
fordított részlete („De regno Christi") minden
esetre ismert volt a hollandiai szakemberek 
számára is. (207.1.) 

Vehe, úgy látszik, egy időre német területre, 
Marburgba utazott (1589. okt.), de ott a nassaui 
hatóságok felfigyeltek rá. Ludwig von Hessen 
1590 januárjának elején értesítette Edzard kelet-
fríziai őrgrófot, hogy Vehe Embdenben tartózko
dik, s ott le is tartóztatták mindjárt megérkezése 
után, 1590. jan. 18-án. E fogságából megszaba
dult, egyik forrás szerint szökve, másik szerint a 
gróf jóindulatából (212.1.), de Gretzylben újra 
letartóztatták. A börtönben kelt hosszú német 
nyelvű Apologiáfa (271-287.1.). Pőrében hivata
los bonyodalmak keletkeztek a fríziai és a hei-
delbergi hatóságok (egyháztanácsok) között: min
denik magát tartotta illetékesnek az „eretnek" 
elítélésére. Ezek részleteit nem taglalhatjuk; maga 
Vehe is azt vélte, hogy a hajdani, Heidelbergben 
lefolyt események miatt akarják számadásra 
vonni: elvégre megígérte, hogy nem tér vissza 
német területre. A gretzyli egyháztanács Vehe 
eretnek nézeteit húsz pontban foglalta össze 
(212.1.), ezek jórészt aMattanfahból származnak. 
Szerzőnk következetes bátorságára mutat, hogy 
könyvét nem tagadta meg, noha álnéven (Nataniel 
Elia) írta. Apor hosszas huzavonája némely pon
ton nem is volt egészen reménytelen Vehe számá
ra, de gyenge szervezete nem bírta a börtön meg
próbáltatásait s 1590. december 21-én meghalt: 
mindössze 45 éves lehetett. Bernhardus Elsenius 
udvari történetíró tudósít róla gyűlölködő hang
nemű, plattdeutsch nyelvű feljegyzésében, s leg
végül megjegyzi: „in loco inhonesto begraven", 
becstelen helyen temették el. Ezt úgy mondták 
magyarul: „a temető árkában". 

A monográfiát egy kitűnő Epilogue c. össze
foglalás zárja; ez Vehe-Glirius jelentőségét kör-

Görömbei András figyelemre méltó munkára 
vállalkozott, midőn irodalomtörténeti korszak
monográfiában dolgozta fel a csehszlovákiai 
magyar irodalóm 1945 utáni három és fél évtize
des fejlődésének történetét. Figyelemre méltó a 
vállalkozás már csak azért is, mert e küzdelmek
ben és eredményekben oly gazdag korszak tudo
mányos megismerésére először tett kísérletet a 
szakirodalom, és így a Kántor Lajos- és Láng 
Gusztáv-féle romániai, illetve a Bori Imre-féle 

vonalazza. Kétségtelen, hogy a XVI. század leg
jelentékenyebb eszmetörténeti személyiségei 
közé tartozott. Képzett humanista, következete
sen racionális teológus volt. Elment a protestáns 
kereszténység végső határvonaláig, és körülbeiül 
az I—II. század zsidó-kereszténységének állás
pontját hirdette. (Ezt a tételt több ponton ki 
lehetne egészíteni 0 Az elméletileg igen követke
zetes Vehe kevés gyakorlati érzékkel rendelke
zett. Sohasem vette észre, hogy a XVI. század 
keresztény Európájában tételei jórészt megvaló
síthatatlanok, s még közeli elvbarátai is sok pon
ton ellenemondtak. Hatása mégis jelentős volt. 
Dávid Ferencet megerősítette „non adorandus" 
álláspontjában; Eőssi Andrásnak indítást és anya
got adott a szombatos tanrendszer kidolgozására; 
hatott a lengyel judaizáns szekta gyakorlatára; 
széles körben terjesztette az antitrimtárius irato
kat; predestinatio-ellenes felfogása bizonyára nem 
maradt hatás nélkül holland remonstrans körök
ben. Iratai még a canterbury érsek asztalára is 
eljutottak. 

Dán Róbert terjedelmes monográfiáját nagyra 
értékeljük. Széles távlatú áttekintése a hazai 
anyagon kívül főleg német, lengyel és angol forrá
sokat értékesít pontos, megbízható filológiai akri-
biával: forrásainak interpretációja mintaszerű. Ki 
kell emelnünk, hogy minden mástól kapott ada
tát jelzi és megköszöni, minden megállapításának 
előzményeire utal. Ezt akár példaként is említhet
jük, hiszen manapság nem ritka gyakorlat oly 
adatok és gondolatok sajátként való emlegetése, 
amelyeket már 25 éve megírtak. A Vehe-Glirius-
monográfíát irodalom- és eszmetörténetünk ran
gos teljesítményei közé sorolhatjuk, s minden 
bizonnyal emelni fogja külföldön is a magyar 
tudományosság jó hímevét. 

Bénimre 

jugoszláviai magyar irodalomtörténeti áttekintés 
után a harmadik jelentősebb magyar nemzetiségi 
irodalom kézikönyvszerű összefoglalása is a ren
delkezésünkre áll. A szlovákiai magyar irodalmat, 
sajnos, nem kényeztette el különösebben a tudo
mányos figyelem: első (1918- 1938-as) korszaká
ról annak idején Kemény G. Gábor mára teljes
séggel elfelejtett munkája {így tűnt el egy gondo
lat. Bp. 1940.), majd Turczel Lajos irodalom- és 
művelődéstörténeti összefoglalása {Két kor mezs-
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gyéjén. Bratislava 1967), illetve Csanda Sándor 
vázlatosabb írói arcképsorozata {Első nemzedék. 
Bratislava 1968) adott képet, az ötvenes évek ele
jén induló második korszakot azonban csupán 
néhány tanulmány - elsősorban Fábry Zoltán, 
Turczel Lajos, Csanda Sándor, Duba Gyula, 
Tőzsér Árpád, Koncsol László, Zalabai Zsigmond, 
illetve Szalatnai Rezső, Czine Mihály, Kovács 
Győző írásai - mutatta be, s mind ez ideig 
hiányzott az olyan összefoglaló áttekintés, amely 
valóban tudományos szellemben készült volna. 
Görömbei természetesen sokat tanult módszer
tanilag a korábbi romániai és jugoszláviai kézi
könyvektől, mind anyagának feldolgozását, mind 
elrendezését tekintve; e módszertani tanulságokat 
viszont azoknak az előnyöknek a kiaknázásával 
kamatoztatta, amelyeket irodalomtörténészi 
helyzete következtében élvezett. 

Nem mindegy, hogy a nemzetiségi irodalom 
historikusa honnan figyeli és ítéli meg tárgyát: a 
kisebbségi vagy a magyarországi irodalom felől, 
aminthogy az sem mindegy, hogy a kutató és fel
dolgozó munkának milyenek a körülményei. A 
pozsonyi irodalomtörténetíró helyzetét ugyan
azok a társadalmi-politikai feltételek határozzák 
meg, amelyek az általa vizsgált irodalomét, közel
ről és belülről szemlélheti a folyamatokat, a 
magyarországi historikusnak nagyobb a távlata, 
pontosabban írhatja le a nemzetiségi irodalom 
működésének külső feltételrendszerét, pontosab
ban ragadhatja meg a nemzetiségi művelődés és az 
„egyetemes" magyar kultúra összefüggéseit. Ez a, 
mondhatnám: „helyzeti" előny a fogalmak tisztá
zását teszi lehetővé, s Görömbei munkájának fel
tétlen érdeme, hogy következetesen él a fogalom
tisztázásnak a lehetőségeivel. A nemzetiségi iro
dalom fogalmát ő is a már hagyományosnak 
tetsző „kettős kötődés" gondolata nyomán hatá
rozza meg: „A kisebbségi-nemzetiségi irodal
maknak alapvető közös vonásuk az, hogy nyel
vükkel, kultúrájukkal, régebbi történelmi hagyo
mányukkal s részben érzelmi kapcsolatukkal a 
magyar nemzeti tudathoz és kultúrához kötőd
nek, viszont létezésük állami, anyagi és részben 
kulturális keretét is hazájuk, az az állam, amelyik
ben élnek, határozza meg. Ez a kettős kötődés 
nem gátolja, hanem éppen sajátos jelleggel segíti 
kifejlődni és kibontakozni önálló szellemi létezé
süket, belső, immár speciális hagyományaikat is" 
(5-6.1.). A fogalomtisztázó szándék eredménye
ként Görömbei három alapvető terminust külön
böztet meg egymástól: az egyetemes magyar, a 
nemzetiségi magyar és a magyar irodalom termi
nusát. „Az egyetemes magyar irodalom - állapít-
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ja meg - magába foglalja az összes magyar irodal
makat, a magyarországit, a nemzetiségi magyar 
irodalmakat és az emigráció magyar irodalmait. A 
nemzetiségi magyar irodalmaknak fontos, egy
mástól és a magyarországi magyar irodalomtól 
egyaránt megkülönböztető jellegzetességeik 
vannak (...) Mivel a többi magyar irodalomnak 
van megkülönböztető jelzője, ezért a magyaror
szágit egyszerűen csak magyar irodalomnak ne
vezzük. Az egyetemes magyar irodalom aspektu
sából nézve a magyar irodalom és a nemzetiségi 
magyar irodalmak az egész-rész viszonyban 
vannak a virtuális egyetemes magyar irodalom
mal, egymással pedig rész-rész viszonyban" 
(10.1.) A fogalmak e tisztázó szándékú megjelölé
se a csehszlovákiai magyar irodalomnak, mint 
szociológiai és szellemi jelenségnek a következő 
meghatározását eredményezi: a „csehszlovákiai 
magyar irodalom tehát olyan kisebbségi-nemzeti
ségi irodalom, amely az egyetemes magyar iroda
lomnak integráns része, azzal szerves nyelvi
nemzeti és hagyományközösségben fejlődik, a 
csehszlovákiai társirodalmakkal pedig az együtt
élésen és a közös életproblémákon alapuló hely
zeti közösségben van" (10.1.). 

A „kettős kötődés" gondolata nagy általá
nosságban meghatározza a nemzetiségi irodalmak 
helyzetét, ezt a gondolatot azonban tovább kell 
vinni, hogy a nemzetiségi művelődés közelebbi 
tulajdonságai is megragadhatók legyenek. Göröm
bei joggal figyelmeztet arra, hogy a nemzeti és a 
nemzetiségi kultúra bonyolult viszonyítási rend
szert mutat, s ennek következtében a „nemzeti
ségi" kifejezés két vonatkozásban is megkülön
böztető: egyrészt a többségi szlovák nemzettel 
szemben, minthogy a nemzetiség „a gazdasági, 
politikai élet, valamint a terület, a haza közössége 
mellett kulturálisan részben, nyelvében pedig tel
jesen különbözik" ettől a nemzettől, másrészt a 
magyar nemzettel szemben, mivel „a nyelvében 
való teljes, kultúrájában való részleges egyezés 
mellett hiányzik a gazdasági élet és a terület 
közössége" (7.1.). A nemzetiségi társadalmat, 
Deme László egy 1970-ben megjelent könyve 
nyomán, viszonylag önálló „mikro társadal óm
nak" tekinti, amely mint önálló alapegység 
működik mind a többségi nemzettel, mind a 
magyar nemzettel való összehasonlításában. 
Ehhez a megállapításhoz talán csak azt kellene 
hozzátennünk, hogy e nemzetiségi „mikrotársa-
dalom" valójában nem egy társadalom „kicsinyí
tett" mása, inkább részlegesen kifejlődött válto
zata, amely csak töredékesen rendelkezik a 
modern társadalmak működéséhez szükséges in-



tézményi szerkezettel. Nincsenek önálló politikai 
és tudományos intézményei, ennek következté
ben gazdasági, politikai és jórészt tudományos 
élete a többségi nemzet intézményrendszerének 
keretei között folyik, kulturális élete pedig rész
ben az „anyanemzet" kultúrájához igazodik. 
Mindez annak következménye, hogy a Kelet-
Közép-Európában kialakult nemzetiségi jogalko
tás, illetve politika nem ismeri a nemzeti kisebb
ségek kollektív jogait, s pusztán egyéni jognak 
tekinti a kisebbségi nyelvek használatát, illetve a 
nemzetiségi kultúrák birtokba vételét. A nemzeti
ségi " „mikrotársadalom" intézményrendszere 
csupán részleges és töredékes képződményként 
alakult ki, a társadalmi szerkezet egy viszonylag 
keskeny sávjában. Abban a sávban, amelyet az 
irodalmi kultúra alkot: a nemzetiségi irodalom 
intézményrendszere, az irodalmi sajtó, a szépiro
dalom, a színházkultúra, a néprajzi gyűjtőmunka 
és az irodalom terjesztésével foglalkozó népmű
velés. Általában ez a jelenség magyarázza az iro
dalomnak a magyar nemzetiségi kultúrákban és 
közéletben elfoglalt központi helyzetét: az iroda
lomnak kell vállalnia mintegy a társadalom
tudományok és a politikai publicisztika feladat
it, az irodalomnak kell a nemzetiségi „mikrotársa-
dalom" szociológiai és történelmi önismeretéről 
gondoskodnia. Az irodalomnak ez a kényszerűség 
folytán Vállalt központi szerepe valójában két -
egymásnak ellentmondó - következménnyel jár: 
egyrészt magasabb szintre emeli az irodalmi kul
túra társadalmi és nemzeti felelősségét, illetve 
öntudatát, másrészt a kulturális szerkezet 
viszonylagos elmaradottságát mutatja. Az iroda
lomközpontúság elve ugyanis egy még nem kellő
en tagozott kulturális modell kísérője, amely 
Nyugat-Európában inkább a XIX: század köze
péig, Kelet-Európában is csupán a XX. század 
közepéig érvényesült, s jelenleg főként a nemze
tiségi művelődés szerkezetében kap szerepet. 

Az irodalom központi szerepét emeli ki 
Görömbei könyve is, midőn az irodalmi kultúra 
részeként tárgyalja a szlovákiai magyar néprajzi 
gyűjtőmunkát és honismereti vállalkozásokat, il
letve az igen szűk keretek között folyó szocio
lógiai és történeti kutatásokat. Ilyen módon a 
szlovákiai magyarság művelődésének teljes képét 
rajzolja meg, természetszerűleg az irodalmi kultú
rát állítva enneK a képnek a-középpontjába. En
nek az irodalmi kultúrának az intézményeit, fej
lődéstörténetét, alkotó egyéniségeit és művészi 
eredményeit mutatja be igen alapos kutatómun
ka nyomán, nagy következetességgel építve fel a 
nemzetiségi irodalom egy emberöltőnyi korszaká

nak történetét. Fábry Zoltán 1954-es Harmad
virágzás című nagy tanulmányában a szlovákiai 
magyar irodalom három korszakáról és három 
indulásáról (1918, 1938, 1948) beszélt, ezt a 
közkeletű megállapítást annyiban korrigálja, hogy 
három helyett két nagyobb történeti korszakot 
különít el egymástól: az Első Köztársaság (1918-
1938) magyar irodalmát és a felszabadulás utáni 
magyar irodalmat, amelynek mintegy beköszön
tője Fábry hosszú ideig kiadatlan 1946-os védő
irata, A vádlott megszólal volt. Ez az emberi 
igazságában és drámaiságában egyaránt megren
dítő védőirat fejezte ki a leghitelesebben az 
1945-1948-as időszak tragikus nemzetiségi hely
zetét: a jogfosztottság, a kitelepítések, deportálá
sok és elkobzások állapotát, a magyar nyelv és 
kultúra teljes némaságát, amelynek mélyre ható 
tapasztalata ma is áthatja a szlovákiai magyar írók 
tudatát és műveit. A nemzeti elnyomatás és hall
gatás e nehéz éveit, mint Görömbei helyesen lát
ja, három irodalomtörténeti periódus követi. Az 
első periódusban (1948-1958) épültek ki igen 
lassan a nemzetiségi kultúra kezdeti intézményei, 
és szerveződött meg maga a nemzetiségi iroda
lom. Ennek az irodalomnak társadalmi jelentősé
gét egyszerűen a magyamyelvűség ténye adta 
meg, az esztétikai kultúra kifejlődését ugyanak
kor erősen gátolták részben a korszak irodalom
politikájának következményei, részben az, hogy a 
korábbi diszkriminációk miatt a szlovákiai ma
gyarság szinte teljes mértékben alkotó értelmiség 
nélkül maradt, s az irodalomnak ezért jóformán a 
semmiből kellett megszerveződnie. Ebben a mos
toha korszakban egyedül Fábry Zoltán irodalmi 
publicisztikája és néhány kritikája képviselte és 
követelte a magasabb igényességet. A második 
periódust (1958-1970) az Irodalmi Szemle című 
folyóirat, illetve a Fiatal szlovákiai magyar költők 
című antológia megjelenése alapozta meg: a szlo
vákiai magyar irodalom ekkor számolt le a sema
tizmus torzító hatásával, ekkor látott hozzá a 
nemzetiségi feladatok elvégzéséhez és a maga esz
tétikai karakterének kialakításához. A hivatalos 
politika nemcsak megszüntette, hanem el is ítélte 
az 1945-1948-as időszak antidemokratikus disz
kriminációs gyakorlatát, s ez megnyitotta az utat 
a szlovákiai magyarság történelmi megpróbáltatá
sainak és közös lelki traumáinak feloldó szándékú 
ábrázolása előtt. Ekkor (1963 és 1972 között) 
jelentek meg Dobos László Messze voltak a csilla
gok és Földönfutók, Rácz Olivér Megtudtam, 
hogy élsz, Egri Viktor Megmondom mindenki
nek, Dávid Teréz Kásahegy, Mács József Adósság
törlesztés, Duba Gyula Szabadesés, valamint 
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Ordódy Katalin Keskenyebb út című regényei, 
ekkor törtek fel a lélek mélyéről az addig elhall
gatni kényszerített gyötrelmes élmények, s kerül
tek a nyilvánosság elé a nemzetiségi tudat mé
lyebb szerkezetébe épült keserű történelmi 
tapasztalatok. A szlovákiai magyar prózairodalom 
újjászületését követte a költészet megújulása, 
részben a már korábban színre lépett első nemze
dék - Bábi Tibor, Ozsvald Árpád - munkásságá
nak kiteljesedése révén, főként azonban a máso
dik költőnemzedék - Tőzsér Árpád, Cselényi 
László, Zs. Nagy Lajos, Gál Sándor - új eszté
tikai és poétikai igényeket képviselő lírájának ki
bontakozásával. Végül ebben a megújulást hozó 
periódusban született meg a szlovákiai magyar 
irodalom önszemlélete, az az irodalom történet
írás és irodalomkritika, amelynek az idős Fábry 
Zoltán mellett Turczel Lajos, Csanda Sándor, 
Rákos Péter, Koncsol László, Zsilka Tibor és 
Zalabai Zsigmond a legfontosabb alkotó egyénisé
gei. A harmadik, a jelenben is tartó irodalomtör
téneti periódust két nemzedéki antológia: az Egy
szemű éjszaka (1970) című költői, illetve & Feke
te szél (1972) című prózai gyűjtemény vezette 
be. A fellépő fiatal költők és elbeszélők részben 
szakítottak az előttük járó generáció társadalmi 
és nemzetiségi feladatokra orientált gondolkodá
sával, a magányos emberi személyiség alapvető 
tapasztalatainak kifejezésére törekedtek, s az 
avantgárdé irodalom új életre kelő irányzatait 
követték: ezt a fiatal nemzedéket a költészetben 
Tóth László, Varga Imre, Kulcsár Ferenc és Mi-
kola Anikó, a prózairodalomban Bereck József, 
Kovács Magda, Kövesdi János és Grendel Lajos 
képviselik. A fiatal írók fellépésével egyidejűleg 
azonban a korábbi periódus alkotó törekvései is 
további eredményeket hoztak, sőt éppen ekkori
ban következett el a nagy összefoglalások idő
szaka, midőn a nemzetiségi művelődés hagyomá
nyainak gondozásba vétele, például a két világ
háború közötti szlovákiai magyar irodalom érté
kesebb hagyatékának sajtó alá rendezése, a nem
zetiségi kultúra múltjának módszeres tanulmá
nyozása, illetve a nemzetiségi sorstapasztalatokat 
ábrázoló regényirodalom a maga legnagyobb, 
összegző vállalkozásainak megvalósításához érke
zett. 

Ennek a nemzetiség- és irodalomtörténeti 
folyamatnak a tengelyébe Görömbei azokat az 
írókat állítja, akiknek munkássága az ötvenes 
évek közepén indult, és a hatvanas évek közepé
től bontakozott ki igazán. Voltaképpen ezeknek 
az íróknak az alkotó munkája nyomán vált „fel
nőtté" a szlovákiai magyar irodalom. Ez a „fel-
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nőttéválás", amint Görömbei irodalomtörténeti 
folyamatrajza, illetve elemzései is mutatják, két 
feltételtől függött: ki kellett alakítani a szlovákiai 
magyar irodalom sajátos nemzetiségi jegyeit és 
létre kellett hozni ennek az irodalomnak a kor
szerű értékeit, az első inkább erkölcsi feladatot 
jelölt meg, amelynek során következetesen szá
mot kellett vetni a szlovákiai magyarság valóságos 
társadalmi helyzetével és történelmi tapasztalatai
val, a második inkább esztétikai feladatot jelen
tett, amelynek során a nemzetiségi irodalomnak 
fel kellett zárkóznia az egyetemes magyar iroda
lom magasabb igényeihez és korszerűbb törekvé
seihez. A nemzetiségi irodalom ott talált igazán 
magára, s ott érte el igazán az egyetemes magyar 
irodalom színvonalát, ahol e két igény - a nemze
tiségi önismeret és a művészi egyetemesség igénye 
- találkozott, s teremtő kölcsönösségben hozta 
létre az irodalmi alkotást. Ennek az értékalkotó 
folyamatnak ma már szép példáit mutatja fel a 
szlovákiai magyar irodalom, olyan művekre gon
dolok, mint Tőzsér Árpád Genezis, Cselényi 
László Krétakor, Zs. Nagy Lajos Cudar elégia, Gál 
Sándor Folyó és Varga Imre Boszorkányszombat 
című verseskötete, Rácz Olivér Megtudtam, hogy 
élsz, Dobos László Egy szál ingben, D.uba Gyula 
ívnak a csukák és Grendel Lajos Éleslövészet 
című regénye vagy Duba Gyula Vajúdó paraszt
világ című irodalmi szociográfiája. Ezekre a mű
vekre jól illenek Görömbei András szavai: „A 
csehszlovákiai magyar irodalom az utóbbi évek
ben (...) a nemzetiségi felelősségtudat jegyében 
szerveződik szorosabb egységgé, a nemzetiségi ön
ismeret korszerűbb és összetettebb, sokoldalúbb 
tükrévé. Esztétikai tágassága magába öleli a 
hagyományok korszerű folytonosságát és a kísér
letező szándékokat egyaránt. A korábbi, törté
nelmi sérelmeket felpanaszló, azokat feloldani 
kívánó megmutatás-gesztus jelentőségteljesen ki
egészült az utóbbi években egy másikkal: a fel
nőtt nemzetiségi személyiség egyenlőségtudatával 
vagy igényével. A korszerű nemzetiségi tudatot az 
egyenlőség és a sajátosság méltóságának, értéké
nek jegyében formálja és fejezi ki az irodalom" 
(434.1.). Ha ezeknek a közösségi, egyszersmind 
művészi értékeknek a teljesebb kibontakozását 
külső erők nem akadályozzák meg, bizonyára a 
csehszlovákiai magyar irodalom további fejlődésé
vel számolhatunk. 
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