
S Z E M L E 

A STÚR-ISKOLA KÖLTÉSZETE 

(Viktor Kochol könyve : Poézia stúrovcov. 
Bratislava, 1955. Slovenská akadémia vied 
kiadása. 370 1.) 

A szlovák irodalom történetének a Stúr-
iskola az egyik legérdekesebb fejezete. Ha 
irodalomtörténész is fog Stúrnak.és követői
nek, közvetlen munkatársainak a feldol
gozásához, még a legcsekélyebb részletek 
méltatása vagy feltárása esetében is szem 
előtt kell tartania a nagy kérdést: a szlovák 
irodalmi nyelv megteremtésének, a szlovákok 
nemzetté válásának kérdését. Ez az a pont, 
ahol nehéz a szó szoros értelmében vett 
irodalomtörténetet és a politikai történetet 
elválasztani egymástól. Beszélhetek-e magá
ról Stúrról, de a nagy költőkről — neve
zetesen éppen azokról, akikről e szép mono
gráfiában is szó van : Samo Chalapkáról, 
Sládkovicról, Jankó Kralról, Ján Bottoról 
vagya Stúr.-iskola bármelyik másik munkásá-

j ról anélkül, hogy irodalmi munkásságuk és 
művük mellett politikai szereplésük, harcuk 

• szóba ne kerüljön? Vegyük elő az irodalom
történeteket, monográfiákat : akár Vléek 
vagy Mráz irodalomtörténeti kézikönyvét, 
akár az olyan gazdag filológiai apparátussal 
megírt tanulmányt, mint Pisát kiváló 
analízise : „Jankó Kráf a jeho Dráma sveta" 
(Jankó Krár és Világdrámája). Még lehet-e x pontosan mondani, hogy Stúrnak, az első 
szlovák nyelvű politikai lap, a Slovenskje 
národiíje novini szerkesztőjének a működésé
ben hol a határ az író, az irodalomszervező 
és a nemzetépítésnek az adott nehéz viszo
nyok között embertelenül nagy feladatát 
végző politikus között? A Stúr-iskola ese
ménytörténete sem teszi ezt lehetővé, — 
de eleve kizárja a merev elválasztást az az 
elvi alap, amelyről Stúr kortársait írásra, 
alkotásra buzdította: az író nemzetének 
vezére, ott kell tartania a kezét a kor ütő-

""Vegyük elő mindazt, amit az igen gazdag 
Stúr-irodalom eddig produkált: akár Húrban 
§t úr-életrajzát, akár a szlovák irodalom
történetek idevágó fejezeteit, — de gondol
junk Flora Kleinschnitzová részletes 
Sládkovií-életrajzára, Albert Praiák ismert 
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monográfiájára az irodalmi Lőcséről, Milan 
Pisát tanulmányára: Pociatky básnickej 
skoly Stúrovej (Stúr költői iskolájának 
kezdetei), vagy már említett Kral'-könyvére, 
Frantisek Votrubának, Alexander Matuskának 
és másoknak ma is elgondolkodtató esszéire : 
egyetlenegy sincs köztük, akinek csak eszébe 
is jutott volna, hogy a kimondottan irodalom
történeti kérdéseket a politikai történeti 
problémáktól elválassza. 

Különösképpen meggondolandó a politikai 
történeti és az irodalmi kérdések szoros 
egybefonódásának ténye akkor, ha magyar 
irodalomtörténész nyúl a Stúr-iskolához. Mi 
okozta 1848/49 nagy, tragikus ellentétét, 
amely végeredményképpen az „európai for- . 
radalom utolsó bástyájának" a bukásához 
vezetett? A magyar kutatónak Stúr neve 
említésekor akarva-akaratlan Kossuth neve 
jut az eszébe! Jankó Kral élettörténete pedig 
Pestre vezeti el:. kezdetben a pesti radikális 
ifjúság eszmevilágába, azzal a mindmáig 
megoldatlan kérdéssel, hogy ismerte-e sze
mélyesen Petőfit, hogy aztán — a kor leg
nagyobb és legtragikusabb paradoxona-
ként — a pesti börtönben találkozzék vele, 
ahonnan Windischgraetz, a reakciósok reak
ciósa szabadította k i . . . Mindez nem expres-
sis verbis irodalomtörténet. De az vesse ránk 
az első követ, aki népeink nagy sorskérdései
nek felbukkanásakor el tud — l'art pour 
l'art — a jambusokkal és a szerkezeti fel
építés alakulásával pepecselni! 

Csakhogy a politikai és irodalmi kérdések 
ilyen szoros összefonódásának megvan a maga 
igen nagy veszedelme. Sokat beszélünk mosta
nában a múlt vulgáris és túlzottan szkema-
tikus szemléletéről. A szlovák tudomány is, 
a magyar tudomány is azzal akarta fitogtatni 
1945 — és főleg 1948 — után „marxista" 
felkészültségét, hogy az élet gazdag szín
pompáját szürkére, ezerarcúságát merev 
szkémákká egyszerűsítette. Legyünk őszinték, 
nem egy tanulmány — s ami még nagyobb 
baj, mert a jövő nemzedék szemléletét be
folyásolja, — nem egy tankönyv s nem egy 
iskolai irodalomóra feledkezett meg Jankó 
KráF balladáinak alapos költői méltatásáról a 



Hont megyei parasztfölkelés kétségtelenül 
hasznos bemutatása mellett. Bottonál sem 
Jánosik alakjának, sajátosan egyéni, művészi 
beállítása volt a fontos, hanem a kétség
telenül igaz, de igazságában is merev szké-
mává kopott mondat : „Bohatym vzal ä 
chudobnym dával. . . " (A gazdagoktól el
vette s a szegényeknek adta.) Tovább is 
sorolhatnók a példákat, de így is .nyilván
való : a vulgarizálásnak kutatóinknál, kriti
kusainknál, pedagógusainknál egyaránt el
harapózott járványa éppen abban akadá
lyozza meg a jelenségek elemzőjét, amit 
pedig a politikai tényezőknek az irodalomban 
való számontartása tűzött ki maga elé. 
A negyvenes évek nagy sorsproblémái 
vulgáris, álmarxista leegyszerűsítéssel nem 
oldódnak meg, sőt. Mindössze az történt így, 
hogy a régi:— főleg nacionális — előítéletek 
mellé egy csomó újabb" előítélet, téveszme 
került. 

Viktor Kocholnak előttünk fekvő jelentős 
monográfiája nyilvánvalóan ezen a bajon 
akart segíteni. A távolabbi s közelebbi múlt 
előítéleteinek és tévedéseinek a felszámolásá
val visszaadja az irodalomtörténetírásnak az 
eredeti rangját, a költők s a költészet elem
zését visszahelyezi oda, ahová valóban 
tartozik : az irodalomtörténet, a poétika
retorika-stilisztika világába. Merész és 
komoly vállalkozás, mint minden, ami meg
rögzött előítéleteket és szokásokat számol fel. 
Ezért önmagában véve is elismerést érdemel. 
De elismerésünk csak fokozódik, ha a mű 
részletes elemzésébe fogunk. 

Monográfia, amely az irodalmat a maga 
helyére akarja helyezni, amely vissza akarja 
adni az írónak eredeti: — költői rangját. 
Hadd nyúljunk hát mi is hozzá a szó művészi 
értelmében is vett „műveknek" az igényével. 
Régen olvastunk ilyen szépen felépített, 
az arányokra is céltudatosan ügyelő s végső 
mondanivalóját ennyire módszeresen meg
közelítő monográfiát. Rövid, a mű létjogo
sultságát igazolni s egy-két téves beállítást 
cáfolni akaró bevezetés után két általános 
jellegű fejezet következik : a stúri költészet 
gazdasági-politikai alapja és összefoglaló 
elemzése, valamint a stúri költők egyéni
ségének a kérdése. Ez után tér rá a szerző a 
könyv lényegére : a négy legnagyobbnak, 
Samo Chalupkának, Andrej Sládkoviénak, 
Jankó Kralnak és Ján-Bottonak az elem
zésére. Az egyes költőkről írt fejezetek 
hosszúsága már önmagában véve is jelzi a 
szerző szándékát : Samo Chalupkának 31, 
Ján Botíonak 35, Jankó Kralnak 86, Andrej 
Sládkovicnak pedig 117 oldalt juttat. Slád-
kovic elemzése a könyv csúcspontja : s ha 
magunkévá tesszük Kochol álláspontját, be 
kell látnunk : méltán, mert szerinte ő fejezte 
ki a legtökéletesebben és legművésziesebben 
egész nemzedéke művészi mondanivalóját. 

Mi ennek a mondanivalónak ajinyeg©-?- -
Egyetlen mondatba foglalhatnánk össze, 
Stúr egyetlen mondatába : „Mi kívántatik 
tehát az igazi költészettől? a természet ölelje 
át a szellemet — ha ezt véghezvisszük, költé
szetet kapunk." Kochol Stúrnak ezt a szerinte 
végeredményképpen még ma is érvényes 
tételét alkalmazza értékmérőül: azt kutatja, 
hogy a négy bemutatott költő közül melyik 
milyen mértékben tudja összhangba hozni 
a szellemet a „tárgyiassággal", mai nyelven : 
a maga szubjektív énjét az objektív világgal. 

"AktTTőzzaszökott a jelenségek vulgarizáló, 
szkematikus magyarázgatásához, Kocholnál 
a formalizmus, az idealista módszer vésze1 

delmét szimatolhatja. Alaptalan a félelem : 
Kochol biztos kézzel festi meg az egyes 
jelenségek társadalmi-politikai hátterét s 
rajzolja meg azt is, hogy az egész St úr-iskola, 
majd pedig az egyes költők működésének 
milyen komoly pozitív hatása lett a szlovák 
társadalom továbbfejlődésére. Kochol elem
zésének — hangsúlyozzuk : elsősorban, sőt 
bizonyos szempontból kizárólag irodalmi 
elemzésének — nem a kérdés formalista 
irányba való terelése az eredménye, hanem 
éppen ellenkezőleg : — azzal, hogy szigorúan 
betartja az irodalmi elemzés sajátos, belső 
törvényszerűségeit s nem kalandozik el 
idegen területre, az általános társadalmi és 
politikai okok és eredmények tisztábban 
látásához is hozzásegít. 

Stúrról macáról keveset szól, mégis — mint 
láttuk — a stúri esztétikából indul ki. Ez az. 
esztétika '— a szlovák polgári értelmiségnek 
éppen a múlt század közepén tapasztalt fejlő
dése következtében — nagy haladást jelent-l
áz előző nemzedék : Kollár ék ̂ neoklasszicista 
racionalizmusához képest. E haladás lényege 
és jelentősége éppen az, hogy a realizmus 
irányába mutat L Kollárék elvont,'okoskodó 
költészete után Stúrék hazatalálnak, az üres 
időfogalom helyett az emberi élet mozgását 
helyezik érdeklődésük középpontjába, szülő
földjük és népük költői lesznek. Jelentőségük 
tehát éppen ott kezdődik, hogy tudatosan 
szembeszállnak „az addigi kizárólag racioha-
lista és megcsontosodott élet- és világ
felfogással szemben" (16.). 

Ki mennyire és hogyan járult hozzá ehhez 
a realista fejlődéshez? — ezzel a kérdéssel 
jellemezhetnénk Kochol költői elemzéseinek 
az alapszempontját. A végeredményt már 
bemutattuk: Kochol szerint Sládkovicé 
a pálma. 

Mind a négy költő elemzése külön-külön, 
önálló tanulmány, de anélkül, hogy ez szét
töredezettségre, a monográfia egységének 
szétesésére vezetne. Kochol az egyes költők
nek — nagyjából közös — témavilágán és 
szintén közös vagy legalábbis hasonló 
eszmei-politikai célkitűzésén kívül Chalupka, 
Sládkovié, Kráf és Botto műhelyproblémáira : 
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műveik szerkezeti felépítésére és nyelvi 
vizsgálatára veti a súlyt. Ebből a szempontból 
műve úttörőitek mondható : a Stúr-iskola 
stilisztikáját, retorikáját, poétikáját még 
senki sem foglalta össze. Nem mindennapi 
feladat : összeállítani az egyes költők szó
kincsének, mondatfűzésének, stilisztikai 
eszközeinek azokat a fordulatait, műveik fel
építésének azokat a sajátosságait, amelyek 
csak rájuk jellemzó'k — s ebből kiindulva 
megrajzolni az író sajátos arcképét, ki
jelölni helyét a realizmus felé haladás útján! 
Ismerjük el azonnal: Kocholnak ez sikerült, 
a négy költő arculata, egyénisége, sajátos 
belső, költői mondanivalója a szlovák 
irodalom ismerője előtt sokkal tisztábban áll, 
még akkor is, ha nem tud vele mindenben 
egyetérteni. 

Stilisztikai és retorikai-poétikai vizsgáló
dási módszerének a középpontjába igen 
érdekes szempontot helyez. Hogy érzékelik, 
mely érzékszerveikkel appercipiálják a Stúr-
iskola egyes költői a valóságot? Persze: 
üres, játékos pszichologizálás volna, ha ez 
az eredetinek mondható, ötletes módszer 
nem állana a már bemutatott mondanivaló 
szolgálatában. A másik szempont, amelyet 
Kochol állandóan a szeme előtt tart i a népi 
elemeknek és az európaiságnak, a költő 
erudiciójának az aránya, az egyensúlya az 
egyes költők műveiben. Szerinte ebből a szem
pontból is Sládkovic a csúcspont. 

Chalupka— aki a Stúr-iskola költői közül 
formai szempontból a népköltészethez talán 
a legközelebb áll — felentős lépést tett a 
kollári költészet elvontságától a realista 
költői kifejezésmód felé, műveiben a szlovák 
folklór jellegzetes hanghordozásával szól hoz
zánk nemzete nagy sorsproblémáiról. Ezt vi
szont nagyjából a Stúr-iskola minden tagjáról 
el lehet mondani. Ami Chalupkára, mint költőre 
sajátosan jellemző, az verseinek monumenta
litása, pátosza. Magasság és mélység egymás 
mellé állításával, képeinek fenségességével, 
az „állni" ige gyakori használatával Chalupka 
költészetének olyan sajátos, egyéni ízt ad, 
mely csakis reá jellemző. A pátosz s a— tegyük 
hozzá mi — kissé merev monumentalitás 
biztosítja átmeneti jellegét a kollári költészet
ből a realistább kifejezésmód felé. Chalupka 
az c.'ső szlovák költő, aki Kollár allegorikus 
világban való bolyongásával és Holty ködös 
szláv ősi világával szemben a Tátra és a 
Duna által határolt szlovák realitásban gyö
kerezik. Egyénileg és művészi szempontból 
is kiegyensúlyozott költő. 

A fejlődésnek sokkal magasabb állomásán 
levő s — mint említettük :— Kochol szerint 
a Stúr-iskola valamennyi költője közül leg
tökéletesebb fokát elért költője Sládkovic. 
Erudició és népiesség nála van a legtökélete
sebb összhangban, többek között ez is 
biztosítéka annak, hogy ő valósította meg a 
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legjobban Stúr követelményét szubjektum
nak és objektumnak : a költő belső, egyéni 
érzésvilágának és a környező világ objektív 
törvényszerűségének az összehangolását 
illetőleg. Ebből a szempontból Kochol Slád
kovic három művét, a Sővety v rodine 
Dusanovej-t (Tanácskozások Dusán család
jában), a Marinát és a Detvaní alapos elem
zésnek veti alá : hadd emeljük ki ezek közül 
a Marina gondos, részletes s minden szem
pontból mintaszerű elemzését, amelyben 
Kochol biztos kézzel vezeti el az olvasót 
Sládkovic e remekművének vizsgálatával a 
költő érzelemvilágának szubjektív állapotától 
az egész mű eszmei-társadalmi mondanivaló
jának a bemutatásáig. „A Marina hatalmas 
eredménye, hogy bemutatja a mai hős reális 
kapcsolatait népéhez, s hogy felismeri a nép 
társadalmi érdekeit. Ebből a szempontból a 
Marina egyedülálló szerelmi költemény, nem
csak a mi (a szlovák) irodalmunkban, 
hanem a világirodalomban is." (99.) Slád
kovic művének ebbe a világirodalmi perspek
tívába állításával fejeződik be a szlovák 
irodalomtörténetírásnak egyik legszebb költői 
elemzése. Ezzel viszont nem mondtuk azt, 
hogy a Deívan méltatása kevésbé sikerült. 
A három művön keresztül Kochol végered
ményképpen jól bemutatja, hogy: „Slád- , . 
kovic művészi fejlődése így az elvont gondol
kodásmódtól az egyéni érzelemvilágon át az 
objektív valóság konkrét ábrázolása felé tart, 
s e fejlődés egyes fokai nem tagadják meg, 
hanem felhasználják és elmélyítik az előző 
fejlődési fokokat" (100.). 

Sládkovic stílusának elemzése is^az egyen
súly költőjeként mutatja be a Stúr-iskola 
nagy lírikusát. Szókincse a népi nyelvnek 
s a kor társalgási nyelvének az elemein kívül 
erudiciós elemeket is tartalmaz. Sládkovic 
nyelvének, stílusának legjellemzőbb sajátos
sága, hogy szintetikus jellegű: igen szereti 
az összetett" szavakat és a szinonimák hal
mozását. Ezzel viszont eléri, hogy a leg
bonyolultabb gondolatokat és érzelmeket is 
könnyen és szemléletesen tudja kifejezni. Ami 
az érzékszervi appercepciót illeti, Chalupka 
mélységet és magasságot egymás mellé 
állító pátoszával szemben Sládkovic" Kochol 
szerint^auditíy. típus : nála a hangok, a dal, 
a zene az egyéni mondanivaló legközvetlenebb 
kifejező eszközei. 

A Stúr-iskola mindmáig legnyugtalanítóbb, 
az írók fantáziáját leginkább megmozgató 
jelensége Jankó Krát. Nem csoda, ha mélta
tója, aki "nemcsak kívülről, a kor forradalmi 
mozgalmai szempontjából, hanem éppen 
elsősorban belülről, a költő műhelyproblémái 
felől közelíti meg, nem tud minden Kráflyal 
kapcsolatban felmerülő kérdésre kielégítő 
választ adni, illetőleg ellentmondásba kevere
dik. Bemutatja Kraft, mint a legnagyobb 
szlovák forradalmi romantikust s mint 



bizonyos mértékig középutat a Stúr-iskola 
költőinek két irányzata : a Chalupka-féle 
„folklorisztikus" és a Sládkovic-féle „művelt" 
irányzat között. Épp a legforradalmibb 
költő a középút? —'• kérdezzük kissé csodál
kozva, bár elismerjük, hogy Kochol meg
jegyzésében van igazság. De ne vágjunk a 
dolgok elébe: kételyeinkre, bíráló meg
jegyzéseinkre később kerül sor. Mint Chalupka, 
a népköltészetből indul ki Kráf is, de a néptől 
tanult tormán nyugtalan és rapszodikus 
természete oly elemi erővel tör át, hogy az 
minden befejezetlensége ellenére is a szlovák 
irodalom legegyénibb költészetét termi. Ezért 
borul fel Kralnál a szubjektum és objektum 
Stúr által megkövetelt egyensúlya ; Kochol 
szerint az egyén problémája — e költészet 
minden forradalmisága mellett is — ezért 
nyomja el az egyetemesebb szociális problé
mákat. Ez az ellentmondásosság Kráf 
stílusában is szembeötlő : nyugtalan, rap
szodikus stílus ez, ahol a borzalmas a kedves
kedéssel, a népi vulgarizmusok az erudició 
legpallérozottabb kifejezéseivel keverednek 
a legszorosabb egymásutánban. S ha Slád
kovic költészete fokozatos haladás volt a 
szubjektívtől az objektív felé, Kralnál 
nincsenek ilyen fejlődési fokozatok. Nyelve, 
verseinek ritmusa csupa mozgás, csupa nyug
talanság. A dolgokat is elsősorban mozgásuk
ban fogja fel. 

Bottá a négy költő közül a legfiatalabb : 
művének legnagyobb részét már a forrada
lomnak minden itt élő nép számára tragikus 
bukása után írta. Ez meg is látszik rajta, de 
különösen a SmrV Jánosíkovan. E műnek a 
középpontjában a Jánosík-mondának már 
nem az egész Stúr-iskola valamennyi költőjét 
megihlető harcos lendülete áll. A hős halálá
nak szomorú elégiája vonul végig rajta, a 
forradalom után bekövetkezett dezilluzioniz-
mus nyoma. Nem tehetségének hiánya, 
hanem ez a sajátos helyzete okozza, hogy 
három másik költőtársához képest kevésbé 
átütő erejű. Nyelvének, stílusának jellemző 
vonása a vizualitás : a tormák, de különösen 
a színek gazdagsága. Kochol szerint viszont 
ezzel a mélyre kevésbé tud lehatolni, mint 
Chalupka a monumentalitással, Sládkovic" a 
zeneiséggel és Kráí nyugtalan mozgásával. 

Kochol a négy nagy költő elemzésével 
elvégezte azt, ami az egyébként gazdag 
Stúr-irodalomból többé-kevésbé hiányzott. 
Előttünk áll Chalupka, Sládkoviő, Kráf és 
Botto költői arcképe, s az, hogy a költő 
műve hogyan és mivel járult hozzá a szlovák 
nemzetté válás folyamatához. 

Mégsem hallgathatjuk el — itt-ott talán 
már céloztunk rá —, hogy olvasás közben 
akadtak kétségeink. Ha kezdetben Chalupka 
és Sládkovic jellemzését megnyugtatónak 
éreztük is, Kral jellemzésének olvasása 
közben mind több és több izgató ellenvetés 

merült fel bennünk. Megoldódik-e Kochol 
jellemzésével Kráí problémája? Igaz-e, hogy 
Krár romantikus individualizmusának követ
keztében nincs meg az egység hőse és a 
"szlovák nép között, mint pl. Sládkovic 
Detvanjában? Kétségtelen, hogy Martin 
Hudcovie kiegyensúlyozottabb, a környeze
tével harmonikusabb módon egybeforrt 
egyéniség, mint a Zverbovanf [Verbuválva] 
Jankója, vagy akár a Divnf Jankó, aki a 
halálba rohant, amikor fel akarta az átok 
alól oldani az elátkozott szüzet. Sládkovicnak 
a Detvanban kétségtelenül jobban sikerült 
elvonatkoznia saját énjétől, más szóval: 
epikusabbá válnia, — Kráf hőseiben, persze, 
mindig több van magából a költőből, mint 
a Stúr-iskola bármelyik másik szerzőjének 
bármelyik másik szereplőjében. De valóban 
azt jelenti-e ez, illetőleg teljes mértékben azt 
jelenti-e, hogy Kralnál a nép sorsának és a 
hősök sorsának nincs meg a Sládkovic 
hőseinél tapasztalt egysége? A Zverbovanf 
Janko']2L minden szubjektív jellege mellett is 
nem fejezi-e ki a szlovák nép fiának sorsát 
a parasztlegény életének egy tragikusan 
döntő pillanatában? A Zakliata panna vo 
Váhu a divnf Jankó (Elátkozott szűz a Vág-
ban és a különös Jancsi) hőse nem a szlovák 
nép fia-e, akinek azért kell elbuknia, mert 
még nem találta meg „átok alatt álló" 
nemzetének a feloldásához, felszabadításához 
a helyes utat? Szubjektív módszer ez, 
hiszen -— ha úgy tetszik — Kráf maga is 
azonos ezzel a hőssel, a maga életének a 
tragédiáját is ábrázolta vele ; azt a különös, 
magányos, de becsületes harcot, amellyel 
a nagy kérdések megoldásához akart .eljutni, 
s amely — nagyrészt önhibái miatt — mégis 
csak tragédiába fúlt. önhibái miatt? — 
rettenünk meg mi magunk is a kifejezéstől, 
ismerve a kort és éppen a becsületes költő 
számára ezernyi nehézségét, Kochollal együtt 
Petőfire is, Petőfi tragikus halálára is gon
dolva. Nem hisszük, hogy Kráf költészetében 
az egyéni és a közösségi sors ábrázolásának 
annyira felborult az egyensúlya, mint ahogy 
az Kochol beállításából kitűnik. Persze a 
Kráíé erősen egyéni, különös, mondhatnánk 
úgy, is: különc módszer. Viszont — ha 
ugyan szabad egy ilyen szerény recenzióban 
szubjektív húrokat pengetni — azzal, 
aki kívülről, egy másik nemzet kultúrája 
felől közelítette meg a szlovák irodalom 
problematikáját, Kráf hősei nem egyszer jel
legzetesebb módon értetik meg azt, ami 
szlovák ebben a realizmus felétartóromantikus 
irodalomban, mint SládkoviCnak itt-ott 
biedermeyer ihletésű hősei. Persze, Kochol-
nak abban teljesen igaza van, hogy a szub
jektív és az objektív világ harmóniája a 
Stúr-iskola költői közül a legtökéletesebben 
Sládkovicnál van meg: műve aránylagos 
befejezettségével kétségtelenül ő valameny-
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nyiök között a legnagyobb. K/ár képe azon
ban így nem teljesen megnyugtató ; úgy 
érezzük, itt még alaposabb elmélyülésre 
van szükség. <* 

S hogy az elmélyülésnek részben milyen 
irányúnak kell lennie, azt Kochol könyvének 
Botto-képéhez fűzött megjegyzésünkkel 
szeretnénk illusztrálni. Valóban nincs a Smrf 
Jánosikovában semmi fölfelé-törés, semmi 
biztatás? A bukás fölött siránkozó elégia az, 
amely nem lát a jövőben semmi jót? Hozzá
tesszük : nem megnyugtató az a mód, 
ahogy Kochol a nyolcadik és kilencedik ének
nek a mesevilágát magyarázza. „Felülkere
kedik a reális világon" — mondja róla — 
„mesebeli, túlvilági tájakra jut el." Valóban 
elmitizálásról, a reális világtól való teljes 
elszakadásról van itt szó? Ezzel kapcsolatban 
szeretnénk felhívni Kochol figyelmét az 
1848/49 utáni idők magyar költészetére. Nem 
azért, mintha a hatáskutatás ingoványos 
területére akarnánk csalni, ennek az adott 
esetben nem volna semmi értelme. De Arany 
János: Leteszem a lantot című költeménye 
megadja a kulcsot ahhoz, hogy milyen a 
„Gesammtmonarchie" halálos csendjében a 
költő lelkiállapota. Hogyan jutottak ki a 
magyar költők, Arany, Tompa ebből a lelki
állapotból? Az allegória fegyverével. Nos, 
felfogásunk szerint a Smrí Jánosíkova 
befejezése ilyen allegória : a mesevilág 
elemeivel akarja kifejezni a Bach-korszak 
nyomott hangulata ellenére azt a reményét, 
hogy még jobbra fordulhat a nemzet sorsa. 
A „svadba nad svadbami" („lakodalmak 
lakodalma") így mélyebb, szinte szimbolikus 
értelmet kap, aminthogy nem egyszer mély 
és szimbolikus értelmet kell tulajdonítanunk 
Botto költészetében a Kochol által „felüle-
tesek-"nek minősített szín- vagy formai 
elemeknek is. 

Kochol stilisztikai elemzései általában 
szépek és meggyőzők. Egy-két megjegyzé
sünk itt is akad; e megjegyzések végső 
konklúziója ugyanoda vezet, ahová a Kráí — 
Botto-kérdésben kifejezett kétségeink végső 
kicsengése. 

Kráí népies stílusának elemzésénél föltét
lenül erőteljesebben kellett volna hang
súlyozni, hogy ő az első. a Stúr-iskola költői 
közül, aki nem a paplaknak, vagy tanítói 
otthonnak a biblikus cseh nyelvtől terhes 
légkörében élte le gyerekkorát, hanem a 
külvárosi mészáros félig polgári, félig paraszti 
házatáján. (Vö. : Pisút : Básnik Jankó 
Krár a jeho Dráma sveta-Janko Kráí, a 
költő és Világdrámája', — Martin, Mática, 
1948. 13.). A közvetlenebb kontaktus a népi 
nyelvvel az első pillanattól kezdve meg
látszik művén : gondoljunk csak arra, amit 
szinte minden szerző hangsúlyoz vele kap
csolatban, hogy a társai mintájára csehül 
írt zsengéiben is mennyi a szlovák népi elem. 
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Ezért meri leírni, hogy „tohto sveta dráci, 
„e világ sintérei", vagy éppen : „mrsiny" 
„dögök", nyelve ezért hat — minden egyé-
nieskedése ellenére is — az élő, beszélt 
szlovák népi nyelv elevenségével. Olvassuk 
csak el a „Zverbovany" első két sorát. Csak 
az tudja értékelni e képnek, mint egy tra
gikus lírai-epikus mű bevezetésének az eleven
ségét, a velőkig ható realitását, aki már 
betévedt Szlovákia bármelyik szlovák-lakta 
falujában : Kavecsányban, Pohorellán, vagy 
éppen Varínban a kocsmába vasárnap 
délután. Hasonlítsuk ezt Sládkovic Detvan-
jának a „Lapacká"-jához! Az szebb, ki
dolgozottabb, színesebb és szemléletesebb. 
De hogy melyik a reálisabb, arról már lehet 
vitatkozni. Sládkovic dekoratív, a kollári 
hősökhöz képest reálisabb voltuk ellenére is 
idealizált hősei-e, vagy az a parasztlegény, 
aki a kocsma gőzében-bűzében töpreng kegyet
len sorsa felett? 

Az jó, hogy Kochol alaposan elemzi: mi 
Krár szókincsében a valódi népi, ismét mi 
polgári s mi tudós elem. De mintha egy-két 
helyen polgárinak, tudósnak minősítene 
olyasmit is, ami nem egészen az. Tanári 
munkánk ellátása közben számtalanszor volt 
alkalmunk megismerkedni a magyarországi 
szlovákok nyelvével. A közismert nemzetiségi
társadalmi okok következtében a magyar
országi szlovák nemzetiség társadalmi szem
pontból csaknem teljesen homogén volt, 
nyelvében nem lehet „polgári" elemekkel 
számolni. Ennek ellenére Békéscsabán, Tót
komlóson, Szarvason és környékén a „lós" 
„kumst", „prac", „merkovaf", szavak (1. 
218.) jó ismerősök. 1945—46-ban Tót
komlóson még azt hirdette a régi, a múlt 
század végének vagy e század elejének 
stílusában megírt tábla, hogy: „Merkuj na 
vlak!" (Vigyázz, mert jön a vonat!) Véle
ményünk szerint Kochol a Krár esetében sok 
már régebben a nép nyelvébe került, s Kfáf 
idejében már bízvást népnyelvinek mond
ható elemet minősít polgárinak. 

Kochol alapos lelkiismeretességgel gyűjti 
össze azokat a stíluselemeket, amelyeket 
egy-egy költőre jellemzőknek tart. Arról 
azonban megfeledkezik, hogy egy-egy sajátos 
kifejezés, vagy éppen fordulat más költőtől 
átvett, vagy éppen a kor közismert köz
helye is lehet. „Bledy mesiac" („Halovány 
[sápadt] hold" 120.): ez éppen nemcsak 
szládkovicsi kép. Az ember, aki gondolatban 
felrepül a szülőföldje fölé, sem egyedül 
Krár stílusfordulata. 

Ezzel a két szerény példával akartunk rá
tapintani arra, amit Kochol monográfiájában 
a legjobban hiányolunk. Szinte alig esik 
benne szó arról, kik a világirodalomnak azok 
a költői, akikkel Chalupka, Sládkovic, Kráf 
és Botto költészete összefügg. A mű a 14. 
lapon röviden intézi el a kérdést: „Stúrék \ 



elődeik elszigetelt szintetizáló törekvéseivel 
szemben radikális elfordulást jelentenek az 
idegen irodalmi mintákból és spontán oda-
fordulást a hazai népi hagyományokhoz." 
Ha ebből a mondatból el is fogadunk annyit, 
hogy a külföldi minták szolgai utánzása 
helyett a hazai népköltészet felé fordultak, 
az mégsem tagadható, hogy a német, az 
angol, a francia, valamint a szláv (cseh, dél
szláv,' orosz, lengyel) és magyar kortársak 
és elődök hatottak rájuk. Puskin, Lermontov, 
Heine, Mickiewicz (14—15.) nevét Kochol 
meg is említi, valamint Petőfiét (270.), de t 
Petőfi kivételével mindezt nagyon vázlatosan, I 
felületesen. Nem a hatásoknak minden áron 
való rosszemlékű kimutatását kívánjuk tőle. 
Az figyelemre méltó, hogy a 14. lapon Kochol 
tagadja Stúrék byronizmusát, egy Angliában 
megjelent folyóirat pedig éppen a közelmúlt
ban mutatott rá — igaz, hogy a pozitivizmus 
módszerével — Jankó Krá! és a nagy angol 
költő összefüggéseire. (Gudrun Apel: A 
Byronic Hero in Slovak Literature — Byroni 
hős a szlovák irodalomban. — The Slavonic 
and East European Review. XXXIV. köt. 
83. sz. 1956. június 338—354.). 

Kocholnak sikerült megrajzolnia a négy 
legnagyobb stúrovec arcképét! De a szépen 
megrajzolt portrékból ez a vonás : az idegen 
irodalmakhoz való kapcsolódásnak minden 
kor minden költőjénél ismert és természetes 
vonása mégiscsak hiányzik. Igaz, hogy 
Stúrék folklór felé fordulása erősebb a nagy
világ felé való fordulásuknál. E sorok írója 
viszont már több ízben hangsúlyozta, hogy a 
szlovák népdalnak, népmondának az elemei 
milyen sokszor vannak a magyar népdallal, 
népmondával mélységes rokonságban, Stúrék 
úgy ábrázolták a múltat, hogy hőseit, csatái
nak és egyéb eseményeinek a színhelyét a 
népmondából vették. De ugyanebben a 
korban hasonló népies-nemzeti szándékkal 
ugyanezt tették a magyar költők is. Murány 
vára (84.). Mátyás király (101.): jól ismert 
motívumok ezek az egykorú magyar költészet
ben is s biztosították még a nemzeti ellen
tétek idején is a két költészet rokonságát, — 
még akkor is, ha a népmondák közös motí
vumait felhasználó költők nem is tudtak 
egymásról. Kochol könyvében a 35. lapon 
szól arról, hogy Kollárral ellentétben a 
stúri nemzedéknek „hungarus" koncepciója 
volt. „ . . .Stúrék Kollár szláv kulturális 
kölcsönösségével szemben Szlovákia helyzetét 
sokkal reálisabbnak látták Magyarországon, 
persze egy föderatív alapon megreformált 
Magyarországon belül. Magyarország azután 
a szlovákoknak, magyaroknak és a magyar 

korona többi nemzetének igazi hazája lenne." 
A 101. lapon viszont a sorok közül azt lehet 
kiolvasni, mintha Kochol Stúréknak az 
országhoz való ragaszkodását korlátnak, 
visszahúzó, nem haladó jellemvonásnak 
fogná fel. Pedig ez az adott társadalmi és 
politikai helyzetben sajátos költői érdeklő
désük következménye volt; nem vissza
nyúlás a nemesi-feudális múltba, hanem a 
közös motívumokkal, hősökkel rendelkező, 
népköltészetből táplálkozó forradalmi for
dulat Kollár racionalista, elvont kölcsönös
ség-elméletéhez képest. Mint minden téren, 
itt is reálisabbak, mint a kollári nemzedék, 
mert elsősorban nem külföldi példákra, nem 
elvont okoskodásokra, hanem a nép költé
szetére támaszkodnak. Martin Hudcovie és 
Mátyás király egyenrangú felek : igaza van 
Kocholnak abban, hogy hangsúlyozza ennek 
a szlovák költészet demokratizálódása szem
pontjából szinte forradalmi jelentőségét; de 
ennek a szemléletnek a gyökere ott van a 
közös motívumokkal rendelkező magyar és 
szlovák népmondában. Sládkoviö — épp
úgy, mint kortársai — méltán idegenkedett 
a nemesi világtól, de „hungarus" szemlélete, 
hazafisága népi gyökerekből táplálkozott, 
ahhoz az előző generáció kölcsönösség-fel
fogásához képest éppen a folklór felé for
dulással jutott. Annak, aki a magyar és a 
szlovák irodalom jelenségeit együtt vizsgálja, 
ez a tény is igen sokat mond. Pozitív kap
csolatok további kutatására és kulturális 
együttműködésünk kiszélesítésére buzdít. 
E szerény fejtegetés bevezetésében a 
Stúr-iskola kutatásával kapcsolatban a poli
tikai és az irodalomtörténet szükségszerű 
egybefonódásáról szólottunk. Nos, a múlt 
század közepén magyarok és szlovákok 
viszonyát a politikai törtérfet eseményei 
sokszor csak negatív előjelfel tudták be
mutatni. A mélyreható irodalmi vizsgálat 
sejteti meg ma, s fogja alaposan bemutatni 
a még elvégzésre váró kutatómunka meg
valósítása esetén, hogy a politikai ellentétek 
felülete alatt a mélyben nemzeti célki-
kitűzéseink gyökerei összeérnek. 

Kochol könyve a szlovák irodalomtörténet
írás komoly nyeresége. Amit egyes részletei
vel kapcsolatban ellenvéleményként meg
jegyeztünk, az inkább a hangosan gondolkodó 
ember problémafelvetése: — úgy véljük, 
ezeken a pontokon kell majd a további 
kutatásnak, elemzésnek a vizsgálatát ki
terjesztenie, ha még a Kochol könyvében 
foglaltaknál is többet akar mondani. 

Sziklay László 
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