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Richárd Praiák 

Hungarológia Cseh- és Morvaországban 1945 
után 

Bár Cseh- és Morvaország soha nem voltak olyan közeli 
kapcsolatban a magyarsággal,mint a mai Szlovákia, éppen ezért 
itt más feltételei voltak a hungarológia tudományos művelésé-
nek, ahogyan ezt már a cseh tudományos hungarológia alapítója 
Josef Dobrovsky példája is mutatja. A második világháború után 
195o-ben megújult a prágai egye temen a magyar szeminárium e-
lőbb Vladimír SkaliŐka, később Rákos Péter vezetése alatt. 
Skaliőka mellett nyelvészeti szakon dolgoztak Bredár Gyula és 
Blaskovics József. Utóbbinak többször is megjelent a cseh 
nyelvű magyar nyelvi tankönyve és a jegyzet formában kiadott 
cseh nyelvű magyar nyelvtana. Blaskovics korán átpártolt a 
turkológiához, azonban Ladislav Hradskyval együtt részt vett 
még egy magyar-cseh és cseh-magyar kézi szótár kiadásában. 

A nyelvészeti hungarológia területén a legtöbb érdem 
Vladimír Skaliőka akadémikus nevéhez fűződik. A második világ-
háború előtti cseh nyelvű hungarológiai munkáit újra kiadták 
oroszul 1967-ben Moszkvában A prágai nyelvészeti kör (Prais-
kij lingvisticíeskij kruíok) címmel. Maradandó értékű 'A ma-
gyar nyelv tipológiája című tanulmánya, amely A magyar 
nyelv története és rendszere" című tanulmánykötetben jelent 
meg Budapesten, szintén 1967-ben, Ez a téma foglalkoztatta 
Skalickát a Zum Problem des Donausprachbundes című tanulmá-
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nyában is (Ural-Altaische Jahrbücher, 4o. évf., Wiesbaden 
1968, Heft 1-2, 3-9 o. ) és ujabban a tipológiai tanulmányok 
gyűjteménykötetében, amelyet az NSZK-ban tíz évvel ezelőtt 
adtak ki (Typologische Studien, Schriften zur Linguistik 11, 
Braunschweig - Wiesbaden 1979). Fontosak Skaliííka Traveaux 
linguistique de Prague (1-2, Praha 1964-1966) című tanulmány-
kötetének tipológiai tanulmányai és a magyar nyelvtudomány 
áttekintése 1973-ból valamint a csehszlovákiai nyelvészeti 
hungarológia és finnugrisztika értékelése 1978-ból, amely az 
1. csehszlovák hungarológiai szimpózium brnói közleményében 
jelent meg. 

Nem szabad elfeledkeznünk a cseh hungarológia név-
tantudományáról sem, ahol úttörő munkát végeztek néhai Vla-
dimír Smilauer akadémikus és munkatársai (pl. Rudolf Forstin-
ger). A tanulmányaikat főleg a Topográfiai Bizottság Híradója 
("Zpravodaj mistopisné komise") című folyóirat lapjain tették 
közzé. 

Az irodalomtudományi hungarológiát elsősorban Rákos 
Péter•képviseli Prágában. Rhythm and Metre in Hungárián Verse 
című angol nyelvű könyvével (Praha 1966) járul hozzá ahhoz az 
ismert magyar verstani vitához (Horváth János, Gáldi László, 
Vargyas Lajos stb.), mely századunk ötvenes és hatvanas évei-
ben zajlott le. Rákos ebben a könyvében egyebek között a ma-
gyar versritmus és metrum sajátos problémáira, és ennek a 
verstan általános problematikájával való összefüggései-e mu-
tatott rá. Tények és kérdőjelek című könyvében (Bratislava 
1971) az irodalomelmélet vitás kérdéseit (pl. az irodalmi ér-
tékelés problémáit) dolgozza fel az irodalom, az irodalomkri-
tika és a filozófia komplex vizsgálatának igényével, nem hagy-
va figyelmen kívül a magyar irodalmat sem (Jókai-, Madách-, 
Ady-, Karinthy-, Németh-, 11 lyés-tanú lmányai ). Rákos Péter-
kezdeményezésére és az ő vezetésével jelent meg akkoriban 
A magyar irodalom lexikona cimű kollektív mű az Odeon prágai 
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könyvkiadó sorozatában (Slovnik spisovatelű Mad'arsko, Praha 
1971). Fontos Rákos Péternek a csehszlovákiai magyar iroda-
lom iránti érdeklődése. Fábry Zoltán "Hazánk és Európa" c. 
könyvéből figyelemre méltó cseh nyelvű válogatást (Naáe 
vlast Evropa, Praha 1967) adott ki. Rákos legutóbbi könyvé-
nek Az irodalom igaza (Bratislava 1987) c. kötetének esszéi, 
vitacikkei, a magyar klasszikusok cseh nyelvű fordításaihoz 
írt bevezető tanulmányai imponáló válogatást nyújtanak a 
szerző húszéves munkásságából. E könyvben olvasható "Prologo-
mena egy eljövendő irodalomtudományhoz"c. tanulmánya is, 
mely kitűnő általános irodalomtudományi bevezetés a magyar 
irodalomelméletből válogatott tanulmányainak csehül megje-
lent kötetéhez (Teorie literatúry v 'zrcadle madarské lite-
rarní vedy, Praha 1986). Rákos nemcsak nagyszerű elméletíró 
és a hungarológia irodalomtudományi művelője, de hosszú idő 
óta ő a szervezője és szellemi irányítója a magyar irodalom 
terjesztésének Csehországban, az egyetemes magyar irodalom 
csehszlovákiai követe. Rákos Péter nevelte a prágai iroda-
lomtudományi iskola többi irodalomtörténészét is (3an Mészá-
ros , Anna Valen tová. Marcela Husová stb.), akik többnyire a 
modern magyar irodalommal foglalkoznak. 

A prágai hungarológiai iskola mellett Morvaországban 
Brnóban alakult ki a másik cseh hungarológiai központ. Alapi 
tója, Oosef Macúrek akadémikus irányította ezt a központot a 
második világháború után, főleg a történettudományi kutatások 
ra összpontosítva. Ő kezdeményezte 195o-ben a magyarországi 
levéltárakban található bohemikák összeírását, s Az európai 
Kelet történetírása c. könyvében (Déjepisectví evropského 
v^chodu, Praha 1947) nagy figyelmet szentelt a magyar törté-
netírásnak, valamint a cseh és a magyar történetírás kapcso-
latainak a felvilágosodás korában, Macúrek professzor tanít-
ványaiban is felébresztette a magyar történelem és kultúra 
iránti érdeklődést. Rövid ideig foglalkozott magyar történet 
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tudományi kérdésekkel Osvald Machatka, aki két fontos tanul-
mányt tett közzé; az első budapesti csehszlovák munkásegyesü-
letről (erről a témáról később önálló könyvet írt az olmützi 
történész,. Vladislav Zapletal) és a Rákóczi-szabadságharc 
cseh összefüggéseiről (Őasopis Matice Moravské 1953, 1955). 
Machatkát 1955-ben én követtem és 1968-ban Macűrek javasla-
tára átvettem a brnói Balkanisztikai és Hungarológiai Kabi-
net vezetését. A hatvanas években főleg cseh-magyar felvilá-
gosodáskori kapcsolatokkal foglalkoztam. Ebben a témakörben 
két monográfiát írtam: "Magyar református értelmiség és a 
cseh nemzeti ébredés" (Mad'arská reformovaná inteliqence v 
ceském obrození, Praha 1962) és Josef Dobrovsky als Hunga-
rist und Finno-Ugrist , Brno 1967. Később a magyar irodalom 
szélesebb problematikájára, valamint a közép-, délkelet- és 
kelet-európai összehasonlító kultúrtörténeti kutatásokra for-
dítottam figyelmemet. Érdeklődésem központjában elsősorban a 
közép- és délkelet-európai nemzeti ébredés tipológiája állt. 
A közelmúltban jelent meg a középkori magyarországi latin 
nyelvű legendákból és krónikákból való cseh nyelvű válogatá-
som Dagmar Ba rjtoftková és Jana Nechu tová fordításaiban. 

Fontos művet írt munkatársam Marta Rompor tlová, aki 
a "Csehszlovákia és Magyarország 1918-1938" (CSR a Mad'arsko 
1918-1938, Brno 1986) című monográfia szerzője. Könyvében 
gazdag forrásanyag felhasználásával az adott időszak cseh-
szlovák-magyar kereskedelmi kapcsolatainak fejlődését mutat-
ja be. A Csehszlovák Tudományos Akadémia brnói Szláv Intéze-
tének tudományos munkatársa Milán ámerd_a pedig néhány jelen-
tős tanulmányt írt a 17.-19. századi cseh-magyar történeti 
kapcsolatok köréből. Milán ámerda a hetvenes-nyolcvanas évek 
bői származó hungarológiai tanulmányaiból főleg a következők 
re szeretném felhívni a figyelmet:"A csehek és Magyarország 
harmincéves háború után", "Magyarok Mária Terézia prágai koron 
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zásán 1743-ban", 'Á cseh tartományok és a magyarországi rendi 
felkelések", ""Kollektív bűntudat" és "kollektív felelősség" 
kérdéséhez a feudális társadalom gondolatvilágában", 'Tipikus 
és specifikus szempontok a magyar nemzeti ideológia kialaku-
lásában (1848 előtt)". 

A Balkanisztikai és Hungarológiai Kabinetben a brnói 
egyetemen 1975 óta van önálló magyar szak, A magyar nyelv 
tanítását a brnoi bölcsészkaron 1958-ban kezdték meg és az 
oktatásban jelentős szerep jutott Mráz Károly és Ágnes Sa-
backá megbízott tanároknak és az utolsó időben Bekéné Nádor 
Orsolyának, a brno'i egyetem első magyar lektornőjének is. 
Jelenleg a kabinetben működik Deák Eszter magyar aspiráns 
is. Rendszeresen megjelentetjük a csehszlovák hungarológia 
bibliográfiáj át (Biblioqrafie ceskoslovenské hunqaristiky) 
az én szerkesztésemben, Marta Romportlová és Jirí Cyetler 
közreműködésével. Eddig öt kötet jelent meg belőle (1966-
1968, Brno 1971, 1969-1971. Brno 1974, 1972-1974, Brno 1977, 
1975-1977, Brno 1983, 1978-198o, Brno 1986). 1978-ban szer-
vezte a kabinet az első csehszlovák hungarológiai szimpóziu-
mot, ahol elhatározták, hogy a kabinet a továbbiakban a cseh-
szlovák hungarológia koordinációs központja lesz. A szimpó-
zium anyagát nagy késéssel, 1985-ben adtuk ki "A csehszlovák 
hungarológia mai állapota és feladatai" címmel. 

Ahogy e rövid beszámolóból is talán kitűnik, a cseh 
hungarológia fejlődése nagyon dinamikus és termékeny. A 
cseh hungarológia - főleg a prágai központban - a cseh és a 
nemzetközi tudományos élet legmodernebb és legproduktívabb ' 
módszertani irányzataihoz kapcsolódik, elsősorban az iroda-
lomtudomány és a nyelvészet területén. Itt elevenen él to-
vább a prágai nyelvészeti kör és 3an Mukarovsky esztétikai 
iskolájának példája, melyet a mai Szlovákiában a nyitrai i-
rodalomtudományi központ, valamint Rudolf Chmel összehason-
lító tipológiai felfogása követett. A tipológiai módszert 
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következetesen a brnoi nuncarológiai iskola fejleszti :; --
dig a történet- és irodaion tudomány területén, hangsúlyos:-.. <s 
a levéltári forrásanyag kutatását, hisz e nélkül a le>;jött-
elméleti módszerek is csak szűkebb, kevésbé meggyőző ere^r é-
nyekhez vezetnek. A cseh hungarológia eredményeit bizonyítja 
az a tény is, hogy £ két legjelentősebb szintetikus n,ú a prá-
gai ill. brnói hungarológjsok vezetésével készül. Az első 
cseh nyelvű "Magyar irodalomtörténet"-en cseh irodalomtorté-
nészek dolgoznak Rákos Péter vezetésével, az első modern 
cseh nyelvű "Magyarország történetét" pedig cseh és szlovák 
történészek írják, a brnci központ irányításával. Ez utóbbi 
mű talán még ez évben meg is jelenik. 

A cseh hungarológia pozitív eredményeinek további 
fejlesztése attól függ, hogyan sikerül a tudományos utánpót-
lást biztosítani e szakmában. Ezért nem csak maga a tudomá-
nyos kutatás fontos, de a csehországi egyetemeken folyó ma-
gyartanítás rendes egyetemi szakként és tehetséges fiatal 
hungarológusok individuális előkészítése. Ez közös érdekünk, 
és ennek a feladatnak sikeres teljesítésében áll a cseh hun-
garológia jövője is. 


