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A megszállt Felvidék irodalma. 
A magyar irodalom új korszaka: 

a partikuláris irodalmak kialakulása. 
Irta: Langhoffer Pál. 

Az irodalomtörténetíró, aki végigkísérte a magyar szellemi élet 
fejlődését a huszadik század elejétől a világháború végéig, a magyar 
irodalom egységes szemléletében nagy akadály előtt torpan meg s ez: 
•a trianoni határ. Az 1919. évtől új kora kezdődik a magyar irodalom-
nak s bizonnyal nem tévedés ezt a kort (az eddig felszínre került elne-
vezésekkel szemben, melyek csak a csonkaországi irodalmat jellemzik) a 
partikuláris irodalmak korának nevezni, amikor a még különböző frak-
cióiban is összefonódó magyar irodalom szétesik, széthull, amint azt az 
új helyzet magával hozta. A világháborúban kimerült magyarság ekkor szel-
lemi téren új, ádázabb, elkeseredettebb csatába indult, melynek kimenetelé 
fennmaradására döntő jelentőségű lesz. Az utódállamokban rekedt magyar-
ságot elsősorban nyelvéből akarják kivetkeztetni az új hatalmasok, hogy azu-
tán nemzetiségéből is kiforgathassák. A magyarság politikai hatalma az 
ú j határok között egyszerre megszűnt, gazdasági ereje pedig kevés ahhoz, 
hogy jogait érvényesíthesse. Ilyen körülmények között elsősorban a 
nemzetiség fenntartása a fontos. Nem haladni, nem is fejlődni, hanem 
•csupán a puszta életet átmenteni, megőrizni. Itt kapcsolódik bele leg-
szorosabban az irodalom ügye a nemzetiség életbevágó kérdéseibe. Az 
iskolai nevelés mindenütt átalakult s ennek épen a magyar nemzetiség 
•szempontjából mutatkozó hiányait a pótlására irányuló társadalmi tevé-
kenységgel együtt az irodalomnak kell kiegészítenie s a szükséges régi 
és újonnan alakult ideákat megrögzíteni, állandósítani. Az egységes 
magyar szellemi élet kiépítése elsősorban a partikuláris irodalmak 
feladata. A csonkaországra, csak mint hátvédre, hinterlandra támaszkod-
hatnak. Rájuk .vár az a történelmi feladat, hogy halhatatlanná tegyék 
az odarekedt magyarság nyomorúságát, és új Miatyánkot adjanak ennek 
•a szenvedő közösségnek az ajkára. 

Legszerencsétlenebb a délvidéki magyarság. Szellemi életének a 
helyi sajtón kivül alig vannak az ottani egész nyelvközösségnek szóló 
megnyilvánulásai. A Délvidék a Felvidékkel együtt teljesen Budapest 
;piaca volt a háború előtt s a körülmények természetében, a viszonyok-
ban rejlik annak magyarázata, hogy kettőjük közül csak a Felvidék tud 
számbavehető eredményeket felmutatni. A felvidéki irodalomnak izmos, 
őserejü, fiatal tehetségei vannak, bár á speciális hazai művészet, hazai 
irodalom szempontjából nem volt oly szerencsés helyzetben, mint Erdély. 
Főképen azért, mert sohasem volt önálló tartomány. Régi, ideig-óráig 
4artó önállóságának tudata nem gyökerezett meg; sohasem lett mozgató 
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erő, indító akarat. Ezért Erdély irodalmi élete sokkal nívósabb, sokkal 
"fejlettebb. De úgy a felvidéki, mint az erdélyi magyar irodalom lénye-
ges és integráns része az összmagyarság szellemi életének. 

* 

A Felvidék napi- és időszaki sajtója 1919-1925. 
Az u. n. Cseh-Szlovák államok centrális problémája a nemzetiségi 

•kérdés. Hat nemzetisége (magyar, német, tót, rutén, cseh, lengyel) min-
den erőt kiszipolyozó küzdelmet folytat egymással úgy kulturális, mint 
gazdasági téren. S valamennyi nemzetiség közül talán a magyarság 
helyzete a legkedvezőtlenebb. A ruténeknek nincsenek kulturális igényei, 
de a kevés számú lengyellel együtt oka szláv testvérek, akiknek mégis csak 
több szabad. A tótok szabadon fejthetik ki erőiket, legalább is az iro-
dalom terén. A németségnek pedig már évszázadokkal előbb rendelke-
zésére állottak azok az intézmények, szervezetek, morális és materiális 
-erők, melyek nagyobbrészt biztosítják és alkalmasak arra, hogy egy 
nemzetiség külső támogatás nélkül is nyugodt, el nem gáncsolható éle-
dtet élhessen. S ezen túl is ott a még legyőzöttségében is hatalmas német 
birodalom ... Ezekkel szemben tehát nem lehet a kíméletlen legázolás poli-
tikáját folytatni. A hivatalos körök figyelme épen ezért rögtön a megszállás 
után a Felvidék felé fordult s ezért végzett cseh berendezkedés a Felvidék 
elcsehesítésében, aránylag igen rövid idő alatt olyan számottevően és fáj-
dalmasan komoly munkát. A két legsúlyosabb nemzetiség közül a német-
ség ereje, berendezettsége, mely nem bíztatott jelentős eredményekkel, a 
magyar kisebbség felé tolta el az ezeréves szláv szolgaság reakcióját. Külön 
előnyük volt a magyarság szétszórtsága és meghasonlottsága is. A felvidéki 
magyarság csak a Duna mellett él kompakt tömegekben, A többi vidéke-
den szétszórt, a szlávság közé ékelődött és — hihetetlenül szervezetlen. 
Mint társadalmi képlet sok helyen csonka is, mert nincsen, vagy alig van 
intelligenciája, amelyikre pedig most sokkal inkább rászorul, mint a béke 
és a politikai vakság napjaiban. Az iskolai neveléstől nem remélhet ön-
tudatos magyar intelligenciát, sajtója pedig a hét kisebbségi esztendő 
küzdelmei és tanulságai után ma sem egészen alkalmas arra, hogy egy 
független középosztályt neveljen és tápláljon. Önálló irodalma nem volt s 
-a szervezkedés első feladatai közé épen ennek decentralizálása tartozott 
egy egészséges regionalizmus beindítása, életrekeltése mellett. De ennél 
is előbbrevaló volt a sajtó. 

A két Felvidék sajtója közvetlenül a megszállás után élénk virág-
zásnak indult, de természetesen csak a helyi sajtó, mert az egész közös-
ségnek szóló napilap vagy időszaki sajtótermék a megszállás pillanatában 
nem létezett. A vezetők nélkül maradt magyar lakosság eleinte nem is 

-gondolt ennek szükségére, csak később vetődött fel a gondolat és még 
sokkal későbben, két év múlva öltött testet. Nemsokára azonban a helyi 
sajtó körül is nagy baj támadt. Pár hónappal az új viszonyok bekö-
szöntése után Árva-, Liptó-, Zólyom-, Turóc- és Trencsén megyékben 
teljesen megszűnt a magyar sajtó s máig sem kelt életre. De a többi 
-megyékben is erősen leapadt a magyar lapok száma. Sáros-megyében 
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alig <egy><fcét )ap maradt ?roeg, .pedig azelőtt minden «áxoskának ,volt 
saját lujságja. /Á sajtó ilyen icsonkulásában -része <yan ¡annak ás, -fidgy 
ezekről a vidékekről a .magyarság nagyrésze, elmenekült-; ¡az.ftttmaradotr 
tak elnemzetietlenítése pedig ropam lépésben haladt a helyi lapok: 
megszűnése után. iPqdig Utóbb újra felvirradt a helyi sajtó napja, mert. 
a cseh kormány nem engedte meg a magyar lapok terjesztését és így 
j&BSTCte» 'JáBpt :ftdfttt ¡a lokális sajtó rfpegerősö^sénék. A qépqsqljb, for-
.galmftsabb ¡helyeken ¡gj ,centeumqk ¿JakiiltákJft Kassa, ,P,Q5S0PX» Ungvár* 
¿Kqmárqm, ipgopc jujs^gjai 4$ii$FQ&n j e lentősben J s 
m i ¡P|gyPh lényeges pttay»4ipt>ftn ¡é Jégen .G—jQQ^sá >p#r 
.dáMáfnfcan megjelenő ¡lapok ¡fglv.jttók ,5QQQríe .is £s .kplöpösen 19j$r 
m » ¡Aj :l3PQk |i.8 .keletkeztek- A #Adápya^m ¡emelkedÓSÓvel fegyjitt járt,* 
4apok szjnyfinaláoak .emelkedése ¡is,. Nagyobb igények .kielégítéséi m r -
.jalkfiznak. ¡mert yállalkpzniqk kell és főbb fgondqt (fordítanak a ¡jíjfgjc 
Jbmgfflfatef iá ishffanyag kiválasztására. 4 Z 4) 4Q((al(>m (wPmit ASSEK-
/ifezt ,g? a s p j M f mjeli ki. Az ,,ejső ,időben ,ez ¿gz ¿jgyedqfi «lehetőség. 
,nypn}d.afe§té!dipz jútai, sőt,ez/a '¿ehetőség :ma ¡sem sqkJt'arj&zéles'ebJjr 
körjj, ¡mint jkKo«" ;vplt. _Á lappk .száma rövid ,idő .«3|att .túlnő,tt ,a¡pfac: 
XefyevőJ^jjességének •hafárájn. Az ,itt?qtt .valósággál .gqmbamódra yfelsaa-
PftétdQtt lápoknak termé^zetsze^íft 1 é^ rjtkulnipk^kelleft Szerkesztőik áíkaííBi 
^ipjtiatek íVOjiaK Sé.s ¡nem ¡vatták figyelembe, hogy az .pfyasó.k^őpséggt 
kalósággal ¡tervsze/öen kqlf kite/mélni, .kinevelni, .amellett, kqgy Jnjá̂  
gúk .fegnagyobrészt pem ís.yqltak «gyakorlott «.Uia^rók,'-Má £ »ROSHMH!» 
¿és ¡kassai lapok a ¡legjélentéjteityebljek a prágai Magyar jjirlap aapiljtt-
¡JSzék .ágXUit.aí ,a ¡lehetőséghez Jképest megszólalási helyeit ;képez;ik';á 
•náyeaibb irodain»-:táraaságok §zépirőinak,. Jgy pl. a PPzsQnyi TqídirJidr 

^rexel iefőleg élénkebb életét .élt, ..apiikpr ,a '„tfjradó" .nagyobb defat: 
í§0g§dett j í ¡szápiradájqmnak „hasábjam. mplypek szereplői degnagyobb-
^észt énnek á -körnek érdekszférájából kerültek ki- Á .napisajtón tYÚlŐ* 
inexelődés iHfllSŐleg ¡is ¡szemléslhető a felvidéki firpd,aiqm képén ^¡egt$f}j>. 
a novejlaíró és a li.rikus, mert .ezeknek y^n leginkább -piacpk, l^fiefő^é.--
gük á págy^közönség eíjé jutni. 

rNapisajtója, hírszolgálata volna ¡a felvidéki magyarságnak, ¿annál' 
johban .hiányzik az tidőszaki sajtó, mely ¡több ¡sikertelen ¡Rróbálko.zásután 
úgy látszik, végképen elnémult/ Áz.időszaki sajtó hiányával .együtt jár„a 
kellő kritikai élet -hiánya § «fgy -a feLyidéki irodalom ¡magas ¡nlvója.aqnél 
bámulatosabb, mert hiszen majdnem kritika néikjlí ,-fejíőcjött _A ¡vajmi 
.sovány ¡hirlapkrftika rfnellett az erdélyi „Pásztp.rtfiz" .¡testvéries -mngatar-
ktjja, ¡amellyel a felyidékieknek .és ügyüknek teret ad hás'ábjajfi, an)i< 
¿jegmenti a -felyidláki jrodajmat a fgljes ki;ifffcál^tlan^^g yádjátÓJ-

Az időszaki sajtó próbálkozásai .három ¡irányba ¡mutatnak s -mind-
egyik irányban (§redménytelenjlj. Még k91-9-ben majdnem ¡¡.egy szerre thárorp 
irányban próbálkQZQtt,.A.Z-egyÍke.t bátran ,p.eye£hetjüJkó-kon.zeEyativ irány-
nak; a «másik a Nyugat .Ijiypiböl -.nekrutálódott, -míg a/barmadjk ia íkettő-
irányát akarta „egyesíteni. Ma jnár mind a báróm próbálkQzás a ¡múlté: 
«.épen ¡ezért minden szubjektivitás ¡kizárásával ¡bes^íhejtak „rólpk-
először az ntQlsó indítqtt :fqIyói"ratot Kassán, '1919. -elején „¡Új 
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címen. írógárdája heterogén elemekből tevődött össze, a közönség közö-
nyös volt, az irodalom eseményei eltörpültek az izgalmas idők szenzá-
ciói mellett: négy havi fennállás után megszűnt. Pedig őszintén és ko-
molyan nem akart semmi frakcionális szerepet betölteni, amivel utóbb 
és közben a kifelejtett irigyek megrágalmazták. 

Közvetlenül utána a csontosán konzervatív és talán a túlzás hatá-
ráig lokális jellegű „Tavasz" indult meg Pozsonyban 1919. áprilisában. 
Tetszetős, üdítő hatású külső, tiszta szedés, néha Somos István kedves 
rajzai, de helyiérdekű irók, akikhez csak később csatlakoznak a távolabbiak 
s akkor sem jutnak szóhoz, mert a lapok túlnyomórészt érdemes irodalmi 
aggok íráskái töltik meg, akik úgy hatnak az emberre, mint a háború 
előtt megrokkant tüzérkáplár a maga hősies magatartásával, csodás élmé-
nyeivel, melyeket a háborútjárí fiataloknak próbál előadni. A „Tavasz" 
már születésekor koravén volt. A szerkesztőkben i.s túltengett a köteles-
ségtudás : maguk akarták a lapot teleírni. Mivel pedig a pozsonyi hatá-
ron nem igeií láttak túl, lassan a pozsonyiak is megunták a helyiérdekű 
szenzációkat. Volt a lapnak egy nagy hibája: majdnem teljesen mellőzte 
a kritikát, nemcsak saját munkatársaival szemben, hanem az irodalmi 
élet jelenségeivel szembén is. A két évfolyam alatti kétszeri szerkesztő-
változás következményeképen (mindenki a saját embereivel jött) hatal-
mas írógárda állott rendelkezésére, de az anyag megválogatásában, 
ahogy a szalonirodalmárok manapság finoman és minden sértő szándék 
nélkül mondják, a „folyóirat túlontúl hangsúlyozta a balletrisztikát." 

Ugyanazon iskola hívei még két szépirodalmi folyóiratot indítanak 
meg. Galántán a „Mátyusföldi Lapok"-at, Komáromban a „Vagyunk" 
címűt. Az előbbi 1919. október hó közepétől, 1921. évi május hó köze-
péig tartotta magát. Jó írógárdája volt, de anyagi okokból kénytelen 
volt „működését ideiglenesen beszüntetni." A komáromi lap 1920-ban 
indult meg és csak nagyon rövid ideig élt. • • 

A „Tavasz"-szal kissé "hosszasabban foglalkoztunk, mert vélemé-
nyünk szerint ez lett volna hívatott a Felvidék vezető szépirodalmi orgá-
numává kifejlődni. Olyanná például, mint amilyen ma az erdélyi „Pász-
tortűz". Mert a harmadik iskola próbálkozása legkevésbé ¡¡egészséges 
alapokra épített, bár voltak a többiekkel szemben kiváló érdemei. Igen 
helyesen fordított sok hasábot idegen költők (így a tótok is!) ismerte-
tésére, de elhanyagolta a Felvidék, a nép, a városok szeretetét és így 
szinte kirúgta a talajt maga alól, amelyben meggyökerezhetett volna. 

'.(Folytatjuk.) . 


