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mint irodalmi alkotás. Mementó is egyben: olyan történelmi ese-
ményekre és tényekre irányítja rá a reflektorfényt, amelyeknek ébren-
tartása mindaddig szükséges, amíg fennáll a fasizmus újjáéledésének, egy 
új világháború kirobbanásának veszélye. (Madách-Szépirodalmi, 
1980) 

SÁNDOR LÁSZLÓ 

A H Í D N A K Á L L N I A K E L L 

DOBOSSY LÁSZLÓ: KÉT HAZA KÖZÖTT 

Dobossy László új kötetének legkorábbi írásai 1936-ban (Magyar 
szemmel csehek között) és 1937-ben (Egy kezdő tanár gondjai) jelentek 
meg. Élménybeszámolók ezek, a szerző' mai megfogalmazásával élve 
„fogyatékosok" és ,.nyersek", de „ezt az élményt: az életbe épp be-
illeszkedni készülő többszörösen meggyötört, ám rajongóan hűséges 
kisebbségi nemzedék tapasztalatait azon melegében, az átéltség frissessé-
gével (és kuszáltságával)" próbálta rögzíteni. Gondolatiságuk mellett 
ezeknek az írásoknak ez a legnagyobb erénye - tesszük hozzá mi. Az 
utánuk sorjázó kultúrtörténeti, históriai, irodalomtörténeti munkák, 
esszék, lírai emlékezések, meditációk már a közelmúltban születtek, 
többnyire a hetvenes évek második felében. Valamennyi bizonyítja, 
hogy szerzőjük otthonosan mozog a legkülönbözőbb műfajokon belül, 
ahogyan kiválóan műveli az összehasonlító irodalomtudományt is. Egy-
aránt eligazodik a magyar, a cseh, a szlovák, a francia kultúrában és 
irodalomban. 

Ahogyan a kötet címe jelzi most kizárólag a cseh-magyar, illetve 
szlovák-magyar irodalom tárgyköréből válogatott huszonnégy, terje-
delmében rövidebb-hosszabb tanulmányt. Ha a műfajok élesen el is 
különíthetők, az alaptéma: a két ország irodalmi, történelmi múltjának 
kutatása, népeink karakterének különböző korszakokban végbemenő 
fejlődése, annak iránya - szinte minden egyes itt közölt munkában 
fellelhető. 

„Az építő kidőlhet, helyére mások lépnek, a hídnak állnia kell" -
közli velünk a Szalatnai Rezsőről szóló, őt, az egykori nemzedék- és 
sorstársat búcsúztató, 1977-ben írt emlékezésében. A hetvenhárom 
évesen elhunyt, „prédikátori alkatú" Szalatnai tudatában ugyanis, 
hasonlóan Dobossy hitvallásához fogalmazódott meg ez a „hídszerep". 
És ez bizony némiképp másfajta formálódás, mint „ahogy egyre gyak-
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rabban lehet róla hallani". Ö nemcsak a határokon túl élő magyarságot, 
illetve a nálunk élő nemzetiségeket tekintette a szellemi »híd« pillérei-
nek, hanem a szomszéd népek közös vonású kultúráját, rokon motí-
vumokra épülő művészetét, azonos megpróbáltatásokban gyökerező népi 
hagyományait is." És mint Szalatnainak, Dobossynak legalább olyan 
eltökélt szándéka volt és maradt „ezek között kialakítani a kapcsolat-
teremtés okos módozatait". 

Indulásától napjainkig magáénak érzi ezt a szellemi-politikai külde-
tést. A kötet ily módon szembesít: „érdemes volt-e annyi értékes időt és 
ifjúi energiát fordítanunk az erőfeszítésre, hogy összhangot teremtsünk 
eszmélkedésünk és közösségi cselekvésünk között, hogy valósággá vál-
toztassuk műveltségi eszményeinket". 

Mindazokkal szemben, akik ma a fáradozások mérete és a tényleges 
eredmények között feltűnően érezhető különbségeket hangsúlyozzák, 
Dobossy László igennel válaszol. Saját tudati fejlődése fontos állomásá-
nak tartja a kezdeti, meghatározó éveket és munkát, amely utóbbinak 
„végső célját a történelem volt hivatva elvégezni". 

Múlt időt használ ugyan, de jól tudja, hogy a történelem csak a 
„végső cél" lehetőségét teremtette egyelőre meg. Akad még itt tenni-
való bőven. Akár a két nép irodalmi vizsgálatainak terén is. 

Ezekből a vizsgálatokból vállal oroszlánrészt ebben a kötetében. A 
tudós alaposságával, elmélyültségével végzi összehasonlító irodalom-
történeti kutatásait és ennek birtokában, tömören, érthetően, meg-
győzően és igen élvezetesen fogalmaz. 

Egyik legfigyelemreméltóbb írása a Csehek Magyarországon, amely 
1979-ben íródott, három regényt véve alapul. (Jósika Miklós: A csehek 
Magyarországon; L'udovit Kubáni: Valgatha; Alois Jirásek: Bratrstvoj. 
A tanulmány eredetileg az Irodalomtörténetben jelent meg.) 

Dobossyt a regényekben mindenekelőtt az a kérdés izgatja - miként 
lényegül át a történelem irodalommá. A dolgozat olvasása közben egyre 
inkább rájövünk, hogy nem csupán számára izgató problémáról van itt 
szó. Mind a mai napig történészek és irodalmárok sorát foglalkoztatja a 
regényekben fellelhető történelmi tényvonulat és főleg azok különböző 
szempontú csoportosítása és értelmezése. 

Dobossy imponálóan nagy anyagismerete birtokában idézi a magyar, 
a cseh és a szlovák történészek máig szemben álló álláspontját Jiskra 
hadainak másfél évtizedes jelenlétéről az akkori Felső-Magyarországon 
És a regények elemzése közben mutat rá, hogy „a nemzeti ellentétek és 
előítéletek legtöbbször kitaláltak voltak, a múlt prófétái ültették őket 
tudatunkba. Hiszen másképp hogyan lenne lehetséges, hogy ugyanazt a 
történelmi anyagot három különböző módon értelmezzék és szemléltes-
sék a megjelenítők, mindig saját kortársaik szükségleteinek megfelelően?" 
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A bevezetőben ugyan figyelmezteti az olvasót, hogy fő célja a 
történeti anyag bemutatása. Elhisszük neki, de meg kell mondanunk, 
hogy irodalomtörténeti elemzései legalább olyan meggyőzőek, mint his-
torikusi megnyilatkozásai. Különösen érvényes ez Jirásek írói mód-
szereinek nyomon követése során, amikor Dobossy azt a tételét igazolja, 
hogy a „légkört teremtően hiteles, sőt magával ragadó" író a korban, a 
helyszínekben, az események, főleg tömegjelenetek, hadműveletek, 
csapatmozdulatok ábrázolásában oly kiemelkedő művész hogyan „téb-
lábol" esetlenül a magánéleti viszonyok megelevenítésében, s főleg azok 
indokainak elemzésében. Mária, a romantikus szerelem főhőse Jirásek-
nél csupán képzeletbeli személy, ábrázolásából már hiányzik a „sors-
kihívó, az emberi lét értelmét firtató, az egyéni indulatokat egyetemes 
távlatokba vetítő valódi romantika". Ez már csak utánzat, pótlék, a 
neoromantika kelléke, „ahogyan a rendezett életű kispolgár . . . elkép-
zeli a féktelen szenvedélyek tobzódását". 

Ebben a 19. századi „hármas tükörben" nyújtott gondolataival, 
azon kívül, hogy felveti a kérdést: vajon nem volt-e fontosabb szerepe a 
„cseh-szlovák testvériség" tudatának erősítésében előbb a prágai egye-
temnek, majd a Kralicei Bibliának, később pedig Jiíi Tfanovszky cseh 
nyelvű énekeskönyvének, mint a Kubáni és Jirásek által is túlhang-
súlyozott néhány ezernyi cseh zsoldos alig két évtizedig tartó jelenlété-
nek a szlovákok lakta Felső-Magyarországon, Dobossy jóval többet 
nyújt. Történetesen azt, hogy itt is, mint általában hasonló jellegű 
munkáiban az eljövendő kutatóknak számos lehetőséget és tág teret 
nyit a többirányú továbbmunkálkodásra. 

A regényekben fellelhető közös és mégis ellentétes motívumok 
tanulmányozása a továbbiakban ugyanúgy feladata a területen dolgozók-
nak — irodalmároknak, történészeknek - , mint A történelem mögött 
című munka továbbfolytatása. Ezek a „mélyrétegi érintkezések" - a 
szerző találó kifejezésével - csak tovább fejleszthetik bennünk a tuda-
tot, hogy „a hivatalos történelem mögött s ennek torz irányzataival 
kevéssé törődve, népeink a ténylegesen érvényesülő földrajzi, történelmi 
és gazdasági tényezők hatására alakították közös sorsukat. A visszahúzó 
erők: a hamis tudat következményei, ha egyre szórványosabban is, azért 
jelen vannak még közöttünk (esetleg bennünk is); fontos hát, hogy 
amikor végre - úgy látszik - tartós érvénnyel rendezhetjük közös 
dolgainkat, méltó módon közeledjünk múltunkhoz, s ne azt nézzük, 
ami különféle érdek irányította játékok folytán nemzeteinket szét-
választotta, hanem főleg azt, ami népeinket összekötötte, közös sorsban 
egyesítette." 

A Szózat meglepő csehországi vándorútjának végigkísérése, Petőfi: 
Ha férfi vagy, légy férfi című versének meghonosodása először csehül, 
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majd a szlovák nyelvterületen is - keresetlenül példázza milyen figyel-
met szentel Dobossy a legkisebbnek tűnhető tényanyagnak is, és milyen 
bravúrosan képes azt kibontani. Ugyanezt mondhatjuk el a régi cseh 
népkönyv a Bruncvik ,.regény" magyarországi vándorútjáról, amelyről 
már másutt, egy másik kiadványban részletesen elmesélte - hogyan 
jutott be a mű a magyar folklórba. Eddig nem kevesebb, mint kilenc 
előfordulását lajstromozta, de feltételezhető, hogy az út tovább járható, 
és még több helyen rá lehet bukkani. 

Dobossy László egyik legkiválóbb írása ebben a kötetben: Svejk 
viszontagságai a vüágirodalomban. Nem kevesebbről van itt szó, mint 
arról, hogy a szerző „megvédelmezi" Jarosláv Haseket cseh bírálóival 
szemben, akik háborogtak és nemegyszer háborognak még ma is a 
derék katonát a cseh nép alaptípusaként elfogadó külföldi interpretálá-
sok ellen. A két háború között a Svejk alakja körül folyó küzdelem -
pró és kontra - a cseh szellemi élet egyik kristályosodási pontja lett. De 
a hatvanas évek közepe táján ismételt erővel indult el a bírálók hada a jó 
katona ellen, „immár a szocializmus vívmányait féltve tőle". 

Dobossy túllép a szenvedélyes vádaskodók értékítéletén és meg-
győzően érvelve bizonyítja - hogyan nőtt időtlen és egyetemes jelképpé 
Svejk az idők folyamán. „A síkok eltolódtak - írja a szerző — a 
szerepek megváltoztak; Svejk é l . . . Azzal szemben, amit jelképez, senki 
nem maradhat közömbös." 

A tanulmány tulajdonképpen válasz, illetve Dobossy Ha&kről írt 
monográfiájáról a Ceska Literatura 1974/4. számában írt ismertetés egy 
mondatával való polémia. Ritka jó írás, a megközelítési mód, a levezetés 
- iskolapéldája Dobossy irodalomtudósi módszerének: a tények tiszte-
letének. 

A tényeket tiszteli a cseh-magyar kapcsolatok közelmúltban le-
zajlott nagy megpróbáltatásának - az 1946-os át- és kitelepítések -
felidézésekor is nővérének levelei alapján, mint ahogy a tényekhez hű 
minden írásában. 

Szűkebb értelemben vett irodalmi tanulmányaiban igen nagy teret 
szentel a történetiségnek, a mindenkori politikai viszonyok, az egye-
temes kultúrtörténeti megnyilvánulások feltárásának. Sokoldalú, több 
aspektusú megközelítése színessé és olvasmányossá is teszi írásait. 

Ha más nem, de már ez is elárulná, hogy egy olyan nemzedék 
kiemelkedő képviselője, amelynek tagjai tudták és tudják, hogy missziót 
teljesítenek és mindenkihez akarnak szólni. 

Ezért nem elvont soha oly mértékben, ahogy ez manapság gyakorta 
divatos, ezért nem érthetetlen, kerüli a szakzsargont és szép, tiszta 
magyar nyelven szól. Ebben is például állhat sokunk előtt. 

* 
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A két háború között Szlovenszkónak nevezet Szlovákiában szüle-
tett, amely nagyhatalmi döntés alapján a Csehszlovák Köztársaság része 
lett. 

Ennek a Köztársaságnak magyar nyelvű iskoláiban ismerkedett tör-
ténelemmel, irodalommal, az alapvető tudnivalókkal és a Magyar-
országon akkor el nem ismert fogalommal - a demokráciával. Az 
érsekújvári gimnázium elvégzése után a párizsi Sorbonne-ra iratkozott 
be, de egyetemi tanulmányait a prágai Károly egyetemen végezte be. 

A demokrácia légköre, az értelemre ható, haladó szellemű tanárok, a 
kisebbségi sorsban kutató ifjabb és idősebb kortársak, a saját és mások 
sorsán keresztül tapasztalt gyakran keserű igazság vezette el a SARLÖ-
körbe. 1928 augusztusától tömörült Szlovenszkó magyar fiatalsága ezen 
a néven. A kör tagjai, kevés kivételtől, néhány pozsonyi és kassai ifjútól 
eltekintve a magyar falvak és kisvárosok dolgozó népéből származtak. 

Dobossyék generációja már természetesen vette az irányt a cseh, 
illetve szlovák egyetemekre és főiskolákra. Ez volt az az időszak, amikor 
a „kisközösségi eszmélkedéssel" a világra is kinyílt a szemük. Járták 
Európát - tanultak, alkalmi munkát végeztek - és visszatértek a prágai, 
brünni vagy pozsonyi egyetemekre, s a csehek, illetve szlovákok köré-
ben lettek a műveltségi kölcsönös kapcsolatok hídépítői. 

így járták végig a „közép-európaiság iskoláját". így törekedhettek 
arra, hogy „európaian legyenek közép-európaiak és közép-európaian 
magyarok". 

Az egyetem elvégzése után Dobossy László 1934 őszétől 1936 
őszéig katona. 1936 őszétől 1939 végéig Kassán tanárkodik. És 1939 
végétől 1950. május elsejéig Franciaországban él, Párizsban, ahol előbb 
az École Nationale des Langues Vivantes Orientales tanára és a párizsi 
Magyar Intézet munkatársa, majd a felszabadulás után, 1948-tól haza-
téréséig az igazgatója. 

A háborúban cselekvő részese a francia ellenállási mozgalomnak. 
Helye lenne, megbecsült vezető állása Franciaországban, mégis hazajön, 
Magyarországot választva új „honának". De mindmáig „két haza közt" 
érzi magát. 
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1970-től 1973-ig ismét a magyai kultúra képviselője Párizsban, 
vendégprofesszorként dolgozik ugyanis a Sorbonne-on, majd 1973-tól 
1976-ig újra igazgatója a párizsi Magyar Intézetnek. 

Ily módon, 18 esztendei párizsi élet után azt is mondhatnánk, hogy 
„három hazája" van. És mindháromnak úgy közvetíti kultúráját, mű-
vészetét, történelmét és irodalmát, hogy általa itt nálunk is egy kicsit 
megalapozottabbá vált azok hídja nemzeteink, sorsunk összekap-
csolódásának már eddig is feltárt megannyi részletében. (Magvető, 
1982) 

URBÂN NAGY ROZÁLIA 


