
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.

128 Fónod Zoltán

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 128



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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