
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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