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Kovács Endre „Szemben a történelemmel" című gondolatébresztő 
művében, amely a régi Magyarország nemzetiségi kérdésének fejlődését 
elemzi a legrégibb időktől kezdve egészen e történelmi ál lamalakulat 
széthullásáig, 1918-ig, újból megkísérelte, hogy — nézeteit elődeivel, 
főleg marxis ta elődeivel konfrontálva és velük vitatkozva — meghatá-
rozza a nemzet fogalmát.1 A kitűnő könyvben, amely elfogulatlanságá-
val e kérdés könyvtárnyi i rodalmának csaknem valamennyi művét felül-
múlja, a szerzőnek éppen e ' meghatározás sikerült a legkevésbé. Meg 
tud juk érteni ennek az okát; maga Kovács is rámutat , hogy a nemzet 
történeti, a történelmi fejlődés folyamán változó fogalom: nem volt 
öröktől fogva és egyszer el fog halni. A feudális, a polgári, ma jd a szo-
cialista nemzet fogalmának is megvannak a maga árnyalatai . Nyilván-
való, hogy ezek az árnyalatok nemcsak az egyes népek (etnikumok) f e j -
lődési periódusainak történeti eltolódása (décalage chronologique), ha -
nem az egyes régiók szerint is változnak. Különösen ar ra a régióra (zó-
nára) vonatkozik ez, amelyet azóta, hogy a magyar komparat iszt ikában 
a tipológia módszerét alkalmazzuk. Kelet-Közép-Európának nevezünk. 
Minden egyes nemzeti irodalom önálló, autonóm jelenség: ennek a két-
ségtelen ténynek a teljes elismerése mellett nem lehet észre nem ven-
nünk a párhuzamos vonásokat e régió kul turá inak fejlődésében: egy-
máshoz hasonló típusokról van szó, amelyek e t á j viharos történelme, 
sajátos gazdasági-társadalmi-politikai fejlődése folyamán, olyan légkör-
ben alakultak ki, amely még akkor is közös, azonos vagy legalábbis 
hasonló volt, amikor — főleg a XIX. század folyamán és századunk 
elején — a szóban forgó népek éppen a nemzeti fejlődés, a nemzeti ér-
vényesülés, a nemzeti jogok szempontjából harcba álltak egymással. 

így történt, hogy nálunk a nemzeti nyelv érvényesítéséért fo lyta-
tott harc e küzdelmek egyik legszembeötlőbb jelensége. A nemzet fogal-
mának marxis ta meghatározásában is ott szerepel kr i té r iumként a nyelv: 
bármilyen éles vi ták is fo lynak a részletkérdésekről, azt egyetlen kuta tó 
sem tagadja — és mi sem tagadhat juk —, hogy mind a polgári, mind a 
szocialista nemzet fogalmához s annak minden árnyalatához a nemzeti 
nyelv szervesen hozzátartozik. Közhely, s így most itt csak futólag ér int-
jük, hogy éppen a mi régiónkban (zónánkban) a XVIII. század közepétől 
egészen a XIX. század közepéig, sőt, i t t -ot t a második feléig húzódó 
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nyelvújí tási , modern nyelv-teremtési harcok a polgári nemzet k ia laku-
lásának legfőbb eszközei. 

S mégis: ta lán sehol a világon nem találunk annyi írót és költőt, 
akik a lekülönbözőbb korokban nemcsak annak az e tn ikumnak a nyel-
vén szólaltak meg, amelyből származtak, hanem egy vagy két más nyel-
ven is — mint éppen Kelet-Közép-Európában. 

Három kérdésre szeretnénk válaszolni e jelenség futólagos elemzé-
sével, előre bocsátva, hogy teljességre törekedni egy rövid előadásban 
lehetetlen, nem is tudunk; az egy monográfia fe ladata volna. I t t csak 
példákkal szeretnék il lusztrálni: 1) mi a többnyelvűség oka? 2) vannak-e 
következményei a nemzet i rodalmának fejlődésében, amelynek az etni-
kumából a kérdéses író, illetőleg költő származik? s végül — 3) befo-
lyásolja-e és ha igen, mennyi re befolyásolja ez a jelenség az érdekel t író 
nemzetfogalmát? 

Ne keltsen meglepetést, hogy egy távol-keleti példával igyekszünk 
megütni fej tegetéseink a laphangját . Amikor Paul Gauguin, a neves f r a n -
cia festő, aki élete jelentős részét a déltengeri szigeteken töltötte, Pa -
peeté-ből, Tahiti fővárosából a Marquises-szigetek egyikére, Atuonába 
hajózott át, ott egy különös kísérő csatlakozott melléje. Nguyen Van 
Cam volt az eredeti neve, de á l ta lában Ky Dong néven ismerték. Indo-
kínából, az ú j f ranc ia gyarmatró l deportál ták előbb Tahitire, m a j d 
Atuonába a kor hivatalos f rancia indoklása szerint „ forradalmi" tevé-
kenysége miatt . Méltán tekinthető a vietnamiak francia-el lenes szabad-
ságharca egyik elődjének. Hogyan let t azzá? Sa já t anyanyelvén is írt, 
de: „Mint oly sok más nacionalista érzelmű bennszülött értelmiségi a 
f rancia gyarmatokon, ő is akkor szívta magába for rada lmi eszméit, ami-
kor egy f rancia l íceumban tanult , ahol ugyanakkor a f rancia művészet, 
zene és irodalom megbecsülését is elsajátí totta. Olyan jól megtanul t 
franciául , hogy még verseket is í r t ezen a nyelven. Ránk marad t egy 
a lexandrinusokban í r t költeménye, amely Gauguin megérkezéséről 
s z ó l . . . " 2 Aránylag korai példa, később, a dekolonizációs mozgalmak 
időszakában számtalan esetben fordul elő, hogy a gyarmat i sorban élő 
nép fia gyarmat ta r tó ja haladószellemű (sőt: forradalmi) ku l tú rá jából 
táplálkozva, annak nyelvén vívja ki szellemi, ma jd politikai szabadsá-
gát. „Négri tude": idézzük f ranciául a kifejezést, amely ide kívánkozik. 
Vajon a f ranciául író, de népe szabadságharcáért lelkesedő Csád köz-
társaságbeli művésznek vagy az éppen portugálul éneklő angolainak 
a nemzeti öntudatában lényeges szerepet játszik-e a nyelv, amelyen éne-
kel? Talán nem követek el hibát, ha ebben az elméleti fej tegetésben egy 
anekdotikus esettel akarom megerősíteni, amit mondani akarok. Öntu-
datos, Fidel Castro élcsapatához tartozó, a mi műegyetemünkön tanuló 
f ia ta lemberről van szó. Kubá t val l ja hazájának, szinte matemat ika i pon-
tossággal lehet fermélni ra j ta , hogy alakul ki benne s nemzedéktársai-
ban a kubai szocialista nemzeti öntudat . Ugyanakkor : büszke rá, hogy 
néger ősei az első ha jók egyikével kerül tek Afr ikából a szigetre, hogy 
spanyol az anyanyelve és a spanyol irodalmat a világirodalom egyik 
legjelentősebb tényezőjének mondja . 

Az eddigiekkel ta lán sikerült bemutatnom, hogy a kérdés mennyire 
bonyolult. 
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S bonyolult a vi lágnak minden olyan tá ján , ahol nemcsak „ural-
kodó" és „elnyomott" népekről, s e népek között fejlődésbeli különbsé-
gekről van szó, hanem ott is, ahol két vagy több nép él egymás mellett 
vagy ahol különböző népek szimbiózisának vagyunk a tanúi . Kelet-Kö-
zép-Európa az emberiség kulturál is fejlődésének éppen ilyen régiója. 
A mindennapok emberének, az á t lagembernek a többnyelvűsége i t t 
nemcsak a múl tban, — ma sem ismeretlen. Hogyan tudunk néhány 
kiragadott példán az előbb fel te t t három kérdésre a mi tágabb hazánk-
kal, régiónkkal kapcsolatban válaszolni? 

Bél Mátyás, a XVIII. századnak etnikai szempontból félig szlovák, 
félig magyar poliszisztora, aki Németországból származó erudiciójával 
lendítet te fel — éspedig nem egyszer kollektív munkáva l — a tör ténet i 
Magyarország (Hungária) történetírását , fö ldra jz tudományát , s volt 
nyelvtanár , pedagógus, pietista teológus egy személyben, nem két hanem 
négy nyelven is írt, mégpedig egyforma tökéletességgel és intenzitással. 
Nagyszabású tör ténet i — földrajzi munká já t , a „Notitia Hungár iáé No-
vae"- t lat inul írta, „Der ungarisch Sprachmeis ter" címen magyar nyelv-
könyvet ír t német anyanyelvűek számára, a „De vetere l i t te ra tura hun-
no-scythica exercitat io"-ban pedig a hun-magyar rokonsággal, a régi 
magyar írással s a magyar kul túra előzményeivel foglalkozik. Ugyan-
akkor a szlovák evangélikusok akkori cseh irodalmi nyelvének, az úgy-
nevezett „bibliét iná"-nak a híve, még szenvedélyesen vallott pietista 
elveiből is enged, s ha j landó az orthodox lu theránus Krman Dániellel 
is együttműködni , ha az ún. kralici biblia nyelvezetének felfrissítésé-
ről, megújí tásáról van szó. Cristophorus Cellarius Liber memorialis-éX 
(latin tankönyvét) úgy dolgozza át, hogy az egymás mellet t élő magya-
rokat, szlovákokat és németeket teljes egységnek lá t ja . „Mivel Beszter-
cebányán Bél taní tványai német és szlovák anyanyelvűek voltak, Cella-
rius könyvét szlovák (cseh' értelmezésekkel is el kellett látni, s hogy 
szélesebb körben elterjedhessen, magyarra l is. Így jött lé t re már a besz-
tercebányai évek folyamán a magyarországi nyelvi viszonyoknak meg-
felelő háromnyelvű Liber memorialis".3 Bél Mátyás nemzeti tudata , 
illetőleg patr iot izmusa még a feudális „natio hungar ica" gondolatvilá-
gában gyökerezik, — de ennek a feudális nemzet tudatnak a nemesi fel-
hangja i nélkül. A Besztercebányán, ma jd Pozsonyban működő, bizonyos 
ér telemben a felvilágosodást előkészítő polgári értelmiségi menta l i tásá-
ban már ott van a latin mellett a vulgáris (a nemzeti) nyelveknek a 
művelésére i rányuló törekvés is. A nyelv szépsége, mintegy verseny-
szerű összevetése más nemzetek nyelvével: i t t már valóban a polgári 
szemlélet csírái ta lálhatók meg.4 

A felvilágosodás, majd az azt követő, más és más nemzeteknél más-
ként és másként jelölt korszak (sok helyüt t egységesen: „a nemzeti 
ébredés", „a nemzeti új jászületés" korszaka) nemcsak politikai, nyelvi 
szempontból is ki akar válni — és nemcsak a régi Hungária , hanem 
egész Kelet-Közép-Európa területén — a feudális patr iot izmus egysé-
géből, hanem egyre harciasabban és harciasabban küzd az ellen a nem-
zet, illetőleg annak a nemzetnek a nyelve ellen, amelyben elnyomót 
(gyarmatosítót ' lát. Az i t t egymás mellett élő népeknél — érthető okok-
ból — a nyelvi önállósodásért, függetlenségért vívott harcok sokszor 
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megelőzik a politikai önállósodási törekvéseket, vagy éppen szorosan 
összefügg a kettő. Mi az oka, hogy a cseh Josej Dobrovsky, a cseh fel-
világosodás vagy ha úgy tetszik: „nemzeti felújulás" első nemzedékének 
élharcosa — 1792-ben németül í r ta meg a cseh nyelv és irodalom tör-
ténetét „Geschichte der böhmischen Sprache und Li tera tur" címen? 
Dobrovsky az utána következő Jungmannal ellentétben még úgy gon-
dolkodott, hogy az erudíció, vagy — hogy Kazinczy szavával é l jünk: a 
„fentebb szépségek" — kifejezésére a cseh nyelv alkalmatlan, az csak 
az alsóbb néprétegek felvilágosítását szolgálja, a népszerűsítés eszköze. 
Ehhez hasonló jelenség tanúi vagyunk a szlovén irodalmi nyelv nagy 
élharcosának, sőt, az egyetemes szlavisztika tanítómesterének, Jernej 
Kopitarnak az esetében is, aki szlovénül nem is írt, 1809-ben németül 
írta meg a „Grammatik der slawischen Sprache in Krain, Karnten und 
Steyermark" című nyelvtankönyvét, amely a szlovén irodalmi nyelv 
modern fejlődésének első tudományos alapvetése. A volt Habsburg-mo-
narchia számos -— elsősorban valamelyik szláv népből származó — írója 
alkotja meg németül tudományos vagy éppen nemzetépítő munkásságá-
nak elvi alapvetését: így ír ta meg — főleg Üjvidéken szerzett élményei 
alapján — 1826-ban Pavel Jozef Safár ik: „Geschichte der slavischen 
Sprache und Literatur", című, a szláv nyelvű irodalmakat egy egységnek 
felfogó kézikönyvét, harcostársa, J án Kollár pedig az 1835-ös biblikus cseh 
nyelvű verzió u tán Lipcsében németül is kiadta a szláv kölcsönösségről 
szóló tanulmányát . Dobrovsky, Kopitar, Safárik, Kollár: semmiképpen 
sem mondhat juk, hogy nem saját népük modern (polgári) nemzeti öntu-
datának harcosai, sőt előharcosai. Németnyelvűségüknek mégis meg-
vannak az érzelemvilágukra is ható következményei. Nemcsak ar ra gon-
dolunk itt, hogy a tudományos (illetőleg ismeretterjesztő, elvi alapvetést 
adó) művek németnyelvűségének megvolt a maga gyakorlati következ-
ménye; a német a régi Monarchiának, sőt it t-ott még a Monarchia ha tá-
rain túl is csaknem egész Kelet-Közép-Európának nemzetközi nyelve 
(„eszperantója") volt. Vannak, akik ellentmondást látnak abban (több-
ször leírtuk ezt mi magunk is5), hogy Ján Kollár felesége, a szláv „di-
csőség lánya", Mína, német volt, családjukban német volt a társalgás 
nyelve ugyanakkor, amikor a költő főműve előhangjában a szlávok el-
lenségeiként elsősorban a „závistná Teutoniá"-ra (az irigy Teutóniára) 
szórja átkait. Ennél sokkal fontosabb, hogy az ausztroszlavizmus moz-
galmának a felsorolt szláv tudósok s írók németnyelvűségében van meg 
nemcsak az eszköze, hanem némileg a gyökere is! Színezi-e ez nemzeti 
öntudatukat? Irodalomtörténet-, illetőleg történetpszichológiai kutatások 
hosszú sorát kell még elvégeznünk, hogy erre egzakt választ tud-
junk adni. 

A szlovén grammatikát német nyelven összeállító Kopitarral Mati ja 
Cop és Francé Preseren szállt szembe. Vajon csak a felvilágosult-racio-
nalista tudós és a romantikus költő elvi ál láspontjának különbsége tük-
röződik ebben az ellentétben? Mert hiszen köztudomású, hogy Preseren 
a szlován népies-nemzeti romantika szempontjából úttörő költészete tu -
lajdonképpen — kétnyelvű! Ismerjük e kétnyelvűség életrajzi vonatko-
zásait, talán elég, ha itt röviden a költő bécsi bölcsészettudományi ta-
nulmányaira és a r ra célzunk, hogy egy ideig Anton Auersperg gróf (a 
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későbbi Anastasius Grün) házi taní tója volt. S Preseren német nyelvű 
költeményeit nem tek in the t jük puszta s t í lusgyakorlatoknak: például 
Dem Andenken des Matthias Cop című versét mind hanghordozása, 
mind mondanivalójának mélysége szempontjából mél tán sorolhat juk a 
Novaliséi mellé. Viszont igen érdekes meghal lga tnunk egyik német 
versszakát: 

„Deulsch sprechen in der Regei hier zu Lande 
die Herrinnen und Herren, die befehlen, 
slowenisch die, so von dem Dienerstende." 

Kísértetiesen hasonlít ez Dobrovsky álláspontjához, csak éppen ellenkező 
előjellel: a szlovén költő szatirikus módon ál l í t ja szembe az , ,úri"-nak 
nevezett német nyelvet a „szolgák" szlovénjével. „Für t idben tengervé-
szes é j" : asszociáljuk ehhez Vörösmartynak „Az úr i hölgyhöz" című 
versét — és azonnal megér t jük , hogy a nagy szlovén költő németnyel -
vűsége nem módosította nemzeti öntudatát; versformáit , kifejezésmód-
já t viszont igen: amit az egykorú német és osztrák költészettől tanul t , 
azt beépítette a szlovén fejlődés szempontjából út törő költészetébe.6 

A cseh Karel Hynek Mácha i f júkor i németnyelvű költeményeit , 
amelyeket a nagy cseh romant ikus 1829-ben „Versuche des Ignaz 
Mácha" címen gyűj tö t t össze egy füzetben s amelyek — mai ismertetője 
szerint — hosonló t émá jú cseh verseinek mind tar talmi, mind formai 
szempontból kevésbé kifejező pandant-jai7 , már bá t ran t ek in the t jük 
puszta st í lusgyakorlatoknak, akárcsak a még csaknem gyerekember 
Branko Radicevic „Ode seiner Excellenz" és „Abschied von Carlovitz" 
című német nyelvű zsengéit.8 Sem Mácha cseh, sem Radicevic szerb 
nemzeti öntudatá t nem módosít ja f iatalkori német szárnypróbálgatásaik 
ténye, legfel jebb arról tanúskodik, hogy tanulmányaik , esetleg családi 
hagyományaik következtében mégiscsak volt közük a német kul túrához. 
Talán elég, ha it t a r ra teszünk célzást, hogy Branko édesapja szerbre 
fordí tot ta Schiller: Teli Vilmosát.9 Elképzelhető-e, hogy a német ku l tú ra 
ilyen fokú ismerete cseh, illetőleg szerb költészetük kialakulására nem 
volt befolyással? Ne ér tsük félre: nem akarunk az egyoldalú f ak togra -
f ikus hatáskuta tók h ibá jába esni. De ma már az sem volna helyes, ami-
vel a XX. század nagy cseh irodalomtudósa, J á n Mukafovsky a prágai 
iskolának a maga idejében úttörő költészettudományi s t ruktura l izmusát 
elindította. Mácha: Május című költeményében a verssorok hangrend jé t 
pusztán a cseh nyelv szabályszerűségeinek a lapján vizsgálta.10 Viszont 
Radicevic Karlócától búcsúzó német búcsúversében sem nehéz a „Dacki 
ras tanak" előképét felfedezni.11 

A kétnyelvűség gyökerei és következményei tehát mind a nemzet i 
irodalomtörténetírás, mind pedig a komparat iszt ika szempontjából még 
sok kuta tás ra és meggondolásra váró problémát jelentenek. Talán nem 
lesz baj , ha Vitkovics Mihály jellegzetes pé ldájá t ezen a konferencián, 
ahol közös múl tunknak erről az érdekes jelenségéről éppen elég szó esik, 
csak futólag ér in t jük? Egri és pesti diákéveinek a magyar népies és 
klasszicista költészettől megihletet t környezete, szerb (pravoszláv) csa-
ládi hagyományai és mind a két kul túra i rányában érzet t mérhe te t len 
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ambíciója: — e tényezők együttesének lett következménye, hogy Vit-
kovicsnak a magyar irodalom fejlődésében éppen úgy megvan a maga 
helye, mint ahogy a Kármán : Fanny hagyományaiból „szerbesí tet t"1 2 

„Spomen Milicé"-je minden kezdetlegessége ellenére is hosszú szerb 
nemzedékek kedvelt olvasmánya volt.13 Hogy John Bowring: „Poetry 
of the Magyars" című antológiájában Vitkovicsnak egy szerbből fordí -
tott köl teménye szerepel , ,magyar népdal"-ként , azon ezek u tán már nem 
is csodálkozhatunk.14 De a nemzeti nyelvér t vívott harc korszakában 
Pest -Budán több nép szimbiózisának az ugyancsak szerb Jovan Pacic 
da lgyűj teménye még érdekesebb következménye és példája : — ez a de-
rék versfaragó szerb nyelvű versei mellet t 100 német, 16 magyar , 7 
f rancia és 3 latin nyelvű versezetett is írt.15 Több nép egymás mellett 
élése tehát nemcsak nyelvi — nemzeti harcok okozója, nemcsak szét-
húzó erő még a XIX. században sem, hanem régiónk irodalmi-kulturális 
összképe szempontjából összekötő kapocs is! Milyen jól tanúskodik erről 
Paciénak éppen Vitkovics Mihályhoz ír t —- egyébként igen gyönge — 
versezete is: 

„Két nyelvel (sic!) szólt belőle Istenség, 
Danúlt hazánk törvényes nyelvével, 
Szerb hangokkal nemes érzését! 
Szerb úgyis volt Magyarok frigy esse (sic!) 
,S van egy Istenünk, királyunk, hazánk.16 

Amit fe j tegetésünk elején Bél Mátyásnak több népet összekötő, pa t -
riotizmusáról mondottunk, annak nyomai t — íme — a XIX. század első 
felében a modern nemzeti öntudat kifej lődésének korszakában is meg-
talá l juk. 

Nem valószínű, hogy Pacic hatással lett volna a szerb nemzeti ön-
tudat továbbfejlődésére, még akkor sem, ha egy-két magyar versén nem 
nehéz felfedezni a Berzsenyi hatását.17 

Ján Chalupka esetében már más a helyzet. A szlovák víg já tékírás-
nak ez a Moliére—Beamarchais—Goldoni—Kisfaludy Károly hagyomá-
nyaira építő megalapí tója egyik v íg já tékában Csokonai: „Szerelemda-
lá"-nak eredeti magyar szövegére táncol ják el a szereplők a „happy 
endig"-et. „A vén szerelmes avagy a Torházi négy vőlegény" című, 
eredetileg magyar nyelvű vígjátékát ő maga ül tet te át szlovákra „Sta-
rous plesnivec" (A vén penészvirág) címmel. Igen, átültetésről és nem 
szószerinti fordításról van szó; Chalupka jól ismerte a sajátos magyar 
és a sajátos szlovák társadalmi viszonyokat: magyar nyelvű vígjá téká-
ban a „vén szerelmes" falusi jegyző, a szlovák nyelvű vál tozatban kis-
iparos.18 A szlovák irodalom, egyúttal a szlovák nemzeti öntudat fe j lő-
désének ez a fontos í rója német nyelven is megszólalt; mégpedig szati-
r ikus regényt alkotott a re formkor nemességének légvár-építéséről. 
Itt nem nehéz megkeresni a németnyelvűség okát; mint oly sok ko r t á r -
sának röpiratai, Chalupka regénye is a külföld figyelmét aka r j a felhívni 
a nemzeti asszimilációnak—disszimilációnak e korban már aktuális 
témájára , — de úgy, hogy minden fejezetének elején magyar nyelven 
idéz a magyar költészetből. A legtöbbet Csokonaiból. Ha több időnk 
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lenne, más példákat is idézhetnénk arra, milyen fontos szerepet játszott 
a XVIII—XIX. század fordulójának nagy magyar költője a szlovák né-
piesség kialakulásában. 

Vég nélkül sorolhatnók fel a példákat, hogy a két-, illetőleg több-
nyelvűség Kelet-Közép-Európa irodalmaiban milyen fontos szerepet já t -
szott. Hozzuk-e föl — példaképpen — a magyar nyelv művelése érdeké-
ben megalapítot t Akadémiát létrehozó Széchenyi István magyar , f r a n -
cia és angol idézetekkel is megtűzdelt napló jának német nyelvűségét? 
Azt, hogy a XVIII. század végén a magyar anyanyelvű Tállyai Dániel 
egyszerre szerkesztette a német Pressburger Zeitung-ot és a biblikus 
cseh nyelvű szlovák Presspurské Noviny-t?19 Hogy Rumy Károly György 
— a romant ikus nemzeti-nyelvi harcok idején — még a felvilágosult 
racionalizmus szellemében a történeti Magyarországnak csaknem min-
den nyelvén megkísérelte a közvetítést az akkor már egymással szem-
ben álló etnikai csoportok között?20 „Vaterlandische Éhre im Auslande": 
í r j a Kollárnak a Slávy dcera című lírai-epikus költeményéről, amely-
ben egyébként a szlovák költő az „egyetemes szlávság" f ikcióját vall ja 
hazájának.2 1 

Itt most már csak azt a közismert tényt emlí t jük, hogy a szlovákok 
eddig legjelentősebb költőjének, Országh Pálnak, a későbbi Hviezdoslav-
nak több mint 200 magyar nyelvű zsengéje van. A polgári nacionalista 
tudomány azt állította, hogy miskolci és kézsmárki d iákkorában „úrha t -
námságból" és azért írt magyarul , mert csupán opportunizmusból el 
akar t magyarosodni. Sikerül t rámuta tnunk, hogy ennek pontosan az el-
lenkezője az igaz.22 A magyar nyelvű zsengék: „Ti, b i tor lók"-nak neve-
zik az uralkodó osztály tagjai t , s így szól „úr f iú" osztálytársaihoz: 
„Büszkék vagytok, i d e g e n e k . . . " S amikor Árva-megyei pár t fogói kezé-
be adták a szlovák költészet nagyjai t , egyszóval: amikor perspekt ívát 
kapott arra, hogy a szlovák nyelv is alkalmas a művészi kifejezésre, 
átmeneti leg a szó szoros ér telmében kétnyelvű költő volt, m a j d végleg 
tisztán szlovák nyelven verselt. Nála szinte kézzelfogható egzaktsággal 
lehet megtalálni a magyar nyelvű kezdeteknek mindvégig érzékelhető 
nyomait . Szlovák nemzeti öntudatú ember volt, a szlovák nemzeti tö-
rekvések híve: — de Petőfi és Arany tan í tványaként sem a túrócszent-
mártoni központ egyházias konzervatívizmusával, sem a századvég b u -
dapesti kormányzatának botor nemzetiségpolit ikájával nem tudot t egyet-
érteni. Petőfire hivatkozva t i l takozott ez ellen az erőszakos asszimilációt 
sürgető politika ellen. így lett a világirodalom egyik legmagányosabb 
költőjévé, de egyben így termékenyí te t te meg a szlovák költészetet 
olyan — a szlovákban mindaddig szokatlan — műformákka l , amelyeket 
kezdetleges, magyar nyelvű zsengéiben kísérletezett ki, s amelyeket szlo-
vákul tökéletesített , s adott tovább a következő nemzedékek számára. 

Nem győzzük ismételni: az irodalmi kétnyelvűségből mint jelenség-
ből ebben a szerény előadásban pusztán csak Ízelítőt ad tunk; — a fe l te t t 
három kérdésre egy lehető legnagyobb tel jességre törekvő monográf iá -
nak kell végleges választ adnia. S ott kell alaposan megvizsgálni azt 
a jelenséget is, amelyet Rudolf Chmel, a magyar-szlovák irodalmi és 
kul turál is kapcsolatok kuta tó ja „bi l i te rárnosf ' -nak 2 3 (Arató Endre fo rd í -
tásában: „kettős irodalmiság"-nak> — nevez: amikor az író is, a közön-
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ség is egyszerre két irodalmat érez a magáénak, benne és mind a kettő-
nek a közegében. 

Nem érdektelen kérdések ezek ma, amikor nálunk, Jugoszláviában 
is, Magyarországon is, de az egész szocialista tábor népei közt a szocia-
lista nemzeti öntudat van kialakulóban. Több nép együttélésének ebben 
az előadásban érintet t irodalmi lecsapódásai haladó hagyományként 
szerepelhetnek a szocialista nemzetfogalomnak nemcsak kialakulásában, 
hanem annak a törekvésnek az érvényesülésében is, hogy a polgári na -
cionalizmusnak a tudatban ma még meglévő káros maradványai tól meg-
szabaduljunk. 
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R E Z I M E 

DVOJEZIČNI PESNIK KAO KNJIŽEVNI FENOMEN 

U prvom delu ove studije govori se o istoričnosti pojma nacije, o auto-
nomnoj biti nacionalnih književnosti i povezanosti njihovih zajedničkih tipo-
loških obeležja, kao i o uticaju višejezičnosti na pesničku praksu. Zatiim se 
priroda dvojezičnosti i njene varijante prikazuju na osnovu analize životnih 
dela Maćaša Bela (Bél Mátyás), Jozefa Dobrovskog (Jozef Dobrovszky), Jer-
neja Kopitara, Karela Hineka Mahe (Karel Hinek Mácha), Mihalja Vitkovića 
(Vitlkovics Mihály), Jovan Pačića i Jana Halupke (Ján Chalupka). 

S U M M A R Y 

THE BILINGUAL POET AS A LITERARY PHENOMENON 

The first part of this paper is concerned with the historical aspects of 
the notion of nation, the autonomous character of national literatures and 
the correlation of their common typological features, as well as with the 
impact of multilingualism on the poetical practice. Afterwards the nature 
of bilmgualism and its variants are presented on the basis of analysing the 
life works of Mátyás Bél, Jozef Dobrovszky, Jernej Kopitar, Karel Hinek 
Mácha, Mihály Vitkovics, Jovan Pacic and Ján Chalupka. 
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