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tott idézettel vagy gondolatmenettel jellemezhető legyen. Inkább a 
módszeréről szólnék hát. 

E folyóirat olvasói előtt nyilván nem szorul különösebb magyarázat-
ra, miben nem értünk egyet Marcuséval, miért bíráljuk munkásságát; 
tévedéseit lexikonaink is rögzítik. Almási viszont nem azt mondja fel 
újólag, hogy miben nincsen igaza Marcusénak, hanem arra keres választ: 
miért mégis századunk egyik legnevesebb gondolkodója? Hol vannak 
azok a részigazságok, valóságos társadalmi problémák, amelyek Marcuse 
gondolatait „kényszerpályára" — s az ő esetében egyúttal „vakvágány-
ra" - siklatták, s ezen is túl: hol vannak azok az igazságok művében, 
amelyek máig is érvényesek? 

Nem rehabilitációról van itt szó, hanem a Marcuse-kép pontosításá-
ról. Nem Marcusénak van szüksége arra, hogy részigazságait, munkás-
ságának pozitív vonásait elismerjük, hanem nekünk magunknak van 
szükségünk erre; pontosan ugyanakkora szükségünk, mint tévedéseinek 
kritikájára. Almási módszere e tekintetben voltaképpen semmiféle 
újdonságot nem hoz: „csupán" eleget tesz azoknak a kritériumoknak, 
amelyeket a marxista pártosságfogalom álb't a művészek és kritikusok, 
gondolkodók elé; a pártosság egyenlő a tényleges objektivitással, a 
tények minden oldalú vizsgálatával az élet minden területén. Közhely ez 
- de vannak olyan közhelyszerű igények, amelyeknek csak az igazán 
jelentős egyéniségek tudnak eleget tenni. 

SZERDAHELYI ISTVÁN 

NÉPMŰVELŐ TUDÓSOK* 

A mind eredményesebben működő pozsonyi Madách Kiadó két 
tanulmánykötetben összegezte a csehszlovákiai magyar tudományosság 
két, érdeklődésében, kapcsolódásaiban, szándékaiban eltérő egyéni-
ségének munkásságát. A tanulmánykötetek közös vonásai így egyben e 
tudományosság jellegzetességeit dokumentálják. S azt, hogy Csehszlová-
kiában a tudományos kutatás, a tudományos népszerűsítés és a kritikusi 
tevékenység nem válik, nem válhat szét. A feltáró, az alapozó munka 
akkor lehet eredményes, ha az a közvetlen jelen termésének regisztrálá-
sával kapcsolódik egybe. A csehszlovákiai magyar „filológusnak", 

*Csanda Sándor: Szülőföld és irodalom. Madách, 1977. - Tolvaj 
Bertalan: Az irodalom vonzásában. Madách, 1977. 
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„irodalomtörténésznek", „műveló'déstörténésznek" figyelembe kell 
vennie, hogy olvasóihoz csak экког tudja eljuttatni az általa kikutatott, 
feltárt, feldolgozott „filológiai jellegű" anyagot, ha egyben a szó szoros 
értelmében vett népszerűsítői módszerrel kapcsolja egybe, tehát ha 
színesen, érdekesen ír; ha tartózkodik a szűkebben értelmezett „szak-
ma" igényei szerinti fogalmazástól; ha ismeretet terjeszt. S miután a 
csehszlovákiai magyar olvasóközönségben jórészt még nem alakult ki az 
igény a filológiai jellegű monográfiák olvasására (ezt látszik bizonyítani 
az a tény, hogy Turczel Lajos és Csanda Sándor ilyesféle könyvei igen 
kis példányszámban jelentek meg), az irodalom- és a művelődéstörténé-
szek „nevelő", „pedagógiai" célzatú írásai fokozatosan alakíthatják a 
közvéleményben az „igényt". E szempontból sikeresnek és gondolat-
ébresztőnek tarthatjuk mind Csanda Sándor, mind Tolvaj Bertalan 
tanulmánykötetét: feladatukat teljesítik, valóban ismeretet terjesztenek, 
a helyi hagyományokra hívják föl a Csehszlovákiában dolgozó magyar 
művelődés munkásainak figyelmét. S még egy fontos tény: mindkét 
tanulmánykötet érzékletesen példázza: mit jelent a csehszlovákiai 
magyarság „hídszerepe"; hogyan kell értelmezni azt, hogy a szlovák és a 
magyar(országi) szellemiség között közvetít. Mennyire jellemző, hogy 
mindkét gyűjteményes kötet Emil Boleslav LukáC fordításaival, élet-
művével foglalkozik! Ami viszont Csanda és Tolvaj módszerét illeti: ott 
már lényegesebb különbségeket fedezhetünk föl. Csanda inkább iro-
dalomtörténész, filológus, aki oknyomozó metódussal közelít tárgyá-
hoz, bőven merít a szakirodalomból, kutatási eredményeit szembesíti az 
addigi állításokkal. Tolvaj viszont a gyakorlat oldaláról közelít, a 
csehszlovákiai magyar „kultúrmunkás" olvasmányélményeit, szükség-
leteit tolmácsolja, s még filológusabb jellegű dolgozatában is a napi 
gyakorlatban munkálkodó népművelő meggyőzésre törekvő, ismertetés-
re, kommentálásra igyekvő akarata vezeti tollát. Mindkét módszer 
hasznos, célszerű. Más kérdés, hogy „recenzió" írására teljességgel 
alkalmatlan. S ezt erősíti az is, hogy mindkét tanulmánykötetben a 
leírás, az ismertetés, a bemutatás az uralkodó műfaj, kevesebb tér jut az 
elemzésnek. Illetve ahol elemezne a szerző, ott nem jut messzire. Tolvaj 
„bemutatja" pl. Vojtech Kondrót fordításait, dokumentálja: melyik 
sikerült, melyik nem, de megáll ott, ahol a sikerületlenség okaira kellene 
fényt derítenie. Azaz fordítói magatartást, fordítói eljárást kellene 
elemeznie, fordításesztétikával kellene foglalkoznia. Hiszen a szövegtől 
való eltérés esztétikai hozadék is lehet. (Vö. Rába György ide 
vonatkozó kutatásaival!) Csanda nagy anyagot gyűjt össze Balassi Bálint 
és a horvát petrarkista költészet egybevetéséhez, s megáll ott, ahol az 
igazi komparatisztika kezdődik. Érdekes nyersanyaggal szolgál csupán. 

1S Irodalomtörténet 
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Ugyanez a hiány érződik a recenziókban is. Mit kezdjünk Tolvaj 
Bertalan efféle minősítéseivel: A szerző „érzelmi és gondolati reflexiói 
általában visszafogottak, átszűrtek. A következtetések, ítéletek kimon-
dásakor nem heveskedik. Hangulati motívumok ennélfogva a könyvben 
egyáltalában nem érvényesülnek". Félreértés ne essék: Tolvaj ezt egy 
tudományos könyvről írja! Csanda Sándor is csupán „bemutatja" Duba 
Gyula elbeszéléseit. Megállapításait nem mindig indokolja. „Dubának 
ezt az írását inkább a riportok, s nem az elmélyültebb novellák közé 
tartozónak érezzük" — jelenti ki. Csanda így érzi, de nem bizonyos, 
hogy minden olvasó így „érzi". Nem ártott volna a cselekmény 
kivonatolása helyett indokolni, érvelni. S azt sem értjük, mit jelent az, 
hogy „elmélyültebb" novella. S a jó riport miért kevesebb a novellánál? 

Mindez nem a hibakeresés, a recenzens „opponensi" feladatának 
következetes teljesítése, hanem annak az állapotnak rögzítése: miszerint 
mind Tolvaj, mind Csanda „recenziói" nem recenziók, leírások csupán, 
ismertetések, amelyek végül is nem érik el célúkat, nem tájékoztatnak 
kellőképpen, mivel túlságosan visszafogottak ahhoz, hogy kedvderítőül, 
olvasmányajánlásul szolgáljanak. Viszont ez a módszer a nem kortárs 
irodalom esetében vagy a vitathatatlan értékek prezentálásakor nagyon 
is célszerű, helyes és üdvözlésre méltó. így Tolvaj Bertalan pontosan 
láttatja velünk: mit jelent az ő számára és nemzedéke számára Illyés 
Gyula életműve, Csanda jó anyagot szolgáltat a helytörténeti kutatás 
számára Gvadányiról, Jókairól, Csokonairól stb. szólva. Ugyancsak 
sikerülteknek nevezhetők Tolvaj szabálytalan interjúi Csontos Vilmos-
sal, Egri Viktorral és Rácz Olivérral. Itt jogos a szubjektív nézőpont, 
jogos a „bemutatás". Csanda érdekes cikkekben tárja föl a keletszlovák 
nyelvjárás irodalmi emlékeinek magyar kapcsolatait, ismeretlen kassai 
nyomtatványok anyagát stb. 

így mindkét könyv megjelentetését hasznosnak, dokumentatív 
értékűnek tarthatjuk. Más kérdés, hogy még gondosabb szerkesztői 
munkával néhány elírást, következetlenséget el lehetett volna kerülni. 
Tolvaj E. B. Lukáőról szóló írásaiban egyes szlovák idézeteket lefor-
dítottak, másokat nem. Másutt a fordítás pontatlan (Pl.: „Poézia a ïivot 
Lajosa Kassáka boli: dobry, poctivy 2ivot, dobrá a poctivá poézia." 
„Kassák Lajos élete és művei: szép és becsületes élet, jó becsületes 
költészet." A szlovák múlt időt használ, s az ismétlések sem véletlenek. 
S miután verseskötetről van szó, a 'poézia' itt nem „művei", hanem 
hangsúlyosan: „költészete".) Csanda Sándor Szabó Károly bibliográfiá-
ját következetesen RMKT-nak nevezi, holott az RMK. Furcsa megfogal-
mazás az alábbi: „A nyolcvanas évek első felében Batsányi Orczy Lőrinc 
báró és költő fiának . . . stb." Vagy: „Batsányi kassai költészetében 
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benne van minden probléma, ami 1780-1795 között felmerült a 
magyar felvilágosodás költészetében". Azért minden nincs benne. Annál 
is inkább, mivel Csanda a következó'kben néhány kifejezetten politikai 
problémát említ, nem esztétikait. Alább Barcsay (Ábrahám)-ot a 
„nemesi reformmozgalom" egyik vezetőjének nevezi. Ez sem áll stb. 

összegezve a két kötet tanulságát: jóleső érzéssel vesszük tudomásul, 
hogy a csehszlovákiai magyar tudományosság is művekkel, tanulmány-
kötetekkel jelentkezik. Sajnálatos, hogy Tolvaj Bertalan nem érhette 
meg kötete megjelenését. A két kötet eredményeivel jó irányban 
nevelheti a remélhetőleg mind szélesebb olvasótábort, s fiatalokat is arra 
buzdíthat, hogy képezzék magukat. S ha van tehetségük - akár 
vitatkozva - kövessék az idősebb nemzedéket, őrizzék a szép szavakat, 
az irodalmat, a helyi hagyományokat, s adjanak számot — írásban -
élményeikről, olvasmányaikról. 

FRIED ISTVÁN 

Csapláros István: A FELVILÁGOSODÁSTÓL 
A FELSZABADULÁSIG 

A lengyel-magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok kutatása 
erősen kiterebélyesedett az utolsó félszázadban - elegendő tán csak 
Jan Reychman, Andrzej Sieroszewski, Jerzy Nowak, illetve Divéky 
Adorján meg Kovács Endre nevét említenünk Csapláros Istváné mel-
lett. Csapláros az irodalom területén mégis „primus inter pares", s 
ezt a címet éppúgy kivívta majd négy évtizedes kutatásaival, mint 
szervező s oktató, a kutatók ifjú nemzedékét fölnevelő munkájával. 
Épp iránta érzett őszinte tiszteletünk sürget annak kimondására, 
hogy jelen tanulmánykötetét nem a legszerencsésebben állította ösz-
sze. Azt hisszük, gazdag életművéből könnyen választhatott volna ki 
nagyobb súlyú, általánosabb érdeklődést fölkeltő dolgozatokat, mint az 
itt található A lengyel nő hazaszeretete, Magyar költők [azaz Verseghy 
meg Himfy] bemutatkozása a lengyel irodalomban címűeket. Többé-
kevésbé ugyanez áll B. Jaroszewska, 1921-ben elhunyt varsói műfordító 
portréjára is. 

A szelekció egy általánosságban nagyon is rokonszenves elven alapul: 
az került a gyűjteménybe, ami magyarul eddig nem volt olvasható, csak 
lengyelül vagy valamely nagy európai nyelven. E kritérium merev 
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