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TANULMÁNYOK

FRIED ISTVÁN

Egy kis Vörösmarty-filológia

Egy kritikai kiadás befejeződése legföljebb annyit jelezhet(ne), hogy a kutatás egy meg-
határozott időbeli állapot szerint összegződött, egyben azt is érzékeltetve, melyek 
azok a területek, amelyek „fi lológiá”-ja folytatást igényelne. Itt nem az értelmezések 
időről időre való megújításának feltétlen szükségességéről van szó, hanem egyfelől 
újabb szövegváltozatok esetleges felbukkanásának esélyéről, netán remélhető újabb 
szövegeknek az „összes”-„összegyűjtött” művek közé emeléséről, másfelől számba 
nem vett fordításokról, kortársi megnyilatkozásokról, visszaemlékezésekben rejtőző 
„adalékok” feltárásáról, továbbá – amennyiben rálelhető – újabb szempontok szerint 
annak mérlegeléséről, hogy a kétes hitelű szövegek teljesen kizárandók-e az életműből, 
vagy éppen ellenkezőleg, érvek merülhetnek föl hitelességük valószínűsíthetősége ügyé-
ben. S bár a Vörösmarty-életmű feldolgozása a kritikai kiadások köteteiben (a leginkább 
a zsengék, a latin nyelvű iskolai versfeladatok, a verses epika terén) átírta a Vörös-
marty-pályáról addig tudottakat,1 a reformkori magyar és német nyelvű kiadványok, 
a sajtó alaposabb átbúvárlása során több kisebb-nagyobb adat teljesítette ki ismerete-
inket,2 nem is szólva életrajzi mozzanatok és a pálya „kontextusa” tárgyában végzett 
kutatásokról. Külön jelentőséggel bír Szörényi László szövegkiadása: több ízben tette 
közzé Vörösmartynak egy pamfl etjét, disztichonos válaszát egy korábbi, szlovák 
(tudatú) szerző latin nyelvű verspamfl etjére,3 mely megjelenésekor szerves része lett 
annak a magyar–szlovák vitának, amelyet két nemzeti mozgalom generált, támadó-
védekező hangvétellel jellemezhető, indulatos meg- és fölszólalásokkal, általában cseké-
lyebb esztétikai értékkel rendelkező összecsapásokat produkálva. Szörényi szöveg-

1 Első, igen fontos és azóta sem meghaladott összegzés: Horváth Károly, A klasszikából a romantikába. 
A két irodalmi irányzat Vörösmarty első korszakának tükrében, Akadémiai, Budapest, 1968.

2 Fried István, Egy elfelejtett Vörösmarty-kiadás, Magyar Könyvszemle 1978, 343–346.; U., A szlovák 
„Fóti dal”, ItK 1976, 205–206.; Mária Rózsa, Studien zur deutschsprachigen Presse in Mittel- und Ost-
europa, ed. Lumiere, Bremen, 2010, főleg 60., 167.; U., Wiener und Pester Blätter der Vormärz und ihre 
Rolle an der Kulturvermittlung. Kontakte, Parallelen, Literaturvermittlung, Redakteure und Mitarbeiter, 
Schäfer, Herne, 2013.

3 Szörényi László, Szöveggondozás – magyar módra. Delfi nológiai vázlat = U., Multaddal valamit kezdeni. 
Tanulmányok, Magvető, Budapest, 1989, 250–277.; U., „…Ha a magyar szóból a tót kimaradna” = U., Phi-
lologica Hungarolatina. Tanulmányok a magyarországi neolatin irodalomról, Kortárs, Budapest, 2002, 
161–169., szövegközlés és fordítás: 211–223. A főszövegben utalok arra, mikor hivatkozom e dolgoza-
tokra. Főleg a hiányzó szlovák szakirodalomból, valamint az egykorú sajtóból vett adatokkal egészítem 
ki, néhány helyen helyesbítéssel élek. Szörényi dolgozatára a továbbiakban külön nem hivatkozom.
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közlése, fordítása a kutatásnak azonban csak nélkülözhetetlen, első lépése; elsősorban 
a szlovák tudatú szerzőről, a latin vers megszületéséről a nyomtatásig, majd ter jesztésig 
vezető útjáról, valamint ennek összefüggésében a „kontextus”-ról a szlovák és a magyar 
„primer” és „szak”-irodalom alapján jóval több tudható, a hiányzó adatok többsége 
pótolható, az értelmezés pedig fi nomítható. Dolgozatomban azonban először egy 
számba nem vett (tehát nem egyszerűen elfelejtett) Vörösmarty-közlésről nyilatko-
zom, második részében pedig a Juraj Rohonyi (Rohoň) – P. J. Šafárik – Ján Kollár – 
Vörösmarty Mihály összefüggést kísérlem meg rekonstruálni, a levelezésekből ki-
olvasható adatok mellett hipotéziseket is megkockáztatok, nem utolsósorban annak 
reményében, hogy óvatosan tett megállapításaimat meg fogják cáfolni, újabb adatok 
dokumentálása során.

Vörösmarty Mihály számba nem vett bökverse

Egyszerre indítok távolról és közelről. A távoli ezúttal Jókai Mór emlékezéstechnikája 
és bámulatos memóriája. Ugyanis Jókai-kutatásaim során feltűnt, hogy a (nagyon) 
idős Jókai mily örömmel és mily megnyerő humorral idézi meg ifj úkorának pitto-
reszk történéseit, valamint legalább olyan örömmel és humorral az apai-anyai-rokoni 
világ följegyzést igénylő eseményeit. Nemcsak vagy nem elsősorban az önéletrajz több-
nyire önértelmezést és önigazolást szolgáló szándéka vezeti, hanem írói világának 
egyik fontos forrására igyekszik fényt deríteni. S ez nem más, mint az olykor anekdo-
tikus formába tömörített, máskor a népi/fél-népi emlékezetben rögződött, minek 
következtében szájhagyomány útján öröklődő „kistörténetek”, zsánerképek sora, külö-
nös fi gurák, irodalomba igyekvő, de onnan kimaradó, karikaturisztikus megjelenítéssel 
fölvázolható alakok rajza. S mindezt egyben egy jól körülírható vidék szubkultúrájának 
fölelevenítésével, ismétlen, egy írói pálya egyik, messze nem lényegtelen forrásának 
megjelenítésével teszi; ezáltal az életműhöz járuló, egy írói módszer jellegzetességeit 
mutató „eljárás” demonstrálását iktatná az irodalomba. Ezúttal az Őszi fény című kö-
tet4 egy darabjára emlékeztetnék (a Nemzeti Kiadásba fölvett kötet címe mintha az 
Őszikékre utalna: a pálya ugyan a végkifejlet felé tart, de az apró, karakterisztikus 
történésdarabokat nem a mélabú hangján közli az író, hanem teret enged a Jókai-
életmű sokat, de még mindig nem eleget és eléggé méltatott humorának, amely a szelí-
debb évődéstől a szatíráig sokféleképpen szólal meg).

Az Újabb elbeszélések műfajjelölésű alcímet követőleg szinte felvonulnak a Jókai-
humor változatai: találkozunk többek között detektív/áldetektív novellával, amely 
egyben átöltözési komédia, s így a női–férfi -szerep változtatásából eredeztethető hu-
morforrásra utal; ráadásul csúfondárosan „igaz történet”-nek minősíti (kimondatlanul 
sugallva az esetleges hírlapi forrást);5 A labda című írás a nyelvészeti ortológiát teszi 
a gúny tárgyává, a -da koholt képző használatával kapcsolatos vitát fölelevenítendő;6 
tárgyunkhoz közelítve a Szél Gáspár utódai címmel ellátott rövid emlékező-írást 
4 Jókai Mór, Őszi fény. Újabb elbeszélések, Révai, Budapest, 1898, 209–212.
5 Jókai Mór, Egy úr és egy asszonyság. Igaz történet = U., Őszi fény, 333–337.
6 Uo., 299.

(jobb műfaji megjelölésre nem találtam) idézem. A fűzfapoétákról van szó, akik 
korábbi Jókai-elbeszélésekben is fölbukkannak, nem egyszerűen „rossz” költőkről, ha-
nem olyan, az írás- és olvasástudás határán működő „szerzők” az emlékező „hősei”, 
kik a nyomdafestékig ugyan nem jutottak el, de az emlékezetben (akaratuk ellenére) 
a nyelv és az irodalom komikus alakjaivá lettek. Szél Gáspár ráadásul nagy valószí-
nűséggel földi, mecénásként a(z ó)gyallai földesurat, Tajnay Mihályt szemelte ki.  
Szél Gáspár czérnáját írónk és diáktársai emlegették, hiszen a poéta az általa költött 
verssorok hosszát cérnával mérte ki, a harmadik sorokat pedig  a cérna csomózásával 
jelölte. E módszerrel mértékes versek is papírra vetődtek. Jókai emlékezetből közöl 
egy részletet egy versből:

Mester Mátyásnak
Selyem gatyásnak
                     Verseket
Visz a kasznáron,
Ki több, mint három
                    Esztendős.

Az emlékezet-idézés következő szereplője „egy buzgó felvidéki Tyrtaeus”, ki szintén 
a szájhagyomány őrizte hírnévből bukkan elő. Előbb azonban az Arany Jánostól is 
ismert Vojtina Mátyás írásaira kerít sort, Bernát Gáspár inasa volt, tőle 1849-ben 
a következőkre telt:

Egy kis halál nem tesz sokat:
Őseinknek szintúgy volt.

A „Felvidéki Tyrtaeus” is szerepel egy versével az írásban:

Róka szoros egykor nagy ehetném lyukba bebújta,
Dombos az oldala lett; nem lehet ám gyere ki.

A disztichon verstanilag hibátlan, értelme is van, ezt Jókai zárójelben közli: („Tudni-
illik, hogy a róka felfalta a nyulat, mely vadászok elől bebújt az odúba s jól lakva, nem 
tudott a lyukból visszavonulni”).

Arról nem kapunk információt, miként és mikor jutottak el Vörösmartyhoz a ver-
selmények, legfeljebb a Szörényi által közölt verssel összefüggésben annyit feltételez-
hetünk előre, hogy nincsen nagyon távol a Rohonyi-pamfl etre adott verses felelettől, 
lényegében hasonló indulat fakasztotta, a magyarul nem vagy alig tudó szlovák versikéje 
bosszantotta föl. Annyit azonban (korántsem a versike védelmére) el lehet mondani, 
hogy összes nyelvi gyarlóságával elsősorban szórendi szabadossága a feltűnő, az idő-
mérték kényszere az antik kötetlen szórendről talán hallottakkal párosulva hozza 
a megfejthető értelmetlenséget. Csak emlékeztetőül: valaha Baróti Szabó Dávid is kí-
sérletezett a kötetlen szórend magyar versben érvényesítésével, ez irányú igyekezetét 
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Arany János méltatta.7 Vissza Vörösmartyhoz, a disztichonra disztichonnal felelt, 
a szabad szórenddel a szabad szórendre, megfejthető értelmetlenséggel a megfejthető 
értelmetlenségére. Ugyanakkor a versbe beiktatódik egy, a Szörényi közölte versből 
kibukó elem, a szlovák–magyar (nyelvi-nemzeti) vitákra adott ingerült reakció:

Édes Malakidesz, ucseg Isten nem te magyar vagy.
Múzsa tied meg van egy szuka tót kutya mert.

Persze legott fölvetődik a vers hitelességének kérdése. Jókai mennyire emlékszik jól, 
valóban Vörösmarty „reagálta” le ekképpen Malakidesz (talán egy Vörösmarty által 
is versbe foglalt „tót diák”) klapanciáját? Annyi esztendő távlatában vajon szó szerint 
rögződött Jókaiban a Vörösmarty(nak tulajdonított) vers? Hiszen egyes egyedül Jókai 
közlése szavatol a pontos szöveg és Vörösmarty szerzősége mellett. Egyelőre (gon-
dos keresésem ellenére) sem pró, sem kontra adat nem merült föl.

Így hát feltételezéseket bocsátok közre, melyek Vörösmarty szerzőségének elfogad-
hatósága mellett szólnak; az egyszer talán létrejövő pótkötetben aztán mérlegelni kell, 
kétes hitelű-e vagy sem. Jókai kockáztatott azzal, hogy Vörösmarty neve alatt publi-
kált egy verset, még ha csupán kétsorosat is. Vörösmartyról szóló írásai („apánk”-nak 
nevezi egy helyütt!) tanúsítják, a személynek és a költőnek egyaránt mély tisztelettel 
adózott. Ismét emlékeztetőül: Petőfi vel szakításának egyik (fő)oka volt, hogy Petőfi  
közzétette emlékezetes, Vörösmartyt bíráló versét. Annyit állítok csupán határozottan, 
hogy Jókai nyilván nem élt akarattal vissza Vörösmarty nevével, a maga részéről bizo-
nyára meg volt győződve, hogy az emlékezetében élő vers Vörösmartyé. Akiről sokat 
tudott, azt feltétlen, hogy mestere volt az epigrammáknak, a görögösnek, a mar tia li si-
nek egyként. Emellett tarthatott akár Gyulai Pál vétójától, hiszen az Őszi fény megjele-
nésekor Gyulai még aktív volt, és Jókait illető kritikája Jókai halála évében, 1904-ben 
sem csitult. Persze a kötet elkerülhette Gyulai fi gyelmét, még az is lehet, hogy senki 
nem fi gyelmeztette. Az bizonyos, hogy a Gyulai összeállította, sajtó alá rendezte, ma-
gyarázó jegyzeteivel ellátott Vörösmarty-összkiadás8 sem ezt a verset, sem a Szörényi 
által publikáltat nem tartalmazta. Talán ezért érezhette szükségesnek Jókai, hogy az 
általa tudott kétsorost humoros közlésébe beillessze. Hiszen számára nagy valószínű-
séggel e két sor nem a magyar–szlovák-ellenségeskedések dokumentuma, hanem egy 
fűzfapoéta kiutasításáé a verskészítésből.9 S hogy a versike lényegében ugyanabban 
a tónusban szól, mint a Juraj Rohonyinak felelő, megengedi azt az óvatos feltételezést, 
hogy azzal nagyjában-egészében egy időben született, a terjedelmesebb vers (is?) rög-
tönzés „terméke”, hiszen Vörösmarty tollba mondta Sallay Imrének. Ugyanakkor szin-
tén óvatos érvül szolgálhat a hitelesség mellett. S ezt kiegészítem: a Jókai-kutatás több 

7 Arany János, Szabó Dávid = U. Prózai művei, II., 1860–1862, s. a. r. Németh G. Béla, Akadémiai, 
Budapest, 1968, 49. Arany egy példája: „Bűn  minden kárát mondani tudja ki meg.”

8 Vörösmarty [Mihály] Összes Munkái, s. a. r., jegyz. Gyulai Pál, Méhner Vilmos, Budapest, 1884–1885.
9 Jókai eljárása ezzel ellentétes. Anekdotikus írásában megőrzi a fűzfapoéták emlékezetét, igaz, a helyükön 

láttatja őket. Kiegészítésül idemásolom a szintén megjelenített Puskás Márton egy közölt töredékét: 
„Láttam ama híres szigetvári Zrinyit/ Mozgatni inyit./ Úgy vágta a török kozákot/ Mint a mákot.”

ízben szólt Jókai bámulatos emlékezőtehetségéről, népdalok, műdalok, szólások, anek-
doták, (nemcsak önéletrajzi) történetek nem pusztán a „noteszek”-ből köszönnek vissza, 
hanem írónk verses és zenei emlékezetéből. A magam részéről elhiszem Jókainak, hogy 
ezúttal (is) Vörösmarty rögtönzött. Igaz, nem tudni, hogy pontosan mikor és ki(k) előtt, 
s azt még kevésbé: hogyan jutott az epigramma Jókaihoz. Egyáltalában: Malakideszről 
annyit jegyez meg Jókai, hogy sok ily műve (mint a közölt vers) „láthatott gyertyavilágot”. 
Azaz nem nyomtatásban terjedt. Hogy eff éle versikék esetleg jobban rögződnek, mint 
a „jó” versek, erre számos példa volna sorolható, akár a 20. századból is. A nyelv abszur-
ditása vonzó lehet, Jókainak eff éle megnyilatkozását talán csak néhány regényének 
nyelvközisége jelzi; s bár két kötetnyi versét fölvette a Nemzeti Kiadásba, jó néhány 
maradt a sajtóban, ilyen jellegű verssel nem kísérletezett. Kisfaludy Károlynak Schedel 
Ferenc Haramiák-tolmácsolására szerzett versében („magyarúl is németet írtál”) a ger-
manizmusokon ironizál, Vörösmarty (ha ő a szerző) parodizál, saját „fegyverével” veri el 
a poétát. Ismétlek: fontos érvem a disztichon „nemzeties” indulata és „alantas” szóhasz-
nálata. Még egy apró (negatív) érv: senki más költőt nem tudnék említeni, aki e kor-
szakban hasonlóképpen reagált volna szlovák megnyilatkozásokra. Értekező prózá-
ban, újságcikkben se szeri, se száma a gúnyos írásoknak, Gaál József Szvatopluk című 
drámája (1843) csúfosan megbukott. Korábban Dugonics András Etelkájának néhány 
(valóban sértő) kitétele miatt zúdult föl szlovák írástudó, a Láng Ádám János Viszkots 
Jankója miatt felháborodott Ján Kollár alaposan félreértette az egyébként bécsi import 
zenés játékot10 (amelynek cseh változata Prágában sikeres volt). Itt hagyom abba a felso-
rolást, azzal a megjegyzéssel, hogy a sztereotípiák, a mirage-ok, a hagyományokban élő, 
kevéssé jóindulatú nép/nemzetképzetek a saját és az idegen érintkezéseinek konfl iktus-
forrásai, melyek a különféle okokból támadt, jogos és eltúlzott sérelmekből táplálkoz-
nak, a (nemzet)politikát építő, 19. századi kelet-közép-európai nemzeti mozgalmakban 
fölerősödnek, nem egyszer tudományosként számon tartott (elő)ítéletekben érhetők 
tetten. A nemzeti mozgalmak első fázisában az etimológia11 súlyos eszköze egy-egy 
nemzet/nép elsőbbsége bizonyítékának, az ősi-előkelő származás, a népnév jelentéses-
sége és a vélt vagy valódi teljesítmény mellett, amely az államalkotásban, a kultúrában, 
a művészetben érdemli meg a feltétlen elismerést. Nem mellékesen a hibátlan anyanyelvi 
szólással szemben a hibás beszéd nem kevés megrovásban részeltetik.

Rohonyi–Kollár–Gaj–Vörösmarty

Ezzel érkeztem meg a dolgozat második részéhez, amelyben a szlovák–magyar iro dal-
mi-kulturális-nemzeti kapcsolatok egy kényesnek tartott és (sajnos) nem epizodikus 
fejezetéről kell szólni. Előre bocsátva, hogy a merőben sérelmi politizálás nemigen 

10 El is helyezte a „szláv Pokol”-ban. Vö. erről és Kollár eposzának Acheron-fejezetéről: Kiss-Szemán 
Róbert, Szláv Pokol Pesten, Balassi, Budapest, 2010. A Pokol lakosainak jegyzéke, a vonatkozó szo nettek 
számozásával: 217–219. A kedélyek csillapítására: Kollár nemcsak magyarokról ítélkezik, Vörösmartyt 
és Petőfi t eposzát végső, bővített változatában sem juttatja a szláv Pokolba.

11 A korai etimologizálásról vö. Fried István, Szláv jövevényszavaink kutatásának történetéből, Magyar 
Nyelv 1974, 245–249.
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szokott tartós sikerrel kecsegtetni, s az a sérelmi beállítottság sem, amely jól érzékel-
hetően szinten jelen volt (és olykor van) a magyar meg a szlovák tudományosságban; 
a tudományosnak minősíthető közlés, nem egyszer, a háttérbe szorul; a pamfl etek 
viszont nem kedveznek sem a higgadt-tárgyszerű elemzésnek, sem a bonyolult kap-
csolati rendszer átvilágításának, amely viszonylatok a vitathatatlanul az előtérben álló 
magyar–szlovák kölcsönös tévképzeteket jellemzik. Mert egyfelől igaz, hogy a birodal-
mi patriotizmus képviselője, Mednyánszky Alajos erőteljesen cáfolta Kollárnak a szlá-
vok magyarosításáról szóló értekezését (lásd alább), másfelől ugyanez a Mednyánszky 
Alajos nem pusztán gyűjtött szlovák népdalokat, hanem azokat Ján Kollár rendelke-
zésére bocsátotta (és nem mellékesen Ján Hollýval levelezett).12 Ugyancsak adatokkal 
bizonyítható, hogy Horvát István és Ján Kollár szenvedélyes vitában állottak egymással 
(méghozzá több évtizeden keresztül), másfelől az sem hallgatható el, hogy a Pest-Bu-
dára látogató orosz tudós-utazó, Fjodor Ivanovics Köppen, valamint Jankovits Miklós 
és Horvát István (!) között Kollár közvetített.13 A Ján Kollárral érintkező, a szláv moz-
galmakat támogató Samuel Vrchovský, pesti ügyvéd szoros kapcsolata Jókai Mórral és 
a Jókai családdal általában már ismeretes az eddigi kutatásból. Az a felfogás, miszerint 
elsősorban a pozitívumok kiemelése segíti a kulturális közeledést, naiv szemléletre 
vall, mint ahogy a látványosan megfogalmazódó, kiadványokkal dokumentált ellenté-
tek egyoldalú magyarázata is tévútra vihet. A hagyományos kontaktológiai módszer 
alkalmas az adatok felsorakoztatására, de tévedések forrásai lehetnek az adatokból 
„mechanikusan” levont következtetések, mivel teljesen alkalmatlanok ezeknek az ellen-
téteknek történeti magyarázatára, amelyhez viszont a posztkoloniális elmélet néhány 
vonatkozásának idegondolása segítséget kínálhat. Alkalmazásával szétfoszlatható az 
„ezeréves” elnyomás történetietlen előfeltételezése, másfelől a némi időbeli eltolódással 
párhuzamosan artikulálódó nemzeti mozgalmak a koloniális és antikoloniális jellegű 
érvelések fi gyelembe vételével a beszédmódok, indentitásra törekvések és a közöttes-
tudat, a közöttes lét jelentkezésének, irodalmi és (ál)tudományos formájának alakulás-
történetét (jórészt) meghatározzák. Előbb vázlatosan:  a magyar nemzeti mozgalom 
részint az összbirodalmi keretben határozta meg céljait és az ellenállás módszereit, ön-
magát a birodalom másik feléhez képest nem egyszer gyarmatnak, alávetettnek gondolta, 
a történeti jogokat szüntelen meg kellett védenie; önmagaságát pedig egy meghatároz-
ható időponttól kezdve azáltal vélte biztosítani, hogy a nyelvkérdés felvetésével és napi-
renden tartásával helyzetét segített meghatározni. Illetőleg a magyarnak állam- és 
oktatási nyelvvé törvényesítésével a szólásnak, a művelődésnek, az érintkezésnek (ter-
mészetesen a kormányzásnak) nemzetivé, sajáttá létét igyekezett kivívni. A szólásnak, 
a nyelvnek ez a kizárólagossága hatja át mind a politikai, mind a kulturális törekvéseket; 
s ez korántsem minősíthető hungaricumnak, hiszen a francia példa ékesen tanúsította 
12 Listy Jána Kollára I., 1816–1839, szerk. Jozef Ambruš, Matica slovenská, Martin, 1991, 132; Korešpon-

dencia Jána Hollého, szerk. Jozef Ambruš, Matica slovenská, Martin, 1967. Mednyánszky levelei elvesz-
tek, Hollý levele Mednyánszkyhoz 1833-ból: 82. A levelezésből kitűnik, hogy Mednyánszky anyagilag 
segített a szlovák költőn, és általa gyűjtött népdalait egy lengyel gimnáziumi tanár-kutatónak is a rendel-
kezésére bocsátotta. A magyar irodalomból Pázmándi Horváth Endre Árpádja kerül szóba, a Zalán 
futását sem Kollár, sem Hollý leveleikben nem említik.

13 Listy Jána Kollára…, 44.

mily alkalmas eszköz a különféle nyelveken beszélők egységgé formálására. Ezzel szem-
ben a szlovák „nemzetébresztők”, noha a célok tekintetében szintén a nemzeti létezés, 
a nyelv korlátok nélküli használata áll az előtérben, a magyar törekvésekkel szemben 
úgy érzik magukat, mint alávetettek, akiknek a létezés több területén nem engedtetik 
meg az anyanyelvi közlés, akiknek kultúráját, irodalmát legföljebb népköltészetként 
ismerik el, akik „hivatalosan” nem szólhatnak. Az a furcsa helyzet formálódott, hogy 
míg a magyar nemzeti mozgalom (akár a nyelvterjesztéssel, akár a jogok védelmezésé-
vel) az udvari politikával szemben hangoztatja az alávetettségét, a szlovák nemzeti 
mozgalom részben hasonló vádakat fogalmaz meg a magyar nemzeti mozgalommal, 
kiváltképpen néhány nagyhatású reprezentatív személyiséggel szemben. Éppen az alá-
vetettséggel szemben, a kultúra, a nyelv ősiséget hangoztatva lesz hivatkozási alap a szlo-
vákok körében a szlavisztika tudománya, amelyben a szláv nyelvrokonság gondolata 
időszerűsödhet. Herder nevezetes szláv-fejezete (és más megnyilatkozása) a szlávok 
európai pozícionáltságának elfogadtatásához járul hozzá. A szlovákok részéről meg-
fogalmazódik autochtonitásuk, a kultúra ősi(bb) volta (mit a magyar nyelv szláv jöve-
vényszavainak következetes hangoztatásával hangsúlyoznak, és a szláv kulturális külde-
téssel egészítenek ki); mindez azonban virtuális pozícionáltság a szlovákok esetében, 
hiszen nem áll rendelkezésükre intézményes támasz, ország- és megyegyűléstől nem 
várhatnak segítséget vagy jóváhagyást (épp ellenkezőleg), a magyar újságokban, folyó-
iratokban (abban a néhányban, amely a 19. század első két évtizedében megjelenhet) 
olykor támadás éri őket, olykor, ennél ritkábban kapnak jóindulatú ismertetést. Konk-
retizálva: Ján Kollár, amikor 1819-ben elfoglalja Pesten evangélikus lelkészi posztját, 
keservesen tapasztalja,14 hogy a szlovák hívek ritkán részesülnek anyanyelvi egyházi 
szolgáltatásokban, a többségben német nyelvű hívek mellett nem érvényesülhetnek. 
Kollár egy szláv irodalmi „reciprocitás”-ról sző az 1820-as években álmokat, a szlávok 
irodalmi egyesülését emlegeti.15 A lajoskomáromi esethez pedig ekképp fűz kommen-
tárt: a szlávokat bebörtönzik, és botütésekkel büntetik, mivel olyan lelkészt kívánnak, 
aki tudja a szláv(!) nyelvet.16

Ily módon már az 1825-ben megnyílt magyar országgyűlésről olyan híreket terjeszt, 
mint hogy a magyar nyelvet akarják egyedül uralkodóvá tenni, és minden lehetséges 
úton, módon terjeszteni, minden bíróságba, iskolába és egyházba bevezetni.17 Nem az 
az érdekes, hogy ezt az elsősorban Széchenyi István felajánlásáról nevezetes ország-
gyűlésről nem lehet állítani, hanem az, hogy ezek a félelmek éltek Kollárban (és nem-
csak Kollárban), az alávetettség-tudat formálódásához hozzájárultak. Ugyanakkor 
az általa és társai által tervezett folyóirat-alapítás a kezdet kezdeténél elakadt, és nem 
sikerült az egyetemen megalapítani egy szlovák tanszéket. Mindazonáltal a hivatali kar-
rier útja nem volt zárva egyetlen szlovák előtt, a szlovák novellista Anton Ottmayer az 
egyetem dékánja lett, Martin Hamulják és Ján Koiš a Helytartótanácsban zavartalanul 

14 Vö. Listy Jána Kollára…, 21., 30., 36. (Levél ismeretlennek 1825-ből.)
15 Uo., 43. (Egy 1824-es levélből idéztem.)
16 Uo., 20., 269–227. Részletezve István Fried, Príspevok k poznaniu Jána Kollára a jeho peštbuđínskych 

spolupracovníkov, Biografi cké štúdie 1971/2., 16–41.
17 Listy Jána Kollára…, 75–76.
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dolgozhatott. Csakhogy az egyéni érvényesülés nem pótolhatta, hogy szlovákként is 
elfogadja a többnyelvűségtől az egynyelvűség felé tartó társadalom. Ahhoz, hogy teljes 
jogú tagja legyen az őt körülvevő világnak, alkalmazkodnia kell, mint tette azt nem 
egy szlovák szellemi életben szerepet vállaló értelmiségi;18 s ha a teljes asszimilálódásra 
nem volt is feltétlen szükség, a részvétel a kifejezetten magyar érdekeltségű vállal-
kozásokban hasznára vált a karrierre vágyó személyiségnek. Kollár és mások a szláv 
világban kívántak hírnévhez, elismeréshez jutni, és ez sikerült nekik olyannyira, hogy 
Kollár és a Prágába áttelepült P. J. Šafárik levelezésével behálózta a szláv világot, s a ma-
gyarországi történések jórészt az ő interpretációjukon keresztül jutottak el szélesebb 
(szláv) körökbe. Jellemző módon, bár Kollár Pesten élt, elzárkózott attól, hogy magyar 
kulturális-irodalmi eseményekről hírt adjon; levelezésében azt a látszatot keltve, hogy 
nincs miről szólnia.19 Jóllehet egy-egy elszórt megjegyzés, a Slávy dcera második ki-
adása (1832) jelezte, hogy több mindenről tud, több mindent gúnyol, mint amiről hall-
gat. Nem utolsósorban a pest-budai német sajtóból értesülhetett akár magyar költői 
törekvésekről, maga is igénybe vette ezt a publikációs teret. Mellékesen valamennyire 
birtokában volt a  magyar nyelvnek.

Erősen vázlatosan ez az a tér, amelyen belül ismét meg ismét fellángol a magyar–
szlovák vita, ezen a kereten belül fogalmazódnak meg a pamfl etek, versben és röp-
irat formában; a magyar és a szlovák emancipációs törekvések önvédelmi és támadó 
harca magyarázza a nem meg-, hanem legyőzés szándékát és retorikáját, a nyelvi meg-
semmisítés feltételezését, az alávetés igényét. Ezzel magyarázhatjuk, hogy a magyar 
színpadon idegenes, német vagy szláv akcentussal megszólaló szereplő komikus hatást 
kelt, a szlovák részről a magyarkodó vagy magyar szavakat beszédébe keverő alak 
szolgál humorforrásként. A kétnyelvűség megszüntetése a célok közé tartozik.

A Szörényi László által közreadott verses pamfl et,20 melynek elsőrendű célpontja 
Dugonics András, majd a magyar nyelv, jellemzi a magyarság egésze ellen intézett 
durva támadás, részben reakció – mint írtam – az Etelka némely kitételére. Csakhogy 
a szerző, aki az akkori ország déli vidékére telepített szlovákok lelkésze volt,21 koráb-
ban másképpen is megnyilatkozott. Ugyancsak latinul ódákat írt a frissen alapított 
Nemzeti Múzeumra. Saját fordításomból idézek néhány sort: „Ősi dicsőséged, Pan-
nónia, szökken az égig […] / És ha a műveltség emelésén ily nagy erővel /  – Csak kis 

18 Szuhányi Márton, Az orvosi Tudományt illető rövid értekezés, Tudományos Gyűjtemény 1827/5., 
3–11. Szuhányi később Nógrád megyei táblabíró, valamint a jelentékeny társadalmi presztízst jelentő 
tisztségbe került, elnöke lett a pesti orvos egyesületnek. Ottmayer utóbb „ideiglenes könyvvizsgáló”-ként 
működött, azaz cenzorként (magyar kéziratokat is ellenőrzött), ez inkább „megbízhatóság”-áról tanús-
kodik. Mindketten a Zora almanachban publikáltak.

19 Sziklay László, Ján Kollár magyar kapcsolatai Pesten = Tanulmányok a csehszlovák–magyar irodalmi kap-
csolatok köréből, szerk. Zuzana Adamová – Karol Rosenbaum – Sziklay László, Akadémiai, Budapest, 
139–175.; Fried István, Ján Kollár és a magyar irodalom = U., A névadás lehetségessége. Nemzetiség, régió, 
Európa, Madách–Posonium, Pozsony–Bratislava, 2004, 51–67. Párhuzamokról lesz az alábbiakban szó, 
Kollár közvetítéséről nem. Vö. még U., Szlovákok Pest-Budán = U., A névadás lehetségessége, 35–50.

20 A teljesebb informálás érdekében ideírom J. Rohonyi művének címét: Palma, quam Dugonics, similesque 
Magyari Slaviae eripere attentarunt, vindicata, azaz az opus postumum nemcsak Dugonics, hanem 
hasonló, a szlávokat támadó magyarok ellen védekezik.

21 Rudo Brtá, Juraj Rohoň, Nový život (17) 1963, 83–93.

időn át még – buzgólkodnék Magyarország, / Egy nemzet se vitathatná: első a vilá-
gon.”22 Akár egy magyar költő is írhatta volna. Emlékeztetnék arra, hogy századokon 
át a nemzethez tartozás kritériuma egészen más volt, mint a 19. század elejére lett. 
II. József szándéka, miszerint a Birodalom hatékony irányításához egyetlen kormány-
zási nyelvre, államnyelvre, a németre van szükség (s ez ellen magyarok és horvátok 
közösen tiltakoztak), a következő évtizedekben nem úgy hatott, ahogy az uralkodó 
„eredetileg” akarta volna. Persze, nem kizárólag ezt az ötletet vitte tovább a magyar 
államnyelvért küzdő „tábor”, de ezt is, így a nemzethez tartozás feltételei megváltoztak, 
az, amit a kutatás hungarus patriotizmusnak nevez, bomlásnak indult, és anélkül, 
hogy idézték volna Bessenyei György mondását (sokáig nem is igen tudtak róla), ki-ki 
felismerte annak „igazságát”, miszerint minden nemzet a maga nyelvén lett tudós. 
Emellett a magyar–horvát és a magyar–szlovák államjogi felfogást megosztotta a pacta 
conventa problémája (a megállapodás útján létre jött államszövetség, a horvát felfogás 
szerint), illetve az elfoglalás, a hódítás, leigázás útján megvalósult közös királyság 
eszméje, szlovák részről a szövetség, a befogadás, a magyar elgondolás szerint a hó-
doltatás tézise, mint amely eleve meghatározta a hatalmi viszonyokat. Éppen ezért 
Dugonics őstörténeti víziója, illetőleg (többek között) a morva etimológiája sértette 
azokat, akik tagadták a meghódoltatást, és bizonyos magyar őstörténeti felfogással 
szemben a szlávok (szlovákok) elsőbbségét, nem egyszer felsőbbségét, fi gyelembe nem 
vett jogaikat ismételgették. Ebben a viszonylatban Dugonics regénye (nem utolsó-
sorban sikere miatt) nem volt oly ártatlan és ártalmatlan olvasmány, mint hinnők, 
s részben szlovák utóélete jelzi, miféle érzelmek felkeltésére volt alkalmas.

1817-ben már címével feltűnést keltő vitairat jelent meg a Tudományos Gyűjte-
ményben. A szerkesztőséghez áprilisban befutott írás (E.P.N.P álnevű/jegyű szerző 
tollából) emígy ad hírt: Észrevételek a Pozsonyi Tóth Ujság kisebbítő Homlokírása ellen.23  
A kisebbítés oka, hogy a szlovák lap „nemzeti”-ként (Národnj) aposztrofálja önmagát. 
A cikkben a szláv gondolatot is támadó szerző részletezve írja körül, hogy a „nemzet”-
felfogások között mi a különbség:

Én Magyar Országban Magyar Nemzetet esmérek, szívesen megvallom azonban, 
hogy ezen Nemzetet a felyesebb számú Uralkodó Magyarok, Honnyunkban bé-
kes ségessen lakozó, s talán részről mégis magyarosodott s charakterizálódott Tót, 
Német s a t atyafi akkal együtt formálják.” Az elődök „vér patakokkal foglalták el 
mái lakhelyünket; s léptsőnként haladván az udvariságban, az üdőhöz, környül-
állásokhoz mérsékelve elég Bölcs Alkotványt szerzettek; olly arányzással, hogy 
az, a Magyar Hazát, s nemzetet nyelvével együtt örökösíttse; a meghódoltattakat, 
vagy az utóbb bebocsájtott Külföldieket – ha már annak pártfogása alatt élni 
akarnak – szerentséltesse, boldogíttsa.

22 A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Válogatás hét évszázad írásaiból, összeáll, jegyz. 
Kemény G. Gábor, Tankönyvkiadó, Budapest, 1962, 168–169.

23 Tudományos Gyűjtemény 1817/12., 117–124. Még eff éle mondatokat idézhetek: „botránkoztató 
álom, vagy gúnylódó költemény a Magyar Országi Tót Nemzet”, „De ha Tót literaturának Honnyunk-
ban való gyarapíttása tárgya buzgólkodásának, úgy tekéntem őtet, mint, ki Magyar Országból Tóth 
országot ohajt formálni.”
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Hódoltatás–hódolás: elég világos beszéd, miként az is, hogy a magyarosodottak részei 
ennek a nemzetnek. Nem meglepő, hogy ez a nem túlságosan szerencsésen megfo-
galmazott írás utóbb elő-előkerül szlovák megnyilatkozásokban. A közlés azonban 
nem feltétlenül jelenti a teljes szerkesztőség álláspontját, s ezt jelzi a habozás, a közlésre 
majd háromnegyed éves halogatás után került sor. Mindenesetre a nemzetfogalom 
átalakulásából fakadó, hatalmi pozíciót igazoló nézet megnyilvánulásáról van szó; 
amelynek ellenében a műveltség magasabb fokán álló szlávok (szlovákok) tézise áll, 
eszerint a honfoglaló magyarok barbársága (erre Rohonyi verse is utal), utóbb a ma-
gyarok ázsiai volta körvonalazódik – az európai civilizációt képviselő szlovákokkal, 
szlávokkal szemben.

Egy másik írás is fölborzolhatta a szlovák kedélyeket, ezt is a Tudományos Gyűjte-
mény közölte: Vajon lehet és kell-e a Magyar Nyelvet félteni és őrizni attól, hogy a Magyar 
Hazában élő többféle Nyelvekkel öszve elegyedvén el ne enyésszen24 (eljátszom azzal a gon-
dolattal, hogy mi történne, ha a magyar helyett a szlovákot írnánk; vajon a célzat és 
a hatás nem lenne-e ugyanaz a megcélzott magyar, illetőleg szlovák olvasókra?)

A meglehetősen harcias tanulmány, emlékezve a korábbi cikkre, abból indul ki, 
hogy Pozsonyban szlovák (bibliai cseh) nyelvű hetilap jelenik meg, mely alcímében 
a národnj jelzőt használja (ez egyébként ’nemzetit’ is, ’népit’ is jelent). A cikkíró ezt pa-
radoxumnak minősíti, és visszautalva a följebb írtakra, éppen azzal az érvrendszerrel 
él, mely segített szétverni a hungarus patriotizmust, és amelynek szomorú kor- és 
időszerűsége ugyan alig vitatható (nevezetesen különféle előjelekkel sokan éltek vele), 
ám éppen a hatalmi–alávetett-problematikát közvetítették: „hogy Magyar Országon 
a Tót nyelvet, és annak újságát, vagy akármelly könyvét lehet nemzetinek nevezni”, 
ez a képtelenségek közé sorolható. Ugyanis a magyarok Attila örökségét foglalták 
vissza „Svatopluctól (Morvai Fejedelem), sőt Sálán Hertzegtől”, az itt talált „Tótokat” 
„a maguk társaságába bevették”. A hegyes részen megmaradt a „tót mint zsellér” 
(célzattal idézi Szirmaytól: „Adj szállást a Tótnak, majd ez mutat határt”). A magya-
rok foglalása tehát igazságos. A továbbiakban aztán az értekező a nyelvkeveredés 
veszedelmeiről értekezik; amely nyelv élő nyelvként megszűnik, akkor csak könyvben 
marad fönn, lásd a görögök és a rómaiak esetét.

Szlovák részéről Ján Kollár szólalt föl elsőnek. Noha Németországban hagyott 
menyasszonyának még 1819-ben azt írja, hogy hazájáért (Vaterland) kíván élni és 
halni, s ezt különböző formában megismétli,25 a svájci Aarauban cikket jelentet meg 
a szlávok magyarosítása tárgyában, és hosszan sorolja a sérelmeket, amelyek majd kü-
lönféle formában megismétlődnek az évtizedek folyamán. Szörényi László feltételezi, 
hogy ez az írás, amely alig néhány példányban juthatott el (ha eljutott) Magyarországra, 
a Zalán futása egy jelenetének formálódásához hozzájárult, ám ugyanő hivatkozik 
egy közvetlenebb előzményre, a Tudományos Gyűjtemény följebb említett névtelen vá-
laszcikkére is, melyet kivonatol. A cikk viszont bőségesen idézi Kollár írását. Lehet 

24 Tudományos Gyűjtemény 1822/12., 57–65. Ezt megelőzőleg is közölt a lap írást a magyar nyelv „ki-
terjesztése ügyében”: Tudományos Gyűjtemény 1822/1., 3–37.

25 Listy Jána Kollára…, 24. A Slávy dcera már „köztes” térre irányít: Szívünkben hordozzuk hazánkat. 
Illetőleg azt sugallja: Össz-Szlávia a haza.

tudni, ki a cikk szerzője, ugyanis 1823-ban, egy évvel a magyar megjelenés előtt, 
a birodalmi patriotizmus nagyhatású és igen aktív képviselőjének, Hormayr báró-
nak folyóiratban (Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst) Med-
nyánszky Alajos az alábbi vitairatot jelentette meg: Bemerkungen über den Aufsatz 
„Magyarisirung der Slaven in Ungarn” in Zschokkes Ueberlieferungen.26 A Tudomá-
nyos Gyűjtemény-beli írás futólagos beletekintését követőleg nem nehéz azonosítani 
a két vitairatot és a névtelenséget feloldani. Annál is inkább nevezhető Mednyánszky 
a magyar változat szerzőjének (noha az elképzelhető, hogy a fordítást a szerkesztőség 
valamely tagja készítette), mivel ez időben a Tudományos Gyűjtemény szorgos munka-
társa volt. Bécsi kapcsolatainál fogva bizonnyal hozzáférhetett a svájci laphoz; s annak 
elvi és a magyarosítás vélt vagy valódi gyakorlatát vitató megállapításait több ízben, 
több formában tette közzé. S miközben védekezve támadja Kollár tézisét a magyar 
nyelv szegénységéről (kiváltképpen a szláv nyelvekhez hasonlítva), Kollárral szemben 
nem tartja véteknek, hogy a magyarok nevéről elnevezett hazában a magyar „Nem-
zet és Nyelv elsőséget tulajdonít magának”. A szlovák nyelv beszélve nem kellemetlen 
hangzású, állítja Kollár, Mednyánszky, aki jól tudott szlovákul, ellene veti, hogy „szá-
mos kemény mássalhangzóknak egybe tsoportosodása miatt, szerfelett nehéz kimon-
dású szavai” vannak. A kérdés nem elsősorban a magyar vagy a szlovák nyelv eufóniája 
körül (bár az sem mellékes), hanem esztétikai elsőbbsége, alkalmazhatósága körül 
forog, nyelvi konkurenciaharcról van szó, amely az egyik nyelvet hatalmi pozícióban 
szeretné tudni – a másikkal szemben. Kollár érvrendszere és a Mednyánszkyé között 
fontos pontokon nincs lényegi különbség; de nyilván Herder nevezetes könyvéből 
más passzusra hivatkoznak a szlávok, másra (a „jóslatra”) a magyarok. A szlovákok 
részéről kolonizátornak gondolt magyarokkal szemben kívánnák a szlávok nyelvi jo-
gaikat érvényesíteni, míg a magyar álláspont szerint a kormányozható, nyelvileg is 
irányítható állam létesítéséért folytatnak küzdelmet a szintén kolonizátori szerepbe 
helyezett államhatalommal szemben. Kollár levelezésével szeretne szövetségeseket, 
támogatókat megnyerni az általa képviselt ügynek, ennek érdekében alakul a szláv 
kölcsönösség eszméje, melyet Herkel’ össz-szláv nyelvészeti és P. J. Šafárik össz-szláv 
irodalomtörténeti27 munkája tudományosan alapozna meg (jelentékeny hatástörté-
netet mondva magáénak); és nem mellékesen a magyar–szlovák nyelvi érintkezések 
nem csekély egyoldalúságát prezentálva  visszafordítják az idevágó munkálatok a ko-
lonizátori szerepkört, a szlávok korai civilizációját, névadási elsőbbségét dokumen-
tálva a jelenkori Magyarország területére érkező magyar törzsekkel szemben. A ma-
gyar érvelés mindenekelőtt az államszervezési, a történeti jogra alapított „elsőbbség” 
és küldetés hangoztatásával alapozódik meg, s igyekszik mind több politikai, kulturá-
lis, intézményi területre kiterjedni. Aligha célszerű és fi lológiailag igazolható azonban 
ezt a Kollár–Mednyánszky-vitát az ellentétes nézetek első felbukkanásának minősí-
teni. Mint volt róla szó, J. Palkovič, egyébként korántsem magyarellenes hetilapjának 

26 Az azonosításhoz: Szinnyei József, Magyar írók élete és művei, VIII., Méhner Vilmos, Budapest, 1902, 
978–979. hasáb.

27 Paul Joseph Schaffarik, Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, Univ., 
Ofen, 1826.
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szlovák nemzetiként aposztrofálása, (mint láttuk) a „nemzeti”-nek már újfajta, nem 
egyszerűen a hungarus patriotizmus szellemétől eltérő értelmezése megelőzte, és való-
jában Dugonics fi ktív őstörténeti regényének tendenciája is az előzmények közé sorol-
ható. Hadd jegyezzem meg, hogy a magyar nyelv szláv jövevényszavairól sem Štefan 
Leška nyilatkozott először, ő csak (?) kötetbe foglalta, mely kötet posztumusz jelent 
meg, hiszen elszórtan és erőteljes kihívás formájában például a bécsi lapokban sűrűn 
jelentek meg idesorolható értekezések, még szójegyzékek is,28 valamint az 1808-ban 
kiírt tübingai pályairat résztvevőinek felfogását (köztük súllyal Kazinczyét) bíráló 
szlovén szlavista, J. Kopitar sem fukarkodott megjegyzéseivel:29 ott is arról van szó 
a provokatív céllal meghirdetett kérdésben, alkalmas-e a magyar nyelv arra, hogy állam-
nyelvként legyen bevezetve. Kazinczy Ferenc több oldalról közelített a problémához, 
nem szoros értelemben vett nyelvészeti „ügy”-nek fogta föl, hanem a legtágabb érte-
lemben vett kulturálisnak/nemzetpolitikainak.

Nem eleget ismételhető: minthogy Juraj Rohonyi verspamfl etet írt, egyelőre a meg-
jelentetés reménye nélkül, nem válogatta meg szavait, mint ahogy a Tudományos 
Gyűjtemény neves és névtelen cikkírói sem: „Megszólalt az 1821-diki esztendő 
alkonyodtával egy fekete vérü Világ polgárja…”30 – nem éppen barátságos indítása 
egy vitairatnak, mint ahogy Vörösmarty Mihály verses reakciója sem nélkülözi a vas-
kos kitételeket; de arról nincs tudomásunk, hogy Vörösmarty valaha is publikálni 
szerette volna versét; és arról sem számolhatunk be, hogy Gyulai Pál „tapintatból” 
hagyta volna-e el sajtó alá rendezésekor a Vörösmarty-összesből (ha ismerte). Így a fi lo-
lógiai gondatlanság vádja (ha erről egyáltalában szólhatunk) Gyulai Pált is illethetné 
(nem nagyon jogosan); a modern kritikai kiadás szerkesztői viszont az esetleges hiva-
talos tiltásba ütközhettek volna: amennyiben a Vörösmarty-vers sérti a szomszéd nép 
érzékenységét. Abban egyet lehet érteni azokkal, akik e felfogást bírálják, hogy egy-
részt a közzététel nem jelent azonosulást, másrészt többek között Kollár Slávy dcerá-
jában (1832-es változat) legalább ilyen súlyos kitételek szintén sérthetnék a szom-
széd nép érzékenységét, bár erre a szonett-eposz kiadói sem a múltban, sem a jelenben 
egyetlen pillanatig sem gondoltak. Ahhoz, hogy e kapcsolat- és tudattörténetről az 
eddigieknél hitelesebben szólhassunk, elemi szükség az ide vonatkozó anyagnak 
a lehető teljességig való feltárása, értelmezése, semmiképpen nem démonizálása, az 
apologetikus hangnem mindenképpen kerülendő. Az ügynek többet használunk, ha 
„fi lologizálunk”, és megkíséreljük az anyag összegyűjtését követőleg „rekonstruálni”, 
sőt, „rekontextualizálni” a rendelkezésünkre álló irodalmi, nyelvészeti, nemzetpoli-
tikai dokumentumokat.

28 Fried, Szláv jövevényszavaink…
29 Kazinczy Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelvről. 1808, kiadja Heinrich Gusztáv, MTA, Budapest, 

1916. A kötet Kopitar véleményét is közli, mely egyben egy kormánypárti szláv nézetét érzékelteti. 
Sajnos, a másik bíráló, Jozef Dobrovský kritikája, sűrű magyar kapcsolatait és cseh-szláv öntudatát 
ismerve, tanulsággal lett volna olvasható, de az elégett a többi kézirattal együtt.

30 [Mednyánszky Alajos,] Az Aaraui Uiberlieferungen zur Geschichte unserer Zeit tzímű tudományos havi 
írása  egy Hazánkfi a által iktatott, s a Magyar Országi Tótok magyarosításokról szólló értekezésnek esmér-
tetése, Tudományos Gyűjtemény 1824/1., 117–123.

Juraj Rohonyi mind Pest-Budához, mind Pozsonyhoz, mind a szepességi városok-
hoz képest a „periférián” működött, a mai Vajdaság területére a 18. század közepétől 
odatelepített szlovákok körében, kisebbségben volt evangélikus lelkész. Mint a 18. szá-
zad végének, a 19. század elejének kulturális munkása a nép felvilágosítása, kultúrá-
jának számontartása, őrzése feladatként magasodott előtte. S ha irodalmi munkás-
ságával nem alkotott is kiemelkedőt, elsősorban alkalmi műveket tett közzé, a Bács 
megyei szlovák népköltészet gyűjtőjeként érdemeket szerzett, ezek Kollárhoz eljut-
tatása a majdan a Národnie zpievankyban közölt anyagot gazdagította. Munkássága 
nyilván ösztönzést kapott, amikor a költői-fordítói tevékenységével már jónevű P. J. 
Šafárik Újvidékre került a pravoszláv gimnázium tanáraként, s jórészt ott írta meg 
az első összehasonlító szláv irodalomtörténetet, mely aztán Pest-Budán jelent meg 
németül.31 Közbevetőleg annyit: Kollárnak, Šafáriknak és másoknak részint a budai 
Egyetemi Nyomdánál, részben Trattner-Károlyi nyomdájánál, általában Pest-Budán 
akadálytalanul láttak napvilágot művei, és legfeljebb néhány magyar ismertetés bírá-
lata említhető „sérelemként”, amennyiben a bírálat, a vita sértésnek könyvelhető el, 
de nem felejthető, hogy elismerések is megjelentek a magyar sajtóban. Šafárik neve és 
tevékenysége nem ötletszerűen került elő, hiszen Juraj Rohonyi verspamfl etjét ő köz-
vetítette Kollárhoz.32 Még valakinek nevét kell a történetbe beiktatnunk: a Szörényi 
által is hivatkozott Rumy Károly Györgyét, aki a keszthelyi és pozsonyi tanársága 
közötti öt esztendőt, 1816–1821 között Karlócán töltötte, az ottani líceum oktatója-
ként. Ebben a minőségében találkozott viszonylag rendszeresen Stevan Stratimirović 
metropolitával, aki Vuk Karadžić szerb nyelvújításának/nyelvteremtésének kérlelhe-
tetlen ellenfele volt, és Kopitar, Karadžić bécsi orientációjával szemben, jóllehet kevéssé 
nyilvánosan, az orosz orientációt is szorgalmazta. Rumy sokat segített a történész-
kedő metropolitának, közvetített közte és a göttingai egyetem között, s erről magyarul 
is hírt adott.33 Amikor Rohonyi történeti nézeteivel kapcsolatban egy főúr hasonló 
elgondolásait emlegeti, akkor teljesen nyilvánvalóan a metropolitára céloz. Hiszen sem 
1816–1821 között, sem máskor Rumy nemigen volt abban a helyzetben, hogy főurak-
kal tudományos kérdésekről társalogjon, Rudnay Sándorral később ismerkedett meg, 
Festetics Györgyhöz volt bejárása keszthelyi tanárkodása idején, ám ő magyar őstör-
téneti–szlavisztikai problémákról (tudomásom szerint) sosem írt vagy nyilatkozott.

Juraj Rohonyi tehát Šafárik útján eljuttatta versét Kollárhoz azzal a kéréssel, hogy 
nyomtassa ki. Rohonyi nem érte meg a kiadást, az 1831-es kolerajárványban meghalt. 
A többi olvasható Szörényi László közlésében és fordításában. Közben azonban tör-
tént valami, amire nem vagy alig fi gyelt föl a kutatás. Kollár ugyanis az 1820-as eszten-
dőkben harcba kezdett egyházközsége német többségével, és még azt is elképzelhe-
tőnek gondolta, hogy a kisebbségben lévő szlovákok a még inkább kisebbségben lévő 
magyarokkal összefogjanak. A terv sikertelensége sem tántorította el, folyamatosan 
lépéseket tett a szlovák hívők függetlenítéséért a németekkel szemben. S ha szövetsé-

31 Schaffarik, I. m.
32 Listy Jána Kollára…, 309., 323.
33 Stratimirović a göttingai tudós társaság tagja lett: Tudományos Gyűjtemény 1817/9., 132., erről szóló 

diplomát kapott: Tudományos Gyűjtemény 1818/10., 120.
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gesre nem is, pártfogóra lelt Prónay Sándorban, akinek birtokán lábadozott, s aki ott-
honában szívesen használta a szlovák nyelvet, ezzel együtt a magyar tudományosság 
sem nélkülözte pártfogását. Halálakor egyként gyászolta Ján Kollár és Székács József. 
1824-ben jelent meg a „nagy mű”, a Slávy dcera első változata, hároménekes alakban, 
disztichonos előszóval, amelyben az alábbi sor olvasható (Devecseri Gábor átülteté-
sében): „Egykor a bölcsőd volt, sírod e föld ma, te nép”. A motívumrokonság Vörös-
martyval nyilván közös forrásra vezethető vissza,34  mint ahogy Vörösmarty és Kollár 
közös érdeklődése a Zrínyiek iránt, illetőleg a Szilágyi és Hajmási beiktatásának költői 
szándéka szintén párhuzamos törekvésekről árulkodik.35  A Tudományos Gyűjte-
mény szerkesztője, a Kollár szlovák népköltési gyűjtéséhez hozzájáruló Th aisz András 
a folyóiratnak az 1826. évre szóló előfi zetési hirdetésében beáll a magyar–szlovák vitá-
ba,36 egyes kitételek csak szították, ami úgyis magasan lángolt. Kollár úgy gondolta, 
hogy egy diplomatikus lépéssel némi rokonszenvet ébreszt személye iránt, és német 
nyelvű tanulmányt bocsátott közre, amelyben a magyar népnév eredetét világítaná meg.37  
A tekervényes és a korszak „nyelvészeti”-etimológiai szokásrendjének megfelelően ké-
szített tanulmány lényegében az m–r hangsorból vezeti le a magyart, s a sorok között 
viszonylag könnyen megfejthető utalásokkal érinti a mérgesedő szlovák–magyar-vi-
szonyt.  Az m–r Kollár szerint az összes európai nyelvben meglelhető ’Licht’, ’Glanz’ 
jelentésben. A captatio benevolentiae megnyilvánulása, hogy a hivatkozott irodalomba 
beveszi Horvát István Rajzolatokját is. Megállapítja, hogy egy név önmagában sem di-
csősége, sem szégyene egy nemzetnek, mindig csak tetteitől, sorsától és az emlékezettől 
függ, milyen név kapcsolódik hozzá. Alább: csupán az a nemzetiség (Nationalität) igazi, 
nagyszerű és tartós, mely nem a nemzetre (Nation), hanem az emberiségre céloz, 
amely nemcsak nem nyomja el a humanitást (Humanität), és nem alacsonyítja naciona-
lizmussá (Nationalismus), nem nyomja el, és boldognak tudja magát és tevékenynek 
szolgálatában. A brosúrára Horvát István részéről38 érkezett válasz, aki elutasította 
a tézist, az okfejtést, a magyarázatot, méghozzá meglehetős magabiztossággal, nem 
egy helyen kioktató módon, bőséges idézetekkel szemléltetvén Kollár álláspontját. 
Ráérez arra, hogy minden nemzet önelnevezésének a fényhez és ragyogáshoz való 
visszavezetésével Kollár a szlovákok emancipációját kísérli meg érvényesíteni, hiszen 

34 Sziklay László, Régi dicsőségünk… A Zalán futása közép-európai párhuzamai = Ragyognak tettei. 
Tanulmányok Vörösmarty Mihályról, szerk. Horváth Károly – Lukácsy Sándor – Szörényi László, 
Fejér Megyei Tanács Művelődési Osztálya, Székesfehérvár, 1975, 47–66.

35 Fried, Ján Kollár és a magyar irodalom…
36 Jelentés a Tudományos Gyűjteménynek 1826-dik esztendei Folytatására, Tudományos Gyűjtemény 

1825/11., 118–127. Követelései: „legyen közönséges társalkodási nyelvünk a Magyar”, a „legelső” és 
általában oktatási nyelv úgyszintén, valamint „minden kivétel nélkül Diplomatikai nyelvünk.” Egy 
össz-szláv nyelvről könyvet kiadó szlovák szerző, Ján Herkel’ készítette az alábbi választ: Az 1826-dik 
esztendei Tudományos Gyűjteménynek folytatásáról való rövid észrevétel. A replika Hamulják 
hagyatékában maradt fönn: Listy Martina Hamuljáka, s. a. r. Augustín Mat’ovík, Matica slovenská, 
Martin, 1969, 44–45., 191–192. Innen tudható Herkel’ írásának sorsa, de az is: latinul, németül, 
szlovákul is elkészült, a szláv világot tájékoztatandó.

37 Johann Kollár, Ableitung und Erklärung des National-Namens Magyar, Matthias Trattner, Pesth, 1827.
38 Horvát István, Ableitung und Erklärung des National-Namens Magyar…, Tudományos Gyűjtemény 

1828/1., 77–84.

eposzának címe (tehetjük hozzá) az újabb kori értelmezés szerint Szláviát foglalja 
magába, de nem zárható ki a dicsőség sem. Horvát Istvánt Vörösmarty követte, aki 
– a kritikai kiadás szerint – Horvát nyomába lépett nyelvészeti fejtegetéseivel.39 Úgy 
gondolom, hogy a nyelvileg hozzáférhető Kollár-brosúrát is ismerte költőnk. A magya-
rok eredetéről értekezve írja: „Nem leszek oly iszonyú, hogy a rideg embert br-gése, 
mr-gása között meglepjem; mert hiszem, hogy az, ha csak mindig hegyek s medvék közt 
nem járt, ennél szelídebb hangokat is tudott, […] hiszem, hogy társaságban élt höl-
gyével s gyermekeivel, s ezeket, ha csak ijesztőjök nem akart lenni, bizonyosan nem 
br, mr, vagy m-m-m d d d betűkkel szólította meg szélvészek vad honában a bérczeken 
lakó.” (Kiemelések tőlem – F. I.) A célzás eléggé világos; s bár Horvát is idézi a hang-
csoportot, Vörösmarty utalása a hegyekre és medvékre nem kínál sok töprengeni va-
lót. Annál kevésbé, mivel idézetünk utolsó mondatában ennek költői változatát ajánlja, 
a romantizáló befejezés meglehetősen élesen kikülönül a polemikus hegy/medve-idé-
zéstől (Vö. a válaszverset: „Medve hazádban nem hall[a]ni emberi szót”). Horvát ki-
utasítja Kollárt a történettudományból, a „balgatagság” az enyhébb minősítések közé 
tartozik. Nem érdemes a mai nyelvészeti elképzelések, etimologizáló módszerek tu-
dása felől megítélni Horvát és Kollár nyelvészkedő történet-, művelődéstörténet-írását, 
Horvát bizonnyal képzettebb történész volt, de mindketten a nyelvészetet a „nemzeti” 
feladatok elvégzésének szolgálatába állították, olyan előfeltevésekből indultak ki, 
amelyek már a kortárs szlavisztika legjobbjai (Dobrovský, Kopitar) életművének isme-
retében sem mondhatók egészen korszerűeknek. Annyi bizonyos, hogy ez a polémia 
beépült az általam felvázolt történetbe, amely megfelelő kanyargókkal haladt Rohonyi 
versének közzététele és Vörösmarty replikája felé (hogy korántsem ezzel érjen véget!). 
Szörényi László közli Sallay Imre visszaemlékezését, Vörösmarty mint jutott a latin 
vershez, mint mondta tollba a választ, melynek rögtönzésszerű szövegében messze 
nem mindegyik sor tökéletes verstanilag,40 de előtte azt is, hogy a Helytartótanács egy 
szlovák tudatú tagja csempészte egy magyar hivatalnokhoz a verset. A magam részéről 
a Helytartótanács két olyan tisztviselőjéről tudok, aki kétségtelenül szlovák öntudattal 
rendelkezett, aki tevékeny munkása volt a szlovák (nemzeti) mozgalomnak és kultu-
rális igyekezetének, és aki ennek megfelelően Kollár belső munkatársai közé tartozott, 
s aki így Kollártól személyesen is hozzájutott a kinyomtatott példányhoz. Az egyik 
Martin Hamulják (1789–1859), aki kiváló szervezőtehetségéről tett tanúbizonyságot, 
széleskörű levelezéssel segítette Kollár munkáját.41 S nem utolsósorban A szlovák 
nyelv és irodalom barátainak egyesülete egyik alapítója volt, jórészt ebben a minősé-
gében járult a pest-budai szlovák almanach, a Zora (annyit jelent, mint ’Hajnal’, azaz 
Aurora) kiadásához. A másik Ján Koiš (1789-1839), aki 1816-tól volt alkalmazásban 
a Helytartótanácsnál, és akinek hagyatékában többkötetes szótárai maradtak fönn, 
39 Vörösmarty Mihály, Vegyes prózai dolgozatok. 1826–1841, s. a. r. Bodolay Géza – Horváth Károly, 

Akadémiai, Budapest, 2000. Az idézett Vörösmarty-hely: 26– 27.
40 „Hogy lehet az? te egészen tót csak bőgni tudsz, és…” Elképzelhető, hogy Sallay elértette Vörösmarty 

tollba mondását? Az ötödik versláb (mint kötelező dactylus) valamiképpen hibádzik. Az utolsó előtti 
sorban a kötőszó költői szabadságként iktatódik be, hiszen a s nem állhat olyan szerepben, mint a h.

41 Augustín Matovík, Martin Hamulják. Život, dielo, osobnost’, SAV, Bratislava, 1971. Itt jegyzem meg, 
hogy jobban kellene egymás munkáira fi gyelnünk.
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össz-szláv–német–latin, német–latin–össz-szláv, orosz–német–latin (ez utóbbi töre-
dékes alakban). Bármelyikük volt a „tettes” (inkább Hamulják felé hajlok), a Helytar-
tótanácson belül talán tréfásnak szánt provokációja eredménytelen maradt. A Hely-
tartótanács, akár az Egyetemi Nyomda és részben még az egyetem is kivonta magát 
a nemzeti(ségi) csatározásokból (Horvát István természetesen nem), intézményként 
az ország valamennyi, „nemzetiségi” hovatartozásra való tekintet nélkül, megfelelő 
végzettségű, használható polgárának biztosította a munkalehetőséget. Ugyanakkor az 
idő előrehaladtával a „karrier”-nek mind inkább előfeltétele lett a magyar nyelvtudás, így 
az értelmiségi pályákon az előrehaladás keretei meglehetősen szűkek voltak; s azoknak 
nyílt tér, akik legalább bizonyos fokig alkalmazkodtak a megváltozott feltételekhez. 
Mint például az említett novellista Szuchány Márton (Martin Sucháň). A szlovákok 
reformkori élménye: a magyarok intézményrendszerének kiépülése és sikeres működ-
tetése. Palkovič pozsonyi újságvállalkozásait követőleg Kuzmány rövid életű Hron-
ká jától eltekintve, majd L’udovít Štúrnak sikerül egy szlovák nyelvű sajtóvállalkozás 
megteremtése, az 1840-es évek közepén. Hiába valósul meg a nemzetközi, főleg szláv, 
kapcsolati háló létrehozása, a szláv világ erősen megosztott volt, például a lengyel kér-
désben, a szlovák irodalmi nyelv megteremtése ügyében (Kollár nem győzte támadni 
Štúrékat, a csehek közül sem mindenki igenelte a csehtől immár teljesen független 
szlovák nyelv bevezetését). Az 1840-es évek elején teljesen elmérgesedett a szlovák–
magyar-viszony, Zay Károly gróf szerencsétlen egyházi uniós tervére a szlovák lelké-
szek az uralkodóhoz címzett felirattal válaszoltak, Széchenyi István támogatását meg-
szerezve. A főleg német nyelvű röpiratok szétáradtak Európában, sérelmek és vádak, 
hatalmi érdekek és a pánszlávizmus réme („Éjszak rémes árnyai”), mindez  betetőzése 
volt annak a vitának, amely irodalmi-nyelvi problémák fölvetésekor már előre vetítette 
az állam- és hatalompolitikai küzdelmeket. Az elnyomottnak és elnyomónak harcává 
dimenzionált szlovák álláspont ütközött a saját nemzeti létét a szó 19. századi értel-
mében megvalósító, biztosító, kiterjesztő magyar törekvésekkel. Ugyanakkor tuda-
tosítani kellene, hogy fölösleges bármely fél mentegetése, mint ahogy értelmetlen az 
állítólag többet tudó utókor tévedhetetlen bírájaként föllépni. A fi lológiai feltárás, majd 
az értelmezés, ebből következő (meg)értés kísérlete többet használ az irodalom- és 
a művelődéstörténetnek s a múltbeli meg jelenkori magyar–szlovák-viszonyrendszernek.

BENGI LÁSZLÓ

Láthatóság és látványosság között
Nyilvánosság, trauma és technika együttállásai 
a századforduló novellisztikájában1

Walter Benjamin óta bizonyosan nem ismeretlen elgondolás, hogy a modern európai 
kultúrában legalább Baudelaire-től kezdődően meghatározó szerepet játszik a sokk 
tapasztalata: „Baudelaire […] költészetének középpontjába állította a sokkélményt.”2 
A sokk részben a városi és technikai környezet kiváltotta letaglózó mennyiségű ha-
táshoz, az átalakuló életvilág eladdig ismeretlen ingergazdagságához kapcsolódik. 
Simmel „a külső és belső benyomások gyors és szakadatlan változásával” szembeni 
védekezést, „az idegélet fokozódásához” való alkalmazkodást látott „a nagyvárosi lelki 
élet intellektuálisabb jellegében”3 éppúgy, mint a sokszor ezt kísérő szenvtelenségben 
és tompultságban.4 Benjamin szintén hangsúlyozza, hogy a sokkhatás – mint az ki-
váltképp látszik a fi lm esetében – „azt igényli, hogy fokozott lélekjelenléttel ragadjuk 
meg”.5 Ezért amikor a ma embereinek mintegy szükségletévé válik, hogy „sokkhatá-
soknak tegyék ki magukat”, akkor ebben a fi gyelem olyan összpontosítására való 
gyakorlati törekvés jelenik meg, ami végső soron „nem más, mint az emberek alkal-
mazkodása az őket fenyegető veszélyekhez”.6

Benjaminnál a műalkotás autoritását őrző aura fölszámolása7 és a közönség kritikai 
reakcióinak fölszabadítása egyaránt a sokkhatások sorozatos ismétlődése révén alapo-
zódik meg. A sokk „a tapasztalat összefüggéseiből való kioldást” jelent,8 és – megsza-
kítván az én világgal és önmagával fönnálló folytonosságát – az önazonosság olyan 
kibillen(t)ését eredményezi, amely kétségessé, kifejezetten kérdéssé teszi az otthonosság 
érzését és értelmezhetőségét. Más szóval a sokkhatások olyan töréseken vezetik keresz-
tül a modern szubjektumot, amelyek bár őt magát is kétségbe vonják, jószerével elenged-
hetetlenek ahhoz, hogy programszerű igénnyel kerülhessen sor a rögzült nézőpontok 
megújítására és egy refl ektáló befogadói alapállás kialakítására. Márpedig a 19. század 
folyamán „maga a tapasztalás módja alakult át strukturálisan”,9 amelyre Benjamin nem 

1 A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
2 Walter Benjamin, Motívumok Baudelaire költészetében, ford. Bizám Lenke = U., Kommentár és 

prófécia, Gondolat, Budapest, 1969, 238., továbbá lásd 234–240., 252.
3 Georg Simmel, A nagyváros és a szellemi élet, ford. Berényi Gábor = U., Válogatott társadalomelméleti 

tanulmányok, Gondolat, Budapest, 1973, 544.
4 Uo., 548–549. A „nagyipar korszakának barátságtalan légköre és sajátos káprázata” kapcsán lásd még 

Benjamin, Motívumok Baudelaire költészetében, 230.
5 Walter Benjamin, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában, ford. Barlay László = 

U., Kommentár és prófécia, 329.
6 Uo., 394.
7 Az utóbb említett tanulmány mellett lásd még Benjamin, Motívumok Baudelaire költészetében, 275.
8 Uo., 383.
9 Uo., 229.




