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HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI FIGYELŐ

1.  KoraújkorÁsz. Koraújkor-történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmá-
nyai (KoraújkorÁsz tanulmánykötetek I) (sorozatszerk. Vajnági Márta, 
szerk. Kádár Zsófia – Kökényesi Zsolt – Mitropulos Anna Diána; ELTE 
BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest 2014) 250 pp.

A hungaroszlovakológia szinte valamennyi eleme felsorakozik ebben a biztató 
jövőt mutató kötetben. Mindjárt a borító „területi szlovacikum”, a nemzeti 
bibliográfiák mindenkori szabályai szerint: a pozsonyi magyar és német evan-
gélikus templom, valamint az evangélikus gimnázium egykorú ábrázolása 
(OSzK RMK III 2640/2) az egykori Pressburg mai örökösének nyújt kezet a 
hungarus-uhorský közösség közös elemzésére.

SZABÓ-TURÁKNÉ PÓKA Ágnes a sziléziaiai származású Georg Werner 
(1490?–1556) kapcsolatrendszere c. tanulmányában a kamarai tisztviselő 
pályájának két Felső-Magyarországhoz fűződő szakaszát elemzi „beszélő” 
levéltári anyagok feldolgozásával. Pozsony, Sáros megye, Brassó, Kassa, 
Eperjes megannyi adata vázolja egy új nagymonográfia kereteit.

BORBÉLY Zoltán Bethlen Gábor tisztviselői c. tanulmánya hét felföldi vár-
megye erdélyi fejedelmi igazgatásának részleteit mutatja be. Különösen érté-
kes a Kassai Kamara tisztviselőinek névsora.

MIKROPULOS Anna Diána (Mesterek tevékenysége a fraknói számlák tük-
rében) és PÉTER Krisztina (A periodikumos sajtó előfutárai: a Messrelationok) 
tanulmányának levéltári anyagfeldolgozásai már a példaértékű publikáció 
II. fejezetébe, a forráselemzés-forrásértelmezésbe vezetnek.

CZEGLÉDI István Barátsági dorgálása 1663. július 21-én kelt Kassán, amely-
ben PÁZMÁNY Péter Bizonyos okok c. írására válaszolt. MARTIS Zsombor elem-
ző tanulmánya, a Protestáns mitizáció Czeglédi István művében már érezteti 
a tanulmány eszköz voltát a lényeg bemutatására: „Czeglédi az eseményeket 
és azok bibliai megfeleltetését a kassai eklézsia szemszögéből ábrázolja, így a 
hívek közösségét (mint a választott nép) is beemeli a miti zá ciós hagyományba.” 

Tömény hungaroszlovakológia lenne PAPP Ingrid tanulmánya, A 17. szá-
zadi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek forrásainak bemutatása, de a 
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szerző szakirodalmi hivatkozások nélkül hagyja a „szlovakizáló cseh nyelv” 
terminust, ami akkor még aligha volt szlovakizáló, továbbá az RMNy-tételek-
ben összegyűjtött anyagokat is. A dolgozat így is rendkívül figyelemreméltó, 
mert az elemzésnek ez a formája és anyaga alig szerepel a szlovakisztikai 
analízisekben. KÖKÉNYESI Zsolt A „női Szolón”, avagy Mária Terézia ural-
kodói képe a halotti beszédekben c. tanulmányából is hiányzanak a szláv/
szlovák/cseh vonatkozások és hivatkozások, de a dolgozat problémafelvetése 
és módszertana mindenképpen értékes.

HŐNICH Henrik Milyen nyelv és milyen nemzet? Az anyanyelv és a poli-
tikai nyelvek c. tanulmánya a hungaroszlovakológia kardinális terminológiai 
kérdését, a máig megoldatlan „hungarus”, „uhorský”, „magyar”, hungarikum, 
szlovacikum, magyarikum (?) terminusok szellemét bocsátja ki a palackból. 
Vedres István: A’ magyar nyelvnek a’ magyar hazában való szükséges voltát 
tárgyozó hazafiui elmélkedés c. röpiratot (3. kiadás, Kassa 1807) elemzi. Írása 
elején megjegyzi, hogy a kérdés eldöntéséhez, sőt csak finomításához továb-
bi szövegek elemzése szükséges, írása elején pedig dolgozatát egy nagyobb 
munka egyik első lépésének tekinti. Igen, a Hungarus-tudat létezett terület-
elvű-alattvalói közösségfogalomként, ami nem volt összeegyeztethetetlen 
azzal, hogy egy személy egyidejűleg egyszerre több más közösség, „nemzet” 
tagja lehetett. (Külön jegyzetbe kívánkozna az interdiszciplinaritás továbbra 
is tapasztalható hiánya. Szeretettel ajánlom figyelmébe Hőnich Henriknek 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2007-ben rendezett Magyar-szlovák 
terminológiai kérdések c. konferenciák 2008-ban Ábrahám Barna szerkeszté-
sében megjelent kötetét, továbbá e sorok írójának publikációját a Magyar Sion 
2009/1. számában Nemzet és egyház a szlovák–magyar nemzeti összefüggés-
rendszerben címmel. Szerzőnk mindenképpen előremutató vállalkozásának 
ígért folytatásához nem haszontalan adalék lenne a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem egykori szlavisztikájának Pons Strigoniensis sorozata, illetve az 
ugyancsak „pázmányos” Esztergomi Forrásközpont sorozat Kozma Gábor 
szerkesztésében a Szent István Társulatnál 2007–2008-ban megjelent kötetei.

A területi alapelvű hungaroszlovakológia folytatódik a kötet III., Társa-
dalom- és hadtörténet c. blokkjában is, miként KALOTAI Noémi A kora újkori 
főúri itinerárium-készítés problematikájának bemutatása Verbőci István pél-
dáján keresztül c. forrástanulmányában, vagy KOVÁCS Katalin Anita Bethlen 
Gábor diplomáciai hálózata c. írásában. Különösen is érvényes ez KÁDÁR 
Zsófia munkájában (A pozsonyi Szent Salvator-templom katolikus haszná latba 
vétele). Ebben a tanulmányban már szlovák szakirodalomra is hivatkozik. 
Kár, hogy a magyar–szláv templomról csak annyi tudható, hogy később az 
orsolyiták kapták meg. Szerzőnk jezsuita- és Pozsony-szakértő. Már diplo-
mamunkájával (A pozsonyi Mária-kongregáció tagkönyve 1637–1645) és 
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publikációival (Dobronoki György Leveleskönyve és a soproni historia domus;
A soproni jezsuita kollégium kezdetei 1636–1640; Dobronoki György SJ 
superiorsága; A jezsuiták letelepedése és kollégiumalapítása Győrben 1626–
1630) bizonyította ezt. Értékes adalék RITTLING László tanulmánya is: 
Eszterházy Antal szerepe Esztergom ostroma alatt.

A kötet a 2013. február 7-én tartott tudományos konferencia anyaga. 
Bízzunk benne, hogy megvalósul a szerzők célkitűzése: előadási lehetőség 
biztosítása a korszakot kutató különböző tudományterületeket képviselő 
doktori hallgatóknak. A kötet tartalma jogossá teheti kérdésünket: Lehetne-e 
együttműködést szervezni szlovákiai kollégákkal is?

2.  KÓNYA, Peter (ed.), Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí [Zsidók 
a Kárpátokon innen és túl évszázadokon át] (Vydavateľstvo Prešovskej 
univerzity, Prešov 2013) 438 pp.

Kelet-Szlovákia, főként az Eperjesi Egyetem tudományos műhelye Peter Kónya
vezetésével egyre jelentősebb kiadványokkal, konferenciákkal gazdagítja 
Magyarhon/Uhorsko keleti részének művelődéstörténetét. A Magyar Sion 
előző számában ismertetett Magyarhon-történet után, amely a szlovák tudo-
mányosság egy részének szemléletváltását tanúsítja a közös hazával kap-
csolatban, most megint igazi csemegével rukkol elő „zsidó kötetével”. Peter 
Kónya világosan fogalmaz: a tanulmánykötetek célja a magyarországi zsidók 
történetének bemutatása. A szerzők hat országot (Szlovákia, Magyarország, 
Csehország, Lengyelország, Ukrajna, Románia) képviselnek. A 13 szlovák és 
ugyanannyi magyar tanulmány túlsúlya nyilvánvaló, de a környező országok 
tudományosságának részvétele is jelentős. Szerzők és címek önmagukért szól-
nak, persze, még a felsorolás is válogatás:

LIKHTEY, Ihor, A zsidók státusa a Přemyslek cseh államában a XI–XII. szá-
zadban; KAMENICKÝ, Miroslav, A magyarországi zsidó lakosság képe a 17–19. 
század útleírás-irodalmában; KÓNYA, Peter, Zsidók a felső-zempléni földes-
úri városokban és mezővárosokban a 18–19. században; ADAM, Ján, Sárosi 
zsidók egy 1761. évi összeírás szerint; KURDI Krisztina, A galíciai zsidóság 
Bredeczky Sámuel evangélikus lelkész munkáiban; SZENDREI Ákos, A függet-
lenségi ellenzék és az antiszemitizmus a dualizmuskori Magyarországon; 
GAYER Veronika, Tradíció és cionizmus. Zsidó egyesületi élet Kassán a két 
világháború között; KÓNYOVÁ, Annamária, Zsidók az eperjesi evangélikus 
kollégiumban 1918-ig; BÁNYAI Viktória, Magyarosodás, csehesedés, hébe-
resedés – A kárpátaljai zsidók művelődési stratégiái a 20. század első 
felében; LUKÁČ, Eduard, Az eperjesi zsidó közösség művelődése és ismeret-
terjesztő tevékenysége 1945-ig; TABASZ, Władysław, A lengyelorszägi zsidó 
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ifjúság oktatása és kultúrája a két háború között(1918–1939); HERMÁN M. 
János, Christian Salmon Duytsch (1734–1795). Egy temesvári születésű, 
egykor Vágújhelyen rabbi, majd mijdrechti református lelkész életútjáról; 
ČORANIČ, Jaroslav, A görögkatolikus egyház és álláspontja az ún. zsidókér-
désről a Szlovák Köztársaságban (1938–1945); HRADSKÁ, Katarína, A Zsidó 
Központ reakciói a zsidók deportálására Szlovákiából; MÂNDRUT, Stelia, 
A „Holokauszt/Shoahu” paradigma a mai román historiográfiában (1990–
2010); TRASCÂ, Ottmar, A román megszállás és a zsidókérdés „megoldása” 
(1941 október–1942 március); JAKAB Attila, A Jó Pásztor Bizottság zsidó -
mentő tevékenysége; BIRTZ, Fr. Mircea Remus, Reactions of some Transylva-
nian catholic bishops to jewisch deportation (1944); FEDINEC Csilla, „Vissza-
térés a semmibe.” Kárpátalja zsidósága a 20. század negyvenes éveinek 
második felében.

3.  KÓNYA, Peter (ed.), Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v 
Uhorsku – Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyar-
országon (Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2013) 424 pp.

   
A második eperjesi konferenciakötet címében nem véletlen a magyar szöveg 
kurziválása: kétnyelvű kiadványról van szó, az egyes tanulmányok szlovák, 
illetve magyar összefoglalásokkal. Az első borítón a kassai jezsuita templom, 
a hátsón Nagyszombat XVII. századi látképe és Pázmány egyik Kalauz-kiadá-
sának címlapja. A szerzői kollektíva egy része ismétlődik ebben a kötetben, s 
a téma sajátosságának megfelelően csak magyar (16) és szlovák szerzők (13) 
szerepelnek. A terminológia, a történelmi családnévforma, a helységnevek 
használata tekintetében folytatódik az „eperjesi út” (lásd Magyar Sion 2014/1, 
137–141): a „16. századi Szlovákia” magyar rezüméjében „a mai Szlovákia 
területe” terminus olvasható, a „pozsonyi országgyűlés” a szlovák rezümében 
„prešporský snem”. A személynevek eredeti, autentikus formában szerepelnek: 
Martin Pethe de Hethes, Martin Tarnóczy, Izák Czaban, Thököly, Toperczer, 
ám vannak szerzők, akik ragaszkodnak a rendszerváltozás előtt kicsikart 
Bočkaj, Zápoľský (=Zápolya), Vešeléni, Rákoci stb. névalakzatokhoz, igaz, 
természetesen következetlenül. A konferencia és a kötet mindenképpen elő-
segíti a tudomány művelőinek kölcsönös behatolását egymás tudományába. 
Szűnőben a gyakorlat, miszerint a magyar kutatók alig-alig ismerik a szlovák, 
a szlovákok a magyar szakirodalmat. Hazai szakirodalmunk érdeklődésének 
felkeltésére idézünk néhány szlovák tanulmányt: BIZOŇOVÁ, Monika, A sze-
pesi prépostok rekatolizációs tevékenysége a 17. században; KOWALSKÁ, Eva, 
A magyarországi exulánsok ügyének nemzetközi- politikai dimenziói; LUKÁČ, 
Eduard, A jezsuiták mint a rekatolizációs iskolai politika hatásos eszközei; 
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ZUBKO, Peter, Protestánsok Abaúj vármegyében az 1746-os egyházlátogatási 
jegyzőkönyv alapján; LIŠKA, Anton, Az ungvári unió. Az unió keletkezése és az 
ungvári uniós anyag elemzése.

4.  A barátság hullámhosszán – Na vlnách priateľstva (szerk. Gábor László; 
Szent Gellért Pasztorációs Oktatóközpont, Kassa 2013) 107 pp.

Az egri székhelyű Szent István Rádió és a besztercebányai Rádio Lumen 
együttműködésének bemutatása a hungaroszlovakológia hiteles gyakorlati 
műhelye. A kétnyelvű kiadvány válogatás a két rádió egyéves közös műsora-
iból, benne a katolikus egyház hírei Magyarországon és Szlovákiában. Juraj 
Spuchľák, a Lumen Rádió főigazgatója, Szarvas István, a Szent István Rádió 
igazgatója és Pásztor Zoltán kassai vikárius a szép kiadvány szellemiségének 
mozgatója, természetesen a háttérben Ternyák Csaba egri érsekkel. A kötet 
alcíme: Sok képzelt fal leomlott. A hungaroszlovakológia is tanúsítja az ilyen 
falak létezését, és köszönti a falbontókat.

5.  MIKSZÁTH Kálmán, Ľubovnianske strašidlo [Kísértet Lublón] (ford. Karol 
Wlachovský; Vydavateľstvo Marenčin PT., Bratislava 2013) 317 pp.

Folyóiratunk 2013/2. számában a Beszterce ostroma szlovák fordítását elemez-
tük, most itt az újabb kötet, amely hasonló szellemiséggel készült. Az elbeszé-
lés-gyűjteményt KISS GY. Csaba Mikszáthove uhorské tajomstvá [Mikszáth 
magyarhoni titkai] c. bevezető írása nyitja, és Karol WLACHOVSKÝ Môj 
(slovenský) Mikszáth [Az én (szlovák) Mikszáthom] c. utószava zárja, tovább-
ra is igen gazdag magyarázó jegyzetekkel. Mikszáth hungaroszlovakológiai 
alapanyag. Egykori világa ma már idegenné válik mind szlováknak, mind 
magyarnak. A kiváló műfordító szellemes szakkifejezése az uhorský-magyar-
honi nemzeti privatizációja. Alkalmazása igencsak hasznos egyháztörténe-
tünkben is. Ehhez kapcsolódik a szlovákok számára kellemetlen konnotációjú 
Felvidék terminus, ami politikai értelemben a Szlovákia szinonimája. Helyesen 
állapítja meg Wlachovský, hogy Mikszáthnak, a „Felvidék” koronázatlan kirá-
lyának semmi köze sem volt ehhez a Felvidékhez, ami különösen 1878-tól, 
Grünwald Béla pamfletjének megjelenése óta használatos a magyar politi-
kai terminológiában. (Újabb kiadása: GRÜNWALD Béla, A Felvidék. Politikai 
tanulmány; MUDROŇ Mihály, A Felvidék. Felelet Grünwald Béla hason-
nevű politikai tanulmányára, Kalligram, Pozsony 2011.) Annál is időszerűbb 
a politika torzításával keletkezett terminus visszaszorítása, mivel – mint Kiss 
Gy. Csaba bevezetőjében idézi Jaroslav DANIŠKA írását (Dvadsať rokov štátu 
[Az állam húsz éve], in Týždeň [A Hét] 2012. december 12.) – a szlovákok ma 
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mintha jobban megbecsülnék a „régi Magyarország” hungarus, uhorský jelle-
gét: „Szlovákia ma valamiben magyarhonibb, mint Magyarország. Nemcsak 
soknemzetiségűségével, szlovák–magyar együttélésével, hanem az ’uhor’ állam
történetileg hű interpretációjával. Ez a folyamat az utóbbi években tetőzik, és 
ez paradox módon éppen az önállóság közvetlen következménye.” 

A szuverénné lett szlovák nemzetállam kiművelt részének szellemi élete 
csakugyan fokozatosan szabadulni igyekszik az egykori kisebbrendűség, a 
védekezés, a Wlachovský által is emlegetett nemzeti privatizáció szükségle-
tétől, és a mai nemzeti biztonság tudatával egyre reálisabban fordul kétség-
telenül magyarhoni múltjának elfogadásához. Ez találkozik szembe a mai 
Magyarország érthető Trianon-traumájával. Mikszáth életműve kitűnő eszköz 
Wlachovský és munkatársai kezében a kiegyenlítődés előmozdítására, akár a 
Szlovákiába szakadt magyar nemzetrész asszimilálódásának lassítására is. Jó 
„munkamódszer” ez Egyházunk mai képviselői e téren folyó munkájának még 
intenzívebbé tételére.

Wlachovský műfordítása továbbra is egyedülálló, miként a magyar–szlovák 
interetnikus összefüggésrendszer az egész világon. Jegyzetei ismeretterjesztő 
irodalomként szolgálnak. És ez nem csupán az „esztergomi mérő”, a méta, a 
pint, a tallér, a dénár és számtalan egykorú fogalom magyarázatára vonat-
kozik, hanem főként olyan utalásaira, amit saját utószavának befejezéséül 
választott: Juraj DOLNÍK nyelvész professzort idézi, aki évekig vezető oktatója 
volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egykori Szlavisztika-Közép-Európa 
Intézetének. Sila jazyka [A nyelv ereje] c. könyvének (Kalligram, Pozsony 
2012) Maďarská cudzosť [A magyar idegensége] c. alfejezetében ezt írja: 
„A magyar nyelv kifejezett eltérését a szlováktól a magyar idegenségének 
hivalkodásaként fogják fel, ami kiváltja a fenyegetettség érzését, és amikor 
ezen a szemüvegen át nézik ezt a nyelvet, kedvezőtlen viszonyt alakítanak ki 
hozzá.”

Käfer István




