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A H A Z A T É R T F E L V I D É K M A G Y A R 
S Z E L L E M I S É G E Irta: Marék Antal 

A FELVIDÉKI hegyek és az Alföld érintkezési pontjain — tehát 
a visszakapott Felvidéken—gyulladt fel a magyar szellemiség 
sok sok tüze, miknek izzása kisugárzott mindenüvé, ahol 

magyarok éltek. Szinte fuldokolunk a mondanivalók tömegétől, 
duskálunk az elénk szórt kincsekben, ha megpróbáljuk kifejezni 
azt, amit a Felvidék a magyar szellemiségnek adott. 

Hol is kezdjük? 
Balassa Bálint a kassai dóm árnyékában zúgatta a magyar 

líra ijesztően szép ritmusait. Új hang volt ez, a legigazibb magyar 
muzsika fülnek és szívnek. Az a virtusos magyar lélek szólalt 
meg verseiben, mely a magyar fa j legősibb s idegenben legismertebb 
sajátossága. Hányatot t élete volt, a felvidéki tájról elsodródott 
Lengyelországba is s míg lelkét Losonczi Anna irányában érzett 
mélységes szerelem marcangolta fiatal kedve lobogott, lelken-
dezett s a vitézi halált kereste. Esztergom falai alatt esett el s 
mialatt lábát amputálták, Vergiliust idézte. 

De nem csupán a líra, hanem a próza is sokat köszönhet 
a Felvidéknek. Pázmány Péter ragyogó tolla a művészi, erőteljes 
prózát teremtette meg s tette korának eszméit időállóvá a kései 
századok számára. 

I t t ringott Jókai Mór, a legnagyobb mesemondó bölcsője. 
A komáromi Vármegyeház-utcából indult el és az örökkévalóság 
tiszta, verőfényes, hóval fedett csúcsaira érkezett. A lelkében 
megsebzett és eltespedt nemzetet a képzelet világába vezette, 
hol erőt meríthetett a szuronyokkal teletüzdelt hétköznapok 
bátor elviseléséhez. Alsósztregován, a nógrádi dombok aljában 
vívódott Madách Imre. Lényegében még ma is érthetetlenül 
állunk mondanivalói súlyossága előtt. Ahogyan Shakespeare 
műveit századok elemzik modern és fejlődő analitikai módszereik-
kel s még mindig értetlenül ácsorognak egy-egy probléma 
előtt (Hamlet) akképpen felderítetlen még a Tragédia gazdag 
bölcseleti anyaga. Milyen csodálatos, hogy ugyanezen a tájon 
élt és írt Mikszáth Kálmán, a derű, a jókedv, a szellemesség 
írója. Két óriási ellentét: Madách és Mikszáth. Mindkettőt 
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ugyanaz a föld s ugyanaz a nép küldte s mégis egyik a bárány-
felhős, derűs ég, a másik a morajló, áradásra lázongó víz. Az egyik 
csak a vihart írta, a fákat tépő szeleket, a gyötrődő és a végte-
lenség szemléletére beállított embert, a másik a vihar után kira-
gyogó napfényt, az esőcseppektől felfrissült bokrokat és fákat 
csak éppen simogató szellőt, az apró ravaszsággal éldegélő palócot, 
szlovákot és jámbor szándékú kisnemest. Két ember élt a nóg-
rádi lankák között s mindegyik milyen másképpen látta az életet ! 
Most térjünk be a losonci református temetőbe, melynek deres 
bokrai és fái alatt Kármán József és Sükey Károly alusszák örök 
álmukat. Kármán reformátor volt, egyike azoknak, akik új élet 
síkjába akarták beállítani a magyarságot. Tragédiája az volt, 
hogy a kor még nem ért meg reformtörekvései számára. Csalódot-
tan és sértődötten visszavonult a Fanny hagyományai szerzője 
szülővárosába. Sükey Károly dadogásával és bátorságával tűnt 
fel a szabadságharc fényes napjaiban. De átellenben fekszik 
gróf Ráday Pál a költő, Rákóczi hűséges embere. Ha már ily 
közel kerültünk Gömörhöz, ne feledkezzünk meg Tompa Mihály-
ról, Rimaszombat nagy költőjéről. Idézzük a költő néhány sorát, 
hogy a reá való emlékezés teljes legyen : 

Csak vissza, visszal dél szigetje vár: 
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. 
Neked két hazát adott végzeted; 
Nekünk csak egy-volt! az is elveszett! 

Tompa békétlenül, elborult lélekkel halt meg. A magyar 
hűség városa küldte s Tompa ezt a küldetést becsülettel tartotta. 
Rimaszombat, mindenkor szerette a szabadságot s a húszeszten-
dős megszállás alatt alig volt magyarabb város nála. Költő 
fia, kinek ércbeöntött alakja messze néz, valamerre az örökké-
valóság felé a Tompa-téren börtönt szenvedett verséért. 

A magyar irodalom újjáébredésének kezdetét jelentette 
Kazinczy Ferenc tanfelügyelő, Bacsányi János kishivatalnok és 
Baróti Szabó Dávid paptanár irodalmi vállalkozása : a Magyar 
Múzeum. Az első magyar folyóirat Kassán, Rákóczi városában 
született ! «Ah, minő munka volt az, amit ők akkor véghez vittek ! 
Magyar folyóiratot adni ki közönség nélkül, kiadó nélkül !» 
kiáltott fel Jókai Mór a róluk való emlékezésében. De csakugyan 
hősi cselekedet volt ez olyan lelkes és hívő emberek kellettek 
hozzá, mint aminőnek a kassai triász bizonyult. Kassa egyébként 
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is híres irodalmi város. It t telepedett le élete vége felé Tinódi 
Lantos Sebestyén, itt vitázott Pázmány Péterrel Alvinczi 
Péter. 

Sok apróbb irodalmi emlék villan elibénk. Léváról szárma-
zott a korán elhúnyt Bányai Kornél, a költő s ugyancsak innen 
jött elégedetlenül, súlyos mondanivalóival a falukutató Féja 
Géza. Érsekujvár Kassák Lajost küldte. Sajó Sándort Ipolyság 
adta. Krasznahorkán és Murányban verselt Gyöngyösi István, 
aki a török és a német harcoktól meggyötört magyarságot vezette 
az álomvilág gondtalanságába, a vigasztalás napja alá. Az Ung 
és Latorca vidéke, Rákóczi talpasainak híres földje adta Komá-
romi Janok a vihorláti fenyveszúgás költőjét. Nem rég egy másik 
felvidéki származású író, Márai Sándor mondta el emlékezetét. 
S az írók, akik e tájakon jártak s magukkal vittek szerelmet, 
nyugtalanságot, vágyódást, türelmetlenséget. . . 

De csukjuk be nehéz döngéssel a mult kapuját s nézzük 
az elmúlt húsz esztendő munkáját. Húsz év alatt egy sajátos 
arcú, tépelődő irodalom született a Felvidéken. Mikor a Szlová-
kiába rekedt magyarság első ájultságából magához tért, az 
irodalom volt az, amely emlékeztette kötelességeire. Hősi korszak 
volt ez, hősi halottakkal és bújdosókkal, fényes győzelmekkel 
és csúfos vereségekkel. Mindenki írt ebben az időben, aki egyetlen 
épkézláb mondatot le tudott írni. Megható volt ez a nagy igyeke-
zet : nagyasszonyok írtak és nyugdíjas tanárok, diákok és tiszt-
viselők. A politika lezárta a határokat s megfosztotta az idegenbe 
szakadt magyarságot Budapesttől, a szellem kenyérosztó centru-
mától. A betű iránti vágy mérhetetlenül megnövekedett, az 
ember olvasni akart. 

Az íróra nehéz feladat hárult, mert a régi ízlés és irodalmi 
parancs szerint kellett alkotnia. Kísérlete itt ott sikerrel járt, de 
nagyrészt a dilettantismus zsákutcájába került. De nem sokáig. 
A helyzet lassan feltisztult. Már volt néhány író, akit szlová-
kiai magyar író néven kezdtek ismerni határon innen és hatá-
ron túl. 

Érdekes, hogy az első regény és az első verseskönyv Kassán 
jelent meg. A regény címe : Hangzatka, a magyarrá lett Csermák 
Antal, cseh hegedűművész életét dolgozta fel, szerzője Sziklay 
Ferenc. Az irodalom nemes hagyományai hatották át ezt a regényt, 
mely újszerű mondanivalóival, kiforrott írói módszerekkel fel-
tűnést keltett. A magyar zene apoteozisa ez a regény. Az első 
verskötet címe : Rosa Mystica, szerzője az azóta meghalt Merényi 
Gyula volt. Ime néhány sor belőle : 
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Nincsenek világos, szent ablakok 
S az ajtókon fénylő, bűvös jelek. 
Nagy adakozó, bús vallomások 
Nem remegtetik a létet Vásott, 
Rosszarcú álmosak az éjjelek . .. 

És mégis, mégis sápadt, halotti arccal 
Nem ejtve könnyet, sem szegény sikolyt, 
Hü s meddő szókat sírsz a szeleknek 
— Tán ezért átkozlak és szeretlek 
Kassai éjszaka, kassai hold. (Kassai Hold.) 

Ha már megcsapott bennünket az elmúlás árnyéka, nézzünk 
még néhány, azóta holttá merevült arcot. Ölvedy László, az 
érsekujvári poéta az első igazi felvidéki hangot ütötte meg költé-
szetében. A fiatalság volt s a lendület, költő volt s vértanu lett. 
Sárosi Árpád, jó öreg költő, milyen fiatalos szívvel hirdette a 
hitet az árván maradt magyaroknak ! Madame Sans Gêne abból 
a városból jött, melynek fatornácos templomerkélyén évszáza-
dokon át ellenséget látott közeledni a csucsomi völgy felől az őr. 
Szkalosné asszony volt, író volt. Jarnó József, az első, türelmetlen 
szociális hangot ütötte meg írásaiban, de mindamellett büszkén 
valotta magyarságát. 

Kijövünk a temetőből, már újra az élet fogad bennünket 
s az írók csoportjában ott áll ég felé fordított szemekkel fehér 
reverendában Mécs László. Az ő költészete nőtt túl először a 
határokon s nyert polgárjogot az anyaország irodalmában is. 
Mikor a Hajnali harangszó című verse szétáramlott mindenütt, 
hol magyarok éltek és olvasták, ez volt a jel, melyre virágba s 
reménykedésbe szökkentek a lelkek. Egy kissé a történelem 
volt ez a vers, egyes sorait még ma is hallani véljük : 

Elég volt az éjszakából! Álmodjunk már hajnalt végre! 
Milliónyi kakas torka! kurjants, hajnalt hivogass! 
Minden szívből, piros szívből kukorékold jel az égre! 
Minden vándort útra küldj és minden csirát szólogass! 

S áradt ez a költészet, hullámhegyek és hullámvölgyek 
jelezték útját , de a sorokban mindenki megtalálta az üzenetet, 
mit a magyar ég küldött számára a tovasuhanó felhőkkel. 

Az Újarcú magyarok ideológiáját a rimaszombati Walen-
tinyi Győri Dezső proklamálta. A hűség városából jött s hűtlen lett 
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a magyarsághoz. Tehetségét idegen célok szolgálatába állította, 
mik éppen a közeli napokban szenvedtek Európa ítélőszéke előtt 
csúfos és szégyenteljes vereséget. 

Tamás Lajos Pozsonyban rekedt költő tiszta szlovenszkói 
hangokat ütött meg lírájában. Egyszerűen, páthosz nélkül verselt, 
de amit mondott az mind a valóság csillagát hordta homlokán. 
Tiszta és nemes lírája érték. Már ízzig-vérig modern s városi 
költő Vozári Dezső. Míg a testvéri közösséget hirdeti Darvas 
János azzal, hogy remekbe szabott szlovák fordításokkal ajándé-
kozta meg a felvidéki magyarságot, egy nemes költészet hagyo-
mányaiban gyökerező verselést hagyott el hűtlenül. Tiszta magya-
ros hangulat árad a kassai Kelembéri Sándor verseiből. A szerelmet 
énekli nyugtalanul, rímtelen sorokban a nagymihályi Szenes 
Erzsi. Az ottrekedt Sebesi Ernő tiszta irodalmi eszközökkel 
dolgozik s magasabbrendű emberi ideált szolgál. Szeredai Gruber 
Károly hangulatos lírája meseszerűen valószínűtlen. Keskeny 
rímekben megfér Erdőházi Hugó mondanivalója. Ugyanilyen 
keskeny verssorokban a mai fiatalok problémáiról dalol Urr Ida. 
Földes Sándor, Mészáros József, Telek A. Sándor és Rév József 
érdemelnek még említést. 

A próza eredeti és jól körülhatárolható tehetségeket mutat 
fel. Mindenekelőtt a kassai Tamás Mihály erőteljes, nem egyszer 
túlfütött prózája tűnik fel. Tamás minden kemény ökölcsapása, 
amely az asztalra hull, abból a szorongásból szakad ki, melynek 
mélyén ott áhítoz a gyöngédség és a tisztaság után a lélek. A ke-
mény szavak koppanásában elalél a lélek s elrejtőzik sebeivel 
az író kutató szeme elől. Nem kiegyensúlyozott lélek ez, boldog-
talan és kereső. 

Darkó István meleg lírával felerősített prózája a valószínűt-
lenség vízjegyét hordja magában. Bár mindenkor élő problémát 
fog meg, mindazonáltal annak inkább meseszerű részei nyernek 
megelevenítést. Meggyőző ereje azonban feledteti velünk a két-
séget, mi olykor elfog bennünket. Annyira egyéni és szép ez a 
próza, hogy bármikor felismerhető. Az erdélyi hegyekben szuny-
nyadó hangokból kelt életre, kiteljesedett az alföldön s hangot 
kapott a palóc nyelvsziget határán, Losoncon. Ennek a nyelv-
nek multja van s jövője. 

Kemény, erőteljes s egyéni hangot ütött meg a húsz esztendő 
utolsó éveiben Zerdahelyi József. Teljesen kiforrott írásművészet-
tel jelentkezett s zamatos stílusban a magyar élet ismeretlen 
tájait szemlélteti. Mindegyik novellája drámai magot hordoz 
magában, a történet izzása szinte égeti a papírt s az olvasó lelkét. 
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Egy tőnek három fakadása című novelláskönyve a húszesztendős 
felvidéki irodalom egyik gyöngyszeme. 

A könnyed mikszáthos elbeszélő hangot ütötte meg Szom-
bathy Viktor, aki a derűt igyekezte belopni a próza komor sorai 
közé. Szombathy, ha nem volna néhány remekbeszabott komoly 
írása is, riporternek kellene tartanunk, még hozzá türelmetlen 
riporternek. Egyetlen lélegzettel és első kézből közli a látot takat 
és hallottakat. A való életet figyeli és a kisebbségi sors sok bájos 
jelenetét eleveníti fel könyveiben. 

Az elsők között kell említenünk Jaczkó Olgát. A nők világá-
nak Kaffka Margit óta nem volt olyan vészes, olyan őszinte 
felfedezője, mint Jaczkó. Megdöbbentő ennek a világnak a képe, 
eddig ismeretlen területeket ér a megismerés reflektorfénye. 

Rácz Pál a felvidéki Gárdonyi. Ungváron él s tanít . Prózáját a 
nemes egyszerűség s a szív jósága jellemzi. Egyenletes írásait szere-
tettel olvasta a felvidéki magyarság. Könyvnyitó asszony c. kötet 
legjelentősebb munkái között. Farkas István is pedagógus. Ipoly-
ságon él és tanárkodik. A szlovák magyar közeledés terén végzett 
eredményes munkát. Színes lírai képeit szívesen látták a napilapok. 
Palotai Boris modern író, jól lát és még jobban érzékeltet. 

Odaát rekedt Jankovics Marcell, a nagyszerű novellista, 
Egri Viktor, a könnyed és franciás stílus egyetlen képviselője. 

És a fiatalok ! Lelkendezve kellene beszélni róluk, de cik-
künkben nem tehetjük már. Rády Elemér, Ölvedi János, Borsody 
István, Vájlok Sándor, Vass László, Sziklay László, Kovács 
Endre és mások kikről bizonyára sokat hallunk még. 

Ezekkel az írókkal gazdagodott a magyar szellemiség. Hoz-
nak-e valami erjesztőt magukkal, az a következő esztendők 
irodalmi eseményeiben fog kiderülni. 

UNGVÁR 

Te is megtértél: Kárpátalji saslak: 
Hét harcos törzsünk első tábora, — 
Árpád ült itt négynapos áldomást, 
És nyerített csótáros lova ! 
A hét vezér itt omlott a földre, 
S illette csókkal az áldott rögöt. . . 
Eger hősének bölcsőjét ringattad, 
És megálltál a nagy próbák között! 
Mienk vagy újra: bércövezte vár: 
Bercsényi szellemszárnya visszajár! Vályi Nagy Géza 


