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�tefan Jan�ák, kiváló szlovák történész az 1935-ben írt Život �tefana Fajnora [�tefan
Fajnor élete] címû mûve elõszavában írja, hogy �a lelkiismeretes életrajzíró, mielõtt ke-
zébe veszi a tollat, megkérdi önmagát, milyen szempontból is szeretné értékelni
a vizsgált személyt�.1 Munkámban nem Petõfi Sándort akarom értékelni, mégis kifej-
tem � Jan�ák tézise szellemében � álláspontom Petõfi életére és munkásságára vo-
natkozóan, mert így kívánja a probléma, mely e dolgozat megírásához vezetett.

Már a legelején tisztázni szeretném, hogy olyan olvasóként és irodalomtörté-
nészként írok, akit annak idején õszintén felháborított egyik folyóiratunk ízléstelen,
a világszerte ismert költõt, Petõfit támadó cikke. Nem polemizálni szeretnék (hiá-
bavaló is lenne), viszont szeretnék rámutatni, mennyire téves az a gondolkodás,
amely ilyen kijelentéseket szül: �a történelmi Pozsony Fõpolgármesteri Hivatala [...]
legújabban azzal az örömhírrel örvendeztette meg a fõváros lakóit, hogy a városköz-
pont legszebb parkjában � a Medikuskertben � szeretné elhelyezni Petõfi Sándor
magyar költõ 1911-ben készült szobrát. A szobor felállítását költséges rekonstruk-
ció elõzi meg 1,8 millió szlovák korona költségvetéssel, melybõl 200 ezret a Pro
Slovakia (!) Kulturális Alap áll, a többit pedig a szlovák és a magyar állam biztosít-
ja a két ország közötti kulturális együttmûködési szerzõdés szerint. [...] A kevésbé
tájékozott olvasóknak itt meg kell említeni, milyen szoborról is van szó: Petõfi Sán-
dor tiszta szlovák szülõk � �tefan Petroviè és Mária Hrúzová � méltatlan [nehodný]
fia, aki annyira elmagyarosodott, hogy nemcsak megtagadta saját származását és
szüleit, de szlovák vezetéknevét rabszolga módon magyarra fordította (Petroviè � Pé-
ter fia � Petõfi), és végül ádáz statisztikai »magyarrá« dolgozta ki magát.�2

Az idézett sorok írója �kevésbé tájékozott� olvasóval számol, vagyis � irodalmi-
lag tudatlannal. Én épp ellenkezõleg, a tájékozott olvasóhoz fordulok, aki tudja, hogy
Mojmír Hornodomský szövegébõl idéztem (akinek neve a kulturális életben annyira
ismeretlen, hogy szinte felmerül a kérdés, kit is rejthet e név). Cikke Okupanti
v hlavnom meste [Megszállók a fõvárosban] címmel jelent meg a Kultúrában (2002.
24. sz.). A tájékozott olvasó azt is tudja, hogy Petõfi Sándor világhírû magyar költõ,
akit a cseh Neruda, a lengyel Mickiewicz és a német Heine is elismert, akinek köl-
teményeit már a saját (19.) századában nemcsak német, orosz, angol és francia
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nyelvre, de szlovákra is lefordították, s akinek a fellépése és a Nemzeti dal címû
verse úgy fellelkesítette a �túr-párti Ján Bottót, hogy megírta saját Hor sa, Slovák�
[Talpra szlovák] címû versét. Ha errõl a Kultúra munkatársai nem tudnának, elég fel-
lapozni Kiss Gy. Csaba magyar szlavista, illetve Vladimír Mináè szlovák író munkáit.
Ha újraolvassuk Ivan Kupec szlovák költõ Petõfirõl írt tanulmányát (akár a Smrek ál-
tal fordított Petõfi-válogatás utószavaként, akár a Nesmrte¾ní [Halhatatlanok, 1963]
címû kötetben, ahol ez a �méltatlan fiú� olyan kiválóságok mellett szerepel, mint By-
ron, Mickiewicz, Mácha, Baudelaire, Puskin, Lermontov, Jeszenin vagy Majakovsz-
kij), megállapíthatjuk, hogy Neruda Petõfit nemcsak elismerte, de �különleges sze-
retet fûzte hozzá�, és �szinte bámulatosan közel áll Petõfihez a szlovák lázadó köl-
tõ, Janko Krá¾�.3

Petõfit a �legbuzgóbban� talán a �túr-párti Viliam Paulinyi-Tóth fordította (fordítá-
sait az akkori nemzeti folyóiratokban közölte), aki komáromi tanulmányai alatt sze-
rette meg a magyar irodalmat. Az egykori Szovjetunióban a költõ válogatott versei-
nek kiadásában �a legjelentõsebb szovjet költõk és mûfordítók vettek részt � M. Tyi-
honov, M. Iszakovszkij, Sz. Marsal, B. Paszternak és mások�.4 És ha már a nagyvi-
lágban vagyunk, térjünk vissza a már említett Heine Petõfirõl alkotott véleményéhez,
melyet Kupec is említ: �Mi, a reflexió emberei, ilyen színtiszta egyediségnél igazi
szerencsétleneknek tûnünk. [�] Petõfi olyan költõ, aki egyenlõ Burnsszel és
Béranger-val. [�] Németországban senkihez nem hasonlíthatom.�5

Petõfit szlovák nyelvre Franti�ek Matzenauer (Alexandra Petõfiho básne lyrické,
1893), Emil Podhradský (Výber z básní Alexandra Petõfiho, 1893) és Rehor Uram-
Podtatranský (Básne Alexandra Petõfiho, 1911) is fordította; lásd Karol Tomi� tanul-
mányait a Szlovák tükörben (1997), valamint Rudolf Chmel Literárne vzEahy sloven-
sko�maïarské (1973) címû könyvét (magyar nyelven: Két irodalom kapcsolatai,
1980), Käfer István könyveit és más munkákat. A János vitézt, �a mesét� 1909-ben
�szabadon, egy nép barátja fordította le szlovákra�. Karol Hrdlièka 1890-ben adta
ki Sándora Petõfiho spisy básnické címû könyvét, melyrõl a romániai szlovák költõ-
nõ, Dagmar Mária Anoca a következõket írja: �Odporúèanie [Ajánlás] címû versében
a magyar költõ 17 versének saját fordítása elõtt kiemeli [Hrdlièka] költészetének ér-
tékét, és az Alföld szépségeivel köti össze ennek üzenetét. Akárcsak Hviezdoslav,
meg van gyõzõdve arról, hogy a szellemi értékek mindenkit megilletnek, nemzeti-
ségtõl függetlenül.�6 Hasonló üzenetet hordoz a költõnõ honfitársának, Ondrej �te-
fankónak a tanulmánykötete, a Poh¾adaj svoje korene [Keresd meg gyökereidet,
1998] is. Ráadásul a romániai szlovákok saját újkori irodalmi reneszánszuk legele-
jén, 1980-ban megemlékeztek Petõfirõl két versének közlésével a Variácie [Variáci-
ók] címû gyûjteményben.

S ha már elkísértem az olvasót az Alföldre, meg kell említenem a vajdasági szlo-
vák költõt, Pavol Bohu�t, aki szintén sokat foglalkozott Petõfivel. Az Eseje [Esszék,
1993] címû könyvében találunk egy eszmefuttatást (Oheò a láska [Tûz és szerelem,
1973] címmel) a magyar költõ születésének 150. évfordulója alkalmából. Bohu� írá-
sának fontossága azt kívánná, hogy az egészet idézzem, de terjedelmi korlátok mi-
att csak azokat a gondolatait és megállapításait emelem ki, melyek a nemzeti tu-
dat szempontjából kevésbé elfogadhatók ugyan, de emberileg senki nem kételked-
het bennük. Bohu� szerint a magyar költõ �testvérünk, büszke honfitársunk, meleg-
sége nyelvünknek, mellyel közös anyát ünneplünk,  az általa megénekelt rónasá-
got�.7 Esszéiben is Petõfi vezényli Bohu�t sajátos költõi hitvallásához: �Mint a ma-
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gányos torony áll a hõség hiúsuló rezgésében, világítótorony a pusztákon.�8 Továb-
bá: a költõ iránti csodálat �finomítja a mindennaposság nyers grimaszait�. Eközben
Bohu�nak nem alacsonyak a kritériumai: vallja, hogy �csodálni, és szeretni azonban
csak kevés költõt lehet, csak a legélénkebbeket és a leginkább idõfelettieket, akik
mindannyiunkéi�.9 (Kérdezem tehát: miért �miénk� és �tiétek� vagy �övék�, ha min-
denkit megszóllít? Sõt, a költõ nagyságának jele az is, hogy a kis lelkek nem tud-
nak megbékélni életével és mûveivel, ezért értékelik �megszálló�-ként.) A szlováki-
ai szlovák számára talán nehezen érthetõ az is (vagy fõleg az), amit Pavol Bohu�
egyszerûen és világosan fogalmazott meg: �Vagy szeretethordozó, vagy farkas, de
soha nem tûri szelíden az igát, melyet megvet.�10 (És megint egy kissé más: nem
az iga tanúsága a képtelenség az ember jogát a saját útjára megérteni és alkotá-
sát elfogadni, amely � ráadásul � a miénk, és ezt a jogunkat senki nem teszi kér-
désessé?) A szlovákiai átlagos nemzetvédõk számára érthetetlen � és elfogadha-
tatlan � az is, hogy �nem szónokol, de verekszik verseivel�, hogy mûveiben �meg-
szólal a nép�, hogy az olvasó � de a kritikus is � a �forradalmi romantikust�, az �ide-
ális szocialistát�, a �munkások és csavargók költõjét� látja Petõfiben, aki papokkal
és királyokkal is szembeszegül, akik azért vannak, hogy �a népet vakságban tart-
sák, mert uralkodni akarnak, és uralkodni csak a vakok felett lehet�. Bohu� állítá-
saihoz még egy megjegyzés: talán nem az vezetett többek között Petõfi meg nem
értéséhez, hogy megverselte a rónaságot? Azt a síkságot, amelyrõl Bohu� azt írja,
hogy �általában igazságtalanul ócsárolták, és ellentétként állították a hegyek szép-
ségével szemben�.11 Pavol Bohu� Szlovákiát nagyon jól ismerte (itt tanult, itt ült bör-
tönben, és orvosként a Tátrában is dolgozott), ezért nem meglepõ, hogy burkoltan
bár, de pontosan felvázolja a � képletesen mondva � �tátraalji nép� korlátait.

Petõfi Sándor költeményeit szlovák nyelvre � talán elsõként � Jakub Grajchmann
fordította. És ha már többé-kevésbé rutinosan emlegetjük Hviezdoslav fordítási ér-
deklõdését Petõfi iránt, nem lenne ésszerû kihagyni Belo Klein-Tesnoskalský meg-
jegyzését a Literárne spory 70. rokov [A 70-es évek irodalmi perei] címû dolgozatá-
ból (1933-ban Jozef �kultéty emlékgyûjteménye részeként jelent meg). Pavol
Bujnákot idézve azt írja, hogy Hviezdoslav �kezdi felismerni a ritmus jelentõségét
a szlovák költészetben. Gondolom, hogy Byron és Shakespeare, késõbb Petõfi, Kol-
lár és Schiller tanulmányozása vezette ahhoz a gondolathoz, hogy a költészet nem-
csak szótagok olvasása és rímelés, hanem valami mélyebb, a nyelv zenéje, ritmus,
ritmikus, zenei nyelven szavakkal kifejezett gondolat, érzés, kép, látomás.�12 És Tes-
noskalský, kétségkívül saját költészete értékének kiemelésére, az említett szöveg-
ben Bujnáknak azt a véleményét is idézi, miszerint �Tesnoskalský versei eszmeileg
Petõfi verseire hasonlítanak�.

Az 1942-ben megjelent Sobrané spisy básnické [Hviezdoslav válogatott versei]
tizenötödik kötetében negyvenkét Petõfi-fordítást találunk, melyek megfelelõen do-
kumentálják a magyar költõ mûvei iránti csodálatát. Hviezdoslav Petõfi emlékére írt
versét Fried magyar fordításában Csanda Sándor is megemlíti, akárcsak Ban�ell
versét. Albert Pražák S Hviezdoslavom [Hviezdoslavval, 1955] címû könyvében több
helyen is említi Petõfi költészetének hatását Hviezdoslavra: �Hviezdoslav elsõ ver-
seinek mélyebb tanulmányozása egyértelmûen bizonyítja a költõ közvetlen függõsé-
gét a magyar mintáktól, fõleg Petõfi és Arany verseitõl. [...] Petõfihez gyerekkora óta
ragaszkodott. [...] Hviezdoslav sokáig Petõfi adósának érezte magát az ösztönzé-
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sért, a formáért, a kifejezésért és az ábrázolásért, sokáig függött tõle, fõleg elsõ,
magyarul írt verseiben. Olykor nem is akart a befolyása alól szabadulni, különösen
akkor, amikor anyanyelvét költeményeivel és népét öntudatosság, mûveltség által
kívánta felemelni. Akkor Petõfit tanárának tartotta, példának és ösztönzésnek. De
Hviezdoslavból hiányzott Petõfi lázadása, romantikája, forradalmiassága és merész
bátorsága, õ sokkal reálisabb, nyugodtabb, csendesebb volt. Fiatalkorában viszont
imádta Petõfi forradalmiságát, és a nemzetért meghozott hõsi halálát szinte iri-
gyelte.�13 Albert Pražák írásaira, aki hosszú, bizalmas beszélgetéseket folytatott
Hviezdoslavval, Milan Pi�út is hivatkozik irodalomtörténeti munkáiban, s ezt a hite-
lesség egyértelmû bizonyítékaként is értelmezhetjük.

Petõfi-verseket szlovák nyelvre mások, a költészet mesterei is fordítottak: Ján
Smrek fordításai (Básne [Versek] címmel) önállóan is megjelentek, 1953-tól három-
szor. Emil Boleslav Lukáè, Ivan Mojík, Ctibor �títnický és Vojtech Kondrót is próbál-
kozott Petõfi verseinek fordításával, megemlékezik Petõfirõl �tefan Krèméry (figye-
lemre méltó mondata: �A 19. században a szlovák nép felismerhette magát Petõfi-
ben, Madáchban is�14), Laco Novomeský és Ivan Kupec is.

Természetesen az említettek írtak is a magyar költõrõl. Emil Boleslav Lukáè, aki
a �monarchiaellenes� Apostol címû verset fordította, �amely közvetlenül a társadal-
mi forradalomba kalandozik�, azt írja Petõfirõl, hogy bár a forradalmi évek vége fe-
lé már �kevesebb verset írt, de ez mind kemény, akár az acél. A republikanizmusa
[Petõfi a nagy francia forradalom történetét tanulmányozta � P. A.] már nincs gátol-
va, Debrecenben megírja a híres Akasszátok fel a királyokat! címû versét, és belép
a hadseregbe, hogy részt vehessen a csatákban.�15 És 1848. március 15-én Lukáè
szerint: �A népszerûség csúcsán van, Nemzeti dala akár a villám csap be a magyar-
ság széles rétegeibe.�16 S ha már az idõvel ellentétes irányban haladunk, jegyezzük
meg, hogy azokból az idõkbõl, amikor egzisztenciája szinte a mélypontra süllyedt,
sok olyan verse maradt ránk, mely �elnépiesedik, ami igazán a legmagasabb minõ-
sítés. [...] A nemes címû verse az elsõ kemény támadás, mint elkészített akkord
a késõbbi záporos forradalmi tombolásokra a régi világ ellen.�17 �Útjai során [Pozso-
nyi útjain is � P. A.] találkozik a néppel, a valódi néppel, a csallóközi kikötõmunkás-
okkal, a zöldségárusokkal, a kereset után utazó szolgalányokkal, meghallgatja õket,
hallgatja énekeiket.�18

Nem kisebb elismeréssel � és �etnikai� mellékíz nélkül � nyilatkozik Petõfi köl-
tészetérõl Ladislav Novomeský, aki Sziklay László szerint �egész életében hûen az
elveihez, a sok szenvedés árán is meg tudta tartani »a mesebeli kisfiú« ártatlan,
gyermeki tekintetét, akkor is, mikor »Galilei elvtárs« úgy viselkedett, ahogy.
Novomeský ezen álláspontja meghatározza a magyarokhoz való viszonyulását is.
A legnagyobb nacionalizmus idején is ragaszkodott az internacionalizmus elveihez.
Ennek bizonyítéka, hogy Ladislav Novomeský értékelte a nagy magyar költõ, Petõfi
Sándor életmûvét a Szlovák Nemzeti Színházban, amikor a februári gyõzelem után
megemlékeztek halálának 100. évfordulójáról. Ahhoz képest, amit az eddigi gazdag
Petõfi-irodalom idéz, nem nyújt semmi újat. De az, ahogy Novomeský összegyûjtöt-
te a jól ismert tényeket, ahogy megvilágította Petõfi forradalmi költõi szerepét, és
ahogy rámutatott, miért lehet a nagy magyar szabadságharcos példakép a szabad-
ságáért harcoló szlovák nép számára is, ahogy kapcsolatba hozta Janko Krá¾ 19.
századi népszerû költõvel, ez mind sajátságos, egyedi és jelentõs haladás nemcsak
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a szlovák Petõfi-irodalomban, hanem a szlovák�magyar kapcsolatok történetében
is. Példaként idézem Novomeský beszédjének utolsó mondatát: »És ha már létezik
Petõfi látnoki akarata által megálmodott Magyarország, ha létezik Magyarország,
mely politikai üzenetét azáltal vallja, hogy megszabadult a feudális latifundisták és
a mindenféle zsákmányolók hatalmától, számunkra ez nyomós okot jelent arra,
hogy tisztelettel meghajoljunk a nagy költõ és a nagy forradalmár Petõfi Sándor em-
léke elõtt.«�19

Ivan Kupec költõ a már említett terjedelmes, 1953-ban írt tanulmányában meg-
említi Petõfi recepciójának ellentmondásosságát, és ezzel kapcsolatban József At-
tila szavait idézi, melyeket a költõ százéves jubileumán mondott a Horthy-korszak-
ban (1923): �Ünneplik, és egyben temetik.�20 Ugyanolyan élesen hangzanak Móricz
Zsigmond szavai, melyet Kupec szintén idéz: �A Petõfi Társaságnak egy valódi Petõ-
fije van, akihez úgy ragaszkodik, mint a Bibliához. A teljes, egész Petõfihez mégsem
tud ragaszkodni, mert a valódi Petõfi ma is él, merész és fiatal lángjai ma is égnek
(égetnek). Tehát úgy tesz vele, mint Jókai öreganyója, aki ragasztja a Bibliát, hogy
a lánya ne olvasson ki belõle semmi istentagadót, és az összeragasztott lapjai kö-
zött pénzt dugdos. A Petõfi Társaság soha nem foglalkozott a költõ gondolatainak
terjesztésével, mert sokkal egyszerûbb õrizni a Petõfi-házban az ágyat, melyben szü-
letett, mint a tömeg elé lépni az Apostol gondolataival (üzenetével).�21 Egyre köze-
lebb jutunk e szavak által az irodalomtörténetben újra és újra felmerülõ probléma
lényegéhez: a költõ mûveinek jellegéhez, kétpólusosságához, s eközben egyértel-
mû, hogy míg személyes vagy természeti lírája általánosan elfogadott, a forradalmi
versei helyeslést, de elutasítást is keltenek. Mégis leginkább az igazságérzetéért,
a szabadságszeretetéért a legvonzóbb, azért, mert képes volt feloldani a mítoszo-
kat úgy, hogy közben nem fosztotta meg verseit a varázstól, ahogy azt a János vi-
tézben is láthatjuk. Ivan Kupec így folytatja: �János vitéz már valódi hõs, a magyar
nép mélyébõl. A költemény igazi magyar eposz, melyben a vitéz szûrt ölt.�22 Vitézrõl
és szûrrõl van szó, és az ezekbõl fakadó következményekrõl, melyek nem mindig és
nem mindenkinek voltak kedvére. Petõfi versei közel álltak a néphez, ezért több is
elnépiesedett. Nem véletlenül emeli ki ezt a tényt Pavol Bohu� is: �Hosszú életû Pe-
tõfi, ahogy hosszú életû a nép is, melyrõl és melynek írt. Hosszú távú a bor-mámor,
amit verseibõl érzünk annak ellenére, hogy nem volt iszákos. Bódulat a forró, a vö-
rös, az élénk színû bortól, ahogy élénk színû volt Petõfi szabadságért kiontott vére
is. Sok verse elnépiesedett. Sokuk még ma is él a cigányok hegedûjén, és belénk
hasít legérzékenyebb pontjainkon, vért és könnyet fakasztva. Nem szégyelljük, és
örömmel kitartunk e verseknél, visszatérünk hozzájuk.�23

A költõ Petõfi Sándor a szlovákiai magyar irodalomban is él. Szalatnai Rezsõ
1954-ben adta ki Petõfi Pozsonyban címû könyvét a költõ pozsonyi útjairól, Csanda
Sándor Gyõry Dezsõ költészetén elmélkedve említi, hogy a költõ egyik nagyapja ka-
tonaként Bem apónál szolgált: �Petõfirõl mesélt neki, és megfertõzte õt a nemzeti
romantizmussal.� Koncsol László a kortársa, Tõzsér Árpád költészetérõl írja, hogy a
�Petõfi, József Attila és Illyés Gyula által behatárolt forradalmi tradícióból�24 indul ki.
Karol Tomi� említi (és Turczel Lajos is megerõsíti), hogy Sas Andor is foglalkozott
Petõfi költészetével. Tomi� azt is megjegyzi, hogy Turczel a költõ életmûvét a szlo-
vákiai magyar irodalomra való befolyás szempontjából is vizsgálja, és hogy Szlová-
kiában sincs hiány összehasonlító tanulmányokból (Sas Andor, Fábry Zoltán).
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Milan Pi�út irodalomtörténész említi, hogy Petõfi költészetét nagyon szerette
Stanislav Kostka Neumann cseh költõ és Jaroslav Vlèek szlovák irodalomtörténész
is. (Mikulá� Bako� felhívja a figyelmet Pi�út megjegyzésére a Petõfivel kapcsolatos
ellentmondásosságról: �Az a Petõfi, akit a magyar iskolákban hivatalosan tanítottak
az osztrák�magyar kiegyezés után a terjedõ nacionalizmus szellemében, nem a for-
radalmi Petõfi volt a negyvenes évekbõl.�25) 

A szlovákiai magyar szerzõk közül Fábry Zoltán jelentõsen hozzájárult Petõfi szlo-
vákiai megjelenítéséhez, más nagy költõkkel együtt (Csokonai, Ady, Tóth Árpád, Jó-
zsef Attila). Igaz, Fábry Zoltán nemcsak a költõ mûveit említi, hanem emberi tulaj-
donságait is feltárja (bár nem annyira, mint a költõ feleségének életrajzírója, Szana
Tamás Petõfiné címû könyvében). Petõfi és Kisfaludy Károly negatív kapcsolatával
összefüggésben írja: �Petõfi a legnagyobb magyar költõ, de mint kritikus, gyakran
túlzott.�26 A költõ debreceni tartózkodása idejébõl maradt ránk egy szinte anekdoti-
kus megjegyzése: �Mennyi szalonna és hízó van itt � csodálkozott Petõfi �, a szel-
lem mégis annyira sovány, hogy csörömpölnek a bordái. Itt ha könyvet is vesznek,
talán csak azért, hogy szalonnát takargassanak vele.�27 (Egyébként ebbõl is érezhe-
tõ, hogy a költõ magyarsága emberi és természetes volt, nem �statisztikai� és na-
cionalista, hiszen sajátjaival szemben is tudott kritikus lenni.)

Elfogadható � bár szokatlan � Käfer István szlovakista megállapítása, aki tudja
(lásd Petõfi és a szlovákok címû tanulmányát a Szlovák�magyar összefüggések cí-
mû könyvében [1984]), hogy �a mai összesítõ magyar�szlovák Petõfi-kép ugyanúgy
hordozza magában a múlt visszafojtott örökségét, mint a mai magyar�szlovák kap-
csolatok komplexumát�.28 Käfer gátlások nélkül és azzal a kockázattal, hogy meg
nem értéssel találkozik mind a magyar, mind a szlovák oldalon, azt írja: �Petõfi nem
azért része a szlovák történelemnek is, mert szlovák származású vagy több emlé-
ke fûzi Pozsonyhoz, Selmecbányához és más mai szlovák városokhoz. Petõfi a szlo-
vákoké is épp azáltal, ami által a magyaroké: költészetében a közös haza gondjait
fejezi ki, és ez a szlovákok közös hazája is volt. Ha megoldjuk a közös haza problé-
máját, többé nem okoz semmi gondot Petõfi szlovák származása sem. [...] A törté-
nelmi Magyarország [Uhorsko] objektív tényének tagadása (elutasítása) szlovák ol-
dalról ugyanolyan anakronizmus és nacionalizmus, mint az ország kisajátítása ma-
gyar nemzeti országként magyar oldalról. A magyaroknak le kell mondaniuk az ezer-
éves múlt hamis, nemzeti trikolórból öntött glóriájáról, a szlovákoknak pedig a ha-
sonlóan hamis bánatos megnyilvánulásokról az ezeréves magyar elnyomás miatt.
[...] Örülnünk kell, hogy van olyan költõnk, mint a szlovák származású Petõfi Sán-
dor, aki nem mint világirodalmi jelenség kapcsolódik a szlovák mûvelõdés áramgyû-
rûjébe, hanem mint saját jogú, testvérnemzeti, rokon hagyomány, hiszen Petõfi nem
külföldön járt Pozsonyban vagy Selmbecbányán, ahogy Janko Krá¾ sem Pesten vagy
Juraj Palkoviè az ország különbözõ tájain.�29 Emellett Käfer elismeri, hogy �a szlovák
irodalmi és kulturális élet szerényebb a nem nagy magyartól is, s fokozott nehézsé-
gekkel kellett megküzdenie�.30

Käfer azt az alapvetõ tényt is említi, melyet nem emleget (mert perel) sem a szlo-
vák, sem a magyar oldal: �A szlovák nacionalizmus ugyanúgy nem értette Janko Krá¾
költészetét, ahogy a magyar Petõfiét.�31

És azokkal az idõkkel kapcsolatban, amikor a szlovák és a magyar irodalomban
a klasszicizmus utózengéseit felváltják a romantikus tendenciák, és mindent megbé-
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lyegez a történelmbe való visszatérés, Käfer szimpatikusan ellentmond és megjegyzi:
�Ahogy Petõfi sem énekelt leopárdprémbe öltözott honfoglalókról, Krá¾nak szintén
nem volt szüksége hajdani patinával, román stílusban ábrázolt Svätoplukbeli Slávia fi-
gurákra... S a nemzeti gondolat nem elsõdleges Krá¾ költészetében, az összes nem-
zeti érzékenység és elnyomás ellenére sem, csak a forradalomhoz, a nemzet meg-
emeléséhez szükséges eszme részét képezi. De Krá¾ igazi szlovák � ahogy Petõfi ma-
gyar � nemzeti költõvé vált, éppen népiessége és származása miatt.�32

Arról, hogy Petõfi Sándor költészete a rosszakarók ellenére is pozitívan befolyá-
solta a szlovák kulturális és irodalmi életet, a ma már elfelejtett (1931-ben 26 éve-
sen elhunyt), de a két világháború közötti szlovák irodalomkritika különleges egyé-
nisége, Ján Igor Hamaliar is szól. Peter Kompi� Oslobodite¾ [Felszabadító] címû re-
génye recenziójában (egyébként a könyv a dél-szlovákiai magyarok életérõl szól
Csehszlovákia megalakulása után), bírálva az író prózáját, költészetérõl elismerés-
sel állítja, hogy �Kompi� költõi mûveiben könnyedség, népdalszeretetébõl áradó dal-
lamosság észlelhetõ, és bizonyos mértékben a szerzõre vitathatatlanul jótékonyan
ható Petõfi Sándor elsimított versformája is�.33

Petõfi Sándort tehát magukénak vallják az értelmes magyarok és az értelmes
szlovákok is, s választásuknál az érték a döntõ � a költõi és az az emberi érték.
A szlovák nacionalistát nemcsak az irodalmi értékek megbecsülése szabadíthatná
meg a költõ iránti gyûlölködéstõl, nemcsak a büszkeség, hogy szlovák szülõk adtak
a magyaroknak ilyen költõt, hanem az is, hogy a költõ szlovák származását nem cá-
folja a magyar irodalomtörténet sem, több helyen találunk megjegyzést Petõfi �örö-
költ szlovák misztikus hajlamai�-ról.34 Illyés Gyula a Petõfirõl szóló könyvében emlí-
ti, hogy az anyja (a gyengéd Hrúz Mária, aki bár tudott magyarul, de � Arany János
tanúsága szerint, aki Sándor barátja volt � a kiejtése hibás volt) a szülésnél �szlo-
vákul vajúdott�. Illyés könyvében találjuk azt a mondatot is, melynek értelmét
metaforikusan is felfoghatjuk: �Végre bentrõl gyermeksírás hangzott, a csecsemõk
nemzetközi panasza.�35 Emil Boleslav Lukáè az Apostol fordításának utószavában
egyértelmûbben fogalmaz: �Petõfi származása egyszerûen tény, sehogy sem titkolt
a magyar irodalomtörténetben.�36

A magyar költõ soha nem mondott le szlovák szüleirõl, apjáról például azt mond-
ta, hogy �azt a kis köpcös hentest minden becsületes ember szerette, mert a be-
csületes emberek szeretik egymást�.

Csakis szánalmasnak lehet nevezni azokat a minõsítéseket, hogy �méltatlan fiú�
vagy �ádáz statisztikai magyar�, ugyanez érvényes arra az állításra is, hogy a költõ
�rabszolga módon� megmagyarosította vezetéknevét. A költõ azonban teljesen ter-
mészetesen és jogosan cselekedett, verseit írói álnév alatt jelentette meg, ami
a szlovák irodalomban is megszokott volt: Žarnov polgári neve �ubík, Zvonický ne-
ve �ándor, Strmeò pedig nem más, mint Bekényi. (A tótmegyeri származású költõ
esetében nem a magyar vezetékneve szlovákosítása volt természetellenes és meg
nem értett, hanem az, hogy a Gardista címû újságban 1943. július 3-án tiltakozott
Lukáè és Szalatnai Fekete vizek partján [Na brehu èiernych vôd] címû magyar vers-
gyûjteménye kiadása ellen, nem értve, hogy ez a könyv egyaránt szolgálja a magyar
költészetet és a szlovák olvasót.)

Ha a Kultúrában megjelent cikk írója elolvasná Petõfi verseit, könnyen megérte-
né � például a híres Alföld által is � a költõ nemzetiségváltását, és talán rájönne,
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hogy a mélyen megéltet és átvészeltet megérteni sokkal nehezebb, mint lapos,
rossz, mûvelt közösségben rég elutasított demagógiát gyártani. És azok, akik Kis-
kõrössel és ennek akkori szlovák lakosságával argumentálnak, visszaemlékezhet-
nének �títnický Maïarské rapsódie címû írására [Magyar rapszódiák, 1956]: �Szil-
veszterrõl újévre virradó éjszakán Kiskõrösön a szlovák Mária Hrúzová, egykori szol-
galány, fiút hozott világra; gyengét, nyomorúságosat, ezért még a születése napján
megkereszteltette. Nem mindig helyesen ejti ki az anya a magyar szavakat, amikor
fia szájába adja õket, mégis a legnagyobb magyar költõ lesz belõle, a legnagyobb
magyar, aki mesterien bánik a magyar nyelvvel.�37 És ami a legfontosabb: �Nem Kis-
kõröst, de Félegyházát, ahova nem sokkal késõbb átköltöznek, tekinti Petõfi szülõ-
helyének: hiszen itt élnek a kunok, a legõsibb és a legtisztább magyarok leszárma-
zottai.�38 A költõ származását mint tényt teljesen természetesen említi a szlováko-
kat védõ Scotus Viator is, aki ismeri a magyar viszonyokat, és akinek álláspontja fo-
kozatos átalakuláson megy keresztül: eleinte a magyarokat védi a németekkel (oszt-
rákokkal) szemben, majd a szlovákokat a magyarokkal szemben, s végül a Cseh-
szlovák Köztársaság megalakulása után a szlovákiai magyarokat (lásd a Nové
Slovensko címû könyvét [Új Szlovenszkó, 1924]). A Národnostná otázka v Uhrách
[Nemzetiségi kérdés Magyarországon, 1913] címû könyvében ezt írja: �Petõfi Sán-
dor, a híres magyar forradalmi költõ, akit gyakran magyar Burnsként emlegettek, aki
nagy lírai tehetséggel egyesítette Theodor Körner harci lelkesedését � szintén szlo-
vák származású volt.�39 A mûvelt Jozef �kultéty, aki annak idején magyarul is írt,
magyar folyóiratokban közölte mûveit (szlovák irodalomról, természetesen), bizonyo-
san �túr és a forradalmi évek hatására elutasítja a magyarságot és a magyar iro-
dalmat mint a szlovákok számára szükségtelent. A nagy magyar költõt Petroviè-
Petõfiként említi, de végül is Petõfirõl szól (bizonyára az akkori legnagyobb irodalmi
tekintély � Hviezdoslav � hatására), és elismeri, hogy �a költõ az 1840-es évektõl
a magyar irodalom ékessége és rendkívüli magyar lélekébresztõ�40, s ezen mit sem
változtat, hogy szlovák szülõk gyermeke volt. Albert Pražák a Comenius Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Jozef �kultétyrõl szóló kötetében (1924) a magyaro-
sítási törekvéseknek az irodalomba való behatolásával kapcsolatban írja: �Mindez
ellen azonban csak a harc volt lehetséges. �kultéty nem kímélte a harctól sem
a kulturális környezetet, sem a magyar irodalmat. Szlovákok egyszerûen nem tanul-
mányozhatták, és nem is fordíthattak belõle. Amikor 1893-ban Fr. O. Matzenauer
Beòovský Petõfi lírai verseinek szlovák fordítását kiadta, �kultéty nyomatékosan til-
takozott ez ellen, azt hangsúlyozva, hogy a nemzetnek nincs ideje a magyar iroda-
lomra. »Bárki által fognak kényszeríteni a magyar kultúra elismerésére, csak a szük-
séges önvédelem jele, ha elfordulunk tõle. Az erõszakos magyarosítás idejében
csakis szükségletbõl fordulhatunk a magyar irodalomhoz � mindenki saját foglalko-
zása, szükségletei szerint. A harc az harc. Hogy a magyarok szintúgy fogják fel, azt
bizonyítja, hogy õk is ignorálják a szlovák irodalom mûveit!«�41

�kultéty nem épp ritkaságnak számító kettõs mércéjérõl Pražák rögtön meg is
jegyzi: �Ebben a harcban a magyarosítás ellen �kultéty elnézõ a nemzetileg langyos
vagy teljesen elhidegült szlovák nemességgel.�42 (Mint tudjuk, Petõfi a nemességet
elutasította.)

A �megszálló� elmélet szerzõjének szemével nézve a Petõfi-problémát, Ján Kol-
lár sem lehetett a legtisztább szlovák (a már említett Scotus Viator ezt írja róla: �Az
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erõ, amellyel pesti egyházközségének elmagyarosítása vagy elnémetesítése ellen
szegült, gyakori támadásokat idézett elõ személye ellen, melyeket készségesen vis-
szafizetett kamatostul. Kollárban semmi nem volt a híres szlovák alázatosságból,
és ha elszántsága és férfiassága gyakrabban fordult volna elõ honfitársai között,
a szlovákok helyzete Magyarországon bizony más lenne ma�43), hiszen a csehek is
igényt tartanak rá. Történelmi tény marad, hogy a pesti szlovák evangélikus temp-
lomban konfirmált a tizenkét éves Sándor (a Deák téri templomban). S ha már
a cikk írója nem is, de legalább a képzett költõ-fõszerkesztõ tudhatná azt is, hogy
Petrovics átalakulásáról Rudo Brtáò is ír, a költõ osztálytársait, a Szeberényi fivére-
ket említve, akik közül az egyik (Lajos) magyar lett, a másik (Ondrej) a szlovák iro-
dalomnak adta lelkét (Slováci a sloboda [Szlovákok és szabadság], Pravda a poeti-
ka [Igazság és költészet] címû regénye új kiadásban 1996-ban jelent meg a nagyla-
ki szlovákok jóvoltából; a Národné novinyban megjelent munkái közül: Sládkoviè a
Petõfi v Banskej �tiavnici [Sládkoviè és Petõfi Selmecbányán, 1876], Mária Hrúzová
[Hrúz Mária, 1873]), bár mindketten, akárcsak Petõfi, Daniel Lichard tanítványai vol-
tak Selmecbányán. A nemzetiségi hovatartozás szabad jogáról vall a közelmúltban
történt Pockody fivérek esete is, közülük az egyik � Bábi Tibor írói álnév alatt � ma-
gyar, a másik � Alexander Pockody � szlovák író lett, s a világ nem dõlt össze, sõt,
két világ lett gazdagabb (kulturálisan) � a magyar és a szlovák is, és egyben az em-
beri is.

A Kultúra szerkesztõjének és fõszerkesztõjének tudnia illene azt is, hogy Petõfi
szobrát (melyet Fadrusz János szeretett volna elkészíteni, tervérõl 1902-ben nyilat-
kozott) végül is Radnai Béla (Fadrusz tanítványa) készítette el: a szobrot 1911.
szeptember 8-án avatták fel ünnepélyesen. Az elsõ Csehszlovák Köztársaság meg-
alakulása óta a szobor helyén Hviezdoslav szobra áll, Petõfi szobra pedig valame-
lyik pozsonyi istállóban végezte, ahol a Sarló mozgalom tagjai 1931. szeptember
29-én koszorút helyeztek el rajta, valamint magyar, cseh, szlovák, szerb, horvát, uk-
rán, lengyel, román és bolgár nemzeti trikolórt, hogy így nyilvánítsák ki a költõ irán-
ti tiszteletüket és közép-európai hovatartozásukat. A szobor sokkal inkább való
a pozsonyi Medikuskertbe mint a Kultúra egyes cikkei a szlovák kultúrába. Arról is,
ami dühít, amivel nem értünk egyet, lehet mûvelten írni, nem bután, lekicsinylõen.
A Kultúra �megszálló� terméke meglehetõs szánalmasságról vall, és nemcsak Pe-
tõfi miatt, de azért is, mert a cikk írójának a szemét a Duna-parti �cseh oroszlán�
is szúrja, holott azokat az idõket idézi, mikor a szlovákok elõször nyilvánulhattak
meg államalapító nemzetként.

Úgy gondolom, hogy a világhírû költõ elleni agresszív diszkreditációs kísérletnek
semmi köze a kultúrához, semmi köze a korrekt szlovák gondolkodáshoz, amely
még szerencsére nem halt ki, holott ennek egyesek ördöngõsen ellenállnak, saját
nemzetük kárára.

Ebben az esetben is láthatjuk, hogy a �nemzeti� jelzõ nem mindig értékalkotó
kategóriát jelent. Igaz, Petõfi magyar költõ volt, de költészetének hatása nincs nem-
zetileg behatárolva, más nemzetek is magukénak tekintik (csak némely �szlovákok�
mondanak le róla, a fõváros �megszállóját� látva benne, árulót, renegátot), melyek
talán nem is tudják, kik a magyarok vagy a szlovákok. Multinacionalitásban, bizo-
nyos univerzalizmusban, nemzeti és nyelvi határok nélküli befolyásolásképesség-
ben rejlik a költészet nagysága. Bölcs az a nemzet, amely ki tudja használni költõ-
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je nemzetfelettiségét; bölcsességrõl nehéz ott beszélni, ahol a költõ egyirányúság-
ba vagy bizonyos fajta nemzeti hûségbe ütközik. Talán nem éppen tapintatosan
hangzik, de érdekes lenne figyelni Petõfi költõi sorsát, ha szlovákul írt volna... A vá-
laszt kereshetjük a szlovák Janko Krá¾, a nagy szlovák költõ sorsában. Miért van ez
így? Nehéz megválaszolni, talán lehetetlen.

Idézzük még egyszer Pavol Bohu�t, az alföldi szlovák költõt, onnan, ahol Petõfi
�szeretett síkságunknál is termékenyebb életével szinte mindenütt jelen volt ebben
a Pannóniánkban. [...] A nyelv, mellyel a szabadságot, a szerelmet és minden elnyo-
mási ellenszenvet ünnepelt, más, mint a miénk, de ez nem volt akadály, hogy ért-
sük, mirõl beszélt. Mondanivalója mintha érzelmek eszperantója által lenne közve-
títve, és össznépi megértéssé vált. A mûvészet legmagasabb piedesztáljára emelt
nép szava, amely századokban is ritkán születik.�44

S végezetül Alexander Matu�ka tollából: �Vannak költõk, akiket a nemzetek szí-
vükben õriznek; õrizzük szívünkben most, a pirkadó idõk hõsei napján: Petõfit,
Janko Krá¾t, Adyt, Hviezdoslavot.�45
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PETER ANDRU�KA

SÁNDOR PETÕFI IN THE SLOVAK LITERATURE

The study stems from the polemic reaction on non-qualified reflection of the
life of S. Petõfi in the magazine Culture. At the same time the study deals with
the extensive translation work of several Slovak poets and translators
(Hviezdoslav, Smrek, Lukáè and others), who have merit in the fact that the lit-
erary works of the Hungarian poet S. Petõfi are accessible even for all Slovak
persons interested in this poetry and thus it is unreasonable to be surprised
on the fact that despite the Slovak origin he became a world-known Hungarian
poet. In life - even in literal - not national belonging, but artistic and human val-
ues of the work is the contribution to cultural development. Sándor Petõfi has
in the Slovak cultural environment its honorary and unsubstitutable place,
because he was the creator of intimate lyrics that did not lack extents of uni-
versality from the point of view of multi-personality and multi-ethnics and its
creation served for thoughts of human equality, freedom, and love.
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