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Összességében tehát a könyvtörténeti szak- 

irodalom egy olyan bibliográfiával és kataló-

gussal gazdagodott, amelyben a teljes számba 

vett anyagot a szerző köztörténeti, vallástörté-

neti, kiadástörténeti és olvasástörténeti kontex-

tusában is elhelyezte. 

MONOK ISTVÁN 

Comenius, Johannes Amos: Ianua lingvae 

latinae reserata aurea. Leutschoviae, 1643. (Fak- 

szimile) Szerk. VARGA Bernadett. Bp. 2009. 

Országos Széchényi Könyvtár, 762 l. 

A közelmúltban jelent meg fakszimile kia- 

dásban Johannes Amos Comenius Ianua lin- 

guae latinae reserata aurea című munkája az 

Országos Széchényi Könyvtár kiadásában, Varga 

Bernadett szerkesztésében. Tudománytörténeti 

szempontból Comenius bármely művének kia- 

dása különleges jelentőségű. Nem lehet eléggé 

hangsúlyoznunk, milyen fontos, hogy pedagó- 

giai témájú munkái könnyen hozzáférhetők le- 

gyenek. Egyik legismertebb könyve, a most meg- 

jelent latin−magyar kétnyelvű kisenciklopédia 

a 17−18. században számos kiadást ért meg, így 

a nagyobb könyvtárakban általában megtalál- 

ható, modern kiadása viszont Magyarországon 

eddig hiányzott. A most megjelent kötet célja 

ennek ellenére nem az, hogy ezt a hiányt pó- 

tolja. A fakszimile ugyanis az 1643-as lőcsei ki- 

adásnak az Országos Széchényi Könyvtárban 

őrzött példánya alapján készült (RMK I. 742a/2– 

b/2.), ami azért felbecsülhetetlen nyelvtörténeti 

forrás, mert levelei közé üres lapokat illesztet- 

tek, amelyekre valaki egykorú kézírással ráve- 

zette az enciklopédia szlovák fordítását. Ezért 

vállalkozott az Országos Széchényi Könyvtár 

a kötet megjelentetésére. 

A kiadás a Széchényi Könyvtár példányá- 

nak pontos mása. Tartalmazza az első lapokon 

található kéziratos bejegyzéseket, tollpróbákat, 

iskolai írásgyakorlatokat is, pontosan úgy, ahogy 

az eredeti kötetben található. A szerkesztő sem- 

mit sem változtatott az eredetihez képest, így 

 

például a fejjel lefelé írt mondatokat a fakszi- 

mile-kiadásban is ugyanúgy találjuk. 

Ezután következik maga az enciklopédia. 

Comenius a bevezetőben röviden bemutatja a kö- 

tetet. Tankönyve kettős célt szolgál. A tanulók 

a latin nyelv elsajátítása mellett különféle té- 

mákkal kapcsolatos alapvető tárgyi tudásra is 

szert tehetnek. A gimnázium grammatikai, szin- 

taktikai, poétikai és retorikai osztályainak szánja 

munkáját, és eligazítást is ad, hogyan tanítsa- 

nak ebből a könyvből különféle korosztályo- 

kat. Kiegészítő irodalmat is ajánl. A bevezető 

szöveg latin nyelvű, sem magyar, sem szlovák 

fordítás nem készült hozzá, nem is tervezték, 

hiszen itt nem kötöttek be üres lapokat. A törzs- 

szöveg latin és magyar nyelvű, a magyar fordítást 

Szilágyi Benjámin István készítette. Összesen 

száz fejezetből áll, ami ezer példamondatot je- 

lent. A feldolgozott témák rendkívül változato- 

sak. Az első fejezetekben földrajzi kérdésekkel 

foglalkozik (csillagok, föld stb.), majd az élő- 

világ, az emberi test és a lélektan kerül sorra. 

Részletesen bemutat néhány tudományágat, mes- 

terséget, mindennapi (ház, ruházat, család, val- 

lás), és közélethez (törvények, hivatalok, állam- 

szervek) kapcsolódó témákat. Vallási és erkölcsi 

kérdések is előkerülnek, igen hosszasan ír az 

egyes erényekről, így munkája nemcsak a szel- 

lemet, hanem a lelket is építi. Viszonylag kevés 

fejezetet szán teológiai témákra, néhol erősen 

érződik a protestáns szemléletmód (például 

a 215. oldalon a szabad akaratról szóló rész- 

ben) de általában csak olyan hittel kapcsolatos 

kijelentéseket tesz, amivel minden jelentősebb 

keresztény felekezet egyetért, hiszen célja az volt, 

hogy tankönyvét minél többen használják. A törzs- 

szöveget a Szentháromsághoz szóló imádság zár- 

ja. A nyomtatott szövegből hiányzik egy levél 

(101−102.). Ezt nem pótolták más kiadásból, 

hogy a kiadvány teljesen hiteles másolata le- 

gyen az eredetinek. A tartalomjegyzék után új 

címlappal szószedet következik a legfontosabb 

kifejezésekkel és példákkal nyelvtani szerkeze- 

tekre (melléknévfokozás). A törzsszövegben min- 

den mondat szlovák fordítása megtalálható, de 

a szótár fordítása már nem készült el, bár itt is 
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találunk bekötve üres lapokat. A témák sokféle- 

ségéből adódóan rendkívül változatos a szövegek 

szókincse, ezért nyelvészeti szempontból még 

értékesebb lesz, hiszen nagyon sok szlovák ki-

fejezésnek ismerhetjük meg korabeli alakját, 

az élet különféle területeiről. A nyomtatott 

szöveg után megint kéziratos latin, német és 

szlovák jegyzetek következnek. Szlovák szem-

pontból azok a lapok jelentősek, ahol szlovák 

kifejezések latin és néhol német nyelvű ma-

gyarázatát találjuk. 

A kötetet Käfer István tanulmánya zárja ma- 

gyar és szlovák nyelven. Röviden bemutatja 

a szlovák írásbeliség történetét, kiemelve, hogy 

mindez a 15−17. századi hazai kultúrtörténet 

szerves része. Felhívja a figyelmet arra, hogy 

ezen a területen még nagyon sok a megvála- 

szolatlan kérdés, és egyelőre még kialakulatlan 

a nyelvi kérdéssel kapcsolatos terminológia. 

A 17. századi hazai cseh források kapcsán fel- 

merül a kérdés, hogy a fehérhegyi csata után 

Magyarországra érkező és itt letelepedő protes- 

táns exulánsok cseh nyelve nevezhető-e szlovák- 

nak, ahogy írásaikban gyakran nevezik. A szerző 

javaslata szerint ezt a nyelvet lehetne „česká slo- 

venčiná”-nak (cseh szlovák nyelvnek) nevezni, 

a szlovák nyelvet, amit elsősorban katolikus 

szerzők használtak „uhorská slovenčiná”-nak 

(magyarországi szlovák). A nyelvi kérdés mel- 

lett pontosítja a fordítóról, František Bul’ovský- 

ról eddig megjelent szakirodalomi adatokat, és 

felvázol néhány lényeges, még feldolgozásra 

váró témát. 

Az egyik legfontosabb feladat a ránk maradt 

Comenius fordítások összehasonlítása. Come- 

nius tankönyve 1633-ban cseh fordításban is 

megjelent (Knihopis 4222.), és az 1643-as lő- 

csei kiadványban található szövegen kívül még 

két kéziratos szlovák fordítást ismerünk. (Erről 

bővebben: MAJTÁN, Milan: Slovenské preklady 

Komenského v 17. storočí. In: Zborník medzi-

národnej komeniologickej konferencie. Bratis-

lava, 1993.) A cseh változattal összehasonlítva 

pontosabban meg lehetne határozni, a nyelvi 

fejlődés milyen fokán állnak a szövegek, meny- 

nyire tekinthetők valóban szlováknak. A szerző 

reméli, hogy ez a kötet új lendületet fog adni 

a hungaroszlovakológiai kutatásoknak, vagyis 

a szlovák–magyar interetnikus összefüggésrend- 

szer vizsgálatának. Ennek kapcsán figyelmeztet, 

hogy a térség oktatástörténetét is közösen kell 

művelnünk. Érdekes, eddig feltáratlan kutatási 

téma például a necpáli iskola többnyelvűsége 

a 17. században. 

A most megjelent Comenius-kötet már a má- 

sodik hasonmás kiadvány alapvető hungaroszlo- 

vakológiai forrásokról. 2007-ben a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 

Karának Szlavisztika Intézete és a Szent Adal- 

bert Közép-Európa Kutatócsoport megjelentette 

Daniel Krman Rákóczi zászlóinak felszentelé- 

sekor tartott beszédének és a Rákóczi-szabadság- 

harc eseményeiről is beszámoló szlovák nyelvű 

1708-as zsolnai kalendáriumnak fakszimile ki- 

adását. (KRMAN, Daniel: Poswěcovánj zastaw… 

1707. NEUBART, Jan: Nowý kalendář na rok 

1708. Pri príležitosti 300. výročia kázne Daniela 

Krmana prednesenej v Žiline 8. marca 1707. 

Ostrihom; Pilíšska Čaba, 2007.) Ezek mellett 

még számos kézirat és régi nyomtatvány léte- 

zik, amelyek ismerete elengedhetetlen közös 

múltunk, kulturális örökségünk megértéséhez. 

A jövőben érdemes lenne belőlük minél többet 

ilyen formában publikálni. 

KOVÁCS ESZTER 

 




