
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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