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MEGTALÁLTÁK MESZLÉNYI ZOLTÁN ÉDESANYJÁNAK SÍRJÁT

Meszlényi Zoltán püspök Gödön élő rokonaitól tudjuk, hogy a rimaszombati 
katolikus hívek megtalálták a püspök édesanyjának, Burszky Etelnek a sírját. 
A helyi plébános áldotta meg a sírt a régi rimaszombati temetőben. Csirke Jó-
zsef rimaszombati személy szervezte a sír újraszentelését, amire 2015. március 
7-én került sor. Székely János segédpüspök Erdő Péter bíboros engedélyével 
Boldog Meszlényi püspök ereklyéjét ajándékozta a rimaszombati Keresztelő 
Szent János templomnak. Az édesanya Budapesten halt meg, a Baross utcában. 
Holttestést Rimaszombatba szállították és a családi kriptába temették.
 

Kovács János 

HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI FIGYELŐ

Kor/ridor. Szlovák–magyar történeti folyóirat. 1. évfolyam (2014) 1–4. szám.

Elektronikus folyóiratról van szó, a további adatok a Lectori salutemben talál-
hatók. A kiadásban részt vevő intézmények: Országos Szlovák Önkormányzat 
Kutatóintézete, a Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézete, a Fórum 
Kisebbségkutató Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettuományi 
Központ Történettudományi Intézet. Fentiek hozták létre újabb intézmény-
ként az évente négy számban megjelenő periodikumot Békéscsaba – Buda-
pest – Pozsony – Somorja, azaz a részt vevő intézmények székhelyének nem 
véletlen sorrendiségű „impresszumával”. A négy szám anyaga kétnyelvű. Az 
első számot követő második szlovákul ismétli az elsőt, kevés eredeti írással, 
és hasonlóképpen azonos a kritikai rovat a 3-4. számban. Minden számban 
történész-portré található. A szlovákot magyarul, a magyart szlovákul mutatják 
be, és a beszélgetést a riportalany egyik írásának recenziója követi. Tiszteletre 
méltó ismeretanyagról van tehát szó, még akkor is, ha első közlés mindössze 
kettő van. Még másodközlésű recenzió is akad, sőt olyan ismertetés is, amihez 
szerzője OTKA pályázatot nyert. 
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A szerkesztőség aláírású beköszöntő a Szlovák–Magyar Történész Vegyes-
bizottság működése óta tekinti igazán tudományosnak az együttműködést a 
„politikai instrumentalizáció” kiküszöbölésére. A mostani együttműködő in-
tézmények szigorúan szakmai szempontokat vesznek figyelembe. Ez öröm- és 
reményteli helyeslésünkkel találkozik, különösen akkor, ha nem söpörjük sző-
nyeg alá az irodalomtörténészek, nyelvészek hozzájárulását a szlovák–magyar 
interetnikus összefüggésrendszer vizsgálatához. Bizony, különösen a szlovák 
„szépirodalomra” és más diszciplinákra, például az egyháztörténetre szükség 
van az egymásról alkotott kép megismeréséhez, különösen akkor, ha egyéb 
források egyszerűen nincsenek.1 

Štefan Šutaj bevezető tanulmányában a Szlovák–Magyar Történész Vegyes-
bizottság működéséről és a közös történelemtankönyv munkálatairól meg-
jegyzi, hogy a két országban a politika „Fico és Gyurcsány egyeztetésével” 
megkísérelte ugyan a beavatkozást a vegyesbizottság munkájába,2 de jelentő-
sebb beavatkozás nem történt. A 40 történész részvételével folyó munka az idő 
előrehaladtával egyre inkább szerény próbálkozássá vált, hozzájárulássá közös 
vitáinkhoz. Ez a tolerancia nyilvánul meg a Korridorban is, és egymás elfoga-
dása eredménnyel kecsegtet. Ez erősödik az olvasóban lapozgatás közben.

Az 1848–1849-es forradalom szlovák emlékezete 1918-ig, Daniela Kodajová 
tanulmányának egyik beszélő fejezete a „Felkészületlenül érte a szlovákokat a 
forradalom?” egyértelműen és újszerűséget fogalmaz: „A szlovák nemzet lát-
hatóvá vált, hiszen alig fél évtizede fogadták el az irodalmi nyelvet, s a nemzet 
ügyéért agitálók politikai programmal mertek kiállni a nyilvánosság elé, és 
dinamikájuk más volt, mint Párizsé, Bécsé vagy Pesté.”3 Kodajová méltányol-
ja a szlovák identitás tudományos elemzésében az irodalom vezető szerepét, 
annál is inkább, mivel az események politikai értékelésekor a szlovák vezetők 
elismerték rögtönzéseiket, az irodalomban azonban a lelkesedés dominál. 
A tanulmány jól választott alcímei – „1848 – győztesekből becsapottak, majd 
hazafiatlanok”, „A szlovák mártírok és a vezetők szakralizálása”, „A szláv 
kikötő” – a szlovák szépirodalom forrásként használatát fémjelzik a Talpra 
magyar! – Hor sa Slovák változatának terjedésétől a mozgalom „nemzeti da-
lainak” koszorújáig. Ezért hiányolom például Samo Tomášik kuruc világba 
öltöztetett 1848–1849 allegóriáját a Malkotenti és a Kuruci c. elbeszélésben 

� � � S Z E M L E

1  Meg kell szívlelnünk Zsilinszky Mihály intését, aki szerint „nem kevesebb dicsőség illeti a legyő-
zöttet, mint a győzőt”, és bizony meg kell becsülnünk Kemény G. Gábor minden kor-korláta ellenére 
hatalmas dokumentum-feltáró munkásságát, elsősorban az Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez 
Magyarországon a dualizmus korában I–V (Budapest 1952-1971) és a tudományosan is használható, 
szerkesztésében megjelent A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből (Tankönyvkiadó, 
Budapest 1962) c.1000 oldalas antológiát.
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vagy éppen Jozef Miloslav Hurban lelkiismeretvizsgálatát, Svetozár Hurban-
Vajanský Kotlín c. regényének Krapináját stb.4 Ugyanígy helye lenne a szlo-
vák irodalom „forrásai” közül a megtorlás kiváló bemutatása során Ľudovít 
Kubáni Walgatha c. regénytorzójának vagy Andrej Sládkovič közismert Sväto-
martiniada c. költeményének. S egyszer talán az is elkövetkezik, hogy „mind-
két fél” figyelembe veszi például Madách Imre A civizilátorát vagy Jókai Mór 
Gazdag szegények c. regényét stb. Éppen ezért különösen is érdekes Kodajová 
okfejtése: „Daxner ... azt sugallta, hogy a szlovákok nem általában a magyar 
forradalommal szemben léptek fel ... hangsúlyozta, hogy a szlovákok nem 
akarják örökké a sérelmeket felemlegetni ... a magyarokat az intoleráns uralmi 
politikába mindig a gőgös arisztokrácia vitte bele ... aligha tekinthető másnak, 
mint kéznyújtásnak a magyar politika felé. E politikának pedig a tágabb ma-
gyarországi, tehát egyben szlovák érdekeket kell védelmeznie.” 

Nem derül ki, hogyan került a Korridorba Peter Macho Branislav Varsik 
és a pozsonyi Mária Terézia-emlékmű c. írása. A későbbi nagy tekintélyű tör-
ténész 1921-ben részt vett a szobordöntésben, és Macho ennek az érzelemvi-
lágát rekonstruálja. A téma ott válik egészen bizarrá, hogy sem a szobordöntő 
fiatalember, sem a cselekedetét elemző szerző nem említi Daniel Krman elfe-
lejtett vagy eltemetett, netán számukra ismeretlen hungarus kötődéseit. Varsik 
szülőhelye, Miava rendkívüli tisztelettel őrizte Krman emlékeit, ifjúsági 
Krman-köre volt, amelyben a fiatal Varsik előadást tartott: „Krman megszer-
vezte az egész szlovák evangélikus egyházat, harcolt az ellenreformáció ellen 
... dacolt az üldöztetés vad viharaival, de szelleme tovább élt és hatott Miaván 
és környékén, mert erőteljes szlovák személyisége felébresztette a szellemet, 
amely ellenállt minden erőszaknak. Krman szelleme megmutatkozott mind 
1848-ban, Hurbannak a nemzeti szabadságért vívott harcában, mind az első 
világháborúban, midőn a csehszlovák légiókban azért küzdöttek, hogy felsza-
badítsák a szlovákokat a magyar iga alól.” Krmant élete végén Pozsonyban 
bebörtönözték, s amikor a város csehszlovák kézre került, a pozsonyi vár képe 
felidézte szenvedését, ami oda vezetett, hogy a miavai Varsik is húzta a kötelet 
a Mária Terézia-szobron. Macho szerint még a pozsonyi vár látványára sem 

2  13., 15. o. „A projekt támogatására irányuló hajlandóságát a 2009. november 10-én nyilvánosságra 
hozott 11 pontos programban Róbert Fico és Bajnai Gordon miniszterelnökök is megerősítették, 
valamint további ’hatóságok’ a magyar és a szlovák oldalon.”

3  Így érthető, miért fogadta el a mai szlovák nemzeti elit, különösen a történészek egy része a Korridort 
jegyző Demmel József két kötetét, A szlovák nemzet születését, valamint az Egész Szlovákia elfért 
egy tutajont. Vö. Magyar Sion (2010) 281, (2012) 115–121.

4  Vö. Käfer István, A szlovák kuruc világ utóélete, in Käfer István, Magyar szlovákságismeret (Szt. 
István Társulat, Budapest 2012) 70–71.
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volt szüksége Krman rabságának felidézéséhez, mert „szívében és fejében hor-
dozta szülőföldjén történetét”. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisz-
tika–Közép-Európa Intézete és Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport-
ja 2007-ben fakszimile kiadásban közzétette Krman Dániel 1708-ra kiadott 
zsolnai szlovák kalendáriumát és 1707. március 8-án Zsolnán Zelder Orbán 
oberster zászlóinak felszentelésekor mondott szlovák/biblikus cseh prédiká-
cióját, a Poswěcowánj zastawot. „Most is adott az Úristen ilyen zászlót azok-
nak, akik félik őt, hogy felemeljék az igazságot Magyarhon népének, amely 
az utóbbi időben bűnei miatt keményen megaláztatott és megnyomoríttatatott. 
Vezető emberei által fölkelt, és még maguknak az ellenségeinknek is el kellett 
ismerniük, hogy az Úr a kurucokkal tart. Most imádsággal a nyolc zászlót 
consecrálom; azaz kihirdetem, hogy átadatnak Magyarhon Királyság katonai 
céljaira, azt kívánva, hogy szerencse, győzelem kísérje őket. Jézus Krisztus, 
tedd meg, hogy e zászlók nyomában sok jó fakadjon a megnyomorított Ma-
gyarhonra, hiszen hazánk valaha az országok dísze volt. Urunk, aki igazságot 
szolgáltatsz az elnyomottaknak, légy a mi nagyságos Fejedelmünkkel, drága 
urunkkal, Rákóczi Ferenccel, add azt, hogy mint börtönből szabadult József, 
legyen a haza atyja, s jó tanácsaival és a haza szerencsés megvédelmezésével 
az összes előző magyarhoni hazafit, Báthorit, Bethlent, Bocskait, Thökölyt és 
elődeit felülmúlja hírnévben.” Hasonló hazai öntudat árad kalendáriumának 
krónikarészéből is: „Magyarhon népe, amelyet ebben az időben az ellenség 
semmirevalónak tartott, szerencsés betöréseket hajtott végre Ausztriában és 
Morvában, és azt a barbár kegyetlenséget, amit az ártatlan magyarhoniakon 
mindig és mindenütt elkövettek, amikor élve lenyúzták a bőrüket, fához kö-
tözve égették őket, a holtakat kiásták sírjukból vagy közéjük csaptak és égették 
őket és más borzalmas dolgokat cselekedtek, szintén tűzzel és karddal szintén 
megbosszulták, különösen akik Ocskay László vezetése alatt voltak.”5 

A kritikák közül Demmel József írása emelkedik ki Andrej Findor 2011-ben
megjelent könyvéről a szlovák nemzeti történelem kezdeteiről.6 Itt ugyanis 
fekete-fehéren napvilágra kerül szlovák és magyar nemzedékek szándékos 
egymás ellen uszítása, félretájékoztatása. Findor az 1920-tól napjainkig hasz-
nálatos cseh/szlovák történelemtankönyveket vizsgálva megállapítja, hogy a 

5  Nowý kalendář na 1708 ... od Jana Neubarta. W Žilině w ympressy Dádanowých dědičůw skrze 
Wilhelma Kaudera [ 1707 ] – In nomine Jesu! Actus inaugarationis vexillorum, to gest Poswecowanj 
zastaw, když ... D. Urbanus Zelder... Rakoczy Ferencza ... gednoho regimentu oberster ... osm 
znamenitě ozdobených nowých zástaw do chrámu městského žilinského přinesti dal. M.DCC.VII. 
dne 8. Martii w temž chrámě.

6  Začiatky národných dejín (Kalligram, Bratislava 2011) 264.
7  Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1 (Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 2012) 383.
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szlovák iskolák diákjai az ő kultúrájuk magasabb szintjéről tanultak, hiszen az 
ő elődeik civilizálták szomszédaikat és kisebbségeiket, tehát a szlovákok és a 
magyarok közötti alá- és fölérendeltség reprezentációjában élnek. Igaza van 
Demmelnek, amikor így fogalmaz: „Findor könyve ... olyan jelenségre mutat 
rá ... amely napjainkban is ... negatívan befolyásolhat bizonyos emberi viszo-
nyokat és megbélyegezhet közösségeket.”

A Korridornak otthont adó magyarországi szlovák kutatóintézet profiljá-
nak a folyóirat négy számából ugyancsak Demmel József riportja felel meg 
Miroslav Kmeť történésszel a dél-alföldi szlovákokról. Történészek evvel a 
témával korábban alig foglalkoztak, inkább amatőr formában kutatták maguk 
a kisebbségekhez tartozó értelmiségiek, pedig az alföldi szlovákság a szlovák 
nemzet ötödrésze. Jól érzékeli a feladat nagyságát Ján Botík, a szlovák nép-
rajztudomány „nagy öregje” Kmeť új könyvének7 recenziójában: „[Kmeť] a 
bekéscsabai szlovák gimnázium tanára volt ... Érdekelni kezdte az egész bé-
kés-csanádi terület ... Érdeklődése fokozatosan kiterjedt a többi szlovák nyelv-
szigetre ... Romániában, Szerbiában és Bulgáriában, és etnokonfessszionális 
egységként elemzi az alföldi szlovák enklávékat.”

Jól látja Botík, hogy Kmeť „... az alföldi szlovákok kollektív identitásának 
elemzésénél lemondott a máig általános leegyszerűsítő, a szerző által módszerta-
ni nacionalizmusnak minősített koncepciókról. Arról nem kívánt ítéletet alkotni, 
mibe torkollott az alföldi szlovákok öntudatosodása és önképe. Kutatási célként 
csak e folyamatok megnevezését és következményeik megértését tűzte ki.” Ezért 
tűnt fel egyik megjegyzése a riportban, miszerint a nemzetiségek „’dolgozó nép-
be’ asszimilálásában ... a leghatékonyabb a magyarországi rezsim volt, ahol 1961/
62-ben a nemzetiségek nyelvén csak három tárgyat hagytak meg” az iskolákban.8 

A 3. szám központi alakja Tibor Pichler szlovák történész tanulmánnyal, 
portréjával és egyik könyvének recenziójával. Ő is megállapítja, hogy a nem-
zetük iránt elkötelezett szlovákok nem tudták a maguk oldalára állítani a fel-
földi köznemességet,9 a kötet harmadik tanulmányában pedig azt, hogy „az egy 
és oszthatatlan politikai magyar nemzet koncepciója valójában a gyakorlatba át 

8  A javaslat Moszkvából érkezett. A magyar oktatási minisztériumban akkoriban éppen számos cseh-
szlovákiai magyar dolgozott, akiknek volt fogalmuk, mit jelentett volna ugyanez a Felföldön. Ezek a 
munkatársak Hinora Sándor vezetésével csendes ellenakciót szerveztek. Ezekben az években jelent 
meg például KEMÉNY G. Gábor idézett antológiája DOBOSSY László szerkesztésében A szomszéd 
népek irodalma (Tankönyvkiadó, Budapest 1962) 586, XXIV o., SZIKLAY László (Akad., Budapest 
1962) 885 o. és SZALATNAI Rezső szlovák irodalomtörténete (Gondolat, Budapest 1964) 237 o.

9  Vö. KÄFER István, A szlovák irodalom magyar vonatkozásai Michal Miloslav Hodža, Vincent Šikula és
Ladislav Ťažký műveiben, in A közép-európai irodalmak (Esztergomi Forrásközpont Sorozat II) (soro-
zatszerk. Kozma Gábor, szerk. Ábrahám Barna, Illés Pál Attila; Szt. István Társ., Budapest 2007) 103–114.
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nem ültetett teória maradt”. Pichler szerint Eötvös József kontrapunktívnak tar-
totta a repressziót a nemzetiségeivel szemben, halála után azonban Grünwald 
Béla Felvidékje a határkő, amelyben viszont Eötvöst kritizálja. S ebből az is 
következik, hogy a szlovák szellemi elitben még a Felvidék határkő születé-
sének korában is jelentős mértékben kimutatható a „hungarus patriotizmus”, a 
XVIII. századi befogadó elméletek lecsapódása, amiről viszont a mindig kü-
lönálló magyar szellemi elit nem tudott és nem is akart tudni. 

E mindmáig aszimmetrikus szlovák–magyar szellemi kapcsolatrendszer 
– hogy ugyebár a szlovákok, ha túlsúlyban negatív dolgokat is, de sokkal 
többet tudnak a magyarokról, mint fordítva – kiváló taktikai ellnesúlyozása a 
Korridor részéről Kovács György közgazdász professzor portréja. A közvet-
len szlovák ügyekben „ártatlan” riportalanynak nincsenek illúziói. Amikor 
tudomást szerzett a készülő közös szlovák–magyar történelemtankönyvről, 
pozitívan értékelte, „de egy tapasztalt kolléga lehűtötte várakozásomat, ami-
kor szarkasztikusan megjegyezte, hogy könnyebb lenne megírni egy izra eli–
palesztin tankönyvet, mint a szlovák–magyart. Megerősíti álláspontunkat, 
miszerint az Uhorsko és a modern nemzet kategóriáinak egybeolvadása tart-
hatatlan (természetesen nem érvényes a nemzet retrospektív fogalma sem az 
utódállamokban).” Sokat mondó az a megállapítása is, hogy az 1880–1890-es
és az 1900-1910-es népszámlálás anyanyelvet illető adatainak egybevetése 
erősen módosítaná értékelésünket az asszimilációról, ugyanis az a tény, hogy 
„1900-ra 50% fölé emelkedett a magyar anyanyelvűek aránya, az bizonyos 
értelemben ’statisztikai asszimiláció’, amit a régi statisztikusok jól tudtak, 
csak elfelejteni könnyebb, mint megjegyezni.” Hasonlóan új értelmezést 
hozna a gazdaság- és banktörténet alkalmazása a magyar–szlovák/cseh vi-
szonyban, amire kitűnő példa Mészáros Andor nemrégiben megjelent mo-
nográfiája.10

Ablonczy Balázs történésztől váratlan publicisztikai-stilisztikai szerke-
zetbe ágyazva adja elő levéltári adatokra épülő mondanivalóját a szlovák 
kollégáknak A többes identitás stratégiáiról. Igen hasznos, ha a szlovák 
kollégák anyanyelvükön is hozzáférnek az egyébként Pozsonyban 2011-ben 
megjelent kötet részleteihez, mert a kérdés a szlovák szépirodalom morá-
lis-nemzeti tematikát vállaló részének sarkalatos pontja. Az első történet 
Odeschalchi Livio magyar herceg kísérlete a „kiegyezésre” az új Csehszlo-
vákiával, aminek hátterében birtokaik kivonásának kérdése fogalmazód-

10  Mészáros Andor, A cseh elem a magyar prolgárosodásban (Pons Strigoniensis Studia XII) (Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlaviaztikai Intézet – Szent István Társ., 
Budapest-Piliscsaba-Esztergom 2011). Recenziója: Magyar Sion VI (2012) 2/263. 
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hatott meg a földreform alól. A második história Adalbert Baker selmeci 
levéltáros, akiben a lokálpatriotizmus erősebb volt a nemzeti identitásnál, 
annak ellenére, hogy Selmecbányának ugyancsak „megtizedelt” magyarsá-
ga maradt. És végül a zsidó Atlasz Miklós bártfafürdői orvos és családja, 
akikről például fennmaradt, hogy az eperjesi zsidó családban a két háború 
között tipikus háromnyelvűség volt a gyakorlat: odahaza a fräuleinon kívül a 
magyar, az utcán a szlovák. Ablonczy könyörtelenül kérdez: százezrek élnek 
a Kárpát-medencében, akiknek magyar elődei is voltak. A népszámláláskor 
nem magyarként szerepelnek. Ám a nagy kérdés mégis megmarad: mitévő 
lesz a magyar politika evvel a helyzettel.

A Korridor lapozgatása során ez tűnik a legfajsúlyosabb kérdésfelvetés-
nek, mivel ez a sajátos identitás-féle a szlovák szépirodalomban is megfog-
ható jelenség. Legutóbb a Magyar Sionban is hivatkoztam Anton Hykisch 
Rozkoše dávnych čias (Régi idők élvezetei) c. regényére,11 amely tömény 
hungaroszlovakológia, vagyis a szlovák írásban föllelhető hungarus/magyar 
elemek, köztük ez a megbúvó identitásmorzsalék. Hykisch Béla/Vojtechje 
is Selmecre ment. Az egri szerzetes gimnáziumban megtanulta az erkölcsi 
alapokat a római katolikus tanítás szerint, és persze a magyar nyelvet is. 
Kun Béláék próbálkozása után gyalog indult Selmecbányára, bőröndjében 
néhány inggel és a Pallas Nagy Lexikona prospektusával. Az érettségizett fi-
atalember jó magyar, német, latin nyelvtudásával a cseh katonatisztek között 
felismerte, hogy a felszabadított Szlovákia az egyedüli érvényesülés helye, 
ahol tisztességgel lejátszhatja életmeccsét. Édesanyja is ilyen magyar, a Ba-
log családból, a budapesti Színházi Élet buzgó olvasója. Az identitásgörcsök 
szlovák nemzeti lelkiismeretfurdalást is okoznak. Az 1944-es szlovák felke-
lés: „Látod, Andy, megint a győztesek oldalán vagyunk. Nem kell jóvátételt 
fizetnünk, mint a magyaroknak.” 1945: „Fasisztákból kommunistává vedlett 
karrieristák.” Beneši dekrétumok: „A németeket nem sajnálom... Lévai ko-
fák mesélték, hogy a magyarokat vagonokba rakják ... Ezt lakosságcserének 
hívják. A szlovák kommunisták szorgalmazzák. Állítólag a magyar megsza-
badulhat ettől, ha szlováknak vallja magát.” A „láncos kutya”: az édesanya 
magyar nyelvtudása akkor is kamatozik, amikor egy jugoszláviai kulturá-
lis küldöttséget kellett tolmácsolnia Prágában. Aztán egy vajdasági áldozat 
Hykisch szlovák szövegében magyarul imádkozik. 1950-1952: A „rehabili-
tált” magyarok bosszúja a korábbi szlovák nacionalistákkal szemben. 1956: 

11  (Matica slovenská, Martin 2009); Magyar Sion IV (2010) 2/282-283.
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„Felkelés. Andrej és Fela, mindketten otthonról tudtak magyarul, és szorongó 
szívvel ültek a rádiók mellett.” Ekkor került elő a „szlovák” múlt is a Szent 
Márton-székesegyházban: „Nézd, ott van Csehország címere ... Ott meg a 
morva ... Hunyadi Mátyás ezeket az országokat is meg akarta szerezni. És 
amott fenn, egészen fölöttünk a kettős kereszt a hármas halmon. Magyarhon 
címere -- suttogta Mišo. A fenét. Hiányzanak az árpádsávok. Ez Hungariae 
superioris ... Felsőmagyarhoné? Nyilván Szlovákiáé. Nem félelmetes ez, 
fiúk? Nem látok semmit, szinte egész fekete. Csodálkozol? Ki tisztítaná meg 
a történelmi szlovák címert?” 1968/69: a „magyar beütésekkel” terhelt főhős 
nem fogadja el az újnacionalizmust, a hetvenes évek kommunista államnaci-
onalizmusát, amitől az 1989-es rendszerváltás sem tudott megszabadulni. A 
szlovák nemzet és a magyar nemzetiség. A csinos dunaszerdahelyi titkárnő: 
„Nem vagyok egészen szlovák, Tibi... Édesanyám Dunaszerdahelyen él, és 
nem tudnék Nyugatra távozni...” Van Ablonczy zsidó orvosának is változata: 
az izraeli-arab válság idején a főnök egy bizarr mosdó-jelenetben szeret-
né meglesni beosztottjának esetleges körülmetéltségét. Mindez a hungarus 
szlovák múlt meghatározottságának nyomaival. 

A szlovák–magyar nemzeti identitás-vallomások számtalan szlovák irodal-
mi megfogalmazása között különösen érdekes Július Balco Cigánska poviedka 
(Cigánytörténet) c. elbeszélése. Cigánykaraván érkezett valahová a magyar 
pusztára, és szerelmi kapcsolat alakult ki egy cigánylány és a magyar gazda 
fia között. Az elbeszélésben számos magyar stílusélénkítő nyelvi elem találha-
tó. A cigányok lemészárolják a családot, felgyújtják a tanyát és továbbállnak. 
A hatóság kivár, tudja, hogy visszatérnek, és egy fiatal, felföldi származású 
felügyelőre bízza az ügyet. A cigányok évek múlva valóban visszatérnek, a 
csendőrség körbezárja a tábort, és Györgyi felügyelő akasztat a Hortobágy kö-
zepén. Tekintetes úr ... Egy, kettő ... A vajda egyik fia kötélen. Az apa megtörik. 
A felügyelő később leszerel a csendőrségtől, és jutalmul kocsmanyitási enge-
délyt kap valahol a Felföldön. „Kitört a háború, a monarchia széthullott... 
A cigányok ... könnyedén átjutottak az új határokon, sok nyelvet ismertek, 
amit a régi Magyarországon használtak, mígnem egy szlovák falu mellett tá-
boroztak le, ahol Györgyi Zoltán kocsmája volt...” És magyar nyelvű dialógus 
következik az egykori magyar csendőr és az általa felakasztatott cigány immár 
öreg öccse között. „A cigány a pultra tette a kezét. Te meggyilkoltad az én 

12  A Bratislava használatát az 1918 előtti időkre a totalitárius rendszer nacionalista ideológiája írta elő. 
Pozsony régi szlovák alakja Prešporok, Prešpurk volt.

13  ZAKAR Péter, Adalékok a felföldi mértékletességi egyesületek történetéhez. Ján Andráscsik szlovák 
katolikus pap élete, in Századok (2015) 3. sz. [sajtó alatt] 
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bátyámat! – Nem tudok magyarul, nem értem!” A falu megvédi az egykori 
csendőrt azzal, hogy soha nem járt túl Prešporokon.12

A Korridor négy számának igen alapos, nem utánközölt tanulmánya 
az egyik legjobb nemzetközi Kollár-szakértőé, Matus Lászlóé: Z Česko-
slovenského samovzdelávacieho krúžku slovenská remeselnícka škola? 
Korelácie medzi slovenskou národnou politikou identity a štátnym odborným 
vzdelaním (Cseh–szlovák önképzőkörből ipariskola? Korrelációk az identitás 
szlovák nemzeti politikája és az állami szakiskolázás között).

A magyar–szlovák szellemi összefüggésrendszer sarkalatos pontját fesze-
geti a tanulmány szerzője: elszakadt-e már a születőben lévő szlovák nemzet a 
magyarországiságtól, az „uhorský” identitástól. A válasz egyértelmű: nem! A 
szlovák nemzet születése magyarországi közegben és keretek között történt, a 
későbbi (Cseh)Szlovákia nem rajzolható rá a XIX. század derekának térképé-
re. Nagy szüksége van erre a felismerésre a szlovák retrospektív tudományok-
nak, és megkönnyítheti, hogy a magyar társtudományok igazolják a szlovák 
építőelemeket a „hungarus” társadalomban. Mert amíg egy évszázadnyi politi-
kai elvárásnak megfelelően minden „szlovák” lett és minden Felvidék maradt, 
mindenről lehet szó, csak tudományról nem. Matus László értő módon foglalja 
össze a szlovák társadalom egyesületalapító kísérleteit, különösen a mértékle-
tességi egyletekét. A magyar és a szlovák szakirodalom szakszerű egybeve-
tésével helyesen állapítja meg, hogy lényegében a Tatrín szlovák olvasókör 
olvadt össze a mértékletességi egyesülettel vagy fordítva. Ennek ellenére az 
Árvában alakult szlovák vezérkarú egyesület országos és hungarus/uhorský 
lett a Felföld középső harmadának csatlakozásával. Az alapszabályok latinul 
készültek, a viták szlovákul és magyarul folytak. Matus megfogalmazásában 
az egyesületek integrálása szlovák nemzeti program része volt.

Örömmel hívhatom fel szerzőnk figyelmét Zakar Péter kutatásaira a kelet-
szlovák etnikai régióban.13 A magyar történész a katolikus papok tevékeny-
ségét kutatja az 1848-1849-es forradalomban és szabadságharcban, így jutott 
el Ján Andráscsik bártfai plébános munkásságához. Ez a hungarus/uhorský 
tudatú lelkipásztor írta sárosi szlovák nyelvjárásban az egész mértékletes-
ségi mozgalom alapművét, a Šenk palenčenit (A pálinkás söntés). A színmű 
a reformkori szlovák írásbeliség egyik legnépszerűbb műve lett. Andráscsik 
munkája tele van pozitív nyelvi „magyarikumokkal”,14 és a szerző szlovák 

14  Az 1920 előtti Magyarország minden szellemi megnyilvánulása, tárgyi emléke hungarikum, tehát pél-
dául a székelyföldi kürtőskalács is, meg a nyugat-szlovákiai trdelník is, ami napjaink védetté nyil-
vá nítási vitáinak témája. Az egyik a magyar etnikum által létrehozott „magyarikum”, a másik „szlo -
vacikum”. Andráscsik műve egyértelműen hungarikum, egyben szlovacikum nyelvi magyari kumokkal. 
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identitástudatának mai interpretációjával óvakodni kell a hungarus-uhorský 
nemzeti kisajátításától.

Az induló folyóirat nem véletlenül vált ki elismerést és várakozást mind-
azokból, akik feladatuknak tekintik a Regnum Hungariae és benne a szlovák 
etnikum tudományos elemzését. Különösen is így van ez azért, mert ez a vál-
lalkozás mai magyar és szlovák kutatók közös munkája.

Käfer István

MTA–PPKE BAROKK IRODALOM ÉS LELKISÉG KUTATÓCSOPORT

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Karán 2007 óta létezik lelkiségtörténeti műhely. Ez volt az alapja a címben 
megnevezett kutatócsoportnak, amely 2012. július 1-től a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia támogatásával, hét munkatárssal, akadémiai kutatócsoportként 
működik. Kutatásunk témája: Barokk irodalom és lelkiség a Kárpát-medencé-
ben. Célunk a 16–18. századi nyomtatott és kéziratos imádságok, népénekek, 
prédikációk stb. számbavétele, számítógépes feldolgozása, a róluk szóló szak-
irodalom bibliográfiájának összeállítása és folyamatos gondozása, az arra ér-
demes szövegek közreadása, továbbá a barokk főpapi reprezentációs irodalom 
(orációk, köszöntő versek és előadások, tárgyi ajándékok) feltárása és katalo-
gizálása, valamint mindezen témakörökben kutatások végzése és ösztönzése.

Fraknói Vilmos (1843–1924) egy 19. századi tanulmányában így írt imád-
ságirodalmunkról: „Tudjuk, [hogy elődeink] hogyan és mit tanítottak, építettek 
és festettek; de azt még nem tudjuk, miként imádkoztak és milyenek voltak 
imádságos könyveik. Pedig ezekben nyilatkozott meg akkor az emberiség leg-
nemesebb érzete, imádság tárja föl kedélye benső világának legélénkebb voná-
sát és jelezi egyszersmind műveltségének színvonalát.”1 Lelkiségi irodalmunk 
története máig kevéssé feltárt terület, irodalomtörténeteink a 18. századtól tuda-
tosan mellőzték tárgyalását. (Az utóbbi két évtizedben egyre gyakrabban tanul-

1  Természetesen ezek csupán terminológiai próbálkozások, de elszigeteltségük egyre csökken. Vö. 
Magyar–szlovák terminológiai kérdések. A 2006. június 8-án és december 1-jén Esztergomban rende-
zett nemzetközi konferenciák anyaga (Pons Strigoniensis Studia IX) (szerk. Ábrahám Barna; Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika–Közép-Európa Intézet Szent Adalbert 
Közép-Európa Kutatócsoport, Piliscsaba-Esztergom 2008). 

1  Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 1709., f. 2.
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mányozás tárgyai régi prédikációs kötetek.) Mára nagyon megcsappant azoknak 
a száma, akik a liturgikus köz- és magánáhítati szövegeket otthonukban, iskolá-
ban vagy templomban elsajátítják; a laicizálódás, a temp lomba járók számának 
csökkenése, továbbá a 20. század második felének egyházi reformjai egyaránt 
hozzájárultak ahhoz, hogy az évszázadokig élő hagyomány nemcsak az iroda-
lomtörténet-írásból, hanem az irodalmi tudatból is eltűnjön.

A Fraknói Vilmos megállapítása óta eltelt közel másfél évszázad alatt lel-
kiségi szövegemlékeink számbavétele nem történt meg. Nem tudjuk, milyen 
mennyiségű és minőségű forrás áll rendelkezésünkre. Sikeres ima- és énekes-
könyveink folytonosan kaphatóak voltak, egy-egy ima- és énekeskönyv kiadá-
sainak összpéldányszáma százezres nagyságrendű lehetett, az elhasználódás 
és a halottal való eltemetés miatt azonban ma a fellelhető példányok szinte 
kivétel nélkül könyvritkaságnak számítanak. Kutatócsoportunk első lépésként 
kutatást élénkítő segédleteket, valamennyi felekezet szövegemlékeit magában 
foglaló bibliográfiákat és adatbankokat készít. Kiadványaink elektronikus for-
mában elérhetőek, letölthetőek; munkánkról tájékozódni lehet az alábbi helyen 
található honlapunkról: https://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/kutatasok/mta- 
ppke-barokk-irodalom-es-lelkiseg-kutatocsoport.

A kutatócsoport kutatási irányai, egymásra épülve: 

Felekezetközi bibliográfiákat készítünk (és azokat folyamatosan gondozzuk) 
1800 előtti prédikációkról, népénekekről és imádságokról, külön a (nyomtatott 
és kéziratos) forrásokról és külön a szakirodalomról, számba vesszük kezdeti 
lépésként az esztergomi érsekek reprezentációs irodalmát. A népénekek szak-
irodalmi bibliográfiáját Bogár Judit, az imádságokét és elmélkedésekét Kónya 
Franciska, a prédikációkét Déri Eszter már elkészítette. 2015-ben közzétesszük 
az 1800 előtti népénekek (Szádoczki Vera), nyomtatott imádságok (Bajáki 
Rita) és prédikációk (Maczák Ibolya) forrásjegyzékeit, valamint Báthory Or-
solya Batthyány József prímás (1776–1799) reprezentációs kiadványairól és 
kéziratairól készült katalógusát.

Kutatást segítő adatbankjainkban a bizonyíthatóan Magyarország területén 
használt szövegekről azonos adatsort rögzítünk, nyelvre való tekintet nélkül. 
Feltüntetjük a források digitális másolatainak elérhetőségét is. A számítógépre 
vitt információk és a később rögzítendő teljes szövegek e műfajok sokoldalú 
kutathatóságát kínálják. Adatbankjaink elérhetőségei:  

–  1800 előtti magyarországi imádságok adatbázisa: http://ima.btk.ppke.hu/
–  1800 előtti magyarországi katolikus népénekek adatbázisa: http://nepenek.

btk.ppke.hu/
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–  1800 előtti magyarországi prédikációk adatbázisa: http://predicatio.btk.
ppke.hu/

Az alapkutatásokkal párhuzamosan tanulmányozzuk a lelkiségi szövegek ál-
landóságát és változásait, a szövegalakítási módokat (többnyelvűség, fordítá-
sok, kompiláció; kéziratosság és kinyomtatott szövegek viszonya; az irodal-
mi és művészeti emlékek létrejöttének környezete). Irodalomnak tekintjük a 
szabályok szerint szerkesztett, tanítani–megindítani–gyönyörködtetni akarás 
céljával készült műveket, vagyis az egyházirodalmi műfajokat irodalom-cent-
rikusan vizsgáljuk. Ügyelünk az együtt élő népcsoportok és nyelvek közös és 
elkülönülő sajátosságainak bemutatására, együtt dolgozunk az érintkező szak-
területek kutatóival. A Magyarországon keletkezett (vagy itt használt) latin, 
német és szlovák nyelvű szövegek magyar nyelvűekhez hasonló feldolgozását 
is tervezzük (részben szlovák és német kollégákkal, közös munkával), de egy-
előre csak mintavétel szintjén.

Műhelyünk a magyarországi tudományosság szolgálatában alapkutatásai-
val ösztönző szerepet szeretne játszani. Fontosnak tartjuk, hogy munkánk ered-
ménye ne kerüljön magánkézbe, hanem, miként a közgyűjtemények anyaga, a 
kutatók számára folyamatosan hozzáférhető legyen. A kutatáshoz a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán jó hát-
térrel rendelkezünk. Rendszeresen együttműködünk az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályával, az Egyházi 
Könyvtárak Egyesülésével, a kolozsvári Res Litteraria Transylvaniae Vetus 
Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhellyel, a debreceni Reformációkutató 
és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhellyel, a szegedi MTA–SZTE Vallási 
Kultúrakutató Csoporttal és az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéké-
vel. A kutatócsoport tagjai részt vesznek a PPKE BTK-n az egyetemi oktatás-
ban, tudományos és népszerűsítő programokban. 

A számítógépes adatbankok használata nagyban gyorsítja a jelzett irodalmi 
források sokoldalú feldolgozását, a digitalizálás pedig reális esélyt ad arra, 
hogy a bibliográfiai és kutatást segítő adatbankjainkkal szervezői legyünk 
olyan elektronikus, virtuális szövegbanknak, amelynek létrejötte (és elérhető-
vé tétele) a kutatások számára új helyzetet teremt.

Évenként két tudományos konferenciát rendezünk. Előadóink egy-egy ki-
tűzött témakörből mutatnak be a Kárpát-medencében keresztény felekezetek 
által (bármely nyelven) létrehozott vagy használt különböző szöveges, művé-
szeti és tárgyi emlékeket. Az előadások anyagát Lelkiségtörténeti tanulmányok 
című sorozatunkban folyamatosan megjelentetjük, azokból protokollpéldá-
nyokat nyomtatunk. A kötetek interneten olvashatóak és borítóval együtt bárki 
kinyomtathatja azokat digitális nyomdában. 
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Szelestei N. László

Menny és pokol a barokk kori ember életében (Pázmány Irodalmi Műhely 
– Lelkiségtörténeti tanulmányok 7) (szerk. Báthory Orsolya, MTA–PPKE 
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest 2014) 415. pp.

Az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 2013. április 
5–6-án rendezte meg Budapesten sorrendben a hatodik Lelkiségtörténeti Kon-
ferenciát „Menny és pokol a barokk kori ember életében: a mindennapoktól a 
műalkotásokig” címmel. A Lelkiségtörténeti Tanulmányok sorozatnak hetedik 
és eddig legterjedelmesebb darabját tarthatja kezében az olvasó. A Báthory 
Orsolya által szerkesztett frissen megjelent kötetben a konferencián elhangzott 
harminchét előadás közül huszonhatot olvashatunk. A tartalomjegyzék után a 
konferencia programját olvashatjuk, majd a tanulmányok következnek a szer-
zők ábécé szerinti sorrendjében. Az olvasó segítségére szolgálhat a kötet vé-
gén található személynévmutató, amelyben a hivatkozott és a tanulmányokban 
szereplő személyek (beleértve a bibliai kútfőket, alakokat) neveit találjuk. 
A könyvet német nyelvű tartalomjegyzék zárja.

A könyvet a téma kínálta lehetőségekből következően sokszínűség és válto-
zatosság jellemzi. A kiadvány széleskörű kutatások gyűjteménye: az irodalom- 
és lelkiségtörténeti tanulmányok mellett képzőművészeti vizsgálódásokat is 
felölel. Utóbbira példa Barna Gábor gazdagon illusztrált publikációja a 17. szá-
zadi kegyképekről, különös tekintettel Nagy István, az egykori magyarpécskai 
naiv festő monumentális túlvilágképzetét megörökítő máriaradnai képre, 
amely Szűz Mária mellett a purgatóriumban tisztuló lelkeket is megjeleníti. 
Ugyancsak itt emelem ki Nagy Levente tanulmányát, amelyben nem csupán 
a román nyelvű Cigányiász című eposz keletkezési körülményeivel, a menny- 
és pokoljárás történetével ismerkedhet meg részletesebben az olvasó, hanem 
képzőművészeti párhuzamként a hurezi kolostor freskóit is megtekintheti.
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Ha a kötetben szereplő írásokat műfaj, szövegtípus szerint csoportosítjuk, 
prédikációval foglalkozó tanulmányokból találjuk a legtöbbet. Ide sorolható 
Bitskey István Pázmány prédikációit vizsgáló írása, hasonlóan Déri Eszter-
nek a jezsuita Kiss Imre Esterházy Sándor felett elmondott halotti beszédét 
elemző tanulmánya. Ugyancsak ehhez a témához kapcsolódik Hubert Ildikó, 
aki Gasparóczky Ferenc prédikációira hívja fel a figyelmet; Maczák Ibolya 
Stankovátsi Leopold mariánus hitszónok kompilációs technikáját vizsgálja; 
Komáromi Csipkés György pokolról és mennyről szóló beszédeit pedig Oláh 
Róbert összegzi. Az előbbiekhez képest valamivel általánosabban közelít a té-
mához Mercs István, aki a késő barokk prédikációirodalom pokol- és purgató-
riumképéről szolgál adalékkal.

Továbbmenve újabb műfaji szempontú csoportosításként az énekesköny-
veket emelném ki: Bogár Judit a pokol, purgatórium és mennyország megje-
lenését vizsgálja a Dőri és Vépi énekeskönyv népénekeiben; Szádoczki Vera 
pedig Kájoni János Cantionaléjából szemezgetve elemzi a túlvilági témájú 
verseket. A tágabb értelemben vett meditációs irodalomhoz kapcsolódó tanul-
mányok közé sorolhatjuk Petrőczi Éva publikációját Pápai Páriz Ferenc ars 
moriendijéről (Pax sepulcri). Ugyancsak itt említhetjük meg Szelestei Nagy 
László Ágoston Péter Bellarmino-fordításáról közölt kutatását, akárcsak Voigt 
Vilmos tanulmányát a protestáns meditációs és emlékirat-irodalomról (külö-
nös tekintettel Ecsedi Báthory Istvánra). A tanulmánykötet csupán egyetlen 
szerzője, Bajáki Rita fordult az imádságoskönyvek felé, mégpedig az 1620-ig 
megjelentekben vizsgálva a túlvilág-ábrázolást. A konferenciakötet négy írá-
sa a vallási élet közösségi vonatkozására, megnyilvánulására irányul: az első 
ilyen Farmati Annának a 18. századi kolozsvári Szentháromság társulattal fog-
lalkozó kutatása; ugyancsak e század szentesi református gyülekezetének túl-
világról való elképzeléseit összegzi Hegyi Ádám; hasonló szempontból vizs-
gálja a grádistyei horvátok szövegeit Horváth Sándor. Bár előbbi háromhoz 
nem szorosan illeszkedik, negyedikként mégis idesorolhatjuk Száraz Orso-
lya jezsuita népmissziókról írt tanulmányát. A műfaji diverzitást jól mutatja 
a további publikációk alábbi felsorolása: Báthory Orsolya tanulmánya a pur-
gatóriumról szóló Roa-mű magyar fordítását elemzi; ugyancsak dogmatikai 
kérdéseket fejteget Bíró Csilla mégpedig Andreas Pannonius Énekek éneke-
kommentárjának angelológiájával kapcsolatban. Bretz Annamária tanulmánya 
Bod Péter mennyországképét vizsgálja a Szent Hilárius kapcsán, Frauhammer 
Krisztina pedig Martin Cochem Krisztus-életrajzának pokolra történő utalásait 
elemzi. Közel tizennégy oldalas melléklettel olvasható Réger Ádám részletes 
komparatív munkája a Dialógus és a Tintinnabulum forrásának pokolábrá-
zolásáról. A drámai műfaj is képviseli magát Kaposi Krisztina kutatásában, 
melynek tárgya a Névtelen szerző Comico-Tragoediája. Mindezek mellett a 



� � � S Z E M L E

154

két látomásokkal foglalkozó és a néprajzi kutatásokon alapuló munkával zár-
juk a sort, melyek Szigeti Jenő és Tóth Sándor neve alatt talál az olvasó.

Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a menny, a pokol, és ami köztük van 
(a purgatórium) hálás témának bizonyult. Ennek bizonyítéka ez a külsőre is 
tetszetős 415 oldalas tanulmánykötet, amelyet nem csupán tudományos ér-
deklődés céljából érdemes kézbe venni, sokszínűsége és változatossága miatt 
szórakoztató olvasmány lehet bárki számára. Örömmel jelzem, hogy az idén 
áprilisban megrendezett 7. Lelkiségtörténeti Konferencia témájában („A nők 
és a régi magyarországi vallásosság”) hasonlóan széles ajtókat nyitott, a szín-
vonalas előadásokat pedig jövőre egy újabb tanulmánykötet lapjain olvashat-
juk majd.

Kónya Franciska




