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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. 
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eszmei, emberi fejlődés gyökereit tárta fel, s tisztázta a költőnek addig 
sokat vitatott kapcsolatát a magyar irodalommal és kultúrával. 

Két-két tanulmány foglalkozik a szlovák és a cseh irodalomtudo-
mány hungarisztikai vonatkozásaival és a magyar szlavisztika eredmé-
nyeivel. Az első kettő a szlovakista Milan PiSút és a bohemista Karel 
Krej6í szlovák—magyar, illetve cseh-magyar összehasonlító kutatásait 
elemzi, s a két tudós munkájának azt a területét tekinti át, amellyel 
mindketten elsők között léptek ki az összehasonlító szláv irodalom-
tudomány és az össz-szláv koncepció köréből. S mindketten egyúttal -
vonatkozik ez elsősorban Karel Krejïi munkásságára - jelentős ki-
indulópontot és ösztönzést adtak a magyarországi szláv—magyar kom-
paratív kutatások indításához és felerősödéséhez. A magyar szlavisztika 
történetéről szóló, adatokban igen gazdag két tanulmányból csak 
egy-két érdekességre szeretnénk felhívni a figyelmet. 

A magyar szlavisztika gyermekkorából c. tanulmány alapos elemzé-
sét adja a múlt század harmincas éveiben és a negyvenes évek elején 
működött eperjesi kör történetének. Sokoldalúan mutatja be az eperjesi 
evangélikus líceum szlovák és magyar diákjainak az egyre erősödő és 
kiéleződő nemzetiségi ellentétek közepette megnyilvánuló megbékélési 
törekvéseit s e törekvések irodalmi vetületét. A cikk előterében Haan 
Lajos és Sárosi Gyula szlovák kultúrához való közvetlen, gyakorlatban 
érvényesülő kapcsolatai, valamint Kazinczy Gábor szlavisztikai elméleti 
próbálkozásai állnak. Haan Lajos tevékenységének feltárásával Sziklay 
László figyelemre méltó, máig feldolgozatlan jelenségre hívja fel a 
figyelmet. A nemzetiségi ellentétek idejében a magyarországi szlovák 
nyelvszigetről (Békés megyéből) származó Haan két kultúrának, a 
szlováknak és a magyarnak természetes hatása alatt áll, és mind a 
kettőnek természetes hordozója, ápolója és művelője lett. E kötet más 
írásai is kitérnek a magyarországi szlovák nyelvszigetek egyes művelődé-
si és nyelvi jelenségeire, melyek sok esetben, mivel régi, 17-19. századi 
formájukban konzerválódtak, kulcsot adhatnak a 18-19. századi 
szlovák irodalmi és nyelvi jelenségek megértéséhez. (Vö. pl. V. Kochol: 
Poézia Stúrovcov, c. könyvéről szóló ismertetést, 178.) 

A magyar szlavisztika történetét bemutató tanulmányok így 
egymás mellett érdekes tudománytörténeti folyamatot tárnak fel. 

A másik tanulmány a magyar szlavisztikai kutatás és a felsőoktatás 
kapcsolatát vizsgálja. Sziklay László az eperjesi körről szóló tanul-
mányának záró fejezetében mondja: „Sem Sárosi, sem Haan gyakorlati 
kezdeményezésének, sem Kazinczy Gábor elvi-elméleti munkásságának 
nem lett folytatása." (88.), hiszen a módszeres tudományos szláv 
kutatás csak a 19. század harmadik harmadában s elsősorban a 
nyelvtudomány terén indult meg. Ezzel párhuzamosan kezdett kibonta-
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kőzni a magyar szlavisztikai felsőoktatás is. Az első folyamatból 
következett, hogy az oktatás is elsősorban vagy kizárólag a szláv 
nyelvészetre épült. A szláv irodalmak oktatása másodrendű és esetleges 
volt. Feltűnik az is, hogy az egységes szláv irodalom elve a magyar 
oktatásban sokkal tovább tartotta magát, mint a szláv országok 
irodalomtudományában és felsőoktatási intézményeiben, ahol már 
korábban is differenciáltabban oktatták az egyes szláv irodalmak 
történetét. Sziklay mindkét tanulmányát azzal zárja, hogy a magyar 
marxista irodalomtudománynak a szláv irodalmak megismerésében és 
kutatásában óriási hiányokat, mulasztásokat kellett — s tegyük hozzá, 
eredményeink ellenére még ma is - pótolnia. Sziklay László tanulmány-
kötete éppen ennek az úttörő munkának egy jelentős részét, állomásait 
mutatja be, melynek sokszor nehéz, „irodalmi szférákat" messze 
túllépő szerepe is volt. Sziklay az említett hiányokat több területen is 
igyekezett pótolni. 

A szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok feltárásával hozzájárult az 
egyes szlovák irodalmi jelenségek történetének gazdagításához vagy e 
jelenségek újraértékeléséhez. A már említett, számos új adatot hozó, 
jelentős Hviezdoslav-kutatáson kívül többek között pl. újszerűen, a 
szlovák irodalmároktól eltérően értékelte a szlovák romantika nagy 
művének, Ján Botto Smrt' JanoZikova c. lírai-epikus költeményének 
utolsó allegorikus énekét, s ezáltal az egész müvet új eszmei-művészi 
megvilágításba helyezte. (Vö. Kochol: Poézia itúrovcov, c.. rec. 177.) 
Sziklay e nézetének hatása az újabb szlovák irodalomban is tükröző-
dik.2 Új vonásokkal egészítette ki az analóg magyar irodalmi fejlődés 
összehasonlításával a 18. század végén J. Fándli és J . I . Bajza között 
lezajlott prozódiai vitát és Bajza népies verselési törekvéseit. (209.) 
Felvetette a mindmáig feldolgozatlan kérdést, a szlovák értelmiség 
fejlődésében szerepet játszó két német egyetem - Jéna és Halle - eltérő 
hatásának fontosságát és feltételezett okait. (308.) Már egyik korai 
könyvismertetésében hívta fel a figyelmet Ján Kollár 30 éves pesti 
működése alatt kialakított magyar társadalmi és kulturális kapcsolatai-
ra, melyek mindaddig a szlovák irodalomtudomány érdeklődési körén 
kívül maradtak. (192.)3 

2 Vö. pl. Stanislav ámatlák: Stopáídesiat rokov slovenskej lyriky. 
Bratislava, 1971. 329 1.; 8 1 - 9 5 . 

3 Ján Kollár pesti kapcsolatait a szerző később önálló tanulmányban 
dolgozta fel. Sziklay L: Ján Kollár magyar kapcsolatai Pesten. Első 
megjelenése in: Tanulmányok a magyar-cseh-szlovák irodalmi kapcso-
latokköréből. 1965. 
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A magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok kutatásának elvi kérdései c. 
tanulmány első része a magyar és a szlovák kapcsolattörténeti kutatás 
történetét tekinti át, jellegét, hibáit, korábbi torz, nacionalista szemlé-
lettől terhes nézeteit, sokszor még ma is ható előítéleteit bírálja. 
Rámutatott a két irodalomtörténet-írás 1945 előtti, de egy ideig azután 
is ható, túlságosan befelé forduló szemléletére, amelyben visszahúzó 
szerepe volt a mindkét diszciplínában sokáig uralkodó romantikus 
szemléletnek, a nemzeti karakter kizárólagos bizonygatásának, sokszor 
erőltetett keresésének, ugyanakkor a kapcsolattörténetben elsősorban a 
hatáskutatás érvényesült. 

A tanulmány második része a magyar-szlovák komparatisztikai 
kutatások korszerű feladataival foglalkozik. Hangsúlyozza, hogy a 
kutatások előterébe a tipológiai vizsgálatokat kell helyezni (pl. közös 
irodalmi témák, műfajok vizsgálata stb.) S mindezt a szerző nemcsak a 
klasszikus irodalmi értékekre, hanem a mai irodalmi fejlődésre is 
vonatkoztatja. Feltétlenül ide vonatkozik Sziklay László igen fontos 
megállapítása és következtetése: az irodalmi törvényszerűségeket elsőd-
legesen vizsgáló tudomány nem akar menekülni a kelet-európai irodal-
makban oly lényeges nemzeti-nemzetiségi kérdéstől: „Szilárd meg-
győződésünk - mondja a szerző - , hogy a tervszerűen és szakszerűen 
véghezvitt, alapos irodalomtipológiai kutatások elvégzése után a nem-
zetiségi kérdés problémája is más megvilágításba kerül." (127.) 

A szerző úttörő jellegű, jelentős munkáját tárják fel a tanulmány-
kötetben megjelent könyvértékelések, recenziók. Ezek elsősorban a 
szlovák irodalomtudomány legújabb eredményeire kívánták a magyar 
szakmai körök figyelmét ráirányítani. Azonban ennél szélesebb felada-
tot is betöltöttek. E könyvismertetések a szerző tanulmányaihoz 
hasonlóan „beleszólnak", új szempontokat, ötleteket adnak és közvetí-
tenek mind a magyar, mind a szlovák irodalom felé. (pl. Hviezdoslav és 
Komjáthy Jenő „magányosságának" közös vonásai, a 18. század végi 
prozódiai viták stb.) Új irodalomtudományi módszerrel ismertette meg 
a magyar szakembereket Viktor Kochol 1955-ben megjelent Poézia 
itúrovcov c. könyvének ismertetésével. Kochol könyve akkor a kelet-
európai irodalomtudományokban szokatlan módon, az esztétikai-
formai elemzés által tárta fel a szlovák romantikus költészet művészi 
törekvéseit. E recenzióra azért hívjuk fel külön is a figyelmet, mert 
tudománytörténeti érdekessége is van. Sziklay László kiemelte ugyan 
Kochol módszerének merőben új voltát, mely a prágai strukturalista 
iskola — bár e könyvben még sokszor óvatos - módszereinek 
újraalkalmazása volt, de Sziklay ekkor még a strukturalizmus fogalmá-
ról nem beszél, erre csak egy későbbi Kochol-könyvismertetésben szól, s 
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mutatja azt a fejlődési fázist, hogy a magyar irodalomtudomány a 
strukturalizmus fogalmát csak fokozatosan, az 50-es évek végén és a 
60-as évek elején ismerte meg. 

Mind Sziklay 1956-ban írt Kochol-recenziója, mind pedig az 
ismertetett, eredetileg 1971-ben megjelent, a magyar—szlovák össze-
hasonlító irodalomkutatás feladatait vizsgáló tanulmány az irodalom 
belső fejlődéstörvényeinek vizsgálatát hangsúlyozza, de egyúttal azt is 
kiemeli, hogy a kelet-európai irodalmak tanulmányozása csak a társadal-
mi, nemzetiségpolitikai, eszmetörténeti jelenségek ismeretében és figye-
lembevételével vezethet helyes eredményhez és következtetéshez. E 
követelmény jogosságát és fontosságát legjobban a szerző az eperjesi 
körről szóló, komplex vizsgálatok eredményeként született tanulmánya 
vagy a két ismert szlavista, J. Matl СEuropa und die Sloven, 1964) és 
W. E. Harkins (Karel Őapek, 1.962) könyveihez kapcsolódó aiapos 
elemzései vagy a szerző egyik legszenvedélyesebb írása, L. Gogolák 
könyvének kritikája bizonyítja. 

A megemlékezéseket tartalmazó részben a magyar és a szlovák 
irodalmi és kulturális élet olyan személyiségeinek állít emléket, akik a 
magyar és a szomszédos népek sorsközösségét hangsúlyozták. (Kodály, 
Gáldi László.) 

Az ismertetett, valamint a recenzió elején említett kiadvány még egy 
vonatkozásban szorosan összefügg. Sziklay László a kétoldalú, magyar-
szlovák kapcsolatok sokszor apró, adatfeltáró, filológiai kutató munkát 
igénylő feldolgozásán és e kétoldalú kapcsolatok elméleti kimunkálásán 
keresztül jutott el a kelet-európai irodalmi összefüggések vizsgálatához. 
De már e kötetben közölt tanulmányok is jelentősen hozzájárultak a 
kelet-, illetve kelet-közép-európai irodalom fogalmának kialakításához, 
„befogadásához", az össz-szláv koncepció, a szláv összehasonlító iro-
dalomtudomány erős gátjainak áttöréséhez. Sziklay tanulmányai újabb 
és újabb feladatot jelölnek meg nemcsak a magyar, hanem az egész 
kelet-európai komparatisztikai kutatás számára is, annak fontos, mellőz-
hetetlen forrásai. (Madách, 1977.) 
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