
696 Szemle 

SZLOVENSZK6I MAGVAK IRÖK ANTOLÓGIÁJA (Műfordítók) 
A Hid könyvsoíozat 3. kötete. Nyitra, 1937. 

A jelenkori cseh és szlovák szépirodalmat műfo\r)dUáscfkban bérmu
tató kötetet Sza-latnái Rezső széleskörű tanulmányokat feltételező esszé
je vezeti be. SzalaWai Rezső' tömör Írásából bemutatjuk ők^ómknak a 
szlovák irodalomról irt példaszerű összefogWlását. 

A szlovák irodalom a legfiatalabb szláv szellemi hajtás. Irodalom
kritikai nézőpontból az egész folyamat alig ötven éves, irodalomtörténeti 
szempontból, mint Jaroslav VIcsek irja szlovák irodalomtörténetében, 
alig több száz esztendőnél. Ugyancsak ilyen idős a szlovák létélmény is, 
minit önálló nemzeti és szellemi beálMtottság. Egyszerre jöttek létre. Her-
der, a legkülönösebb német próféta, szláv népdalforditások révén igazi 
jövőt a Duna-völgyben csak a szlávoknak jósolt. Akik a szlávok közül ol
vasták nevezetes körmondatait, nem tudtak szabadulni a gondolattól, 
hogy a költői mű annál értékesebb, mennél mélyebben nemzetibb. Első
sorban nyelvében! A szlovákok Magyarország 15 északi megyéjében há
rom, négy, sőt ötféle tájszólással is beszélitek, de háromszáz év óta a gyér 
és főleg vallási tárgyú irodalmi megnyilatkozás nyelve a cseh. A huszi
ták hozták ide magukkal. Gondoljunk vissza Giskráék korára, Jósika ir
ja fölöttébb színesen a Csehek MOgyprorszáffdm című regényében, hogy 
a magyarok is mennyire cseh bibliát olvasnak. Tudjuk az ujabb történel
mi kutatásokból, hogy a huszita ige, eszme és létforma mekkora hatás
sal volt helyenként a népi magyarságra. Természetes tehát, hogy meg
fogta a nyelvtestvéreket és vérrokonokat i s ! Sajátos nyelvi kettősség jő 
létre a gyakorlatban a szlovákoknál: az írott és prédikált szó a biblikus 
zamatú cseh, egyébként a szlovák járja. Szlovák nemzeti lélek ekkor 
még nincs, a nemesség hűbériségi magyar tudatában érzi létbiztonságát 
s alig módosul magatartásában később is. A „szlovák nemesség" csak 
Vajansky- regényeiben látható, ahol a nemzeti érzésre lobbant grófkis
asszony feleségül megy a fiatal falusi tanítóhoz. A kései romantikus irő 
álma ez, holott a valóság a két millió szlovák paraszt és földmunkás volt 
akkor is. 

A z ő nyelvük és létük izgatja a csehszlovák nyelvi egység meg-
szüjntetőit. A szlovák nyelvi önállóság törvényszerűen jön létre s feltiartóz-
hatatlan. Nem különösség, nem véletlen, nem is függ össze az „ezeréves 
rabsággal". A z ezeréves rabság, mint Chailoupecky mondja, retrospek
tív legenda. A fordulatutáni fellángolás hozta létre, lélektani okai voltak; 
a jelen hátterét a mult mindig festőibbé teszi. De félre ne értessünk! 
Talán észrevette az olvasó, hogy e „rabságnak" és kerek idejének emle
getése az utóbbi időkben mennyire eltűnt a szlovák közvéleményből, az 
irodalmi alkotásokból úgyszólván kiveszett. Viszont tagadhatatlan 
tényként áll itt az ezeréves együttélés gondolata, mert itt, a hegyek közt, 
az ódon városok és várromok és gazdagon elszórt falvak örökkön elrej
tett vidékén, a szlovák népi integritás és szlovák-magyar együttélés er
kölcsileg érintetlen maradt. Ez a népi valóság adja aztán a szlovák nyel
vi öneszmélést először a katolikus BeTnóláknfűc, aki egyébként egy ma
gyar városból, Érsekújvárból, indítja útra a szlovák irodalmi nyelvet, a 
nyugati szlovák nyelvjárásnak ma kissé komikusan archaikus stílusát. 
Ez a népi erősség fogja meg az 1848-as napok nevezetes szereplőit, a lu
theránus Sturt, Hurbwnt és Hodzsát, akik már öntudatos szlovák létél-
-ftnényit és sorsmegér test hordoznak szivükben s a középszlovák nyelv
járást, a legtisztább idiómát, a Turóc-, Liptő-megyeit, választják irodal
mi nyelvvé. Bizonyos zűr-zavar kerekedlik, a csehek is ellenállnak, az el-
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szakadásban valóságos különállást látnak. Jancsovics István szlovák-ma-
.igyar szótárában (1845), az előszóban olvashatjuk is: „ A magyarországi 
szlávság egy része ragaszkodik még a csehi-bibliai Írásmódhoz, egy ré
sze követi Bernoláikot, legnagyobb része pedig a legközelebbi nyelvifejle
mények következtében, kivált a pozsonyi ,Slovenskije Národnje Noviny ' 
vezérlete mellett, a magyarországi igazi szláv előnyelvet emelte irodal
mi polcra, melyen már könyvek is szélűben sajtó alá bocsáttatnak". Ez 
a népi megtartó hangulat uralja ma is a szlovák nemzedéket, irodalmi 
program, őszinte és hites vallomás, melynek legjellemzőbb forrása a 18. 
század első tizedében horgonyzó JánosikHmonda, a szlovák Rózsa Sándor 
átszellemült alakja és a körülötte gyűrűző epikai és lirai ötletek. Mély 
és igaz ösztönzéseket a szlovák iró csak ebből az ősforrásból kaphat, 
másfajta igyekezetei: a hiányérzések palástolásai, mindig bizonyos mes-
terkeltséget árulnak el. MUo Úrban, a mai nemzedék nagy epikai remé
nye, meg is mondotta ezt egy emlékeztes előadásában: „ A mi feladatunk 
i — úgymond t— s vele együtt irodalmunk feladata a gyetvai betyárdalok 
és hegyi jobbágy-énekek emberi gondolatát, az egyenlőségnek és szabad
ságnak e sajátos érzését kipattogtatni, kikorbácsolni, széthurcolni és 
megsokszorositani. Nem szükséges, hogy apró csatákban, misztikus pa
lástokkal letakart tudatalatti kitörésekben éljük ki magunkat, hogy irá
nyok és izmusok fogjanak el, amelyek semmi értelemmel sincsenek szá
munkra, semmi erkölcsi indoklást nem adnak, nem nyújtanak nekünk 
semmiféle sajátos pluszt, csak az epigonizmust jelentik vagy a szűk po
lit ikai szemhatár tendenciáját." A fiatal szlovák irodalom is tehát a 
népből indul ki, nem kisérik a nemesek meg a timokraták kórusai; a 
kisvárosi és falusi polgár és parasztság mozgalma ez, mely külső meg
jelenésében, szellemi expanziójában 1918 után roppant növekszik, de 
olyan irói egyéniségeket, mint amilyen egykor Hmezdoslav volt, a leg-
Wagyobb szlovák költő, olyan tőrőBmetszett novellistát, mint Mártim, Ku-
Tcucsin és olyan kápráztató regényírót és sltilisztát, amilyen VajaWzhy, 
egyelőre nem tud teremni. 

A cseh irodalom a szlovákkal összehasonlítva, egészen más: a cseh vá
rosias, a szlovák népies. A cseh simán, szabályosan gyűrűzik, a szlovák 
egyenetlenül. A cseh iró mondanivalója teljesen kiforrott, a szlováké még 
íkiforratlan, kereséssé],, óhajtatlan tapogatózással t e l . Mélyebben érzi 
a szlovák iró szülőföldjét, a keletkező, forrongó társadalmat, a gazdasá
gi bajokat, hogysem hosszabbra eljegyezné magát valamely kész nyuga
ti formával. Innen van, hogy az irodalom nemzetiességének érzi már a 
tárgykörök és gondolatok egyszerű hazafiasságát, politizáló mondani
valóját is s nem kényeskedik a formával túlságosan. De egyoldalúan lát
nók a szlovák irodalom jelenségeit, ha e mondattal befejeznek a jellem
zést. A szlovák irodalom, mint ép' Hviezdoslav nagy és belső szükséglet
ből fakadó irodalmi munkássága bizonyltja, hozzásimult az európai 
áramlathoz, habár például Kollár pánszlávizmusa náluk irodalmilag is 
hatott, nem ugy, mint a cseheknél. De mindez érthető: a kis nép, mint a 
gyermek, első mozdulatait végezte akkor s kereste a tér szolidaritását. 

A z európai eszmék azonban nem jártnak fel és alá mellette meddőn, 
mint Hamletben az elhatározások. A z uj, a mai nemzedék is minden 
irányban kapcsolatokat keres. A nyugati irodalmak mellett elsősorban 
a cseh és a magyar literatura volt komoly hatással a mai iró generáció
ra. A magyar irodalomból régebben Arany, Petőfi, Vörösmarty, Madách, 
ma Ady, Babits, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Tóth Árpád és Szabó 
•Lőrinc, Erdélyi József hatottak és hatnak a szlovákokra. A középeurópai 
érzésvilágot, melyet a csehszlovákiai magyar iró is ki akar fejezni, fia-
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tal szlovák iró kortársaink lépten-nyomon megvallják. 
A szlovák lélek nyugati lélek! i—. hangzik a válasz, ha kérdezek 

Testvéri fele a csehnek, éltető gyökérzete európai hagyomány. De ugyan
akkor tapasztalod, a keleti szláv erő is megrezzen benne és magatartása 
magyar forma. A szlovák irók tavalyi trencsénteplici összejövetelükön 
rendkivül érdekesen s egységesen adták tudtul a kérdezőknek, hogy a 
szlovák irodalom igazi eszményképe csak Ludovit Stur lehet, ama Stür 
Dajos, a negyvennyolcas időik pUbMcista-professzor-politikusa, akit a ma
gyarok csak ugy ismernek, mint a Hürbán-fféle felkelés egyik vezetőjét. 
Holott Stur filozófus volt, németek neveltje, Herderék megtestesülése, 
kitűnő szellemi vezető. Stur és társai jelentik ma a szlovák hagyományt 
a baloldal és jobboldal szerint egyaránt. Ebből a szempontból nézik a 
szlovák nyelv önállóságát és a cselhtőll elütő különösségeit. A szlovák iirók 
között oly erős szociális és szocialista hangulat, Vájanszky romantikus: 
crcsz-imádatának nyomain ma ismét visszakapcsolja a szlovák tájéko
zódást kelet felé s a mai Oroszországot öntudatlanul is szláv szempontból 
értékeli. 

„iSzáz esztendős igyekvéssel a szlovák iró elvégezte a szlovák élet 
nemzeti újjászületésének ráeső részét, lehetővé tette a mai nemzedéknek, 
(hogy hozzálásson a szlovák nemzeti kultúra legfőbb szükségeinek kielé
gítésiéhez, hogy tudniillik a mai szlovákság társadalmi formájának min
den alkotórészét bensőleg megértse és átszellemitse, mindezt a kultúra 
magasabb stílusában és nemcsak a nemz-.ti értékek formájában, hanem 
a nemzeti egyéniség és az általános emberi problémák alakjában." í g y 
ir Sztavúszlav Mecskír, a fiatal kritikus, a szlovák irodalomról s tradícióról 
szóló tanulmányában. Igaza van. A szlovák irodalom nemzeti tradíció
kat sóvárog és kiegyenlítődésre törekszik a nyugattal. Nincs a Duna-
medencében kis nép, melynek szellemi célkitűzései közelebb állnának mi
hozzánk. 

Ugy látjuk, egy belső szerveződés, szellemi szerveződés folyamata 
kezdődik most a szlovákoknál. A mostani nemzedék meggondolt vezető,, 
minden pozitív művészeti értéket vissza akar hozni, nem formabontó, 
mint volt a világháború után, hanem formaőrző és formafejlesztő akar 
lenni. Érzi, akárcsak nálunk, az irodalmi nemzedékek egymáshoz-tarto-
zását és a formának, mint magas kategóriának fellebbezhetetlenségét. 
Ha nem jön rá különösebb megrázkódás, ugy a szlovák irodalom elkövet
kező évei a belső érés évei lesznek. 

GORDON CHILDE: FEJLŐDÉS A TERMÉSZETBEN ÉS TÁRSADALOMBAN 
— MAROEL PRENANT: TUDAT ÉS ÖSZTÖN — NAGYFALUSI JENör 

A TUDAT, VALLÁSI ÉS TÖRTÉNELEM KEZDETEI 
Kronos könyvek. Budapest, 1937. 

Plechanov egyik művében többször rámutat arra, hogy a tudomány 
legkülönbözőbb területein, és pedig nemcsak a szociológiában, közgazda
ságtanban, történelemiben, hanem a jogban, biológiában, földrajzban, sőt 
fizikában is, a tudósok,, ha ellfogiuilatlanck éfe lelkiismeretesek, egyre in
kább kényszerülnek a történelmi materializmushoz, mint tudományos 
módszerhez fordulni. 

Ez a jelenség a háború után méginkább szembeszökővé vált. Különö
sen figyelemreméltó ez a folyamat Angliában és Franciaországban, ahol 
egész sor tudós levonta tudományos módszerének történelmi és társada-
lomszemléletl konzekvenciáit, úgyannyira, hogy HaJádne, egyik legna
gyobb mai biológus, a Rdyul Súftiety tagjia nem, mindten büsíkeség nélkül 
jelentette ki, kollégái felett seregszemlét tartva, hogy az angol tudomány 


