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Aponiovci v dejinách knižnej kultúry (red. Agáta Klimeková – 
Miroslava Soláriková; Slovenská národná knižnica, Martin 2015)
152 pp.

2014. október 23-24-én a Szlovák Nemzeti Könyvtár nemzetközi tudomá
nyos konferenciát szervezett Nagyapponyban (Oponice), az Apponyi család 
egykori  kastélyában,  Apponyi  Antal  György  bécsi  könyvtáralapításának 
240. évfordulóján. Témája az Apponyi család tevékenységének művelődés- 
és könyvtörténeti jelentősége. Az évfordulóra befejeződött a könyvtár és a 
kastély teljes felújítása is. Szállodaként működik, a könyvtár 2011 óta kutat
ható és múzeumként is látogatható. A konferencia előadásai két kötetben je
lentek meg, az egyikben szlovák, a másikban angol nyelven. A szlovák vál
tozatban a tanulmányok végén rövid összefoglalók olvashatók angol vagy 
német nyelven,  az  angol változatban szlovákul.  (Az angol változat  címe: 
The Apponyi family in the history of book culture, Slovak National Library, 
Martin 2015).

A  kötet  Peter  Králik  ismeretterjesztő  jellegű  bevezetőjével  kezdődik, 
amelyben rövid áttekintést nyújt az Apponyi család és a könyvtár történeté
ről. Az első tanulmányt Tomáš Janura, a Szlovák Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének munkatársa írta az Apponyi családról, vala
mint liészkói (Lieskov), jabloncai (Jablonica), éberhárdi (Malinovo) és po
zsonyi lakhelyeiről. A tanulmány alapos levéltári kutatásokkal feltárta a Ma
gyar  Nemzeti  Levéltár  és  a  Szlovák  Nemzeti  Levéltár  ide  vonatkozó 
anyagát, emellett jól tájékozott a legújabb magyar és szlovák szakirodalom
ban.  Figyelemre  méltó  a  2.  jegyzet,  amelyben  a  szerző  kijelenti,  hogy ő 
maga az Apponyi család nevének írásánál az eredeti alakot használta, de a 
nyelvi korrektor a kötet egységére hivatkozva a Slovenský biografický slov
ník alapján  Aponira javította. A névhasználat kérdése kritikus pont minden 
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ilyen jellegű kiadványban. Sajnos a kötet szerkesztői nem követték a szerző 
tudományosan megalapozott gyakorlatát.

A második tanulmány Agáta Klimeková írása az Apponyi család tagjai
nak irodalmi tevékenységéről a 17. század elejétől a 20. század közepéig. 
Alapos áttekintést nyújt az Apponyiakhoz köthető művekről, a kisebb pro
móciós iratoktól, alkalmi versektől, beszédektől a nagyobb lélegzetű műve
kig, mint például Apponyi Sándor könyvtárának saját maga által szerkesztett 
katalógusa vagy Apponyi Henrik útleírásai.  A család nőtagjainak, például 
Pongrácz Eszternek, Apponyi Miklós feleségének vagy Apponyi Albert fe
leségének,  Klotilda Dietruchstejn-Mensdorff-Pouillynak  literátori  munkás
ságát külön szakaszban tárgyalja, és említi azokat a műveket is – egy-egy 
köszöntő verset vagy halotti beszédet –, amelyek címzettjei az Apponyi csa
lád hölgytagjai.

Jana Cabadajová Vševlad J. Gajdoš katalógusa (Oponická knižnica, Mati
ca slovenská, Martín 1971) alapján mutatja be a könyvtárat. Az állomány 
8058 tétel, 15042 tematikailag és nyelvileg különféle kötet. A legnagyobb 
csoport a szépirodalom az antikvitástól a 20. század elejéig, de jelentős szá
mú a vallásos művek, politikai írások, lexikonok, enciklopédiák csoportja is. 
A könyvek többsége latin, francia vagy német, de a magyarok mellett spa
nyol, arab, héber és orosz nyelvűek is vannak. 

Ezt  egészíti  ki  Eva  Augustínová  tanulmánya  azokról  a  katalógusokról, 
amelyeket Gajdoš nem dolgozott fel. A könyvek jelentős része a 19. század 
folyamán és a 20. század elején kalapács alá került Bécsben, Londonban vagy 
Prágában. Augustínová ezeket az aukciós katalógusokat nézte át, kiegészítve 
a  család  levelezéséből  vett  könyvészeti  adatokkal.  A  tanulmány forrásául 
szolgáló katalógusokat egyediségük és eddigi mellőzöttségük miatt érdemes 
lenne publikálni. Remélhetően a szerző által említett, a zsolnai egyetemhez 
kapcsolódó VEGA program keretében erre a közeljövőben sor is kerül.

Lívia  Fábryová a  könyvtár  egyik  legértékesebb részéről,  a  16.  századi 
nyomtatványokról írt összefoglalót. 244 16. századi művet őriznek, a legré
gebbi 1515-ben jelent meg. Ebből 102 latin, 62 görög és latin, 14 görög, 31 
olasz és egy-egy francia, illetve spanyol nyelvű, tematikailag többségében 
az antik klasszikusok és az itáliai humanizmus remekei. 

Helena Saktorová a szlovák irodalmi levéltárban (Literárny archív Slo
venskej  národnej  knižnice)  őrzött,  1931-ben készült  inventáriuma alapján 
Apponyi Lajos özvegye, született Seherr-Thoss Margit budapesti könyvtárá
ról készített elemzést. A könyvek többsége magyar, francia, német és angol, 
volt néhány szlovák könyve is. Meglepő, hogy a sziléziai, német anyanyelvű 
grófnő könyvtárában halálakor a magyar nyelvű könyvek voltak többségben, 
288 tétel, míg német csak 260. Megtalálhatók Kossuth Lajos és Görgei Ar
túr művei is, illetve közgazdasági szakkönyvek magyar nyelven.

370



S Z E M L E    ♦ ♦ ♦

Granasztói Olga a könyvtörténet és a művészettörténet érdekes metszés
pontját  mutatja  be,  a  bécsi  könyvtáralapító,  Apponyi  Antal  György  fest
ménygyűjteménye kapcsán. A képeket örökösei pénzzé tették, így a szerző 
források alapján igyekezett rekonstruálni a gyűjteményt.

Vševlad Jozef Gajdoš katalógusát több szerző is forrásként használta. Au
gustín Maťovčík tanulmánya magát Gajdošt mutatja be, mint tudós biblio
gráfust, könyvtörténészt.

Az  Országos  Széchényi  Könyvtár  gyűjteményében  található  Apponyi 
Sándor (1844–1925) hungarika-gyűjteménye, amely a Régi Nyomtatványok 
Tárához tartozik. Ezt a gyűjteményt mutatja be Nagy Györgyi, Bíró Csilla és 
Tóvizi Ágnes tanulmánya. Nagy Györgyi a gyűjtemény „Rariora et curiosa” 
címmel jelzett részét, vagyis a könyvritkaságokat mutatja be. Írásából kide
rül, hogy a művelt gróf páratlan érzékkel válogatta össze könyvtárát, amely 
nemcsak az irodalmároknak, könyvtörténészeknek, hanem a vallás-, illetve 
tudománytörténet  iránt  érdeklődőknek is  számos különlegességet  tartogat. 
Tanulmányához gazdag illusztrációkat használt az Apponyi-gyűjtemény rit
kaságairól, és két grafikont készített a gyűjtemény nyelvi és tematikai ará
nyairól.

Bíró Csilla a gyűjtemény „sermonalia” részét dolgozta fel, vagyis a prédi
kációk és a hozzájuk tartozó segédirodalom témakörét. Tanulmányának fon
tos  része  annak  tisztázása,  mit  tekintünk hungarikumnak,  nyelvi,  területi, 
szerzői és tartalmi tekintetben. Különösen fontos ez egy szlovák nyelvű pub
likáció esetében, hiszen állandó konfliktusforrás a magyar és a szlovák szak
emberek között, hogy mást-mást értünk a hungarikum és a szlovacikum ki
fejezések  alatt.  Bíró  Csillának  a  magyar  szakemberek  számára  talán 
evidenciának tűnő kiegészítése tisztázná ezt a kérdést, és elősegítené a tanul
mány megértését, ha helyesen fordították volna az eredetileg angol nyelvű 
szöveget.  A retrospektív  bibliográfia  elveit  elemezve a  „Hungary”  szót  a 
fordító „Maďarsko”-nak fordítja, amely a mai Magyarországnak felel meg, a 
Trianon előtti Magyarországot jelölő „Uhorsko” helyett. Így a négy hungari
kum-kategóriából három a jelenlegi bibliográfiai elvekkel és a szerző eredeti 
gondolatával eltérő módon értelmezhető. Az első kategória a nyelvi hungari
kum meghatározása és fordítása helyes. A második, a területi viszont már 
problémás, hiszen a szöveg azt sugallja, hogy a régi könyvek esetén is a mai 
Magyarország területe a meghatározó. Szerzői hungarikumnak sem csak a 
mai Magyarország területén élő vagy alkotó szerzőket tekintjük, és tartalmi 
hungarikum sem csupán a mai Magyarországra és a magyar nemzetiségű 
szerzőkre vonatkozó irodalom. Az angol „Hungary” és „Hungarian” szavak 
ebben a kontextusban nem adhatók vissza szlovákul egy szóval.  Mindkét 
alakot közölni kellett volna, magyarázó jegyzettel ellátva, mert ebben a for
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mában a szlovák bibliográfia elveit tükrözi, nem a magyarét, amelyet a szer
ző eredeti szándéka volt bemutatni.

A kötetet Tóvizi Ágnes művészettörténész gazdagon illusztrált tanulmá
nya zárja az OSzK Apponyi-gyűjteményében található metszetekről. 

Bardejovský katechizmus z roku 1581, najstaršia slovenská kniha 
(Slovenská národná knižnica, Martin 2013) 256 pp. 

2013-ban  a  Szlovák  Nemzeti  Könyvtár  különleges  monografikus  tanul
mánykötetet jelentetett meg a Bártfai katekizmusról,1 amely az első olyan 
nyomtatott könyv volt, amely kifejezetten szlovák olvasóközönségnek szól. 
1581-ben jelent meg Bártfán, egyetlen ismert, csonka példányát a Szlovák 
Nemzeti Könyvtár őrzi (jelzet: SD 16.100). 

A nyomtatvány nem első alkalommal jelenik meg fakszimile kiadásban: 
Boris Bálent 1947-ben egy későbbi kiadásával együtt közreadta (Bardejovs
ké katekizmy z rokov 1581 a 1612 [Bártfai katekizmusok 1581 és 1612-es 
évekből] Turčiansky Svätý Martin 1947). Egy részének kritikai kiadását Jur 
Janoška készítette (Štyristoročná pamiatka malého katechizmu Dra Martina  
Luthera s dodatkami [Luther Márton kis katekizmusának 400 éves emléke 
adalékokkal] Liptovský Svätý Mikuláš 1929).

A  könyv  címében  olvasható  kifejezés,  az  „első  szlovák  könyv”  nem 
nyelvre, hanem célközönségre utal. Nyelve a cseh, jellegzetes szlovakizmu
sokkal. Ugyanakkor nem kétséges, hogy szlovák anyanyelvű olvasóközön
ségnek szánták, ebben az értelemben tekinthető valóban az első nyomtatott 
szlovák könyvnek. Az első valóban szlovák nyelvű nyomtatott szöveget az 
1625-ben megjelent Rituale Strigoniense tartalmazza (RMNy 1346).

A tanulmánykötet szerzői minden szempontból körüljárták a Bártfai kate
kizmust és keletkezésének körülményeit. A szerkesztők (Miloš Kovačka és 
Agáta Klimeková) jól átgondolt koncepció alapján választották meg a témá
kat. A nyomtatvány keletkezésének körülményeit mutatja be Daniel Škovie
ra és Michaela Bodnárová. Michaela Bodnárová a reformáció terjedését és 
eredményeit Bártfán és környékén, Daniel Škoviera a bártfai iskola kiváló 
literátor tanítóját,  Leonard Stöckelt. Mindkét tanulmány pontos áttekintést 
ad a korszakról, összefoglalva a szlovák és a magyar szakirodalmat. 

1 Katechysmus To gest:  Kratičke obsazenij a wyklad přednich Cžlankůw Wyrij  a Náboženstwij  
Křestianského, čemuž se Lidé Křestiansstij, a zwlássté Dijtky w Sskolách počatečné wyvčugij D.  
Mart. Luther..., wytissteno w Bardijowe skrz Davida Guttgesella, 1581 [Katekizmus, azaz a ke
resztény hit és vallásosság legfőbb tételeinek rövid összefoglalása és kivonata, amelyekre a ke
resztény embereket, főleg az iskolát kezdő gyerekeket oktatja Luther Márton doktor…, nyomtatta 
Bártfán David Guttgesell 1581] RMNy 479; Čaplovič 23; Knihopis 5061.
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A legtöbb újdonság a következő tanulmányokban található. Milan Žitný a 
német forrást, a Luther-katekizmust vetette össze a szlovák fordítással vagy 
inkább  átdolgozással.  Ľubomír  Ďurovič  nyelvészeti  elemzésében  hasonló 
korú cseh szövegekkel összevetve mutatja be a szöveg nyelvi jellegzetessé
geit. Ilyen például az ř helyett az r gyakori használata (wečere, we wijre, ne
werij stb.), az ů-t is gyakran helyettesíti uo-val (twuog, Buoh stb.), a hímne
mű főnevek többes szám birtokos esete időnként ů helyett ůw, ami szintén a 
korai szlovák nyelvre jellemző. Közben szinte mondatról mondatra tárja fel 
a bibliai  helyek  és  egyéb  idézetek cseh forrásait.  Michal  Valčo teológiai 
szempontból vizsgálta a szöveget. Egybevetette a Bártfai katekizmus és a 
mai evangélikus egyház álláspontját a gyónás és az úrvacsora kérdésében. 
V. Ecsedy Judit a nyomdát és a nyomtatvány tipográfiai jellemzőit mutatja 
be. Végül Miloš Kovačka a mű utóéletét és a szlovák eszmetörténetben be
töltött szerepét vázolja. A tanulmányok jelenlegi ismereteink szerint teljes 
áttekintést adnak a Bártfai katekizmusról, de az eljövendő kutatásokhoz se
gédletként Ľudmila Šimková összeállította a Bártfai katekizmusra vonatko
zó tudományos művek bibliográfiáját. A könyvet négy nyelven (szlovák, né
met, angol és magyar) rövid összefoglaló zárja.

A tanulmánykötetben megtalálható a katekizmus teljes fakszimiléje, sőt 
az eredetileg sérült példányt rekonstruálták, a hiányzó lapokat más kiadás 
alapján pótolták. A fakszimile önállóan is megjelent, reprezentatív bibliofil 
kiadásban.2 A szlovák és magyarországi művelődéstörténet fontos dokumen
tuma újra hozzáférhető. 

KISS SZEMÁN Róbert – MÉSZÁROS Andor (szerk.), Richard Pražák: 
Má maďarská cesta. Česko-madarský kontext středoevropských 
kulturních dĕjin [Az én magyar utam. A közép-európai 
művelődéstörténet cseh–magyar kontextusa] (Balassiho institut-
Masarykova univerzita, Brno 2014)

A közelmúltban (2014) jelent meg a Richard Pražák kiváló hungarológus ta
nulmányaiból  készült  cseh  nyelvű  válogatáskötet.  A  szerkesztők,  Kiss 
Szemán Róbert és Mészáros Andor bizonyára örömteli, de annál nehezebb

2 Bardejovský katechizmus z roku 1581, najstaršia slovenská kniha. Textologická a grafická re
konštrukcia poškodeného korpusu unikátneho výtlačku [Bártfai katekizmus 1581-ből, a legrégeb
bi szlovák könyv. Az unikális nyomtatvány sérült korpuszának textológiai és grafikus rekonst
rukciója] (Slovenská národná knižnica, Martin 2014).

3 PRAŽÁK, Richard,  Životopis a přehled pracovních výsledků. Úplná bibliografie [Életrajz és átte
kintés munkássága eredményeiről. Teljes bibliográfia] (Brno 2000).
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munkára  vállalkoztak,  hiszen  Pražák  életműve  olyan  gazdag,  hogy  saját 
publikációinak bibliográfiája egy hasonló terjedelmű könyvet tesz ki.3 To
vább nehezíti a válogatást, hogy életműve rendkívül szerteágazó, ugyanak
kor megkerülhetetlen a cseh–magyar kulturális kapcsolatok kutatása során.

A 200 oldalnyi válogatás egyszerre tudományos és ismeretterjesztő, szak
mai és személyes kötet. Az első kis írás, Má maďarská cesta (Az én magyar 
utam) bensőséges hangvételű szakmai önéletrajz, amelyben Richard Pražák 
mesél pályájáról és az emberekről, akikkel segítették egymást, mestereiről, 
munkatársairól, barátairól és tanítványairól. 

A második nagyobb egység ismeretterjesztő írása a cseh–magyar kapcso
latok történetéről a kezdetektől a ’90-es évek végéig. Nem tér ki kisebb rész
letproblémákra, de teljes áttekintést nyújt a két ország kapcsolatáról a törté
nelem  folyamán.  Figyelemre  méltó  érzékenységgel  és  tudományos 
pontossággal közelíti meg a cseh–szlovák–magyar közös múlt és kulturális 
örökség kérdéseit. Kutatásai során az adott korra jellemző földrajzi, politikai 
és kulturális viszonyokra alapoz. A neveket eredeti alakban használja, Ma
gyarország mindenkori területét veszi alapul. Nem kerüli a szlovakológiai 
témákat, de nem is ragadja ki őket eredeti „hungarus” környezetükből. Bár a 
tanulmány címében kapcsolatokról  beszél,  valójában  a  cseh–szlovák–ma
gyar közös örökséget mutatja be.

Richard  Pražák  hivatásának  tartotta  a  magyar  kultúra  megismertetését 
Csehországban. Gondoljunk csak Magyarország történetéről írott könyvére 
(Dejiny Uher a Madarska v datech [Magyarország története dátumokban] 
Praha 2010). Ilyen jellegű írásai közül választották ki a szerkesztők a közép
kori magyarországi latin nyelvű irodalomról szóló tanulmányát. Nem tartal
maz új eredményeket, nincs különösebb cseh–magyar kapcsolattörténeti vo
natkozása,  de  alaposan  feltárta  a  szakirodalmat,  egészen  a  legfrissebb 
eredményekig. Műve alapvető szakirodalom azoknak, akik nem tudnak ma
gyarul, de kutatási területük vagy személyes érdeklődésük miatt szeretnék 
megismerni a középkor magyarországi latin irodalmát. 

Az ismeretterjesztő írások után Richard Pražák tudományos munkásságá
ból választottak ki két tanulmányt. Az egyik a cseh–magyar protestáns kap
csolatok egy fejezete. II.  József türelmi rendelete a korábbinál szabadabb 
vallásgyakorlást tett lehetővé a cseh protestánsok számára, de nem voltak 
megfelelő vezetőik, így Magyarországról hívtak jól képzett lelkészeket. A 
másik tanulmány a neves cseh filológus, Josef Dobrovský finnugrisztikai ér
deklődéséről és kutatásairól szól. Erről a témáról Richard Pražáknak német

1 DEMMEL József,  A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi  
Magyarországon (Kalligram, Pozsony 2011); ismertetése: Magyar Sion (2012) 115-121.

2 DEMMEL József, „Egész Szlovákia elfért egy tutajon”. Tanulmányok a 19. századi Magyarország
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nyelven önálló monográfiája is megjelent (Josef Dobrovský als Hungarist  
und Finno-Ugrist, Brno 1967). Ennek rövidebb, cseh nyelvű változata most 
jelent meg először nyomtatásban.

Igen érdekes és sokszínű kiadványt tartunk kezünkben. Amellett, hogy él
vezetes olvasmány, felkeltheti a cseh olvasóközönség érdeklődését Richard 
Pražák egyéb művei és a magyar művelődéstörténet iránt.

Kovács Eszter

DEMMEL József, Magyar haza, szlovák nemzet. Alkotmányos
szlovák politikai törekvések Magyarországon (1860-1872)
(Kor/ridor Könyvek 5) (sorozatszerk. Demmel József;
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba 2016)
272 pp. 

Kegyetlenül pontos terminusok, szakkifejezések. A szlovák nemzet valóban 
a magyar hazában született, a 19. századi Magyarországon.1 A 19. századi 
Magyarországnak szlovák történelme is  van,2 a  szlovák társadalom a 19. 
századi Magyarországon formálódott, és a Felföld, a mai Szlovákia szlovák 
etnikai régiójában szlovák nyelvű magyar nemesség3 élt. A magyar–szlovák 
terminológia még így is erősen féloldalas, hiszen az „uhorský”-nak mind ez 
ideig  a  „magyarországi”  a  megfelelője.  Demmel  József  terminusai  mély 
anyagismeretből jöttek létre, nem úgy, mint különösen a diktatúrák ideológi
áit tükröző terminológia, például a „történelmi Szlovákia” vagy a szlovák 
tartalom nélküli „magyar történelem”. 

A kötet központi témája a szlovák nemzeti mozgalom belső ellentmondá
sainak elemzése, annak kimondása és indoklása, hogy a szlovák identitás la
bilitását nem csupán a magyarosodó és magyarosító magyar nemzetpolitika 
okozta. A szlovák nemzettudatnak ezt a sajátosságát a szlovák szellemi élet
ben a mai napig háttérbe szorítják vagy megbélyegzik, a magyar szellemi 
élet pedig vagy nem tud róla, vagy a magyar hazához hű „hazafias” tót al
kalmazkodásnak tartotta.

Demmel egykorú dokumentumokat tár fel, és a szlovák művelődés belső 
összefüggéseiből indul ki,  amit  nem „Szlovákia”, hanem a magyarországi 
valóság ismeretanyagával ötvöz. Ezzel végre terminológiailag is pontosulhat

szlovák történelméről (Kalligram, Pozsony 2009); ismertetése: Magyar Sion (2010) 281. 
3 DEMMEL József, Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfe

ledett története (Kalligram, Pozsony 2014).
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a szlovák nemzeti identitás magyarországisága, a szlovák hungarus patrio
tizmus. Lehetővé válik a magyar–szlovák szellemi összefüggésrendszer új
rafogalmazása, ami fokozatosan normalizálhatja akár közismereti szinten is 
a köztudottan súlyos torzulásokkal terhelt mai magyar–szlovák kapcsolato
kat.

Demmel könyve valóban a szlovák „Új Iskola” bemutatása a maga egy
korúságában, nem a későbbi korszakok értelmezésében (8. o.). Ez a terminus 
a „régi” szlovákok körében született ugyancsak negatív, gúnyos éllel, hiszen 
az „újak” nem csupán az „ószlovák” nyelvet utasították el, hanem az oszt
rák, cseh, orosz segítség reménye helyett a magyar állam keretében kerestek 
helyet nemzetüknek (10. o.).

„A szlovák nemzeti mozgalom története” című fejezet szlovák történészt 
idézve állapítja meg: „nem létezett a magyarországi társadalomtól intézmé
nyesülten  elkülönülő  szlovák  társadalom”  (Tibor  Pichler).  A  katolikusok 
hungarus patriotizmusa Bernolák értelmezésében az evangélikusoknál is to
vább élt, és tulajdonképpen Ján Kollár és Pavol Jozef Šafárik bontotta két 
csoportra a szlovák és a magyar anyanyelvűeket (15. o.), amiről az evangéli
kus Kalinčiak elkeseredve jegyezte meg, hogy eddig amici voltunk, most pe
dig szlováknak vagy magyarnak kell lennünk.

Jó Demmel értelmezése, miszerint nemzeti alapú sérelem kevés szlovákot 
ért, 1848–1849 szlovák felkelésében néhány százan voltak, mégis mindez az 
egész „nemzet” küzdelmeként jelent meg (19. o.). Az egy tutajon elférő né
hány száz szlovák nemzeti aktivista működése nyomán 1875-re a szlovákság 
tömegei a magyaroktól elkülönült, modern nemzeti társadalommá formálód
tak (21. o.). A megbékélés és az együttműködés keresése a magyarokkal tu
lajdonképpen 1860-tól 1875-ig létezett, amikorra az „Új Iskola” is felszá
molta magát. Igaz, Ján Bobula fogalmazása szerint vállalkozásuk szomorú 
vége a szlovák népnek köszönhető (110. o.).

E vállalkozást Ján Palárik, Jozef Viktorin és Ján Bobula vezette. Két kato
likus pap és egy építész. Palárik a pesti szlovákok között káplánkodott, Vik
torin Visegrád felvirágoztatója volt, Bobula néhány épülete mindmáig Buda
pest dísze. Demmel itt is dokumentum anyagra támaszkodva fogalmazza a 
fejezet címét: „Ján Palárik útja Cirilltől és Metódtól Szent Istvánig”. Palárik 
és barátja, Viktorin a nagyszombati szemináriumban azért is szentelte magát 
a szlovák ügynek, mert az egyházi hatóság azt kevésbé tartotta veszélyes
nek, mint az egyházellenes tiltott olvasmányokat (25. o.).

Demmel következetesen jelzi a korábbi szlovák történészek megállapítá
sainak esetlegességét. Az 1848-as Palárik – Görgey esetet erősen felnagyí
tott konfliktusnak nevezi (25-29. o.). A biblikus cseh és a katolikusok Ber-

4 Vö.  KÄFER István,  Nemzet  és  egyház  a  szlovák–magyar  szellemi  összefüggésrendszerben  II.
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nolák által rendszerezett nyelvének elvetésével létrejött „štúrovčina”, a kö
zépszlovák nyelvjárásra alapozott egységes irodalmi nyelv után az 1861. évi 
Memorandum ügye is szembeállította Palárikot és elvbarátait a konzervatív 
szlovákokkal, Hurbannal és a turócszentmártoniakkal. Már a küldöttség útja 
Bécs helyett Pestre nagy eredmény volt, a területi autonómia követelésének 
kihagyása pedig Palárik okos kompromisszumát mutatja: az autonómia-kö
vetelést az országgyűlés nem fogadta volna el,  sőt veszélyeztette  volna a 
szlovákok egyéb jogos igényeinek teljesülését. Demmel itt történésztől – kü
lönösen  saját  igényességétől  –  szokatlan  fejtegetésekbe  bocsátkozik: 
„Talán ... csendben elsikkadt volna a párbeszéd. Talán érdemi politikai hát
térmunka indul a szlovák és a magyar fél közt a szlovák anyanyelvűek kul
turális, oktatási és közéleti igényeinek a kielégítésére. Sosem fogjuk meg
tudni.” (46. o.).

Találó a Viktorin-fejezet címe is. A Jozef Viktorin, majd a szlovák nem
zeti  mozgalommal  szembekerülő  Viktorin  József  névváltoztatás  jelzi  a 
váltást, ami napjainkban sem ritka. Demmel bizonyára szándékosan elrej
tett, jegyzetbe sorolt megállapítása szerint Viktorin szlovák recepciójában 
nem feltétlenül  az  elhallgatás,  sokkal  inkább a  folytonos újrafelfedezés 
jellemző (48. o.). Szerzőnk sokat tesz azért, hogy az eredeti szlovák doku
mentumok bemutatásával a szlovák recepció művelői felfedezzék a szlo
vák szellemi élet magyarországiságát. Viktorin ugyanis szobrot állíttatott 
Ján Hollýnak,4 a szlovák irodalom poeta doctusának, Szvatopluk, Cirill és 
Metód megéneklőjének, aztán restauráltatta és magyar nemzeti emlékhely-
lyé alakította a visegrádi romokat. Visegrád szláv neve és múltja a magyar 
hazájához hű öntudatos szlovák patriotizmusának természetes alkotó ele
me volt (75. o.).

Az „Új Iskola” triászának harmadik tagja, Ján Bobula a 19. század szlo
vák történelmének igen ellentmondásos alakja. A negatív megítélés az ő ese
tében is változik, s ezzel együtt a magyar–szlovák viszonyé is. Elsősorban 
azért, mert most került elő levelezése, amit Ľuboš Kačírek szlovák történész 
publikálás előtt szerzőnk rendelkezésére bocsátott. Demmel József teljes si
kerrel  rekonstruálja Bobula  fiatalkori  viszonyát  a később őt „diabolizáló” 
szlovák körrel (79. o.),  és helyrehozza a  szakirodalomban általános véle
ményt, miszerint a magyar kormány lehetetlenítette el az „Új Iskolát”, hi
szen az már korábban felbomlott (110. o.).

Demmel kötetének fele a „Függelék. Dokumentumok”. Ezekre hivatkoz
va  jut  el  arra  az  előremutató  következtetésre  és  terminológiai  fordulatra, 
hogy „a magyar haza szlovák nemzetéről szóló elképzelések valószínűleg in-

Ján Hollý, in Magyar Sion (2009) 209-214.
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kább az utópiák közé sorolhatók. Ennek ellenére semmiképp nem mondhatók  
történeti szempontból érdektelennek” (116. o.).

Kiváló a kötet szlovák összefoglalója. Jól lett volna egy ilyen magyarul és 
világnyelven is.5

Käfer István

TUSOR Péter, Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezésének története, 
1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány) (Collectanea Vaticana 
Hungariae, vol. 13) (MTA–PPKE „Lendület” Egyháztörténeti 
Kutatócsoport, Budapest–Róma 2016)

A  Magyar Sion jelen számával tiszteleg a nagy egyházfő, Pázmány Péter 
esztergomi érsekké történt kinevezésének 400. évfordulója előtt. Az ünnepi 
esztendő során nem kerülheti el figyelmünket Tusor Péter történész új köte
te, amely éppen a főpapi kinevezés körülményeit tárja fel, kivételes alapos
sággal.  A szerző az esettanulmányhoz „mikropolitikai”  szemléletet,  mód
szertant  választott:  túl  a  klasszikus  történetírás  makropolitikai  szintjein 
(események, állami és államközi történések) úgy vizsgálja meg a kiválasztás 
és kinevezés történetét, hogy feltárja a mikro-szinteket is (személyes isme
retségek és kapcsolatok, barátságok és befolyások, hatásvonalak).

A kötetből ily módon megtudhatjuk, miként állt be a nagy fordulat a je
zsuita  Pázmány életében:  elhagyta  a  grazi  katedrát,  az  akadémiai  pályát, 
majd Forgách prímás gyóntatója (és tanácsadója) lett. Új helyzetében a ko
rábbi felekezeti konfrontációhoz képest hatékonyabb, alulról építkező pasz
torális és politikai hozzáállást váltott  ki Forgáchban. Ugyancsak a mikro-
szintek elemzése segíthet megérteni, hogy eközben miként léptek fel újabb 
és újabb feszültségek a Jézus Társasága és az esztergomi érsek udvarában 
élő jezsuita között. Ez magyarázhatja, hogy később épp a saját rendje lett 
Pázmány kinevezésének egyik ellenlábasa. Elgondolkodtató, hogy mekkora 
szerepe volt e konfliktusban néhány rendtársnak. Tusor arra is rámutat, hogy 
az ellenérzés oka valószínűleg nem annyira a jezsuita személyiségében kere
sendő, hanem inkább abban, hogy a nagy hatalmú politikus, Klesl bécsi püs
pök (később bíboros) – a rendtársak szerint – olykor túlzó és káros befolyást

5 Néhány észrevétel. „A szlovák jezsuita történetírás” magyarázatra szorul. Timon Sámuel/Samuel 
Timon, Szklenár György/Juraj Sklenár befogadó elméletének valamelyes helye lehetne a beveze
tésben, legalább jegyzet formájában (15. o.). Visegrád-Viktorin  összefüggésben ajánlom  GRÓH 
Gáspár tanulmányának figyelembevételét:  Jozef Viktorin – Viktorin József és Visegrád, avagy
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gyakorolt az egyházra, amikor kapcsolatokból, hatalmi viszonyokból terem
tette meg a kényes politikai egyensúlyt. Lehetséges, hogy a bécsi főpap Páz
mány melletti  patrónusi,  protektori  szerepe vezetett  oda, hogy a Társaság 
egyes tagjai arra jutottak 1516 nyarán, hogy ki kellene zárniuk a rendtársu
kat.

Klesl (és hatására az udvar) valóban szerepet szánt Pázmánynak a biroda
lom további sorsában. Ezt mutatják a jezsuita rendtől való „megszabadításá
ra” indított kísérletek. Ezek még Forgách érsek idején megindultak (vagyis 
nem csak a közvetlen érsek-kinevezési tárgyalások során). V. Pál pápa – Ri
dolfi, a Habsburgok római ügyvivője, illetve de Mara nuncius útján – tájéko
zódott a magyar helyzetről, sőt korábban Pázmány maga is járt nála magán
kihallgatáson.  Ekkor  olyan  nagy hatást  gyakorolt  Róma püspökére,  hogy 
később az így fogalmazott: Pázmány esztergomi érseki kinevezésén múlik 
Magyarország üdve. 

Mi okozta akkor az ügy nehézkes előrehaladását? 1615 decemberére tu
lajdonképpen mind a császári udvar (Klesl hatása), mind a magyar katolikus 
rendek (Pethe László vezetésével, akinek felesége, Kapy Anna Pázmány lel
ki gyermeke volt), mind a Szentszék (de Mara nuncius állásfoglalása) egyet
értett abban, hogy Pázmány alkalmas a prímási székre. A gondot – mint erre 
Tusor rávilágít – minden bizonnyal az 1608-as 8. törvénycikk okozta, amely 
az 1606-os bécsi béke utáni szellemben, a protestáns rendek befolyását mu
tatva megtiltotta, hogy a jezsuiták bármiféle javadalmat viselhessenek a Ma
gyar Királyság területén. Ezzel tulajdonképpen ki voltak zárva a késő feudá
lis államrendből, nem nyerhettek el egyházi hivatalt sem. Hogyan legyen így 
Pázmányból esztergomi érsek? 

A szerző precízen dokumentálva járja körül Pázmány rend-váltásának a 
kérdését. A szomaszkákat de Mara nuncius még Amalfiból ismerte, ahol fő
pásztorsága idején kollégiumot alapítottak. A rend ily módon hálával adó
zott személyének. V. Pál 1615. november 14-i (a rákövetkező év március 6-
án megerősített és kiterjesztett) brévéje – privilégiumot juttatva neki – enge
délyezte Pázmány számára, hogy az átlépés pillanatától kezdve (s nem csak 
az szomaszkáknál tett örökfogadalom időpontjában) teljességgel mentesül
jön rendi elöljáróinak joghatósága alól, s kerüljön de Mara nuncius felügye
lete alá, akit a novíciusmesteri teendőkkel is megbízott a pápa. Pázmány tu
lajdonképpen fél éven át szomaszka jelölt  volt.  Ezen idő alatt  nem állt  a 
Jézus Társasága fennhatósága alatt.  Ekkor lett  túróci prépost,  majd indult

interetnikus  kulturális  kapcsolatok  egy  multinacionális  államalakulatban,  in  Rudnay  Sándor
és kora  (szerk. Käfer István; Esztergom-Nagyszombat 1998) 169-175. A névmutatóban furcsa
a  Kempenský, Tomáš  a magyarban elfogadott Kempis Tamás helyett. Következetlen a  Klempa
Simon / Klempa, Šimon névhasználat is.
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meg a kétlépcsős (királyi és pápai) érseki kinevezési folyamat. Ám de Mara 
nuncius  betegsége okán 1616 tavaszán Padova  környékére  vonult  vissza, 
gyógyfürdő-kúrára. Ez még azelőtt következett be, hogy Pázmány jogilag a 
szomaszkák novíciusává lett volna. Ekként végül mégiscsak jezsuita maradt 
– erre utal a kezünkben tartott kötet címe is. Bár a történelem nem szereti a 
„mi lett volna, ha” kérdéseket, itt mégis önkéntelenül felmerül: Mi történik, 
ha de Mara nem betegszik meg, helyben marad, s letéteti az egyszerű foga
dalmat Pázmánnyal? Vagy valami okból meghiúsul az érseki kinevezés? A 
további fejlemények – figyelembe véve a jezsuiták Klesl-ellenességét – bi
zonnyal keserűek lettek volna.

Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy Klesl vajon csakis a jó hitvitázót, szó
nokot látta meg Pázmányban? Nem valószínű, hiszen ezek a jelzők másokra 
is alkalmazhatók voltak. Tusor szerint a magyar érsek-jelölt rendkívüli talp
raesettséget mutatott a kor legnagyobb nyitott kérdésének rendezése terén: 
II. Mátyás királynak s fivérének, Rudolfnak nem volt örököse. Három lehet
séges jelölt versengett a trónért: a spanyol Habsburgok, valamint Miksa (Ti
rol) és Ferdinánd (Graz, Stájerország) főhercegek. A viták, harcok idején ki
derült,  hogy Pázmány kényes ügyeket  is el tudott  rendezni.  Később, már 
érsekként azonban túlnőtt Klesl kliensének a szerepkörén. Az, hogy Ferdi
nándot végül a protestáns rendek is megválasztották magyar királynak, jó
részt neki volt köszönhető – el is nyerte a bíbort. Mindeközben képes volt 
úgy helytállni a csatározásokban, hogy egykori védnökének barátságát sem 
vesztette el.

A szerző, Tusor Péter, miközben halad előre, valóban interdiszciplináris 
elemzéseket végez, Pázmány arcképeinek üzenetétől kezdve az írások sti
lisztikai és intratextuális elemzéséig. Megmutatja, hogy az olykor egydimen
ziós  Pázmány-kép  árnyalható,  elevenebbé  tehető,  sokkal  dinamikusabb, 
mintsem gondolnánk. Az viszont már kérdéses,  hogy az érseki kinevezés 
kapcsán lehet-e még újat kikutatni. Egy biztos: ha ennek a jól körülhatárolt 
kérdésnek az elmélyült vizsgálata és mikropolitikai megközelítése ilyen iz
galmas belátásokra vezetett,  mennyi  lehetőség rejlik  még Pázmány egész 
élettörténetének  és  -művének  szaktudományos  elemzésében?  Teológusok, 
irodalmárok, történészek fiatal generációi előtt ott áll számos nyitott kapu, 
elvégzendő feladat – a jelen kötet ehhez is buzdítást, bátorítást ad.

Török Csaba
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BIRÓ Aurél – SEREMETYEFF-PAPP János, Szűz Mária-ábrázolású
katonai zászlók 1508–1945 (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – 
Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár, Budapest-Pápa 2015) 198 pp.

2015 karácsonya előtt jelent meg Biró Aurél és Seremetyeff-Papp János kö
tete a különböző fővárosi gyűjteményekben őrzött, Szűz Máriát ábrázoló ka
tonai zászlókról. A két szerző együttműködése immár több évre nyúlik visz-
sza,  a  Magyar  Sionban  2012-től  tanulmánysorozatot  jelentettek  meg  az 
ugyancsak fővárosi, Szűz Máriát ábrázoló templomi zászlókról. A levéltáros 
és a restaurátorművész szemével, írott és – a zászlók mellett egyéb – képi 
források bevonásával mutatják be a történelem segédtudományai között is 
viszonylag elhanyagoltabb ágnak számító vexillológia ezen speciális szele
tét. 

A kötet három nagyobb egységre tagolódik. Az első két, rövidebb fejezet 
(1. Mariológia, 19-20. o., 2. Babba Mariától a Magyarok Nagyasszonyáig, 
21-28. o.) Szűz Máriának a magyar kereszténység életében betöltött szerepét 
mutatja be. Ezt követi egy általánosabb történeti áttekintés (3. Szűz Mári
a-ábrázolású katonai zászlók a magyar történelemben, 29-51. o.), amely cí
mével ellentétben nem pusztán a máriás zászlókkal foglalkozik, hanem szin
te minden ábrázolással (legyen az akár a Képes Krónikában, vagy egy 19. 
századi történelmi festményen) vagy leírással, amely alapján fogalmat alkot
hatunk egykori zászlainkról. (A 19. századi festmények ebből a szempontból 
némiképp csalókák, hiszen ott azt láthatjuk, hogy akkor hogyan képzeltek el 
egy több évszázaddal  korábban történt eseményt.)  A fejezet az 1896. évi 
millenniumi országos kiállításon bemutatott és összegyűjtött zászlók bemu
tatásával zárul, amelyek közül több is megsemmisült, eltűnt azóta a történe
lem viharában. A könyv gerincét az ezután következő fejezet alkotja (4. A 
fővárosban őrzött Szűz Mária-ábrázolású katonai zászlók, 52-178. o.). 

Miután röviden tisztázták a kötetben szereplő zászlók gyűjtőkörét,  idő
rend alapján mutatják be az egyes katonai zászlókat: a 17. századtól 1848-ig, 
az 1848–1849-es honvédzászlókat, majd a császári és császári-királyi zász
lókat, az 1919–1938 közötti honvédzászlókat, végül az 1938-ban megállapí
tott, új típusú honvédzászlókat. A fejezetet, s egyúttal a kötetet is, az ország
zászló  típusának bemutatása  zárja,  egy példával.  Az  egyes  alfejezetek  itt 
rövid összefoglalóval kezdődnek, ahol általánosan ismertetik az adott kor
szak főbb zászlótípusait, s amennyiben van ilyen, a használatukra vonatkozó 
szabályozást, törvényt, rendeletet. Ezt követi a zászlók felsorolása és leírása. 
Itt jegyeznénk meg, hogy célszerűbb lett volna, ha az egyes zászlók ismerte
tése jobban elkülönült volna egymástól, s az ismétlődő alapadatokat (kelet
kezés, méret, őrzési hely, felirat stb.) katalógusszerűen tüntették volna fel. 
Ugyanakkor nehezen követhető az egyes zászlók és zászlószalagok feliratá
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nak fordítása, ezt tanácsos lett volna előre egységesíteni (néhol zárójelben, 
néhol idézőjelben szerepelnek, máshol pedig lábjegyzetben). Sajnálatosak a 
több helyen szerepelő nyilvánvaló elütések (pl. Regina Caelis Regina Caeli 
helyett, 74. o.), illetve kissé zavaró, hogy a bevezető történeti áttekintésben 
néhol nincs a főszövegben jelezve, hogy nem történészi-szakmai megállapí
tásról van szó, hanem korabeli forrás ismertetéséről (így például Thuróczy 
krónikájából, 30. o.). 

Mindezek keveset vonnak le a kötet értékeiből, melynek egyik erénye, 
hogy remekül érzékelteti, micsoda jelentősége volt a zászlóknak egy hadse
reg életében: a konkrét – csatában betöltött – szerepe mellett jelképes, kö
zösségformáló ereje is volt, a zászlón megjelenő ábrázolások, feliratok, szí
nek,  zászlószegek,  zászlószalagok mind-mind mély  jelentéssel  bírtak.  Az 
egyes  fejezeteken keresztül  haladva,  ezen képek lassú átalakulása mellett 
láthatjuk,  hogy kezd csökkenni a zászlók mérete a 18. századtól, hogyan 
kezdik egységesíteni formájukat az 1848–1849-es honvédzászlóktól kezdve 
egészen az 1938-as rendeletig, ahol már szinte mérnöki pontossággal írják 
elő  és  szabályozzák  az  egyes  zászlók  méretét,  a  rajtuk  lévő  lángnyelvek 
nagyságát és számát, valamint legapróbb részleteiket. A 20. századi részben, 
levéltári források alapján több zászlóavatási ünnepség menetét is megismer
hetjük. Az egyes zászlók bemutatásánál a szerzők nem feledkeznek meg a 
hozzá tartozó zászlószegekről, zászlószalagokról sem. 

A kötet kialakítása rendkívül igényes, a benne található képek teszik 
igazán érzékletessé az egyes leírásokat. Végigolvasva érződik, milyen óri
ási, ugyanakkor kiterjedt és szerteágazó kutatómunkát végeztek a szerzők. 
Összességében elmondható, hogy Biró Aurél és Seremetyeff-Papp János 
művét  a  továbbiakban  vexillológiával  foglalkozó  kutatók  bizonyosan 
alapmunkaként fogják használni. Reméljük, hogy a kötet kiindulópontul 
szolgálhat további, hasonló tematikájú munkák számára is.

Simon Katalin

382




