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rybář,marek:medzištátomaspoločnosťou–
Politické strany naslovensku po roku1989.
Bratislava,marekrybář,2011,160p.

érdekes könyv jelent meg szlovákia politikai
pártjairól a közelmúltban. a kötet címe
magyarra fordítva: az állam és a társadalom
között – Politikai pártok szlovákiában 1989
után. szerzője marek rybář, a Comenius
egyetem Politológia Tanszékének oktatója. a
könyv részletesen elemezi az egyes pártokat
és a pártrendszer egészét. érdekesnek nem
pusztán szakmaisága okán érdekes, hanem
mert a szlovákiai pártrendszer ingatagságá-
nakokaitiskeresi.Tehátaztamindannyiunk
általjólismertjelenségetvizsgálja,hogymiért
buknakelésemelkednek felújabbésújabb
pártokolynagyszámban.nyugat-európa leg-
több demokráciájában ritkaságnak számít,
hogytársadalmilagbeágyazott, ismert,apoli-
tikaiéletszervesrészétképezőpártkihulljon
atörvényhozásból,éseltűnjönaz ismeretlen-
ségbe, mint ahogy az is, hogy pár gazdag,
befolyásos vagy éppen ismert ember a sem-
mibőlvarázsoljonbeegyújpolitikaiszerveze-
tetaparlamentbe.

aszerzőelőszörmódszertaniszempontja-
it tárja az olvasó elé. sorba veszi a politikai
pártokjellegévelfoglalkozóelméleteket,stisz-
tázzasajátálláspontját.rybářszerintapoliti-
kaipártokolyanracionálisszereplők,amelyek
szavazatmaximalizálásra törekednek. arra
tehát, hogyminél több választó támogatását
szerezzékmeg,sáltalukmegszerezzék,majd
megtartsákapolitikaihatalmat.apártszerve-
zet felépítésee racionalitásmenténalakul,s
ennekkapcsánszületnekkülönféleszervezeti
stratégiák.aszerzőszerintugyanezaraciona-
litás vezérelte a szlovákiai politikai pártok
kialakulásátésfejlődését,ennekmenténala-
kítjákkiideológiájukatéstaktikailépéseiket.

rybář sorra veszi a fontosabb szlovákiai
politikaipártokat,ésmozgósításiképességük,
választóik,szervezetikereteik,vezetőikstraté-
giái,valamintelszámoltathatóságukésahata-
lompártonbelülimegosztásaszerintértékeli
őket. a kötet második részében pedig az

államhoz fűződő viszonyuk néhány kérdését
boncolgatja; a legfontosabb a pártok állam
általi finanszírozásánakproblémája. a szerző
szerintaszlovákiaipártokéletébenkülönösen
fontos szerepet játszik az állami erőforrások-
hoz való hozzáférés. egyfajta patronázsrend-
szer kialakításában érdekeltek, amelyben
sajátjelöltjeiketjuttatjákamegfelelőpozíciók-
ba,majdközreműködésükkelanyagierőforrá-
sokhoz jutnak.ahatékonyellenőrzéstpersze
megakadályozzák.adominánspártokugyanis
ellenérdekeltek, így ha a kisebbek körében
megjelenikisaszándék,azmarginálismarad.
a szerző részletesen elemzi az partonázs
jelenségének számos vetületét, rámutatva,
hogyanformáltákazállammegfelelőintézmé-
nyeiterrealkalmassá,ésmikéntvontákismét
pártellenőrzésaláaközigazgatást.

rybářszerintszlovákiapártjainakgyengék
a társadalomhoz fűződő kapcsolataik, 1989
utánazországbankevésséjellemzőaprogra-
mokmenténfolyópolitikaiverseny,inkábbaz
adott pillanatban érdekesnek tűnő témákat
helyezikelőtérbe,ésszámospártnemtársa-
dalmi igény eredményeként jön létre, hanem
egy-egyelitcsoport,illetveegyénkezdeménye-
zésére.

ugyanakkorszlovákiatársadalmaishete-
rogén. Ha a párt szavazatmaximalizálásra
törekvőracionálisszervezet,saszerzőígyjel-
lemzi, akkor az ország pártjainak szerinte
rugalmasan kellett alkalmazkodniuk a társa-
dalmi heterogenitáshoz. Gyakran kell változ-
tatniuk üzeneteiket, hozzáigazítva azokat a
változó választói elvárásokhoz, az átalakuló
helyzetekhezésválasztóibázisukkiszélesíté-
sének aktuális követelményeihez. mindezek
következménye – a szerző gondolatmenete
szerint – az ország politikai pártjait jellemző
instabilitás.

akötetszámoserényemellettegyönma-
gántúlmutatóproblémávalküzd;nevezetesen
apolitikaipártokleírásánakjellegével.ezeket,
mint jeleztük, egyfajta szavazatmaximalizáló
szervezetekként jellemzi. ez a megállapítás
bizonyos értelemben nyilvánvalóan helyes,
hiszenmindenpolitikaipárta lehető legtöbb
szavazat megszerzésére törekszik minden
egyesválasztáson.korlátokatakkorszabeza
látásmód, ha csak e leíró jellemzés alapján
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minősítjükazegyespártokat.ebbenazeset-
benugyanisabbaahibábaeshetünk,hogya
szavazatmaximalizálást tartjukapártokelső-
rendű,sőtegyetlenértelmének.rajtakeresz-
tül ugyanis a hatalomhoz jutunk, s ahhoz a
következtetéshez,hogyapolitikaipártértelme
a hatalom megszerzése és megtartása. a
többipusztatechnikai,illetvetaktikaikérdés.

egymásféleképmegalkotásáhozazonban
értékelemzésre volna szükség. azt kellene
megvizsgálni,miként viszonyulnak a politikai
élet egyes alapértékeihez. az efféle analízis
perszenémikockázattal jár,hiszenakutató-
naktisztázniakell,melyértékekettarthelyes-
nek,ésmelyekkelvitázik.ámazértékelemző
nézőpontmegkerüléseegybenannakaszem-
pontnakafigyelmenkívülhagyását is jelenti,
hogyaválasztókértékrendjeszerepet játszik
politikai döntéseikben. Tehát nemcsak pilla-
natnyielvárásaikalapjánlehetőketmegítélni,
hanemabbólaszempontbólis,hogypillanat-
nyi elvárásaik milyen szélesebb értékrendbe
ágyazódnak.ebbenazesetbenazonbanmára
politikát érintő filozófiai szempontoknak is
meg kellene jelenniük az elemzésben.
méghozzá mind az empirikusan vizsgált
választói preferenciák vizsgálatánál, mind
pedigapártokprogramjainak,vezetőikállás-
foglalásainak és döntéseinek elemzésénél.
egyszóval le kellene ásni egészen azokig a
normatív alapokig, amelyek segítségével
képetalkotnakapolitikalényegéről.akkoris,
hasokaknálarraazeredményrejutunk,hogy
az önérdeket tartják annak. lássuk, mi az
igazság.deamiattis,hogymegvizsgálhassuk
atöbbit.

Öllös László

eiler Ferenc: németek, helyi társadalom, és
hatalom.Harta,1920–1989.H.n.,argumen-
tum,2011,221p.

adunaésazIpolybaloldalánélőmagyarság
mindennapi életének egyik alapvető befolyá-
soló tényezőjea kisebbségi lét.ki jobban, ki
kevésbé,devalamilyenmértékbenátérzi,átéli
enneksúlyátéshatását.azátlagosszlovákiai
magyar tisztában van azzal, hogy legalább
mégháromnemzetrészél hasonló viszonyok

között.arrólisvannakismeretei,hogyatörté-
netimagyarországnemvoltnemzetállam,sőt
arányáttekintvetöbbnemzetiségilakosavolt,
mintamaiszlovákiának,illetvehogyezekaz
emberek mai lakhelyüket a törökdúlás után
bekövetkezőjelentősbe-ésáttelepüléssorán
foglaltákel.Természetesentudanémetekről
is, de sokkal inkább egy-egy vidékhez köti
őket. a Felvidéken ilyenek voltak a szászok
vagy a szintén ezen a néven ismert erdélyi
németek.azátlagosszlovákiaimagyarhallott
a bánsági németségről is. azt, hogy
magyarország számos vidékén is jelentős
számúnémetélt,márkevesebbentudják.ez
részbenabból isadódik,hogysajáthelyzeté-
nek javítását békésen kívánjamegoldani, és
általában sikeres nyugat-európai példákat
keres, nyugat-európai kisebbségek jogait és
történetéttanulmányozza.közép-európanem
magyar nemzetiségei gondját-baját kevésbé
tartjaszámon.

a hartai németség sorsa egy szlovákiai
magyar előtt bizonyára ismeretlen. ez tulaj-
donképpenérthető,hiszenegyolyanközség-
rőlvanszó,amelyheznemköthetőtörténelmi
esemény,éslakhelyükönőkmagukisszigetet
képeznek a magyar többség között. a könyv
egy fontos ponton mégis érinti a szlovákiai
magyarságot.aháborúutánilakosságcserék-
benaHartáról távozónémetekhelyéberész-
bencsehszlovákiaimagyarokattelepítettek.

Habár a könyv alcíme alapján a hartai
németeksorsátcsakTrianonésa’89-esrend-
szerváltásközöttiidőszakbankellenenyomon
követni,néhányoldalonmegismerjükazidete-
lepülésük történetét, és olvashatunk a 19.
század utolsó harmadának időszakáról is. a
munkanégynagyobb részre tagozódik:akét
világháborúközti korszakra;amásodikvilág-
háborút megelőző nemzeti öntudatosodást
elindító időszakra, amely a háborús évekkel
van egybekötve; a világháborút követő meg-
próbáltatásokatésakitelepítéseketleírórész-
re;végülaszocializmusidőszakára.akötetet
egy harminc oldalt kitevő dokumentumcso-
magegészítiki.

a szerző az előszóban maga is bevallja,
hogyvalamelyestérintettakönyvtémájában,
mivelaszomszédostelepülésrőlszármazik.ez
az„érzelmitöbblet”mindvégigérezhető,deaz
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istény,hogyegyáltalánnemmegyazobjekti-
vitásrovására.

eilerFerencegy jólmegírt könyvet tett le
az asztalra. a szöveg olvasmányos, tudomá-
nyosszempontbólpedigkifogástalan.aszak-
irodalmi válogatás igazán reprezentatív.
annak ellenére, hogy csak egy kis közösség
sorsátmeséliel,mégisérdekeslehetaszéle-
sebb, esetleg hasonló sorsú olvasóközönség
számárais.akönyvetokkalnevezhetjükakár
egysokáltalánosmegállapítástközlőszocio-
gráfiaiesettanulmánynakis.

Hogymi találhatóakönyvben,nemszük-
séges felsorolni, ugyanis minden, amit egy
szociográfiamunkánaktartalmazniakell.amit
érdemeskiemelniazaz,hogyeilerFerencnek
igazánremekülsikerültmegfogniaaváltozást,
mikéntalakultátahartaiakidentitása,ponto-
sabban hogy a 20. század folyamán hogyan
kerültekszembeamodernnemzetállamhatá-
rozottnemzetiségihovatartozásmegvallására
kényszerítő és azt szigorúan nyilvántartó
hatalmával.abevezetőbenmegtudjuk,hogya
hartaiak abban az időszakban kerültek át a
francia határhoz közeli német vidékekről
magyarországra,amikormégnemindultbea
nemzeti öntudatosodás. a 19. századmáso-
dik felében német anyanyelvűként aztán
magukatisamagyarnemzettagjánakkezdték
vallani.avilágháborúkközöttiévtizedeknép-
számlálásai komoly identitászavart okoztak
számukra, magukat német anyanyelvű
magyarként próbálták meg meghatározni. a
kötelező magyar nyelvű iskolai oktatás ellen
akkor még egy emberként tiltakoztak, ellen-
ben nem egyöntetű lelkesedés kísérte a
magyarországi német népművelődési egyleti
tagságot. a 40-es évekbenmég kevesebben
léptek be, illetve lettek aktív tagjai a
volksbundnak. e társaságokra inkább mint
nemzetiségetmegtartó,nempedigmintpoliti-
kaiszervezetekretekintettek.amásodikvilág-
háborúújabbkihívást jelentettönmeghatáro-
zásukra, amikor katonaként németország is
igénytformáltrájuk.sokukszámáranagycsa-
pást jelentett, hogy a háború után amagyar
államnémetkéntkollektívbűnösöknekbélye-
gezteőket(egyújabbhasonlóságacsehszlo-
vákiaimagyarsággal).akitelepítésekmárnem
csupán komoly világnézeti és identitásbeli

problémákat okoztak, hanem nem egy alka-
lommaltragédiábatorkolltak.végülláthatjuk,
hogyaszocializmusalattamármegfogyatko-
zott és egyre csökkenő létszámú németség
mikéntpróbáltmegélnialassanbővülőkultu-
rális lehetőségekkel. az egyik legfontosabb
identitásmegőrző lehetőség a saját tsz meg-
alakítása volt, amely idővel persze szintén
magyarrá vált.minden időszak alatt végigvo-
nul a német hartaikat összekötő lutheránus
egyházszerepe.

amintazfentebbemlítettük,aszerzősze-
retettel ír a falu lakosairól. egyik ilyen példa
lehetne a hartaik híres munkabírásának és
takarékoskodásánaka taglalása (31–32.p.),
amikoralakosokháromkorkelnek,ésnapfel-
keltekor már a földeken dolgoznak. másik
példalehetnemégahartaiakjónéhányalka-
lommalemlegetetthazafisága, többekközött
bizalmatlansága a volksbunddal szemben
(84. p.), vagy amikor a világháború után a
magyar kormány által elrendelt kitelepítések
ellen a magyar hazafiságukkal érveltek
(123–144.p.)

a szlovákiaimagyarság sorsát a hartaiak
sorsaabbankeresztezi,hogyamagyarországi
belső telepítések és a délvidékről érkezők
mellettdiószegieket,nagyfödémesieket,nagy-
mácsédiakat,gútoriakat,csölösztőieket,tejfa-
lusiakat,garamlökieketéságónyíriakatköltöz-
tettekbeHartára (140. p.) a könyv szerint a
tősgyökeres német hartaiak és felvidékiek
közöttvalószínűlegasorsközösségmiattkeve-
sebb konfliktus alakult ki,mint az őslakosok
ésmagyarországibetelepülőkközött.

azigazánélvezetesmunkanemtartózkodik
akönnyedebbtémáktólsem.aszegényhartai-
akról írva egy kedves visszaemlékezést idéz,
mikorazegyikcsaládegésznapatyúkfenekét
leste,mikorpottyanjakiatojást,hogyeztélesz-
tőrevagycukorracserélhessék(39.p.)

akönyv legnagyobbhiányosságai is tulaj-
donképpenHartátésahelyiviszonyokatnem
ismerő olvasó esetében felmerülő tájékozat-
lanságából adódnak. nagyon jó szolgálatot
tett volna egy térkép. a bevezetőben csak
annyit tudunkmeg, hogyHarta– amai köz-
igazgatás szerint – Bács-kiskun megyében
található, és hogy közel fekszik soltvadkert-
hez. Pár oldallal később még megemlíti
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dunapatajtésakasztótmintközelitelepülése-
ket. mivel a későbbiek folyamán az író több
alkalommal említi a falu külterületét, nagyon
hasznoslettvolna,havalamilyenhelyrajzotis
mellékel, akár saját maga által készítettet.
Hasonlóahelyzetarövidítésekkel.márazelső
oldalon hivatkozik egy oTka-kutatásra, ami-
nekjelentésekésőbbsederülki.azelőszöra
48oldalonemlegetett„Ctípusúelemiiskola”
rejtélyét csakaz54.oldal4. lábjegyzetében,
majdismételtenaz58.oldalonfedifel.agyak-
ran használt mnne (magyarországi német
népművelődésiegylet)betűszójelentésétkét-
szerismegmagyarázza(46.és54.p.),adunai
gőzhajózási társaságot (ddsG) csak körülírja
–44oldal.Természetesenelőfordultakolyan
betűszókis,amelyeketnemkellettmagyaráz-
ni, és erre nem is került sor (move, szeB,
HnF),ellenbena104.oldalonemlítettukosz
ésFékoszbetűszókértelmétsajnosnemtud-
juk meg. ugyanez érvényes még a 102. és
103.oldalontalálhatótáblázatokbanemlített
pártok betűszóira; azmkP, FGkP,mszdP és
nPP rövidítéseket még máshol kiírja, illetve
értelmüket ki lehet bogozni, de a „PdP” és
„mFP” pártokét már nem. ez mondható el
néhány,alábjegyzetbenelőfordulórövidítésre
is (m.e. rendeletei).végülanembeavatottak
számára a német szövegeknek sem kell ért-
hetőknek lenniük: ilyena158. oldal58. láb-
jegyzetében „egy knodel” vagy a 166. oldali
„ortsgeschlichtlichesammlung”.

szerkesztésiszempontbólesetlegazkifo-
gásolható,hogyaszerzőnéhaismétlimagát.
amitpedigszubjektívenhiányolunkazaz,hogy
a szerző többszörmegemlíti az ss-sorozáso-
kat,deegykivételtőleltekintvearrólnemír,mi
lettazodabesorozottembereksorsa.

Horbulák Zsolt

siposszilvia(szerk.):mikszáthkálmánéskor-
társai. regionalizmus a 19. század végén a
közép-európai irodalmak kontextusában.
Pozsony, szlovák nemzeti múzeum – a szlo-
vákiaimagyarkultúramúzeuma,Hagyományok
ésértékekPolgáriTársulás,2011,192p.

mikszáth kálmán napjainkban ismét divatos
írólett.mindigisolvasottvolt,deazezredfor-

dulókörnyékénaszakmaéstalánazolvasók
is felismerték írásainak időtálló voltát, mon-
dandójánakaktualitását.műveitaz irodalom-
tudományújraolvassa,újraértelmezi,modern
megközelítésmódokat és elméleteket alkal-
mazvainterpretálja,ésmikszáthfolyamatosan
jólteljesítmindenmegmérettetésen.elviselia
posztmodern olvasástechnikákat, interkultu-
rálisésmultiperspektívjellemzőivannak,néz-
hetjükerről,lapozhatjukarról,nemveszítüde-
ségéből.éshamégehhezhozzájárulvalami-
lyenkerekévforduló,azugyancsakfellendítia
témakutatását.

aszlováknemzetimúzeum–aszlovákiai
magyarkultúramúzeumamikszáthhalálának
századik évfordulója alkalmából 2010 máju-
sában nemzetközi tudományos konferenciát
szervezettPozsonyban.ennekakonferenciá-
nakelőadásaitkönyvalakban ismegjelentet-
te.akötettíztanulmányttartalmaz,valameny-
nyit magyar és szlovák nyelven is, a szerzők
többségeszlovákiaiegyetemekentanít,rajtuk
kívülmagyar, cseh és lengyel illetőségű aka-
démikusok írásai kaptak helyet a publikáció-
ban. a tanulmányokat mikszáth személyén
kívül a címben is feltüntetett regionalizmus
köti össze, bár utóbbinak értelmezése az
egyes tanulmányok szintjén meglehetősen
tág,vagyinkábbnembehatárolt,beleférmin-
den Palócországtól Theodor storm irodalmi
besorolásáig. ezt a teret azonban fedezi a
kötetcímébenszereplő„kortársai”kifejezés.

atanulmánykötetbevezetőjétPraznovszky
mihály, a mikszáth kálmán Társaság örökös
díszelnöke írta. vázolja a legújabbmikszáth-
kutatás eredményeit, valamint méltatja a
múzeum tudatos szerepvállalását a mai
szlovákia területéről származó nagy magyar
alkotókéletművénekkutatásifolyamatában.a
konferencia legfőbb előremutató eredménye-
képp mikszáth európai kontextusban való
olvasatát hangsúlyozza, amely összhangban
van a mikszáth-társaság azon törekvésével,
hogy egyfajta mikszáthi európa-parlamentet
hozzon létre. (azeurópaiT.Ház talánstílsze-
rűbblettvolna.)atanulmányokmeglehetősen
eklektikusak és sokszínűek, tematikailag és
színvonalukat illetően is.amikszáth-vonatko-
zás néhány esetben nincs szilárdanmegala-
pozva, ami nem lenne baj, ha a szerző nem



akarnámindenáronbeleillesztenielőadásába
mikszáthot.ezekbenazesetekbenkissénya-
katekertmikszáth-kötődésekjönneklétre.ezt
abenyomástkeltinémethzoltánA regionális
prózairodalom variánsai a magyar irodalom-
ban c. tanulmánya.anagyonfontosbevezetés
után,melyetamagyar irodalomésakisebb-
ségi irodalmak kapcsolatának témakörét tár-
gyalja, valamint a kortárs irodalom és
mikszáth kapcsolatát, elég hirtelen köt át a
békéscsabai Bárka folyóirat három szerzőjé-
nek (kiss ottó, Grecsó krisztián és kiss
lászló) munkásságára. ami mikszáthoz kap-
csolja őket, nemmás, mint az „anekdotikus
örökség és a regionális jelentésképzés együt-
tes jelenléte” (20. p.) a tanulmány második
felében az egyes írók anekdotaszerű szöveg-
építkezését mutatja be. Hasonló a helyzet
simonakolmanováA jó palócok és a šumavai
horalok c. tanulmányával is, melyben karel
klostermannelbeszélőivilágátismerteti.aző
személyisége és munkássága az előadás
alapjánvalóbanrokonmikszáthéval,deennek
kifejtésével kolmanová adós maradt. milan
Žitný Theodor storm kulturális és nemzeti
hovatartozását tárgyalja. rámutat a politikai
diskurzus működésére storm lánya által írt
életrajzában, amely tagad mindenféle dán
vonatkozástazíróéletében,hogyígymegfelel-
jenazadottkornémetelvárásainak.

karol wlachovskýról bízvást elmondható,
hogyazinteretnikusmagyar–szlovákmikszáth-
kutatás egyik legmeghatározóbb alakja. Ta-
nulmányában mikszáth Palócországának és
palócainak fikcióját és valóságát veti össze,
reflektálva ezzel a20. századi irodalomtudo-
mányegyikközpontikérdését,arealitásleké-
peződésénekművészifolyamatát.wlachovský
megállapítása, miszerint a palóc népcsoport
identitásánakmegtartásábanmikszáthirodal-
misikereisnagyszerepetjátszott,azirodalom
társadalomformálóerejéreisrámutat.apalóc
témát alabán Ferenc viszi tovább Mikszáth
Kálmán novelláinak palóc és szlovák kontex-
tusai c. tanulmányában. Bevezetőjében
mikszáth regionalizmusának forrásaként a
tájatemeliki.kitéraszlovákokábrázolására
is mikszáth műveiben, több irodalomtörté-
nészt(köztükpl.Turczeltéskrčméryt)isidéz.
a szlovákok irodalmi képét így jellemzi:

„Mikszáth műveinek szlovák alakjai, tót figurái
a világtól elzártan élnek […], sokszor hallga-
tag, magányos szereplők, aki számára fontos
az erkölcs megtartása, de egyoldalúságuk
többször tehetetlenségbe fullad” (45.p.). nem
térkiviszontarra,hogymikszáthszlovákság-
képe irodalmi kép, annakminden sajátossá-
gával.mikszáthnemvalósképetfestaszlová-
kokról, hanem minden konkrét műben az
adottkompozíciócéljainakmegfelelőenszere-
peltetiőket.alabánértekezésekaleidoszkóp-
ként, megjegyzések szintjén több kérdéskört
érint:mikszátherkölcsiségét, stílusát, a szlo-
vák és a tájnyelvi sárosi szlovák fordításokat
ésígytovább.előnye,hogyazelőadásérdekes
éstelevangondolatokkalmeginformációkkal,
hátrányaviszont,hogykicsithektikus.akeve-
sebbéskidolgozottabbinformációnéhatöbb
mintasokizgalmas.

dusíkanikóamikszáth-recepciókérdései-
velfoglalkoziktanulmányában.relevánsszer-
zőkidézeteivelismertetiamagyarésaszlovák
mikszáth-olvasatok koronkénti változásait,
kiemelveaszlovákokrólalkotottmikszáthikép
egyes értelmezéseit. ennek illusztrálására a
Beszterce ostromábólhozfelpéldákat,főlega
történetszlovákszálainakelmesélésével,ter-
jedelmiokokbólazokmélyebbösszefüggései-
nekkibontásanélkül.a tanulmányerőssége,
hogy mind szlovák, mind magyar oldalról
bemutatja mikszáth befogadását; a magyar
irodalomtörténet szempontjából is nagyon
izgalmas látni, miként olvasták, olvassák a
szlovákok mikszáthot, mit tartanak benne
értékesnekésmitvetnekel,mitértelmeznek
negatívumként. Hasonló összevetések előse-
gíthetik, hogy ne csak magyar perspektíván
keresztülolvassukmikszáthot.GizińskaCsilla
mikszáth lengyelségképét elemzi imagológiai
(anemzetképek irodalmi vizsgálata)módsze-
rek segítségével is. Ismerteti a lengyelekhez
kötődőirodalmiéstársadalmisztereotípiákat,
azoklehetségestörténelmiésirodalmierede-
tével.mikszáthműveibenalengyelmotívumo-
kat és lengyel nevű szereplőket vizsgálja.
megállapítja,hogymikszáthlengyelképedina-
mikus,avalósszereplőkazírókésőbbiműve-
iben metaforizálódnak, és „a lengyelségen
keresztül a magyarok elé állít görbe tükröt”
(125.p.). Peterkášatanulmányaasárosvár-

158 könyvek
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
V
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
1

2
/1

, 
S

om
or

ja



könyvek 159
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIV

. évfolyam
  2

0
1

2
/1

, S
om

orja

megyei valóság leképeződését vizsgálja
mikszáth Gavallérok c. művében. írása első
felében ismerteti sáros kulturális és nyelvi
helyzetételsősorbankortársakfeljegyzéseiés
történeti művek alapján. a második részben
elemzi aGavallérokat a fabula, a narrátor, a
szereplők és a nyelv stratégiái alapján.
Felhívjaafigyelmetmikszáthsajátosirodalmi
valóságalkotására,amelynekeredményeképp
fiktív világokat hozott létre (a fiktív világok
elmélete pedig egyike az aktuális irodalmi
irányzatoknak, és mikszáth időállásának
újabbbizonyítéka).

danaHučkovámikszáthműveinekszlovák
tematikai megfelelőit vizsgálta meg. a tanul-
mány jó példája a helyesen értelmezett és
alkalmazott összehasonlító irodalomtudo-
mánynak.mikszáthműveivelladislavnádaši-
Jégé és Janko Jesenský írásait rokonítja. a
hasonló vonásokra a tematika, stilisztika és
kompozíciószintjén többmű rövidelemzésé-
velmutatrá.ígyszerepelpéldáulanemesség
hanyatlásának témája, mely a szlovák iroda-
lombanisgyakori,azélőbeszédjelleg,aziró-
nia és a néhány esetben jelentkező rejtett
szimpátiamásnemzetiségűszereplőkfelé.az
összehasonlítás nem erőltetett, nemmester-
ségesenmegteremtettésnem isszájbarágó.
a komparatisztika másik példája elżbieta
sawerdo tanulmánya, amelybenmikszáth és
Prus nemességképét hasonlítja össze A
Noszty fiú esete Tóth Marival és A bábu c.
regényekalapján.azösszevetéstelsősorbana
fabula és a szereplők szintjén hajtja végre.
deskriptív módon foglalja össze a hasonló
vonásokat,ezáltalnagyrésztelmeséliA Noszty
fiú… ésA bábu történetétis.mivelPrusregé-
nyét talán kevesebben olvasták, a tartalom
nagyvonalakbanvalóelmesélésénekmegvan
aszerepe,hogymegértsükahasonlóságokat
éskülönbözőségeket.ésnyilvánvalóváválika
kétírókoncepciójánakleglényegesebbeltéré-
seis:mikszáthegyikszereplőjétsemábrázo-
ljavégletesenegypólusúnak;nosztyt,„annak
ellenére, hogy léha és parazita, Mikszáth
mégis némi rokonszenvvel mutatta be”, míg

Prusanegatívhősöket „érezhető ellenszenv-
vel ábrázolta”. (146.p.)

Összefoglalvaakötetet,elmondható,hogy
helyénvalóésnagyonfontosaszlovákiaiintéz-
ményekszerepvállalásaisamikszáth-kutatás-
ban,mertaztolyannézőpontokkaltudjákgaz-
dagítani,amelyekfölöttamagyarországiolva-
satkönnyenelsiklik.a régi irodalomravonat-
kozó kritériumok szerint, amelyek alapján a
középkori,humanistavagyreneszánszszerző-
ketvalamelyiknemzetiirodalomreprezentán-
saként definiálják, mikszáth kálmán tartoz-
hatnaakáraszlovákirodalomhozis–boldog
mór pécsi püspökkel, Bél mátyással és
Beniczky Péterrel együtt. Hiszen a mai
szlovákiaterületénszületett,műveitanúsága
alapján értett és beszélt szlovákul, írásaiban
gyakran foglalkozott szülőföldje lakóival és
vidékeivel, csak éppen nem latinul, hanem
magyarul tette ezt, és nem a középkorban,
hanem a 19. század második felében élt.
mikszáth persze magyar író, annak vallotta
magát,ésezttöbbszörkiisfejezte.deővolta
nagypalócis,éstalánsohasenki–aszlovák
alkotókközül sem–nem foglalkozotta szlo-
váksággal olyan sokat, olyan szeretettel és
olyansokszínűen,mintő,ésnemalkotottróla
mélyebb és rokonszenvesebb képet.
mikszáthot sehol nem olvasnak úgy, mint
szlovákiában. Itt mikszáth kétnyelvű világa,
bármegfordulterőviszonyokkal,demindenna-
pirealitás.azittenimagyarokfordításnélkülis
értika„tótatyafiak”nyelvétúgy,ahogyazíró
isértette.ezértismételtenkiemelném,meny-
nyirefontos,hogy–nemcsakaregionalizmus
jegyében,de–itt,szlovákiábanislegyenkuta-
tói tér szentelve mikszáthnak. és ezért is
nagyonértékesaszlováknemzetimúzeum–
a szlovákiai magyar kultúra múzeuma ilyen
célútevékenysége,nemkülönbenezakötetis.
mertamaganemébenpótolhatatlanéssehol
máshol nem készülhetett volna el. mert
mikszáth világához ami olvasói kompetenci-
ánkállalegközelebb.

Fülöp Márta


