
olyan adatokat közöl régebbi irodalmunk alkotó 
egyéniségeinek pozsonyi, kassai, eperjesi, komá
romi stb. kapcsolatairól, amelyek más lexikon
ban érthető módon nem találhatók meg, (Mint a 
szerkesztő' előszava elmondja, erre a szelektív 
adatközlésre tervszerűen törekedett a lexikon.) 
De talán még ennél is fontosabb a lexikon isme
retterjesztő és tudatformáló értéke, az a szerepe, 
amelyet az „irodalmi honismeret" fejlesztésében 
betölt. Úgy gondolom, hogy a szlovákiai magyar 
nemzetiség csak hasznát látja egy olyan könyv
nek, amely szülőföldjének és anyanyelvi kultúrá
jának szerves történelmi kapcsolatait mutatja be, 
s minden adatával azt bizonyítja, hogy ez a nem
zetiség nem véletlen jövevény azon a földön, ame
lyen ősidők óta lakik. Pozsony, Kassa, Komárom, 
Losonc, Rimaszombat vagy éppen Eperjes ma
gyar irodalmi kultúrájának ismertetése az anya
nyelvi tudat, a kulturális biztonságérzet fejleszté
sét is szolgálhatja, emellett rámutat arra a baráti 
együttműködésre is, amely a felvidéki városok 
magyar és szlovák értelmisége között fennállott 
az évszázadok folyamán. 

Talán az eddigiekből is kitetszik, hogy a 
Magyar Irodalmi Hagyományok Szlovákiai Lexi
kona mit tartalmaz, pontosabban kikről közöl 
lexikoni cikkeket. Olyan írókról, akik a régi Fel
vidéken éltek, onnan származtak, vagy valami 
egyéb életrajzi kapcsolatban állottak ennek a 
vidéknek a tájaival, városaival. A lexikoni cikkek 
tartalmazzák az illető írók életrajzának és írói 
munkásságának felvidéki vonatkozásait, felsorol
ják az írói életrajzok jelenlegi tárgyi és egyéb 
emlékeit (emléktáblákat, szobrokat, emléknapo
kat). Emellett néhány a felvidéki városokban mű
ködő régebbi magyar irodalmi intézményről (tár
saságról, folyóiratról) is képet ad. Már említet
tem, hogy az írói életrajzokon belül a felvidéki 
kapcsolatok és vonatkozások domborodnak ki. 
Ezeknek a vonatkozásoknak a topográfiai elhe
lyezését igen megkönnyíti a lexikon függelékében 
elhelyezett magyar-szlovák helységnévtár. De lás
suk a lexikoncikkek elkészítésének módszerét. Az 
Arany Jánosnak szentelt lexikoni cikkből pél
dául, nagyon helyesen, megtudjuk, hogy a Kata
lin és A nagyidai cigányok cselekménye a „mai 
Szlovákia területén" játszódik; kár, hogy a köze
lebbi meghatározás (t.i. az, hogy az első elbeszélő 
költemény cselekményének színhelye a Vágra 
néző Budetin vára) már elmarad. Megtudjuk azt 
is, hogy Arany milyen körülmények között láto
gatta meg Madáchot 1862-ben Alsósztregován s 
értesülünk a költő Karolovy Vary-ban (akkori 

közkeletű nevén helyesebben: Karlsbadban) töl
tött gyógyüdüléseinek irodalmi eseményeiről is. 

Érdekes utánanézni, hogy kik azok az írók, 
akiknek felvidéki életét és működését részleteseb
ben mutatja be a lexikon. írjuk ide nevüket: Ady 
Endre, Arany János, Balassi Bálint, Batsányi 
János, Bornemisza Péter, Csokonai Vitéz Mihály, 
Eötvös József, Faludi Ferenc, Gvadányi János, 
Gyöngyösi István, Jókai Mór, Juhász Gyula, Kár
mán József, Kazinczy Ferenc, Krúdy Gyula, 
Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Pázmány Péter, 
Petőfi Sándor, II. Rákóczi Ferenc, Tinódi Sebes
tyén és Tompa Mihály. (S mellettük természete
sen egy sereg kisebb-nagyobb rangú író, írástudó, 
a XVII. században élt Aachs Mihály evangélikus 
lelkésztől az ugyancsak XVII. századi és ugyancsak 
evangélikus lelkész Zólyomi Boldizsárig.) Azt 
azonban, úgy vélem, nem szabad elfelejteni, hogy 
nemcsak a zólyomi Balassi, a komáromi Jókai, az 
alsósztregovai Madách és a szklabonyai Mikszáth, 
nemcsak a Szakolcán tanító Juhász Gyula, az 
Eperjesen vendégeskedő Petőfi és a Kassán nyug
vó Rákóczi Ferenc élete és munkássága tartozik a 
szlovákiai magyar irodalom hagyományai közé, 
hanem a csáktornyai Zrínyi Miklós, az alsónyéki 
Vörösmarty Mihály, az alvinci Kemény Zsigmond 
és a szekszárdi Babits Mihály életműve és emléke
zete is. Nélkülük nincs magyar irodalom, nincs 
szlovákiai magyar irodalom sem. 

Pomogáts Béla 

Oleg Rosszijanov: „A világ újra épül . . . " Petőfi
től Mesterháziig. Bp. 1981. Európa K. 317 1. 

Szakosodó világunkban a szakosodási hajlam 
már jó ideje utolérte a történelemmel, irodalom
mal foglalkozó szakembereket is. Egy történeti 
korszak vagy még inkább annak egy problémája, 
egy életmű, esetleg annak is csak egy vonulata — 
ez képezi a mai tudósok életművét. Petőfi-, Ady-
szakértőkre, Nyugat-specialistákra, József Attila
kutatókra stb. tagozódik a tudományos élet. Egy-
egy kiváló szintetizáló elme persze kivétel, de 
többnyire ritkán merészkednek el fő témájuktól a 
kutatók. Nincs ez másképp akkor sem, ha világ
irodalmi tárgyat választ a tudós. Ugyanez a hely
zet a többi országban is. így hát Oleg Rosszijanov 
könyve (és munkássága) a kivételek közé tarto
zik, mert Petőfitől a mai magyar irodalomig, lírát 
és prózát egyaránt figyelve, majd mindegyik 
jelentős alkotóval foglalkozik. És nem is akár
hogyan. Többről van itt szó, mint a magyar iro-
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dalom külhoni népszerűsítéséről, elő- és utósza
vakról, rövid élet- és pályarajzokról. Oleg Rosszi-
janov tapasztalt elemző, a hagyományos mód
szereket alkalmazza, de azokat nagy hozzáértés
sel. Az a típusú irodalmár, aki úgy tud hozzá
nyúlni százvalahány éves művekhez is, hogy azok
ról rögvest lehullik a por, és érdeklődést keltő 
olvasmányokká válnak. És ez egyáltalán nem 
kevés. Talán a prózai művek engedelmesebben 
simulnak a kezéhez mint a versek, itt talán csak 
Ady kivétel, legalábbis ez a kötete ezt sugallja. 
József Attila komplex képei például, sajnos, 
atomjaira hullanak elemzése során. 

Mint megállapítottuk, az olvasmányélményt 
rekonstruálni nagyon tudó elemzővel van dol
gunk. Az élmény felőli közelítés azonban nagyon 
sok szubjektív elemet tartalmaz. így van ez 
Rosszijanovnál is. Nem egyforma intenzitással 
tudja befogadni a különböző prózai műveket. 
Jókai, Mikszáth, Molnár Ferenc, Kaffka Margit 
hősei világába mélyebben tud beleférkőzni, így 
ezek az elemzések a sikerültebbek, míg Móricz 
vagy Veres Péter szikárabb alakjai nem ragadják 
meg igazán, tehát az analízis sem jut túl a korrekt 
számbavételen. 

Mi jellemzi Rosszijanov módszerét? Többnyi
re egy síkon folytatja az analízist, nem egymásra 
épülő struktúrák felfejtéséről van itt szó. Jókai 
Egy magyar nábobja például sok szempontból 
megközelíthető, lehetne eszmetörténetileg vizs
gálni a liberalizmus és annak differenciálható vál
fajai felől, végig lehetne követni szociológiailag a 
magyar nemesség tagozódását, írhatna Jókai tör
téneti módszere és a valóságos történelem viszo
nyáról, a romantika és a realizmus eszköztárának 
alkalmazásáról az írói megjelenítésben, és sorol
hatnánk. Rosszijanov legfontosabb területe azon
ban a jellemábrázolás, a hősök vizsgálata pszicho
lógiai, de nem szociálpszichológiai módszerrel. A 
szerző a kötet első tanulmányában maga ad vala
miféle elemzői ars poeticát: „Az önmérséklet, 
mint mindenütt, a költészetben is, és alighanem 
az irodalmi elemzésben is erény. Ne áltassuk ma
gunkat azzal, hogy mindent képesek volnánk egy
szerre megragadni, elégedjünk meg azzal, ha sike
rül bevilágítanunk - pontosabban szólva: egy 
fénysugarat vetnünk valamely előre meghatáro
zott irányba, de elég erősét és elég éleset ahhoz, 
hogy mélyebbre pillanthassunk a mikrostruktú
ra ba'. (Petőfi utóélete. 7.1.) Ez az előre meghatá
rozott irány azonban többnyire hiányzik Rosszi
janov tanulmányaiból. A jellemábrázoláson túl, 
ami érdekli a magyar irodalom avatott kutatóját, 
az a vizsgált mű korszerűsége. Mondhatnánk, a 

korszerűség az egyik kulcsszava tanulmányainak. 
Ügy hiszem, a múlt értékeinek megőrzésére irá
nyuló gesztuson túl, van ebben a korszerűség-
hangoztatásban valamiféle ma már meghaladott, 
aktualizálási igény is. Az elemző feladata legyen 
az, hogy az irodalmi mű több rétegét felfejtse, 
gondolatgazdagságát kibontakoztassa, rámutasson 
a művész titkaira, melyekkel mindezt megalkotta 
- hogy csak rendkívül szegényesen a legfonto-
sabbakra mutassunk rá - , valamilyen szinten rep
rodukálni tudja az író és kora társadalmának 
viszonyát, és hogy ez milyen mélységben sikerül 
neki, az már elárulja többek közt a mű korszerű
ségi fokát is. A feladat azonban nem lehet az, 
hogy egy előre deklarált korszerűsítési szándék
hoz keresgél a kutató a műben gondolatokat, 
hősöket, megközelítési módokat. 

Ami azonban mindegyik Rosszijanov-írásban 
megragadja az olvasót, az a magyar kultúra alapos 
ismerete és szeretete. 

Ratzky Rita 

Komját Irén: Egy költői életmű gyökerei. Kormát 
Aladár verseinek keletkezéstörténete. Bp. 1981. 
Szépirodalmi K. 251 1. 

Komját Aladár költészetének java terméséből 
választott ki harminc verset a szerző, a költő 
hagyatékának hű gondozója, hogy rajtuk keresz
tül szemléltesse az egész életmű legfőbb sajátos
ságait, hogy egy fölfelé ívelő, de tragikusan korán 
lezárult pálya legjelentősebb állomásainak hátte
rét felvázolva engedjen bepillantást egy sajátos 
ars poetica alakulásába. 

Köztudott, hogy Komját Aladár, az „első 
kommunista költő" tudatosan törekedett rá, 
hogy költői formáit a forradalom szolgálatába 
állítsa. Különösen nyilvánvaló lesz ez korai avant
gárd korszakának lezáródása, Kassák szellemi-köl
tői befolyásának megszűnte után, amikor az 
avantgárdban gyökerező nyelvi darabosságot a 
már-már puritán, tőmondatos egyszerűség váltja 
fel, és amely inkább belső alkata kifejezéseként, 
mintsem agitációs szándékként jut érvényre külső 
ornamentikától mentes direkt kifejezésmódjában. 
Az is jellemzője a Komját Aladár költészetének, 
hogy benne közvetlenül alakulnak át esztétikai 
kifejezésmóddá a kor politikai-társadalmi mozgá
sai, ületve ideológiai és osztálykonfliktusai. Elég, 
ha csak utalunk olyan verseire, mint az Új Inter
nacionálé, a Hitvalló dac, vagy a Hamburg Októ
bere és már a harmincas évekből A proletár forra-
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