
SZIKLAY LÁSZLÓ 

Magyar irodalom — szomszédaink irodalma 

1976 nyarán, a valódi aszfaltolvasztó pesti kánikulában egy tizenkilenc éves 
fiatal társammal (itt most egészen közömbös, fiú volt-e vagy lány) a pesti Múzeum 
körúton sétáltam. Távoli rokon, akinek számos őse csak magyarul tudott, gondol-
kodott és beszélt, édesanyja ősei pedig — talán — csak a szlovák nyelvet művelték. 
Intelligens teremtés, éppen akkor tette le az érettségit kitűnő eredménnyel. Száz-
egynéhány kilométerre lakik tőlünk, a határ másik oldalán. Szlovákul beszélgettünk, 
de éppen úgy beszélgethettünk, volna magyarul is, mert ha van is némi akcentusa, 
jól beszéli nyelvünket, apai ágon elődei anyanyelvét. Életében először volt Pesten, 
gyönyörködött a forgalomban, a kirakatokban, ámuló szemekkel állt meg a Nemzeti 
Múzeum előtt. S aztán — Arany János szobrára mutatva — megkérdezte: 

— Ez ki? 
Nem tudta, ki volt Arany János. 
Megfagyott az ereimben a vér. Talán el is érzékenyültem egy kicsit. Minden-

esetre néhány pillanatra kínos csend támadt közöttünk, s aztán én szenvedélyesen 
kezdtem magyarázn i . . . 

Egy kicsit elpirulva, egy kicsit zavarodottan, két kar já t mintegy védekezésül 
maga elé tartva mondta — megbotránkozásom láttán most már egy kicsit ő is 
elérzékenyülten: 

— De hát ha egyszer nem tanultuk! 
Este elutazott. Másnap — szűkebb családi körben — meglehetősen keserű száj-

ízzel — számoltam be az esetről. S akkor megszólalt a fiatalabbik — mérnök, de a 
humaniórákban is igen tájékozott lányom: 

— Mondd, apám, ha nem a te lányod volnék, tudnám, hogy ki volt Hviezdoslav? 
* 

A cikksorozatot, amelyhez most egyfajta összefoglalást írok, a Tiszatáj 1975. és 
1976. (29. és 30.) évfolyamában közölte arról, hogy mit fordítottak le a magyar iro-
dalomból lengyelre (erről többször is), szlovákra, románra, ukránra, bolgárra, csehre, 
a délszláv nyelvekre, oroszra és észtre. A szerkesztőség nagylelkűségére vall, hogy a 
cikkek szerzői nyilvánvalóan nem kaptak előre, tervszerűen összeállított kérdőívet, 
nem holmi „bibliographie raisonnée"-t vártak Kovács Istvántól, Kiss Gy. Csabától, 
Zirkuli Pétertől, Balla Gyulától, Varga Csabától, Jaroslava PaSiakovától, Vujicsics 
D. Sztojántól, Lagzi Istvántól, Bagi Nagy Istvántól és Mary Tomingtól; ahány be-
számoló, annyi szempont és annyi módszer. Lóthatóarí még a terjedelmet sem szab-
ták meg előre. Van cikk, amely elég hosszan, a részletekre is kiterjeszkedve számol 
be irodalmunk sorsáról a maga nyelvterületén, s van, amelyik sommásan — sőt az 
az érzésünk, hogy itt-ott túl sommásan — intézi el a kérdést. A szempontoknak s 
módszereknek ezt az egymástól eltérő jellegét részben helyeselni is tudjuk; a Tisza-
táj szerkesztősége ezzel mindenesetre elkerülte a beszámolók sematikus jellegét, 
többé-kevésbé a szerzők egyéniségéhez igazodott. Hogy az olvasót ez mégsem elégíti 
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ki teljes mértékben, arra a következőkben igyekszünk rámutatni. Reméljük, mon-
dandónkból az is kiderül, hogy a probléma nem is olyan egyszerű. 

A cikkek között van olyan — nem is egy —, amely jóformán csak a jelennel, s 
legfeljebb a félmúlttal törődik: mit adtak ki az elmúlt években, s mit fordítanak, 
mit adnak ki ma a magyar irodalomból. Mások igyekeznek egy-egy pillantást vetni 
a régebbi múltra, a múlt század vége, a századforduló nagy öregjeire, akik úttörő 
munkát végeztek ezen a téren. Itt talán már hibául is róhatjuk fel az egyöntetűség 
hiányát, mert amíg az észtek kevésbé jelentős tolmácsolói, a lengyel Antoni Lange 
helyet kaptak a Tiszatájban, addig a cseh Frantisek Brábek nem, holott ennek a 
jeles pedagógusnak nemcsak az az érdeme, hogy ő maga is számos magyar művet 
tolmácsolt csehül, hanem az is, hogy nem kisebb költő figyelmét hívta fel irodal-
munkra, mint a Jaroslav Vrchlicky-ét. Az, hogy Az ember tragédiája oly' kirobbanó 
sikert ért el a prágai Nemzeti Színházban századunk elején, hogy prágai és párizsi 
jelenetei a cseh nép szabadságharcát támogatták, úgy, hogy előadását a hatóságok 
végül is kénytelenek voltak betiltani: a szerkesztőség által kitűzött, de nyíltan ki 
nem mondott célkitűzésnek talán inkább a szolgálatában állt volna, mint egyik-
másik beszámolóban a szerzők és címek száraz felsorolása. A múlt nagy közvetítői-
nek elhagyása épp olyan kár s épp úgy megnehezíti az olvasó tisztánlátását, mint 
minden — jelentéktelen — fordítónak és fordításnak az egyszerű felsorolása. 

De hát voltaképpen mit is akartak meglátni, illetőleg megláttatni a szerkesztők 
s a cikkek felkért szerzői? Gondolom, annak a nem is mai keletű kérdésnek a 
megválaszolására vállalkoztak, hogy hát mit is ösmer belőlünk, magyarokból — a 
fordításokon keresztül — közvetlen és távolabbi szomszédságunk? A szerzőket épp-
úgy dicséri, mint a Tiszatáj szerkesztőségét, hogy egyetlen cikk sem túloz: nem 
esik sem a pesszimista letargia, sem a hurrázó optimizmus végletébe. Nem célunk, 
hogy elismételjük, amit a szerzők egyszer már leírtak; egy-két olyan eredményt 
mégis meg kell említenünk, amelyek e fejtegetésünk leglényegesebb mondanivalójá-
nak a szolgálatában állhatnak. Az egyik — szerintünk nem éppen szívderítő — tény, 
amelyet csaknem minden egyes cikk megemlít: a könnyű és népszerű próza mind 
a fordítások mennyisége, mind pedig minősége szempontjából felülmúlja a lírai 
költészetet. Ez természetesen érthető. Kevés az olyan valóban lírai költő, aki érti a 
nyelvünket. Kevés olyan nagy teljesítmény akad, mint a magyar költészet lengyel 
nyelvű antológiája, amely líránknak az Ómagyar Máriasiralomtól legmodernebb 
költőinkig jól megszerkesztett, kiválóan fordított, szinte adekvát átültetését ad ja 
lengyelül. Alig akad egy-egy Ján Smrek, Emil Boleslav Lukác, Valentin Beniak, vagy 
a fiatal szlovák gárdából egy Vojtech Kondrót, Karol Wlachovsky, akik csaknem 
anyanyelvi fokon tudnak (értenek és beszélnek) magyarul, és nincsenek nyersfordí-
tásra utalva. A lírában a nyersfordítás mindenfajta közvetítés ördöge; főleg akkor, 
ha csak a nyelvet ismerő, de a költészettől távol álló tolmácsok csinálják. Mindent 
benne hagynak a vers szövegében, csak a költészetet ölik ki belőle. Ha valaki nyers-
fordítás alapján tolmácsolja a maga anyanyelvére például Adyt vagy József Attilát, 
csaknem teljesen bizonyos, hogy eltorzítja ezt a két — európai viszonylatban is ki-
magaslóan nagy — költőt. Adva van tehát a technikai kérdés: annak a csehnek, 
lengyelnek, románnak, aki ilyen vagy amolyan körülmények következtében meg-
tanulta a nyelvünket, sokkal könnyebb feladat a próza, annak a lelkét nehezebb 
kiölni, s talán kevesebb benne a baklövések lehetősége is. 

Ha van líránknak nagyja, akinek a nevét jól ismerik szomszédaink irodalmá-
ban, az: Petőfi. Petőfit még ma is fordítják, mégpedig szorgalmasan s elsőrendű 
költők. Említsük itt csak a Herder-díjas román Jebeleanut, az ukrán Pervomajsz-
kijt, a szlovák Smreket. Az vesse ránk a nagyon optimisták közül az első követ, 
akinek ennek ellenére még nem jutott az eszébe: vajon Petőfi, a művész, vagy 
Petőfi, a politikus játssza-e ebben a népszerűségben a fő szerepet? Mi, magyarok, 
tudjuk, értjük, mert átérezzük, hogy nem lehet egymástól elválasztani a kettőt, de 
vajon tudja, érti, átérzi-e minden más anyanyelvű fordítója — és olvasója? 

Meglepő, hogy szomszédaink magyarságképét — csekély kivétellel — még min-

68 



dig inkább Jókai, Mikszáth, itt-ott Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című ifjúsági 
regénye határozza meg, mint a XX. század nagy mesterei, vagy éppen jelenünk 
kimagasló írói és költői. A beszámolók szerzői derék igyekezettel sorolják fel, mi 
mindent adtak ki a felsorolt nyelveken Móricztól kezdve Németh Lászlón át Fejes 
Endréig és Sánta Ferencig, sőt még tovább is; van, aki (nagyon helyesen) színház-
és filmművészetünk, sőt egyéb művészeteink kinti érvényesüléséről is szól, — de 
hogy mindez hogyan illeszkedik bele az érdekelt nemzetek kulturális életébe, arra 
a szerzők nem igen tudják — mert nehéz is — megadni a pontos választ. E sorok 
írójának személyes értesülése van arról, hogy a „Bűn"-nek nemrégen megjelent 
fordítása révén sok szlovák értelmiségi most fedezte fel magának Németh Lászlót. 
Az az érzésünk most is, hogy — talán a lengyelek kivételével — szomszédainknál 
még mindig a múlt század s a századforduló magyar irodalma ismerős és népszerű. 
Ha egyáltalán ismerős és népszerű. Ez — természetesen — kihat a tömegek magyar-
ságképére is. Vagy éppen ennek a (legyünk őszinték!) még mindig a múlt áldatlan 
viszonyaiból táplálkozó magyarságképnek a folyománya? Circulus vitiosus? 

A beszámolók ki-kitérnek arra a kérdésre is, hogy milyen gyakran, sőt, hogy 
milyen példányszámban fordítják le az egyes műveket. Ha minden egyes esetben 
számszerű pontossággal és következetesen közölték volna is ezeket az adatokat, akkor 
sem lehetne belőlük megdönthetetlen és kétségbevonhatatlan következtetéseket le-
vonni az egyes szerzők népszerűségére, olvasottságára. Emlékszünk rá, hogy Rossová 
annak idején milyen szépen fordította le csehre Kosztolányi Dezső Pacsirtáját, hogy 
fordításának milyen szép sajtója volt; mégsem meglepő, ha óriási világirodalmi 
tájékozottsággal rendelkező, a XX. századi prózában is igen jártas cseh irodalom-
professzor barátunk Kosztolányinak még csak a nevét sem hallotta. 

S itt jutottunk el a dolog lényegéhez: sem a pontos, még olyan teljes bibliog-
ráfiák, sem a Tiszatáj cikksorozatához hasonló oldottabb beszámolók önmagukban 
természetesen nem tudnak számot adni arról, hogy irodalmunkat s azon keresztül 
a magyarság igazi arcát, a magyar- atmoszférát mennyire ismerik „odaát". Ezt csak 
egy jól előkészített, hosszú ideig tartó, szívós irodalomszociológiai kutatómunkával 
lehetne elérni. Megvalósítható-e ez? Eljutunk-e egyszer odáig, hogy lengyelül, csehül, 
ukránul vagy éppen észtül tudó magyar irodalomszociológusok a helyszínen, hosz-
szabb időt igénybe vevő munkával felmérhessék: mit ismer belőlünk szomszédaink 
közvéleménye — és ennek következtében milyen képet alkotott rólunk? 

* 

S ha eddig az olvasó túlságosan szkeptikusnak, öregesen bizalmatlankodónak 
tartotta mindazt, amit leírtunk, akkor ez a rossz véleménye még csak nőni fog, ha 
megírjuk, hogy az éremnek van másik oldala is. 

Mit ismerünk mi, mit ismer a mai magyar művelt olvasó szomszédaink iro-
dalmából? 

Ez az, amit fejtegetéseim elején saját lányom feltett kérdésével érzékeltettem. 
Sajnos, csaknem — semmit. 
Nem lepődnék meg rajta, ha kiadóink erre hivatott lektoraitól, a szomszédok 

néhány lelkes barátjától és ismerőjétől heves tiltakozást kapnék az előbb leírt mon-
datra feleletül. Ha statisztikákat vágnának a fejemhez, hogy ukránból, lengyelből, 
csehből, szlovákból, románból stb., stb. ennyi és ennyi művet adtak ki ennyi és 
ennyi tíz-, sőt százezer példányszámban. Hogy alig van kicsiny vagy nagy közkönyv-
tárunk, ahol ezeket a műveket ne lehetne megtalálni. A lengyel Mickiewicz Pan 
Tadeusza éppen úgy megvan magyarul, mint az ukrán Sevcsenkó költészete, a cseh 
Mácha „Május"-a vagy a szlovák Hviezdoslav „Véres szonettei". Sőt. Ez utóbbinak 
két, illetőleg három variánsa. 

Az orosz és szovjet irodalmat most szándékosan hagytam ki fejtegetéseim e 
részéből. Oly erős pozíciót vívott ki magának a világirodalom első soraiban, hogy 
még a legmegrögzöttebb kulturális sznobok sem tudják kikerülni. 

A lengyel irodalomból is megvan például Reymont „Parasztjai"-nak vagy 
Andrzejewski: „Hamu és gyémánt"-jának a maga becsülete. Sokan ismerik a csehek 
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közül Jirásek nevét (de már nagy kényelmességgel magyar s-sel: „Jirásek"-nek, 
„Jiráschek"-nek ejtve). 

Mindez nem jelenti, hogy a szóban forgó irodalmak vagy legalábbis kimagasló 
műveik általános műveltségünk szerves részeivé váltak. S ennek legfőbb oka az, 
amire már a magyar költészetnek a szomszédoknál aratott csekély sikerével, illető-
leg e kis siker okával kapcsolatban céloztam. Nincs olyan kiváló költőnk, aki úgy 
tudná legtöbb szomszédunk nyelvét, hogy adekvát tolmácsolásban tudná közvetíteni 
nagy műveiket. Nemrég' azt a kérdést intézte hozzám — a hozzáférhető magyar for-
dítás alapján — egyik kollégám: hogy valóban olyan nagy-e egyik szomszédunk 
kitűnő klasszikusa, mint ahogy azt a szakirodalom állítja róla? Vajon lehet-e egy 
szürrealista költőből egyenértékű fordításokat csinálni a „nyers" segítségével? Meg-
szólalhat-e a cseh Nezval jól magyarul, ha nem egy csehül jól tudó Illyés Gyula-
vagy Képes Géza-méretű költő fordítja? 

Hallottunk a magyar költészet lengyel antológiájáról, nemrég' hagyta el a 
sajtót Emil Boleslav Lukáé: Spoved' Dunaja (A Duna vallomása) című gyűjtemé-
nye, amely Janus Pannoniustól máig pásztázza végig líránk történetét. í rni fogunk 
róla: egy egész költői életpálya egyik fontos tényezője került a szlovák olvasók 
asztalára. Van-e ma olyan magyar költő, vagy olyan költőcsoport, aki ugyanezt el 
tudná végezni fordítva: a szlovák, a cseh, az ukrán vagy akár a litván lírával? 

Rengeteg a magyar kiadvány Mickiewicztől Jilemnickyig, Máchától Rózewiczig. 
Olvassák-e őket? Élvezhető-e Sládkovicnak az eredetiben biedermeier finomságú 
szerelmi lírája, a „Marina" — Farkas Jenő fordításában? Nosza, jöjjenek ide is a 
magyarul jól értő szomszédnépi irodalomszociológusok. Mérjék fel az eredményt, 
cáfolják meg szkepszisünket. Ha azt fogják mondani, hogy nincs igazunk, mellé-
fogtunk, akkor mi leszünk a legboldogabbak. 

Eminescu — tudjuk — kivétel. De volt Gáldi Lászlónk, van Jékely Zoltánunk, 
aki úgy tudta visszaadni, hogy valóban beleillesztette a magyar kultúra „kincses-
házába". Kivételek a délszláv mesterek is: Ivo Andrié, Krleza, Crnjanski és a töb-
biek. No, igen, mert van Csuka Zoltánunk, aki nemcsak érdligeti háza mellett épí-
tette fel a „jószomszédság könyvtárá"-t. De ezek a kivételek csak erősítik a szabályt. 

Nagyon sokszor van az az érzésem, hogy a mi kultúránk és szomszédaink kul-
túrája — e rokon kultúrák! — közé, éppen ma, mintha láthatatlan fátylat eresztettek 
volna, s csak néhány hivatott, „vájtfülű" kivétel tud átlátni, áthallani ezen a 
fátylon. 

* 

Elegendő-e, ha csak a műfordítások segítségével folyik az ismerkedés? 
Azzal a kicsit szkeptikus előadásmóddal, ahogyan a magyar szomszédnépi s a 

szomszédok magyar nyelvű fordításairól — röviden — szólottam, talán már sikerült 
érzékeltetnem, hogy: nem elegendő. 

Az egymással szomszédos irodalmakat be is kell mutatni. Mégpedig elsősorban 
szívós, áldozatkész, kitartó ismeretterjesztő munkával. 

Ezen a téren is vannak eredmények. Mégpedig igen jelentősek. A lengyel iro-
dalomról szóló tanulmányok többször is említik Jerzy Róbert Nowaknak a közel-
múlt Magyarországáról szóló kitűnő könyvét. Tegyük hozzá mi: csehül jelent meg 
az első idegen nyelvű magyar irodalmi lexikon, mégpedig nem is olyan kis példány-
számban. A Petőfiről, Adyról, forradalmi, kommunista íróinkról szóló orosz, ukrán, 
lengyel stb. nyelvű cikkeknek, ismertetéseknek se szeri, se száma. Csehországban 
is, Szlovákia szlováklakta vidékein is jártam és tartottam előadásokat — a legkülön-
bözőbb színvonalú közönség előtt — kapcsolatainkról. Magamról szóltam, mert csak 
azt hozom fel bizonyítási anyagként, amiről bizonyosan tudok. De tudom, sejtem, 
hogy mások is megtették ugyanezt. 

Soroljam-e fel az ellenpéldákat? Hogy a Gondolat Kiadó egymás után adta ki 
a délszláv, a lengyel, a bolgár, a román stb., stb. irodalom történetét, hogy „Iroda-
lomtörténeti Kiskönyvtár" című sorozatában a nagy oroszokon kívül Vancura, 
Olbracht, Mickiewicz stb. portréja is megjelent, hogy a szóbeli ismeretterjesztést 
államközi szerződések szabályozzák; például a budapesti Lengyel s Csehszlovák 
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Kultúra épp olyan értékes felvilágosító, művelődésterjesztő munkát végez, mint a 
mi hasonló prágai, varsói stb. intézményeink odakint? Talán egyetlenegy olvasónk 
sem akad majd, aki mindezt ki ne tudná — mégpedig számos adattal — egészíteni, 
azzal, hogy Dobossy László a cseh Capeket és Haseket is bemutatta, hogy Kovács 
Endre végigtekintette a cseh—magyar történeti kapcsolatoknak csaknem egész fej-
lődését. Arról, hogy a TIT szabadegyetemének világirodalmi tanfolyamán minden 
esztendőben szó van szomszédaink irodalmáról; hogy ma már az egyes üzemek „kul-
túrosai" is kötelességüknek tart ják a kelet-európai problematika népszerű fölveté-
sét; hogy legutóbb Kispesten beszéltem ipari tanulóknak a XX. század cseh iro-
dalmáról, már csak futólag szólok. 

Mindez kétségtelenül eredmény, szép eredmény; a régi társadalmi rendszerben, 
amikor megmérgezte körülöttünk a légkört az átkozott nemzetiségi torzsalkodás, 
elképzelhetetlen, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevesek ügye lett volna. De meg 
lehetünk-e vele elégedve? Eljuttatta-e a közvéleményt mindkét oldalon odáig, hogy 
a szomszédjáról legalább a legelemibb ismeretekkel rendelkezzék? 

Nem is kell „műveletlenség" ahhoz, hogy egy mai magyar átlagember még 
mindig nem tudja a cseheket s a szlovákokat megkülönböztetni egymástól. „Csesz-
kó"-ba utazik, ha Lévára, Besztercebányára vagy Nagyszombatba megy. Hány cseh, 
de szlovák is ámul el — még ma is! — a csodálkozástól, ha eljön hozzánk, s meg-
állapítja, hogy Magyarország nemcsak deszkalapos alföld, vannak itt dombok is, 
hegyek is, ha nem is bőven. 

Ezt a két példát csak a turisztika köréből vettem, a kölcsönös tájékozatlanság 
példatárába mélyebben nem is merek behatolni. Abba, hogy váltig ismételjük a 
híres, a történelmünkbe mélyen belenyúló lengyel—magyar barátságot, de a leg-
ismertebb lengyel városok nevét sem tudjuk helyesen kiejteni (Warszawa, tódz, 
Kraków stb.). Hogy még ma is akad művelt (!) magyar ember, aki nem tudja pon-
tosan megkülönböztetni az ukrán nyelvet az orosztól, s Morvaország fővárosának a 
nevét úgy ejti ki, hogy: Brúnó . . . 

Pedig ma már óriásinak mondható a turistaforgalom országaink között. Fősze-
zonban a pesti Váci utca, a Palatinus strand, a Balaton tele van csehekkel, szlová-
kokkal, románokkal, szovjetekkel éppúgy, mint ahogy a mieinket is megtaláljuk az 
Alacsony vagy a Magas Tátrában, a prágai Vencel téren, a krakkói Sukienice árnyé-
kában vagy éppen az erdélyi hegyek között. Ami egymás kulturális vagy éppen 
irodalmi megismerését illeti: az a bizonyos láthatatlan fátyol még mindig, sőt 
egyre jobban ott lebeg közöttünk. Hogy lehetne eltávolítani? 

$ 

Hosszú évek közös, szívós munkájával. 
Ennek a hosszú, szívós munkának a végzése közben viszont egy valamivel 

okvetlenül tisztában kell lennünk. 
Az ismeretterjesztés tevékenységünknek csak másodlagos formája, nem kiinduló-

pont, csak következmény. 
Mindaddig, amíg a kelet-európai kulturális régió (vagy zóna) problematikáját 

a tudományos kutatás eszközeivel nem tisztázzuk, minden egyéb ez irányú tevé-
kenységünk a levegőben lóg. 

Itt most nincs terünk arra, hogy Kelet-Európa történetének vagy irodalom-
történetének fejlődésrajzáról vagy akár módszertanáról részletesen szóljunk. E két 
kérdésről disszertációt lehetne és kellene is írni. Szoros kapcsolatba kellene hozni 
azokkal az eredményekkel, amelyeket a magyar komparasztika az utóbbi években 
elért. 

Itt csak egészen röviden: túl vagyunk, vagy legalábbis túl kell jutnunk az egy-
oldalú hatáskutatások elavult, a múlt század pozitivizmusára jellemző módszerén. 
Különösen itt, nálunk, Közép- és Kelet-Európában, ahol az áldatlan nemzetiségi 
vetélkedés fel-felvetette a kérdést: ki hatott a másikra jobban, ki magasabbrendű? 
Természetes, hogy az egymás szomszédságában, sőt együtt, szimbiózisban élő népek 
között hatás volt, van és lesz is. E hatásokat regisztrálni kell; számosan megírták 
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már, hogy csak ott lelnek termékeny talajra, ahol befogadásukra megvannak a 
feltételek, megvan a szükséglet. 

A merev, sokszor pepecselő hatáskutatást az irodalmi kapcsolatok vizsgálata 
követte, a kontaktológia. Számos kutató látott hozzá, hogy a magyar kapcsolatokat 
derítse fel a maga nyelvterületén: tanulmányok, értekezések, sőt monográfiák, ta -
nulmánygyűjtemények jelentek meg a magyar—orosz, a magyar—csehszlovák, a 
magyar—lengyel, a magyar—délszláv stb. kapcsolatokról. Ezek a kutatások is igen 
hasznos eredményekre vezettek, olyan tudásanyagot tártak fel, s olyan összefüggé-
sekre mutattak rá, amelyek mindenképpen elősegíthették népeink kölcsönös meg-
ismerését. Ma is művelik, s nem is haszontalanul. Mégis megvan a veszedelmük. 
Mindenekelőtt: csak külső összefüggéseket tárnak fel, nem egyszer esetlegességeket, 
amelyekből a puszta bemutatás révén nem lehet továbbkövetkeztetni semmit. De 
veszedelem az is, hogy ha csak két irodalmat, két irodalom kapcsolatait vet jük 
össze egymással. Ez csaknem olyan merev izolációra vezet, mint amikor önmagá-
ban, a külvilágra ki nem tekintve rajzoljuk meg a magunk irodalmának fejlődés-
történetét. Többször fordult már elő, hogy két-két tanulmány összehasonlítása köz-
ben jövünk rá: ugyanaz a jelenség, amelyet például magyar—cseh viszonylatban 
fölfedeztünk, magyar—román vagy éppen magyar—szerb viszonylatban is meg-
található. 

A hatáskutatáson és a kontaktológián túljutva mi hát a feladatunk? A tudo-
mányos munka területén mivel alapozzuk meg egymás kölcsönös megismerését? 

Sőtér Istvánt idézzük, hogy a Kelet-Európa-kutatás korszerű módszerét meg 
tudjuk határozni: „Komparatisztikán ma már nem a hatások, az irodalmi öröksé-
gek kutatását értjük, tehát nem is a voltaképpeni összehasonlítást, hanem inkább 
az irodalmak szembesítő vizsgálatát." Tipológiának is nevezzük ezt a szembesítő 
vizsgálatot. Az egyetemes európai irodalmon belül Kelet-Európa irodalmai egymás-
hoz sokban hasonló, ugyanakkor egymástól sokban különböző, a többihez képest 
mégis egy típust jelentenek. A korszerű komparatisztika feladata: összetett tipoló-
giai vizsgálattal megragadni bennük azt, ami közös, s bemutatni azt is, ami e közös 
vonások mellett önálló, szuverén irodalmakká teszi őket. 

Ehhez arra van szükség, hogy a kutató ismerje Közép- és Kelet-Európának 
legalább 5—6 jelentősebb irodalmát. Más szóval: legalább az olvasás fokán tudjon 
5—6 kelet-európai nyelven. 

Utópia? Nem. Nehéz feladat, amelyet érdemes, sőt kötelességünk vállalni. Ha 
másképp nem megy, kollektív munkával. De elvégzésére itt a huszonnegyedik óra. 

* 

Utópia? 
Amikor a harmincas években a csehszlovákiai Sarló fiataljai a művelődéspoli-

tika, s a budapesti Apolló folyóirat kezdő irodalomtörténészei a filológia vonalán 
fogtak hozzá, hogy szellemi életünk kilépjen „kultúrfölényes" elzárkózottságából, 
törekvéseiket sokan illuzionizmusnak tekintették, ha csak nem illették erősebb jel-
zővel. Az, amit azóta a magyar tudomány eddig a hatáskutatás, a kontaktológia, a 
legidőszerűbb tipológia és a népszerű ismeretterjesztés terén a szomszéd népekkel 
(Közép- és Kelet-Európa irodalmaival) kapcsolatban produkált, az nagyrészt — 
néhány, szomszéd államokból származó, náluk fiatalabb kutató kivételével — az ő 
s tanítványaik műve. Közülük került ki az orosz, az ukrán, a lengyel, a cseh, a 
szlovák, a román, a délszláv, a bolgár irodalom nem egy fordítója is. 

Miért vagyunk hát akkor — a műfordításokról, az ismeretterjesztés s a tudo-
mány eredményeiről szólván — mégis kissé szkeptikusak, szerintünk miért van-
nak még mindig az egymás megismerése térképén — kölcsönösen — fehér foltok?' 

Magyar részről a kérdésre egészen világos lehet a válasz. A Sarló, illetőleg az 
Apolló nemzedéke nem tudott nagyszámú és nagy hatóerejű utódot fölnevelni. Itt 
most nem időzünk hosszú ideig annál a gondolatnál, mennyiben róható fel ez ennek 
a nemzedéknek — az én nemzedékemnek — a hibájául. Aki tudja, hogy a harmincas 
évek óta mennyi volt életünkben a buktató, az, amit „objektív akadály"-nak hívunk,. 
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az, ha nem is menti fel e generáció minden egyes tagját, némi magyarázatot mégis 
talál arra, hogy miért állunk ott, ahol állunk. 

Szomszédainknál még a Sarló, az Apolló adta lehetőségek is hiányoztak. Ahol1 

működik magyar nyelvi és irodalmi tanszék (mint például Prágában, Brnóban, Var-
sóban), ott vannak a középnemzedéknek olyan — már komoly eredményeket elért 
— kutatói, mint például Jan Slaski, Andrzej Sieroszewski, Richárd Prazák. 

Egyébként amott is, nálunk is, a legfiatalabbaknak — a most húszon-, legfel-
jebb harmincéveseknek kell újra meggyújtaniok és továbbvinniök a már-már ki-
aludt vagy kialvófélben levő fáklyát. Lám, a Tiszatáj idézett cikkeinek dandárját is 
ennek a generációnak a tagjai írták. 

* 

Annak, akinek szívügye a magyar s a szomszéd irodalmak kapcsolatainak ápo-
lása, annak szívderítő, hogy íme, újra vannak fiataljaink, akik azon fáradoznak,, 
amin valaha mi — sokkal nehezebb körülmények között — fáradoztunk. 

Nem akarom őket „kioktatni". Más körülmények között nőttek fel, másként 
lát ják hát a problémák lényegét is, mint mi annakidején. Nincs „csalódás"-komple-
xumuk, s olyan mértékben, mint mi, nem tudják, nem tudhatják — ne is tudják! — 
mi a balsiker. Induljanak el csak a maguk útján. Hogy mégsem fejezem be itt, ezen 
a ponton ezt a szerény fejtegetést, azt talán az magyarázza meg, ami még következik. 

A „mi időnkben" a kelet-európai humanizmus vállalása az ár ellen úszást je-
lentette. A Horthy-korszak hivatalos irredentájával szemben mi „tilos"-ban jártunk.. 

Ma „divat" Kelet-Európával, szomszédainkkal foglalkozni. Egész sor, magát. 
„kutató"-nak nevező, írogató embert ismerek, aki szlovák, román, délszláv stb. 
„szakértő"-nek hiszi magát csak annak a jogán, hogy ismeri, jól-rosszul tudja a 
szóban forgó nép nyelvét. Íme, itt a dilettantizmus veszedelme. S ezt mindenképpen 
el kell kerülnünk, ha azt akarjuk, hogy tovább tudjunk lépni. 

Anélkül, hogy bárkit is vádolni akarnék, én nem a népszerűsítő műfaj t tar-
tom elsődlegesnek. „Keleti Golf-áram"? Útirajzok szomszédainkról? Beszámolók 
a fordításirodalomról? Nagyon fontos az is, Az „oldás"-ra, a szélesebb tömegek: 
tájékoztatására is szükség van, hiszen fejtegetéseink folyamán többek között ép-
pen e szélesebb tömegek tudatlanságát is felpanaszoltuk. 

De az, aki csak „old" és nem „köt"; aki csak népszerűsít és nem alapozza meg 
a tudását szorgos anyaggyűjtéssel, korszerű, elméletileg is igazolható komparatista-
tudománnyal, az sohasem fogja tudni a még nagyonis meglévő fehér foltokat el-
tüntetni. Munkájának nem lesz más eremdénye, mint az — egy helyben topogás, 
örömmel regisztráljuk, hogy vannak fiataljaink, akik jól tudják ezt. A teljesség 
igénye nélkül említsük csak Kovács István Norwid-, Kiss Gy. Csaba lengyel re-
génykutatásait, Spiró György készülő munkáját a kelet-európai romantikus drámá-
ról, és í. t. 

Vajon van-e Magyarországon olyan fórum, olyan katedra, amelyhez — elméleti, 
módszertani irányítás kedvéért — fordulhatnak? 

A történészek ebből a szempontból sokkal előbbre járnak, mint mi. Kelet-
Európa történetéről Budapesten is, Debrecenben is, Szegeden is rendszeres egyetemi 
előadásokat tartanak, szemináriumok működnek; nevelik is az új, jól képzett nem-
zedéket. 

Az irodalomtudományban csak egyesek vannak, akik példát, szerény útmutatást 
tudnak adni. Egyébként marad: az autodidakszis. 

És mégis fel kell állítani a szigorú tudományos mércét, amelytől egy jottányival 
sem szabad eltérni, illetőleg alábbszállni, ha az ú j nemzedék azt akarja, hogy ha 
már az öregek nem, legalább ők tudják megalapozni Közép- és Kelet-Európa iro-
dalmai magyar kutatásának iskoláját. 

73-


