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ablonczy Balázs: nyombiztosítás. Letűnt
magyarok.Pozsony,kalligram,2011,288p.

atörténelem,különösentájainkon,meglehető-
sen átpolitizált, s egyben mosolytalan tudo-
mány, amelynek amotivációját hol a nemzet-
mentés,holamítoszteremtés,olykormegcsak
apénzkeresésjelenti.ritkakivételaz,amikora
történészt a múlt megismerésének őszinte
szándékamellettleginkábbsajátemberikíván-
csisága, a körülöttünk levő tűnő világra való
rácsodálkozásavezeti.ablonczyBalázskönyvé-
nek olvasása közben mégis valami ilyesmit
éreztem, s azt, mintha a szerzőt a csaliton
keresztülátsuhanóvadnyomátkutató vadász
ösztöne vezetné. amikor a vad utáni hajsza
céljamárnemavadelejtése,hanemmagaa
vadászösztönkiélése,anyoMkeresésizgalma.

smintahogyajóvadászesetébenisigaz,
hogy szereti a vadat, ez érvényes ablonczyra
és témáira is, hiszen a szövegekből teljesen
világos (s ezt a szerző tudatosan vállalja is),
hogyvalamennyi témáhozszemélyeskapcso-
latfűzi.hamásnem,egy-egyszemélyestalál-
kozás, egy-egy kirándulás élménye, selmec-
bányatélifényei,aFiumefelékanyargóvonat
hangulata.Valamiolyasmi,mintamilyenélmé-
nyekannakidejénCsehTamástarégibalato-
ni nyarak vagya krakkói gyorshangulatának
megénekléséreihlették.

akalligramkiadóáltalkiadottkötetbe10
korábban (2005és2010között)mármegje-
lentdolgozatot sorolt bea szerző, amelyeket
háromhívószókörécsoportosított.Ezekközül
az elsőt nem túl fantáziadús névadással a
„magyar–szlovák”-nak elnevezett fejezet
képezi. Ide ugyanis négy olyan tanulmány
került,amelyekmindegyikeakétvilágháború
közötti szlovákiához/Felvidékhez köthető. Itt
ésmostnemvéletlenülhasználomazérintett
régiókettősmegnevezését,hiszenmaguknak
a tanulmányoknak is lehet az egyik olvasata
az,hogymiként leszaFelvidékbőlszlovákia,
illetvemikéntéltovábbavirtuálisFelvidékaz
onnan leszármazottselmeci,sárosi fejekben.
a négy tanulmányból egynek sáros megye
letűntvilága,egymásiknakselmecbányahaj-
danimultikulturalitásaatémája,aharmadika

többesidentitáskényes,ámfölöttébbérdekes
jelenségét,anegyedikpedigaszlovák„rene-
gátok”kérdését járjakörül–olvasmányosan,
izgalmasan,elgondolkodtatóan.

aVirtuális vármegye: Sáros, 1920–1940
című írás, mint azt alcíme is jelzi, a sárosi
emlékiratokszubjektívmozaikkockáibólkíván-
ja rekonstruálni sáros megye Mikszáth által
megteremtett mitikus világát. ablonczyt per-
sze nem a mítoszok megerősítése vezérli,
hanemsokkalinkábbannakafolyamatnaka
megragadása,amelysoránaköztudatbanrög-
zült kép felépült, a virtuálissáros létrejött.s
közben persze olyan kérdésekkel szembesít
bennünket, mint a sárosi multietnikus világ
valósága, illetve sáros államfordulat utáni
metamorfózisa. Vagyis kötelező olvasmány
mindenkinek,akitöbbetakarmegtudnierrőla
hajdan erős magyar kultúrával rendelkező
régióról,mintaztatörténelemkönyveklehető-
véteszik.shogymégtöbbettudjunksárosról,
s különösen a Mikszáth által megírt sárosi
dzsentri mentalitásáról, olvassuk el hozzá
darkó István Áll a bál című elbeszélését,
amelyegyazállamfordulatutáni talánutolsó
sárosimegyebálonjátszódik.

a további három tanulmányból – bár
selmecbánya hozzám is meglehetősen közel
áll–talánakicsitrejtélyescímetviselőŐrzőket
érdemeskiemelni,amelybenaszerzőakülön-
böző nemzeti identitások határainmozgó, az
egyik identitásból a másikba tartó, vagy épp
szándékosan a „senki földjén” tartózkodó
egyénekpéldáitmutatjafelháromsajátosélet-
sorsonkeresztül:aherceg,a levéltárosésaz
orvospályájátbemutatva.Bármindháromsze-
replő–afelvidékimagyarnemességetaszlo-
vák nemzet testébe visszavezetni kívánó
odescalchi Livio herceg, Baker Béla selmeci
levéltáros és atlasz Béla bártfafürdői orvos –
történeterendkívülérdekes,esetükbenmégis
azáltalánosérvényűtanulságokfontosabbak.
Leginkábbaz,hogyazafajtanemzetikizáróla-
gosság, amely a kárpát-medence 19. és 20.
századivilágáróla fejünkbenél,nemminden
esetben érvényes. Mint ugyanis Baker Béla
eseteisjelzi,amorvaországiapátólszármazó
tisztes levéltáros magát leginkább
adalbertkéntidentifikálta(amelyanémetiden-
titást erősíti), s gyakran publikált is német
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lapokban.BarátaiviszontBélakéntismerték,s
az államfordulat utáni évtizedekben köztudo-
másúlag ő volt selmec magyar vonatkozású
emlékeinek a leghűségesebb védelmezője és
őrzője.Magyarnyelvűsírjaazonbanaselmeci
temetőnekabbanarészébentalálható,ahola
város szlovák nemzetébresztői kaptak helyet.
Persze ablonczy nem dönteni akar Baker
helyett–hiszenBakerannakidejéndöntött:ő
selmecbányaivoltésmaradt–,azőszándéka
inkábbakisördögéhezhasonló,akiakételke-
dés lángját élesztgeti bennünk, s arra biztat
bennünket,hogyszabaduljunkmegasztereo-
típiáinktól, s merjük észrevenni a világban a
szabálytalant,anemszokványosat,azegyedit,
vagyis fedezzük fel, hogy a körülöttünk levő
világsokkalrétegzettebbésösszetettebb,mint
aztáltalábangondoljuk.

a kötet második, Elűzöttek címet viselő
szerkezeti egységét háromolyan írás alkotja,
amelyeketazkötössze,hogy főszereplőikaz
1918/19-esfordulatotkövetőenazelszakított
területekrőla trianoniMagyarországramene-
külő, ám elhagyott régiójukhoz továbbra is
ragaszkodóegyének, csoportok. a selmecbá-
nyai akadémia emlékét érző és újraélesztő
soproniak, a szepességről Budapestre került
ésottegykülönszepességivilágot„működte-
tő”értelmiségiek,afővárosbaáttelepültalsó-
Fehér vármegyei tisztviselők. annak a több
százezermenekültnek–többségébenmagyar
etnikumúnak,illetveamagyarállameszméhez
szorosankötődőmásanyanyelvűpolgárnak–,
akik1918végétőlholazerőszaknakengedve,
hol önszántukból hagyták el az idegenmeg-
szállásalákerültvoltmagyarországi területe-
ket, máig feldolgozatlan a története. Egy-két
rövidebb tanulmányon kívül (a szlovákiai
vonatkozásban lásd például szűts István
Gergely:sikerek,kompromisszumokéskudar-
cok a felvidéki menekültek integrációs folya-
mataiban. Fórum Társadalomtudományi
Szemle,12.évf.[2010],4.sz.3–24.p.)átfo-
góelemzésnemszületettatémában,ígynem-
csak azt nem tudjuk pontosan, hogy kik,
hányanésmiértmenekültek,deaztsem,mi
lettvelük,hogyanzajlott leaz integrációjuka
trianonimagyartársadalomba.amenekültek-
kelkapcsolatosszámosmegválaszolatlankér-
désközülablonczyBalázstelsősorbannema

kvantitatív mutatók érdeklik, hanem sokkal
inkábbannakamegragadása,hogyanpróbál-
ták éltetni ésműködtetni amenekültek cso-
portjai az elveszett, Trianon előtti világokat.
hogyanélttovábbaselmeciakadémiaeszmé-
nye sopronban, milyen informális hálózatot
működtettekavoltszepességiekBudapesten,
miként próbálták újraéleszteni a volt alsó-
Fehér megyei vármegyei tisztségviselők a
megyei törvényhatóságokat akkor, amikor
maga amegyemár nem is létezett.Mindhá-
romesetbenegyfajtavirtuálisvilágfelépítésé-
rőltudósítaszerző,amagarendkívülélveze-
tes,demindigszakszerűésfőleghitelesstílu-
sában.

aharmadik,Más égtájak címetviselőfeje-
zet három írása ismét megannyi tanulságos
történet. az első a csehszlovák demokrácia
magyarországiszimpatizánsaivalfoglalkozik,s
mint jelzi: a masaryki állam magyarországi
recepciója alapvetően kudarcos történet. a
másodikpedig,amelyaVédkunyhó címetvise-
li,anemzetépítésegysajtosformáját,avisz-
szacsatolt Erdély idegenforgalmi fejlesztésé-
nekegyeselemeitvizsgálja,sszámomralegin-
kábbazértérdekes,mertfelhívjaafigyelmeta
szlovákiával/Felvidékkelkapcsolatoshistorio-
gráfiai lyukakra. s arra, hogy olykor nem árt
elszakadniatörténetíráshagyományostémái-
tól, s olyan részterületekre is ráirányítani a
figyelmet,amelyek látszólagperiferiális jelen-
tőségűek,deamelyektalánéppezérthordoz-
nakmagukbansok-soktanulságot.

a kötet befejező írása, a jelen recenzens
egyikkedvence,A kikötő alkonya címetviseli,
s a fiumei magyarok két világháború közötti
helyzetétvizsgálja.hogyajobbnáljobbírások
közöttmiértezakedvencem,arranemköny-
nyű válaszolni. Talán az egzotikuma miatt,
hiszenafelvidékiéserdélyivilágot–úgygon-
dolom – többé-kevésbé értem és érzem.
Fiume azonban elsősorban nem földrajzilag
van távol, hanemmentálisan. nem illik bele
abba a sablonba, amely alatt a Trianonban
elveszített világot elképzeljük, amely legin-
kábbahargitaoldalábanfátvágónépviseltbe
öltözött székelyekből, a kassai korzón sétáló
polgárokbólésmástradicionálisjellegűmoza-
ikokból áll össze. Fiume – a legtöbbmagyar
már azt sem tudja, hol keresse ezt a várost,
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hiszenilyennévalattmégatérképsemmutat-
ja–azonbanismeretlenvilág,fejünkbencsu-
pán a név él, tartalmát elképzelni már nem
tudjuk.Eztazismeretlenvilágotmintmegany-
nyi építőkockából rakja ki előttünk a szerző,
aki,bevallom,engemismételvarázsoltazzala
hihetetlen ösztönével (vagy csupán sokat ült
könyvtárban),amellyelmegtalálta,kiszimatol-
taazokataforrásokat(mostagazdaglevéltá-
rianyagottegyükfélre),akárafiumeihajózás-
salfoglalkozóhonlap,akáregyvoltottanitiszt-
viselővisszaemlékezése,amelyekbőlújraépíti
a városmagyar világát. Többet azonban bűn
volna a tanulmányról elárulni, inkább el kell
olvasni.

hogy ablonczy Balázs kötete mitől más
(több), mint a hasonló történészi kötetek?
Talánafentebbmárjelzettszemélyességésa
felhasznált források miatt. a „hagyományos-
nak”mondhatóhivataloseredetűlevéltárifor-
rásokmellett ugyanis a szerző jelentősmér-
tékbenmerítettaszépirodalomból,nemkülön-
bena személyes jellegűnarratív forrásokból,
amelyekhihetetlenmódonélővé teszika tör-
téneteit. Tanulmányai ezáltal nem válnak
szobrokkámerevedettnagytörténelmiszemé-
lyiségeknek a japán nó-színház merevségét
időző felvonultatásává. ablonczy világát hús-
véremberekalkotják,akikrőlolykorszemélyes
dolgokatismegtudunk,sígypéldaértékűtör-
téneteikméginkábbhitelesséválnak.

Ez a kötet is bizonyítja azt, hogy nem a
nagytémákadjákegy-egymunkasúlyát.Ezek
azírásokugyanisegy-egyapróemlék,mozza-
nat,hangulatkibontásaáltaladjákhitelesés
érvényes, ám nem kizárólagos olvasatát a
múltnak.sbára szerzőa TelekiPálról szóló
monográfiájával jelezte,hogya„nagytémák”
sem idegenek tőle, a jelen kötet számomra
mégis annak az igazolása, hogy a pozitivista
szellemiségű alapkutatások helyett, ablonczy
Balázsigazihangjátinkábbamúltértelmezé-
séneklehetőségeitboncolgatóírások,akuta-
tott témák személyes hangú megközelítése,
azaprómozzanatokmélyelemzésszerűkibon-
tásajelenti.

Végezetül,haaztkelleneegymondatban
kifejtenem,mi isezakönyv,aztmondanám,
nemmúltsiratás,hanemmúltkeresés:vadász-
ösztönésintellektuálisremegés.atöbbi„csak

szakma”–abbanpedigablonczyBalázsigen-
csak otthon van. ha tehát a közeljövőben a
szepességéssárosködösvidékeinkeresztül
Lengyelországirányábautaznánakegyzakato-
lógyorson,hallgassanakCsehTamást,sköz-
benolvassákablonczyBalázskönyvét.

Simon Attila

andrássy György és Vogl Márk (szerk.): az
emberi jogok és a nyelvek. Pécs, Pécsi
Tudományegyetem állam- és Jogtudományi
kar,2010,182p.

Jelentős, a szlovákiai magyar közvélemény
számára is értékes eredményre jutó kötetet
jelentetett meg egy évvel ezelőtt a Pécsi
Tudományegyetem. Már a tanulmánykötet
címe jelzi, hogy globalizálódó világunk és az
európai egyesülés folyamatának egyik alap-
kérdésével foglalkozik: az emberi jogok és a
nyelvekviszonyával.

akötetegy2008-banPécsetttartottszim-
pózium anyagát teszi közzé gondolkodásra
ingerelvemindenkit,akiúgyvéli,hogyanyelvi
sokszínűség az emberiség alapértékei közé
tartozik.Egyszóvalazemberi jogokésanyel-
vek bonyolult viszonyát boncolja a kötet. Ezt
pedigcsakúgytehetikaszerzők,hogyanyel-
vi jogokemberi jogi természetétvizsgálják.a
vizsgálat rendszeressége adja a kötet egyik
erényét.

azelsőtanulmánykovácsPétertollábólA
kisebbségvédelmi egyezmények kontrollme-
chanizmusának hatékonyságáról – gondola-
tok a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek
Euró pai Kartája értelmében vállalt kötelezett-
ségek végrehajtásának ellenőrzéséről címet
viseli.

a szerző egyike a karta megfogalmazói-
nak, s tanulmányában számba veszi a doku-
mentum kapcsán megszületett országjelen-
téseket. Végkövetkeztetése, hogy „a nemzet-
közi szerződéseket nem megalkotni, hanem
végrehajtani nehéz. Itthon is, külföldön is”.
Tehát strasbourgból nézve a magyarországi
kép sem ideális. a tanulmány ugyanakkor
nagyobb figyelmet fordíthatna a végrehajtás
problémáinakegyikére.nevezetesenarra,ha
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az adott ország euroatlanti integrációjának
megkönnyítésekor tett vállalásait nem pusz-
tánnemteljesíti,hanemnemisakarja.Csak
annyittesz,amennyitazadotthelyzetkikény-
szerít belőle. a többit pedig diplomáciájára
bízza. Ez a helyzet ugyanis tipikus példája
annakajogiproblémának,amikorisatörvény
szövegemögülhiányzikatartalmánakmegfe-
lelő értékrend. ami egyben az emberi jogok
érvényesülésénekegyikalapproblémájatérsé-
günkben.

amásodiktanulmányszerzőjeaszlovákiai
magyarokkörébenjólismertnyelvész,kontra
Miklós.Tanulmányánakcíme:A nyelvi genocí-
dium fogalma és magyarországi megvalósulá-
sa/megvalósulásai.

kontra a térségünkben megszokottaktól
eltérőenmindenekelőttasajátházatájátsze-
retnétisztábatenni,ésmagyarországipéldák-
kal operálvamutatja be a nyelvi genocídium
mibenlétét. Ezzel pedig morális értelemben
teszelegetazemberi jogokáltalmegkövetelt
univerzalizmusnak. annak az univerzális
értékrendnek, amit olyannyira hajlamosak
elfeledni az egyes államok – felénk, közép-
Európában különösképpen –, nevezetesen
hogy az emberi jogok egyetemesek, s ennek
okánnemcsakmásoksértikmegőket.kontra
anyelvigenocídiumfogalmánakértelmezésé-
hez Tove skutnabb-kangas érvét használja.
Enneklényege,hogyanyelvigenocídiumnem-
csakközvetlenállamierőszakkal,hanempszi-
chológiai eszközökkel is elérhető. Tudniillik
pszichológiai eszközökkel is kényszerítik az
adott társadalmicsoportot,hogyazonosuljon
adomináns társadalommal.kontra szerint a
nyelveketrendszerintmegölik,nempedigter-
mészeteshalállalmúlnakki.

Trócsányi László és Juhász hajnalka a
nyelvhasználatszabályozását tekintiátegyes
nyugat-európai országokban, bemutatva az
egynyelvűségésatöbbnyelvűségpéldáit,vala-
mintaztis,hogyanyelvijogokmikéntváltoz-
takakiválasztottországokban.

nádororsolyatanulmányábananyelvsza-
badságot vizsgálja, de többségi szemmel. a
nyelvekésazemberijogokviszonyánakszem-
pontjából külön figyelmet érdemel, ahogy a
szerzőtanulmányánakkulcsfogalmát,anyelvi
szabadságot definiálja. „Mi jellemezi a nyelvi

szabadságot?” – teszi fel a kérdést. „Minde-
nekelőttaz,hogyanyelveketbeszélőkszaba-
don,akommunikációscéljuknakésviláglátá-
suknakmegfelelőenalakítjákmindgrammati-
kai,mindlexikai,mindpragmatikaiszempont-
ból.” Tehát nádor orsolya számba veszi a
nyelvszabadság és a nyelvideológiák viszo-
nyát,aholisLanstyákIstvánfelosztásátalkal-
mazza, aki nyolc nyelvideológia-csoportot
különítel.ugyanakkormagamindenekelőtta
beszélők egyéni nyelvhasználati szabadsága
szempontjából értelmezi ezt a viszonyt. a
nyelvhasználat emberi jogi közelítésmódja
szempontjából alapvető fontosságú az ilyen
értelmezés. az emberi jogok ugyanis termé-
szetüknélfogvaazegyénjogai.

aszerzőegyikfontosmegállapítása:„sok
évszázadsokfélenyelviegyüttélésebizonyítja,
hogyanyelvszabadságot,amimindenember
természetesjogakellene,hogylegyen,atöbb-
ség akarata nélkül nem lehet érvényesíteni.”
nádor orsolya ennek okát úgy fogalmazza
meg,hogy„anyelvszabadságfoka,kiterjedése
ésazadotttársadalombanuralkodónyelviide-
ológia szoros összefüggésben van”. a szerző
következtetésenyilvánvalóanhelyes,ugyanak-
korazemberijogokmorálislényegealkalmat
ad kiterjesztésére. az uralkodó ideológia
ugyaniscsakamögötterejlőértékrendfényé-
ben létezhet. Tehátmásnyelvekkel szemben
nem pusztán a hatalmat uralók ideológiája
lehetnyelvbarátvagynyelvellenes,hanemegy-
benazértékrendjükisilyen.Másoknyelvsza-
badságának védelme vagy korlátozása, sőt
eltiprásaértékrendiszempontbólmárazolyan
kérdésekközésorolandó,amelyekamodern
alkotmányos demokrácia alapjait érintik. És
így nyilvánvalóan emberi jogi relevanciával is
bírnak. s köztük a polgári jogokat is érintik.
azaznyelvszabadságnélkülazállampolgárai-
nakegyenlőségesemlehetséges.

a kötet végére került a vitaindító tanul-
mány.azírásaNyelvszabadság – Egy elisme-
résre váró emberi jog? címetkapta.aszerző,
andrássyGyörgyazemberi jogokatazalábbi
módonértelmezi:„azemberijogok,legalábbis
aszabadságjogok,ahogyén látom, voltakép-
penaztmutatjákmeg,aztírjákkörül,hogymi
emberek mit tudhatunk a magunkénak, mit
tekinthetünk a sajátunknak, a tulajdonunk-
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nak,nemabbanazértelemben,ahogyerrőla
sztoikusokgondolkodtak,denemisabbanaz
értelemben, ahogyan ezt a jogászok látják.
hanem abban az értelemben, ahogyan a
»tulajdon«szótLockehasználtaapolgárikor-
mányzatról szóló második értekezésének
locus classicusán, a tulajdon fogalma alá
vonva az emberek életét, szabadságát és
vagyonát.”andrássyszerintazemberiszabad-
ságjogok tanai, deklarációi, dokumentumai
„voltaképpenegysajátostulajdonelméletilyen
vagy olyan formában történő kifejezéseinek
tekinthetők”. a szerző megállapítja, hogy
„nyelvnélkülvalószínűlegnemlennelehetsé-
gesemberiélet,hogynyelvnélkülbizonyosan
nem lenne lehetséges magasabb szintű
emberi gondolkodás, hogy nyelv nélkül bizo-
nyosannemlétezhetne–egyebekközt–tudo-
mány,kultúra,irodalom,filozófia,shogynyelv
nélkül bizonyosannem létezhetne az Emberi
JogokEgyetemesnyilatkozata sem”. Ebből a
gondolatmenetbőleredeztetiaztamegállapí-
tását, hogy a nyelv alapvető érdek. követ-
kezésképpen „nem lehet következetes az
emberijogokegyetlenolyanértelmezésesem,
amelynemismerielasajátnyelvhez,asaját
nyelvkifejezéséhez,használatáhozésmegvál-
toztatásához való jogot, más szóval a nyelv-
szabadsághozvalóegyetemesemberijogot”.

a nyelv tulajdonként való értelmezése
azonban nemcsak megnyit, hanem le is zár
egy lehetőséget. nevezetesen azt, aminek a
következményeaszerzőnekaz fentimegálla-
pítása, hogy nyelv nélkül nem létezhetne
magasabb rendű emberi kultúra, az emberi
jogok eszméjét is beleértve. Ennek az indivi-
duálisalapjátugyanisazemberiönazonosság,
tehátazemberembermivoltánaktudataadja.
nyelv nélkül pedig az emberi önazonosság
semlétezhetne.nélkülepedigazembersem.
Legfeljebb biológiai értelemben beszélhet-
nénk valamiféle élőlényről, amelyik morális
értelemben véve nem volna ember. a nyelv
tehát többmint tulajdon, többmint alapvető
érdek, a nyelv az ember lényegének egyik
alapeleme.

ámnemcsakazembernekmindolyannak,
hanemazegyeskonkrétegyéneknekiskülön-
külön.azemberiszemélyiségsemképzelhető
elnyelvnélkül.sméghaanyelvnemazegyet-

len kifejezési formája is személyiségünknek,
ám nyilvánvalóan az egyik előfeltétele. nyelv
nélkülnemtudnaöntudatraébredniazegyén.
semsajátmaga,sempedigmásokelőtt.

Ezértállítható,hogynemmindegy,milyen
nyelvenkap jogots lehetőségetsajátszemé-
lyiségefejlesztéséhezazegyesember.hiszen
alapvető különbség van anyanyelve és a
további nyelvekközt. Éppenebbenazössze-
függésben búvik meg a nyelvi jogok emberi
jogi értelmezésének egyik pillére. nevezete-
senazahátrány,amelyiketazaszemélyszen-
vedel,akitazállamhatalomrákényszerít,hogy
anyanyelvehelyettegymásikathasználjon.

a másik pedig éppen a már említett
magaskultúrában rejtőzik. ha az állam az
egyik nyelven és az állampolgárai egyik cso-
portja által művelt magaskultúrát támogatja,
közbenpedigháttérbeszorítjaatöbbiekáltal
művelni szándékoltakat, akkor diszkriminálja
polgárai egy részét. ám a magaskultúrának
csak egy része rendelkezik nyelvi jelleggel. a
nemnyelvi jelegűrésze–pl.zene,képzőmű-
vészet–nemkevésbéfontoselemeazembe-
ri fejlődésnek. ám jelentős részük – Ernest
Gellnerfelfogásaszerintanacionalizmusszü-
letésének legfontosabbelemei–következés-
képpenszerintünkazegyénnemzetiidentitá-
sának is része. Mint ahogy anyanyelvének
modernizált,tehátnemzetiváltozatais.

ámanemzetijogokemberijogiértelmezé-
séheznemelegendőszabadságjogkénttekin-
teniejogokra.hiszenérvényesítésükhöznem
elegendőaz állami beavatkozástól valómeg-
szabadulás, hanem állami segítségre van
szükség.anemzetiésbenneanyelviszabad-
ságnak a pozitív szabadság tartományába is
bele kell tartoznia, különbenérvényesíthetet-
len.azállamáltalbiztosítottpozitívszabadság
ugyanisa többségetmegilleti,csakakisebb-
ségetnem.akisebbségnemzetiszabadságjo-
gaittűrnifogjaugyanazállam,ámsegítséget
nem vagy alig ad kultúrája fejlesztéséhez, s
benne nyelve intézményes, a többségével
egyenrangúhasználatához.hapedignemzet-
közikényszernehezedikrá,akkorarraügyel,
hogyakényszerokántettengedményekakko-
rák legyenek,amelyekmegadásatovábbra is
hátrányban tartsa a kisebbség nyelvét s kul-
túráját.
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az úgynevezett engedményekről folytatott
vitaésamegadásukértgyakoroltnyomásfon-
tosugyan,hiszenlegalábbnémiképpengyen-
gítiamásiknyomást,azasszimilációsat.áma
lényegen,akisebbségekbeolvasztásánaksa
homogén nemzetállam létrehozásának szán-
dékán nem változtat. Ezért tényleges közele-
dés helyett beépül a nemzeti harc eszközei
közé.

anyelvtehátazemberiönazonosságelő-
feltétele. aligha vonható kétségbe, hogy az
ember ember mivolta nélküle elképzelhetet-
len. (Még ez az állítás, valamint ennek taga-
dása sem lehetséges nyelv nélkül.) a nyelv
tehát az emberi mivolt egyik lényegi eleme.
Vagyismegfelel annak a feltételrendszernek,
amelyet a felvilágosodás morálfilozófusai
szabtakazemberitermészetnek.nélkülenem
képzelhető el az ember racionális lényként.
hiszen a nyelv a racionális gondolkodás esz-
köze.ámapszichológiamegszületésévelafel-
világosodás szemléletmódjához azt is hozzá
kelltennünk,hogyemocionálislénykéntsem.
hiszenérzelemvilágunknakszinténvannyelvi
formája,méghanemnyelviis.

kovácsPéter–andrássyGyörgytanulmá-
nyáhozfűzöttészrevételeiben–szkeptikusan
tekintazállamokabbélihajlandóságára,hogy
jogalkotásukjelentősenelmozduljonanyelvek
egyenjogúsításafelé.részbenjogosaszkepti-
cizmus,nohaellenirányúmozgásokisvannak.
ámahelyzetmegváltoztatásáhozanacionaliz-
musok jelenbeli állapotát kell megvizsgálni,
pontosabban azon fajtáinak jellegét és elter-
jedtségét,amelyeksajátnemzetükettekintika
legfelsőbbmorális értéknek. Valamint annak
lehetőségeit,hogyazembermikénttekinthet
magával egyenlő lényként a nemzetileg más
egyénre.Ésmiként tehetiakkor,hamindket-
tenegyazonországállampolgárai,csakamás
nemzetiségűek kevesebben vannak, azaz a
liberálisdemokráciadöntéshozataliszabályai
szerint leszavazhatóak nemzeti identitásuk
alapkérdéseiben is? Tehát miért és miként
mondhatlearról,hogypolitikailagisérvénye-
sítse nemzeti többségét? Ehhez magával
morálisanegyenlőnekkell tekintenieamásik
nemzetheztartozót,akitemiattnincsenmorá-
lis joga megfosztani nemzeti identitásának
megtartásátólésfejlesztésétől.Ezenaponton

jutunkelazemberegyenlőnemzetiméltósá-
gánakeszméjéhez.

Valamintahhozakérdéshez,hogymiként
kerülhetneegyretöbbállampolitikaiközössé-
gének alapvető értékei közé. hasonlóan a
többi bevett emberi joghoz, miként tehetne
szertez isolyan jelentőségreazembersaját
értékrendjében, hogy önnön szabadsága és
egyenlősége veszélyeztetésének tekintse a
másoknemzetiidentitásaellenihatalmifellé-
pést.Ehhezmindenekelőttelkellválasztania
nemzeti önazonosság azon elemeit, amelyek
emberi jogi természetűek, azoktól, amelyek
nem,sőtakársértikisazemberijogokérték-
rendjét. a nemzeti önazonosság komplex
jelenség(többtekintetbenhasonlóanavallás-
hoz),ígyvannakbékésésagresszívalkotóele-
mei.Éséppenebbenaproblémában rejlika
nemzeti ellenségeskedés gyökere. ugyanis a
sajátpéldájábólkiindulvatudjamindennem-
zetivezető–azértelmiségieketisbeleértve–,
hogymennyire igazságtalan s támadó is tud
lenniönnönnemzete.Ismeriagresszívszenve-
délyeit,gondosantápláltgyűlöleteit,snemrit-
kánmagaiserősítiazokat.következésképpen
amásikkal szemben is bizalmatlan. Ezt szo-
kás nemzeti reálpolitikának nevezni, más
megfogalmazásbananaivitáselvetésének.a
nyelvi jogokkérdésepedigalighaválasztható
elettőlazértékrendtől.anyelvijogegyenlőség
kérdésénekmegítéléseugyanisszorosankap-
csolódik a nemzeti bizalmatlanság reálpoliti-
kaiértékrendjéhez.

a kötet tartalmazza a szimpózium vita-
anyagát. kontraMiklós hozzászólása példák-
kalillusztráljaazegyiknyelvállamnyelvistátu-
sának romboló hatását a többi, alárendelt
helyzetbekényszerítettnyelvre.

nádor is rámutat arra a különbségre,
amelyacsaládinyelvhasználatésaközötta
szintközöttvan,„aminekmárgazdaságikiha-
tásai isvannak”.atöbbséganyanyelvi jogaa
szerző által felvázolt kritikus helyzetben is
érvényesül, „a kisebbség esetében viszont
csakakétnyelvűségajárhatóút”.

de a vitázók közt találjuk ádám antalt,
Bruhács Jánost, kovács Pétert és Visegrády
antaltis.

andrássyGyörgyszándéka,anyelvszabad-
ságegyetemesemberijoggányilvánításanyil-Fó
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vánvalóannagybanhozzájárulnaanyelvisok-
színűség megőrzéséhez bolygónkon.
kétségkívül szabadabbá válnánk, ha a világ
államainakszámottevőrészemagáévátenné
azt az elvet, hogy másoknak is természetes
joga anyanyelvének szabad használata, s az
államoknakezértkötelességükmegteremteni
ennekfeltételeit.ámehhezazegyénnemzeti
jogainak forrását is meg kell fogalmaznunk,
amihezanacionalizmusellentmondásaitisfel
kelloldanunk.

Öllös László

huszárágnes:Bevezetésagendernyelvészet-
be.segédkönyvekanyelvészettanulmányozá-
sához98.Budapest,Tintakönyvkiadó,2009,
123p.

agendernyelvészetazalkalmazottnyelvészet-
nekegyviszonylagújrésztudománya,amelya
férfiak és a nők eltérő nyelvhasználatával,
továbbá a két nemhez kapcsolódó – ugyan-
csakkülönböző–kommunikációssajátságok-
kal foglalkozik. Bár a férfiról és a nőről való
gondolkodás a legrégibb korok óta foglalkoz-
tatja az embereket, a társadalmi nemmel
(azaz a genderrel) kapcsolatos tudományok
intézményesüléséről csakamúlt századhet-
veneséveitőlbeszélhetünk.

huszár ágnesBevezetés a gendernyelvé-
szetbe címűkönyveazelsőolyanbevezetős
egyben áttekintő jellegű gendernyelvészeti
mű, amely magyar nyelven foglalja össze a
tudományterületalapismereteitéslegfőbbfel-
ismeréseit.akötettizenkét,gondolatilagegy-
másra épülő részből áll,melyekmindegyikét
olvasmányajánlások,illetveazegyesfejezetek
tartalmára vonatkozó összefoglaló kérdések
egészítikki.

a könyv témáját felvezető fejezetben (A
férfiak és a nők kommunikációs különbségei-
vel kapcsolatos vélekedések, 11–19. p.) a
szerzőbemutatja,milyenmítoszokkalmagya-
rázzaaperzsaésagörögmitológia,valamint
azsidó-kereszténygondolkodásaférfiésanői
létformakérdését.Ezutánfilozófiaigondolato-
kat közöl a férfiról és a nőről,melyekkel azt
bizonyítja, hogy a nőtmindaz ókori filozófiai

gondolkodás,mindaközépkorifilozófiacsök-
kentettértékű,másodlagoslénynektartotta.a
„férfinyelv”ésa„nőinyelv”mítoszaa16.ésa
17. században terjedt el Európában; huszár
ágnesakorabeliforrásokrahivatkozvafelhívja
afigyelmetarra,hogyazebbőlaz időszakból
rendelkezésünkreállókomolyabbműveknem
támasztjákaztafeltételezést,hogyanőkésa
férfiak más-más nyelvet beszélnének, de
dokumentálnak bizonyos eltéréseket a két
nemnyelvhasználataközött.azetnográfiaiés
antropológiai terepmunkán is alapuló kutatá-
sokszerintnincsszókülönférfi-ésnőinyelv-
ről,csakugyanannakanyelvnekaférfiakésa
nők által használt változatáról. a szerző
ezután a 19. századi tudományos gondolko-
dás kezdeteit követve vizsgálja a női-férfi
beszédmódról szóló véleményeket. külön
figyelmet fordít otto Jespersen dán nyelvész-
nek a nők nyelvhasználatáról szóló „előítéle-
tes”írására,melybenanőkkelszembenmeg-
fogalmazott társadalmi előítéleteket vél felfe-
dezni.anőiésférfinyelvhasználattalfoglalko-
zó önálló kutatási terület kialakulását a 20.
századhatvanaséveibe–többekközöttanői
egyenjogúságért folytatott harc időszakába–
helyezi.agendernyelvészetúttörőjénekrobin
Lakoffottartja,akinekmáignagy jelentőségű
írásai a hetvenes évek első felében jelentek
meg.aférfiésnőinyelvhasználatkülönbsége-
itkutatóújnyelvészetidiszciplínánakazelőz-
ményekellenére iscsakazutóbbikét-három
évtizedbensikerültintézményesülnie:kutatási
programok,tanszékekalakultakaférfiakésa
nőkeltérőnyelvhasználatánakvizsgálatára;a
gendernyelvészet–kurzusok formájában–a
legtöbbországbanbekerültatársadalomtudo-
mányi karok kínálatába, a tudományterület
eredményeit pedig alkalmazzák a társadalmi
gyakorlatbanésaközoktatásbanis.

azÉlettani különbségek a férfiak és a nők
között és összefüggésük a nyelvhasználattal
(20–26.p.) című résztabiológiainem fogal-
mával vezeti be a szerző, majd a közzétett
tudományoskutatásokésvitákalapjánmegál-
lapítja,hogyaférfiakésanőkagyavalójában
csaknagyonkevésmértékbenkülönbözikegy-
mástól,shogyanőkésaférfiakverbálistel-
jesítményében megmutatkozó eltérések oká-
értdöntőmértékbenazeltérőszocializációa
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felelős.Ezutánabiológiai nemreépülő visel-
kedésmóddal, a társadalom által elvárt sze-
reprepertoárral foglalkozik, mely erőteljesen
különbözik egymástól az egyes társadalmak-
ban, miközben rámutat arra a meghatározó
tényre, hogy az egyes országok és kultúrák
közötthatalmaskülönbségekvannakabbana
tekintetben,hogymitvárnakelegynőtőlvagy
hogy mit engedhet meg magának egy nő. a
nőkésaférfiakközöttikülönbségeketatováb-
biakbana következőaspektusokból vizsgálja
huszár:azészlelésbenmegmutatkozókülönb-
ségek, a viselkedésben a nyelvhasználattal
közvetlenül nem összefüggő különbségek, a
nyelviképességekbenmegmutatkozókülönb-
ségek.kétharvardineurológusvizsgálatainak
segítségévelbizonyítja,hogyaférfiakésanők
beszédébenmegmutatkozókülönbségekmár
gyermekkorbanmegfigyelhetők:a lányokpél-
dáuljobbakaverbálisemlékezetetmunkálta-
tó tesztekben és a célzott szókeresésre irá-
nyulófeladatokban,sritkábbanfordulnakelő
nálukabeszédfolyamatésabeszédmegértés
zavarai,valamintamegkésettbeszédfejlődés,
mint a fiúknál. Ezek után felteszi a kérdést:
Minalapszikanőkjobbnyelviteljesítménye?a
biológiainembenfellelhetőspeciálisképessé-
geken vagy a társadalmi nem kialakulása
során preferált viselkedésmódon? a szerző
válaszaegyértelmű:„Ehhezabiológiaikülönb-
ségek nem elég nagyok. […] sokkal valószí-
nűbb, hogy a nők biológiailag kedvezőbb
adottságát (szexus) a társadalmi elvárások-
nak megfelelő szerepvállalások (gender) fel-
erősítik”(huszár2009,26.p.).

a harmadik fejezetet (A hangzó beszéd
eltérései férfi és női beszélőknél,27–32.p.)a
beszédet meghatározó biológiai adottságok
áttekintésévelvezetibe,majdabeszédhang-
zásábanmegragadható különbségek felsoro-
lásával folytatja huszár ágnes. Ez utóbbival
kapcsolatban–felhasználvaanemzetközileg
elismertbeszédkutatásokeredményeit–meg-
állapítja, hogy 1. a nők általános alaphangja
anatómiaiokokbólmagasabb,mintaférfiaké;
2.anőkésaférfiakbeszédeatempótekinte-
tébeniseltérő(anőkáltalábanvalamivelgyor-
sabbanbeszélnek,mintaférfiak);3.aférfiak
beszédközbentöbbethezitálnak,mintanők;
4. a nők „levegősebb” ejtéssel beszélnek (a

hangképzéssoránfolyamatosnálukalevegő-
kiáramlás);5.amondatfonetikaieszközökkel
a nők gazdagabban élnek (dallamosabban,
színesebbenbeszélnek,mintaférfiak).Érde-
kesszínfoltjaafejezetnekazA beszédhangok
rendszerében megmutatkozó nemi különbsé-
gek c.rész,melybenaszerzőrámutatazokra
arendszerszerűeltérésekre,amelyekalapján
bizonyos nyelvekben eltérő beszédhangot
használnakaférfiakésanők.Megemlítipél-
dáulakínainőknélmegfigyelhető„cicamicás
hangzást”,amelyrejellemzőamagánhangzók
megnyújtása, a hehezetes mássalhangzók
aspirációjának gyengítése s az éles palatáli-
soklágyítása.afejezetvégénfelhívjaafigyel-
metarraatényre,hogyanőkhangtanitekin-
tetben is gyakran alkalmazkodnak a fejlett
kommunikációs képességeket megkívánó
munkapiac követelményeihez: ejtésmódjukat
ilyenkor a normatív(hoz közel álló) ejtéshez
igazítják.(Megjegyzés:Vizsgálatokbizonyítják,
hogy a kiemelkedő kommunikációs képessé-
geket,ezenbelülanormatívejtéstmegkívánó
szakmákban [pl. telefonos ügyfélszolgálat] a
nőksokkaljobbanteljesítenek,mintaférfiak.)

akövetkezőfejezet(A nyelvtani nem hatá-
sa a társadalmi nyelvhasználatra, 33–41.p.)
a férfi és a nő nemi jelöltségre utaló lexikai,
illetve grammatikai elemekkel foglakozik.
Ennek kapcsán huszár ágnes elsőként a
nyelvtaninemésatermészetesnemkifejező-
dését követi nyomon az egyes nyelvekben,
majdatermészetesnemkifejezéséreszolgáló
szóképzési lehetőségeket vonultatja fel az
általakiválasztott–köztükanemkategóriája
szempontjából kevésbé érzékenynek tartott
finnugor–nyelvekben.atovábbiakbanaférfi-
ra és a nőre utaló morfémák rendszerbeli
összefüggéseit vizsgálja, ezzel kapcsolatban
rámutataférfiakésanőksajátossegymástól
eltérőmorfémahasználatára. a fejezetutolsó
részébenarrakeresiaválaszt,vajonlétrehoz-
ható-enemilegsemlegesszöveg,vagyishogy
írhat-e valaki magáról úgy, hogy nem jelzi a
saját nemét, vagy más személyről úgy, hogy
nem fedi fel annak nemét. a válasz szinte
kínálja magát: azokon a nyelveken (pl. a
magyarban vagy a törökben), amelyeknek
rendszeréből hiányzik a nyelvtani nem, ez
könnyenmegoldható,anyelvtaninemmelren-
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delkezőnyelvek(pl.aszlovák)esetébenazon-
baneznemlehetséges.

aModalitásbeli és szintaktikai eltérések,
valamint lexikai különbségek a két nem beszé-
dében címűrészben(42–52.p.)előbbaférfi
ésanőinyelvhasználatrajellemzőmodalitás-
beli, majd a lexikai eltérésekre irányítja rá a
figyelmetaszerző.amodalitásbelikülönböző-
ségeketabizonytalanságnyelvijelénektartott
visszakérdezés szempontjából mutatja be, s
külföldi szakemberek korpuszelemzéseit is
figyelembe véve megállapítja, hogy a nők –
éppen empatikusabb viselkedésükmiatt – a
visszakérdezéstgyakrabbanhasználjákaszo-
lidaritásésazudvariasságeszközeként,mint
aférfiak.anyelvirendszerlegváltozékonyabb
részéről, a szókincsről úgy vélekedik, hogy
elsősorban nem a férfiak és a nők, hanem
inkábbaterületiésaszociálisanszerveződött
csoportoknyelvhasználatátjellemzileginkább
azeltérőszóválasztás.aférfiakésanőknyelv-
használatára irányuló empirikus vizsgálatok
azonban arra engednek következtetni, hogy
bizonyos szavak – pl. a trágárságok – gyak-
rabbanfordulnakelőaférfiaknyelvhasznála-
tában,mintanőkében(bárafiatalabbkorosz-
tályok tekintetébena fiúk és a lányok között
csökkenakülönbség),mígazinkábbnőkáltal
preferáltlexikaiegységekközétartoznakpl.a
kedveskedőmegszólításokvagyafinomszín-
árnyalatok megkülönböztetésére alkalmas
melléknevek.anőkésaférfiaknormakövető
nyelvhasználatátvizsgálvahuszárágnesarra
amegállapításra jut,hogy„aférfiakszámára
kevésbé fontos a normatív nyelvhasználat,
kevésbétörekednekrá”(51.p.),anőketazon-
ban egyrészt a hagyományos nyelvhasználat
őrzőiként, másrészt nyelvhasználati újítóként
tünteti fel.Úgy tűnhet,hogyanőknyelvhasz-
nálatával kapcsolatban megfogalmazott két
állításellentmondásbanállegymással,ámez
korántsincsígy,hiszenanőkneknemazonos
csoportjára vonatkoznak: a nyelvhasználati
hagyományőrzők elsősorban idősebb, vidéki
asszonyok;míganyelvhasználatiújítók fiata-
labb, tanultabb, városokban élő nők, akik
alkalmazkodnak a társadalmi érvényességű
standardnyelvi-nyelvhasználatinormákhoz.

a hatodik fejezetben (A férfiak és a nők
által együttesen és külön-külön használt szö-

vegtípusok áttekintése,53–60.p.)arravilágít
rá a szerző, hogy milyen típusú – írott és
beszéltnyelvi–szövegeketalkalmaznakakét
nemheztartozószemélyek.Elsőkéntakizáró-
lagosságot,tiltástésmegengedéstsugalmazó
szövegműfajok nemek szerinti megoszlását
mutatjabeazegyeskultúrákesetében,illetve
atermészetinépekkörében;majdahumoros
szövegek nemek szerinti használatát kíséri
figyelemmel.azutóbbiaknemimegoszlására
vonatkozó kutatások azt bizonyítják, hogy a
férfiak általában többet viccelődnek, mint a
nők;sindulataikat,agresszivitásukatgyakran
vezetik le durva, szexuális töltetű viccekkel.
(Enneknyilvánvalóokaaviccelődésésahata-
lomkapcsolata,studvalevő,hogyamunkahe-
lyekélénEurópanagyrészénisférfiakállnak).
anőka viccelődéstáltalábanbaráti társasá-
gokravagyegyébcsoportokrakorlátozzák–az
ilyenalkalmakkorsokszormesélnekkudarca-
ikról is–,sa férfiakvicceserőfitogtatásaival
szemben ők inkább hajlanak az öniróniára
(57.p.).

A női és férfi, valamint a vegyes nemű cso-
portok társalgásának jellemző jegyei című
részben (61–64.p.)huszárágnesanemileg
különböző beszélgetési stratégiák szempont-
jábólvázoljafelahomogénnőiésférfi,vala-
mintaheterogéncsoportokspontánbeszélge-
téseinek jellemző jegyeit. Egyes felfogások
szerintanőkésaférfiakkommunikációjának
legfőbb különbsége abban áll, hogy a nők a
beszélgetés legfőbb céljának a kapcsolatépí-
tést gondolják, míg a férfiak a problémák
közösmegoldását.aszerzőajellemzőjegyek
feltárásakoramúltszázadhatvanas,hetvenes
és nyolcvanas éveiben végzett ilyen irányú
vizsgálatok eredményeire hivatkozik, melyek-
nek közösmegállapításai a következők: 1. a
nőkkevesebbetbeszélnek,mintaférfiak;2.a
nőketgyakrabbanfélbeszakítjákaférfiak;3.a
nők ritkábbanhatározzákmegabeszélgetés
témáját;4.anőkgyakrabbanbeszélnekegyes
számelsőszemélyben,aférfiaktöbbethasz-
náljákazáltalánosalanyvalamelygrammati-
kaiformáját(61.p.).

anyolcadikfejezetben(Az udvariasság és
a [nyelvi] agresszió a két nemnél, 65–72.p.)
az ún. homlokzattal kapcsolatos tevékenysé-
gekkövetkezményeivelfoglalkozikaszerző.a

könyvek 163
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIII. évfolyam

  2
0

1
1

/4
, S

om
orja



magyarnyelvű szakirodalombanahomlokzat
terminus a kínai filozófiából származó arc
fogalommegfelelője, s olyan énképet jelent,
amelyettársadalmilagjóváhagyotttulajdonsá-
gok jellemeznek. Egyes elméletek szerint az
ember a sajátmagáról kialakított énképet –
azazhomlokzatot–próbáljamegakörnyezete
feléközvetíteni,smindentelkövetazért,hogy
az ezt is tükrözze vissza. Ennek érdekében
viselkedik például udvariasan másokkal, s
ugyaneztvárjaakommunikációspartnertőlis.
az egyes társadalmak alapvetően különböz-
nek egymástól abban, hogyan viselkednek
egymássalapolgáraik.anemiszerepeksze-
rinti társadalminormákravalószoktatásmár
gyermekkorbanelkezdődik:akisgyerekekszí-
vesen játszanak ún. szerepjátékokat – pl.
érdekesnektalálttevékenységeketutánoznak
–,amelyeknagyonfontosakabeszédkészség
fejlődésének szempontjából. huszár ennek
kapcsán rámutat a fiúk és a lányok eltérő
nemi szocializációjára,mégpedigkülön-külön
azóvodás-ésaziskoláskorúgyermekek,vala-
mint a serdülők közösségeiben, miközben a
serdülőkortminda társadalmi,mindanyelvi
szocializációszempontjábólkiemelkedőjelen-
tőségűnektartja.Véleményeszerintekkorala-
kulnakkiugyanisanemiszerepekhezkapcso-
lódórepertoárok,ekkorválikagyermekférfivá
vagynővé.

akövetkezőrésztémájaéscíme:A nő és
a férfi testi megjelenése a nyilvános térben
(73–82.p.).aszerzőakétnemnekanyilvá-
nostérbenvalómegjelenésétazegyesorszá-
gokjoghagyományáravezetivissza.közvetett
módonéppenezzel hozza kapcsolatba, hogy
azegyeskultúrákeltérőenszabályoztákanő
és a férfi külsőmegjelenését, pl. a ruházko-
dástvagyanőiésaférfitestmegjelenéséta
különbözőkorokemberábrázolásaiban.a fér-
fiakésanőkazonbannemcsaköltözködésük-
ben vagymás külső jegyeikben különböznek
egymástól,hanemmásmódonislépnekkap-
csolatba egymással, s máshogy fejezik ki
magukatabeszédetkísérőjelektekintetében
is.akétnemeltérőenhasználja,smáskéntis
értelmezi a kommunikáció nem verbális ele-
meit:afejtartástésamimikát,agesztusokat,
atesttartástésatestmozgást.huszárugyan-
akkor hangsúlyozza, hogy nem beszélhetünk

univerzálisnőivagyférfinemverbálisviselke-
désről, hiszen az egyes kultúrákban jelentős
különbségek figyelhetőkmeg a nem verbális
mintákközöttis.

A foglalkozások kommunikációigényének
felértékelődése és ahogy a két nem alkalmaz-
kodik hozzá című fejezetben (83–92. p.)
huszárágnesaztvizsgálja,hogyanálljákmeg
ahelyüketaférfiakésanőkakommunikáció-
raépülőmunkakörökben.amunkáltatókvéle-
kedése szerint a nők alkalmasabbak a kom-
munikációigényes munkára, mint a férfiak,
mivel jobbanmeg tudnak felelni akommuni-
kációs munkakörökhöz kapcsolódó olyan
követelményeknek, mint pl. a kedvességet,
rokonszenvet, ugyanakkor magabiztosságot
sugárzóhangvagyagyorskapcsolatteremtés.
aszerzőatovábbiakbanáttekintiamunkavál-
lalók nemek szerintmegoszlását a foglalkoz-
tatásegyesszféráiban,majdnyomonkövetia
nemekarányátamúltszázadelejéigkizárólag
férfiterületnekszámítópolitikaszférájábansa
hozzá lazábban kapcsolódó érdek-képviseleti
szervekben. az egyes nagy foglalkoztatási
területekrevonatkozóadatokalapjánkijelenti,
hogy elsősorban az oktatás és az egészség-
ügyiszolgáltatásokirányábanfigyelhetőmega
szakma elnőiesedése, míg világszerte jóval
alacsonyabbanőkarányaatörvényhozóhata-
lomban, s az érdek-képviseleti szervekben
semkiegyensúlyozottanemekaránya.amun-
kahelyi hierarchiában – függetlenül a foglal-
koztatásiterülettőlsattólaténytől,hogymaa
frissdiplomásokközötttöbbanő,mintaférfi
–szinténaférfiakkerülnekvezetőposztokba:
huszárstatisztikaiadatokrahivatkozvaállítja,
hogyaközép-ésa felsővezetésközött talál-
hatóazaszűrő,amelyencsakaférfimunka-
vállalókjutnakát.

akövetkezőrészt (A nő és a férfi helye a
különböző társadalmakban és ennek nyelvi
lenyomata,93–103.p.)akétnemnyelvivisel-
kedésének s az eltérések felsorolásának és
leírásánakszenteliaszerző.Megjegyzi,hogya
férfiak és a nők eltérő névhasználatukkal (l.
például a férjes nők névhasználatát) eleve
különbözőképpenlépnekfelatársadalmitér-
ben,samegszólításiszokásokszinténaszim-
metrikus formákatmutatnakanőkhátrányá-
ra.anyelvszóállományaáltalsugalltszemlélet
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szerinte szükségszerűen beleszövődik a szö-
vegekbe, ezekenkeresztül pediga gondolko-
dásba. a nyelvbe kódolt nemek közti diszkri-
minatívkülönbségtevés,aszexizmusaközös-
ségszókincsébenismegnyilvánul:aférfiakat
normának,anőketeltérésnektekinti.huszár
felhívjaafigyelmetarra,hogyanőkésaférfi-
ak jogosulatlan megkülönböztetésének ele-
meitfelkelltárni,éskritikatárgyávákelltenni,
miközben a nyelvkritika szűkebb értelemben
irányulhatkonkrét lexikaiegységekre, tágabb
értelembenpedigmagáraanyelvhasználatra.

azutolsófejezetet(A különbségek magya-
rázatára alkalmas elméleti keretek: biologiszti-
kus és szocializációs magyarázatok,
104–111. p.) a társadalmi nemek közötti
különbségeketmagyarázófelfogásokbemuta-
tásával indítja a szerző: míg a biologisztikus
érvelés szerint az eltéréseket anemihormo-
nok,valamintakülönbözőtestifelépítésokoz-
za,addigaszocializációsnézetszerintanemi-
leg specifikus viselkedés kialakulásában a
szociális tanulás játszik döntő szerepet.
Ezután felvázolja a fenti elméleti keretekhez
szorosankapcsolódó,anőkésaférfiakeltérő
kommunikációjárólalkotottmodelleket–lásd
deficithipotézis, dominanciaelmélet, differen-
ciahipotézis, (de)konstrukciós modellek –, s
feltárja e nézetrendszerek lényegét. a fejeze-
tetagendernyelvészetikutatásoktovábbi fel-
adatainakkijelölésévelsaperspektíváklatol-
gatásávalzárja.

huszárágneskönyvehasznosgendernyel-
vészeti alapműként szolgálhat a bölcsészet-,
valamint a társadalomtudományi képzésben,
de jó szívvel ajánlom a magukat fejleszteni
kívánó magyartanárok figyelmébe is, akik –
főként az általános iskola felső tagozatában,
valamintaközépiskolában–akiadványsegít-
ségévelalkalmankéntérdekesebbé,vonzóbbá
tehetikagyakranlaposnak,unalmasnaktűnő
magyarnyelv-órákat. rajtuk kívül ajánlom a
kiadványt mindazoknak, akiket egyszerűen
csakérdekelnekanyelvésatársadalminem
összefüggésénekkérdései,valamintanőkés
a férfiak eltérő kommunikációja s ennek jel-
lemzőjegyei.

Misad Katalin

Paládi-kovács attila (főszerk.)–Flórián Mária
(szerk.): Magyar néprajz nyolc kötetben I. 2.
Táj,nép,történelem.amagyarnépiműveltség
korszakai.Budapest,akadémiaikiadó,2009,
745p.

amagyar néprajztudomány voltaképpen átte-
kintő összegzésekkel kezdődött. Csaplovics
János egyetemes magyar (magyarországi!)
szintézise1 vagyErdélyiJánoskülönösebbelő-
munkálatok nélküli, mégis az egész magyar
nyelvterületet felölelő gyűjteménye2 szemléle-
tespéldáiennek.Csakezeketkövetteafoko-
zatosésfolyamatosszakosodás,azegyesrész-
területeken belüli egyre jelentősebb elmélyü-
lés.a19.századvégére,a20.századelejére
amagyar néprajz (etnográfia és folklorisztika
egyaránt) kiépült intézményrendszerrel bíró,
komolykutatási(rész)eredményeketfelmutató,
nemzetközileg is elismert tudományszakká
vált. Ekkorra megteremtődött, sőt indokolttá
váltazaddigieredményekátfogóösszefoglalá-
sa ésmindmagyar,mindnemzetközi szinten
valóbemutatása.Miközbenkészültekeszinté-
ziselőmunkálatai (gyakorlatilag,különféle for-
mákbanés elképzelésekmenténaz1920-as
évektől),illetveavégüliselfogadottkoncepció
szellemében íródtak az egyes részfejezetek,
továbbfolytaktermészetesenamélyfúrásszerű
részletkutatásokis.Ígyaztán,amikoraz1930-
as évekbenmegjelentA magyarság néprajza
köteteinekelsőkiadása,3 némi túlzássalélve,
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1. Csaplovics János: Ethnographiai Értekezés
Magyar országról. Tudományos Gyűjtemény,
1822,III.37–65.p.;IV.3–50.p.;VI.79–87.p.;
VII. 45–51. p. [új, reprint kiadás: hála József
szerkesztésében, Paládi-kovács attila utósza-
vával 1990-ben jelent meg az MTa néprajzi
kutató Csoportjának publikációjaként Buda-
pesten]; illetve uő:Gemälde von Ungern I–II.
Pesth,VerlagvonE.a.hartleben,1829.

2. ErdélyiJános:Népdalok és mondák I–III. Pest,
kisfaludy Társaság, 1846–1848. /Magyar
népköltésiGyűjtemény/

3. Czakó Elemér (szerk.):A magyarság néprajza
I–IV. Budapest, királyi Magyar Egyetemi
nyomda, 1933–1937. [a későbbi, reprint ki-
adásokat nem számítva összesen három ki-
adásban látott napvilágot. Ebből amásodikat
ésharmadikmárViskikárolyszerkesztette,és
aharmadiknémilegátdolgozott]



azakkorimagyaretnográfiaiés folklorisztikai
kutatási eredményekhez viszonyítva a maga
statikus leírásaival, pozitivista szemléletével
szinteelavultnakhatott.nemcsodahát,haa
háború után viszonylag gyorsan felvetődött
egy új Magyarság néprajza megírásának az
ötlete(1955),majdaz1960-asévektőlkezd-
vekülönféle tervezetek is születtek, és folya-
matosan végbementek bizonyos előkészítő
munkálatok is (ezekről Paládi-kovács attila
többekközöttamostkonkrétanismertetendő
kötet4 Előszavában is viszonylag részletesen
számolbe).Egyeztetések,(többesetbeninter-
diszciplináris) tudományos tanácskozások
valósultak meg, a Magyar Tudományos
akadémia ortutay Gyula által létrehozott
néprajzi kutató Csoportja gondozásában egy
kiadványsorozat ismegjelent az 1970–1980-
as években,Előmunká latok az Új Magyarság
néprajzához címen.akezdetbenhatkötetesre
tervezett szintézis végül is nyolc (illetve hát,
amintmajdlátnifogjuk:kilenc)kötetresikere-
dett, s első darabja 1988-ban hagyta el a
nyomdát.amegjelenésazonbannemaköte-
tek számozásának a sorrendjében, hanem a
kéziratok elkészülte időrendjében történt.5

nota bene: a sorszámilag legelső kötet (ha
elkészül)alegutoljáramegjelentlesz.ami,tör-
ténetilegszemlélvevoltaképpenmellékes,ám
habelegondolunk, hogy a legelsőkéntmegje-
lentkötetésazutolsóközött(mostmár)mini-
málisan többmintkétévtizedes időbeli távol-
ságvan,azértnemegészenszerencsés,haaz
alapozó tanulmányok (amelyekre, elméletileg,
atöbbineképülniekellene)voltaképpenamai
napig nem jelentek meg. arról már nem is
beszélve, hogy közben egy rendszerváltás is
végbement…Megjegyzem,mindeznemaszer-
vezők,főszerkesztők,szerkesztőkmunkájának
a kritikája, hanem (nagyon is ismerve ezt a,
többszerzőtmegmozgatnipróbálóélethelyze-
tet)azegyüttérzéskifejeződéseakarlenni.

az egyes kötetekről jelentek már meg
ismertetések, recenziók, kritikák (persze
korántsemannyiésolyanmélységű,mintamit
egyilyenmeghatározójelentőségűvállalkozás
megérdemeltvolna),6 ígyatovábbiakbanelső-
sorbanalegutóbbmegjelent,asorozatdarab-
jait tekintve második, pontosabban az első,
kettébontott „kötet” második darabjáról lesz
szó. Mivel azonban egy, a történetiség okán
átfogó munka a jelen ismertetés tárgya,
amelyneklehetnek(éskelleneis,hogy legye-
nek!)kapcsolódásipontjai,neadj’ istenakár
átfedései is a többi kötettel, időnként szük-
ségszerűlesznémielkanyarodás.

a kötetet Paládi-kovács attila Előszava
után az ugyanő által írott bevezető fejtegeté-
seksoranyitja,Források, módszerek, eredmé-
nyek a népi műveltség történeti kutatásában
címen.utóbbi voltaképpena kezünkbeadott
kötetmódszertanielőzményeit,elméletihátte-
rét,irányaithivatottmegadni.áttekintiatörté-
netiségjelen-,illetvejelennemlététamagyar
néprajzonbelül,atárstudományikapcsolódá-
sokat,külföldipéldákat,problémákatsorakoz-
tatfel.nohakifejezettenseholnemdefiniálja,
hogyvoltaképpenmit iskutatanéprajz,szö-
vegébőlezmégiskiolvasható:„döntőenakét-
kézimunkából élő, adózó, robotoló emberek
csoportjainak” (amit a „nép”-nek tart) a kul-
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4. Magyar néprajz nyolc kötetben I. 2. Táj, nép,
történelem. A magyar népi műveltség korsza-
kai. Főszerk.: Paládi-kovács attila. szerk.:
Flórián Mária. Budapest, akadémiai kiadó,
2009,745p.

5. az egyes kötetek Budapesten, az akadémiai
kiadógondozásábanjelentekmeg,ígyeztatényt
külön-különnem jelzem: I.2. Táj, nép, történe-
lem. A magyar népi műveltség korszakai.
Főszerk.: Paládi-kovács attila. szerk.: Flórián
Mária(2009);II.[anyagikultúra1.]Gazdál kodás.
Főszerk.: Paládi-kovács attila. szerk.: szilágyi
Miklós; III. Anyagi kultúra 2. Kézmű ves ség.
Főszerk.: domonkos ottó. szerk.: nagybákay
Péter (1991); IV. Anyagi kultúra 3. Életmód.
Főszerk.: Balassa Iván. szerk.: Füzes
Endre–kisbánEszter(1997);V.Folklór 1. Magyar
népköltészet. Főszerk.: Vargyas Lajos. szerk.:
Istvánovics Márton (1988); VI. Folklór 2.
Népzene, néptánc, népi játék. Főszerk.:dömötör
Tekla.szerk.:hoppálMihály(1990);VII.Folklór 3.
Népszokás, néphit, népi vallásosság. Főszerk.:
dömötör Tekla. szerk.: hoppál Mihály (1990);
VIII. Társadalom. Főszerk.: Paládi-kovács attila.
szerk.:sárkányMihály–szilágyiMiklós(2000).

6. Jelensorokszerzőjétőlpéldául:Magyarnéprajz
nyolc kötetben. VIII. Társadalom. Fórum
Társadalomtudományi Szemle, 2. évf. (2000)
3.sz.195–198.p.



túráját, mégpedig elsősorban annak „szegé-
nyesebb,régiesebbvilágát”(17.és14.p.)vizs-
gáljaanéprajz.Pedigtulajdonképpennemis
azakérdés,hogymittekintünk„nép”-nek.Egy
másikhelyüttaszerzőnagyonhelyesenmeg-
jegyzi,hogyez,márminta„nép”„történetileg
változókategória,melynektartalmakoronként
másésmás”(15.p.).nomármosthaezigaz,
márpedig nagyon úgy tűnik, hogy az, akkor
minekisvizsgáljukatörténetiségét?alegopti-
mistábbhelyzetben ismindenegyes korszak
bemutatásánálújrakellenedefiniálnia„nép”-
et.ráadásulahogyarraPaládi-kovácsattilais
rámutat a „16–17. századi nagyasszonyok”
kenyérsütésének és kelengyekészítésének,
valamintanépdalokat,pásztornótákaténeklő
19.századiTiszamenti földbirtokosokszem-
léletespéldáinkeresztül(15.p.),ezekanép-
szerűvonásoknemcsaka„nép”-nekdefiniált
társadalmicsoportokköréből ismertek.Ezért
aztán talán nem is azzal kellene bíbelődni,
hogya„nép”fogalmátdefiniáljuk,hiszenazzal
még nem jutottunk közelebb a népi kultú-
rához, hanem ezt a sajátos kultúrát kellene
valahogymeghatározni.Ezpedig–úgytűnik–
nem társadalmi osztályokhoz, rétegekhez,
csoportokhozköthető.annáliskevésbé,mert
haelfogadjuk,hogyezeknekabizonyos(tuda-
tosanleegyszerűsítveameghatározást)kétke-
zimunkábólélő rétegeknekakultúrájátvizs-
gálja a néprajz, akkor az sem teljesen igaz.
hiszenezekneka rétegeknek, csoportoknak,
osztályoknak a kultúrája egy részét (keske-
nyebbvagyszélesebbsávját)olyanelemektöl-
tik ki, amelyek nem azonosíthatóak semmi-
lyennépivagyakárcsaknép-szerűkultúrával.
Ezekkel (legalábbis hagyományosan) nem is
foglalkoziksemazetnográfiasemafolklorisz-
tika. a vizsgált társadalmi rétegek egyedei
ismerikmárelég régenazegyszeregyet, tud-
nakmindenféleoperettmelódiákat,éppenidő-
szerűslágereketstb.,deezekbehatóbbvizs-
gálatávalafolklorisztikarendesennemfoglal-
kozik, pedig még a népi kultúra, a folklór
egyébjelenségeihezhasonlóanvariálódnakis.
Mindamellett,ahogyarrafentebbmártörtént
utalás, amás, „nép”-nek semmiképpennem
definiálhatótársadalmirétegekkörébenolyan
jelenségek is jelen voltak/vannak, amelyek
magas- vagy hivatásos vagy elit kultúraként

szintén nem határozhatóak meg (különféle
hiedelmek,viccek,anekdoták,szokásokisme-
retestb.).Történetilegtávolabbikorokatnézve
ezazösszefonódásmégerőteljesebbnek lát-
szik(gondoljunkcsakatöbbkutatóáltalisoly
plasztikusan leírt farsangi népünnepekre,
amelyeken a pórnép és az uralkodó osztály
magával az uralkodóval az élen együttmula-
tott).amegoldásvélhetőenennekaspeciális
kultúránakadefiniálásábanvan,amit(mivela
„népikultúra”kifejezésttudatunkbanmártúl-
ságosanlefoglaltaa„parasztikultúra”)popu-
láris kultúrának nevezünk. Populáris: mint
nép-szerű,mintanépáltalelőnybehelyezett
forma. Ennek definiálására már történtek
kísérletek,Paládi-kovácsattila is említ néhá-
nyat,ámavégsőszómégnemmondatottki.
Mostnemislehetcélunk,hogytovábbfoglal-
kozzunkezzel a problematikával, dehangsú-
lyozni szeretném, hogy a történetiség fino-
mabb megragadásához is használhatóbb
lenneapopuláris,mintaszűkrefoglalt,rész-
benlejáratottnépikultúrafogalma.

hogy ennek a kultúrának (nevezzük akár
népinek,akárpopulárisnak,nohanemmind-
egy!) mi a története, időben miként alakult,
véleményemszerintsemmiközea„nép”idő-
szemléletéhez.annak,hogyatörténészeksze-
rint mikor zajlott a harmincéves háború,
semmi köze ahhoz, hogy a benne részt vevő
katonák ezt miként élték meg, s tudták-e
egyáltalán, hogy az adott pillanatban épp
hányat írnak… Egyébként meg, gondolom,
nincs néprajzkutató, aki a történetiséget (a
változásokat,afejlődést,alakulást,módosulá-
sokat)egyadottkultúránvagyannakrészterü-
letenbelülkomolyangondolvateljesenfigyel-
menkívülóhajtanáhagyni.Ezérttartomrend-
kívül fontosnak a kötet által felvetett problé-
mát.azaztánmármáskérdés,hogyvalóban
ily módon kellett-e a történetiség kérdését
megoldani.Főleghogyatörténetiségmintren-
dezőelv az egyes előző (pardon: következő)
kötetekből semhiányzik.nagyonhelyesen.a
már megjelent tematikus kötetekben olvas-
hattunk például a népzene, a néptánc törté-
neti rétegeiről (VI. kötet), amagyar népmese
történeti rétegzettségéről, a monda történeti
kialakulásáról, a népballada eredetkérdései-
ről (V. kötet), a szőlészet-borászat történeti
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rétegeiről, az ekeformák fejlődéstörténetéről
(II.kötet)ésígytovább.

Jelenkötetbelsőszerkezeteviszontnema
tárgykörökszerintibemutatáson,hanemakro-
nológiai áttekintésenalapszik.négy nagyfeje-
zetben (1. Előzmények a 10. századig; 2.
11–15. század; 3. 16–18. század; 4.
1848–1945), tárgykörökre lebontva (társada-
lom,gazdálkodás,településésépítkezés,kéz-
művesség, viselet, táplálkozáskultúra, szöve-
gesfolklór,zene,tánc,szokás-éshitvilágstb.)
mutatjabeazegyesjelenségekadottkorszak-
ra vonatkoztatható jellemzőit. az egyidejű
különidejűségszempontjaitfigyelembevévea
kötetszerzőiarratörekedtek,hogyneazegyes
jelenségek megléte, ismerete legyen a mérv-
adó,hanemadominánsvagyalárendeltvolta.
hogymennyiresikerülhetett,nincsember,aki
ezt tárgyilagosanel tudnádönteni. ami azon-
banennélsokkal inkábbzavarebbenatörté-
netitablóban,azaz,hogya20.századijelen-
ségeketazesetek túlnyomótöbbségébenúgy
kezeli,mint ha Trianonnem is létezett volna,
mint ha 1918/1920-ban nem következett
volnabeamagyarnépi kultúraalakulásában
egy meghatározó törés, mint ha a Magyaror-
szághatárainkívülrekedtmagyarvagymagyar
jellegűterületekfejlődésenemindultvolnael
egy (legalábbis részben) másik úton. az új
országnevek (Csehszlovákia, románia, szerb
királyságstb.)gyakorlatilagelősemfordulnak
akötetben!amígakorábbikorszakoktárgyalá-
sát a források hézagossága, egyenetlensége
nehezíthette,addigebbenazesetben(asom-
másan a magyar népi műveltség a kapitaliz-
mus korában: 1848–1945 című fejezetben)
lett volna, legalábbis bizonyos témakörökhöz,
azországhatárokontúliterületekről,példáula
kulturális szétfejlődést is prezentáló használ-
hatóforrásanyag, illetvelegalábbaproblémát
fellehetettvolnavetni.nincsittarratér,hogy
tételesenazösszestárgykörtvégigelemezzük,
denéhánykiemelttémabemutatásavagyleg-
alábbisérintéseelengedhetetlennektűnik.

azalapproblématehát,hogy1918-at(illet-
ve1920-at)követőenisazegyesrészfejezetek
szerzőiáltalábanúgytesznek,minthaakoráb-
biállapotoklennénekérvényesek,smiközben
azelőző időmetszetekbenáltalábanazegész
magyar nyelvterületről (sőt az egész korabeli

Magyarországról)beszéltek,mostez leszűkült
a mai Magyarország területére anélkül, hogy
erre konkrét utalások történtek volna. Fél
kézenmegszámlálhatóakazolyanmondatok,
mint a következő: „az I. világháború és az
államhatárok átrendeződése az állattartás
hanyatlását idézte elő” (503. p.), amit aztán,
értelemszerűenmáramaimagyarállamhatá-
rokköztiviszonyok leírásakövet.hogymi tör-
téntazországhatáronkívülrekedtmagyarterü-
leteken,arrólnemkapunkinformációt.adatok
pedig volnának, hogy csak (szűkebb térsé-
günkben maradva) angyal Béla, Fehérváry
Magda vagy Pusko Gábor, illetve Viga Gyula
munkáirautaljak.7 Továbbhaladvaakötetben,
de még mindig a gazdálkodás témakörénél
maradva, egyszer csak teljesen váratlanul
megjelenikegymondat,amiazösszefüggése-
ket kevésbé ismerő olvasó számára vélemé-
nyemszerintértelmezhetetlen.azelőzmények-
bena20.századelsőharmadábanaparaszt-
birtokos tőkeszegénységéről van szó (gondo-
lom: úgy általában), ami banki hitel felvételét
tetteszükségesséaparasztgazdákszámára,s
ezsokesetbenárveréshezvezetett.„asarlós-
fiatalok 1930-ban már ’bankrabszolgaságot’
emlegettek az elárverezett dél-szlovákiai
parasztbirtokokláttán”–olvashatjuk(521.p.).
Mellesleg dél-szlovákiának ez az egyetlen,
konkrétemlítéseakötetben.Továbbhaladva,
aszőlőkultúrataglalásakapcsánmegtudhatja
azolvasó(hakorábbannemtudtavolna),hogy
„az első világháborút lezáró békeszerződés
értelmébenMagyarország területének kéthar-
madát, lakosságának pedig egyharmadát
veszítette el”. Ezt követően néhány sorban a
borvidékekről, bortermelés piacairól, azoknak
azidőközbenmeghúzotthatárokáltalielszige-
telődéseirőlisszóesik(527.p.).

azeffélerövidkitérőkazonbaninkábbkivé-
telnek számítanak, s általánosságban inkább
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7. atovábbikonkrétirodalmihivatkozásokszétfe-
szítenékegyrecenziókereteit,ezértattólmost
eltekintek.L.JuhászIlonanéprajzibibliográfia-
köteteiben,valamintaFórumkisebbségkutató
Intézethonlapjántalálható,alapvetőenszintén
L.JuhászIlonaáltalkarbantartottnéprajzibib-
liográfiában bőséges vonatkozó anyagot talál
azérdeklődő:www.foruminst.sk



az időközben meghúzott határok figyelembe
nem vétele a jellemző az egyes témakörök
összefoglalásaira.Jellemzőakövetkezőidézet:
„akét világháborúközöttaz ország sok vidé-
kén a lakáskultúra tovább őrzi hagyományos
parasztijellegét.Mégavirágosbútoriskelen-
dő.használatát és előállítását korabeli fotók,
évszámos darabok, leírások dokumentálják
Erdélyben, Észak-Magyarországon, a kisalföl-
dönésadunamentén.készülnekmégabras-
sóielőképeknyománkialakult,kettősnagygir-
landdal fémjelzett bukovinai ládák András -
falván, többféle festett bútor a székelyföldi Var -
gyason, Kézdivásárhelyen, Bereczken, Csík -
karc falván és Dánfalván […]. ládák Komá -
romban…” (585.p.),mintha tehát Trianonbe
semkövetkezettvolna.közbenpontosantud-
juk, hogy az első világháborút követő határ-
meghúzással a komáromi asztalosipar is
hanyatlásnakindult,nembeszélveakorábban
prosperáló, Vágon történő fakereskedelemről.
akétvilágháborúközöttacsehszlováktextil-és
cipőiparolcsótermékeiegyrésztahelyimagyar
háziipartéskézművességetszorítottákvissza,
másrésztaviseletalakulásábanisfontossze-
repet játszottak.Ezekésmástényezőkmára
másodikvilágháborúkitöréséig (tehátaligkét
évtizedalatt!)alaposanátalakítottákadél-szlo-
vákiai magyarok mindennapi (ha úgy tetszik:
népi) kultúráját, kezdve a gazdálkodás bizo-
nyosjelenségeivel,alakáskultúránésöltözkö-
désen át egészen a táplálkozási szokásokig.
Márai sándor, meglepően éles szemmel, ezt
már1939tavaszán,közvetlenülazelsőbécsi
döntéstkövetővisszacsatolásutánészrevette:
„avendéglőkbensokember,hangosszó,kirán-
dulók és emlékezők: a felvidéki városokban
mostegynemzedékkeresiemlékeit.azebédjó
és olcsó, a kiszolgálás gyors és készséges, s
mégis, az egészben van valamilyen árnyalati
idegenség:ezmégamásikstílus,ezazétte-
rem,ezamodernség,ezazétlapnélküliség,ez
az olcsó, kéretlen menürendszer… valahogy
más minden az étteremben, mint a duna
másikpartján.aszemélyzetfigyelmes,demás-
ként,mintodaát,azegészbenvanvalamigyá-
rias, tömegrebeállított,saztkellmondanom,
hogyezamodor,ezastílus,ezazegészválto-
zás,melynekmárcsakazéletformákbantalál-
niízétésnyomát,nemisellenszenves.Itthúsz

évig másként éltek az emberek, sok gond
között, sok szenvedésben, s mindenestül
tanultak egy újfajta életütemet, amely nem
sokat kivételez. a demokrácia rejtélyes folya-
mat, s nem szabad összetéveszteni a rossz
modorral.EzaBaťa-cipősdemokráciamégraj-
tahagyta kézjegyét a visszakerült területek
életformáin, s ha szelleme, hangja idegen is,
aztkellmondanom,nemezvoltalegrosszabb,
amitacsehekellenünkelkövettek…”8

a magyar néprajz az elmúlt egy, másfél (de
akár több) évszázad alatt nem éppen egyne-
mű,neméppenazonosmegbízhatósági fokú,
de kétségtelenül irdatlan mennyiségű adatot
halmozott fel. Ezeket az egyes részterületek
specialistái időről időre értelmezik, újraértel-
mezik,atudományszaképpenidőszerűállapo-
tához képest megkísérlik felhasználni.
Időnként,mintláttuk,szintézisekisszületnek,
amelyekegyrésztamáremlítettspeciálisrész-
tanulmányokra, másrészt magukra a nyers
adatokraépülnek.Ésezekbőlmegszületnekaz
áttekintőösszegzések(A magyarság néprajza;
Magyar néprajz nyolc kötetben), amelyek egy
időre megszabják a tudományszak irányát,
másfelől megmutatják azt, hogy melyik az a
másik irány, esetleg más irányok, amelyeken
haladnikellenevagylegalábbislehetne.olykor
arrasarkaljákezzelatudományszakképviselő-
it, hogy amellény újragombolásának szüksé-
gességérőliselgondolkozzanak.

„…egyhiányaitismerő,demegvalósultvál-
lalkozástöbbetérszázkitűnőenelgondolt,de
megvalósítatlanul maradt, talán soha meg
sem valósuló, ki nem próbált tervezetnél” –
írjaPaládi-kovácsattila,akötetfőszerkesztője
a szóban forgó kötet előszavában. Megálla-
pításávalmaradéktalanul egyet tudok érteni.
Csakazzaltudunkmitkezdeni,amielkészült.
Legfeljebb a hiányzó gombokatmajd fölvarr-
juk, s azt a bizonyosmellénytmeg újragom-
boljuk.hiszenerről(is)szólatudomány…

Liszka József
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8 Máraisándor: Jókainál. Inuő:Ajándék a vég-
zettől. A Felvidék és Erdély visszacsatolása.
Budapest, helikon kiadó, 2004, 180–183. p
(idézetthely:181.p.)



L.Juhász Ilona:neveitekemárványlapon…a
háborújelei.(adalékokavilágháborúsemlék-
jelek etnológiai szempontú értelmezéséhez).
somorja, Fórum kisebbségkutató Intézet,
2010,406p./Jelekatérben,3./

anéprajzikutatómunkacéljamindigakultúra
kutatása.Ezalapvonásaittekintvekétmódon
lehetséges.azegyikaz,haakutatóegykisvi-
lág belsejéből indul, egyre több, egyre
nagyobbkört(jelenséget)vonvabeavizsgáló-
dásba– a kiindulópont körül. amásik pedig
kívülrőlkezdődik,valamilyenszempontszerint
kiválasztott jelenséghalmaz számbavételéből
indulvajutegyrebeljebb,mélyebbre–fokoza-
tosanszűkítveakoncentrikusköröket.

L. Juhász Ilona jelenmunkája az utóbbit
követi.Többszörisutalrá,hogyazigazimély-
fúrástmégezutántervezi,ésakönyvébenfel-
halmozott anyag ezt meg is követeli, stabil
rendszerezéselehetővéisteszi.

a jelenségek, amelyekkel foglalkozik,
állandó (vagyállandóságraszánt)elemeiegy
terület köztereinek. ugyancsak állandóak,
immár nem változtathatók a források, ame-
lyekbőlköteteanyagátgyűjtötte:azírottsajtó
(74!újság,folyóirat)márbefejezett,megírtcik-
kei,tudósításai.

Perszenempusztánújságcikkekcsoportok-
ba rendezéséből áll a kötet. az olvasó é-
rdeklődésétleginkábbazzaltartjavégigébren,
hogyolyasmitteszmeg,amitmáskoris,mások
is,máskéntismegtehettekvolna,de…azállan-
dóanszemünkelőttlevő,sokszorszemünklát-
táraszületőjelekmögénéz.L.JuhászIlonáéhoz
hasonló kutatói hajlam is szükséges ahhoz,
hogyvalakieffélemunkáravállalkozzék.

Lássukvégre,mitiskapunkakönyvtől.
Témájátmárazalcímiselárulja:aháború

jelei. a kutatómunka a szerző látóterébe
került, a két világháborúhoz kötődő emlékje-
lekdokumentálásávalkezdődött.(„azutamba
kerülő objektumokat módszeresen lefényké-
peztem, valaminta világhálónakköszönhető-
en is sokhasznos információhoz jutottam”–
írjaa9.oldalon.)ajel,emlékjelfogalmaalatt
érti: „…aháborús emlékjel funkcióját betöltő
valamennyi objektumot: emlékműveket,
emléktáblákat,aszakráliskisemlékekkategó-
riájába sorolható emlékjeleket (kereszteket,

feszületeket,szentekszobrait,haranglábakat,
harangokat, kápolnákat stb.), kopjafákat/
emlékoszlopokat, illetve a háború áldozatai-
naksírjeleit(katonákétéscivilekétegyaránt),
valamintkatona-éshadifogoly-temetőket is.”
(12. p.), ám a sírjelek és temetők idetartozó
anyagát ezúttal nem teszi közzé, hatalmas
adathalmazról lévén szó.Bizonyáraa rendkí-
vülgazdaganyagáttekinthetőségeérdekében
az emlékjeleket időben is csoportosítja, azo-
katakövetkező5egységrebontja:

1. az első világháború időszaka:
1914–1918

2. az első Csehszlovák köztársaság idő-
szaka:1918–1938.

3.az1938-asvisszacsatolástól1944-ig
4.1945–1989
5.az1989-esrendszerváltástólnapjainkig
kutatásának térbeli, földrajzi keretét dél-

szlovákiamagyarok lakta déli sávja adja. „a
kutatott terület azelső világháború idejénaz
osztrák–MagyarMonarchiarészevolt,majda
világháborút követően Csehszlovákiához
került. 1938-ban visszacsatolták Magyaror-
szághoz,majd1945utánismétCsehszlovákia
része lett.” (241. p.) Jóllehet olyan jelek is
bekerültekagyűjteménybe,amelyektelepülé-
sét1938-bannemcsatoltákvissza,ámaszer-
ző bizonyára számíthat annyi konszenzusra,
hogy a terület alatt a téma iránt érdeklődő
olvasóugyanaztérti,mintőmaga.

a kutatás módszerét elsősorban annak
forrásai,a feldolgozottperiodikumokhatároz-
zákmeg,azokhírei tulajdonképpen–anép-
rajzimódszerekközöttgyakoribb–„adatköz-
lői”információkfeladatáttöltikbe.

amintegy400oldalaskötetnyitó,kutatás-
történetifejezeteisárulkodikarról,hogynoha
szószerintisazutcánhevertatémakorábban
is,kutatásárakevesenvállalkoztak.akövetke-
zőfejezetekbőlafentemlítettötcsoportalkot
átlátható szerkezetet, a végén kiegészítve az
emlékművek állíttatóiról, készítőiről és felira-
tairólszólórészekkel.

Egy-egy fejezeten belül először mindig a
történelmieseményt, tehátazemlékjelállítás
(elvi)okátmagátolvashatjuk,igazánlényegre
törően,érthetőtömörítésben.Eztazemlékje-
lekbemutatásaköveti,tulajdonképpenaltípu-
sokszerint.
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azelsővilágháborúkapcsántöbbaltípust
találunkmárazállíttatáselsőkorszakábanis:
a nemzeti áldozatkészség szobrai, a király-
szobrok és egyéb királyábrázolások, a hősök
ligete,parkja,azemlékkutakésaharctérifes-
tészetalkotjákatipológiaisort.

abemutatássorrendjébenkövetikezeket
avisszacsatolásutániévekhezkötődőország-
zászlós emlékjelek, a második világháború-
sak,aszocializmusévtizedeialattkészültem-
lékjelek,majdaz1989utánkészültún.folklo-
rizmus-kopjafák.

különnagyfejezetetalkotnakaholokauszt
emlékjelei,azsidóésaromaholokauszt,vala-
mintazsidómentőkemlékjelei.

a szakrális kisemlékek, jóllehet formailag
nem tartoznak a háborús emlékjelek közé,
funkciójukat tekintve lehetnek emlékjelek.
Emléktáblák,keresztek,szentekszobrai,kép-
oszlopok, kápolnák, haranglábak tartoznak
többekközöttebbeacsoportba.

Mindenfejezetbőlkiderül–mertaszerző
figyelmeerősenirányulerre–,hogyvalójában
kiis,miértisállíttattaazemlékeket.Ezeknek
aköztérialkotásoknakaszemlélésekorvélhe-
tőeneszünkbesemjut feltennieffajtakérdé-
seket.L.JuhászIlonamunkájábólmegtudhat-
juk,hogypéldáulazérintett,aháborúbanhoz-
zátartozóikat elvesztő családok egyszerű
szándékaalegritkábbesetbenvezetegyenes
útonazemlékjelig.ahogyanatörténelemvagy
akárazemberiemlékezetisszerkesztett,nem
„spontán”,önmagától léteződolog,ugyanúgy
megvolt,megvanazemlékjelekállításánaka
magasztoscéllalnemegyszernehezenössze-
hangolható,mondhatnianyagiasgyakorlata.a
társadalomegyesrétegeitképviselővagykép-
viseletüket kisajátítani akaró politikai erők
számárapéldáulolykor-olykoreszközkéntszol-

gáltak. az első, a háborús hősök előtt tiszte-
legni akaró eredeti szándék nemegyszer oly-
annyira eltért a kiindulóponttól, hogy nem a
hősök,hanemazállíttatóknevekerültajelre.

a formai változatosság kapcsán is fény
derülakönyvbőlarra,hogyhanemisminden
esetben,detendenciaszerűenvoltjelenagya-
korlatbanakészletbőlválogatás,akatalógus-
bólrendelés.Perszeezmégnemzárjaki,hogy
azoknak a családoknak, akik a háborúkban
elvesztették szeretteiket, ezek az emlékjelek
tisztán „csupán” az emlékezés jelei – ám
gyakran nem ők a sajtó útján véleményt for-
málók.

Ésezcsakabonyolultszövetegyikszála…
aszerzőolyan iránybanterveziamunkafoly-
tatását, hogy az itt közölt anyag elemeinek
mai fizikai létezését, kultuszteremtő funkció-
ját,„rituális”jelentőségétahelyben,azemlék-
jelekkelegyüttélőközösségekszempontjából
elemzi tovább.aMellékletbenközölt,akötet
teljes terjedelmének nagyjából felét kitevő,
szószerintidézettsajtóanyag,valamintahely-
névmutató terjedelme is sejteti, hogy szövet
„élő”szálaisvárhatóanerőslesz.

L. Juhász Ilonát a közelmúltban Györffy
IstvánEmlékéremmeltüntettékki.Eztakitün-
tetést amaiMagyarországhatárain kívül élő
magyarok kultúrájának kutatását összefogó
Györffy IstvánnéprajziEgyesületakiemelke-
dő teljesítményt nyújtó kutatóknak ítéli oda.
ha L. Juhász Ilona korábbi munkáit ezúttal
nem vesszük is tekintetbe, csak ezzel a leg-
újabb kötetével is sokat mond a szlovákiai
magyar tájak kultúrájáról, méghozzá időtálló
alapossággal.nagyöröm,hogyezatudomány
intézményeiszámáraislátható.

Gecse Annabella
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