
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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