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A RÉGI MAGYAR IRODALOM SZLOVÁK KAPCSOLATAI* 

A régi magyar és a régi szlovák irodalom összehasonlító vizsgálatával Magyarországon 
senki sem foglalkozik (én magam sem vagyok komparatista). Amennyire a szakiroda
lomban végzett tájékozódásom mutatja, a szlovák irodalomtörténészek közt is alig akad 
olyan, aki kifejezetten erre a témára összpontosítaná figyelmét. Ennek a múltban és a je
lenben egyaránt számos irodalmon kívüli oka volt és van, a kölcsönös előítéletek, valamint 
politikai nézetkülönbségek is gátolták a kutatások előrehaladását. 

Stanislav Smatlák frissen megjelent szlovák irodalomtörténete és Eva Tkáciková mo
nográfiája,1 melyek nagy hangsúlyt helyeznek a régi századok örökségének integrálására, 
módot fognak nyújtani a magyar irodalomtörténészek számára, hogy tanulmányozzák a 
régi szlovák kultúráról kialakult legújabb szlovák elgondolásokat. Käfer István szintén 
nemrégiben publikált átfogó igényű bibliográfiája,2 mely a kezdetektől 1970-ig terjedően 
regisztrálja a szlovák irodalommal kapcsolatos magyar kiadványokat, áttekintést nyújt a 
szlovák kutatók számára abban a vonatkozásban, hogy a szlovák irodalom magyar meg
ítélése milyen változásokon ment keresztül a századok során. Éppen ezek az új, szintézis 
igényű munkák, valamint a józan megfontolás teszi szükségtelenné, hogy a szlovák-ma
gyar kulturális kapcsolatok hagyományos ismertetését nyújtsam.3 Inkább azokra a kér
désekre terelném a szót, amelyek a magyar közvéleményben és irodalomtörténetírásban 
a régi szlovák irodalom kapcsán fölmerülnek, valamint olyan adatokat és reflexiókat is
mertetnék, amelyeket magyar kollégáim hoztak nyilvánosságra, s amelyek talán a szlovák 
irodalomtörténészek számára is hasznosíthatók lesznek. 

A legtöbb felvetődő probléma nem annyira irodalmi, mint történelmi jellegű. A magya
rok számára nem rajzolódik ki világosan, mikortól beszélhetünk önálló szlovák irodalom
ról, s egyáltalán milyen megnyilvánulásokat kell szlováknak tekintenünk a régiségben.4 

Nehézségeket okoz a tájékozódásban, hogy a XX. század előtt nem létezett önálló szlo
vák állam, s a többnemzetiségű Magyar Királyság, melyhez a mai Szlovákia tartozott, 
nem adott helyet autonóm szlovák közigazgatási, jogi és egyéb intézményeknek. Nehe
zíti a speciálisan régi szlovák problémák magyar megértését, hogy sokáig, lényegében a 
XIX. század első harmadáig nemigen beszélhetünk önálló szlovák irodalmi nyelvről sem. 
Természetes, hogy súrlódásokhoz vezet közös kulturális örökségünk megítélése is,5 hiszen 

* Elhangzott 1989. június 20-án Alsókorompán (Dolná Krupá) Az irodalomtudomány elméleti és 
módszertani kérdései című csehszlovák-magyar tudományos kollokviumon. 

1 Stanislav SMATLÁK, Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súSasnost. Bratislava, 1988.; 
Eva T K Á C I K O V Á , Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie, Bratislava, 1988. 

2 KÄFER István, A szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográfiája a kezdetektől 1970-ig. Bp. 1985. 
3 Magyarul két szlovák irodalomtörténet jelent meg a II. világháború után: SziKLAY László, A 

szlovák irodalom története. Bp. 1962. ; SZALATNAI Rezső, A szlovák irodalom története. Bp. 1964. 
4 Vö. SziKLAY László, A magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok kutatásának elvi kérdései. In Vissz

hangok, Bratislava, 1977. 108-130. 
5 Vö. Ludwig v. GOGOLÁK, Beiträge zur Geschichte des slowakischen Volkes. I. Die Nationswer-

dung der Slowaken und die Anfänge der tschechoslowakischen Frage (1526-1790). München, 1963. 
(Buchreiche der Südostdeutschen Historischen Komission, 7). Kritikáját lásd: SziKLAY László, 
Hamis szlovák „irodalomtörténet"'. In Visszhangok. Bratislava, 1977. 259-281. 
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kinyi lvání that juk akárhányszor azt a felismerésünket, hogy a nacional izmus ismeretlen 
volt a régi századokban, kétségkívül másként látja a Kárpá t -medence múl t já t az a ma
gyar ember, akinek elődei á l lamalkotó népként éltek ezen a t á jon , s másként az a szlovák, 
akinek ősei a múl t századig küzdöttek saját intézményeikért és nyelvükért . 

A problémák mindjár t a kezdeteknél felvetődtek. Az új szlovák i rodalomtör ténet el
ső fejezete a középkori Szlovákia irodalmi kultúrájával foglalkozik, fölelevenítve az erősen 
v i t a t h a t ó nagymorva-szlovák kont inui tás elméletét. Hangsúlyozom, hogy csupán a kon
tinuitás kérdéses, azt , hogy a morvák a magyar honfoglaláskor jelen voltak a Kárpá t -me
dencében, egyetlen magyar történész sem vitat ja . J á n Dekan Moravia Magna című könyve6 

sem azért vá l to t t ki éles polémiát Magyarországon, mer t a szlovákok emléket k ívántak ál
l í tani egy, az országuk területén lakó régi népnek. A magyar kritika azt nehezményezte, 
hogy a könyv tör ténelmi ada tok tendenciózus beállí tásával Nagy Morvaország „ha tá ra i t " 
irreálisan kiterjesztette, s e kétségkívül részekre szabdal t , v iharos, ám rövid életű állam
a lakula t jelentőségét felnagyítot ta . Györffy György szerint Nagy Morvaország vol taképp 
úgy jö t t létre, hogy a 830-as években Mojmir morva fejedelem elfoglalta a duna i szlovén 
Pr ib ina országát , a Nyitra-vidéket , P r ib ina ezután a keleti frank birodalomhoz tar tozó 
P a n n o n i á b a menekül t , de végül is a morvák meggyilkolták. Györffy úgy véli, hogy a „szlo
vák nép . . . a duna i szlovének eltűnése u t á n mintegy félezer évvel jelenik meg a szomszédos 
hegyvidék völgyeiben."7 A nagymorva kérdésben a magyar történészek sem egységesek. 
Kris tó Gyula például azzal a feltevéssel jelentkezett , hogy amikor Konsz tan t inosz Porphü-
rogennétosz Nagy Moraviáról ír, akkor tu la jdonképpen két Moravia létezéséről ad hír t . A 
Nagy jelző ugyanis ebben a korban (lásd Nagy-Magyarország, Nagy-Bulgár ia) az ország 
régi vol tára és nem kiterjedésére vonatkozot t . Kristó egyébként úgy lát ja , hogy 880 t á j án 
Szvatopluk egy, a Kárpá t -medence nagy részére kiterjedő ál lamot hozot t létre.8 Más kér
dés azonban , hogy az egykori morva ál lam területén létrejött ószláv műveltség mennyiben 
tek in the tő a szlovák ku l tú ra előzményének. A szláv egyházi szer ta r tás t maga Szvatop
luk számolta fel o r szágában , s az a ku l tú ra , amit Cyril és Metód képviselt, mindenestül a 
keleti egyház t radíciójához tartozik, Szlovákia viszont, igaz, a Magyar Királyság kebelé
ben, de mégis a nyuga t i la t in egyház, s ezáltal a nyugat -európai műveltség vonzáskörébe 
került. Nem hiszem, hogy ezzel bármiféle kár érte vo lna a szlovák szellemi ku l tú rá t . 

Egy időben v i t ákra ado t t okot az Árpád-kori legendairodalom legkorábbi a lkotásának, 
Magyarországi Szent Mór müvének hovatar tozása is. Azért közös kul túrk incsünk a Szent 
Zoerard és Benedek legendája (Legenda a svätom Svoradovi a Benediktovi), mert a középkori 
kereszténység nemzetek feletti lat in nyelvén íródott; Szent Mór származásáról egyébként 
semmit sem t u d u n k , a legenda főszereplői, Szent Zoerard és Benedek pedig Lengyelor
szágból érkeztek a zoborhegyi apá t ságba . 9 A legendát t a r t a lmazó XV. századi kódexet, 
melyet a müncheni S taa tsb ib l io thekben őriznek, nemrégiben á l l í to t ták ki az Országos 
Széchényi Könyv tá rban . 1 0 

Az etnikai megkülönböztetés igénye a soknemzetiségű Magyarországon a XVI . századig 
föl sem merül. Ezért tör ténet iet lenek azok a törekvések, amelyek például Hunyadi Mátyás 
udvará t valamiképpen a szláv reneszánsz bölcsőjeként kívánják fe l tünte tni . Az efféle 
pánszláv ideológiától fűtöt t gondolatok nem annyi ra a szlovák, i nkább a régebbi szovjet 
i rodalomtör ténet í rás jellemzői voltak, elég, ha Goleniscsev-Kutuzov nevét említem, de 
akire sajnos Stanis lav Smat lák is hivatkozik.1 1 

6 Ján D E K A N , Moravia Magna. A Nagymorva Birodalom — kora és művészete. Bratislava, 1980. 
7 GYÖRFFY György, Ján Dekan: Moravia Magna. Kortárs, 1981. 826-828. 
8 K R I S T Ó Gyula, Levédi törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp. 1980. 162-166. 
9 H O R V Á T H János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei. 1931. 18. 

10 Lásd a Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban című 
katalógust. 1986. 11. sz. tétel. 

11 Hja Nyikolajevics GOLENISCSEV-KUTUZOV, Italjanszkoje vozrozsgyenyije i szlavjanszkije lityera-
turi XV-XVI. vekov. Moszkva, 1963. 
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A XV-XVI. századi Magyarország etnikai, nyelvi megoszlását, ezen belül a szlovák
ság helyzetét tárgyalja igen árnyaltan Klaniczay Tibor legújabb tanulmányában,12 tá
maszkodva a szlovák történészek, elsősorban Peter Ratkos kutatásaira. Klaniczay számos 
adatot felsorol, melyek bizonyítják, hogy az egykorú forráso3 megemlékeznek az északi 
vármegyék egy részében többséget alkotó szlovákokról. Sajnos, miként erről nálunk Szi-
lády Jenő hosszan értekezett,13 a régi források és ezek nyomán a szlovák kutatás gyakran 
összekeverte a szlovákokat a szlovénekkel (vendekkel). A régi magyar nyelvben Tótország 
Szlavóniát jelentette, hasonlóképpen Szlovákország (Heltai Gáspárnál) szintén Szlavóniát 
jelenti. Klaniczay rámutat arra, hogy „a XVI. század végén a Pannonius jelző Hungária 
nem magyar lakosainak jelölésére, s az etnikai-nyelvi értelemben vett Hungarusoktól való 
megkülönböztetésül szolgált." Tegyük hozzá, hogy ugyanezzel a distinkcióval él Szöllö-
si Benedek is a szlovák Cantus Catohci (1655) előszavában, ahol a szlovákokról mint gens 
nostra pannonéról beszél. 

Az önmagukat „Pannonius"-ként megnevező XVI. századi értelmiségiek között kétség
kívül sok volt a szlovák. Az általuk létrehozott irodalmi müvek nagy része latin nyelvű. 
A régi szlovák irodalom kutatói újabban egyre nagyobb figyelmet fordítanak a neola
tin költészet tanulmányozására, elsősorban abból a szempontból közelítve meg a felvidéki 
humanistákat, hogy ki tekinthető közülük szlováknak. Mind a szlovák, mind a magyar 
kutatók számára hasznos lenne, ha ezen a területen fokozottan összehangolnák tevékeny
ségüket, mert gyakran felesleges munkát takaríthatnának meg. Jó példája az együttmű
ködés hiányának a Koppay György (Juraj Koppay) trencséni humanista és a körülötte 
szerveződő költöcsoport után folytatott párhuzamos, egymással nem érintkező szlovák
magyar kutatás. Magyarországon viszonylag régóta ismeretes volt az a levél, amelyet 
Justus Lipsius írt egy „rejtélyes" Koppay Pannoniusnak, a címzett kiléte azonban sokáig 
ismeretlen maradt.14 Eközben a cseh és a szlovák könyvészeti szakirodalom már régó
ta számontartotta Juraj_Koppay müveit,15 s később Miloslav Okál — Martin Rakovsky 
müvei után — Koppay összes müveit is kiadta a Pamiatky Starsej Literatury Slovenskej 
sorozatban. A szlovák kutatók azonban mit sem tudtak Koppaynak a Justus Lipsiussal 
való kapcsolatáról, márpedig levelet kapni e hírneves németalföldi humanistától igencsak 
nagy elismerést jelentett egy XVI. század végi neolatin költő számára. A szlovák és ma
gyar kutatásokat végül Székely Júlia egyeztette 1982-ben megjelent tanulmányában,16 

az 1988-as új szlovák irodalomtörténet azonban továbbra sem ismeri a Justus Lipsius 
és Koppay közötti levélváltás tényét, pedig a Justus Lipsius-levelet ismertető dolgozat 
Szlovákiában is megjelent a pozsonyi Irodalmi Szemlében.17 

Koppay György irodalomtörténeti jelentőségét nemcsak az adja, hogy magas színvona
lon művelte a neolatin költészetet, hanem az is, hogy írói csoportot, irodalmi kört szervezett, 
csehekből, németekből és magyarokból. Müveik esztétikai értéke nem túl nagy, kultúr
történeti fontosságuk azonban kimagasló. Egy Lipsius-barát trencséni költői Akadémia 
a szlovák irodalomtörtéőetnek is büszkesége lehet. Ahogyan nálunk Klaniczay Tibor fi
gyelemreméltó kutatásokat folytat a magyarországi akadémiai mozgalom tárgykörében,18 

úgy akadhatna olyan szlovák reneszánsz-kutató is, aki nem annyira azt firtatná, vajon 
ki a tényleg szlovák származású a felvidéki humanista körök tagjai közül, hanem fel-

12 KLANICZAY Tibor, Hungária és Pannónia a reneszánsz-korban. ItK, 1987-1988. 1-19. 
13SziLÁDY Jenő, A magyarországi tót protestáns egyházi irodalom 1517-1711. Bp. 1939. 48-50. 
14 Antoine CORON, Justus Lipsius levelezése a magyarokkal és Révay Péter kiadatlan levele Lipsius-

hoz. ItK, 1976. 490-496. 
15 Jozef KUZMIK, Slovnik Autorov Slovenskych a so slovenskymi vziahami za humanizmu I-II. Matica 

Slovenska Martín, 1976; valamint Rukovei humanistického básnictvi v Őechach a na Moravé, Praha, 
1969. 

16 SZÉKELY Júlia, Justus Lipsius ismeretlen levelezőpartnere: Koppay György. ItK, 1982. 649-652. 
17SZÉKELY Júlia, A trencséni humanista versírókör. In Irodalmi Szemle, 1983. 566-568. 
18 KLANICZAY Tibor, Az akadémiai mozgalom és Magyarország a reneszánsz korában. In Pallos 

magyar ivadékai. Bp. 1985. 9-31. 
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derítené e neolatin szerzők szerteágazó kapcsolatrendszerét, mely behálózta a korabeli 
Európát. Biztos, hogy új írói csoportosulásokról is tudomást szerezhetnénk, ha a szlovák 
humanistáknak más nemzetiségű (például cseh, német és magyar) barátaikkal fenntartott 
kapcsolatait vizsgálnánk, hiszen ezek a versszerzők elsősorban európaiak voltak, tanulmá
nyozásuk a szlovák hagyományok európai jellegét erősítheti. 

Efféle neolatin műhelyek a soknemzetiségű, többnyelvű Felvidéken egészen a XIX. 
század elejéig fennmaradtak és szerveződtek. Gondoljunk a Fejes János által alapított 
„Solennia Memóriáé Anniversariae Natalium Bibliothecae Kis-Honthanae Celebrata in 
Alsó-Sz kai nok" nevezetű tudós társaságra, amelyben többségükben szlovák értelmiségiek 
működtek: Samuel Kollár, Matej Holko, Ján Krmann, Péter Sramko és mások. Tevékeny
ségüket a múltban „reakciósnak" bélyegezték, hiszen Kollárék korában a latin nyelvet 
védelmezték. Ma már nem kell magyarázni, milyen karakterisztikus felvidéki jelenséggel 
találkozunk ezekben a neolatin körökben, melyek gazdagították hazájuk műveltségét, hi
szen Fejesek foglalkoztak szinte mindennel, a klasszika-filológiától a földrajzig — miként 
ezt Berényiné Révész Mária kifejti.19 

A szlovák humanizmus kutatóit valószínűleg érdekelheti az a körülmény is, hogy az 
1587-ben Wittenbergben megjelent híres Zrínyi-album (De Sigetho Hungáriáé propugnaculo) 
szerzői között két szlovák versszerző is szerepel. A Zrínyi-album 1987-ben kiadott fakszi
miléjéhez Szabó András írt kísérő tanulmányt,20 s részletesen foglalkozik az önmagukat 
Ungarusnak, illetve Sclavusnak nevező Nicolaus Baticius és Jeremiás Sartorius munkás
ságával. A két barát Árva megyéből származott, s mindketten Forgách Imre költségén 
tanultak Wittenbergben. Életrajzuk jól ismert, de talán a szlovák kutatóknak is érdemes 
lenne keresniök Baticius naplófeljegyzéseit, melyek a múlt században még megvoltak egy 
Eber-kalendáriumba beírva. 

Szabó András egyébként kiterjedt iskolatörténeti kutatásokat folytat, s páratlanul 
gazdag adatgyűjtést végzett a sárospataki tanárokra, diákokra és prédikátorokra vonat
kozóan.21 Tanulmányában kiemeli a Breznóbányán született, szlov ák származású Thora-
conymus Mátyás személyét, aki 1579-ben lett Sárospatakon lektor. Abból a szempontból 
is tipikus régi szlovák értelmiségi volt Thoraconymus Mátyás, hogy tökéletesen járatos 
volt a pátriájában használatos négy nyelvben: a latinban, a magyarban, a szlovákban és 
a németben. Ismeretlen helyen publikálta Spongia elegiaca című verses vitairatát Eberhard 
Mátyás Selmecbányái elsőpap ellen, egyéb polemikus írásai is megjelentek, Orthographia 
című müve azonban, melyre Újfalvi Imre hivatkozik, elveszett — talán a szlovák kutatók 
akadnak majd nyomára. 

A nemzeti nyelvű régi magyar irodalom és a nemzeti nyelvű régi szlovák irodalom 
összehasonlító vizsgálatát hivatásszerűen jószerével csak Csanda Sándor, szlovákiai ma
gyar kutató műveli. Ahhoz, hogy ezen a területen valódi eredményeket érjünk el, jó 
bohemistáknak is kellene lennünk, hiszen a régi szlovákság irodalmi nyelve a cseh volt. 

A XVI-XVII. századi felső-magyarországi könyvjegyzékekben már fel-feltünnek a kü
lönféle cseh könyvek, s ezek feltehetőleg a szlovák nyelvű lakosság szellemi táplálékául 
is szolgáltak. Makovica vár inventáriumában találunk „egy cseh könyvet Csehországnak 
régi szabadságárul", az eperjesi ferencesek könyvtárában egy 1529-es Pavel Severina-féle 
„Biblia ceskát", az eperjesi egyház 1606-os könyvjegyzékében fellelhető „Johannis Huss 
duo volumina". Mossóczi Zakariás nyitrai püspök könyvtárában egy „Biblia Boemica", 
egy „Jesus Syrach boemicae", egy „Postilla Boemica", valamint Martin Rakovsky és Kop-

19 Maria BERÉNYI-RÉVÉSZ, Un cercle litieraire des laimisies fonde en 1808. In Acta Conventus 
Neo-Latini Amsielodamensis, ed. P. TUYNMAN, G. C. KuiPER et E. KESSLER. München, 1979. 
74-82. 

20 De Sigetho Hungáriáé propugnaculo. Wittenberg, 1587, fakszimile kiadás, kiad. KŐSZEGHY 
Péter, kísérő tanulmány SZABÓ András. Bp. 1987, suppl. 19. 

21 SZABÓ András, Melanchthontól Lipsiusig (Tanárok, diákok és prédikátorok Sárospatakon 1562-
1598). ItK, 1986, 483-506. 
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pay György müvei voltak olvashatók. Thurzó György könyvtárában is volt egy „Jo-
hannis Dubrawij história Bohemica."22 

A közös történelmi múlt eseményeit megéneklö szlovák históriás énekekkel Sziklay 
Lászlón23 és Csanda Sándoron24 kívül senki sem foglalkozott nálunk. A Szilágyiról és 
Hajmásiról szóló históriához viszont rendkívül érdekes poétikai megjegyzéseket füz Pirnát 
Antal,25 jegyzeteiben azonban csak a délszláv változatra tér ki, s nem említi a Siládi a 
Had'mázi című szlovák éneket. A magyar históriás énekeket Varjas Béla26 után most a 
nápolyi hungarológus, Amedeo Di Francesco vizsgálja,27 különös tekintettel azok formula
kincsére és az orális költészettel való kapcsolatukra. Mivel a szlovák históriás énekek 
a magyarokéval közös gyökerüek, nem érdektelen fokozni e téren is a komparatisztikai 
erőfeszítéseket. 

Még mindig kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek a Panchali Jób-kódex szlovák szerelmes 
versei. Erre hívta fel a figyelmet legújabb műfajtörténeti tanulmányában Horváth Iván.28 

Magyarországon heves vita folyik a Balassi Bálint előtti magyar szerelmi líra jellegéről. 
Horváth Iván véleménye szerint az udvari, lovagi karakterű szerelmi énekköltészet ma
gyar nyelven Balassi újítása.29 Vitapartnerei, Pirnát Antal30 és Köszeghy Péter31 szerint 
viszont már közvetlenül Balassi előtt, valamint a középkorban is létezett udvari jellegű 
magyar virágének. Horváth Iván ennek a vitának a folyamatában vizsgálja a szlovák sze
relmes verseket. Megállapítja, hogy bár nagyobb részt populáris jellegűek (több női dal 
található köztük, ami tipikusan populáris műfaj), olvasható a kódexben udvari ének is, 
ami arisztokratikus verstípus. A Pane Boze mily kezdetű versben32 a trubadúrlíra, illetve 
a magyar szerelmi énekköltészet nyomait véli felfedezni, s nem zárkózik el attól, hogy a 
versekben fellelhető udvari elemeket Balassi hatásának tulajdonítsa. Tegyük hozzá, hogy 
még senki sem vizsgálta ezeknek a verseknek a cseh szerelmi költészethez való viszonyát, 
pedig végső soron cseh nyelven írták őket, ha találunk is bennük „szlovakizmusokat". 

Irodalomtörténeti szempontból rendkívül érdekes, hogy Balassinak a XVII. században 
kevés méltó követője akad, igazán magas színvonalú, szerelmi tematikájú elitköltészet 
pedig csupán a XVIIL század végén jön létre hazánkban. A magyar udvari kultúra 
kutatói nemigen ismerik Stefan Selecky költeményét (Obraz panej krásnej perem malovany, 
kterámáv Trnavesvojeprebyvani, 1701.),33 amelyhez hasonló kifinomult, rafinált szerelmes 
verset ebben a korban Magyarországon keresve sem találunk. 

A XVII. századi két nyelven (magyarul és szlovákul) verselő költök vonatkozásában 
•szlovák szempontból is örvendetes tény, hogy a Régi Magyar Költök Tára XVII. száza
di sorozatának 12. kötetében kritikai kiadásban megjelentek Madách Gáspár és Beniczky 

22 A magyar könyvkultúra múltjából, hányi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Kiad. HERNER János és 
MONOK István, Szeged, 1983. 

23 SZIKLAY László, A szlovák irodalom története. 1962. 72-88. 
24 Csanda Sándor vonatkozó munkáinak bibliográfiáját lásd: KÄFER István, i. m. 95-96. 
25 PIRNÁT Antal, Fabula és história. ItK, 1984. 137-149. 
26 VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Bp. 1982. 
27 Amedeo Dl FRANCESCO, A históriás ének mini formulaköltészet. ItK, 1989. 
28 HORVÁTH Iván, Egy kiaknázatlan műfajtörténeti forráscsoport: XVI. századi kéziratos énekesköny

vek. ItK, 1983. 87-88. 
29 HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Bp. 1982. 
30 Pirnát Antal 1977-ben Szegeden a virágénekröl felolvasott vitairata nem jelent meg nyomta

tásban. 
31 KÖSZEGHY Péter, Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. ItK, 1987-

1988. 310-338. 
32MISIANIK — ECKHARDT — KLANICZAY, Balassi Bálint szép magyar komédiája. A Fanchali 

Jób-kódex magyar és szlovák versei. Bp. 1959. 168-172. 
33Ján MISIANIK, Antológia starSej slovenskej literatúry. Bratislava, 1964. 550-560. 
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Péter versei.34 Jankovics Józseftől,35 illetve Csanda Sándortól 3 6 mindkettejükről olvasha
t u n k frissen publ ikál t t anulmányokat . Csanda Sándor gyakran utal a r ra , hogy Beniczky 
Péter a Magyar példabeszédek szlovák megfelelőiben a Balassi-strófa egy priódussal kibőví
t e t t vá l toza tá t a lkalmazta . Ebből a szempontból hívom fel a szlovák ku ta tók figyelmét 
a r r a , hogy Szegeden kiterjedt verstani vizsgálatok folynak Szigeti Csaba vezetésével, aki 
nagy elméleti felkészültséggel foglalkozik a Balassi-versszaktípus XVII. századi á tvál to
zásaival.3 7 A szegedi vers tankuta tók szempontjából pedig nagy jelentősége van annak a 
ténynek, hogy Beniczkynél egy magyar verstani jelenség szlovák átvételéről és azonnali 
továbbfejlesztéséről beszélhetünk. 

A kétségkívül szlovák (cseh) irodalmi kul túrával rendelkező magyar írók közt tar t juk 
számon Balassi Bál in t egyetlen hü t a n í t v á n y á t , Rimay János t . Nem csupán azért , mert 
h ibá t l an — bár némi szlovakizmussal á t h a t o t t — irodalmi cseh nyelven levelezett Balassi 
Zsigmondné Zborowszki Erzsébettel ,3 8 de le is fordí tot t magyar ra két cseh vallásos éneket. 
Az egyik vers cseh eredetijére a kritikai kiadás készítésekor nem sikerült rá ta lá ln i . Talán 
egy a magyar irodalom iránt érdeklődő cseh vagy szlovák ku ta tó megleli; a magyar ének 
első versszaka így hangzik: 

Adjunk hálát I s tenünknek , 
Velünk jól tö t t Terem tőnknek, 
Ifjak, menyek, kis gyermekek, 
Hallgatói Igíjének, 
Ki most meging legeltetett , 
Szent Igíjével é l te te t t . 3 9 

A másik vers cseh eredetije ismert: Otce nás mily Páne. 
Mind a magyar , mind a szlovák ku ta tók elhanyagol ták annak a kódexnek a vizs

g á l a t á t , amelyik Stoll Béla bibliográfiájában a Rimay János imádságoskönyve címet és a 
65. számot viseli.40 Szilády Jenőnek a szlovák pro tes táns irodalomról szóló monográfi
á j ában o lvasha tunk róla utoljára részletesebben.4 1 ő még úgy vélte, hogy az ebben a 
kódexben összeírt magyar és szlovák imák és versek Rimaytól valók. Eckhard t Sándor 
Rimay-k iadásában később k imu ta t t a , hogy ez az állí tás téves.4 2 A könyvvel azóta sen
ki sem foglalkozott. Szlovák szempontból azért érdekes, mert olyan énekek is fellelhetők 
i t t , amelyek J u r Tranovsky Cythara Sanctorum'}ából hiányoznak. Ezek a következők: Ma 
Lasko, Gezissi műg Vkrizovanj és Ach! ach, clovece, politug srdecne. Mivel Szilády Jenőt a 
szlovák szakirodalom nem idézi, nem t u d h a t n i , vajon ismeretesek-e ezek a versek a szlo
vák és cseh ku ta tók előt t , s azonosíthatók-e valamely cseh énekeskönyv bizonyos énekeivel. 
Nem t u d o m , hol t a r t a cseh gyülekezeti énekek számbavétele, de ha folyik ilyen ku ta tás , 
akkor ezeket az énekeket is fel kellne venniök gyűjtésükbe. 

A fentiekből a r r a lehetne következtetni , hogy az anyanyelvű szlovák i rodalmat lé
nyegében és egészében csehként fogom föl. Ez nem állt szándékomban, és ahol t u d t a m , 

34 Régi Magyar Költők Tára, XVII, 12. köt. Bp. 1987. — Beniczky Péter és Madách Gáspár verseit 
VARGA IMRE és S T O L L Béla rendezte sajtó alá. 

3 5 J A N K O V I C S József, A Madách Gáspár-jelenség. In Hagyomány és ismeretközlés. Szerk. KOVÁCS 
Anna. Salgótarján, 1988. 63-70. 

3 6 C S A N D A Sándor, Beniczky Péter magyar és szlovák verses példabeszédei. ItK, 1985, 259-270. 
3 7 SZIGETI Csaba, A XVII. századi magyar költészet: idézetek poétikája, ItK, 1989; FC-csoport, 

A metrumváltás XVII. századi változatai. ItK, 1989; VÖRÖS Rózsa — SZIGETI Csaba, Metrum és 
ritmus a régi magyar költészetben, (kézirat). 

3 8 Rimay János Összes Művei. Kiad. E C K H A R D T Sándor, Bp. 1955. 405-408, 411-413. 
3 9 Az 55. számú ének, i. m. 115. 
40 STOLL Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565-1840), 

1963. 61. 
4 1 SZILÁDY Jenöj t. m. 89-95 . 
4 2 Rimay János Összes művei. 166-167. 
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hangsúlyoztam a szlovák szerzők cseh nyelvének szlovakizmusait. Az azonban kétségte
len tény, hogy az anyanyelvű irodalom Szlovákiában is a protestantizmussal kezdődően 
erősödött meg. Ez a protestantizmus viszont sajnos nem adott a szlovákoknak saját anya
nyelvű bibliafordítást és énekes könyvet. Köztudomású, hogy a szlovák irodalmi nyelv a 
régiségben a králici biblia és Cythara Sanctorum nyelve volt, lényegében a huszita gyökerű 
biblictina. Ettől tudatosan eltérni, szlovakizálni először a nagyszombati jezsuiták kezdtek, 
mivel a protestáns biblictina nemkívánatos jelenség volt az ő szemükben. 

Nagy szerencséjük a szlovákoknak, hogy szláv anyanyelvük oly közel áll például a 
cseh rokonnyelvhez, hogy eképpen egy régi és gazdag irodalmi kultúrát is a magukénak 
mondhatnak, a rokon cseh literatúrai. A magyarnak ilyen közeli nyelvrokona nincs, a 
magyar alapján egyetlen finnugor nyelvet sem lehet megérteni. Másfelöl a szlovákok kárát 
látták annak, hogy a szlováknyelvüség vagy a csehnyelvüség náluk gyakran vallásfelekezeti 
vagy politikai ügy volt. Csak a XIX. század nagy szlovák irodalmi nyelvalkotó egyéniségei, 
Bernolák és Stur tették visszafordíthatatlanul a szlovákot a szlovákok irodalmi nyelvévé. 
És még ezután is voltak korszakok, amikor alkotásukat veszély fenyegette. 

Nehéz dolog tehát a szlovákok irodalmi örökségével foglalkozni. Egyidejűleg kellene 
szlavistának, hungarológusnak, a neolatin irodalom értő ismerőjének és történésznek len
nünk. Remélem, akad ilyen közöttünk. 

Ujszászi Zsuzsanna 

WATSON KIRKCONNELL KÖLCSEY-FORDÍTÁSAI 

Európa XX. századi történelméből számunkra mindenekelőtt az a tanulság, hogy mi
lyen korlátozott a történelmi szuverenitás lehetősége a kisebb országok számára. Egy-egy 
világméretű válság utáni helyzetben a kis nemzet sorsáról a nemzetközi politika, az eu
rópai erőviszonyok döntenek. Ezekben a döntésekben a stratégiai és gazdasági érdekek 
mellett politikai szerepet nyerhet jelentős közéleti, nemzetközi politikai személyiségek tá
mogatása is. Ha az erőviszonyok olykor hátrányosan alakultak is Magyarország számára, 
ilyesfajta támogatást, pártfogást a magyar érdekek is kaptak. Magyarország értékeinek 
nemzetközi elismertetéséért mindig is igen sokat tettek a magyar művészet és irodalom 
külföldi támogatói: mecénások, kiadók, fordítók. Az 1930-as években ilyen közéleti jelen
tőségű volt Kanadában Watson Kirkconnell (1895-1977) magyar irodalmi vonatkozású 
tevékenysége. 

Széles körű műveltségéről, a kultúra több területét és különböző tudományágakat 
érintő publicisztikai tevékenységéről, kiterjedt kulturális és közéleti kapcsolatairól önélet
írásából kaphatunk képet. Kirkconnell professzor tanári működése megoszlik a klasszika 
filológia és az angol irodalom között. Görög-latin szakos diplomával, de botanikai és zoo
lógiai írásokkal a természettudományok iránti érdeklődését bizonyítva, a winnipegi Wesley 
College angol tanszékén kezdi tanári pályáját 1922-ben. Tizenegy év után a klasszika fi
lológia tanszék vezetője lesz, 1940-ben azonban a hamiltoni McMaster Egyetem angol 
tanszékére nevezik ki. 1948-tól 1964-ig a Nova Scotia-i Wolfville-ben az Acadia Egyetem 
rektora, és itt él visszavonulása után is, 1977-ben bekövetkezett haláláig. 

Műveltsége sokoldalúságát szemlélteti, hogy oktatói tevékenysége, nyelvészeti és iro
dalmi munkái mellett aktívan foglalkozott zenével is. Ifjúkorában orgonán játszott és 
szólóénekesi pályára készült (amelyet csak egy betegség akadályozott meg 1920-ban), de 
rendszeresen énekelt mint kórustag, még középkorú egyetemi tanárként is. Dalszövege
ket írt és operalibrettót, s az operát The Mod at Grand Pre címmel) elő is adta az Acadia 
Egyetem operatársulata 1956-ban. Költői tehetségét önálló verseskötetei is tanúsítják.1 

1 Első önálló kötetei: The Tide of Life and Other Poems. Ottawa, 1930; Canada to Iceland. 
Lindsay, 1930; The Eternal Qvesi. Winnipeg, 1933. 
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