
FRIED ISTVÁN 

A cseh-magyar összehasonlítás útjai 

Joggal, nagyon sokszor idézik kutatók, újságírók, szlavisták Németh László 
Az én cseh utam című esszéjét.1 Jóllehet a hivatkozások célja többnyire kap-
csolattörténeti érdekeltségű, illetőleg a kelet-közép-európai, a közép-európai 
összehasonlítás jogosultságát tekintélyi megnyilatkozással alátámasztó, 
annyiban feltétlenül méltánylandónak minősíthetjük ezt a szűkítő szempon-
tot, hogy a személyes vallomás hitelességével szóló író(-fordítól) a cseh és a 
magyar i rodalom/művelődés lényeges kapcsolódási pontjaira mutat rá, és 
egy következetesen végigjárt történelemszemléletet alkalmaz két iroda-
lom/művelődés együttlátásának/együttláthatásának igazolására. Továbbá: 
Németh László fordításaival2 tevékenyen járult hozzá ezeknek az irodal-
m i / művelődési kontaktusoknak a bővítéséhez, a (nemzet)karakterológiailag 
is fontos alkotásoknak a hozzáférhetővé tételéhez - a magyar olvasó szá-
mára. Németh cseh érdeklődése, cseh tematikájú színműve,3 de még a 
II. József4 idevonatkozó passzusa is árnyalja és rétegzi a magyar olvasónak a 
cseh tudatról, a cseh történelemről való tudását; ugyanez az érdeklődés nyi-
latkozott meg az 1930-as esztendőkben szorgalmazott cseh-magyar-lengyel 
nézőpontú közép-európai történelem kidolgozására tett javaslatainak 
szépirodalmi, esszéisztikus formában történő megformálásakor.5 A magam 
részéről az eddiginél talán jobban hangsúlyoznám a megszakítot tság 
ellenében ható folyamatosságot: hiszen Némethet a történelmi események 
ugyan egy időre távolabb sodorták az 1930-as esztendőkben oly hangsúlyos 
kelet-közép-európai, közép-európai elképzeléseitől, Husz-drámájával, majd 
fordításaival azonban nem egyszerűen visszatalált ide, hanem történelem-
szemléletét kultúraszemléletté módosította. Természetesen szerepe volt 
ebben a Németh László sorsát meghatározó, kedvezőtlen tényezőknek; s 
ebből a szempontból veszteség, hogy az 1930-as években megcélzott tézis, 
nevezetesen a magyar történelemnek kelet-közép-európai, közép-európai 
történelemként való kidolgozása megmaradt az 1930-as évek vázlatos tervei 
között, ugyanakkor némileg ellensúlyozandó a veszteséget, olyan t ípusú 
nemzetkarakterológiai megfigyelések rendszerezésére vállalkozott, amelyek 
éppen nem mentek ritkaságszámba (szintén az 1930-as esztendőkben),6 de 
amelyek irodalomközpontúsága valamelyest védelmet biztosított a túlsá-
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gosan messzire hatoló nemzetkarakterológiai konstrukciókkal szemben.7 S itt 
még egy, eleddig viszonylag kevesebbet emlegetett szempontot iktatnék be. 
Az 1930-as évek nemzetkarakterológiai kísérleteinek támadó-védekező jel-
lege nemigen engedte az összehasonlító módszer alkalmazását: a k i / m i a 
magyar? kérdésre adha tó / adandó válaszok többnyire leszűkültek általában 
egy olyan - az esetek egy bizonyos mennyiségét tekintve felületes - tipolo-
gizálásra, amely ugyan elfedni igyekezett a tipologizálás alapjául szolgáló 
előfeltételezések műviségét, azt a prekoncepciót, amely legfeljebb teleológiai 
eljárásnak engedett szabad kifutást, de amelytől az elhamarkodott általá-
nosítás, a nem kellően indokolt végkövetkeztetés sem állt nagyon távol. 
Hiszen ahová a nemzetkarakterológia általában célzott, az a XVIII. század 
vége óta konstruálódó nemzetegyéniség elhatárolása volt a nemzet /népide-
gen(?) tényezőktől, továbbá a nemzeti történelem hívebbnek tetsző rekonst-
ruálási szándéka, inkább egy autochton nemzetfejlődés vagy az autochto-
nitás ellenében ható, azt gátoló tényezők regisztrálása, konfrontálása. S hogy 
ez nem pusztán magyar sajátságnak tetszik az 1930-as években, azt éppen a 
nagyon sokáig élő-ható cseh példa igazolja: az öröknek tételezett cseh-német 
antagonizmus a cseh történelem magyarázatává, a cseh tulajdonságok 
létesülésének indokolásává válik.8 Németh nemzetkarakterológiája az 1930-
as években nem vagy alig él olyan komparatisztikai módszerrel, amely majd 
Az én cseh utamban fontos szerepet játszik, a magyar történelem, művelődés-
történet alaptípusainak leírása nem vág egészen egybe a magyar történelmet 
közép-európai kontextusban látni/láttatni akaró törekvéssel. így Az én cseh 
utam egyfelől visszatekintés, méghozzá saját előszövegeinek polemikus 
átértékelése, másfelől olyan közös cseh-magyar nemzetkarakterológia fölvá-
zolását vállalja, amely az irodalom- és a gondolkodástörténet tanulságait 
egybevetve mintegy egymáshoz képest komplementer jelenségnek mutatja 
be a cseh és a magyar irodalmat/gondolkodást , amelyek csak (vagy főleg) 
egymással szembesítve kaphatják meg valódi jelentőségüket. Pontosabban 
szólva: létezhet olyan nézőpont, amely ezt a szembesítést a két iro-
da lom/gondo lkodás értékelésének lényegi e lemeként tartja számon. 
Nyilván nem ez az egyetlen szempont arra, hogy irodalmainkat a nemzet-
karakterológia felől szemléljük, az pedig kiváltképpen kétséges: mennyiben 
járul hozzá az efféle olvasás egy irodalomtörténet létesüléséhez, vagy éppen 
egy kelet-közép-európai irodalmi régió9 historikumának rajzához. Az én cseh 
utam ismeretanyaga esetleges, ítéletei ebből következnek, és legalább olyan 
jellemzőek arra, hogy mi jut(hat)ott el egy érdeklődő magyar olvasóhoz, mint 
arra: miféle cseh irodalomtörténeti tuda t szembesülhetett Jirásek magyar 
fordítója tollán a magyar irodalomtörténeti tudattal. Mivel míg a francia, a 
német és az angol irodalomról a XIX. század közepe-vége óta a magyar 
olvasó viszonylagosan teljes képpel rendelkezett, a cseh irodalmi ismereteket 
nem pusztán egyéni érdeklődések véletlene határozta meg, hanem olykor a 
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cseh-magyar politikai viszony is, amely nem feltétlenül kedvezett az alapo-
sabb ismeretek megszerzésére irányuló törekvéseknek. Valamint: Németh 
Lászlónak 1930-as esztendőkbeli kísérlete a közép-európai történelem, kap-
csolattörténet megalapozására nem magyar előzményekre épült (voltak 
ilyenek, jóllehet nem a kutatástörténet homlokterében!), hanem hozzá eset-
legesen eljutott népköltési gyűjtésekre,10 nem magyar szerzők irodalom-
történetére, illetőleg arra a vitára, mely a Szekfű Gyula11 képviselte 
történetírással szemben bontakozott ki. Más kérdés, hogy éppen az 1930-as 
esztendőkben megnő a cseh-magyar kapcsolattörténeti értekezések-kutatá-
sok száma,12 szakfolyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztő lapok közöl-
nek fontos írásokat ebből a tárgykörből. Felnő a kisebbségi sorsba került 
magyarságban egy olyan nemzedék, amelynek a magyar-szláv, magyar -
román (történelmi, irodalmi, zenei, általános kulturális) viszony újragondo-
lása, az ebbe az irányba törő kutatások intenzívebbé tétele szükséglete lesz,13 

mivel a magyar-szláv, magyar-román együttélés új tanulságainak feldolgo-
zása, értelmezése nem egyszerűen impulzusokat kaphat a történeti anyag 
feltárása révén, hanem a jelenné élt történelem fölvetette kérdések igénylik a 
szinkrón és diakrón módszerek együttes alkalmazását. Némethnek az 1930-
as esztendőkben alkotott kelet-közép-európai, közép-európai tárgyú dolgo-
zatai (akár Az én cseh utam című esszéje) ebben a följebb körvonalazott kon-
textusban értékelhetők. Hiszen míg egyfelől vitaszövege a magyar 
történetírás egyoldalúnak minősített, mindenekelőtt Nyugatra tekintő szem-
léletének, és az együttélő népek/nemzetek alkotta régió historikumában 
helyezné el a magyar történelmet, addig a nemzetkarakterológia egyoldalú-
ságait Az én cseh utam konfrontáló módszere látszik szóvá tenni, „felülbírál-
ni", éppen azáltal, hogy nem a kapcsolattörténet véletlenszerűségeire hivat-
kozik, hanem párhuzamokra és ellentétekre, mint amelyek egymással, egy-
máshoz képest, egymás által is (vagy számottevő mértékben így) magya-
rázhatók. 

Nem világos (és a kutatás sem tisztázta, talán mert nem tisztázhatta), hogy 
Az én cseh utam milyen mértékben gondolja tovább az 1930-as esztendők 
kezdeményezéseit, magyarokét és nem magyarokét, a konfrontáló tipoló-
giáét és a máig jelentősnek bizonyuló kapcsolattörténetét. Ugyanis talán nem 
eléggé hangsúlyozott tény, hogy éppen az 1930-as években, a Literaturában, 
az Apollóban, a Korunkban tekintélyes számban láttak napvilágot cseh-ma-
gyar összehasonlító és szembesítő jellegű tanulmányok, ismertetések; hogy 
Sárkány Oszkár nem az egyetlennek bizonyult magyar részről, aki cseh iro-
dalmi problémákkal foglalkozott. A kutatás jórészt föltárta Anton Straka iro-
dalom/kultúra-közvetítői tevékenységét,14 és Karel Capek ilyen i rányú meg-
nyilatkozásairól is vannak ismereteink.15 Az azonban e helyt is kiemelendő: 
még Capek sem hanyagolja el (részint) a komparatisztikai vonatkozásokat, 
(részint) a nemzetkarakterológiára vonatkozó utalásokat. Nádass József 
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1936-os riporteri kérdésére16 nem pusztán a cseh-magyar irodalmi-kul-
turális, sőt, politikai közeledés lehetségességét hangsúlyozza, nem kizárólag 
azt, hogy ismeri és becsüli (feltehetőleg német fordítások alapján, teszem 
hozzá) Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond némely művét, hanem ennél 
merészebbnek tűnő kijelentésekre ragadtatja el magát, mikor így beszél: „Én 
őszintén csodálom a magyar irodalomban azt a biztonságot és készséget, 
ahogy társadalmi osztályokat jellemezni tud, azt a társadalmi, még inkább 
társasági jellemfestést, amely talán nem takar fel mély szociális gyökereket, 
de magabiztos és mindig eltalálja a helyes hangot. A cseh irodalomban talán 
több az őserő, de sokban naivabb és nehézkesebb." 

A kettős irodalom-„portré" óhatatlanul karakterizálásba fu t ki, a jóval 
későbbi Németh László-írással több tekintetben hasonló tónusban. Ám Né-
meth cseh-magyar szembesítésén töprengve, akár meglepőnek vélhetnők, 
mit tart a cseh, illetőleg a magyar irodalom meghatározó tulajdonságának 
Capek - és itt már igen jelentősek az eltérések. Kérdés: mely művek és miféle 
irodalmi mozgások ismerete vezette a cseh szerzőt ilyenféle következtetés 
levonására. Annyi bizonyos, hogy a cseh „őserő" tézise sehol nem tér vissza 
a magyar fejtegetésekben, míg a magyar „társadalmi regények"-nek tu-
lajdonított némi felszínesség vádja (ritkán ugyan, de) magyar kritikusoknál 
is fölmerül. Capek azonban nem áll itt meg; az eltérések leírása sem gátolja 
abban, hogy kijelentse: „Mélyebb rétegeiben azonban a két irodalom, a 
két nép művészete rengeteg közös vonást mutat fel." 

Capekről tudjuk, hogy érdeklődött a népzene és -gyűjtés iránt; megis-
merkedett Bartók Bélával, tisztelte tevékenységét, nézeteivel rokon gondola-
tokat is leírt.17 így igazán figyelemreméltók a népművészetről elmondottak, 
amelyek a mélyrétegekben mutatkozó hasonlóság tézisét erősítették. Ehhez 
nem árt kiegészítésül hozzátenni: Capek a harmincas esztendőkben viszony-
lag sűrűn idézett, ismertetett, fordított szerző volt, nem hiányzott az olyan 
jellemzés sem, mint „Karel Capek(!), a cseh Márai",18 mint ahogy cseh részről 
is mutatkozott fordítói elszántság és befogadói készség.19 S bár Cseh-
szlovákia fölbomlása keresztülhúzta a kultúra közvetítőinek terveit, az 1930-
as évek közepén egyre-másra születtek az olyan értekezések, amelyek nem 
pusztán az ismertetés feladatát teljesítették, hanem tágabb (személyesebb 
é s /vagy egyetemesebb) kontextusba helyezték a cseh-magyar i rodalmi/kul-
turális kapcsolatok értékeléséből és értelmezéséből származtatható tanulsá-
gokat. 

Czuczor László álnéven Dobossy László számolt be a Korunk című folyó-
iratban a maga csehországi, cseh irodalmi és „csehség"-élményéről.20 Hitelét 
többek között a kisebbségiként leélt évtized kölcsönözhette, valamint az a 
tény, hogy Prágában járt egyetemre, a cseh szellemi élet jeles szerkesztő-író-
esszéistájánál, F. X. éaldánáí hallgathatott (világ)irodalmi előadásokat, illető-
leg itt tanulmányozhatta a cseh történelmet, a szociológiai gondolkodást. 
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„...egy Prágába vetődött kisebbségi nemzedék tapasztalataiét foglalja össze 
írásában, abból a helyzetből kiindulva, miszerint egy alföldi, magyar, 
megsértett apák tájékozódni kívánó gyermeke hirtelen addig számára 
elképzelhetetlen világba került. A cseh „realizmus" az,21 ami számára, szá-
mukra a legfeltűnőbb, valamint a „véleménynyilvánítás" szabadságának 
megélése, tudatosulása, valójában egy alapjaiban demokratikus államberen-
dezkedés hétköznapi gyakorlata. Ugyanakkor a csehek és a magyarok között 
létező, meggyökeresedettnek tetsző előítéletek teszik nehézzé a közeledést. 
A bevezető megjegyzéseket történeti áttekintés követi: Dobossy szerint a 
XV. században váltak szét az utak. A szétváló utakat karakterológiai jellegű 
bemutatás szemlélteti, amelyek a társadalmi érintkezés módjaira ugyanúgy 
vonatkoznak, mint a szellemi életben mutatkozó rétegződésre. A csehek ma 
polgárosultabbak - állapítja meg. „Sehol az a merev kontraszt - veti egybe a 
szerző a szlovenszkói magyar városi társadalmat a cseh világgal, leginkább 
Prágáéval - , mely nálunk annyira fáj." Dobossyék nemzedékét nevezték 
aztán „Bat'a-cipős f iatalság"-nak, „újarcú magyarság"-nak; a maguk 
részéről Ady Endre és Szabó Dezső híveiként kezdtek politizálni, irodalom-
mal foglalkozni, szociológiai munkákra vállalkozni. Az a fajta kitekintés, 
amely Dobossy dolgozatában is jelen van, a cseh hétköznapi és szellemi élet 
demokratizmusára irányult, és azt szembesítette egy régebbi típusú össztár-
sadalmi hierarchizáltsággal. Jellemző „tipológiai" megjegyzése: a csehek a 
tanárokat tisztelik, a magyarok a jogászokat, a csehek vallási élete kiegyen-
súlyozottabb, türelmesebb. A város és a falu között nincs a magyaréhoz 
hasonló különbség. „A mi erőnket bénítja az úri magyarság és a szegény 
magyarság közti szakadék." Ebből fakad a következő megállapítás: „A ma-
gyar kultúra inkább osztálykultúra volt, mint a cseh", és az irodalomra 
konkretizálva: „A mi irodalmunkban több a magános nagy költő, az önálló 
alkotó egyéniség, náluk több a középszerű, az átlag." 

S ami az egyik oldalról szemlélve hátránynak tetszik, a másik oldalon 
előnynek bizonyul. Dobossy szerint a kritikusnak, a kritikának a cseheknél 
jóval nagyobb a tekintélye, mint nálunk, „a cseh szellemi életben az intellek-
tuális elem dominál, a magyarban pedig az érzelmi. Náluk a tudat, nálunk az 
ösztön." Ez mintha megfordítása lenne Capek följebb idézett tételének, bár 
ahová Dobossy el akar jutni, igencsak egybevág Capek gondolatával. Annyi 
kiegészítés még szükséges, hogy Dobossyék irodalmi olvasmányaikon kívül 
a kisebbségi magyar életben szerzett, Fábry Zoltán diagnózisára emlékeztető 
tapasztalatai ott érződnek írásának nemcsak a megállapításain: a szenvedé-
lyén is. Jellemzői annak a baloldali, a harmincas években olykor szélső-
baloldali ifjúságnak, amely Európa-szerte naiv reménykedéssel hitt egy el-
jövendő igazságosabb világban, és utópisztikus nézeteit egyeztetni igye-
kezett a harmincas évek második felére „népfrontos"-sá átváltozott kommu-
nista pártokéival. Ki rövidebb, ki valamivel hosszabb ideig maradt foglya 
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ennek az eszmekörnek, amely az osztály nélküli társadalom ígéretével ke-
csegtetett, a kisebbségi kérdést tekintve pedig az államnemzeti elfogultságok 
és megkötöttségek megszüntetését látszott vállalni. Dobossyék szakítottak 
apáik „sérelmi" politikájával, mozgalmuk azonban hamar mutatta a meg-
osztottság jegyeit, világszemléleti és szövetségi kereséseik eltérései rövid idő 
alatt jelezték, hogy mind társadalmi, mind nemzeti, mind esztétikai ellen-
téteik súlyosabbak annál, hogysem megőrizhették volna a szervezkedés ele-
jén megteremtett egységet. A Korunk22 teret biztosított a baloldal és a szél-
sőbal felé tájékozódó ifjúságnak, ám ami ennél lényegesebbnek tetszik: talán 
sehol másutt nem jelent meg ilyen mennyiségben a cseh és a román szépiro-
dalom magyar fordításban, mint itt. Főleg a cseh irodalomból kaphatott jól 
válogatott anyagot az érdeklődő, ugyanakkor az is igaz, hogy a Korunk vi-
szonylag kevés olvasóhoz jutott el, magyarországi terjesztése messze nem 
volt problémamentes. Dobossy írása beleillik a cseh-magyar, általában 
szláv-magyar közeledési kísérletek közé; az említett, Capekkel rokon gon-
dolatot pedig ekképpen fogalmazza meg: a lelkiség alapformájában hason-
lóság jellemzi a két népet. Körülírván a maga „közép-európai" tudatát, célul 
a magyarság és Európa szintézisén való munkálkodását jelöli meg. Itt ka-
nyarodhatunk vissza Németh Lászlónak a Tanúban és másut t közölt eszme-
futtatásaihoz: amit a kisebbségi sorsban felnőtt ifjúság közvetlen tapasztalat-
ból merített, arra Németh László olvasmányaiból érzett rá, s jóllehet az 
„esszéisztikus" megformáltság kevéssé kedvezett a problémakör elméletileg 
megalapozott kidolgozásának, az egyérdekűség irodalmi vetületének, a 
párhuzamok felismertetésének tág teret nyithatott. Kérdéses, milyen mér-
tékű Németh László „ihlető" szerepe az Adyé és Szabó Dezsőé mellett.23 Míg 
a felismert társadalmi igazságtalanságok, az egyoldalúnak tetsző német 
(politikai és szellemi) orientáció ellenében hasznosíthatók voltak Szabó 
Dezső pamfletjei, Ady jakobinus magatartása és újító lelkesültsége lelkes 
fogadtatásban részesült a szlovák, a román, a horvát és a szerb irodalomban, 
nem kevésbé a kisebbségivé lett magyar irodalmakban. Részben az Ady-
értelmezés bizonyult annak a közeledést segítő tényezőnek, amely a szlovák 
és a magyar értelmiségiek között lehetővé tette az együttgondolkodást, az 
együvé tartozás elemeinek megfontolását. És bár a cseh-magyar viszonyla-
tokban efféle közös irodalmi élményről nem vagy nemigen szólhatunk, 
Anton Straka fordítói, szervezői munkálkodása, a Coopération intellectuelle 
konferenciáin létrejött találkozások szintén a kulturális csere és a megértés 
ügyét szolgálták. A prágai egyetemre beiratkozott magyar kisebbségi ifjúság 
cseh olvasmányait sem szabad mellőznünk, amikor Dobossy írásának nem-
zedéki vallomásként való interpretálását szorgalmazzuk: valójában hagyo-
mányértelmezések találkozásából formálódott az a megfontolás, amely túl a 
politikai indítékú megbékélés szükségességén, a magyar irodalom közép-
európaiságának (és közép-európai helyének) elméletileg megalapozottabb 
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végiggondolását sürgette. Hogy mások mellett Dobossy tapasztalataiból 
indult ki, személyes sorsának alakulásából vont le következtetéseket, sőt, 
általánosabb tendenciaként tárgyalta azt, ami esetlegességnek tűnhet, nem 
csökkenti „tárgytörténeti" jelentőségét. Hiszen ami egzaktabb tudományos 
megfontolás szerint súlytalanabbnak tetszhetett, az legalábbis személyes 
hitelességet kölcsönözhetett adatainak, kijelentéseinek; ekképpen társulha-
tott a hasonló jellegű esszékhez, amelyek megállapításaival vitatkozhatott 
vagy egyetérthetett, mindenesetre adataival kiegészíthette a másutt leírtakat. 
Ezeknek az esszéknek a sorában fontos hely illeti meg (a sokáig méltatlanul 
elhallgatott szerző) Szvatkó Pál Csehek és magyarok című írását.24 Az eredeti-
leg az Apollóban publikált esszé már a megjelenés helye miatt is figyelmet 
érdemel, nemkülönben a szerző személye miatt is. Az Apollo „közép-euró-
pai humanizmus"-a közvetítette a XV. század végének, XVI. század elejének 
humanista álmát a közép-európai, „dunatáji" tudós köztársaságról, amely 
nem megvalósulásában, hanem eltervezésében mondható jelentősnek: a 
Jagellók közép-európai birodalmi lehetőségéből a közép-európai kulturális 
kölcsönösség lehetőségének terve nőtt ki, vált maradandóvá az 1930-as esz-
tendők magyar megközelítésében. A közös nyelv (a „nobilissima lingua") 
fölfedezése allegorikus érvényességgel rendelkezhetett, a közös nyelvre 
találás egyfelől a cseh-magyar- lengyel-osztrák humanizmus filológiai 
feltárására késztetett, másfelől a Jagello-birodalom elmulasztott lehetőségeit 
az 1930-as esztendők közelítési-közeledési törekvéseiben vélte föl támaszt-
hatónak, mind az egyérdekűség múltbeli alkalmainak, a dunatáji „köl-
csönösség"-nek (kapcsolattörténeti) fölmutatásával, mind pedig olyan jel-
legű tipológiai vizsgálatokkal, mint amelyeket többek között Szvatkó Pál 
közölt a folyóiratban. Ennek következtében Szvatkó Pál írása az Apollo 
szellemi „stratégiájáénak része, leszámolás a nosztalgikus nagyhatalmi 
ábrándokkal; az új, „dunatáji" orientáció kimunkálása, ezen keresztül a 
m i / k i a magyar? kérdésre adható (rendhagyónak tetsző) felelet egy változa-
tának bemutatása. A személyesség, a kisebbségi tapasztalat Szvatkó írásának 
is fontos mozgatója, a közép-európai összehasonlító kutatás nemcsak okulást 
eredményezhet, hanem „néha új célkitűzés is". Ami megint csak dicséri 
Szvatkó problémalátását, dolgozatában, ha fontos mellékszereplőként is, 
feltűnik Németh László, immár nem csupán hivatkozási tételként, hanem 
tipológiai tárgyként („Peroutkát25 hideg és nyugodt öntudat , Németh 
Lászlót lázongó és háborgó missziós tudat jellemzi"), ugyanakkor az min-
denesetre töprengésre ösztönöz, hogy Németh mint a magyarság és Európa 
viszonyát fejtegető könyvét(?), esszéit(?) szerző alkotó, gondolkodó szerepel, 
nem pedig a magyar és a szomszédos népek kultúráját együttlátó, a kapcso-
latlehetőségeket mérlegelő Tanú-szerkesztőként. Talán azért, mivel Szvatkó a 
Némethétől egészen más kiindulópontot választott, más volt szituáltsága, 
részint a közép-európai föderációs kísérletek húzódnak meg fejtegetéseinek 
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hátterében (és e föderáció feltételei), részint pedig ama tézise, mely szerint 
„A közép-európai népek között a magyar és a cseh két ősformát jelent" 
(Szvatkó kiemelése). Az előbbi megóvja Szvatkót a nosztalgiázástól: Capek-
kel egybehangzóan a Monarchiát szintén az elmulasztott lehetőségek biro-
dalmába sorolja (a tisztikart és a kávéházakat emlegeti a közösségképző 
jelenségek között); Svájc több dolgozatában kissé távolabbi példa, amely 
ugyan elvileg leképződhetne a szlovákiai magyarság létfeltételei között, de 
amelynek ugyancsak „lét"-feltétele „a közép-európai megbékülés", amely 
viszont a kisebbségi kérdés ésszerű rendezésétől függ. S hogy a csehek és 
magyarok a közép-európai lét „ősformái", szinte elengedhetetlenné teszi 
képviselőik számára az „összehasonlító nyelvtudomány, összehasonlító iro-
dalom2 6 és összehasonlító történelem" (ki)művelését. Ennek tanulságait 
Szvatkó ekképpen előlegezi: 

„ A helyzet ma az, hogy a cseh és a magyar forma különbségei okozzák a 
legnagyobb dunai bonyodalmakat, a legérdekesebb tehát az ő alapformáik-
kal tisztába jönni. Mert vannak alapformáik. Két múltba ágyazott nemzet, 
spleenekkel, szokásokkal, a gyöngykagyló fájdalmával kitermelt ékítmé-
nyekkel;27 kultúrával, társadalommal, s két fővárossal, amit diadémként 
rakott a két nemzet Európa közepébe. Prága és Budapest szimbolikusan 
mutatja a hasonlóságot és egyúttal az ellentétet, ami a két nemzet között van: 
a külsőségekben sok az egyező vonás, de bévül hatalmas a különbség." 

S ha korábban (egyes értekezők szerint) a mélystruktúrákban rejtőző 
hasonlóságokról és a felszíni különbségekről volt szó, Szvatkó éppen ellen-
kezőleg, ragaszkodik az egymástól eltérő (egymással diametrálisan szemben 
álló) alapformák téziséhez, szinte két végletként felfogva a cseh és a magyar 
karakterisztikumot, nemzetegyéniséget. S mert (szerinte) „kis népeknél az 
irodalom pozitívabban képviseli a »nemzeti jelleget«, mint a nagyoknál", 
még a hatástörténetet is arra használja Szvatkó, hogy a recepció milyen-
ségéből vezesse le a maga tipológiai kijelentéseit. Beszédes ellenben, hogy a 
forrásul vett két munka közül az egyik (Arne Nóvák cseh irodalomtörténete!) 
Németh László cseh útjának is kezdő állomása volt, Szerb Antal frissen meg-
jelent (1934) magyar irodalomtörténete Szvatkónak másik forrása, az innen 
nyert adatok egybevetése pedig a nemzetkarakterológiát alapozza meg. 
Elsőül a lírai és a racionális gondolkodás irodalmi különbözéseit emlegeti, 
majd Az én cseh utam Németh Lászlójához hasonlóan a modern irodalom 
megteremtésekor már jelentkező eltéréseket hangsúlyozza: 

„ A modern magyar kultúra hordozója inkább a költő és a művész, a cseh 
kultúráé inkább a közíró és a tudós, nem csoda, ha a legújabb időben a költői 
ínyencségekre beállított magyar irodalom elefántcsonttornyot épített, míg a 
cseh tele kézzel vájkál a társadalmi és a szociális problémákban, s csaknem 
politikai pártagitációvá fejlődik. Az újabb cseh irodalmat nyelvészek terem-
tették, Dobrovsky és Jungmann, s emelkedése és esése a legújabb időkig tu-
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dósokkal állt összefüggésben, Kollárral. Safaríkkal, Palackyval és Masaryk-
kal. A művészek (Celakovsky, Mácha, Vrchlicky), ha nem képviseltek világ-
nézeti irányelveket, a kultúrfejlődésre másodlagosan gyakoroltak hatást, míg 
a publicista Havlícek szerepe fejlődéstörténetileg elsőrendű fontosságú. 
A magyar fellendülés elején megjelent Kazinczy, a nyelvújító, és később 
gyakran új utakat vágtak a Széchenyi-szerű jelenségek, de értelmük uralmát 
hamarosan elnyomta a líra és a lendület: Kossuth Lajos. Csehországban a 
költői kísérletezések fúltak a tudósok hatásába, Magyarországon az értelmi 
indulások jelentettek álfejlődést, mert a politikai magatartást is művészek 
szabályozták, mint Vörösmarty, Petőfi, Ady. A cseh világban az új nyugat i 
szél Masarykot hozta, a magyar világban Ady Endrét." 

Ez a kissé terjedelmesebb passzus bizonyára érzékelteti: mit olvasott ki 
Szvatkó irodalomtörténetekből, illetőleg miképpen alkalmazott szociológiai 
elemekkel dúsított szellemtörténeti fejlődéselképzelést nemzetkaraktero-
lógiára. Hogy egy differenciáltabb esztétikai megközelítés még a tényként 
kezelt kijelentéseket is módosíthatja, ezúttal azért nem veendő figyelembe, 
mivel nem irodalomként, hanem társadalomszervező-alkotó minőségként 
tartatnak számon nyelvészeti-irodalmi jelenségek. Az már a Szvatkó-tanul-
mány saját paradoxona, hogy nemzetkarakterológiai szembesítése áteszté-
tizálódik, korántsem fogalmi nyelven előadott kísérlete a metaforákban bő-
velkedő nyelv segítségével visszatalál az irodalmi formához, szinte betét-
történetekkel világítja meg a szerző a cseh és a magyar „észjárás" anti-
nómiáit (mint amilyen Móricz Zsigmond prágai látogatásának anekdotikus 
eseménysora, egy párizsi cseh képzőművészeti kiállítás visszhangja stb.). 
S bár Szvatkó megriadni látszik határozott kijelentéseitől, emígy summázva 
a felmutatott különbözőségek lényegét: „a két literatúrában más-más az iro-
dalom célja és az irodalomtörténeti értékelés", a továbbiakban a történelem for-
dulataiból levezethető tudati változásokat mutatja be, innen következtet a 
cseh i rodalom/kul túra lényegi mozzanataira. Szvatkó szerint a cseh iro-
dalom, művészet, világnézet „szelíden simult Európához, nem teremtett, és 
engedte, hogy a meglévő áramlatok hordozzák"; „az író megjelenése u tán 
nyomban bekerül az egyik kartotékba, s »fejlődése« körülbelül annyit jelent, 
hogy időnként átrakják az egyik kartotékból a másikba". Egészében a cseh 
racionalizmus lehetne az az összegző minősítés, amely a cseh gondolko-
dástörténet különböző fázisaiban helytállónak bizonyulhat. Végeredmény-
ben a jelenkor vagy a modernitás kihívásai egy időben igényelték a cseh és a 
magyar választ, a múlt párhuzamosságai emlékké lettek, a modernitás éppen 
az irodalom össztársadalmi, nemzeti helyének, értékelésének vonzáskörében 
eredményezte a lényegi eltéréseket, amelyek részösszefoglalásként aforisz-
tikus tömörséggel ismétlik a líra és a racionalitás, az irodalom és a tudomány 
dichotómiáit. „Az új idők új dalaiból - emeli ki kurzívval Szvatkó a bekezdés 
lezárását - Csehországban gyengébb irodalom, de erős politika lett, realista 
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kultúra, Magyarországon pazar irodalom és gyengébb politika, tévedésekbe 
süppedő kultúrközélet." Kifejezetten az irodalomra alkalmazva a nemzet-
karakterológiából kivonható tanulságokat, irodalom és európaiság, tárgyias-
ság és szüntelen keresés konfrontálása bukik ki, „kétféle lélek" megnyil-
vánulásaként jellemzi Szvatkó a cseh és a magyar irodalmat, miközben 
kénytelen elismerni, hogy cseh szépirodalmi olvasmányaiból másféle 
impulzusok is áramlottak felé. „A mondottakkal bárki szembeállíthatja a 
csodálatosan eredeti Svejk-könyvet, vagy Jirí Wolker, Brezina műveit. . ." 
Mindezek ellenére, jóllehet nem egészen deríthető ki: mennyire Nóvák és 
Szerb irodalomtörténetére támaszkodva, ragaszkodni látszik tipológiájához: 

„ A cseh irodalom lelkét valahogy inkább a kultúrszomj jellemzi, a tanulni 
vágyás, az ember és a világ megjavításának óhaja, az Európához idomulás, a 
kollektív ritmus, a közösség és a szolidaritás pátosza, a kultúrába és a tár-
sadalomba való beleélés, a demokratikus kisember dalolása. Az új cseh iro-
dalomszemlélet ilyen alapelvek szerint ítél. A magyar lelket a kifejeződési 
vágy, az önmarcangolás, az önkeresés, a formateremtési ösztön, a színek és 
az érzelmek ragyogtatása, az egyéniség kihangsúlyozása hozza az iro-
dalomhoz, s ezt keresi benne leginkább." 

Szvatkó dolgozata utolsó lapjain idézi meg Peroutka és Németh László 
jellemtaninak mondott analíziseit, és a kortársi kísérleteket figyelembe véve 
prognosztizál. Úgy véli, hogy kezdenek megcserélődni a szerepek: „mintha 
a cseh kerülne nyugalmi állapotba, s a magyar a nemzetpubertások nyugta-
lanságába érkezne." Kissé alább: „A Magyarországon éppen elmúlt folyamat 
esedékes a Moldva-parton: a virágzás és a megtermékenyülés után az őszi 
lomha érzés, de Magyarországon az ellentétes folyamat következhet be, ha az 
értelmiség felrázó ereje a múlt századhoz hasonló módon elég erősnek bizonyul" 
(Szvatkó kiemelése). 

A prognózis nem számolt a cseh és a magyar érdekek el lenében 
munkálkodó erőkkel, amelyek már 1936-ban készülődtek arra, hogy Szvatkó 
elemzése időszerűtlenné váljék. A cseh-magyar szembesítés azonban nem 
süllyedt tudománytörténeti emlékké, előbb Dobossy, majd Németh László 
írásaiban a nemzeti irodalmi jelleg körvonalazódását segítette. Meg-
fontolandó, hogy a szerzők nemigen hivatkoztak egymásra, jóllehet há rmuk 
között kimutatható a kapcsolat. Ilyen módon a három említett tanulmány 
inkább az újrakezdést reprezentálja, mint a tudománytörténeti folyamatossá-
got. Az egymásra hivatkozások nélkül azt a látszatot keltik, mintha fejtegeté-
seiknek nem lenne előzménye az anyanyelvi irodalomtörténetben-történet-
írásban, ennélfogva a magános kezdeményezések magyar példájául szolgál-
hatna a cseh-magyar nemzetkarakterológiai dichotómiákban kifejtett szerzői 
mentalitások, lehetőségek, olvasói recepciók elemzése. Valójában az egyes 
dolgozatok nem kizárólag a tárgyukként megjelölt összehasonlító kutatást 
célozták meg, hanem önnön helyzetük leírására vállalkozva, a hivatalosság 
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irodalom- és nemzetszemléletétől eltérő írói törekvések előtt álló nehézsé-
geket is példázták. Szvatkó Pál még az Apollo rokon eszmeiségú munkatár-
sai körében publikálhatott; dolgozata hozzájárulás ahhoz a kelet-közép-euró-
pai, közép-európai irodalom- és mentalitástörténethez, amely az Apollo ifjú 
tudósjelöltjeinek nyelvészeti, irodalomtörténeti, történeti és összehasonlító 
munkásságában fokozatosan bontakozott ki, megteremtvén a magyar 
Közép-Európa-kutatás korszerű tudományos metodológiáját. A Szvatkót 
követő értekezők már a felgyorsuló történelmi események szorításában 
kényszerültek számadásra, hogy aztán Németh László visszatekintő tanul-
mányában összefoglaló igénnyel, a fordítói tapasztalatokkal felvértezetten 
fogalmazódjék meg az akkoriban a magyar tudományosságból kiutasított és 
később sem egyértelműen értékelt imagológiai eljárás cseh-magyar adatokra 
építő változata. Valójában éppen az összefüggésekből kiragadott cseh jelen-
ségek, adatok, írójellemzések az esetlegesek, mintha elsősorban az volna a 
funkciójuk, hogy a magyar irodalomból kitetsző nemzetkép kontrasztanya-
gaként szolgáljanak, hiszen az összehasonlítás/szembesítés segítségével 
markánsabban rajzolhatok ki a nemzeti jelleget reprezentáló vonások. 

Kiváltképpen akkor, ha az irodalmi művek imagológiai értelmezéséből 
következtethetők ki a jellemző tulajdonságok. Ugyanakkor egy irodalmi gon-
dolkodástörténeti elemzés nem pusztán kuriózumként iktathatja be a kritika 
történetébe ezeket az imagológiai értekezéseket. 
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FRIED István, Nemzetjellem - nemzetegyéniség, 
Tekintet, 1988, 3. sz., 62-69, SZEGEDY-
MASZÁK Mihály, The idea of national character. 

A romantic heritage = Concept of national identi-
ty, an interdisciplinary dialogue, Baden-Baden, 
1986, 45-61, Manfred S. FISCHER, Nationale 
Images als Gegenstand Vergleichender Litera-
turgeschichte. Untersuchungen zur Entstehung 
der komparatistischen Imagologie, Bonn, 1981. 
(Bőséges bibliográfia: 222-248.) 

8 FRIED István, Kelet- és Közép-Európa 
között, Bp., 1986, 93. 

9 Uo„ 22-88. 
10 Erről bő válogatásban: NÉMETH 

László, Európai utas, Bp., 1973, 672-694. 
11 NÉMETH László, Szekfü Gyula = Uő, 

Sorskérdések, Bp., 1989, 515-597. 
12 Minthogy külön részletesen n e m lesz 

róla szó, itt említem Sárkány Oszkár mun-
kásságát. Vö. Válogatott tanulmányai, szerk., 
bev., jegyz. SZIKLAY László, Bp., 1974. E dol-
gozat korrektúrázásakor jelent meg BERKES 
Tamás Sárkány Oszkár-kismonográfiája (Bp., 
1998). Teljességre törő bibliográfia, amely a 
csehszlovákiai magyar sajtót is feldolgozza: 
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KÄFER István, A szlovák és a cseh irodalom 
magyar bibliográfiája a kezdetektől 1970-ig, Bp., 
1985. 

13 Részletesebben írok erről SZIKLAY 
László tanulmányköte tének u tószavában: 
Együttélés és többnyelvűség az irodalomban, Bp., 
1987, 234-247. 

14 H a n a KINDLOVÁ, Anton Straka = 
Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi 
kapcsolatok köréből, szerk. Zuzana AD AMOVÁ, 
Karel ROSENBAUM, SZIKLAY László, Bp., 
1965, 421-434. 

15 DOBOSSY László, Karel Óapek, Bp., 1961, 
Uő, Bartók, öapek és a szellemi együttműködés = 
Uő, Előítéletek ellen. Tanulmányok, esszék, Bp., 
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Ferenc, A Literatura írói és írásai 1926-1938, 
Bp., 1962, gépirat az OSZK-ban. 

17 Vö. 15. sz. jegyzetben i. m. 
18 A Hordubal és a Dasenka című művek 

ismertetése: Literatura, 1936, 31. 
19 Korábbi fordítókról, fordításokról: SZE-

NES Erzsi, Kitől tanult meg magyarul a Jókai-
regények cseh fordítója?, Literatura, 1929, 
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várat, A jövő század regényét és az Enyém, tied, 
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Lehetséges, hogy a másik két Jókai-mű cseh 
változata kéziratban maradt. Magyar művek 
újabb cseh fordításairól: A szomszéd népekkel 

való kapcsolataink történetéből, szerk. KEMÉNY 
G. Gábor, Bp., 1961, 733-734, 739-742, 
840-845. 

20 CZUCZOR László, Csehek és magyarok, 
Korunk, 1938, 727-739. 
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GALAMBOS Ferenc, A Korunk repertóriuma, 
Bp., 1970, gépirat az OSZK-ban. 

23 Ennek alaposabb feltárása is szükséges 
volna. Németh Lászlónak és az Apollo szer-
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GREZSA Ferenc, Gaál Gábor és Németh László = 
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24 SZVATKÓ Pál, Csehek és magyarok = A 
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VÁCS László, Pozsony, 1994, 225-246. Más 
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hivatkozom. 

25 Ferdinand Peroutka (1895-1978), liberá-
lis, „pragmatista" újságíró, 1924-1939 között 
a Prítomnost, 1945-1948 között a Dnesek 
szerkesztője, 1948-ban emigrált , a Szabad 
Európa Rádió cseh adásának vezetője lett. 

26 Szvatkó szó szerint fordítja franciából a 
l i t térature comparée-t , amely Paul v a n 
TIEGHEM sokat forgatot t kézikönyvének 
címe: La littérature comparée, Paris, 1931. 

27 A kisebbségi lét e metaforáját elemezte 
CS. GYÍMESI Éva, Gyöngy és homok, Bukarest, 
1991, Uő, Honvágy a hazában, Bukarest, 1994. 

424 


