
H U N G . K Ö Z L . 16. É V F . 1. (58.) SZ . 669—676. L. N O V I S A D — Ú J V I D É K fi 6 9 
_ _ _ _ _ 1984. M Á R C I U S 

E T O : 82.091 CONFERENCE PAPER 

KOMP ARATISZTIKAI TAPASZTALATOK* 

SZELI ISTVÁN 

Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia, Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1984. febr. 15. 
/ 

Nemsokára tizenöt éve annak, hogy a délszláv-magyar irodalmi kapcsola-
tok összehasonlítása egy új műhellyel gyarapodott. Az akkori Hungarológiai 
Intézet vállalt kötelezettségeinek és munkaprogramjának a keretében meg-
szervezte a diszciplína tudós művelőinek nagyszabású találkozóját, az első 
olyan értekezletet, amely lehetővé tette, hogy az alkalmi és véletlenszerű, 
egyéni jellegű vállalkozások után immár állandósult formában, tervszerűen 
és meghatározott tematikus programmal végezzük ezt a mindannyiunk 
számára elsőrendűen fontos munkát. Annál is inkább szükség volt erre, mert 
akkor nálunk már megindult a kapcsolattörténet egyetemi oktatása is, va-
lamint azért, mert művelődési életünkben, intézményeink tevékenységében 
felélénkült a kölcsönösség iránti érdeklődés; az együttélő kultúrák egymáshoz 
való viszonya és ezek erősödő kapcsolatai egyre időszerűbbé tették az iro-
dalmi kölcsönösség elmélyült történelmi vizsgálatát és komplex elemzését. 
1970-ben azzal a reménnyel kezdtük munkánkat, hogy „a magyar-délszláv 
szellemi (irodalmi, művelődéstörténeti, nyelvészeti és folklór) érintkezések 
történetét, jelen állapotát valóban sikerül beható és intenzív kutatás tárgyává 
t enn i . . . s a jövőben kétéves periódusokban, Újvidéken és Budapestem meg-
rendezendő tanácskozások formájában állandó munkaformaként fogjuk vizs-
gálni az itt, az első tanácskozások tapogatózásainak jegyében egybehívott 
értekezletünk anyagát, s ezzel egyidejűleg tovább fejleszthetünk valamit, 
ami részben már megvan: a magyar szlavisztikát, és megteremtünk olyasmit, 
ami még csak sejtésekben mutatkozik: a délszláv hungariszákát". 

Megelégedéssel mondhatjuk, hogy intézetünknek nem jelentéktelen 
szerepe volt abban, hogy ez utóbbi is ma már fontos és számontartott munkák-
kal gazdagította irodalomtudományunkat. Bizonyára nem tévedek, ha a 
Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia romantika-programjában vagy 
a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos 
Akadémia közös kutatási programjában kezdeményezéseink továbbfejlő-
dését látjuk. 

* A Zmaj és a magyar irodalom c. tudományos tanácskozáson 1984. január 26-án elhangzót 
előadás szövege 
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Nem érdektelen tehát, ha most, ennyi esztendei kutatással a hátunk 
mögött, pillantást vetünk eddigi munkánkra. Korántsem az összegezés, 
hanem inkább olyan kérdések érintése végett, amelyeknek kevés teret és 
időt szenteltünk az eddigiek folyamán. 

Magam is úgy vélem, hogy egy tudományszak kimerülésének a jele 
lehet, ha önmagát teszi meg vizsgálata tárgyává és céljává. Ha anyaga elméleti 
és kutatás-módszertani kérdéseit fölébe helyezi annak, aminek a felderítésére 
vállalkozott; ha saját fogalmi apparátusának, terminológiájának és történetének 
a problémái felé fordul. Mégis úgy vélem, hogy időnként és saját tevékeny-
ségünk, ellenőrző-felülvizsgáló szándékával pillantást kell vetnünk arra, mit 
oldottunk meg és hogyan a felmerült kérdések közül; szinkrónban vagyunk-e 
a diszciplína mai fejlettségével, milyen zavaró körülmények jelentkeznek e 
munkában; vajon elértük-e a kérdések komplex megközelítésének kívánt 
fokát és mértékét, amit egykor nagy nyomatékkal hangsúlyoztuk, s amire 
törekedtünk? 

Szerencsés megoldásnak, anyagilag is célszerűnek, ezenkívül egyéb kí-
vánalmakat is kielégítő gyakorlatnak látszik, hogy komparatisztikai munkánk-
ban nagy figyelmet fordítunk jeles írók vagy irodalmi-kulturális események 
évfordulóira (mint pl. a Vitkovics, Petőfi és Zmaj évfordulók, vagy a folyó-
iratok, intézmények alapítása kapcsán tartott értekezletek). Mindez ui. ki-
váló alkalmat nyújt arra, hogy irodalmaink kölcsönösségének a szempontjait 
is érvényesítsük. Ha viszont tudományszakunk viszonylagos önállóságának, 
belső igényeinek, rendszeres és folyamatos müvelésének szükségleteire 
vagyunk tekintettel, akkor nyilvánvalónak látszik,* hogy ezeken a manifesz-
tatív karakterű „szolgáltatásokon" túl is sok teendőt kell elvégeznünk. Az 
említett fontos, de jellegükben mégiscsak alkalomszerű feladatok ellátása 
ui. nemegyszer gyors, felületi megmunkáláshoz vezet, s tudományszakunk 
csak egyik formájának, a kapcsolattörténetnek a fejlesztéséhez járul hozzá 
eredményesen. Viszont aligha mozdítja elő az irodalmi összehasonlítás ke-
vésbé attraktív, de a kérdések mélyére nyúló módszereit, pl. a szembesítésen 
alapuló kutatást. 

Itt voltaképpen az alapkutatások és az applikatív jellegű tudományos 
tevékenység viszonyának régi dilemmájáról van szó. Ezek bonyolult kérdés-
körébe ezúttal nem kívánunk beleavatkozni, mindössze annyit jegyzünk 
meg, hogy ezek még a humántudományokban sem elkülöníthető területek, 
s merev szétválasztásuk meddőséghez vezet. Egyebek mellett ezért kell tehát 
időnként körültekintenünk a diszciplína körében felmerülő kérdések között, 
s alkalmasint tudatosítani a komparatisztika céljait és az iránta megmutatkozó 
igényeket, elvárásokat. 

Úgy vélem, hogy az összehasonlító irodalomtudomány valóságos értelme 
és feladata ma is az, hogy megvilágítva a szellemi mozgástereket és irányokat, 
az esztétikai produkció vizsgálata révén, eljusson a genezis problémájától 
a megnyilvánulási formák és tartalmak szükségszerű változásainak számba-
vételével és jelenségeinek elemzésével, bizonyos törvényszerűségek felisme-
réséig és viszonyításrendszerek megállapításáig az irodalom életfolyama-
tában. Hogy aktuálissá tegyem ezt a megfogalmazást: a ZMAJ ÉS A MA-
GYAR IRODALOM címen folyó vizsgálatok fényt kell hogy derítsenek 

2 



K O M P A R A T I S Z T I K A I - T A P A S Z T A L A T O K 671 

nemcsak a tematikai érintkezésekre, bizonyos ízlésvonzalmak hasonlóságára 
vagy a költői érdeklődés és szelekció határainak kijelölésére, hanem a vizs-
gálatok körébe be kell hogy vonjuk az okok, indítékok és körülmények soka-
ságát is. Bizonyára azoknak van igazuk, akik szerénytelennek minősítik, hogy 
saját kísérletemre hivatkozom, amelyben a Tragédia recepcióját állítottam a 
kutatás központjába, persze, nemcsak a fordításokat. Erre csak azt a ment-
ségec tudom felhozni, hogy Zmajjal azóta sem foglalkoztam, tehát már több 
mint húsz éve, s hogy közreadott szövegem voltaképpen második átdolgozása 
egy korábbi próbálkozásnak ebben a tárgyban. Az első változat ui. csupán 
az általánosan ismert irodalomtörténeti tényeket ismertette, jóllehet néhány 
könyvészeti adat helyesbítésével, de alapjában mit sem törődve a háttérrajzzal, 
a távolabbi összefüggésekkel, amelyek nélkül az adatfeltáró vagy helyesbítő 
pozitivista buzgalom aligha járulhatott hozzá az irodalmi kapcsolatok jobb 
megértéséhez. Szükséges volt tehát, hogy a könyvészeti, filológiai, verselési 
vonatkozásokon túl választ keressek pl. arra a korántsem mellékes kérdésre, 
mi lehet az oka a Tragédia iránti érdeklődés különböző korszakokban elvétve 
jelentkező, máskor pedig egyidejűleg nagyobb mértékben észlelt felélénkü-
lésének a délszláv irodalmak történetében, mert ez az irodalmi életfolyamatok 
természetére is fényt deríthet. Bármily csekély hozadéka volt is e dolgozatnak, 
a módszerek kipróbálásának eligazító jelentősége volt későbbi munkáimra 
nézve. 

Efféle következtetések azonban aligha vonhatók le pl. olyan módszertani 
meggondolások alapján, amelyek ebból indulnak ki — mint Milán Markovié 
mondja tanszékfoglaló előadásában a belgrádi egyetem összehasonlító iro-
dalmi katedráján 1929-ben —, hogy a recepció végső oka (és értelme) abban 
keresendő, hogy az írókat egy erkölcsi szemlélet hatja át, ugyanahhoz az 
etikai világhoz kapcsolódnak, egyféle intellektuális áradás részesei. Mladen 
Leskovacnak, a Zmaj-portré intimebb vonásait mindmáig talán a legplasz-
tikusabban megrajzoló tanulmányából is tudjuk, hogy a „Fruska gora-i 
csalogány" emberi-költői világának, másrészt Madách világnézeti-etikai 
alkatának (de történetszemléletének sem) aligha lehettek olyan közös alapjai, 
amelyek pl. magyarázatul szolgálhattak volna Zmaj fokozott érdeklődéséhez 
a Tragédia iránt. Ilyen közös alapról a későbbiek során sem nagyon beszélhe-
tünk. Elég csak a magyar költő igen különböző előjelű interpretációira gon-
dolnunk a szerb, a szlovén, a horvát írók, kritikusok és publicisták Írásaiban, 
amelyek igen széles skálán, az „elmélyült történelembölcselet" és a „törté-
nelmi vakság" jelzőinek amplitúdóján mozognak (a két Jankulov, Todor 
Manojlovic, Vilko Novak, Tine Debeljak, Niko Kuret, a zágrábi előadást 
követő értékelések, Sinkó Ervin stb.). 

Mindez arra készteti az irodalmak egybevető vizsgálatára vállalkozó 
kutatót, hogy az itt említett (erkölcsinek mondott) komponens mellett be-
vonjon egyéb tényezőket is, ne csak szinguláris jelenségekre (egyes íróra vagy 
művekre) terjedjen ki a figyelme, hanem az irodalmak komplex egységeire s 
a jelenségek együttesére, az irodalomban érvényesülő minél több hatótényező 
számbavételével. A műalkotást ui. — bármennyire rokonszenvesnek tűnik is 
előttünk az irodalom autonomitásának az elve — mégsem szabad „független 
létező"-nek tekintenünk, hanem számos tényezőtől kondicionált jelenségnek, 
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s ezek mindegyikét az összehasonlításban is mérlegre kell tennünk. Viszont 
a komparatisztika múltjában és jelen gyakorlatában is gyakran tanúi lehetünk 
az olyan kísérleteknek, amelyek egy-egy kiemelt szempont előtérbe helye-
zésével vagy éppen kizárólagosságával keresnek magyarázatot az összefüg-
gésekre. A sok közül itt említhetjük meg pl. a romantika „benne rejlő" fin-
herens) voltának a tételét, amely az általunk vizsgált két irodalom történészei 
és teoretikusai körében oly nagy visszhangot keltett. Ez a Van Tieghem által 
útjára bocsátott tétel a következő: 

„A Duna-menti és balkáni irodalmak kezdettől fogva romantikusak, 
mert az európai romantika leglényegesebb törekvései — a szabadság, a szen-
vedélyesség, a színpompa iránti érzék, az idealizmus, a nemzeti múlt kultusza, 
a néplélekkel való azonosság inherens módon adva voltak lelkiségükben". 
Ugyanez a gondolat Hankiss János Európa és a magyar irodalom című mun-
kájában ilyen megfogalmazást nyer: „a magyar irodalom szinte állandó, 
krónikus romanticizmusban szenved". Könnyű és olcsó lenne most Van 
Tieghem ellenében arra hivatkozni, hogy az irodalmi romantikának az általa 
felsoroltakon kívül is vannak fontos ismérvei, hogy azok a nyugat irodalmá-
ban is kitapinthatók; vagy Hankiss ellenében bizonyítékokat keresni ahhoz, 
hogy a magyar irodalom sem krónikusan romantikus, hanem akkor lett azzá, 
amikor azt a történelem napiredjére tűzte. Tipológiai hasonlóságok keresé-
sében sem elégedhetünk meg tehát az irány, a stílus azonosságának a meg-
állapításával, s meg kell kísérelnünk a történelmileg létrejött variánsok ki-
mutatását, a meghatározó társadalmi struktúrák alapján. Már Hegel is arról 
beszél Esztétikájának II. kötetében, hogy a klasszikus formák letűnésének 
(pl. az eposz) és az új epikai formák (pl. a regény) kialakulásának az okai 
a művészi tudatnak arra a nagy változásaira mennek vissza, amelyek a polgá-
rosodás folyamatában mutatkoznak meg. A stílus és az izlés örök voltának 
a tarthatatlanságára nem a marxista irodalomtudomány mutatott rá először, 
hanem éppen a szellemtörténet egy nagy egyénisége,'Horváth János, aki már 
a húszas években alapelvként hangoztatja A nemzeti klasszicizmus irodalmi 
ízlés-ről írt tanulmányában, hogy az irány (az ízlés) „fejlődéstörténeti ered-
mény, korszakonként kialakuló lelki forma; nem puszta egyéni úgytetszés, 
hanem történelmi előzményektől is meghatározott magatartás. Ritkán fordul 
elő ízlésváltozás, amely csak formai lenne /. . ./ Az ízlés leple alatt világné-
zetek harca folyik: politikai, társadalmi, erkölcsi ellentéteké, s idő kell hozzá, 
hogy az irodalmi jelenségek tisztán esztétikai szempontból ítéltessenek meg, 
s bonyolult kapcsolataikból kibontakozva formai szerzeményként váljanak 
köztulajdonná". 

A fejlődéstörténeti elv elhanyagolása, az irodalom történelmi aspektu-
sának a mellőzése természetesen kedvezőtlenül befolyásolja az egyéb mód-
szertani megközelítéseket is: a szociológiai, lélektani, földrajzi, etnográfiai, 
ismeretelméleti, politikai, kulturális és egyéb alapokon nyugó összehasonlí-
tási eljárásokat. 

Bennünket — érthetően -*— azok a módszerek foglalkoztatnak leginkább, 
amelyek irodalmaink helyrajzát próbálják felvázolni a nagy tablón, ily módon 
állapítva meg egymáshoz való viszonyukat. Az összehasonlító irodalomtu-
domány ún. földrajzi meggondolásokból kiinduló változatára vetünk ezúttal 
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egy pillantást. Már az érintett Van Tieghem-i koncepcióban is jelen van a 
földrajziság eleme, a kelet-európaiság mint megkülönböztető irodalmi for-
majegy, de még nem differenciáltan, nem lebontva az egyes nemzeti 
irodalmakra. Feltehetően ennek a gondolatnak az elfogadásával, Miodrag 
Popovic már differenciálja a kelet-európai térséget: a Duna menti és balkáni 
irodalmak meglehetősen általános jelzői helyett a Habsburg-birodalom konk-
rétebb határait nevezi meg olyan térségként, amelyben az ide tartozó népek 
irodalma valamiképpen nivellálódik, de — érdekes eltéréssel Van Tieghemtől 
— nem a romantika jegyében. Úgy látja ugyanis, hogy „Ezen, a területen a ro-
mantikának nem volt termékeny talaja. Egyfelől a szentimentális melódiák és 
szerenádok, másfelől a művelődés, a haladás, a hazaszeretet, az erkölcs, a rend-
szer, az isten, a császár dicsőségét zengő ünnepélyes hexameterek és fennkölt 
alkaioszi strófák a katolikus templomok orgonahangjai és a görögkeleti orosz-
szláv templomok áhítatos énekszava mellett — mindez hangzatos kifejezése 
volt Metternich korában az egész Duna-medencében — német, magyar, 
cseh, horvát, szerb területen. A dinamikus romantikus költészetnek, amely 
jambikus intonációval szárnyal a magasba, a tudós poéták körében itt és e 
korszakban nem volt helye". Ez a képlet azonban „Metternich korában", 
amely tudvalevőleg vágy harminc esztendeig, egész 1848-ig tartott, bajosan 
alkalmazható a birodalom lakta összes népek irodalmára. Sem a mondott 
korszakban, sem a kiegyezéssel összetákolt Monarchiában. Egyben s másban 
valóban hasonlítanak egymáshoz a romantika típus-kialakító tényezői. Pl. 
fontos körülmény, hogy sem a szerb, sem a magyar romantika nem negatív 
programként jött létre, tehát nem azzal az elszánással, hogy eltakarítsa útjá-
ból a megmerevedett klasszicizmust, mert az oly mértékben egyik nép iro-
dalmát sem hasonította át, hogy magát a nemzeti irodalmat reprezentálhatta 
volna. (Noha Berzsenyi már közel kerül ehhez.) A romantika hasonló értékű 
tipológiai meghatározói között említhetjük meg azt a körülményt is, hogy 
mindkét irodalom egészen friss, képlékeny, az egyéni változatok kialakítására 
rendkívül alkalmas nyelvi anyaggal számolhat (a megújított magyar és az 
irodalmivá emelt népi szerb nyelvvel, még a műfajfrekvenciákat is befolyá-
solva). Ezek a „belső rokonságok" azonban még nem mutatkoztak elég ha-
tékonynak ahhoz, hogy egymás képére és hasonlatosságára formálják az iro-
dalmakat. Ezek egyforma unalmas-szürkére való átmázolásáért ismét a tör-
ténelmi összetevő elhanyagolása okolható, a térbeliségre redukált szemlélet, 
amely csak annyiban történelmi, amennyiben a Habsburg-birodalmat tör-
ténelmi alakulatként kezeli. A birodalmiság azonban, mint kultúra- és iro-
dalomteremtő erő, utoljára alighanem még Nagy Sándor és a hellenizmus 
korában számított annak. 

Ilyen negatív tapasztalatok birtokában az újabban meghonosodott 
tipológiai vizsgálatok — azzal, hogy anyagukat tovább differenciálva föld-
rajzi zónákra tagolják — az analógiák megállapításánál már sokkal óvatosabban 
nyúlnak e kérdéshez, s egy-egy irodalmi jelenség vizsgálatánál (így a roman-
tika esetében is) nagyobb mértékben veszik tudomásul a történelmi külön-
bözés konkrété kimutatható elemeit, s ezzel összefüggésben az irodalom 
mindenkori funkciójával értelmezhető változásait. A zónák és az egységesnek 
vélt kulturális nagyterületek határai között való gondolkodás azonban (kü-
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lönösen akkor, ha ezek a határok valamilyen nyelvrokonsági, faji, birodalmi 
„közösségek" kereteit akarják megvonni) továbbra is a tévedés sok lehetősé-
gét hordják magukban. (Lásd Karel Krejci: A klasszicizmus a nyugati és ke-
leti szláv irodalmakban.) A horizontális (térbeli) kiterjedés aspektusa mellett 
ugyanis okvetlenül szükség van a jelenségek egyidejű vertikális (időbeli) di-
menziójának a figyelembevételére is, mert enélkül szükségképpen torz kép 
alakul ki az összehasonlított irodalmakról és kapcsolataikról, összefüggéseik-
ről. 

A zóna — az elmélet híveinek felfogása szerint — az a nagyterület, amely 
közös karakterjegyek meglétét feltételezi, sőt mutatja ki a hozzá tartozó 
irodalmakban. Az újabb komparatisztikai eljárások öt ilyen geográfiai ta-
goltságú zónát különböztetnek meg, szemben a korábbi két területtel (Nyu-
gat- és Kelet-Európa). Az általunk vizsgált korszakra, a romantikára nézve 
is ezek a következők: a spanyol-portugál zóna; a francia-angol zóna; a „kö-
zépső": olasz-germán-skandináv zóna; azután az egykori Habsburg-biro-
dalom és a Balkán térségét felölelő ún. közép-keleti zóna, valamint az orosz 
birodalom kisugárzási körébe tartozó keleti peremterület a balti népekkel 
(Sőtér I . : Az ember és műve, 1971. 282.). , 

Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy a Babits-évforduló adott alkalmat 
arra, hogy a tárgyalt vonatkozásban is megvizsgáljuk az író Európa-koncep-
cióját. Meglepőnek látszik a szándék analógiája, ami Babits logikája szerint 
együvétartozó műveltségcsoportok elkülönítését eredményezi, az ismertetett 
elméletben pedig az említett zónákat. Babitsnál a következő műveltségkö-
rökre tudunk visszakövetkeztetni: a görög-római; az angol-francia-német; 
az olasz-spanyol-portugál; az orosz-lengyel-északi (norvég, dán, svéd). Az 
Európa-erőd falain kívül rekedtek, a nyájidegen peremlakók, a lappoktól 
kiinduló széles sávban a magyarokon át egészen a balkáni törmeléknépekig 
messze a tizedes vessző mögött kapnak helyet mint elhanyagolható mennyi-
ségek, annál is inkább, mert „elkülönülő törekvéseikkel mind vigasztalanabbá 
teszik Európa széthasadozásának a képét". 

De térjünk vissza a „mi" zónáinkra: Ezúttal mellőzni kívánjuk azokat 
a kedvezőtlen képzettársításokat, amelyeket ez a felosztás kelthet bennünk, 
s pusztán az ilyen tagolás komparatisztikai célszerűsége szempontjából vesz-
szük szemügyre, s belőle is egyedül az ún. közép-keleti, a habsburg-biro-
dalmi—balkáni zónára leszünk tekintettel. Az első, ami szembetűnik ezen 
a térképen: egyes idetartozó irodalmakban még jele sem mutatkozik a ro-
mantika legtágabban értelmezett vonásainak sem, másokban az már virág-
zóban van, ismét másokban pedig már feltűnnek a meghaladás jelei is. Egyes 
irodalmakban még valóban pszeudoklasszicisztikus vagy szentimentális-
preromantikus (ízlésbeli, eszmei-érzelmi-gondolati) vonások dominálnak, de 
Ján Kollár vagy Vörösmarty pl. (noha még a klasszika jegyeivel) már ki-
bontakoztatják a nemzeti romantikát, sőt: Petőfi fellépése a negyvenes évek 
közepén már a kritikáját is jelzi. A társadalmi tagozódás más-más szintjei, 
a polgárosodási folyamatok eltérései, a népköltészet jelenlétének a foka, az 
irodalom nyelvi standardjának a különbözősége, a hagyományos műformák 
közti differenciák igen tarkává teszik a képet — egyetlen zónán belül is. 
Természetesen az örökölt állapotok szintén belejátszanak ebbe. Már a fel-
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világosodás (illetve a klasszicizmus kora) is azt mutatja, hogy az a szerb nem-
zeti irodalom fejlődésének az áramába nem tudott nagyobb intenzitással 
bekapcsolódva termékenyebben hatni, viszont a magyar klasszicista iro-
dalom pásztori és költői magatarása már-már nemzeti tartalmak közvetítésére 
is képes volt, sőt (Kazinczynál) arra is, hogy polgári eszmék kifejezője legyen. 
Az irodalmak (és műveltségtartalmak) horizontális szemléletében tehát in-
kább az inkongruens elemek tűnnek fel, s ezért múlhatatlan a vertikális (diak-
kronikus) megközelítés is, hogy a jelenségeket egyáltalán párhuzamba állít-
hassuk. Mert a magyar költészetben a romantika kifejlett foi máit mindenkép-
pen 1848 előtt elemezhetjük, míg a szerbben a forradalom után érik el első 
magaslati pontjukat. A történelemben ható erők következményeképpen az 
irodalmak ui. hol egymás elé siettek,-hol elmaradtak egymástól. Az egyes 
nemzeti romantikák típusmeghatározó elemei is csak akkor lesznek láthatóvá, 
ha az összehasonlító irodalomtudomány koordináta—rendszerének nemcsak 
földrajzi, hanem történelmi tengelyén is kijelöljük helyüket. 

R E Z I M E 

Komparatisticka iskustva 

Proucavanje juznoslovensko—madarskih knjizevnih veza se vec petnaest godina vrsi 
u institucionalnim okvirima u Vojvodini. Potrebno j.e da se kriticki analizuje dosadasnji 
rad na tom polju. Stalno je prisutna dilema oko odnosa osnovnih i aplikativnih istrazi-
vanja. Za juznoslovensko—-madarske knjizevne i kulturne veze veoma je vazan tzv. geo-
grafski aspekat (istocnoevropsko zajednistvo), medutim treba űzeti u obzir ne samo ho-
rizontalne (prostorne, geografske), nego i vertikalne (vremenske, istorijske) dimenzije 
pojava u knjizevnosti. 

S U M M A R Y 

EXPERIENCES IN COMPARATIVE STUDIES 

Comparative studies of Hungárián and Southern-Slavic relations has been car-
ried out within institutionalized centres in Vojvodina for fifteen years. What is needed 
today is to make a critical evaluations of the efforts in this field. Yet the dilemma between 
the basic and applied disciplines is continually present. Very important for Southern-Sla-
vic and Hungárián literary and cultural relations is their geographic aspect (the so called 
East—European Community), yet one should take into account not only the synchronic 
aspects (territorial and geographical) but alsó the diachronic (tempóra! and historical) 
events in literature. 
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