FRIED ISTVÁN

A román—magyar irodalmi kapcsolatok
jellegéhez
Nincsen semmitmondó, jelentéktelen adat. Azaz: minden adat fontos. Csupán az a kérdés: kinek? És: milyen célból?
Hiszen az „ügyes" irodalomtörténész tud bánni az adatokkal. Megszólaltatja, beszélteti őket. Vagy elhallgatja. Egyeseket kiemel mások rovására, másoknak túlzott jelentőséget tulajdonít. Adatokból fejlődési sort rekonstruál,
vagy éppen ellenkezőleg: a fejlődés visszamaradottságát dokumentálja (természetesen ugyanazokból az adatokból). Egyes adatok arra ösztönzik a kutatót,
hogy élénk irodalmi kapcsolatok, kölcsönhatások, sűrű kulturális érintkezések
létéről adjon számot, szintén ugyanazok az adatok viszont lehetnek az egyik
kultúra „fölényének" bizonyítékai a kultúrfölények írásaiban.
Az mindenesetre tény, hogy mind maguk az adatok, mind pedig az adatokat értékelő, hierarchikus sorba állító, egymáshoz viszonyító, mérlegelő kutatás még oly csábító ajánlatok ellenére sem mondhatja ki elhamarkodottan a
„kapcsolat" szót, nem nyilatkoztathatja ki a „hatást", csak megfelelő óvatossággal vonhat le következtetést az érintkezések jellegére vonatkozólag. Elsősorban akkor, ha megfelelő mennyiségű tény birtokába jutott, valamint akkor,
ha ezeket a tényeket nem önmagukban, hanem „összefüggéseik"-ben, más
tényekhez való viszonyukban szemléli. Megismételjük: nincsen jelentéktelen
adat. De az adatoknak különféle súlyú bizonyító értékük van. Ezért oly_ nehéz
(és hálátlan; egyébként másért is!) a sokszor megvető hangsúllyal kiejtett
„kapcsolattörténeti kutatás"; ezért kell oly körültekintően eljárniok azoknak,
akik kultúrák érintkezéseinek felderítését tűzik ki célul.
A Kriterion Könyvkiadó, amely oly sok ízben örvendeztetett meg remekül
szerkesztett, újszerűen válogatott-sajtó alá rendezett tudományos és népszerűsítő művekkel, kiadta Köllő Károly tanulmánykötetét, Két irodalom
mezsgyéjén címmel. Az alcím pontosan fedi a kötet tartalmát: tanulmányok a román—
magyar irodalmi kapcsolatok történetéből. Azaz: a humanizmustól a felvilágosodás némely érdekes epizódján át a XIX. század második felének sok párhuzamot fölmutató korszakáig, onnan a két világháború között fejlődő írói mozgalmakig, egy érdekes Ady-vitáig, majd szinte napjainkig ível a szerző érdeklődése: elmélyült elemzéssel értékeli a román népköltészet kiváló magyar
nyelvű fordítását, és jegyzetben mutatja be Tamási Áronnak és Sadoveanunak
egy közös „hősét".
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A tanulmányokat az adatgazdagság jellemzi, a választott téma alapos k ö r ü l járása. Más kérdés, hogy néhány dolgozat valóban magán hordozza kora bélyegét, s ez főleg a frazeológiában jelentkezik. Még egy alapvetőnek tetsző k i f o gás (mely azért nem csökkentheti a tanulmányokban jó érzékkel fölvetett p r o b lémák valódiságát, s a tárgyalás világosságát, egyértelműségét): a szerző n e m
tisztázza, mit nevez kapcsolatnak. S ezzel szoros összefüggésben: az e g y e s
kapcsolatfajták között van-e értékbeli, hierarchikus különbség? Félreértés n e
essék: nem csatlakozunk azokhoz, akik — mintegy védekező pozícióba szorulva — tagadják a kapcsolatok kutatásának szükségességét, illetve másodsorba utalják a kapcsolatkutatást a párhuzamok, a „tipológiai analógiák"
elsőbbsége kedvéért. Azt kell tisztán látnunk, hogy népek együttélése (nemcsak a földrajzi közelség), együvé kényszerítése és az oly sokat hangoztatott,
„történelmi sorsközösség" természetes, magától értetődő velejárója a k u l t ú r á k
kölcsönhatása. Amit Bartók Béla zenei példán oly meggyőzően demonstrált: a.
dallamok kereszteződése és visszakereszteződése, az a folklór más ágaiban és
jórészt az irodalomban is megtalálható. Köllő Károly számos „adatot" hoz.
Benedek Elek, Jósika Miklós, Mikszáth Kálmán érdeklődésére, amelynek t á r gya: a román nép; ez Benedek Eleknél a r o m á n népmese átvételében, M i k száthnál és Jósikánál román alakok regénybeli szerepeltetésében jelentkezik.
Az is érdekes, hogy Co?buc mennyire érdeklődött Az ember tragédiája iránt
(németül olvasta), illetve Ady Endre nagyra becsülte Eminescut és Caragialét.
Csakhogy ez állandó kölcsönös nagyrabecsülés, a szép megnyilatkozások olvastán fölmerül a kérdés: vajon az egymáshoz vezető szálak földerítése jellemző-e a román—magyar irodalmi kapcsolatok egész területére, vagy itt csak jóértelemben vett tendenciózus válogatással találkozunk? További kérdés: ezek a
kapcsolatok milyen szerepet játszottak a két irodalom történetében? Csak m e l lékeset? Vagy netán főszerepet? Mikor az egyiket, és mikor a másikat? És még'
mindig kérdés: vajon a román—magyar irodalmi kapcsolatok egyedi jellegűek-e, vagy hasonlók (hasonlíthatók) például a szerb—magyar, a szlovák—
magyar irodalmi kapcsolatokhoz?
E kérdésekre adandó válaszokat nem ettől a tanulmánykötettől vártuk,,
amely célja szerint értékes nyersanyaggal kínált meg, továbbgondolkodásra
érdemes szempontokat fogalmazott meg, és néhány részletkérdésben önállótudományos eredményeket hozott. Például: Csokonai Vitéz Mihály r o m á n
nyelvű utóéletével kapcsolatban. Hiszen itt több izgalmas következtetés k í nálkozik. Az egyik az, hogy Csokonai Békaegérharca nyolc román nyelvű
másolatáról tudunk (egy kézirat lappang). Valószínűleg több volt, de ez, a.
szám is olvasottságra vall. Idekapcsolhatjuk, hogy a román irodalomnak is
volt „furcsa vitézi versezet"-e, Ion Budai-Deleanu Cigányeposza, amelyben
nem az a fontos, hogy ugyanazt a témát dolgozta föl, amit Arany János;
A nagyidai cigányokban, és — tegyük hozzá — a cseh költő, Mácha is
egyik művében, hanem a heroikus-komikus eposz beilleszkedése a kelet-középeurópai, kelet-európai keretbe, a hasonló jellegű magyar, lengyel, cseh, ukrán és (fordításban) szlovák próbálkozások közé. S még válami: a népiesCsokonai verseivel valamiképpen hasonlóan volt jelen a szlovák irodalomban
is, mint a románban, s életműve más vonatkozásaival a szerbben. Köllő'
fontos tanulmánya Csokonai .„utóéletének" egy érdekes szektorát világította
meg, de helyes képet csak szélesebb körű vizsgálódások u t á n alkothatunk.
Ez aztán visszafelé is hat: elárulja, hogy a kortársak egy része, az utókor elsőnemzedéke mit tartott a maga számára lényegesnek a rendkívül sokrétű Csokonai-életműből. De további megjegyzések is idekívánkoznak. Mind a szlo76

vák, mind a román Csokonai-hagyomány jellemzője a kéziratosság, melynek
szerepe a XIX. század elején csökken a román irodalomban, de — íme a bizonyíték — nem szűnik meg teljesen. A Békaegérharc román fordítójául
Kontz Józsefet ismertük meg, aki „azon lelkes enyedi diákoknak volt egyike,
akik 1792-ben részt vettek az állandó magyar színtársulat megalakításában"
(62. lap). Magyar diák és színész — román költő. Meghökkenésünk csak egy
pillanatig tart. Hiszen a kapcsolattörténet bővelkedik a kétnyelvű költőkben,
kétnyelvű kultúraközvetítőkben. A vegyes nyelvű területek lakosságának jelentős hányada pedig nem csupán kétnyelvű, hanem kettős kulturáltságú volt.
Élményként fogadta az iskolában vagy egyszerűen olvasmányokban megismert másik irodalmat is. Nemcsak korai korszakokból, későbbről is tudunk
olyan írót, aki anyanyelve mellett a másik nyelven is alkotott, esetleg nem
kizárólag „zsengéket", hanem eredeti műveket (mint például a szlovák
Krcméry; a magyar zsengéket író Rebreanut is említsük meg!).
Ez a kétnyelvűség 1 természetes jelensége a soknemzetiségű államnak. Abban a korszakban is, amelyben még erőszakos nyelvterjesztésről szó sem volt
(és még nyelvterjesztésről is alig, s ha igen, valamennyi érdekelt fél gondolt
rá!), s abban a korszakban is, amelyben az iskolarendszer nem egész demokratikus módon kötelezi a tanulókat az államnyelv elsajátítására. Az azonban
mélyen elgondolkodtat, hogy például a magyarosítás számos törvénytelensége
sem riasztotta vissza (s most igazán találomra hozunk példákat!) a szerb Zmajt,
a szlovák Hviezdoslavot és a Köllő Károly-könyvben említett románokat attól, hogy magyar költőket önként és lelkesen anyanyelvükre ültessenek át. És
egyáltalában: a magyar irodalomhoz a megnevezett (és más szerb, román,
szlovák) költők másképen „viszonyultak", mint például a franciához vagy az
angolhoz, jóllehet onnan is fordítottak (néha német közvetítés segítségével,
néha a magyar irodalom tolmácsi szolgálatait igénybe véve). Ez igazolhatja a tételt: fegyverek között sem hallgatnak a múzsák, a nemzetiségi harcok idején
sem szüneteltek a kulturális kapcsolatok. Ám nemcsak errről van szó. Hanem
népek, kultúrák együttéléséről, elsődleges élményekről, kettős (hármas) kulturáltságról. Ezek az elsődleges élmények nem szűntek meg az első világháború után sem, hadd hivatkozzunk Emil Isac és (ilyen a véletlen) Emil Boleslav Lukác eleget nem emlegethető magatartására.
Ne fessünk azonban a kulturális kapcsolatokról idilli képet! Emlegettük
m á r a jeles román írót, Rebreanut! Van szó róla Köllő kötetében is (magyar
nyelvű könyv is készült róla, legfontosabb művei magyarul is olvashatók).
Mikszáth: Gavallérok című művét fordította románra, de Rebreanu más Mikszáth-mű románosítására is vállalkozott. Mégis, ez a kétnyelvűnek indult művész Ion című regényében (1920-ban jelent meg, tehát az államfordulat után)
illuziótlanul látja a román—magyar viszonyt. E szerint a regény szerint a
magyar: csendőr, magyarosító tanfelügyelő, korrupt, választási csalásra mindig kész hivatal, amelyet hevesen kell tagadni, amellyel szembe kell fordulni.
Hogy Rebreanu alig mond többet, mint Mikszáth vagy Móricz az elnyomó
úri rendről? Ez akár igaz is lenne, ha például a zsugori, kellemetlenkedő,
képmutató, indulatoktól elvakult Belciug pap szinte nem lényegülne át egyik
pillanatról a másikra a templomépítés nemzeti ügyének szolgálatában; tehát
ha Rebreanu „azonos mércével" mérne. Elfogultságokra, kétségtelen igazságtalanságokra és törvénytelenségekre elfogultsággal, a magyar alakok karikaturisztikus-egyoldalú elrajzolásával, másfelől hamis idealizálással válaszol. A Ion
című regényből hiányzik a méltányosság, a sérelmek megjelenítése közvetlen
didakszissal párosul. Rebreanu azonban nagyobb író annál, hogy ennyivel be77

érje. A bukaresti viszonyokról sem fest kedvezőbb képet, mint az erdélyiekről,
az ideálisan gondolkodó főhősnek (akinek jellemző módon el kell szakadnia
erkölcstelen magyar szeretőjétől!) ki kell ábrándulnia a kisszerű p á r t h a r c o k ban tévelygő bukaresti világból is, s az író m a j d a Ion folytatásában, a Lázadásban az 1907-es romániai parasztfelkelés rajzával teljesíti ki m o n d a n i valóját: sem az erdélyi magyar, sem a román világ nem hozta m e g a földtelen parasztság számára igényei kielégítését. De Rebreanu írt még egy r e gényt, amely magatartását jól mutatja. Ebben a regényben, az
Akasztottak
erdeje című műben a monarchia-élménnyel, az évszázados együttélés h a g y o mányával is leszámol. Olyaténképpen, mint Miroslav Krleza a Glembay-ciklusban vagy a Zászlók című hatalmas regényvállalkozásban.
Ez a leszámolás nem fájdalommentes. Egy mentalitásnak, egy évszázadokig közös élménynek, egy rosszul és igazságtalanul megszervezett államszervezetnek szól ez a keserű búcsú. S ha már Krlezát említettük, említsük meg
az osztrák Joseph Rothot is, valamint az első világáháború előtti lugosi kistársadalom regényes rajzával szolgáló Szántó Györgyöt (Csőd című regényét)
— és ezekből a különböző írói gesztusokból, keserű-irbnikus-szatirikus h a n g vételű visszaemlékezésekből nemcsak az összehasonlító irodalomkutatás számára lényeges következtetéseket vonhatunk le. Természetesnek t a r t j u k , hogy
más dimenziókba kerül a „nemzeti" gondolata a románok egyesülését sürgető
Rebreanunál, mint a nemzetfölötti állam eszméjének képtelenségét, teljes (tehát nemzeti, morális, osztályszempontú) csődjét elismerő, de a régi világ é r tékeit is látó Rothnál és Szántónál. Az is természetes, hogy a világháború
„élményé"-t másképpen éli meg az elkábított magyar, mint a románokra lőni kénytelen erdélyi román. Az meg éppen természetes, hogy a világháború
után kialakult helyzetet másképpen értékelte az egységtörekvése beteljesülését látó román író (Rebreanu és Gogá) és a készületlenül és hirtelenül kisebbségi sorba került magyar író. S ha elismerjük a román író jogát arra,
hogy népe egykori sérelmeit erős színekkel fesse, akkor a más látásmódú
magyar vagy osztrák író szemléletét is a körülményekkel kell m a g y a r á z nunk. Rendkívül csalóka kép alakulhat ki, ha elsőbbséget t u l a j d o n í t u n k oly
témáknak, mint Mikszáth vagy Eminescu, Rebreanu román, illetve m a g y a r
alakjai. Az előbbi esetben egy jóízű történelmi anekdota regényi feldolgozása eleve alkalmatlan az író „román-szemléletének" megállapítására
(Mikszáth:
A szelistyei asszonyok című regényéről van szó). Az utóbbi esetben az elmérgesedett nemzetiségi kérdés torzképek alkotására ösztönözte az írókat (Eminescu és Rebreanu néhány művére gondolok). Vajon sérelmes-e a m a i m a gyar olvasónak Eminescu Szárnyaszegett
géniusza vagy Rebreanu I o n j a ? Indulatoktól mentes válaszra kötelez az irodalomtörténet: nem lehet az. A román—magyar irodalmi kapcsolatokban ugyanis nemcsak látványos átvételek, baráti megnyilatkozások, fordítások lelhetők, h a n e m (eufemisztikusan
szólva) félreértések, félreolvasások, tévedések, viták, valamint átkok, szidalmak, előítéletek, rosszindulatú gyanúsítások is (félre az eufemizmussal!). Egyazon korban működtek a kultúraközvetítők és a kútmérgezők, a baráti jobbot
nyújtók és a baráti jobbot elutasítók. Az irodalomtörténet nemcsak a mosolyokat t a r t j a számon, nemcsak a derűt és a napsütést, h a n e m az irodalom
árnyoldalait is; az érthető elkeseredést, a megmagyarázható (?) igazságtalanságokat, a közeledés nemes gesztusát és az előítélet szülte bizalmatlanságot
is, amely mind-mind ott olvasható azokban a művekben, amelyeket r o m á n —
magyar irodalmi kapcsolatok címszó alatt tartunk számon, vagy szemérmesen
elhallgatunk ugyanezen címszó alatt.
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A román—magyar irodalmi kapcsolatok történetéről rengeteg adatot tudunk. Ismerjük, kik fordították Petőfit románra, Eminescut magyarra, tudjuk Emil Isac és Babits, Kosztolányi levelezését, s azt, hogy Barac románul
szólaltatta meg a Lúdas Matyit, s most Köllő tanulmánykötete világosított föl
arról, hogy Jósika Miklós II. Rákóczi Ferenc című regényében mi a szerepe a
román népnek, meg arról, hogyan őrizték meg a kéziratos magyar daloskönyvek a román énekeket. Kaktunk színes hírcsokrot Liszt Ferenc művészetének
havasalföldi és moldvai fogadtatásáról, Móricz Zsigmond regényeinek román
fordításairól, Caragiale magyar kapcsolatairól. Legyünk elégedettek? Hiszen
vaskos antológiát állíthatunk össze (összeállítottak már!) a baráti megnyilatkozásokból! Legyünk ünneprontók? És figyelmeztessünk arra, hogy
1. Nemcsak baráti megnyilatkozásokról tudunk,
2. mert b á r a „múzsák" a fegyverek között sem hallgattak, de a fegyverek sem hallgattak,
3. s ha a baráti megnyilatkozások elhangzottak is, de mily sokszor ropogták túl a fegyverek . . . ?
Az elégedettségre nincs okunk, mert ugyan rengeteget tudunk, de rengeteget nem tudunk. Az ünneprontás fölösleges, mert még igazi ünnep sem volt,
egyenesebben kimondva: még nem született meg az a tárgyilagos munka,
amely tekintettel ugyan mindkét fél jogos érzékenységére, egy irodalmi korszak teljes román—magyar kapcsolatrendszerét föltárta volna, az átszövődéseket, a fordításokat, a kimaradt lehetőségeket, a tévedéseket és a politikai
eredetű előítéletek okozta gátlásokat egyként beillesztve e kapcsolatok bonyolult hálózatába.
Az előbb Rebreanuról volt szó. Jogos egy olyan monográfia, amely Rebreanu életét s műveit tárgyalja a nemzeti irodalom fejlődéstörténetében. Még
inkább jogos az a könyv, amely Rebreanut a kelet-európai irodalmak fejlődési menetében mutatja be — Reymonttól Móricz Zsigmondig. És elképzelhető (bár nem könnyű feladat) egy Rebreanu és a magyarság című dolgozat,
amely a kétnyelvűségtől a hangsúlyozottan nemzeti írószerepig rajzolja meg
egy író pályáját, nemcsak a kifejezetten irodalmi-nyelvi problémák epizódjait r a k j a egymás mellé, hanem az írót ért magyarságélményt, pozitívat—negatívat is, a publicisztikus megnyilatkozásokat, a fordításokat, személyi kapcsolatokat és így tovább. Ha ezt a munkát egyszer elvégzi valaki (előtanulmányok m á r vannak), annak hálás lesz a román irodalomtörténet, a román
—magyar kapcsolattörténet és a Kelet-Európa-kutatás. Ebben a munkában
(is) fontos minden adat. Hogy mennyire, az az adatok egymáshoz való viszonyától függ (s nem pedig, ismételjük, mindkét fél — jogos .— érzékenységétől), s attól is, hogy a „kapcsolat" milyen körülmények között jött létre. Meg
attól, mennyire jellegzetes vagy netán egyszeri megnyilatkozás. A kutatásban
ugyan nem szabad végeredményt jósolni, de ezúttal mégis jóslásba bocsátkozunk:
az ilyenfajta Rebreanu-kutatás valószínűleg nem elégítene ki semmiféle szélsőséget, semmiféle nemzeti előítéletet. Küzdelmes pályát vázolna föl, messze
nem egyenes ívűt, inkább megszenvedettet, reményekkel és kiábrándulással
telit. És sok-sok kapcsolatot. Közelséget a magyar irodalomhoz, és távolságot
a hivatalos magyar politikától. Meg aztán párhuzamokat (és eltéréseket). S
közben az összehasonlító irodalomkutatás több módszerét alkalmazná a kutató.
S ha m a j d több ilyen és ehhez hasonló monográfia elkészül, akkor már
majdnem elégedettek lehetünk. S akkor majd nem hat ünneprontásnak néhány további megjegyzésünk/Tudniillik az, hogy a román—magyar irodalmi
kapcsolatnak mindig jelentős tényezője volt az erdélyi románság a múltban,
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az erdélyi magyarság a két világháború között és a jelenben. Ami velük t ö r tént, az sosem volt közömbös az irodalom számára (ma sem az), e történésekből versek, novellák, regények születtek, születnek. Ugyanakkor a kölcsönös
fordításirodalomból is kivették-kiveszik részüket mindazok, akik — helyzetüknél fogva! — kétnyelvűek. Így a közvetítésnek lehetőségei adottak. Más k é r dés, hogy a történelmi sorsközösség nemcsak az egymásrautaltság gondolatát
és tudatát fejlesztette ki, hanem előítéleteket, manipulálható (és mily g y a k r a n
manipulált) rosszérzést (és rossz lelkiismeretet) is. Ezek jelzése is ott az irodalomban, nyíltan, nyersen és allegorikusán, mikor hogy engedte meg a helyzet. Vajon teljesen elképzelhetetlen, hogy valaki egyszer megírja a félreértések
és félremagyarázások kapcsolattörténetét? Nem azzal a céllal, hogy b á r k i n e k
bármit a szemére hányjon, hiszen például 1848/49 eseményeit tekintve, m i n d két félnek van felhánytorgatni valója. De fel kell-e bármit is hánytorgatni?
Akadnak olyan irodalmi művek, amelyek ezt tették. Érdemes volna nagyító
alá tenni érvrendszerüket, „logikájukat", gondolkodási mechanizmusukat. Egy
szépirodalmi alkotásnak is v a n — belső — érvrendszere, irodalmi logikája,
saját gondolkodási mechanizmusa, amely ellen nem véthet büntetlenül a szerző. A mű sínyli meg. Csakhogy eljött-e az ideje az ilyen típusú elemzéseknek?
Vagy még mindig az adatgyűjtést kell napirenden tartanunk, az olyasfajta,
rendkívül érdemes munkálkodást, mint amilyet Köllő Károly t a n u l m á n y k ö t e t e
képvisel? A továbblépésnek vannak-e akadályai? Milyen jellegűek? Kifejezetten irodalmiak? Vagy — esetleg — az irodalmon túlmutatok?
Nem hiszem, hogy kétféle kutatásról szóltam volna. Hogy tudniillik a
nemes szándékú kultúraközvetítők, a Solymosi Elekek, Ady Endrék, Kontz
Józsefek fényes példája mellett másoknak esetleg a félerértések historikusául
kellene elszegődniök. Egy és ugyanazon feladatról van szó. Az áldozatokra is
képes kultúraközvetítés ú t j a sosem volt diadalmenet, olykor a politika, máskor a félretájékoztatott közvélemény ellenében haladtak. Köllő könyvében ott
(bár csak egy mondatban) a beszédes példa; Bartók Béla bécsi folyóiratban
publikál tanulmányt a román népzenéről: „A Horthy-rezsim kegyeltjei ezt rögtön »hazaárulás-x-nak minősítik, és tőkét kovácsolnak belőle a szerző személye
elleni támadásokhoz, hogy tizenhat évvel később Coriolan Petranu, a kolozsvári egyetem művészettörténeti professzora ugyanabból a tanulmányból revizionista törekvéseket véljen kiolvasni" (328. lap). A kultúraközvetítő t u d o m á nyos érvei ellenében felsorakoznak a politika és a nemzeti túlbuzgóság indulatai: a tudományos érvek kihívták maguk ellen az indulatokat. S valljuk
meg, az indulatok nem egy esetben, legalábbis rövid távon, győztek. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy ezekkel az indulatokkal, miközben igen helyeselhetően kapcsolattörténetben gondolkodunk, n e m kellene törődnünk, ezeket — m á r csak a levonható tanulság kedvéért is — nem kellene átvilágítanunk. Mivelhogy a kultúraközvetítők sokszor kerülnek szembe ugyanazokkal
az indulatokal, jóllehet eltelt közben száz esztendő is. Az indulatoknak egyf a j t a a természetük, az előítéletek is makacsabbak, m i n t gondoltuk volna.
Már csak azért is, mert csak deklaráltatott, hogy károsak (igaz), d e átvilágításuk nem történt meg. Az úgynevezett nemzetképkutatás a rossz emlékek
miatt elhanyagoltatott, pedig bizonyára létezik célszerű módszere is. Megállapítjuk, miféle tévképzetek élnek a szomszédos országok egyes alkotásaiban a
magyarságról, de azok keletkezése, funkciója i m m á r nem tárgya a k u t a t á s n a k .
(Még Rebreanut is jobban értenénk, ha ismernénk magyarságképének összetevőit, eredőit stb.) Pedig a komparatisztikának ága ez a diszciplína is, csak
épp „módszertana" nincs még kidolgozva. Része a kapcsolattörténetnek, még
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akkor is, ha tisztán irodalmi vonatkozások helyett olykor irodalomszociológiai,
néplélektani tényezők kerülnek az előtérbe, s csak ezek feltárása után derülhet fény a tévképzetek, a sztereotípiák irodalmi szerepének elemzésére. Jó
értelemben vévé Jókai Mór román parasztábrázolásai éppen úgy segítenek
egy hagyomány kialakulásában, ahogy nem egészen jó értelemben véve az „érzéki" magyar nők ábrázolása néhány horvát, cseh regényben. Itt sem árt
azonban megfelelő óvatossággal eljárnunk. Jókai Mór novellái, Szegény gazdagok című regénye, A Bárdy családja erdélyi utazásának „eredménye",
1848/49 eseményeinek, tanulságainak önbírálattal vegyes megjelenítése. Például Rebreanu magyar csendőre, tanfelügyelője a nemzetiségi küzdelmek
„eredménye", a jogos sérelmek és a túlzások kibogozhatatlanul keverednek,
a túlsúlyban a negativitás, szemben az egészen más történelmi körülmények
között született Jókai-művekkel, amelyek még a megtévesztett néptömegek
leírásakor is a megértést dokumentálják.
Tudomásul kell vennünk, hogy mára a kétnyelvűség mást jelent, mint a
kéziratos daloskönyvek korában, másképpen alakul ki, mások a feltételei,
mint ahogy a kulturális (irodalmi) kapcsolatoknak is mások a lehetőségei, a
feltételei ma, mint voltak a XIX. században. A kapcsolattörténet is olyan
ága tudományszakunknak, amelynek tartalma az egyes korokban változik,
jóllehet „tárgya" ugyanaz marad. Mára inkább szélesül feladat- és érvényességi köre, művelése azonban ma sem minden esetben sokkal hálásabb, mint
volt korábban. Ameddig az adatokat gyűjtjük, s azt keressük, „ami összekötött", addig viszonylag sima az út. De ha csak azt keressük (keresnünk egyébként érdemes és kell!), akkor az igazságnak csak egyik felét ismertük meg.
A „kapcsolat" fogalmába besorolandók az elkülönülésre irányuló tényezők, a
viták is. Goga fordításai a magyar irodalomból, és az Ady—Goga-viszony minden mozzanata. Áprily Lajos vagy Jékely Zoltán szép fordításai a román irodalomból — és a Vadrózsa-per. Párhuzam Dimitrie Cantemir és II. Rákóczi
Ferenc között, s a támadás Móricz Zsigmond ellen erdélyi látogatásakor a
Sárarany (ahogy Köllő fogalmazza) „néhány félremagyarázható kitétele miatt"
(286. lap).
Köllő Károllyal együtt nagyon örülünk, hogy Kiss Jenőnek sikerült nagyon szépen lefordítani a román népköltészet színét-javát (a magunk részéről az előzményekről kevésbé feledkeztünk volna meg, például Kádár Imre
fordításkötetéről). De nem hisszük, hogy ez „felérne egy győzelem"-mel. Valóban tett a Kiss Jenőé, művészi tett, becsülésre, lelkesedésre méltó, de a
győzelemhez sokkal több kell. Sokkal több az irodalomban (a kölcsönös fordításirodalomban, még annál is több, ami történt-történik), és főleg sokkal több
azon a területen, ami túl van az irodalmon. Hiszen az irodalomnak, irodalomtudománynak ugyan számottevő a szerepe a kölcsönös ismerkedés előmozdításában és ezáltal a kölcsönös előítéletek eloszlatásában, a kölcsönös érzékenységek tompításában, de egyedül az irodalom és az irodalomtudomány, bármily magas színvonalon, bármily hozzáértéssel, bármily „előítéletmentesen" művelik, nem győzhet. Csak az élet győzhet; ha a kultúraközvetítők nem Don
Quijoték, hanem eszméik életté, anyagi erővé, tudatformálóvá lesznek. Tudatot formálni azonban csak tiszta, őszinte szóval lehet. Már József Attila tudta,
hogy a „múltat bevallani" elegendő harc. Tudniillik nem egy megszépített,
retusált múltat. Hanem a múltat: ahogy valójában volt. A román—magyar
irodalmi kapcsolatok „múltja" éppen eléggé gazdag, sokrétű, értékes alkotásokkal rendelkező ahhoz, hogy feltárhassuk minden vetületét, s ezzel a kölcsönös tisztán látáshoz is hozzájáruihasunk. Az olyan tanulmánykötet, mint
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Köllő Károlyé, sok segítséget adhat. Nemcsak a „szakmai" kutatásnak, h a n e m
a múlt megismerésében is. De a feladatokra is figyelmeztet: a tágabb látókörű elemzésekre, az irodalmi kapcsolatok valamennyi lehetséges típusának
számba vételére. Nem hiszem, hogy érdemes volna halogatni a m u n k á t . Amit
ismerünk, amit tudunk, az segítségünkre van. Segítsünk tehát m a g u n k n a k !
T á r j u k föl a kapcsolatok eddig ismeretlen fejezeteit! Valljuk be közös múltunkat . . .

