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KÄFER ISTVÁN: A SZLOVÁK 
ÉS A CSEH IRODALOM 

MAGYAR BIBLIOGRÁFIÁJA 
A KEZDETEKTŐL 1970-IG 

Itt van hát előttünk az asztalon egy terjedelmes bibliográfia, melyet 
ugyancsak megillet a „várva várt" jelző : a segédkönyveknek abból a 
műfajából való, amely minden kétoldalú komparatisztikai kutatás-
nak — paradox módon — egyrészt nélkülözhetetlen feltétele, más-
részt igen fontos eredménye, s amely — ha megfelel a követelmé-
nyeknek — a kutatást nemcsak szolgálja, hanem serkenti, sőt ihleti is. 

Már maga a cím is sokat elárul. Mindenekelőtt azt, hogy egy 
szomszédos ország irodalmának magyar fogadtatásáról van szó. Egy 
oslói vagy lisszaboni tudósnak is bizonyára jelentős segítséget nyújt-
hat egy ehhez hasonló bibliográfia a portugál—norvég kapcsolatok 
és egyéb vonatkozások feltérképezéséhez, de a szomszédság ténye a 
bilaterális komparatisztikában mindig külön súlytöbblettel esik a 
latba. Másodszor: kiderül a címből, hogy ez a bibliográfia nem egy, 
hanem két nemzet irodalmának a fogadtatását regisztrálja, mégpedig 
egymástól elkülönítve, s ez ma már nem is képzelhető másként, még 
ha tudatában vagyunk is annak, hogy némely esetben — különösen 
a régebbi korokban — a cseh és a szlovák irodalom nem választható 
külön minden esetben egyértelmű következetességgel: vannak határ-
esetek, átcsapások, a nyelvközösségből eredő átfedések stb. Harmad-
szor: Käfer bibliográfiájának címében — és szerkezetében — fel van 
cserélve az északi szomszédállam hivatalos elnevezésében szereplő két 
nemzet megszokott sorrendje. Érteni vélem, miért. Nyilván nem csu-
pán mennyiségi meggondolásból: a szlovák anyag túlsúlya kétség-
telen, de nem olyan elsöprő, mint hittük volna. A könyvben fel-
jegyzett 21 708 tételből 10 224 a „tisztán" szlovák, de a „tisztán" 
cseh vonatkozásúakra is jut 8759. (A maradék „kapcsolattörté-
neti" adat.) Ennél fontosabb azonban az a körülmény, hogy a ma-
gyar irodalom érintkezése a szlovákkal a századok során közvetle-
nebb: elsődlegesebb és egybefonódóbb volt, mint a csehvel. Lényegé-
ben egy ország határain belül élt a magyar és a szlovák nemzet 
egésze, a történelmi Magyarország területén, állandó, bár változó 
jellegű kölcsönhatásban. Talán különös, hogy egy bibliográfiai mű 
örvén térek ki egy terminológiai jelenségre, mely tapasztalatom sze-
rint magyar nyelvterületen, kivált a fiatalabb nemzedék előtt jobbára 
ismeretlen, és kellő megvilágítás hiányában félreértések forrásává 
válhat. Míg magyarul mindig Magyarországot mondunk (nincs is rá 
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más szavunk), a szlovák és a cseh nyelvi úzus szerint más-más szó 
jelöli az 1918 előtti országot s az 1918 utánit, beleértve a mait: az 
első „Uhorsko" vagy „Uhry", a másik „Madarsko". Az előbbi név, 
bár szintén a történeti Magyarország relatív számbeli fölényben levő 
nemzetétől, a magyartól vette eredetét, azt az állammá szerveződött 
tágabb földrajzi egységet jelentette, amelynek keretében a magyar-
sággal együtt több más nemzet is élt. Itt tehát az irodalmi kölcsön-
hatás szerves és sokrétű volt, az értelmiség két- vagy többnyelvűsége 
(a latinitásról nem is szólva) inkább szabály, mint kivétel. A cseh 
irodalom inkább egy párhuzamosan, bár sok tekintetben hasonlóan 
fejlődő, de mégis távolabbi és független jelenség volt. (Igaz viszont, 
hogy évszázadokon át ez is egy még tágabb történeti egység: a 
Habsburg-birodalom keretében élt a magyarral és a vele — más 
okokból és módon — ugyancsak kölcsönhatásban levő szlovákkal; 
s az is, akárcsak a magyar, sokszor pillantgatott kényszerűen, de 
egyszersmind kíváncsian és tudnivágyóan Bécs felé. A szlovák iro-
dalommal inkább a kontaktusok révén, a csehvel inkább az analógiás 
jelenségek okán került a magyar kapcsolatba. 

Ha már most a kötet érdemi méltatásába fogunk, felsorolhatnánk 
természetesen látatlanban is egy sereg fenntartást: azt, ami úgy-
szólván minden bibliográfiáról a priori, olcsón és kockázat nélkül 
elmondható. Hogy nem teljes, hogy adatai fogyatékosak, arányai 
vitathatók, excerpált forrásainak megválasztása és megrostálása nem 
mindig optimális. Egy száz százalékig tökéletes bibliográfia a filoló-
giai álmok birodalmába tartozik. Mértéke a negatív bizonyosság 
volna, melyre minden kutató hasztalan áhítozik: annak elmondha-
tása, hogy amit nem találok meg benne, az nincsen. 

Az efféle hozzáállás meddő volna és az adott esetben indokolatlan is. 
Jobb inkább azt venni számba, ami benne van a könyvben, s amiért 
vitathatatlanul hála illeti a művet, illetve szerzőjét. 

Mondottuk már, több mint húszezer tétel van benne, megannyi 
pozitív bizonyosság. A recenzens a saját kárán tapasztalta ezt nyom-
ban, mihelyt a bibliográfiát használni kezdte. Csak valamivel koráb-
ban írta volt le — s tette közzé nyomtatásban! — Martin Rázus 
szlovák költő Aranyhoz írt verse kapcsán ezt a mondatot: „ A z Arany 
előtt tisztelgő szonettnek nem áll rendelkezésemre magyar fordítása, 
nem is tudom, van-e?" Nos: van. Sovány mentség (ha ugyan egyálta-
lán az) lett volna arra hivatkoznom, hogy a fejem egyre kevésbé káp-
talan: emlékeznem kellett, illett vagy lehetett volna arra, hogy az 
említett költeménynek Fried Istvántól származó teljes magyar for-
dítása a Kemény G. Gábor összeállításában megjelent „A szomszéd 
népekkel való kapcsolataink történetéből" című kötet (Budapest, 
1962) 408. lapján föllelhető. De természetesen szó sem lehetne ment-
ségről Käfer után, mármint „a Käfer" után. 
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A retrospektív bibliográfiáknak ez az elsődleges, a memóriát teher-
mentesítő, a szúrópróbákat fölöslegessé tevő elemi haszna persze 
közhely: hiszen ez a rendeltetésük. Nem akadékoskodás tehát, ha 
mégis számot adunk némely hiányérzetünkről. Ha már a lexikon-
cikkeket is felveszi (helyesen is teszi), talán nem ártott volna itt 
viszonylag könnyűszerrel elérhető teljességre törekedni: a feldolgo-
zott könyvek között nem szerepel vagy legalábbis nem találom nyo-
mát az 1947-ben megjelent Révay—Kőhalmi-féle Hungária irodalmi 
lexikonnak, mely — bármiképpen is vélekedjen ki-ki e mű szakmai 
értékéről, ami egyébiránt ez esetben amúgy is másodlagos szem-
pont — műfaji tekintetben nem különbözik elvileg a Benedek Marcell 
szerkesztette 1927-es Irodalmi Lexikontól, sőt a hatvanas években 
kiadott háromkötetes Magyar Irodalmi Lexikonlói sem. Sajtóhiba 
nélkül sem képzelhető el ekkora kiadvány, de — ami bibliográfiánál 
különlegesen sajnálatos — itt találomra is elég sokra bukkanunk. 
Egyik első találkozásom a könyvvel mindjárt ennek jegyében történt: 
Karel Capek egy novellájának ( Ukfizování) autentikus magyar címét 
tudakolták nálam, s a bibliográfia itt Keresztre-feszítésként közli, 
holott, mint utóbb a Történelmi görbe tükörben megállapítottam, a 
kötőjel téves, a helyes cím: Keresztrefeszítés — így jelent meg. 
A Capek-elbeszélések közt több ilyen is akad: az 12071. sz. tételben 
„Provétron" a helyes „Povëtron" helyett, az 12164. számúban „Jako 
starych íasú" „Jako za starych casü" helyett, 13481.: „Kún byl 
bezhlaví", helyesen „bezhlavy", ezt a Halas-verset különben sem 
Palotai Boris fordította, hanem Dénes Endre ( = Zádor András). 
A jelek szerint gazdag zsákmánnyal térhetnénk meg egy rosszindulatú 
sajtóhiba-vadászatról, de az vesse a bibliográfusra az első követ, aki 
hibátlant produkálna ennyi idegen nyelvű szöveg kiadásánál. Mind-
ezzel tehát inkább csak a recenzensi okvetetlenkedés szinte obligát 
kötelmét rójuk le, fenntartva alapvetően rendkívül elismerő érték-
ítéletünket. 

Azontúl persze, hogy temérdek adattal gazdagít e mű, roppant 
elmemozdító is. A feltételezett arányeltolódások nemcsak onnan 
erednek, hogy a szerző otthonosabb egyik vagy másik korszakban, 
nemcsak voluntárisak (vagy csak bizonyos mértékig azok); közre-
játszik ilyenkor a feldolgozott anyag természete is, mely kiköveteli a 
magáét. Egy ilyen, valósággal izgalmas faktografikus anyag birtoká-
ban meglódul a fantázia is: számolni, rendezni, csoportosítani, ki-
olvasni vagy kikövetkeztetni a mennyiségi mutatószámokból a kor-
szakok tendenciáit, jellegét. Az anyag témákat sugall: a mindenkori 
viszonyulás módjának és mérvének immár nem bibliográfiai eljárás-
sal leíró, hanem elméleti és történeti vizsgálatát, elemzését. Legendá-
kat oszlathat el vagy szállíthat kellő mértékükre; vallhat arról, 
mikor, kik részéről s mi okból csökkent vagy nőtt az érdeklődés. 
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(Bizonyíthatjuk és pontosíthatjuk például, amit eddig is tudtunk, 
hogy a dualizmus korában cseh részről figyelemmel kísérték a magyar 
irodalmat és irodalmi életet, magyar részről viszont a cseh literatúra 
iránt majdnem közönnyel viseltettek.) Bibliográfia és kutatás kölcsö-
nös összefüggése ritkán válik oly beszédessé, mint ezen az anyagon 
szemlélve, s ez joggal emelheti a bibliográfus önérzetét. 

Végezetül szó esik a műben — s eddigi fogadtatásában — az 
inverz bibliográfia szükségességéről is, a magyar irodalom cseh, 
illetve szlovák fogadtatásának hasonló kimutatásáról. Talán nem árt 
erről itt is elejtenünk néhány szót. Ennek a másik, fordított bibliográ-
fiának a munkálatai, előkészületei nem jutottak s nem is juthattak el 
ily messzire, de jelentést tehetünk ígéretes csíráiról. A csehszlovákiai 
hungarisztika (hungarológia) bibliográfiáját igen széles alapokon már 
1971-ben megindította a brnói egyetem balkanológiai és hungariszti-
kai kabinetje, vezetőjének, Richard Prazáknak érdeméből: az eddig 
megjelent négy sokszorosított füzet az 1966-tól 1977-ig terjedő kor-
szakot öleli fel. Prazák munkatársai Marta Romportlová s utóbb 
még Jirí Cvetler. Ez a kiadvány majdnem minden magyar vonatko-
zású csehszlovákiai közleményre kiterjed, természetesen megrostált 
forrásokból válogatva. Hatalmas gyűjtéssel rendelkezik Marcella 
Husová-Rossová, a Csehszlovák Tudományos Akadémia cseh és 
világirodalmi intézetének tudományos munkatársa; már eddig pub-
likált eredményei alapján is úgy tűnik, hogy legalábbis a dualizmus 
korától kezdődően tőle várható a magyar irodalom cseh bibliográ-
fiájához a legjelentősebb hozzájárulás. Ami a könyv alakban meg-
jelent műveket illeti, 1945-től mindmáig megvan a teljes áttekintés. 
Az előzményeket illetően: egyéni s bizonyos értelemben elszigetelt, 
de úttörő tett volt Miloslava Knappovának és Hana Kindlovának, 
a prágai bölcsészkar egykori hallgatóinak szakdolgozata, melyek 
— a szakdolgozat adta objektív korlátokon belül — kiterjedtek a 
kéziratokra is. E két munka nyomtatásban megjelent nem bibliográ-
fiai jellegű fejezeteire a kapcsolattörténeti részben Käfer István 
bibliográfiája is utal. Cseh oldalon bizonyára kevésbé kedvezőek a 
lehetőségek, de „a karaván halad" itt is, s idővel akár egyéni teljesít-
ményként, akár egy előre nem látható személyi és területi munka-
megosztásban bizonyára létrejön a Kâfer-féle bibliográfia „pendant"-
ja, hogy a komparatisztika e rendkívül szövevényes kérdéseivel fog-
lalkozó kutatók ünnepe teljes legyen. (Akadémiai Kiadó, 1985.) 
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