to ri og rá fia szá má ra az 1935−ös év a kor szak egyik for du ló pont ja.
Eb ben az év ben par la men ti vá lasz tá so kat és el nök vá lasz tást tar tot tak Cseh szlo vá −
ki á ban, de ami et től még ta lán fon to sabb, a nem zet gyű lé si vá lasz tá sok ból a Kon rád
Hein lein ve zet te Szu dé ta né met Párt ke rült ki győz te sen, ez pe dig meg nyi tot ta a köz −
tár sa ság mint egy 3 és fél éves agó ni á ját. A szer zőt – mint az a je len le gi szlo vák tör −
té net írás ra jel lem ző – per sze nem Cseh szlo vá kia prob lé mái fog lal koz tat ják, ha nem
ki zá ró lag az ún. szlo vák kér dés szem szö gé ből vizs gál ja az ese mé nye ket: a Hlinka−
féle Szlo vák Nép párt a vá lasz tá si kam pány ban ki fej tett te vé keny sé gét és a vá lasz −
tá so kon el ért ered mé nye it; az ún. ka to li kus kong res  szus elő ké szü le te it; s nem utol −
só sor ban Masaryk el nök le mon dá sát kö ve tő el nök vá lasz tá si kam pányt. A ta nul −
mány nak ez a ré sze kü lö nö sen ér de kes le het szá munk ra, hi szen a szlo vá ki ai ma −
gyar pár tok nak az el nök vá lasz tás sal kap cso la tos ma ga tar tá sa (Popély Gyu lá nak és
An gyal Bé lá nak kö szön he tő en) már vi szony lag jól do ku men tált. Ezek alap ján pe dig
ér de kes pár hu zam von ha tó ab ban, hogy a köz tár sa sá gi el nö ki szék vá ro má nyo sa,
Edvard Beneš ho gyan ál lít ja sa ját sze mé lye mö gé az őt ko ráb ban olya ke mé nyen bí −
rá ló ma gyar pár to kat, il let ve az auton o mista prog ra mot hir de tő Hlinka−pár tot. Tud −
juk, Beneš az Es ter házy val foly ta tott tár gya lá sa in nem szű köl kö dött a hang za tos ígé −
re tek ben (ame lyek ből az tán szin te sem mi nem va ló sult meg), Bart lová ta nul má nyá −
ból ki de rül, hogy Hlinkát és fő leg Tisót is el ső sor ban ígé re tek kel (töb bek kö zött
Vojtech Tuka eset le ges am nesz ti á já nak le he tő sé gé vel) ál lí tot ta ma ga mö gé.

A His torický èasopis 2006−os szá ma it la poz gat va ös  szeg zés ként el mond ha tó te −
hát, hogy a fo lyó irat szer kesz tői el ső sor ban ha zai anyag ból „főz nek”, s rit kán ad nak
te ret a lap ha sáb ja in más nem ze tek szer ző i nek, il let ve a szer kesz tő ség ál lás pont já −
tól el té rő, avagy az zal va la mi fé le vi tát ger jesz tő dol go za tok nak. A lap ban a 20. szá −
za di szlo vák tör té ne lem erős do mi nan ci á ja mu tat ha tó ki, szin te tel je sen hi ány zik vi −
szont be lő le a Szlo vá ki á ban élő et ni kai ki sebb sé gek tör té ne te. Emi att ta lán hasz nos
len ne, ha a szer kesz tők nyi tot tab bak len né nek olyan dol go za tok és szem lé let előtt
is, amely nem tel je sen vág egy be a je len ko ri szlo vák his to ri og rá fia fő csa pá sá val. 

Si mon At ti la
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Szá munk szer zői

Bereck Zsuzsanna (1954)
könyvtáros (Fórum Kisebbségkutató
Intézet, Somorja, Szlovákia)

Dallos István (1901–1972)
író (Nyitra, Szlovákia)

Duba Gyula (1930)
író (Pozsony, Szlovákia)

Fogarassy László (1920–1994)
történész (Pozsony, Szlovákia)

Fónod Zoltán (1930)
irodalomtörténész (Pozsony, Szlovákia)

Görömbei András (1945)
irodalomtörténész (Debreceni Egyetem,
Debrecen, Magyarország)

Keresztes Csaba (1976)
történész−levéltáros (Magyar Országos
Levéltár, Budapest, Magyarország)

Koncsol László (1936)
kritikus (Pozsony, Szlovákia)

Mészáros András (1949)
filozófus (Comenius Egyetem, Pozsony,
Szlovákia)

Molnár Imre (1956)
történész (Budapest, Magyarország)

Popély Gyula (1945)
történész (Károli Gáspár Református
Egyetem, Budapest, Magyarország)

Rákos Péter (1925–2002)
irodalomtörténész (Prága, Csehország)

Simon Attila (1966)
történész (Fórum Kisebbségkutató
Intézet, Szlovákia)

Szalatnai Rezsõ (1904–1977)
irodalomtörténész (Budapest,
Magyarország)

Szeberényi Zoltán (1930)
irodalomtörténész (Komárom,
Szlovákia)

Szarka László (1953)
történész (MTA Etnikai−nemzeti
Kisebbségkutató Intézet, Budapest,
Magyarország)

Vadkerty Katalin (1928)
történész (Érsekújvár, Szlovákia)

Tolvaj Bertalan (1927–1975)
irodalomtörténész (Királyhelmec,
Szlovákia)
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