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A szlovák tudományosságnak kétség-
telenül jelentős eredménye a mű ki-
adása. A szlovák nép ez ideig nem ren-
deklezett hasonló kiadvánnyal, és szlo-
vák nyelvű enciklopédia vagy lexikon 
hiányában cseh és magyar nyelvűeket 
használt. 1932-ben megjelent ugyan 
Pavol Bújnák, szerkesztésében egy há-
romkötetes lexikon, a Slovensky slov-
nik_ naucny (Szlovák lexikon), de az 
magán viselte a szlovák tudomány ak-
kori elmaradottságának és a szlovák 
múlt és jelen fel tárat lanságának je-
gyeit. Csak a második világháború után 
történtek először kísérletek marxista— 
leninista szellemben szerkesztett lexi-
konok kiadására, de a kitűzött célt 
egyik sem ér te el. Éppen ezért kell po-
zitívan értékelni ezt a vállalkozást. 

Mint az eddig megjelent két kötet 
tanúsítja, az Encyklopedia Slovenska 
lényegében honismereti m ű : az első 
olyan enciklopédia, amely egységes ké-
pet ad Szlovákia történelmi fejlődésé-
ről és jelenéről. A hat kötetre terve-
zett munka lexikonszerűen, szócikkek-
ben tá r ja fel a tudományágak jelenkori 
ismeretanyagát Szlovákia vonatkozá-
sában, és mint ilyen, magában foglal-
ja a természet (táj), a nép, a gazdaság, 
a politika, a tudomány, a művelődés és 
a művészet címszavakhoz tartozó ada-
tokat. A lexikon szerkesztői emellett 
tekintettel voltak a legfontosabb nem-
zet- és államközi vonatkozásokra is, 
amelyek keretében Szlovákia fejlődése 
lezajlott, valamint minden olyan je-
lentős eseményre, amely fejlődését 
meghatározta. Ebből a szempontból 

nagy figyelmet fordítottak a cseh és 
magyar kapcsolatok feltárására, illetve 
ismertetésére. 

A vállalkozás fontosságára muta t az 
a körülmény, hogy az enciklopédia 
előkészítésére és szerkesztésére a Szlo-
vák Tudományos Akadémia keretében 
Enciklopédiái Intézetet hívtak életre, 
amely ezernél több belső és külső mun-
katársat foglalkoztat. A hat kötet 
1977—1982. között folyamatosan jelenik 
meg és kb. 20 000 szócikket és 10 000 
illusztrációt fog tartalmazni. 

Az eddig megjelent két kötet szer-
kezete, szempontjai, szócikkei sej tetni 
engedik a további kötetek jellegét. Ez 
m á r most — a teljes mű megjelenése 
előtt — módot ad az eddig végzett 
munka értékelésére és bizonyos követ-
keztetések levonására. 

A kiadvány legnagyobb értéke nyil-
ván adatgazdagságában van. Használó-
ja jószerével megtalál benne mindent , 
ami a feldolgozott tudományágak kö-
rébe tartozik. Az enciklopédia szer-
kesztői valóban nagy igyekezettel gyűj-
tötték össze az olvasók érdeklődésére 
számottartó anyagot, olyannyira, hogy 
jónéhány tucat kevésbé fontos szócikk 
is bekerült az eddig megjelent köte-
tekbe. Ilyenek például: Antonius, Pius 
római császár (a germánokkal és kvá-
dokkal volt csupán kapcsolata), Ba-
loghy György polgári jogász (a mi lexi-
konainkban n e m szerepel), Burgio. 
Giovanni egyházi tisztségviselő (semmi 
kapcsolata nem volt a Felvidékkel) 
stb. Ezzel szemben az eddig megjelent 
kötetekből hiányzanak olyan szemé-
lyek és fogalmak, amelyeknek az en-
ciklopédiában lett volna a helyük, 
mer t ilyen vagy olyan formában kap -
csolódnak Szlovákia történetéhez vagy 
művelődéséhez. Nem került be az en-
ciklopédiába például Ady Endre, bár 
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kapcsolattörténeti szempontból indokolt 
lett volna, hiszen hatása a szlovák köl-
tészetre közismert. Érthetetlenül 
hiányzik a névsorból Balogh Edgár, 
akinek nemcsak mozgalmi múl t ja , ha-
nem irodalmi munkássága is jelentős 
mértékben kötődik Szlovákiához. De 
hiába keresné a használó Batsányi Já-
nos nevét, aki — mint közismert — 
Kazinczyval és Baróti Szabó Dávid dal 
(ő viszont szerepel!) együtt Kassán 
1787-ben megalapította és szerkesztette 
az első magyar irodalmi folyóiratot, a 
Magyar Museumot. Nem szerepel az 
enciklopédiában Dayka Gábor sem, aki 
1784—96. között Kassán, Lőcsén és 
Ungvárott működött. Erősen kifogásol-
ható még Barta Lajos, a marxis ta szel-
lemű Új Szó egykori szerkesztője, a 
kommunista Bányai Pál író, továbbá 
Czabán Samu, a szocialista tanítómoz-
galom és az Új Korszak pedagógiai fo-
lyóirat szerkesztője, továbbá Darvas 
János, Darkó István, Dobossy László, 
Dömötör Teréz, Háber Zoltán, Il\ku Pál, 
Jócsik Lajos író, valamint Gerő Gusz-
táv és Hermély Viktor festőművész ki-
maradása. Gombaszög szerepel ugyan, 
mint cikk, de egy fél mondatnyi uta-
lás sem történik arra, hogy közelében 
alakult meg 1928-ban a Sarló. 

Még inkább kifogásolható, hogy az 
enciklopédia bizonytalanságban hagyja 
használóit a tárgyalt személyek jelen-
tős részének nemzetiségét illetően. Ez 
abban nyilvánul meg, hogy nem tünte-
ti fel a nem szlovák nemzetiségű 
személyek esetében nemzeti hovatar-
tozandóságukat, mi több, utónevüket 
szlovákul írja, tehát a kevésbé tájéko-
zott olvasó szlováknak t a r tha t j a őket. 
Pár százra tehető ezek száma. Íme né-
hány példa: A! api, Julius (helyesen: 
Alapy Gyula); Angyal, Vojtech (Béla); 
Aranyossy, Achác (Ákos): Asbóth. Ján 
(János); Bajusz, Michal (Mihály); Ba-
kóc, Tomás (Tamás): Bókai, J án (Bó-
kay János) stb. A magyar királyok, fe-
jedelmek és főúri családok származása 
tekintetében is bizonytalanságban hagy-
ja az enciklopédia a gyanútlan hasz-
nálót, mert nemzeti hovátartozandósá-
guk jelölésére az „uhorsky", azaz „ma-
gyarországi" jelzőt használja, amely az 
első világháború végéig Magyarország 
valamennyi népét-nemzetiségét, tehát a 
szlovákokat is magában foglalta. Rá-
adásul utónevüket, szlovákul tünteti 
fel. Apponyi György például így szere-
pel: Apponyi Ju ra j , Andrássy Gyula — 
Andrássy Julius, Bethlen Gábor — 
Bethlen Gábriel stb. 

Az utónevek használatában leginkább 
az a megtévesztő, hogy az enciklopédia a 
nyilvánvalóan magyar nemzetiségűek 
utónevét is javarészt szlovákul (pl. Czeg-
lédi, Stefan; Dugonics, Andrej stb.), s 
csak kivételesen magyarul (Bartók Bé-
la, Czuczor Gergely, Győry Dezső stb.) 
í r ja . Viszont más nemzetiségűek — 
például csehek, németek, oroszok — 
esetében az illető nemzet nyelvén sze-
repel az utónév: Ales, Mikolas; Berté, 
Heinrich; Beethoven, Ludvig van; Bo-
gatyrjov, Peter Grigorjevics stb. 

Nem mentes az enciklopédia a hely-
telen meghatározásoktól, téves adatok-
tól sem, elég sű rűn elmulasztja a fon-
tos adatok közlését. Így Berkó Sándor-
ral kapcsolatban azt állapítja meg, 
hogy 1939-ben Ez nem legenda címmel 
verskötete jelent meg, holott ilyen cí-
m ű kötete nem látott napvilágot. Csák 
Máté mint Matús Cák szerepel, s nem-
zetisége nincs feltüntetve. Vele kap-
csolatban ezt „ál lapít ja meg" az encik-
lopédia: „Csák Máté a szlovák törté-
netírás és irodalom legendás a lakja i 
közé tartozik." A Stúr korának és a 
Matica nemzedéke számára a szlovák 
múl t romantikus hősévé, „Csák Maté 
földje pedig a szlovák fejedelemség 
prototípusává vált". (Ld. I. köt. 351 
old.) Bocskai István mint Boeskay Ste-
fan szerepel, nemzetisége nincs fe l tün-
tetve. Gvadányi József nevét szlováko-
san ír ja (Gvadáni, Jozef) és nem szól 
fő művéről, az Egy falusi nótárius bu-
dai utazásáról. Greguss Ágost nevét 
ugyancsak szlovák helyesírással í r ja 
(Gregus, Augustin) és elhallgatja, hogy 
magyar nemzetiségű. Hajnóczy József 
esetében is ez történik, azonkívül az 
enciklopédia nem mondja ki világosan, 
hogy Hajnóczy a magyar jakobinusok 
mozgalmának tagja volt. Hatvani Ist-
ván is mint Hatvani Stefan szerepel az 
enciklopédiában, és a szócikkből csak 
közvetve derül ki, hogy magyar nem-
zetiségű volt. Hvozdzik Ján, alias Ju-
hász Jánossal kapcsolatban nincs tudo-
mása a szócikk szerzőjének arról, hogy 
nevezettnek Budapesten, 1956-ban a 
csehszlovák—magyar könyvkiadás ke-
retében Pókhálóban címmel gyilkos 
pamfle t je jelent meg az első Csehszlo-
vák Köztársaság polgári politikusairól. 
A Gáspár Imréről szóló irodalom fel-
sorolásából sajnálatosan kimaradtak a 
róla szóló magyar monográfiák és ta-
nulmányok. 

Nem hagyható szó nélkül az sem, 
hogy az enciklopédia szerkesztői hely-
telen írásmódot használnak a magyar 
hírlapok, folyóiratok címének, valamint 
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a magyar egyesületek, társaságok stb. 
nevének írásában. A több 6zóból állo 
címeknek, illetve neveknek következe-
tesen csak az első betűjét ír ják nagy-
betűvel, a többit pedig kisbetűvel (pl. 
Barsmegyei népszava, Gömöri munkás, 
Felvidéki nemzetőr, Magyar figyelő, 
Csehszlovákiai magyar tudományos, 
irodalmi és művészeti társaság), holott 
valamennyit nagybetűvel kell írni. Za-
varólag hat az is, hogy a megengedett-
nél több a sajtóhiba a magyar könyv-
címekben. Ez vonatkozik elsősorban 
Győry Dezső műveire (A láthatat lan 
gázda — gárda, Füfiének — Férfiének, 
Viharvilág — Viharvirág stb.), de nem 
mentesek a sajtóhibáktól Bábi Tibor, 
Illés Béla, Járná József, Jókai Mór, 
Juhász Árpád és mások könyvcímei 
sem. Persze akad egyéb sajtóhiba is. 
Egy cseh írónő, Tilschová neve pél-
dául egymás után kétszer Tischlová-
nak van szedve. 

Végül, de nem utolsósorban szólni 
kell az enciklopédia mintaszerű meg-
formálásáról. A francia modellekre 
emlékeztető kiadványnak mind tipográ-
f iá ja , mind graf ikája valóban nagy 
szakszerűségről és magas ízléskultúrá-
ról tanúskodik. Az ofszetnyomással ké-
szült köteteknek ki tűnő a papírja, kö-
tése és borítója, jók a fekete és a szí-
nes illusztrációk, és nagy hozzáértés-
ről tanúskodik a képszerkesztés. A szlo-
vák könyvművészet igazi remeklése az 
Encyklopedia Slovenska. 

Sándor László 

1 Í E R E S Z T U R I N É P I N T É R M A R I A : 

ADALÉKOK 
FELSŐCSATÁR TÖRTÉNETÉHEZ 

( K i a d j a : F e l s ő c s a t á r K ö z s é g i T a n á c s V. B . 
S z o m b a t h e l y , 1978. 139 o ld . ) 

Ez a sokoldalúan tar talmas könyv 
nemcsak a hazai honismereti i rodal-
mat gazdagítja, hanem értékes doku-
mentuma a horvát településtörténetnek 
és néprajznak is. Kereszturiné Pintéi-
Mária a Vas megyei Felsőcsatár 
(amelyhez a szomszédos Alsócsatárt is 
hozzácsatolták) természeti viszonyainak 
ismertetése után vázolja a község tör-

ténetét. A horvátok a XV. században 
települtek le Felsőcsatáron. A szerző 
főleg gazdaságtörténeti adatokkal szem-
lélteti a lakosság életét, szolgáltatásait, 
amelyek között a szilvaaszalás és a 
kenderfonás is szerepel. A lelkésznek 
kereszteléskor, vízkeresztkor kenyeret 
és lenvászon kéztörlőt adtak. A XVII. 
század második felében a jobbágyok 
két-két napot szolgálnak a hajdina-
aratásnál, ami ennek a gabonafélének 
folyamatos termesztésére utal. A XVIII. 
század végén a tanítónak külön meg-
fizetik, ha a gyermekeket az írásra és 
az olvasásra megtanítja. A temetési 
szolgálatnál a tanítónak is jár egy ke-
nyér. 

A szerző tanulságosan jellemzi a mai 
Felsőcsatár életének kibontakozását. 
Szól a földosztásról, a termelőszövetke-
zetekről, a talkumbányáról, a kul túrá-
iis életről, a nemzetiségi jogokról. 
Majd részletesebben ismerteti a falu 
néprajzát. Az egykori borona- vagy 
sövényfalú házak magja a kemencés 
konyha volt. Megemlékezik néhány ru-
haféléről, bútorról, a len- és kender-
feldolgozásról. Bővebb figyelmet fordít 
a szokásokra — így a komálásra, a la-
kodalomra, az öreg legényeket és leá-
nyokat kicsúfoló rönkhúzásra, az eddig 
alig, ismert rozmaringszedésre, amely-
nek az a lényege, hogy a legények far-
sang utolsó keddjén énekelve, zeneszó-
val meglátogatják a leányos házakat, 
ahol a leányok rozmaringot tűznek a 
legények kalapjára, s meg is vendé-
gelik őket. A fairsang végét Felsőcsatár 
horvátjai egy szalmabáb eltemetésével 
jelzik. Egész csokorravalót találunk a 
könyvben az emberhez, az állatokhoz 
fűződő hiedelmekből. A népdalokat, a 
betlehemes énekeket, egy balladaszerű 
történet szövegét magyar és horvát 
nyelven is közli a szerző. Tanulságos 
lenne azt a csak említett , kéziratos, 
horvát nyelvű énekes könyvet kiadni, 
amelyben különböző alkalmakra szánt 
dalok találhatók. A fényképek jól ki-
választottak és néprajzi szempontból is 
értékesek. Mándics Mihály körültekintő 
előszava hozzájárul a kiadvány értéké-
hez. 

Gunda Béla 


