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Eins war Europa in den grossen Zeiten,
Ein Vaterland, des Boden hehr entsprossen,
Was Edle kann in Tod und Leben leiten,
Ein Rittertum schuf Kämpfer zu Genossen,
Für einen Glauben wollte alle streiten,
Die Herzen waren einer Leib’ erschlossen,
Da war auch eine Poesie erklungen,
In einem Sinn, nur in verschiednen Zungen.

               (August Wilhelm Schlegel)1

A romantikakutatás jelentékeny állomásaként tartja számon az August Wil-
helm Schlegel által szerkesztett és részben fordított kötetet, amely virágcsokorként 
adja közre az itáliai, a spanyol, valamint a portugál líra és epika válogatott darab-
jait, Dantétól kiindulva Camoẽsszel bezárólag. A szerkesztői utószó helyébe egy 
költőknek készült Ajánlás (Zueignung), méghozzá stanzákban, az elfogadandó, 
népszerűsítendő versformában írva, mintegy összegzi, tömören újrafogalmazza 
majdnem mindazt, amit a szerző európai (romantikus) irodalomtörténete2 részle-
teiben kifejt. Egyrészről a lovagi kor költészetére történik célzás, amely egy össz-
európai magatartásforma és életérzés kifejeződése. Másrészről e lovagi korszak a 
hajdan megtapasztalt európai egység irányába mutat, amelyet a nyelvi megosz-
tottság érint ugyan, de nem keresztezi ezúttal már csak azért sem, mert a német 
fordítások révén rekonstruálódik mindaz, ami romantikus poézisként számon 
tartandó, a jelenben érvül szolgáló, hivatkozható költői anyag és költészettörténet. 
Ez utóbbi alapján viszont az európai irodalomtörténettel rekontex tualizálható az, 
ami azóta széttagolódni látszik. A fordítások műfaji példázatokkal szolgálnak, a 

1 August Wilhelm Schlegel: Blumensträusse italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie. Neu 
hrsg. von Karl Georg Wendriner. Morawe & Scheffelt, Berlin, 1912, 226. (Ez volt Európa a nagy időkben, 
egyetlen haza, a talajból dicsőn sarjadt, ami nemes vezethet az életen és halálon át, egy lovagiság al-
kotta társakká a harcosokat, mindegyikük egy hitért kívánt küzdeni, a szívek egy testben tárultak föl, 
akkor egy költészet zengett, egyetlen érzelemben, csak különféle nyelveken.)

2 Uő: Geschichte der romantischen Literatur. Hrsg. von Edgar Löhner. Stuttgart 1965, 11–39: Einlei-
tung. 
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ballada, a canzone, a szonett, a madrigale szerepel az epikai művek részletei mel-
lett, ezáltal a Schlegelek3 romantikáját reprezentáló műfajtörténeti/elméleti néző-
pont a fordítások gyakorlatával példálózik. Olyan európai irodalomtörténés bon-
takoztatható ki a kötetből, amely a jelen felé tartó „főirányokat” segíti körvonala-
zódni, egyben a normatív költészetfelfogással szakítva, (teljes joggal) kétségeket 
ébresztve az „önelvű” irodalomtörténettel szemben az összehasonlítást ajánlja, 
hogy az irodalmi folyamat fölismeréséhez közelebb érkezhessünk. Ehhez az új 
Európa „fő” nemzeteinek (Hauptnation)4 történéseire kell összpontosítanunk, 
méghozzá nem diplomáciai (azaz például államjogi) vagy földrajzi meghatáro-
zókat figyelembe véve. És nem is annak alapján, ahogy az ipar, a kereskedelem, a 
politikai művészet vagy a fegyverek segítségével kivívott túlsúlyra tekintünk, ha-
nem a kultúra szolgáltatta jelentőséget hangsúlyozva. Ami a művelődés első nyo-
mait illeti, egyetlen nemzet sem záratik ki (példa legyen az északi mitológiát köz-
vetítő izlandi Edda vagy a legtávolabbi Dél hasonló megnyilatkozása). Schlegel 
nem tagadja a Délre történő arab hatást, a keresztesháborúk keltette érdeklődést a 
Kelet iránt, ugyanakkor a lovagi mesék, történetek forrása a még nem germanizált 
óbrit, wales-i vidékek felé mutat. A jelen törekvéseinek azonban azok a fő nemzeti 
hagyományok állnak a középpontjában, amelyeknek a nyelvi eltérések ellenére 
egységesnek láttatott „romantikus” kor jelenti alapját, mely nem tartóztatja meg 
magát a fordításoktól, s a fordításokat („objektív költői fordításokról” van szó) 
az értekező a nemzeti irodalmakat egységesítő történetbe sorolja. Ily módon koz-
mopolita középpontot alkot, mely emberiség-léptékű. Váratlan fordulattal A. W. 
Schlegel úgy zárja gondolatmenetét, hogy az egyetemesség és a kozmopolitizmus 
„igazi német sajátosság” (wahre deutsche Eigentümlich keit), s ha az ex Oriente 
luxot fordítva, az emberiség újjáéledése keletről várható, Németország (Deutsch-
land) Európa keletje. A részletek további elemzése helyett talán ideje az alakuló 
világirodalom-elképzelések közül a Goethéére néhány pillantást vetni. 

Nem elsősorban azért, mert a jól ismert voltaire-i, wielandi és herderi kezde-
ményeket követve az 1820-as esztendőkben beszélgetésekben és ismertetésekben 
továbbvitte a Nyugat-keleti Diván című ciklusához fűzött önértelmezéseinek és 
önleírásának gondolatmenetét. Nem is azért, mert az indiai és kínai költői jelen-
ségek utáni érdeklődéséről adott hírt, s emellett a szerb és a cseh fejlemények sem 
kerülték el figyelmét. Sokkal inkább azért, mert Goethe szintetizáló, az életvilágot 
antitézisei ellenére vagy éppen azért egymásra vonatkoztatható megnyilatkozá-
sokként szemlélő, a természettudományos elemzéseket átesztétizáló, illetőleg a 
szépirodalmi és kulturális elgondolások egymást átszövő, szövedékké alakí-

3 Az alábbi fejtegetésekhez vö. még: Friedrich Schlegel: Wissenschaft der europäischen Literatur. 
Vorlesungen, Aufsätze und Fragmente aus der Zeit von 1795–1804. Mit Einleitung und Kommentar hrsg. 
von Ernst Behler. München – Paderborn – Wien 1958, 12, 145–146.

4 August Wilhelm Schlegel (i. m., 11.) feladatául jelöli meg, hogy fölvázolja „eine Geschichte und 
Charakteristik der eigentümlichen Poesie der Hauptnationen des neuern Europa oder der roman-
tischen… (az újabb avagy romantikus Európa fő nemzetei sajátos költészetének történetét és jellegét).
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tó megközelítése valószínűleg újabb megvilágításba helyezi sosem rendszerezett, 
sosem „tudományos” alapossággal kifejtett kultúra- és világirodalom-elképzelé-
sét. Azt a szöveggyűjteményekben, traktátusokban, sőt monográfiákban untalan 
idézett, mégsem hivatkozott elképzelést, mely jócskán eltér a „két kultúra” XX. 
század közepi elgondolásától, amint arról az 1947 óta fokozatosan napfényre ke-
rülő, természettudományos följegyzések egyre újabb részleteket tárnak föl.

Nem arról van szó, hogy a természettudományok köréből hozott „analógiák-
kal” értelmezné a vizsgálandó folyamatot, kiváltképpen a folyamatként szemlélt 
irodalmi kölcsönösséget, melyet a létesülő-létesítendő világirodalom lényegének 
jelöl meg. Hanem arról, hogy színtani és egyéb elemzései és feltevései olyan kö-
vetkeztetésekhez juttatják, amelyek túlmutatnak az Eckermann-beszélgetésekben 
vagy a levelekben – aforisztikus tömörséggel – odavetett megállapításokon, noha 
azokkal nincsenek ellentétben, inkább azok hátteréül, megalapozódásául szolgál-
nak. Annyit azért nem árt már itt megjegyezni, hogy a Schlegelek múltba irányuló 
utópiájával szemben Goethe a jelenkori eseményekből indul ki (Manzonitól Byro-
nig, Carlyle Schiller-monográfiájától Walter Scottig, a kortárs angol, olasz, francia 
lapok, fordítások anyagáig),5 és ezekkel párhuzamban az alapos kormegértésről, 
a társadalmi-technológiai fejleményeknek az irodalomra gyakorolt hatásáról sem 
szabad megfeledkeznünk. Goethénél nincsen szó európai „fő” nemzetekről, s a 
németségnek (éppen mert a fordításban jeleskednek a szerzők) főleg a közvetítés 
szerepét tulajdonítja, a világirodalmi cserekereskedelemnek korántsem passzív 
részeseként. Még mindig az ismertebb szövegeknél maradva, Goethe a fordítás 
három fokát tekinti át (a fordítás[tudomány]i fordulat elsőnek lényegében Meltzl 
Hugóval lesz igen hangsúlyossá), az egyszerű-prózaitól a parodisztikuson át ju-
tunk el a világirodalmi korszak fordításáig. Utóbbi során a fordító mit sem ad föl 
a maga eredetiségéből, ám nemzete eredetiségét többé vagy kevésbé mellőzi, ez-
által valami harmadikba lépünk, mely harmadikhoz a sokaságnak még hozzá kell 
érnie.6 Ez a harmadik olyan „szintézis”, amely nem törli el az eredeti sajátossága-
it, hanem közvetítettségében, szintézissé válásában egy magasabb fokon mutatja 
föl. Innen léphetünk át a természettudományos vonatkozású jegyzetekhez, me-
lyek közül az alábbi lehet tanulságos ebben a gondolatmenetben. „Az élő egység 
sajátossága, hogy elválaszt és egyesít, az általánosságba lép, és a különlegesség-
ben marad, átváltozik és specializálódik, és mint az élő ezer feltétel közepette, 
előlép és eltűnik, megszilárdul és megolvad, megmerevedik és folyékonnyá válik, 
kitágul és összehúzódik. S mivel mindezek a hatások egyetlen időpontban történ-
nek, így képes minden és minden egyes azonos időpontban bekövetkezni.7 Ezek 
szerint Goethe sokat és kissé felületesen emlegetett „dialektikája” nem az ellenté-

5 Fritz Strich: Goethe und die Weltliteratur. Bern, 1948. Gerhart Hoffmeister: Goethe und die 
europäische Romantik. Francke, München, 1984, főleg: 11–19. Goethe: Schriften zur Weltliteratur. Hrsg. 
von Horst Günther. Insel-Verlag, Frankfurt am Main, 1987.

6 Goethe: Noten… 6. sz. jegyzetben i. m.
7 A 7. sz. jegyzetben i. m., 155.
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tek és ellentételezések kibékítését, harmonizálását, kiegyenlítődését célozza, sem-
mi soha nem egy, hanem minden élő: sok – állítja egy versében.8 Ezt a sokszerű-
séget igyekszik majd világirodalomként elgondoltatni, s ez nem azonos még az 
általa favorizált szerzők együttesével sem, és – noha elvileg tartalmazhatná vala-
mennyi írásos alkotást – nem számol szerzők és művek átláthatatlan tömegével, 
hanem – mint azt Dieter Lamping állítja –9 az „irodalmi internacionalizmus” 
programja, amely egy következő korszakban lesz az irodalom meghatározójává. 
Olyan szerzők állnak e szemlélet középpontjában, akik nem írhatók le nemzeti 
kategóriákkal, de megképzik a maguk irodalmát, a világirodalmat. Ebbe beleér-
tendők az írók társadalmi érintkezései (levelezés, ismertetés, találkozás), ugyanez 
a szövegek érintkezéséről és ez érintkezések feltárulásáról is elmondható.10 
A „nemzetközileg” befogadott szövegek megemelik a fordítások jelentőségét, a 
fordítástudomány világirodalmiságát majd Meltzl Hugo is kiemeli. Ami még fon-
tos a jövőre nézve: egyetlen irodalom, egyetlen szöveg, egyetlen szerző sem kerül-
het privilegizált helyzetbe, a világirodalmi folyamat összetevői, a szerzők, a mű-
vek, szövegek összjátéka erősíti az irodalomnak világirodalmivá átváltódását. 
A fordítások, befogadások, ismertetések ahhoz járulnak hozzá, hogy az egyes mű, 
egyes szerző stb. túllépjen a nemzeti irodalmi kereteken, valójában a nemzeti és a 
világirodalom határai elmosódnak. A világirodalomról az 1980-as esztendők óta 
alakuló vita új impulzusokat kapott a posztkoloniális elmélet(ek)től, a 2000-es 
években innen épült tovább az amerikai világirodalom-értelmezések sora, össze-
függésben az összehasonlító irodalomtudományos újra-gondolásokkal. A hagyo-
mányosnak, másutt Európa-centrikusnak minősített felfogások ellenében új aján-
latokat tettek a centrum-periféria-viszonylatok újra-meghatározására. S nem 
utolsó sorban a periférikusnak elgondolt területekről érkező javaslatok a transz-
nacionális irodalmi kapcsolatok és az irodalmi vonatkozások világban-léte hang-
súlyozásával mintegy megfordítani látszanak a folyamat irányát (beszédes cím a 
három ausztrál szerző tollából származó The Empire Writes Back, 1989).11 E javasla-
tok még azt a megoldást sem helyeslik, mellyel valaha az AILC kívánta volna 
feloldani az európai kulturális-irodalmi „hatalom” kiterjesztése nyomában tá-
madt (látszólagos?) ellentmondást: az európai nyelvű irodalmak története, leg-
alábbis a címben jelölt célkitűzés alapján, azokat az európai nyelvű irodalmakat 

 8 Kein Lebendiges ist ein Eins,/Immer ist’s ein Vieles”. In: Johann Wolfgang Goethe: Gedich-
te 1800–1832. Hrsg. von Karl Eibl. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main, 1988, 498. (Epir-
rhema). Az Anti-Epirrhema a szövedék jelleget tárja elénk: „Die Fäden sich begegnend fliessen,/
Ein Schlag tausend Verbindungen  schlägt.” Uo., 500–501. (egy lábnyomásnak hogyan enged / egy-
másba folyva száz fonál. Eörsi István ford.) A Nyugat-keleti Diván már nemcsak az érintkezése-
ket emlegeti, amúgy általában, hanem konkretizál. Így említi Háfiz hatását Calderonra: „Nur wer 
Hafiz liebt und kennt,/ Weiss was Calderon gesungen.” Az 5. sz. jegyzetben i. m., I, 66, II, 1150–1151.

 9 Dieter Lamping: Internationale Literatur. Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2013, 32.
10 Uo., 111–112.
11 Bill Aschroft – Garreth Griffith – Helen Tiffin (Eds.): The Empire Writes Back. Theory and 

Practice in Post-Colonial Literatures. Routledge, London – New York, 1989.
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kísérelte meg más kontinenseken is elemezni, amelyekben hegemonikus-egyol-
dalú vonásokat véltek fölfedezni a posztkoloniális elméletek szerzői. Az európai 
klasszikusok újraírása egyben vitaszöveg létesüléseként (is) szemlélhető, mely 
vitaszöveg tagadja a világirodalom azonosítását az európai irodalmakkal (ha úgy 
tetszik, a lényegében kevéssé kiszélesülő mezejével a „fő nemzeteknek”). Ezáltal 
pedig egyfelől leleplezni igyekszik akár klasszikus szövegek kolonialista vonat-
kozásait (ismeretes Shakespeare A viharjának ilyen nézőpontú magyarázata), 
másfelől előtérbe lép a világirodalom meghatározási monopóliumának kétségbe 
vonása és a világirodalom-meghatározás áthelyezése egy másik irodalmi mező-
be. Értékként gondolódik el a „hibriditás”, körülíratik a „harmadik tér”, s az ön-
azonosságot meghatározó tényezők egyike-másika (az eredet, a lényeg, az egy-
ség) helyébe inkább a törés, az átmenet, az egymásra torlódás, az átalakulás, a 
hazátlanság lép.12 Hogy mindez milyen formában jelenik meg (költői) szubjek-
tumpozíciók leírásában, másutt olvasható. Itt inkább azt volna érdemes hosszab-
ban kifejteni, hogy a XX. századra sűrűsödő, különféle jellegű migrációs hullá-
mok, az emigrációs létezés, a diaszpórában élés milyen új irodalmi és persze sze-
mélyes identitások megformálódásához járultak hozzá, s ezek révén nyelvek, 
kultúrák találkozása, egymást átható, az érintkezések révén egymást módosító 
volta miféle új kérdéseket vet föl. Illetve, hogy a kérdések mennyiben segítenek 
átírni a világirodalom fogalmi körét, vagy ellenkezőleg, miféle, ezzel ellentétes 
reakciókat implikálnak. A kutatás, az interkulturális irodalomtudomány13 célki-
tűzése szerint, ezen belül hangsúlyosan az interkulturális germanisztika megala-
pozásával, amellett érvel, hogy az idegen kultúra megértésekor az irodalom külö-
nös szerepet vállal, mivel az olvasót ahhoz tudja segíteni, hogy (játékosan) bújjon 
bele az idegen identitásába, ezáltal hipotetikusan vegye át az idegen látásmódját. 
Ismét oda kapcsolhatunk vissza, hogy az efféle jelenségek és jelentések azáltal 
fogalmazhatók meg, hogy ilyen és ehhez hasonló késztetések érkeznek a művek 
felől; s a felvilágosodás, illetőleg Herder nyomában járó, egymással konfrontálha-
tó tézisek hatása egyként fölfedezhető az egymással konkuráló világirodalom-el-
képzelésekben. (Itt jegyezném meg, hogy amennyiben irodalmi fordulatról beszé-
lünk, talán nem ártana fokozott mértékben a Borgesszel induló latin-amerikai és 
a Bosznia-Hercegovinából származó bosnyák–szerb irodalomra figyelni, termé-
szetesen annak tudatában, hogy a „harmadik világ” irodalmára való elméleti rea-
gálás tanulságai gyűrűztek tovább részint a komparatisztikában, részint a látszó-
lag önállósuló, nagy erővel egyetemi diszciplínává váló, úgynevezett világiroda-

12 E gondolatmenet az alábbi műre támaszkodik: Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. Neu-
orientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg, 2006, 184–237, különösen: 194–196, 
197–203, 204–205, az identitásról: 206–207. Ma már német lexikonban olvasható, miszerint a globalizá-
ció korszakában a világirodalom az identitások hibridizációjával és a kulturális terek dinamizálásával 
egészítendő ki. Peter Gossens: Weltliteratur. In: Lexikon Literaturwissenschaft, hundert Grundbegriffe. 
Hrsg. von Gerhard Lauer, Christine Ruhrbert. Reclam, Stuttgart, 2011, 351–354.

13 Michael Hoffmann: Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Ferdinand Schöningh 
Verlag, Paderborn, 2006. Az alábbi kérdésekről: 38–41.
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lomtudományban.)14 A nem teljes joggal Goethére hivatkozó, inkább a neohuma-
nizmus által hirdetett elképzelés gyökerezik meg ezekben, amely az egyetemes 
értékeket állítja egy nézetrendszer középpontjába, s amely lehetővé teszi a kom-
munikációt a különböző kultúrák között. A másik oldalon a kultúrát relativizáló 
irányzatok bukkannak föl, melyek Herder írásain tetszenek át, és amelyek a his-
torizmust juttatják érvényre. Lényeges mozzanatnak tűnik az egyedi sajátosság, a 
sajátos fejlődés, amelyet a kultúrák produkálnak. Az univerzalista álláspont sze-
rint a relativizálók nem képesek arra, hogy értelmezzék a megértést az egymástól 
teljességgel idegen kultúrák között, az univerzalizáló tendenciáknak meg az ró-
ható föl, hogy az idegen kultúrákat alávetik az európai felvilágosodás megalkotta 
értékeknek és normáknak.15 Goethe éppen azért lehetett mind az amerikai, mind 
az úgynevezett „Európa-centrikus” nézetek egyik legfőbb hivatkozási forrása (az 
amerikai hivatkozások között rálelhetünk a goetheánus Meltzlre is), mert maga 
ugyan megőrzi elkötelezettségét az univerzalista értékek iránt, azonban nyitott-
ság jellemzi a bizonyos mértékben formátlannal és a klasszicista ízléstől eltérővel 
szemben. Máig érően tanúsítja, hogy az idegent idegenként fogadja el és értelme-
zi, ezzel egy „Harmadikat” teremt meg (a saját és a más szembesítésekor), amely 
nemigen nevezhető idealista összegződésnek, jóval inkább a saját meg az idegen 
közötti oszcillálásnak. A goethe-i álláspontot így a többfelé tekintés jellemzi, az 
„állandóság a változásban” tézise, melyet a XIX. század elejére keltezett versben 
eképpen érzékít meg:

Gleich mit jedem Regengusse  drága völgyed minden felhő-
Ändert sich dein holdes Tal,   szakadással változik,
Ach, und in demselben Flusse  és kétszer a tovalejtő
Schwimmst du nicht zum zweitenmal.16 vízben ember nem úszik.

       (Szabó Lőrinc ford.)

Amikor az amerikai világirodalom-stúdiumok kidolgozásán zajlik a vita, to-
vábbá e stúdiumnak egyetemi curriculummá való bevezetésén, a segédkönyvek 

14 Uo., 40.
15 Goethe 1809-es verse Hérakleitoszt idézi. A 11. sz. jegyzetben i. m., 78, 493. A relativizáló szem-

léletet vitatja Ernst Gombrich: „Sind eben alles Menschen gewesen.” Zum Kulturrelativismus in den 
Geisteswissenschaften. In Uő: Gastspiele. Aufsätze eines Kunsthistorikers zur deutschen Sprache und Germa-
nistik. Wien – Köln – Weimar, 1992, 13–25.

16 Az alábbi kötetekre hivatkozom: Theo d’Haen – David Damrosch – Djelal Kadir (Eds.): The 
Routledge Companion to World Literature. Routledge, New York, 2012, Theo d’Haen: The Routledge Con-
cise History of World Literature. New York, 2012, Theo d’Haen – César Dominguez – Mads Rosen-
dahl Thomson (Eds.): World Literature. A Reader. Routledge, New York, 2013. E három kötetre Peter 
Gossens ismertetése hívta föl figyelmemet, bírálatának szempontjait hasznosítottam: Arcadia 49 (2) 
2014, 421–436. A továbbiakban külön nem hivatkozom az e művekből származó megállapítások pon-
tos lelőhelyére, annál is inkább, mert ehelyütt elsősorban azok a tendenciák tanulságosak számomra, 
amelyekben az amerikai-európai „szembenállások” dokumentálódnak.
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számot vetnek az összehasonlító irodalomtudomány idevonatkoztatható történe-
tének tanulságaival, illetőleg azokkal (a leginkább európai) komparatisztikai ké-
zikönyvekkel, amelyekből a világirodalom vagy a világirodalmi szintézis meg-
alkothatóságának dilemmái olvashatók ki.17 Egyáltalában, a komparatisztikai 
 önmeghatározások össze/egymásra-olvasása során amerikai részről mintha az 
 Európa-centrizmus tűnne a diszciplínára leselkedő legfőbb veszélynek, ebben 
nemcsak politikai inkorrektséget fedeznek föl, hanem hegemóniára törekvést is, 
olyat, mely (például) a posztkoloniális elméletekkel rokon irodalommal nem szá-
mol jelentőségének megfelelően. Az egyetemi oktatásba bevezetett amerikai 
világ irodalom-curriculum éppen ezért a maga World Literature elképzelését elvá-
lasztja az európai Weltliteratur-fogalomtól, és azt a benyomást kelti (noha az ol-
vasmánylista természetszerű behatároltsága szűkre szabja az újra-kanonizálók 
mozgásterét), mintha a világirodalmat a világ irodalma(i) irányába tolná el. 
A kezdeményező David Damrosch az úgynevezett nemzeti irodalmak felől érke-
ző késztetések elutasításakor szinte elragadtatva véli fölfedezni a világirodalom 
újrapozicionálhatóságának forrását Meltzl Hugó folyóiratában. Viszont kétség 
fogadta Pascal Casanova 1999-es République mondiale des lettres-jét, amely 2007-ben 
angolul az Egyesült Államokban is megjelent. A nemcsak Európa-, hanem (va-
lóban, túlzásoktól sem mentes) „gallocentrizmussal” is vádolt művet (a Párizsból 
kiinduló kulturális impulzusok erős hangsúlyozása miatt) többen vitatták, a 
 XVIII. században már fölmerült tudós-köztársaság (Gelehrtenrepublik) eszméjét és 
felújítását nemigen találván alkalmasnak arra, hogy a transznacionális szemlélet-
hez járuljon hozzá. S noha e tudós-köztársaság korántsem a nemzeti művelődé-
sek talapzatára épít, az amerikai álláspont szerint nem feleltethető meg sem Goe-
the koncepciójának, sem az amerikaiakénak. Kitérőképpen jegyzem meg, hogy 
egy, a minap publikált tanulmány már a címében megjelöli a maga állásfoglalá-
sát, vegyes nyelvűségével (Weltliteratur from Voltaire to Goethe)18 eloszlatja azt az 
esetleges félreértést, amit a World Literature-rel okozhatna. Egyébként a tanul-
mány számos példával támasztja alá, miféle forrásokból táplálkozott az európai 
világirodalom-elképzelés, amelynek értelmezése mind a mai napig foglalkoztatja 
(immár nem csupán) az európai komparatisztikát (a fordításokban megjelenő 
„keleti” alkotások, a Korántól az Ezeregyéjszaka meséjéig, majd az „ős”-költészet 
felfedezéséig, az indiai irodalom és kultúra integrálásáig, a Schlegelektől szárma-
zó mondásig: „Im Orient müssen wir das höchste Romantische suchen”, kiegé-
szítve jegyzem meg, hogy ők tettek egyenlőségjelet a romantikus és a modern 

17 Ritchie Robertson: Weltliteratur from Voltaire to Goethe. = Comparative Critical Studies 12.2. 
(2015): 163–181.

18 Uo., 176–178. Elke Sturm-Trigonakis: Global Playing in der Literatur. Ein Versuch über die Neue 
Weltliteratur.  Königshausen & Neumann, Würzburg, 2007 (angolul: Comparative Cultural Studies and 
the New Weltliteratur. Transl. Athanasia Margoni – Maria Kaisar. West Lafayette, Indiana, Purdue Uni-
versity Press, 2013.) az irodalomtudománynak perli vissza a még oly hibrid szövegeket, az irodalmi-
ság kritériumának jogosultságát szövegelemzésekkel igazolva.
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között. Az idézett alkotások, cselekvési körök az európai világirodalom-fogalom 
összetettségéről, a befogadás nyitottságáról, ha úgy tetszik, a „hibriditás” egy ko-
rai formájáról tanúskodnak.) Az amerikai vitázók talán nem is a Goethével formát 
kapó (az említett tanulmány szerint Heinével folytatódó)19 alapozást vitatják, ha-
nem a fokozatosan kibontakozó kulturális kolonializmust, amely a maga szokás-
rendjét, kánonját igyekezett terjeszteni, elfogadtatni, kiiktatván az ettől eltérő el-
gondolásokat. Természetesen nem minden európai irodalmi-kulturális kezdemé-
nyezés megrovandó  csupán azért, mert Európából érkezett; s ha esetleg valóban 
újragondolásra van szükség a „Kelet” terminussal összefüggésben, hiszen arab, 
perzsa, afgán, kínai, japán stb. irodalmak aligha foglalhatók egybe anélkül, hogy 
ne lennénk tekintettel a különbözőségekre, a posztkoloniális elméletek néhány 
képviselője, illetőleg az amerikai komparatisták némelyike meglehetősen reflek-
tálatlanul kezeli az Európa-fogalmat, monolit egységként tekint Európára, nem 
érzékeli/érzékelteti a belső tagozódást. Már August Wilhelm Schlegel is megkü-
lönböztette azokat az európai irodalmakat, amelyek fel tudták mutatni múltjuk-
ból a lovagi költészetet, azoktól, amelyek szerinte nem, így maradt ki áttekintésé-
ből a lengyel és a magyar irodalom.20 S amennyiben a kánon Európa-centrikus 
modelljéről van szó, nemigen mellőzhető annak felvetése, miként kerülhet a ká-
nonba (Kelet-)Közép-Európa irodalma. Az amerikai egyetemi oktatásban megje-
lenő, újszerűnek elgondolt World Literature-rel szemben (másképpen fogalmazva: 
a világirodalomhoz való pedagógiai megközelítéssel ellentétben) az európai ku-
tatásnak a rendszer kialakításához vezető útja hangsúlyozódik, az azonban ke-
véssé vitatható, hogy a jelen európai tudományossága ne dolgozna egy liberális 
és pluralisztikus irodalom modelljével.21 Miként az sem, hogy éppen a posztkolo-
niális elmélet(ek) hatása ne gerjesztett volna tisztázó vitákat (elsősorban) a német 
tudományosságban, ahol a kultúratudományi fordulat monográfiák, tanulmány-
kötetek formájában dokumentálódott. Talán arra sem árt figyelmeztetni a kuta-
tást, hogy a „nemzeti irodalmak” regionális együttesekben történő értelmezése a 
Dionýz Ďurišin szerkesztette, többnyire kétnyelvű kötetekben22 (igaz, viszonylag 
csekély visszhanggal) megkezdődött, ebbe az irányba tart(ott) a Monarchia iro-

19 A 2. sz. jegyzetben i. h.
20 Gossens szól erről ismertetése fölvezetésében: a 19. sz. jegyzetben i. m., 422.
21 Oliver Lubrich: Postcolonial Studies. In: Literaturtheorien des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Ulrich 

Schmid. Reclam, Stuttgart, 2010, 351–376.
22 Dionýz Ďurišin: Čo je svetová literatúra? Obzor, Bratislava, 1992, Uő – a kollektív: Systematika 

medziliterárneho procesu – Systematika mežliteraturnogo procesa. Bratislava, 1988, Uők: Osobitné medzilite-
rárne spoločenstvá. Veda, Bratislava, 1987–1992, I–V. E sorozat 5. kötetében található az irodalomközi 
folyamat és együttes kategóriáinak rendszerbe foglalt terminológiai készlete. Az általános kategóriák 
sorrendje: irodalmi folyamat, nemzeti irodalmi folyamat, irodalomközi folyamat, irodalomköziség, 
genetikus-érintkezési kapcsolatok, strukturális-tipológiai összefüggések, történeti poétika, irodalom-
közi együttesek, sajátos irodalomközi együttesek, hagyományos (standard) irodalomközi együttesek, 
irodalmi centrizmusok, világirodalom. E szempontból érdekes lehet a Tiszatáj 2008. 6., tematikus szá-
ma: Kereszteződések és átfedések. Csomópontok, perifériák, köztes terek a horvát, a szerb és a szlovén 
irodalomban.
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dalmainak összehasonlító kutatása, a (kelet-)közép-európai irodalmi régió jelleg-
zetességei után vizsgálódó tanulmányok sora, illetőleg egy irodalmi Közép-Euró-
pa feltételezése, amelynek jelentékeny elágazása az Alpok-Adria kulturális és 
„Literaturlandschaft”-ját feltáró törekvés.23 Egyfelől a posztkoloniális elmélet(ek) 
jelenlétét igazolja, hogy a német tudományosság egyre inkább szembenéz az or-
szág gyarmatosító múltjával, annak az irodalomban megnyilatkozó tudati vonat-
kozásaival,24 másfelől a Balkán, balkanizmus fogalmak és kutatói gyakorlat újra-
gondolásának lehetünk tanúi. Ha a szlovák–német–magyar tudománytörténetbe 
egyként besorolható Csaplovics János / Johann von Csaplovics / Ján Čaplovič ki-
jelentésére emlékezünk-emlékeztetünk, miszerint Magyarország Európa kicsiny-
ben, akkor a kutatás a nyelvek, kultúrák, emlékezetpolitikák stb. olyan együttlétét 
tudatosítja, amely nem „fő” nemzetek, kultúrák, nem nyelvi-irodalmi hegemó-
nia-törekvések csoportlétesítő kényszerével számol, hanem a Ďurišin által szor-
galmazott nézeten töpreng. Vagyis azon, hogy mik a feltételei irodalomközi 
együttesek (interliterárne spoločenstvá) létrejöttének, melyek az ismérvei, hol je-
lölődnek ki határai, s miféle rendszerbe illeszkednek, melyek lehetnek a különféle 
irodalomközi együttesek érintkezésének, netán tipológiai analógiáinak (ha van-
nak) sajátosságai. S nem utolsósorban: hogyan viszonyulnak a világirodalomhoz, 
fogalmilag és a megalkotható rendszer alapján. Azt érdemes tudomásul venni, 
hogy sem a posztkoloniális elmélet(ek), sem a világirodalom kutatói nem rendel-
keznek egy mindentudó elbeszélő képességével,25 és arra is ügyelni kéne, hogy a 
kulturális különbséggel való találkozás ne hívja elő az egzotikummá való megbé-
lyegzést. Más kérdés, hogyan lehet hasznosítani Pascale Casanova tézisét a rivali-
zálások történetéről, s ugyancsak kérdéses, hogy minden értékek átértékelődését, 
különféle reflexek beidegződését kerülve mi marad meg az irodalomtudományos 
előfeltevésekből, egyáltalában: a kérdések irodalomtudományiak lesznek-e, vagy 
az önmagát olykor szupertudományként elfogadtatni kívánó kultúratudomá-
nyok még olyan területen is (elő)jogokat vindikálnak maguknak, mint például a 
világirodalom elmélete és megvalósíthatósága. Hozzátéve, a posztkoloniális 
szempont érvényesítésének hasznát nem tagadva (hozzátenném: meghatározott 
területeken) állítható, hogy részint a különféle fordulatok külön-külön elemezhe-
tő hatása sem megkerülhető, részint ezek a fordulatok kiegészítik egymást, ám 
nem egyszer egymás ellenében hatnak. A fordítási fordulat (translational turn) 
nem jelentheti azt, hogy a világirodalom történetét vázoló vállalkozások esetleg 
az irodalmi fordítások szerepének hangsúlyos bemutatására korlátozódjanak, ki-

23 Johann Strutz: Literatur und Interkulturalität. Komparatistische Studien zur Literatur und 
Kultur in Italien, Jugoslawien (Kroatien, Slowenien), Österreich. = Inn 10 (1993) nr. 31, 45–52, vö. még: 
Literarische Polyphonie. Übersetzung und Mehrsprachigkeit in der Literatur. Hrsg. von Johann Strutz – Peter 
V. Zima. Narr, Tübingen, 1996.

24 Dirk Göttsche: The Rediscovery of Colonialism in Contemporary German Literature. NY, Rochester, 
2013.

25 A posztkoloniális elmélet bírálata: Medick-Bachmann: 15. sz. jegyzetben i. m., 200–223.
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váltképpen akkor, ha nem pusztán intézménytörténetről esik szó, nem a kánon-
képződés olykor egymást keresztező tendenciáiról, hanem elsősorban arról (amit 
nem lehet eléggé ismételni), amit a kölcsönös kapcsolatokban gazdag régióban tör-
ténő vagy csupán egy régióra, egyetlen irodalomra korlátozódó kutatás a világ-
irodalom-folyamat állandó létesülése egyik fontos tényezőjének gondol el. Vagy 
az irodalmak, szerzők, művek kapcsolatainak lényeges eszközeként könyvel el, 
vagy az irodalom világirodalom felé hajlításának minősíti, vagy pedig a Goethe 
(majd Meltzl Hugo és mások) által hangoztatott lehetőségeként, valamint az iro-
dalmak egymást (néha kölcsönösen) átható-megvilágító tényezőjeként. Nem kor-
látoznám26 az összehasonlító irodalomtudományt Beziehungswissenschaftra, noha 
akitől idéztem, a kapcsolatot meglehetősen tág értelemben használja, különös je-
lentőséget tulajdonítva az intertextualitás különféle formáinak. Ugyanő egyfelől 
egy nemzeti irodalom nemzetköziségét fejtegeti (példája a zsidó irodalom több-
nyelvűsége), másfelől egy nemzeti irodalom nemzetköziesedését (a példa a né-
met irodalom 1945 utáni amerikanizálódása). A kötet végén többek között ama 
tanulságot vonja le a szerző, hogy e kisebb könyvnyi kísérletet követőleg szükség 
volna további kutatásokra, elemzésekre a nemzetközi irodalom és az irodalmi 
nemzetköziség tárgyában, tekintettel a világirodalom egy szereplőjére meg a vilá-
girodalom egy szövegére. A két jelölésen belül a több nyelven olvasott, interkul-
turálisan érdekelt, többnyelvű szerzőkről van szó, akik készek a nemzeti irodal-
mon túli együttműködésre. Fokozott mértékben kerülhet (nemcsak ezáltal) elő-
térbe a fordítás, a közvetítés, a költői befogadás, a nemzetközi témák feldolgozá-
sa. A világirodalom szövegeire a nyelvkeveredés a jellemző. A világirodalom fo-
galmába olyan irodalmi jelenségek sorolandók, melyek megragadására a nemzeti 
irodalom nem képes. Ugyanakkor ennek nincs köze az értékhez, pusztán leíró 
jellegű. A kis könyv azzal zárul, hogy Goethe sugalmazása mintha teljesedőben 
lenne, a világirodalom korszaka felé haladunk, olyan korszak felé, amely egyben 
a széleskörű és tudatos nemzetközi irodalmak kapcsolatainak kora.

Az amerikai és az európai viták a világirodalomról a transznacionalitás tuda-
tának és komplexitásának jegyeit tudatosítják. Noha több amerikai kutató cáfolni 
igyekszik az európai fogalmi rendszert, és attól történő elmozdulást javasol, az 
nemigen tagadható, hogy mindennek ellenére, az európai világirodalom-felfogá-
sokkal foglalkoznak, onnan indulnak ki, ezáltal tanúsítják (ha néha ex negativo) a 
dialógus lehetőségét. Nem csekély jelentősége van az egyetemi oktatásban lénye-
gesen nagyobb súlyt kapó világirodalom-stúdiumoknak, az oktatás során új ku-
tatási irányok körvonalazódhatnak, s ez az egyetemekről kikerülő értelmiségiek 
világfelfogására is jótékonyan hathat. Annál is inkább, mert a legközelebbi jövő-
ben aligha csituló migrációs hullámok, ezzel összefüggésben a szó legtágabb ér-
telmében vett kultúrák találkozása (mint eddig is) megjelennek az irodalomban, 

26 Itt Lampingnak a 12. sz. jegyzetben i. m.-re reagálok, részint rekonstruálom gondolatmenetét, 
21–23, 91–98, 98–109, 111–112.
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és közvetve vagy közvetlenül nem pusztán új tárgyak és motívumok révén adnak 
hírt – írhatjuk így – „világ”jelenségekről, bevezetnek új kulturális és nem kultu-
rális magatartásformákat, beszédmódokat, átértékelik a saját és az idegen(ség) 
érintkezései tapasztalatainak feldolgozását. Nagy valószínűséggel nem bizonyul 
elegendőnek, ha például (akár esettanulmány formájában) bemutatják az indiai 
irodalom kreatív befogadását.27 Még történetileg sem kaphatunk megbízható el-
igazítást, ha lemondunk az „integratív” cselekvés irodalmi szempontjáról. Még 
több valószínűséggel tovább kell lépnünk azon, hogy az imagológia szüksége és 
haszna az volna, miszerint: Európa-tudomány. Fontosabb volna a régió-kutatási 
gyakorlatból származtatható interkulturális dialógusra figyelni. Kiindulva a két-
nyelvű hétköznapokból, a kétnyelvű írásból és olvasásból a sokkultúrájú városo-
kig (és melyik – európai—nagyváros nem „multikulturális”, ha jelenében nem, 
legalább múltjában?). A világirodalom-fogalom újabb tartalommal megtöltését 
sürgeti Gayatri Chakravorty Spivak ajánlata (noha inkább közvetve), hogy plane-
táris szubjektumokról essék szó,28 és az eddigieknél talán célszerűbben vegyük 
figyelembe az idézett fordulatok által megnövekedett és kiterjedtebb kulturális 
perspektívákat, valamint azt, hogy a kánonok nem maradnak állandók. Az elgon-
dolkodtató, hogy nem pusztán a világirodalom fogalma kerül szóba, hanem azok 
a komparatisták is, akik tevékenységük során el-eltöprengtek a goethe-i örökség 
folytathatóságáról. Meltzl Hugo mellett fölfigyeltek a Kelet–Nyugat-i párbeszédet 
sürgető René Etiemble-ra, és régiónk egyetlen képviselőjeként a XX. századból 
Dionýz Ďurišin munkásságát méltatják. A világirodalomról folytatott (amerikai) 
vita ilyen módon az európai gondolkodástörténetre is reagál, azt szembesíti a XX. 
század végi, XXI. századi, fordulatokban gazdag eseménytörténettel. Annyi szin-
te bizonyosnak tetszik, hogy az új léthelyzetek, amelyeket a migrációs hullámok 
hoztak létre, valamint a transzkulturalitás új kontextusokat eredményeztek, ame-
lyek az irodalom változásaiban is tetten érhetők. A kritika és az összehasonlító 
irodalomtudomány számára új feladatok, új lehetőségek fogalmazódnak meg. 
A válaszkísérletekhez az összehasonlító irodalomtudomány kutatóinak közre-
működése is szükségesnek mutatkozik.29

27 Robertson Heinével összefüggésben említi, a 20. sz. jegyzetben i. m., 176.
28 Spivak: Death of a Discipline (2003) című művéből idézi Gossens ismertetése, a 19. sz. jegyzet-

ben i. m.
29 Az általam szerkesztett Utak a komparatisztikában (Szeged, 1997) című tanulmánykötet közli 

Wenner Éva fordításában Armando Gnisci: Az összehasonlító irodalomtudomány mint a dekolonizálás tudo-
mánya című írását (17–24). A Helikon 2014/4. száma közöl olyan összeállítást, amelyben az ismerteté-
sek az újabb komparatisztikai tendenciákról szólnak. A magam részéről az utóbbi időben két kötetben 
foglalkoztam a (kelet)-közép-európai régió olyan értelmezésével, amely érintkezik a világirodalom 
és a komparatisztikai diszciplínák kutatásainak egymást átfedő területeivel: Bolyongás a (kelet-)közép- 
európai labirintusban (Egy soknyelvű, sokműveltségű régió „természet”-rajza). Budapest 2014, Bevezetés az 
összehasonlító irodalomtudományba. Budapest, 2012. (A zárófejezetben van szó az emigráció irodalmá-
ról, mint a komparatisztika régi-új területéről.)
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Végezetül annak említése mutatkozik szükségesnek: mennyire tekinthető a 
komparatisztika világirodalom-tudománynak? Jóllehet az azonosításnak is meg-
van a maga története, a hivatkozott Fritz Strichtől kezdve, akinek monográfiáját 
Goethe világirodalmiságáról ma sem igen nélkülözhetjük, az utóbbi időben egy 
több kiadást megért kézikönyv tartja érdemesnek,30 hogy szembenézzen ezzel az 
időnként fölmerülő javaslattal. Corbineau-Hoffmann határozottan elutasítja ezt 
a fölvetést, inkább rokonságról értekezik – kérdőjelesen –, jóllehet az átfedése-
ket ő sem tagadja. A komparatisztika nem mellőzheti a világirodalom beiktatását 
kutatási tárgyai közé, ám meghatározása szerint a komparatisztika az irodalom 
összehasonlító tudománya, méghozzá az idegen kontextusokban lévő irodalma-
ké. Olyan diszciplínát ismertet föl, amely az alteritást, a másságot alapvetően 
pozitívan és produktívan ragadja meg, és zászlajára a határátlépést írta. Míg a 
világirodalomról szólva a goethei alapozás után a világirodalom kvantitatív és 
kvalitatív fogalmiságának továbbgondolható és erősen vitatható elemeit vizsgál-
ja, hangsúlyozza a válogatás mellőzhetetlen szempontját, a komparatisztika ama 
kutatási tárgyát állítja szembe, miszerint az interdiszciplinaritás és intermediali-
tás mint az összehasonlítás ösztönzője, tárgyi anyagának lényegi tényezője meg-
különbözteti az „irodalomcentrikus” világirodalomtudománytól. Ugyanakkor 
a világirodalmi koncepciók már régóta beléptek a komparatisztikai cselekvések 
körébe, így hát nem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk a világirodalommal. 
A kultúra tudományi fordulatot követőleg azonban ebben a kérdésben is változó 
álláspontok jelzik az összehasonlító irodalomtudomány lehetőségeit, szükséges 
szembenézését az újabb/legújabb elméleti megfontolásokkal.

30 Angelika Corbineau-Hoffmann: Einführung in die Komparatistik. Akademie Verlag, Berlin, 
20042, 18–29. (A fejezet főcíme: Komparatistik und Weltliteratur: eine Verwandtschaft?) A közeli múlt-
ban kiadott, oktatási segédkönyvként is használható mű: Evi Zemanek – Alexander Nebrig (Hrsg. 
von): Komparatistik. Erich Schmidt, Berlin,  2012. az alábbiakat jelöli meg részterületként: összehason-
lítás mint tudomány, interdiszciplinaritás, interrelációk-transzhistorikus korszakok, műfaji viszony-
latok, szövegköziség, nemzetköziség (fordítás), nyelvköziség, kultúraköziség, intermedialitás-művé-
szetköziség, irodalom és komparatisztika a globális hálózat korában, végül: a világirodalmat olvasni, 
ezen belül többek között: a világirodalom kis kánonja a komparatisták számára. Az örvendetesen 
feltámadt magyar érdeklődést igazolja a Helikon 2015/2. száma, melynek tematikája e dolgozat prob-
lémafelvetéseit is érinti. A folyóiratszám e dolgozat befejezése után jelent meg.

HELIKON_2016-3.indb   496 2016.11.29.   14:20:25




