
hite szerint az író a műalkotás szerves és el
idegeníthetetlen alkotórésze. 

Vannak vérrel írott arcképei. Megrendítő 
olvasmány például az Ady a szfinx hátán 
című portré, amelyben a költő végső napjai
nak tragikus magányát s életvitelének tragi
kumát érzékelteti. S vannak nagyszerű teli
találatai, néhány lapon például a Molnár 
és közönsége című írás. Általában: még a leg
kisebb rögtönzésében is van tanulságos, az 
igazi művész kezére és szemére valló részlet, 
amely e kisebb írásokat is maradandóvá teszi. 
S még növelte volna a kötet értékét és érthe
tőségét, ha némelyik tanulmányhoz magya
rázó jegyzeteket is csatolt volna a kiadó. 

Rónay László 

Balogh István: A parasztság művelődése a 
két világháború között. Bp. 1973. Akadémiai 
K. 103 1. (Értekezések a történeti tudomá
nyok köréből 66.) 

Balogh István könyve a parasztság mű
velődését a szó mindkét értelmében megpró
bálja átfogni: egyrészt számot ad a paraszt
ság műveltségéről, kultúrájáról s az ezzel 
kapcsolatos nézetekről és koncepciókról, más
részt szól a műveltség elsajátításának lehető
ségeiről az adott időszakban (iskolarendszer, 
iskolán kívüli művelődés stb.). 

Munkáját — mint a bevezetésben írja — 
megnehezítette az a tény, hogy számos foga
lom még ma sem tisztázott — pl. maga a 
parasztság mint társadalmi csoport és a pa
raszti műveltség. Ennek ellenére hiteles ké
pet nyújt a korszak művelődéspolitikájáról, a 
parasztság társadalmi és kulturális helyzeté
ről, és ezekben az összefüggésekben világítja 
meg a parasztmítosztól a népi mozgalomig 
vezető út jelentőségét. 

A két világháború között a paraszti élet
forma változása és a társadalmi differenciá
lódás fokozódása a hagyományos paraszti 
műveltség bomlását is felgyorsította; külö
nösen nagy lökést adott ennek a folyamatnak 
az I. világháború. A hagyományos paraszti 
életmód és életfelfogás válságának legfőbb 
tünetei a faluból való elmenekülés, a szüle
téskorlátozás és a szekták fellépése. A „néma 
forradalom" e megjelenési formái mellett a 
20-as évek végétől kezd kialakulni a paraszti 
lázadás már nem csak ösztönös, tagadó for
mája. A paraszti társadalom kötöttségeinek 
bomlását tükrözi többek között a sok pa
raszti alkotó egyéniség feltűnése a 30-as évek 
első felében (parasztírók, őstehetségek). 

A két világháború közötti konzervatív 
működéspolitika kimondott visszalépést je
lentett az előző, liberális korszakhoz képest 
(pl. Czettler Jenő nézetei). Míg régebben a 

cél az egyének művelődése révén a társada
lom erkölcsi és tudásbeli tökéletesítése volt, 
Kornis Gyulánál a nevelési cél már politikai 
cél: az állampolgári nevelés, mely minden 
társadalmi osztály számára különböző mű
veltséget ír elő. Megdöbbentő számadatok 
bizonyítják, hogy a korszakban már az álta
lános és kötelező népoktatás sem valósult 
meg teljesen, s a közép- és felsőfokú iskolák
ban, anyagi és társadalmi okok miatt, a pa
rasztfiatalok száma elenyésző (pl. a polgári 
iskolákban sem haladta meg a szegénypa
rasztok gyermekeinek aránya a 3,5%-ot). En
nek a helyzetnek a felismerése vezetett azok
hoz a tehetségmentő akciókhoz, melyekről 
Darvas József, Erdei Ferenc és Veres Péter 
egyöntetűen megállapították, hogy minden 
jó szándékuk ellenére alapvetően semmit sem 
oldottak meg. Az iskolán kívüli népművelés 
(melyet hivatalosan egyházi feladatnak te
kintettek) sem járt kellő eredménnyel, az 
egyházak és társadalmi szervek által szer
vezett tanfolyamok, népakadémiák sem nyúj
tottak megnyugtató megoldást (sárospataki 
népfőiskola, Soli Deo Gloria). A népfőiskolák, 
sikereik ellenére, azért bizonyultak illúzió
nak, mert sem az általános műveltséget, sem 
pedig a szakmai képzettséget nyújtó intéz
ményeket nem pótolhatták. Végül is minden 
jóindulatú kezdeményezés pótmegoldás volt 
a fennálló keretek között, mert, mint Veres 
Péter mondta: „Föld, kenyér, szabadság, 
kultúra, vagyis ennyi az egész, hogy a pa
rasztság szeretné végre, ha ez az ország az 
övé is lenne." 

Balogh István könyve igen gazdag, idé
zetekkel és számadatokkal alátámasztott 
anyagot mutat be a kor paraszti művelődé
séről, és hatásosan szembesíti a különféle 
pótmegoldás-törekvéseket a kor haladó gon
dolkodóinak kritikájával. Talán egyetlen hi
bája, hogy túl sokat akar kötött terjedelem
ben elmondani (gazdasági és társadalmi hely
zet, irodalmi vonatkozások, néprajz, oktatás
ügy, mozgalmak stb.), s ezért néhány részletét 
elnagyoltnak érezzük. Hagyományos eszkö
zökkel készített írása így is tanulságos és el
gondolkodtató olvasmány. 

Karafiáth Judit 

Sárkány Oszkár válogatott tanulmányai. 
Szerkesztette és a jegyzeteket összeállította 
Sziklay László. A bevezetést írta Gál István. 
Bp. 1974. Akadémiai K. 173 1. 

Sárkány Oszkár (1912-1913) válogatott 
tanulmányainak kiadása méltó megemlékezés 
a cseh—magyar irodalmi kapcsolatok korán 
elhunyt kutatójára. Sárkány ugyan nem volt 
az első, aki e kapcsolatokkal foglalkozott 
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(e szempontból már a XIX. században olyan 
jelentős nevei, mint Karel Sabina, Riedl 
Szende, Toldy Ferenc és mások is megemlít
hetők), mégis ő volt az első, aki a cseh—ma
gyar irodalmi kapcsolatok tanulmányozását 
mint elsőrendű tudományos programot ér
deklődésének a középpontjába állította. Ez a 
tudományos program az antifasiszta irányhoz 
tartozó, demokratikusan gondolkodó magyar 
értelmiség nagyobb távlatú törekvéseinek 
volt szerves része; ez az értelmiség a második 
világháború előtt arra törekedett, hogy tuda
tosan megtalálja szomszédaival a közös nyel
vet, s ezzel le is rakja annak a háború utáni 
együttműködésnek az alapjait, amelyek már 
az új társadalom feltételei között alakultak ki. 

Ezért nem véletlen, hogy a Sárkány tudo
mányos művéből készült antológiának a ki
adója Sziklay László s a bevezetés szerzője 
Gál István. Mind a kettőnek a működése 
szoros kapcsolatban állt az Apollo című folyó
irattal, amely már 1934 és 1940 között a 
Horthy-rendszer hivatalos politikájával 
szembeszállva hangsúlyozta a szomszéd nem
zetekhez fűződő haladószellemű, baráti kap
csolatokat; ezért írt bele gyakran Sárkány 
Oszkár is. Gál István, az Apollo kiadója be
vezetőjében rendkívüli szemléletességgel raj
zolta meg Sárkány teljes profilját. Feltárta 
„Magyar kulturális hatások Csehországban 
1790—1848" című alapvető tanulmányának 
keletkezését és visszhangját (felhívta pl. a 
figyelmet e műnek ma már ismeretlen litog
rafált cseh fordítására), rámutatott az okokra, 
hogy miért sorozták be Sárkányt büntető 
munkaszázadba, majd bevezető tanulmányá
nak legértékesebb részében Sárkány eddig ki 
nem adott oroszországi levelezése alapján jel
lemezte mély demokrata meggyőződését s az 
orosz irodalom iránt tanúsított érdeklődését; 
ez arra mutat rá, hogy Sárkány személyében 
nemcsak tehetséges bohemistát vesztettünk 
el, hanem ruszistát is, oly kutatót, akiben 
jelentős mértékben voltak meg az előfelté
telek a tágabb értelemben felfogott kelet
európai komparatisztika művelésére. 

Ezeket a tényeket igazolja maga a recen
ziónk tárgyául szolgáló válogatás is. Sárkány
nak a cseh—magyar kulturális és irodalmi 
kapcsolatokról szóló művei foglalják el benne 
a főhelyet, ezeket egészítik ki kelet-európai 
összehasonlító recenziói és balkáni útirajzai. 

Sárkánynak a kelet-európai komparatisz
tikában mindenekelőtt a felvilágosodás és a 
reformkor cseh—magyar kulturális és irodal
mi kapcsolatairól szóló úttörő tanulmányai 
biztosítják a tartós érvényű helyet. Sárkány 
e téren mint rendkívül szorgalmas, pozitivista 
módon alapos s ugyanakkor lelkes kutató 
tűnik ki, aki tudatosan akart rámutatni a 
Monarchia két legnagyobb nem-német nem
zetének, a cseheknek s a magyaroknak a pár
huzamos fejlődésére és kapcsolataira, s ami

kor ezeket a közös cseh—magyar hagyomá
nyokat hangsúlyozta, nemcsak a Habsburg
birodalomban való hosszas együttélés fényé
ből indult ki, hanem abból is, hogy az egy
más kölcsönös megismerése a legújabb kor
szaknak is szükséglete. Sárkány igen jól meg
értette, hogy a cseh nemzeti felújulás népibb 
alapokra épült, s felfogta azt a lendületet is, 
amelyet az adott a magyar nemzeti törekvé
seknek, hogy a hazafias öntudatú nemesség 
nagyobb mértékben vett részt benne. Alap
jában véve igaza van abban is, hogy a kedve
zőtlen társadalmi viszonyok negyvennyolc
ban egy bizonyos elmaradottságot okoztak, 
küszöbét a csehek politikai szempontból ke
vésbé felkészülten és fejletlenebbül lépték át, 
mint a magyarok; viszont e tény megmagya
rázásánál sokkal mélyebb társadalmi és ke
vésbé nacionalista elemzésre volna szükség, 
mint amilyennek Sárkánynál a tanúi va
gyunk. Nem mindig eléggé kritikus patrio
tizmusa vezeti Sárkányt arra a meggyőződésre 
is, hogy a magyar politika és kultúra minden 
lehetséges szempontból abszolút fölényben 
volt a cseh politikával és kultúrával szemben 
s ezért az irodalmi és kulturális kapcsolato
kat teljesen egyoldalú módon vizsgálja és 
értékeli egyszerűen mint a fejlettebb magyar 
helyzet átvételét cseh részről. 

Ebből a szempontból különösen értékesek 
Sziklay László szerkesztői megjegyzései, aki 
konkrét példákon mutat rá a cseh—magyar 
kulturális és irodalmi kapcsolatok igazi köl
csönösségére, s rámutat a cseh társadalom 
gazdasági fejlettségére is 1848 előtt. Sziklay-
nak abban is igaza van, hogy szemére veti 
Sárkánynak: a cseh—magyar kapcsolatokról 
a szlovák kérdésre s a szlovák—magyar kap
csolatokra való tekintet nélkül ítél, pedig 
azoknak ebben az esetben különös jelentő
ségük van, s nemegyszer a cseh—magyar 
kapcsolatokra is fontos hatást gyakoroltak. 
Igaz, hogy másrészt el kell ismerni: a cseh— 
magyar kapcsolatok megítélése a nemzetiségi 
szempontból bonyolult magyarországi prob
lematika keretein kívül lehetővé tette Sár
kány számára, hogy figyelmét elsősorban a 
cseh—magyar kapcsolatok pozitív vonásai
nak szentelje, s ha ez a módszer némileg tör
ténetietlen is, a cseh—magyar közeledés kö
vetelményeinek a szempontjából megvolt a 
maga pozitív jelentősége, s ez a mi korunkra 
is áll. A további kutatás helyesbítette Sár
kány néhány ténybeli tévedését és ítéletét, 
más ötleteit mélyebbre ásva dolgozta ki, de 
Sárkány pozitív hozzáállása a cseh-magyar 
kapcsolatokhoz, még ha a kor nacionalista 
aspektusai voltak is jellemzők rá, maradandó 
érték ma is, amellyel mind a cseh, mind a 
magyar kutatók továbbra is egyet tudnak 
érteni. Ezen mit sem változtat az a tény, 
hogy jogos kritikával fognak közeledni Sár
kány művéhez, s hogy az ő elsősorban szel-
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lemtörténeti felfogásával szemben követke
zetesen alkalmazzák a háború utáni cseh
szlovák és magyar tudománynak egyaránt 
társadalomtörténeti álláspontját. Ebből a 
szempontból teljes mértékben egyet kell 
Sziklay professzorral érteni. Sárkány tanul
mányaihoz írt kritikai megjegyzései pontosan 
tükrözik ismereteink jelenlegi állapotát s a 
kutatás fejlődését mind csehszlovák, mind 
magyar részről. 

A Sárkány műveiből készült válogatás 
második fejezete, amelynek „Összehasonlító 
kelet-európai kutatások" a címe, azt mutatja, 
hogy ezen a téren Sárkány már nem folyta
tott olyan érett elemző és szintetikus tanul
mányokat, mint a cseh—magyar kapcsolatok 
esetében, hanem — igaz, hogy igen tág látó
határral és nagy erudícióval — elsősorban 
ismeretterjesztő munkát végzett. E tág látó
határról mindjárt „A magyar történettudo
mány kelet-európai érdeklődése" című be
vezető beszámoló tanúskodik, amelyben Sár
kány rámutat, hogy az olyan általánosító 
történeti művek mellett, mint pl. Benda 
Kálmán: „A magyar nemzeti hivatástudat 
története" (Bp. 1937) című könyve, a ma
gyar tudományos irodalomban is megjelentek 
szakszerű tanulmányok, amelyek a szom
széd nemzeteknek a magyarétól sokban eltérő 
szellemi fejlődését mutatták be. Ebből a 
szempontból Szabó Zoltánnak „A cseh—tót 
szellemi közösség kezdetei" című, 1937-ben 
Josef Dobrovsk^ kiemelkedő szlovák munka
társáról, Ribay Györgyről írt tanulmánya 
volt különösen jelentős. 

Kéziratban maradt fenn Sárkánynak a 
magyar szlavisztika történetéről „A szláv 
tudományos élet és a magyarság" című érteke
zése, amelynek az eredményeit mára Sziklay 
László, Fried István, Arató Endre és mások 
művei már jelentős mértékben túlhaladták; 
s mindmáig csaknem teljesen ismeretlenek 
voltak Sárkánynak a jugoszláviai, romániai 
s az Al-Duna balkáni részéről írt útirajzai, 
amelyek friss leírásaikkal s a szerző művelő
déstörténeti erudíciójával kötik le figyel
münket. Sárkány antifasiszta, baloldali állás
pontjáról tanúskodnak recenziói is: Victor 
Bauer „Zentraleuropa, ein lebendiger Orga
nismus" (Brünn 1937) című ismert könyvéről, 
valamint Balogh Edgár: „ íratlan történel-
mé"-ről (Kolozsvár 1937). Ezzel szemben 
Szemlér „Más csillagon" című könyvéről írt 
recenziója talán túlságosan keletkezésének 
dátuma, 1939 hatása alatt áll. 

Sárkány Oszkár válogatott tanulmányai 
így hűséges, el nem torzított képet adnak 
fiatal, harmincegy éves korához képest oly 
gazdag és sokrétű életműről. A sors nem en
gedte meg, hogy teljes mértékben valóra váltsa 
azokat a reményeket, amelyeket a kelet-euró
pai összehasonlító tanulmányok terén keltett. 
Műve a magyar Kelet-Európa-kutatásnak és 

szlavisztikának így is tartós értékű tényezője, 
főleg a cseh—magyar kulturális és irodalmi 
kapcsolatok tanulmányozását elősegítő kezde
ményezéseivel. Minden haladás ellenére, ame
lyet Sárkány kora óta ezen a téren elértünk, 
az ő műve úttörő tett marad. 

Richard Praíák 
(Brno) 

Kuncz Aladár: Tanulmányok, kritikák. 
Bukarest 1973. Kriterion K. 331 1. 

Nemcsak azért érdemes végigolvasni 
Kuncz Aladár kisebb-nagyobb tanulmányai
nak, cikkeinek válogatott kötetét, mert új 
arcát mutatja a Fekete kolostor szerzőjének, 
hanem mert tanulságos is. 

Miért az? 
Elsősorban azért, mert írjon bármiről is, 

igyekszik megérteni, belülről megközelíteni 
— és nem prekoncepciókkal. Nyilván ebből 
következik elemző, magyarázó, önmagával is 
vitatkozó módszere. Szubjektivitás? Az is, 
feltétlenül. De ott van mögötte a gazdagodva 
megérteni, elsajátítani akarás. Ezért, hogy 
szubjektív véleménye akkor is érdekes, ha 
mi, mai olvasói nem mindig értünk vele 
egyet. 

És tanulságos átfogó, még helyesebben 
áttekintő álláspontja is, amellyel az európa-
és a magyar kultúra szerves egységét, összes 
tartozását, valamint az erdélyi magyar és 
román irodalom különleges feladatát, hiva
tását akarja látni és láttatni. így nem vélet
len, hogy a magyar írókat, művészeket is erről 
vizsgálja: magyarságuk és európaiságuk egy
ségében. 

Ehhez viszont műveltsége, klasszikus, 
latin—görög iskolázottsága segíthette, amely 
átüt nemcsak nézetein, témaválasztásán, 
okfejtéseinek menetén, hanem annak meg
formálásán, mondatain, stílusjegyein is. 

Egyébként legjobb tanúságtevő ebben ő 
maga. ,,A klasszikus álmok, amelyek eddig 
utunkon kísértek, búcsúznak tőlünk" — 
írja (Búcsúzó klasszikus álmok. 1923). 

Szomorkás ez a búcsú? Az is. A múltban 
és a közelmúltban, a korabeli irodalomban és 
kultúrában európai szinten tájékozott. A há
ború után jelentkező új modernség már ide
gen tőle: távoli értetlenséggel szemléli és 
nem csekély bizalmatlansággal. Mégis opti
mista. Hiszi, hogy a klasszicizmus nagy mű
veltségteremtő lehetőségé helyébe a modern-
kedések után majd lép valami más, ami ki 
fog sarjadni az új törekvésekből. 

Klasszicista álmok? Mégsem volt „álmo
dozó" — erre vall egyik rövid, de annál ha
ragosabb-keserűbb cikke, ami szinte most is 
aktualitás (Gyáva irodalom. 1924). Talán 
éppen szenvedélyessége miatt szól a mához is? 
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