
TOL VAJ BER TA LAN
Két kor mezs gyé jén
Turczel La jos új köny ve

„Csak hó do lat il let meg, nem bí rá lat” – ju tott eszem be
Ma dách, ami kor vé gé re ér tem Turczel La jos leg újabb
köny vé nek. Csak di csé ret és el is me rés il le ti a szer zőt,
ami ért meg al kot ta ezt a szó szo ros ér tel mé ben nél kü löz −
he tet len mű vet, ezt a ha tal mas for rás− és do ku men tum −
anyag meg moz ga tá sá val ös  sze ál lí tott mo nog rá fi át a pol −
gá ri köz tár sa ság ma gyar nem ze ti sé gi prob lé má i ról.

A könyv fel öle li az el ső republika ki sebb sé gi éle té −
nek úgy szól ván min den jel lem ző te rü le tét. Rész le te −
sen tár gyal ja a ki sebb sé gi hely zet ki ala ku lá sá nak és
fej lő dé sé nek fel tét ele it, be ha tó vizs gá lat alá ve szi az
1918–38 kö zöt ti két év ti zed tár sa dal mi és iro dal mi éle té nek ös  sze füg gé se it. A ha −
zai szer zők kö zül el ső ként tár ja fel azo kat a tár sa dal mi, tör té nel mi, de mog rá fi ai, jo −
gi, gaz da sá gi és po li ti kai kö rül mé nye ket, ame lyek meg ha tá roz ták nem ze ti sé gi lé tün −
ket Masaryk köz tár sa sá gá ban. Komp lex és meg győ ző ké pet nyújt a ki sebb sé gi ön −
vé de lem po li ti kai−vi lág né ze ti for má i ról, az is ko la ügy ről és a nép mű ve lés ről. Át te kin −
ti az if jú sá gi moz gal ma kat, elem zi a Sar ló te vé keny sé gét. Kü lö nös fi gyel met ér de −
mel és a mai hely zet re néz ve is igen ta nul sá gos az iro dal mi élet ki ala ku lá sá nak sa −
já tos kö rül mé nye i ről szó ló fe je zet, s nem ke vés bé szol gál oku lá sul a tu do má nyos
élet ről és a saj tó ról szó ló rész sem. Elő ször van mó dunk be te kin tés re az el ső köz −
tár sa ság ma gyar nyel vű fo lyó ira ta i nak ren ge te gé be.

Cso dál juk azt a szí vós sá got, ki tar tást és fel ké szült sé get, amel  lyel Turczel La jos
fel ku tat ta, „ha lom ba” rak ta, osz tá lyoz ta és rend sze rez te azt a „nyers anya got”,
amely re a könyv meg írá sa köz ben tá masz ko dott. Nincs ta lán egyet len kö vet kez te té −
se vagy ítéletete sem, amely ne vol na bi zo nyít ha tó. Az egész mű – mind a mér he −
tet len tény anyag, mind a fel dol go zás mód sze re, tu do má nyos sá ga és mar xis ta meg −
ala po zott sá ga szem pont já ból – egye dül ál ló a cseh szlo vá ki ai ma gyar iro da lom ban,
te ma ti ká já nál fog va az egye te mes ma gyar iro da lom ban is út tö rő, a nem ze ti sé gi iro −
dal mak szá má ra pe dig pél da mu ta tó je len tő sé gű.

Alig ha vi tat koz ha tunk a szer ző vel, ami kor ki mu tat ja és rang so rol ja azo kat a té nye ző −
ket, ame lyek a ki sebb sé gi hely zet ki ala ku lá sát és fej lő dé sét de ter mi ná ló erő vel be fo −
lyá sol ták. Ezek a kö vet ke zők: a ma gya rok lé lek szá má nak fo ko za tos csök ke né se, a gaz −
da sá gi és po li ti kai ka pa ci tás ös  sze zsu go ro dá sa, a tár sa dal mi szer ke zet ben be állt hát −
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rá nyos el to ló dás, a po li ti kai és osz tály meg osz tott ság bo nyo lult sá ga, je len tős kul tú ra −
hor do zó és fo gyasz tó ré te gek ki esé se, az anya nyel vi is ko lák há ló za tá nak cson ka sá ga,
a kul tu rá lis in téz mé nyek hi á nya, a tö me gek kul tu rá lis ne ve lé sé nek át me ne ti el ha lá sa.

A szer ző ugyan ak kor meg győ ző en bi zo nyít ja azt is, hogy mind ezek a té nye zők tel −
jes mér ték ben ér vé nye sül tek az iro dal mi élet ben is, s hogy ked ve zőt len ha tá suk
men  nyi re meg mu tat ko zott a ki sebb sé gi iro da lom ala csony mű vé szi szín vo na lá ban,
anya gi el lá tat lan sá gá ban, szét for gá csolt sá gá ban és szer ve zet len sé gé ben. (Ezek kö −
zül nem egy – saj nos – mind a mai na pig érez he tő).

A hét fe je zet ből ál ló, jegy ze tek kel s a kö zel nyolc száz cím szót tar tal ma zó név− és
tárgy mu ta tó val el lá tott könyv min den ol da la hasz nos és él ve ze tes ol vas mány. Az ok −
ta tás ügy ről és az iro dal mi élet ről szó ló fe je ze tek pe dig mint ha a tör té ne lem is mét lő −
dé sét su gal maz nák. Egy 1929−es do ku men tum: „Is mé tel ten szót emel tünk egy ma −
gyar nyel vű egye tem lé te sí té se ér de ké ben, de mind an  nyi szor me rev el uta sí tás ra ta lál −
tunk. Pénz ügyi ne héz sé gek re, al kal mas tan erők hi á nyá ra, a hall ga tók cse kély szá má −
ra és fő ként a ma gyar ki sebb ség arány lag ki csiny vol tá ra hi vat koz tak, hogy meg okol −
ják el uta sí tó ma ga tar tá su kat. Va la men  nyi érv kön  nyen meg cá fol ha tó. Finn or szág la −
kos sá gá nak alig 8 szá za lé ka, mind ös  sze 300 000 lé lek tar to zik a svéd ki sebb ség hez,
még is Abóban két fa kul tás ból ál ló egye te mük van.” 1933−ban új ból el hang zik a kö ve −
te lés: „Köz tár sa sá gunk ma gyar sá gá nak igé nye van kü lön főiskolára…”

És nem is mét lőd nek−e va jon mai iro dal mi éle tünk ben is olyan je len sé gek, ame −
lyek már négy év ti zed del ez előtt is hát rál ta tó, ne ga tív vo ná sai vol tak az egész sé ges
szel le mi élet ki ala ku lá sá nak: di let tan tiz mus, szak mai ta pasz ta lat lan ság, po li ti kai
vagy sze mé lyi el fo gult ság, „fra ter ni zá ló” és klikk szel lem, „kvaterkairodalom”, szét −
hú zás stb. Jog gal saj nál ko zik Turczel, hogy a köz tár sa ság ak ko ri ma gyar iro dal mi
éle té ben nem va ló sul ha tott meg az az – ide o ló gi ai el len té te ket nem el ken dő ző vagy
ki re kesz tő, de az ér té ke ket köl csö nö sen el is me rő – „egész sé ges at mosz fé ra, amely
pél dá ul a cse hek nél a kom mu nis ta Fučík és a ka to li kus Šalda ba rá ti kap cso la tát,
az »abszolút kri ti kai mérték« szo ros meg kö ze lí té sét és az élő iro da lom ér ték rend jé −
nek ki ala kí tá sát le he tő vé tet te.”

Szer zőnk ez zel kap cso lat ban el fo gu lat la nul elem zi Fábry Zol tán kri ti kai te vé keny −
sé gét és egész szel le mi éle tünk ben vi selt sze re pét. De nem csak az övét, ha nem a
Ba logh Ed gá rét, Győry De zső ét, Szalatnai Re zső ét és va la men  nyi sze mé lyét, aki nek
bár mi kö ve volt a ki sebb sé gi sors ala kí tá sá hoz.

Na gyon im po ná ló Turczel mód sze re. Ál ta lá ban nem po le mi zál, nem szán dé ka
min den áron vi hart ka var ni, nem igyek szik „na gyo kat” mon da ni, ha nem a té nye ket
és ér ve ket, az ese mé nye ket és a bi zo nyí té ko kat úgy so ra koz tat ja fel, úgy ren de zi,
olyan ös  sze füg gé sek be hoz za, hogy az írói ál lás pont egy ér tel mű en ki érez he tő be lő −
lük. De még ahol ez lát szó lag hi ány zik is, az ol va só ott is ál lás fog la lás ra kény sze −
rül, ami lé nye gé ben a szer ző vel va ló tel jes azo no su lást je len ti.

Kit ne kész tet né nek pél dá ul vé le mény al ko tás ra azok a té nyek, ame lye ket a szer −
ző fel hoz az adott húsz esz ten dő ki sebb sé gi vi szo nya i nak do ku men tá lá sá ra! Csak
ket tőt idé zek. 1930−ban az ál lam két leg na gyobb vál la la tá nál: a pos tá nál 0,88, a
vas út nál 3 szá za lék ban volt mind ös  sze a ma gyar ság kép vi sel ve, an nak el le né re,
hogy az össz la kos ság nak az öt szá za lé kát tet te ki. Ugyan eb ben az idő ben 17 700
ma gyar gyer mek járt szlo vák is ko lá ba. „A mes ter sé ges as  szi mi lá ció leg ha té ko nyabb
mód ja a gaz da sá gi nyo más, il let ve an nak »pozitív« for má ja: az előny nyúj tás, a nem −
ze ti ség fel adá sá ért jut ta tott el len szol gál ta tás volt.”
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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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