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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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végrehajtása azonban túlzás, hiszen miatta fontos művelődéstörténeti 
folyamatokat megvilágító dolgozatok szorultak ki, amelyek kis példány-
számú, kevesektől ismert komparatista kötetekben láttak napvilágot (pl. 
Tanulmányok a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok köréből vagy a 
Francia felvilágosodás és a magyar kultúra c. munkákban kiadott 
értekezések). Azt is fájlalhatjuk, hogy a Sienkiewicz hazai visszhangjáról 
1960-ban elkészült dolgozat nem került be e válogatásba. 

Csapláros István 1964-ben beszámolót jelentetett meg a varsói 
hungarológusok tevékenységéről, s ebben saját távolabbi terveiről 
következőképp nyilatkozott: „Legközelebbi nagyobb munkaterve(m) 
„A lengyel nemzeti felszabadító harcok visszhangja a magyar irodalom-
ban a felvilágosodás és a romantika korában c. monográfia, távolabbi 
cél: irodalmunk lengyelországi fogadtatásának megírása." (ItK 1964. 
568.) Ez utóbbi kérdéskörbe illenek a Szózat korai lengyel fordításait 
földerítő tanulmány, Az ember tragédiája krakkói 1903-as bemutatójá-
nak ismertetése, nagy körkép a 19. század deretónak Petőfi iránti 
lengyel érdeklődéséről, s a már említett híradás és tolmácsolás Verse-
ghytől, Kisfaludytól a galíciai lengyel sajtóban reformkorunk küszöbén. 

Mindez eddig jobbára ismeretlen anyag, дте1упек feltárása Csaplá-
ros István filológusi szenvedélyének köszönhető. Kitartását, rendkívüli 
ügyszeretetét mutatja, hogy nem elégszi!s meg a fővárosban föllelhető 
forrásokkal, levelezése behálózza az országot, mert felismerte pl. azt, 
hogy Galícia „éppen a Habsburg-birodalomhoz való közös tartozás 
révén [ . . .1 jelentősen kivette részét irodalmunk befogadásának munká-
jában." (102). 

Irodalmunk aránylag korai befogadása, amikor a lengyelek közt alig 
akadt magyarul jól tudó, módszertanilag is érdekes következtetésekre 
vezet. Ez időben nélkülözhetetlennek bizonyult a német (esetleg 
francia) közvetítő nyelv, nemcsak a németek, osztrákok megszállta 
területen, hanem az Oroszországhoz csatolt részeken is. Csapláros 
tisztázza a sokáig oly fölényesen elítélt Kertbeny Károly elévülhetetlen 
érdemeit a Visztula-menti Petőfi-kép kialakulásában, rámutat Charles 
Louis Chassin francia nyelvű Petőfi-monográfiájának széles ekhójára az 
1860-as évek elején. De nemcsak a Petőfit s Jókait megszállottként 
terjesztő és ismertető Kertbenyről kapunk új vonásokat. Ki hitte volna, 
hogy már az első századnegyed magyar irodalmi nagyköveteinek 
munkássága is kisugárzott Északra? Pedig így van, Mailáth János 
Bécsben közzétett Himfy- és Verseghy-fordításaira Lembergben is 
fölfigyeltek, Toldy Handbuchjz (1828) Vilnóban már 1830-ban ismer-
tetőre talált. 
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Megmutatja mindez, mennyire csinján kell bánnunk a nagy irodal-
mak közvetítő szerepének értékelésével. Azzal persze tisztában lehe-
tünk, hogy a közvetítés megteremtheti a félreértések és túlzott 
szabadságok légióját, ám a kezdet kezdetén ez még másodrangú 
szempont. (Maga Csapláros is lemondóan jegyzi meg egy 186l-es 
Petőfi-tolmácsolásról, 129. 1.: „Külön tanulmányt érdemelne az ilyen 
több nyelvű közvetítés útján létrejött leiterjakabok kipécézése.") 

1794, 1830, 1848, 1863, 1905-1907, a lengyel nemzeti fölkelések 
meg társadalmi forrongások nevezetes évei erősen megmozgatták a 
magyar közvéleményt is. Noha Csapláros István élen jár e kölcsönhatás 
kimutatásában, közben történettudóshoz, sajtótörténészhez illő felada-
tokat lát el (pl. 1863 magyar visszhangját földerítve), e válogatás 
aránylag kevés nyomát mutatja mindennek. A leginkább idevágó két 
tanulmány: A lengyel kérdés Kazinczy Ferenc és barátai levelezésében, 
Ady Endre és az 1905-1907 évi lengyelországi forradalmi mozgalmak. 
Kiemelkedő irodalmi művek keletkezésével nem ismerkedhetünk meg 
egyikben sem, de az illúziótlan szemlélet révén meglepő összefüggések 
válnak láthatóvá. Ady cikke kapcsán a magyar-lengyel barátság 
fonákját pillantjuk meg: a lengyel slachta meg a magyar birtokos osztály 
egyaránt gyűlöli a radikális népi mozgalmakat - közös (pusztán 
képzelt) poharazásuk is ennek jegyében folyik. Kazinczyt szenvedélye-
sen foglalkoztatja Lengyelország feltámadása Napóleon segítségével 
1807 táján, de aggódik egy olyan fordulattól, amely a francia polgári 
alkotmányt nálunk s a Varsói Hercegségben egyként úrrá tenné. Akkor 
már inkább Béccsel tart Napóleon és Poniatowski szabadságharcos 
csapatai ellen. 

Mindez azt is mutatja, hogy a magyar-lengyel kapcsolatot akkor 
még döntően a politikai vágyak, félelmek, a „finis Poloniaetől" való 
hazai rettegés határozza meg, költőknek, a kultúra mestereinek pár-
beszédéről még nincs, nem is lehet szó. Mennyire megváltozott a 
helyzet három-négy évtizeddel később! Mickiewicz és Chopin már 
aránylag ismert név nálunk a reformkor végén. Nemcsak közéleti forrás 
táplálja a polonofil mozgalmat, elbájol és föllelkesít a mindenhol 
felharsanó polonéz vagy mazurka, Liszt hangversenyei nyomán szárnyra 
kelnek a Chopin-etűdök Pest-Budán. (Vö. a kötet záró darabjával: Zenei 
ihletések a két nép költészetében. ) 

Módszertanilag tanulságosabbak lehetnének a gyűjtemény írásai, ha 
kitekintést adnának a magyar—lengyel viszonylat mellett tágabb kelet-
európai kapcsolatokra. Időszerű feladata ez ma a hazai komparatisztiká-
nak, amelyet lehetővé is tesznek az eddigi eredmények: Jó példa erre a 
krakkói Madách-bemutató tárgyalása: Itt a vizsgálat során sok szó esik 
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az 1892-i első prágai előadásról, amelyet Rákos Péter kutatásai nyomán 
(It 1956.) ismerünk. A bécsi cenzúra utasításai alapvetőknek bizonyul-
tak Prága s Krakkó rendőrsége számára, mégis volt egy döntő 
különbség: a fejlett iparú Prágában sok mindent törölni kellett a 
londoni színből, ami a falusias-paraszti Galíciában nem jelentett 
veszélyt, bent maradhatott. (143. skk) 

Csapláros István kötete sokak érdeklődését keltheti föl évszázados 
szellemi érintkezésünk iránt. Sejtetheti az olvasóval a szerző munkás-
ságának méreteit és erővonalait, ám korábban hangoztatott szűkös-
ségében nem a leghűbb tükre Csapláros István tudományos eredményei-
nek. Várjuk megígért könyvét a lengyel felszabadító harcok magyar iro-
dalmi visszhangjáról! (Magvető, 1977.) 

NAGY MIKLÓS 

Sziklay László: VISSZHANGOK 

1974-ben jelent meg Sziklay László Szomszédainkról c. tanulmány-
kötete. A tanulmányok nagyobb részében a szerző Kelet-Közép-Európa 
irodalmi és kulturális fejlődésének problémáját elemezte. Részben ez a 
tartalmi kör, részben pedig az összehasonlító feldolgozási módszer s az 
írások tanulmány jellege fogta egységbe a nem azonos időben és 
különböző szakmai folyóiratokban megjelent feldolgozásokat. A Vissz-
hangok c. most megjelent kötet húsz év terméséből ad válogatást. (A 
kötet legrégebbi tanulmánya 1954-ben, a legújabb pedig 1974-ben 
jelent meg.) E kiadvány az előző kötetnél tartalmilag, de elsősorban 
műfajilag heterogénebb, hiszen a szerző nagyobb tanulmányain kívül 
esszéket, könyvértékeléseket és megemlékezéseket is tartalmaz. Mégis a 
szlovákiai magyar nemzetiségi kiadónál megjelent kötetnek erős össze-
kötő fonala van: az írások a szerzőnek a szlovák, a cseh és a szlovákiai 
magyar irodalomra vonatkozó kutatási eredményeiből nyújtanak gazdag 
képet, és olyan írásokból is adnak ízelítőt, melyek valamilyen módon 
ezen irodalmakkal kapcsolatos jelenségekre reagálnak. 

A kötet első fejezete tanulmányokat tartalmaz, ahol helyet kapott a 
fiatal Pavel Országh-Hviezdoslav magyar verseit, illetve a magyar 
irodalomhoz fűződő, soha meg nem szakadt kapcsolatát bemutató 
tanulmány is. Sziklay László mind ezzel az írásával, mind az ennél 
későbben megjelent Hviezdoslav-monográfiával1 alapvetően járult hozzá 
a helyes és egy teljesebb Hviezdoslav-kép kialakításához: művészi, 

1 Sziklay L:Az ifjú Hviezdoslav. Bp. 1965. 


