
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 −
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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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