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1. Pár hónapja már, hogy a. szlovenszkói M a g y a r U j s á g a 
szlovák-magyar kulturérintkezés ankétját pergeti. A kérdés ankétszerű 
megvitatásának természetéből folyik, hogy nehezen jut el konkrét s 
reális eredményekhez. A hozzászólások ugyanis szubjektív részlet-szem
pontokat vetnek fel csupán s így előáll, hogy a hozzászólások részlet-
szempontusága megakadályozza a kérdés teljes méretében való átfo
gását, a, szubjektív szemlélet pedig a kérdés objektív, társadalmi vi
szonylatokba való áthelyezését s megvizsgálását teszi lehetetlenné. Míg 
például az egyik hozzászóló kétnyelvű (szlovák-magyar) irodalmi revű 
megteremtésében látja a kulturérintkezés problémájának a magvát, 
addig más vélemény szerint „a tudósok és művészek ,szent' kiváncsi¬ 
ságából magától adódik a kulturkőzeledés". Eléggé megokolt tehát an
nak szükségessége, hogy megkíséreljük e kérdés átvilágítását. 

Nem lehet vitás, hogy a kulturérintkezés kérdésének rendezésénél 
az első feltétel az idetartozó fogalmak meghatározásában rejlik. A jel
zett ankét majdnem minden résztvevőjénél tisztázatlan az, hogy mit is 
ért a kultura fogalma alatt. Igaz, hogy nehéz a kultura fogalmának is
meretét követelménykép' ezzel az ankéttal kapcsolatban felállítani, 
mert hisz az idealista elméleti szociológia mindmáig adós maradt e 
fogalom meghatározásával, viszont az is igaz, hogy a kérdés reális 
megvizsgálásánál nem lehetünk tekintettel az ankétezők nagyrészének 
ideálista világnézeti beállítottságára. A társadalom az emberi együtt
élés olyan rendszere, amely egyrészt az emberek s a természet, más
részt; az egyes emberi csoportok, osztályok agymáshoz való viszonyán 
épül fel s a kultura azoknak a kapcsolatoknak az összessége, amelyek 
egyrészt: a társadalom és a természeti, másrészt az egyes emberi csopor
tok között létesülnek. A társadalomnak a természethez való viszonyában 
arról van szó, hogy az emberiség előteremtse anyagi létfeltételeit. Igy 
a kultura alapját a társadalom termelése, a termelés technikai fejlett
sége alkotja. A termelés folyamán az ember az objektiv világgal érint
kezésbe lép, megismeri elemeit s mikor a termelésre s az objektív vi
lágra vonatkozó ismereteit rendezi, akkor szellemi, ideológiai kulturá
ját teremti meg. Mivel az egyes csoportoknak a termeléshez való vi
szonya más és más, egymással sokszor ellentétes s hogy ennek folytán 
az emberi együttélés rendszerét a belső ellentétek szét ne vessék, szük
ségessé válik az együttélő csoportok egymáshoz való viszonyának ren
dezése: a szokások, a jogrendszer, az állam stb. végzik e feladatot. Igy 
a kultura előbbi tartalmát az ideológiai kultura ujabb ágai egészítik 
ki. Az emberi kultura két ágának (a materiális és szellemi) egymáshoz 
való viszonyára vonatkozóan az egész kulturtörténet azt bizonyítja, 
hogy az ideológiák mint növények, a társadalom materiális strukturá
jából hajtanak ki (Engels). E Z az elméleti bevezetés lehetővé teszi az 
első fogalmi kritikai ellenvetést a szóbanforgó ankéttel kapcsolatban. 
Igy az ankét az érintkezés, a csere kérdéséti általában a kulturával 
kapcsolatban teszi fél, tehát úgy a materiális kultura, mint a szellemi 
kultura területeire vonatkozóan s a résztvevők csaknem kizárólag az 



irodalom s a tudományok szempontjából kezelik a kulturérintkezés kér
dését, tartalmilag az irodalmi és tudományos érintkezés kérdésévé szű
kítve azt. Ebből folyik az a sulyosabb következmény s ellenvetés, hogy 
az ankétezők tulnyomó többsége meg sem kísérli, hogy a szellemi, 
vagy irodalmi kulturérintkezés feltételeit a két nép materiális-kultu
rális egymásrahatásában, viszonyában keresse. 

Ennek az ankétnak kapcsán kizárólag pozitiv értelemben, tehát a 
termékeny kulturcsere szempontjából vizsgálták meg a kulturák, ille
tőleg az irodalmak egymásrahatásának a kérdését. Az össznemzeti 
kulturák termékeny cseréjéről van itt túlnyomórészt szó s ebben a vo
natkozásban a szlovák nép és a magyar kisebbség vagy szélesebben a 
szlávság és magyarság viszonyában társadalomtörténeti perspektívá
ból esett ki a kérdésfeltevés. Össznemzeti kulturákat a fejlődésükben 
felfelé menő nemzeti-forradalmi polgárságok teremtettek s ezen a sza
kaszon a nemzeti kulturák párhuzamos egymásrahatásának tényleg 
zseniális példáit figyelhetjük meg. Példának s az általános következ
tetések levonására teljesen elégséges, hogy ha csak magyar vonatko¬ 
zásban a francia és magyar jakobinusok kulturkapcsolatait említjük 
meg. Azonos társadalmi elemek érintkezéséről van itt szó, azonos tár
sadalmi szereppel, az európai feudalizmus társadalmi, politikai, kultu
rális megdöntésének egyforma céljaival. A kulturális érintkezés inten
zitását a polgári fejlődés széles perspektiváinak a sejtése, érzése vagy 
vágya magyarázza. Ha tehát a szlovákság és magyarság viszonyában 
tesszük fel a párhuzamos kulturcsere lehetőségének kérdését, akkor azt 
kell megvizsgálnunk, hogy vannak-e s melyek azok a társadalmi réte
gek, amelyeknek ökonómiai, tehát a termelésre vonatkozó törekvései, 
céljai azonosak a kát népnél s amelyek egyforma társadalmi gátak 
ellen küzdenek mégpedig úgy, hogy harcuk történelmi erejű s az egye
temes fejlődés előrevivő vonalába esik. Ha pedig azt akarjuk tudni, 
hogy lehetséges-e pozitív kulturcsere, termékeny kölcsönhatás a szlo¬ 
vák és a kisebbségi magyar polgárság között, akkor hasonló módon 
azt kell eldönteni, hogy milyen gazdasági érdekviszonyban van egy
mással e két társadalmi kategória. A jelenlegi ankét kritikájának a 
szempontjából ez a döntő kérdés. 

2. Milyen viszonyban van tehát a köztársaság keretén belül az 
uralkodó és kisebbségi polgárság? Ez a viszony némely vonatkozásban 
már a K o r u n k olvasói előtt ismeretes. A köztársaság háborúutáni 
gazdasági átszervezésének Szlovenszkó gazdasági életére gyakorolt ha
tásai abban mutatkoztak, hogy az ipart leépitették, magas lelépési di
jakkal a szlovenszkói piacot a pesti tőke szlovenszkói gyárainak terme
lésével szemben felszabaditották, sok üzem pedig a háborúutáni válság 
következtében ment: tönkre. Ez az átszervezési folyamat 1924-ben már 
teljesen befejeződött, de korántsem jelentette az uralkodó polgárság 
gazdasági ellentéteinek (tultermelés, piachiány) teljes megoldását. Eb¬ 
ből kifolyólag Szlovenszkó gazdasági élete továbbra is az uralkodó pol
gárság gazdasági konfliktusainak a levezetéséül szolgált s ezt kiélezte 
az a körülmény, hogy mindez a polgári fejlődés alkonyán történt. Bő
séges gazdaságpolitikai eszközök állanak az uralkodó polgárság ren
delkezésére, hogy Szlovenszkó polgári, fejlődését az alapjaiban bék
lyózza le, amit úgy ér el, hogy a szlovenszkói termelés értéktöbblet 
készleteit — a polgári társadalmi fejlődés alapelemét — innen elszívja. 
Az adók itt sok esetben magasabbak mint a történelmi országokban s 
a nagyobb vasuti tarifa csaknem teljesen lehetetlenné teszi, hogy szlo
venszkói termék a cseh piacokra felkerülhessen. Zsolnán például a su¬ 
mavai fa (Csehország legnyugatibb része) versenyképes a kárpátaljai 



fával, itt viszont a cseh gyárak fa rendeléseit a magas tarifák miatt 
mondják le a fakitermelők. Ehhez járul, hogy állami szállításokhoz 
alig jut az a szlovenszkói ipar, amely létét kizárólag az állami rende
léseknek köszönhette a Monarchiában. A költségvetési megtakarítások 
csaknem kizárólag Szlovenszkóról, és Kárpátaljáról kerülnek elő. Kö
rülbelül havi százmillió koronára (összesen pedig 14 milliárdra) tehető 
az az összeg, amely így Szlovenszkó termeléséből a történelmi orszá
gokba vándorol. 

Két nép pozitiv polgári-szellemi kulturérintkezésének feltétele. 
hogy polgári-materiális kulturfejlődésük egyivású legyen, egy irány
ban haladjon, folyton emelkedően. Elmondható-e a mondottak alapján 
ez az uralkodó és a kisebbségi polgárság egymáshoz való viszonyában? 
Azt hisszük, hogy ez itt alig állapítható meg, mert a tények azt mu
tatják, hogy az egyik társadalmi kategória társadalmi létének biztosí
tásához a másik fokozatos visszaszorulása szükséges. Ezek után egy 
másik oldaláról vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Az uralkodó polgárság 
jelzett törekvései a magyar kisebbségre valló haladásukban olyan tár
sadalmi alakulatot érnek, amely már túl van fejlődése polgári forra
dalmi periódusán, tehát' nemzeti kulturája, nyelve, nemzeti irodalma 
stb. már kialakult s amely maga is a polgári-kapitalista fejlődés vona
lán volt már, jóval a Csehszlovák köztársasághoz való csatolása előtt. 
Ezt a fejlődést — amint láttuk — az uralkodó polgárság törekvései 
elakasztják. A kisebbségi polgárságnak az uralkodó réteghez való ma
teriális és szellemi kulturviszonya így negativen alakul, vagyis az 
uralkodó polgárság a kizárólagosan hatást produkáló, a kisebbség vi
szont kizárólag a hatásokat elfogadó elem, s hogy azok a hatások visz¬ 
szafejlesztő tendenciájuak. Az ellentétek tehát, minden vonaton meg
teremtik a. nemzetiségi küzdelem feltételeit a kisebbség számára, de 
éppen azért, mivel ez a nép túl van fejlődése nemzeti forradalmi sza
kaszán, polgársága a nemzetiségi harcban már nem tud fellépni a 
háború előtti visszaszorított nemzetiségi polgárság, vagy a koloniák 
polgárságainak nemzetiségi-harci módján az uralkodó polgársággal 
szemben. S most a kisebbség nemzeti kulturájában az a folyamat kö
vetkezik be, hogy a kisebbségi polgárság fokozatos eltünésével (mert 
részben repatriált és még ma is repatriál részben pedig a köztársaság 
alapjaira helyezkedik) fölöslegessé válnak a polgári kultura eddig pro
dukált: szellemi eredményei. Igy a kisebbségi töredék polgárság mái-
rég lemondott arról, hogy például egységes, össznemzeti kulturpoliti
kát produkáljon (az U j M u n k a folyóiratban történt utolsó kísérlet 
erre 1931 elején) nem is beszélve arról, hogy a nemzeti kultura szüksé
ges liberális-demokratikus hagyományait a fasizmus megfelelő elemei
vel cserélte fel. Bekövetkezik ennek folytán, hogy fokozatosan pattog
nak le a polgárság által irányított kisebbségi nemzeti frontról a kisebb
ségi intelligenciának azok az elemei, amelyeknek a szerepe eddig a 
liberális nemzeti kultura hagyományainak ápolása s ilyen kultura ter
melése volt. Érthető: a kisebbségi jobboldali politika társadalmi bázisa 
fokozatosan szorul le a nagyparasztságra s ez a réteg a liberális-de
mokratikus tradíciók ellenében a fasizmusban találja meg kifejezését. 
Az intelligencia, s az átmeneti rétegek tönkremenésével a liberális-de
mokratikus tradíciók párhuzamosan esnek ki a hivatalos kisebbség 
életéből. A szlovák-magyar kulturérintkezés kérdése polgári vonatko
zásban mindig akkor vetődött fel, amikor a kisebbségi intelligencia' 
egy-egy része vagy következetesen ragaszkodott a magyar mult demok
ratikus tradícióihoz s azokat tovább fejlesztve levált a hivatalos ki
sebbség oldaláról, vagy amikor a kisebbségi polgárságnak a fasizmus 



felé való átorientálódása folytán fölöslegessé vált a kisebbségi fronton. 
Ilyenkor mindig az állott elő, hogy az uralkodó s a kisebbségi polgári 
oldal közé került a kisebbségi intelligencia szóban forgó része. A mult
ban megszünt funkciója s bizonytalan jövője közti áthidalásra törek
szik a polgári oldalról lepattant intellektuális csoport, ha a kultur
érintkezés kérdését veti fel ebben a helyzetében. 

3. Az előzőek kapcsán azokra az objektiv körülményekre tértünk 
ki, amelyeket a kulturérintkezés kérdésénél döntő fontosságuaknak itél
tünk. Jeleztük azt ás, hogy melyek azok az okok, amelyek a kulturérint¬ 
kezés kérdésének felvetését kiváltják s hogy ez a kisebbségi intelligen¬ 
cia milyen törekvéseit fejezi ki. A továbbiakban azt kell megvizsgál¬ 
nunk, hogyan fogalmazták meg a kulturérintkezés problémáját azok, 
akik felvetették. 

A kulturérintkezés kérdését a S a r l ó diákmozgalma vetette fel 
először 1929-ben. Ez a mozgalom a jelzett időben a hivatalos magyar
ság támadásainak a pergőtüzében állott már s a kulturérintkezés fel
vetése a kisebbségi oldalról való lepattanását bizonyítja úgy, ahogyan 
azt előbb jeleztük. A kisebbségi nemzeti kötöttségből kilépő mozgalom 
előtt az antitézisek erejével pattantak fel a szélesebb perspektívák: 
Páneurópa, Dunakonföderáció. A nemzetek közti kulturérintkezés alap
ját ennek megfelelően foglalják össze: „Ma már tulhaladott az a ro
mantikus álláspont, mely elszigeteltségbe burkolódzó nemzeti és né
pies problémákról álmodott és önmagából égfelé szökő hajtásokra 
gondolt. Az univerzális kulturfejlődés egy végtelenül komplikált szer¬ 
ves egész, melynek minden egyes fejlődő, mozgó, hatni akaró része a 
többiekkel együtt végzi feladatait." (Vetés, 1929 április). Egy egyetemes 
emberi kulturára gondolnak, de a kulturközeledésnek mégsem szabad" 
széles rétegeken át történnie, „csak az öntudatos intellektuelek hiva
tottak arra, hogy az; érintkezést terjesszék, mert tudományos és eszté
tikai-faji meggyőződésük átszűri és a veszélyes fajtbomlasztó elemek
től mentesen vezeti tovább az életrevaló eszméket." A kiindulásukkal,. 
(ami alatti általános emberi kulturát kell érteni) ott is ellentmondásba 
kerülnek, hogy éppen azoknak az értékeknek a cseréjét utasítják vissza, 
amelyek univerzálisak, így a kollektivizmus által produkált értékeket 
is, mert a fajokat nem autonom egészekként hozzák közel egymáshoz. 
A kérdés praktikus kiviteli módját úgy gondolják el, hogy felkérnek 
cseh és magyar folyóiratokat, hogy az irodalmi-tudományos és mű
vészeti formában megnyilatkozó problémákat kölcsönösen felszínen tart
sák s humánusan neveljék a cseh-szlovák, illetőleg magyar közvéle
ményt egymással szemben a kölcsönös megértés és jogtisztelet alap
ján. Memorandumban kérik (1928 novemberében) a magyar egyetemi 
hallgatók, hogy a pozsonyi egyetemen magyar tanszéket állítsanak fel, 
amit teljesítenek is rövidesen. Ezekkel az akciókkal párhuzamosan ma
gánosok és egyesületek serénykednek a kulturérintkezés kérdésében. A 
Sarló fiataljai intenziven leveleznek cseh és szlovák intellektuelekkel, 
érintkezésbe lépnek a cseh és szlovák haladó ifjúság mozgalmaival s 
ideológiai vonatkozásaiban továbbfejlesztik a kérdést. 1929 szeptembe¬ 
rében a cseh és szlovák haladó fiatalság egy konferenciáján a kultur¬ 
érintkezést már így formulázzák: „Az Etické Hnuti — ,etikai mozgalom' 
— fiatal csehei és szlovákjai vegyék tudomásul, hogy az új magyar 
generáció a szocializmus tiszta világában akar találkozni velük, hogy 
együtt harcoljunk az új etikai és szociális embertípusért, amely be
csüld és fejleszti a maga nemzetének kulturáját de elismeri és szereti 
más nemzet kulturáját i s . . . " Követelik, hogy éppen úgy, ahogy a ki
sebbségi magyarság az összekötő hid munkáját vállaltja a magyarság 



felé úgy a szlovákság vállalja el a hid szerepet, a magyar és szláv ku¬ 
turák között. „A masaryki generáció differenciáló törekvései után így 
bontakozik ki egy új magyar nemzedék szintetizáló keleteurópai misz¬ 
sziója." E törekvések alapja, kerete pedig: „a kisebbségi magyarság
nak nemzeti érdekévé vált a békeszerződések és az idegen állam adott
ságaira; helyezett politikai és kulturális kibontakozás". Soha még ki
sebbségi mozgalom nem helyezkedett igenlőbben a köztársaság alap
jaira s nem kívánta őszintébben az uralkodó nép s a kisebbség kultu
rális és politikai kiegyenlítődését. S mi az oka annak, hogy e kiegyen
lítődésből semmi sem lett s hogy a kérdés egyik fő mivelője 1930 már
ciusában már csak szinte lapszéli jegyzet formájában bátorkodik a kér
dés újrafelvetelére: „A sokat félreérteit kérdést újra felvetem, talán 
a vita lehetősége végre tisztulás felé visz." ( D i á k s z e m l e . ) A két nép 
gazdasági viszonyának alakulása tette illuzórikussá a szellemi kultura 
cseréjének tervelgetéseit s hozott létre nagymennyiségű gyúanyagot a 
két nép között. A földreform például, amelyben a cseh polgárság oly 
határozottan s széles alapon likvidálta a feudális kor maradványait a 
kisebbséghez már nemzetiségellenes módon, a telepítések formájában 
jutott el. A szociográfiai tanulmányutak feltárták a kisebbség társa
dalmi viszonyait az új nemzedék előtt. 

Legujabban a szlovák-magyar kulturközeledés, illetőleg kulturcsere 
kérdését a hivatalos magyar nemzeti oldalról legutóbb lepattant intel¬ 
lektuális csoport vetette fel. Az ankét kapcsán először a szlovák, az
után a magyar intellektuelek szóltak a kérdéshez. A szlovák írók közül 
L a c o N o v o m e s k y és J á n R o b P o n i c a n fogták fel a legtisz
tábban a kérdést, Novomesky rámutat arra, hogy a kulturérintkezés 
alapproblémája a két nép gazdasági viszonyában van s hogy az érint
kezés, vagy csere mindaddig illuzió marad, míg a magyarság gazdasá
gilag alárendeltségi helyzetben marad az uralkodó nemzetek polgársá
gával szemben. Ponican hozzászólásának elvi alapja, hogy kulturérint
kezés csak társadalmilag párhuzamosan felfelé menő osztályok között 
lehetséges, s hogy ez már végbe is ment a két nép emelkedő osztályai 
között. Igy ír: „A magyar irókkal való együttműködésünk nem új ke
letű. Mi már régebben kiépitettük kapcsolatainkat, mert a baloldali 
iróknál és kulturmunkásoknál nem kellett bevárni, amíg az együttmű
ködés fontosságát felismerik, mert maga az elv és a közös program 
felöleli a mulhatatlan együttdolgozás parancsát. Lapunk a, D a v a va
lóságban is közös munkát végzett az Ut-tal olyképpen, hogy a Dav 
és a s Ut állandóan és kölcsönösen átvették a cikkeket, értekezéseket és 
irodalmi termékeket. Ismeretes például, hogy a Davban rengeteg Kas
sák-fordítás jelent meg. A Dav köré csoportosuk irók szociográfiai ta
nulmányutakat szerveztek meg közösen a baloldali magyar intellek¬ 
tuellekkel s ugyancsak közösen istápolták a magyar és szlovák dolgo
zókkal megteremtett közvetlen kapcsoltatokat." A hozzászólók között 
vannak olyanok (s elég bőven vannak), akik egyszerűen helyesnek 
tartják a kulturérintkezés megteremtését s a kérdés elvi alapjait egy
általán nem érintik s nem vizsgál ják meg praktikus megvalósítható
ságát!. Van olyan is, aki szerint egyszerűen csak „jószándékú és komoly 
munkára van szükség, hogy az akció teljes sikere biztosítva legyen", 
vagy „a jó szándéktól és az őszinteségtől függ minden közeledés, min
den közösség és minden barátság". H a n n a Gregorová, a szlovenszkói 
Pen Klub elnöke, a kulturközeledés alapjának azt a közös feladatot 
tekinti, amely annak a darab életnek a megismerése, amelyben egy
más mellett él a szlovákság és magyarság. A katholikus K o n s t a n t i n 
C u l e n a legfontosabbnak azt tartja, hogy a szlovák és magyar irók 



kölcsönösen tudják, hogy mi készül egymás művészi műhelyében. A 
kulturérintkezés kérdése itt egymás puszta informálásává degradáló
dik. Mások a két nép közti politikai ellentétek miatt pesszimizmussal 
kezelik a kérdést s a magyar nacionalizmus megszünésében, tehát a nem
zeti fütöt!tség egyoldalú likvidálásában látják megoldhatóságát. Ezzel 
szemben M i l o U r b a n , a legfiatalabb szlovák regényírók egyik leg
tehetségesebbje irja: „bennünk, a legfiatalabb szlovák irógenerációban 
egyetlen szemernyi sines abból a nacionalizmusból, amely nem tudná 
elismerni mások értékét, és különösen a fiatalabb szlovák és magyar 
irodalmárok közösségének kiépítését." Novomesky és Ponican határo
zottsága az egyik oldalon és a jószándékról, őszinteségről, megértésről 
és közös életdarabról való filozófikus általánosságok a másik oldalon 
eléggé kiemelik azt a különbséget, amellyel a különböző világnézetű in¬ 
tellektuelek a kulturközeledés kérdését kezelik a szlovák oldalon s 
egyuttal értékítéletet is mondanak a két tábornak a kérdéssel szem
ben elfoglalt álláspontja felett. 

A kérdés praktikus megoldását tekintve, vannak, akik a Pen-
Klubokat (a szlovákot és csehet) tartják megfelelő keretnek a kultur¬ 
közeledés lebonyolítására, mások ezt elégtelennek ítélik. Némelyek az 
irók személyes érintkezésén tul nem iáinak más lehetőségeket, mások 
ismertető előadásokra, estélyekre gondolnak, a legtöbben pedig a köl
csönös fordítgatásokban látják a praktikus megoldás legtermékenyebb 
lehetőségét. 

Mit mutat a magyar szellemiség hozzászólásaink mérlege? F ö l ¬ 
d e s Sándor leszögezi, hogy két nép irodalmának s általában kulturá
jának a közeledése arra való, hogy ezen keresztül emberek és népek ta
lálkozzanak és egymás életsorán javíthassanak. Azt kell megmondani 
tehát! ,hogy mi okból és mi célra történjen a kulturérintkezés. Ő is meg¬ 
állapitja, hogy a „haladásért és igazságosabb társadalmi rendért küzdő 
szlovák és magyar alkotóművészek és intellektuelek már eddig is gyak
ran találkoztak a közös munkában vagy legalább is a legjobb uton 
vannak egymás felé." Kifejezi, hogy eredményes közeledést csak a 
közös fronton állók teremthetnek a két nép életében. P e é r y Rezső a 
középeurópai elaprózott s egymással etnikailag is elkevert népek éle
tét figyelve arra a megállapításra jut, hogy már jóval a kulturérint¬ 
kezés kérdésének felvetése előtt a középeurópai kis népek életpnaxisa 
már megteremtette azt, mert itt a kulturérintkezés az egymásrautalt
ság folytán létünk időtlen kérdése. Ebben a vonatkozásban a kis népek 
létérdeke a középeurópai kulturális internacionalizmus s így az egye
dül célravezető kulturpolitikai alapelv a magyar liberalizmus elve lehet 
csupán: „ha nincs pénz a szerb színházra, akkor a. magyart se támo
gassuk" Kérdés azonban, hogy alkalmazhatja-e ma a polgárság felfelé 
menő történelmi szakaszának kulturliberalizmusát? Peéry azt mondja, 
hogy ezt az alapelvet csak a haladni tudók alkalmazhatják. Tág fogal
mazás ez, s csak messziről sejteti s közvetve, hogy a polgári-nemzeti kul¬ 
turérintkezésnek ma csökkentek a perspektívái, de megfelel annak a 
megállapításnak, amely szerint a kulturérintkezést csak felfelé menő 
társadalmi kategóriák teremthetik meg. Van, aki a szlovák magyar 
kulturközeledést a szlávság és magyarság szélesebb perspektíváiba he
lyezi s így arra akarja felhasználni, hogy a magyarságot felszabadítsa 
a germán gondolat és izlés középeurópai uralma alól. Ehhez az kellene, 
hogy a szlávság és magyarság, vagy a kisebbség és az uralkodó nem
zet alá és fölé rendeltség nélkül álljon egymás mellett. Igy van-e azon
ban ez a nemzeti imperializmusok mai szakaszában ?Az ankéten magyar 
részről elhangzott az a sürgetés is, hogy a kulturközeledést, amennyi¬ 



ben demokratikus kulim-vonatkozásokban megteremthető, állítsák be a 
fasizálódás elleni küzdelembe. Egyéb vélemények szerint a kulturérint¬ 
kezés megteremtésének kulcsa „a kezdeményező irók etikai tisztes ága", 
vagy pedig a „tudósok és művészek szent kíváncsisága". L á n y i Meny
hért a megvalósítás feltételének azt tekinti, hogy a politikai lojalitás¬ 
tól szigorúan válasszák el az irodalmi lojalitás fogalmát, mert a párt-
titkári mentalitás politikával szőtte be azt s így gátolja a kulturköze¬ 
ledést. A hozzászólók tekintélyes része az előtte hozzászólókra hárítja 
át az elvi állásfoglalás felelősségét s rögtön a praktikus kivitel eszkö
zeiről értekezik. Az egyik műfordítást sürget: verset, regényt, másik 
drámát inkább, ismét más a politikai és társadalmi viszonyokról szóló 
kölcsönös információkat, mások először szociológiai, történeti és et
nográfiai kérdések kölcsönös tisztázását ajánlják egy szláv-magyar 
társaság s egy két nyelvű szlovák-magyar irodalmi revü keretében. 

A szlovák és magyar írók hozzászólásainak egybevetéséből az a 
közös vonás állapítható meg, hogy egyformán vegyes világnézeti szem
pontok alapján kezelik a kérdést. De vannak különbségek is a két nép 
iróinak hozzászólásai között. Ezek azok, hogy a szlovák iróknál több s 
határozottabb az elvi hozzászólás, a magyar részen több a praktikus ki
vitelre szorítkozó, de a lényeges az, hogy a magyar íróknál kevesebb s 
bizonytalanabb az elvi megnyilatkozás, ami mögött a kisebbségi hely
zetű embernek az uralmon lévővel szembeni gátlásai huzódnak meg. 

Egy gondolkodó felfogásának szubjektív, vagyis önmagához való 
viszonya más, mint ugyanannak a fölfogásnak objektiv társadalmi je
lentősége. A kulturközeledés kérdését mind a két vonatkozásban átte
kintettük. Amennyiben a szubjektiv felfogások itt a kérdést meghatá
rozó objektív elemeket figyelembe veszik, úgy reálisaknak tekinthetők. 
A két irányú vizsgálódás eredményeinek egybevetése megmutatja, 
hogy a kulturközeledésre vonatkozó elképzelésekből mit lehet a való
ságban, a két nép viszonyában végrehajtani s mi marad illuzió. Végül 
csak annyit, hogy ezekben az elképzelésekben az illuziók hatalmas fö
lényben vannak a reális eredmények felett. 

M A I R O M Á N K Ö L T Ő K 
Fordította: JÓZSEF ATTILA (Budapest) 

ARON COTRUŞ: A BÁNYÁSZ 

Erőlködve, mint akit szél ért, 
sziklát fejtek, vájom a szén-ért, 
egy darab üszög-kenyérért... 

Elfeledtem a nevetést... a sirás fakó 
arcomon biztosan undorító... 

testem csupasz, 
tálam csupasz, 

karom lassu lett, lábam is az... 

Egy fagyos napon, mint ma, de régen, 
föld alá fektettem f e l e s é g e m . . . 
gyermekeimet tavasszal temettem, 
viaszsárgák voltak mind a ketten... 


