
név nélkül hadd idézzem még elrettentő pél
dául ezt: „az esztétikai minőség döntő jelen
tőségét posztulálva axiómaként a nem pro
fesszionális művészet mindenféle lehetséges 
objektivációját folklórnak tekintem . . . ön
álló, par excellence folklorisztikai teória és 
metodológia felépítésének rendezőit a sze
miotika, kommunikáció- és rendszerelmélet 
birodalmában fogjuk megtalálni." 

Az évkönyvben egyébként meglepően és 
megengedhetetlenül sok a sajtóhiba. Két 
helyen pedig nem is érthető a szerkesztők 
eljárása. Csisztov szövegében (420) nyilván
való elírásként ez áll: „a folklorisztika édes 
lánya az etnográfiának és a folklorisztiká
nak". Az évkönyv bizonyára jó egy évig 
nyomdában volt, meg lehetett volna talán 
levélben kérdezni a szerzőt, a második fol
klorisztika szó helyére mit szán. így maradt 
azonban a szöveg a következő folytatással: 
(„sic! — feltehetően irodalomtudományról 
vagy filológiáról van szó — K. Z.) Hogy ki 
a K. Z., nem derül ki; föltehetően (hogy az 
ő szavával éljek én is) a fordító. S ugyanezt 
csinálja a fordító (s a szerkesztők benne 
hagyják!) a 461. lapon: matractakarót ír, 
de utána zárójelben: (szalmazsákot? — KZ.) 
Mellőzve, hogy a matractakaró (mi lehet ez?) 
semmiképpen sem lehet szalmazsák, pusztán 
azt nem értem, miért nem lehetett a szovjet 
szerzővel levélben tisztázni, mit is ért rajta, 
s miért kellett egy alkalmi fordítási tisztá
zatlanságot örök időkre lenyomtatni? Egyéb
ként ugyanitt hibás, és talán szintén fordí
tásból eredően, az ungvári magyar újság 
neve: nem Kárpátaljai Igazság, hanem Kár
páti Igaz Szó a címe. 

Péter László 

Dobossy László: A közép-európai ember. 
Bp. 1973. Magvető K. 352 1. (Elvek és utak) 

A keletközép-európai irodalmak kapcso
latai, a hasonló körülmények meghatározott
ságában fejlődő cseh és magyar irodalom 
párhuzamai, a csehszlovákiai magyar iro
dalom néhány jelensége képezi Dobossy 
László esszé- és tanulmánykötetének tárgyát. 
A témához közvetlen kapcsolat fűzi a szer
zőt, hiszen a Sarló nemzedékének tagjaként 
maga is szervezője és aktív részvevője volt 
a cseh—magyar kulturális közeledésnek a 
két világháború közötti Csehszlovákiában; 
írásaival és tevékenységével Dobossy László 
is azt a közép-európai „hidat" építette, 
amely kölcsönös elfogultságokat volt hivatva 
átívelni a szomszéd népek irodalma-művé
szete iránti figyelem fölkeltésével. 

A Csehszlovákiába került magyar nép
csoport fiatal irodalmárai tudatosan vállal
ták ezt a föladatot a húszas évek második 
felében, és későbbi pályájuk során is — bár
milyen irányba vezetett is életútjuk — hűek 
maradtak programjukhoz, többen közülük 
értékes művekkel gazdagították éppen a 
szomszéd népek és hozzájuk fűződő kapcso
lataink tárgyköréből a magyar irodalom
vagy történelemtudományt. 

A közép-európai ember cím alá gyűjtött 
írások egyrészt számot adnak a szomszéd
népi tájékozódás fölismert szükségességéről, 
másrészt ismételten hangsúlyozzák a nyugat
európaitól eltérő sajátos kelet-európai iro
dalom külön minőségét. A kötet terjedelmé
nek nagyobb részét a komparatisztikai témájú 
tanulmányok és esszék teszik ki. Elsősorban 
XIX. és XX. századi cseh—magyar irodalmi 
kapcsolatokat, párhuzamos jelenségeket vizs
gál a szerző, de hosszabb tanulmányt szen
tel „népeink tanítójának", Comeniusnak is. 
Megismerjük Bozena Némcová, Stanislav 
Kostka Neumann, Jaroslav Hasek magyar
országi tartózkodásának részleteit és a nálunk 
szerzett élmények hatását műveikben. Átadó 
és befogadó irodalom közötti bonyolult, dia
lektikus viszony jellegzetességeit figyelhet
jük meg abban a tanulmányban, amely egy 
cseh népkönyv útját nyomozza a magyar 
irodalomban és folklórban. 

A modern cseh és magyar líra kialakulá
sának hasonló és eltérő vonásait vázoló írá
sok sok pontos megfigyelést, a mélyebbre 
ásó kutatás által igazolandó hipotézist tar
talmaznak, és természetesen jó tájékozódási 
pontokat jelölnek ki a cseh irodalommal is
merkedni óhajtó olvasó számára. Ebben 
látjuk a kötet egyik legfontosabb erényét: 
olyan érdeklődők igényeit is kielégíti, akik
nek nem szűkebb szakterülete a kelet
európai irodalmak, sőt az irodalom kutatása 
sem. 

A kötet írásainak egy rétegét külön feje
zetbe lehetne sorolni, előítéletekkel veszi 
föl bennünk a harcot a szerző; azoknak a 
— részben ma is élő — sztereotipiáknak a 
keletkezéstörténetét vizsgálja, amelyeket 
magyarokról a csehek, illetőleg csehekről a 
magyarok alkottak. De nemcsak a XIX. 
század elején kialakult „cseh-magyar anta-
gonizmus" forrásait ismerjük meg, hanem 
azokat a kísérleteket is, amelyeket a közös 
érdekek tudatosítása érdekében tettek, nem
egyszer éppen a két nép szellemi életének 
kiemelkedő jelentőségű képviselői. Az együtt
működés két világháború közötti szakaszá
ról már mint egykori szereplő szól Dobossy 
László, visszaemlékező hangvétel jellemzi 
könyvének azokat az írásait is, melyekben a 
csehszlovákiai magyar irodalomról, a Sarló
ról, Fábry Zoltánról, Forbáth Imréről közli 
néhány észrevételét. 

776 



A legutóbbi évtizedben irodalomtudomá
nyunk jelentős lépéseket tett a kelet-euró
pai irodalmak vizsgálata területén, hogy 
ezek az eredmények szemléletünk részévé 
váljanak, A közép-európai emberhez hasonló, 
szélesebb olvasóközönséggel számoló köte
tekre van szükség, amelyekben Dobossy 
könyvéhez hasonlóan ötvöződik a lelkiisme
retes anyaggyűjtés a személyes elkötelezett
séggel. 

Kiss Gy. Csaba 

Bori Imre: Irodalmi hagyományaink. Újvidék, 
1973. Forum K. 294 1. 

Mint ahogy egy nemzeti irodalom nem 
élhet meg hagyományok nélkül, ugyanúgy 
nem élhet meg egy nemzetiségi sorban létező 
sem. Az a nagyszerű művelődési alapozó és 
szervező munka, amelyet Bori Imre vezetésé
vel az újvidéki egyetem bölcsészeti karának 
magyar tanszéke végez azért, hogy magas
szintű értelmiséget neveljen a jugoszláviai 
magyarság legkülönfélébb posztjaira, rádió
tól az iskoláig, gyermeklap-szerkesztéstől a 
színházakig, okvetlenül megköveteli, hogy 
olyan könnyen kezelhető kézikönyv álljon 
rendelkezésére, amelynek segítségével közeli, 
otthoni anyagon tudja mai kérdéseit tör
téneti módon is megközelíteni. Jugoszláviai 
magyar irodalomról ugyan nem beszélhe
tünk 1918 előtt, de az az irodalom, amely 
ezen a területen keletkezett vagy innét vette 
élményi fogantatását többnyire, kétségkívül 
jobban segíti az itt élő sokféle nemzet művelt
ségének szerves, egymásrautalt és mégis 
önmagában is önálló együttélését, mint a 
régi Magyarország más tájain keletkezett. 
Gondoljunk csak a múlt századból Papp 
Dániel írásaira, vagy a régmúltból Szerémi 
György históriájára. 

Bori tehát összeállításával, s egész iro
dalomtörténészi munkásságával, nem az 
egyéb területeken született magyar iroda
lomtörténeti segítségének elhárítására, attól 
való elszakadására törekszik, hanem a helyi 
jobb, teljesebb kiaknázására. Annak tuda
tosítására az ottani olvasóban, hogy ősidők
től fogva, az első bibliafordítások óta hazája 
ez a földrész is a magyar betűnek. 

Munkája valóban megvilágosító, mert a 
török uralom ténye, majd a rákövetkező 
nagyarányú telepítéseké valamiféleképpen ki
iktatta a tudatból annak a számon tartását, 

hogy Mohács előtt virágzó magyar művelődés 
volt itt, a magyar művelődés egyik góca. így 
egyszerre ad szellemi öntudatot ez a gyűj
temény a jugoszláviai magyarságnak, s egy
szerre egy új rálátási szöget az egyéb terü
leteken született magyar betű történetének is. 

Ugyanakkor elmélyíti azt a tudatot, azt 
az érzéket, amelyre a Duna völgyében any-
nyira szükség van: az itt élő népek egymás 
műveltségét tudatosan vagy öntudatlanul 
mindig fölszívták, alakították, s ezáltal nem 
elkorcsosultak, hanem gazdagodtak. 

S arra is tanít bennünket e kis kötet 
anyaga, hogy a művelődést sohasem szabad 
csupán irodalomra korlátoznunk, s hogy a 
népek szellemi érintkezése és egymást gaz
dagítása az anyagi és szellemi kultúra szám
talan más értékének átáramlásával megy 
végbe, aminek az irodalom gyakran csak 
szélterületein, felhangjaiban adja jelzését. 
Viszont oktat ez az anyag ugyanakkor arra 
is, hogy egy nép, egy nemzet, egy nemzetiség 
leginkább tudatosító, önmagára ébresztő 
formációja a szellem alkotásai közül minden
kor az irodalom, az írott betű. A nyelv és 
gondolkodás szétválaszthatatlan összekap
csolódása mellett az érzés és nyelv szétvá
laszthatatlansága nem kevésbé fontos. A leg
szélesebb tömegek legegyetemesebb esztétikai 
anyaga végül is a nyelv, mégpedig az iro
dalmi formálódás felé mutató, törekvő nyelv. 

A kötet anyaga a Mohács előtti s a 48-tól 
máig tartó szakaszban a leggazdagabb. 
Újabb kutatások nyilván még bővíteni fog
ják e két gazdag anyagú szakasz készletét is, 
s a közbeeső nagy hiátust is segítenek áthidal
ni. A szerkesztő megtalálta a helyes arányt, 
a nekik megfelelő helyes arányt az ottani 
hagyomány hangsúlya s az egyéb területek 
magyar betűjének hangsúlya között. Több
letmunkát vállal ő is, társai is, midőn minden 
táj nagy magyar íróinak hagyományát a 
saját tájának külön hagyományaival foly
tonos összhangban igyekszik megőrző törté
neti tudattá földolgozni és fölszívatni isko
lában, rádióban, képeslapban, művelődési 
házban, mindenütt. Az a szellemi pezsgés, 
amelyet az ottani magyar értelmiség mutat, 
arról tanúskodik, fáradozásaik egyre bőveb
ben kamatoznak. 

Illő volna jobban, több méltánylattal 
figyelni rájuk. A valódi figyelem többnyire 
jobb segítséget is nyújt, mint az oktatgató 
tanács. 

Németh G. Béla 

* 
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