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A recenzens ritkán vág azonnal a dol
gok közepébe, hisz egyrészt a tényszerűsé
gek, a háttér-összefüggések szükséglete, 
másrészt a korábbi élmények, szubjektív, 
motivációk hatása nehezen mellőzhető az 
ajánlás során. A bevezető, magyarázó gon
dolatok szerepe fokozódik, ha konkrét 
funkciójuk — ezúttal: különböző kötetek 
egységes keretbe foglalásának indoklása 
— is van.

Három mű — három külföldi illetőségű, 
szomszéd országbeli szerző: ez a meglehe
tősen távoli rokonság még aligha magya
rázza egymás mellé rendelésüket. Sőt, — 
m iután Kántor Lajos könyve most csak 
utalásokban lépi túl a m agyar nyelvű iro
dalom határait, Rudolf Chmel tanulm ánya 
pedig legalább fele részben szlovák érde
keltségű — a tem atikai különbözőségek 
még ellene is szólnak az ilyen recenzensi 
szándéknak. Nem így Sándor László köte
te, amelyben az erdélyi, a szlovákiai és a 
kárpát-ukrajnai magyarokról, valam int a 
szlávokról — cseh, orosz, szlovák, ukrán 
alkotókról — írott cikkek, a kelet-európai 
sorsközösség-koncepció bizonyságaként, 
együtt kaptak helyet, a K orunkkal kap
csolatos emlékek és dokumentumok pe
dig éppen K ántor Lajos m unkásságának 
forrásvidékére vezetik az olvasót. Mind
ketten írnak (és hasonló felfogásban) Ba
logh Edgárról: „Közügyi elkötelezettség
nek, politikum nak és irodalomnak az ösz
szefonódása, nemcsak szerzőnkre, nemcsak 
a romániai magyar irodalom egy adott 
fejlődési szakaszára jellemző, nem  is csu
pán a magyar irodalom hagyományos 
«betegsége». A  rokon sors Közép-kelet- 
Európa tájain az itt élő népek irodalmá
nak rokon vonásaiban is megfigyelhető, 
többek közt az író társadalmi felelősségé
nek hangsúlyozott és többnyire közvetlen  
kifejezésében” — véli Kántor, s e gondo
latok lényegében kapocs Rudolf Chmel 
könyvéhez is.

Hogy a romániai magyar irodalom az 
egyetemes m agyar literatúra — és ezáltal 
a ku ltúra — integráns eleme, azt nemcsak 
a Kántor által elemzett, közvetített élet
művek, alkotások sugallják, de a szerző 
közel másfél évtizedes közvetlen jelenléte 
a határainkon inneni irodalmi közéletben 
szintén az „ötágú síp” Illyés Gyula-i kon
cepcióját igazolja. Mert ha a Kolozsvárott

élő irodalomtörténész eddig m egjelent ti
zenegy könyvéből néhányat — a jelen kö
tetével együtt — budapesti kiadó gondo
zott, sok tanulm ánya, jegyzete elsőként 
magyarországi folyóiratok, lapok hasáb
jain volt is olvasható, leginkább írói, k ri
tikusi, szerkesztői m entalitása példázza 
az együvé tartozást. Az egységes magyar 
irodalom reprezentánsa ő — alkotói érde
meit és szemléletét tekintve egyaránt. 
M unkásságának másik alapvető vonása a 
felelős m agatartásban, a szakmai igényes
ségben keresendő. Nem egyszerű biográ
fiai adalék, hogy pályáját a hatvanas évek 
elején-közepén felrajzott, úgynevezett 
Forrás-nemzedék szószólójaként kezdte, 
m ert e generációs arcélű csoportosulás 
nagy hatással volt formálódó értékrendjé
re, etikai, esztétikai norm áira, h agyo
mánytisztelően korszerű gondolkodásmód
jának kialakulására is. Meggyőződéssel 
vallotta, hogy az irodalom bírálat m egúju
lása m indenekelőtt saját korosztályától 
várható. H itt abban, hogy a „második he
gedűsnek” — ahogyan a kritikust nevezi 
— is lehetnek „saját dallam ai”, am elyek
ből kihallható „egy em ber politikai-művé
szi hite, az egyéni élmények, az írást nap
fényre h ívó viták sugallata...”. Az Írástól- 
emberig című Forráskötetben fogalmazott 
így, amely hiteles előképe a későbbi K án
tor megnyilatkozásainak.

K ántor Lajos új könyvét Irodalomtörté
neti és kritikai portyázásokként alcímezi. 
E „kalandozásoknak” azonban nagyon is 
tudatos útirányuk van: egy „újabb kele
tű ” irodalmi babona, az avantgarde és a 
népiség szembeállításának helytelenségét, 
időszerűtlenségét hívatottak bizonyítani, 
méghozzá kettős értelemben. Egyrészt ko
runk — tehát századunk — politikai, m ű
vészeti tendenciái, vitái tükrében, más
részt a Korunk, m int szellemi műhely ar
culatának változásai nyomán. Kántor, a 
vagy-vagy alapon igazságot osztani vélő 
m etafizikus szemlélet ellenében Babitshoz 
„hozzáolvassa” Kassákot, kiemeli József 
A ttila m arxista elkötelezettségű avantgar
dizmusát, s rám utat arra, hogy „Tamási 
Áront hűsége Farkaslakához, a népi ha
gyományokhoz nem  akadályozta meg ab
ban, hogy a szürrealizm us vívm ányaival 
gazdagítsa prózáját”. Felfedezhető némi 
hasonlóság Ungvári Tamás könyvével, 
amelyben a szerző Bertold Brecht és Lu
kács György m erev szembeállítása helyett, 
az avantgarde és a realizmus kölcsönös 
feltételezettségét hangsúlyozza. (Lásd szer
zőnk recenzióját Palócföld 1930/4. sz. a 
szerk.) És — egyebekben — Sütő András 
megítélése is igazolja, hogy K ántor az 
utóbbi évtizedek erdélyi irodalm ában, az 
általa is form ált mai K orunk  törekvései
ben még határozottabb egységesülését lát
ja az avantgarde és a népiség elvének:

„Sütő András nem  egyszerűen az illyési 
szociográfiamodellt elevenítette fel, adap
tálta; tanult a kortársi világirodalom új 
tárgyiasságától, megőrizve «istenadta» te
hetségét, stílusának népi zam atát s a Ta
mási-örökséget, . . .  hevesen polemizálva 
azokkal, akik  még Shakespearet is felad
nák Strindberg és Tennessee Williams el
lenében, csakhogy vélt igazukat irodalom
történetileg alátámasszák”. Tém ája szerint 
„kilóg”, tartalm a alapján azonban jogos, 
hogy e kötetbe is bekerült K ántor Lajos 
Kép, világkép  című hosszabb lélegzetű ta
nulm ánya, amely a régi K orunk  képző- 
művészeti, művészetesztétikai karakterével 
példázza a „nemzeti és egyetemes, parti
kuláris hagyomány és modern világlátás, 
korszerű formanyelv összebékíthetőségét.” 

Sándor László „hídépítő” küldetése jó
részt életútjából szárm aztatható. A század 
eleji Budapesten született (1962 óta ismét 
ott él), de évtizedeket tö ltö tt Szlovákiá
ban és K árpát-U krajnában. Kor- és pálya
társa volt — többek között — Balogh Ed
gárnak, Fábry Zoltánnak, Gaál Gábornak, 
Győri Dezsőnek „Ahhoz a nemzedékhez 
tartozom, amely az első Csehszlovák 
Köztársaság viszonyai között — saját bő
rén érezve a társadalm i és nemzetiségi el
nyomás minden terhét, keservét — Ady, 
Szabó Ervin, m ajd M arx és Lenin művei 
hatására ju to tt el a tudományos szocializ
mus vállalásáig és a proletár nemzetközi
ség, konkrétan a Duna menti népek ösz_ 
szefogásának igenléséig” — írja. Három 
ország sajtójában — 1937 és 1978 között 
— napvilágot lá to tt tanulm ányainak, kri
tikáinak, visszaemlékezéseinek gyűjtem é
nye azt igazolja, hogy pályaképében meg
győződéssé, m agatartássá vált e szemlélet. 
Ebből az alapállásból form álja „arckép- 
vázlatait”, ez m unkál a konkrét m űveket 
elemző ítéleteinek hátterében is. Elősze
retettel ír  azokról a könyvekről, melyek
ben a közös hagyományápolás, a kelet
európai irodalmi párhuzam ok és eltérések 
feltárásának direkt szándékát véli felfe
dezni. M éltatja például az Igor ének  ma
gyarra, A z ember tragédiája ukránra for
dításait, az átültetést vállaló tolmácsok 
szerepét az irodalmi kapcsolatok erősítésé
ben. H iányt pótol a Magyar irodalom  
Kárpát-Ukrajnában című írása, melyben e 
kevésbé ism ert és m éltányolt „ágra” irá
nyítja a figyelmet. M int a K orunk  egy
kori (1935—40) csehszlováikai szerkesztő
je adalékokban és érzelmekben gazdagon 
idézi a folyóirattal kapcsolatos élményeit, 
élükön Gaál Gáborhoz fűződő viszonyá
val. A személyes találkozást pótló sűrű le
velezésükből jól lehet következtetni a lap 
következetesen megvalósított kelet-euró
pai koncepciójára, politikai és művészet- 
történeti missziójára is. Kuriózumként hat 
Balázs Béla, Sinkó Ervin és Lukács
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György Sándor Lászlóhoz — illetve álta
la a Korunkhoz — intézett leveleinek köz
zététele. Ezzel tovább fokozódott az egész 
kötet dokum entatív erénye, melyet az 
alapos jegyzetanyag is igazol.

Rudolf Chmel pozsonyi irodalom törté
nész öt fejezetre tagoltan elemzi a szlo
vák és m agyar irodalmi kapcsolatok tör
ténetét, kutatásának hagyományait, mai 
helyzetét, alapvető szemléleti és metodi
kai problémáit. Szándéka szerint „köny
ve túl szeretne m utatni önmaga jelentő
ségén, s azt is jelezni akarja, hogy ... a té
ma újszerű megközelítése valódi, hamisít
hatatlan és őszinte érdeklődés, kölcsönös 
megismerésre törekvés eredménye.” Chmel 
azért hangsúlyozza ezt, m ert „a szlovák— 
magyar irodalmi kapcsolatok vizsgálatá
nak modellje nem  minden esetben az ob
jek tív  irodalmi tények alapján, hanem  
gyakran az irodalom területén kívül eső 
m om entum ok hatására alakult. K övetkez
m énye az egyoldalúság, a volt Monarchia 
egykori ellentmondásainak felélesztése”. 
Az a véleménye, hogy „a szlovák—magyar 
irodalmi kapcsolatok tanulmányozásának 
a múltban történelmi-politikai szerepet 
szántak, m intha az irodalmi kérdések tisz
tázásával kellett volna fén y t deríteni a két 
nem zet, illetve a szlovák nem zet és a szlo
vákiai magyar nemzetiségi kisebbség éle
tének és együttélésének bonyolult, ellent
mondásos problematikájára.” Elismerve, 
hogy az irodalmak kapcsolatai is besoro
landók a társadalm i, történelm i determ i
nánsok által m eghatározott rendszerbe, 
azt igyekszik bebizonyítani, „hogy az iro
dalomtudományban a szlovák—magyar 
irodalmi kapcsolatok súlypontja az iroda
lom területére helyeződik át, ahol az iro
dalmi struktúrák egyenjogúak és sajátos 
irodalmi tényékkén t szerepelnek... A  szlo
vák— magyar irodalmi kapcsolatok ku
tatásának tárgya tehát a két irodalom 
párhuzamos jelenségeinek, a kölcsönös 
ösztönzéseknek, kapcsolatoknak, visszhan
goknak, az irodalmak egymást kiegészítő 
jellegének, a kettős irodalmisággal, a tipo
lógiai, m űfaji, stílusbeli és a fordítással kap
csolatos kérdéseknek, valamint a személyi 
kapcsolatoknak a tanulmányozása.” Eh
hez az elméleti, elvi alapvetéshez — amely 
egyébként könyve legnagyobb érdem e — 
konzekvensen ragaszkodva tesz Rudolf 
Chmel „kísérletet” (ahogyan maga neve
zi m unkáját, amely szlovák területen út
törő jellegű a két irodalom kapcsalatai
nak leírására). Legrészletesebben az iro
dalm ak nemzeti jellegét kihangsúlyozó 19. 
századot (amely a szlovák—m agyar iro
dalmi kapcsolatok legbonyolultabb, legel
lentmondásosabb időszaka: „ide vezethető 
vissza a politikai averzió, amely a kölcsö
nös viszonyban más-más időszakokban kü
lönféle intenzitást ért el”) elemzi. Viszont 
kapcsolatok genezisét és huszadik századi 
alakulását, főként m int alapos jövőbeni 
vizsgálódás tárgyát érinti. Erre minden re
mény megvan az összehasonlító irodalom
történet, a kom paratisztika — utóbbi idő
ben tapasztalt fellendülése — révén, 
„amely a kutatásba az irodalm ak belső és 
egymás közötti vonatkozásainak folyama

tos összekapcsolásával épül bele”. Köny
ve befejező részében Chmel a szlovák— 
m agyar irodalmi kapcsolatok problém a
körét szélesebb közép-európai, illetve ke
let-európai viszonylatrendszerbe ágyazva 
tárgyalja; „Úgy tetszik, ez a nemzetek fe
letti irodalmi csoportosítás alkalm as a 
közbeeső láncszem szerepének betöltésére, 
amelynek segítségével jobban m egérthet
jük  és m egvilágíthatjuk a nemzeti iroda
lom és a világirodalom közötti kapcsola
tokat” — írja. Kötetét a szlovák—m agyar 
irodalmi kapcsolatok és a „visszhangok” 
gazdag bibliográfiája zárja — a magya
rok közül például Sándor László m unkás
ságára te tt utalásokkal.

(Magvető, 1980; Gondolat 1979; Madách 
1980.)
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Nógrád tudományos igényű ismertetése, 
társadalom tudom ányi és természeti érté
keinek bem utatása, feldolgozása a XVIII. 
század derekán kezdődött el — m int annyi 
más tájé az országban —, és azóta ki- 
sebb-nagyobb megszakításokkal ma is fo
lyik. Az egyes korok szemlélete szerint a 
tudományok több ágát összefogó művek 
előbb univerzális ism ereteket kívántak ad
n i, az egyes szaktudományok csak később 
önállósultak. A nógrádi nép sajátos élet
módjáról, kultúrájáról, társadalm i jelensé
geiről csak a m últ század első negyedétől 
kezdődően jelennek meg tanulm ányok, 
amelyek a nemzeti önismeret folyamato
san erősödő áram latában egy néprajzi cso
port, a palócság néprajzi értékeinek szó
szólóiként jelentkeztek. Szeder Fábián, 
Pintér Sándor, Farkas Pál, Palotay Gert
rúd és Manga János neve jelzik ennek a 
folyam atnak jelentősebb állomásait, de 
Manga Jánossal m ár a jelenben vagyunk, 
amikor számot adhatunk arról, hogy leg
újabban két kötet megjelenése gyarapítja 
a táj népéről eddig nyert ismereteinket.

A Magyar Tudományos Akadémia nép
rajzi kutatócsoportja a Szécsénytől délre 
fekvő területet választotta ki tervszerű, 
több évig tartó  kutatásai számára. Var
sány és Nógrádsipek egy történelmileg, 
földrajzilag, gazdaságilag és néprajzilag 
összetartozó, öt egységből álló falucsoport 
(Nagylóc, Rimóc, Hollókő, Sipek, Varsány) 
része, amely Nógrád megye lakosságának 
egyik jellegzetes néprajzi formációja. Mint 
ilyen kistáji csoport, az utóbbi száz év 
során többször is m agára vonta a kutatók 
figyelmét, kultúrája ezért bizonyos vonat

kozásokban (település, viselet, építkezés, 
szokások) eléggé ismert. A népi ku ltúra 
egy-egy faluban leírt aspektusa nagy va
lószínűséggel alkalm azható a csoport többi 
tag jára is, minthogy többrétű, évszázados 
kapcsolataik révén megközelítően homogén 
ku ltú rát lehet közöttük feltételezni.

Ez a prekoncepció befolyásolhatta a 
néprajzi kutatócsoportot abban, hogy a 
két nagy tém át, a társadalm at és a folk
lórt nem egy falu keretei között kívánta 
megvizsgálni, hanem két szomszédos falu
ban. Úgy tűnik, a m unka végén ez a kis
táji néprajzi egység mégsem bizonyult elég 
erősnek, m ert a Nógrádsipek bevezetőjében 
a szerkesztő Szem erkényi Ágnes sajnál
kozva állapítja meg, hogy „nagy lehetőség 
m aradt kihasználatlanul, am ikor e két, 
egymást kiegészítő, egymást támogató ku
tatást nem ugyanazon községben végeztük 
el”. (12. 1.) A sipeki kötetben ugyanis csak 
rövid bevezetés vázolja a falu történelm i, 
demográfiai, gazdasági képét és hiányzik a 
társadalm i háttér, am inek ism erete a folk
lórkutatásban is nélkülözhetetlen. Ha mind 
a két kötet pl. Varsányt vizsgálta volna, 
az eredményekből kirajzolódó kép bizo
nyára konkrétabb ism ereteket közvetítene 
az olvasó felé a jelenkori nógrádi faluról, 
m int így. A kettős választásnak azonban 
előnye is van, így két falu válik ku ltúrá
jának. életm ódjának egy-egy oldalával is
m ertté és ez lehetőséget ad a továbbiakban 
az összehasonlításra, az összetartó és szét
választó vonások feltárására.

A m unka célkitűzései között nem fedez
hető fel az etnikus jellegek, a kultúra táji 
tagoltságának vizsgálata, közvetve mégis 
segítséget kívánnak nyújtani egy másik, a 
palóc néprajzi csoport létét, jellegét meg
határozni törekvő kutatás számára. Bod
rogi Tibor, a Varsány kötet szerkesztője 
(egyben a kutatócsoport igazgatója) szerint 
a kutatópontok kiválasztásakor ezért dön
töttek Nógrád megye mellett. „Így lehető
ség nyílik arra  — írja  —, hogy eredmé
nyeinket egybevessük a palóckutatás ered
ményeivel, és megállapításaink — később 
— egy nagyobb táj-, illetve népegység ál
talánosabb jellemzőinek keretében legye
nek elhelyezhetők” (Varsány, 8. 1). A két 
kötet ismeretében állíthatjuk, hogy ez a 
szándék nagym értékben teljesült. Rimóc, 
az egyik palóc kutatópont közelében és 
annak kulturális rokonsági körzetében két 
faluról olyan mélységben kaptunk infor
mációkat, amelyhez hasonlót az északi 
hegyvidéken még nem tettek  közzé. V ar
sány és Nógrádsipek olyan modellek lehet
nek, amelyekhez arányítani lehet m ajd 
más, hasonló jellegű — északi m agyar — 
kutatópontok anyagát a nagyobb és kisebb 
etnokulturális egységek meghatározására. 
Célszerű lenne azonban az eddig nyert ké
pet az anyagi világ lényegesebb összete
vőivel is kiegészíteni. A Varsányban kö
zölt, kitűnő viseleti tanulm ány mellett 
újabb hasznos összefüggéseket tárhatna fel 
a földművelés, táplálkozás, építkezés, ál
la ttartás és egyéb ágazatok feldolgozása.

A kutatások célját mind a két kötet 
szerkesztője meghatározza és részletezi. A 
vizsgálatok egyaránt „A falu társadalmi 
szerkezetének és a falusi életmódnak c
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