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„Van abban valami leverő, hogy Zrínyi Péter és 
Zrínyi Miklós népe, mint Jellasich és Kossuth népe 
állhatott egymással szemben (inkább a köztudatlan-
ságtól, mint valódi érdekektől elválasztva) s hogy a 
szerb balladákban egymás tulajdonságait oly jól is-
merő két katona nemzet, a szerb és a magyar, Sábáé-
nál egymás hazug fantomjának ugorhatott neki." 

Németh László 

Jugoszláv kisenciklopédia — magyar nyelven. Kázmér Ernő 
belgrádi munkásságának egyetlen ligazi visszhangja volt még az életé-
ben (amit két évtizedig, Majtényi Mihály portrévázlatáig1 néma csönd 
követett) s ez Gál István nevéhez fűződik, akii a magyar—délszláv ba-
rátságot hirdető és a kulturális kapcsolatok intézményesíthető formáit 
puhatoló cikkei egyikében így ír: „Kázmér Ernő nagy kitekintésű ta-
nulmányokban mutat ta be szinte az egész 'délszláv múltat és jelent. 
Kázmér műveinek összegyűjtése nagyban elősegíthetné a magyar kö-
zönség érdeklődésének megnyerését a délszláv irodalom iránt."2 

Kázmér valójában az enciklopédikus teljességet megközelítő alapos-
sággal tekinti át a jugoszláv kultúra jelenét és múlt já t egyaránt. Ahe-
lyett, hogy csupán az irodalomra korlátozódna érdeklődése, a történe-
lem, a nyelv és a festészet is érdekli, sőt a folklór területére is tesz ki-
rándulást. Az övéhez hasonlítható megértéssel, a hozzá mérhető szelle-
mi perspektívából előtte senki, s utána is csak kevesen tanulmányozták 
a déliszláv'okat magyar ínyelven. Szempont já t és értékítéleteit, némi 
kibővítéssel és helyenkénti módosítással, ma is elfogadhatjuk; pedig 
egymaga, rendszeres filológiai képzettség nélkül, autodidaktaként gyür-
kőzött neki annak a munkának, amit a két háború között a magyarság 
legjobbjai (többek között Balogh Edgár, Gunda Béla, Péja Géza, Németh 
László és Gál István) hasztalanul képzeltek el egy nagy kelet-európai 
tudományos intézmény formájában3 , mert Dávid parittyája — leg-
alábbis egy időre — csütörtököt mondott Góliáttal szemben. S amit 
Gál István vetett fel együk cikkében — hogy a magyar részről lelkesen 
fogadott belgrádi Balkán-Intézet mellé Magyar Ház (miként Buda-
pesten Szerb Ház) iis kellene, lévén, hogy a magyar délkelet-európai 
filológiának is nagy hagyományai és eredményei vannak 4 — szintén 
egyedül, minden erejét latba vetve igyekszik megvalósítani. Mi mást 

* Részlet ia sajtó alatt levő Kázmér Ernő szellemi arca c. monográfiából. 
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tehetne, ha a so;kszor tartózkodó szerb polgári írókörökön kívül csak a 
Kalangya és a Láthatár szerkesztőivel van kapcsolata. Ekkor már annyi 
súlya sincs a szavának, mint korábban, hiszen a magbélyegzettek közé 
tartozóik. 

Tanulmányok a délszláv irodalomról. Mivel Kázmér a legtovább 
Belgrádban élt, természetes, hogy elsősorban a szerb irodalom került 
érdeklődésterébe. Róla nem is csupán általános képet ad, mint a hor-
vátról5, hanem arcképvázlatokat; méghozzá nem csupán a huszadik szá-
zadból, hanem a tizenkilencedikből is. A Vuk Karadzicról6, Jovan Jova-
novic Zmajról7 és Laza Kosticról8 írt tanulmányai közül különösen az 
első kettő mondható elmélyültelek és megalapozottnak. Hozzáállásában 
a leplezetlen rokonszenv melett a születőben levő nemzeti irodalom 
külső és belső arányainak tiszteletben tartása, egy emelkedettebb szem-
pontú tárgyilagosság .is dicséretre méltó. Viuk munkásságában a népi 
kultúra forradalmát ismeri fel, az okos igazodást a haladás követelmé-
nyéhez; Zmaj'ban viszont a inapi politikai forrongásokban gyakran alá-
merülő nacionalistát, a magyar nemesség erőszakos magyarosítási törek-
vései ellenére is becsülte a nagy költői által megnyilatkozó magyar népi 
lelkületet. Végikövetkeztetése pedig legalább annyira jellemzi a kritikust, 
mint a bemutatott költőt: „A világirodalom, elsősorban a magyar iro-
dalom mindig jóleső érzéssel, kegyelettel fog gondon! Zmajra, Nyugat 
és Délkelet irodalmának lelkes hídverőjére."9 

A magyar közönségnek bemutatott huszadik századi íróknak már 
hosszabb a névsora. Először is Kázmér kedvenceit, a diplomatákat kell 
megemlítenünk: Raikiéot, Ducicot és Andricot. Meglátásai és terjedelme 
miatt a Manojlovicról, Stanislav Vimaverről, Velmar Janikovicról és a 
Svetislav Stefanovióról írt esszéket is kiemelhetjük. Míg Duciónak csu-
pán egyik művét méltat ja megállapítva róla, hogy „szinte csodálatos 
rokonuásisal Babits felé társul, akinek essayi lírája és intellektusa oly 
közös funkciója, mint Duaic utazásélmányai llirizmusa."10 Rafcic pesszi-
mizmusának gyökerét viszont az impresszionizmusban és a szecesszió-
ban keresi; de e terminusok nélkül határozza meg a korszak művész-
pszichológiáját; miközben a saját egykori (ós még mindig kísérő) énjé-
ről beszél: „A huszadik század kezdeti éveiben a modem ember gondol-
kodása még tartalommal telítődött meg és a tülekedő életnek, a nagy 
háborúnak üressége csak később dermedt a lelkekbe. A Rakics indu-
lásakor jelentkező pesszimizmusnak tehát nincs külső eredője. Pesszi-
mizmusa csalódottságból származik, abból, hogy költői képzelete nem 
talált módot belső lelki világának a külső dolgokkal való összeegyezteté-
sére. A racionális világképpel szemben, minden apróságból az irracionális 
ütközik ki és költői látása ezzel a racionálisba ojtott irracionalitással 
nem itud megbékülni." A rakici költői atti tűd iránt rendkívüli fogékony-
ságot mutató kriitkusnak e tanulmánya is bizonyság arra, hogy az álta-
la legtöbbször művelt ámpresszionislta kilitikafo.rma 'inkább a körülmé-
nyekben gyökerezett, mint az egyéniségében — legalábbis a harmincas 
években. 

Kázmér Ivo Andriónak a jelentőségét abban érzékelteti, amiért az 
két évtizeddel később Nobel-díjat ikapott. Két világ keveredése nyűgözi 
le iművöilben, olyasféle regionalizmus, melynek egy-egy sajátos változatát 
az erdélyi Tamási Áron és a svájci Ramuz alakította ki. Kázmér mégis 
eltekint a világirodalmi párhuzamoktól, mert „túlközel értünk egymás-
hoz és lélekben its szomszédok lettünk. Ivo Andrics novelláiban a szom-
szédunk 'lelke beszél hozzánk. Illő és érdemes rá hallgatni. Másképpen 
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beszél imiint ia többiek ott Nyugateurópában. S ez a friss déli szélhez 
hasonló írói kifejeződ bátorsága az, amivel még hosszú ideig nem tu-
dunik eléggé betelni."12 A kritikus bírálói beleérzése iránti tiszteletün-
ket még fokozza az a körülmény, hogy Kázmér nem is eredetiocn, na-
nem német fordításban olvasta Andnicot. 

A Manojloivic^esszé viszont már nem csupán portré-voltában, ha-
nem kapcsolattörténeti szempontból is forrásértékű.13 Kázmér ugyanis 
azt mondja el benne, amit az írótól, 'mint személyes ismerősétől hallott 
annak egykori kapcsolatáról Adyval és a Holnap antológia írócsoportjá-
val, lamiikor még Manojlovic Váradon diákoskodott. Ez az íróvallomás 
nagyszerű alkalom Kázmér számára, hogy aggályos filológiai 'megalapo-
zás helyett a rá jellemző impresszionisztikus szabad elmefuttatások 
formájában, szabadon merítve gazdag irodalmi tapasztalatainak tár-
házából, felvázolja Ady Endrének a magyarságon túlmutató jelentőségét: 
a Pannóniában élő más ajkú népek költőire gyakorolt hatását. Ismert 
és kevésbé isimért neveiket is emleget, s egyáltalán nem biztos, hogy 
azóta egy-két kivételt nem számítva megnyugtatóan letisztázta ezeket 
a kérdéseket a komparatisztlika. Kázmér szerint a román Emil Isac, 
Goga Octavian; ia szlovák Ivan Krasko, Emil Boleslav Lukác, Jan Rob 
Panican és Daco Novomesky; valamint a jugoszláv Krleza és Manojlo-
vic (kapott indítást a „magyar Ugar" poétájától. Természetesen nem áll 
meg ennél a megállapításnál, s azt a többletet is kielemzi, amit a szerb 
írónak a műfordítástól és a tanulmányírástól sem elzárkózó, nyugat-
európai hatások előtt iis nyitott munkássága hozott. 

Klasszicisztikus igények. Az újabb szerb költészetben ismertebb a 
„hazafias versek" (rodoljulbiva pesma) kifejezés, mint a magyarban. A 
szókapcsolat gyakoribb, illetve ritkább előfordulására nem elsősorban 
az ad magyarázatot, hogy a tudományos gondolatban mindig vezető 
Nyugathoz térbelileg és hagyományai szerint is közelebb levő magyar-
ság előbb jött rá, misszerint a kifejezés — szűkös egyértelműsége, „ska-
tulyává" merevedett volta miatt — századunkban már használhatatlan, 
vagy csupán csak jelzők és más fogalmak tehetik rugalmasabbá, — ha-
nem a történelmi események fáziseltolódása. Míg ugyanis a magyarság 
a kiegyezés után az osztrák gyámkodás mellett polgárosodhatott, s csak 
nosztalgiával gondolhatott a szabadságharc és a kúrakor bukásában is 
nemzetet edző korára, addig a szerbség számára a századforduló kora 
nem a Ibékés fejlődés (esetleg agresszív terjeszkedés), hanem a nemzeti 
önvédelem szükségletével köszöntött be. Először a fél évezredes déli, 
majd pedig újdonsült „segítőkész" északi szomszédját kellett leráznia a 
nyakáról. A csak távoli, északkeleti rokonban bízható szerbség költői 
közösiségi szükségletet elégítettek ki hazafias költészetükkel, ami amel-
lett, hogy történelmű szükségszerűség terméke volt, tartalmi és formai 
tékintetben egyaránt táplálkozott a példátlanul gazdag népköltészetből. 
Kázmér Ernő tulajdonképpen ezt ismerte fel, mikor tanulmányt írt Sta-
nislav Vinaver munkásságáról, újonnan 'megjelent verseskönyve (Ratni 
drugovi) ürügyén14 De nemcsak a költőt méltatja Vinaver munkásságá-
ban, hanem a begyöpesedett konzervatívokra és az elvakult radikáli-
sokra szakadt szerb irodalom parodistáját is, akit humorában és gondo-
latiságában is Karinthyval vet össze. 

Kázmér megértése Vinaver hazafias költészetét illetően, a kritikus 
klasszicizmusában gyökerezik, mely csak akkor meglepő, ha arra gon-
dolunk, hogy A Hét egykori munkatársa mily kevéssé becsülte Petőfit, 
egyébként nem más, mint a korral való együtthaladás igénye, amivel 
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kapcsolatban elég, ha csak a kortárs magyar 'irodalomra, Németh László 
és Illyés Gyula törekvésére emlékeztetünk. Ez a közelítésmód jut ér-
vényre ia Velmar Jankovic dramaturgiájáról írt esszéjében is.15 Az ak-
kori Belgrádban népszerű polgári író kibontakozásának útját a darabos 
pszichologizálástól a korkérdésekre adott elvont humanista válaszig 
rajzolja meg. Ez most számára nemcsak alakulás, hanem minőségi fe j -
lődés is. „Megjelenítő formája, technikája sem forrott ki még, — írja. — 
Még mindig érzései a legfontosabbak. Nem készült el az élet teljes tag-
lalására, de már megpróbálkozik a legmélyebb kérdésekig érni. Készül 
nagy távolságokra is, a teljes színpad felé, de míg eléír odáig, a finom 
részletek és a lelki árinyalatok feltartóztatják." Ha most netalán eszünk-
be jutna, hogy a szovjet íróknál viszont a lélektani motiváltságot, a hő-
sök belső életének árnyaltságát hiányolta, akkor sem szabadna itt el-
lentmondást látunk. Kázmérnál ugyanis e két mozzanat: az individuum 
válságának elmélyült ábrázolása és ,a kor időszerű kérdései irányában 
való nyitottság dialektikusan kiegészíti egymást; bizonyos fokig ha-
sonlóan ahhoz a realizmuseszményhez, mely Lukács György és Halász 
Gábor iművészetszemléletében alakult k i a harmincas évek első, illetve 
második felében. 

A másik szerb író, akiinek munkásságával kapcsolatos állásfoglalá-
sát szintúgy nem igazolta az lidő: Svetislav Stefanovic.10 A túlértékelés-
re az a tény ad magyarázatot, hogy Kázmér személyes kapcsolatban volt 
a szerb íróval, s számított lannak dicséretére, amti a lelkendező tanulmány 
megírása után nem is maradt el. S még valami: a „túlértékelés" fenn-
tartását csak ma, jóval a világháború után, tehát — ahogy szokás mon-
dani — „másnapos" okoskodásként írhatjuk le, mivel már tudjuk, hogy 
Stefanoviéot a háború végén „a nép ellenségeként", ahogy a lexikonlban 
olvasható17, kivégezték. Kázmér nem láthatta ímeg Stefaniovicnak a vi-
szonylag sokoldalú opuszában (orvos, költő, esszéíró és műfordító volt) 
azokat az elemeket, melyek néhány év múlva a néphatóság előtt haza-
árulóvá tették. Mi a „túlértékelést" nem 'is ebbein a vonatkozásban lát-
juk, hanem az egyoldalú dicséretben, mely, engedve a kázmér.i verba-
lizmus csábításának, önellentmondásba is képes bonyolódni. Először ki-
jelenti, hogy Stefanovtic „Verseit magyarázni felesleges, mert sohasem 
jelképes. Ösztönös és egyszerű, mint a természet, amelyben minden 
verse él s amelynek t i tkát keresni, egyetlen versében sem szűnik meg." 
Négy sorral lejjebb viszont ennek éppen az ellenkezőjét állítja: „Ne-
vezhetném inéha a szerb Shelley-nak. Sok van benne 'az ő elvontságából, 
a külső világgal való nemtörődéséből. Mint az angol költő, ő is az 
ideális költészet hűs forrásán oltja szomját."18 Az ellentmondást csupán 
a „néha" 'időhatározószó enyhíti némileg. Az elhamarkodottság, az át-
gondoltság hiánya, a kritikátlan lielkendezés a leggyakoribb hibája Káz-
mér Ernő bírálói gyakorlatának. Ezt azonban az évtized második felé-
ben, belgrádi szorongatottsága idején aligha vethetjük a szemére. 

Az isem véletlen, hogy Kázmér igen sokra beosülii Stevan Jakovlje-
vic regényírói munkásságát — ezúttal nem barátságból, hanem esztéti-
kai okokból, melyeket korábban már említettünk. A Srpska trilogija c. 
regényt azért dicséri19, mert a imű annak ellenére, hogy alkalmazza az 
újabb prózaírói eljárásokat s ezzel szakít a< tolsztoji epikai formával, lé-
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nyegében mégis realista maradt, mondanivalója súlya nem bontja meg 
benne ember és világ egységét. A másik Jakovljevic-kritikájának már 
a címe értékel: A háború utáni Belgrád nagy regénye.20 Kázmér min-
dig rajongott a családregényekért, s most, a realista korszakában kü-
lönösen kedvesek számára. Nem osoda hát, ha Zola, Galsworty, Romáin 
Rolland, Roger Martin du Gard, Knut Hamsuin és általában az északi 
sagák tisztelője Belgrád 'nemzedékregényét ás örömmel fogadja. Bírála-
tának utolsó mondata egyébként roem más mint az arisztotelészi eszté-
tika kázméri definiciója: „Nagy érdeme, hogy mély hatást kiváltó re-
gényében sikerült visszatükrözni Belgrádot, sötétségében is a fény vá-
rosát, amint dombjai hátán az alkonyi lámpák fénye kigyullad, hogy 
áradatában bűnös és szenvedő egyaránt elinduljon az élet felé."21 Va-
jon Kázmér ezidőben iis olvashatta Lukácsot? — Erre nincs bizonyíté-
kunk. 

Horvátok, szlovének, crnagoracok, bolgárok. A horvát irodalom 
képviselőiről, a Nyugatban közölt átfogó tanulmányán kívül, két esszéje 
van Kázmér Ernőnek. Az egyik Kranjcevictyel22 a másik pedig Ivo 
Voj.novictyal23 foglalkozik. Közülük az első elmélyültebb, mivel ke-
vesebb benne a iminősítő, imiimt az isimertető-felsoroló mozzanat. Itt 
Shelley^hez és — Simo Pandurovlic után — Djuro Jaksichoz azért ha-
sonlítja Kranjcevicet, hogy árnyalatokig menő pontossággal meg hatá-
rozhassa pesszimizmusát és ímelancholiáját. Érdekes, nem fogadja el 
Matosnaik és Krlezanak a véleményét, mely szerint Kranjcevic világ-
képében nem az allkati-ipszlicholágiai előfeltétel a sorsdöntő. Krleza 
művészete egyébként nem ellenszenves neki. Már említett cikkében, A 
horvát irodalom múltja, jelene és jövője24 címűben, máig is érvényes 
telitalálattal ezt ír ja róla: „A modern próza már szervesebben kapcso-
lódik a hagyományokba. Az elbeszélő irodalom valóban friss és ú j le-
hetőségeit Miiroslav Krleza, a imai horvát irodaiam legérdekesebb alakja 
hozza, aki ikereső, önmagából és a világból kivágyó, önmarcangoló ver-
seken túl, a világháborút végigharcolja, hogy megírhassa a horvát hon-
véd céltalan szenvedésének inagy novelláit, a legtöretlenebb doszto-
jevszkijii hatásból fakadó nagy elbeszélését a „Vrazji otok" (Ördögsziget) 
diákjáról, majd több nagysikerű drámában az austritíizmustól megfer-
tőzött horvát polgári társadalom eszmenélküliségét ostorozza."25 

A szlovén 'irodalmat legnagyobb írójáról szólva méltatja. Cankar 
főműve, a Jernej szolgalegény és az ő igazsága szerinte „lángoló írás 
annak a világirodalomnak az élén is, amely nem lapul meg az igazság-
talanság előtt és inem megy félszegen behúzott nyakkal előre, a szen-
vedések reménytelen országútján."26 

Még a crnagoracok sem kerülik el figyelmét. Meséikben és anek-
dotáikban elmélyedve úgy találja, hogy földrajzi életfeltételeik, harcos 
múltjuk, és sajátos életbölcsességük, melynek Njegos Gorski Vijenaca 
a tárháza, a székely magyarokhoz teszik őket hasonlóvá.27 

Ha a makedón irodalomra nem is terjed ki érdeklődése, a bolgáro-
kat valósággal felfedezi Európa számára. 28 Ezt az Európa számára imég 
egzotikumot jelentő népies kultúrát a jövendő egyik legfontosabb ku-
tatási tárgyként említi, mivel eddig csupán az északi regionális irodal-
mak állottak az érdeklődés középpontjában. A kritikusnak e kijelent é-
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se önkritika is, hiszen a magyar irodalomkritikában nem volt nála na-
gyobb propagátora az északi népek irodalmának a század második év-
tizedében. 

Mégsem elvakult a délszlávok kultúrájának világszínvonalát ille-
tően. 1932-ben pl. még csak az előjeléit lát ja a „modern jugoszláv iro-
dalom" kialakulásának, a hagyomány és a korszerűség egységének. 
Aligha hihetjük, hogy bárki áls reálisabb s egyben megértőbb képet ad-
hatott az eszmélkedő jugoszláv kultúráról ebben az időben Kázmér Er-
nőnél, akinek majdnem fél évszázaddal korábbi próféciája a következő 
évtizedekbein beigazolódott: „A jugoszláv regionális irodalmak még alul 
vannak a strossmayetri ideológián, szerény helyük ugyan így is ki van 
jelölve a világirodalomban, de maradandó nyomot .állig hagynák benne. 
Még csak fiai szívéhez szólnak; horvátul, szlovénul, szerbül, de lehet, 
hogy egyszer, mint a nap és a történelem, Keletről beszélnek a fáradt 
Nyugatnak."29 

A művészetről és a tudományról. Kázmér Ernő többször is tanúje-
lét adta az izmusok iránti ellenszenvének s annak az ízlésnek, mely 
az újítást nem tudja elképzelni hagyományokra támaszkodás nélkül.30 

Ezt az igényét mindenekelőtt Ivan Mestrovic elégíti ki, akinek szobrai-
val külön tanulmányban foglalkozik.31 Párhuzamai (Michelangelo és 
ítodiin) nem csupán a művész irányában találóak, hainem a kritikus ér-
deklődésről iis árulkodnak. Erről még többet mond az a körülmény, hogy 
a festészeti tárlatokon sem az eredetieskedéseket keresi, hanem in-
kább az impresszionizmust és a naturalizmust a népiességben felfrissítő 
törekvéseket. Dobrovűéot azért szereti, mert ő „mégis csak a természet 
út ját követi, örök, szomjas zarándokként <a nagy Natura országútján., 
amelynek kanyarai elmaradozva, letérve a cézannei ösvényektől, megtar-
totta izgató és érdekes végcélját: a naturába mártott kép érzést kelté-
sét."32 A magyarországi festők belgrádi kiállításán a két nép művészei-
nek hasonló látástörekvését üdvözli. Ha a két ország képzőművészei 
„sokszor külön utakon is jártak, is külön felfogásuk is volt, a mai ma-
gyar és jugoszláv festészetnek közös művészi forrása van. Ez az ú j fes-
tői naturalizmus és impresszionizmus. Cézanne forradalma óta egyre 
tisztábban, egyre józanabbul bontakozik ki, és ha voltak is túlzásai, a 
nagy háború utáni szellemvilágból erőre kapott anarchikus művészi 
megnyilvánulásai, Délkelet-Európa kis nemzeteinek művészetén — a ma-
gyarén és a jugoszlávokén — az alkotás nyugalma és az értelem józan-
sága uralkodik. Meg is találták az utat az alkotásnak, a népi szellemnek és 
a népi képzeletvilágból kioldódó díszítő, színesítő kedvnek ahhoz a formá-
jához. amely több a művészetnél. A népi, nemzeti élet őszinte megnyilvánu-
lása! A népi lélek közvetlensége és a természet bőkezűségéből származó 
hazai tájkép színélménye uralja. Délkelet-Európa kis népeinek művésze-
tét."33 (Kiemelések — K. E.) Ez azonban a művészetnek csupán a jelene. 
A humánum minden területén otthonosan mozgó kritikus a szerb mű-
vészettörténetet is meghódítja, .még ha vázlatosan is. Egyik hosszú cik-
kében Pál régensherceg múzeumát tekinti át Belgrádban — már érin-
tett szempontokból.34 

Mindezek mellett a tudományok isem voltak idegenek Kázmértól. 
A belgrádi Balkán-Intézetet úgy mutatja be, hogy annak nemzetközi-
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sége fölülmúlja a félsziget nemzeti Tudományos Akadémiáinak helyi 
jelentőségű munkáját . 35 Az Intézeten kívül annak közlönyéről is cik-
kezik.38 A jugoszláv sajtó történetét ugyancsak felvázolja.37 Emellett 
azok a szellemi utak is érdeklik, amelyeken át az öntudatosodó provin-
cia kapcsolatot teremt a magyil ággal.38 

A szlovákok felfedezése. Majitényi Mihály majdnem negyed század-
dal ezelőtt ezt írta Kázmérról: „Ma, amikor a kis népek egymás iro-
dalmának feltárásálban a kultúrák egymásba áramlásának gyökereit ku-
tatják, nem érdektelenek a vallomásai a szlovák irodalomról. Űgy tu-
dom ő volt az egyedüli ember — tehát az első kezdeményező harminc 
évvel ezelőtt ezen a tájon —, aki vajdasági folyóiratokban a szlovák 
irodalommal foglalkozott!"39 Nem alaptalanul vélekedik így Majtényi, 
hiszen kritikusunk, Pozsony környéki születésű lévén, már gyermek-
korában megtanult szlovákul; az elnyomott kisebbségből lett állam-
alkotó nemzet irodalmával viszont akkor ismerkedett meg, mikor a 
Tanácsköztársaság bukása után a Felvidékre 'emiigrált. Erről az időszak-
ról egyik krit ikájában így vall: „Az ú j szlovák líra első magyar anto-
lógiáját Stefan Krömery adta. 1925 tavaszán jelent meg a tízíves könyv, 
és én, aki akkor egy-két romantikus hajlandóságú, az egymás mellett 
élő dunai népek kultúrközösségének hiltéért küzdő társammal a szlo-
vák—magyar irodalmi barátságért az úttörő szerepet vállaltam, boldo-
gan üdvözöltem Krömery antológiáját és az azt követő szlovák verses-
könyveket. Így kerültem szoros barátságba az ú j szlovák lirikusokkal, 
a pozsonyi Duna-parti ha|jókávéház fedélzetén ődöngő feketekávézó t i tá-
nokkal, akiknek valamennyije szívvel beszélt magyarul, lelkesedett 
Adyért és velem együtt hittek a szlovák és magyar írók egymásratalá-
lásában."40 Az első kötődés túlságosan is szorosnak bizonyult ahhoz, hogy 
bármiikor is elszakadhatott volna. Kázmér ugyanis nemcsak akkor kí-
sérte figyelemmel a szlovák lirödalom fejlődését, amikor úgyszólván 
testközelben volt vele, hanem akkor is, amikor már „messze kerülve, 
elfelejtve, csak a boldog szemlélő mosolyára kényszerü l . . . számba-
venni mindazt, ami a valaha lelkes, önzetlen elgondolásból idő-, érték-
álló eredményül mutatkozik." Mikor szloveoszkói könyvet ismertet, 
mindig a Monarchiában lefojtott szerény hagyományok és a jelen tár-
sadalmli feltételezettségének általános képéből indul ki. Sokan még a 
közelmúltban sem sejthették, hogy Mikszáth felvidéki tótjainak az 
anekdotázó kedély mellett (vagy inkább: amögött) másik, egy új világ 
felé forduló arcuk is rejtőzik. A múlt századi hivatalos, immel-ámmal 
polgárosuló .nemes Magyarország előtt nem létező szlovák irodaiam 
azonban a világháború Után a ínyelven túlmenően önálló kultúrára és füg-
getlen társadalomra is igényt tartott, s elvárásában nem tis csatlakozott. 
Kázmér azt találja benne legszembetűnőbbnek, hogy képviselői több-
nyire egyek a néppel; tehát, „nem «népies» a szlovák (irodalom, hanem 
valóságos népirodalom,"41 (Kiemelés: — K. E.) Ezért az isem baj, hogy 
bár „A mai szlovák regényirodalom egész sor, valóban értékes munkát 
mutathat fel, azonban maradandó emberfiigurákat, az emlék és a kép-
zelet szabadságába ojtott, sűrített életre hívatott, mai regénytípusokat 
még inem .adott."42 A cseh Karel Capekot nem számítva, akivel két íz-
ben lis foglalkozott, .mint a freudizmust eszköznek tekintő, az ösztönök 
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veszélyes homályával bátran szembenéző nagy íróval43, egy vers- és egy 
novella-antológia mellett a felvidéki irodalomból Ivan Olbrachtnak44 

és Ján Jesenskynek45 egy-egy művét tartotta érdemiesnek, hogy bemu-
tassa a Kalangya olvasóinak. Az elsőnél a helyi színek, s az alkotói 
módon valószínűsített népi képzelet ragadta meg figyelmét; a második-
nál viszont a polgárosodás furcsaságai fölött tartózkodón ironizáló nem-
zeti önbírálat. 

Kázmér Ernőnek azonban ezzel imég nem merült ki a mondani-
valója a szlovákok irodalmáról. A belgrádi Srpski Knjizevni Glasnik c. 
folyóiratban ugyanis Űj szlovák irodalom (Nova slovacka knjizevnost) 
címen tíz oldalas tanulmányt közöl róla, melyben összefoglalja és ki-
bővíti a korábban már magyar nyelven elmondottakat4 6 

A magyar irodalomról — Belgrádban. Müíután Kázmér Ernő az 
egyik tekintélyes zágrábi kiadó felérésére Heltai Jenőnek A 111-esét 
választotta az ú j magyar próza képviselőjeként a horvát olvasó számá-
ra, s miután a jugoszláviai magyar irodalomról szóló nagy tanulmányá-
nak csupán az első, csonkának is -mondható része került nyilvánosság 
elé, az utókor érdeklődője nem alaptalanul vár keveset a Belgrádban, 
szorult helyzetben levő kritikustól a magyar kutúra szolgálatának te-
kintetében. Mégils csalódni fog előítéletében, mert talán a Csuka Zol-
tánnal kapcsolatos tévedése, esetleg a végső számadás közelségének elő-
érzete késztette arra Kázmért, hogy fölülkerekedjen korábbi elfogult-
ságain s szempontjai valóban egyetemesek legyenek. Ennek köszönhe-
tően a három belgrádi folyóiratban — XX Vekben, a Vidiciben és a 
Srpski Knjizevni Glasnikban — található írásali elfogulatlanságukban is 
pártos p :llanatfel vételei az akkori magyar irodalom helyzetének. 

Legnagyobb tette talán az, hogy a választása Babits Mihályra esik, 
mikor a XX Vek szerkesztőségétől azt a megbízást kapja, hogy készít-
sen interjút kora legnagyobb írójával. A tervezett ankétból 47 végül be-
szélgetés lett, mely a folyóiratban A szellem mint kapocs a szomszéd 
népek között (Duh kao spona susednih naroda) címen látott napvilágot.48 

A beszélgetésben többek között ezek a kérdések hangzottak el: „Mit 
jelent önnek ez a szó, hogy Európa?" — „Mi lenne az európai és a ma-
gyar irodaiam feladata, hogy a szellem válságát csökkentse és az élet 
értékére, az életkedv fokozására és az Ember felelősségére mutasson?" 
— „Mit tud ö n a szerbek, horvátok, szlovének irodalmáról?" — „Ho-
gyan képzeli el a jugoszláv—magyar szellemi együttműködést és mit 
tudna Ön a szerkesztése alatt megjelenő harmincéves Nyugat és a mi 
XX Vekünk (XX. század) eninek a hovatovább elengedhetetlenül szük-
séges feladatnak érdekében tenni?'' — „Az Ön neve szláv eredetre mu-
tál. A jugoszláv szellemi életet, túl a sablonos kíváncsiságon, érdekelné 
az ö n nagy szellemének és a mai magyar irodalom számára utat mu-
tató egyéniségének mély tiszteletében az is, ha felfedezhető önben a 
rokont, aki éppen ezért a két szomszédos -nép szellemi együttműködé-
sének útmutatójává válhatna?"49 Babiits keresztény jelszavakat — igaz-
ságosságot, kölcsönös megbecsülést — és pogány szabadságot hirdet: 
reális alap nélkül, utópiaként. Egyoldalú nyugati műveltsége pedig le-
hetetlenné teszi, hogy a tartózkodó (kicsit restelkedő) udvariasságon 
túl valami jelentőset tolmácsolhasson a magyar—jugoszláv barátság el-
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mélyítésére. Az ő részéről természetesen véletlenül sem cinizmus, ha-
nem csupán magyarázkodó félszegség dokumentuma mondat (feltéve, 
amennyiben valóban így hangzott el): „Neim sok érzékem van a nyel-
vekhez."50 Ennek ellenére is van Babitsnak a nemzetek kulturális 
együttműködésére vonatkozó, ma is érvényes kijelentése; melyben a 
formális és a lényegi kapcsolatot különbözteti meg: „A szellemi együtt-
működés alapja két nép között semmiképpen sem lehet politikai alap. 
Nem arról van szó, hogy egymás szellemi termékeit udvariasan vagy 
valamely barátkozási politikának megfelelően portáljuk vagy 'dicsér-
jük. Inkább arról, hogy egymásban ne az idegent lássuk, hanem egy-
azon nagy európai kultúrának testvéri részeséit is eszerint figyeljük, 
ismerjük és ítéljük meg egymást, ugyanavval a tárgyilagos szeretettel 
és szigorúsággal, mint magunkat. Az első lépés persze: figyelni egymás-
ra: s mi még ezt az első lépést sem igen tettük meg."51 

Kázmér következő belgrádi lépésének emléke A szociográfia és 
Délkelet-Európa52 (Sooiografiija jugoistocna Evropa) címein maradt fenn. 
Ebben — kiérezhetően elmélyült történelmi szociológiai és szociográ-
fiai tanulmányok után — .a harmliincas évek magyar irodalmi szocio-
gráfiájának értékelését végzíi el. A magyar falukutatás, mely lelkes 
fiatal írók, illetve szépírói 'tehetséggel is bíró kutatók munkája, nem 
lett a politikai szélsőség játékszere, mint pl. a romániai Ezek a kísérle-
tek felfedező, kérdésfeltevő jellegűek; témájuk: az ország összlakossá-
gának a háromnegyed része. Kázmér a szerinte világirodalmi szinten is 
példamutató magyar irodalmi szociográfia isimertetését a felvidéki 
.,SarIó"-imíozgalamimal kezdi, imajd Nagy Lajos Kiskunhalom c. művé-
vel folytatja. Terjedelmesen méltatja továbbá a Puszták népét, majd 
pedig Féja Géza a Viharsarok és Erdei Ferenc Futóhomok c. munkájá-
nak bemutatására tér át. De iniem hagyja figyelmen kívül Szabó Zol-
tán (Tardi helyzet), Darvas Imre (A legnagyobb magyar falu), Kovács 
Imre (A néma forradalom) és Remenyik Zsigmond (Bűntudat) c. köny-
veit sem. Az sem számít Kázmérnak, hogy „több itt az iirányzatosság a 
művészetnél."53 A lényeg az, hogy a „magyar szociográfiai irodalom, 
mely alig öt-hat éves, valóban Magyarország megváltását jelenti."54 

A Srpski Knjizevni Glasnikban megjelent cikkei közül az egyik 
Mai magyar irodalom55 (Danasnja madjarska knjizevnost) címet viseli. 
Kázmér általános magyar irodalom képét — nem mai mércék alapján, 
hanem az ő kritikámként kifejtett felfogásához viszonyítva — elnagyolt-
nak érezzük. Fogyatékossága nem a szerző torz vagy helytelen kiin-
dulópontjában van, hanem — bármilyen furcsán is hangozzék — a fe-
ledékenységében, Ha egyik egykorli kedvencéről az iimpreisszonista-
szecessziionista Krúdyról, a „csak" művészről nem is akar már tudni, 
mindenképpen meg kellett volna említenie, ha Szép Ernőről nem fe-
ledkezett meg. Ha Füst Milánt kevésbé ismerte is, Kassák Lajost, az 
általa egyedül megbecsült, s néhány évvel korábban példaként emlí-
tett avantgardistát feltétlenül méltatnia kellett volna. S a népiesek (kö-
zöttük Németh László) harmadik lutassága is élesebb körvonalakat kap-
hatott volna, ha már a szocigráfiái irodalom elemzésekor elárulta, hogy 
jól ismeri őket. Nyírő Józsefet és Körmendi Ferencet kihagyhatta vol-
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na, ha már Kaffka Margitot és Juhász Gyulát 'nem tartotta említésre 
érdemesnek. Viszont kellemes meglepetés: becsült annyira Jóssef Attilát, 
hogy az ő nevét is a legnagyobbak közé írja. Kázmér szigorúságának per-
sze, va,n (igazolása: az írástudóknak az ő korában különsképpen előtérbe 
kerülő felelőssége. 
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