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1. 

Az 1959-ben alakult Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint 
az 1969 és 1976 között önállóan működő Hungarológiai Intézet társulásával 
létrejött, életének immár harmadik évtizedébe lépett Intézetünk kezdettől 
fogva egészen természetszerűen és szervesen építette be tudománypolitikájába 
és alaptevékenységébe is a délszláv—magyar irodalmi, nyelvészeti, művelődés-
történeti és folklorisztikai kapcsolatok kutatását és oktatását. 

B. Szabó György, a leendő egyetemi tanszék szellemi arculatának egyik 
legszenvedélyesebb tervezője, az újvidéki Pedagógiai Főiskola magyar nyelvi 
és irodalmi tanszékének akkori vezető tanára 1954-ben fogalmazta meg e 
programatikus gondolatokat: 

„Talán hónapok kérdése, hogy a Magyar Nyelv és Irodalom Tan-
széke a noviszádi Bölcsészeti Fakultáson megkezdi munkáját. 

Sürgető és felelős feladatok várnak erre az intéményünkre: évtizedek 
mulasztását kell helyrehoznia a tudományban és embereink tudatában. 

Le kell mindenkorra számolnia a romantikus legendákkal, a nagy-
magyar és nagyszerb sovinizmussal, az idejétmúlt megállapításokkal a két 
nép nyelvéről és kultúrájáról, s azt a hamis tudatot is szét kell rombol-
nia, amely előszeretettel dajkált számos tévhitet a két nép alacsonyabbren-
dűségéről. 

A haladó tudományos gondolatot kell szembeállítania a misztifikáció-
val és a pragmatizmussal. 

S megteremteni végre az állandó és szoros kapcsolatot népeink között 
a tudományban és a kultúrában. 

* Bevezetőként hangzott el Intézetünk és a MTA Irodalomtudományi Intézete hetedik, 
„A periodika szerepe a magyar—délszláv irodalmi kapcsolatokban a XVIII. század végé-
től" című komparatisztikai értekezletén. Jelen számunkban e konferencia anyagát 
közöljük. 
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Szerb fiatalok a hungarológián, magyarok a szlavisztikán legyenek 
úttörői ennek az együttműködésnek! 

Mert ez a Tanszék nemcsak a magyaroké Jugoszláviában, hanem minden 
népé ebben az országban. 

Legyen valóban a mi Tanszékünk!" 

2. 

Öt évvel később, 1959 októberében hasonló szellemben fogalmazza 
székfoglaló előadását Sinkó Ervin, az induló egyetemi tanszék vezető tanára is: 

„Azon az élet- és sorsközösségen belül, melynek neve szocialista Ju-
goszlávia, minden nép és minden nemzeti kisebbség, tehát a jugoszláviai 
magyarság ügye, eredményei, gyengeségei és céljai is közös ügy, közös gond, 
közös harc és közös feladat. 

Ezért nemcsak a jugoszláviai magyarságot, hanem Jugoszlávia közös 
szocialista kultúráját, a szocialista kultúrát szolgálja, és kell, hogy szolgálja 
a magyar irodalom egyetemi tanszéke is. Mert senki és semmi sem szolgál-
hatja a jugoszláviai magyarság érdekét anélkül, hogy ezzel a jugoszláv népek 
közösségének is ne szolgálna, mint ahogy minden, ami ezeknek a népeknek 
a javára irányul, életbevágó java a jugoszláviai magyarságnak is. Jugoszlávia 
szocialista kultúrája megvalósításának, az érte való eredményes munkának 
előfeltétele valamennyi itt élő nép és nemzeti kisebbség, tehát a jugoszláviai 
magyarság kulturális felemelkedése is. Minden rész gazdagodása és növe-
kedése az egészre irányul; valamennyiünknek a szellemi gyarapodását jelenti. 

A „magyar irodalomnak ez az egyetemi tanszéke tehát" — zárta gon-
dolatát Sinkó Ervin — „csak akkor fog a jugoszláviai magyarság kulturális 
életében pozitív szerepet betölteni, ha tevékenysége sikeres hozzájárulás 
lesz a Jugoszlávia szocialista kultúrájáért folytatott általános, sokoldalú 
közös erőfeszítéshez." 

E távlatos, mert történelmi múltban, társadalmi jelenben és jövőben 
is gondolkodó, B. Szabó-i és sinkói programelvek szervesen beépültek az 
új Tanszék életébe, „hétköznapi" munkájába. Jelképes értelme is van, 
például, annak a tudománytörténeti ténynek, hogy a Tanszékünkön meg-
védett első doktori értekezés — Hajnóczy és a délszlávok — épp a kapcsolat-
történetet gazdagította. Mint ahogy az az oktatástörténeti tény is önmagáért 
beszél, hogy Tanszékünkön már 1964-ben beindult A magyar-délszláv iro-
dalmi kapcsolatok története című, országunkban máig is egyedülálló egyetemi 
tantárgy oktatása, s hogy azóta a jugoszláviai magyartanárok, újságírók, 
könyvtárosok, fordítók és más művelődési dolgozók tizennyolc nemzedéke 
tette magáévá a délszláv—magyar irodalmi kölcsönösség szakmai alaptényeit. 

3. 

Ilyen előzmények után a Tanszék addigi tevékenységére alapuló s azt 
részben ki is teljesítő önálló Hungarológiai Intézet 1969-es alapító okmánya 
is természetszerűen jelölte meg az új intézmény egyik feladatát abban, hogy 
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„tudományos kutatómunkájával felölelje mindazon kérdéseket, amelyek a 
kétnyelvűségből, Jugoszlávia népei és nemzetiségei irodalmának és műve-
lődésének egymásra hatásából, s általában a magyar és a délszláv kulturális, 
irodalmi és nyelvi kapcsolatokból erednek; hogy együttműködve más tudo-
mányos és művelődési intézményekkel hozzájáruljon [. . .] az egész társa-
dalmi közösségünkre nézve egyetemesen jelentős kérdések megoldásához." 

Ennek a programelvnek a szellemében írta Szeli István, a Hungarológiai 
Intézet alapító igazgatója: „Ugyancsak fontos feladatunknak tartjuk a magyar 
és délszláv szellemi érintkezések és kölcsönös hatások vizsgálatát is, amit 
— meggyőződésünk szerint — a legsikeresebben éppen Intézetünk végezhet 
a mindkét nyelvbe és kultúrába beleszületett, mindkét nemzeti műveltség 
napi csereforgalmában tevékenyen résztvevő kutatók bevonásával. [. . .] 
Az összehasonlító irodalom Intézetünkre váró feladatai az itt élő magyarság 
földrajzi és társadalmi helyzetéből önként és természetesen adódnak. [ . . .] 
Az Intézet sajátos jellegét és rendeltetését éppen ez a tudományág fejezheti 
ki a legteljesebben . . . " 

S ki is fejezte, viszonylag igen gyorsan. 
Legteljesebben talán a fennállása második évében, 1970-ben megren-

dezett kapcsolattörténeti értekezletén, melyen negyedszáz újvidéki, belgrádi, 
zágrábi, spliti, zadari, ljubljanai, budapesti, egri és pécsi kutató vett részt, 
hogy aztán ezt követően a MTA Irodalomtudományi Intézetének javaslatára 
kétévenként váltakozó helyszínen, Újvidéken és Budapesten folytatódjék 
a munka, ma már a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia és a 
Magyar Tudományos Akadémia szerződéses együttműködése keretében. 

4. 

Jelen értekezletünk sorrendben immár a hetedik. Ezt megelőzően s 
az első, önállóan rendezett újvidéki értekezletet követően 1972-ben Budapesten 
és Szentendrén, 1974-ben Újvidéken, 1976-ban Budapesten, 1978-ban 
pedig Újvidéken, Pesten és Egerben került sor a konferencia megrendezésére. 
Miközben a hat értekezleten mintegy 40 hazai és magyarországi kutató vett 
részt, s több mint 80 beszámoló hangzott el a délszláv—magyar kompara-
tisztika legkülönbözőbb részkérdéseiről. 

Hogy jelen értekezletünk problémakörét az eddigiek kontextusába 
helyezhessük, talán nem lesz fölösleges áttekinteni és rendszerezni konfe-
renciáink témarepertoárját. E célból a következő témaköröket emelhetjük ki: 

I. Elvi/metodológiai kérdések 
II . Az egyetemes irodalomtörténeti korszakok párhuzamos vizsgálata 
III. A kétnyelvűség fenoménje az irodalomban s délszláv és magyar 

példái 
IV. A magyarországi délszlávok irodalma és kultúrája 
V. Magyar tematikai elemek a délszláv népköltészetben s a délszláv 

népköltészet fordítása a magyar irodalomban 
VI. Délszláv—magyar képzőművészeti és színháztörténeti kapcsolatok 
VII. Egyes írói életművek összehasonlító vizsgálata 
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VIII. A magyar jugoszlavisztika és a délszláv hungarisztika kibonta-
kozása és művelői. 

Vegyük szemügyre e témaköröket közelebbről is. 
(I) Az összehasonlító irodalomtörténeti kutatások elvi/módszertani kér-

déseivel különösen az 1976-ban Budapesten megtartott ülésszak foglalkozott 
behatóbban, de más alkalommal is érintettek konferenciáink olyan fontos 
metodológiai problémákat, mint amilyenek, például, az írók nemzeti hova-
tartozásának kritériumai, az irodalmi kétnyelvűség jelensége vagy a délszláv — 
magyar irodalmi kapcsolatok kutatásában felmerülő sajátos módszertani 
problémák és tanulságok. 

(II) Az egyetemes irodalomtörténeti korszakok tárgyköréből viszont ki-
emelhetjük a társadalom és az irodalmi élet viszonyának vizsgálatát a kelet-
közép-európai reneszánszban és barokkban; a délszláv barokk-kutatás magyar 
szemszögből történő megvilágítását; a magyar, szerb, horvát és szlovén 
barokk összevetését; a nemzeti romantikák s külön a magyar és délszláv 
romantika párhuzamos vizsgálatának módszertani megközelítését; a kelet-
közép-európai romantika általános jellemzését; népköltészet és népiesség 
vizsgálatát a délszláv és magyar romantikában, továbbá a szlovén romantika 
összevetését a közép-európaival. 

(III) Az irodalmi/írói kétnyelvűség már említett, elvi/metodológiai meg-
közelítése mellett értekezleteink kelet-közép-európai távlatból is vizsgálták 
e jelenséget, magyar—délszláv viszonylatban pedig érintették Jovan Muska-
tirovic, Ivan Mazuranic és Mita Popovic magyar nyelvű munkásságát, 
míg Vitkovics Mihálynak — Mihajlo Vitkovicnak, avagy a „Vitkovics-je-
lenségnek" — két egész értekezletet, illetve három — Újvidéken, Pesten 
és Egerben tartott — ülésszakot is szenteltünk. 

(IV) A magyarországi délszlávok kultúrájával és irodalmával kapcsolatos 
tárgykörből Pest és Buda mint szerb művelődési központ; Szentendre és 
a szerb irodalom; a Buda-környéki szerbek népszokásai; a nyugat-magyar-
országi horvátok XVII—XIX. századi irodalmi emlékei és a murántúli 
szlovén irodalom XVIII—XIX. századi magyar kapcsolatai emelhetők ki. 

(V) A délszláv népköltészet hungaricáinak vizsgálata értekezleteinken a 
magyar történelmi személyiségek és események előfordulására meg az erlan-
geni kézirat vizsgálatára korlátozódott, a délszláv népköltészet magyar for-
dításának kérdéskörében pedig Székács József munkásságát egy külön 
ülésszak vizsgálta. Más alkalommal napirenden szerepelt a délszláv folklór-
próza, illetve próza-epika magyar fordítása is. 

(VI) Értekezleteink témarepertoárjában fellelhető néhány színháztörténeti 
résztéma is (Joakim Vujic és a szerb színjátszás kezdetei; szerb—magyar 
színházi kapcsolatok; a magyar népszínmű a szerb színpadokon; az újvidéki 
Szerb Nemzeti Színházban bemutatott magyar színművek és e színház 
temesvári vendégszereplésének magyar sajtóvisszhangja). Egy alkalommal 
viszont képzőművészeti téma is kapcsolattörténeti megvilágítást kapott 
(dalmát művészek Mátyás budai és visegrádi udvarában). 

(VII) Az egyes írók életművének összehasonlító vizsgálatai között a 
genetikus kapcsolatok és tipológiai párhuzamok egyaránt a kutatás tárgyát 
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képezték, s a recepcióvizsgálatnak külön tér is jutott. Az ilyen nézőpontokból 
való megközelítések kiemelkedőbb példái viszont ezek voltak: a Szigeti 
veszedelem filológiai kötődése a horvát irodalomhoz; Vuk fogadtatása a 
magyar irodalomban;Dura Jaksic és Vörösmarty; Presern és Petőfi; Branko 
Radicevic és a magyar romantika; Zmaj politikai költészetének magyar vo-
natkozásai és János más-fordítása; Madách drámáinak délszláv vonatkozásai; 
Jakov Ignjatovic magyar témái; Krleza szépírói élményvilágának magyar 
motívumai; Andric műveinek magyarországi fogadtatása stb. 

(VIII) Végezetül, diszciplínánk tudománytörténetének néhány rész-
kérdését is érintették konferenciáink. íme csak néhány: a magyar—szláv 
történelmi kapcsolatok értelmezése Borislav Jankulovnál; Mocsáry Lajos, 
a magyar-délszláv politikai és szellemi közeledés szorgalmazója; a magyar 
jugoszlavisztika kezdetei; a szerbeknek szánt első magyar nyelvtan; a XVIII. 
századi szerb írók Horányinál; Hobblik Márton, a délszláv—magyar kultúr-
kapcsolatok ápolója; Veljko Petrovic és a magyar nyelvű Croátia; a szlovén 
irodalom első magyar nyelvű áttekintése . . . 

5. 

Köznapi igazság, hogy a tudományos kutatás, ha valóban tudományos, 
ha a határtalan, korlátok közé nem szorítható megismerés szenvedélye fűti, 
akkor sohasem lehet önelégült, sőt megelégedett sem. Eddig megtartott 
értekezleteink témarepertoárjának tematizált áttekintését zárjuk mi is azzal 
a feltételezéssel, hogy rendezvényeink a távlati tervezés, koncepciózusság 
és szakkáder-aktivizálás tekintetében még nem merítették ki maximálisan 
a délszláv—magyar kapcsolattörténet hazai és magyarországi lehetőségeit. 
Mégis, felszínre hoztak egy olyan impozáns kapcsolattörténeti anyagot, 
amelyből a legigényesebb válogatással is meg lehetne szerkeszteni egy újabb 
s talán nem is kevésbé értékes Szomszédság és közösséget. 

Ehhez a mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt jelentős kom-
paratisztikai anyaghoz szeretne újabb adalékot szolgáltatni jelen értekezletünk 
is, mégpedig az átfogóan eddig nem vizsgált kérdéskörrel: milyen volt az 
időszaki kiadványok szerepe a délszláv—magyar irodalmi kapcsolatokban, 
elsősorban a XVIII. és XIX. század folyamán. 
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