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A Králicei Biblia

Pater Patriae
Rákóczi a szlovákoknál az egykorúságtól napjainkig

Nem sok türemkedne ki a török időkbeli maradék Magyarország
térképéből, ha ráhelyeznénk a mai Szlovákia földabroszát. Van is
ebből sok furcsaság, hiszen a térség két ősnépe, a magyar és a szlo
vák, meg a hozzájuk érkezett"vendégek" Szent Istvántól Kossuth
Lajosig békességben megfértek Regnum Hungariae-ban. A két ős

népből a történelem nemzeteket formált, s ezek aztán ide-oda raj
zolgatják a térképeket, azokon az elnevezéseket. Jó másfél évszá
zada folyik az örökösödési per. 1920-ban akkora csapást kaptunk,
hogy még mindig tántorgunk belé. Sírunk, félünk, vesztünk, győ
zünk, néha annyira, ha nem vigyázunk, az örökösödési adóra rá
megy az örökség. A magyar is, a szlovák is, a hungarus is.

A 17. század viharaiban a cseh Mohács, a fehérhegyi csata
után igen sok cseh protestáns értelmiségi, pap, pedagógus, tu
dós, kereskedő menekült Észak-Magyarország szlovák etnikai
régiójába, meg azon túl is. Különösen az erdélyi fejedelmi ud
vartól várták a segítséget hazájuk függetlenségének visszaállítá
sára, a felszabadulásra a Habsburg elnyomás alól. "Bohemo
Pannonus"-nak nevezték magukat, az Úr cseh és morva népe
egyházának a dicső Magyar Királyságban. Európa humanista
kultúrája folytatódott Lőcsén és Trencsénben, Puhán és Zsolnán,
Batizfalván és Eperjesen - aztán Gyulafehérváron, Sárospata
kon. A Comenius, Ján Efron Hranicky nevekkel fémjelezhető

helvét hitvallásúak a magyar reformátusokkal, Tranoscius, [akub
[akobeus és társaik a szlovák evangélikusokkal alkottak testvér
közösséget. Gyulafehérvárra tartottak, részben hogya fejedelmi
akadémián doktoráljanak a herborni Johann Heinrich Bisterfeld
professzornál. Működésük szlovák és magyar, német és ruszin,
meg lengyel társaikkal együtt érthetően igen erős szellemi és
anyagi bázist teremtett a felföldi tájakon a fejedelem mozgalmá
nak. Olyan legenda is fennmaradt, hogy Mikulás Drabík a feje
delem éjjeliszekrényére csempésztette jóskönyvecskéjét, hogy ol
vassa el és cselekedjen végre: a Rákóczi-ház szabadítja meg e tá
jakat az osztrák sas uralmától.

A Králicei Biblia nyelve országos nyelv lett, sorra születtek a
szellemi-politikai élet lüktetését tanúsító írások. Szlováknak ne
vezték, pedig csak annyi köze volt a nép nyelvéhez, hogy az
egyszerű nép is értette, és evangélikus liturgiája szent nyelvének
tisztelte. Lett is ebból bonyodalom a későbbiekben, mert a tényle
ges szlovák nyelvre sokáig nem kellett lefordítani a Bibliát, s ez a
nemzetek ébredésének pillanataiban a tragikus megkésettségre
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Cantus Catholici

A szlovák költészet
Rákócziról

Krman Dániel
zászlószentelése

döbbentette rá a ráadásul hungarus hazatudatú szlovákokat. An
nál is inkább, mivel a szlovák katolikusok más nyelvet dolgoztak
ki maguknak, hiszen nekik eretnek volt az a bizonyos cseh szlo
vák, szlovák cseh, netán cseh-szlovák és csehszlovák. Mindebből

félelmetes térkép- és országmanipulációk értelmezhetők.

A Rákóczit váró felföldi világban a szlovák Cantus Catholici
bevezetője a szláv apostolok példájával lelkesíti olvasóit a ke
resztény élet értékeire, tudván, hogya nép nyelvén kell hirdetni
a pannon nemzet eszmeiségét. A hazája függetlenségét vesztett
cseh evangélikus [akub [akobeus Eperjesről, a Regnum Hunga-

. riae szláv-szlovák világára alkalmazta Prápát, a cseh nemzet
könnyeit, s így védelmezi népe becsületét. Es a katolikus Rákó
czi érkezésére az evangélikus szuperintendens Krman Dániel a
börtönből kiszabadult József képébe helyettesíti a nagyságos fe
jedelmet, a haza atyját.

A magyarhoni szlovák nyelvű költészet együtt sír fel a ma
gyar nyelvűvel. Bornemissza Péter Buda-sóhajtásának van szlo
vák megfelelője: "Uram Isten, engedj szebb időket látnunk, /
Magyarhon királyát Budán viszontlátnunk." A szenvedő Hungá
ria képei (lehanyatlott, senyved, könnyezik fiaiért; siratlak, Hun
gária, odalett vitézi dicsőséged; ó, mi okozta nyomorúságodat?),
A szabadító fejedelmet köszöntő szlovák vers így szól: "A min
denható Úristen nem szenvedhette / a németet kedves hazánk
ban, / hanem. méltóztatott felébreszteni Rákóczi urat, / hogy
újra kiűzze a kegyetlen németet. / Elindult, jön folyvást, míg /
a magyarhoni erősségekben végigviszi művét. / Mi valamennyi
en hisszük, hogy az Úr meghallgat minket, / hogy Rákóczi feje
delem valamennyit elpusztítja."

A Querela Hungariae szellemisége szólalt meg 1707. március
8-án Zsolna főterén, amikor Krman Dániel ekképp szentelte meg
Czelder Orbán seregének nyolc különösen díszes zászlaját: "Most
is adott az Úristen ilyen zászlót azoknak, akik félik őt, hogy fel
emeljék az igazságot... Magyarország népének, amely az utóbbi
időben bűnei miatt keményen megaláztatott és megnyomorítta
tott. " vezető emberei által felkészítve fölkelt... még maguknak az
ellenségeinek is el kellett ismerniük. .. hogy maga az Úr a kurucok
kal tart. .. Most imádsággal.. mind ezt a nyolc zászlót consecrálom;
azaz kihirdetem, hogy átadatnak a Magyar Királyság katonai céljai
ra ... azt kívánva, hogy szerencse, valamint győzelem kísérje őket. '.
Jézus Krisztus.. , tedd meg, hogy e zászlók nyomában a megnyo
morított Magyarországra sok jó fakadjon, hiszen hazánk valaha az
országok dísze volt. Urunk, aki igazságot szolgáltatsz az elnyomot
taknak..; légy a mi Nagyságos Fejedelmünkkel, drága urunkkal,
Rákóczi Ferenccel, add, hogy mint börtönből kiszabadult József,
legyen a haza atyja, s jó tanácsaival és a haza szerenesés megvé
delmezésével az összes előző magyarhoni hazafit, Báthorit, Beth
lent, Bocskait, Thökölyt és elődeit is felülmúlja hírnévben ... "
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Szlovák és magyarok

A szabadságharc
szlovák irodalmi

utóélete

Az 1945 után
született írások

A fejedelem szlovák sajtószóvivőjének politikai célja a szláv
világ és a Regnum Hungariae összekapcsolása. Ezért nevezi már
Szvatoplukot Magyarhon királyának és a szlovákság keresz
ténnyé tevőjének, s ezért tudósít oly hangsúlyosan a külhoni
kapcsolatokról: "Lengyel, moszkvai, török követségek érkeztek
fényességgel Felső-Magyarországra, s ugyanígy fényesen kiállí
tott magyarhoni ment a moszkvai udvarba ... " Az 1707. évi ka
lendáriumi sajtótájékoztató vége: fIÚr Jézus, adj Királyt és békét
egész Magyarhonnak!"

A Jaj régi szép Magyar nép kezdetű ének dallama Szabolcsi
Bence szerint a szlovák úgynevezett svihrovai dallal rokon, s an
nak lengyel és ukrán szálai vannak. A Vietorisz-kódexben Oláh
tánc néven bukkan fel, ezért Sárosi Bálint szerint "hosszú utat
tett meg ez a dallam, amíg a híres Rákóczi-induló lett belőle".

Rákóczinak és szabadságharcának minden politikai ellenpró
bálkozás dacára belső arányaiban a magyaréval azonos szlovák
irodalmi utóélete van, közvetlenül napjainkig. A Kossuth 
Stúr-korszak történeti prózájában Ján Kalinéiak szlovák nemzeti
ügynek tekintette a szabadságharcot és tragédiának a "natio hun
garica" magyar, szlovák és más szekértáborokra bomlását. A dua
lizmus magyarosító és magyarosodo évtizedeinek elején Samuel
Tomásik így fejezi ki a szlovákok várakozó-aggódó álláspontját
Rákóczi moszkvai pohárköszöntőjében, a Kuruci című elbeszé
lésben: "Örömmel látom, uraim, hogya szlávság két leghatalma
sabb ága ... barátságot fogad ... Megtiszteltetésnek tartom, hogy
mint a magyarság képviselője kijelenthetem: szívesen csatlako
zunk testvéri szövetségetekhez, és biztosíthatom a lengyel és az
orosz testvéreket, hogy a magyar nemzet egyenrangú szláv honfi
társaival, akikkel együtt szenved a német elnyomástól, kész be
lépni a testvéri szláv szövetségbe. Először arra kell gondolnom,
hogyan űzöm ki a zsarnok németet Magyarországról. Ehhez ké
rem segítségeteket. És ha elvégeztem a feladatomat, megtapasztal
hatják a szlávok, milyen hűséges szövetségesre találtak honfitársa
imban, főleg a magyarokban. .. A ruszin nemzet iszonyú elnyo
más alatt sínylődik. Elérkezett az ideje, hogy minden ruszin büsz
kén álljon a szabad nemzetek sorába ... " Az ígéretek nem teljesül
tek. A szlovák író így foglalja össze Majtény okait: "Magyarhon
csak akkor állhat ellen a külső ellenségnek, ha minden kebelében
élő nemzet testvéri, szövetséges egészet alkot. Különben minden
igyekezetünk hiábavaló, és jaj mindannyiunknak, de ezerszer jaj
annak a népnek, amely kizárólagos jogokat akar magának, és a
szabadság zászlaja alatt más népek elnyomására törekszik."

Ezután néhány évtizedig a csehszlovák szemléletű szlovák
írások igyekeztek kisebbíteni a szlovákság részvételét a kuruc
mozgalomban, s az árvalányhajas-bús-tárogatós magyarkodó
millennium-környéki világnak csakis a szlovák távolodás lehe
tett a megfelelője. 1945 után erőteljesen rárajzolták a 20. századi
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Jozef Horák, Ján
Hrusovsky írásai

Nora Baráthová
könyve

határokat a kuruc kori (meg a mindenkori) térképekre, és meg
állapították, hogya néptömegek elégedetlenségét Rákóczi csak
saját hatalmi és rendi érdekei számára használta ki, és a harcok
csak nyomort és szenvedést hoztak a szlovák népnek. A szoci
alizmus nemzeti korszakában a szovjet határok történelmi igazolá
sára is születtek a história határsorompói. Szlovák-török határnak
kezdték értelmezni a végvári harcok korát, cseh-szlovák államközi
kapcsolatoknak a cseh országrészekből érkező birodalmi támoga
tást a török ellen Európát védelmező Szlovákiának, miként szov
jet "történészek" szerint Rákóczi mozgalma szovjet-kárpátontúli
területről terjedt át Magyarországra és Csehszlovákiára ...

Mindennek ellenére 1945-től százezres nagyságrendűre tehető

a szlovák irodalom kuruc témájú könyvtermésének példányszá
ma. Nora Baráthová, Milan Ferko és mások több jelentős terjedel
mű regényben dolgozták fel a korszakot. A kritika hűvös tartóz
kodással vagy elutasítással fogadta valamennyit. Nem is csoda,
hiszen Krman Dániel Pater Patriae-ja csak elóbukkan valamennyi
mai szlovák Rákóczi-írásban.

[ozef Horák fogalmazásában a fejedelem minden igyekezete
ellenére képtelen volt egyesíteni a fakunyhók és a kastélyok vi
lágát. A csatavesztések után tovább vonult vissza Kelet-Szlováki
ába, de nem adta fel a reményt. Ebben a határozatlan, bizonyta
lan, lágy, érzékeny emberben úgy robbant a reménység, mint a
kialvó pásztortűz lángjai.

Ján Hrusovsky Rákóczija egyértelműen pozitív, és kifejezetten
az a szlovákok számára is. Egy sárospataki várjelenetben a
Perényi-erkélyről levezető lépcsőn Martini Tamás szlovák szár
mazású kancellista véletlenül összeütközött a fejedelemmel, aki
a Vörös teremből, a kis tanácsteremből a közvetlenül az erkély
mögötti szobáiba tartott. Rákóczi beszélgetve nyugtatta a kétség
beesett Martinit és egy másik hűséges szlovákja, Cipka őrmester

hogylétéről érdeklődött.

Hasonlóan intim, saját hőse a fejedelem Nora Baráthovának
is, aki Késmárk várostörténetén és Kray Jakab bíró életé n keresz
tül formálja Rákóczit. Így írja le találkozását Péter cárral: "Több
mint száz éve harcolunk már Bécs ellen ... Számos nemzet él or
szágunkban: magyarok, osztrákok, románok, szerbek; szlovákok,
horvátok. De egyetlen nemzet, az osztrák akar mindannyiunk fe
lett uralkodni, csak magának szerezni birtokokat, gazdagabb lenni
valamennyiünknél. .. Azért harcolunk, hogy legyen önállóságunk
és saját uralkodónk. Eddig senkinek sem sikerült. Sem Bocskai
nak, sem Bethlennek, sem Thököly mostohaapámnak. Ha végre
békét kötnek, a császáriak mindent megígérnek, de semmit sem
teljesítenek. .. Már Bécs alatt álltunk, de én oktalanul elfogadtam a
császár béketárgyalási javaslatát. A császár közben magához tért,
és aztán már csupa vereség következett ... A szatmári békét vi
szont tudtom és beleegyezésem nélkül kötötték meg."
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Milan Ferko trilógiája

"Édes hazám..."

Milan Ferko a szlovák betyár, Jánosík trilógiájában foglalkozik
a kuruc korral. Jánosík szájába adja a fejedelmi kiáltvány kezdő

mondatát, Ráday Pál fogalmazásában. Ferko Rákóczija hiú, hatá
rozatlan, befolyásolható nagyúr, de egybeforrt a szlováksággal:
"Senkivel, Bercsényivel sem akar osztozni a lengyel-magyar ha
tár átlépésének dicsőségében. Ellenkezőleg. Arra vágyik, hogy
egyedül őt, a szabadító fejedelmet köszöntsék a fellázadt nép tö
megei, a nemesi bandériumok, a ruszin hajdúk, a céhlegények
elégedetlen csoportjai, a kiugrott papok, a vallási fanatikusok, a
megyei insurgensek, a nemesi csapatok, Thököly öreg kurucai,
aggok, gyermekek, asszonyok, szép, piros arcú szűzek - az
egész magyarhoni nép lelkesen élteti majd, hurrá, nech zije, él
jen, sláva, áldd meg, Isten a felszabadító fejedelmet!" A trencséni
csata napjára virradó éjszakán töprengésében az is eszébe jut,
nem rokona-e az ónodi gyűlésen lekaszabolt turóci követ,
Rakovszky... Aztán másnap a majdani szlovák betyár szabadítja
ki a fejedelmet a csatából.

Nora Baráthová Késmárkról szóló könyvében magyar eredeti
ben és szlovák fordításban is közli az alábbi sorokat:

Gyenge violának eltörött a szára,
az én bánatomnak nincs vigasztalása.
Suhog a szél Késmárk felett,
Édes hazám, Isten veled.

Zaiiiapl! fialku, zahynul kvet maly,
nic ma nepoteéi v mojom krutom iiali.
Nad Keimarkom vietor veje,
bud'te zbohom rodné kraje.

Egész könyvének a "Suhog a szél" szlovák változatát adta. A
fejezet címe: A szabadságért és igazságért. Bercsényi Miklós búcsújá
tól 1848-49 bukásáig.

A Rákóczi-szabadságharc kitürésének 300. évfordulóját országos ünnepségek kö
szöntik. Sajnálatos, hoqy közös magyar-szlovak rendezvényre eddig nem került
sor. Hasonló mulasztás ez, mint a millenniumi ünnepségek, amikor csak a Páz
mány Péter Katolikus Egyetem és a Nagyszombati Egyetem (Trnavská univer
zita) vállalkozott annak megvallására, hogya szlovákság ugyanúgy a Korona
népe, mint a magyar.

A gazdag szlovák Rákóczi-irodalom közel fél évszázada kutatómunkám egyik
témája. A kedves Olvasó bővebb beszámolót és pontos adatokat talál a II. Rákóczi
Ferenc és szabadságharca a szlovák nemzet kultúrájában című írásomban, amely a Mi
énk és az övék (Magvető, Budapest, 1991) című kötetemben jelent meg. Hozzáfér
hető egyetemi tankönyvemben is: Dona nobis pacem. Magyar-szlovák kérdések
(PPKE BTK, Piliscsaba, 1998), legutóbb pedig 2001-ben a Hármas halom megett.
Szlovák Rákóczi-tükör (Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc) című kötetben, ahol
magyar fordításban olvashatók Kalinéiak és Tomásik elbeszélései. (Kilfer István)
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