
Gondolatok Käfer István születésnapján∗

Milan Čorba professzor érdekes megállapításával kezdeném a 2015-ben ju
biláló Käfer István méltatását. Čorba professzor körülbelül öt évvel ezelőtt 
jelentette ki a jelenlegi szlovakológia helyzetéről, hogy a két legjobb szlo
vakista tulajdonképpen két magyar. S az első helyen Käfer István neve sze
repelt. Valóban ő az az egyéniség, aki tömérdek szlovák könyvet olvasott el, 
aki tájékozottságával felülmúlja a szlovák szakemberek jelentős hányadát. 
Csak mellesleg említem meg, hogy Milan Čorba jelmeztervezőként vált hí
ressé szűkebb hazájában, valamint Csehországban, de mint egyetemi tanár a 
szlovák  Akkreditációs  Bizottság  tagja  is  volt  2003–2011  között,  néhány 
éven át Käfer tanár úrral együtt.  Az egyik leghíresebb szlovák színésznő, 
Emília Vášáryová férje volt 2013-ban bekövetkezett haláláig.

Käfer István eredetisége azonban nem csak abban rejlik, hogy ízig-vérig 
szlovakista, hanem elsősorban abban, hogy e szűk terület határain igyekszik 
áthágni. Olyan tudományos diszciplínát hozott létre, amelyre a szlovakisták 
körében mindeddig nem volt példa. Érdemes őt szó szerint idézni: „A hunga
rológia és a szlovakológia mint tudományos diszciplínák lehetnének a szlova
kológia, illetve a hungarológia sajátos kutatási területei. A hungarológia szlo
vák elemeit  a  szlovakohungarológia elemezné,  és  a  szlovakológia magyar 
elemeit a hungaroszlovakológia. Ily módon egyrészt nem választanánk szét 
néhány szerző, korszak, régió alkotásait,  másrészt nem kényszerülnénk az 
uhorská literatúra – literatúra Uhorska – literatúra v Uhorsku – azaz magyar
honi irodalom – Magyarhon irodalma – irodalom Magyarhonban terminusok 
használatára” (Käfer István, Dona nobis pacem, Piliscsaba 1998, 49. o.).

Ugyanakkor nemcsak látja, hanem érzi is a két nemzetet elválasztó kü
lönbségeket. Idézett könyvében ezért kezd így egy bekezdést: „Viszolygok a 
Felvidék elnevezéstől” (Dona nobis pacem 23. o.). Käfer István tudja, hogy 
ez pejoratív, azaz rosszalló kifejezés szinte minden szlovák számára, holott 
az osztrák határtól a román határig Magyarországon mindenki Felvidéknek 
nevezi Szlovákia magyarlakta területét, beleértve Orbán Viktor miniszterel

 * Elhangzott a Käfer István tiszteletére rendezett ünnepi konferencián (Budapest, 2015. június 5.).
A köszöntő szerkesztett változata.
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nököt is. A tudóst a szokássá vált hagyomány általában nemigen veszi figye
lembe. És mi sem, akik a szlovák–magyar viszonyokban jártasak vagyunk. 
Aligha figyelünk fel arra, hogy a szlovák főváros mai elnevezése csak a 19. 
században  honosodott  meg,  s  ennek  következtében  nem ildomos a  rene
szánsz vagy barokk kori várost e néven illetni. Ezek terminológiai vagy szó
használati  kérdések,  amelyek  parányi  részei  a  hungaroszlovakológiának 
vagy szlovakohungarológiának. Érdekesebb az a tömérdek írói név és alko
tás, amely Käfer István kutatásának, tanulmányainak, érvelésének része. A 
sor hosszú, s nem is mindig az esztétikum az elsődleges, hanem a szempont, 
azaz a nyomok, amelyek a szövegbe illeszkednek a másik kultúrából. Ezzel 
függ össze egyik könyvének a címe is: A miénk és az övék (Budapest 1991). 
Käfer István érdeklődését különösen az kelti fel, ha ezek a határok elmosód
nak, ha a szlovák irodalmi alkotás feltöltődik magyar elemekkel, mint példá
nak okáért a két évvel ezelőtt elhunyt Ladislav Ballek műveiben. Ezért is 
szentel nagy figyelmet egyik tanulmányában Ballek A segéd c. regényének 
(Ladislav Ballek – szlovák–magyar összefüggések A segéd című regényben, 
in A miénk és az övék 137-148. o.). 

Nem véletlen ez a ráérzés, a sok telitalálat, amely e tanulmány erényei 
közé tartozik. A kreolizációt, a nemzetek összefonódását Käfer István magá
ban hordozza, őseitől örökölte. A nagyapja apai ágon a 19. század végén az 
Alpesek tájairól költözött Budapestre, neki köszönheti ünnepeltünk a tős
gyökeres német vezetéknevet. A másik nagyapa Trencsénből származott, de 
a neje magyar volt. Minden bizonnyal innen ered Käfer István multikultura
lizmusa,  közép-európaisága.  A másik nagy élmény Érskújvárhoz kötődik, 
ahová 1943-ban költözött a család. Onnan 1946-ban tértek vissza Budapest
re. Érettségi után magyar–latin szakra jelentkezett, de ezt a tervét nem tudta 
valóra váltani. Viszont felajánlották neki a magyar–szlovák szakot, ide nyúl
nak vissza kiválasztott életútjának a gyökerei.  

Kitérnék arra is, ami közös, ami összeköt bennünket. Az ötvenhatos forra
dalom után az első lektorok egyike Pozsonyban, a Comenius Egyetem Böl
csészettudományi Karán, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken. Jómagam 
1957-ben kezdtem tanulmányaimat. Käfer István a tanárom lett, habár a kor
különbség köztünk mindössze négy év. Már akkor is jegyzetet adott ki a ma
gyar stilisztika tanításához, amelyben a példákat az egyes stílusjelenségekre 
a csehszlovákiai magyar irodalom akkori jelesebb képviselőinek műveiből 
választotta. Még pontosabban: a szóképek, stílusalakzatok példáit e művek
ből merítette.  Utána csak elvétve találkoztunk.  De 1993-tól  munkatársak, 
kollégák lettünk. Tanúja voltam, ahogy szinte emberfeletti energiával, teljes 
odaadással építette a szlovák tanszéket. Beszélgetéseink során azt is beval
lotta, hogy nézőként részt vett azon a magyar–angol labdarúgó mérkőzésen, 
amely 7:1-es végeredménnyel végződött 1954-ben, azaz közvetlenül a rossz 
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emlékeket felidéző világbajnokság előtt. Ilyen vereséget angol válogatott tu
domásom szerint  sosem szenvedett.  Tisztelettel adózom minden nézőnek, 
aki akkor ott volt a Népstadion lelátóin és szurkolt az aranycsapatnak. Min
denekelőtt Käfer Istvánnak, az Újpest szurkolójának!

Ma, amikor már átlépte a 80. életévét, nyugodtan mondhatjuk róla, hogy 
pályafutása, munkássága robogó vonatra hasonlít – szinte megállás nélkül 
száguld előre. Azok közé az egyéniségek közé tartozik, akik már az első ta
lálkozás alkalmával bevésődnek emlékezetünkbe. S még nagyobb a hatása 
azokra, akik a közelébe férkőzhetnek, akiknek megadatott az a sors, hogy 
munkatársai lehettek.  Itt most nagy számban vannak jelen azok, akik mind
ezt tapasztalhatták, megélhették. 

A szlovák tanszéket 1991-ben alapította, tehát mindjárt a rendszerváltás 
után. Szinte  a semmiből teremtette  meg a feltételeket,  hogy beinduljon a 
szlovák nyelvű oktatás. Tudom, hiszen már 1993-tól munkatársa lehettem, 
sok mindent együtt intéztünk, oldottunk meg. Az első korszakban a szerve
zés állt  előtérben, arra helyeződött a hangsúly.  Fokozatosan a szlovákhoz 
társult a lengyel és a cseh szakirány, azaz a szlovakisztika mellett elkezdő
dött a bohemisztika és a polonisztika oktatása is. Így jött létre fokozatosan a 
Szlavisztika  és  Közép-Európa  Intézet  három  tanszékkel,  amelyet  csak  a 
2010 utáni években sikerült feloszlatni – előbb a szlovakisztikát, majd a bo
hemisztikát –, de szerencsére megmaradt a polonisztika. Az építkezés után 
következett a rombolás időszaka. 

Külön érdeme az ünnepeltnek a tudományos kutatás beindítása és fejlesz
tése az intézetben. Sok szép és értékes tanulmánykötet jelent meg, konferen
ciákat szerveztünk. Az első konferencia témája Rudnay Sándor élete és kora 
volt, ennek anyaga 1998-ban könyvalakban is megjelent. 1996-ban szervez
tünk konferenciát Pavol Strauss szlovák katolikus íróról, amelyen részt vett 
Rudolf Baláž pöspök atya is, a Szlovák Püspöki Konferencia akkori elnöke. 
A konferencián elhangzott  előadások  Író a senki  földjén címmel  jelentek 
meg (Piliscsaba 2002). E könyv kiadása is Käfer István érdeme. A felsoro
lást folytathatnám. Megemlíthetném azt is, hogy a fiatal kollégák, végzettje
ink, tanítványaink is publikálhattak, sőt könyveket adhattak ki (Halász Iván, 
Illés Pál Attila és mások). Käfer István gondoskodott arról is, hogy Jozef 
Haľko szlovák lelkész és tudós kutatásainak eredménye megjelenhessen ma
gyarul A csehszlovák szakadár katolikus akció címen (Esztergom-Piliscsaba 
2004). Hozzáteszem, hogy Jozef Haľko ma Szlovákia egyik legkarizmatiku
sabb püspöke. 

Már ebből a felsorolásból is nyilvánvaló, hogy Käfer István elsősorban a 
katolikus  (keresztény)  könyvek  kiadását  támogatta,  részesítette  előnyben. 
Főleg azon fáradozott, hogy újra bevigye a köztudatba azoknak a keresztény 
személyiségeknek az érdemeit, életútját, akiket a kommunista rendszer hát
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térbe  szorított.  Rudnay  Sándor  mellett  idesorolhatjuk  Bartakovics  Béla 
(1791–1873) egri érseket, aki Felsőelefánton született, és sírja a szomszédos 
Alsóelefánt sírkápolnájában van. Käfer István nemcsak az elhanyagolt sír
bolt felújítását, restaurálását indítványozta, hanem ennek ünnepélyes felava
tását is szervezte. Tegyük hozzá: sok-sok akadályt, meg nem értést leküzd
ve. Käfer István és a szlovák tanszék jócskán kivette abban is a részét, hogy 
Nyitrakoroson  létrehozzák,  megnyithassák Rudnay Sándor  emlékszobáját, 
amely ma már ékessége e Tapolcsán melletti falunak.

Käfer  István érdemeinek  felsorolását  folytathatnám tovább.  Ez nagyon 
sokáig tartana, de egy valamiről nem szabad megfeledkeznünk. Käfer István 
főleg tudományos műveiben fogalmazta meg a hungaroszlovakisztika létjo
gosultságát, mibenlétét, tartalmát. A könyvek közül legalább egyet érdemes 
újra megemlíteni: a  Dona nobis pacem címen kiadott művet (1998, 2005). 
Alcíme: Magyar–szlovák kérdések. A 2005-ös kiadás borítólapján az Ansel
mianum épülete látható. A piliscsabai egyetemnek az az épülete, amelyben 
Käfer  István  vezetésével,  irányításával  felvirágzott  a  magyarországi  szla
visztika, ahol Käfer István lelkesen és nagy szakértelemmel tanította a hun
garoszlovakisztikát mint új tantárgyat. Mindez ma már a múlté. A keresz
tény alapokra épülő szlovakisztika és a bohemisztika oktatása fokozatosan 
megszűnt. Käfer István igyekezete, kezdeményezése, munkássága azonban 
nem volt hiábavaló. A lefektetett alapok tovább élnek tanítványaiban, s nem 
kis mértékben hozzájárultak ahhoz is, hogy a két szomszéd nép közötti el
lentétek  kissé  elmosódtak,  elfogadható  szintre  jutottak.  Hála  és  köszönet 
ezért is a 2015-ben 80. életévét betöltő Käfer Istvánnak. Isten éltesse őt még 
sokáig!

Žilka Tibor
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