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A magyar irodalomtudomány mind historizáló romanti-
kus, mind pedig pozitivista korszakában számon tartotta és 
hangsúlyozta, hogy a magyar irodalom európai kontextus-
ban alakult; sőt, nem kevés egyoldalúsággal azt tételezte, 
hogy a magyar irodalomnak egyes korszakai vagy költői is-
kolái közvetlenül visszakapcsolhatok egy-egy európai iroda-
lomhoz, irodalmi periódushoz, többnyire „nyugati" poéti-
kai iskolához. Amennyire szegényítette ez a fajta szemlélet 
a magyar irodalom fejlődésének rétegzettségét, annyira az 
előtérbe állította, hogy egyetlen irodalom sem csupán au-
tochthon, „önelvű" jelenség, hanem a kapcsolatformák so-
kaságával része egy egyetemes eszmének, amelyet Goethe 
nyomán, de nem mindig Goethe értelmezését követve, vi-
lágirodalomnak neveztek (jóllehet sokáig kísértett és nem-
csak a magyar irodalomtudományban az a nézet, amely sze-
rint az irodalmak útja a befogadástól, a recepciótól a „nem-
zeti elv", az „eredetiség" érvényesüléséig vezet). Ami már-
most a magyar és a külföldi irodalmak érintkezéseit illeti, 
ott az összehasonlító irodalomtudomány hagyományos me-
todológiai eljárásai szerint értekeztek a kutatók; s a legin-
kább egyes művek forrásvidékére igyekeztek fényt deríteni, 
s ebben a forrásvizsgálatban a tematológia és a tárgytörté-
neti kutatás (Stoflgeschichte) éppen úgy helyet kapott, mint 
az úgynevezett hatásvizsgálat, amely az egyes nemzeti iro-
dalmak különféle jelenségeit egy fejlettebbnek vagy diffe-
renciáltabbnak tartott irodalom jelenségeiből közvetlenül 
származtatta. Ezt a származtatást természetesen a termé-
szettudományos vizsgálat módszerei szerint végezte el; oly-
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kor morfológiai szempontból történt meg a leegyszerűsített 
levezetés. 

Aligha kell bővebben bizonyítanunk, hogy az a kevés 
eredmény, amely a magyar irodalom más irodalmakhoz fű-
ződő lényegi kapcsolatainak felderítéséből származott, szét-
foszlott, mivel nem az irodalmi folyamat belső (és külső), ha-
nem egy főleg szociológiai ihletésű szemlélete nyomta rá bé-
lyegét a kutatói tevékenységre. Ennek következtében az írói 
életművek vagy a művek csupán egy rétegére derült fény, 
a művek komponensei közül egyesek (rendszerint a külső 
formához tartozók) elemzése lényegesen több helyet és na-
gyobb jelentőséget kapott az irodalomtudományos gyakor-
latban, mint az írói életművek strukturális vizsgálata, illet-
ve az egyes nemzeti irodalmi periódusok szűkebb és tágabb 
kontextusának kutatása. 

Még egy megjegyzés kívánkozik gondolatmenetünknek 
ehhez a részéhez. Nevezetesen az, hogy az irodalomtu-
dományba viszonylag későn kért és kapott bebocsáttatást 
a regionális szemlélet; eleinte sokkal inkább a nyelvtudo-
mány által kialakított diszciplínák szerint történt az irodal-
mak és irodalmi együttesek osztályozása. Nevezetesen: a 
szlavisztika vagy az indogermanisztika mindenekelőtt nyel-
vészeti diszciplínaként született meg, a szlavisztika első 
klasszikusai (a magyar kultúra iránt érdeklődő J. Dobrovsky 
és nyomában J. Kopitar) valójában nyelvészek voltak, a szla-
visztika első nagy teljesítményei elsősorban nyelvészeti fo-
gantatásúak. így az hagyományozódott a már irodalmakkal 
és történelemmel is foglalkozó közvetlen utókorra, hogy a 
nyelvrokonság, az egy (ős)nyelvből (az óegyházi szlávból) 
szétágazó, ám számos közös jellemzőt megőrző különféle 
nyelvek az összehasonlítás megbízható alapját jelentik, s 
mert e nyelvek rokonsága kétségtelen, ennek folyománya-
képpen a nyelvi műalkotások meghatározott sora is rokonít-
ható, magától értetődően együttlátható (még akkor is, ha az 
ezeket a nyelveket beszélő népek története kulturális szem-
pontból különféle típusba sorolható). 
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A magyar irodalomtudományt kevésbé nyűgözte a finn-
ugor nyelvrokonság hosszú ideig vitatott teóriája, s ugyan-
csak kevésbé akadályozta kibontakozásában a török nyel-
vekkel való bárminő feltételezett rokonság elmélete. S bár 
a nyelvészet, amely az összehasonlítást (illetve a konfron-
tációt) előbb érvényesítette a kutatási eljárások során, mint 
az irodalomtudomány, a magyar tudományosság történeté-
ben nem játszott olyan szerepet, mint a szláv népek iroda-
lomtudományáéban, hiszen nem létezett az az egyetemes-
nek vallott és eleve igaznak tételezett diszciplína, amely kez-
dete és célja volt a kutatásnak. S ha a szlavisztika (főleg tör-
ténetének Dobrovskyt és Kopitart követő szakaszában, te-
hát akkor, amikor a szláv kölcsönösség elmélete megfogal-
mazódott és népszerűvé vált) olykor kizárólagosságot igé-
nyelt is, mindenképpen érdeme, hogy a nyelvtudományból 
az irodalomtudományba is áttelepítette az „irodalomközi" 
(interliterary) együttesek tételét, amely a kezdeti szakasz-
ban messze nem irodalmak együttszemléletét, nem irodalmi 
jelenségek konfrontációját jelentette, hanem csupán egy vi-
tathatatlannak elfogadott tézist, amelyhez évtizedek folya-
mán gyűjtötték a bizonyító anyagot. Annyi azonban kitet-
szett, hogy a szlavisztika két szempontból lett a kutatás ve-
zérelve: 

a) Tételeződött, miszerint a szlavisztikai fogantatású össze-
hasonlítás tényezőiként mindenekelőtt vagy elsősorban 
a szláv kultúrák és irodalmak jöhetnek számításba, így a 
szlavisztika az összehasonlító irodalomtudományban a 
szláv népek között valóságosan létező, pusztán bővebb 
dokumentálást igénylő analógiák, párhuzamok, közös 
vonások megállapítására hivatott. 

b) Ebből részben következik, illetve ezzel a följebbi tétel-
lel szinte teljesen harmonizál az az előfeltevés, hogy a 
szláv népek irodalmára, művészetére, néprajzára stb. vo-
natkozó információk mindenekelőtt és elsősorban a szla-
visztikából nyerhetők. A néhány kivétel közé tartozik a 
nyugati irodalmak és a szláv irodalmak kapcsolatainak 
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kevcssé elemző, inkább a forráskutatás körébe tartozó 
vizsgálata. 
Nem vitás, hogy a magyar irodalomtudomány pozitivista 

korszakában kevés olyan kezdeményezésről tudunk, amely 
a szláv irodalmak és a magyar irodalom között létező érint-
kezések feltárására irányult volna, jóllehet a nyelv- és a 
történettudomány, valamint az etnográfia felől érkezhettek 
volna impulzusok. 

Az etnográfia nemcsak azért szolgáltathatott (volna) új-
szerű szempontokat a magyar irodalomtudománynak, mi-
vel a népélet realitásából és kéziratos forrásokból merített, 
amelyben a népek együttéléséből adódó kulturális szimbi-
ózis tanulságai tetszettek ki, hanem azért is, mert néhány, 
az adatgyűjtés és -közlés szintjén megrekedő közleménytől 
eltekintve, olyan diszciplínákat vont be a kutatásba, ame-
lyek a nemzeti kultúra összetettségével és sokrétűségével 
számoltak. Ilyen módon az 1810-es esztendőktől föllendü-
lő mitológiai vonatkozású elemzések, a szokásformáknak 
és azok nyelvi megnyilvánulásainak eleve a gazdag érint-
kezési sajátosságokat tükröző jellege Európában, továbbá 
a vándormotívumoknak nem csupán származtatással, ha-
nem változataikkal és kombinációikkal együtt történő szám-
bavétele az összehasonlító irodalomtudomány számára is 
számos lehetőséget kínáltak. Az etnográfia volt az a tudo-
mány Magyarországon, amely elsőnek nem kizárólag ha-
tásokban, közvetlen kontaktusokban gondolkodott, hanem 
hangsúlyozta Magyarországnak, mint több nép hazájának, 
néprajzában az inter-etnikus és ezen keresztül az interkul-
turális jelleget. így Hunfalvy Pálnak összefoglaló műve1 ko-
rán példát adott arra, hogy miképpen lehet egy soknyelvű 
és soknemzetiségű állam kultúrájának egy szeletét látni és 
láttatni, az ő szemében Magyarország etnográfiája nem volt 
azonos a magyarok etnográfiájával, hanem a Magyarorszá-

Hunfalvy Pál: Ethnographie von Ungarn. Budapest 1877. 
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gon élt-élő, valamennyi nép kutatásra és elemzésre érdemes 
néprajzát jelentette. 

A magyar irodalomtudomány csak jóval később döb-
bent rá arra, hogy pontatlan és elrajzolt kép kerekedik ki, 
amennyiben a magyar irodalom fejlődéstörténetét egyfe-
lől a magyar nyelvű irodalom sok százados útjának nyo-
mon kísérésére szűkítik, másfelől a magyar és a nem ma-
gyar irodalmak egymáshoz való viszonyát csupán az átadás-
befogadás mechanikusan felfogott folyamatára korlátozzák 
(amelyben a magyar témák ugyan megjelennek a külföldi 
irodalmakban, de az irodalmat alakító tényezők számotté-
vő része valójában egy külföldi példa hazaivá asszimilálá-
sát példázza). S bár a magyar összehasonlító irodalomtu-
domány a magyar irodalomtörténettel egy időben formáló-
dik (a XIX. század húszas éveiben kezdődik meg a magyar 
komparatisztika ,,elő"-története),2 éppen az irodalomközi 
együttesek problémakörének megvitatása késlekedik: mind 
az elméleti, mind pedig a gyakorlati kutatás arra szorítkozik, 
hogy az alábbiakban bemutatott tételeket demonstrálja: 

1. 

a) „És miként az idegen világ növényei most már magyar talajban nőnek 
és benne idomulnak, magyar embernek virágoznak: úgy gyökereznek 
meg, változnak el és gyümölcsöznek a mi kultúránk érdekében az eu-
rópai társadalom nagy szellemi impulzusai."3 

b) „Európa és a magyar irodalom annyit jelent, hogy irodalmunk nyugati 
értelemben vett irodalom, s igazi értékét és szerves funkcióit ebből a 
szemszögből is meg kell mérni. De ennek a megmérésnek igazi értelme 
csak azzal a föltevéssel lehet, hogy irodalmunk magyar."4 

2. Babits Mihály egy korai cikkében „a kész irodalmak 
kölcsönhatásá"-ról értekezik. 

2 Fried, István: Anfänge der Ungarischen Komparatisiik. Ungarn Jahr-
buch 14, 1986, 29-40. 

3 Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai Bp. 1896,6. 
4 Hankiss János: Európa és a magyar irodalom. Bp. 1942, 8. 
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„E kölcsönhatás és összehatás adja meg tulajdonképpen a világiroda-
lom történeti és jelenségbeli egységét, s a magyar irodalom [...] szintén ben-
ne élt a hatások és visszahatások e kerengésében... "5 

Mindebből kitűnik, hogy a (magyar) nemzeti és a világ-
irodalom viszonyát vizsgálva mindenekelőtt a külső és a bel-
ső, illetve a közvetlen és a közvetett érintkezések problé-
mája került az előtérbe, ennek következtében a világiroda-
lom olyan tudati tényezőnek minősült, „amely az egymásra 
ható irodalmakat egységbe foglalja".6 Elsősorban ennek, a 
XX. századi magyar irodalomtudományra jellemző gondo-
latnak a jegyében vetődhetett föl a regionális, „irodalomkö-
zi" együttesek gondolata. Tudományos formában a kompa-
ratisták első európai kongresszusán, 1931-ben, Budapesten, 
amikor Eckhardt Sándor a „közép-európai" irodalomtör-
ténetírás lehetőségeit körvonalazta, a középpontba állítva 
a magyar irodalom kultúraközvetítői és -átadói funkcióját, 
több példát hozva elő az érintkezési kapcsolatok magyar-
szláv vonatkozású típusaira.7 

S bár ennek a „közép-európai" irodalmi együttesnek egy-
előre az volt a megkülönböztető sajátossága, hogy tagjai kö-
zött főleg közvetlen és külső kapcsolatok mutathatók ki, a 
regionális szemlélet a további, az irodalmi folyamatot szem 
előtt tartó kutatás számára ösztönzést adott, s a munkát fel-
gyorsítani látszott az, hogy részben a történet-, részben a ze-
netudomány felől újabb meg újabb bizonyító anyag érke-
zett. Amikor az 1945 után megújuló magyar komparatiszti-
ka visszatért a regionális (jó darabig „kelet-európai"-ként 
minősített) szintézis problémájára, akkor Bartók Bélának 
összehasonlító népzenei munkásságára hivatkozott: 

5 Babits Mihály: Magyar irodalom. (1913.) In: Esszék, tanulmányok. 
Bp. 1978,1.415. 

6 Zolnai Béla: Világirodalom és nemzeti irodalom In: A világirodalom 
történetei. Bp. 1944. 

7 Eckhardt Sándor Az összehasonlító irodalomtörténet Közép-Euró-
pában. Minerva 10, 1931, 89-105. 
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„A magyar zene sajátságos jegyeit vizsgálva népzenénket egy nagyobb 
földrajzi egységbe, a Dunatájba állította (ti. Bartók. - F. I.). Azt nyomozta, 
hogy egyes szomszédainkkal milyen zenei anyagunk közös, mik a magyar, 
másfelől a szlovák, rutén, román, szerb, horvát népzene rokon vonásai."8 

A földrajzi szempont (szomszédos népek) mellett az 
elemzés révén feltáruló, jórészt érintkezések során kiala-
kuló strukturális hasonlóságok alapján történhet meg a 
minden eddiginél megnyugtatóbb, valóban „irodalomközi" 
együttes meghatározása, egyben számolva azzal, hogy en-
nek az együttesnek változásai nem pusztán esztétikai moz-
gások következményei, létrejöttükben és módosulásaikban 
történelmi tényezők meghatározó szerepet játszhatnak. 

Az irodalomtudománnyal párhuzamosan a nyelvtudo-
mánynak is ki kellett alakítania a maga álláspontját eb-
ben a kérdésben. A nyelvrokonságra alapított, klasszikus-
nak mondható (vagy klasszikussá merevedett?) szlavisztika, 
germanisztika, finn-ugrisztika stb., illetve a tágabb kört felö-
lelő indoeurópai, ural-altaji stb. nyelvészet mellett már ko-
rán jelentkezett egy más típusú csoportosítási, sőt rokoní-
tási igény (és ez szintén Jernej Kopitar kezdeményezései 
közé tartozik), nevezetesen az areális („övezeti") nyelvé-
szeté, mint amilyen például a Balkán-nyelvészet (a bolgár-
román-albán nyelvhasonlításra építve).9 Ebben az esetben 
a kutató túllép a nyelvrokonság hagyományos felfogásán, 
és ugyan az érintkezésekből adódó, a fonetikában, a szin-
taxisban vagy a hanglejtésben megmutatkozó közösét derí-
ti föl, az okok és következmények azonban egy más típu-
sú együttes létét eredményezik, miközben mindez az „area" 
(zóna) nyelveinek konvergens jelenségeiben válik szemlél-
hetővé (függetlenül attól, hogy adott esetben szláv vagy nem 
szláv nyelvről van szó!). 

8 Balázs János: Kelet-Európa és az összehasonlító kutatás. In: Magyar-
ország és Kelet-Európa. Szerk.: Gál István. Bp. 1947,16. 

9 Hetzer, Armin: Der Balkansprachbund als Forschungsproblem. 
Südostforschungen 48,1989,177-194.; Ugyanő: Mehrsprachigkeit in Südost-
europa. Balkan-Archiv Neue Folge 13,1988,143-162. 
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Ez a diszciplína nyomós érveket szolgáltat a magyar iro-
dalmi Közép- és Kelet-Közép-Európai-kutatásnak, és hoz-
zásegít, hogy a szláv-magyar irodalmi viszonyt új oldalról 
világíthassuk meg. Nyelvészeti hasonlattal élve: a történeti 
nyelvészet egyik területe a jövevényszó-kutatás. Ez azonban 
csupán egyik, aligha tagadhatóan fontos, ám főleg az átvé-
tel tényét bemutató ága a nyelvi érintkezések ennél össze-
tettebb diszciplínájának, önmagában nem adja teljes ma-
gyarázatát a nyelvfejlődésnek, a szavak bonyolult (s olykor 
történeti-művelődéstörténeti elemzést is igénylő) vándorút-
jának. Emellett nemcsak szavak, hanem szólások, közmon-
dások, nyelvi fordulatok is átkerülhetnek az egyik nyelvből 
a másikba, ez viszont már nem kizárólag nyelvészeti, hanem 
pszichológiai, gondolkodás- és mentalitástörténeti problé-
ma is. 

Visszatérve az irodalomtudomány területére, az iroda-
lomközi együttesek kutatása sem elégedhet meg a hagyo-
mányos komparatisztika módszereivel, a terminológia fel-
frissülése egyben jelzése a metodológiai eljárások felfrissí-
tésével kapcsolatos, jogos igényeknek. Ha például azon töp-
rengünk el, hogy miben áll a szláv irodalmak jelentősége 
a magyar irodalomra nézve, akkor (felhasználva az eddigi 
kapcsolattörténeti kutatások jelentős mennyiségű anyagát) 
inkább a kapcsolatok típusait kell regisztrálnunk, és ezen 
keresztül azt a helyet lehet vagy kell(ene) körvonalaznunk, 
amelyet a magyar irodalom, valamint a magyar irodalom 
fejlődésében folyamatosan résztvevő szláv irodalmak fog-
lalnak el egy olyan irodalomközi együttesben, ahová vala-
mennyien besorolhatók. 

Valójában két, egymást kiegészítő szempontról van szó. 
Nem alacsonyabb és magasabb rendű kutatásról, hanem a 
kutatás egymást követő, illetve egymásból következő fázi-
sairól. A kiindulási pont annak a ténynek megállapítása le-
het, hogy Kelet-Közép-Európa irodalmai több nyelvű, sok-
nemzetiségű ország(ok)ban alakultak ki, s a több nyelvű te-
rületeken, nemcsak a folklórban, hanem az irodalomban is, 
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élénken zajlik a „szellemi csereforgalom";10 nemcsak sza-
vak, szólások, közmondások vándorolnak, nem pusztán mo-
tívumok, szimbólumok, emblémák, hanem joggal szólha-
tunk az állandó érintkezésnek a kultúra folyamataiban va-
ló tudatosulásáról. A szlovák irodalomtudomány találó ki-
fejezésekben írta le ezzel kapcsolatos álláspontját. Ilyen a 
kettős irodalmiság (biliterárnost')'1 és a kettős otthonosság 
(dvojdomovost').12 Ez azonban nem kizárólag a szlovák-
magyar, a cseh-szlovák irodalmakban feltűnő jelenség, ha-
nem például szlovén-német viszonylatokra is alkalmazha-
tó (tehát nemcsak a hagyományos értelemben vett nyelvro-
konság teszi lehetővé egy költőnek, hogy átlépje anyanyel-
ve határait). Aligha lehet vitás, hogy mindkét jelenség az év-
századokon át, folyamatosan élő-ható kétnyelvűségből nőtt 
ki. Ezért egyfelől nemcsak az írók, hanem az olvasók egy 
részének kétnyelvűségéről is beszélhetünk, másfelől viszont 
azt hangsúlyozhatjuk, hogy nem pusztán a kétnyelvűség le-
het jellemzője egy írói életműnek, hanem az író adott eset-
ben elfogadja egy másik irodalom konvencióit, beleilleszke-
dik annak műfaji rendszerébe. Ez azt jelentheti, hogy egy 
író ugyan két irodalomban „van otthon", de szerepe csak 
az anyanyelvű irodalomban egyértelmű, hiszen leginkább 
azért alkot más nyelven, mivel az anyanyelvű irodalomból 
hiányzó típusú művel kísérletezik, vagy azért, mivel a szóban 
forgó típusú mű anyanyelvi változatához még ezután kell 
megteremteni a nyelvi feltételeket. Mindez azonban nem 
csökkenti a szellemi csereforgalom jelentőségét, irodalmak 
közös vagy rokon fejlődésének esélyeit. Ugyanis a följebb 
körvonalazott példák nem véletlenszerű, kivételes esetek-
re utaltak, hanem népek együttéléséből fakadó jelenségek-

1 0 Zolnai: i. m. 
1 1 Chmel, Rudolf: Litcratúry v kontakíoch. Bratislava 1972. 
1 2 Durisin, Dionyz: Dialógy a reflexy. Bratislava 1987.; Ugyanő: Oso-

bitné medziliteráme spolocenstvá. I. Bratislava 1987. 
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re, amelyek éppen folyamatszerűségükben, változataikban, 
alakulásukban elemezhetők. 

A kétnyelvű költő abból a szempontból is figyelemre 
méltó a komparatisztika számára, hogy eleven bizonyíté-
ka irodalmak találkozásának, két, különböző nyelvű iroda-
lom műfaji, nyelvi, poétikai eredményei változatainak. Az 
egyik irodalomból egy adott jelenség átkerülve egy másik 
irodalomba egészen más funkciót tölthet be, más tónusban 
szólalhat meg. S bár minden alkalommal a recipiáló iroda-
lom vagy költő válogatása, módosító munkája tetszik lénye-
gesnek (a nemzeti irodalom szempontjából), er Jeti és át-
hasonított tényező viszonya másképpen alakull it a szom-
szédos vagy az együttélő népek irodalmai eseti. ben. Nem 
pusztán egy eleve bensőségesebb kapcsolat határozza meg 
irodalmak találkozását, hanem a tágabb kontextus (közös 
kormányzat, azonos iskolarendszer, az egyik nyelv erőtelje-
sebb érvényesülése a közéletben stb.) azonossága vagy ha-
sonlósága is. Ugyanakkor egy adott irodalmi periódus vagy 
költő számára a szűkebb kontextus a másik irodalom vagy 
egy másik költői életmű része is lehet, hiszen az író poéti-
kai rendszere kialakítása kedvéért az anyanyelvi irodalmon 
kívül eső kontextust is szem előtt tartja. Megkönnyíti szá-
mára a hagyományok azonossága (például a közös szelle-
mi eredményként jelentkező latin vagy német nyelvű költé-
szet, amelynek középkori-koraújkori művelője tudatát nem 
a XIX. századi értelemben vett nemzeti eszme határozta 
meg). S ez a közös hagyomány fejleszthet ki olyan temati-
kai vagy terminológiai anyagot, amely a különféle nemze-
ti irodalmakban — később — az elkülönülést, az önelvűség 
tézisét igazolhatja. 

A magyar irodalom számára a följebbi értelemben a ve-
le együtt élt-élő szláv népek irodí»1 .iái — meghatározott 
korszakokban — a szűkebb kontextus részei. Nem csupán 
szlovák, szerb vagy horvát költők írtak magyar nyelvű ver-
seket, magyarok is szláv nyelvűeket, illetve kéziratos dalos-
könyveinknek csupán egy része egynyelvű. Ennél még lé-
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nyegesebbnek látszik, hogy a már hagyományos komparasz-
tika által művelt területek kutatása során is lényeges sze-
rephezjutott a magyar és a szláv irodalmak kapcsolatrend-
szere. Rendszerszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a tény, hogy a személyes érintkezésektől, a fordítások-
tól kezdve a tematológiáig, valamint a vele rokon imago-
lógiáig szinte minden periódusban át- meg átszövi a ma-
gyar irodalmi életet és tudatot a szláv népek népköltésze-
tének és irodalmának léte. Ami azonban megkülönbözte-
tő sajátossága a kelet-közép-európai régiónak, az a regio-
nális tudat, amelynek korai formája a hagyományos nyelv-
rokonságra épített irodalmi kölcsönösség, rétegzettebben 
azonban az „area" közösségének (pozitív vagy negatív) tu-
datosulása. Ennek a ténynek csak látszólag mond ellent 
az, hogy a politikai történet az antagonizmust, az olykor 
véres testvérharcig fajuló ellentéteket emeli ki, mint né-
pek fenyegetettség-tudatából fakadó és a régió megoldat-
lan társadalmi és nemzeti-nemzetiségi problémái ellen lá-
zadó mozgalmakat. A politikai ellentétek irodalmi kifeje-
ződésének eszköztára nemcsak közös forrásból eredeztet-
hető, hanem sok tekintetben hasonló. Éppen ezért alig-
ha volna helyes, ha a magyar-szlovák, magyar-szerb vagy 
magyar-horvát irodalmi viszonylatok elemzésében ugyan-
úgy járnánk el, mint a magyar-francia vagy szerb-francia 
érintkezéseket vizsgálva. A szüntelen kölcsönhatás, az iro-
dalmi komponensek vándorútja valójában segít létrehoz-
ni azt az irodalmi együttest, amely nem a hagyományos 
nyelvrokonság-elméletére alapozódik, hanem a történelmi-
kulturális együttélés évszázadaira. A tematológia vagy az 
imagológia nem kúriózumok néppszichológiai vizsgálódás-
ra igényt tartó története, hanem szoros összefüggésben van 
az együttélés hétköznapjainak irodalmi lereagálási gesztu-
sával. Az irodalmi vita, a publicisztikai ismertetés nemegy-
szer szerves része a nemzeti küzdelemnek, de a másik iro-
dalom recepciójának is olyan módon, mintha belső vitáról, 
közvetlen irodalmi érdeket kifejező ismertetésről volna szó. 
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Ezért más itt a fordítás jelentősége. Hiszen többnyire olyan 
alkotó és olyan alkotás tolmácsolására kerül sor, akinek-
amelynek problémafölvetései, művészi küzdelmei a hazai 
alkotó gondjaival csengenek egybe, az anyanyelvű olvasó 
joggal fedez föl rokon világot a fordított műben. 

A magyar irodalom mindenképpen úgy jellemezhető, 
mint regionális tudatú irodalom, s ez értelmezésemben azt 
jelenti, hogy minden periódusában költőileg is reagált a 
kontextusát alkotó szláv irodalmakra. Ez a reagálás olykor 
csupán az epikai történésben nyilvánult meg (szlovák vagy 
szerb tárgyú alkotás), máskor a közös történelmi sors de-
monstrálásában. Ám létezik egy ennél összetettebb jelen-
ség is, amely nem azonosítható egy versforma vagy egy szó-
lás átvételével, hazaivá asszimilálásával. S ez nem más, mint 
a magyar irodalom európai helyének körvonalazása. Nem 
azonos ez a kevéssé ismert irodalmak görcsös törekvésével 
a maguk világirodalmi létének és jogosultságának bizonyí-
tására; ez a nemzeti és a világirodalom között létező, iroda-
lomközi együttesnek (nem pusztán mint közbülső tényező-
nek, hanem mint a világirodalom folyamatszerűségének sa-
játosságaival rendelkező realitásnak) elfogadása, vállalása. 
Alig akad olyan magyar író, akinek életművében ne lenne 
kimutatható, hogy valamiképpen érdeklődött a szláv irodal-
mak, népköltészet, témák iránt; s alig van olyan magyar író, 
aki ne tartotta volna lényegesnek az évszázadok során lé-
tezett szláv-magyar érintkezéseket, a szláv elemeket a ma-
gyar irodalomban. Az együttélés nem eredményezett teljes 
körű ismertséget (hiszen irodalmaink szívesebben fordultak 
a fejlettebbeknek tartott, „nyugati" irodalmakhoz). A mély-
rétegekben azonban ott élt a szomszédos irodalom, a nép-
költészet, az átszivárgás mindig kétirányú volt. Irodalmaink 
akkor is kölcsönösen táplálták egymást, amikor úgy tetszett, 
mintha nem vennének egymásról tudomást. 


