
Hasznos együttm ködé s

A szlovák TUdományos Akadé mia (SZTA) irodalomtu,
dományi inté Zeteinek (többes számban rnondom,
men id nké nl kett  is m ködött párhuzamosan) é s az
MTA 1rodalomtudományi ]nté zeté nek kapcsolatai
csaknem ót é Vtizede tarlanák Kapcsolataink az id k
folyamán külónböZ  formákat öltóttek é s mindegyik,
nek megvolt a különleges tanaima,

A kapcsolatteremt  az akkor mé g csak aIakulóbán
lev  - Irodalomtörté neti lnté zet ifiú  de cé ltudatos
igáZ€atóhe]yettese Klankzaa Tibor Volt, aki l954 no-
Vember l7-é n felkereste az SZTA akkori szlovák 1ro,
dalmi Inté zeté t 1Ústav slovenskej 1iteratú ry SAV) A
szlovák kollé gáknak beszámolt a leend  inlé Zet kUta,
tási terveir l é s feladátáí ól ami ,,A magyár iroda]om
törté nete" cí m  több kötetes m  rnegí rása Vo]t

rldo go,"-dldr, .|ó'eIlé |- e - lé |P löl l á,],"g_
gy jté s é 5 foí ráskutatás a]apján - az addigi isrneí etek
kiegé szí té se, b Ví té se Volt A források é s irodalomtör-
té neti anyagok egy í é szé t szlovákia, llletve Csehsz]o_
Vákia területé n  rizté k K]aniczay Tibol ielezte hogy a
ké t akadé mia közt megkótött egyezmé ny alapján iro,
dalomtöné né szek fognak é rkezni ezek felkutatására,
é s ké rte, amennyiben tudünk legyünk segí tsé €ükre
munkáiukban A köVetkez  é Vben, ]95r,ben kezd _
dött a rnagyar irodalomtörté né szek hosszú  sorának
.se\.zlova,,a, ,óTL -Tdn}LJlId o1e\e. n-Pg.zervp, Á

sé ve] az SZTA Külügyi osztálya a Szlovák lrodalmi ln-
lé Zetet bí zta meg, MiVel é n voltam az inté zet egyetlen
magyarul beszé ló mUnkatáí sa, rám háIult az az egyál_
talán nem könnyú  de megtisztel  feladat, hogy ma-
gyar kollé €áirnnak tolmácsa, kí sé r ie leeyek AZ e]s 
é Vtized a kutatások aranykora Volt Cé pkocsi, sof í
bósé ges napidí i álltak rendelkezé sünkre

Els  Vé dencern Vdr4d Kálmán Voit ak] f leg Móricz-
em]é kek után kutatott ót követte körülbelü] harminc
irodalomtófté né sz az inté zetb l, de aZ ELTE_r l é s Vi,
dé ki egyetemekr ] is Nem akaí ok visszaé ]ni türel-
í nükkel. ezé rt csak né hányukat emlí tem meg KöZöt-
tük Volt pé ldául Blií lii Mjklós, Bóka László, B\dnár
György, Józyf Farkás, Hlndth Káí oIy, Klaniczay Tibor
POmOqáts Bé la, Sraú óki Miklós szawler lózseí , Tahai
Andor, Va]"r/id lmre é s mások, Né hányan közülük több_
ször is iárták SzloVákjában Egyforma elbánásban ré ,
szesülLek a fiatal, kezd  kutatók, aspiránsok is, mint
pé ldául Rdt É ! Rita, Vagy laIÉ ouiú s Józseí

AZ e] re í neg nem szervezett utak nagy id veszte,
sé ggel jártak RöVidesen arra a meggy z dé sre jutot-
tam, hogy magyar kollé gáim kedvez bben tudják ki,
hasznáIni a rendelkezé sú kre álló idót há látogatásu,
|."t a,eg.e, r,on\MdId1,odr é \é |id,dLool e- mdgd| _

Karol Tomií

Az el adás 200l, november |9-é n hangzott el a 'Közös prc-
iektieink" .í m  konferenctán, amelyet a Magtá. Tldományos
Ak2dé Eta é s a szlovák Tudományos Akadé ntá rendé zé tt Po-
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szemé ]yekné l el re ielzem, s köz]öm látogatásuk cé l-
ját é s megrendeleí n a sZüksé ges anyagokat. Í gy gazda-
gább zsákmánnyal té rhettek haza számomra is tanul-
ságosak Voltak ezek az utak. Gyarapí tották ismerelei_
met a magyar irodalomból, é s hazámnak olyan helyei_
re is eljUtottarn, ame]yeket máské pp valószí n leg el_
kerültem Volna. A többhetes együttlé t magyar kollé -
€áimmal né ha hosszantartó jó ismeretsé ggé  vagy ba-
rátáegá Vált

fu szlovák IrodaImi lnté zet munkaköré be nem tar
tozott a magyar irodalom kutatása. Az inté zel munka,
társai a sZlovák,magyar ií odalmi kapcsolatokat is csak
közvetve, a sz]ovák irodalom tóIté neté nek szé lesebb
összefüggé seinek kereté ben tanulmányozták. Amit
azokban aZ é vekben e teí ületen elvé geztem, csak
kedvtelé sb l tettem,

A tudományos együltm ködé s magasabb fo.máiát
a MTA lrodalomtudományi lnté Zeté vel az - l9ó4-ben
n.gá dp -ott - clTA V lág ,od",n e Nyé ]Vi Irlp/ete
lU\,dV (\e!o\ei ,Ieí dI |1 á d,y[o, SAV, |-o.-á ,Át,e
fu inlé zet alapí tó,igaz€alóia Miku]á§ Baka: |l914-
l972] már több kolábbi í rásában han€sú lyozta, hogy
a szlovák szé piroda]om fejl dé sé re a cseheké  mellett,
másik legfontosabb nemzetközi té nyez ké nt, legin-
kább a magyar irodalom hatott, Rámutatott ana is,
hoey ennek mindeddig nern szente]t kell  figyelmet a
szlovák jrodálomkutatás

A té makör megviláeí tására é s az eddigi ré szered,
í né nyek áttekinté sé re az inté zet 1969 novemberé ben
neí nzetközi konferenciát rendezett szomolányban
{smolenice) Ennek jelenl sé gé t eme]te, hogy ez volt
az els  nemzetközi konferencia csehsz]ovákiában,
dné  } á rr.gvdr -oo"lon-nal é s a 5/,ovdl.-I.1dg}"r ií o
dd nl [dp.so]dlo1,|dl 'oclál1,o/otI Negy"",enn.g} ilo_
dalomtörté né sz vett rajtá ré szt Szlovákiából, csehor-
szágból, Né metországból é s Magyaroí szágró], A ma-
gyaroí szági iroda]omtudományt c5 í d5 lstván, Fri.d
lstván, Kaí rr lstván, Nraró Laios, Szihlaa László, varya
Rózsa é s AngyaI Endre ké pviselte Prágából ré szt vetl
.le8 R4{o. Pé -el e§ ielen Vo|,dL,a ),,lovdk:d: n^"gyd-
irodalomtöfté né szek is] csdnln Sándor, Turczel Laios.
Caraj Lajós, Zeman Lász|ó é s Zsilha í iboi szlovák kol_
lé gáik közül ielen Voltak csaknem mjndnyájan, akik e
terü]eten vaIami jelent set alkottak,

Mikuláé  Bako§, programadó el adásában mely-
nek ,,\ s\lovák h a maqaal irodalom ,peciftftus kapcsllatainaft
pr\blé hái" cí met adta - kiemelte hogy e kapcsolatok
kutatásában ú j id szak Vette kezdeté t, AZ irodalmi
kapcsolatok tanulmányozását nem küls , szociálpoli,
|'kal 9,e,nponloL logld{ -ne€hd,;ro7ni, hanem ol iro-
dalmi feil dé s sajátos töwé nyszer sé gei Szüksé ges-
nek tartotta az elavult szempontok frissre váltását, a
szeí kezeti, funkcionális é s tjpológiai össZefüg€é sek
tanulmányozását.



A Mikuláé  Bako§ által kjielölt elmé leti é s módszer-
tani elvek aZ inté zet e€yetlen hungarológusa, Rudolf
Chmel |1939) munkásságában bontakoztak ki chmel
módszeresen, gazdag ií odalomtöné netl anya€ra ala,
pozva, sokré t en é s sokoldalú an dolgozta föl a szlo,
Vák-magyar irodalmi kapcsolatokat, A fejl dé sé ben
mutatkozó párhuzamokat é s elté ré seket Vizsgálta a
ké t nemzet XIX-y,x. századl irodalmában, Kutatásai,
nak eredmé nyeit 1972-ben a ,,Litefitú la \J kontakl\ch" cí -
m  kötetben adta közre amely l99o-ban ,Ka ioaal,m
kapcsalatai" cí men magyar fordí tásban js megielent
Rudolf chmel ezekben az é Vekben mé c egy, a szlovák-
magyar i.odalmi kapcsolatokra Vonatkozó, le.jedel-
mes el szóVal é s b sé ges ieeyzetekkel ellátott do-
kUmentumgy itemé nnyel gazdagí totla a szakirodal-
mat, Az l973-ban megjelent kötel a ,Literárne t)zt'ahu

iovensko,mad' arska' cí met Vi5eli,
A Világirodalmi é s Nyelvi inté zet í eloszlatása után,

a kötelé ké ben dolgozó irodaIomtörlé né szek nagy ré -
sze, az l973,ban alapí tott akadé miai llodalomtudo-
mányi Inté zeté ben folytatta tevé kenysé gé t Ez aZ inté -
Zet biztosí totta a hUngarológiái kutatások folytonos-
ságát, melyeket továbbra is Rudolf Chme] Vé gzett,

AZ SZTA 1rodalomtudományi lnté zeté hez (mely
csaknem hú sz é Vig l973-tól l990,ig m ködött) f z d,
nek az MTA lí odalomtudományj lnté Zeté vel Való kap-
csolatok é s e€yütlmú ködé s ú jabb, hatásosabb formái,
Egyezmé nyekben meghatározott kóZös té mák kUtálá-
sa, e munka eredmé nyeinek közös konferenciákon Va,
jó megvitatásá, májd szakfolyóiratokban, illelve ta,
nulmánykötetekben Va]ó közzé té telú k iellemeZlé k eze-
ket az é veket, A közös kutatásokba a szlovák inté zel a
csehszlovák Tudományos Akadé mia cseh lrodalmi ln-
té zeté nek egyes összehasonlí tó irodalomkUtatással
fogIa]kozó munkatársail is bevonta

Az els  közös vitaülé st az MTA ]rodalorntudományi
Inté zete 1987, iú niu§ 23-25. között Veszpré mben szer-
Vezte meg A tudományos tanácskozás anyagának
nagy lé sze aZ , A,fli ó'ssl?hasanl(thaló é 5 ami nem" cí mmel
ielent meg l989,ben az Ú; .luróra Kisk n),"r'tárban

E konferencia folytatásáké nt szervezte meg a sZlo-
Vák lroda]orntudományi Inté zet aZ alsókorompai
(Dolná Krupá) tudományos tanácskozást l989 jú nius
19-22- köz tt A magyar, cseh é s sZloVák ré szlvev k tj,
Zenhat el adást olvastak fel é s Vitattak meg, Ezek
naqy í é szé í  ,,Dejinq a literatú ra v klntaktoch" |A löté nelen

^ 
a2 i1dalfuak kapcs\latai) cí fien 1990-ben adták ki A

vita amely az jrodalmi folyamatok kölcsönhatásait é s
törté nelmi meghatározóit elemezte sokban hozzájá-
ru]t a nemzeti é í té kí té letek áthidaIásához Klaniczay
Tibor Zárószavában hangsú lyozta, ,. annak ellené re

hogu Í Ontas kutatni é s meghal.áro?.ni , mi az eguedi é s különleqe|
!]z eqaes ircdalnakban mi az, aui meqft lönbözteti  kel min-
den mástól, né Ois az az é né sem, hOE) ma 

^ 
a jö\ bef, is a,

ggabb jelent sé ae leí z a a irár,a(tani í iqaelmünket ami közös

ós összeköl minhet."
A 70-es é s 80-as é vekben a tudományos informá,

ciócseré nek eey másik csatornáját az SZTA me]]et rn -
köd  szlovák lrodálomtudományi Társaság (Liteí áí -
novedná sploé nost' pri sAV) szolgáltatta Miután

l970-ben megválasztotrak a társaság f titkárának,
hozzákezdtem külföldi kapcsolatainak kié pí té sé hez, A
meghí vott el adók köZött több é ]Vonalbeli magyar
irodalomtL]dós is volt, akik táié koztatták a tagságot a
magyar irodalomtudomány id szer  ké rdé seir l, illet,
ve saiál kutatásaikról A í neghÍ Vottak között voltak
sziklaa Lász|ó, F ried IsLván, Királ,István Kla iczau'libaí ,
Köpeczi Bé la subolcsí  Miklós, Tót]i Dezsó.

{ap.sooLa .l' - ln!e/e-l (/irlé - é < Ágyez-nenye\
keretek közt - tovább foh,tatódtak a rendszeNáltás é s
a Szlovák Köztársaság ma€alakulása után is. Mágyar
pdr lere,'l.kFl, dz e,o/d Ldpd),-Jlá-ol alaoiár "rrd "
meggy z dé sre iutottunk, hocy az el z  tanácskozá,
sok szefteá€azó programia helyett a köVetkez  tudo-
mányos é rtekezleten csak egy mindké t inté zetben
megoldásra Váró - té ma mé lyebb, sokoldalú bb meg-
vitatására kell összpontosí tani a figyelmünket,

Ebben a szellemben rendezte meg az MTA 1roda]om-
tudományi lnté zete l992,ben Budapesten ,,A sl2rdelo'
ir1dalna" cí m  konferenciát, Ezt követte l994-ben Po-
zsonYban az SZTA Viláeirodalmj lnté zete é s Szlovák 1ro-

dalrni Inté zete szewezé sé ben ,,Alz ifudal1m a p1sztnadeff

korban" cí m  szaktanácskozás Ké t é v mú ]Va 199ó,ban
isrné t Budapesten találkoztak inté zeteink munkatársaj
,A szüleL  mldunizmus: É ní elí agások a szí uaer köz?- &
keleleurópai ir\dalmában" cí mú  Vitaey lé sen

Jdiro, e2 vol' ir'eZ- eil k eddlcl J,olcó (özö. n-Ur.
katalálkozóia Anyagi lehet sé geink rosszabbodásá,
VaI az egyezmé nyes keretek sz külé sé Vel egyre keve,
sebb kutatót lehet kiküldeni illetve fogadni tudomá,
nyos re ndezvé nyein ken . ,.l\ XX sz]izadi európai iradalmi
alaklqárd\k" cí m  kollokvilmon l999-ben már csak
Kdrdlií trl Judit Vett ré szt Naeyon sáinálluk, hogy 2000
novemberé ben a nagy nernZetköZi ré szvé tellel megva,
lósulí  ,A l,ilágir\dalan k|ncepciói a gl1balizáció klrábak" cí -
met Visel  tudományos konferencián ame]y a kis
né pek irodalmára komoly Veszé lyeket relt  korszak
e]emzé sé t t Zte ki f  cé liáUl magyar partnerünk nem
ké pVisellette magát.

Lehet sé geink ielen]egi korlátozottsága ellené re seí n
mondunk ]e azonban a további rendszeres egyú ttm kó,
dé sr I, az ú j ]ehelsé ges foí mák é s taftalrnak keresé sé -
r l. EZ a kóZös akarat kifeiezé sre iut a következ  három
é Vre sZó]ó e€yezí né nyben amit november l4-é n, baráti
é s bizakodó lé gkörben í n alá Budapeslen SZórlI!/i LásZ-
ló, aZ MTA lí odalomtudornányi lnté zeté nek igazgatója
é s |án KoiÉ ú , áz SZTA Világirodalmj Inté zeté nek igazga-
tóia A magyar akadé miai inté Zet aZ e€yezmé ny szerint
elküldi ké pvisel it a szlovák partnerl inté zet - m fordí ,
tással kapcsolatos - konferenciáiára, a Vilá€iroda]rni ln,
té zet munkatársa pedig ré szt Vesz maid az MTA lroda,
lomludományj lnlé Zete pí ojektjé ben Ez utóbbi a ma-
gyar irodalom fordí tásainak szlovákiai fogadtatásáról, s
a szlovák irodalmi kultú rára gyakorolt hatásáí ól fog
szólni. Ezen kí vü] aZ MTA lroda]omtudományi ]nté zete
meghí \,ta a sz]ovák inté zetet a Peüarca é Vforduló alkal-
mából rendezett nemzetközj konferenciára is Mindké t
fé l közös kutatói plogramon fog gondolkodni ame]ybe
bevonhatia a cseh é s lengyel kutatókat is hogy megfe,
lelienek a Vlsegrádi alapszabályoknak
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