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c s u k á s i s t v á n : 
p e t ő f i a s z l o v á k o k n á l 

Csukás István következetes tervszerűséggel és rendszerességgel foglal-
kozik a magyar irodalom és a történeti nemzetiségek (jelenleg szomszé-
dos népek) kapcsolatainak feltárásával és kritikai bemutatásával. Az e 
tárgykörben közzétett művei, főként az Ady Endre a szlovák irodalom-
ban (1961), Jókai és a nemzetiségek (1973), méltán váltották ki a 
szakmai körök elismerését. Az alább bemutatandó Petőfi-könyv szerves 
folytatója Csukás István rendkívüli vállalkozásának. 

Szerzőnk e műve egy időben került kezembe a gimnáziumok szá-
mára készült új, II. osztályos tankönyvvel, amely tankönyvként először 
váltott ki széles körű szakmai vitát a tananyag-válogatást, a feldolgozás 
módszerét, szemléletét illetően. Bár a vita a tankönyv világirodalmi 
részeit is érintette, kevesebb szó esett arról, hogy a tankönyvön belül 
milyen helyet kapott Kelet-, illetve Közép-Kelet-Európa népeinek 
irodalma. A tankönyvben a két nagy költőn - Puskinon és Micz-
kieviczen kívül - két és fél oldalas összefoglaló mutatja be e terület 
romantikus irodalmának általános fejlődési jellegzetességeit, de köz-
vetlen szomszédaink irodalmából egyetlen költőt sem mutat be, nem 
von párhuzamba hazai irodalmunk jelenségeivel. 

Ez az igényesen megírt tankönyv - amely középfokú irodalmi 
nevelésünk alapdokumentuma - nem ad sem a tanulónak, sem a tan-
anyag közvetítésénél a tanárnak lehetőséget arra, hogy megtudja: köz-
vetlen szomszédaink irodalma a magyarhoz hasonló gyökerekből nőtt 
ki, s éppen ezek az azonos gyökerek tették lehetővé, hogy a magyar 
irodalom a legközvetlenebb kapcsolatba került e népek irodalmával, s e 
kapcsolaton keresztül sokszor szerepet kapott e népek politikai törek-
véseiben és társadalmi tudatuk alakításában. Mindezzel arra szeretnék 
utalni, hogy irodalmi oktatásunk a kívánatosnál még mindig kevesebbet 
nyújt, s nem aknázza ki azokat az eredményeket, amelyeket irodalom-
tudományunk ezen a területen már elért, s amelynek eredményeihez 
Csukás István korábbi szlovák-magyar kapcsolattörténeti munkái s itt 
ismertetett könyve is hozzájárult. 

A könyv több mint egy évszázadon keresztül - a költő fellépésétől 
napjainkig - végigkíséri Petőfi útját és értékelését a szlovákoknál. 

Csukás könyvének előszavában Petőfi szlovák fogadtatását a szlo-
vák-magyar kapcsolatok legizgalmasabb területeként jellemzi, amely-
ben a költő műve a két nemzet kapcsolatának tükre, politikai kapcsola-
tuk függvénye lett. E viszonyban Petőfi szerepét egy speciális tényező is 
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motiválta: Petőfi szüleinek szlovák származása s ebből következően a 
költő - legtöbbször mesterségesen fölvetett - nemzeti hovatartozásá-
nak a kérdése. 

Ez a tény - különösen a dualizmus korában - jelentős szerepet 
kapott a magyar uralkoó osztály és a szlovák nemzeti mozgalom élén 
álló politikai körök viszályában. A szerőnek tehát vállalnia kellett azt, 
hogy a költő szűkebben értelmezett irodalmi fogadtatásán túl politikai 
harcban és fórumokon betöltött szerepét is feldolgozza. 

A könyv négy fejezete kronologikus sorrendben boncolgatja e szerep 
variánsait. Az első fejezetben, amely 1867-tel záródik, áttekinti a szerző 
Petőfi szlovák recepciójának jellegzetességeit, s itt kap kiemelt helyet 
- érthető módon — annak a kérdésnek a tárgyalása is, hogy mit jelentett 
Petőfi számára származása, s miképpen formálódtak nézetei a nemzetek 
viszonyáról. 

Csukás István tovább mélyíti, plasztikusa'obá teszi az eddig ki-
alakított összképet. Újra elemzi a költő családi kapcsolatait, gyermek-
korát, tanulmányozza iskoláinak közvetlen környezetét, és termé-
szetesen a két kérdés szemszögéből foglalkozik Petőfi verseivel, prózai 
műveivel, s a kortársak visszaemlékezéseivel is. Mindezek alapján a 
szerzőnek az a véleménye, hogy a gyermek- és ifjú éveit legtöbbször 
tiszta magyar környezetben eltöltő Petőfi nem állt válaszút előtt nem-
zeti hovatartozását illetően, s mindvégig egy kultúrához, egy nyelvhez 
kötődött , a magyarhoz. Éppen ezért - tegyük hozzá — nem kény-
szerült ambivalens magatartásra, arra, hogy esetleg magával hozott más 
nyelvű kultúráját kifelé - akár lelkiismeretfurdalások árán is - meg-
tagadja azért, hogy a többségi, a magyar kultúrában befogadást nyeljen. 
Erre még akkor sem kényszerült, amikor tudjuk, hogy mennyire fájt 
neki, amikor a 40-es években a magyar sajtó, költeményeit bírálva, nem 
egyszer szemére vetette szlovák származását. Erre a magatartásformára a 
nem magyar származású értelmiségiek, külső körülmények nyomására 
inkább csak később, a század vége felé kényszerültek. 

Petőfinek más - így a magyarsággal együtt élő - nemzetekhez 
fűződő viszonyát, nézeteit Csukás István a költő ismert költeményein 
kívül olyan, ebből a szempontból kevésbé figyelemre méltatott doku-
mentumokon keresztül elemzi, amelyek létrejöttében Petőfinek köz-
vetlen szerepe volt, vagy szemléletükkel, nézeteikkel azonosult. Ezek-
hez tartozott pl. „A pestvárosi rendre ügyelő bizottmány" prokla- • 
mációja, vagy a baloldali ifjúságot összefogó Egyenlőségi Társulat Petőfi 
által megfogalmazott programja. Mindkettő egyértelműen egyenrangú 
helyet kívánt biztosítani az itt élő népeknek. E politikai program is 
igazolja, hogy Petőfi müyen messze távolodott el a magyar nemesi 
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liberális nacionalizmustól - annak ellenére is, hogy annak egy-egy 
vonásával néhány 1848 folyamán írott költeményében még találkoz-
hatunk. Hatvany Lajos erről megfogalmazott, túlságosan sarkított 
ítéletét azóta mind az irodalomtörténet (Pándi Pál), mind a történet-
tudomány (elsősorban Arató Endre) már korrigálta, Csukás István pedig 
cpp az említett dokumentumokon keresztül Petőfiről rajzolt képet 
árnyaltabbá tette, s példái azt mutatják, hogy Petőfi elvileg is felkészül-
tebb és járatosabb volt ebben a kérdésben, mint ahogy azt eddig tudtuk. 

Csukás könyve első fejezetében arra is választ keres, hogy mi volt az 
oka annak, hogy Petőfi szlovák író kortársai miért maradtak közöm-
bösek Petőfi költészete iránt, amikor azt Európa haladó szellemi körei 
már ismerték s közvetítették. A szerző összehasonlította a §túr-iskola 
képviselőinek s Petőfinek a világnézetét, eszmerendszerét (pl. 
Lamennais eszméinek eltérő hatását S túrra és Hurbanra, illetve Pető-
fire), valamint esztétikai követelményeit, s arra a következtetésre jutott, 
hogy Petőfi költészetének útját a korabeli szlovák irodalomban nem-
csak az 1848-as nemzeti törekvések antagonizmusa, hanem a két - a 
magyar és a szlovák — irodalom fejlődésének fáziskülönbsége is aka-
dályozta), mégpedig azért, mert Stúrék eszmei-politikai fejlődése 
„Jankó Král' kivételével - megállt a polgári mérséklet határán és nem 
lépett át a radikalizmus területére, irodalmi népiességük sem csapott át 
plebejus népiességbe." 

Amennyiben a magyar irodalom a szlováktól eltérő gazdagabb 
hagyományát és már akkor, a 19. sz. derekán sokkal kedvezőbb fej-
lődési lehetőségeit tekintjük, igaznak tűnik ennek a fáziskülönbségnek a 
hangsúlyozása. De ha az éppen Csukás által említett szlovák kivételeket 
nem mutatjuk be - nem teljes a szlovák irodalmi kép kivetítése sem. 
Arra gondolunk, hogy konkrétan is utalni lehetne Jankó Král' forra-
dalmi eszméire. Elegendő lett volna a Pán v trni (Úr a tövisben) c. 
balladájának „Kárajte sa vsetci, toho sveta dráci" - „Bűnhődjetek ti 
mind, e világ nyúzói!" sorára, vagy a „Jánosík-töredékek" forradalmi 
üzenetére utalni. Jankó Král' eszméi s a Stúr-iskola másik nagy költőjé-
nél, Ján Bottónál fellelhető Petőfi-hatás, s ez utóbbihoz kapcsolódó 
Csukás I. által felsorakoztatott tények ugyanis azt bizonyítják, hogy az 
„igazi" Petőfi-portré nemcsak a századfordulón kap először helyet a 
szlovák irodalomban, hanem ennek csíráit már Hviezdoslav előtt - e két 
említett költőnél kell keresnünk. 

Nem véletlen, hogy Petőfi költeményeinek első szlovák fordításai 
1861-ben jelentek meg, amikor a magyarországi nemzetek politikai 
köreiben a nemzetek közötti megbékélés, a közeledés reménye csillant 
fel. Viliam Pauliny - Tóth Petőfi-fordításai az általa kiadott szatirikus 
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folyóiratban, a Cernoknazník-ban (A garabonciásban) jelentek meg; az 
újabb Petőfi fordításokra azonban majdnem három évtizedet kellett 
várni. 

Ennek okát a szerző a kiegyezés után kialakult magyar nemzetiségi 
politika türelmetlenségében látja, s könyve második, s egyúttal leg-
terjedelmesebb részében (a fejezet A két nacionalizmus ütközőpontjá-
ban címet viseli) 1867-tó'l 1918-ig párhuzamosan mutatja be, miképpen 
alakult a magyar hivatalos körökben és kultúrpolitikában az a meg-
hamisított, eltorzított Petőfi-kép, amelyet a magyar uralkodó osztály 
„saját politikai ízléséhez retusált", s azt, hogy ez a kép milyen negatívan 
hatott a szlovák Petőfi-kép alakulására. 

Amíg a magyar politika a forradalmi eszméktől megfosztott, s talmi 
népiességgel felruházott Petőfit az asszimüációs törekvések szolgálatába 
állította, addig a szlovák konzervatív politikai körök Petőfit, mint az 
asszimiláció áldozatát, az asszimiláció elleni harc eszközévé tet ték, vagy 
mint renegátra, nemzetét hűtlenül cserbenhagyóra tekintettek, s 
mindent megtettek, hogy költészetét a szlovák közvélemény ne ismerje 
meg. 

De ebben a költő művéhez és nagyságához méltatlan tusakodásban 
mindig utat tört magának az igazi Petőfi. Költészete, ars poeticája 
éppen ebben az időszakban, az 1870-ben jelentkező Napred (Előre) 
-generáció - Hviezdoslav és K. Bansell - fellépésekor szerves része lett a 
szlovák realista költészet születésének. Petőfi eszméit közvetítette 
szintén a 70-es években Pesten megjelenő s az egykorú magyar irodalmi 
és tudományos életre élénken reagáló Dunaj c. szlovák folyóirat is. 

Ez a termékeny kapcsolat azonban 1875-ben, amikor a magyar 
kormányszervek feloszlatták a Matica slovenskát és bezárták a szlovák 
gimnáziumokat, teljesen megszakadt. 

Petőfi költészete a szlovák irodalmi lapokban negyedszázadon át 
nem kapott helyet. A szlovák politikai és kulturális élet „passzív rezisz-
tenciája" Petőfire is keterjedt, annak ellenére — teszi hozzá Csukás - , 
hogy e konzervatív körök sem tagadták meg a költő nagyságát, s el-
ismerték világirodalmi jelentőségét (105). 

önál ló kötetekben szlovák nyelvű Petőfi-fordítások először a század 
végén jelentek meg. A kezdeményezők a magyar hivatalos köröket 
képviselték, s a fordításokkal a magyar kultúra „nagyságát és fölényét" 
kívánták bizonyítani a nemzetiségek között. De e közvetítési folyamat-
ban, a közvetítés és a megismerés őszinte céljával, részt vett az a 
szűk körű szlovák értelmiség is, amely a magyar-szlovák együttélést 
szorgalmazta. 
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Csukás István kutatásai azt mutatják, hogy e fordítások inkább csak 
irodalomtörténeti s nem esztétikai értékűek, nem hatottak a szlovák 
irodalmi életre, a Petőfi körüli csendet nem törték meg. 

Ez csak a szlovák költészet újkori klasszikusának, Pavel Országh-
Hviezdoslavnak sikerült, aki 1903-ban, a Slovenské pohl'ady-ban közzé-
tett Petőfi versfordításaival irányította ismét a szlovák szellemi élet 
figyelmét Petőfi művészetére, s változtatta meg értékítéletét költésze-
tével szemben. Hviezdoslav Petőfi, majd Arany és Madách fordításaival 
azt is bizonyítani és erősíteni kívánta, hogy a szlovák irodalomnak más 
nyelvű kultúrákból - így a magyarból is - be kell fogadnia az értékeset, 
a maradandót. (Ismert tény, hogy ezekért a fordításokért Hviezdoslavot 
a Kisfaludy Társaság levelező tagjává választotta.) 

Csukás Hviezdoslav Petőfi-fordításait elemezve szellemesen zárja fej-
tegetéseit: „így adta vissza Országh Pál a szlovákoknak Petrovic Sándort 
anélkül, hogy maga rosszabb szlovákká, Petőfi pedig rosszabb magyarrá 
lett volna." (133.) 

Hviezdoslav egyengette Petőfi számára azt az utat, amelyen a költő a 
20. század elején eljutott a haladó szlovák polgári körökhöz és a szlovák 
munkásmozgalomhoz, ahol Petőfit „leválasztották az úri Magyarország-
ról", s magukévá tették forradalmi eszméit. 

A szerző külön foglalkozik a cseh származású Frantisek Votruba, a 
modern szlovák irodalomkritika megteremtőjével, aki Petőfi A nép 
nevében c. versének lefordításával »új korszakot nyitott a magyar és a 
szlovák irodalom kapcsolatában, amely már teljesen mentes volt a 20. 
század elején önmagát túlélt, időszerűtlenné vált „hungarus" jellegtől, s 
egy új, internacionalista alapokra helyezett hagyományt terem-
tett«. (155.) 

A két világháború között továbbra is két, egymással szemben álló 
Petőfi-kép él a szlovákoknál. Amíg az egyik oldalon Petőfi teljes meg-
tagadására törekszenek, addig a másikon, a haladás oldalán a Votruba 
által bemutatott forradalmár költőt őrzik tovább. 

Ebben az időszakban a szlovákiai Petőfi-kép alakulásában már 
szerepet kap a haladó csehszlovákiai magyarok Petőfi-kultusza is. 

Csukás István fegyelmezett szerkezetben mutatja be ezt az egyre 
differenciáltabb és egyre nyíltabb - Petőfiért folytatott — harcot, aki 
ekkor ismét nem az irodalomban, hanem elsősorban a politikában 
foglalja el a helyét. A szerző itt ismert és mind ez ideig teljesen ismeret-
len adatokat sorakoztat fel és elemez. Ilyenek a pozsonyi Petőfi-szobor 
felállítása körüli afférok, a Sarló és Fábry Zoltán Petőfije, az avantgard 
DAV-folyóirat és más szlovák kommunista lapok Petőfi-cikkei, Pavel 
Bújnák, a szlovákiai hungarisztika művelőjének Petőfi-elemzései. (A ma-



gyar irodalomtörténet Petőfi-kép alakulásának számára külön is tanul-
ságos Bújnák munkássága, hogy milyen apriorisztikus módon és céltuda-
tosan helyezi Arany költészetét a Petőfi-mű fölé stb.) 

A könyv utolsó fejezete azt tárja fel, hogy 1945 után miképpen 
foglalja el Petőfi méltó helyét a szlovák irodalomban és a kultúrában, 
amelyhez nagymértékben a modern szlovák költészet két nagysága, E. 
B. Lukác és Ján Smrek mindmáig utolérhetetlen fordításai járultak 
hozzá. 

Az ismertetés során talán sikerült érzékeltetnem Csukás könyvének 
anyaggazdagságát, amelynek feldolgozása levéltári kutatásokon, az 
egykorú sajtó, valamint a magyar és a szlovák irodalomtörténet alapos 
ismeretén alapszik és csak igen kitartó, igényes filológiai gondossággal 
válhatott egységes, szép stílusban megírt, feldolgozott egésszé. 

Nem árt ezt külön is hangsúlyozni, mert az utóbbi években a 
szakmai körökben - főleg a középkorú és a fiatalabb kutató gárdánál -
ez a feldolgozási módszer nem kapja meg az őt joggal megillető 
megbecsülést. 

Az irodalomtörténeten belül - ezt bizonyítja Csukás István munkája 
is — helye van az irodalomtörténet e „tény-irodalma" számára is, mert 
csak erre alapozva juthatunk el a fejlődési tendenciák és változatok 
árnyaltabb felismeréséig. 

Végezetül külön szeretném ráirányítani a figyelmet Csukás könyvé-
nek azon részeire, ahol Р. O. Hviezdoslav és Smrek Petőfi-fordításait 
elemzi. A fordítások nyelvi, poétikai összehasonlításán keresztül fontos 
elméleti kérdéseket vet fel; milyen szerepet kap a fordító-költő sze-
mélyisége, vüágnézete, eredeti költészetének sajátossága, az egyéni al-
kotómód a lefordított műveknél; miképpen határozza meg a nemzeti 
irodalom színvonala, fejlődési fázisa a más nyelvű irodalom befogadását, 
közvetítését stb. E résztanulmányok olyasmit pótolnak, aminek iro-
dalomtudofnányunkban a fordításelmélet körében hagyománya egy-
általán nincs, s jelene is alig van. (Nem véletlen, hogy a könyv egyik 
szlovák recenzense a kitűnő résztanulmányokból is még mindig 
hiányolja a modern fordításelméleti módszer alkalmazását.) 

A könyv a pozsonyi Madách Kiadó gondozásában jelent meg, amely 
már eddig is Sziklay László és Kemény G. Gábor egy-egy tanulmány-
kötetének megjelentetésével — a magyarországi szlavisztikai kutatások 
közrebocsátásával fontos feladatot vállalt magára. (Madách, 1979.) 
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