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TanulmányokTanulmányok

N.Császi ildikó

Nyelvihátrányhelyettnyelviesélyegyenlőséget!
Azanyanyelvikulcskompetenciafejlesztéseanyelvi

hátránnyalrendelkezőtanulóknál

ildikó Császi N. 81`242
insteadoflinguisticdisadvantage,equalityoflanguageopportunities!developing 81`246.2
keynativelanguagecompetenceofpupilsatalinguisticdisadvantage 811.511.141`242

811.511.162.4`244

keywords:developmentofchild language, improving textcomprehension,disadvantagedbackground, lin-
guisticdisadvantage,bilingualismasalinguisticdisadvantage.

1.bevezetés. Azeurópaiunióoktatásiésképzésimunkaprogramjának(oktatáséskép-
zés2010)kereteiközöttakulcskompetenciákkalfoglalkozómunkacsoportnyolckulcs-
kompetenciát definiált – köztük az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetenciát –,
állásfoglalásukalapjána’basicskill’(alapkészségek)helyetta’keycompetences’(kulcs-
kompetenciák)kifejezésthasználja.Akompetenciaugyanisnemcsakismeretek,kész-
ségek,adottságokésattitűdökötvözetétjelenti,hanembeleértjükatanulásképességét
ésmódszereitis.Azanyanyelvi kommunikáció „azaképesség,hogykifejezzükésmeg-
magyarázzukgondolatainkat,érzéseinketésatényeketmindszóban,mindírásban(hal-
lásutániértés,beszéd,olvasás,írás),ésnyelvileghelyesformábannyilvánuljunkmega
társadalmi kontextusok teljes skálájában – a munkában, otthon, a pihenés során”.
(oktatásésképzés2010,43.p.)Az információfeldolgozásazanyanyelvikompetencia
olyankiemeltterülete,amelylétrehozzaazélethosszigtartótanulásfeltételeit,elősegíti
atársadalmibeilleszkedést.Azehhezkapcsolódószövegértésés-alkotásolyaneszköz-
tudás,amelya21.századbanpiaciértékké,szellemitőkévévált.Azinformációstársa-
dalommegköveteliakommunikációbanrésztvevőpartnerektől,hogykülönbözőanyagú
ésnyelvűszövegekettudjanakhatékonyaninterpretálni.

Azanyanyelvikompetenciakörülhatárolásáhozapedagógiaésapszicholingvisztika
is Noam Chomsky nyelvi kompetencia meghatározásából indult ki, mely szerint a
beszélővégesszámúelembőlvégesszámúszabály felhasználásávalképesvégtelen
számúmondatotlétrehozni.Chomskyaperformanciátnyelvhasználatkéntértelmezte,
denemhittabban,hogyanyelvhasználatáravonatkozókutatásokközelebbvinnének
anyelvikompetencialeírásához,hiszenadottegyideáliskörülményekközöttmodellált
ésegyideálisnaknemnevezhetőszignifikánsegyénisajátosságokatmutatóképesség,
az előbbi a generatív grammatika,míg az utóbbi a pragmatika témakörébe tartozik
(banczerowski1994).Hymeskiterjesztetteanyelvikompetenciafogalmátakommuni-
kációtényezőitszemelőtttartónyelvi-nyelvhasználatitudásfogalmára(Hymes1978).
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4 n. Császi Ildikó

banczerowskitovábbfinomítottaameghatározást:„Anyelvitudástéshasználatánaka
képességétnyelvikompetenciának,viszontakommunikatívcéllalgeneráltnyelvimeg-
nyilatkozásokhasználati szabályrendszerének tudását (ismeretét) nyelvi pragmatikai
kompetenciánakfogjuknevezni.”(banczerowski1994,1995)

2.Agyermekinyelvelsajátításelméletei. Azanyanyelvikommunikációelsajátításá-
nak legelsőtársadalmiközegeacsalád.Mivelagyermekacsaládbansajátítjaelaz
anyanyelvet,agyermekinyelvfejlődésbenfontosszerepetkapagyermekszocializáció-
jaésidentitásánakmegalapozásais.ugyanakkoracsaládbananyelvelsajátításspon-
tán történik, nemanyelv tagoltságát, rendszerét tanulják. Az anyanyelv elsajátítása
nemcsakegynyelvismeretéteredményezi,hanemaszemantikai,szintaktikaitervezés,
aszintaktikaiésartikulációskivitelezésmegtanulásátis(lengyel1993).

A gyermek egy bizonyos életkorig sajátítja el anyanyelvét. ezt az életkort biológiai
sorompónaknevezik,shat-hétéveskorratehető.Havalamilyenokbólelszigetelődikagye-
rek(vadonbakerülővad-vagyfarkasgyerekek),sezutánazéletkorutántaláljákmeg,
kevésbétudjákmegtanítanibeszélni;azagyugyaniselvesztiaztarugalmasságát,melya
nyelvmegtanulásáhozszükséges.létezikegymásodikbiológiaisorompóis,amitíz-tizen-
hároméveskorratehető:ezazahatár,melyalattegymásodik–idegen–nyelvnagyvaló-
színűséggelakcentusmentesentanulhatómeg.ígyaziskolakezdésoptimálisidejeahat-
hétéveskorkörülvan,éstíz-tizennégyéveskorutánmárnehézabeszédhibákatjavítani,
nehézabeszéd-ésahelyesírásikészséget fejleszteni, illetveolvasni isnehezen lehet
megtanítaniakamaszodógyereketvagyafelnőttet.ezakétbiológiaisorompófeltétlenül
felhívjaafigyelmetazelsőiskolaiévekjelentőségére,pótolhatatlantevékenységére.

2.1.Azutánzáselmélete(tanuláselmélet). Agyermekvalóbansokmindentsajátít
elutánzással,deezönmagábanvévekevés.sohanemhallottmondatokatismegért,
ésképesprodukálni ilyeneket.Azutánzássalagyerekekaszókincsetésahangokat
tanuljákmeg,deagrammatikaiképességkishányadamagyarázhatócsupánígy.

2.2. A veleszületettség elmélete (innáta elmélet, Noam Chomsky, 60-as évek).
Chomskyszerintagyermekanyelviszerkezetekkelegyüttszületik,azelméletmegal-
kotójaszerintagyerekakkorsajátítjaelanyelvet,amikormégnemképesintellektuá-
listeljesítményre,anyelvelsajátításfüggetlenazintellektustól.Anyelvésagondolko-
dáskapcsolatbanvanegymással,dealapvetőenfüggetlenegymástól.Agyermekegy
ún.univerzálisgrammatikávalszületikavilágra,amiegyrésztáltalánosgrammatikai
ismeretekettartalmaz,másrésztbizonyoseljárások,műveletekelvégzésénektudását
biztosítja.Akörnyezetihatásabbanrealizálódik,hogyaszámtalannyelvközülmelyiket
sajátítjael,ill.azuniverzálisgrammatikafokozatosankonkretizálódik.Anyelvelsajátí-
tás(alapegysége:amondat)olyankreatívfolyamat,amelyneksoránagyermeknyelv-
taniszerkezeteketsajátítel,illetveszabályokathozlétre(Chomsky2003).

Azelménkbenlétezőtökéletesnyelvitudás(tudniilliknyelvikompetencia)alapozza
meg a tényleges nyelvimegnyilvánulásaink összességét – az általa bevezetett foga-
lommalélve:anyelviperformanciát.Azimplicit(tényleges)nyelvitudáscsupánanyel-
vikompetenciaelméletévelválikelvontnyelvtanná,amelyetanyelvtudománynakkell
modellálnia.ezamegkonstruált explicit elméletpedigmagaagrammatika.Agram-
matikatehátChomskyszerintnemegyéb,mintabelsőnyelvelmélete.Azegyéninyel-
vi fejlődésbenazelső10évalattképesagyermekráhangolódniabiológiailagadott
nyelvikompetenciára.Módszerükközétartozikagyermekfelkérésegrammatikaiítéle-Fó
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nyelvi hátrány helyett nyelvi esélyegyenlőséget! 5

tekalkotására,megkérdezikpéldául a gyereket, hogyegymondatothelyesnek ítél-e
vagysem.ezazelméletabiológiaideterminizmusraépít,tagadjaakultúraszerepét.

2.3.Anyelvelsajátításkognitívelmélete (jeanPiaget,70-esévek).Azelméletlénye-
geaz,hogyagyermekaddignemértimeganyelviformákat,amígnemvilágosakszá-
máraamögöttüklévőfogalmak.egynyelviszerkezetcsakakkorjelenikmegagyermek
beszédében,hakialakultamegfelelőkognitívalap.AzEz az autó nagyobb, mint az.
mondatcsakakkorjelenhetmegagyermekbeszédében,hamárkialakultazösszeve-
tés,aviszonyításképességeagyermekben.

A kognitív elméletet vallók között két nagy kutatót is említhetünk, Piaget-t és
vigotszkijt.Agyermekfejlődéséneklegkorábbiszakaszárólazonosanvélekednek,deami-
koragyermekbeszélnikezd,nézeteikmárkülönböznek.Piagetelméleteagondolkodás
fejlődéséreösszpontosít,sebbenafolyamatbananyelvperiférikusjelenség,agyermek
gondolkodási fejlődéséneka tünete.ezzelszembenvigotszkijanyelvetagondolkodás
mozgatójánaktekinti,anyelvközvetítagyerekgondolkodásaéskörnyezeteközött.

Piagetagyermekkognitívfejlődéséhezviszonyítjaanyelvifejlődést:kétéveskorig
tartaszenzomotorosszakasz,kettőtőlhétéveskorigapreműveletiszakasz.ekkorala-
kul ki a dolgok állandósága, a fogalomalkotás, az ok-okozati viszony megértése.
vigotszkij szerint az első fokon a gyermek nyelve és gondolkodása külön fejlődik, a
másodikfokazegocentrikusbeszédfoka,ekkoragyerekhangosanfejezikigondola-
tait.Aharmadikfokonazegocentrikusbeszédbelsővéválik,interiorizálódik(A.jászó
2006,205.p.).Anyelvhasználat logikájaelsajátíthatóaszenzomotoros intelligencia
fejlődése(kb.a18.hónapkörül)során.eszakaszbanagyerekmentálisképetalakítki
afüggetlenüllétezőtárgyakvilágáról(Giddens1997).

2.4.Afunkcionalizmuselméletében(M.A.k.Hallidayelmélete,1975)amondattan
szemantikai megközelítése látszik: a gyermek akarata vagy szükségletei alapozzák
meganyelvelsajátítását,vagyisagyakorlatiaskommunikálást.lényegesagyermekés
agondozójaközöttiverbálisésnemverbális interakció.Agyermek9és15hónapos
koraközöttszókezdeményeketalkot.ezeknekahangoknak, illetvehangkapcsolatok-
nakmeghatározottcéljukvan:agyerekvalamitakart,vagyvalami ízlettneki.Agyer-
mekelső szavainégyféle funkciót képviseltek:1. eszközlés: „Akarom”;2. kölcsönös
cselekvés: „én és te”; 3. szabályozó: „Ahogy mondom”; 4. személyes: „itt vagyok”.
ezekhez a gyerek később három másikat csatol: 1. elképzelő: „Tettessük”; közlő:
„Mondanomkell valamitneked”; felfedező: „Mondd,miért?”.Amásodikszakaszban
jelentős fejlődés figyelhetőmeg a jelentések tartományában, habár a gyermekmég
nemafelnőtteknyelvébenszokásosformákathasználja.ezazonosazzalaszakasszal,
melyetmásszerzőkaszókincsrobbanásánakneveznek.Hallidayszerintezegyüttes
szemantikaiésszintaktikaifejlődés.Aszemélyesésafelfedezőszakaszegyújfunkci-
óbaolvad(ezatanulásanyelvsegítségével),atöbbiötfunkcióegypragmatikairend-
szerbeolvad(eztevékenységanyelvsegítségével)(A.jászó2006,205–206.p.).

2.5. Cselekvésközpontú interakcionalista elmélet (bemenet elmélet, jerome
bruner,80-asévek).ebbenazelméletbenalegfontosabbszerepanyelviminta,azaz
azanyaésakörnyezetáltalhasználtnyelv.Azelméletkövetőiiselismerik,agyermek
veleszületettképességeanyelvelsajátítása.Anyelvfejlődésétegyfelőláltalánosmeg-
ismerési képességek fejlődéséhez (Piaget-féle elmélet alapja),másfelől a környezet
társasszervezéséhezkötik(Cole–Cole2003).
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6 n. Császi Ildikó

Aszociális-interaktívelméletagyermekkörnyezetéttartjafontosnak.Azöröklöttténye-
zőkfontosak,denemelégségesekanyelvkifejlődéséhez.Anyelvikörnyezetönmagában
semelégséges.Azinterakció,agyermekhezalkalmazottbeszédafontos.Azalényeges,
hogyafelnőttinterakcióbanlegyen(kérdések,utasítások,elismerések,utalásokhaszná-
latával)agyerekkel.Fontosakatárgyakésazesemények,ismétlődően,szinterituálésze-
rűen,melyekkelkapcsolatbananyelvethasználják.Nagyonfontosafelnőttszerepe,külö-
nösenajátékban,ekkorugyanistisztázódikacselekvőésatárgykülönbsége.Afelnőtt
általalkalmazottnyelvhasználat– lassabbtempó, ismétlések,egyszerűmondatszerke-
zet,magasabbhangfekvés–segítikagyereketamegértésben.emellettafelnőttindirekt
módonjavítjaagyereket:helyesformábanismétlimegamondottakat.Afelnőttekköve-
tikagyerekfejlődését:bonyolultabbéshosszabbmondatokatalkalmaznak,haúgyítélik
meg,hogyagyermekérettebb.Anyelvelsajátításgyorsaságáraagyermekhezalkalmazott
beszédpragmatikustartalmahat(A.jászó2006,206.p.).

2.6. Az intelligencia sokféleségének elméletében Howard Gardner a 80-as évek
közepénakognitív felfogást fejlesztette tovább.ebbenaszerzőhatféle intelligenciát
mutatbe:1.nyelviintelligencia,2.zeneiintelligencia,3.logikai-matematikaiintelligen-
cia,4.térbeliintelligencia,5.testi-mozgásiintelligencia,6.aszemélyiséggelkapcsola-
tosintelligenciák.Asokféleintelligencialététigazoljaatapasztalat,denemcsakamin-
dennapitapasztalat,hanemaszemléltetés.Nemcsakagyerekekkülönfélék,hanema
kultúrákis(éppenezértasokféleintelligenciaelméleténekismeretehasznosvolnaa
cigánygyerekektanításában).

Gardnerazelméletétkibővítiaszimbólumelmélettel:aszimbólumokszerencsé-
senkitöltikaréstazidegrendszerstruktúrája,működéseésakultúraszerepe-tevé-
kenységei között. Az ember szimbólumok (jelek) segítségével szocializálódik.
szimbólumabeszéltvagyazírottnyelv,amatematikainyelv,agesztusok,atáncés
sokhasonló.Gardnerleírjaakisgyerekszimbolizációsfolyamatait:5–7éveskorban
fejlődik ki a jelölő szimbolizáció, egy másodlagos rendszer, amely egy elsődleges
rendszerre vonatkozik: az írás a beszélt nyelvre, az írott számrendszer a beszélt
számrendszerre, ilyenek a térképek, a diagramok, a zene és a tánc kódjai. ezt a
másodlagosszimbólumrendszertazelsődlegesreépítiagyerek.Mígazelsődleges
rendszerekkultúrafüggetlenek,amásodlagosrendszerekerősenfüggenekakultú-
rától. ezen a ponton különbség van az iskolázatlan és az iskolázott társadalmak
között.Az iskolaakultúrábavezetibeagyereket.Akultúraszerepéthangsúlyozva
Gardnerantropológiaiperspektívátviszbeamegismerésmegértésébe.Azáltalános
érvakövetkező:agondolkodásvégeredményeikultúránkéntkülönbözők,viszonta
gondolkodásifolyamatokmindenüttazonosak–éppenezértakülönbségekcsakisa
különbözőkultúrákbóleredeztethetők(A.jászó2006,198–201.p.).

3.Agyermeknyelvfejlődése. Aszületésutánapreverbális–beszédelőtti,abeszé-
detmegelőző–hangjelenségeknekkészítikelőabeszédet.Amásodikhéttájánjelent-
kezikakifejezősírás,majdagőgicsélés.Acsecsemőkezdetbenagőgicsélésidősza-
kábannemcsakazanyanyelvérejellemzőhangokatprodukálja.Akörnyezetehatására
azonbanazanyanyelvérenemjellemzőhangokfokozatosaneltűnnek,sezzelegyide-
jűleggyakrabbanésegyretökéletesebbenazanyanyelvérejellemzőhangokathasznál-
ja,kialakulazanyanyelvartikulációsbázisa.Haagőgicséléselmarad,vagynemfejlő-
dikki,akkormegkellkeresniazokát,odakellráfigyelni,mertkomolykövetkezményeiFó
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nyelvi hátrány helyett nyelvi esélyegyenlőséget! 7

lehetnek.Agőgicsélésfokozatosanszűnikmeg,tizenöthónaposkorutánmárnemigen
hallható(A.jászó2006,207.p.).

Nyelvrőlakkorbeszélhetünk,haagyerekszótagokatmond(pa-pa, ma-ma, baba),
éshaakiejtetthangsorjelentéstkap.Atizedikhónaptájánmegjelennekazelsőszó-
kezdemények(mama, papa, dádá, nem),sokbabakétajakkal,valamintajakkalésfog-
gal képzett mássalhangzókat és mély magánhangzókat ejt először. A gyermek első
jelentéseshangsoraiszómondatok,formailagszavak,defunkciójukattekintvemonda-
tok.Példáulavau hangsora szituációtól függően jelentheti: ’itt a kutya’, ’add idea
kutyát’, ’félekakutyától’. ilyenkoraszupraszegmentálistényezőkfejezikkiakülönb-
ségeket.Azelsőszavakfőkéntvágyatésóhajtfejeznekki,ésfokozatosanválnakolyan
információhordozóvá, amelyben a gyermek nincs jelen érzelmileg. A kisgyermek a
hangképzésbenmégnem tudja tökéletesenösszhangbahoznibeszédszerveit, ezért
bizonyoshangokatmásikkalhelyettesít:réshangotzárhanggal:tine ’színe’,tereti ’sze-
reti’, veláris mássalhangzókat alveolárissal: dojó ’golyó’, tető ’kettő’, tefel ’kelj fel’.
kerülikamássalhangzó-torlódást:kampusz ’krampusz’, gyakranelhagyjáka szóvégi
mássalhangzókat:ké ’kép’,szé ’szép’;azl ésr hangokhelyettj-tejtenek:jóka ’róka’,
japoz ’lapoz’.Megnyilatkozásaikkonkrét jelentésűek,adotthelyzetre irányulnak; tipi-
kusmegnyilatkozások,pl.Hol van a …? Ez egy… rendszerinttöbbletinformációtadnak,
amiafelnőttnyelvbenfeleslegeslenne.sokkallassúbbabeszédsebessége,pl.kibő-
víti,elismétlistb.afelnőttmondatait.Abeszédexpresszív,érzelmiösszetevőkkeltelí-
tődik,amitspeciálisszavakvagyhangokmutatnak,pl.gyakoriakicsinyítőképzővagy
amegkettőzött (reduplikációs)szavakhasználata.Tipikus,ún.dajkanyelviszavakjel-
lemzik:paci ’ló’ (lengyel1993).Aszóhasználatésaszókészletkezdetbenszelektív:a
beszélni tanulógyermekelső50szavánakaz50%-a főnév,14%-akülönleges főnév
(papa, mami), 10-10%-a jelzőéshatározó, illetve szociális-személyes szavak (pá-pá)
(lengyel1981).

Azegyszavasközléseket(amondatszókat)akétszavasközlésekkövetik.ezatáv-
irativagytelegrafikusbeszédkorszaka,atoldalékoláshiányzikvagymégnempontos.
Pragmatikaiszempontbólérdekes,hogyazelsőkéntmegjelenőtoldalékoka-t tárgyrag
ésaz -é birtokjel,pragmatikai-pszichológiaialapjukvan:agyermeketérdeklikatulaj-
donviszonyok:kér-kapvalamit,illetőleggyakranhallja:babáé, papáé, mamáé.Atöbbi
toldalék kialakulásának nincs meghatározható sorrendje. Négy alapelvet tárgyal a
szakirodalomezzelkapcsolatban.1.Akognitívelsőbbségelveaztmondja,hogyagyer-
mekaztatoldalékotsajátítjael,melynekjelentésétérti(Piagettana);agyereknekpél-
dáulmegkellérteniea feltétel fogalmátahhoz,hogya feltételesmód jeléthelyesen
használja.2.Akognitívbonyolultságelveszerintazösszetettebbelemekkésőbbjelen-
nekmeg,példáulelőbbjelennekmegavonzatok,mintabonyolultabbjelentésűhatá-
rozók.3.Azegyértelműségelveaztmondjaki,hogyazegyalakúésazegyjelentésűtol-
dalék (tárgyrag és a birtokjel) előbbalakul ki. Amély hangrendű toldalékokat előbb
használjaagyerek,mintamagashangrendűeket.4.Agyakoriságelveszerintazoka
toldalékokjelennekmegagyermeknyelvébenelőbb,melyeketgyakrabbanhallakör-
nyezetében(Ajászó2006,207.p.).

Aszótanulásközbenakövetkezőfőjelentéstársításigyakorlatotkövetik:
1.Túláltalánosítás:egyszójelentésétkiterjesztikmás,bizonyosjegyekben(forma,

szín,alak)megegyezőtárgyakmegnevezésére.Példáultöbbkülönbözőnégylábúálla-

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XV
I. évfolyam

  2
0

1
4

/3
, S

om
orja



tot isnevezhetkutyának.Chomskyelméletébenatúláltalánosításnakfontosszerepe
van,ezzel (is)bizonyítja,hogyagyereksohanemhallott formákatképes létrehozni,
tehátveleszületettnyelviképességgelrendelkezik.

A szókincs differenciálódása (Richter–Brügge–Mohs 1997, 35. p.)

2. Aluláltalánosítás: a felnőttekétől szűkebb jelentésben használják az adott szót. A
cica csakacsaládcicája,cipő csakasajátcipője,aszomszédcicájavagyaszülőkcipő-
jemárnemaz.

3. Hibás párosítás: nincs egyértelmű alapja a helytelen használatnak, például a
telefonraaztmondja,hogytáska (lengyel1993).

Agyermekeknemképesekmeghatározásokatadni.ezaztjelenti,haagyermektől
megkérdezzük,hogyMi az a cipő?,éshaalátókörébentalálhatóegyolyantárgy,akkor
rámutat,vagyüres,félreérthetőválasztad.Ameghatározásokcsakfokozatosanfino-
mulnakkiagyermekeknél,safelnőttekéhezhasonlómeghatározásokatcsak8vagy9
éveskorukbanképesekadni.ezelőttakorelőttcsakegytulajdonságotvagyfunkciót
képesekkiemelniagyermekek.

Agyermekekkétéveskorukramárakár3-4szótisképesekegymáshozkapcsolni,s
ezekettöbbféleképpenkombinálhatják.ekkorramárnemcsakkérdésekésutasítások
fordulnakelőbeszédükben,hanemegyértelműállításokis.Aharmadikévtájánóriási
mértékbenmegnőagyermekszókincse,megnőabeszélőkedve,ezérteztakorszakot
averbálismámorkorszakánaknevezik. ilyenkorátmenetilegdadogásléphetföl(ami
később elmúlik), mivel a gyermek artikulációs ügyessége elmarad kifejezőkészsége
mögött.Aháromévesgyermekkb.1200szóthasznál.Agyermekszókincsébenaszó-
fajokközülalegtöbbfőnév,defokozatosannövekszikazigékszámais.Atöbbiszófajt
lassabbansajátítjael;legkésőbbakötőszókésanévutókalakulnakki.Amelléknevek
számakevesebb,erreodakellfigyelniatanítóknak,ezértalsóbbosztályokbanfokozott
gondotkellfordítaniamelléknevektanítására(A.jászó2006,208.p.).

A3.évvégéreagyermekekmondataimár4-5szóbólisállhatnak.Hároméveskor
körül jelennek meg az összetett mondatok, amelyek legtöbbször mellérendelő tag-
mondatokból épülnek fel, eleintemég kötőszó nélkül, illetve a leggyakrabban az és

8 n. Császi Ildikó
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XV
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

4
/3

, 
S

om
or

ja



kötőszóvalvannakösszekötve.deegyregyakrabbanhasználnakmáragyermekekalá-
rendeléseketis,amelyeketmert, mivel, miután, ami, aki, amikor kötőszavakkalkötnek
össze.Anyelvtani fejlődéskorábbikorszakábólszármazótévesztések, túlszabályozá-
sok,agrammatikaiszabályoknemmegfelelőalkalmazásaanégyévesekbeszédétmár
egyrekevésbéjellemzi.ebbenazidőszakbanamondattaniésmorfológiairendhagyó
alakokbólsokatmegjegyeznek.

Négy-éshatéveskorközöttlényegébenkiépülanyelvtanirendszer.Afeltételesmód
viszonylagkésőnalakulki.Agyerekidőfogalmamégnégy-ötéveskoratájánisbizony-
talan.PléhCsabaszerintanyelvtanegymástkövetőszakaszokbólépülfel,amelyekaz
alábbirendszertalkotják:

1.idioszinkretikus:alkalmazszabályokat,deezekegyenkénteltérőek.
2.egyszerű,deszéleskörűszabályokalkalmazása:2-3évesgyereknélmindigaz

alanyállelöl,ezértnehézszámára,haeztmegfordítjuk.
3.szűkérvényűszabályokgyorselsajátítása.
4.A4–6.évközéa3.szabályokfokozatosanintegrálódnakazáltalánosszabályokközé.
5.iskoláskortájánanyelvtaniszabályokhasználatarugalmasabbáválik,kiteljese-

dikanyelvrevalóformálisreflexióképessége(Pléh1986).
egynyelvelsajátításajóvaltöbb,mintafonetikaiésnyelvtaniszabályrendszerelsa-

játítása, illetveaszavakésazok jelentésénekmegtanulása.emellettazt ismegkell
tanulni,hogyahétköznapitársasszituációkbanhogyanhasználhatjukanyelvet.Atár-
salgásiinterakciókfejlődésénekszintjeinemkülöníthetőkelegyértelműen.Agyermek
hamarabbtanulmegkommunikálni,mintbeszélni:vagyishamarabbveszrészttársas
szituációkban,mintahogykitudnaejteniegy-egyszót:sírássalrátudjavenniaszüleit
arra,hogyfoglalkozzanakvele.kétéveskorbanalkalmazzákazún.kulcsszó-stratégiát:
abeszédmegértésbenfigyelhetőmegaz,hogyagyerekazelhangzottakból igyekszik
kiszűrniésazonosítaniaszámáraismerősvagyazonosítható,jelentésselbírószeman-
tikaiegységet(eznemfeltétlenülszó),sezalapjánkövetkeztetikiaközlésteljestar-
talmát.ebbennagyszerepjutagondolkodásnakésazasszociációnak.

A gyermekek hároméves korukra már elsajátították a társalgási elméletek nagy
többségét.Megtanulták,hogyankellahallgatókfigyelmétfelkelteniésfenntartani.Már
magyarázatokatistudnakadni,ésigazodnakahallgatókigényeihezis.ebbenakorban
már sokat tudnak a megfelelő válaszadásról. 3 és 5 éves kor között a gyermekek
nagyon sokat megtanulnak a társalgást szabályozó társadalmi tényezőkről. Tudják,
hogy kit, mikor, hogyan szólíthatnak meg, tudják a főbb udvariassági szabályokat,
köszönésiformákat.Megtanuljákakommunikációesetlegeszavarainakkezelését,azt,
hogyegyszituációbannemmindenazőakaratukszerinttörténik.

Agyermekigondolkodásnemmennyiségileg,hanemminőségilegkülönbözikafel-
nőttekétől,ésebbőlfakadóanmásagyermekvilágképeis.Abeszédésazértelmirész-
funkciókfejlődésénekkövetkeztébenagyermekszámárarendkívülmegnőazelérhető
éstárolhatóinformációmennyisége.Ahatéveskorúgyermekekmindenremegtanítha-
tók.javulafinommotoroskoordináció,arajz-ésíráskészség.

Piagetszerintagyermekgondolkodásánakekkorijellemzőjeazegocentrikusgon-
dolkodás. Az egocentrikus gondolkodásra utal az egocentrikus beszéd, az óvodások
hosszúmonológjai,önmaguknakszólóhangosvagymotyogott történeteik.későbba
gyermekszámáratudatossáválikakülönbségamásokkalközöltgondolatésasaját
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magánakközöltgondolatközött.Aprelogikus,műveletekelőttigondolkodásmégképi
gondolkodás.Amégérzékletestulajdonságokatviselőszimbólum,azelőfogalomsze-
repelagyermekgondolkodásában,amelynekjellegzetessége,hogyfélútonvanafoga-
lomáltalánosságaésazalkotóelemegyediségeközött(Piaget1993).

Agyermektudja,hogynekimelyikajobbkeze,deaveleszembenülőnélmárelté-
veszti,mertsemtársadalmilag,semgeometriailagnemképesmásszempontrahelyez-
kedni.A4-5évesgyermekazegocentrikusgondolkodásmiattnemtudelegendőinfor-
mációtközölniegymásikszeméllyel,haazadottszemélynemlátjaazt,amitagyer-
mek,vagyisnemrészeseannakaszituációnak,amelybenacselekvés/történéslezaj-
lik.ezeketfejleszthetjükaziskolábanakülönbözőnézőpontbólalkotottszövegekkel.

A gyermek nyelve a közösségben, kölcsönös beszédtevékenységben fejlődik.
lényegesamásikfélszerepe–nevezzükgondozónak,anyának,szülőnek–,azanyanyel-
viviselkedésemeghatározó.Agyermek-szülőviselkedésbennagykülönbségektapasztal-
hatókakülönfélekultúrákban.Alegélesebbakülönbség,hogybeszélgetnek-eagyerek-
kelvagysem,ezutóbbiesetbenagyerekspontánmegfigyelésselsajátítjaelanyelvet.Az
iskolábanatanárbeszéde,beszédviselkedése,atanár-diákinterakcióafontostényező.

Agyermeknyelvi szakirodalommegállapításaszerint6-7éveskor tájánmárnem
tapasztalhatunk lényeges változásokat a gyermek nyelvének kialakulásában, a szó-
kincstermészetesenbővül,amondatszerkesztésfinomodik.lényegesviszonthatéves
kortájánanyelvitudatosságkialakulása,sőtanyelvitudatosságlegmagasabb–leg-
nehezebb,merttisztánformális–szintjének,afonématudatnakakialakulása.Aszak-
irodalomanyelvitudatosságkibontakozásábanakövetkezőfokozatokatállapítjameg:
szótagolás,mondatokfelismerése,azalanyiésazállítmányirészelkülönítése,asza-
vak és a szóelemek felismerése, végül a szó hangjainak analizálása (a szó elején,
végén,szeriálisan,pozicionálisan).Agyermeknyelvitudatosságateszilehetővéazolva-
sásésazírás,majdanyelvtanésszinteminden,azanyanyelvioktatássalkapcsolatos
terület(szövegértőolvasás,fogalmazás)tanítását(A.jászó2006,221.p.).

4. A szövegértés fejlesztése. A szövegértést az anyanyelvi kompetencia legfonto-
sabb területeiközött tartjukszámon,amelyneka fejlesztésemár jóvalaz iskoláskor
előtt,akisgyermekkorbanelkezdődik.Akompetenciákelsősorbantermészetes,inter-
aktívmódonfejlődnek,ésezafejlődésnemegyszerűenkumulatívgyarapodás,hanem
inkább„erősödés”jellegű.Azolvasninemtudógyerekeknekmárvannaktapasztalata-
ik„írott”szövegekkel,hiszennézegetikaképeskönyvekképeit,felismernekplakátokat,
reklámszövegeket.

Aszövegáltalánosmegközelítésben:nyelvivagyáltalábannyelvijellegűkommuniká-
ciósegység.Azemberikommunikációsorána(z)beszélő/íróvalamilyenismeretetközöl
a(z)hallgatóval/olvasóval,megkívánjaőtgyőznivalamiről,valamilyencselekvésrekész-
teti,valamilyenérzelmetfejezki,térbenésidőbenjólkörülhatárolható,szerkezetilegés
jelentésében(tartalmilag)viszonylagosanlezártnyelviproduktum(Tolcsvai2003).

4.1.AszövegértésfogalmaéshelyeaNemzetialaptantervben. Aszövegértésfogal-
mátmársokféleelméletiésgyakorlatitanulmánymeghatározta(A.jászó2003;Gósy
2008;Horváth2006;laczkó2007,2008;Tóth2006.).ezekalapjánaszövegértést
általánosanaszövegbekódoltüzenet rekonstruálásakénthatározhatjukmeg.Aszö-
vegértésmegvalósulhatolvasással vagyhallott szövegbefogásával.Mindkettőolyan
folyamat,amelyetadiáknakelkellsajátítania,azazmegkelltanulnia.Aszövegértés
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fejlesztésénekigényemamindenszövegtípustérint,ésmagábanfoglaljaakritikaiés
akreatívolvasásképességénekfejlesztését,beleértveavalósésavirtuáliscsatorná-
konkeresztülfelfogottjelekbefogadását,értelmezésétésmegválaszolásátis.

A szövegértés a beszélt, valamint az írott szövegekmegértése, felhasználásaés a
rájukvaló reflektálásannakérdekében,hogyazegyénelérjecéljait, fejlessze tudását,
képességeit,éshatékonyanvegyenrésztamindennapiéletben(váriésmtsai2003).„Az
egyénfolyamatosanfejlődőszövegértésiésszövegalkotásitudásateszilehetővéazt,hogy
önállóanésmásokkalegyüttműködveképeslegyenaverbálisésnemverbáliskommuni-
káció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinekazonosítására, tudatos alkalmazására, a
különbözőszövegekmegértésére,elemzésére,kritikaifeldolgozására.Mindezekbirtoká-
banalkalmassáválikamásodlagos,átvittkifejezésmódbóladódójelentésekfelismeré-
sére,reflexiójáraésarra,hogysajátszövegekalkotásasoránmagaiséljenvelük.Aszö-
vegekönállómegalkotásábanképesmegfelelniabeszédhelyzetetéshallgatóságotfigye-
lembevevő,azalkotóiszándékból,azolvasókigényeibőlésakülönféleszövegműfajok
normáibólfakadóerkölcsi,esztétikaiéskulturáliselvárásoknak.”(Nat2012)

A2012-esNatvilágosanképviseliakompetenciaszemléletet,műveltségterületen-
ként az általános fejlesztési feladatok meghatározásakor a feladatokat ismeretek,
képességekésattitűdökszerveződésekéntmutatjabe.Aműveltségterületekvizsgála-
tasoránkiderült,hogyegyesek(anyanyelv,művészetek,matematika,emberéstársa-
dalom)akommunikációttudatosan,tervezetten,szakszerűenfejlesztik.Másokspon-
tánmódonfejlesztikakommunikációt(emberéstermészet,sport),mígnémelyekgyen-
gébben teljesítenek (idegennyelv,emberés társadalom)vagyminimalizáljákakom-
munikációsfejlesztést(Földünkéskörnyezetünk,életvitel,informatika).Akommuniká-
cióskompetenciafejlesztésénekvizsgálatasoránkiderült,hogyazattitűdbelikompo-
nenskészletekalulreprezentáltelemek,aműveltségterületekközülcsakazanyanyelv
ésaművészetekszentelneknekikkitüntetettfigyelmet(szőke-Milinte2012).

4.2. Nemzetközi mérések a szövegértés területén. A PisA felmérésekben
(ProgrammeforinternationalstudentAssesment,aviláglegfejlettebbországaittömö-
rítőoeCdmegbízásábólkészítettfelméréssorozat,amelyatizenötévesdiákokolvasá-
si-szövegértési készségeit, matematikai és természettudományos kompetenciáját
méri)afeladatsoroknemalexikálistudástkérikszámon,hanemazt,hogyaközépis-
kolásoktudják-eagyakorlatbanalkalmazniatanultakat.Azérta15évesekképessé-
geitmérik,mertehhezazéletkorhozköthetőazalapkészségekelsajátítása.ezekafia-
talokamunkaerőpiacmeghatározó szereplői lesznekakövetkező időszakban, ígya
mérésieredményekelőrejelzikamunkaadóknakésazegyesállamoknak,milyenigé-
nyekkel léphetnek fel az adott országban. A vizsgálatot háromévente ismétlik meg,
Magyarország1996-bancsatlakozott.Míg2000és2006közöttamagyartanulókszö-
vegértésiteljesítményeváltozatlanvolt(480-482),2009-benMagyarország(494pont)
is elérte azoeCdországainakátlagteljesítményét. Azonbana2009-es, bizakodásra
okotadóeredményekután ismét romlanikezdtekazeredmények,a legutóbbipont-
számok(488)nemérikelazoeCd-átlagot.A2012-esszövegértés-eredményünknem
különbözik szignifikánsan sem a 2000-es, 2003-as és 2006-os átlag alatti, sem a
2009-esátlagoseredménytől.

A2012-esszövegértéseredményétatávol-keletirésztvevőkvezetik,az1–5.helyen
kizárólag egy európai ország, az egyébként enyhén gyengülő teljesítményt mutató
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Finnországtalálható,azélmezőnytafinnekenkívülkétkínaimetropolisz,sanghajés
Hongkong,valamintszingapúr,japánéskoreaalkotja.

Aközép-európaiországokcsoportjábankétmagasanátlagfelettteljesítőoktatási
rendszert találunk, lengyelországot és Észtországot, 518 és 516 pontos átlagered-
ménnyel. Az egyetlen átlagos teljesítményű közép-európai állam Csehország (493).
Magyarországeredményétőlnemkülönbözikszignifikánsanolyanközép-európaivagy
azeu-hoz2004-bencsatlakozottországokeredménye,mintAusztria(490),lettország
(489)ésHorvátország(485),viszontátlagalattiésamagyardiákokénálszignifikánsan
gyengébbszlovénia(481),litvánia(477),szlovákia(463),szerbia(446)vagyrománia
(438)átlagpontszáma.

APisA-vizsgálatmagyarországitizenkétévealattaleszakadókaránya2%-kalcsökkent,
akiválóakarányapedig0,3%-kalnőtt,ezekazonbannemszignifikánsváltozások,ígybiz-
tatótendenciaezenadatokalapjánnemírhatóle.Aközép-európaiállamokközülugyan-
akkorérdemeskiemelniCsehországésNémetországeredményét, ezekbenazoktatási
rendszerekbenaleszakadókaránya16,9és14,5%-racsökkentazidőkfolyamán.

egyoktatási rendszer számáraakiválódiákokaránya is fontosmérőszám,ezta
rétegetaz5.szintésafelettteljesítőtanulókképviselik.AzoeCd-benakiválóantelje-
sítő tanulókarányaátlagosan8,4%,ami szembeállítvaaminimumalattiak16,7%-os
arányávalönmagábannemszívderítőadat.Magyarországeredménye5,7%,szemben
aleggyengébbek19%-ával,amialegjobbaknakszámánaktöbbmintháromszorosa.

japánbanatanulók18,5%-aériel legalábbaz5.szintet,koreában,Új-zélandon,
Finnországban, Franciaországban, kanadában, belgiumban, Ausztráliában, írország-
ban,liechtensteinbenésNorvégiábanpedigatanulóktöbbmint10%-ateljesítkiváló-
an.Amagyardiákokképességintervalluma (a leggyengébbésa legjobb10%közötti
távolság) 240 képességpont, ami statisztikailag nem különbözik az oeCd-országok
átlagosmegfelelőértékétől(242képességpont).ezamutatóazéveksoránaligválto-
zott,aPisA-mérésekmindegyikében240pontkörülingadozott:ebbőlaszempontból
amagyartanulókeloszlásanemváltozott.

A magyarországi eredmények és OECD-átlagok összehasonlítása a különböző képességszinte-
ken (A Pisa2012 összefoglaló jelentés II. táblázata alapján)
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APisA2012szövegértésmérésneknemvoltolyanrésztvevőoktatásirendszere,amely-
ben a lányok eredménye ne múlta volna felül a fiúkét. Az oeCd-országokban ez a
különbségátlagosan38ponta lányok javára,ami félképességszintnyi,mintegyegy
iskolaévnyielőnytjelent.Alegkisebbkülönbségeketazélenlévőországokközülkína
(sanghaj,Hongkong),japánmutatja,demeglepetéskéntolyanországokatistalálunk
itt,mintAlbánia,kolumbia,PeruésChile.

A fiúkésa lányokeredményeközöttikülönbségMagyarországonmár-márhagyo-
mányosanmegegyezikazoeCd-országokbanátlagosantapasztalhatókülönbséggel.A
2000-esmérésbenalányokátlagosan32ponttalvoltakjobbak,mintafiúk,2012-ben
pedig40-nel.Aszámszerűkülönbségellenérenincsszignifikánskülönbségakétérték
között,azazafiúkésalányokteljesítményeközöttikülönbségazelmúlthosszúévtized
során gyakorlatilag semmit sem változott. Érdekes, hogy az élvonalbeli Finnország
(átlageredmény:524pont)esetébenafiúkésalányokeredményeközöttikülönbség:
62pont,majdnemkétszereseamagyarországiadatoknak.

APisA2009-benjelentmegmérésiterületkéntelőszöradigitálisszövegértés.Akkor
19 ország vett részt ebben a tesztrészben. A PisA2012-ben a digitális szövegértés
továbbraisjelenvan,népszerűségenövekedett,ebbenaciklusbanazösszesrésztve-
vőszáma32-re,azoeCd-országokszámapedig23-raemelkedett.Azélenelsősorban
atávol-keletiésangolszászrésztvevőkvégeztek,azegyetlenmáskategóriábatartozó
oktatási rendszeraz1–10.helyezési tartománybanÉsztország.átlagos teljesítményt
nyújtott (495–500) olaszország, Németország, Portugália és a skandináv államok.
oktatásirendszerünkeredményeazátlagalattiakközétartozika450képességpont-
tal.Aközép-európaitérségbőlAusztria(480),lengyelország(477),szlovákia(474)és
szlovénia(471)ismegelőzbennünket.

Érdekesmegnézni,mitmutatatanulókteljesítményeadigitálisésanyomtatottszö-
vegértésben.ebbenamérésbenazorigótdániamutatja,mindkétvizsgálatbanoeCd-
átlagotmutatateljesítménye,snincsszámottevőkülönbségakétvizsgálateredmé-
nyeiközött.Alegnagyobbkülönbségeketszingapúrbanmértékadigitálisszövegértés
(25 pont), illetve lengyelországban (41 pont) a nyomtatott szövegértés javára.
Magyarország esetében mintegy fél képességszintnyi (38 pontos) különbség van a
nyomtatottszövegértés javára.sajnos,hazánkeredményea2009-eselsőadatfelvé-
telhez képest minden tekintetben gyengült. átlagpontszámunk szignifikánsan (18
képességponttal)csökkent,alegalább2.szintetelérőtanulókarányaszinténcsökkent
73%-ról67,5%-ra,ésanyomtatottésdigitálisszövegértésiteljesítményközötti„szaka-
dék”26képességpontról38képességpontranőtt(balázsietc.2013).

Aszövegértéssikeréttöbbtényezőisbefolyásolja:amegfelelőolvasástechnika,a
világrólvalóháttérismeretek,aszövegnehézségi foka,aszövegtípusok ismeretének
foka (formai, tartalmi viszonyok), a kontextus elemzése, a címzettek felismerése, a
kommunikációscélmérlegelése,akódváltásproblémája.Aszövegértésmikrokészsé-
geifokozatosanelsajátíthatók:mozgósíthatóaháttértudás,képesmegérteniaszöveg
egésze és a részei közötti összefüggést. A problémamegoldó képességük is fejlődik
azáltal,hogyazismeretlenjelentésűszavakatisképesek„megfejteni”.ezekenaténye-
zőkönkívülszövegértéstbefolyásoljamégaz információfeldolgozásmenete:az infor-
máció érzékelése, felvétele, az információ tárolása, az információval valóműveletek
végzése,azinformációvisszakeresése,azinformációtovábbítása.Aszövegértéssike-
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14 n. Császi Ildikó

rességefüggaszövegértésiműveletekvégzésénekképességétől.Azinformáció(k)visz-
szakereséséneknehézségefüggazinformációkszámától,kapcsolódásukmódjától,az
elhelyezkedésüktől,aköztüklévőhasonlóságtól,aszövegbonyolultságától.Aszöveg-
beliösszefüggések,kapcsolatokfelismerésétkülönbözőtípusúkommunikátumokban
befolyásoljaaszöveghossza,összetettsége,atémaismertségevagyújszerűsége.

5.Ahátrányoshelyzetésanyelvihátrány.Maicivilizációnkelképzelhetetlenazírás-
beliségésazolvasásképességenélkül,ezaképesség létszükséglettéváltazegyén
társadalmi beilleszkedésében.Ha ez a folyamatmegreked, az olvasási képességgel
nemrendelkezőtársadalmirétegaszubkultúrábaszorul.

Az eltérő szocioökonómiai helyzetű családok gyermekei a nyelvhasználat szem-
pontjábólegyaránt lehetnekhátrányoshelyzetűek.egy jóanyagikörülményekközött
élőgyermekiskerülhetnyelvihátrányba,hapéldáuldiszfunkcióscsaládiszocializáció-
banél,vagymagányosanrengetegszámítógépesjátékonjátszik.Avalóságbanasze-
gényebb családokgyermekeineknyelvi szocializációs szintje jellemzőengyengébb.A
hátrányoshelyzetésnyelviszocializációkapcsolatáraakölcsönösoda-visszahatásjel-
lemző,atársadalmihátrányokegyrészeközvetlenülvagyközvetettennyelvi-kommuni-
kációsgyökerű.Az iskolákbandolgozópedagógusokattitűdjénekváltozásáhozolyan
ismeretekrevanszükségakülönbözőkultúrájú,társadalmistátuszúcsaládokról,ame-
lyek segítenek a hétköznapi tapasztalatok értelmezésében, feldolgozásában.
Napjainkbanapedagógusokkörébenszámosesetben leegyszerűsítőmagyarázatok-
kal,sztereotípiákattartalmazóértelmezésekkeltalálkozunk,amikorahátrányoshely-
zetűromaésnemromagyermekekiskolaihelyzetérőlesikszó.Ahhoz,hogyahátrá-
nyoshelyzetűgyermekekfejlődésétapedagógusokprofesszionálisantudjáksegíteni,
érteniükkellacsaládokszociálishelyzetébőlés/vagykultúrájábólfakadókülönböző-
ségeket.különösenfontos,hogyatanárokértsék,milyennehézségeketjelentasze-
génycsaládokgyermekeinekaziskolaikövetelményekteljesítése.

Anyelvi hátrány kommunikációsproblémátjelent,amelygátoljaaszemélyiségfejlő-
dést,atársadalmiérvényesülést,ésamelynekahátterébenkülső,társadalmi-kulturá-
lis,szocializációs,anyagiokokállnak.Anyelvihátrányaztjelenti,hogyazadottbeszéd-
helyzetben nem állnak az egyén rendelkezésére a nyelvhasználati eszközök azon a
fokon,amelyasikeres,hatékonynyelvikommunikációtgarantálja.Ahátrányosnyelv-
használatbizonyoskommunikációshelyzetekbeninkompetens,nemfelelmegazadott
nyelviszituációsstílusnak.Azegyénneknincslehetőségeanyelvi-kommunikációskész-
ségeinekkifejlesztésére,nyelvhasználataeltératársadalommintaadócsoportjaáltal
elvárt,normakéntelfogadottnyelvhasználattól,például tanulókéntnem felelmegaz
oktatásirendszernyelvhasználatielvárásainak(bartha2007).Ahátrány ésahiány szó
jelentéstartalmánakbizonyosszegmentumaialapjánközelállnakegymáshoz.Ahiány
(’valaminekamegnem léte, ill. a szükségesnél kisebbmennyiségbenv.mértékben
valómegléte’)miatthátránybakerülhetanyelvhasználó,ahátrány (’kedvezőtlenhely-
zet,ebbőladódóbaj’)miatthiánytszenvedhetanyelvhasználó.Akétirány:hátrány→
hiány,hiány→hátrányszinteösszefonódvajelentkezikelsősorbanatanulók,diákok
anyanyelvikultúrájában,illetvekulturálatlanságában.

bernsteinszocializációelméleteszerintatársadalmihátrányanyelvihátrányrévén
újratermelődik.elméleténekeztatételétakétfélekódrólszólóhipotéziséveltámasz-
tottaalá:korlátozott éskidolgozott kódotkülönítel.Akorlátozott nyelvi kód szituációk-Fó
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hozerősenkötődőnyelvhasználatimód,elegendőrájukutalnimutatónévmásokkal(pl.
ott azt, ilyenre, eddig, arra, ennyivel stb.). Az ingerszegény környezetben, családban
nevelkedő gyerekek ilyen „korlátozott” nyelvi kódot sajátítanak el. A családban nem
okozsemmifélekommunikációszavart,deaziskolában,atanóránvagyegyébnyilvá-
noskommunikációshelyzetbenmárnemelegendő.Akorlátozottnyelvikódjellemzői:
azegyszerűmondatszerkezet,arövidmondatokhalmozása,azárnyaltmegfogalmazás
hiánya,aszegényesjelzőhasználat,aszaggatottság(szünetek,nyökögés),befejezetlen
mondatok.

Akidolgozott nyelvi kód képessé teszi a gyerekeket „verbális tervezésre”, tudják,
hol,mikor,kivel,hogyankellbeszélni.Haaziskola,illetveatömegkommunikációsesz-
közöksegítségévelagyerekeknemtérnekát időbena„kidolgozott”kódra,akkoraz
ismeretszerzésilehetőségeikbeszűkülnek.Nyelvikorlátokmiattnemértikamagyará-
zatokat,csakrészbenfogjákfelazolvasottinformációkat,nehezen,hiányosantudják
elsajátítaniakülönbözőszakmaiismereteket.Akidolgozottnyelvikódjellemzői:képe-
sekélményeikrőlúgybeszámolni,hogyazakívülállószámáraisérthetőlegyen,isme-
rik az oksági viszony kifejezésének nyelvi eszközeit, bonyolultabb mondattípusokat
használnak,kifejezőeszközeikváltozatosabbak,megfogalmazásukpontosabb,beszé-
dükkevésbétöredezett,jobbankövetikanyelvinormát.

Aszövegértéstanításánakmeghatározóösszetevőjeaszövegjelentéstani,valamint
logikaistruktúrájánakésestruktúraformalizálhatóelemeinekfelfedeztetéseéstuda-
tosítása.Azolvasásmegértésselfoglakozókorszerűszakirodalomegybehangzóanállít-
ja,hogyafeladatnemegyszerűenazalgoritmizáltképességfejlesztés(megértésiprob-
léma kiemelése, részkompetencia fejlesztése, pl. ok-okozat, összehasonlítás-megkü-
lönböztetés,általánosításésalátámasztórészletekstb.).ehelyettazolvasásistratégi-
ákkialakításárakelltörekedni,amibebeletartozikastratégiaválasztásképességeés
máshasonlómetakognitívésönreflexívtudásokéskompetenciákösszességeis.

Anyelvihátrányésnyelvihiánykapcsolata.Anyelvitudatosságanyelvreirányulóana-
lizálóképesség,melyakognícióésametakognícióközötthelyezhetőel.Ösztönöstevé-
kenység,amelybenanyelvreirányulafigyelem.Agyermekbenfokozatosanalakulki,és
fokozataifigyelhetőkmeg.Akisgyerekelőszöraszótagokatvesziészre,majdamondato-
kat,amondatnagyobbegységeit,aszavakat,aszavakalkotórészeit,legvégülazt,hogya
szavakhangokbólállnak.legkésőbbahangoksorrendjénekamegfigyelésealakulki.A
nyelvi tudatosság kialakulásának lényege a nyelvi jel természetének a felismerése, a
jelentésésaformaszétválasztása.különösjelentőségevanazösszehasonlításgondol-
kodásiműveletének,valamintamorfémákmegfigyelésének.Ajelentésésaformaszét-
választásaazértfontos,mertafonématudatkialakulásaaformára–ahangsorra–való
figyelemváltást jelenti.Azagyerek,akivel kevesetbeszélgetnek,ebbena folyamatban
retardáltlesz.Aztagyereketlehetmegtanítaniolvasni,amelyikbenezaképességkiala-
kul, ezért a nyelvi tudatosság fejlesztése a képességfejlesztés igen fontos területe.
Mindezösszefüggazolvasásszemiotikaimegközelítésével,nyilvánvalóanannakagye-
reknekkezdanyelvitudatosságakibontakozni,akinekélénkkapcsolatavankörnyezeté-
vel,akineklehetőségevankörnyezetemegfigyelésére,adolgokösszehasonlítására,aki
„megtanulolvasniakörnyezővilágjeleiből”,akivelsokatbeszélgetnek.

Akülönbözőeredetűhátrányoknégyfélehiánytokozhatnak:értelmit(kognitív),érzel-
mit(emocionális,mentális),gyakorlatit(pragmatikai)ésnyelvjárásitvagyregionálist.
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16 n. Császi Ildikó

5.1.Értelmi(kognitív)hiány.általábanazanyanyelvi,valamintakommunikatívkom-
petenciahiányátjelenti.Atanulókszókincsüklegnagyobbrészétatanulássoránsajá-
títhatjákel,ezszándékosésdirekt forma,delegalábbugyanilyennagyrészbenkelle-
nemegszerezniükspontán, indirekt módon:azotthoni,családibeszélgetéseksorán,
amelyekáltalábanavilágrólvalótudástbővítenék,ezszorosanösszefüggaharmadik
hiánnyal,apragmatikaival.

5.1.1.Azértelemihiányokai:agyerekmárdiákkorábanmegszokja,hogyazisme-
retértnemkellmegküzdeni,készen,tálcánkapvajóéskönnyű(kötelezőolvasmányok
videón).Aszókincsbelihiánymiattnemtudjaértelmezniazolvasottakat:atanárvagy
aszülősajátszociokulturálishátterébőlindulki,nemisfeltételezi,hogybizonyossza-
vakatatanulónemért(szalajt, tisztaszoba).Gyorsanváltozikavilág,meglepő,hogya
diákokmelyszavaknaknemtudjákajelentését.

Aszövegértésegyénifejlesztéséhezfelkelltárniamegértésideficiteket,amegér-
tésielakadástípusait,helyeit.Mindaddig,amígolvasástechnikaiproblémákkalküzda
gyerek,nemképesa tartalomra figyelni.A felnőtt globálisolvasásaautomatizmusra
épül.Nemvesszükugyanisészreabetűk,aszótagokdekódolását,mertautomatiku-
sak,pedig léteznek.Azautomatikusdekódolásszükségesminda folyékonyolvasás-
hoz,mindaszövegértéshez.

Agyakorlottembersimán,gördülékenyenvégziazolvasástmintkomplextevékeny-
séget,azegyszerűség látszatátkeltve.Hasonlóautomatizmusonalapulótevékenysé-
gek:akerékpárosegyenletesenhajt,azongoristaujjaiegyenletesenperegnek,agya-
korlottolvasóegyenletesenolvas,nemakadozik.Azeredményegyenletesnektűnik,de
mögöttesokféletevékenységésidőzítésvan.Mindakerékpáros,mindazongoristasok
aprómozgástvégez.Azolvasószememegszakításokkal,ugrásszerűenmozog,majd
meg-megáll,olykorvissza-visszatérrégebbihelyekre.Azagybanlezajlóolvasásifolya-
mat kapcsolatban van a szemmozgásával: a megállások (fixációk) alatt történik a
dekódolás,azinformációfelfogása.Afolyamatosolvasássoránezeketamozzanatokat
nem érzékeljük. A percepciós egységek nagysága a gyakorlottsággal párhuzamosan
növekszik.Akezdőszótagol,azutánszavankéntolvas,sfokozatosanképesanagyobb
egységek,aszószerkezetekátfogására.Agyakorlottolvasóegységeket,azazszólamo-
kat(szószerkezeteket)olvas:követiazélőbeszédmegformálását.

olvasáskoregyfajtakészenlétiállapotisjellemző,ajövőbelieseményekanticipáci-
ója, vagyis az előrevételezése. A teniszjátékos ismegpróbál partneremozdulataiból
következtetni,hovaérkezikalabdaakövetkezőmásodpercben.Agyakorlottolvasóban
ishasonlóelvárásokéskövetkeztetésekműködnekmindennyelviszinten.Agyakorlott
olvasónemböngészivégigazegészszóalakot,megelégszikazelső3-4betűdekódo-
lásával.Akezdőnekvégigkellmennieazegészszóalakon.ennekazazoka,hogyagya-
korlott olvasó ismeri az adott nyelv hangkapcsolódási – fonotaktikai – szabályait,
tapasztalatból tudjaa lehetségeskombinációkat.Hamégsem illenebeleadekódolt
szóazadottszövegkörnyezetbe,visszatér–eztjelziszemmozgásánakregressziója–,
és olvasási stratégiája áttér a silabizáló módszerre, másodszor gondosan dekódol.
Hasonló a helyzet a szószerkezetek, a mondatok vagy a szövegegész szintjén is: a
címetelolvasvánpéldáulkövetkeztethetünkatartalomra,tehátegygyakorlottolvasó-
nakelvárásaivannakaszövegtartalmátilletően.ezvázlatos,általánoskép,ahelyzet
bizonnyal változik nyelvenként, kultúránként stb. Az agglutináló magyar nyelvben aFó
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lényegesgrammatikaiinformációkaszóvégekenvannakképzők,jelek,ragokformájá-
ban,ezértaszóalakvégigolvasásanagyonisfontosésszükséges;agyakorlottolvasó-
nak azonban a toldalékokkal kapcsolatban is lehetnek hipotézisei, például ismeri a
lehetségesvonzatokat.

Aszómegértésideficitekközésorolhatjukaszóolvasásinehézségbőladódómegér-
tésielakadást,amikorahosszúszókibetűzéseelvonjaazenergiátajelentésteremtés-
től.Aszókincsismeretvagyazadottvilágdarabravonatkozóháttérismerethiányábólis
fakadhatmegértésideficit.előfordul,hogyaz ismeretlenszótazértnemértiadiák,
mertakontextusbólvalókövetkeztetésképességévelnemrendelkezik.deazislehet-
séges,hogyakontextusannyiismeretlenelemettartalmaz,hogyazismertésazisme-
retlenelemekarányagátoljaaszójelentéskikövetkeztetését.

5.1.2.Azértelmihiánymegszüntetésénekmódszerei.Atanórákráhangolódásiidő-
szakábanfontosazolvasandószövegekkulcsszavainakértelmeztetése(korántsemúj
keletűmódszer ez, a nyelvi szövegmagyarázatot a franciák explication de texte-nek
nevezik,sa franciadiákokszámáraezmegszokott,mindennapiházi feladat).Aszó-
kincsbelihiánynálisnagyobbgondotokozaszövegimplicittartalmainakkikövetkezte-
tése.Atanórákjelentésteremtésiidőszakábanszükségesaszöveghezkapcsolódógon-
dolkodtatókérdésekmegfogalmazása.

5.1.3.Atankönyvekszövegénekértelmezése. Atankönyvszerzőkésnéhaatanárokis
hajlamosak a felfelé igazodásra, idomulásra: a tanító „szakmaimegfontolásból” felső
tagozatosokanyagáttanítja,atanáragimnáziumét,ésígytovább.Atankönyvszerzőkese-
tében: a nyelvezetet, a szakszóhasználatot nem a korosztály képességeihez mérik,
hanem a saját becsvágyukhoz, s itt korántsem csupán az idegen szavakról van szó.
„Amikor a fény ferdén hatol át két átlátszó anyag közös határfelületén, akkor terjedési irá-
nya megváltozik” (Természetismeret5.o.).Amondatértelmezésétnehezíti:aszakszavak
használata:határfelület, terjedési irány,valamintaszószerkezetlánc:egymennyiség-és
háromminőségjelzőhatározzamegazalaptagot:két átlátszó anyag közös határfelületén.

„Régen úgy mérték a légnyomást, hogy megnézték, a külső levegő milyen magas
higanyoszlopot tud fenntartani, egy a felső végén bezárt csőben, ha annak nyitott vége
higanyba merül” (Természetismeret5.o.).Amondatbannehezítiazértelmezést:aviszo-
nyításipontok„kavalkádja”:külső, felső, alsó,sehhezjárulmégakétjelző:bezárt, nyi-
tott. Mindezekkövetkeztébenhomályosakésfoltszerűeklesznekazismeretekavilág-
ról,nemállnakösszekerekegésszé.Amikorahosszabbszerkezetek,mondatoknemáll-
nakösszealassúolvasásmiatt,akellőolvasástempóhiányábóladódikaszintagma-és
amondatértésideficit.ugyanidevezethetazajelenség,amikoradiákabonyolultbirto-
kosszerkezeteketésigenevesbővítményeketnemképesmegérteni,valamintaszóvagy
szócsoportmondattani funkcióját, beágyazottságát nem ismeri fel, és így jön létre a
megértésideficit.Atöbbszörösenösszetett–többalá-ésmellérendeltmondatbólálló
–mondatokszinténnagynehézségetjelentenekadiákokszámára.

Afelsoroltterületekmindegyikebefolyásoljaaszövegértésminőségét,ill.azinfor-
mációfeldolgozás szintjét. ezek ismereteazért fontos,mert haa folyamatbármelyik
komponensehiányzik,vagyhanemmegfelelőenműködik,akkoraszövegértésésaz
információfeldolgozássikertelenvagynemeléghatékony.

5.2. emocionális (érzelmi) hiány. A mai diákok nagy része érzelmileg zárkózott,
hiszenatechnovilágbanahousepartynnemdivatazérzelmimegnyilvánulás.Aszép-
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18 n. Császi Ildikó

irodalmi művek, főleg azok érzelmi vonulatának befogadására kevesen képesek.
esetlegszégyellikis.Akorábbiszépirodalmiművekmainyelvhasználattóleltérőnyelve
isnehezítiamegértést.ezértisfontosakavilágirodalmiművekújabbfordításai.Arégi
magyarirodalmiműveknyelvezetének(balassi,Csokonai,berzsenyi,kölcsey)befoga-
dásáhozpediganyelviváltozás(szókincs-ésjelentésváltozás)folyamataivalismegkell
őketismertetni.

Az emocionális hiány következtébenegy szépirodalmiműballisztikus ívét követő
tanár lelkesedésévelkevésbétudnakazonosulni.ezekadiákoknemis fogják tudni,
hogymitjelentazilyenélmény,azelérzékenyülés,netánakatarzis.Azörömtöbbforrá-
súságaszűnikmeg,vagylegalábbisezteljesenhiányoznifogéletükből.Avilágérzelmi
leképződésenemjelentkezikbensőjükben,lelkükben.szűkebbenélikmegazéletüket.
NemértikAntigonéönfeláldozását,ésmiértmegrendítősántaFerencSokan voltunk c.
novellája.Astilárisérzékenységishiányzikmajdezekkövetkeztébenatanulókból,ami
viszontmáramindennapimegnyilatkozásokirányítójaislehetne.

Azérzelemkifejezéselsajátításáraszépirodalmiszövegrészletekelemzésétés−pél-
dáulaMagyarszókincstársegítségével−szókincsfejlesztésesstilisztikaigyakorlatokat
végeztethetünk.Atársgondolatainak,érzéseineklegteljesebbmegértéséhezhasznál-
hatjukakövetkezőmondatkiegészítésesgyakorlatokat:

Értelek, az a bajod, hogy …
Azt érzed, …
Most úgy találod, …
Most úgy látod, hogy …
Ühüm, … most nem találod a megoldást …
Dühös (elkeseredett, szomorú, bizonytalan, tanácstalan stb.) vagy, mert …
Azt gondolod, hogy …
Elbizonytalanodtál, mert …
Ühüm, …nehéz ez a helyzet neked, mert …
Azért vagy dühös, mert … Jól értelek?
Jól értelek? Az fáj, hogy …
Attól lettél ennyire mérges, hogy …
Nagyon igazságtalannak érzed, hogy …
Ebben a helyzetben tanácstalan vagy, mert …
5.3.Pragmatikai (gyakorlati)hiány. Azáltalános iskolábanszerzett tudás jelentős

hányadalexikálisjellegű,amiaztánakésőbbiekbenelfelejtődik.Atanulóazinformá-
ció-éstudásszerzéslegfontosabbeszközétőlfosztatottmegazáltal,hogynehezenvagy
sehogyseboldogulaz írottszövegekmegértésével. ittszorosakapcsolódásazelső
hiánnyal,akognitívhiánnyal.Anyelvikompetenciameglétemégnemfeltételezi,hogy
azegyénrendelkezikakommunikatívkompetenciaképességévelis.

dell Hymes a 70-es évek elején a Chomsky nevéhez fűződő nyelvi kompetencia
fogalmát kiegészítette a kommunikatív kompetencia fogalmával. kutatásában azt a
szabályrendszertésmentális lexikontvizsgálta,amelyképessétesziabeszélőtarra,
hogyvégtelenszámúmegnyilatkozásthozzonlétre,ahallgatópedigsohanemhallott
megnyilatkozásokat értsenmeg. bár ezek nagyon hasonlóak a különböző emberek
tudatában,atényleges,valóságosinterakciókbannyelvhasználatukmégisnagyoneltér
egymástól.eztazeltéréstpedigegymásikkompetenciaokozza,amelyatársasinter-Fó
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akcióban,abeszédhelyzetbenanyelvhasználatirányításáértfelelős.Hymesszerinta
performanciaolyanimplicit tudás,amelyegyszerretartalmaznyelvi (grammatikai)és
nyelvhasználativonatkozásokat.ittteháttöbbrőlvanszó,mintaChomsky-féleperfor-
manciáról.ennekaneve:kommunikatív kompetencia. ezazegyénnekazaképessége,
amellyel a számára rendelkezésre álló grammatikailag helyesmondatokból ki tudja
válogatni ésaktuálismegnyilatkozássáképesalakítani azokat, amelyekamegfelelő
szituációkban a viselkedést meghatározó társadalmi normákat is tükrözik, vagyis a
kommunikatívkompetenciaeseténanyelvről való formális jellegű tudáskiegészüla
beszédirányításátcélzó(pl.fatikus,konatívjellegű)tudással(szabóG.2006).

A pragmatikai kompetencia a biztosítéka annak, hogy nyelvi produktumaink
(beszéd,írás)megfeleljenekakommunikációcéljánakéskörülményeinek.Aszövegal-
kotóiés-befogadóikompetenciaműködéserévénvagyunkképesekszövegműveketés
beszédműveket létrehozni,aszövegalkotóeszközökethatékonyanalkalmazni, illetve
befogadóiszerepbenmindezeketmegfelelőenértelmezni.Aszociolingvisztikaikompe-
tencia szolgál alapul ahhoz, hogy a társadalmi viselkedési normák érvényesítésével
hozzuk létre, értelmezzük a legkülönfélébb szövegeket. A stratégiai kompetencia
működéseteszminketalkalmassáarra,hogyasikereskommunikációmegvalósításá-
hozadekvátkommunikációsformákatválasszunk.

Adiákoknakakommunikációsterekbeszűkülésemiattigencsekélyakommunikációs
kultúrájuk.ezenelsősorbandrámapedagógiaimódszerekkelsegíthetünk,azazmegkell
ismertetnia tanulókatolyanszituációkkal,dokumentumokkal,amelyek ismereteamin-
dennapiéletbenszükséges.ígymárapragmatikaitudásbővülazanyanyelvsegítségével.

5.4.Nyelvjárási, regionális háttérmintnyelvi hátrány.A nyelvjárási környezetben
szocializálódógyermekeknyelvi értelembenhátránnyal indulnakköznyelven szociali-
zált társaikkal szemben, mivel az iskolában kezdettől fogva köznyelvi produkciókat
követelnekmegtőlük,sazértékeléssoránkiderül,hogyszámosesetbenvoltaképpen
nyelvjárásinyelvhasználatukmiattkapnakrosszabbértékelést,afelsőbbosztályokban
rosszabbjegyet.Aziskolábalépőgyerekeknyelvérzékeazún.„környezetnyelv”szabá-
lyai szerint működik. A nyelvjárási környezetű tanulóknak az iskolábanmegkövetelt
köznyelvi(szó-ésírásbeli)produkcióitermészetesmódontartalmaznaktöbb-kevesebb
nyelvjárásiasságot.eztanyelvhasználatotsokesetbenatanítókésamagyartanárok
kezelendőeseteknektekintik.

kutatásokkimutatták,hogyahelyesírásihibák34%-aadiákoknyelvjárásihátterével
függössze(kiss1999).Adiákokatnemcsakaköznyelvminélalaposabbbirtoklásához
kellsegítenünk,hanemeztúgykelltennünk,hogyközbennebélyegződjékmegkörnye-
zetük nyelvjárási(as) nyelvhasználata, sőt tudatosuljanak annak értékei, szerepkörei.
Úgy kell a köznyelvi nyelvhasználatotmegtanítani a nyelvjárási hátterű iskolásoknak,
hogy felnőttkorukban a környezethez igazodó nyelvi változatot tudatosan használják,
tudjanaknyelviregisztertváltani,birtokábanlegyenekakódváltáskompetenciájával.

Akettősnyelvűségkialakításánakmódszerei:hazaiéskülfölditapasztalatokalapján
ennekalegjobbmódjaaköznyelvkontrasztívalapú,atanulóknyelvjárásiismereteire
támaszkodótudatosítás,hiszenaköznyelvezentanulókszámárapasszívszintenmár
jólismertnyelvváltozat(televízió,rádió).ennekmegvalósításához:atanítóknyelvjárá-
si-köznyelvi szópárokon (alakváltozatokon) gyakoroltatva tudatosítanák tanítványaik-
bankörnyezetüknyelvhasználatánakésazírottköznyelvleggyakoribbkülönbségeit.
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5.5.kétnyelvűségmintnyelvihátrány.lanstyákistvánkétnyelvűbeszélőközösség-
nektekintiazolyanközösséget,„amelybenanapikommunikációsoránkétönállónyelv
használatos.Azilyenközösségeknemmindentagjakétnyelvű,mégistagjaiakétnyel-
vűbeszélőközösségnek.egyrésztazért,mertkétnyelvhasználatánakszabályaitőkis
ismerik(tudják,milyenbeszédhelyzetbenlehetmagyarulmegszólalni,smilyenbeszéd-
helyzetben, nyelvhasználati színtéren kell[ene] a többségi nyelven), másrészt pedig
azért,mertőkisakétnyelvűanyanyelvváltozatotbeszélik,miveleztsajátítottákelanya-
nyelvként”.(lanstyák1993)

Akétnyelvűanyanyelvváltozatotbeszélőkazokakisebbségihelyzetbenélőkétnyel-
vűbeszélőközösségi tagok is,akiknincsenekkétnyelvbirtokában,deazanyanyelv-
használatukmégismagánhordozzaakétnyelvűségnyomait.Atöbbséginyelvbizonyos
nyelvhasználatiszínterekről(pl.ahivatalosszíntérről)kiszorítjaakisebbséginyelvet,s
ezáltal abban nem lesznek fellelhetők (vagy legalábbis nem oly mértékben, mint a
magyarországiban)ahivatalosnyelvváltozatanyanyelvielemei,mertazokatatöbbségi
nyelvbőlveszikölcsön.

Akétnyelvűcsaládiháttérelőny-evagyhátrány?előnylehetabbólaszempontból,
hogyamegmaradáshozakisebbségibeszélőknekmindenképpenelkellsajátítaniuka
többséginyelvetvalamilyenszinten.bizonyostársadalmipozíciók(pl.bíró,ügyvédstb.)
betöltésétatöbbséginyelvmegfelelőszintűismeretétőlteszikfüggővé.Hanemsajá-
títja el a többségi nyelvet, akkor automatikusan kizárjamagát ezekből a társadalmi
pozíciókból,amigyakorlatilagaztjelent(het)i,hogyafejefelettdöntenekmajdsorsáról.
ezenkívülakisebbségiközösségszegregálódik,amiazasszimilációkövetkezményeivel
járhat,vagyisakisebbségönmegsemmisüléséhezvezet(het).Hátránylehetakkor,haa
gyermekacsaládbannemkapjamegakisebbségikultúraésanyanyelvmegfelelőszin-
tűtámogatottságát,sezáltalelvesztiakisebbséginyelvet,kultúrájátésazonosságtu-
datát.Azilyencsaládokbananyelvmegtartásszempontjábólfontosattitűdökésszte-
reotípiáknemadódnakát, s ígya következőgenerációbanmárbe is következheta
nyelvváltás.

Felvidéki oktatáskutatók (lanstyák istván, Misad katalin, simon szabolcs,
szabómihályGizella,vančónékremmerildikó)aztszorgalmazzák,hogyamagyartan-
nyelvűoktatásirendszerbenakisebbségimagyargyermekekhatékonyaneltudjáksajá-
títaniazanyanyelvetésazállamnyelvet,amialapvetőfeltételeaszegregálódáselkerü-
lésének.ezazanyanyelvdomináns,additív(hozzáadó)kétnyelvűségkialakulásátered-
ményezi(lanstyák1996).ígyaszlovákiaimagyarkisebbségtagjaiszámáralehetőség
nyílikamármeglévőnyelviregiszterekmegerősítésére,sújabbak(szaknyelvek,astan-
dardváltozatstb.)fejlesztésére,illetveamásodnyelvszükségszerűelsajátítására.

6.Összegzés. Azelménkbenelraktározotttudáskétfélelehet:tartalmi(deklaratív)
ésműveleti(procedurális).Azismeretszerzéshezszükségesháttérismeretekneknagy
szerepükvanatartalmitudásmegszerzésében,ezérttudnunkkelleztaháttértudást
megfelelőenmozgósítani.Aműveletitudásösszetevőiagondolkodásiműveletek(des-
cartes-ianalízis-szintézis,azindukció-dedukció;aretorikaiérvelés).ezekelsajátítása
iskulcsalehetanyelvihátrányokleküzdésének.

Az igazánsikereskommunikációtúlmutatazon,hogyahallgató/olvasómegértia
beszélő/író által használt nyelvi produktum jelentését. legalább ennyire fontos a
beszélő/írószándékánakamegértése.ígyazanyanyelvelsajátításaakkorválikered-
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ményessé, ha az emberi kapcsolatok alakításának képességével is párosul. Fel kell
ismerniakommunikációsszituációkat,működésbekellhozni,fejlesztenikellazönér-
tékeléstésazempátiát.Haazanyanyelvinevelésbenfejlesztjükanyelvikompetenciát
(anyelvitudástéshasználatánakaképességét),fejlesztjükanyelvipragmatikaikom-
petenciát(akommunikatívcéllalelőállítottmegnyilatkozásokat),akkoreredményesen
végezzükanyelvikészségfejlesztést.
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ildikó Császi N.
iNsTeAd oF liNGuisTiC disAdvANTAGe, equAliTy oF lANGuAGe oPPorTuNiTies!develoPiNG key

NATive lANGuAGe CoMPeTeNCe oF PuPils AT A liNGuisTiC disAdvANTAGe

knowledge stored in ourminds can be of two types: content (declarative) and
operational (procedural). background knowledge necessary for knowledge
acquisition plays important role in acquiring content knowledge, therefore we
must be able to appropriately mobilize this background knowledge. The
components of the operational knowledge are the operations of thinking
(descartes´analysis–synthesis,induction–deduction;rhetoricalargumentation).
learning these can also be of key importance in overcoming linguistic
disadvantages.Thereallysuccessfulcommunicationextendsthelevelwherethe
listener/reader understands the meaning of the linguistic product of the
speaker/writer. it is at least as important to understand the intention of the
speaker/writer. Thus, learning the mother tongue is successful if diligence is
coupled with the ability of forming interpersonal relations. it is important to
understand communication situations, to activate and improve self-estimation
andempathy.Wecarryoutdevelopmentoflanguagecompetenceeffectivelyif,in
the course of native language teaching, we improve linguistic competence
(language knowledge and the ability of its usage), and pragmatic linguistic
competence(manifestationsproducedwiththeaimtocommunicate).
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bevezetés

Aszaknyelvekanemzetinyelvszervesrészétalkotják,velük„válikteljesséanemzeti
nyelv,velükválik funkcionálisanteljesséésmásnyelvekkelegyenértékűvéamagyar
nyelv”(Péntek2004,236.p.).Azegyestudományágakfejlődéseaszakmainyelvhasz-
nálatotisbefolyásolja,ezértaszaknyelvek,aszakszókincsvizsgálataelengedhetetlen,
kétnyelvűségihelyzetbenpedigkülönösen fontos. írásomösszegziaszaknyelv fogal-
mával,anemzetinyelv rendszerébenbetöltötthelyzetévelkapcsolatoskérdéseket,s
eztkövetőenaszlovákiaimagyarszaknyelveketérintőproblémákatvázolja.

1.Aszaknyelvfogalma

etémakörvizsgálatasoránmegkellhatároznunk,hogymiaszaknyelv.Akezdetikuta-
tásoktólnapjainkigefogalmatkülönbözőszempontbóldefiniálták.A20.századeleji
felfogások a szaknyelvet egy-egy csoport nyelvének tekintették, aMai magyar nyelv
rendszere atolvaj-vagydajkanyelvmellésorolja(MMNyr1961,26–31.p.).eváltoza-
tokazonbannemsorolhatókegycsoportba,mivel:

–aszaknyelvekszabványosítottterminológiávalrendelkeznek(Pusztai1975,396.p.),
–egyszemélytöbb„csoport”tagjaislehet,aszaknyelvhasználatanembeszélők-

höz,hanembeszédhelyzethezkötődik.
Aszaknyelvetalnyelvkéntfelfogónézetabbólindulki,hogyaszaknyelvelsősorban

aköznyelvhezviszonyítvakorlátozottatéma,lexika,szintaktika,szemantikaterületén,
nyelvtana különbözik a köznyelvtől, a szövegkörnyezet szintén eltérő (kurtán 2003,
40–41.p.).Akorlátozottságazonbanúgyértendő,hogyaszaknyelvhasználataszak-
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Magyarszakmainyelvhasználatés
szaknyelvoktatásszlovákiában

kATAliN krAliNA HoboTH 81`246.2
HungarianlanguageusageforspecificPurposesandTheirTeachinginslovakia 81`373.46

811.511.141`373.46

keywords:Conceptoflanguageforspecificpurposes,Hungariantechnicalregistersinslovakia,Hungarian
textbooksforspecificpurposesinslovakia.

1 köszönetetmondokTolcsvaiNagyGábortanárúrnakmunkámelőzőváltozatáhozfűzöttész-
revételeiért.



mai kommunikációt jellemzi elsősorban,mely beszédhelyzetbena szakmai tartalom
kerülelőtérbe.ezentartalomkifejezéséreszolgálónyelvieszközöklehetnek„korláto-
zottak”, ti. a köznyelvben vagymás változatokbannem vagy ritkán jelennekmeg. A
nyelvet funkcionális szempontból megközelítő felfogás (pl. Prágai iskola, Moszkvai
iskola) a kommunikációbanbetöltött funkciók (kommunikatív, specializált gyakorlati,
specializáltelméleti,esztétikai)alapjánkülönítielaköznyelvet,szaknyelvet,tudomá-
nyos,ill.költőinyelvet.efelfogásalapjánegynyelvváltozategyadottfunkcióttöltbe,s
a szaknyelvet elméleti és gyakorlati funkciók jellemzik (Ammon–dittmar–Mattheier–
Trugdill2004,233.p.;kurtán2003,41–44.p.;Mészáros2005,165.p.).Anyelvijelek
elsőbbrendűségéből indulki,mely jelekhezmeghatározotttartalmatésfunkciótkap-
csol.Aszakmaikommunikációsoránazonbanaszakmaitartalomkifejezéséhezkeres-
sükamegfelelőnyelviformát(vö.TolcsvaiNagy2010,10–13.p.).ezáltalnemaszak-
nyelvhezkötődikegymeghatározottfunkció,hanemaszaknyelvtöltbekommunikáci-
ós funkciót egy adott beszédhelyzetben, jelentések közvetítését teszi lehetővé, s a
szakmaitartalomkifejezéséhezkülönbözőnyelvieszközökállnakarendelkezésünkre
attól függően,hogy tudományos vagy „lazább” szakmai közegben történika fogalmi
konstruálás.

Aszaknyelvetnyelvváltozatnaktekintőnézetkiindulópontjaanyelvközösségtársa-
dalmitagolódásávalösszefüggőnyelvhasználatbelirétegződés,melynézetaszaknyel-
vet mint társadalmi változatot szintén a használókhoz köti (kiss 2001, 26–27. p.,
2002,74–75.,83–84.p.).Aszaknyelvazonbannemcsupánahasználók,hanema
használatalapjániselkülönül,tehátregiszternektekintendő,mivelaregiszterahasz-
nálat szerinti nyelvváltozatalapegysége (Halliday2004,27–28.p.; ladányi–Tolcsvai
Nagy2008,33–34.p.).

A szaknyelv-definíciók többsége e változatot a köznyelvhez viszonyítva határozza
meg.Astandardizációkövetkeztébenaköznyelvfonológiai,morfológiai,szintaktikaiés
szociolingvisztikaiszempontból iselkülönültanyelvjárásoktól,aműveltségszimbólu-
mávávált,elitjellegetöltött(l.TolcsvaiNagy2011,263–264.p.).Anemzetinyelvrend-
szerébentehátaköznyelvamagaspresztízzselbíróváltozat,nyelvrendszertaniérte-
lemben azonban az egyes változatok egyenértékűek (kiss 2001, 145–147. p.). Az
egyesváltozatokelkülönítéseaszerintistörténhet,hogyamegismerésben,akommu-
nikációsoránmely fogalmakkerülnekelőtérbe.Anyelvváltozatokabeszédhelyzettől
függőenmás-mástartalomésjelentésmegkonstruálásáttesziklehetővé.Azegyesvál-
tozatokkülönbözőnormákatkövetnek,melynormákapragmatikaiésnyelvtaniszem-
pontok figyelembe vételével állapíthatókmeg (TolcsvaiNagy1988, 139–140. p.). e
normákat,sémákatamegismeréssoránsajátítjákelabeszélők,sakognitív,fogalmi
műveletekésszerkezetekazegyesváltozatokbanazonosakvagyhasonlóak,akülönb-
ségaközösségikulturáliskonvenciókbóladódik(TolcsvaiNagy2011,257.,259.p.).A
beszélőkakommunikációsorántartalmakatfejeznekki,jelentéseketállítanakelőés
közvetítenek,anyelviinterakcióbanahallgatóvalközösenhozzáklétreajelentéstár-
gyát (TolcsvaiNagy2010,10. p.). Abeszédhelyzettől, témától, kommunikációspart-
nertőlfüggőenkülönbözőtartalmakkerülnekfigyelmünkelőterébe,különfélejelenté-
seketkonceptualizálunk,sejelentésekkifejezéséhezkeressükamegfelelőnyelvifor-
mát.Azegyesnyelviformákjelentésénekleképezéseszinténabeszédhelyzetheziga-
zodik. A beszélők a szakmai kommunikáció révén szakmai tartalmat fejeznek ki.
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TolcsvaiNagyGáborszerinta„nyelviszerkezetekjelentései(…)általánosakakülönbö-
zőváltozatokban”(TolcsvaiNagy2011,268.p.).Afogalmikonstruálás,ajelentésekfel-
dolgozásaazegyesváltozatokbanazonosmódontörténik.Afeldolgozáskognitívsémá-
ibannincsjelentőseltérésazegyesváltozatokközött(TolcsvaiNagy2011,257–258.,
272.p.).ilymódonaszaknyelvazonnyelviformákhalmaza,melyaszakmaitartalom
kifejezésétteszilehetővé.Aszakmaikommunikációsoránaszakmaitartalmatkifeje-
zőfogalmakaktiválódnak,kerülnekelőtérbe,aköznyelvésaszaknyelvköztikülönbség
afogalmikonstruáláskülönbségévelmagyarázható.Aszakszavakésaköznyelvisza-
vakköztikülönbséganyelviformáhozkapcsolódójelentéskülönbözőségébenrejlik,ill.
hogyazadottnyelviformaabeszélőkbenazadottbeszédhelyzetbenmilyenjelentést
hívelő(kralinaHoboth2013e).ugyanazonnyelviformapéldáulazazonosalakúvagy
többjelentésűkifejezéseknélmás-más fogalmihálótaktivál(hat)azadott szakterület
képviselői,ill.alaikusokkörében.

Aszaknyelvtehátmeghatározottnormátkövet,azonbanazegynyelvűéskétnyelvűkör-
nyezetbenhasználatosszaknyelviregiszterekvizsgálataszámoskülönbségremutatrá.

2.Magyarszaknyelviregiszterekszlovákiában

Amagyarnyelv,ill.aszaknyelviregiszterekhatárontúliváltozataival,jellemzőiveltöbb
írás is foglalkozik (l.lanstyák2000;Misad2009;szabómihály2010;vö.pl.Hoboth
2011a,2011b;kralinaHoboth2012,2013),jelentanulmányrövidenösszegzialeg-
fontosabbhiányosságokat.Akisebbségibeszélőkanyanyelvüketanyelvhasználatiszín-
terekegyrészénnemhasználják(szabómihály2010,250.p.).Afunkcionálistérvesz-
téskövetkeztébenahatáron túli változatokatanyelvi hiány, egyes standardmagyar
kifejezésekhiányajellemzi,amelyabeszélőknyelvhasználatábanésazegyesregisz-
terekben egyarántmegjelenhet. A lexikális rés, a standardmagyar kifejezés hiánya
következtében a beszélők nyelvhasználatában kontaktusjelenségek és kódváltás
figyelhetőmeg(vö.lanstyák2000,156–157.,161.,176–177.p.;Misad2009,14.p.;
szabómihály 2010, 210–211. p.). standard magyar kifejezésen a Magyarországon
használatos,amagyarországitankönyvekbenésszótárakbanmegjelenőnyelviformá-
katértjük.eproblémaszámosnyelvtervezésikérdéstvetfel:AMagyarországonhasz-
náltnyelviformalegyenakizárólagosahatárontúliváltozatokban?Aterminus,ater-
minologizálás, a nyelvi forma meghatározása, a fogalomalkotás milyen mértékben
legyen/lehetmesterséges?

Aszaknyelviregiszterekkelkapcsolatosproblémákokaiakövetkezők:
–aszakembereknemsajátítjákelmagyarnyelvenaszakkifejezéseket,
–anyelvhasználatban,ill.atankönyvekbenisamagyarországiváltozattólkülönbö-

ző,általábantükörfordítássallétrehozottnyelviformahasználatos,
–megfelelőminőségűszakszótárakhiánya.
eproblémákkommunikációsnehézségek, félreértések forrásai lehetnek,ugyanis

haazegy-éskétnyelvűszakemberekkülönbözőnyelvi formávalnevezikmegugyan-
azonfogalmat,nemtörténikmegaszemantikaiazonosítás,anyelviformanemaktivál
fogalmi hálót a beszélőkben. ez nemcsak a szakemberek közti kommunikációban
okozhatnehézséget,hanemhátránytjelenthetahatárontúlidiákokszámárapéldául
magyarországiversenyeken,felvételiken.ezttámasztjákaláadiákokkörébenvégzett
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kérdőívesfelmérésieredmények:amegkérdezettkétnyelvűépítőipariközépiskolások
többségenemtudtapárosítaniugyanazonfogalom,terminusmagyarországiésszlová-
kiaimagyarnyelviformáit(l.kralinaHoboth2013a,125–126.,2013b,2013d).Afel-
mérésakétnyelvűdiákoknyelvhasználatábanelőfordulókölcsönszavakvizsgálatárais
kiterjedt. Azadatközlők válaszaiban többszörelőfordult például akol(l)audáció alaki
kölcsönszóa szlovákkolaudácia hatására,mely amagyarországi nyelvhasználatban
’használatbavételiengedély’változatbanjelenikmeg.Aszlovákiaimagyarnyelviformát
a magyarországi adatközlők nem tudták azonosítani. A kétnyelvű adatközlők nyelv-
használatában megjelenő épületek műszaki berendezése egynemű kalk a szlovák
technické zariadenie budov tükörfordítása,aszlováknyelvrejellemzőhátravetettjelzős
szerkezet,melynekmagyarországimegfelelőjeaz’épületgépészet’.Aszlovákiaimagyar
(sM) tankönyvbenmindkét változatmegtalálható, azonban a határon túli változat a
magyarországiadatközlőkkevesebbmintfelénélaktiváltaamegfelelőfogalmihálót.e
nyelvi forma például a közművek fogalmát is előhívta. Hasonlóan egynemű kalk az
adatközlőknyelvhasználatábanmegjelenőmérnöki építmények/szerkezetek,amelya
szlovákinžinierske stavby ’mélyépítmények’tükörfordítása,merthogyazinžinier jelen-
tése:mérnök.Azadatközlők,valamintaszlovákiaimagyarbeszélőknyelvhasználatá-
banszintekizárólagosanelőfordulóépítkezési engedély nyelviformaazépítési enge-
dély határontúliváltozata.Akérdőívesfelmérésaztisvizsgálta,hogyamagyarországi
adatközlőktudják-eazonosítaniaszlovákiaimagyarkölcsönszavakat,ill.milyenfogal-
mihálótaktiválbennükazadottnyelviforma.Aprojektant ’tervező’nyelviformátegy
adatközlősemtudtaazonosítani,többségükbenaszervezés,kivitelezés,pályázat,pro-
jekt fogalmi hálója aktiválódott. A forsnyi – szlovák fošňa ’palló’,parapet ’mellvéd’,
potyer ’esztrich’nyelviformáksemaktiváltakfogalmihálótazadatközlőkben.Akana-
lizáció – szlovákkanalizácia ’csatornázás’,sachta –szlovákšachta ’akna’,izoláció –
szlovák izolácia ’szigetelés’, norma – szlovák norma ’szabvány’, zsumpa – szlovák
žumpa ’emésztőgödör’,mozsgyenka – szlovák hmoždenka ’tipli’ azonosítási aránya
szinténalacsony,15%alattivolt.Amagyarországiadatközlőktöbbségeazonbanazo-
nosította amalter ’habarcs’, balkon ’erkély’, sztatikus ’statikus’ nyelvi formákat (l.
kralinaHoboth2013a,119–134.p.,2013b).Avázoltproblémákokaazinterferencia-
hatásonkívülabbaniskeresendő,hogyamagyarországiésaszlovákiaimagyartan-
könyvek terminológiahasználata különbözik. A kétnyelvű diákok tehát intézményes
keretekközöttsemastandardmagyarváltozatothasználják.

3.Aszlovákiaimagyarszakoktatástankönyvei

Aszlovákiaialap-ésközépiskolákbanaminisztériumáltaljóváhagyottésazegységes
tantervhezigazodótankönyvekhasználhatók.Amagyartannyelvűiskolákbanatantár-
gyaktöbbségénélaszlováktankönyvekfordításaivannakhasználatban(szabómihály
2008a,84.p.).Afordításokatazonbangyakranolyanszemélyekvégzik,akiknemren-
delkeznekkellőfordításelméletiés/vagyszakmaiismerettel,semiattetankönyveklexi-
kálisésszintaktikaiszintjénisszámoshiányosság,hiba,pontatlanságfigyelhetőmeg
(szabómihály2008a,85.p.).

A tankönyvek lexikális és szintaktikai szintjén megjelenő fordítottság jeleit
szabómihályGizellavizsgálta(szabómihály2008a,2008b),sokaitazzalmagyarázza,
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hogyafordítóknormaismeretehiányos,formailagésszemantikailagnemvagyhelyte-
lenülelemzikaszöveget(szabómihály2008a,96.p.).

Aszintaktikaiszintenproblémát jelentpéldáula főnévi igenevet tartalmazómon-
datrövidítőszerkezet,afőnévihátravetettjelzősszerkezet,aszenvedőszerkesztésmód
fordítása(l.szabómihály2007,207–208.p.,2008a,96–99.p.,2008b,19–36.p.;vö.
Hoboth2012a;kralinaHoboth2013a,83–94.p.,2013c).

Alexikálisszintenamagyarországitankönyvekkelösszehasonlítvaszámoskülönb-
ségfigyelhetőmeg.Azeltérőterminusokegyrészénélanyelviformarészbenkülönbö-
zik,a fogalmakegyrészétaMésasMtankönyvteljesenkülönbözőnyelvi formával
nevezimeg,safogalommegnevezésekegyrészénélazazonosnyelviformamelletta
tankönyvekvalamelyikébenmásmegnevezésisolvasható.

részbeneltérőpéldáulaMfüggesztett lépcső ésasMfelfüggesztett lépcső.Ahatá-
ron túli nyelvi forma igekötő-használata interferenciahatás, as zavesiť ige jelentése
ugyanis ’felakaszt, ráakaszt, felfüggeszt’ (Chrenková–Tankó 1973, 958. p.). szintén
tükörfordítássalmagyarázhatóaMfőtengely ésasMfő súlyponti tengely különbsége,
a s megfelelő ugyanis a hlavná ťažisková os, a ťažisko jelentése pedig ’súlypont’
(Chrenková–Tankó1973,853.p.).AMnormálfeszültségek húzó- és nyomóerő hatá-
sára nyelviformasMváltozataatükörfordításkövetkeztébennormális húzófeszültség,
normális nyomófeszültség,mivelasmegfelelőanormálové napätie v tlaku, normálo-
vé napätie v ťahu (ťahové).

AMésasMtankönyvekbentalálhatóakolyanfogalmakis,melyekmegnevezése
más-másnyelvi formával történik.ugyanazon fogalmatpéldáulaM tankönyvamér-
tékegység,asMazalapegység nyelviformávalnevezmeg,melyneksmegfelelőjejed-
notka sily,a jednotka jelentése’(mérték)egység’.interferenciahatásfigyelhetőmega
sMgravitációs gyorsulás nyelviformában,astankönyvugyanisagravitačné zrýchle-
nie (asgravitačný jelentése’gravitációs,tömegvonzási’),aManehézségi gyorsulás
terminusthasználja(Chrenková–Tankó1973,538.p.).AMnyomatékösszegzés fogal-
mátasalgebrický súčet statických momentov tükörfordításakéntasMtankönyvasta-
tikai nyomaték algebrai összege terminussalnevezimeg.Azeltérőnyelviformaszámos
félreértésforrásalehet,mivelvagynemtörténikfogalmiazonosítás,vagyazadottnyel-
viformanemamegfelelőfogalmihálótaktiválja.

Avizsgált tankönyvekolyan fogalmakat is tartalmaznak,melyekazonosváltozatú
megnevezésemellettmásnyelvi forma is találhatóa tankönyvekvalamelyikében.Az
erőlépték fogalmátaMtankönyvazerőmérték terminussalismegnevezi,aszimmetria -
tengelymegnevezéséreasúlyvonal,atehetetlenségi nyomatékmegnevezéséreaziner-
cianyomaték, másodrendű nyomaték nyelviformákatishasználja.Anyíróerő fogalmát
azazonosváltozatmellettaMtankönyvanyíró igénybevétel,asMacsúsztatóerő ter-
minusokkalismegnevezi,sezutolsónálszinténazinterferenciahatásérvényesül,as
megfelelő ugyanis aposúvajúca sila, a sposunúť ige jelentése ’tol, eltol, odébbtol’
(Chrenková–Tankó1973,717.p.).epéldák isszemléltetik,hogymilyenkülönbségek
figyelhetőkmeg a tankönyvek terminológiahasználatában (l. kralina Hoboth 2013a,
94–101.p.,2013b).ekülönbségekmegfelelőminőségű fordításokkalkiküszöbölhe-
tők,aszótáraknagyrészeazonbanszinténelavultvagyegyébhiányosságokatmutat(l.
Misad2009,29–70.p.).Ajelenleghasználatbanlévőmagyar–szlováképítészetiszak-
szótárisszámospontatlanmegnevezésttartalmaz.Aszótárakifejezésekegyrészénél
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atankönyvi,tehátamagyarországitólkülönbözőterminushasználatotköveti,többeset-
benkövetkezetlen:ugyanazonfogalmatamagyar–szlovákszótárirészmáshogynevez
meg,mintaszlovák–magyar(pl.amagyar–szlovákrészben:csömöszölt beton – ubí-
janý betón, a szlovák–magyar részben:ubíjaný betón – döngölt beton). A szótárban
közvetettkölcsönszavakatésszókészletiregionalizmusokatistalálunk,pl.kotró, bag-
ger;építkezési engedély;kalitka, kalicka, kas (Hoboth2012b;kralinaHoboth2013a,
104–112.p.).

Az építőipari szakközépiskolákban használatos tankönyvekből merített példák is
alátámasztják,hogyelengedhetetlena terminológiaegységesítése.Anyelvhasználat-
belikülönbségek,asMtankönyvekkelkapcsolatoshiányosságoknemcsakamagyar-
országiszakmaikommunikációsoránokozhatnaknehézséget,hanematankönyvszö-
veg,ezáltalatananyagmegértésétismegnehezíthetik.Atankönyvvényilvánításfolya-
matábanafordítotttankönyvekbírálatasoránalektornakacélnyelveníródottszöveg-
hezviszonyítvaegyébszempontokat is figyelembekellvennie.A fordított tankönyvek
tartalmilagaforrásnyelviszövegetkövetik,abírálónaktehátkülönkellválasztaniaaz
eredeti tankönyvben ismeglévőésacélnyelvinormát figyelmenkívülhagyó fordítás
következtébenmegjelenő pontatlanságokat. Fontos tehát, hogy a tankönyvírók és a
bírálókiskellőfigyelmetszenteljenekazinterferenciahatásésafordítottságjeleineka
kiküszöbölésére(kralinaHoboth2013a,70–81.p.,2013c,317–328.p.).ehhezazon-
banmegfelelőminőségűszótárakra,kétnyelvűszójegyzékekreisszükségvan.

Ahatárontúliszaknyelviregiszterekbenmegjelenőhiányosságokkiküszöbölésének
elengedhetetlenfeltételetehátaterminusokkodifikációja,aszaknyelvitervezés.

4.szaknyelvtervezésifeladatok

AnyelvtervezésicélokonbelülTolcsvaiNagyGábormár1998-bankülönválasztottaa
magyarországiésahatárontúlifeladatokat.szerinteamagyarországiszaknyelviterve-
zésnekaszakmainyelvhasználatbafélreértettjelentésbenbekerülőidegenszavakra,
ahatárontúlifeladatoknakazeltérőterminológiahasználatrakellkiterjednie(Tolcsvai
Nagy1998,257.p.).Aszaknyelvitervezéscéljakisebbségihelyzetbentehátahiányzó
szaknyelviregiszterekkialakítása,aszakterminológiakodifikálása(vö.lanstyák2000,
156–157.p.;Mészáros2005,159–201.p.;Misad2009,11–23.p.).Aszaknyelvek
kodifikálásasorán„arrakelltörekedni,hogyazegyesállamiváltozatokközöttaregisz-
terektöbbségébensemmilyeneltérésnelegyen,mégavagylagosságokszintjénsem
(kivételtahivatali,jogi,politikai,ésmás,azállamberendezkedéshezszorosabbankap-
csolódó regiszterek, illetveakevésbé formális stílusok jelenthetik)” (lanstyák2002,
155.p.).Akodifikálássoránamagyarországimintakövetéseajánlott,haamagyarés
szlovákmegfelelőbeneltérőszemantikaijegyekkapnaknyelviformát.Nemvehetőát
azonbanamagyarországiterminus,ha:

–akétországbanhasználtfogalomjelentéseeltér,
–valamelyiknyelvbőlazadottfogalomhiányzik,
–afogalomazállamiintézményrendszerhez,közigazgatáshoz,társadalomszerve-

zéshezkapcsolódik.
ezutóbbiesetbenahatáron túliszakkifejezéstaszlovák terminus tükörfordítása

révén kell megalkotni, vagy létre kell hozni a határon túli terminust a szlovák és a
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magyarországi megnevezés szemantikai jegyeinek figyelembevételével (lanstyák
2002, 151–169. p.; lanstyák–szabómihály 2002, 117–126. p.; Mészáros 2005,
180–182.p.;Misad2009,16–17.p.;szabómihály2010,213–214.p.).

A szaknyelvi tervezés során fontos, hogy feltérképezzük a határon túli szaknyelvi
regiszterekhelyzetét:amagyarországiésahatárontúliváltozatokterminológiaikülönb-
ségeit, a hiányzó fogalommegnevezéseket. ezt követően a nyelvészeknek az adott
szakterületképviselőivelegyüttműködve–anyelvhasználatiszokástfigyelembevéve–
kellenemeghatározniuk,hogymelyesetekbenindokoltahatárontúliváltozatlétreho-
zása,ameglévőnyelviformakodifikálása.Akisebbségikörnyezetbenhasználatosnyel-
vi forma mint határon túli változat bekerülése a szótárakba nemcsak a beszélők,
hanemafordítóksegítségéreislenneacélnyelvinormánakmegfelelőfordításoksorán.
Tankönyvi lábjegyzetekkel, kétnyelvű szójegyzékekkel a tanárok is fel tudnákhívni a
diákok figyelmét az egynyelvű és kétnyelvű környezetben használatos terminusok
különbségeire.

Összegzés

Aszaknyelvfogalmához,anemzetinyelvrendszerébetörténőbesorolásáhozkapcsolódó
kérdések felvetését követően a tanulmány kétnyelvű diákok nyelvhasználatában és a
szlovákiai magyar tankönyvekben megjelenő szakkifejezésekkel igyekszik rámutatni
néhányterminológiaikülönbségre,valamintalátámasztaniaszaknyelvitervezésigényét.
Amagyarországiésaszlovákiaimagyartankönyveketösszevetve,kétnyelvűszakszótára-
kat vizsgálva a lexikális és szintaktikai szinten pontatlanságot, számos terminológiai
különbséget figyelhetünkmeg. e különbségekegységesítéseelengedhetetlen, a nyelvi
elkülönülés megakadályozása ugyanis a szaknyelvi tervezés kiemelt célja (vö. Misad
2009,14. p.). A fordítási problémákkiküszöbölésében segítségünkre lenne, haa két-
nyelvűkörnyezetbenhasználatosnyelviformákindokoltesetbenhatárontúliváltozatként
bekerülnénekaszótárakba.Aszaknyelvitervezéselengedhetetlenfeltételeaszaknyelv-
használatiszokásokvizsgálata,mivelazegyesregiszterekbenesetenkéntnemanyelv-
használatbanelterjedtváltozattólkülönbözőnyelviformakodifikálásaacélravezető.
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kATAliN krAliNA HoboTH
HuNGAriAN lANGuAGe usAGe For sPeCiFiC PurPoses ANd THeir TeACHiNG iN slovAkiA

Afterraisingquestionsrelatingtothenotionoflanguageforspecificpurposesand
itsintegrationtothesystemofnationallanguage,thisstudyattemptstopointout
somedifferencesbetweentheterminologyusedbybilingualstudentsandthatof
intheHungariantextbooksinslovakia,andtounderpinthedemandforplanning
languageusedforspecialpurposes.WhencomparingHungariantextbooksand
bilingualprofessional languagedictionariespublished inHungaryandslovakia,
we can observe numerous inaccuracies and terminological differences on
encyclopaedic and syntactical level. it is necessary to standardize these
differences, because the prior aim of the professional language planning is to
prevent language separation. it would be helpful for elimination of translation
problems if linguistic formsused inbilingualenvironmentwouldbe, in justified
cases, included in the dictionaries as cross-border versions. An indispensable
conditionofprofessionallanguageplanningistheresearchofitsusagehabits,as
sometimesitisimpracticaltocodifythelinguisticformdifferingfromtheversion
widelyspreadinthelanguageusage.
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„Ah,ah,következményeitvigyázod
Atettnek,melyetperchatalmasúg.”

Madáchimre:Mózes

AGödöllőiPremontreiPerjelséglevéltáránakmunkatársaként,azelődök2 kitartókuta-
tását folytatva, 2012 novemberében kezdtem el Mécs (Mártoncsik) lászló
(1895–1978)jászóváripremontreiszerzetesköltőprózai3 éslíraialkotásaitegygyűjte-
ménybe,aMécs László-versadatbázisba(Mlv)4 összesíteni.AzMlvjelenlegösszesen
2437művet5 tartalmaz,melyekfolyóiratokban,6 kötetekben,7 audiovizuáliseszközökön
ésinterneteshonlapokonjelentekmeg,vagycsakkéz-ésgépiratban,8 illetvecímükben
maradtakfenn9.

AzállambiztonságiszolgálatokTörténetilevéltárába(ábTl)iselsősorbanismeret-
lenMécs-verskéziratokutánmentemnyomozni.Aköltőpolitikairendőrségenkeletkez-
tetett,hivatalosan461(összesen511)oldalasvizsgálatidossziéjátátnézvekiderült:a
kihallgatási tervek, jegyzőkönyvek, összefoglalások forrásértékű dokumentumok.
segítségükkelrekonstruálhatóaMécs-életrajzeddigfehérfoltjánakszámító,azönkén-
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kArA ANNA

„Én,Mécs...”1
Önéletrajz–másodkézből

ANNA kArA 821.511.141(437.6):929
„Me,Mécs...”Curriculumvitae–vicariously 929MÉCs,lászló

323.281”1944/1953”

keywords:lászlóMécs(1895–1978),hisofficialstatesecuritysurveillance,imprisonment,fellowprisoner
asaninformer.

1 Mécslászló:Vád- és védőbeszéd.
2 zimándiPius,FényiottóéskardosTalbotbéla.
3 eddigcsak28írásaismertmég,ezértszerepelnekitt.
4 elemeiakövetkezők:cím,elsősor,keltezéshelye,ideje,akéz-vagygépiratlelőhelye,meg-

jegyzés(keletkezéstörténet,autográfkéziratstb.),megjelenés,idegennyelvűváltozat,kriti-
ka.

5 ebbőlfordítás343.
6 255-féleperiodikában1733vers;amagyaronkívülnémet,holland,angol,olasz,francia,lit-

vánnyelven(1912–2013).
7 257könyvben943vers;amagyaronkívülnémet,holland,angol,olasz,spanyol,francia,esz-

perantó,román,szlovák,lengyelnyelven(1923–2013).
8 Akiadatlanalkotásokszáma673.
9 148db.



tesszáműzetéstől (1944.november)azelítélésig (1953.december18.) terjedő idő-
szak.Azirodalom-,egyház-éspolitikatörténetivetületenkívül–különöstekintettela
„Mózes”fedőnevűfogdaügynökeredeti,sajátkézírásosjelentéseire–gazdagtárházát
nyújtjákazegyénihabitus,amindennapimegélésnarratíváinakis.

„Én,Mécs,istenszavánaktrombitája”

„Most világtörténelmi korforduló előtt állunk, amilyen még nem volt, mióta ember jár a
földön. Korszak zárul 50 éves életemben, korszak zárul a magyar nép életében, kor-
szak zárul a világ összes népeinek életében.”10 Önbeteljesítő jóslattal felérő, egyben
kísértetiesenpontosMécslászlóhelyzetfelismeréseaszálasi-kormánymegalakulását
követőharmadiknaponkeltezett levelében.A pisztrángok példája című,ellenállásra
buzdítóversszerzőjeazárralegyüttsodródástválasztotta:életétazeztkövetőkilenc
esztendőbenarealitásszülterejtőzködéshatároztameg.

Aii.világháborúutánMécstartózkodásátilletőenkülönbözőhíresztelésekterjedtek
el,mégazisfelvetődött,hogyelhagytaazországot.11 1948-banortutayGyulavallás-és
közoktatásügyi miniszter arra akarta rávenni endrédy vendel zirci apátot: „Beszéljek
Méccsel és mondjam meg neki, hogy bujkálását hagyja abba és lépjen ismét a közélet-
be, mint költő. Ezzel kb. egy időben Sík Sándor költő a piarista szerzetesrend tartomány-
főnöke is közölte, hogy beszéljem rá Mécset, hogy írjon továbbra is verseket a nyilvános-
ság számára. Én úgy Ortutay, mint Sík Sándor üzenetét átadtam Mécsnek. Ő azonban
lelki állapotára hivatkozva közölte, hogy nem akar a nyilvánosság előtt szerepelni. Ekkor
én felvetettem neki, hogy legalább szökjön ki külföldre és írjon ott. Mécs közölte, hogy
nincs szándékában külföldre szökni.”12 Mécs„fészekhagyóságának”elsőlírailenyomata
aNemzeti Ujság és Uj Nemzedék összevontlap1944.december10-eiszámánakhete-
dikoldalánmegjelentBujdosó ének. keserűszívvelkürtöltebennevilággá:

„bujdosóválettemmagamishazámban”

odüsszeiájánakkezdeténMécslászlótrendfőnöke,GerinczyPál1944.októbervégén
„egy utolsó telefonparanccsal” királyhelmecről jászóra rendelte.13 Mécs a frontoktól
szabdaltországbanviszonylagszabadabbmozgásaérdekébennovember7-én,„sze-
mélyazonosságának igazolására” az ózdi főszolgabírótól mint helyi (ózdi!) lakos,
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10 slovenský národný archív Pozsony Prj. 210. d. 316–317.Mécs lászló levele Gerinczy Pál
apáthoz,jászó,1944.október18.

11 állambiztonságiszolgálatokTörténetilevéltára(ábTl)3.1.9.v-111727.199.10-452.sz.
vizsgálatidossziéMécslászlóéstsa[Horváthjános]ügyében.(vd).

12 vd141.jegyzőkönyvendrédyvendelkihallgatásáról.1953.szeptember29.
13 PetőfiirodalmiMúzeumkézirattára(PiMk)v.4725/18/4.MécslászlólevelekardosTalbot

bélának.Pannonhalma,1967.március31.



Mártoncsikjózsefemilnévre14 egycivilruhás(!)fényképpelellátotthatóságibizonyít-
ványt15 állíttatottki.ezutánazalábbihelyekenésszemélyeknélszálltmeghosszabb-
rövidebbidőre:borsodnádasd(1944.november;Ferjentsikjánosgyárigazgató),Győr
(november; Harsányi lajos kanonok, költő), székesfehérvár (november), bicske (de-
cember; plébánia), Ölbő-puszta (december), Pannonhalma (1944. december–1945.
május; bencés főapátság),16 Csorna (1945. április, június–1946. május; premontrei
rendház), bakonybél (1946. június–1948. szeptember; bencés monostor),
badacsonytomaj(1948.október–november;Géczylajosplébános),bakonybél(1948.
november–1949.november;bencésmonostor),17 Türje(1949.november–1950.már-
cius;Horváthbenedekplébános),bakonybél(1950.április–június;bencésmonostor),
szentGyörgy-hegy(kisapáti,1950.július–november;ifylajosnyugalmazottplébános),
budapest (1950. december–1951. február), Pannonhalma (1951. február–1953.
augusztus22.;bencésfőapátság).

ezidőalattdokumentáltan351„bunkerverset”18 írt.19 Házigazdáinak,azőtfelkere-
sőkedvesismerőseinek–pénzszűkében–költeményeiegy-egymásolatával„fizetett”.

„Nemmegyekrodostóba”?!

„Addig maradok, míg minden kötél el nem szakad”.20 1938.január17-énmégeztírta
Mécslászlótágaskirályhelmeciotthonában.vajonmiértgondoltamegmagát(1944
novemberére),smiértnemtértvisszakésőbb?Többokaislehetett:

1.Azelső,1953.augusztus23-aiávH-skihallgatásátösszefoglalójelentésszerint:
„A háború végén, a szovjet csapatok közeledtére fasiszta versei miatt félt a felelősség-
revonástól”.21 december 7-ei ügyészségi meghallgatásán ezt határozottan cáfolta,
mondván:„1944 novemberében nem azért kértem Mártoncsik József néven személy -
azonossági igazolást, mert attól féltem, hogy irredenta verseim miatt felelősségre fog-
nak vonni, hanem mert vissza akartam menni a háborús események lezajlása után
Csehszlovákiába.”22
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14 Mártoncsiklászló1942-benvezetéknevétMécsremagyarosította.Azezttanúsítóbelügymi-
niszteriengedélymégnemkerültelő.

15 vd186.Fotokópia.
16 vd62–64.
17 itta„szokástól eltérőleg bencés reverendában jár.” vd490.
18 kerkaijenőmeghatározása.vd89.
19 ebbőlidáig216kiadatlan.Mlv.lásdmégbárczi2005,a Függelékben:6–155.p.
20 országosszéchényikönyvtárkézirattára.levelestár.Mécslászló levelekállaydalmának.

ígyfeleltMécslászlóGerinczyPálnak,amikorazapátaköltőtmagyarországiáttelepedésre
kérte.

21 vd46.
22 budapest Főváros levéltára (bFl) XXv.4. f. 0638–1953.17. vö. eztmég: „1945 őszén

magammal vittem Mártoncsik névre szóló illetőségi és állampolgársági bizonyítványomat,
hogy azzal mehessek vissza szülőhazámba, a másodszor is megalakult Csehszlovákiába.
Nem sikerült.” PiMkv.4725/18/6.MécslászlólevelekardosTalbotbélának.Gépeltmáso-
lat.Pannonhalma,1967.október22.



2.1923-tólaz1930-asévekrefokozatosanamagyarnemzetésMagyarországarcá-
vá,szimbólumávávált.23 koracelebritásakéntjelentmegahatalomfolyóirataiban,tár-
sadalmi-kulturáliseseményein;utóbbiaknálmint„hivataloselőhang”.Holdudvarában
tisztelhettetöbbekközöttHorthyMiklóstésimrédybélát.

3.szociálisanérzékenylírájánakkritikájanemkíméltesemabarna,semavörös
diktatúrát.24

4.Műveindexrekerült.sbárazideiglenesNemzetikormány530/1945.M.e.sz.
rendelete alapján 1945. április 28-án alakult ún. Fasiszta sajtótermékek jegyzékét
Összeállítóbizottságii.jegyzékére„csak”azEgy finn leányka képe címűversétvették
fel, emiatt viszont megsemmisítésre ítélték az ezt megjelentető Forgószínpad
(budapest, 1940) és aMécs László összes versei. 1920–1940 (budapest, 1941)25

címűkötetétis.
5.1948-banslachtaMargit,aszociálisTestvérekTársaságánakfőnöknője endrédy

vendelapátnakazÜzenem haza címűversMécslászlószignáltakéziratátadtaát.26

Mécslászlótabelügyiszervekanekitulajdonított,27 devalójábanWassAlberttőlszár-
mazókölteménymiattisfigyeltették(bizonyíthatóan)1949-től.28

6.MécslászlóramintmagyarszerzetesreaháborútkövetőenCsehszlovákiábanis
börtön, internálótábor és/vagy kiutasítás várt volna,mint jó néhány felvidéki papra.
közéjüktartozottrendtársa,bertrambrunó29 ésPetrikbéla30 radiplébános.utóbbiatya
ígyemlékszikvisszaRaboskodásom, 1945 címűírásában:„Mécs László elmenekült,
káplánja31 kórházban feküdt, s így üres volt a helmeci parókia.” 32
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23 Atémárólbővebbenlásdbárczi2004,91–98.p.,bárczi2005,1–4.,115–127.,137–152.
p.Mécslírája,előadásmódja–ígyvagyúgy,de–mindenkirehatott:„Tudom, hogy a költők,
hogy röhögtek: Komlós Aladár és Szabó Lőrinc a Zeneakadémia nagytermében végigröhög-
ték szavalásomat, finom emberi érzékkel, tapintattal zavarva a körülöttük ülő áhitatos közön-
séget.” PiMkv.4725/53.Mécslászlólevelevasistvánnak.Gépeltmásolat.Pannonhalma,
1969.augusztus8.

24 Többek között a következő versekben figyelhetőmeg ez:Vörösbegy (1939 ősz),Egy finn
leányka képe, Imádság a nagy Lunatikusért (1942. január), A vértanú püspök (szövege
kisebb-nagyobbeltérésekkelmegegyezikA legutolsó magyar úr címűverssel),Magyar bíbo-
ros 1946-ban,A kalapácsos óriás (bakonybél,1948.szeptember8.).

25 Továbbihárom(1942–1944)kiadásátnemtüntettékfel!
26 vd139.
27 Még fél évszázaddal később isMécsnevealatt jelentmegpéldául aNők Lapjában (1989.

augusztus19.12–13.p.)ésazÚj Emberben(1991.június16.6.p.,1995.október22.9.p.).
28 vd490–491.
29 18 hónap börtönbüntetésre és súlyos pénzbírságra ítélték. Gödöllői Premontrei Perjelség

levéltára(GPPl)Historiadomusord.Praem.Gödöllő.1948.január12.
30 őt1945-benkéthónapigakirályhelmeciésakassai,majd1946.január25–30.közöttszin-

tén a királyhelmeci, november 4-étől december 5-éig a kassai börtönben tartották fogva.
lásdHetényivarga1996,248–249.p.

31 Mikolaicsiksándor.
32 Hetényivarga1996,248–249.p.



színpadrólkínpadra

Mécsügyében„több éve folyik ügynöki bizalmas nyomozás, több hónapos megszakí-
tásokkal. [...] Több esetben tettünk őrizetbevételi javaslatot, azonban ismeretlen okok-
ból őrizetbevételére nem kaptunk engedélyt.”33

1952-ben(?)azávH„Polgár”34 fedőnevűügynökét„operatív kombinációval” agyőri
ésGyőrkörnyékiún.illegálisklerikáliscsoportokfelderítésérevetettebe.35 1953tava-
szán szabados róbert plébánosMécs lászló 44 új versétmutattameg Polgárnak,
majdáprilis27-énaGyőr-gyárvárosiplébániánkölcsönadtaMécsMagyarok miseköny-
ve36 címűszamizdatkiadványánakegyikpéldányát,37 amelybőlazügynök„a kompro-
mittáló részt kigépelte”. ezután„a következő operatív intézkedéseket kívánjuk végre-
hajtani: »Polgár« fedőnevű ügynökünkön keresztül megszerezzük a »Magyarok mise-
könyve« c. verseskönyvet dokumentálás végett.38 Határidő: 1953. június 5. »Polgár«
fedőnevű ügynökön keresztül megállapítani a Győrben lévő ismeretlen vasutas szemé-
lyét,39 aki a Mécs-verseket gépeli. Határidő: június 15. »Polgár« fedőnevű ügynökön
keresztül megszervezzük, hogy Szabados Róbert és Horváth Jordán Mécs Lászlót neve-
napján látogassa meg ügynökünkkel együtt. A találkozás célja Horváth, Szabados és
Mécs között lévő kapcsolat felderítése, esetleges terjesztő apparátusának megállapí-
tása, Mécs pontos tartózkodási helyének megállapítása. Határidő: július 30.”40 Aláto-
gatásMécsnél„azért szükséges, mert [...] ha most történne őrizetbevétele, akkor fel-
tétlenül ügynökünkre gyanakodnának. Azonban ha névnapja alkalmából látogatja meg
Mécs Lászlót,41 akkor nyilván sokkal többen fogják őt meglátogatni és nehezebb lesz
kianalizálára [sic!] részükről, hogy ki buktatta le Mécs László papköltőt.”42

Augusztus10-énabelügyminisztérium(bM)iv.osztályaújrajavasolta,43 21-énbalázsi
bélaőrnagyelrendelteMécslászlóelőállítását,amelyet22-énabMvi.Főosztályáról–
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33 vd205.FöldesGyörgyávH-sfőhadnagyösszefoglalójelentése.dátumnélkül(valószínűleg
1953májusán).

34 „Polgár”-t,azazPerepatitsAntaltfeltételezhetően1948-banszerveztékbe.1958-igaGyőri
egyházmegye katolikus és világi személyeiről (ábTl3. 1. 5. o-11538.Nevesítve: 40–43.,
68–69., 75–76., 119., 146–149., 155–156., 159., 170–171., 182., 186–187., 199.,
214–216.,249.,266.p.),illetveamagyar–osztrákhatármentihelyzetrőljelentett.1957-ben
(?)debrecenbekerült.itteni,azAlföld címűfolyóirat,illetveavárosértelmiségiköréhezkap-
csolódóügynökitevékenységétFilepTibordolgoztafel.lásdFilep2006,140–163.p.

35 ábTl3.1.5.o-13405/2.közlikahler2007,196.p.
36 Megjelent:[Washington],[Agape],[1972];budapest,Újemberkiadó,1991.
37 A versciklus költeményeit Horváth jános jordán gépelte le, köttette be és terjesztette.

Horváth atya Mécs lászló hatására választotta a (dominikánus) szerzetességet.
költészeténekőszinteéselkötelezettrajongójakéntmásoltaaköltőújkéziratosverseit.

38 Megszerezték.
39 őtkoloszáljánosnakhívták.bFlXXv.4.f.0638–1953.45.
40 vd208–209.
41 vö.eztHorváthatyakövetkezőmegjegyzésével:„1953 júniusában voltam utoljára személyes

találkozóra [sic!] a Szent Hegyen a költőnél. Akkor említette, hogy úgy érzi, szorul a hurok
körülötte.” PannonhalmiFőapátságikönyvtár10aH7.(Fk).

42 vd202.
43 vd27–28.



többekközöttbujtoresztertörzsőrmesterközreműködésével–„demokrácia ellenes pro-
paganda terjesztése és szerkesztése” vádjávalvégreishajtottakPannonhalmán.44 Mécs
lászló23-aivallomása45 ésírásos„felhatalmazása”46 alapjánháromávH-stisztmegsze-
rezteaHorváthjánosáltalasoproniszentjános-templombaneldugott47 200Mécs-kéz-
iratot,48 aMagyarok misekönyve példányávalegyütt.49

APestvidékiTörvényszékésFogda(Pv,Házifogda)Gyorskocsiutcaiépületrészének
203.cellájába50 (magánzárkába)zártMécslászlókihallgatásanovember25-éig tar-
tott.Avádirattervezetetkihallgatótisztje,kissToldiFerenchadnagy,abMiv.vizsgálati
Főosztályánakfővizsgálójanovember26-ánkészítetteel.51

MécslászlótelsőfokonabudapestiMegyeibíróság52 (bMb)1953.december18-
ai53 zártülésén,ab.iii.0633/1953-4.sz.alattbűnösneknyilvánította„demokráciael-
lenes irányzat elterjesztése és megerősítése érdekében kifejtett cselekménnyel elkö-
vetett népellenes bűntettben, továbbá a demokratikus államrend elleni folytatólagos
gyűlöletre bujtás bűntettében és hamis közirat felhasználásával elkövetett bűntett-
ben”,ésezért10évibörtönre,teljesvagyonelkobzásra,aközügyektől10évieltiltásra
ítélte.54 MécsesetébenNagyjánosnéügyészabüntetéssúlyosbítása,dr.Nagyistván
lászlókirendeltvédő55 enyhítése,valamintaminősítésmiattfellebbezett.Alegfelsőbb
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44 vd32.
45 vö.eztMécskésőbbikijelentésével:„Horváth Jordán dominikánus testvéremnél voltak újabb

verseim vagy 70 százalékban; utálkoztam hozzáfordulni, mert neki köszönhettem bebörtönzé-
semet.” (PiMkv.4725/3./2.MécslászlóleveleberesztóczyMiklósnak.Pannonhalma,1967.
október29.)Horváthatyamunkájanélkülezekakölteményeknemmarad(hat)takvolnafenn.

46 Fk.vö.ezt:„[Mécs] vallomása alapján egy írást vettünk tőle, amiben ő felkérte Horváthot,
hogy az írás átadójának adja ki a nála lévő versek kéziratait és a legépelt példányokat.” vd
383.

47 „Az említett dosszié a soproni Szent János templom harangtornyában, egy nyitott falnyílás-
ban volt elrejtve. A tanú [Horváth Jordán] innen vette le a hatósági közeg jelenlétében és fel-
kérésére.” vd389.Házkutatásijegyzőkönyv. 1953.augusztus24.

48 balázsibélaőrnagyszeptember1-jénaláírtőrizetbevételijavaslataszerint210db.vd384.
végülazávH„ellenforradalmi propagandaanyag rejtegetése és terjesztése miatt” Horváth
atyátiselőállította,szeptember10-én(vd385.).

49 ebbőlösszesen84(duplumoknélkül54)versésakétkiskötetabFl-bentalálható.XXv.4.
f.0638–1953.221–410.

50 vd36.Horváthjánosa207.cellábanvolt.Fk.
51 vd375–377.
52 Atanácselnöke:dr.jónásbéla,szakbírója:dr.borsányiGyula,ülnökök:illésFerenc,Gyenge

lajos,karisistván.vd474.
53 A Magyar Katolikus Lexikonban (Mkl; viii. köt., 854. p.), a www.tortenelmitar.hu és a

magyarkronologia.terrorhaza.hu honlapon(a2014.január21-eiállapotszerint)rosszdátum:
október18.!

54 vd471–472.Horváthjánostmintmásodrendűvádlottatugyanezatestületdecember19-én
szinténbűnösnekmondtakiademokratikusállamrendellenifolytatólagosgyűlöletreizgatás
bűntettében.ezértőt6évibörtönre,teljesvagyonelkobzásra,aközügyektől10évieltiltásra
ítélte.vd473–474.AzMKL szócikke(v.köt.,51.p.)seletartóztatása,sebüntetésetényét
nemközli.

55 Horváthjánosédr.Patriászistvánvolt.



bíróság(lb)dr.lázárMiklósvezettetanácsa56 az1954.április27-eizártfellebbezési
tárgyaláson,b.iv.001074-1954/15.sz.döntésévelMécslászlóésHorváthjánosfel-
lebbezésétegyarántelutasította,ésazelsőfokúítéletethelybenhagyta.57

Mécs lászló, a budapesti kozma utca 13. szám alatti országos börtön (ob,
Gyűjtő[fogház])kisFogházának475-d-412.törzskönyviszámú58 rabjavégülelőbbsza-
badult:büntetésénekhátralevőrészétazelnökiTanács(eT)1956.szeptember11-ei59

határozatávalkegyelembőlelengedték.60

vizsgálatidossziéjában–jegyzőkönyvekben,ügynökjelentésekben,bizonyítékokfel-
sorolásában, fényképeken stb. – 116, 1944 novembere után született költeményét
említették.ezekközülkilencismeretlenvers,pontosabbancím.„Mózes”október22-ei
jelentése61 szerintaköltő60versszerzőségételismerte,hárométnem.Abizonyítási
eljárásban és a bírósági ítéletek indoklásában még további 11, „demokrácia- és
Szovjetunió-ellenes” korábbiművérehivatkoztak.

Fedőneve:„Mózes”

kissToldiFerencfővizsgálóoktóber15-énjavasoltaMécslászlóra„fogdahálózat ráépí-
tését”.bárMécsekkorramárbeismerte,amivelvádolták,vallomásátígyakartákellen-
őrizni, illetveújabbadatokat felderíteni.62 Akonspirációrakiss „Mózes” fogdaügynök
nevétterjesztettefeletteseielé.

„Mózes”,azazelekes (einsidler) józsef63 1927.március23-ánszületettbudapes-
ten. Anyja neveWeisz Aranka. A viii. kerületi szent benedekkatholikusGimnázium
Értesítői szerint végigkitűnő tanuló.Teljesítményét iskolájaésazegyházközségösz-
töndíjjal, tanáraiaz ifjúságikönyvtársegédkönyvtárosa titulussal jutalmazták.utóbbi
tisztségetavi.osztálytól láttael,smégegyetemistakéntisművelte.1945-benérett-
ségizett,majdtanulmányaitaPázmányPéter(1950-tőleötvösloránd)Tudományegye-
temmagyar–német–latinszakánfolytatta.

1951.október11-énazávHőrizetbevette.64 AbMb1951.december7-eitárgyalá-
sánademokratikusállamrendmegdöntéséreirányulószervezkedéskezdeményezése
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56 Tagjaiezenkívülmég:dr.simorPálelőadó,dr.HraskóGyulabíró,Marjaijózsef,Fórizsbéla
ülnök.vd477.

57 vd475–477.
58 GPPlMécslászlóleveleMécsimrének.budapest,1955.szeptember18.
59 létezikugyanakkoregyazonoshivatkozásiszámú(0638/1953),azelnökiTanács(eT)1957.

december 4-ei, 004-1/11/1957. sz. kegyelmi határozata. utóbbi irat keletkezésének okát
mégnemtudjuk.bFlXXv.4.f.0638–1953.210.

60 vd466.HorváthjánosazobbalCsillagszárnyábanraboskodott.AzeT1952.október12-ei,
8.sz.határozataalapjánkegyelembőlőiselőbbszabadult.bFlXXv.4.f.0638–1953.183.

61 vd219.
62 vd211.
63 AbMiii/1-4-AAlosztályának1977.éviösszefoglalójelentésében(mintabécsirezidentúrán

foglalkoztatott operatív társadalmi kapcsolat) szintén felbukkan egy „Mózes” fedőnevű
ügynök(ábTl3.2.5.o-8-552/13./7.közli:köpeczibócz2012,251.p.)Adathiánymiattsem
megerősíteni,semkizárninemlehet,hogyszemélyeazonoselekesjózseffel.

64 bFlXXv.60.e.–001281.–1951.(bFlXXv.60.e.)11–12.



és vezetése, fegyver- és lőszerrejtegetés, robbanóanyag-tartás, valamint fajtalanság
bűntettébentaláltabűnösnek.12évibörtönre,teljesvagyonelkobzásraésaközügyek-
től10évieltiltásraítélték,65 amitaz1952.április7-eilb-izárttárgyalásishelybenha-
gyott.66 elekest–a„6-os”karton67 tanúságaszerint–1952.február22-én,azob-ben
szervezték be (fogda)ügynöknek. A „beszervezés alapja: presszió”, a „foglalkoztatás
vonala: papszemélyek között”. elsősorbanbencésekről–köztükegykorigimnáziumának
igazgatójáról68 – jelentett:„Miután őrizetbevételem folytán kikapcsolódtam a klerikális
befolyás alól, Kovács Géza á. v. százados úr jóindulatú felvilágosításai alapján pedig
beláttam a szocializmus ügyének igazságát, a klerikális reakció aljasságát. Ez indított
operatívjellegű megbízatások vállalására, – ami főleg Kováts Arisztid esetében járt szép
sikerrel, – ezzel együtt pedig annak a munkának a megkezdésére, amelynek során rész-
ben saját tapasztalataim, de főleg a letartóztatott papoktól kiszedett adatok alapján
eddig már kb. 1700 oldalra terjedő jelentést készítettem papi személyek demokráciael-
lenes tevékenységéről. Ez az anyag a Központban van és persze tartalmazza az említett
pannonhalmi bencések működésének részletes ismertetését is.”69

Mózes–elekest 1953. október 19-én szállították át a Gyűjtőfogházból a
Házifogdába,snovember9-énvissza.70 elsőjelentését22-én,azutolsót,atizenkette-
diketnovember3-ánkörmölte le.Összesen47oldalt71 írt,egykivétellel,ceruzával.A
konspirációt tartótisztjével, kiss Toldi Ferenccel gondosan előre megtervezték.72

Mózes–elekesjólszerkesztett,pontosanfogalmazottjelentéseketadottátakkor,ami-
korlátszólagkihallgatásravitték.Természetesenkellőkritikávalkellezeketajelenté-
seketolvasni,de–ismerveaköltőszemélyiségét–leszögezhető:afogdaügynöknem
esetttúlzásokba.73

Mécs lászló kezdetben szívesen vette Mózes–elekes társaságát.74 Aztán napról
napraerősödöttgyanúja,hogyfogolytársabesúgó,ezértegyrekevesebbettársalgott;
ehelyettmagábanvagysuttogvaimádkozott.ígygyőzedelmeskedettazármányonahit
és a premontrei zsolozsma (október 28.):75 „Tegnap amint lementem, [Mécs László]
hamarosan mosolyogni kezdett, majd engem is arra intett, hogy imádkozzam az ő mód-
szere szerint, még hozzá egész nap. Röviden ismertette ima-módszerét, amely hihe-
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65 bFlXXv.60.e.22–24.
66 bFlXXv.60.e.26.AzFb9.b.191/1991/2.sz. igazolásaszerintaz„elítélést az 1990. évi

XXVI. törvény 1. § /2./ bekezdésében írt rendelkezése folytán semmisnek kell tekinteni.” bFl
XXv.4.f.–001281.–1951.(bFlXXv.4.f.)2.

67 Alsószáma:032954.
68 kovátsArisztidről.
69 vd247–248.
70 vd215.,263.
71 vd216–262.
72 vd211–212.lásdmégatanulmányvégénközöltelsődokumentumot!
73 lásdamásodikdokumentumot!
74 „Mécs még akkor együtt volt Elekes József, bpesti Gyűjtő Fogház-beli beépített »vamzerrel«,

akivel sokat beszélt [...] latinul és verseiből is szavalt neki. Ez az Elek József [sic!] főkönyvtá-
ros volt a Gyűjtőben.” idézetHorváthjánosNaplójából.Fk.

75 vd238.



tetlenül komplikált, túlzsúfolt, teljesen önkényesen összeállított, és a legkülönbözőbb
zsolozsmák, ima-formulák stb. egész tömegét tartalmazza.”76 ezután a tehetetlen
Mózes–elekesígyfakadtkinovember2-aijelentésében:Mécslászló„meg fogja kapni
az őt megillető büntetést, és nem sikerül a felelősség alól kibújnia ennek a furfangos
klerikális szélhámosnak, aki irományaival oly jelentős kárt okozott a szocializmus ügyé-
nek, különösen az ifjúság vonalán, amint ezt a mi diákcsoportunk esetében is tapasz-
talhattam, hiszen a bencés kerítők oly buzgón terjesztették körünkben is az ő kárté-
kony »nevelőhatású műveit«. [...] Azt kérném, tessék szíves lenni kivonni engem Mécs
mellől, hisz a vele való együttlét már amúgyis eredménytelen.”77

elekesbüntetésétazeT1957.december4-énkelt,004-1/11/1957.sz.határoza-
távalkegyelembőlelengedték.78 deMózeskéntnemszabadult.1957-tőltovábbjelen-
tett,többekközötta(pannonhalmi)bencésekről,79 tanártársairól(1960-banacsepeli
csillagtelepi általános iskolában, 1961–1983 között az eötvös józsef
Gimnáziumban).80 1981-benés1983-bannévtelen,provokatív leveleketküldött több
kollégájának.81 1983-banmindabelügyihatóság,mindgimnáziumalelepleztekilétét.
Munkahelyéről elbocsátották, az ügynökhálózatból kizárták (oka: „provokátortípus”),
dossziéját1983.december20-ánirattározták.

Atanulmány írásakormégnemkerültelőazábTlarchívumábólazelekesjózsef
ügynökiéletútjára,tevékenységéreésműködésérevonatkozóteljesanyag.„6”-oskar-
tonjaéshat„M”dossziéjavan(utóbbiakis1956utániak),aszemélyesinformációkat
összegyűjtő „b”, illetvea (pannonhalmi)bencésekről szóló,1952–1953.évi jelenté-
sei82 egyelőrehiányoznak.

dokumentumok

1.[Feketetussalkifestve:Tárgy: Mécs Lászlóra való ráépülésem tervezete.]83

„Összeismerkedés, igyekszem bosszúsnak látszani a PV-re való visszahozatalom miatt,
de az ő nevének említésére felmelegedek. Ezután röviden beszélek önmagamról,
elhallgatva apámnak egykori munkásmivoltát és természetesen megváltozott ideoló-
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76 vö.eztazob-benéletfogytiglanibüntetéséttöltősólymosszilveszter(1954-től1955-igegy
cellábanvoltMózes–elekessel)visszaemlékezésével:„Élő misekönyv volt Elekes Jóska, aki
sok szöveget tudott latinul – például öt prefációt kívülről – és összeállítottunk miseszövege-
ket, hisz közben már egy-egy breviárium is járt feketén.” Hetényivarga2000,81.p.

77 vd259.
78 vö.:ugyanazazeT-határozatszáma,mintMécslászlóé.bFlXXv.4.f.102.
79 ábTl3.1.2.M-22453,M-22453/1.
80 ábTl3.1.2.M-22453,M-22453/2.,3.1.2.M-40017,M-40017/1.lásdmégszőnyei2012,

i.533.,ii.45–46.p.
81 ezeketazigazgatóbevitteabM-be.
82 vö.eztkissToldiFerencezzelkapcsolatosintézkedésével:„Azokat az írásokat, amiket Elekes

József írt a pannonhalmi bencések illegális tevékenységéről, az ügynöki nyilvántartóból kiké-
rem és kiértékelem.” Ceruzásmegjegyzésehhez:„Ezekből nem kaptam másolatot. Küldtünk
a IV. osztálynak? G. XI. 3.” vd97.

83 vd216–218.Töltőtollasautográfkézirat.dátumnélkül.



giai felfogásomat is. Ezután kifejtem, hogy gyanúm szerint miért hoztak ide vissza:
elhallgatott részletek ügyemből, főleg diáktársaim szerepe és egy világi pappal való
kapcsolat, esetleg egyetemi bölcsészkapcsolatok. Később, ha már kihallgatás történt,
részletesebb kifejtés, de a pannonhalmi vonal kikapcsolásával. A kihallgatásaim sűrű-
ségének indoka: nem szokás nagyon soká itt-tartani visszahozott elítélteket. Ezzel
együtt egyre több közlés ügyemről, kiemelve csoportunk vallásos beállítottságát: óva-
kodás pannonhalmi személyek intenzív szóbahozatalától. Társaim megnevezése, sze-
repük, bizonyos dicsekvés, de ugyanakkor annak sejtése, hogy az elhallgatott dolgok-
ra előbb-utóbb fény derül. Ennek kapcsán a pisztoly-ügyben84 ferdítés: annak helyét
nem én vallottam be, hanem Sebestyén András [sic!] volt bencés diák, aki a
Magasházy-ügyből85 kifolyólag volt letartóztatva és erről az ügyről is tudott (e fogás ket-
tős célja: bizalom fokozása magam iránt, egyben csendes figyelmeztetés arra, hogy
nem lehet tagadni, mert mások úgyis »befújják«.) Összehasonlítás a PV és a Gyűjtő álla-
potai közt, utóbbi javára; cél: mielőbb elkerülni innen, akár teljes vallomás árán. Kováts
Arisztid és Solymos Szilveszter [sic!] felemlítése, viszonylagos jónak hangoztatása. Az
ítéletet a nyomozás alatti magatartás erősen befolyásolja. Tapogatózás a pannonhal-
mi vezetők tagjai felé Mécs ügyét és általában reakciós tevékenységüket illetően. Az
egyes személyek szerepe, mennyit tudnak, kitapintása ellenálló-képességüknek. Az
egyezmények megszegésével kapcsolatos manőverek. Esetleg külföldi kapcsolatok.
Mécs bujkálása, versei és célzatuk, előállítás és terjesztés. Mécs kapcsolatai: bencé-
sek, saját rendtársai, világi papok (Balázs Lajos). Közben figyelemelterelő témák: iro-
dalom, pszichológia és egyebek.

A Központból, Kovács Géza százados úr által tisztelettel kérem a Mécs-üggyel kap-
csolatos nyomozáshoz a bencés vezetőség ügyében abból az anyagból, amit a bencés
papok demokráciaellenes tevékenységének ismertetése során felküldtem, főleg az
alábbi személyekre vonatkozó részt:

Sárközy Pál főapát,
Jámbor Mike főiskolai rektor és szociológia-tanár,
Nagy Vencel rendi főszámvevő,
Jávor Fidél spirituális és novíciusmester,
Kövér Alajos prefektus,
Kolos Berthold dogmatika-tanár, intenció-ügyi szakértő,
Békés Gellért római bencés központi főiskolai tanár, prokurátor,
Kál Adorján perjel,
Diósi Ákos főapáti titkár, irodavezető.
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84 elekeskihallgatásasoránbevallotta(sahelyszíniszemlénmegmutatta;bFlXXv.4.f.61.,
63.,64. fotokópia),hogyaz1951májusábandisszidáltNémethsándor7,65-ösFrommer
pisztolyát1948-banvagy1949-benhovarejtettékelközösenaPilisben.bFlXXv.4.f.20.

85 Acsepelimunkásfiatalokésbencésdiákokperében1952.március14-énazlbmásodfokon
Magasházyádámothalálra(május6-ánkivégezték),sebestyénAndort10évibörtönbünte-
tésreítélte.



Tisztelettel kérem a Gyűjtőben működő operatív-csoport számára – Máté [Sándor?]
hadnagy úr, Rácz János alhadnagy úr – a következők [sic!] kérelmek közlését:

1. A felküldött nyomozási anyag másodpéldányát a gyorsírásos jegyzetekkel együtt és
egyéb feljegyzéseket visszaérkezésemig legyen szíves őrizetébe venni az operatív cso-
port az anyag bizalmas jellege és az esetleges illetéktelen betekintés lehetősége miatt.
Mindez jelenleg a B. II. 133. zárkában van.

2. A gépírót, Borbély Lászlót86 lehetőleg tessék addig a 133. zárkában, mostani
helyén tartani, nehogy áthelyezve más osztályra elfecsegjen valamit az anyagból.

3. Kováts Arisztidet és Solymos Szilvesztert [sic!] tessék a B. II. fsz. 25. zárkában
továbbra is együtthagyni az én helyem fenntartásával, mivel további munkám szem-
pontjából adat-forrásként feltétlenül szükség van rájuk.”

2.A tegnapi [1953. október 26-ai] jelentés folytatása [részlet]87

[Mécs lászló:] „Ügyemben sokan lehetnek benn,88 első hetekben folyton hallottam
infók érkezését. Már csak rájuk való tekintettel is szeretnék gyorsan vallani, hogy ne
kelljen nekik soká benn lenniük; ők már nyilván készek, csak én vagyok már hátra.
Most már világos: mindenáron meg akarják semmisíteni Mécs Lászlót az ÁVÓ-sok
[sic!], mert a puszta neve már veszedelmes fogalom. Én már nem bánom, mi lesz,
hamarosan úgyis belebolondulok ebbe a szörnyűségbe. Állandó idegizgalomba vagyok,
nincs egy nyugodt percem, nem tudom kialudni magam, ez a lámpa megőrjít, a priccs
kemény, a koszt kevés. Figyelj ide! A legnagyobb tanulság [...] az, hogy mindenki vall,
mert vannak módszerek, amiknek nem lehet ellenállni. Ezért kikötöm nyomatékosan:
ügyünkről semmit se beszéljünk, mert vagy kihallgatják készülékkel, vagy pedig vala-
melyikünket megszorítják, a másik felől kérdezik és a kényszer hatása alatt mindent
elköp. Kérlek, nekem ne mondj el semmit az ügyedről, nem akarok semmiről tudni,
mert én egy gyengeakaratú ember vagyok, kényszer hatására kikottyantom. Én se
mondok neked semmit, nagyon kérlek, ne is kérdezz, mert belőled is kiszedhetik a dol-
gokat, amit így tőlem hallanál. E mellett pedig rettenetes gyanúm támadt: téged az én
ügyemben hoztak be ide. Diák vagy, vallásos vagy, ügyed szervezkedésjellegű, nyilván
hozzám akarják ezt kapcsolni. Jöveteled előtt kevéssel kérdezett a hadnagy, ismertem-e
Elekest? Ez csak te lehettél, mivel diákcsoportokról volt szó. [...] Különös, hogy itt majd-
nem mindenki egyedül van [...] és éppen mi vagyunk kettesben. [...] Én pedig nem is
kértem társat, jól megvagyok egyedül is, egész nap imádkozom és elmélkedem.
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86 borbély lászló (1922–1985) újságíró, később kőbányai Péter álnéven a szabad európa
rádiómunkatársa.Önéletrajziművében(magyarul:„Halálraítélt”.„Gyakran ellenőrizendő”.
roma,Anonymus,1958)említielekesjózsefet.borbély1965,68–73.,99–101.p.

87 vd229–234.1953.október27.Ceruzásautográfkézirat.
88 vizsgálatidossziéjavelekapcsolatban14személyvallomásáttartalmazza.őmagahetedik,

szeptember15-eikihallgatásán73 ismerős, jóbarátegyháziésvilági személynevétadta
meg,foglalkozásukkal,lakóhelyükkelegyütt.vd73–75.



Megmondom őszintén – ne vedd sértésnek –, 1-2 napig örültem megérkezésednek,
főleg azért, mert megtudtam tőled, milyen kedvezőek a Gyűjtő-beli állapotok ehhez
képest, ez kétségtelen arra indított, hogy vallomástételem meggyorsításával a magam
részéről előmozdítsam a mielőbbi elszállításomat; de most már jobb szeretnék egyedül
lenni, főleg a miatt, mivel a veled való együttlét nem lesz előnyös a már említett okok
miatt, másrészt én különleges lelkület vagyok, pap, költő és tanár egy személyben, és
ennél fogva nem tudok átlagos emberekkel lelki harmóniát találni.89 Nem akarlak meg-
bántani, teljesen bízom benned, de együvékerülésünk oka gyanús, és te akaratod elle-
nére árthatsz nekem, ha egy hipnotizált, injekciózott állapotban tett vallomással
elmondod, miről beszéltünk. Már az is gyanús lesz, hogy eddig így összemelegedtünk,
hisz korkülönbségünk tetemes, és te normális fiú vagy, én pedig egy exaltált, beteg
lelkű, túlfinomodott érzékű költő. [...] Majd, ha már túl leszünk az ítéleten és sikerült
megúsznom az ügyet ép bőrrel, akkor más leszek, de addig képtelen vagyok bármilyen
emberi kapcsolat felvételére, csak égi lényekkel beszélgetek. Nem is volna helyes és
okszerű dolog másként cselekednem. [...] Én magamtól mindent elmondok neki [a
kihallgató tisztnek], csak az bánt, hogy másoknak okoztam bajt. [...] Csak az hoz ki a
sodromból, ha igaztalan váddal illetnek. Ha az ÁVÓ [sic!] valóban az igazságot akarja
kideríteni, akkor ne iparkodjanak mindenáron belekeverni olyan ügyekbe, amihez tény-
leg semmi közöm. Papi becsületemre esküszöm neked, hogy nem vettem részt szer-
vezkedésben, akármennyire is akarnak ilyesmibe belekeverni, és kémkedésben sem
volt részem.”

irodalom

bánkutiGábor–GyarmatiGyörgy(szerk.)2010.Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház tör-
ténetéből, 1945–1989. budapest, állambiztonsági szolgálatok Történeti
levéltára–l’Harmattankiadó.

bárczizsófia2004.AMécslászló-jelenség.Kalligram, 13.évf.12.sz.91–98.p.
bárczizsófia2005.Mécs László lírai beszédmódja.Phd-dolgozat.1–4.,115–127.,137–153.p.,

Függelékben:6–155.p.budapest.
borbély, lászló von 1965. Aus dem Tagebuch eines. Todeskandidaten. 68–73., 99–101.

München,dr.johannHerp.
FilepTibor2006.APolgár-dosszié.Hitel, 19.évf.10.sz.140–163.p.
Hetényi varga károly 1996. Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. III.

248–249.p.Abaliget,lámpáskiadó.
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89 vö.eztMécslászlóÖnvallomásom című,dátumnélküliírásánakrészletével:„Az Akarat úgy
intézkedett, hogy kaszárnya lett a rozsnyói gimnáziumunkból, a kassaiból cseh reálgimnázi-
um s a nagyváradi becsukassék s hogy én plébános legyek Nagykaposon, ami legtávolabbi
álmaimban sem szerepelt. Akaratom és vergődéseim ellenére, így hozott az akarat a primi-
tív élethez, a barázdához, a paraszthoz, a szegényekhez, a hétköznapiakhoz, a szürkékhez,
akik között úgy éreztem magam, mint egy inkognito királyfi a harmadosztályú váróteremben.”
PiMkv.4142/509.



Hetényivargakároly2000.Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. I. 81.p.
budapest,országoslelkipásztoriintézet–Mártonáronkiadó.

kahlerFrigyes2007.ÁVH Történelmi olvasókönyv. 4. Adalékok az egyházüldözés történetéhez.
1945–1956. 196.p.budapest,kairoszkiadó.

köpeczibóczedit2012.A titkosszolgálatok hálójában. Mindszenty József a lélekmentő bíboros,
hercegprímás. 251.p.budapest,könyvpontkiadó–l’Harmattankiadó.

szőnyei Tamás 2012. Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet. 1956–1990.
[budapest],Norankönyvesház,i.533.p.,ii.45–46.p.

ANNA kArA
„Me,MÉCs...”CurriCuluM viTAe –viCAriously

Asaco-workerofthePrioryCollegeArchivesofthePremonstratensianorderin
Gödöllő(lat.CanoniaGödöllőensisordinisPraemonstratensisoPraem),inorder
tocontinuethediligentworkofotherresearchers,inNovember2012istartedto
prepare the collection of the prosaic works and poetry of lászló Mécs, the
Premonstratensiancanonandpoetof jászóvár. Thepoetrydatabaseof lászló
Mécscurrentlycontains2437worksofart,published inperiodicals,books,on
audiovisual devices and webpages, or have been only preserved handwritten,
typewritten, eventually in titles. i went to search first of all for unknown
handwrittenpoemsofMécs to theHistorical Archivesof the (Hungarian)state
securityservices.Afterexaminingtheinvestigationdossierofthepoetfiledwith
thepoliticalpolice,containingofficially461(altogether511)pages,itturnedout
that the interrogation plans, reports, summaries involved in the dossier are
actuallysourcedocuments.Withthehelpofthese,itispossibletoreconstructthe
yetunknownperiodofMécs´slife,fromhisvoluntaryexile(November,1944)to
his conviction 18 december, 1953). besides their projection to the history of
literature, church, and politics, these documents are – especially the original,
handwritten reportsofMécs´s fellowprisoner–informeralias “Moses”–a rich
repositoryofhispersonalhabitandthenarrativesofhiseverydayexistence.
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koszTyó GyulA

Népművelésügyungvármegyébenegy
statisztikaiadatsortükrében(1941)

GyulA koszTyó 316.72/.75(477.87)”1941”
socialeducationintheungcounty 930.85(=511.141)(477.87)”1941”
inthelightofastatisticalreview(1941) 021.4(=511.141)(477.87)”1941”

keywords:ruralintelligentsia,communitylife,libraryusepatterns.

Miután1940-benkárpátaljánmegszülettek az intézményes alapjai az iskolán kívüli
népművelésnek,megkezdődöttazérdembelimunka,az1940/1941.tanév.Aszerve-
zettoktatásmegkezdéséhezavallás-ésközoktatásügyiMinisztériummindenanyagi
ésszaktámogatástmegadott.Aminisztériumnakanépművelésimunkahatékonysá-
gának fokozása továbbra is főcélja volt, ehhez azonban részletes információkra volt
szükségeakárpátaljaiközségekművelődésiállapotairól.ebbőlkifolyólag1941janu-
árjábanakikNb-hozfordult,amelytovábbítottaaHikNb-hozaközpontilagmegküldött
statisztikaiűrlapokat.1 Ateljeskorabelikárpátaljaiterületrevonatkozólagsajnosnem
maradtakfennezekastatisztikaiadatok,deazungvármegyeközségeiáltalbeküldött
űrlapok70%-átsikerültfelkutatnom.

1941-benungvármegyeazországlegkisebbterületűvármegyéjevolt687km2-vel.
(Thirring1941,613.p.)Avármegyelakossága45 459fővolt,amelyazungváriésa
Nagykaposijárásbanösszpontosult.ekétjárásnakösszesen58településeés13kör-
jegyzőségevolt.(Thirring1942,179.p.)Az58településközül41-revonatkozóstatisz-
tikaiadatlapotsikerültlevéltárikutatássalfelfedezni.(ebbőla41községbőlkettőnek
nem volt feltüntetve a neve, valószínűleg mulasztásból.) ezek alapján reális képet
tudunkalkotniavármegye lakosságánakművelődési lehetőségeiről,állapotáról,szo-
kásairólaháborúskörülményekközött.

Aminisztériumáltalmegküldöttstatisztikaiűrlapokegységesenakövetkezőada-
tokrakérdeztekrá:

1.aközségbenlevőértelmiségiekszáma,
2.aközségbenlevőértelmiségiekközülkikvesznekrésztnépművelésben,
3.milyenegyesületekvannakaközségekben,
4.milyenénekkarvanaközségben,
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Népművelésibizottság.kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,1.p.



2 Amiattisfájópontehiányosság,miveltöbbtelepülésismegemlíti,hogybudapestinapi-,illet-
ve hetilapokra előfizető lakosai is voltak. Például ilyen volt Csap község. lásd bővebben:
kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,4.p.

3 kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,4.p.
4 kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,48.p.
5 kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,44.p.
6 kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,22–24.p.

5.aközségkönyvtáránakkötetszáma,
6.azelmúltegyévbenhányolvasókölcsönzöttkönyvet,milyenmennyiségben,
7.aközségbenjáratottlapokpéldányszáma.
estatisztikaiadatlapokkitöltésenemsikerültegységesenmindentelepülésen.Az

adatfeldolgozásstádiumábanugyanisfeltűntszámomra,hogyaközségekbenjáratott
lapokésazokpéldányszámánakfeltüntetésealattszintemindenhelyinépművelőmást
ésmástértett.volt,akiazelőfizetettlapoklapcímszerintimegoszlásánakszámáttün-
tettefel(pl.leventefolyóirat,Néptanítóklapja–2folyóirat).egyesekazelőfizetőkszá-
mát(pl.négyfő),mígmásokaténylegesfolyóiratonkéntipéldányszámottüntettékfel.
Azegységességhiányamiattaközségeksajtóvalvalóellátottságáravonatkozóisme-
reteketsajnosnemtudunklevonni.2

Avidékiértelmiségésrészvételeanépművelésifolyamatban

Astatisztikaiadatokelsőkérdéseiavármegyeközségeibenélőértelmiségszámáraés
kategóriáirakérdeztekrá.

ungvármegyetelepülésein–aközségek70%-oslefedettségealapján–1941-ben
315 értelmiségi személy élt. A legtöbb értelmiségi Csap községben élt: 82 fő.3 ezt
követte Nagykapos 29 fővel,4 Nagydobrony 27 fővel.5 A legkevesebb értelmiségi
unghosszúmezőésungmogyorósközségekbenélt:mindösszeegy-egyfő.6

Avármegye315fősértelmiségeakövetkezőkategóriákközöttoszlottmeg:42,8%
helybelitanár(29,2%férfi,13,6%nő),19%vasútitisztviselő,14,6%lelkészvagypap,
10,1%jegyző,2,8%orvos,2,5%földbirtokos.

Aközségekbenélőértelmiségiek52%-a(164fő)vettrésztaktívananépművelésifolya-
matban.Atanárnők72%-a,aférfitanerő89,1%-ajelentkezettnépművelésimunkára.
Mintértelmiségnekrészarányukisnekikvoltalegmagasabbavármegyeközségeiben.
Atanárokatsorrendbenazegyházitisztségviselők,lelkészek,papokkövettékazértel-
miségieksoraibanbetöltöttrészesedésükalapján.Alelkészek63%-aaktívszervezőjé-
véváltanépművelésimunkánakungvármegyében,báramásodiklegnépesebbértel-
miségicsoportnemők,hanemavasútitisztviselőkvoltak19%-al.ennekellenéremind-
összecsak3%-ukvettrésztanépművelésimunkákban.jelentősvoltaközségijegyzők
szerepvállalása isanépművelésben,hiszarányukhozképest (10,1%)40%-ban részt
vettekanépoktatáskivitelezésében.Azorvosok,katonatisztekésgyógyszerészekegy-
harmadakapcsolódottbe1941-benaszélesebbnéptömegekoktatásába,ami figye-
lemreméltó,mivelrészesedésükazértelmiségösszetételében–azorvosokonkívül–
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1. ábra. Azértelmiségiarányokungvármegyeközségeiben1941-ben(%-ban)

kétszázalékalattképviselet:katonatisztek,nyugalmazotttisztviselők,gyógyszerészek,
állatorvosok,rabbik,ügyvédek,bírók,háztartásbeliek,óvónők.

2. ábra. Anépművelésimunkábanrésztvevőértelmiségiekarányaungvármegyében
1941-ben(%-ban)
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7 ezaszámvalószínűlegnagyobblehetet,emlékeztetőüljelzem,hogyatelepülések70%-ára
vanrálátásunk.

8 eszenybenműködöttHangyaszövetkezetésHitelszövetkezetis.kTál.Fond1096.,op.1.,
od.zb.32.,5.p.

9 kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,5.p.
10 kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,4.p.
11 kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,23.p.
12MagyarországirendeletekTára.1941.i.463.p.
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1%alattvolt.Azoknakazértelmiségikategóriáknakazesetében,melyeknemértékel
az1%-osrészesedéstazértelmiségieksorában,megkelljegyeznünk,hogynemisvet-
tekrésztaktívananépművelésifolyamatban.kivételtképeznekezalólavármegyében
élőkatonaivagygyógyszerészivégzettségűegyének.

Érdekes pillantást vetni a népművelési munkákba bekapcsolódó és attól távol
maradó értelmiségiek arányára községenként. A viszonylag kisebb településeken az
értelmiségi dolgozók 100%-a bekapcsolódott a munkába, ilyen volt kereknye,
Palágykomoróc,Tiszaágtelek,Tiszaásvány,unghosszúmező,ungmogyorós,ungtarnóc,
kistéglás,bés,Császlóc,HegyiésMagyarkelecsény.Meglepőmódonalegpasszívabb
értelmiségCsapközségben(18,2%-akapcsolódottbeanépművelésimunkába,szinte
csakatanárok),bajánházán(20%)ésNagykaposon(24%)volt.

egyesületiélet

Astatisztikaiűrlapokfontoscéljavoltaközségekbenműködőegyesületekrevonatkozó
adatgyűjtés.leginkábbazegyesületekszámáraés típusára irányulókérdésekszere-
peltekazadatlapon.ungvármegyeközségeibenélénkegyesületiéletzajlott,amirőla
108kulturálisegyesülettanúskodik.7 szintemindentelepülésenvolttűzoltó-ésleven-
teegyesület.ezekmellettafőbbegyházifelekezeteknekmegfelelőlegény-,leány-vagy
énekegyletekisműködtek.Agazdaságijellegűszervezetekközülungvármegyefalvai-
banaHangyaszövetkezet,valamintaHitelszövetkezetképviseltettékmagukat.8

A legtöbb egyesület 1941-ben eszenybenműködött, összesen hét.9 Nem sokkal
lemaradva Csap és Csicser községek álltak a képzeletbeli dobogómásodik helyén,
mivellakosaikhat-hategyletlelkeslátogatóivoltak.10 Azonbanvoltolyantelepülésis,
amelyneknemvolt1941-benegyesülete,ezvoltungdaróc.11

Alegnagyobbszázalékbanatűzoltó-egyesületekfordultakelőungvármegyeterületén,
átlagosanmindentelepülésenműködött.okaérthető,hiszfeladatukfontostársadalmi
jelentőséggelbírt,amiháborúskörülményekközöttcsaktovábbfokozódott.Fontosfel-
adatotláttakelaköz-ésamagántulajdonvédelménekterén,szigorúanegyüttműköd-
veacsendőrséggel,aháború továbbiszakaszábana légvédelemmel.ungvármegye
tűzoltósága1941.január2-átólakassaitűzrendészetikerületrészelett.12 Fokozatosan
kapták meg a felszereléseket és a hatékony tűzoltáshoz szükséges eszközöket
kárpátaljánis,kiépülésükbefejezését1946-rajósolták.ebbenaláncbanfontosszem-
nek számítottak az önkéntes községi tűzoltóegyletek, amelyek 1869-től a Magyar
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13MagyarországirendeletekTára.1869.716.p.
14 MagyarországirendeletekTára.1924.i.411.p.
15MagyarországirendeletekTára.1940.i.146.p.

népművelésügy ung vármegyében egy statisztikai adatsor tükrében (1941) 51
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XV

I. évfolyam
  2

0
1

4
/3

, S
om

orja

királyibelügyminisztériumrendeletévelszerveződtekatörténelmiMagyarországterü-
letén.13

3. ábra. Azegyesületektípusokszerintimegoszlásaungvármegyeközségeiben1941-
ben(%-ban)

Afalvakbanszerveződőközösségiéletmásikközkedvelttípusavoltaleventeegyesüle-
tekbenvalóaktívrészvételvolt.Aleventeszervezetekazelsővilágháborúutánszerve-
ződtekatrianoniMagyarországon,1921-bena„lexkarafiath”-naknevezetttestneve-
lésitörvénytekinthetőazelsőlépcsőjüknek.(boros2011,93.p.)Atörvénymegalko-
tásávalatrianoniszerződésekáltalminimalizált46 000főshaderőtartalékaitkíván-
tákmegteremteniegyesetlegesháborúidejére.1924.június30-ána124.000.számú
intézkedésével a Magyar királyi belügyminisztérium törvényt alkotott a levente
egyesületekszervezéséről.14 Azelsőbécsidöntéstkövetőenkárpátaljánismegszerve-
ződtekazelsőifjúságicsoportok.Fokozatosanalakultakaleventeegyesületek,azelső
őrdarmán1939. szeptember1-jénkontratovics irén vezetésével, szeptember24-én
pedigungváronkorláthendreelnökletével.(boros2011,95.p.)Aleventeegyesületek
társadalmiszerepénekjelentőségétmisembizonyítjajobban,minthogyaz1940-ben
a belügyminisztérium által kiadott 355.500. számú, az egyesülési jog korlátozását
kimondó rendelet a leventeegyesületekre nem vonatkozott.15 A leventeegyesületek
továbbiszerveződéseitaz1941.évi148.000/1940.számúbelügyminisztériumiren-
delet hagyta jóvá. e rendelet új alapszabály szerint kívánta szervezni a levente
egyesületeket,asport,atestedzés,aszabadidőcélszerűfelhasználásának,aművelő-
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Település neve 
Református lakosság az 1941. 

népszámlálás alapján a 
községben (f ) 

Református lakosság 
aránya a község 

lakosságához (%) 

Református 
egyesületek száma 

Magyarkelecsény 458 52,2 0 
Palló 208 53,0 0 
Nagygej c 626 62,2 1 
Kisrát 374 62,5 2 
Tiszasalamon 618 63,5 0 
Palágykomoróc 537 66,2 1 
Vaján 420 66,5 1 
Ungmogyorós 240 67,9 0 
Eszeny 1764 69,8 3 
Abara 642 83,7 1 
Kisdobrony 1269 86,3 0 
Tiszaásvány 599 87,3 0 
Bés 592 87,7 3 
Tiszaágtelek 627 91,3 1 
Nagydobrony 3695 92,2 0 
Szalóka 790 95,2 1 
 



16 MagyarországirendeletekTára.1941.i.469–487.p.
17 1944.május23-ánazungvármegyeikikNbtitkára,vajdaiPéterleveletírtaMagyarkirályi

központistatisztikaiHivatalnak.Arrakérteahivatalt,hogyaz1941.népszámlálásstatiszti-
kaiadataitungvármegyekétjárásánakfalvairavallásiésanyanyelvivonatkozásbanposta-
fordultávalküldjemeg.Ahivataláltalelküldöttlistaaközségeklakosságánakvallásésanya-
nyelvszerintimegoszlásáttartalmazta,ésmegtalálhatóakTál-ban.lásdbővebben:kTál.
Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,53–57.p.

18 kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,53–57.p.

désitanfolyamok,előadások,ünnepélyekjelentőségéthangsúlyozva.kimondtatováb-
bá, hogy a helyi egyesületek szigorú állami ellenőrzés alatt állnak, amelyet a
leventeegyesületek országos központja végez. Az egyesületek kiadásait e rendelet
szerint elsősorban a községeknek, városoknak, illetve tagsági díjakból (ez nem volt
kötelező) kellett fedezni.16 ilyen körülmények között a leventeegyesületek igen szép
számbanműködtek ung vármegyében: az egyesületek 26,8%-át tették ki,majdnem
mindenmásodiktelepülésenléteztek.leventeegyesületungvármegyében1941-ben
akövetkezőközségekbenműködött:bajánháza,eszeny,Gálocs,kisdobrony,Nagyrát,
Palló,szirénfalva,szürte,Tiszaágtelek,Tiszasalamon,ungmogyorós,ungtarnóc,vaján,
Abara, bés, Császlóc, Csicser, dobóruszka, Hegyi, Homok, kisrát, koncháza,
koráthelmec,Nagydobrony,Nagygejőc,Magyarkelecsény,Mátyóc.

jelentősszerepükvoltazegyházijellegűtársadalmiszervezeteknekis.kárpátalja
sokvallásúvidék,azegyháztársadalmiszerveződésénekpedigmindigisnagymúltja
voltaterülettörténelmében.erősítetteakülönbözőegyháziszervezeteknépszerűsé-
gétalakosságkörébentapasztalhatómélyvallásosság,akonzervativizmusésatörté-
nelmiegyházaknépszerűségeis,eztaz1941-esnépszámlálásadataiisbizonyítják.17

Az1941-esnépszámlálásavármegyébenakövetkezőarányokatállapítottamega
népesség felekezeti megoszlásában: 46,5% református (21 173 fő), 22,85% görög
katolikus(10 392fő),22,82%rómaikatolikus(10 378fő),6,5%izraelita(2 988fő),
0,7%görögkeleti(355fő),0,2%evangélikus(95fő),0,1%felekezetenkívüli,0,1%alat-
tivoltazarányukazunitáriusoknakésbaptistáknak.18

1941-benastatisztikaiadatlapokalapjánungvármegyében32reformátusegye-
sületműködött.ez29,4%-aavármegyeterületénakkoraktívegyesületeinek.Érdekes
tény,hogyavármegyeazonközségeiben,aholareformátushívőkszáma50%fölött
volt,szerveződöttmegareformátusegyesületekkisebbikhányada(44%),mígaz50%
alatti lélekszámmalrendelkezőtelepülésekenaz56%-uk.ezekenatelepülésekena
református hívőknek ifjúsági, leány-, asszony-, illetve férfiegyesületekben lehetet
belépni. Az adott református egyházközségéhez tartozók e szervezetekben szinte
mindannyian,serdülőkortól,időskorigrésztvehettekazistentiszteletenkívüli,közös-
ségéletében.

Amásodiklegnépesebbtáboraagörögkatolikusegyháznakvolt,melyavármegyelako-
saiból22,85%-ot(10 392fő)tömörített.Abszolúttöbbségetazegyházhíveinekszáma
kéttelepülésenértel:unghosszúmezőnésungdarócon,azonbanegyesületiszintem
megszerveződniegytelepülésensemtudott.
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1. táblázat. Településekungvármegyében1941-ben,amelyekbenareformátuslakos-
ságarányatöbbmint50%

A reformátusmellett a római katolikus egyház is elérte az önszerveződésnek azt a
szintjét,hogyhíveinéhányközségbenegyesületeketalapítottak.A rómaikatolikusok
számaavármegyébenaharmadikhelyenállt,alakosság22,82%-áttetteki(10 378
fő).Azegyesületekmindössze4,6%-át(ötöt)szervezték,smindrómaikatolikusifjúsá-
giegyesületekvoltak.Areformátusegyházhozhasonlóan itt is igaz,hogyelsősorban
azokbanatelepülésekbenműködöttegyesületük,aholahívőkaránya50%alattvolt(a
rómaikatolikusegyesületek80%-a).Ahívőkrelatívtöbbségétadóközségekmindössze
egyharmadatudottegyesületetszervezni.

Avallásiakonkívülgazdaságiszervezetek,egyesületekisműködtekungvármegye
községeiben1941-ben.ezekneknemvoltakorabelikárpátaljaitársadalombantöme-
gesjellegük.elvétvefordultakelő,olyantelepüléseken,aholagazdaságiszervezkedés
vagyalakosságigényeimegkövetelték.Gazdaságiindíttatásbóljöttlétreeszenybena
HitelszövetkezetésaHangyaszövetkezet.CsapésNagydobronyvadászegyesülettelis
rendelkezett1941januárjában.

A helyi népművelő titkárok 1941-es statisztikai adatait összesítve levonható a
következtetés,hogyeszenyközségbenvoltalegélénkebbazegyesületiélet.Aközség-
benhétegyesületműködött:tűzoltó-egyesület,reformátusleány-,asszony-ésférfikör,
HitelésHangyaszövetkezet,valamintleventeegyesület.Akulturálisésközösségiélet
megélésénekviszonylagsokfélelehetőségétbiztosították.

könyvtárakéskönyvtárhasználatiszokások

AHikNbvezetőiáltal1941-benbeküldöttstatisztikaiadatsorokungvármegyeközsé-
geinekkönyvtáriállapotáróléskönyvvelvalóellátottságárólispontosképetadnak.A
könyvtár, felszereltsége,könyvállománya,minőségemindenkorfontosmeghatározója
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Magyarkelecsény 458 52,2 0 
Palló 208 53,0 0 
Nagygej c 626 62,2 1 
Kisrát 374 62,5 2 
Tiszasalamon 618 63,5 0 
Palágykomoróc 537 66,2 1 
Vaján 420 66,5 1 
Ungmogyorós 240 67,9 0 
Eszeny 1764 69,8 3 
Abara 642 83,7 1 
Kisdobrony 1269 86,3 0 
Tiszaásvány 599 87,3 0 
Bés 592 87,7 3 
Tiszaágtelek 627 91,3 1 
Nagydobrony 3695 92,2 0 
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19 kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,4.p.
20kTál.Fond1096.,op.1.,od.zb.32.,7.p.

voltaközségkulturális,értelmiszintjéneksakorabeliviszonyokközöttegyedülihely-
színkéntnyújtottlehetőségetafalvaklakóinakaművelődésre.

ungvármegyevidékitelepüléseinekkönyvtáraiösszesentöbbmint5300kötettelren-
delkeztek.AlegtöbbkönyvazolvasókrendelkezéséreCsapközségbenállt505kötettel,
a legkevesebb pedig kistégláson 30 darabbal. A könyvvel való átlagos lefedettsége a
vármegyének144példány volt községenként. 1941-ig háromközségbennemsikerült
könyvtárt létrehozni: Nagyszelmencen, Tiszaásványban, Tiszasalamonban. További
háromközségben(Nagyrát,ungtarnóc,Mátyóc)pedigelhúzódószervezésiokokmiatt
(épületfelújítás,könyvtáricélraazépületkijelölésénekhiánya)zárvavoltakazolvasó-
termek.

AlegtöbbkönyvvelrendelkezőCsapközségbenkiugróanmagasvoltakönyvtárbarend-
szeresenjáróolvasókszáma1940–1941között(200olvasó).Havibontásbanezátla-
gosantöbbmint16olvasótjelentettaközségkönyvtárában.eza200olvasóavárme-
gyébenrekordmennyiségű,800könyvetkölcsönzöttegyévleforgásaalatt.19 Meglepő,
deazellenkezőpólus,a legkevesebbolvasóval rendelkezőtelepülésnema legkeve-
sebbkönyvvelrendelkezőkistéglásvolt,hanemkereknye.Aközséglakosaiból(817fő)
mindösszenyolcanfordultakmegegyévalattaközségkönyvtárábanskölcsönöztek
23kötetet.20

4. ábra. száználtöbbkönyvtárikötettelrendelkezőtelepülések

Avármegyetelepüléseinek54%-aszáználtöbb,31%-apedigennélkevesebbkönyvtá-
rikötettelrendelkezett.15%-aakönyvtáraknaknemműködött.
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5. ábra. Évi50-néltöbbkönyvtáriolvasótregisztrálttelepülések

6. ábra. Évi100-náltöbbkönyvtárikölcsönzéstjegyzőközségek
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21 kerekítettértékek.

7. ábra. egyolvasóáltal12hónapalattkölcsönzöttkönyvekszáma településenként
ungvármegyében(1940–1941között)21

Összefoglalás

1940-benintézményesalapokonműködöttaziskolánkívülinépműveléskárpátalján.
ung vármegye községeiben 1941-ben az értelmiségi réteg oroszlánrészét a tanárok
(42,8%)ésafalvakbanszolgálatotteljesítőlelkészek,papok(14,6%)alkották.jelentős
hányadáttettékkiafalusiértelmiségilakosságnakaközalkalmazottak,ígyajegyzők
(10,1%),orvosok(2,8%),katonatisztek.Anépművelésimunkábaahelyitanítók(89,1%-a)
éstanárnők(72%-a)kapcsolódtakbealegintenzívebben,valamintapapok(63%-uk),
jegyzők(40%-a)ésorvosok(33,3%-a).

Érdekestény,hogyazokbanaközségekben,aholatanárokképeztékanépművelé-
simunkagerincét,számosegyesület ismegszerveződött. ilyen településvolteszeny
(héttanár–hétegyesület),Csap(kilenctanár–tizenhategyesület).1941-benminden
településenlétezettTűzoltóegyesület,mindenmásodikbanpedigleventeegyesület.A
leggazdagabbéleteszenybenzajlott(hétegyesület).ungdarócközségképezteamásik
végletet,aholbizonyosokokmiattnemszerveződöttmegalakosságecélból.Azegy-
háziszervezésűegyesületekisszépszámbanvoltakjelen,arányuk34%-ottettki.Az
egyesületiéletszervezésébenareformátusegyházerősdominanciájavolt tapasztal-
ható.Areformátusegyesületektöbbségeviszontnemreformátustöbbségűközségek-
benszerveződött.

viszonylaggazdagkönyvállománnyalrendelkeztekazungvármegyeiközségek,öt-
ezernél is több kötettel rendelkeztek. A leggazdagabb könyvállománya Csapnak,
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eszenynekésNagykaposnakvolt.Alegtöbbkönyvtáriolvasótéslegtöbbkikölcsönzött
könyvetisezekbenaközségekbenregisztrálták.Az1941-eshelyzetképalapjánekét
községkövetendőpéldátjelentettaművelődésszempontjából.Alakosságittmaximá-
lisan kihasználta mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a korabeli körülmények
közöttazegyesületekésakönyvtárakszámukranyújtottak.egyháziszervezésűegye-
sületekisszépszámbanvoltakjelen1941-benungvármegyefalvaiban.
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sénektárgyában(1941.január1.–január17.).
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GyulA koszTyó
soCiAl eduCATioN iN THe uNG CouNTy iN THe liGHT oF A sTATisTiCAl revieW (1941)

inTranscarpathia,socialeducationfunctionedonaninstitutionalbasis,butthe
Hungarianstatedidnotconsider itascompletedand that theeffectivenessof
social education activities should further not be improved. in 1941, in the
municipalitiesoftheungcounty,theleadingintellectualswereteachers(42,8%),
and priests and pastors serving in villages (14,6%). Themost intensive social
educationworkwasperformedbylocalteachers,priests,notaries,anddoctors.
onplaceswhereteacherscarriedoutmostofsocialeducationactivities,several
associations had been set up, too. such municipalities were eszeny (seven
teachers and seven associations) and Csap (nine teachers and sixteen
associations). According to the situation in1941, in termsof social education,
thesetwovillageshadbecomeexamplestofollow.Theirpopulationmadeuseof
all thepossibilities offeredby theassociationsand libraries of the time to the
maximumextent.inthevillagesoftheungcounty,in1941therewerenumerous
associationsorganizedbythechurch.
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GAuCsík isTváN

APozsonyii.Takarékpénztárközhasznúés
jótékonyságitevékenységea19.században1

isTváN GAuCsík 336.71(437.6)(091)
PublicbenefitandcharitableactivitiesoftheFirstsavingsbankinPozsony 336.722(437.6)(091)
(bratislava)inthe19thcentury

keywords:Historyofeconomy,historyofbanking,theFirstsavingsbankinPozsony(bratislava),citydeve-
lopment,granting,philanthropy.

szakmaikörökbenésanyilvánosságbanlétezikegytéveselképzelés,hogyagazdaság-
vagyéppenabanktörténetírásönmagábanértéksemleges,ésazáltalukkifejezett,köz-
vetítettismeretekéstörténetikoncepciókmegkérdőjelezhetetlenekésmegingathatat-
lanok.erreazemlítettkutatási területekegyfajta„exkluzivitásából”, „elvontságából”,
illetveagazdaságot(ésgazdaságiérdeket)misztifikálvakövetkeztetnek,holottadolog-
naktájainkoninkábbegyellentéteselőjelű,smondhatniprózaimagyarázatavan:nem
működnekszakmaiműhelyek,agazdaságtörténetiszakosodáskésik,atörténészitel-
jesítményeketiscsakaszűkebbszakterületenbelülláttatják,ésanemzetihistoriográ-
fiaikurzuselőretörése,pontosabbanfogalmazvatartós jelenléteérhetőtettenagaz-
daságikérdésekkelfoglalkozókötetekben.kevésagazdaságtörténészésazokis,akik
ilyentémákkalfoglalkoznak,hacsupánerreszakosodnak,ahistoriográfiaperifériájára
kerülhetnek.

Amainstreammifelénkapolitikatörténetésakisebbségtudomány.Akirugalmas,az
akövetkezőutatválaszthatja:agazdaságösszekötésétanemzeti,kisebbségitémák-
kal,amielvezethetazeklektikustörténészikonstrukciókvilágába.ezmégnemislenne
baj, ellenbenazaprobléma,hogya történészekaz eklektikusságról nem is nagyon
akarnakhallanivagyazzalszembesülni.Azebbőlkivezetőegyikúta társadalom-és
mikrotörténetirányábamutat.Azönámítástiselkellenekerülni.Agazdaságtörténész
nemhitegethetimagát,hogykizárólaggazdaságtörténetetírésgazdaságiprogramok-
ban gondolkodik, hanem társadalomtudományos alapú hozzáállást kell kialakítania,
miközbenatranszdiszciplinaritásésatörténészközösségbenfanyalgássalkezeltelmé-
letalkotásfeléisnyitottnakkell(ene)lennie.
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2 „Alegkevesebb,amitatársadalomtudósoktólelvárhatunk,hogykellőenébereklegyeneka
fogalmijelentéstartományainakterjedelmétéshatásfokátilletően”–írjákatársadalomtu-
dományokhelyzetévelfoglalkozónemzetközibizottságjelentésében.(A társadalomtudomá-
nyok jövőjéért 2002,91.p.)

3 AtanulmánybanaPozsonyii.Takarékpénztármegnevezésthasználom.Apénzintézetezta
cégnevet1870-benvettefel,addigPozsonyiTakarékpénztár(Pressburgersparkassa)néven
működött.1920és1931közöttPozsonyii.Takarékbankvolt,párhuzamosnémetésszlovák
cégnévvel. 1931-ben bratislavai i. Takarékbank lett, egészen 1945-ig. A takarékpénztár
1841. október 10-én tartotta alakuló közgyűlését és 1842. január 2-án kezdtemeg tevé-
kenységét.
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Agazdaság(történet)diszkrétbája

Téves felfogás, hogypolitika, gazdaságés társadalom (kultúra) területei különállóak
vagyautonómok.ellenkezőleg,éppenhogyegymástáthatók,átjárók.ebbenakontex-
tusbana gazdaságtörténet és részdiszciplínái csupán funkcionális jellegű tudomány
szerepével bírnak. A gazdaságegyoldalúpreferálásaezzel szembenazt azüzenetet
sugallja,hogyatársadalomszámáraagazdaságszféráiadöntőfontosságúak.sőta
politikavagyakultúraagazdaságáltalválikmeghatározottá,agazdaságierőkésprog-
ramokkiszolgáltatottjává.Atörténészszámáraezekutánakérdésnemaz,hogyapoli-
tikai-nemzetiérdekérvényesítéstgazdaságilaghogyantámasszaalá,hanemaz,hogya
kultúra–nézetek,ideák,tapasztalatok,minták,személyiinterakciókstb.–hogyanala-
kította,jártaátagazdaságot.

Agazdaságtörténetimunkákegyrészea20.századbanstigmatizált is lett,megfor-
málásukatugyanisanemzetitörténetírásokprekoncepcióinakéselvárásainakvalómeg-
feleléskényszerebefolyásolta,amirégtőlfogvanyilvánvalótény.Akérdésaz,hogyanem-
zetépítőelképzelésekuszályábakerülésvégleges-e,vagyadott-ealehetőségújcsapások
kialakítására,méganacionalizmuskutatásokkalkaröltvevagyazokellenében.

A kérdéskörtmásképp is lehet értelmezni. A kényszer hátterében talánmégsem
kizárólaganemzeti történetírásokésanemzeti térbenzajlókommunikációk (szabó
2002,169.p.)állnak,hanematörténészekkulturálisbeágyazottsága,szocializálódá-
saésnyelv-,illetvefogalomhasználata.Afigyelemvagyazegymásrafigyelésebbenaz
esetbenisjogosanelvárható.2

APozsonyii.Takarékpénztármintaszlováktörténetikutatásoktárgya3

A fejezetcímet máris pontosítanom kell, ugyanis túlzás azt állítani, hogy a pozsonyi
pénzintézet a szlovák történészek érdeklődését valamilyenmódon felkeltette volna.
sőt, inkább úgy fogalmazhatnék, hogy helyét ideológiai és nemzetpolitikai indokok
alapjánmárrégebbenvéglegesenkijelöltékahistoriográfiánkívüli,zavaroséshomá-
lyos,levéltárikutatásokeredményeitteljesenignorálóterületeken.

Aszlovák történészekapozsonyi takarékpénztár1842-es létrehozásáta szlovák
banktörténetlegfényesebblapjainhelyezikel,amimégpozitívdologislenne,azintéz-
ménytazonbanegybena„legrégebbiszlovákbanknak”istekintik.Az1842-esév–a
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nemzetimozgalom„gazdaságivédpajzsának”legitimképétközvetítővéleményeksze-
rint–alegelsőszlovák(iai)pénzintézetszületésénekazidőpontja.ugyanakkorapubli-
kációkból semmit sem tudunkmegamagyar ésnémet vállalkozókról és arról sem,
hogyan lehetetteza takarékpénztára „nemzetértvívottharceszköze”. (Fiala1998,
71–73.p.;Dokumenty 2001,6.p.;Tkáč2003,233.,236.p.)

A19.századelsőfelénektársadalmiésgazdaságikontextusaezekbenamunkák-
bansajnoselvész.Akutatókazosztrákbirodalmiésamagyarországihitelszervezet
kialakulását, az állami jegybank szerepét, a tőkepiacot és a hitelkérdést, a takarék-
pénztári előzményeket vagy éppen a külföldi minták számbavételét megkerülik.4 A
tágabbösszefüggésekésegyébtakarékpénztár-alapításokvizsgálatasemszerepela
repertoárban,pedigapozsonyiintézetalapításnálfontosszerepetjátszhattakakoráb-
bihelyitervekésabécsielsőosztrákTakarékpénztárpozsonyi–talánmintaadó–fiók-
ja,amelytöbbmintegyévtizedigműködött,denemtudjuk,hogyan.5

Amásikeszmetörténetivonal1945-revezethetővissza.Azújnemzetállamlétreho-
zásakézakézbenjártagazdaság,azonbelülahitelszervezetirendszerújjászervezé-
sével.ennekbővebbtárgyalásanemképeziatanulmányrészét,csupánabankszféra
átalakításánakirányátmutatombe.

A csehés szlovák „nemzeti ésdemokratikus forradalom”gazdasági programjaa
bankszervezet szempontjából radikális volt. Az 1938 után Magyarországhoz csatolt
területek pénzintézetei a csehszlovák állam területének felújításával „visszatértek”
Csehszlovákiába, de nem reintegrálódtak, hanem mint ellenséges „tőkebázisokat”
1945októberétőlelkobozták,majdállamosítottákőket.Azállamosításegyébkéntaz
egészbankrendszertérintette,amagyarintézetekesetébenazonbanazetnikaielvet
érvényesítették.(bővebbenGaucsík2013b,242–246.p.)ATisovezetteszlovákállam
ésaMünchenelőttiCsehszlovákiabankrendszerenemszolgáltkövetendőmintaként,
deközösjegymaradtabankkoncentrációtovábbraisható–aszlovákszerzőketolvas-
vamár-már végeláthatatlannak tűnő– folyamata, amelynek terjedelmenemutolsó-
sorbanazállamiszabályozástólésabeavatkozásmértékétől függött.enneka folya-
matnaka lényegeaháborúutánsemváltozott,csakaz ideológiai indoklása.Acéla
kisebbpénzintézetekmegszüntetéseésazidegentőkéknacionalizálásavolt.Amagyar
pénzintézetek felszámolásaugyannemzeti sikernekszámítottésvagyongyarapodást
hozott,azonbanapengőátváltása,aháborúsveszteségekésakövetelésekrendezé-
senemvártproblémákatokozott.(ryník2002,619–632.p.)Apozsonyibankeseté-
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4 Aszlovákiaibanktörténetikutatásokkoncepcionálisésmódszertaniproblémáival,valamint
apozsonyi intézetfelső-magyarországikapcsolathálóivalegymásiktanulmánybanfoglalko-
zom.(Gaucsík2013a.)

5 Amagyarországihitelszervezet történetére l.bácskai1993;Tomka1996.PavolMartuliak
állítása,melyszerintatakarékpénztárazosztrákfiókotátvettevolna,nemálljamegahelyét.
egyébként sem hivatkozik forrásra. (Martuliak 2003, 215. p. vö. Archív Národnej banky
slovenska [továbbiakban ANbs], bratislavská i. sporivá banka [továbbiakban bPsb], 9.
doboz, statuten der Pressburger sparcasse vom jahre 1842. Preßburg, druckt von Carl
FriedrichWigand.)



6 ANbs,bPsb,11.doboz,usporiadaniecennýchpapierovprevzatýchČAvr.1945akovojno-
vákorisť.FrantišekChudjákrövid,detényekrealapozottírásábanfoglalkozikabankveszte-
ségeivel,melyekettöbbmint127milliókoronárabecsültek.(Chudják1999,24–26.p.)

7 Azintézetvezetőségeapénzintézetjubileumi,1942-eskiadványában,apolitikaiváltozások-
nakmegfelelően,ahhozalkalmazkodva,abanküzemúj,nemzetilegmarkánsabbképétköz-
vetítette.A„magyarságbankja”kommunikációsüzenet,apozsonyitársadalometnikaitelí-
tődése folyományaképpena két világháború közötti időszakra vezethető vissza. A szlovák
bankrendszerátalakulásáraésanémettőkeexpanzióral.Hallon2010,42.,46.,52–53.p.

8 Molnárimremásodlagosforrásokratámaszkodvatévesenítélimegapénzintézethelyzetét
ésesterházyszerepét.(Molnár1997,154–155.p.)

9 Aleghatásosabbjelző,amiveltalálkoztam,azamagyar–német–zsidókombináció,delétezik
más sorrend is: zsidó–német–magyar. (ubiria–kadlec–Matas 1958, 40. p.; Faltus 1969,
240.,241.p.;lacina2000,152.p.)
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benhatványozottgonddaljártaszovjethadseregáltalelkobzottvagyonrészekvissza-
szolgáltatása,mertazokataszovjethadvezetéshadizsákmánynaktekintette.6

Apozsonyi intézetamásodikvilágháborúalattabratislavai i.Takarékbanknevet
viselteésaMagyaráltalánosHitelbankérdekkörébetartozott.sorsaaháborúvégére
megpecsételődött. A szlovák kormánykörök a szlovákiaimagyar kisebbség pénzügyi
„fellegvárának”ésakorabelikisebbségpolitikaikurzusszerintellenségespénzintézet-
neknyilvánították,báraz1939–1945közöttiszlovákbankrendszer integránsrészét
alkotta.A„kisebbségipénzintézet”politikátkiszolgálómegjelölésésaz1941-esszlo-
vák–magyarállamközimegegyezés,tehátpolitikaidöntésésalkuszülöttevolt.Apénz-
intézetkifeléígykapott„etnikai”arculatot.7

ezajelképesstátusgazdaságiszempontbólnemsokatszámított.A„magyarbank”
cégér alatt a két ország közti gazdasági kapcsolatfelvétel stabilizáló részelemeként
működőintézetettalálunk,ahitelbankügyvezetőigazgatója,kállayrudolfpiacbővítő
taktikájának a játékszereként, amely utóbbihoz a hitelbank vezetése amagyar kor-
mánytámogatásátismegszerezte.Atakarékbankfüggetlenségételveszítve,kirakatá-
banegyszlovákkormánybiztossalésannakhelyettesével,affiliált intézetkéntműkö-
dött,ésnemlehetettkisebbségpolitikaitőkeközpont.1941augusztusábanmegválasz-
tottelnöke,esterházyjánosszimbolikusésközvetítőszerepetjátszott,abankügyme-
netére vagy üzletpolitikájára semmiféle hatással nem volt és nem is lehetett.8

egyébkéntszemélyemint„kollaboráló(bank)vezéré”aszlovákgazdaságtörténetimun-
kákbanfelsemmerül.

egyutolsóvizsgálatiszempontrögzítéséttartommégfontosnak,mégpedigazetnikai
jellegésagazdaságiszervezettársításának(„nemszlovák”,„magyarón”,„magyar–német”,
„zsidó”stb.pénzintézet)abovo természetesnek tartottnyelviexperimentumát,amelya
csehésszlovákgazdaságtörténetimunkákbanadlibitumhasználtjelző.9ezekafenntar-
tásoknélkülhasznált jelzőkutatnyithatnakami-őkszereposztásúetnikaisztereotípiák
burjánzásának,ésmivelezekellenállóakaracionálisérvekkelszemben,akadályozzáka
tudományosmegközelítéseksikerességét.(Hahn–Mannová2007,18–19.,21–22.p.)

Nemhagyhatófigyelmenkívül,hogyahatalompolitikaiszándékazetnikaijelleget
azérdekérvényesítésszempontjából,haszükségesvolt,nemtartottamérvadónakés
fontosnak.kevésbéismert,hogyeztörténtaz1945.március31-icsehszlovák–szovjet
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megegyezéssel kapcsolatban, amely a hadizsákmány felhasználását szabályozta. A
csehszlovákkormánya„vagyonmentés”érdekébenatakarékpénztárrégipozsonyijel-
legéthangsúlyozta,melyanémetmegszállásalattsemváltozott,nempediganemze-
tiségiattribútumot!(Chudják1999,26.p.)

Apozsonyitakarékpénztár,nemutolsósorbanakétvilágháborúközötticsehszlovák
statisztikaiadatfelvételhatására,aszlovákéscsehszakirodalombanakövetkezőetnikai
jelzőket kapja: magyar (Horváth–valach 1978, 175. p.; Faltus 1993, 563. p.;
Holec–Hallon2007,135.p.),német(Faltus–Průcha1969,249.p.–61.sz.táblázat,b
pont)ésmagyar–német(német–magyar).10 valójábanamanapságannyiradivatosnem-
zetesítés-etnicizálásjelenségével,annakvisszavetítéséveltalálkozunkitt,hiszenegygaz-
daságiszervezet–korabelivagyutólagos–nemzetpolitikaiszempontokszerintivalami-
véalakításaésmegjelölése,besorolásaacél,amiamásikoldalonanemzetikizáróla-
gosságotéstérkijelöléstszolgálja.Agazdaságiszereplő(k)reálishelyzeténekvizsgálata
másod-vagysokadrangúszempont.Azemlítettjelzőkegygyőztes-veszteskettősségharci
retorikájánakeszköztárábasorolhatók,amelynekfeladataamásetnikumokvállalkozá-
sai,gazdaságistruktúráifejletleneknekéshiányosaknakvalóbemutatásaésfőlegamúlt
nacionalizálása.Alkalmazóiazetnikaihomogenitástéskizárólagosságotezenazútonlát-
ják biztosíthatónak. A társadalmi valóság, tehát az etnikumokegymásba illeszkedése,
kooperációjamégagazdaságiszférábansemvonzóképsajnos.

Azetnikaiidentifikációbizonytalan,süppedékenyésingoványosterületenemlehet
atársadalomtörténetialapozottságúgazdaság-ésbanktörténetikutatásokterepeés
nemképezhetimértékadótörténetimunkákmagját.11

Az alábbi tanulmány részben ezekre a kérdésekre adott válasznak is tekinthető,
mertéppenafogalmaktévesértelmezésemutathatókiaPozsonyii.Takarékpénztár
példáján,amelynektörténetePozsonyvárostörténeténekmindmáighiányzóéskellő-
képpennemértékelt fejezetét képezi. A fentiekben vázlatosan jelzett jelenségekhez
kapcsolódóanapénzintézettörténeténkeresztüliskimutatható,hogyanlettezatéma
anemzetesítőstratégiákkísérletinyula.Azutóbbival,azintézetnemzetesítésénekstra-
tégiáivalazonbanezenahelyenkoncepcionálisokokmiattnemfoglalkozhatom.Aszö-
vevényes problémakör elemzéséremáshelyen teszek kísérletet.12 ez a tanulmány a
bankszűkebbenvett, nemprofitorientált, közösségi irányultságú tevékenységéneka
bemutatásárairányul.

Haszonelvűségésadományozás,magánérdekésközösségiérdek

Mielőttmondanivalómatrészletesebbenkifejtenémaközjóhozésjótékonysághozkap-
csolódóan,magátafogalomtisztázásátsemkerülhetemmeg.Mindenekelőttgazdaság
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10 enblocebbeakategóriábasoroljákamagyarésnémetügyvitelinyelvethasználópénzinté-
zeteket. (ubiria–kadlec–Matas 1958, 122. p.; Faltus–Průcha 1969, 225., 226., 237. p.;
Horváth–valach1978,90.p.;Hlavatý2003,306.p.;Hallon2004,330.p.)

11 intőpéldaatársadalomtörténetiösszefüggésekéstényekfigyelmenkívülhagyásáraMarián
Tkáčértékelhetetlenköteteapozsonyipénzintézetekről,amelybenanemzetimítoszteremtés
összesjegyekimutatható.(Tkáč2006)

12 erreatémáral.Gaucsík2013a.



éstársadalomviszonyátkellgórcsőalávenni,majdönérdekésközérdekezenahelyen
csak szelektív magyarázatára teszek kísérletet, végül az adományozás kérdéskörét
vizsgálom.

Azemberekaszervezett társadalmakbanegymásrautaltakéskölcsönösenfügg-
nekegymásgazdaságitevékenységétőlésteljesítményétől.Példáulabankokmenedzs-
mentjénekhelyesvagyhelytelendöntéseitőlsokemberanyagiegzisztenciájafügg.A
gazdaságígyhidat,összeköttetéstképezazemberiszükségletekésarendelkezésre
állóforrásokközött.Agazdaságazonbannemönmagában,egyelszigetelttérbenléte-
zik,hanembeágyazódikatársadalomba,aholatársadalmiviszonyok,kapcsolathálók
befolyásoljákazegyénekracionális,ön-vagyközérdeketkövetődöntéseit.ennekafel-
ismerésnekalényege,hogyagazdaságicélokelérésenemgazdaságijellegűcélokkal
ispárosulhat,példáulahatalommal,presztízzsel,elismertségésdicsőségelérésével,
jótékonykodással.Agazdaságicselekvéstársadalmilagmeghatározott,függazegyén
gondolatvilágától,érzelmeitől,képességeitől,emellettakulturálisértékektől,politikai
ésszociálistényezőktől.Agazdaságiszervezeteksemvéletlenüljönneklétreésnem
elvontszférábanműködnek,hanemtársadalmilag formálódnak. ígydolgozatunk tár-
gya,aPozsonyii.Takarékpénztárisavárositársadalomösszefüggésrendszerébenés
ahelyikultúraszövetébenvizsgálhatóleginkább.(szántó1994,141–145.p.)

Azemberek,enyhetúlzássalélve,egyszerresajátanyagihasznukatnézőkéscso-
portérdekeketkövetők.Agazdaságfejlődésénekbiztosításacéljábólazindividuálisés
kollektivistaátmenetek,súlyeltolódásokszélesskálájamutathatóki:avagyonszerzés
racionálisdöntéseitőlésahaszonmaximalizálástólkezdveaszolidaritáson,együttér-
zésenéskölcsönösbizalmonkeresztülazaltruizmusig.Minél többengyakoroljákaz
utóbbit mint erkölcsös dolgok „keverékét” – mások érdekeinek figyelembevételét,
másoksegítésétésazáldozathozataltértük–,annálhatékonyabbnaktekintikatársa-
dalmikohéziót.ehhezpedigazerkölcsiérzéketkibontakoztatóés fejlesztő intézmé-
nyekszükségesek.(Gregg2008,14.p.)

Nagyonleegyszerűsítvetehátagazdaságicselekvésekkétfőmozgatórugójánakaz
önérdeketésazerkölcsöttekinthetjük.Fukuyamamegfogalmazásában:„atársadalmi
és(...)azerkölcsimagatartásegyüttélazönérdekűhasznosságmaximalizálássalaleg-
különbözőbbszinteken.A legnagyobbgazdaságihatékonyságotnemszükségképpen
azönérdeküketkövetőracionálisegyénekérikel,hanemazegyénekolyancsoportjai,
melyek a bennük meglévő erkölcsi közösségre támaszkodva hatékonyan képesek
együttműködni.”(Fukuyama1995,7.p.)Azönérdeknemtekinthetőakapitalistagaz-
daságiversenyabszolútumának,ésegygazdaságivállalkozástisazegyénekközössé-
génektekinthetünk.Apiaciaktorokviselkedésetikájaazönérdeketirányíthatjaésatár-
sadalmihasznosság(jólét,aszemélyiségkibontakoztatása,demokratikusrészvétela
döntésekben)szolgálatábaállíthatja.(Musu1994,177–187.p.)

Témánklényegét,egygazdaságiintézményrészérőltörténőadományozásfogalmátis
megkellvilágítani.Azadományozássoránegyhármas,körkörösszerepteljesedikbe,az
ajándékadása,átvételeésviszonzása.Abankiadományozássoránazonbanaviszonzás
nemjelenikmeg,mertnincsfunkciója,egyirányúcselekvésrőlvanszó,nempedigköl-
csönösségről. Filozófiai értelemben a gazdasági kör megszakításáról beszélhetünk.
(Farina2006,16.p.)ennekazáracseppetsemveszteségkéntkönyvelhetőel:azaján-
dékozás,adományozás,jótékonyságaközösségépítésés-alkotás„téglái”lesznek.
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13A 100 éves Bratislavai I. Takarékbank 1942,9.,11.p.ANbs,bPsb,9.doboz,statutender
Pressburgersparcassevomjahre1842.Preßburg,drucktvonCarlFriedrichWigand.1–2.p.
ez a tanulmány nem foglalkozik a takarékpénztár tágabban értelmezett közhasznú tevé-
kenységével,ígyavárosiiparéskereskedelemtámogatásával,illetveaPozsonynaknyújtott
hitelekkel.Azadományozástatantiémekésazosztalékoknagyságávalkellenemégössze-
hasonlítani,ezazonbanmeghaladjajelendolgozatkereteit.

14 ANbs,bPsb,14.doboz,Tlačovémateriály(1884–1916),APozsonyii.Takarékpénztáralap-
szabályai.statutenderPressburger i.sparkassa.stampfel,ederésTársaikönyvnyomtató
intézetéből.Pozsony,1884,5.,9.p.vonatkozórészek20.,37.,93.§.Az1917-esalapsza-
bályzatban19.,36.,92.§.lásduo.9.doboz,stanovybratislavskeji.sporivejbanky.Apozso-
nyii.Takarékpénztár1917.éviáprilishó22-éntartottrendk.közgyűlésénmódosítottalap-
szabályai.statutenderPozsonyeri.sparkassaabgeändertinder22.april1917abgehalte-
nenausserord.Generelversammlung.ederistvánkönyvnyomdájából.Pozsony,1917.

15 vö.ajegyzőkönyveket.ANbs,bPsb,inv.č.22,zápisnicezvalnýchzhromaždení(1876–1892).
uo.inv.č.23,zápisnicezvalnýchzhromaždení(1893–1908).Az1892.február28.jubileumi
közgyűlésenfolytvitábanisazigazgatóságálláspontjaérvényesült.Arészvényesekkisebbcso-
portjaavárosivigadóépítéséreszántvolnapénzt,nempedigagyermekkórházésakereske-
delmiakadémiaépületeire.A 100 éves Bratislavai I. Takarékbank 1942,20–21.p.

Azadományok„amagukgyümölcsétmegistermették”

Figyelemreméltó,bártalánlebecsültvagynemkellőképpenszámontartotttény,hogy
a19.századi takarékpénztáriszervezeti formaaltruista jelleggel isbírt.Amagyaror-
szági takarékpénztárak kezdeti céljai között a filantrópia, a köznép takarékosságra
nevelése,aszegénységelleniküzdelemésaközjóelőmozdításaszerepelt.Anyereség-
orientáltságésakönyörületességkettőségemárekkormegjelent.Azüzletifelfogáselő-
térbekerülésévelezekahitelintézetekrészvénytársaságiformában,gyakorlatilagmint
letétibankokműködtektovább,azonbanajótékonyságicéloksemmerültekfeledésbe,
hiszenarészvényesektisztábanvoltakténylegesvagyelképzeltszerepükkelahelyitár-
sadalomban.(bácskai1993,115–118.p.;Tomka1996,10–11.p.)

Apozsonyipénzintézetrészvényeseitsemcsupánhaszonelvű,individualistacélokat
követő,osztalékmaximálóérdekközösségnekkelltekintenünk,hanemavárospolgári
közösségeolyantevékenycsoportjának,amelynektagjaiazadományozásjelentőségét
istudatosították.

Apozsonyihitelintézetüzletiarspoeticáját1842-ben,amegalakulásévébenrögzí-
tették:„atakarékosságiszellemetakartákterjeszteniésazuzsorátólakartákmegsza-
badítaniapozsonyiipartéskereskedelmet.”13 Azadományozásokkalkapcsolatosjog-
köröketazalapszabályoktartalmazták.Az1884-esalapszabályokszerintatisztanye-
reségfelosztásáról,melyetazosztalék-éstartalékalap,illetveanyugdíjalap„szaporí-
tására”és„ajótékonyésközhasznúczélokelőmozdítására”fordítottak,azigazgatóság
javaslatátmeghallgatvaaközgyűlésdöntött.Azigazgatóságkötelességevoltazüzleti
év folyamán tett adományokról a legközelebbi közgyűlésnek beszámolni. Az adomá-
nyok jegyzékét jóváhagyásvégett terjesztettékbe.14 koránkialakultazadományozás
racionáliscsatornája:azigazgatóságdöntéseitaközgyűlésenrésztvevőrészvényesek
fenntartásokésellenvéleménynélkülhagytákjóvá.Az1876-tólfennmaradtközgyűlési
jegyzőkönyvekegyetlenolyanesetetsemtartalmaznak,amelyajótékonyésközhasz-
núcélokrafordítandóigazgatóságijavaslatokatmegkérdőjeleztevolna.15 ennekhátte-
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16 vitára került sor 1913–1914-ben, de az nem érintette a konkrét jótékonysági akciókat,
hanemüzletpolitikai kérdéseket feszegetett. jabloniczky jános többek között a vezetőség
„szolid üzleti elveit” és konzervatív osztalékpolitikáját ostorozta. részvényesként azonban
egyáltalán nem tudta befolyásolni az igazgatóság működését. ANbs, bPsb, inv. č. 24,
zápisnicezvalnýchzhromaždení (1908–1925),1913. február2.és1914. február2.köz-
gyűlésekjegyzőkönyvei.

17 jónásjános (1848–1911)kiskunhalasvárosábanszületettéseperjesenhunytel.Apesti
tudományegyetemenelőszörpárhuzamosantanultazorvosiésabölcsészettudományifakul-
táson.Azorvositanulmányokfelfüggesztéseutánázsiainyelvekre,matematikáraésfizikára
szakosodott.államiösztöndíjasként1869–1871közöttberlini,lipcseiésmüncheniegyete-
mekentanult.Abudapestikereskedelmiakadémiántanított1872–1879között,ahol1879-
ben segédprofesszori állást kapott. Pozsonyba 1885-ben került. A pozsonyi kereskedelmi
akadémiatanáralett.Pedagógiával,középkorieurópaiéstávol-keletiirodalommalfoglalko-
zott.Apozsonyitársadalmiéskulturálisélettevékenytagjavolt.Pedagógiaitevékenységéért
1897-benaFerencjózsef-rendkitüntetésétkapta.Amagyarországineveléstudományúttö-
rőjénektartják.Slovenský biografický slovník 1987,566.p.

18 jónás1892,35.p.;ANbs,bPsb,14.doboz,inv.č.57,výročnésprávyazáznamyzvalných
zhromaždení(1843–1891),Geschäfts-AusweisderPressburgersparkassaunddermitder-
selbenverbundenverfaß-Amtesfürdasjahr1857.3.p.Ajótékonycélokratettadományok
a mérlegekben Wohlthätigkeits-spenden, Wohlthätigkeitszwecke neveken szerepelnek. Az
összegkonvenciósforintbanértendő.

19 ANbs,bPsb, inv.č.22,zápisnicezvalnýchzhromaždení (1876–1892),1876.február20.
közgyűlésijegyzőkönyv.

rébennemkizárólagazállt,hogykisebb,deapénzintézetpresztízseéshelyitekinté-
lyeszempontjábólfontosösszegekrőlhatároztak,hanemazatényis,hogyabanküzem
irányítása, a hitelakciók lebonyolítása és a pénzintézet működtetése az igazgatók
részérőlpragmatikushozzáállást,helyzetfelméréstésszaktudástkívánt.Arészvénye-
sekpedig ilyenkészségekkelebbenastruktúrábannemrendelkezhettek.valójában
egykapitalistavállalkozásmunkamegosztásistratégiájával találkozunk itt:az igazga-
tóságválika legfontosabbdöntéshozószervvé, javaslataitaközgyűlésszintekivétel
nélkülmegszavazza.Azalábbiakbanéppenezértkülönfoglalkozommajdazigazgató-
ságadományozásistratégiájával.16

Apénzintézettörténeténekelsőkrónikása,jónásjános17 1856-tóldatáljaazado-
mányozáskezdetét.Azárszámadásokbanelőször1857-benfordulelőilyentétel,még-
pedig 420 forint értékben egy gyermekkórház támogatásáról („beitrag zum
stiftungsfindedeshiel.Franzjosefkinder-spital”).Azerrőlszólódöntésszülethetett
egyévvelkorábban.18

Azadományozottak tételes felsorolásaelőször1883-ban jelenikmegakétnyelvű
(magyar–német) zárszámadásokhoz csatolt jegyzékekben.kivételesenegy jegyzéket
tartalmaz az 1876-os közgyűlési jegyzőkönyv is, ami bizonyítja az adományozás cél-
csoportjainakkialakultstruktúráját.19 Az1880-asévektőltehátmárjólvizsgálhatóaza
kommunikációscsatorna–azárszámadásokvégénmegtalálhatójegyzékek–,amely
arészvényesekésanyilvánosságfeléközvetítetteazadatokat.ezekajegyzékek,ame-
lyekazadományozásban részesült szervezetek, szociális intézmények,köztestületek
ésritkábbanmagánszemélyekpontosmegnevezéséttartalmazzák,kétrészbőlállnak:
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20A 100 éves Bratislavai I. Takarékbank 1942,16.p.
21 Apénzintézetlevéltárigyűjteményénekrendezésealattmostanábankerültelőadíszkútfel-

állításátmegörökítőalapítványioklevél,amelyazigazgatókeredetialáírásaitistartalmazza.
Aszövegbenazalkotásrólkészített fényképre ishivatkoznak,ezazonbannemtalálhatóa
dokumentummellett.valószínűlegelkallódott.

22 ANbs,bPsb,inv.č.57,výročnésprávyazáznamyzvalnýchzhromaždení(1843–1891),A
Pozsonyii.TakarékpénztárigazgatóságaésfelügyelőbizottságánakjelentéseésXliv-ikévi
zárszámadásaaz1885.üzletévről.4–5.p.

azigazgatóságáltalazévfolyamánjóváhagyottkisebbésaközgyűlésáltalakövetke-
zőüzletiévreadományozottösszegekből.

A takarékpénztár jótékony és közhasznú adományainak a következő periódusait
különíthetjükel.

Azelső,majdnemmásfélévtizedrőlnemállnakrendelkezésünkreforrások.jónás
ugyanjelziaszórványosadományozást,ezazonbanaforrásokbannemkövethetőnyo-
mon.1857-tőlmártudatos,demégkismértékűadományozáskezdődik.enneknagy-
sága1884-tőlkezdnövekedni.Az1870-esévekelejénekpozitívadatai(pl.1872-ben
többmint5ezerforint)kivételtképeznek,agazdaságiválságelőttikonjunktúráhozköt-
hetők.Ajótékonycélúadományokmajdnégyszeresvisszaesése1876-banazújkeres-
kedelmi törvény rendelkezéseivel állt összefüggésben, amelyek következtében az
értékpapír-állományérzékenyveszteségetszenvedett.20

Az1880-asévekközepétől1913-igívelőidőszakotméltántekinthetjükapénzinté-
zetlegfontosabbéslegeredményesebbtámogatásikorszakának.enneklegfőbbjegyét
azadományozottakkörénekállandóságábanésahosszútávúkulturális,művészetiés
építészetitervek(díszkút,várostörténetikötet,székház)megvalósításábanjelölhetjük
meg.Az1885-ötkövetőnégyévlegnagyobbmértékűajándékozásiakciójaapozsonyi
Ganümédész-kútkivitelezésénektámogatása,összesen20ezerforintértékben.

Atörténetnekelőzménye isvolt.Az1776-banemeltelsőszínházépülethasznave-
hetetlennévált.Azújépületetaváros1884–1886közöttépíttette,és„azépítkezés
idejealattfelmerültazoneszme,milymódonjárulhatnaahelybenszékelőelsőtaka-
rékpénztáravárosáltalépítendőszínházdíszítéséhez”.21 Avárosiszínházépítésibizott-
ságmegkeresteabankot,hogyaszínházinézőtérmennyezeténekdíszítéséttámogas-
sa.Abankigazgatóságaazadományozásáltalazonbanelsősorbanazintézménytekin-
télyétkívántaemelni,ezértmásképpgondolkodott:„célszerűbbnekésintézetünkmél-
tóságánakmegfelelőbbnektalálta,Pozsonyszab.kir.városairántiáldozatkészségétaz
általtanúsítani,hogyamagasabbműízlésnekmegfelelő,állandóésmaradandóemlé-
külszolgálódíszkútnakazújszínházelőttitérenvalófelállításátajánljaatiszteltköz-
gyűlésnek.”22 Amunkáraapozsonyiszületésű,bécsbenalkotóTilgnerviktortkértékfel.
Aszobrásszal1885.október28-ánkötöttekideiglenesszerződést,amelyetakövetke-
zőévben,aközgyűlésjóváhagyásautánvéglegesítettek.Aközgyűlésakövetkezőkép-
penhatározott:„apozsonyiiső takarékpénztár,melyavárosihatóságoltalmaalatt,és
avárosiéskörnyékbelilakosságbizalmafolytánalegjobbanszervezettpénzintézetté
emelkedett,avárosirántielismerésének,hálájának,legőszintébbrokonszenvénekés
áldozatkészségénekállandójeléülazújszínházelőttfelállítandódíszkutatavárosnak
ajándékul szenteli.” Tilgner a művet 1888. április 1-jére készítette el, és a mintát

a Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége... 67
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XV

I. évfolyam
  2

0
1

4
/3

, S
om

orja



23 lásdazalapítványdokumentumátapénzintézetfondjában.jelenlegmégbesorolatlan.
24 A 100 éves Bratislavai I. Takarékbank 1942,19–20.p.Az1883–1886közöttiszámadások-

banezekazösszegeknemfordulnakelő.
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ugyanabban az évben, a császár uralkodásának 40. évfordulójára szervezett bécsi
nemzetköziképzőművészetikiállításonbemutatta.Adíszkútmárványbólkészülttalap-
zatátsendleinAntalvárosi főmérnökvezetésealatt1888júniusábanállítottákfel.A
talapzatbaazalapítványrólszólódokumentumot,adíszkútrólkészült fényképetésa
bankfontosabbirataithelyeztékel.23

Aszökőkútmáigavároslegbecsesebbműemlékeiközétartozik,épségbentúléltea
20.századviszontagságait.Ganümédészelrablásánakmitológiai jelenetétábrázolja,
az állatfigurák a duna gazdag vízi világára utalnak. A talapzat almási márványból
készült,abronzszoboralakokatabudapestibeschornercégöntötte.Adíszkútonmeg-
találhatóTilgnerésatakarékpénztárneveis.

kivételesesetvoltFadruszjánostámogatása.Apénzintézetcélirányosanegyesü-
leteketésközintézményeket támogatott,a tanulóiösztöndíjakkisebbtételeket jelen-
tettek,snemvoltakszemélyreszólóak.Adiákokatsegélyzőalapokatleszámítvaezek
astipendiumokkéthelyioktatásiintézményhezkötődtek,1896-tólazorsolya-apácák
tanítónőképzőiskolájáhozésrégebbtőlavincellériskolához.Fadruszjánostehetségé-
reTilgnerviktorfigyeltfelegypozsonyikiállításon1883-ban,éselismerésselszóltmun-
káiról. A takarékpénztár vezetőségeezekutánajánlott felnekinégyévesösztöndíjat
(összesen 12 ezer forintot) Tilgner bécsi műtermében folytatott tanulmányaihoz.
Fadruszatámogatásárólkésőbbsemfeledkezettmeg,az1897.május16-ánfelavatott
MáriaTerézia-szobormodelljétapénzintézetnekajánlotta.24

A pénzintézet 1892-ben ünnepelte alapításának félszázados évfordulóját, és a
bankvezéreknemcsekélybüszkeséggeltekintettekvisszaazintézetmúltjáraésgaz-
daságieredményeire:

„jelenjelentésünkszűkkeretébentehátafelettvalóörömünkésmegelégedésünk
kifejezéséreszorítkozhatunk,hogyintézetünkszerénykezdetbőlkiindulva50évalatt
hazánkvidékitakarékpénztáraisorábanatöbbitmesszetúlhaladóelsőhelyretudott
emelkedni,ésemelkedésearányábanPozsonyvárosaésvidékeérdekeitszolgálni.

intézetünknemcsakhazánkban,hanemegészeurópábanisazelsőtakarékpénz-
tárvolt,mely részvénytársaságiszervezettelkezdettemegműködését,és így intéze-
tünkvetettemegazalapot,melyenatakarékpénztári intézményhazánkbanmeggyö-
keresedettésnagyfontosságúnemzetgazdaságitényezővéfejlődött;miutánnemcsak
amásalaponlétesültPestiHazaielsőTakarékpénztárvetteátintézetünkrészvénytár-
saságiszervezetét,hanemmajdnemmindentöbbihazánkbanazótakeletkezetttaka-
rékpénztárisapozsonyimintátfogadtael–ésezenalaponteljesítifontosközgazda-
ságimisszióját.

intézetünkszervezetesügyvezetése–azüzletkörtágultávalkoronkintmódosítva
ésjavítva–alefolyt50évalattmindenkoréspedignemcsakacsöndesfejlődéskor-
szakában,hanemalegzivatarosabbidőkbenésalegsúlyosabbközgazdaságimegráz-
kódtatásokalkalmávalisteljesenbeváltolyannyira,hogyazegészhosszúidőtartam
alattnemvoltpercz,amikor intézetünkbetevőhitelezői irányábankötelezettségeita
legpontosabbannemteljesítettevolna.
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25 ANbs,bPsb,inv.č.57,výročnésprávyazáznamyzvalnýchzhromaždení(1843–1891),A
Pozsonyii-sőTakarékpénztárigazgatóságaésfelügyelőbizottságánakl-ikjelentéseészáró-
számadásaz1891-iküzletévről.3–4.p.

26 jónásjánosmunkáját600példánybannémetülés800példánybanmagyarulnyomtattákki.
ANbs,bPsb,inv.č.8,zápisniceriaditeľstva(1885–1892),1891.november28.igazgatósá-
gi jegyzőkönyv.ortvayköteténeknémet fordításátbatka jánosvárosi levéltárosvállalta.A
100 éves Bratislavai I. Takarékbank 1942,20.p.

27 ANbs,bPsb,inv.č.57,výročnésprávyazáznamyzvalnýchzhromaždení(1843–1891),A
Pozsonyii-sőTakarékpénztárigazgatóságaésfelügyelőbizottságánakjelentéseésXliX-ikévi
zárszámadása az 1890. üzletévről. 1., 7. p. lásd uo. inv. č. 8, zápisnice riaditeľstva
(1885–1892), 1891. november 28. igazgatósági jegyzőkönyv. ortvay első kötete 8 ezer
forintbakerült.AFerencjózsefGyermekkórházújépületére25ezer,apozsonyikereskedel-
miakadémiaépületvásárlásáraszintén25ezerforintotszántak.AHegyiligethezcsatolt,az
intézetbirtokában lévő területetátengedtékavárosnak.2ezer forintotkiosztottakahelyi
szegényektámogatására.Az intézetihivatalnokokésszolgák6330forintotkaptak.Agyer-
mekkórházésazakadémiaépülete1894-rekészültel.
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ezen körülménynek, valamint azon iránynak, mely takarékpénztárunk ügyeinek
intézésébenmindenkorkövettetett–köszönhetnileginkábbaközönségnekbizalmát,
melyintézetünkörvendetesfelvirágzásánaklegfőbbtényezője.

detakarékpénztárunkaközönségrészérőlvalófelkeresésemegbízhatóhévmérője
a társadalmi állapotoknak is, és így intézetünk felvirágzása egyúttal közönségünk
józanságának,szorgalmánakéstakarékosságánakisbizonyítéka–úgy,hogyamijubi-
leumunkezenhárompolgárierénynekisamegünneplése;ésígykettősazünnepély:
azintézetünketfelkeresőközönségéésamiénk.

Hogymennyirefelelmegintézetünkhumanitáriushivatásánakis–annakbizonyí-
tásáulelégmegemlíteni,hogyhazánkbannincspénzintézet,melyjövedelmébőlarány-
lag annyit szánna évenként közhasznú és jótékonysági célokra, mint a Pozsonyi i.
Takarékpénztár.

Haladjontovábbraistársaságunkazeddigkövetettúton,maradjonfennközöttünk
továbbáisahagyományosszellem–ésintézetünktovábbraisfejlődniésvirulnifoga
társadalmakhasznáraésdíszére!eztadjaazég!”25

ezazönképtermészetesenjócskántartalmazottsúlyeltolódásokat(kontinentálisés
hazaielsőség,a filantrópiakiemeltszerepe),azonbankét fontos ténysemmiképpen
sem vitatható el az intézménytől: a takarékpénztár a pozsonyi társadalom szerves
részétképezte,éssikeresműködésétahelyipolgárságtámogatásánakköszönhette.

1891-ben,ajubileummiatt,nemgondoltakosztalékemelésre,hanemanyereség-
nekeztarészétfélretettékazévfordulóra.ortvayTivadarakadémiaitanárt,történészt
ésrégésztaváros,jónásjánost,akereskedelmiakadémiaigazgatójátpedigapénz-
intézettörténeténekmegírásávalbíztákmeg.26 Továbbiadományokatpozsonyiszociá-
lisésoktatásicélokrakülönítettekel,illetveatakarékpénztárhivatalnokainakésszol-
gáinakjuttattak,„hűség[ük]ésszorgalm[uk]elismeréseül”.27

1892-benakulturálisésvárosszépítőcélterületekhangsúlyosabbanjelentekmeg
a pénzintézet támogatási rendszerében. A bank finanszírozta a ligetfalui díszkertbe
áthelyezettFerenc-rendigótikus torony rekonstrukcióját.A„gótstylű”emléktornyota
honfoglalásésállamalapításmegünnepléséreszánták,helyreállítására8ezerforintot
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28 ANbs,bPsb,inv.č.58,výročnésprávyazáznamyzvalnýchzhromaždení(1892–1916),A
Pozsonyi i-ső Takarékpénztár igazgatósága és felügyelő bizottságának liv-ik jelentése és
zárószámadásaz1895-ikiüzletévről.3.,5.,14.p.Az1893–1895közöttiszámadásokbanez
azösszegnemszerepel.ebbenaháromévben600forintotfordítottakatoronyhelyreállítá-
sára.

29 ANbs,bPsb,inv.č.58,výročnésprávyazáznamyzvalnýchzhromaždení(1892–1916),A
Pozsonyii-sőTakarékpénztárigazgatóságaésfelügyelőbizottságánaklii-ikjelentéseészáró-
számadásaz1893-ikiüzletévről.3.p.

30 ANbs,bPsb,inv.č.58,výročnésprávyazáznamyzvalnýchzhromaždení(1892–1916),A
Pozsonyi i-ső Takarékpénztár igazgatósága és felügyelő bizottságának liii-ik jelentése és
zárószámadásaz1894-ikiüzletévről.3.,14.p.APozsonyii-sőTakarékpénztárigazgatósága
ésfelügyelőbizottságánaklvi-ikjelentéseészárószámadásaz1897-ikiüzletévről.3.,14.p.
APozsonyii.TakarékpénztárigazgatóságaésfelügyelőbizottságánakliX.évi jelentéseés
zárószámadásaz1900.üzletévről.5.,14.p.APozsonyii.Takarékpénztárigazgatóságaés
felügyelőbizottságánaklXiii.évi jelentéseészárószámadásaz1904.üzletévről.3.,15.p.
stampfelkárolynál1895-bena2.kötetelsőrésze,1898-banamásodikrész,1900-bana
harmadikés1903-bananegyedikjelentmeg.Az1894-benkiadott3.kötetmellékletettar-
talmazott.Anegyedikkötetkésőbb,1912-benjelentmeg.

31 ANbs,bPsb,inv.č.24,zápisnicezvalnýchzhromaždení(1908–1925),1914.február2.köz-
gyűlésjegyzőkönyve.

32 ANbs,bPsb,inv.č.58,výročnésprávyazáznamyzvalnýchzhromaždení(1892–1916),A
Pozsonyi i-ső Takarékpénztár igazgatósága és felügyelő bizottságának lvi-ik jelentése és
zárószámadásaz1897-ikiüzletévről.3.p.

33 ANbs,bPsb,inv.č.58,výročnésprávyazáznamyzvalnýchzhromaždení(1892–1916),A
Pozsonyi i. Takarékpénztár igazgatósága és felügyelő bizottságának lXiii. évi jelentése és
zárószámadásaz1904.üzletévről.3.p.uo.APozsonyii.Takarékpénztárigazgatóságaésfel-
ügyelőbizottságánaklXiv.évijelentéseészárószámadásaz1905.üzletévről.3.,5–6.p.
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fordítottak.Akulturálisemléketavárostulajdonábaadtákát.Továbbiösszegekkela
városiszépítőegyletettámogatták.28

Pozsony történetének első kötete 1892-ben jelent meg, de a városmonográfia
későbbimunkálataitissegítették.1893-banígyírtakerről:„Tekintettelatudósszerző
által nagy buzgósággal és fáradsággal összegyűjtött forrásanyagának gazdagságára,
legalábbismég két kötetnek amegírására lesz szükség, hogy a város büszkeségét
képezendő munka kezdetéhez méltóan befejeztessék.”29 A sorozat újabb kötetei a
bankjelentősanyagitámogatásávalláttaknapvilágot.Aszerzőihonorárium,szerkesz-
tésimunkákéskiadásiköltségek1894és1905közötttöbbmint25ezerkoronáttet-
tekki.30 Afolytatástistervezték,amitaszerző1916.évihalálaakadályozottmeg.31

városépítészetiszempontbólazúj intézetiépületgondolataváltérdekessé.Azigaz-
gatóság1897-ben„egyamaiigényeknekésaközönségkényelménekmegfelelő,egyút-
talvárosunkfőterétdíszítőújintézetiépületemelésénekeszméjével”kezdettfoglalkozni.
Atelekvételiproblémákelkerülésevégettmárelőreházakatvásároltak.32 Atervmagvaló-
sításaazonbanelodázódott.Amegfelelőnagyságúszékházproblémájaújra1904-ben
merültfel.ráegyévreadöntésismegszületett.Ahivataloshelyiségekszűkösségeugyan
egyújépületet igényeltvolna,azonbanazügyfélszolgálatésabiztonságos„páncélszo-
bák”érdekébenátmenetilegmégisarégihelyiségekkibővítésérőlhatároztak.33 Ataka-
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34100 éves Bratislavai I. Takarékbank 1942,12.p.jelenlegazépületbenaČeskoslovenská
obchodníbankafiókjatalálható.

35 ANbs,bPsb,inv.č.58,výročnésprávyazáznamyzvalnýchzhromaždení(1892–1916),A
Pozsonyi i.Takarékpénztár igazgatóságaésfelügyelőbizottságánaklXXiii.évi jelentéseés
zárószámadásaz1914.üzletévről.3.,5.,10.p.uo.APozsonyii.Takarékpénztárigazgató-
ságaésfelügyelőbizottságánaklXXv.évijelentéseészárószámadásaz1916.üzletévről.5.,
10.,13.p.uo.APozsonyii.TakarékpénztárigazgatóságaésfelügyelőbizottságánaklXXvi.
évijelentéseészárószámadásaz1917.üzletévről.3.,5.,10.p.

a Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége... 71

rékpénztárvégülfennállásavégéigalőrinckapuutcaésaHalász-kapufelévezetőutca
sarkántalálható,1846-banépültszékházbanműködött.34

1. grafikon. Apénzintézetadományainakmegoszlása(1857–1919)

Azösszegek1899-igosztrákértékűforintban,1900-tólkoronábanértendők.1900-tólazugrás
csaklátszólagos,mertazaranykorona1892-esbevezetésévelegyforintkétkoronátért.Ataka-
rékpénztárkönyvelése1900-banálltátakoronára.

Azadományozások legfontosabb jellemzőjének1913-iga stabilitást jelölhetjükmeg,
amiatakarékpénztár„törésnélküli”fejlődésénekvoltazeredménye,báraz1893-tól
adatolhatópénzfelesleg folyamatoskihelyezésigondokatéskamatkieséstokozott.A
juttatásokraazadományozottakévrőlévrebiztosanszámíthattak.

Avilágháborúsévekabanktámogatásirendszereszempontjábóliskülönlegesek-
nektekinthetők.Azüzletmenetmódosulásatapasztalhatóekkor,amitajelzálogokés
váltókcsökkenése,afolyószámlaadósoknövekedésejellemzett,éspénzbőség,illetve
betétmoratóriumbefolyásolt. Az üzletpolitika fő célja amobilitásmegőrzése lett.35 A
háborúáltalelőidézettújtársadalmihelyzetreapénzintézetnekisreagálniakellett,ami
az adományozás szerkezetében idézett elő változásokat, jelentősen megnőtt a
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Katolikus néptanítók nyugdíjalapja 1876-tól 21,9
Ganümédész-kút 1883–1888 20
Pozsonyi Kereskedelmi Akadémia 1885-t l 17,1
Pozsony város története 1894–1905 15,2
Pozsonyi vincellériskola (3 diákösztöndíj) 1883-tól 9,9
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36 Adolgozatbanszereplőadatokésgrafikonoksajátszámításokonalapulnak.Aszámításokat
az évimérlegek és számadások alapján végeztem. A kialakított adatbázis az 1883–1919
közöttiidőszakbanazonosított232adományozásttartalmazza.Aforrásokakövetkezőhelye-
ken találhatók: ANbs, bPsb, inv. č. 57, výročné správy a záznamy z valných zhromaždení
(1843–1891),uo.1.doboz,výročnésprávy,správyzvalnýchzhromaždení(1844–1884),uo.
inv. č. 58, výročné správy a záznamy z valných zhromaždení (1892–1916), uo. 3. doboz,
výročnésprávy,správyzvalnýchzhromaždení(1904–1920).jónásjánospénzintézet-törté-
netében az adományok pontatlanok, mindig a következő évre vonatkoznak. (jónás 1892,
94–95.p.)

nagyobbösszegűszociálisadományokszáma.Akatonai szolgálatrabevonultakcsa-
ládjainaksegélyezése,avöröskereszthelyifiókjaésazorosztámadáskövetkeztében
károkatszenvedett,akárpátokészakkeleti részein található falvakújjáépítése,vala-
mintazerdélyimenekültekkaptaknagyobbtámogatást,összesentöbbmint12ezer
koronát.kisebbösszegeketjuttattakakatonáközvegyeinek,árváinakésarokkantak-
nak. A háborús évek üde színfoltja a pozsonyi tudományegyetem diákotthonainak
támogatása a háború utolsó évében. végül fontos szerepet vállalt a pénzintézet a
monarchiaszéthullásánakévébenis.Avárosbizonyosközigazgatásifunkcióinakellá-
tására,aköz-ésvagyonbiztonságmegőrzésére1918őszénalakultpozsonyinemzeti
tanács részére nyújtott jelentős nagyságú adományt, ami az évi adományok 35%-át
alkotta.36

AzadományokföldrajzimegoszlásátvizsgálvaegyértelműenbizonyíthatóPozsony
városánakcélzotttámogatása.A232pénzjuttatásból201Pozsonybairányul,amiaz
összes87%-át teszi ki. Anempozsonyi segélyek (9%)egyszerieknek tekinthetők,és
majdnemfelerészükhazai tűz-ésárvízkárosultaknak jutott,desegítségetnyújtotta
pénzintézetaz1885-össpanyolországiésaz1905-ösmessinaiföldrengéskárosultjai-
nak is. Adott továbbá Pozsonymegyén kívüli „ínségesek”megsegítésére (Csallóköz:
1888,árva:1892),s1904-tőlfolyamatosantámogattaadunaszerdahelyikórházatis.

A kulturális adományok kisebbek voltak. 1883-ban Arany jános emlékszobrára,
1897-ben az isaszegi honvédszoborra adományoztak. A támogatásban részesült
megyeihatáskörűegyesületekköresemvoltnagy,hármatsegítettek(gazdaságiegye-
sület,közművelődésiegyesület,néptanítókegylete),deezekfontosgazdasági,oktatá-
si, népművelési és szociális feladatokat láttak el. A takarékpénztár mindhármat
1883–1884-tőlpártfogolta,összesen13,5ezerforinttal,köztükkülönösenagazdasá-
giegyesületet.

AtovábbiakbanapozsonyiésPozsonymegyeiadományokmegoszlásátelemzem.
ebbeacsoportbasoroltamazországosjellegű,deavároshozkötődőcsekélyszámú
kiállítástámogatását(apénzintézetekésiparosok1895-ösezredéveskiállítása,1902-
es mezőgazdasági kiállítás) és azokat a kezdeményezéseket, amelyekben pozsonyi
részvételkimutatható(pl.aháborúalattiszociálissegélyezés).Afelállítottkategóriák–
oktatás-ésegészségügy,szociáliséskulturáliscélok–,deaszervezeti-egyesületikere-
teksem tekinthetőkszilárdaknak,hanemátjárhatók.Példáuladiáksegélyezéselhe-
lyezhetőazoktatásiésaszociálisterületenegyaránt,amunkás-betegsegélyzőegylet
besorolhatóazegyesületiésegészségügyicsoportbais.Azegyesületekrendiésfele-
kezetimegoszlásaszinténsegédkategória,mertmegfogalmazottcéljaikéstevékeny-
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a Pozsonyi I. Takarékpénztár közhasznú és jótékonysági tevékenysége... 73

ségi körük a város társadalmi életének szélesebb spektrumát ölelte fel. Az egyházi
kategóriábasoroltammindenolyanszervezetet,legyenazszociálisvagyosztályjellegű,
amely a megnevezésében, önmeghatározásában utalt a felekezeti hovatartozásra.
Tehát ezek a képlékeny kategóriák csupán az adományozások célterületeit kívánják
nagyonóvatosanjelezni.

2. grafikon. Azadományozásokcélterületei(1883–1919,forintban)

Ajobbértelmezhetőségkedvéértakoronaösszegeketatovábbiakbanisforintokraalakítottamát.

várakozásommal ellentétben a takarékpénztár adományozási stratégiájában nem a
kulturálisszférakapottprioritást,hanemaszociálisügyek(44%).Asokszínűvárosikul-
túraamásodikhelyrekerült(27%),megelőzveazoktatásügyiintézményekneknyújtott
adományoknagyságát(21%).Azegészségügysegélyezésekisebbaránytértel(8%).

1. táblázat. Alegmagasabbadományozásbanrészesültszervezetekésalkotásokjegy-
zéke(ezerforintban)

Apozsonyiegyesületekkörébe33szervezetetsoroltam,köztükkétországosegyesület
helyifiókját.Azegyházakhozkapcsolódókatittnemvettemfigyelembe.általánostevé-
kenységi körük szerint helyeztem el őket a szakmai, kulturális, szociális és egyéb
mezőkben.Profiljuk sokesetben természetesennemállapíthatómegegyértelműen.
Példáulapozsonyilövésztársaságvagyazenészekegyleteelhelyezhetőakulturálisés
aszakmaiterületenis.Azegyházizeneegyesületpedigvalamelyikfelekezethez,való-
színűlegakatolikussághozköthető.Többmintháromévtizedalatthatszervezetkapott
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74 Gaucsík István

nagyobbarányútámogatást:kétszakmai(képzőművészetiegyesület,orvos-éstermé-
szettudományi társaság), két kulturális (városi szépítészeti egylet, zeneegyesület) és
kétszociálisirányultságú(FerencjózsefAlapítvány,vöröskereszthelyifiókja).

3. grafikon. Apozsonyiszékhelyűegyesületektevékenységiterületszerintimegoszlása
ésazadományoknagysága(1883–1919,forintban)

4. grafikon. Alegnagyobbtámogatásbanrészesültpozsonyiegyesületek(1883–1919,
forintban)

Atakarékpénztáradományozásaibankiemelthelyetfoglaltelazegyházakoktatásiés
szociálistevékenységénekhosszútávúfinanszírozása.Akatolikusésevangélikusjelle-
gűszervezetektevékenységénekdotálásában,annakellenére,hogyszámarányukvaló-
jábanmegegyezett, jelentőskülönbségvolt.Akatolikusok2,5-szernagyobb támoga-
tásbanrészesültek.ezdöntőenakatolikusnéptanítóknyugdíjalapjárafordítottössze-
geknekvoltköszönhető,amelyekazösszes ilyen irányúadomány37%-átalkották.A
leginkábbtámogatotttovábbikatolikusintézményekközötttaláljukakatolikusápoldát
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Az 1883–1919 közötti összes adomány forintban 59 580 24 050 3 500 10 895
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37 Apozsonyizsidóságtörténetéhezl.sas2005,269–284.p.
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(8%),aMáriaárvaházat(6%),azirgalmasokkórházát(6%),aszentkeresztrőlNevezett
irgalmasNővérekrendjét(6%)és1890-tőlaszentMárton-dómhelyreállításimunkái-
naktámogatását(5%).Azevangélikusoknálakórház(13%),adiakonisszaintézet(12%)
és líceumápoldája (9%)számítottapénzintézetáltal leginkábbpártfogoltakközé.A
reformátusokalulreprezentáltakalistán.Avizsgáltkorszak36évealattcsupánahit-
községszegényalapjátésatemplomépítésrelétrehozottalapottámogattaapénzinté-
zet,aminemholmidiszkriminatív támogatásipolitikára,hanemapozsonyi reformá-
tusság felekezeti önszerveződésének történeti megkésettségére vezethető vissza.
(Peres2004)Az izraelita felekezetortodoxésneológ irányzatánakszegényalapjaiés
mindkéthitközségnőegyletefolyamatostámogatásbanrészesült.Azizraelitajótékony-
sági-szociálisintézmények(öregotthon,népkonyha,kisdedóvó,árvalányokegyesülete)
felkarolása1893-tóladatolható.37

2. táblázat. Atámogatásokmegoszlásafelekezetekszerint

Azigazgatóságadományai1883és1899közöttévenkéntátlagosan10404forintot,
1900és1918között18712koronáttettekki.Háromévszázalékosarányaemelkedik
ki az évi összes adományból (1885, 1893, 1894). ezeket olyan egyszeri, nagyobb
összegekemeltékmeg,amelyekkelasürgősebbvárosioktatási,szociáliséskulturális
ügyeket finanszírozták. ilyen volt 1885-ben az evangélikus aggok gyámoldájának, a
kereskedelmiakadémia,avárosikönyvtár1893-asévimegalapításánakésráegyévre
ortvayTivadarvárosmonográfiájánakatámogatása.Azelsővilágháborúkitöréséigaz
igazgatóság három nagyobb összeget adományozott. A szent erzsébet Gyermekott-
honnak1907-ben,aPetőfi-szoborra1911-benésavárositűzkárosultakjavára1913-
ban. A háborús évek rendkívüliségét az igazgatósági adományok is jelzik. A testület
általkiutaltösszegek1914-benés1918-banközelítettékmegaz1893-asés1894-es
békebeliösszesintézetiadománylegmagasabbszázalékosarányát,amely1893-ban
33%-ot,1894-benpedig40%-ottettki.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000 Szakmai
egyesületek

Kulturális
egyesületek

Szociális
irányultságú
egyesületek
Egyéb
(sport,
t zoltóság)

 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000 Városi Szépítészeti
Egylet

Egyházi
Zeneegyesület

Magyar
Vöröskereszt Egylet
pozsonyi fiókja
Pozsonyi
Képz m vészek
Egylete
Orvos- és
Természettudományi
Társaság
Ferenc József
Alapítvány

 
 
 
 Katolikus Evangélikus Református Izraelita 
Egyesületek, szervezetek, alapok száma (árvaház, 
gyámolda, ápolda, segély-, nyugdíjalap stb.) 

15 14 2 7 

Oktatási és nevel  intézmények száma (kisdedóvó, 
diakonisszaintézet)  

– 1 – 1 

Kórházak 1 1 – 1 
Különféle támogatások száma (templomjavítások) 9 2 1 2 
Az 1883–1919 közötti összes adomány forintban 59 580 24 050 3 500 10 895 
 

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XV
I. évfolyam

  2
0

1
4

/3
, S

om
orja



38 ANbs,bPsb,inv.č.22,zápisnicezvalnýchzhromaždení(1876–1892),1892.február28.
közgyűlésjegyzőkönyve.

39 Amásodik,márténylegeskritikajabloniczkyjánosnevéhezfűződik,aki1919-benazado-
mányozásokmódjátisszóvátette.szerinteazigazgatóságtevékenysége„nélkülöziaszociá-
lisvonást(...),sazaprójótékonycélúadományokhelyettcélszerűbbnektartanáegynagyobb
összegnek egy szociális vagy kulturális célra való fordítását.” ANbs, bPsb, inv. č. 24,
zápisnicezvalnýchzhromaždení(1908–1925),1919.február2.közgyűlésjegyzőkönyve.

76 Gaucsík István

5. grafikon. Atakarékpénztárigazgatóságánakadományai(1883–1918)

Azösszegek1899-igforintban,1900-tólkoronábanértendők.

„visszatekintveamúltbaésszemelőtttartvaajelent”

ezeketaszavakatGervayNándor,atakarékpénztárnegyedikelnökeaz1892.február
28-iünnepiközgyűlésen,azintézettevékenységétméltatvaintéztearészvényesekhez.
szerinte a banküzletfilozófiájának lényegét alkotta a pontosabbannem részletezett
hagyománytiszteletésajelenrevalóodafigyelés.38 Miregondolhatott?Arraazüzletme-
netre,amely„szolid”voltésóvatos,későbbikritikusaszerintazonban„lassúésnehéz-
kes”hitelezésjellemezte,deavárositársadalomfejlesztésétisszándékaiszerintsegí-
tette?Azelnökpatetikusszavaicsakazalkalomhozmértfelszólalásdíszeivoltak?vagy
afennköltszavakmögött,agondolatokmélyszövetébenmást,racionálisokokatkeres-
sünk?Az1892-estőkeemeléstkiváltóindokokatvagyajubileumiadományokfelosz-
tásakörülkialakultelső,bárformálisvitahátterét?39

keressünk más nézőpontot: város és bank kapcsolatán keresztül értelmezzük
GervayNándor,atakarékpénztárelnökénekgondolatát.általánosanannyiismert,hogy
Pozsonyahelyibankoknakköszönhetőenválta20.századelejéreanyugat-magyaror-
szági„modernizációsékben”regionálispénzintézetiközponttá.(Gál1998,461.p.–3.
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40 Pozsonynak amagyarországi városhálózatban elfoglalt helyzetére l. beluszky–Győri 2003,
199–238.p.

41 Amikrotörténetimódszeralkalmazásávalapozsonyibankelitésahelyitársadalomkapcso-
latrendszerétlehetnevizsgálni.APozsony-kutatásokújirányátösztönözhetiTóthárpádmun-
kája.(Tóth2009)

42 Azadományozottakmég1919-benhozzájutottakakiutaltösszegekhez,azonban1924-iga
gazdasági-pénzügyiválság,illetveátalakulásokoztaanyagiveszteségek,apiacátrendeződés
ésacsehszlovákhitelszervezetbevalóintegrációkövetkeztébenfelsemmerültbármiféleköz-
hasznúadományozásiakció.Apénzintézetahelyihitközségektámogatására1924-tőlkezdett
folyósítaniadományokat.Azintézetjubileumiévkönyveszerint1919és1940között356648
koronátfordítottakadományokra.(A 100 éves Bratislavai I. Takarékbank 1942,32.p.)
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ábra; beluszky 2002, 19., 24. p.) jelenleg keveset tudunk a Pozsonyi i. Takarék-
pénztárnak–ésatöbbiintézetnek–avárosfejlődésétdinamizálótevékenységéről.40

Abbanazesetben,hanemcsakahitelekés tőkeérdekeltségekvizsgálatáraszorítko-
zunk, és figyelmünket nem szűkítjük le csupán az ipari és kereskedelmi szférára,
hanemapolgáritársadalomfeléirányuló,annak„igényével”tisztábanlévőbankelitet
feltételezve,a tanulmánybanbemutatottéselemzett jótékonyésközhasznúadomá-
nyozásokatis idesoroljuk,megnőértelmezésünkmozgástereésegyszínesebbtársa-
dalmialapozottságúpénzintézet-történettárulszemünkelé.41

Az1883-tól1919-igmegvizsgáltadatokbólleszűrhető,hogyatakarékpénztártámo-
gatásirendszerébenaszociáliscélokratörténőajándékozáskapottelsőbbséget,ami
nemjelentetteegybenavároskulturálisélete,oktatásiésegészségügyi intézményei
támogatásánakelhanyagolását,azutóbbiakraegyszerűenkisebbnagyságúösszege-
ketosztottakszét.Azadományozásokatállandóságéskiegyensúlyozottságjellemezte.
Atakarékpénztártámogatásistratégiájábanapozsonyiszervezetekéskezdeményezé-
sekmindigelsőhelyenálltak.ezabanktevékenységnemcsaka városfejlesztéseket
támogatta,apolgári identitást,„életviteltéserényeket”erősítette,hanemahitelinté-
zetiönképetpozitívanalakítótényezőkéntismegjelent.ezazirányvonalazelsővilág-
háborúutánapozsonyi társadalomátalakulásávalegy időremegszakadt,éskésőbb
semérteelaszázadfordulókörüliévtizedekrejellemzőmértéket.42
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isTváN GAuCsík
PubliC beNeFiT ANd CHAriTAble ACTiviTies oF THe FirsT sAviNGs bANk iN PozsoNy (brATislAvA)
iN THe 19TH CeNTury

TheauthordealswiththehistoryoftheFirstsavingsbankinPozsony(bratislava),
themostsignificant rural financial institution inHungary in theeraofdualism.
This approach oversteps the narrow history of banking, as by analysing the
grantingandphilanthropicactivitiesofthebankinthe19thcentury,itopenspath
towardssocialhistory. intheintroductorypartofthestudy,theauthorgivesan
overview of the interpretations on the bank activities found in the special
literature written so far. The paper examines the ideological and conceptual
elementsofthese.itrevealstheapprovalmechanismsandthematerializationof
the communal aims of the bank, the societal, social, and cultural aspects of
granting documentable since 1857, financial grants approved by the board of
directors and shareholders (short-term and long-term sponsorships and
donations, operating costs, artistic scholarships, author fees). The period from
themiddleof the1880suntil1913canbeconsideredfor themostsignificant
granting era of the savings bank. The institution supported first of all urban
organizations,civicassociationsandchurches.Thevastmajorityofgrantswas
orientedonsocialandculturalareas.Financialassistanceplayedanotnegligible
roleinincreasingtheprestigeofthesavingsbankandthestrengtheningofthe
civilidentity.
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Azújkorelsőszakaszábanszámos„látványos”változási tendenciávalpárhuzamosan
lezajlottegykevésbépregnánsankimutatható,deannálnagyobbjelentőségűátalaku-
lási folyamat. A kora újkori ember sok tekintetben újrapozicionálta önmagát. ennek
keretében–azindividuumfelerősödésével–alapvetőenmegváltoztakazokaviszony-
rendszerek,amelyekalapjánakorabeliemberekelhelyeztékönmagukatavilágban.A
teljességigényenélkülemlíthetőatermészetésazemberviszonyrendszeréneknagy-
mértékűátalakulása.ezutóbbitleginkábbareneszánszésahumanizmusáltalfelerő-
sítetttermészettudományosérdeklődésnekszoktáktulajdonítani.Areformációsmoz-
galmaknakköszönhetőenalapvetőenmegváltozottazember–istenrelációmegítélése,
továbbáafölrajzihorizontbővülésénekköszönhetőenazembersajáttérbelipozicio-
nálása is fokozatos átalakulásonment keresztül. Az önreflexiónak az eddig említett
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TózsA-riGó ATTilA

Avárosiközösség„önolvasata”
reprezentációésközösségtudataPozsonynaktett

adományoktükrében(16.századivégrendeletianyag
információialapján)1

ATTilA TózsA-riGó 94(437.6)”15”
“self-reading”oftheurbancommunity.representationandcommunity 911.375(437.6)”15”
consciousnessinthelightofdonationstoPozsony(accordingtotheinformation 316.728(437.6)”15”
gainedfromtestamentsinthe16thcentury) 394(437.6)”15”

keywords:Pozsony(bratislava),cityhistory,bourgeoisie,bourgeoistestaments,bourgeoismentalityofearly
moderntimes.

1 AkutatásazeurópaiunióésMagyarországtámogatásával,azeurópaiszociálisAlaptársfi-
nanszírozásávalaTáMoP4.2.4.A/2-11-1-2012-0001azonosítószámú„Nemzetikiválóság
Program–Hazaihallgatói,illetvekutatóiszemélyitámogatástbiztosítórendszerkidolgozása
ésműködtetésekonvergenciaprogram”címűkiemeltprojektkereteiközöttvalósultmeg.A
hosszú távú kutatási projekt egyik módszertani kérdésfeltevése a hálózatkutatásnak
(Historical Network Research vagy historische Netzwerkforschung) a történettudományon
belülialkalmazhatóságátérinti.Afentimódszertanimegközelítéstaforrásadottságoklehe-
tőségeihezmértenmegfelelő„óvatossággal”kellbeépítenünkatörténettudománymódszer-
tanieszköztárába.eztszemelőtttartva,azokbanazesetekben,amikornemállnakrendel-
kezésre olyan tömeges jellegű források, amelyek segítségével valóban jól elemezhető és
másodlagosvagyharmadlagos(stb.) információshalmazokkalszolgálóhálózatokattudunk
felépíteni, inkább„csak”hálózatorientáltelemzési rendszertérdemeshasználni.Azelmúlt
évekkutatásaisoránadunaiútvonalmenténelhelyezkedővárosokközöttikomplexkapcso-
latrendszerelemzésénélahálózatorientáltmódszertantigyekeztem(ésigyekszem)ötvöznia
személyorientáltmegközelítésmóddal.Aszemélyorientáltmegközelítésteszilehetővéakap-
csolatrendszerbenszerepetjátszópolgárokelhelyezésétsajátvárosukközösségében,társa-
dalmistátusz,vagyonihelyzetvagyjelenesetbenaközösséggelfenntartottviszonyalapján.
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szegmenseimellett,illetverészbenazokváltozásainakköszönhetőenistermészetsze-
rűlegmegváltozottazindividuumésaközösségviszonyrendszereis.utóbbiváltozási
tendenciahosszútávonjólkövethetőakoraújkoripolgáriközösségeköndefiníciósatti-
tűdjeinkeresztül.jelenmunkábannincsmódbemutatnieztazátalakulásifolyamatot
többévszázadosvizsgálatikerettel.

A tanulmánycélkitűzésemind térben,mind időbenszűkebb:egymagyarviszony-
latban jelentős, európai viszonylatban közép- vagy inkább kisváros polgárainak,
Pozsonynakaközösség felégyakorolt reprezentációsgyakorlatátvizsgálomapolgári
végrendeletekegyspeciálisrendeléstípusánkeresztül.ezutóbbiakavárosrészéretett
adományok,avizsgáltidőszakpediga16.századmásodikharmada.2

elöljáróbanrövidenfelvázolomavárosrészéretettadományoktermészetét.Aváro-
siközösségésapolgárokközöttikontaktusnakavizsgáltadomány-,vagymásképpren-
deléstípusbantettenérhetőlecsapódásatulajdonképpenegyspeciáliskapcsolatként
értelmezhető.Ahálózatorientáltkutatásebbenazesetbenlehetőségetnyújtarra,hogy
atársadalomtérbelivetületétösszekapcsoljukakorabeliemberekközöttlétesültsze-
mélyes interakciók vizsgálatával. Pontosabban jelen elemzés során a térbeli vetület
kevésbéhangsúlyosanjelenikmeg,éselsősorbanapolgáriközösségenbelülispeciá-
liskapcsolattípusvizsgálhatóavirtuáliskapcsolatitérben.

Atanulmánytárgyátképező,avárosjaváratettrendelésekelőszörisegyirányúkap-
csolatkéntértelmezhetők,hiszen–legalábbisaforrásszűkenértelmezettinformációs
bázisánmozogva–nemmutathatókivisszacsatolás,azazavárosrészérőlnemvagy
csakkivételesesetbenérkezikközvetlenéskönnyeninterpretálhatóválaszegyörök-
hagyóáltalaváros javára tettadományra.Mindemellettakapcsolatkülönlegessége
azonbanelsősorbanabbannyilvánulmeg,hogyakontaktusegyikalkotóelemeazapol-
gár,akiaközösségjavárateszvalamilyenrendelést,amásikszereplőpedignemegy-
szerűenaközösségihálózategymásiktagja,azazegymásikpolgár,hanemmagaa
közösség,teháttulajdonképpenateljeshálózat.ilymódonvégeredménybenmegvaló-
sulahálózatformálódásegyikalapszabálya,nevezetesenkimutathatólegalábbhárom
hálózatiszereplő,másmegközelítésbőlviszontakontaktusnemértelmezhetőklasszi-
kushálózatikapcsolatként.Avizsgáltrendeléstípusokonkeresztültehát–kissépara-
doxmódon–aközösségihálózattagjainakateljeshálózattalfenntartottkapcsolata
elemezhető.egyszersmindkijelenthetőazatényis,hogyazadottkapcsolatakorabe-
liemberekvirtuáliskapcsolatihálózatábanlétezett,sőtnyilvánvaló,hogyaközösség-
gelfennállókontaktuskiemelkedőszerepettöltöttbeapolgárokgondolkodásában.3

ilymódonaszemélyeskapcsolatihálózatokonkeresztülleírhatóvirtuálistérnekegy
jelentős szegmensét elemezhetjük a fent említett adománycsoporton keresztül.
Hangsúlyozandó,hogyavirtuálistérlétrejöttevalósemberikapcsolatokonalapul,atör-
téneti korokban létező mindenkori emberek gondolkodásában szintén létezett ez a
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2 Az elemzés alapját képező forrás a második pozsonyi Végrendeleti Könyv (1529–1557).
Archívmestabratislavy(AMbMmb)4n2ProtocollumTestamentorum(PT)ii.

3 utóbbimegállapításhozl.mégkésőbbakorábbiidőszakhasonlóadományaivaltörténőegy-
bevetést. Azösszehasonlításból egyértelműenkiderül, hogya15–16. század fordulójához
képesta16.századközepérejelentősennőttavárosrészéretettadományoknakapolgárok
gondolkodásábanbetöltöttszerepe.
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hálózatistruktúra.Haaközösséggelfenntartottkapcsolatotcsakönmagábanigyekez-
nénkvizsgálni,úgyaztakorabelikapcsolatihálózatonbelüla„tisztán”virtuálisszfé-
rábautalhatnánk,azonbanéppenavárosrészéretettadományokezenvirtuáliskötő-
désnekmintegyfizikaimanifesztálódásakéntjelennekmegaforrásban.Afentiekfényé-
benérdemesrészletesenmegvizsgálnunkavárosjaváratettrendeléseket.Avizsgált
végrendeletianyagbantúlnyomórésztavárosi felsőésaközéprétegtagjainakavég-
rendeletét olvashatjuk. A pozsonyiProtocollum Testamentorum második kötete 388
testamentumot tartalmaz a korszakból. Az ezekhez a végrendeletekhez tartozó391
testálót két csoportra lehet osztani, annakalapján, hogymekkora vagyonról rendel-
keztek.4 Avagyonirétegekdefiniálásasorán–aVégrendeleti Könyv információimellett
– bevontam az elemzésbe az 1542/43-as pozsonyi adójegyzék és az 1538–1566
közöttipozsonyiTiltáskönyv idevonatkozóadataitis.5 Mindezekalapjánelkülönítettem
egy 106 főből álló vagyoni elitet (27,1%), a fennmaradó 285 örökhagyó csoportját
(72,9%)avárosiközéprétegtagjainakvélhetjük.

Amintaztmáremlítettem,avárosnaktettadományokból–afelsőésaközépréteg
reprezentációs igényemellett–részbenképetkapunkazegyespolgároknakaváros
közösségévelfenntartottkapcsolatárólis.Azidevonatkozóinformációkakegyesado-
mányokvizsgálatáhozhasonlórendszerbenelemezhetők.6 Alelkiüdvözüléselősegíté-
sevégetttettrendelésekettöbbcsoportbaoszthatjuk:szolgálhattakvallási,karitatívés
közösségicélokat.(jaritz1980,62.p.)Avárosnaktettrendeléseketis–mintaközös-
ségérttett„jótékonysági”cselekedeteket–akegyesadományokegyspeciálistípusa-
kéntértelmezhetjük.7 Avárosjaváratettrendelkezésekkiválóbetekintéstnyújtanaka
polgároknakaközösségrőlalkotottképébe.Az1529−1557közöttszületettmásodik
pozsonyi Végrendeleti Könyvben összesen 97 ilyen testamentum szerepel, azaz az
összesvégrendelkezőmintegy1/4-etartottaszükségesnekavárosközösségétvala-
milyenjuttatásbanrészesíteni.Azelemzésalapjáula97testáló122rendeléseszolgál.
Azelemzésszempontjai:avárosjavárarendelkezőpolgároknem,családiállapot,fog-
lalkozásiág,vagyonihelyzetéspolitikaiszerepvállalásszerintimegoszlása.

reprezentációésközösségtudat.Avárosnaktettadományok

általánosanelfogadotttársadalomtörténetitény,hogyakoraújkorivárosipolgárságot
nemszabadzárt,homogéntársadalmiközegkéntértelmeznünk.egyebekközöttjogok
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4 Afelsőrétegelhatárolásánálazingatlanrólésazékszerekrőltettrendelések,ill.apénzha-
gyatékokjátszottákalegfontosabbszerepet.(Tózsa-rigó2006b)

5 Az adólajstrom: AMb Mmb Taxa registrum 3 d 3 (Tr); a Tiltáskönyv: AMb Mmb a i 1
verbotbuch(vb).

6 A kora újkori ember önképének újrapozicionálását a végrendeletekbenmegjelenő kegyes
adományoktükrébenelemzitanulmányábanbeatrixbastl.(bastl2002,232–234.p.)

7 valójábannemszerencsésszóhasználata„jótékonykodás”,azérdemszerzőcselekedetkife-
jezéstazonbanszándékosankerülniakartam,mivelezutóbbiaknakakorszakbana refor-
mációterjedésénekköszönhetőenegyrekisebbjelentőségevoltakorabeliemberekgondol-
kodásában,mindezt éppen a „klasszikus” kegyes cselekedeteknek a változási tendenciái
mutatjákmeg.(Tózsa-rigó2008,120–129.p.;Tózsa-rigó2012b.39−57.p.)



8 Atérnemcsakapolitikai,hanemegybenaközösségiéletegyikközpontjánakisszámított.
Amellett,hogyitttartottákavásárokat,ezenatérenvonultakfölacéhek,slegtöbbszöritt
rendeztékanagyobbünnepségeketis.
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éskötelezettségek tekintetében is lényegeskülönbségvoltapolgárjoggalbíróésaz
azzalnemrendelkezőlakosokközött.Avárosközösségemás-másszempontokalapján
felállítottválasztóvonalakmenténtovábbirétegekre,illetvekisebbcsoportokraosztha-
tó. Természetesenminden csoportra, rétegre a célok és a lehetőségek által erősen
behatároltmozgástéréssajátoséletkörülményekvoltakjellemzőek.

Avagyonikülönbségekakülsőségek terén többmódon ismegmutatkozhattak.A
várostopográfianagybanösszefüggöttazegyeslakóktársadalmistátuszával.Atehető-
sebbeknekinkábbavárosházánakisotthontadóFőtérenvagyannakkörnyékénvol-
takházaik.8 ezekapolgárok lakóhelyükmegválasztásamellett ruházatuk,ékszereik
stb.útjánsajátmegjelenésükbenisigyekeztekvagyonosságukatésaközösségenbelül
kivívotttekintélyüketkifejezésrejuttatni.Atársadalmimegbecsülésmértékeazonban
nemegyedülavagyonnakvoltafüggvénye,hanemszámosmástényezőishatottrá,
amelyeketleginkábbaszűkebbszociálisközegáltaltámasztottmorálisalapúelvárá-
sokhatároztakmeg.

Avárosközösségétsoktekintetbenapolgáricsaláddalanalógjelenségkéntértel-
mezhetjük. Mindkét közeg szereplői egy többé-kevésbé szigorúan meghatározott
viszonyrendszerbenéltékéletüket,amelyviszonyrendszerbenmindenkinek,illetvemin-
den csoportnakmegvolt a – jogok és kötelezettségek által – pontosanmegszabott
mozgástere.Amintacsaládi sejtenbelülacsaládfőnek lehetőségevoltarra,hogya
nemmegfelelőenviselkedőcsaládtagotkitagadjaésezzelazörökségbőlkizárja,úgya
város vezetősége is dönthetett úgy, hogyapolgárjog elnyerésekor lefektetett kötele-
zettségekvagyjogokellenvétőszemélytőlmegvonjaapolgárjogot,azazkizárjaőtapol-
gárokközösségéből.Apolgári létmódalatt tehátnemegyszerűencsakegy jogivagy
politikaifogalmatkellértenünk,hanemsokkalinkábbazéletmajdmindenterületére
kiterjedőmorálisigények–kívülrőlbonyolultnaktűnő–rendszerét,amelyazegyespol-
gártólaközösségáltalrespektáltvagyinkábbmegköveteltéletvezetéstvártel.

Azegyespolgárésaközösségviszonyábanjelentősváltozásthozotta14–15.szá-
zad.ezalattamintegykétévszázadalattavárosegyreinkábbfelváltottaazegyházat
azon szerepében, hogy felügyelje a polgárság végrendelkezési gyakorlatát. A városi
közösségek idővelnemcsaka testamentum tanúit „szolgáltatták”ahalálrakészülő
polgárszámára(ezekgyakranatanácstagjaivoltak),hanemavárosvezetésidővela
végrendeletekbenfoglaltakvégrehajtásárólsírnokalkalmazásávalazutolsórendelé-
sekdokumentálásárólisgondoskodott.(szende2004,495.p.)

Avárosjavárarendelkezőörökhagyók

Összességébenelmondható,hogyavárosnakszántadományokakegyesadományok-
hoz képest kevesebb végrendeletben jelennek meg. Összesen 97 testáló, azaz az
összesvégrendelkezőmintegy1/4-etartottaszükségesnekavárosközösségétvala-
milyen juttatásban részesíteni. ezzel szemben 215 testálótól 570 kegyes adomány

Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XV

I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

4
/3

, 
S

om
or

ja



a városi közösség „önolvasata” 85

regisztrálhatóavizsgáltvégrendeletianyagban.(Tózsa-rigó2008,42.p.)Avárosjavá-
ratettrendelésekesetébenanemekszerintimegoszlásalapjánaférfiakfeltűnőtöbb-
ségérőlbeszélhetünk(71,1%).eztazarányeltolódástazzalmagyarázhatjuk,hogymivel
avárosihivatalokatcsakférfiakláthattákel,ezértőkavárosiirányítószervekbenvál-
laltszerepükésazazokhozvalószorosabbkötődésükmiattjobbanszükségétérezték
ilyen jellegűrendelésekmegtételének.eztaszorosabbkötődést támasztjaalá,hogy
azokbanazesetekben,amikorkonkrétanvalamelyvárosialkalmazottatvagya taná-
csotnevezikmegörökösként,atestálókszintekivételnélkülférfiak.Atestálóknaka
nemekésacsaládiállapotszerintimegoszlásárólazalábbitáblázatsegítségévelalkot-
hatunkpontosabbképet.

1. táblázat. Avárosjaváratettrendelésektestálóinakcsaládiállapotszerintimegoszlása

*zárójelbenazösszesörökhagyóhozviszonyítottarányok

Acsaládiállapototisfigyelembevévekiderül,hogyazösszesvégrendelkezőhözviszo-
nyított arányokhoz képest a házasemberek két csoportjánál található a legnagyobb
eltérés.Aférjezettnőkarányaközel10%-kalalacsonyabb,míganősférfiakétöbbmint
8%-kalmagasabbateljes információsbázisbankimutathatóarányuknál.ennekokát
magábanavégrendeletekszövegébenkereshetjük.Atárgyaltadományoknálugyanis
néhamegjelölték,hogymilyencéllalteszikazadottrendelést.legtöbbszöraztkérték
avárosvezetéstagjaitól,hogyazörökhagyóhalálautánügyeljenekarra,hogyatesta-
mentumban leírtakmegvalósuljanak. ilyenkitételt leginkábbnős férfiaknál találunk,
mégpedigáltalábanolyanpontosítással,amelybenavégrendelkezőarrakéria„város
urait”, hogy támogassák a hátrahagyott özvegyet. Hasonló esetre találunk példát a
vagyonielitheztartozókereskedő,johannesGallitestamentumában,amikor20forin-
totrendelavárosnak(„Gemainer Stat, damit ein ersamer Rath daselb seiner gelasnen
hausf[rauen] Barbara, als einer armen wittib inn zufallend nütz, wie sich offt begibt”).9

Feltételezhetőtehát,hogyavégrendelkezőnősférfiakazemlítettadományokmegté-
telévelnagyobbszükségétéreztékafeleségrehagyottvagyonrésznek–valószínűlegaz
oldalágirokonságfellépésévelszembeni–biztosítását.

Amintaztafentközöltadatokismutatják,azegyfőreesőrendeléseknekittsokkal
alacsonyabbaszáma,mintakegyesadományokesetében.egytestálóáltalábancsak

Örökhagyók Adományok Családi állapot N %* adományok száma adomány/örökhagyó 
Hajadon n  – – – – 
N tlen férfi 4 4,1(4,1) 12 3 
Férjezett n  15 15,5(25,1) 17 1,3 
N s férfi 56 57,7(49,6) 63 1,1 
Özvegy n  13 13,4(14,3) 19 1,5 
Özvegy férfi 9 9,3(6,1) 11 1,2 
Összesen 97 100 122 1,26 

 
 
 

Örökhagyók Adományok Foglalkozási ág 
N %* adományok száma adomány/ örökhagyó 

Keresked  25 25,8(19,2) 33 1,3
Kézm ves 30 30,9(39,9) 36 1,2
Gazdapolgár 28 28,9(29,6) 30 1,0
Értelmiség 9 9,3(4,6) 18 2
Nemes – – (0,3) – –
Bizonytalan 5 5,1(6,1) 5 1
Összesen 97 100 122 1,26

 
 
 

Foglalkozási 
ágak 

Örök-
hagyók 
száma, 

elit 

Örök-
hagyók 
száma, 
közép-
réteg 

Elit, % Közép- 
réteg, %

Adomá-
nyok 

száma, 
elit 

Adomá-
nyok 

száma, 
közép-
réteg 

Elit 
a/ö 

Közép-
réteg 
a/ö 

Keresked  18 7 51,4 11,3 26 7 1,4 1
Kézm ves 6 24 17,1 38,7 10 26 1,7 1,1
Gazdapolgár 2 26 5,7 41,9 2 28 1 1,1
Értelmiség  9 – 25,7 – 18 – 2 –
Bizonytalan – 5 – 8,1 – 5 – 1
Összesítve 35 62 ~100 100 56 66 1,6 1,1

 
 
 

Végrendelkez k 
Vagyoni elit Középréteg Összesen Adomány tárgya 

N % N % N % 
Pénz (1 forint>,1–4 forint) 17 30,4 26 39,4 43 35,3
Pénz (5–10 forint) 5 8,9 22 33,3 27 22,1
Pénz (10 forint<) 10 17,9 2 3,0 12 9,8
Bor, must 12 21,4 13 19,7 25 20,5
Fegyver 3 5,4 2 3,0 5 4,1
Ruha 1 1,8 – – 1 0,8
Edény 1 1,8 – – 1 0,8
Ezüst: -edény, ev eszköz 2 3,5 – – 2 1,6
Ékszer 2 3,5 – – 2 1,6
Ágynem  1 1,8 – – 1 0,8
Állat (ló) 1 1,8 – – 1 0,8
Lószerszám 1 1,8 – – 1 0,8
Ingatlan – – 1 1,5 1 0,8
Összesen 56 100 66 ~100 122 ~100
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9 AMbMmbPTii.f.21r.előfordulolyanesetis,amikoraférjarrakériatanácsurakat,hogy
segítseneközvegyénekazőáltalahátrahagyott adósságbehajtásában.AMbMmbPT ii. f.
228r.



10 Anőtlenférfiaknálszereplőadatnémilegfélrevezetőlehet,ugyanisaztkétolyanvégrende-
letokozza,amelybenjóvalazátlagfölötti(négyéshatdb)rendeléstalálható.Aközvetlencsa-
ládtagokhiányánakjelentőségénélkiemelhetjükmégazözvegyférfiakcsoportjátis,hiszen
részesedésükfelettevanazösszesvégrendelkezőhözviszonyítottarányuknak,csaképpen
azegyfőreesőadományokszámaalacsonyazőesetükben.
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egy, legfeljebb két rendelést tett a város javára, s kivételesek az ezen felüli esetek.
Hasonlóanakegyesadományokhoz,ittiskétcsoportemelhetőkiebbenatekintetben:
azegyedülállóférfiakéésazözvegynőké.Nyilvánittisannakvoltnagyszerepe,hogy
közvetlencsaládtagokhiányábanezeknekaszemélyekneknagyobbterükvoltaközös-
ségjaváratettjótékonykodásra.10

Afoglalkozásiágakszerintimegoszlástvizsgálvaakegyesadományokattevőörök-
hagyókcsoportjaináltapasztaltakhozhasonlóarányokatfedezhetünkfel.Avárosjavá-
rarendelkezőkközöttisazösszestestálóhozviszonyítottarányukonfelülképviseltetik
magukatakereskedőkésazértelmiségiek.Arészletesadatokatazalábbitáblázattar-
talmazza.

2. táblázat. Avárosjaváratettrendelésekörökhagyóiafoglalkozásiágakszerint

Akétfoglalkozásiágnagyobbarányújelenlétenemcsakarraengedkövetkeztetni,hogy
mindkettő képviselői jelentős szerepet vállaltak a városi adminisztrációban, hanem
arrais,hogyezakétcsoportnagyobbfigyelmetszenteltaközösségfeléirányulórep-
rezentációra.

Amásikkétfoglalkozásiágközülazelsődlegesenszőlőtermesztésbőlésborkeres-
kedelembőlélőgazdapolgárokrészesedésecsakkevésselmaradelazösszesörökha-
gyóhozviszonyítottarányuktól.ezeknekapolgároknakakörébenisviszonylagfontos
szerepevolttehátavárosiközösségmegemlítésének.Mivelazőesetükbenkevésbé
feltételezhető a városvezetésben történő komolyabb részvétel, itt sokkal inkább a
közösségtudatmegnyilvánulásánaklehetünktanúi.Akézművesekrészesedéseközel
10%-kalalattamaradazösszestestálócsoportjánbelüliarányukénak.Fontosazonban
kiemelnünk,hogymindezt„kiegyenlíti”,hogyacéhekjaváratettrendelésekjórésztaz
őkörükbőlszármaznak.Akézművesekesetébentehátaközösségtudatnaktovábbrais
fontos részeként jelenik meg a szűkebb szakmai közösség kohéziós ereje.
Mindazonáltal a késő középkori hasonló adatokkal összevetve az mutatkozik meg,
hogya16.századderekáraakézművesekgondolkodásábanisegyrejelentősebbsze-
reppelbírtateljesvárosiközösség.

Örökhagyók Adományok Családi állapot N %* adományok száma adomány/örökhagyó 
Hajadon n  – – – –
N tlen férfi 4 4,1(4,1) 12 3
Férjezett n  15 15,5(25,1) 17 1,3
N s férfi 56 57,7(49,6) 63 1,1
Özvegy n  13 13,4(14,3) 19 1,5
Özvegy férfi 9 9,3(6,1) 11 1,2
Összesen 97 100 122 1,26

 
 
 

Örökhagyók Adományok Foglalkozási ág 
N %* adományok száma adomány/ örökhagyó 

Keresked  25 25,8(19,2) 33 1,3 
Kézm ves 30 30,9(39,9) 36 1,2 
Gazdapolgár 28 28,9(29,6) 30 1,0 
Értelmiség 9 9,3(4,6) 18 2 
Nemes – – (0,3) – – 
Bizonytalan 5 5,1(6,1) 5 1 
Összesen 97 100 122 1,26 

 
 
 

Foglalkozási 
ágak 

Örök-
hagyók 
száma, 

elit 

Örök-
hagyók 
száma, 
közép-
réteg 

Elit, % Közép- 
réteg, %

Adomá-
nyok 

száma, 
elit 

Adomá-
nyok 

száma, 
közép-
réteg 

Elit 
a/ö 

Közép-
réteg 
a/ö 

Keresked  18 7 51,4 11,3 26 7 1,4 1
Kézm ves 6 24 17,1 38,7 10 26 1,7 1,1
Gazdapolgár 2 26 5,7 41,9 2 28 1 1,1
Értelmiség  9 – 25,7 – 18 – 2 –
Bizonytalan – 5 – 8,1 – 5 – 1
Összesítve 35 62 ~100 100 56 66 1,6 1,1

 
 
 

Végrendelkez k 
Vagyoni elit Középréteg Összesen Adomány tárgya 

N % N % N % 
Pénz (1 forint>,1–4 forint) 17 30,4 26 39,4 43 35,3
Pénz (5–10 forint) 5 8,9 22 33,3 27 22,1
Pénz (10 forint<) 10 17,9 2 3,0 12 9,8
Bor, must 12 21,4 13 19,7 25 20,5
Fegyver 3 5,4 2 3,0 5 4,1
Ruha 1 1,8 – – 1 0,8
Edény 1 1,8 – – 1 0,8
Ezüst: -edény, ev eszköz 2 3,5 – – 2 1,6
Ékszer 2 3,5 – – 2 1,6
Ágynem  1 1,8 – – 1 0,8
Állat (ló) 1 1,8 – – 1 0,8
Lószerszám 1 1,8 – – 1 0,8
Ingatlan – – 1 1,5 1 0,8
Összesen 56 100 66 ~100 122 ~100
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a városi közösség „önolvasata” 87

szendekatalinmunkásságánakköszönhetőenjólismerjükakésőközépkoritesta-
mentumok idevonatkozó adatait. utóbbiak, egy 1457-es pénzadományt leszámítva,
mindaz1493–1527közöttiidőszakraesnek.elöljáróbanmegállapítható,hogya15.
századutolsóésa16. századelsőéveibenazösszes végrendelkezőhöz viszonyítva
lényegesenkisebbszámútestálótartottafontosnak,hogyavárosközösségétmegem-
lítseutolsó rendelésében.Összesen25örökhagyó,azazkevesebbmintéviegy vég-
rendelkezőtettebbenaz időszakbanavárosrészérerendelést.11 Amennyibeneztaz
információshalmaztafoglalkozásiágakszerinttovábbbontjuk,úgyazmutathatóki,
hogyazelsőVégrendeleti Könyv idevonatkozóadományaiháromkivételévelolyansze-
mélyektőlszármaztak,akikavárosvezetéslegfelsőszintjéntevékenykedtek,sfőmeg-
élhetésiforrásukakereskedelemvolt.(szende2004,498.p.)

ennek tekintetében tehát átértékelődik a kora újkori végrendeletekben található
információkmegítéléseis.bár–amintaztemlítettük–akereskedőkméga16.szá-
zad második harmadában is az összes testálóhoz viszonyított arányukhoz képest
nagyobbaránybanképviseltetikmagukat,mégisnagyjelentőséggelbír,hogyaz1529
utániévekbenmára–főlegaközéprétegetalkotó–kézművesekésgazdapolgárokis
(közel)hasonlójelentőségettulajdonítottakavárosjaváratettrendeléseknek.12

Atársadalmibázisilyenmértékűkiszélesedésénekkérdésétérdemesakegyesado-
mányok átalakulásának fényében tárgyalni. A kegyes adományokat tevők aránya az
összes végrendelkezőhöz képest a késő középkorban 80% volt,míg az 1529 utáni
Végrendeleti Könyvbencsak55%,tehátmintegy25%-oscsökkenésselszámolhatunk
ezenatéren.Avárosjaváratettrendelésekezzelszembenidőbenéppenfordítottirá-
nyúfolyamatotmutatnak.Akésőközépkorbanmégelenyészőazoknakaszáma,akik
ilyenadományokattettek,továbbáapolgároknakezacsoportjaegyszűkkörtfedle,
amelynektagjaiatúlnyomórésztapolitikaielitáltalkörülírhatószűkkapcsolatiháló-
zathoztartoztak.A16.századmásodikharmadábanviszontmáratestálók25%-ánál
találunk ilyen jellegű rendeléseket. bár nem feltételezhetünk közvetlen ok-okozati
összefüggéstakétaránypármegváltozásaközött,mégiskikellemelnünk,hogyarefor-
mációhatásakéntegyre inkábbháttérbeszorulóüdvösség-ésérdemszerzőcseleke-
detekjelentőségcsökkenésévelpárhuzamosanavárosiközösségegyrenagyobbjelen-
tőségre tett szert a polgárok gondolkodásában. külön kiemelendő, hogy a politikai
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11 szende2004,498.p. itt szeretnémmegköszönniszendekatalinnak,hogy felhívta figyel-
memetemlítetttanulmányára.

12GerhardPfeifferakésőközépkoribreslauvezetőrétegének,ill.középrétegénekkapcsolatát
vizsgálvaarraakövetkeztetésrejutott,hogyapolitikaielitetképezőpatríciátusnakalegiti-
mitásmegszerzése,illetvemegtartásaérdekébenmindenképpenfigyelembekellettvenniea
teljesközösségakaratát,amelybenalegnagyobbsúlytnyilvánvalóanaközéprétegheztarto-
zókvéleményealkotta.ennektekintetébenPfeifferaközéprétegetegyfajta„másodikfelső
rétegként”értelmezi,amelynekáltalánosanerősönmeghatározásiigényenagyhatássalvolt
azegészpolgárságközösségtudatánakformálódására.(Pfeiffer1968,10.p.)Azönmegha-
tározásiigényfelerősödéséneklehetünkteháttanúiakésőközépkorésakoraújkorfordu-
lójaidejénPozsonybanis,sennekafolyamatnakatükröződésétláthatjukabban,hogya15.
századvégéhezképestnagybanmódosultannakacsoportnakaszociálisszempontbólvizs-
gáltösszetétele,amelynektagjaiavárosjavárarendelkeztek.



vezetéshezközvetlenülnemkötődőcsoportokkörébenfokozottmértékbenerősödött
aközösségtudat ilyen jellegűkifejeződése.Amennyibentovábbszűkítjükakört,ésa
középréteglegjelentősebbfoglalkozásicsoportját,akézműveseketvesszükgórcsőalá,
úgytovábbfolytathatóafentigondolatsor.Nevezetesenakézművesekesetébenazzal
számolhatunk, hogy a céh alkotta szűkebb közösségmellett – de valószínűleg nem
annak rovására – egyre inkább erősödött a kora újkorban a céhes közösségeket is
magábafoglalóteljesvárosiközösségnekakézművesekvirtuáliskapcsolatihálózatá-
banelfoglalthelye.

Akoraújkorivégrendeletekidevonatkozóadataitatestálóvagyonihelyzeténekfényé-
ben vizsgálva összességébenmegállapítható, hogy az elithez sorolt végrendelkezők
nagyobbszükségétéreztékilyenrendelésekmegtételének,mintaközéprétegképvise-
lői. Az elit tagjainak részesedése 36,1%, szemben az összes testálóhoz viszonyított
27,1%-os arányukkal.Másképp kifejezve: a vagyonosak 33%-a rendelkezett a város
javára,mígaközepesvagyonnalrendelkezőtestálóknakcsaka21,8%-a.Nemszabad
azonbanittsemmegfeledkeznünkarról,hogyaközéprétegtagjaiazelőzőidőszakban
szinteegyáltalánnemképviseltettékmagukat.

3. táblázat. Aváros javára rendelkezőörökhagyók foglalkozásiágakésvagyoniszint
szerintimegoszlása

a/ö=adomány/örökhagyó

Atáblázatadataibóljóllátható,hogyafelsővagyonirétegheztartozókdöntőtöbbségét
(többmint75%-át)akereskedőkésazértelmiségiekadják.Megfigyelhetőmég,hogy
csakavagyonielithezbesoroltértelmiségieknélemelkedikazegyfőrejutórendelések
számakettőre. A különböző szempontokalapjándefiniált elitcsoportokhoz (politikai,
értelmiségi,vagyonielit)kapcsolódóanérdemeskitérniarraatényre,hogyapolitikai
ésazértelmiségielittagjaiszintekivételnélkülapolgárságlegvagyonosabbcsoportjá-
hoztartoztak,azazavagyonielitszinteteljesegészébenmagábafoglaltaamásikkét
szempontszerintkialakítottcsoportokat.Haelfogadjuk,hogyapolitikaielitbenatehe-
tőskereskedőknekvolta legnagyobbsúlyuk, illetveazértelmiségielitben–magától
értetődően–afőkéntszellemitevékenységbőlélőkjátszottákafőszerepet,akkora
fentitáblázatadataiigazoljákazelitcsoportoknakegymáshozvalóviszonyukrólállítot-
takat.kikellmégemelnünkavagyonoskézműveseknélazegy főre jutó rendelések
magasszámát.bárazidesorolhatóhatvégrendeletigenszűkmetszetetnyújt,mégis
joggalfeltételezhető,hogyavárosvezetésébenanagykereskedőkmellettszerepetvál-

Örökhagyók Adományok Családi állapot N %* adományok száma adomány/örökhagyó 
Hajadon n  – – – –
N tlen férfi 4 4,1(4,1) 12 3
Férjezett n  15 15,5(25,1) 17 1,3
N s férfi 56 57,7(49,6) 63 1,1
Özvegy n  13 13,4(14,3) 19 1,5
Özvegy férfi 9 9,3(6,1) 11 1,2
Összesen 97 100 122 1,26

 
 
 

Örökhagyók Adományok Foglalkozási ág 
N %* adományok száma adomány/ örökhagyó 

Keresked  25 25,8(19,2) 33 1,3
Kézm ves 30 30,9(39,9) 36 1,2
Gazdapolgár 28 28,9(29,6) 30 1,0
Értelmiség 9 9,3(4,6) 18 2
Nemes – – (0,3) – –
Bizonytalan 5 5,1(6,1) 5 1
Összesen 97 100 122 1,26

 
 
 

Foglalkozási 
ágak 

Örök-
hagyók 
száma, 

elit 

Örök-
hagyók 
száma, 
közép-
réteg 

Elit, % Közép- 
réteg, % 

Adomá-
nyok 

száma, 
elit 

Adomá-
nyok 

száma, 
közép-
réteg 

Elit 
a/ö 

Közép-
réteg 
a/ö 

Keresked  18 7 51,4 11,3 26 7 1,4 1 
Kézm ves 6 24 17,1 38,7 10 26 1,7 1,1 
Gazdapolgár 2 26 5,7 41,9 2 28 1 1,1 
Értelmiség  9 – 25,7 – 18 – 2 – 
Bizonytalan – 5 – 8,1 – 5 – 1 
Összesítve 35 62 ~100 100 56 66 1,6 1,1 

 
 
 

Végrendelkez k 
Vagyoni elit Középréteg Összesen Adomány tárgya 

N % N % N % 
Pénz (1 forint>,1–4 forint) 17 30,4 26 39,4 43 35,3
Pénz (5–10 forint) 5 8,9 22 33,3 27 22,1
Pénz (10 forint<) 10 17,9 2 3,0 12 9,8
Bor, must 12 21,4 13 19,7 25 20,5
Fegyver 3 5,4 2 3,0 5 4,1
Ruha 1 1,8 – – 1 0,8
Edény 1 1,8 – – 1 0,8
Ezüst: -edény, ev eszköz 2 3,5 – – 2 1,6
Ékszer 2 3,5 – – 2 1,6
Ágynem  1 1,8 – – 1 0,8
Állat (ló) 1 1,8 – – 1 0,8
Lószerszám 1 1,8 – – 1 0,8
Ingatlan – – 1 1,5 1 0,8
Összesen 56 100 66 ~100 122 ~100
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a városi közösség „önolvasata” 89

laló tehetősebb kézművesekhasonlómódon igyekeztek kifejezésre juttatni a közös-
séghezvalókötődésüket.

Azátlagosvagyonnalbíróörökhagyóknálakézművesekés főkéntagazdapolgárok
magasarányátfigyelhetjükmeg.Mivelezekbenazesetekbenkevésbészámolhatunka
politikaivezetőréteghezvalókötődéssel,ígyavárosnaktettrendelésekbennemelsősor-
bana–szűkebbkapcsolatihálózatelvárásaitkifejező–reprezentációsigénylehetetta
hangsúlyos(l.átlagalattiegyfőreesőadományok).Amagasarányszámokönmagukban
isarraengednekkövetkeztetni,hogyaközéprétegetalkotókétlegfontosabbcsoporttag-
jaináliserősvoltaközösségiöntudat.Mindezméghangsúlyosabbanjelenikmeg,haarra
gondolunk,hogyezeknekacsoportoknakaképviselőiakorábbibőháromévtizedben
szinteegyáltalánnememlítettékmegaközösségettestamentumukban.

Meg kellmég vizsgálnunk, hogy a politikai elit képviselői vagy azok családtagjai
milyen arányban képviseltetikmagukat az örökhagyók itt tárgyalt csoportjában. egy
ilyenelemzéskapcsánaztvárhatnánk,hogyavárosnaktettrendeléseknagyrésztolya-
noktólszármaznak,akikvalamilyenszintenkötődtekavárosvezetéshez,vagyavárosi
adminisztrációhoz.leginkábbúgy,hogyszemélyesenrésztvettekavárosidöntéshoza-
talban,vagyazazttámogatóadminisztrációvalamelyikszintjéndolgoztak.Amásodik
végrendeletikönyvtestamentumaiközött26olyanutolsórendelésszerepel,amelynél
az örökhagyó részt vállalt a városvezetés munkájában. A város javára rendelkezők
között25olyanszemélyttalálunk,akiktagjaivoltakapolitikaielitnek,eztehátmajd-
nemmegegyezikazzalacsoporttal,amelynektagjaiavizsgáltidőszakbanjegyeztették
levégakaratukat,segyúttalapolitikaielitheztartoztak.ezekenkívülméghétolyan–
a közösség javára rendelkező – örökhagyó regisztrálható, aki a szűk családi körön
keresztülérintettvolt,azazközelicsaládtagjarésztvettavárosirányításában.Önma-
gábanazatény,hogyapolitikaielitvégrendelkezőtagjaiegykivételévelmindmegem-
lítettéka várost, egyáltalánnemokozmeglepetést.sokkal inkább figyelemreméltó,
hogyavárostadománybanrészesítőközelszázszemélynekmintegykétharmadanem
kötődöttavárosvezetéshez.Aközösségtudaterősödésetehátnemcsakafoglalkozási
ágakésavagyonirétegekmetszéspontjánakvizsgálataáltalmutathatóki,talánmég
erősebbenapolitikaielitnek,illetveazezenakörönkívülállóknakavárosrészéretett
rendeléseiből.Areprezentációnakésaközösségikapcsolatnakezakombinációjamár
azoknálarétegeknélisfelerősödött,amelyeknemkötődteksemmilyen–kimutatható
–formábanavárosvezetéshez.

sokesetbennyilvánvalóanmégcsakarrólsemlehetettszó,hogyavárosjaváraren-
delkezőszemély–bárőmaganemvolttagjaavárosvezetésének,mégis–szerette
volna,hacsaládjakésőbbigenerációjánakatagjaiesetlegbekerülnekazelitbe,ésaz
örökhagyó ilymódonbizonyospolitikai tőkétszeretettvolnaa jövőrenézve„lekötni”.
egyrövid1546-osvégrendeletbenpéldáulegyközelebbrőlmegnemhatározhatófog-
lalkozásúnőtlenférfitízguldenthagyavárosra.Acsaládiállapotánkívülszintesem-
mitnemtudunkazörökhagyóról,nagyonszerényvagyonrólrendelkezik,csaknéhány
kisebbösszegűpénzadománytemlít.13
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13 AMbMmbPTii.f.187v.utóbbiesetbenmégaziskizárható,hogyavégrendelkezőatesta-
mentumvégrehajtásátszerettevolnabiztosítani,sakedvezményezettcsaládtagokatazeset-
legeskülsőbeavatkozásoktólmegvédeni,hiszennőtlenvoltazörökhagyó.



Avárosnaktettrendelésektárgya

leggyakrabbankisebbösszegűpénzthagytakavárosra.Atízforintfelettirendelések-
nélegyértelműavagyonielitheztartozóktúlsúlya,amitjobbanyagihelyzetükmellett
valószínűleg a városvezetéséhez való szorosabb kötődésükkel, illetve a város javára
tettrendelkezésekreprezentatívcélokatszolgálójellegévelmagyarázhatunk.Akövet-
kezőtáblázatbólnyerünkrészletesinformációkat.

4. táblázat. Avárosnaktettrendelésektárgyai

Akegyesadományokhozviszonyítvaarányaibanjelentősebbabornakmintavárosra
hagyottvagyonrésznekaszerepe.Aborminőségérőlaligvanadatunk,mindösszeegy
testáló jegyzimeg,hogy jobbminőségűborthagyavárosra, segyesetbenszerepel
must.Többinformációvalrendelkezünkaborrólszólóhagyatékokmennyiségimutatói-
ról.Aközéprétegheztartozóörökhagyóknála leggyakoribbaféldreiling,kétesetben
említenekegydreilingnyimennyiséget.Avagyonielitképviselőinélisaféldreiling aleg-
gyakoribb,ennélacsoportnálazonbanmáremlítenekfudernyimennyiségetis(három
testamentum).14 ezekbenazesetekbennyilvánvaló,hogyaborrólnemfogyasztásicél-
bólrendelkeztek,hanemavárosvezetéseazértékesítésbőlbefolythaszonbólgazdál-
kodhatott.

A kegyes adományokhoz képest ugyancsak eltérést mutat, hogy itt fegyverek is
megjelennek.Avárosiközösségéletében–főlegakorábbiévtizedekben–nagysze-
repevoltavédelmiképességfenntartásának.Mindenpolgárnakmagánakkellettgon-
doskodniafegyverzetéről,sharcihelyzetbenmindenkinekmegvoltasajátfeladata.A
városrafegyverekethagyótestálókközöttkizárólagolyanpolgárokattalálunk(három

Örökhagyók Adományok Családi állapot N %* adományok száma adomány/örökhagyó 
Hajadon n  – – – –
N tlen férfi 4 4,1(4,1) 12 3
Férjezett n  15 15,5(25,1) 17 1,3
N s férfi 56 57,7(49,6) 63 1,1
Özvegy n  13 13,4(14,3) 19 1,5
Özvegy férfi 9 9,3(6,1) 11 1,2
Összesen 97 100 122 1,26

 
 
 

Örökhagyók Adományok Foglalkozási ág 
N %* adományok száma adomány/ örökhagyó 

Keresked  25 25,8(19,2) 33 1,3
Kézm ves 30 30,9(39,9) 36 1,2
Gazdapolgár 28 28,9(29,6) 30 1,0
Értelmiség 9 9,3(4,6) 18 2
Nemes – – (0,3) – –
Bizonytalan 5 5,1(6,1) 5 1
Összesen 97 100 122 1,26

 
 
 

Foglalkozási 
ágak 

Örök-
hagyók 
száma, 

elit 

Örök-
hagyók 
száma, 
közép-
réteg 

Elit, % Közép- 
réteg, %

Adomá-
nyok 

száma, 
elit 

Adomá-
nyok 

száma, 
közép-
réteg 

Elit 
a/ö 

Közép-
réteg 
a/ö 

Keresked  18 7 51,4 11,3 26 7 1,4 1
Kézm ves 6 24 17,1 38,7 10 26 1,7 1,1
Gazdapolgár 2 26 5,7 41,9 2 28 1 1,1
Értelmiség  9 – 25,7 – 18 – 2 –
Bizonytalan – 5 – 8,1 – 5 – 1
Összesítve 35 62 ~100 100 56 66 1,6 1,1

 
 
 

Végrendelkez k 
Vagyoni elit Középréteg Összesen Adomány tárgya 

N % N % N % 
Pénz (1 forint>,1–4 forint) 17 30,4 26 39,4 43 35,3 
Pénz (5–10 forint) 5 8,9 22 33,3 27 22,1 
Pénz (10 forint<) 10 17,9 2 3,0 12 9,8 
Bor, must 12 21,4 13 19,7 25 20,5 
Fegyver 3 5,4 2 3,0 5 4,1 
Ruha 1 1,8 – – 1 0,8 
Edény 1 1,8 – – 1 0,8 
Ezüst: -edény, ev eszköz 2 3,5 – – 2 1,6 
Ékszer 2 3,5 – – 2 1,6 
Ágynem  1 1,8 – – 1 0,8 
Állat (ló) 1 1,8 – – 1 0,8 
Lószerszám 1 1,8 – – 1 0,8 
Ingatlan – – 1 1,5 1 0,8 
Összesen 56 100 66 ~100 122 ~100 
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14 Az1497-espozsonyiborkimérésistatútumrendelkezéseitalapulvévefeltételezhetjük,hogy
apozsonyiakmára15.századutolsóéveitőlegydreilingalatt24akónyimennyiségetértet-
tek(1074,4–1087,2l).részletesindokláshozl.Tózsa-rigó2006a.



férfiésegyözvegynő),akikneknemvoltak(fiú)gyermekeik,segyiküknélsemtudunk
fiútestvérről.ígytehátérthető,hogyezekatestálóknemtudtákvolnamegfelelőmódon
továbbörökíteniazemlítetttárgyakat,skézenfekvővoltazokatavárosrahagyni.Afegy-
verekközülkiemelhetjükblasibehambíróikardját(„richter schwert”),amelynekvaló-
színűleg inkábbabírói tisztséget jelképezőszimbolikus funkciója lehetett.15 jelentős
eltéréskéntértékelhetjük,hogyakésőközépkori testamentumokbanaz ilyen jellegű
rendelésektárgyaidöntőtöbbségükbenmégfegyverekvoltak.Abban,hogyafegyverek
részesedése csökkent a vizsgált adománytípusnál, nyilván nagy szerepe lehetett
annak,hogya15/16.századfordulójáhozképestnagymértékbenmegváltoztakakora-
beli viszonyok és azokon belül a hadakozás körülményei. A korábbi évtizedekhez
képestmárnemvoltolyan jelentősszerepeapolgárokszemélyes fegyverzetének, s
azokbanazesetekben,amikor ilyen ingóságokathagytakavárosra,a ténylegesgya-
korlatifunkcióhelyettinkábbareprezentációbírtnagyobbjelentőséggel.

A ritkábbanemlített tárgyakkapcsánmegjegyezhetjük,hogyékszereketésezüst-
edényeketcsakbírórahagytak.ittnyilvánezentárgyakreprezentatívfunkciójajátszott
szerepet.Hasonlóanazelőkelőszemélyiségésazörökhagyóközöttikapcsolatot jut-
tatjakifejezésretestamentumábanafelsővagyoniréteghezésegybenapolitikaielit-
heztartozóértelmiségi,sebastianeisenreich(kétszervoltkamarás,hatévenátválasz-
tottákmegesküdttanácsosnak,illetveháromszortöltöttebeavároskapitányitisztsé-
get)rendelése.(Tózsa-rigó2007,268.p.)Testamentumábanahalálautántisztségbe
lépőleendőbírónakrendelifehérlovátlószerszámmal.16

Avárosnaktettrendelésekörökösei

Avizsgáltrendeléstípusörököseiesetébenmégkevésbédifferenciáltakép.Arende-
lésekdöntőtöbbségétáltalában–magátólértetődően–avárosközösségejaváratet-
ték,sokszorazzalafentemlítettkitétellel,hogyavárosvezetéseellenőrizzeatesta-
mentumbanfoglaltakvégrehajtását,vagysegítsékahátramaradottcsaládtagokatstb.
További gyakorimegjegyzés volt, hogy a városra hagyott javakat fordítsák építkezési
célokra („zum paw”). A városi tulajdonban lévő épületek és a védművek folyamatos
munkátadtakazépítőiparképviselőinek.Avédelmiképességjelentőségekülönösen
megnőttazországbanuralkodóháborúsállapotokmiatt.Avárosleggyakrabbankőmű-
veseket, kőfaragókat és ácsokat alkalmazott ilyen munkák elvégzésére. A kamarai
számadáskönyvek többször említenek még kovácsokat, lakatosokat, üvegeseket és
fazekasokat, asztalosokat és esztergályosokat stb. Az 1528/29-es kötet szerint a
városvezetéstöbbmint94fontdénárt(1font=1,75magyarforint;vö.baraczka1965)

a városi közösség „önolvasata” 91
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XV

I. évfolyam
  2

0
1

4
/3

, S
om

orja

15 blasi beham az 1530–1540-es évek meghatározó személyisége volt a városvezetésben.
ebbenazidőszakban18alkalommalvolttagjaabelsőtanácsnak.(Tózsa-rigó2012a)Amint-
egykétévtizedben12évben10alkalommaltöltöttebeabíróitisztséget,egyévbenpedig
polgármesterréválasztották.(Tózsa-rigó2007,235.,272.p.)

16 AMbMmbPTii.f.212v.Avégrendeletekbennagyonritkántalálunkutalástazállatkülsejé-
revonatkozóan.elképzelhetőtehát,hogyebbenazesetbenértékesebbállatrólvoltszó,sa
testálóezértkülönböztettemegafentimódon.
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költött ácsmunkákra,mintegy ötven fontdénárt fizetett kovácsoknak, huszonhármat
lakatosoknak, s közel öt fontdénárt kőműveseknek.17 Hasonló méretű kiadásokról
tanúskodikaz1540/41-eskötetis.kőművesmunkákraekkorközel10fontdénártköl-
töttaváros.18 ehhezkapcsolódvaezakötetemlítimégtéglakészítők,utcakövezőkés
kőfaragókbérezésétis.19 láthatjuktehát,hogyazépítkezésimunkálatokkomolytétel-
kéntszerepeltekakiadásokközött.ezekjelentőségévelapolgárokistisztábanvoltak,
silymódonigyekeztek–adójukonfelül–amunkálatokhozhozzájárulni.

Azáltalábana városnak tett rendelésekmellett– ritkábban–előfordultakolyan
esetekis,amikorkonkrétanmegneveztékörököskéntavárosiadminisztrációvalame-
lyiktagját,esetlegatanácsot.Azörökösökrőlazalábbitáblázattájékoztat.

5. táblázat. Avárosközösségénekésavárosialkalmazottaknaktettrendelésekörökösei

A végrendeletet írásba foglaló személynekáltalábana testamentum végén juttattak
kisebbösszeget,leggyakrabbanegyforintot.előfordultazonbanazis,hogymégaroko-
noknak, barátoknak stb. tett rendelések között külön kiemelték a városi jegyzőt. Az
ilyenrendelkezéseknélazörökhagyókközött–nemmeglepőmódon–egykivételével
olyan személyeket találunk, akikmaguk is viseltek valamilyen tisztséget. Hasonló a

 
Vagyoni elit Középréteg Összesen Örökösök csoportja 

N % N % N % 
Város 40 71,4 62 93,9 102 83,6 
Jegyz  5 8,9 3 4,6 8 6,6 
Bíró 5 8,9 – – 5 4,1 
Tanács 1 1,8 1 1,5 2 1,6 
Kamarai jegyz  1 1,8 – – 1 0,8 
Kamarai segéd 1 1,8 – – 1 0,8 
Iskolamester 3 5,4 – – 3 2,4 
Összesen 56 100 66 100 122 ~100 
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17 AMbMmbkammerbücherk79f.91–100,f.104–112,f.113–115ésf.103.Akőművesek
nemcsakafalakatésazépületekettartottákkarban,hanemőkvégeztékpéldáulavárosi
árkokkikövezésétis.(ortvay1912,173.p.)Akovácsokazépítésimunkálatoknálvalóköz-
reműködésmellettfontosszerepetjátszottakavárosvédelmiképességénekfenntartásában
is,hiszenrájukhárultafegyverekkészítésénekéskarbantartásánakfeladatais.Alakatosok
is több területen tevékenykedtek,amellett, hogy zárakat, vasajtókatkészítettek vagy időn-
kéntmegjavítottákavárosiórát,őkvégeztékpéldáulazágyúkvasalását is. (ortvay1912,
211–212.p.)Akézművesmunkákbérezésemellett jelentőstételtképezettavárosikiadá-
sokbanazezekhezamunkálatokhozszükségesnyersanyagokbeszerzéseis.Az1528/29-es
kamarai könyvbenolvasható, hogy többmint50 fontdénár értékbenhozattakbécsből és
Hainburgbólkülönbözőfaiparifélkésztermékeket.ugyancsakbécsbőlhoztak18500–zsin-
delyhezéslécekhezhasznált–szöget27,5fontdénárértékben.ezekenkívülszerepelmég
mészéssalétrom.(AMbk79kammerbücherf.81–85ésf.87–89.)

18 AMbk92kammerbücherf.173–174.
19 AMbk92kammerbücherf.179,f.187,f.191.Összesenmintegy33fontdénártköltöttek

ezekreamunkákra.ennekfényébennemmeglepő,hogyazehhezaszakmákhozkapcsoló-
dó nyersanyagokra („Kalg stain und ander pauzeug”) is többet költött ebben az évben a
város,összesenmintegy22fontdénárt.(AMbk92kammerbücherf.137.)



helyzetabíróésatanácsjaváratettadományoknál,azzalakiskülönbséggel,hogyitt
márcsakegyolyanszemélyszerepel,akinemvoltavagyonielittagja.ugyancsaknem
meglepő,hogyatovábbinégytisztségviselőrekizárólagolyanokhagytakvalamit,akik
azértelmiségvagyonosabbrétegéheztartoztak.

Összegzéskéntkijelenthető,hogyavárosjaváratettrendelésekhátterénekvizsgálata-
kortöbbtényezőtisfigyelembekellvennünk.Arendelésekgyakorlaticéljakéntates-
tamentumvégrehajtásánakbiztosításátjelölhetjükmeg,eszmeioldalrólpedigakora
újkori polgári közösségtudatmegnyilvánulásaként értelmezhetjük ezeket az adomá-
nyokat.

Akésőközépkoriadatokkalösszevetveazttapasztaljuk,hogyapolgáriközösségtu-
data16.századközepéremársokkalszélesebbtársadalmirétegeknélmutathatóki,
amennyibenennekaközösségitudatnakavégrendeletekbentörténőlecsapódásaként
értékeljükazeddigvizsgáltadománytípust.Akegyesadományoknakakorszakra jel-
lemző tartalmi és kvantitatív átalakulásával együtt elemezve pedig feltételezhetjük,
hogyegyfajtaáthelyeződésmentvégbe.ennekkeretébenapolgárokutolsórendelése-
ikbenatúlvilágiszenvedéstmegrövidítő,üdvösségszerzőadományokhelyettnagyobb
mértékbenkoncentráltak immáravárosközösségérevagyannak támogatandócso-
portjaira(leginkábbavárosszegényeiregondolhatunk).

A közösségtudat megnyilvánulása mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a
tényt, hogy a vagyoni elit tagjai – a kegyes adományoknál megfigyelt tendenciához
hasonlóan– itt is nagyobbaránybanésnagyobbértékű rendelésekkel képviseltetik
magukat.ebbennyilvánnagyszerepevolta felső rétegnagyobb reprezentációs igé-
nyének.Akiemelkedővagyonnalbíróörökhagyókcsoportjánbelülakereskedőknekés
azértelmiségieknektovábbi jelentőségnövekedésétfigyelhetjükmeg.ezkisebbrész-
benazzalmagyarázható,hogyavagyonoskereskedőkésértelmiségiekapolitikaiveze-
tésben,illetveavárosiadminisztrációbanvállaltszerepükmiatterősebbenkötődteka
közösségélénállóirányítószervekhez.
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ATTilA TózsA-riGó
“selF-reAdiNG”oF THe urbAN CoMMuNiTy.rePreseNTATioN ANd CoMMuNiTy CoNsCiousNess iN

THe liGHT oF doNATioNs To PozsoNy (ACCordiNG To THe iNForMATioN GAiNed FroM TesTAMeNTs

iN THe 16TH CeNTury)

Thecommunityofthecitycanbeinmanyaspectsinterpretedasaphenomenon
analoguewiththebourgeoisfamily.underbourgeoismanneroflivingweshould
understandnot simply a legal or political concept, butmuch rather a complex
system of moral demands extending to almost all areas of life, expecting a
specific way of life from the individual, respected or rather required by the
community.inthelightoftheabove,itisworthexaminingindetail,whetherthe
citizensmentionedtheircityintheirtestamentsandiftheydidso,whatformofit
theychose.FromtheordainsmadeinthebenefitofPozsony,evenifonlypartially,
butwecangainaninsightintothesocalled“self-reading”ofthecitycommunity,
i.e.theygiveusanimageontherelationshipoftheindividualcitizenswiththecity
community. in addition, the analysed information reveals the representation
demandsoftheupper-andmiddleclass.
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PoPÉly árPád

Azelsőszlovákországgyűlésmegválasztása
1938decemberében(2.rész)*

árPád PoPÉly 94(437.6)”1938”
Theelectionofthefirstslovakparliamentindecember1938 323.17(437.6)

329.17(437.6)
324(437.6)”1938”

keywords: elections, election campaign, slovak parliament, members of parliament, slovak autonomy,
Hlinka´sslovakPeople´sParty,nationalminoritiesinslovakia.

6.Aválasztásoknapja,1938.december18-a

„Pozsonybanaválasztásmárakorareggeliórákbankezdetétvetteakijelöltválasztá-
sihelyiségekbenésadélutániórákigtartott.reggelnyolcórakorelfoglaltákhelyeiketa
választásibizottságok.ÚgyszólvánmindenválasztóhelyiségbenegyenruhásHlinka-gár-
distákteljesítettekszolgálatotéstartottákfennarendet.Agárdistákelőzékenyenállot-
tak az érdeklődők rendelkezésére, a beteg és gyöngélkedő szavazókat udvariasan
vezettékaválasztótermekbe.Aválasztók fegyelmezettenvonultak felés türelmesen
vártak,amígsorkerülrájuk.(…)

Aválasztóhelyiségekberendezéseteljesenazonosvoltarégiekkel.Ahelyiségekben
spanyolfalatállítottakfel,hogyaválasztókzavartalanulésmindenbefolyástólmentesen
helyezhessékelaborítékbanválasztócéduláikat,vagypedignemlegesszavazásesetén
aztaspanyolfalmögöttelhelyezettpapírkosárbadobhassák.Aszavazókalegtöbbhelyi-
ségbennemisvettékigénybeafelállítottspanyolfalat,hanemaválasztóbizottságsze-
meláttáratettékaszavazólapotaborítékbaésdobtákaztafelállítotturnába.

Pozsonyvárosképeakorareggelióráktólkezdvearendkívülinapbélyegéthordta
magán. A szavazók tömegesenmutatkoztak, a délelőtti órákban néhány zenekar is
vonultvégigPozsonyutcáinéskatonaiindulókatjátszott.Tízórakorapropagandahiva-
tal előtt szlovák katonaság jelent meg szlovák tisztek vezetése alatt. A katonák a
’slovácismeodrodu’címűeddigbetiltottszlovákdalténekelték.

Azestiórákbanaválasztásihangulat tetőfokátérteel.Amikorazelsőválasztási
eredményekbefutottakszlovákiakülönbözőrészeiről,azuccaiéletegyreélénkebblett.
Márdélutánkétórakorismeretesvoltnéhányszlovákiaieredménysazelsőválasztási

* A tanulmány a 2/0023/12 számú „Československá republika a maďarská menšina na
slovensku 1930 – 1938“ (A Csehszlovák köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség
1930–1938)veGAkutatásiprogramkeretébenkészült.
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96 Popély árpád

jelentésekelőrevetettékazáltalánossikerárnyékát”–aválasztásokmásnapjánezzel
abeszámolóvalfestettszinteidilliképetaválasztásoknapjárólapozsonyiestiÚjság.1

Aválasztásokelőestéjénvalamennyiszlovákiaivárosbanésközségbenfelvonulást
ésfáklyásmenetetrendeztekaHlinkaGárdarészvételével.Pozsonybanaszínházelőt-
ti téren tartottaknagynépgyűlést, amelyenTisokormányfőmellettmegjelentés fel-
szólalt a Néppárt csaknem teljes vezérkara: karol sidor, Ferdinand Ďurčanský,
AlexanderMachésvojtechTuka.2 Aválasztásnapjáraazösszestelepülészászlódíszbe
öltözött.Csakszlovákzászlókatlehetettlátni,csehszlovákállamilobogóseholnemvolt
kifüggesztve,azonbananémetekáltallakotttelepüléseken,köztükPozsonyban,gya-
kori volt a horogkeresztes zászló is. A választók – amint arról a sajtó beszámolt –
szlovákia-szertegyakranmagukisszlovákzászlókkal,zeneszóvalvonultakaválasztó-
helyiségekelé,a férfiaksokesetbenkalapjukmellé tűztékaválasztócédulát,anők
pedigkezükbenlengettékéstüntetőlegnyíltanszavaztakigennel.3

Aválasztásokat,legalábbiselméletben,azáltalános,közvetlenéstitkosválasztójog
alapjánrendeztékmeg.Aválasztásokjogiszabályozásatekintetébenkiskivételtőlelte-
kintve a tartománygyűlési választásokról szóló 126/1927-es törvénnyel módosított
megyegyűlésiválasztásokrólrendelkező330/1920-astörvényi.ésiii.részénekelőírá-
saivoltakmérvadóak.4 Azaktívválasztójogkorhatáraazautonómiatörvényértelmében
24-ről21évrecsökkent.Megválaszthatóazvolt,akibetöltötte30.életévétéslegalább
kétéveszlovákiábanlakott.Amandátumokszámanemvoltelőremeghatározva,egy
képviselőmegválasztásához 20.000 szavazatra és legalább 15.000maradékszava-
zatravoltszükség.

Aválasztásonvalórészvétel,csakúgy,mintakorábbiválasztásokalkalmával,ezút-
taliskötelezővolt.Aválasztásoktóltávolmaradókat20-tól5000koronáigterjedőpénz-
bírsággalvagy24órátólegyhónapigterjedőelzárássalbüntethették.Aválasztásokon
valórészvételikötelezettségalólfelmentéstcsupánazokkaptak,akikbetöltötték70.
életévüket,betegségvagytestifogyatékosságmiattnemtudtakmegjelenniaválasztó-
helyiségben, elodázhatatlan hivatali kötelezettségükmiatt nem érhettek idejében a
választáshoz,aválasztásnapjánlegalább100kmtávolságravoltakaválasztáshelyé-
tőlésazok,akikközlekedésivagymásleküzdhetetlenakadályokbaütköztek.

Aválasztásokonazokvehettekrészt,akikszerepeltekajúniusiközségiválasztások
alkalmával kiegészített választói névjegyzékben. Azok, akik a júniusi választási név-
jegyzékbőlkülönbözőokokmiatthiányoztak,sdecember18-igbetöltötték21.életévü-
ket,kérhettékutólagos felvételüketanévjegyzékbe.sokáigkérdésesés rendezetlen
volt a Magyarországhoz, Németországhoz és lengyelországhoz csatolt területekről
érkezettmenekültekválasztójoga,aztcsaka lehető legutolsópillanatbanrendezték,
igaz,akkorismeglehetősenfelemásmódon.Aszlováksajtómásfélhéttelaválasztá-
sokelőttmégarrafigyelmeztetett,hogyazérintetteknemvehetőkfelaválasztóinév-
jegyzékbe, tehát a választásokon semvehetnek részt.5 A szlovák kormány végül de-
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1 Esti Újság,1938.december19.Pozsonyaválasztásoknapján,1.p.
2 Új Hírek,1938.december20.98%igenazelsőszlovákiaiválasztáson,1.p.
3 Esti Újság,1938.december19.Azelsőszlovákiainépszavazás,1.p.
4 Sbírka zákonů a nařízení státu československého.ročník1927,částka57.,1478–1494.p.
5 Slovenská pravda,1938.december7.ktomôževoliť?,3.p.
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cember17-én,aválasztásokelőttilegutolsónaponelfogadott331/1938sz.rendele-
tévelaszlováknemzetiségűmenekültekszámára lehetővétette,hogy jelenlegi lakó-
vagytartózkodásihelyükönleadjákaszavazatukat,ezalehetőségazonbannemvonat-
kozottacseh,magyar,zsidóvagymásnemzetiségűmenekültekre.6

A választási igazolványt és a jelölőlistát tartalmazó szavazólapot legkésőbb a
választásokatmegelőzőharmadiknaponkikellettkézbesíteniaválasztópolgárokszá-
mára.Azországosválasztásibizottságennekmegfelelőenmárhatnappalaválasztá-
sokelőtt,december12-én,hétfőnmegkezdteakézbesítésüket.7 Aválasztásokalkal-
mávalaválasztásibizottságnakellenőrizniekellett,hogyaszavazólapnemtartalmaz-e
bármifélemegjelölést.Ahiányzó,sérültvagymegjelöltszavazólaphelyettmásikatadott
aválasztónak,akiezenkívülegyüresborítékotiskapottabizottságtól.Aválasztónak
eztkövetőenaszavazólappalésaborítékkalaspanyolfallalelkülönítetthelyrekellett
lépnie,aholaszavazólapotaborítékbahelyezte,majdabizottságelőttaborítékotaz
urnábadobta.Azígyvégrehajtottszavazást„igen”szavazatnakkelletttekinteni.Az,ha
aválasztóaborítékbanemtettebeleaszavazólapot,saborítékotüresendobtaaz
urnába,„nem”szavazatnakszámított.ebbenazesetbenaszavazólapotegyodakészí-
tettkosárbakellettdobnia,amitkevesenmertekmegkockáztatni.Amintarrólnemcsak
azEsti Hírlap idézettírása,hanemcsaknemvalamennyisajtótermékbeszámolt,aleg-
többválasztóafelállítottspanyolfalatigénybesemvette,hanemaválasztásibizottság
szeme láttára tettea szavazólapotaborítékbaésdobtaaztazurnába.Nohaakor-
mánypártipropagandaésasajtóeztaszlovákkormánypolitikájánaktámogatásával
magyarázta, a választópolgárok jelentős részénekmagatartását nyilvánvalóan az is
befolyásolta, hogya választások titkosságához való ragaszkodásukkalnemkívánták
magukatkitenniaszlovák-ésrendszerellenességgyanújának.

Aszavazásnakaválasztásokatszabályozóösszesjogszabályszerinttitkosnakkel-
lettvolnalennie.eztszögezteleaTartományiHivatalnakaválasztásibizottságokszá-
márakészítettválasztásiútmutatója is, felhívtaazonbana figyelmüketegyúttalarra,
hogyalegfelsőbbközigazgatásibíróságdöntéseértelmébennemsértiaválasztástit-
kosságát,haaválasztómaganemtitkolja,hogyhogyanszavazott.8 Aválasztásoktit-
kosságánakmegcsúfolását jelentette az az eljárás is, hogy a választási urnát több
választóhelyiségbenisazablakelőtthelyeztékelazzalacéllal,hogyabeszűrődőfény-
benmegfigyelhetőlegyen,kiszavazüresborítékkal,vagyisanéppártijelölőlistaellen.
(Nižňanský1998,186.p.;Murcko2001,7.p.)

AválasztókrakívántnyomástgyakorolnivégülaHlinkaGárdánakaválasztásokelőes-
téjénországszertemegrendezettnagyszabásúfáklyásmenetesfelvonulása,aválasztások
napjánpedigagárdistákjelenléteaválasztóhelyiségekben.AHlinkaGárdafőparancsnok-
ságánakdecember12-ikörleveleamellett,hogyhangsúlyoztaagárdistákszerepvállalását
máraválasztásiagitációban,kimondta,hogyaválasztásoknapjánaválasztóhelyiségek
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6 Sbírka zákonů a nařízení státu česko-slovenského. ročník 1938, částka 111., 1207. p.;
Slovenská pravda,1938.december17.slováci-utečencibudúhlasovať,1.p.

7 Új Hírek,1938.december14.kikézbesítettékPozsonybanaválasztásiigazolványokat,4.p.
8 Aválasztásiútmutatótközölteakorabelisajtóis,pl.Slovenská politika,1938.december16.

voľbadoprvéhosnemuslovenskejkrajiny.Pokynyprevolebnékomisie,1.p.;másforrásból
közzétetteNižňanský1998,195–198.p.
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közelébenmárnemagitálnak,demindenüttügyelnekrá,hogy„aválasztásokaszlovák
nemzetszámáraa lehető legkedvezőbbenvégződjenek”,miközbenfeltűnésnélkülmeg
kellettfigyelniükajelölőlistaellenszavazókatis.(Nižňanský1998,185.p.)

Akorábbiválasztásokonpéldátlan,ademokratikusjátékszabályoknakellentmondó
ésmagávalaválasztásitörvénnyelsemigazolhatólépésvoltakülönválasztóhelyisé-
gek létrehozása az egyes nemzetiségek számára. kialakításukat a Tartományi
Hivatalnak a járási hivatalokhoz intézett december 2-i körlevele rendelte el, amely
kimondta,hogyazegyesválasztókörzetekben,különösenott,aholavalamelynemze-
tiséghez tartozó választópolgárok száma eléri az 50 főt, külön választóhelyiségeket
rendezzenekbeaszlovák,cseh,német,magyarészsidónemzetiségűválasztóknak.9 A
körlevélnemistitkolta,hogyazintézkedéscéljaanemzetiségekválasztóimagatartá-
sának megállapítása, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mindezt „feltűnés nélkül” kell
végrehajtani,úgy,hogynelegyenek„nemkívánatos”következményei,főképpenpedig
hogyaválasztóknetudjákmeg,milyencéllalsoroltákőketebbevagyabbaaválasztó-
helyiségbe.Aválasztásokatkövetőenazösszestelepülésenkikellettmutatni,hogyaz
egyesnemzetiségekközülhányannemvettekrésztaválasztásokon,hányanszavaztak
anéppártijelölőlistaellen,shányanmellette.10

Nohaanemzetiségiválasztóhelyiségekkialakításátbizalmasankellettvolnakezel-
ni,aterv–részbenanéppártipolitikusokindiszkréciójakövetkeztében–mégiskiszi-
várgott. A december 4-i nagytapolcsányi választási nagygyűlésen például egyenesen
FerdinandĎurčanskýjelentettebe,hogyazsidókésnémetekszámárakülönválasztó-
helyiségeketrendeznekbe,aholmegmutathatják„szlovákiáhozvalóviszonyulásukat”,
azutánmajd„mindenkinekannyijogotadunk,amennyitmegérdemel”.11 Akésőbbiek-
benidőnkéntacsehésaszlovákiaisajtóismegszellőztetteatervet,12 báraztjobbára
csupánazsidósággalésacsehekkelhoztaösszefüggésbe.13 Anéppártipropagandaa
választásokutánráadásulakülönválasztóhelyiségeklétrehozásánakhátterétigyeke-
zettteljesegészébenmeghamisítani,súgybeállítani,minthaazokkialakításáraazsi-
dóságvezetőinekkérésérekerültvolnasor.14
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9 Figyelemreméltó,hogyaruszinokraarendelkezésnemvonatkozott.
10 slovenskýnárodnýarchív(szlovákNemzetilevéltár,atovábbiakbansNA),krajinskýúrad–

prezídium(TartományiHivatal–elnökség,a továbbiakbankÚ-prez.),227.d.,7500/1938.
voľby do snemu slovenskej krajiny, zriadenie volebných obvodov (a körlevelet közzétette
Nižňanský1998,193–194.p.)

11Slovák,1938.december6.jedinánašaspásajevjednote,4.p.
12 Amagyarlapokközüll.pl.Esti Újság,1938.december11.különszavazóurnákatállítanakfela

zsidókrészére,4.p.;Új Hírek,1938.december17.Aprágaisajtóaszlovákiaiválasztásokról,2.p.
13 Talánezzelmagyarázható,hogygyakranmégaszakirodalomiscsupánazsidókéscsehek

számárakialakítottválasztóhelyiségekrőlteszemlítést(l.pl.bystrický–deák2004,225.p.;
bystrický2012,498.p.;kaššovic2011,22.p.).

14 Slovák,1938.december20.slovenskýsnembudemať63poslancov,1.p.(Apropagandának
felültszámoskülföldi,köztemagyarországisajtótermékis.AbudapestiPester Lloyd ésaFelvidéki
Magyar Hírlap pl.akémárki választásieredményeket ismertetvearról számoltbe,hogyotta
különválasztóhelyiségeket„alakosságkívánságára”hoztáklétre.Pester Lloyd,1938.december
19.endergebnisderslowakischenWahlen:siegderregierung,5.p.;Felvidéki Magyar Hírlap,
1938.december20.döntőválasztásigyőzelmetaratottszlovákiábanHlinkanéppártja,12.p.)
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7.Aválasztásokeredményeésértékelése

jozef Tiso kormányfő a választások előtti utolsó, december 16-i rádióbeszédében
annakazóhajánakadottkifejezést,hogyazokbizonyítsákbeanemzetegységét,sígy
aválasztásoknapja,amelyaranyvasárnapraesett,„aszlováknemzetvalódiaranyva-
sárnapjalegyen”.15

Aválasztásoknapjánaválasztóhelyiségekdélután16óráigtartottaknyitva,deaz
országosválasztásiirodábamáreztmegelőzően,akoradélutániórákbanbeérkeztek
azelsőválasztásieredmények.Aszlovákrádió,amelynekadásátapozsonyiszínház
előttitérenhangszórókonközvetítették,azestefolyamánnegyedórásrendszeresség-
gel olvasta be a beérkező új eredményeket. Amikor már bizonyossá vált a magas
választásirészvételésaz„igen”szavazatoknagyaránya,19órakormikrofonelélépett
Tisominiszterelnökis,hogykétnappalkorábbibeszédéreutalvabejelentse:azarany-
vasárnapnemokozottcsalódástésazeddigbeérkezetteredményekalapjánaválasz-
tók98%-amegszavaztaakormányválasztásilistáját.16

Ahétfőn ismegjelenő sajtótermékekmára választásokmásnapján, anapilapok
többsége két nap elteltével, december 20-án, keddi napon hozta nyilvánosságra a
választások eredményét.17 ezek szerint a néppárti jelölőlista 1.263.678 érvényes,
vagyis„igen”szavazatotkapott,amialeadottszavazatok98%-ának(némelylapoksze-
rint97,5%-ának)feleltmegés63képviselőmegválasztásáhozvoltelegendő.

Aszlováklapokezzelpárhuzamosanterjedelmescikkekbenméltattákaválasztá-
sokat,mintamelyekolyanhatalmasgyőzelmethoztak,amilyetkorábbanegyetlenpoli-
tikaipártnaksemsikerültelérnieszlovákiában,mindezpedigazsolnaiegyezményt,a
szlovákautonómiátésakormánypolitikájáttámogatónépszavazásnakminősíthető.A
Slovenská politika egyebekközött azt emelteki, hogynoha–állítása szerint– sem
választásiterror,semnyomásgyakorlásnemvolttapasztalható,mégisolynagyarányú
győzelemszületett,„amelyremégaHarmadikbirodalombanisbüszkéklennének”.18 A
Slovenská pravda megelégedéssel nyugtázta, hogy ekkora bizalmat korábban még
egyetlenkormánysemkapottközép-európában,aválasztásokeredményenöveltea
szlovákságönbizalmátéstekintélytbiztosítottszámáraeurópa-szerte,aszlováknem-
zet pedig ezáltal egyenesen „a világ legfejlettebb nemzetei közé emelkedett”.19 A
választásokésaválasztásokkalmegerősítettrendszerjellegére–akaratlanulis–talán
karolsidorállamminisztertapintottráa legtalálóbban,amikoraválasztásokestéjén
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15 Slovenská pravda,1938.december18.zlatánedeľaslovenskéhonároda,1.p.
16 Slovák,1938.december20.Nedeľaveľkodušnejštedrosti,4.p.
17 Esti Újság, 1938. december 19. Az első szlovákiai népszavazás eredménye: 98%, 1. p.;

Grenzbote,1938.december19.97,5v.H. fürdieregierungsliste,1.p.;Slovák,1938.de-
cember20.1.263.678hlasov!,1.p.;Slovenský deník,1938.december20.veľkévíťazstvo
slovenské,1.p.;Slovenská politika,1938.december20.98%volilo„áno“,1.p.;Slovenská
pravda,1938.december20.sjednotenieslovenskéhonárodadovŕšené,1.p.

18 Slovenská politika,1938.december20.98%volilo„áno“,1.p.
19 Slovenská pravda, 1938. december 20. sjednotenie slovenského národa dovŕšené, 1. p.;

Slovenská pravda,1938.december21.vládadostalanádhernévysvedčenieodslovenské-
hovoličstva,1.p.



20 Slovenská pravda, 1938.december20.slovácisútretímnárodomeuropy,1.p.
21 Új Hírek,1938.december21.Agyőzelmesválasztásután,3.p.;Felvidéki Magyar Hírlap,

1938.december21.szvatkóPál:Aszlovákválasztásokután,1.p.
22 Az Aranyosmaróti járásban a választásra jogosultak száma22.996, aGiráltiban 9.037, a

Pöstyéniben25.142,aszeniceiben20.238,Pozsonyvárosábanpedig80.400volt.ezeksze-
rint az Aranyosmaróti járásban a választópolgárok 94,2%-a, a Giráltiban 98,9%-a, a
Pöstyéniben93,7%-a,aszeniceiben92,3%-a,Pozsonyban82,2%-avettrésztaválasztáso-
kon.

23 Slovák,1938.december20.Celkovévýsledkypodľaokresov,2.p.; bratislava–95percient,
2.p.

elmondottrádióbeszédébenkijelentette:„Mi,szlovákokmaanémetekésazolaszok
melletteurópaharmadiknemzetevagyunk,akikbebizonyítottuk,hogyarezsimazonos
azegésznemzetgondolkodásávalésakaratával.”20

Aszlováksajtóhozhasonlóanfényesgyőzelemkéntértékelték,sanémetésolasz
választásokhozhasonlítottákaválasztásokeredményétamagyarlapokis.AzÚj Hírek
cikkírója,valamintaFelvidéki Magyar HírlapbanszvatkóPál–esterházyjánosválasz-
tásokelőttikijelentéseihezhasonlóan–egyarántaztemelteki,hogyamagyarsága
kormánylistatámogatásávalbizalmatelőlegezettaszlovákkormánynak,selvárja,hogy
aznemfogkéslekednianemzetiségijogokbiztosításával.AzÚj Hírek utaltesterházy
december14-inyilatkozatára is,miszerintamagyarságnemirigykedikanémetnép-
csoporthelyzetére,deelvárjaugyanazoknaka jogoknakamegadását,amelyekkela
németekrendelkeznek.21

A sajtóban közzétett választási eredmények meglehetősen hiányosak voltak.
országos szinten nem hozták nyilvánosságra sem a választásra jogosultak, sem a
választásokonrésztvevők,sempedigazellenszavazatotleadókszámát,ajelölőlistát
távolmaradással vagy „nem” szavazattal elutasítók összlétszámáról így semmiféle
adattalnemrendelkezünk,aközzétetteredményeketezértminimálisanfenntartással
kellkezelnünk.

Azországosnálnémilegpontosabbakésrészletesebbekvoltakasajtóban– igaz,
szinténcsupántöredékesen–közzétettjárásieredmények.A63szlovákiaijárásközül
50járásadataittudtukteljesegészébenrekonstruálni,13járásesetébenhiányzika
leadottésazérvénytelenszavazatokszáma,2esetbenpedigazérvényesszavazatoké
is,nemisbeszélveaválasztásrajogosultakszámáról,amelyetcsupán5járáseseté-
benhoztaknyilvánosságra.22 Asajtóbanközzétettadatoknemcsakhiányosak,hanem
gyakranpontatlanok,sőtegymásnakellentmondóakisvoltak.ezutóbbilegjellemzőbb
példáját a főváros választási eredményeiről megjelent számadatok szolgáltatták. A
Slovák ugyanazonszámaajárásiadatokatfelsorolókimutatásábanaz1.táblázatunk-
banismegtalálhatópozsonyivárosiadatokat ismertette,miközbenegykülönálló írá-
sában–ráadásulugyanazonazoldalon–aztadtahírül,hogyPozsonybana80.400
választásra jogosult személyből a választásokon 69.486-an vettek rész, akik közül
66.127-enigennel,3359-enpedignemmelszavaztak.23
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24 Forrás: Slovák, 1938. december 20. Celkové výsledky podľa okresov, 1–2. p.; Slovenský
deník,1938.december20.výsledkyzokresov,1–2.p.;Slovenská politika,1938.december
20.volebnévýsledkyvokresochnaslovensku,1.p.,Národnie noviny,1938.december20.
Ďalšie volebné výsledky, 2. p. (ASlovákra hivatkozva ettől némileg eltérő adatokat közöl
krivý–zemko2008,85–86.p.,miazonbanaSlovákbanközzétettpontatlanéshiányosada-
tokatatöbbisajtótermékalapjánkorrigáltukéskiegészítettük.)

25 AMezőlaborci járásbanleadottérvényes, ill.érvénytelenszavazatokszázalékosarányáral.
Pažur1968,24.p.;konečný2008,27.p.

1. táblázat.Az1938.december18-iszlovákországgyűlésiválasztásokjárásieredmé-
nyei.24

Járás 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok  % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok  

% 

Alsókubini 10 460 10 252 98,0 208 2,0 
Aranyosmaróti 21 661 21 617 99,8 44 0,2 
Bakabányai 13 351 12 912 96,7 439 3,3 
Báni 19 188 18 975 98,9 213 1,1 
Bártfai 18 771 15 383 82,0 3 388 18,0 
Besztercebányai 27 025 26 220 97,0 805 3,0 
Breznóbányai  27 132    
Csacai 21 774 21 641 99,4 133 0,6 
Dobsinai 11 309 10 499 92,8 810 7,2 
Eperjesi 36 372 35 425 97,4 947 2,6 
Galgóci 22 591 22 492 99,6 99 0,4 
Girálti 8 937 8 321 93,1 616 6,9 
Gölnicbányai  17 588    
Homonnai  10 543    
Iglói 18 531 18 229 98,4 302 1,6 
Illavai 14 193 14 157 99,7 36 0,3 
Kékk i 11 282 10 854 96,2 428 3,8 
Késmárki 16 003 15 738 98,3 265 1,7 
Kisszebeni 19 335 18 121 93,7 1 214 6,3 
Kiszucaújhelyi 15 602 15 532 99,6 70 0,4 
Korponai  15 755    
Körmöcbányai 15 939 15 844 99,4 95 0,6 
Liptószentmiklósi 29 026 26 143 90,1 2 882 9,9 
Lónyabányai 21 122 20 477 96,9 645 3,1 
L csei 12 711 12 570 98,9 141 1,1 
Malackai 28 010 27 946 99,8 64 0,2 
Mez laborci25  3 230 [38,0]  [62,0] 
Miavai 12 583 11 563 91,9 1 020 8,1 
Modori 20 807 20 739 99,7 68 0,3 
Nagybiccsei 15 837 15 789 99,7 48 0,3 
Nagymihályi  27 733    
Nagyr cei  8 079    
Nagyszombati  40 818    
Nagytapolcsányi 35 601 35 561 99,9 40 0,1 
Námesztói 14 392 14 378 99,9 14 0,1 
Nyitrai 43 559 43 079 98,9 480 1,1 
Nyustyai 19 043 18 312 96,2 731 3,8 
Ólublói 11 001 9 147 83,1 1 854 16,9 
Poprádi 13 893 13 486 97,1 407 2,9 
Pozsonyi  29 816    
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26 ATőketerebesi járásesetébenazérvényesszavazatok rovatban többsajtótermékben isa
Mezőlaborci járáséval azonos 3.230-as adat jelent meg, ez azonban valószínűsíthetően
tévesadatközlés.

27 Slovák,1938.december20.1.263.678hlasov!,1.p.
28 Slovák,1938.december20.Celkovévýsledkypodľaokresov,2.p.;Slovenská pravda,1938.

december21.vládadostalanádhernévysvedčenieodslovenskéhovoličstva,1.p.

A sajtóban közzétett járási szintű kimutatásokból elsősorban a kelet-szlovákiai járá-
sokbanleadottérvénytelen,vagyis„nem”szavazatokadataihiányoztak.Mindeztköz-
lekedésinehézségekkelindokolták,27 valószínűbbnektűnikazonbanazamagyarázat,
hogy a jelölőlistára leadott érvénytelen szavazatok nagy számamiatt nem tartották
kívánatosnakanyilvánosságrahozásukat.Alapokugyanbeharangozták,hogymiután
adecember20-ándélutánösszeülőközpontiválasztásibizottságvéglegesítiaválasz-
tásieredményeket,azokatközölnifogják,28 erreazonbanmársohanemkerültsor.

Ahatalomszámáraösszességébenkedvezőeredményekmindemellettnagyhírve-
réstkaptak.Aszlováknapilapokoldalakonkeresztülközöltéknemcsakazegyesváro-
sok,hanemafalvakválasztásieredményeitis,kényesenügyelvetermészetesenarra,
hogy a kedvező összképbe nem illő eredményekről az olvasók ne értesüljenek.
különösennagyteretszenteltekazún.fehérzászlósközségeknek,amelyekbenegyet-
lenellenszavazatotsemadtakle,vagyisaválasztásokonrésztvevőlakosaik100%-os
támogatásukrólbiztosítottákajelölőlistát.ezekaközségekjogotszereztekarra,hogy
aközségházárakifüggesszékafehérzászlót,minta„tisztaság”és„büszkeség”jelké-
pét.Aszlováknapisajtóaválasztásokatkövetőnapokbanközel900–többségében

Járás 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok  % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok  

% 

Privigyei 36 699 36 370 99,1 329 0,9 
Puhói 16 255 16 132 99,2 123 0,8 
Rózsahegyi 20 389 20 271 99,4 118 0,6 
Selmecbányai 12 613 12 477 98,9 136 1,1 
Szakolcai 19 237 18 935 98,4 302 1,6 
Szenicei 18 681 17 509 93,7 1 172 6,3 
Szepesófalui  14 318    
Szeredi 15 882 15 824 99,6 58 0,4 
Szinnai  13 315    
Szobránci      
Sztropkói 13 683  11 553 84,4 2 130 15,6 
T keterebesi26      
Trencséni 31 711 31 149 98,2 562 1,8 
Trsztenai 7 396 7 383 99,8 13 0,2 
Turócszentmártoni 34 762 33 844 97,4 918 2,6 
Újbányai 18 884 18 806 99,6 78 0,4 
Vágbesztercei 16 287 16 030 98,4 257 1,6 
Vágújhelyi 24 310 22 284 91,7 2 026 8,3 
Varannói 14 807 14 579 98,5 228 1,5 
Zólyomi 30 630 30 065 98,2 565 1,8 
Zsolnai 37 378 37 133 99,3 245 0,7 
Pozsony város 66 127 62 768 94,9 3 359 5,1 
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nyugat-szlovákiai–fehérzászlósközségnevéthoztanyilvánosságra,amelyek„anem-
zetiöntudatésfegyelempéldájaként”szolgálhatnakatöbbitelepülésszámára.29

8.Hogyanszavaztakanemzetiségek?

Agyőzelmieufóriátólhangosszlováksajtóaválasztásoknémelyrégióbankedvezőtle-
nebberedményeit,azegyesnemzetiségekésvallásfelekezetekválasztóimagatartását
általábannemfirtatta.egyedülaSlovák vállalkozottrá,hogyegycsaknemegészolda-
lasvezércikkbenelemezzeésméltassaazta„megértést,amelyetaszlovákiaikisebb-
ségektanúsítottakazuralkodószlováknemzettelszemben”.ANéppártközpontisajtó-
orgánuma,miközben bírálóan szólt az evangélikus országrészek választási eredmé-
nyeiről,megelégedésselnyugtáztamindacsehek,minda zsidók „igen”szavazatait,
akik„kiskivételtőleltekintveteljesítettékakötelességüket”.Nemtudtamegkerülnia
lapakedvezőtlenkelet-szlovákiaieredményeket,amelyeketaválasztásilistáróllema-
radtruszinvezetőkcsalódottságánakszámlájáraírt.Anémetekkelésamagyarokkal
kapcsolatban végül azt tartotta fontosnak hangsúlyozni, hogy „a választások során
megtaláltákapozitívviszonytaszlovákokhoz,megtaláltákazért,mertaszlovákkor-
mányban biztosítékát látják annak, hogy igazságosan és hátsó érdekek nélkül fog
törődnipolitikaiéskulturálisjogaikkal”.30

Atársadalomvalamennyirétegénekegységéthirdetőésaszlovákkormánymellet-
tikiállásátelhitetniakarópropagandateháta98%-osválasztásigyőzelemért–árnya-
latnyieltérésekkelugyan,de–anemzetiségeketisdicséretbenrészesítette.Azegyes
nemzetiségekvalósválasztóimagatartásátugyanakkorarészleteseredmények,külö-
nösen a kormánylista számára kedvezőtlen járási és települési adatok hiányában
nehézfeltérképezni.Nagyáltalánosságbanmegállapítható,hogyaválasztásokonrészt
vevőmagyarok és németek túlnyomó többsége, sok esetben98–99%-uk– politikai
vezetőikajánlásánakmegfelelően,saszlovákokhozhasonlóan–megszavaztaajelö-
lőlistát.A ruszinság jelentős részeezzel szemben,amintaztakelet-szlovákiai járási
eredményekisbizonyítják,elutasítottaanéppártiválasztásilistát,shasonlóancsele-
kedettazevangélikusszlováklakosságegyrészeis.Amindenüttkisebbségbenélőcse-
hekészsidókválasztóimagatartásárólnehezebbvéleménytalkotni,ehhezegyedüla
nemzetiségekszámáralétrehozottkülönválasztóhelyiségekszakirodalombanpublikált
töredékesadatainyújthatnaknémi támpontot.Aszlovák,magyarésnémetsajtóban
közzétett,salevéltárakbólelőkerülttelepülésiszintűeredményeksegítségévelazaláb-
biakbanazegyesnemzetiségekválasztóimagatartásánakjellemzéséreésárnyaltabb
bemutatásárateszünkkísérletet.

Aszlovákiaimagyarságválasztóimagatartásátamagyarlaktatelepülésekválasztási
statisztikáinak ismeretében tudnánk illusztrálni. Az 1930. évi népszámlálás szlovákia
bécsidöntésutániterületénösszességében43magyarjellegű(vagyis20%-otmeghala-
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29 Slovák,1938.december20.Podbielouzástavou...,3.p.,1938.december21.Podbielou
zástavou..., 4. p.; Slovenská politika, 1938. december 20. Pod bielou zástavou, 1–2. p.;
Slovenská pravda,1938.december21.krásnydôkazjednotynároda,2.p.,december22.
Triumfslovenskejjednoty,2.p.

30 Slovák,1938.december20.slovenskýsnembudemať63poslancov,1.p.
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dómagyarlakossággalrendelkező)településtmutatottki,31 ezekválasztásieredményei
azonbanaszlováksajtóbancsakelvétve jelentekmeg.AzÚj HíreknekaNyitra vidéki
magyarságszavazataitrészletezőhíradása,részbenpedigazún.fehérzászlósközsége-
ketfelsorolószlováksajtósegítségévellegteljesebbena2.táblázatbanszereplőzoboral-
jimagyarfalvakválasztásieredményeitsikerültrekonstruálnunk.ANyitravidékifalvakon
túlmenőencsupántovábbinégymagyarjellegűtelepülésadataitismerjük:aválasztások
aPozsonymellettiFőréven98,6%-os,32 amátyusföldivágán98,1%-os,33 afelső-csallókö-
ziMisérdenésahontiGyűgyönpedigegyaránt100%-ossikerrelzárultak.34

2. táblázat.NyitraésegyesNyitravidékimagyarfalvakválasztásieredményei35

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Nyitra 11 093 11 008 99,2 85 0,8 
Alsóbodok   100,0 – – 
Alsócsitár 304 304 100,0 – – 
Babindál 259 257 99,2 2 0,8 
Béd 281 279 99,3 2 0,7 
Berencs 1 035 1 027 99,2 8 0,8 
Kalász 456 454 99,6 2 0,4 
Lajos 85 85 100,0 – – 
Menyhe 323 320 99,1 3 0,9 
Nagycétény36 855 853 99,8 2 0,2 
Nagyhind   100,0 – – 
Nyitracsehi 289 285 98,6 4 1,4 
Nyitraegerszeg 710 708 99,7 2 0,3 
Nyitragerencsér 809 809 100,0 – – 
Nyitrageszte 228 228 100,0 – – 
Pográny 579 550 95,0 29 5,0 
Vicsápapáti 970 966 99,6 4 0,4 
Zsére   100,0 – – 

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Gölnicbánya 2 012 1 741 86,5 271 13,5
Késmárk 3 521 3 381 96,0 140 4,0
Kislomnic 382 381 99,7 1 0,3
Komlóskert 388 388 100,0 – –
L cse 3 576 3 490 97,6 86 2,4
Podolin 932 917 98,4 15 1,6
Švedlér 1 074 974 90,7 100 9,3

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Berkenyéd 492 411 83,5 81 16,5
Feketekút 340 164 48,2 176 51,8
Hajtóka 112 94 83,9 18 16,1
Hársád 340 315 92,6 25 7,4
Hosszúvágás 267 34 12,7 233 87,3
Kishárs 298 116 38,9 182 61,1
Kövesfalva 504 173 34,3 331 65,7
Lublókorompa 107 105 98,1 2 1,9
Máté 258 244 94,6 14 5,4
Nagyszulin 320 315 98,4 5 1,6
Poprádófalu 204 10 4,9 194 95,1
Poprádremete 195 195 100,0 – –
Szepesjakabfalva 886 337 38,0 549 62,0
Szulin 140 127 90,7 13 9,3
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31 AmagyarjellegűtelepülésekaPozsonymellettiFőrév(1930-ban23,5%magyarlakossal),a
felső-csallóközi vereknye (85,6%), szunyogdi (80,7%), Pozsonypüspöki (80,7%), Hideghét
(69,2%),Csölle (25,4%),dénesd (39,5%),Misérd (26,9%)ésTorcs (24,4%),amátyusföldi
Magyargurab(35,5%),Vága (92,5%)éskirályi(75,3%),aNyitravidékivicsápapáti(61,3%),
lajos (55,5%), Nyitraegerszeg (80,3%), béd (92,4%), Menyhe (81,7%), Nyitragerencsér
(60,4%), Alsócsitár (88,1%), Pográny (71,7%), Nyitrageszte (87,5%), kolon (70,2%), zsére
(92,4%),Ghymes(64,4%),barslédec(83,2%),Alsóbodok(84,1%),babindál(77,7%),Kalász
(67,6%),Nagyhind (85,7%),Nyitracsehi(76,9%),Nagycétény (74,4%)ésberencs(79,7%),a
hontiBori (79,9%),Hévmagyarád (20,5%)ésGyűgy(30,0%),anógrádiFelsőzellő (61,8%),a
gömöri Alsópokorágy (87,1%), Balogpádár (91,2%) és Felsőfalu (59,0%), az abaúj-tornai
Jászó (69,3%),Magyarbőd (32,0%)ésNagyszalánc (24,1%),valamintazempléniHardicsa
(44,1%)voltak.(Akurzívbetűkkelszedetttelepüléseketacsehszlovák–magyarhatárrendező
bizottságdöntéseértelmében1939.március14-énutólagMagyarországhozcsatolták.)

32 Deutsche Stimmen,1938.december24.Ausderbewegung,6.p.
33 Slovák,1938.december21.Akovolilynašemestáadediny,4.p.
34 Slovák,1938.december20.Podbielouzástavou...,3.p.
35 Forrás:Új Hírek,1938.december22.Anyitravidékimagyarság98-100százalékbanigennel

szavazott,6.p.;Slovák,1938.december20.Podbielouzástavou...,3.p.



36 AhivatkozottsajtócikkNagycétényesetébenugyancsupán553érvényesszavazatotemlít,
ezazadatazonban–hacsaknemaMagyarországhozvalócsatolásukratörekvőfalubeliek
„protesztszavazataival”magyarázható–atöbbitelepülésválasztásieredményénekismere-
tébenvalószerűtlennekésegyszerűelírásnaktűnik.

37 sNA,kÚ-prez.,237.d.,83.068/1938prez.voľbydoprvéhosnemuslovenskejkrajiny.
38 Slovák,1938.december21.Akovolilynašemestáadediny,4.p.
39 Slovák, 1938. december 20. Pod bielou zástavou..., 3. p.;Deutsche Stimmen, 1938. de-

cember24.Ausderbewegung,8.p.
40 Slovák,1938.december20.Podbielouzástavou...,3.p.,1938.december21.Podbielouzás-

tavou...,4.p.;Grenzbote,1938.december19.ergebnisseausdeutschenGemeinden,1.p.
41 Aszepességinémetség1938-astörekvéseirel.schvarc2010,296–312.p.
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Azismertetetteredményekarrautalnak,hogyamagyarválasztók–esterházyjánosés
apártvezetéselőzeteskérésénekmegfelelően–valóbannagytöbbséggel,általában
98–99%-ban,nemegyesetbenazonban100%-banismegszavaztákanéppártijelölő-
listát.Mivelasajtóbancsupánakormánylistaszámárakedvezőeredményekjelentek
meg,nemzárhatjukkiugyanakkoraztsem,hogyamagyarlaktatelepülésekegyrészé-
ben, különösen azokban, amelyek közvetlenül az újonnan meghúzott (cseh)szlo-
vák–magyar államhatár szlovák oldalán rekedtek, ennél jóval több ellenszavazatot
adtakle.erreengedkövetkeztetniegyebekközöttajászóiközjegyződecember17-én,
tehátaválasztásokatmegelőzőnaponkeltjelentése,amelyszerintaközséglakosaia
választások során demonstrálni akarják, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni.37

ugyanezta feltételezésterősíti végüla jászóvalszomszédosalsó-szepességinémet-
lakta települések választási eredménye is, amelyek lakosságának jelentős része a
határmegvonásellenitiltakozásulelutasítottaanéppártijelölőlistamegszavazását.

Asajtóbanközzétetttelepülésiszintűválasztásieredmények,különösenaPozsony
környéki és a közép-szlovákiai német lakosságú községek esetében szintén a kor-
mánylistanagyarányútámogatásáról tanúskodnak.APozsonymellettiszentgyörgyön
és bazinban pl. a választásokon részt vevő polgárok 99,6%-a, ill. 99,2%-a,38

Nyitrabányán 98,1%-uk, a körmöcbányai német nyelvsziget települései közül
barskaproncánés jánosréten100%-uk, jánosgyarmaton99,7%-uk,39 a németprónai
német nyelvsziget településein pedig berestyénfalván és Nyitraszalkán 100%-uk,
Nyitrafenyvesen 99,8%-uk, Nyitrafőn 98%-uk, Németprónán 96%-uk, kovácspalotán
91,3%-uk,Cséken84%-uk40 megszavaztaanéppártiválasztásilistát.

ennéljóvalellentmondásosabbvoltakormánylistafogadtatásaaszepességnémet
lakosságakörében.Amagyarbarátérzelműszepességinémetség,amelyacsehszlovák
parlamentiválasztásokalkalmávalisjobbáraamagyarpártokkalszövetségesszepesi
NémetPártraadtaszavazatát,skevésbévoltfogékonyakárpátiNémetPártáltalhir-
detettnácieszmék iránt, ráadásulabécsidöntéselőtt isa térségMagyarországhoz
csatolásamellettszálltsíkra,41 eltérőmértékbenéseltérőokokból,de jóvalhajlamo-
sabbvoltakormánylistaelutasítására,mintahogyaztaPozsonykörnyékivagyaközép-
szlovákiainémetekmegtették.
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42 Forrás: Slovák, 1938. december 21. Ako volily naše mestá a dediny, 4. p.; Deutsche
Stimmen,1938.december24.Ausderbewegung,8.p.;Murcko2001,120.p.

43 sNA, Ministerstvo hospodárstva (Gazdasági Minisztérium), 234. d., i/546/1939. Nižný
Medzevaokolie–hospodárskepotreby

44 AMagyar Nemzet avalóságotnémelyesetbenmegközelítő,általábanazonbanattólmessze
elrugaszkodószámadatokatközöltaszepességiválasztásieredményekről.A lapszerintaz
alsó-szepességiMecenzéfen82%,stószon78%,szomolnokhután65%,szomolnokon59%,
svedléren52%,szepesremetén51%,afelső-szepességikislomnicon89%,kakaslomnicon
79%, Podolinban 68%, Nagyszalókon 61%, Poprádon 53%, leibicen 51%, Alsó- és
Felsőerdőfalván 49%, lőcsén 46%, Ménhárdon 41%, iglón 38% volt a „nem” szavazatok
aránya. (Magyar Nemzet, 1938. december 22. A szepesség elutasította a karmasin-féle
németpártpolitikáját,7.p.)
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3. táblázat.Aszepességnéhánynémetlaktatelepülésénekválasztásieredménye42

A néppárti jelölőlista a sajtóban nyilvánosságra hozott adatok szerint a szepességi
Poprádon 98,3%-os, iglón 98%-os, lőcsén 97,6%-os, svedléren 90,7%-os,
Gölnicbányán86,5%-oseredménytértel.AmintaztGölnicbányaéssvedlérpéldájais
mutatja,a„nem”szavazatokszámaésarányaelsősorbanazalsó-szepességinémet
településekenbizonyultmagasabbnak.Akormánylistaszámárakedvezőtleneredmé-
nyeketasajtóaszepességesetébensemtetteközzé,stalánazsemvéletlen,hogyaz
alsó-szepességiGölnicbányaijárás„nem”szavazataitsemhoztáknyilvánosságra.Azt
az1938.december11-ialsómecenzéfitörténteketkivizsgálóegyikjelentésbőltudhat-
juk,hogyAlsómecenzéféstöbbkörnyezőtelepüléslakosságaaFranzkarmasinelleni
„merényletet” követő hatósági megtorlás és megfélemlítés, valamint a választások
katonai asszisztálással történt megrendezése ellenére többségében elutasította az
egységeskormánylistamegszavazását.Alsómecenzéfenaválasztási listamindössze
31%-os,Felsőmecenzéfen75%-os,stószon24%-oseredménytértel,demégavelük
szomszédosszlováklakosságúájfalucskániscsupánaválasztásokonrésztvevők20%-a
adtaszavazatátanéppártilistára.43

Aszepességieseményekreakarmasintértincidensótamindaszlovákiainémet,
mind a magyarországi kormánypolitika rendkívül érzékenyen reagált, nem véletlen
tehát,hogyaszepességi–ezenbelüliselsősorbanazalsó-szepességi–németválasz-
tókmagatartásáraaszlovákiainémetésamagyarországisajtóisfelfigyelt.Amagyar
sajtóaszepességinémetek„nem”szavazatait,azokarányáttúlbecsülve,44 aszlovák
kormányésaszlovákiaiNémetPártpolitikájánakelutasításakéntértékelte.ANémet

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Nyitra 11 093 11 008 99,2 85 0,8
Alsóbodok 100,0 – –
Alsócsitár 304 304 100,0 – –
Babindál 259 257 99,2 2 0,8
Béd 281 279 99,3 2 0,7
Berencs 1 035 1 027 99,2 8 0,8
Kalász 456 454 99,6 2 0,4
Lajos 85 85 100,0 – –
Menyhe 323 320 99,1 3 0,9
Nagycétény36 855 853 99,8 2 0,2
Nagyhind 100,0 – –
Nyitracsehi 289 285 98,6 4 1,4
Nyitraegerszeg 710 708 99,7 2 0,3
Nyitragerencsér 809 809 100,0 – –
Nyitrageszte 228 228 100,0 – –
Pográny 579 550 95,0 29 5,0
Vicsápapáti 970 966 99,6 4 0,4
Zsére 100,0 – –

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Gölnicbánya 2 012 1 741 86,5 271 13,5 
Késmárk 3 521 3 381 96,0 140 4,0 
Kislomnic 382 381 99,7 1 0,3 
Komlóskert 388 388 100,0 – – 
L cse 3 576 3 490 97,6 86 2,4 
Podolin 932 917 98,4 15 1,6 
Švedlér 1 074 974 90,7 100 9,3 

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Berkenyéd 492 411 83,5 81 16,5
Feketekút 340 164 48,2 176 51,8
Hajtóka 112 94 83,9 18 16,1
Hársád 340 315 92,6 25 7,4
Hosszúvágás 267 34 12,7 233 87,3
Kishárs 298 116 38,9 182 61,1
Kövesfalva 504 173 34,3 331 65,7
Lublókorompa 107 105 98,1 2 1,9
Máté 258 244 94,6 14 5,4
Nagyszulin 320 315 98,4 5 1,6
Poprádófalu 204 10 4,9 194 95,1
Poprádremete 195 195 100,0 – –
Szepesjakabfalva 886 337 38,0 549 62,0
Szulin 140 127 90,7 13 9,3
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45 Deutsche Stimmen,1938.december24.dieWahleninderzips,8.p.(AlapAlsómecenzéf
ésstószmellettarosszeredménytelértközségekközésoroltaaközeliszepesremetétis.)

46 Hasonlóan„tüntetett”azemlítettalsó-szepességinémet falvak lakosságaakéthétmúlva
megtartott rendkívülinépszámláláskor is.Alsómecenzéfen,aholaz1930-asnépszámlálás
soránmindössze 9,0%-nyimagyar lakostmutattak ki, 1938. december 31-én a lakosság
19,4%-a vallottamagátmagyarnemzetiségűnek. Felsőmecenzéfenamagukatmagyarnak
vallókaránya10,0%-rólegyenesen48,1%-ra,stószon9,1%-ról27,3%-raemelkedett. (sNA,
Úradpredsedníctvavlády[kormányelnökségiHivatala],110.d.,2733/1939.Národnostná
štatistikaobcíaokresovzr.1938)

47 Az 1938 szilveszteri rendkívüli népszámlálás szerint a Mezőlaborci járásban 70,9%, a
bártfaiban 25,0%, az ólublóiban 35,1%, a sztropkóiban 40,4%, a Giráltiban 9,8%, a
kisszebeniben13,1%,aszepesófaluiban15,5%,aszinnaiban38,1%voltaruszinnemzeti-
ségűekaránya. (sNA,Ministerstvo zahraničnýchvecí [külügyminisztérium,a továbbiakban
Mzv],163.d.,51.509/1940.sčítanieľuduvdecembri1938–štatistickédata)
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Párt központi hetilapja ezzel szemben az alsó-szepességi községek rossz választási
eredményeimögöttamagyarpropagandátigyekezettsejtetni.45 Azérintetttelepülések
lakossága a választások alkalmával leadott „protesztszavazataival” – csakúgy,mint
karmasin alsómecenzéfi választási nagygyűlésekor – valójában az új (cseh)szlo-
vák–magyarállamhatárellentiltakozott,melyettöbbszöriskifejezettkívánságukelle-
néreazelsőbécsidöntőbírói ítéletsoránúgyvontakmeg,hogyfalvaiknemkerültek
visszaMagyarországhoz.46

Nohaaválasztásoksajtóbanközzétettjárásieredményeiakelet-szlovákiaijárások
adataitcsupántöredékesentartalmazták,azaszámadatokbólígyisegyértelmű,hogy
azegységeskormánylistaa legtöbbellenszavazatota jelentékeny ruszin lakossággal
rendelkezőkeletijárásokbankapta.AMezőlaborcijárásban62%,abártfaiban18,0%,
azólublóiban16,9%,asztropkóiban15,6%,aGiráltiban6,9%,akisszebeniben6,3%
volt a „nem” szavazatok aránya, de vélhetően hasonló eredmények születhettek a
szepesófaluiésaszinnaijárásbanis,amelyekadataitnemhoztáknyilvánosságra.47

A ruszin lakosság választói magatartásáról a szakirodalom jóvoltából az ólublói
járásbólrendelkezünkalegrészletesebb,településiszintűadatokkal.Amígajárásszlo-
vákésnémet48 jellegűtelepüléseinekválasztóimagasarányban,nemritkán100%-ban
megszavaztákanéppártijelölőlistát,addigajárás14ruszintelepülésénalistarend-
kívül sok ellenszavazatot kapott, olyannyira, hogy 6 községben a „nem” szavazatok
többségbeiskerültekaz„igennel”szemben.

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XV
I. évfolyam

  2
0

1
4

/3
, S

om
orja



48 Anémettelepülések(kislomnic,komlóskertésPodolin)eredményeitl.a3.táblázatban.
49 Forrás:Murcko2001,120.p.
50 Forrás:Murcko2001,120.p.
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4. táblázat.Azólublóijárásruszinfalvainakválasztásieredményei49

5. táblázat.Azólublóijárásszlovákfalvainakválasztásieredményei50

Aruszinválasztókraajelekszerintnagymértékbenhatottaválasztásokelőttiellenpro-
paganda,sezenAlexanderMachdecember11–12-ikelet-szlovákiaiútjaéstárgyalá-
saisemtudtakérdembenváltoztatni.Aválasztásiurnáktóltávolmaradó,ill.nemmel
szavazó ruszinok pontos számát nem ismerjük, az azonban a töredékes választási
eredmények ismeretében is leszögezhető, hogy valamennyi szlovákiai nemzetiség
közülaruszinságutasítottaelalegnagyobbmértékbenakormánylistát.Mindenvaló-
színűségszerintközeljárhatavalósághozkarolsidorállamminiszterbecslése,akisze-
rintanéppártijelölőlistáraaruszinválasztóknakmindössze40–50%-aadtaszavaza-
tát.(konečný2000,175.p.)

Azegyesnemzetiségekválasztóimagatartásárólanemzetiségiválasztóhelyiségek
adatainyújthatnákalegmegbízhatóbbképet,azokatazonbansohanemhoztáknyilvá-

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Nyitra 11 093 11 008 99,2 85 0,8
Alsóbodok 100,0 – –
Alsócsitár 304 304 100,0 – –
Babindál 259 257 99,2 2 0,8
Béd 281 279 99,3 2 0,7
Berencs 1 035 1 027 99,2 8 0,8
Kalász 456 454 99,6 2 0,4
Lajos 85 85 100,0 – –
Menyhe 323 320 99,1 3 0,9
Nagycétény36 855 853 99,8 2 0,2
Nagyhind 100,0 – –
Nyitracsehi 289 285 98,6 4 1,4
Nyitraegerszeg 710 708 99,7 2 0,3
Nyitragerencsér 809 809 100,0 – –
Nyitrageszte 228 228 100,0 – –
Pográny 579 550 95,0 29 5,0
Vicsápapáti 970 966 99,6 4 0,4
Zsére 100,0 – –

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Gölnicbánya 2 012 1 741 86,5 271 13,5
Késmárk 3 521 3 381 96,0 140 4,0
Kislomnic 382 381 99,7 1 0,3
Komlóskert 388 388 100,0 – –
L cse 3 576 3 490 97,6 86 2,4
Podolin 932 917 98,4 15 1,6
Švedlér 1 074 974 90,7 100 9,3

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Berkenyéd 492 411 83,5 81 16,5 
Feketekút 340 164 48,2 176 51,8 
Hajtóka 112 94 83,9 18 16,1 
Hársád 340 315 92,6 25 7,4 
Hosszúvágás 267 34 12,7 233 87,3 
Kishárs 298 116 38,9 182 61,1 
Kövesfalva 504 173 34,3 331 65,7 
Lublókorompa 107 105 98,1 2 1,9 
Máté 258 244 94,6 14 5,4 
Nagyszulin 320 315 98,4 5 1,6 
Poprádófalu 204 10 4,9 194 95,1 
Poprádremete 195 195 100,0 – – 
Szepesjakabfalva 886 337 38,0 549 62,0 
Szulin 140 127 90,7 13 9,3 

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Alsózúgó 344 344 100,0 – – 
Fels zúgó 370 370 100,0 – – 
Határhely 220 207 94,1 13 5,9 
Kalács 289 289 100,0 – – 
Kormos 238 238 100,0 – – 
Lackvágása 208 208 100,0 – – 
Lublóváralja 997 996 99,9 1 0,1 
Palonca 507 507 100,0 – – 
Pilhó 212 212 100,0 – – 
Poprádfalu 138 138 100,0 – – 
Újlubló 577 577 100,0 – – 

Mandátumukat  elveszített képvisel k Mandátumhoz jutott képvisel k 
A mandátum megsz nésének Név oka dátuma Név A képvisel i  

eskü dátuma 
Ferdiš Klinda lemondott 1939. febr. 22. Vojtech Tvrdý 1939. márc. 14. 

Gejza Hornyak 
lakhelyét 
Magyaro.-hoz 
csatolták 

1939. ápr. eleje František Jankovi  1939. okt. 19. 

Jozef Tiso lemondott 1939. okt. 14. Andrej Martvo  1939. nov. 14. 
Jozef Buday elhunyt 1939. nov. 15. František Orlický 1939. nov. 21. 
Gejza Rehák elhunyt 1940. márc. 8. Sigmund Keil 1940. márc. 29. 
Pavol Teplanský lemondott 1940. aug. 1. Ernest Rosival 1940. szept. 3. 
Rudolf Schwarz lemondott 1941. nov. 17.   

   

Mihajlo Bonyko, František 
Bošniak, Ferdinand atloš, 
Ján Danko, Roman Fraštia, 
Jozef Fundárek, Adalbert 
Gabriel, Eugen Guzikiewicz, 
Štefan Hajdu ek, Ján 
Jacko, Michal Klimko, 
Aladár Ko iš, Alojz Macek, 
Viktor Magic, Štefan 
Mušák, Ondrej Schlosser, 
Ondrej Tomko, Jozef Va o 

1941. nov. 25. 

Vincent Bole ek lemondott 1942. szept. 1.   
   Anton Morav ík 1943. febr. 4. 
František Jankovi  lemondott 1943. márc. 9. 
Vojtech Plechlo lemondott 1943. ápr. 21. 

Martin Morhá  az Államtanács 
megfosztotta  1943. máj. 12. 

  

   Ján Balko, Pavol Krokavec 1943. szept. 30. 
Ferdinand Mondok lemondott 1944. jan. 29. 
František Slame  elhunyt 1944. aug. 27. 
Anton Šalát elhunyt 1944. szept. 17. 

Ferdinand atloš az Államtanács 
megfosztotta  1944. okt. 5. 

Ján Jacko lemondott 1944. okt. 13. 

Peter Za ko az Államtanács 
megfosztotta 1944. nov. 29. 

Miloš Van o lemondott 1945. jan. 5. 

  

   František Paškay 1945. jan. 23. 
Jozef Šrobár lemondott 1945. márc. 12.   
   Štefan Macko 1945. márc. 22. 
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51 egyedülamagyarországisajtószámoltbearról,hogykésmárkonanémetválasztóhelyiség-
benaz„igen”szavazatokaránya94,7%,aszlovákban97,3%,amagyarban93,3%,acseh-
ben 89,8%, a zsidóban 99,4% volt. (Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. december 20. döntő
választásigyőzelmetaratottszlovákiábanHlinkanéppártja,12.p.;Pester Lloyd,1938.de-
cember19.endergebnisderslowakischenWahlen:siegderregierung,5.p.)

52 A vizsgált 10 járás a következő: báni, iglói, késmárki, lőcsei, Nagytapolcsányi, Nyitrai,
Pöstyéni,Puhói,TrencséniésÚjbányai.

53 eduardNižňanský(Nižňanský1999a,256.p.)ugyanacsehekettartjaakormánylistátlegin-
kábbelutasítónemzetiségnek,őazonbannemvettefigyelembearuszinokat,akikadataita
nemzetiségiválasztóhelyiségekstatisztikáinemtartalmazzák.

54 Az 1938. december 31-i rendkívüli népszámlálás szerint a liptószentmiklósi járásban az
összlakosság 61,1%-a, a vágújhelyiben 36,8%-a, a Miavaiban 85,4%-a, a dobsinaiban
65,8%-a,aszeniceiben33,4%-avoltevangélikusvallású.(sNA,Mzv,163.d.,51.509/1940.
sčítanieľuduvdecembri1938–štatistickédata)
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nosságra.51 Arendelkezésünkreálló10járás52 statisztikájaszerintaválasztásoktóla
csehnemzetiségűválasztópolgárok14,6%-a,azsidók10,0%-a,amagyarok9,7%-a,a
szlovákok5,7%-aésanémetek4,3%-amaradttávol,„nemmel”pedigaválasztásokon
résztvevőcsehek9,7%-a,amagyarok4,6%-a,aszlovákok0,8%-a,anémetek0,6%-a
ésazsidók0,3%-aszavazott.(Nižňanský1998,202.p.)Amennyibenaválasztásoktól
valótávolmaradástisakormánylistaelutasításánaktekinthetjük,úgy–távolmaradás-
salvagy„nem”szavazattal–összességébenacsehek22,8%-a,amagyarok13,8%-a,
azsidók10,3%-a,aszlovákok6,5%-aésanémetek4,9%-afoglaltállástanéppártijelö-
lőlistávalszemben.Miutánaruszinokszámáranemalakítottakkikülönválasztóhelyi-
ségeket,azőstatisztikájukatnemismerjük,afentiekalapjánazonbannemlehetkét-
ségünkafelől,hogykörükbenvoltalegmagasabbakormánylistátelutasítókaránya.53

Amagyarságkoncentráltjelenlétemiattszámunkrakülönösenazoboraljinyelvszi-
getnagy részétmagábanfoglalóNyitrai járásnemzetiségiválasztóhelyiségeineksta-
tisztikájamutatkozikérdekesnek.ezekszerintaválasztásokona járás7827magyar
választópolgárának 91,9%-a (7191 fő) vett részt, akik 95,1%-a (6836 fő) „igennel”,
4,9%-a(355fő)pedig„nemmel”szavazottajelölőlistára.MagábanNyitravárosában
az1052magyarválasztópolgár89,8%-a(945személy)szavazott:99,6%-uk(941sze-
mély)aválasztólistára,scsupán0,4%-uk(4fő)ellene.(Nižňanský1998,201–202.p.)

Aválasztóimagatartásnaknemcsaketnikai,hanemigenjelentősvallásivetületeis
volt.AkatolikusgyökerűéshátterűHlinkaszlovákNéppártjaazevangélikusrégiókban
márakorábbiválasztásoksoránisrendszeresengyengébberedménytértel.Azevan-
gélikusszlovákságotnemcsakerőteljescsehbarátérzelmekjellemezték,hanemazis,
hogy a szlovák Nemzeti Párt leghűségesebb szavazóbázisának számított, ezért nem
tudta figyelmen kívül hagyni a nemzeti párt erőszakos beolvasztását a néppártba.
választóimagatartásátmindenbizonnyalbefolyásoltaazevangélikusképviselőjelöltek
alacsonyszámais,ezértcsaknemtörvényszerűvolt,hogyanéppárti jelölőlistaaszá-
mottevőevangélikuslakossággalrendelkezőjárásokbanazországosátlagnáljóvaltöbb
ellenszavazatot kapott. A liptószentmiklósi járásban 9,9%, a vágújhelyiben 8,3%, a
Miavaiban8,1%,adobsinaiban7,2%,aszeniceibenpedig6,3%volta„nem”szavaza-
tokaránya.54 Akormánylistaellenszavazottpl.avágújhelyijárástöbbevangélikusköz-
ségének (lobonya, Alsóbotfalu, Felsőbotfalu, russó, Morvamogyoród, Alsószernye és
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ótura)alakossága,aPöstyénijárásbantalálhatóverbóevangélikuslakosaipedig80%-
banszinténelutasítottákanéppártiválasztásilistát.(Nižňanský1998,187–188.p.)

Azevangélikusszlovákság„nem”szavazataitnemcsakaSlovák máridézettvezér-
cikketetteszóvá,hanemafiatalnéppártiradikálisokNástup címűhetilapjais.Alap-
nakazolvasóilevelekrovatábanközzétettegyikírásamindezértazevangélikuslelké-
szekettettefelelőssé,megfogalmazvaegyebekközöttaszlovákkormányellenagitáló
lelkészekkoncentrációstáborokbazárásánakszükségességétis.55

9.Aszlovákországgyűlésmegválasztottképviselői

egy képviselőimandátumhoz20.000 szavazatra és15.000maradékszavazatra volt
szükség.A jelölőlistára leadott1.263.678szavazat ígyazt jelentette,hogyaszlovák
országgyűlésbealistaelső63helyénszereplőképviselőjelöltvonulhatottbe,atöbbi
jelöltpedigpótképviselőlett.56

Azországgyűlésbebejutottképviselőklistájátalegtöbbsajtótermékmáraválasz-
tásokatkövetőmásodik vagyharmadiknaponközzétette.57 Mivelazonbanamegvá-
lasztottképviselőkszámaéskilétecsakaztkövetőenválthivatalossá,hogyaválasz-
tás eredményeit december 20-án az országos választási bizottság is véglegesítette,
névsorukhivatalosközléséredecember21-énaTartományiHivatalKrajinský vestník,
majddecember23-ánakormányÚradné noviny c.hivataloslapjábankerültsor.58

Amegválasztott63képviselőbőlkettőaNémetPárt,egyazegyesültMagyarPárt,
azösszestöbbiaHlinkaszlovákNéppártja–szlovákNemzetiegységPártjaképvise-
lőjénekszámított.közülük47-enkerültekkiaNéppártrégitagjaiközül,10-enképvi-
seltékabeolvasztottpártokat,kettenaruszinkisebbséget,59 egymandátumhozjutott
képviselőpedig korábbanpártonkívüli volt. Az egykori agrárpártból5 személy, Pavel
Teplanský,jánPetrovič,vladimírMoravčík,vojtechHusárekésjáns.vančo,anemze-
tipártbólMilošvančo,acsehszlováknéppártbólTidoj.Gašpar,aziparospártbólján
líška,anemzetiegyesülésbőlGejzarehák,anemzetiszocialistapártbólemilboleslav
lukáčjutottbeaszlováktörvényhozásba.Akétruszinnemzetiségűnéppártiképviselő

110 Popély árpád

55 Nástup,1939.január1.Povoľbách,14.p.
56 Ajelölőlistátl.atanulmány3.fejezetében.Aszlovákországgyűlésbebejutottképviselőklis-

tájátközliNižňanský1998,199–200.p.
57 Slovák,1938.december20.ktobolzvolený?,3.p.;Slovenský deník,1938.december20.

veľkévíťazstvoslovenské,1.p.;Slovenská politika,1938.december21.63slovenskýchpos-
lancov,2.p.;Esti Újság,1938.december21.63képviselővonulbeazelsőszlovákiaiparla-
mentbe,1.p.;Új Hírek,1938.december21.egymagyaréskétnémetképviselőkerültbeaz
újszlovákországgyűlésbe,3.p.

58 Krajinský vestník, 1938. december21.ročník Xi., číslo47., 727–728. p.;Úradné noviny,
1938.december23.ročníkXX.,číslo68.,2–3.p.

59 Akétruszinnemzetiségűképviselőről–vélhetőenazért,mivelnéppártiképviselőknekszá-
mítottak–nemcsakakorabelisajtóhallgatott,hanemaszakirodalomishajlamosmegfe-
ledkezni róluk. (vö. Nižňanský, 1999b, 197. p.; bystrický–deák 2004, 225. p.; Hoensch
1965,167.p.)



AntonszimkoésGejzaHornyak,60 a korábbanpártonkívüli pedigPeter zaťko volt. A
NémetPártszámáracsalódástjelentett,hogyavártnálalacsonyabbválasztásirészvé-
telmiattareméltháromhelyettcsupánkétnémetképviselő,Franzkarmasinésjosef
steinhüblszerzettmandátumot.(Hoensch1965,165.p.)AzeMPegyetlenparlament-
be jutott képviselője esterházy jános pártelnök volt.61 ez ugyan nem felelt meg a
magyarságszlovákiaösszlakosságánbelülirészarányának,mivelazonbanszepesházy
bertalan, amásikmagyar jelölt elevemegválaszthatatlanhelyen szerepelt, az ered-
ménynemokozottkülönösebbmeglepetést.

Amegválasztottszlovákországgyűlésösszetételenemtükröztesemszlovákianem-
zetiségi,semvallásiösszetételét.Aszlovákiaösszlakosságának84,6%-átkitevőszlo-
vákság58képviselőimandátumhozjutott,amiaképviselőihelyek92,1%-ánakfelelt
meg.Anemzetiségekközülegyedülazösszlakosság2,9%-átalkotóruszinokjutottaka
számarányukatmeghaladó(3,2%)képviselethez.Anémetekkét(3,2%)ésamagyarok
egymandátuma(1,6%)ezzelszembenalulmúltaanémetség4,7%-osésamagyarság
2,5%-osrészarányát,azösszlakosság2,9%-átalkotócsehekésaz1,1%-otkitevőzsi-
dókpedigelevekivoltakzárvaaparlamentiképviseletlehetőségéből.

Anemzetiségekmellettnembiztosítottakarányosparlamentiképviseletetazevan-
gélikusoknaksem.Aszlovákországgyűlésbenmindössze5evangélikusvallásúképvi-
selő(azegykorinemzetipártiMilošvančo,aziparospártijánlíška,anemzetiszocia-
lista emil boleslav lukáč, a pártonkívüli Peter zaťko és a néppárti Martin Morháč)
kapotthelyet,holottszámarányukalapjánazevangélikusokatennekközelduplájaillet-
tevolnameg.Akatolikusdominanciátjelezteazis,hogy12képviselő–azazaképvi-
selőkegyötöde–katolikuspapvolt,közülük11rómaikatolikus,1pediggörögkatoli-
kuslelkész.(kaššovic2011,23.p.)

A szlovák országgyűlés 63 képviselőjének többmint kétötöde prágai parlamenti
mandátummal isrendelkezett:22-enanemzetgyűlésképviselői,6-anszenátoraivol-
tak.62 Tényugyanakkorazis,hogyezekkormáregyrecsekélyebbjelentőséggelbírt.A
nemzetgyűlésformálisancsupánCseh-szlovákiafelszámolásátkövetően,1939.már-
cius 21-én szűnt meg, képviselőháza azonban 1938. december 16-án, szenátusa
pedigdecember17-énülésezettutoljára.(záděra1948,8.p.)

10.Azországgyűlésalakulóülése

Azelsőszlovákországgyűlésalakulóüléséta299/1938sz.alkotmánytörvényrendelke-
zéseiszerintaválasztásokatkövetőegyhónaponbelülaköztársaságielnöknekkellettegy-
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60 GejzaHornyak1929-től1938novemberéigmégazagrárpártotképviselteaszlovák tarto-
mánygyűlésben. (sNA, snem slovenskej republiky [szlovák köztársaság országgyűlése, a
továbbiakbanssr],274.d.,inv.č.2329,777/7/1939.osobnýspisposlancaGejzuHorňáka)

61 esterházyjánospolitikusiéséletpályájáral.Molnár2010.
62 NemzetgyűlésiképviselővoltjozefTiso,karolsidor,jozefsivák,Martinsokol,PavelTeplanský,

Miloš vančo, Štefan danihel, rudolf Čavojský, Štefan suroviak, Franz karmasin, esterházy
jános,MikulášPružinský,jánPetrovič,jánlíška,AntonŠalát,TeodorTurček,PavolFlorek,Šte-
fanHaššík,jáns.vančo,rudolfschwarz,jozefdrobnýésemilboleslavlukáč;szenátorjozef
buday,karolMederly,AntonHancko,GejzaFritz,ŠtefanPolyákésGejzarehák.



behívnia.Miutánaszlovákkormánymáraválasztásokmásnapjánúgyhatározott,hogyaz
országgyűlés1939. január 18-ára való összehívását fogja javasolni, emilHácha, Cseh-
szlovákiaújköztársaságielnökejozefTisoszlovákkormányfőhözintézett1939.január4-i
átiratávalazországgyűlésalakulóülésétakormányáltaljavasoltidőpontratűzteki.63

AszlováktörvényhozásszékhelyéülelőzetesenapozsonyiMezőgazdaságiMúzeum
–ajelenlegiszlovákNemzetiMúzeum–duna-partiépületétszemeltékki.Azépületet
azonban,hogy rendeltetésénekmegfelelhessen,átkellettvolnaalakítani,azalakuló
üléshelyszínéülígyapozsonyiegyetem64 dísztermétválasztották.Amúzeumelköltöz-
tetésével számolóátalakítás, amelynek tervétazegyik legnevesebbszlováképítész,
MilanHarmincdolgoztaki,65 végülnemvalósultmeg,azországgyűlésszékhelyeannak
másodikülésétőlkezdődőenezértavoltvármegyeházaépületelett.

Azalakulóüléstünnepélyeskülsőségekközött tartottákmeg.Azüléstermet feldí-
szítették,homlokzatára14mhosszúszlováknemzeti lobogótfeszítettekki,kétoldalt
egy-egycseh-szlovákállamiésszámosnéppárti zászlóval,valamintAndrejHlinkaés
MilanrastislavŠtefánikéletnagyságúbronzmellszobrával,amelyekfölészlováktörté-
nelmizászlókat–egyebekközöttaz1848-asmagyarszabadságharcellenküzdőszlo-
vákönkéntesekésazamerikaiszlovákokzászlóit–helyeztekel.

Azalakulóülésnapjáratermészetesennemcsakazegyetemépülete,hanemazegész
fővárosünnepidíszbeöltözött.Aziskolákbantanításiszünetetrendeltekel,azállamihiva-
talokzárvatartottak.Azállamiésközépületekremárelőzőesteszlováknemzetizászló-
kattűztekki,miközbenanémetháztulajdonosokaszlovákzászlómelléáltalábankifüg-
gesztették a horogkeresztes lobogót is. Az ország minden részéből sorra érkeztek
Pozsonyba a különböző küldöttségek, a város utcáin népviseletbe öltözött csoportok
sokaságávallehetetttalálkozni.Asajtóünnepicikkekbenméltattaanapjelentőségét.66

AzeseményekegyikfőszereplőjeaválasztásokhozhasonlóanezúttalisaHlinkaGárda
volt.MárelőzőnapnagyszámbanérkeztekPozsonybaagárdistákszlovákiamindenszeg-
letéből. APrímáspalotaudvaránazalakulóüléselőestéjén Tiso kormányfő,sidor főpa-
rancsnok és a kormánytagok jelenlétében ünnepélyes keretek között megnyitották a
HlinkaGárdavezetőképzőiskoláját.67 MásnapreggelaszabadságtérenaHlinkaGárda
tisztjei tettek esküt sidor főparancsnok előtt,majd a gárdisták az egyetemépülete elé
vonulvarészbenalépcsőkön,részbenazépületelőttsorakoztakfel,hogyazalakulóülés
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63 Slovák,1938.december21.18.januáraprvézasedanieslovenskéhosnemu,3.p.;Slovák,
1939.január10.Prvýslovenskýzákonodarnýsnemsvolaný,1.p.

64 Azegyetemet,amely1919.évialapításaótaaComeniusegyetem(univerzitakomenského)
nevetviselte,nemegészegyhónappalazországgyűlésalakulóülésétkövetően,1939.feb-
ruár 14-én nevezték át szlovák egyetemmé (Slovák 1939. február 16.Novémenobratis-
lavskejuniverzity,2.p.)

65 Slovák,1939.január11.Celýnárodbude18.januárasledovaťslávnostnéotvoreniesnemu
slovenskejkrajiny,1.p.

66 Pl.Slovenská politika,1939.január18.slovenskýsnemsapredstavujesvojmunárodu,1.p.;
Slovák, 1939. január 18. bratislava v radostnomočakávaní dňa, 2. p.;Grenzbote, 1939.
január18.GeschichtlicherTagderslowakei,3.p.

67 Slovenská politika,1939.január19.vpredvečerotvoreniaprvéhozasadnutiaslovenského
snemu,1.p.



résztvevőisorfalukközöttvonuljanakbeazegyetemépületébe.Hasonlószínpompásfel-
vonulásokattartottvárosszerteaNémetPártvédőőrségeis,amelynekegyikosztagaaz
alakulóüléstmegelőzőenszinténhelyetfoglaltazegyetemépületeelőtt.

Azországgyűlésmegnyitásáraannaktagjainkívülhivatalosakvoltaktöbbekközött
apozsonyikonzulikartagjai,aprágaikormányésanemzetgyűlésküldöttei,akárpát-
aljaiautonómkormányképviselői,különbözőszlovákegyháziméltóságok,katolikusés
evangélikuspüspökök, jelenlegi és volt politikusokés közéleti szereplők.kezdetben
számoltakazamerikaiszlovákokküldöttségévelis,azazonbanazalakulóülésrevégül
nemérkezettmeg.Aprágaiküldöttséget,amelynektagjairudolfberanminiszterelnök,
jansyrovýhadseregtábornoknemzetvédelmiminiszter,Františeksoukup,aszenátus
elnökeésváclavkošek,aképviselőházalelnökevoltak,azalakulóüléselőestéjéna
pozsonyipályaudvaronaszlovákkormánytagjaifogadták,majdszállásukra,aCarlton
szállóbakísértékőket,aholaHlinkaGárdaálltdíszőrséget.

Aszlovákországgyűlés1939.január18-ialakulóülésénekreggelén9óraikezdet-
telkétünnepiistentiszteletettartottak.Akatolikuskormánytagokésképviselők,vala-
mintaprágaiküldöttekajezsuitáktemplomábankatolikus,aszlovákkormányegyet-
lenevangélikustagja,Milošvančoésazevangélikusképviselőkazevangélikusnagy-
templombanevangélikusistentiszteletenvettekrészt.

Amegválasztottképviselőkésazalakulóülésvendégei11órakoragárdistáksor-
falaközött vonultakbeazegyetemépületébe.Aprágai vendégeketazegyetemelő-
csarnokábanTisokormányfő,sidorállamminiszterésjozefbuday,azországgyűléskor-
elnökeüdvözölte.11óra10perckoregyüttesenvonultakbeazegyetemdísztermébe,
aholmegkezdődhetettazünnepélyesmegnyitó.Azülésterembenmindenkielőreelké-
szítettterv,pontosülésrendszerinthelyezkedhetettel.Azelsőháromsorbanazország-
gyűlés63képviselőjefoglalthelyetabbanasorrendben,ahogyajelölőlistánszerepel-
tek, mögöttük a meghívott vendégek, a prágai küldöttek pedig a karzaton kaptak
helyet.esterházyjánosazelsősorbanült,közvetlenülFranzkarmasinmellett,akiaz
Fsegyenruhájátviselte.karolsidorés többszlovákképviselő,köztükaszlovákkor-
mánytagjaiisaHlinkaGárdaegyenruhájábanjelentekmeg.

Azországgyűlésalakulóülésétazalkotmánytörvényértelmébenazelnökségmeg-
választásáig a legtöbb szavazatot szerzett párt képviselőjének kellett vezetnie. Az
egyetlenjelölőlistábóladódóanerreafeladatracsakisnéppártiképviselőjöhetettszá-
mításba.Azüléstígyjozefbudaynyitraikanonok,azországgyűlés62éveskorelnöke
nyitottameg,akirövidbeszédbenméltattaapillanattörténelmijelentőségét.Majdfel-
olvastákamegválasztottképviselőknévsorát,akikTisominiszterelnökkezébeletették
aképviselőiesküt.Azesküszövegétakétnémetképviselőnémetül,aruszinokruszi-
nul,esterházyjánosmagyarulmondta.68 Azeskütételutánkövetkezettazországgyűlés
elnökének,alelnökeinek,tisztségviselőinekésbizottságainakmegválasztása.elnökké
egyhangúlagMartin sokolt, aNéppárt főtitkárát választották, aki ezt követően át is
vetteazülésvezetését.AkétalelnökkarolMederlyésjúliusstanolett.Aköltségveté-
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68 A képviselői eskü szövege magyarul a következőképpen hangzott: „Fogadom, hogy
szlovákországhozésaCseh-szlovákköztársasághozhűleszek,shogylegjobbtudásomés
lelkiismeretemszerintfogomatörvényeketbetartaniésmegbízásomatteljesíteni.”



si,mentelmi,alkotmányjogiéskezdeményezőbizottságtagjainakmegválasztásasorán
azutóbbibizottságbanhelyetkapottesterházyjánosis.69

Azülés12óra38perckora„Hej,slováci”címűszlováknemzetidaleléneklésével
ért véget. Az ünnepélyes megnyitó prágai vendégeit ezt követően visszakísérték a
Carltonszállóba.számukraezúttalis,csakúgy,mintmegérkezésükkor,agárdistákbiz-
tosítottáka„díszkíséretet”.70

Azországgyűlésnekcsupánegyetlenképviselőiklubjaműködött,mégpedigHlinka
szlovákNéppártjáé.Aklubmárazországgyűlésmegnyitásaelőttegynappal,1939.
január17-énmegalakult,stagjainakszáma60volt,vagyisaNémetPártkétésazeMP
egyképviselőjénkívültömörítetteazösszesországgyűlésiképviselőt,beleértveakét
ruszin nemzetiségűt is. elnökévé jozef budayt, alelnökeivé karol Mederlyt, eugen
FilkorntésGejzaFritzetválasztották.71

Azországgyűlésazautonómszlovákiatörvényhozótestületekénteztkövetőenmár
csupán egyetlen alkalommal ülésezett. Az 1939. február 21–23. között megtartott
háromnaposmásodikülésénekegyedülinapirendipontjaakormánynyilatkozatmegvi-
tatásavolt.AjozefTisokormányfőáltalelőterjesztettnyilatkozathozazországgyűlés-
benképviseltnépcsoportoknevébenFranzkarmasinnémetül,esterházyjánosmagya-
rul,Antonszimkoruszinulelmondottbeszédébenszólthozzá,sanépcsoportokatmeg-
illetőjogokbiztosításánakreményében–atöbbiképviselőhözhasonlóan–mindhár-
mantámogatásukrólbiztosítottákakormányprogramját.72

Az országgyűlés 1939. március 14-i ülése 10 óra 57 perckor még az autonóm
szlovákiaországgyűlésénekharmadikülésekéntkezdődött,13óra20perckorazon-
ban már az önálló szlovákia országgyűlésének első üléseként ért véget. A testület
jelenlévő57képviselője73 ugyanis időközben12óra7perckoregyhangúlagmegsza-
vaztaaz„önállószlovákállam”megalakulását.74
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69 Tesnopisecká zpráva o 1. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny v Bratislave v stredu dňa 18.
januára 1939,2–12.p.

70 Slovák, 1939. január 19. slovenský snem ustavený, 1–2. p.;Új Hírek, 1939. január 19.
Megalakult szlovákia első parlamentje, 1. p.; Esti Újság, 1939. január 20. Összeült
Pozsonybanazelsőszlováknemzetgyűlés,1–2.p.

71 sNA,ssr,66.d.,inv.č.916,310/1939.Hlinkovaslov.ľud.stranagen.sek.bratislava,zalo-
ženeklubu.

72 Tesnopisecká zpráva o 2. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny v Bratislave v dňoch 21., 22. a
23. februára 1939, 96–103.p.;esterházyfelszólalásátközliEsti Újság,1939.február24.
AmiMagnaChartánkabécsiarbitrázs,1–2.p.

73 Ahiányzóképviselőkközöttvoltesterházyjánosis,akiamárcius11-énkinevezettszlovák
kormányfő, karol sidor kéréséremárcius 13-ánbudapestre utazott, hogymegtudakolja a
magyarkormányálláspontjátszlovákiaönállóságánaktervezettkihirdetésévelkapcsolatban.
(Čarnogurský1992,226.p.)

74 sNA, ssr, 5. d., inv. č. 57, 346/1939, 1. zasadnutie snemu slovenskej republiky 14. 3.
1939;Tesnopisecká zpráva o 1. schôdzke Slovenského snemu, ktorá sa začala v utorok dňa
14. marca 1939 ako 3. schôdzka a 2. zasadanie Snemu Slovenskej krajiny,15.p.;azülés
jegyzőkönyvétközzétettebystrický1999.



11.Azországgyűlésésképviselőiaszlovákállamiságéveiben

Aszlovákállamiságotkihirdető1/1939sz.törvényértelmébenazautonómszlovákia
országgyűlése1939.március14-évelazönállószlovákállamországgyűlésévéalakult
át.75 Az 1939. július 21-én elfogadott szlovák alkotmánymásodik fejezete amellett,
hogykimondta,hogyazországgyűlésképviselőitáltalános,közvetlen,egyenlőéstitkos
szavazássalválasztják,képviselőinekszámát80főben,a testületmegbízatási idejét
pedig5évbenállapítottameg.A jelölőlistaösszeállítása,csakúgy,mintaképviselők
megfosztásamandátumuktólazalkotmány52.§-aszerintazállamtanács jogkörébe
tartozott.Miutánahivatalbanlévőországgyűlést1938decemberébenválasztották,az
alkotmány100.§-aúgyrendelkezett,hogyannakmegbízatásiidejelegkésőbb1943.
december 31-én véget ér, eddig az időpontig kellett volna tehát az új országgyűlést
megválasztani.76

Újválasztásokraazonbanaszlovákköztársasághatévesfennállásaalattmársoha
nemkerítetteksort.Ahatalomamásodikvilágégésközepetteazokmegtartásátnem
tartottacélszerűnek,ezértegy1943.december2-ialkotmánymódosításazországgyű-
lésmegbízatási idejétháromévvel,azaz1946.december31-igmeghosszabbította.77

Amint azt az alkotmánymódosítást az alkotmányjogi bizottság nevében előterjesztő
Aladárkočišmegfogalmazta,mindeztazatörekvésindokolta,hogyaválasztásokezek-
ben„anemzetierők legnagyobbösszefogását” igénylő időkbennebolygassák felaz
országbelpolitikaiéletét.78 Az1938.december18-ielsőszlovákországgyűlésiválasz-
tások így egyben az utolsóak is voltak, s az akkormegválasztott testület képviselői
1945.ápriliselejéig,aszlovákállambukásáiggyakorolhattákmandátumukat.

Az országgyűlés személyi összetétele ugyanakkor fennállásának valamivel több
minthatévealatt jelentősátalakulásonmentkeresztül.Atestületeredetilegmegvá-
lasztott63képviselőjeközül16–aképviselőktöbbmintegynegyede–különbözőokok
miattnemtöltöttekimandátumát,ezzelszembenviszont29újképviselőjutottparla-
mentimandátumhoz.79
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75 Slovenský zákonník. ročník1939,čiastka1.,1.p.
76 Slovenský zákonník.ročník1939,čiastka41.,375–384.p.
77 Slovenský zákonník.ročník1943,čiastka46.,831.p.
78 Zpráva o 124. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave v štvrtok 2. decembra

1943, 3.p.;Slovák 1943.december3.Funkčnéobdobiesnemuslovenskejrepublikypredĺ-
ženédo31.decembra1946,3.p.

79 A29újképviselőközülhárommandátumaszinténidőelőttmegszűnt.Amandátumukatelve-
szített,ill.mandátumhozjutottképviselőkkimutatásátl.a6.táblázatban.



6. táblázat.változásokaszlovákországgyűlésszemélyiösszetételében80

képviselőimandátumátólelsőkéntFerdišklindaváltmeg,aki1939februárjábanagaz-
daságiminiszterhelyettesévé történtkinevezésemiattnyújtottabe lemondását.81 1940
augusztusáigösszességébenhatképviselőihelyüresedettmeg.Alemondott,elhunytvagy
mandátumuktólmásokbólmegváltképviselők–köztükaköztársaságielnökkéválasztott
jozefTiso–helyéreaz1938.decemberiválasztásokatkövetőenpótképviselővélettkép-

Község 
Leadott 
szavazatok 
száma 

Érvényes 
(„igen”) szavazatok % 

Érvénytelen 
(„nem”) 
szavazatok 

% 

Alsózúgó 344 344 100,0 – –
Fels zúgó 370 370 100,0 – –
Határhely 220 207 94,1 13 5,9
Kalács 289 289 100,0 – –
Kormos 238 238 100,0 – –
Lackvágása 208 208 100,0 – –
Lublóváralja 997 996 99,9 1 0,1
Palonca 507 507 100,0 – –
Pilhó 212 212 100,0 – –
Poprádfalu 138 138 100,0 – –
Újlubló 577 577 100,0 – –

Mandátumukat  elveszített képvisel k Mandátumhoz jutott képvisel k 
A mandátum megsz nésének Név oka dátuma Név A képvisel i  

eskü dátuma 
Ferdiš Klinda lemondott 1939. febr. 22. Vojtech Tvrdý 1939. márc. 14. 

Gejza Hornyak 
lakhelyét 
Magyaro.-hoz 
csatolták 

1939. ápr. eleje František Jankovi  1939. okt. 19. 

Jozef Tiso lemondott 1939. okt. 14. Andrej Martvo  1939. nov. 14. 
Jozef Buday elhunyt 1939. nov. 15. František Orlický 1939. nov. 21. 
Gejza Rehák elhunyt 1940. márc. 8. Sigmund Keil 1940. márc. 29. 
Pavol Teplanský lemondott 1940. aug. 1. Ernest Rosival 1940. szept. 3. 
Rudolf Schwarz lemondott 1941. nov. 17.   

   

Mihajlo Bonyko, František 
Bošniak, Ferdinand atloš, 
Ján Danko, Roman Fraštia, 
Jozef Fundárek, Adalbert 
Gabriel, Eugen Guzikiewicz, 
Štefan Hajdu ek, Ján 
Jacko, Michal Klimko, 
Aladár Ko iš, Alojz Macek, 
Viktor Magic, Štefan 
Mušák, Ondrej Schlosser, 
Ondrej Tomko, Jozef Va o 

1941. nov. 25. 

Vincent Bole ek lemondott 1942. szept. 1.   
   Anton Morav ík 1943. febr. 4. 
František Jankovi  lemondott 1943. márc. 9. 
Vojtech Plechlo lemondott 1943. ápr. 21. 

Martin Morhá  az Államtanács 
megfosztotta  1943. máj. 12. 

  

   Ján Balko, Pavol Krokavec 1943. szept. 30. 
Ferdinand Mondok lemondott 1944. jan. 29. 
František Slame  elhunyt 1944. aug. 27. 
Anton Šalát elhunyt 1944. szept. 17. 

Ferdinand atloš az Államtanács 
megfosztotta  1944. okt. 5. 

Ján Jacko lemondott 1944. okt. 13. 

Peter Za ko az Államtanács 
megfosztotta 1944. nov. 29. 

Miloš Van o lemondott 1945. jan. 5. 

  

   František Paškay 1945. jan. 23. 
Jozef Šrobár lemondott 1945. márc. 12.   
   Štefan Macko 1945. márc. 22. 
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80 Forrás:sNA,ssr,5–45.,274–279.d., inv.č.57–204.,2329–2335;Slovák 1939–1945;
kaššovic2001;záděra1948,89.p.;Chreňo1965.(utóbbiamandátumukróllemondott,ill.
attólmegfosztottképviselőkközésorolja jánbalkótésPavolČarnogurskýt is,ezazonban
nemfelelmegavalóságnak.)

81 Slovenská politika,1939.február28.Posl.dr.klindavzdalsamandátu,2.p.



viselőjelöltekléptekajelölőlistaszerintisorrendjükben.Amandátumhozjutottújképvise-
lőkközöttvolttöbbekközöttajelölőlista68.helyénszereplősigmundkeil,akivelaszlovák
országgyűlésnémetnemzetiségűképviselőinekaszámaháromraemelkedett.

Amegüresedettképviselőihelyekbetöltésénekmódjánaz1941.október7-énelfo-
gadott225/1941sz.alkotmánytörvényváltoztatott.Azalkotmány100.§-átmódosító
jogszabályaköztársaságielnökötjogosítottafelújképviselőkkinevezésére,akitejogá-
ban semmiféle megkötés nem korlátozott, nem kellett figyelembe vennie egyebek
között a jelölőlistát sem.82 Az alkotmánytörvény elfogadása után másfél hónappal,
1941.november20-ánjozefTisoköztársaságielnökegyszerre18újképviselőtneve-
zett ki (közülük csupán ketten voltak a jelölőlista szerinti pótképviselők), amivel az
országgyűlésképviselőinekszámaazalkotmányáltalelőírt80-raemelkedett.83 Akine-
vezettképviselőkközöttegy-egynémet, ill. ruszinnemzetiségű isvolt.Amíganémet
nemzetiségűAdalbertGabrielmandátumhozjutásávalanémetországgyűlésiképvise-
lőkszámaazeredetikettőrőlimmárnégyrenőtt,84 addigaruszinképviselőkéMihajlo
bonykokinevezéseutánsemhaladtamegakezdetikettőt,mivelaz1938decemberé-
ben megválasztott Gejza Hornyak mandátuma sztakcsinrosztoka Magyarországhoz
csatolásakövetkeztébenmár1939áprilisábanmegszűnt.

Atestületalkotmányáltalelőírt80főslétszámátmindösszekilenchónapigsikerült
megőrizni.Akatolikuspapságpolitikai szerepvállalásáthelytelenítővatikánaggodal-
maimiattPavol jantauschnagyszombatipüspök1942-tőlkezdődően többkatolikus
lelkésztisfelszólítottaképviselőimandátumárólvalólemondásra,aszlovákkatolikus
püspökök1943.október13-imegbeszélésükönpedigarraamegállapodásrajutottak,
hogy minden egyházmegyéből csupán egyetlen lelkész marad az országgyűlésben.
(kaššovic2011,25.p.)Mindezekkövetkeztében1942szeptembereés1944januárja
között négy katolikus lelkész visszaadta mandátumát. A lemondott lelkészek és az
államtanácsáltalmandátumátólmegfosztottMartinMorháčhelyéreTisoállamfő1943
folyamán csupán három új képviselőt nevezett ki,85 az országgyűlés képviselőinek
számaígy1944elejére78-racsökkent.
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82 Slovenský zákonník.ročník1941,čiastka61.,777.p.;Tesnopisecká zpráva o 71. zasadnutí
Snemu Slovenskej republiky v Bratislave v utorok 7. októbra 1941, 16–18.p.

83 Mihajlobonykoafelsővízközipolgáriiskolaigazgatója,Františekbošniakrákfaluigazdasági
intéző, Ferdinand Čatloš hadseregtábornok nemzetvédelmi miniszter, ján danko
körmöcbányakormánybiztosa,romanFraštiakésmárkiállatorvos,jozefFundárekegyetemi
tanár,apozsonyiszlovákNemzetibankhelyetteskormányzója,AdalbertGabrielakésmárki
Munkásszociálisbiztosítóhivatalosorvosa,eugenGuzikiewiczliptószentmiklósigyáros,Šte-
fanHajdučekmargitfalvaiiskolaigazgató,jánjackotarcaszentpéterirómaikatolikusplébá-
nos,MichalklimkoaprivigyeiiparosHitelintézetigazgatója,AladárkočišaSlovák c.napilap
főszerkesztője,AlojzMacekaHlinkaifjúságafőparancsnoka,viktorMagicszucsányitanító,
ŠtefanMušáknámesztóibíróságifogalmazó,ondrejschlosserzólyomitanfelügyelő,ondrej
Tomkohomonnaibankigazgató,jozefvaňobártfaitanfelügyelővolt.(Slovák,1941.novem-
ber22.Novíposlancivymenovaní,1.p.)

84 Azországgyűlésnémetnemzetiségűképviselőirel.balling1991,657–667.p.
85 Az1943.január28-ánkinevezettAntonMoravčíkaNéppártközpontititkára,az1943.szep-

tember9-énkinevezettjánbalkobesztercebányaikereskedelmiésiparkamaratitkára,Pavol
krokavecNagyrőcekormánybiztosavolt. (Slovák,1943. január30.AntonMoravčíkposlan-
com,2.p.;Slovák,1943.szeptember11.Novíposlancisnemuslovenskejrepubliky,3.p.)



Aparlamentüléseitőltávolmaradóképviselőkszáma1944őszénazegyreelkerül-
hetetlenebb háborús végkifejlet, a szlovák nemzeti felkelés,majd szlovákia frontor-
szággáválásakövetkeztébenugrásszerűenmegnőtt.FrantišekslameňtésAntonŠalá-
totpartizánokgyilkoltákmeg,a felkelőkáltalellenőrzött területre távozottFerdinand
Čatlošnemzetvédelmiminisztertazállamtanácsfosztottamegmandátumától.86 1944
szeptemberétőlazonbanszámosmásképviselősemvettrésztazországgyűlésmun-
kájában,olyannyira,hogyannaküléseirőlgyakranaképviselőktöbbmintfeleishiány-
zott.Nohaazalkotmányértelmébenazországgyűléshatározatképességéhezelegendő
voltaképviselőkegyharmadánakjelenléte,sígyazilyenkörülményekközöttiseltudta
látni feladatát,azországgyűléselnöksége1944.október13-ánúgyhatározott,hogy
azoktólaképviselőktől,akikszeptember1-jeótaigazolatlanulnemvesznekrésztates-
tületmunkájában,személyesvagyírásosjelentéstételtkértávolmaradásukokáról.87

Azoktóber13-i,majdnovember7-énmegismételtfelszólításracsupánazérintettek
egyrészereagált.AfelkelésbenvalórészvétellelgyanúsítottFrantišekbošniakotésján
Petrovičotanémetsicherheitsdienst,jánlíškátaHlinkaGárda,Michalklimkótaszlo-
vákkatonaságvetteőrizetbe,másokapartizántevékenységgel(pl.jándanko),kény-
szerűbujkálásukkal (PavolFlorek),közlekedésinehézségekkelésapostamegbízha-
tatlanságával(Mihajlobonyko,romanFraštia,Pavelkrokavec)magyaráztáktávolma-
radásukat.88 jánjackoésMilošvančolemondottaképviselőimandátumáról,89 aleg-
többmegszólítottképviselőazonbanválasznélkülhagytaamegkeresést.Peterzaťkót
afelkelésbenvalórészvételemiattazállamtanácszártakiazországgyűlésből.

Azországgyűléselnökségemár1944.szeptember14-énúgyhatározott,felkériTiso
köztársaságielnököt,hogyamegüresedett–akkormégcsupán–háromképviselői
helyre nevezzen ki új képviselőket.90 erre azonban meglehetősen későn, a szlovák
államésazországgyűlésagóniájánakutolsópillanataibankerültsor.jozefTiso1945.
január2-ánFrantišekPaškayésŠtefanMacko személyébena szlovákországgyűlés
utolsókétképviselőjétnevezteki,91 akikközülazelőbbiazországgyűlés január23-i
utolsóelőtti,utóbbipedigmárcius22-iutolsóüléséntetteleaképviselőiesküt.Aman-
dátumátólmegválóutolsóképviselőjozefŠrobárvolt,aki1945.március12-énegész-
ségiállapotárahivatkozvamondottlemandátumáról.92

A szlovák országgyűlés képviselőinek száma jozef Šrobár lemondását követően
hivatalosanmégmindig 73 volt, a testületmunkájában ténylegesen azonban ekkor
ennélmárjóvalkevesebbenvettekrészt.Azországgyűlés1944.december1-jei145.
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86 Slovák,1944.október10.Ferd.Čatlošpozbavenýposlaneckéhomandátu,2.p.
87 sNA, ssr, 278. d., inv. č. 2334, 992/44, Poslanci – neospravedlnená neprítomnosť na

zasadnutiachsnemualebosnemovýchvýborov
88 sNA,ssr,278-279.d.,inv.č.2334-2335.
89 Slovák, 1945. január 14. odchod dr. vanču zo slovenského zákonodarného sboru, 3. p.;

Slovák,1945.január14.Poslanecjackosazriekolposlaneckéhomandátu,3.p.
90 sNA,ssr,278.d.,inv.č.2334,850/44,uprázdnenéposlaneckémandáty–obsadenie.
91 FrantišekPaškayamáriatölgyesipolgáriiskolaigazgatójaésavárospolgármestere,Štefan

Mackoótátrafürediiskolaigazgatóvolt.(Slovák,1945.január6.Novíposlanci,3.p.)
92 sNA,ssr,279.d., inv.č.2335,204/1945,Šrobár jozef,poslanec–zrieknutiesaposla-

neckéhomandátu;vö.kaššovic2011,236.p.



üléséncsupán31,december21-i146.ülésénpedig42képviselőjelentmeg.kétutol-
só–1945.január23-i147.ésmárcius22-i148.–üléséneksemajelenlétiíve,sem
pedigarólukkészültfeljegyzésnemmaradtfenn,deokkalvalószínűsíthetjük,hogyaz
azokonmegjelentképviselőkszámaakorábbiakatisalulmúlta.93

Az országgyűlés képviselőit, csakúgy, mint mindenki mást, 1945 kora tavaszán
leginkábba túlélés foglalkoztatta.AvörösHadseregmárciusvégénáttörteaGaram
folyónál még januárban megrekedt frontot, s feltartóztathatatlanul közeledett
szlovákia fővárosa felé.Pozsony1945.április4-ielestévelnemcsakazelsőszlovák
államiság,hanemaz1938decemberébenmegválasztottelsőszlovákországgyűléstör-
téneteisvégetért.
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árPád PoPÉly
THe eleCTioN oF THe FirsT slovAk PArliAMeNT iN deCeMber 1938

The study constitutes the very first attempt to craft a complex analysis of the
historyofthefirstparliamentaryelectionsinslovakiaindecember1938.Thefirst
partdealswiththebuildingoftheautarchyoftheslovakautonomyandHlinka´s
slovakPeople´sParty,aswellaswith thepreparationof theelectionsandthe
electioncampaign.TheslovakPeople´sPartymadetherunningofotherpolitical
forcesintheelectionimpossiblebybanningleft-wingparties,incorporationofthe
right-wingpartiesandbyplaying thegameofscheduling theelectionand their
democratic rules. The candidates of the German, Hungarian and ruthenian
minorities could run on the only on list of the People´s Party, as well as the
representatives of the parties incorporated to the same party. The election
campaign, which did not differ from the procedure proven in the totalitarian
regimes,wasaccompaniedbystronganti-semiticandanti-Czechincitement.The
second half of the study deals with the arrangement, the results and the
evaluationoftheelections.Accordingtotheofficialresults,98percentsofthe
voters approved the election list of the People´s Party, which the propaganda
evaluatedassupportfortheslovakautonomyandthegovernment´spolicy.The
minorities,whodidnotwant tobeaccused fromopposing thesystemand the
slovaks,mostlyalsosupportedtheunifiedchecklist.Mostofthevotesagainst
weregivenbytheruthenianvotersineastslovakia,theCarpathianGermansin
zipsandtheevangelistslovaks.intheslovakParliamentwith63members,both
theGermansandtherutheniansgottwomandatesandtheHungariansonevote,
theCzechsandthejewish,whoweretakenforthemainenemyoftheslovaks,
gainednomandateatall.
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Agyermeknyaraltatásasajtóban

Amint arról már a korábbiakban is szóltunk, eredetileg aMagyarországra küldendő
100 000osztrákgyerekkelszemben20 000magyargyermeknekkellettvolnaüdülnie
azosztráktengerparton.ezaszámazonbanamárismertetettokokbólakésőbbiekben
mindkét oldalon folyamatosan csökkent, az osztrák nyaralók száma – amennyiben
hihetünk vadnay beszámolójának – 25 000-rel csökkent. A tengerpartra küldött
magyarországigyerekekszámánakcsökkenéseazonbanarányaibannagyobbvoltaz
osztrákokénál,sőtatervezettmásodikturnustmárnemisindítottákútnak.

Máragyerekekútnakindításaelőttnehézségekadódtak,kiderült,hogyatenger-
parton nem tudják fogadni amagyar hatóságok által kiválasztott 20 000 gyereket,
hanemcsakjóvalkevesebbetmintafelét:

A Karlswerk feladata volt, hogy lakásukat és élelmezésüket biztosítsa. E téren azonban
tevékenysége kezdettől fogva teljes csődöt mondott. Mikor már elvégeztem föladatom-
nak azt a részét, mely ebben a viszonylatban rámhárult: hivatalos és társadalmi gyer-
mekvédő szervezetek útján kiválasztattam a 20 000 gyermeket (…) értesítettek arról,
hogy az osztrák tengerparton legföljebb 10 000 nyaralót tudnak elhelyezni (…) Amikor
megbízottam, akit az elhelyezés helyszíni ellenőrzésére a tengerpartra leküldöttem, azt a
kellemetlen, az egész tervet felborító jelentést tette, hogy legföljebb 3500 gyermek szá-
mára van hely, két turnusban is tehát 7000-nek.

(vadnay1927,157.p.)

emiattakormánybiztosjavasoltaakirálynak,hogy„ejtseacsere-nyaraltatásgondola-
tát, rendezzemegmindegyik ország odahaza gyermekei nyaraltatását”. Az uralkodó
azonbanebbenemegyezettbele,sőtvadnaytbíztamegatengerpartinyaraltatásszer-
vezési biztosításával, (elszállásolás, étkeztetés), a problémákat a trieszti helytartó,
valamintazottaniközigazgatásihatóságoksegítségévelnekikellettmegoldania.Akor-
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Akárolykirálygyermeknyaraltatásiakció1918
nyarán–2.Magyarországigyerekeknyaralása

Ausztriában(Akorabelisajtóhírekalapján)

iloNA juHász l. 94(100)”1914/1918”
kingkarl´sprogrammeofchildren´sholidayinsummer1918–2. 355.483(100)”1914/1918”
HolidayofHungarianchildreninAustria 379.83/.84(=112.2)(437.6)”1918”
(asreportedinthecontemporarypress)

keywords:WorldWari,hinterland,takingchildrenonholiday,karliv,Austrianchildren,charityactivities.



mánybiztosbeszámolójábanemlítéstteszróla,milyenellenségesenviszonyultagyere-
keknyaralásáhozazottanilakosság,ezértmégazőrészükreiskénytelenvoltélelmi-
szert biztosítani: „A helybeli lakosság ellenszenvének ellensúlyozására naponta egy
vagon lisztküldtetett leésazottanigyermekekszámárakülönhadikonyhaállíttatott
föl.”jászioszkáraVilág c.lapbanEpilóg a gyermeknyaraltatáshoz címmelmegjelent
írásábanegyebekköztemlítéstteszróla,hogyahorvátlapokbangyermeknyaraltatás-
ellenes cikkek jelentek meg, amelyekben sérelmezték, hogy „amikor a tengerparti
lakossággyermekeineknincskenyere,miértküldenekodapestigyerekeketaszűkös
készletekettovábbfogyasztani”.1

MivelvadnayaMagyarországonnyaralóosztrákgyerekekügyeinekintézésemiatt
nemutazhatottatengerpartra,bizottságotküldöttmagahelyettagondokorvoslására,
különös tekintettel a szálláshelyek biztosítására: „kirendeltségem utasításaimnak
megfelelőeneljárva,júniusközepénmáraztjelentette,hogyAbbáziában,voloscában,
lovranában,isolán,Porto-rose-ban(…)8000gyermekés400kísérőszámárabiztosí-
tottférőhelyet,melyeketcsakágyneművelkellfölszerelni,továbbáhogykijelölteafőző-
helyeket, csupánkonyhafelszereléstésszakácsnékatkellett küldenem.Akívántakat
teljesítettem,és25-30főbőlállófelügyelőikartküldtemle,hogyamegnevezettépüle-
tekbenmostmárnévszerintosszákbeagyermekekcsoportjait.ugyanakkorleküldtem
az egészségügyi személyzetet a szükséges intézmények fölállítása és a fürdőhelyek
elrendezésevégett.”(vadnay1927,157.p.).Aleírtakaztbizonyítják,hogyazosztrákok
helyettlényegébenszintemindentamagyaroknakkellettbiztosítaniuk,ezzelszemben
aMagyarországonüdülőosztrákgyerekekrőlmindentekintetbenahelyihatóságokés
önkéntesek,valamintabefogadócsaládokgondoskodtak,azosztrákhatóságoklénye-
gébensemmilyenfeladatotnemvállaltakamagyarországinyaraltatáskapcsán.

Az üdülésre kiválasztott magyarországi gyerekek első csoportja július 11–12-én
indultbudapestről,ahollátványoskülsőségekközött„előkelőségek,azakciószervezői,
katonatisztek jelenlétében” búcsúztatták őket, a Honvédzenekar a Himnuszt és a
rákóczi-indulót játszotta.2 Akormánybiztosagyerekekutaztatásárólegyebekköztaz
alábbiakatírtabeszámolójában:

Július 11. és 12-én 85-850 főnyi szállítmányt küldtem két különvonaton Triesztig vasúton,
onnan bérelt hajókon Porto-Rose-ba és Isolára. Majd július 20-tól 28-ig öt különvonatot,
1000–1300 főnyi szállítmánnyal Fiumeig vasúton, onnan a Militär-See-Transportleitung
hajóin Abbáziába és Lovranába. Indulás előtt valamennyi gyermek még egy utolsó orvosi
vizsgálatban részesült, étkezésükről a vasúton és megállóhelyeken gondoskodtam, vala-
mint arról is, hogy az esetleg útközben megbetegedők számára minden vonaton elkülöní-
tő szakaszok legyenek, orvosi és ápolási személyzettel és a szükséges felszereléssel.

(vadnay1927,157–158.p.)

AMagyarországrólnyaralniküldöttgyerekekszámátsajnospontosannemlehetmeg-
tudni,ugyanisvadnayetekintetbenkisséhomályosanfogalmazott.becslésünkszerint

124 l. Juhász Ilona
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XV
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

4
/3

, 
S

om
or

ja

1 jászioszkár:epilógagyermeknyaraltatáshoz. Világ, 1918.augusztus7.7.p.
2 Világ, 1918.július23.13.p.



összesenmaximum8200személyrőllehetettszó,vagyisvalamivelkevesebbről,mint
amennyiszálláshelyrőlagyerekekéskísérőkszámára(8400)állítólagazáltalaahely-
színrekirendeltszemélyekgondoskodtak.sajnos,kutatásaimsoránnemtaláltamarra
vonatkozóadatokatsem,hogymely településekrőlérkeztekamagyarországinyaraló
gyerekek,sazsemismeretes,hogymelytengerpartinyaralóhelyenösszesenhányan
nyaraltak.

Agyerekekmegérkezéskorazonbankiderült,hogyavadnayáltalatengerpartrakül-
dött bizottság nem végezte lelkiismeretesen a feladatát, ennek következtében nagy
káoszálltelő.Akormánybiztoskénytelenvoltszemélyesenleutazni,errőlakövetkező-
ket írta beszámolójában: „rövidesen sikerült az ott lábrakapott zűrzavarban rendet
teremteni.Akinemelégítetőszemélyzetetelbocsátottam,afölügyelőkethazaküldtem,
újmunkaerőketállítottambeésafejetlenséghelyébeszabatosmunkamegosztástléte-
sítettem (…) a zsúfoltságot új helyiségek szerzésével és megfelelőbb szétosztással
megszüntettem,azétkezéseklebonyolításátrendeztem…”(vadnay1927,158.p.)

Agyerekekkedvezőtlenfogadtatásárólésanagykáoszrólamagyarlapokisbeszá-
moltak,ígyalakosságsmagukaszülőkisrövididőnbelültudomástszerezhettekróla,
milyenkörülményekfogadtákagyerekeiket.Amaiszlovákiaterületénmegjelenthírla-
pokegyrésze–báreltérőintenzitással–isbeszámoltatengerpartihelyzetről.Afenti-
ekbenmáridéztünknéhány,azosztrákgyerekeknyaraltatásárólszólóhírt,amelyekben
említésttettekatengerpartilakosságmagyargyerekekirántiellenségesviszonyulásá-
ról,illetveazellátásukkalkapcsolatosproblémákrólésaszervezésihiányosságokról.A
kassánmegjelenőlapokbanolyanhíreketisközöltek,amelyekkedvezőképetigyekez-
tekfesteniatengerpartihelyzetről.AKassai Újság augusztus7-iszámábanpéldáula
lapPaáljóbnevűbudapestimunkatársátólközöltekegyírást A király meglátogatja az
Adria partján nyaraló kassai gyerekeket. Mit csinálnak a magyar gyerekek az Adria
partján címmel.Aszerzőidillikusképetfestamagyarországigyerekektengerpartinya-
ralásáról,sidézi„egyelőkelőállásúállamitisztviselő”lelkesbeszámolójátis,anevét
azonbannememlíti:

Könnybelábad az ember szeme, amikor ott látja a tenger partján azt a sok sovány és
nincstelen gyereket. Akiknek pár héttel ezelőtt még ünnepük volt az, hogy kijuthatnak egy
percre a füstös, kormos, poshadt levegőjű szobákból a poros utcára, azok ma egész nap
napfürdőznek, hancúroznak és lubickolnak az Adria hullámaiban. Megváltás ezeknek a
gyerekeknek ez a változás.

Megtudtam még, hogy az Adria partján nyaraló gyerekeknek augusztusban magas
vendégük lesz. Meglátogatja a magyar gyerekeket a gyönyörű akció megindítója: Károly
király, felséges hitvesével együtt. A feleség augusztusban utazik el az Adria partjára,
alkalmasint olyan időben, amikor már a magyar gyerekek is megérkeztek Abbáziába,
Lovranába, vagy Portoroséba.3

AKassai Hírlap párnappalkorábban,augusztus4-énmegjelentszámábanviszonta
Hogyan bántak az osztrák hatóságok a magyar nyaraló gyermekekkel? címmelbeszá-
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molt róla,hogyvadnayTibora tengerpartrautazott,hogymegpróbáljonváltoztatnia
tarthatatlanhelyzeten.ebbenazonbanszósincsavadnaybeszámolójábanemlített,
Magyarországrólküldöttbizottsági tagokmulasztásairól,hanemahelyiosztrákható-
ságokatokoljákahelyzetért.Azt ismegemlítik,hogyakormánybiztosakirálytólésa
miniszterelnöktől kért segítséget a problémák megoldására. Az élelmiszert szállító
vagonokemlítésekapcsánakáraztisfeltételezhetjük,hogyezekegyrészekorábban
esetlegnemamegfelelőhelyrekerült:

Vadnai Tibor miniszteri tanácsos a tengerpartra érkezett, hogy a rosszul ellátott magyar
gyermekek érdekében intézkedjék. A közönyös osztrák helyi hatóságokat leváltották és
magyar megbízottak léptek helyükbe. Megállapította, hogy a bajokat az osztrák hatósá-
gok nemtörődömsége, felületes rendezése okozta. Táviratilag kért orvoslást Őfelségétől
báró Hussarek osztrák miniszterelnöktől. A lakásokat rekvirálták. Intézkedés történt,
hogy a Magyarországról küldött élelmiszerwaggon a magyar vezetőkhöz kerüljön.4

Hogymilyenkomolygondokvoltakagyermekeknyaralásakörül,azisbizonyítja,hogy
azuralkodóutasításáraakatonaságotisbevontákatarthatatlanhelyzetmegoldására:

A gyermeknyaraltatási akció helyes kerékvágásba fog kerülni. A hiányok leküzdésén nagy
erővel dolgoznak. Megérkezett Abbáziába Schnetter tábornok, aki legfelsőbb parancsra
katonai segítséggel igyekszik biztosítani a gyermekek jó ellátását és élelmezését.
Schnetter tábornok az újságírónak kijelentette, hogy a lakások túlzsúfoltságát megszün-
tette, egészségügyi intézkedéseket tettek, minden lakásba katonai kirendeltség jön.

Az udvarból érkezett hírek szerint Őfelsége valószínűleg a királynéval együtt Szent
István napja után érkezik Abbáziába és végigjárja azokat a tengerparti helyeket, ahol
magyar gyermekek vannak elszállásolva. A királynak naponta távirati jelentést tesznek a
gyermekek ellátásáról és állapotáról.5

bárazújságokcikkeztekróla,hogyakirályipárrövidesenmeglátogatjaanyaralógye-
rekeket,vadnaybeszámolójábólazonbantudható:azelőrebeharangozottlátogatásra
sohasemkerültsor,pedigőkülönprogramotiskidolgozottalátogatástilletően,amit
márakirályeléisterjesztett.szerintealátogatásta„kül-ésbelpolitikaibonyodalmak”
akadályoztákmeg(vadnay1927,159.p.).

A nyaraló magyarországi gyerekek között volt józsef Attila és testvére, eta is.
szabolcsiMiklós1960-banjózsefAttilárólírttanulmányábanegyebekköztrészletesen
kitéraköltőabbáziainyaralásárais(szabolcsi1960,525–528.p.).idéziaVilág c.lap
1918.augusztus4-énmegjelentszámát,amelynagyonkiábrándítóképetfestettanya-
raláskörülményeirőléppenannakabudapestrőljúlius22-énindultcsoportnakakap-
csán,amellyeljózsefAttilaisutazott:„Fiumébansenkisemvárjaőket.Akánikulában
frissítő nélkül rögtön a távoli szállásra gyalogoltatják őket. sebtiben kapkodnak étel
után…Abbáziábanteljesafejetlenség,mégivóvizetsemkaphatnakazösszetörtgye-
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4 Hogyanbántakazosztrákhatóságokamagyarnyaralógyermekekkel?Kassai Hírlap, 1918.
augusztus4.1.p.

5 Nyaralógyermekeink.károlykirálymeglátogatjaőket.Kassai Hírlap, 1918.augusztus10.1.p.



rekek.ennipedigazotthagyottmakaróniésatengeriútutánegydbkenyeretkaptak…
Éscsakakkor,amikoragyerekekottvannak,derültki,hogyalakosságnemakaragye-
rekeknekszállástadni…Agyerekekszalmazsáknálegyebetnemkaptakfekvőhelyül,a
legtöbbjéneknemvoltésnincstakarója.”6 józsefAttilaanyaralásrólversetisírt,amit
agyerekekhazafeléavonatonénekeltek:

A gyerekeket úgy szeretik,
Hogy csak mesékkel etetik.
Vége van, sej, vége van a szép nyárnak,
Vége van a gyermek-koplaltatásnak7

vadnaysérelmezte,hogyasajtó„mohónvetette rámagátezekreakezdetizava-
rokra(…)sazelejétőligyekezettaközönségetamozgalomellenhangolni.Túlzottszí-
nezéssel, tévesáltalánosítással,hamishírekkel valóságosbotránnyá fújta föla lenti
állapotokat”(vadnay1927,158.p.).Érthető,hogynemtetszettneki,hogyasajtómeg-
szellőztetteabotrányt,hiszenMagyarországonővoltafelelősazosztrákgyerekeknya-
raltatásáért,satengerpartrólérkezetthíreknemkönnyítettékmegakkorihelyzetéta
magyarországibefogadócsaládokmegnyerésében.

Azátlagban5hétigtartótengerpartiüdülésrőlagyerekeket7különvonattalszállí-
tottákhazaazaugusztus25-től szeptember2-ig terjedő időszakban, „valamennyien
testi erőben és súlybanmeggyarapodva” tértek haza. A gyerekekmásodik turnusát
azonbanmárnemindítottákútnak.Akormányazértdöntött így,mivelaharctéribel-
politikaifejleményekmiattmárkockázatosnakítélte(vadnay1927,160.p.).Akorabe-
lilapokbanviszontaztazindokotközölték,miszerintazelsőturnussalnyaralniküldött
gyerekek az eredeti tervvel ellentétben hosszabb ideig maradtak. ilyen értelemben
tájékoztattákalakosságotaKassai Hírlap augusztusvégiszámábanis:

Budapest, augusztus 28.
Ma délben, félhivatalos jelentés adta hírül, hogy a király nevéhez fűződő gyermek-

nyaraltatási akciónak a magyar gyermekekre vonatkozó része abbamaradt, mert a kor-
mány elhatározta, hogy a tengerparti nyaralásra küldendő második turnus elindítását
mellőzi. Ennek az a magyarázata, hogy az első csapat hosszabb ideig tartózkodott oda-
lent, mint azt tervezték.8

kassaigyerekeknyaralásasanktWolfgangban

Akassai lapokbanmegjelenthíradásokeleintearrólszóltak,hogy100kassaigyerek
veszrésztazAdriamellettigyermeknyaraláson:

A magyar Károly király gyermeknyaraltatási akcióból folyólag Kassáról összesen 100
gyermeket fognak kiválasztani, mint olyanokat, akik tengerre lesznek küldhetők. A kassai
100 gyermek közül 20-at az elhagyatok, 45-öt a munkások, s 35-öt más kategóriából, kis-
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6 Anyaraltatásibotrány. Világ, 1918.augusztus4.11.1.p.idézi:szabolcsi1960,526.p.
7 józsefjolán:A város peremén.bukarest1951,113.p.idézi:szabolcsi1960,527.p.
8 Abbamaradtamagyargyermekeknyaraltatása.Kassai Hírlap, 1918.augusztus29.1.p.



hivatalnokok, kisiparosok, tanítók stb. soraiból választják ki. Az elküldendő gyermekek
semmiféle kifejezett testi vagy lelki betegségben nem szenvedhetnek, csak gyengék, üdü-
lésre szorulók lehetnek. Nem lehet jellembeli hibájuk. A megvizsgálandó gyermekek
hatósági orvosi bizonyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy ők maguk 6 héten belül semmi-
lyen fertőző megbetegedésben nem szenvedtek, s ilyen családjukban sem fordult elő
ezen időn belül. Jelentkezni kell az állami gyermekmenhelyben d. e. 10 órakor. A vizsgá-
latok egy-két nap alatt befejeződnek.9

PárnappalkorábbanazonbanaKassai Újságban megjelenthírszerintakassaidiákok
azausztriaisanktWolfgangbakészülteknyaralni:

A kárpáti tűzhelyeket újraépítő bizottság St. Wolfgang tó mellett magyar diákok számára
nyaralást rendez, amelyen a kassai diákok részéről nyolcvanan vesznek részt. A polgár-
mester helyettesi irodában eddig már közel hetvenen jelentkeztek.10

Akésőbbihírekmárugyancsakast.Wolfgangbanyaralásraküldendőkassai gyere-
kekkelvoltakkapcsolatosak,satengerpartiüdülésrőlezutánmáregyetlenlapbansem
esettszó.Azalábbihírbőlaz ismegtudható,hogyagyerekcsoportvezetőjekonrády
lajos kassai prépostkanonok lesz, valamint hogy a gyerekeknek mi mindent kell
magukkalvinniükazüdülésre:

…a mai napon kellett volna indulniok. Mivel azonban a 91 jelentkezőt előbb orvosi vizs-
gálat alá kell vetni, s az orvosi vizsgálton többen nem jelentek meg, továbbá az elutazó-
kat sok mindenfélével fel kell szerelni, minek beszerzése szintén időt igényel: a város táv-
iratban értesítette az intézőséget, hogy a gyermekeket csak legfeljebb 3-án 4-én lehet
útnak indítani. Az orvosi vizsgálaton eddig meg nem jelenteket ma délután látogatta meg
dr. Szentimrey Ákos vármegyei tisztifőorvos, hogy alkalmasságukat megállapítsa. Eddig
13 bizonyult alkalmatlannak. A csoportot Konrády Lajos prépost-kanonok vezeti, aki mint
tudjuk, kiváló szakértelemmel és előszeretettel intézi az ilyen dolgokat. A növendékeknek
magukkal kell vinniök: 4 drb. lepedőt, 2 drb törülközőt, 2 drb vánkoshuzatot, 2 öltözet
ruhát (nem ünneplőt) minden napi használatra felöltőt vagy gallért, 3 váltás fehérneműt,
továbbá zsebkendőt, gallért, toalette cikkeket (kefe, szappan, fésű, angoltapasz), fogke-
fét, fogpépet, 1 üveget vagy bádogot ivóvíz részére az úton (kulacs), 2 pár cipőt, (egy ott-
honi egy turista) 1 pár komot cipőt, cipőtisztítószereket és lehetőleg egy hátizsákot.11

Hogyugyanazokrólagyerekekrőlvolt-eszó,akiketeredetilegatengerhezakartakkül-
deni,nemderülkiahírekből,ígycsupánfeltételezhetjük,hogyamásodikturnusindí-
tásánakelmaradásamiattváltozhatottmegazeredetiterv.Figyelemreméltóazonban,
hogyagyerekeknyaralásátaKárpáti Falvak Újjáépítése akciósoránösszegyűltado-
mányokbólfedezték.Akassailapokakésőbbiekbenrészletesenbeszámoltakasankt
Wolfgang-inyaralásról:
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9 kassaigyermekektengerinyaraltatása.Kassai Hírlap, 1918.július30.3.p.
10 kassaidiákoknyaralása.Kassai Újság, 1918.július28.2.p.
11 kassaidiákoknyaralása.Kassai Hírlap, 1918.augusztus2.3.p.



A kárpáti feldúlt tűzhelyeket újraépítő bizottság által Szt. Wolfgangba nyaralásra rendelt
kassai diákok Konrády Lajos prépost-kanonok vezetése mellett vasárnap érkeztek meg a
csodás szépségű nyaralótelepre.

Mint értesültünk, az ottani hatóságok és a közönség igaz vendégszeretettel fogadták
a magyar gyerekeket, akiket Konrády Lajos példás rendben, valóságos katonai fegyelem
alatt tart, de ez a szellem korántsem kellemetlen a gyermekeknek, mert különben nem
ragaszkodnának annyira vezetőjükhöz. A Szt. wolfgangi lakosságot nagyon meglepte a
fegyelmezettség, a kis diákok kiszálláskor, mint valami katonai dísz-század, szabálysze-
rűen jelentkeztek a parancsnokuknál, majd sorakoztak s azután olyan felvonulást rende-
tek, ami a katonáknak is dicséretére válnék. Menetközben Konrády felszólította őket,
hogy énekeljenek valami ropogós magyar nótát, a gyermekeket azonban olyannyira meg-
lepte a gyönyörű vidék, a tündéri táj, hogy annak szemlélete még énekelni sem engedte
a fiatal legényeket. Különösen jól esett nekik, hogy a tengerészeti akadémia parancsno-
ka és tiszti kara igen barátságos fogadtatásban részesítette őket. Legnagyobb élvezetük
telt azután a hajózásban, melyet a szt. wolfgangi tavon rendezett számukra a parancs-
nokság.  A többi mulatozásról és szórakozásról Konrády Lajos nagyon érdekes tudósítá-
sokkal fog szolgálni.12

Összegzés

AkorabelisajtóhírekésvadnayTiborkormánybiztosbeszámolójaalapjánaránylagátfo-
góképetkaptunkróla,hogyan folyt leazelsővilágháborúvége feléamaiszlovákia
magyarlaktarégióinaknagyrészébenaMagyarország,deelsősorbanazérintettlakos-
ságszámárakülönösenmegterhelőgyermeknyaraltatásiakció.Márazissokatelárul
azosztrákokésamagyarokszerepvállalásáról,hogya100 000osztrákgyerekmagyar-
országinyaraltatásáhozképestelevecsupán20 000magyargyerekkülföldinyaralását
hirdettékmeg.Hogymiértvállaltákfelahatóságokeztarendkívülianyagiésmásmeg-
terhelésseljáró„cserenyaraltatást”,nehézmegérteni,ennektisztázásaegyelőremég
váratmagára.

A „cserenyaraltatással” kapcsolatos sajtóbeli adalékok fényében az sem nagyon
érthető, vadnay1927-es közzétett beszámolójábanmiért szépíti, sőt néhányhelyen
ferdítielatényeketmégévekkelanyaraltatásiakcióutánis.Csupánfeltételezhetjük,
hogyazakkorimagyarkormányszámárasemvoltkívánatos,hogyegyértelműenkide-
rüljön,agyermeknyaraltatásiakcióelsősorbanazosztrákokjavátszolgálta,nyertesei
nemamagyar,hanemsokkalinkábbazosztrákgyerekekvoltak,hiszenazeredetiter-
vekkelellentétbena75 000Magyarországonnyaralóosztrákgyerekkelszembencsu-
pánmaximum8200magyarországigyereküdültazosztráktengerparton(beleszámít-
vaakísérőket is).elgondolkodtató,hogyaháborútólmármindenszempontbólmeg-
gyötörtlakosságotmiértterheltékmegilyennagymértékbenazországésalakosság
szempontjából semmilyen előnyökkel nem járó nyaraltatás biztosításával. A terhek
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nagy része elsősorban a magyar lakosságnak a szegényebb rétegeit érintette, ők
maguk inkábbsegítségreszorultakvolna, ráadásulacsaládokbabefogadottnyaraló
gyerekekellátásáhozígértanyagiéstermészetbenihozzájárulásnakvagycsakatöre-
dékét,vagyegyáltalánsemmitsemkaptak.ehhezméghozzájöttekazAusztriábannya-
ralómagyargyerekekkelkapcsolatoskiadások,sőt:hogymegbékítsékagyerekekiránt
nagyellenszenvvelviszonyulótengerparti lakosságot,nekikispluszélelmetéslisztet
kellettbiztosítaniuk.

A korabeli sajtóhírek, illetve a különböző helyeken ezzel kapcsolatbanmegjelent
információk alapján megállapítható, hogy vadnay a gyermeknyaraltatási költségek
fedezésétilletőensemközöltvalóságnakmegfelelőadatokat.Aztállítjapéldául,hogy
„anyaraltatásmindkétágánakösszesigazgatási,szervezésiésközpontifőfelügyeleti
költségeit eredeti megállapodásunknak megfelelően az osztrák gyűjtés fedezte”
(vadnay127,161.p.).Holotttöbblapbanmegjelenthírtanúságaszerintazosztrákgye-
rekek nyaraltatásával kapcsolatos költségeket több esetben abból a pénzkeretből
fedezték, amelyet a korábbi években közadakozásból a kárpáti falvak újjáépítésére
gyűjtöttek.13 emellettazakcióidejéntöbbhelyeniskénytelenekvoltakalakosságköré-
benpénz-éstermészetbeniadományokgyűjtéstszervezni.

vadnaykormánybiztosbeszámolójaszerintagyermeknyaraltatás„amagyarfalvak-
banfolytle”(vadnay1927,147.p.),azonbanlaphírekeztazállítástiscáfolják,hiszen
azáltalamkutatottterületentalálhatónagyobbvárosokban–megyeiésjárásiszékhe-
lyeken egyaránt (pl. rimaszombatban, léván, kassán ipolyságon, rozsnyón,
dunaszerdahelyenstb.)isnyaraltakosztrákgyerekek.

Az1918-aseseményekésmagyarokanyagi,természetbeniáldozatánakismereté-
ben meglepő és elgondolkodtató a rimaszombatban megjelenő Gömöri Újságban
1919januárjábanközzétettfelhívás,amelyjótékonycélúgyűjtésrehívjafelalakossá-
gotazéhezőbécsigyerekekeszámára:

Éheznek a bécsi gyerekek! 
Magyarország történelmének örökké fényes napja lesz az az emberiséges tény, hogy

1918 év nyarán mintegy 100 00014 ausztriai gyereket tartott és élelmezet az istenadta
magyar nép!... Budapesten már megértették a jajveszékelést és megkezdték a jótékony
gyűjtést az éhező bécsi gyermekek és anyák részére… Jól tudom, mi rimaszombatiak sem
maradunk hátra ebben a nemes akcióban!!! Ki gyorsan ad, kétszer ad!15
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13 AkassáraérkezettosztrákgyerekekellátásátésasanktWolfgangbaküldöttmagyargyere-
keknyaralásátisegyarántakárpátifalvakújjáépítéséregyűjtöttalapbólfedezték. ittvannak
azosztráknyaralódiákok.Kassai Újság, 1918.augusztus8.2.p.

14 Anyaralógyerekekszámáttévesenírták,ugyanis1918folyamánnemazeredetilegtervezett
100 000,hanem75 000gyereketláttakvendégülMagyarországon.

15 Éheznekabécsigyerekek!Gömöri Újság, 1919.január12.3.p.



ugyanebbenahónapbanpárnappalkorábbanaNyugatmagyarországi Híradó Ausztria
területrőlkiutasítottmagyarokróltudósított.16

Hogy megállapítható legyen, hol és mennyi gyerek nyaralt 1918 nyarán mind
Magyarországon, mind pedig Ausztriában, levéltári kutatásokra és a korabeli sajtó
továbbitanulmányozásáraegyarántszükségvolna.elképzelhető,hogyazokonatele-
püléseken,aholosztrákgyerekeknyaraltak,talánmegőrzöttvalamitalokálisemléke-
zeterrőlaz időszakról,esetlegaz idősebbkorosztálykörébenakadnakolyanszemé-
lyek,akikfontosadalékokkalszolgálhatnánakatémávalkapcsolatban,hiszennagyon
sokanyitottkérdés,mintpéldául:hogyanértettékmegegymástavendéglátócsaládok
anémetülbeszélőgyerekekkel,milyenvoltanyaralógyerekeknapirendje falun,köt-
tettek-ebarátságokstb.

irodalom

A nagy vihar hajótöröttei. Hivatalos feljegyzések, tanulmányok és más írások a háború és a pusz-
tító béke idejéről. sajtó alá rend.: kádár béla, sarbó vilmos. bev.: ripka Ferenc,
sipőczjenő.budapest,Wodianer,1927.

Galántaijózsef2001.Magyarország az első világháborúban.budapest,koronakiadó.
jászioszkár1918.epilógagyermeknyaraltatáshoz.Világ, 1918.augusztus7.7.p.
juhászilona,l.2010a.Neveitek e márványlapon… Adalékok a világháborús emlékjelek etnoló-

giai szempontú értelmezéséhez.somorja,Fórumkisebbségkutatóintézet.
juhász ilona, l. 2010b. vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az

elsővilágháborúban.Acta Ethnologica Danubiana 12,11–38.p.
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16 AmagyarokAusztria területéről történtkiutasításávalkapcsolatbanegyelőrenemtaláltam
adatokataszakirodalomban,azonbanaNyugatmagyarországi Híradóbanrészletesenírnak
errőlazeseményről:„bécsújhelybőlkiutasítottákamagyarokat.AzAusztriaközellátásában
bekövetkezettnagymérvűhiányokradikálisintézkedésekrekényszerítettékazosztrákható-
ságokat.Azosztrákvárosoksorrafelszólítjákazott lakómagyarokat,hogyzároshatáridőn
belülhagyjákelazilletővárosterületét,mertanagyfokúélelmiszerhiánymiattközellátásban
többénemrészesülhetnek.legutóbbbécsújhelyparancsoltráazottlakómagyarcsaládok-
ra,hogymenjenekistenhírévelmástájakra.vagy30kiutasítottbécsújhelyimagyarhonos
családjöttissopronba,alakásínséges,túlzsúfolt,százbajossopronba,aholazonbanhiába
futkosnakreggeltőlestiglakásvagyszobaután,egyetlenzugotnemtudtaktalálni,holfáradt
fejüketpihenésrehajthattákvolnale.Hogymitörténikezzelaszerencsétlen,kivert,világgá
zavart szegény magyar családokkal, hol helyezkedhetnek le, nem tudjuk. sopronban alig
maradhatnak. Nincs ma sopronban egyetlen üres lakás, kiadó szoba, gazdátlan ágy.
Mehetnek,vándorolhatnakaszerencsétlen,hontalanmagyarcsaládoktovább,másvárosba,
ahol talán lakás is,munkaalkalom is, kenyér is több van,mint ebben az öreg, határszéli
sopronban. egyet azonban le kell szögeznünkaz osztrák hatóságok eljárásával szemben.
AmikoramagyarokaMonarchiaegészhadseregétélelmeztéksszűkibenvoltakazélelmi-
cikkeknek,éheztek,ínségetszenvedtek,kukoricakenyeretettek,akkorseosztrákokat.Aköz-
véleménykövetelteugyan,deegyetlenhatóságnemakadt,amelyik ilyenkönyörtelenesz-
közhöznyúltvolna.lekellszögeznünkeztmost,mikorakivert,utcáradobott,lerongyolódott
magyar családok szomorú fáradt karavánja csapatostul özönlik át a határon
sopronmegyébe.”(Nyugatmagyarországi Híradó, 1919.január8.3.p.)
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Melléklet

Azalábbiakbanamellékletelsőrészekéntidőrendisorrendbenközlömazokatahíre-
ket,amelyeketagyermeknyaraltatásiakciófelhívásátólegészenagyerekekvisszauta-
zásáig a rozsnyón megjelenő lapokban, a Sajó-Vidékben, valamint a Rozsnyói
Híradóban,közöltek.

Gyermekeknyaraltatása
Azellentmondásokkorátéljük.Afelvilágosodásbüszkeszázadjábanalegbarbárabbvérengzés
dúl közel négy év óta. Természetesen csupa tetszetős eszme szolgálatában, vagy legalább is
ilyenjelszavakalattküldikmásvilágraazemberáradatot.Csodákatművelafellelkesültképzelő-
désésamibelőletáplálkozik:orgiákatüla–hazugság.békeutánlihegazemberiségsalegfel-
sőbbfokrahágaháborúsőrület.Ésa tömegesemberpusztításmost jelentősembervédelmet
vonmagaután.Abelátásésaszeretetgondoskodnikívánajövőnemzedékekről.van-eebben
valamimeglepő?semmisem.Amintaviharbanelőremegérezzükazeljövendőüdítőlégáramla-
tot,úgyaromboláséspusztításszörnyűnapjaibaniselőrelátjukazelkövetkezőteremtőmun-
kát.Hogyaszeretetmelegeazérzéketlenségburkátmárisáttöri,gyógyít,mielőttakríziselzúg-
nafejünkfelett,azcsakörvendetes,dicséretes,sőtegyetlenvigasztalómozzanatebbenazíté-
letidőben.

Nemesenérző,fiataluralkodónk,károlykirálykezdeményezésébőlésvédnökségealattegy
nagyszabásúgyermeknyaraltatásicsereakcióindultmeg,mely100 000németanyanyelvű6-12
évesgyermekethelyezeljúlius15.ésaugusztus1-tőlkezdődőleghathétre,hazánkmagyarés
németnyelvűterületén,mígugyanezenidőalattazAlpesekvidékénésazosztráktengerparton
magyarvárosigyermekeklesznek6hétrenyaralásrakiadva.

Gömör-kishontvármegyeterületéntervbevétetett1725 ilyenszegénygyermeknyaraltatása,
mégpedigabeváltcsaládielhelyezés rendszeremellett.Agyermekeknemkerülneknagyobb
csoportokbanzárt intézetekbe,hanemolyanmegbízhatóvendéglátócsaládokhoz,kikbefoga-
dásukraönkéntvállalkoznak.egy-egycsaládhozlegalábbkettőtszánnak,hogymindjárteleinte
islegyenkivelbeszélgetniök,ezenaszámonfelülazonbanlegfeljebbannyit,amennyitacsalád
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magaésavendéggyermekektúlságoskényelmetlenségenélkülelláthat.ilyenvendéglátócsalá-
doktoborzásaazelsőlegsürgősebbfeladat,egyszersmindlegnehezebbis,mertcsupán39tör-
vényhatóságjönfigyelembe.

Avendéggyermekekelhelyezésétnembürokratikus,hanemtársadalmiútonakarjákbiztosí-
tanismintértesülünk,afőispánfelkérteahelyitársadalomolykiválótagjaitavendéglátócsa-
ládok toborzásának személyimunkájára, akik hajlamuknál és foglalkozásuknál fogva hivatva
vannakarra,hogyagyermekjólétimozgalmaksikerénekelőmozdításánáltevékenyenközremű-
ködjenek.

ebizalmiszemélyeknekazafeladata,hogyavárosokbanésközségekbenazeszménekpro-
pagandátcsináljanakésszemélyesenfelkeressékazokat,akiketerrealkalmasnakgondolnak,
vendéglátó családokat szerezzenek.A jelentkezőketnévjegyzékbeveszikés időnkéntközlika
munkaösszesítésévelmegbízandógyermekmenhelyiigazgatófőorvossal,hogyhányan,mennyi
ésmilyenneműgyermeketvállaltak.Ajegyzéketjúnius1-énlezárjákésegyikpéldányétazigaz-
gató-főorvosnakelküldik,amásikpéldánytpedigmaguknaktartják.

őkbiztosítjákafelügyelőnőkelhelyezésétésellátásátis.leghelyesebbvolna,hasajátmaguk
fogadnákelőket,Továbbifeladatuk,hogyközreműködjenekagyerekekszétosztásában.Agyer-
mekeket ugyanis csakmegérkezésükkor fogják a vendéglátó családokhoz beosztani. Azért a
szállítmánymegérkezésétabizalmiférfiakésnőkazösszesvendéglátócsaládokkalésaközsé-
gielöljáróságkiküldöttévelegyüttazállomásonvárják.ottazonnalmegismerkednekafelügye-
lőnőkkel,segíteneknekikagyermekekszétosztásábanéskülönösenannakfeljegyzésében,hogy
melyik gyermekmilyen nevű és hol lakó vendéglátóhoz jutott. A nyaralás további folyamán is
állandóanközreműködnekagyermekekhogyléténekellenőrzésébenésfelügyeletében,különö-
senpedigabban,hogyafelügyelőnőkszámáraközvetítikésmegkönnyítikaszóbeliésírásbeli
érintkezéstavendéglátócsaládokkal,aközségielöljáróságokkal,azorvosokkal,amenhelyiigaz-
gató főorvosokkal, a hatóságokkal és általábanmindenkivel, akivel a felügyelőnőnek a gyer-
mekekérdekébenérintkezéseszükséges.

Avendéglátócsaládokagyermekekutánheti10koronátazegészidőre,tehát60koronát
kapnak,melynek fejébenagyermeket tisztességes lakássalésélelemmel tartoznakellátni.A
gyermekekkeljövőfelügyelőnőkutánhetenkint30korona,összesen160koronatartásdíjjár.

Nemtartjukszükségesnekrészletekbemenőenföltárni,hogyegyermeknyaraltatásiakció
sikeréhezminőfontosközérdekekfűződnekagyermekvédelem,ajövőnemzedékmegerősítése
ésazalsóbbnéposztályokjóléténekelőmozdításaszempontjából,ráakarunkazonbanmutatni
arraatovábbicélra is,amelyeturalkodónkbölcselőrelátásaazakcióvalezekenfölül iselérni
óhajtésamelyeketkormányunkamagarészérőliskészséggelszolgálnitörekszik.Amonarchia
kétállamánakezanagyarányúgyermekcseréjealkalmasnaklátszikarrais,hogyazérdekeksok
szálával egybefűzött két állampolgárai között gyermekei jólétén keresztül érzelmi kapcsok is
keletkeznek,éshogya felnövekvőgyermekek látókörüketamásikországrólnyertkibővítésén
felülszeretetteléshálávalgondoljanakvisszaamásikállambeliegykorivendéglátókra,sahe-
lyett,hogyazellentétekszítóiközészegődnének,akölcsönösmegértésésjóindulatterjesztőivé
váljanak. ez okból őfelségének legmagasabb védnöksége alatt álló „károly király Gyermek-
nyaraltatás”címénlétrejöttmozgaloméppúgycélravezetőnekkívánkozikajövőbenmúlhatatla-
nulszükségesbékésésösszevágómunkálkodáselőmozdítására,mintagyermekek jólétének
emelésére.

(Rozsnyói Híradó, 1918.május5.1–2.p.)

Agyermeknyaraltatásiakció
Alapunkmúlthetiszámábanismertetettkeretekközt,teljeserővelmegindult.PutnokyMór,vár-
megyénkispánjaazegészvármegyérenézvefelkérteazokatabizalmiegyéneket,akikhivatva
vannakkárolykirályunknemesszándékátvalóraváltani.városunkbanbartholomaideszAdél,
Póschjózsefdr-né,TerrayGyuláné,vargánéschelleretelkaúrhölgyek.dittelistvánkanonokplé-
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bánosésrézlászlóref.lelkészkérettekfelagyermeknyaraltatásicsereakciószellemiintézé-
sére.Hogyezaszép,deterhesfeladatotsikerreltudják-emegoldani,aztermészetesenalakos-
ságemberiesérzésénfogmúlni.közelebbiadatokkalmégnemszolgálhatunk,deamozgalom
jóakaratúélénkérdeklődésselkísérjüksszívesenajánljukarozsnyóitársadalomjóindulatára.

(Rozsnyói Híradó, 1918.május12.3.p.)

vendéggyermekeklisztfejkvótája
illetékeshelyrőlnyertértesüléseinkszerintaközélelmezésiHivataltvezetőminiszterúrintézke-
dett,hogyakárolykirálygyermeknyaraltatásaalkalmávalavendéggyermekeklisztkvótájaazúj
termésből,avendéglátócsaládokszámárafenntartassék.Cukorralészsírralvalóellátásügyé-
benatárgyalásokfolyamatbanvannak,azerrevonatkozóeredményekannakidejénközhírélesz-
nektéve.Avendéglátócsaládokgyűjtésénekhatáridejétf.évijúnius15-igmeghosszabbították.

(Sajó-Vidék, 1918.május30.4.p.)

Akárolykirálygyermeknyaraltatásamozgalommindnagyobberedményekkelésalegnemesebb
buzgalommalfolyikországszerteésvármegyénkbenis.Nagygondotokozotttermészetesenváro-
sunkbanésavidékenisagyermekekélelmezése,azonbanavármegyealispánjának–lapunk-
banisközölt–felvilágosítósoraiértelmébenakihelyezendőgyermekekélelmezésérőlhatósági
útonkülönisgondoskodnifognak.ezekutánreméllenünklehet,hogyvárosunkcsaládjaiközül
ismind többen fognakagyermekekelfogadásáravállalkozni,melyugyannemkisgonddalés
áldozatokkaljár,dekinehoznámegszívesenmagyarosvendégszeretettelazáldozatot,különö-
sen,mikortudja,hogyviszonzásulamagyargyermekekiskellemesüdüléstésszórakozásttalál-
nakmajdAusztriaüdülőhelyienéstengerpartividékein.Úgytudjuk,hogyvárosunkbanismegin-
dultmár teljes buzgalommal amozgalommindkét irányban,mely a legszebb eredményekkel
kecsegtet.Avéglegeseredménnyelezúttalnemszámolhatunkugyanmégbe,dehisszük,hogy
amegindultmozgalommindentekintetbensikereslesz.

(Sajó-Vidék, 1918.június6.3.p.)

Megérkeztek városunkba is a vendég osztrák gyermekek f. hó 10-én, szombaton este.
vármegyénkbeezalkalommalmintegyhatszázgyermekérkezett, kikközül városunkba42-en
nyertekelhelyezéstnégyfelügyelőnővel.ugyancsaknagyobbszámbanérkeztekaközeliközsé-
gekbeis.Agyermekekfogadtatásárólmárjóelőregondoskodottazelhelyezőbizottság,azonban
akedvesünnepiszínezetneknagyhátrányáravoltavonatkésőiérkezése.ígyisigennagyszámú
közönségvártaazállomásonazérkezőkisvendégeket,kikethamarosanelishelyeztekaven-
déglátócsaládoknál.Agyermekekmindegyikerészére10kglisztés1kgcukorérkezett,melye-
ketafogyasztásiszövetkezetekbenfognakszétosztani.Megvagyunkgyőződve,hogyagyerme-
keknekitttartózkodásukalattmagyarosvendégszeretetbenleszrészük.

(Sajó-Vidék,1918.augusztus15.3.p.)

osztrákgyermekeknyaralásaGömörben
Múltszombatonvármegyénkbeismegérkeztekazosztráknyaralógyerekek,mintegyhatszázan.
ezekbőlrozsnyóra42jutottésnégyfelügyelőnő.Agyermekekközül6leány,atöbbifiúésvala-
mennyienbrünniszármazásúak.Amegérkezésükreigennagysokaságvárakozottazállomáson
–ezismutatja,hogyvárosunklakosságamagyarosvendégszeretettelfogadta[a]hozzánkkül-
döttosztrákgyerekeket -avonatazonbantöbbórátkésett,eső isesett, ígyavárakozóknagy
részeavonatbevárásaelőttelszéledt.Azótaazosztrákgyerekekmegbarátkoztakahelyzettel,
összejönnek, kirándulgatnak szóval jól érzik magukat, amiről özv. ráth károlyné, vargáné
schefferetelkaúrnők,schmögner jánosel. isk. igazgatómint főmegbízottésmásokgondos-
kodnak.

(Rozsnyói Híradó, 1918.augusztus18.3.p.)
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egynyaralóleánykaszerencsétlensége
Mélyrészvéttelésőszintesajnálattaladjuk,hogyberzéténegyosztrákvendégleánykátvégzetes
balesetérthétfődélután.Afalubantartózkodógyermekekfelügyelőnőjükvezetésealattkirán-
dulásramentekaszomszédoshegyekbe,avisszatérésközbenegynagysebességgelaláguruló
kőaleánykátagyonütötte.Temetésetegnapdélutánvoltavárosunkbanésaszomszédközsé-
gekbentartózkodónyaralógyermekekésaközönségnagyrészvételemellett.Fájdalmasérzés-
selfogadtaaszerencsétlenséghírétvárosunkközönségeis,melynekkörébőlszinténtöbbenvet-
tekrésztakedvesleánykatemetésén,kiavéletlenbalesetneklettáldozata.

(Sajó-Vidék, 1918.augusztus22.2.p.)

károly-királygyermeknyaraltatásánakrozsnyóibizottságaPóschjózsefdr.,polgármesterelnök-
letealattehó19-éngyűlésttartott,melyalkalommalschmögnerjánosigazgató-tanítófőmegbí-
zottbeszámoltarozsnyóraküldött–brünni–gyermekeknekazegyesvendéglátócsaládoknál
történtelhelyezéséről,ellátásárólésegyébeddigiésa jövőben tervbevett intézkedésekről.A
bizottsági főmegbízottösszes javaslataitmagáévá téveörömmelállapítottameg,hogyagyer-
mekekelhelyezéseajelenlegirendkívülnehézviszonyokközöttnemcsak,hogyteljesenkifogás-
talan,hanemrozsnyóésvidékénekintelligensközönségeismindenlehetőtelkövet,hogyagyer-
mekekésfelügyelőnőknyaraltatásátelősegítse,itttartózkodásukatkellemessé,emlékezetessé
tegye.különösörömmelfogadtaafőmegbízottamabejelentését,hogyakrasznahorkaiurada-
lom a gyermekeket a várba és mauzóleumba rendezendő kirándulással kapcsolatban egész
napra,többcsaláddal,2felügyelőnőt1-1ebédrevagyvacsoráravendégüllátnióhajtja,mások
pediggyümölccseléspénzbeliadományokkalóhajtjákagyermekekkirándulásátélvezetesebbé
tenni.Abizottságezútonezértezútonisfelkérirozsnyóésvidékeintelligenscsaládjait,hogy
amennyiben1-1gyermeketnyaralásrabármelyoknálfogvaelnemfogadhattak,agyermekekés
felügyelőnőknyaraltatásátfentjelzettmódonelősegítniszívesekvolnának.kenyér,gyümölcsés
pénzadományaikat az áll. el népiskola igazgatói irodájába schmögner jános főmegbízotthoz
küldjék,afelügyelőnőkmeghívását(lakásuk:Franciskamenhely)lehetőlegelőttevalónapesz-
közöljék.Afőmegbízotthozérkezettadományokatelaplegközelebbiszámábanközöljük.–ehír-
adáshozmegjegyezzük,hogyatervbevettkrasznahorkaikiránduláskeddenvolt.Agyermekek
délelőtt9órakorindultakelafelügyelőnőkésarozsnyóifelügyelő-bizottságtagjainakkíséreté-
benanevezetességekmegtekintéseközbenamauzóleumnál tízórait,majdagrófikastélyban
pompásebédetésuzsonnátkaptak.HerczAlajosuradalmiigazgatóésneje,valamintatisztikar
magyarosvendégszeretettelésvalóbanlekötelezőszívességgelfogadtákanyaralóosztrákgyer-
mekeket,kikestérealegszebbemlékekkeltelvetértekvisszavárosunkba.

(Sajó-Vidék, 1918.augusztus29.3.p.)

egynapkrasznahorkaváralján
Amikorazosztráktengerpartonnyaralómagyargyermekekrőlnap-napmellettrosszabbnál-rosz-
szabbhíreketveszünk,Magyarországon,közelebbrőlpedigrozsnyóésvidékénmindenlehetőt
elkövetünk, hogy a hozzánk küldött osztrák gyermekek ittartózkodása szűkös életviszonyaink
mellett isminélkellemesebbéésemlékezetesebbétegyük.eztűntkimárazaugusztus19-én
tartott helyi bizottsági gyűlésen, amikor is schmögner jános főmegbízott rövid vonásokban
ismertetteagyermekekittartózkodásiidejérevonatkozómunkatervezetet,amelynekgerince:a
hét1-2napjánkiragadniakellemesetésahasznossalösszeegyeztetve,egy-egynagyobbsza-
básúkirándulássalrozsnyóésvidékéneknevezetességeitistanulmánytárgyávátenni.egyilyen
élvezeteséstanulságos,nagyobbszabásúkirándulásszemlélőilehettünkaugusztushó27-én,
amikorarozsnyónelhelyezett43nagyobbára10-15évesosztrákgyermekekbőlállócsoport2
felügyelőnő és schmögner jános főmegbízott vezetése alatt a kora reggeli órákban
krasznahorka-váraljáraindult,hogyannaknevezetességeitmegtekintse,egésznapazuradalom
vendégelegyen.
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borús,esősidőbenbár,deannálnagyobbkedvvelindultakiscsapat,amelyakrasznahorka-
váraljaierdőbőlkiérve,aligtudottakörnyékszépségivelbetelni.Akiránduláselsőpihenőhelyén,a
mauzóleumnálnemcsekélymeglepetésvártaagyermekeket.Azuradalomigazgatója,amagyaros
vendégszeretetérőlkiismertHerzAlajosugyanisanálaidőzővendégeiveldr.Herzoszkárbirodalmi
tanácsossalésennekkedvesnejévelésfelnőttgyermekeivelvillásreggelivelfogadtaacsoportot.
Aligteltel5percnyiidősazidegenbőlideszakadtgyermekekminthacsakédesanyjukkal,apjuk-
kal,testvéreikkeltársalogtakvolna.vendéglátógazdánkésennekkedvesvendégeiugyanispárat-
lanfinomérzékkelegypillanatalattmagukhozbilincseltékagyermekeket.

Aközvetlenérintkezésutánacsapatamauzóleumszépségeittekintettemeg,majdlátoga-
tásátörökítettemegazottlevőemlékkönyvbe.12órautánkatonásrendben,énekszómelletta
kastélybavonultavígcsapat,aholpáratlanvendégszeretettelterített,frisspörkölttőlillatozóasz-
talésvendéglátógazdaésnejénekspillanatalattfelejteté,hogy„esikazeső!”

dekiisgondolnamostarra,amikorgondosapaiésanyaikezekatávollevőszülőketéstest-
véreketatőlüktelhetőlegnagyobbszeretettelhelyettesíteniigyekeznek!Akiszolgálószemélyzet
teljeskizárásávalházigazdánknejeéskedvesvendégei,valamintMayerfőerdőmérnökésneje
szolgáljákkiagyermekeket,kézről-kézreadvaazidőközbenújramegtöltötttányérokat,kedves-
ségben túllicitálva egymást. Felköszöntőkben, ingyenes emléklapokban sincs hiány, mire víg
énekszóutánmegindulazírás!Mindenkiigyekszienapiemlékétmegörökíteni.Apjának,anyjá-
nak,testvéreinekír,boldogságtólsugárzóarccal.egy-kettőavendéglátócsaládokkedvességén
felbátorítva,1-1aláírásrakérifelőketegy-kétpillanat,saliggyőzikagyermekekkívánságáttel-
jesíteni.Hogyelkészülnek,azigazgatóösszegyűjtialapokatfelülbélyegezi,postáraküldi!Azeső
mégfolytonszitál,de4óralévénafőmegbízottacsapatotavárbavalóindulásrabiztatja,mirövi-
desenbeiskövetkezik,éspedigismétházigazdánk,HerzAlajosigazgatókalauzolásamellett.A
várbólkijövetmosolygónapsugárvártaagyermekeket, lehetővétetteegyhatosbenzinekeés
egyébtanulságosdolgokmegtekintését.

visszaérkezve,akirándulókatismétterítettasztalvárta.Mindenkihelyéreül,mindenkiotthon
érzimagát.egy-kettőreelfogyazuzsonna,éshogyadélbenlátottarcokszeretetreméltóházigaz-
dánkéshozzátartozóiismétegyüttvannak,ismétfeledvemindenfáradság!Megindulajátékésaz
ének,egyetérezmindenki,akijelenvansészresevettük,hogyazidőfél8-rajársvillanyvilágítás
nemlévén,ateljessötétségrövidesenráborulatájra,pedigrozsnyómégelégmesszevan!Acso-
portagilisvezetője,főmegbízottunkiskomolyabbhúrokatpenget„indulnikell!”

Agrófésgrófnéőkegyelmességénekhátrahagyottüdvözőésköszöntőirataláírásautána
csapatfeláll,schmögnerjánosabizottságésagyermekeknevébenismételtenmegköszöniaz
uradalomigazgatójának,nejénekésvendégeinekazonpáratlanvendégszeretetét,amelybena
kirándulócsapatnakésvezetőinekrészevoltéslehetővétették,hogyagyermekekenapotéle-
tüklegszebbnapjaiközésorozhatják.

3szoros:„Heil!”ésacsapatvígénekszómellettelindul…síme,afigyelemnekésavendég-
szeretetnekegyújabb felemelőmozzanata:dr.Herzoszkárbirodalmi tanácsosbájos,kedves
leányávalésfiávalacsapathozcsatlakozikéskatonásmenetbenagyermekeketafaluvégéig
kíséri,ahonnanbarátságosbúcsúintésés„Heil”kiáltásutánvégetértamindentekintetbensike-
rültnekmondhatókirándulás,melynekkeresztülvitelénelsősorbanszkalosemilfőgimn.tanár
ésschmögnerjánosarozsnyóibizottságfőmegbízottjafáradoztak.

egyjelenvolt.
(Rozsnyói Híradó,1918.szeptember1.2.p.)

Felhívás
Tekintettelarra,hogyazosztrákgyerekeknagyrészeszegényebbsorsúcsaládoknálvanelhe-
lyezve, ellátásuknakmegkönnyebbítése végett azon kérelemmel fordulok városunk intelligens
közönségéhez,tegyelehetővé,hogy1-1nagyobbszabásúkirándulásrendezésévelagyermekek
ellátásátliszt,kenyér,1-1kanálnyizsírt,gyümölcsöt,vagypénzbeliadományokhozzájárulásával
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megkönnyítsék.kirándulásokkeddéspéntekenvannakelőirányozva,miknekkellőidőbenvaló
elkészítésérekéremazadományokatlehetőlegadélelőttiórákbankizárólagazállamielemiisko-
lairodájábaküldeni.dittelistvánkanonokplébánosszilvaésvargánéschefferArankaalmakül-
deményéthálásköszönettelvettem.Abizottságnevében:schmögnerjánosfőmegbízott.

(Rozsnyói Híradó, 1918.szeptember1.3.p.)

osztrákgyerekeknyaralása
lapunkmúlt heti számábanmegemlékeztünk azonmagyaros vendégszeretetről, amelyben a
krasznahorkaváraljai uradalom a rozsnyón nyaraló osztrák gyermekeket részesítette.
szeptember11-énabetlériuradalomlátjavendégülagyermekeket.specziánGusztávuradalmi
igazgatóugyanisagyermekekellátásátmegkönnyítenióhajtván,2birkátésmegfelelőmennyi-
ségűburgonyát,kenyeretészsírthelyezetettkilátásba.Miutánagyermekeketbetlérbenjelenleg
megvendégelninemlehet,azu.n.„doliná”-hoz,vagy„Hármasbükk”-hözrándulnak,aholpárol-
gó, frissebédvárjaa47tagbólállócsapatot.elindulásukelőtt–alighanem15-én–rozsnyó
városintelligensközönségeazegybegyűltpénzbeliadományokbólfogjaagyermekeketmegven-
dégelni.ecélraújabbanrosenblüthjenőésNeumannlajos20-20koronátküldöttschmögner
jánosfőmegbízottkezéhez.Újabbadományokattovábbraihálásköszönettelfogadahelyibizott-
ságfőmegbízottja.

(Rozsnyói Híradó, 1918.szeptember8.2.p.)

osztrákgyermekekelutazása
AMagyarországonelhelyezettosztrákgyermekekvisszautazásaazelmúlthétfolyamánkezdetét
vette,ígyavárosunkbanlévőkétcsoportis1-2naponbelülútrakél.számukraahelyibizottság
e hó 15-én, azaz vasárnap délután 5 órakor a „Protestáns egylet” kertjében uzsonnát ad.
Főmegbízotthozújabbanakövetkezőadományokérkeztek:PóschGyuláné:1kosárszilva,özv.
steinhübellajosné,irgalmasnővérekfőnöknőjeésvozarykárolyné2-2kosáralma,kirschner
zsigmond20k,sulyokkálmán5k.különkikellemelnünkabetlériuradalomadományát,ahon-
nanspécziánGusztávuradalmiigazgató2egészbirkát,zsírt,burgonyátéskenyeretvoltszíves
adományozniés lehetővétenni,hogyagyermekekamagyarosvendégszeretetegyújabbritka
példájánakemlékéveltávozzanakvárosunkból.

(Rozsnyói Híradó, 1918.szeptember15.3.p.)

búcsú-uzsonnavoltamúltvasárnapahelybeliProtestánsegyletbenazosztrákgyerekekrészé-
re.eztschmögnerjánosfőmegbízottazokbólazadományokbóljuttattanekik,melyeketecélra
gyűjtött. Az osztrák gyerekek a szövetségesek zászlói alatt vonultak az egyletbe, s itt kedves
ünnepély keretében búcsúztak el városunk vendéglátó közönségétől. A főmegbízott alkalmi
beszédére rudolfine árpád tanító-felügyelő mondott szónoki hévvel köszönetet a gyermekek
nevében is a város közönsége részéről tapasztalt jóindulatért. Az ünnepség és a jó uzsonna
utánagyerek-seregénekszóvalakossuth-szoborhozvonult,aholamagyarHimnuszhangjaimel-
lettletettékakoszorújukat,majdazáll.elemiiskolaelévonultak,hogyittafőmegbízottelőttleró-
jákhálájukatatőletapasztaltsokjóságértésfigyelmességért.

(Rozsnyói Híradó, 1918.szeptember22.3.p.)

Testvértelennemzetamagyar
Amirokonunkvaneurópában,vagyanagyvilágon,arrólcsakatudományállapítjamegarokon-
ságotanélkül,hogynagyobbnyelvihasonlóságésmélyebbérzelmikapcsolatvolnaközöttünk.
Csupaidegen,ellenségesnéptőlvagyunkkörülvéveegyévezredóta.Csoda,hogymégélenem-
zetahazán.igen,élésélniakar,sezaz,amitnembocsátanakmegajószomszédok.Tegnapa
csehek13-16vármegyétkívántakmeg:Pozsonyt,sopront,Mosont.Mindenesetreszépezasze-
rénység,mertugyanannyijoggalkérhetettvolnaezamegkergültosztrákatyafi13vármegyétis,
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á la csehek.Ahálaegyforma lenne,amiért Ausztriábananekivadult csehekkel, szlovákokkal
szembenanémetkulturáliséspolitikaielőjogokattámogattuk,amiért48-banamagyarmellett
osztrákalkotmánytisköveteltkossuthlajos.

e nyáron nyolcvanezer osztrák gyerek élvezte a magyar vendégszeretet, ezzel szemben
néhányezermagyargyereknekadtakszállástnagykeservesenazosztráktengerparton,demár
azélelmezésükről,gondozásukrólmagunkgondoskodtunk.Agyermek-nyaraltatástúgyszervez-
ték,hogycsakmagyarcsaládoknálscsaknémetajkúgyerekekethelyeztekel.Amagyarközsé-
gekésamagánosokversenyeztekakisosztrákcsemetékszívesfogadtatásában.Hátímemár
jelentkezikisajólismertosztrákhála.

ittvanavilágháború.Akötelességteljesítésben,önfeláldozásbanelöljártamagyar.Ésnem-
csakaharctéren,nemcsakahadieszközökelőteremtésében:miélelmezzükahadsereget,saját
szájunktólelvonvaafalatotannyiélelmetjuttatunktöbbiközöttazosztráksógornak,amennyit
csak lehetett.Hogyezkevésvoltnekik,ki tehet róla,de ilyenháláraaminagylelkűségünkért
valóbannemvoltunkfelkészülve.

ugyanazoka csehek, délszlávokés osztráknémetek, akikhalálosangyűlölik egymást, ha
alkalomnyílikrá,hogyellenünkkirohanástintézzenek.

jegyezzükeztmegmagunknakésfogjunkössze.Félreasokpártárnyalattal.egypártravan
ittszükségmindenjelzőnélkül,egymagyarpártra,melyércfalkéntállellenmindenféleosztrák
agyarkodásnak!ezazegypártpedigzrínyimondatátírjafelazászlajára:„Nebántsdamagyart”!

(Rozsnyói Híradó, 1918.szeptember29.1.p.)

osztrákgyermekekbúcsúja
AMagyarországonelhelyezettosztrákgyermekeklegnagyobbrészemárazelmúlthétfolyamán
útrakelt.Avárosunkbanelhelyezett2csoportismindennapvárjaasürgönyt,amelyhazájokba
visszaröpítiőket.–vasárnapdélutánakétcsoporthivatalosanmárelisbúcsúzottahelyibizott-
ságtól,ennekfáradhatatlanfőmegbízottjátólésavárostól.AgyermekekaFranciskamenháztól
piros-fehér-zöldszínűszalagokkal éstölgyfalevelekkelamellükönnégyessorban,németnemze-
tidalokaténekelveaProtestánsegyletkertihelyiségébevonultak,aholahelyibizottságfőmeg-
bízottjaafelajánlottadományokbóluzsonnávalvendégeltemegagyermekeket.Azuzsonnaelőtt
folytleabúcsúzáshivatalosaktusa.

Afiúkalegidősebbvezényletemellettnéhánytornagyakorlatotmutattakbe,közben2hangú
búcsúénekkel,sikerültszavalatokkalgyönyörködtettékajelenvoltakat,majdalegidősebbleány-
növendékagyermekekkönnyeiközöttmondottköszönetetahelyibizottságfáradhatatlanelnö-
kének, schmögner jános áll. el. isk. igazgatónak. ezután terített asztalhoz telepedtek, hol
schmögner jános mondott köszönetet a bizottság tagjainak, városunk és vidéke intelligens
közönségének,hogynehézfeladatábansegítségéresietettésadományávallehetővétett,hogya
legnagyobbrészbenszegényebb helyekenelhelyezettgyermekekellátásanémilegmegkönnyít-
tetett.Majdnémetnyelvenagyermekekhezszóltésarrakérteőket,hogykellemesemlékeiket
minéltovábbőrizzékmegsrozsnyóragondoljanakvisszaminélgyakrabban.szavairarudolfine
ádámtanító-felügyelőválaszolt,akiritkaszónokihévvelmondottköszönetetahelyibizottságnak
ésrozsnyóvárosésvidékenemesengondolkodóközönségének.

Poharát schmögner jános elnökre ürítve arra kérte a gyermekeket, hogy jótevőikről –
rozsnyóról–sohamegnefeledkezzenek.uzsonnautánagyermekekzártsorokbanaszövetsé-
gesekzászlaialatt,avárosonvégigénekelveakossuth-szoborhozvonultak,aholakossuthnóta
hangjainakelhangzásautánrudolfineádámmondottlelkesbeszédetésahálajeléülletettea
2csoportdíszeskoszorúját.kétbúcsúdalésa„Hymnus”eléneklésévelacsoportazáll.el.isko-
láhozvonult,hogyennekigazgatójának,mintahelyibizottságfőmegbízottjánakvéglegbúcsút
mondjon.Avárosunkbanelhelyezettgyermekekszépésmeghatóbúcsúünnepélyeezzelvéget
ért.ezzelkapcsolatbankedveskötelességetvéltünkteljesíteni,amikorazegészünnepélyren-
dezéséértelsősorbanrudolfineádámésrosaswobodának,valamintahelyibizottságfőmegbí-
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zottjának schmöner jános igazgatónak aki oly szakavatott körültekintéssel irányította a gyer-
mekeknyaralását,ehelyenisleghálásabbköszönetünknekkifejezéstadjunk.

(Sajó-Vidék, 1918.szeptember19.3.p.)

köszönetnyilvánítás
Hétfőnhajnalbanarozsnyónelhelyezettosztrák-brünnigyermekek isútrakeltek,smireesorok
napvilágotlátnak,szüleikboldogságtólsugárzóarccalszereznektudomástróla,hogybáragyer-
mekek legnagyobb része szegénysorsú családoknál volt elhelyezve, piros-pozsgás, elégedett
arcukélénkenvisszatükrözi,nemcsak,hogygyermekeikhiánytnemszenvedtek,hanemtestben,
lélekben megerősödve, szép emlékekkel meggazdagodva kerülnek szüleik ölelő karjai közé.
Hogyazittnyaralógyermekekeltávoztak,mintahelyibizottságfőmegbízottjamegállapítanikívá-
nom, hogy a gyermekek itteni nyaralása, dacára annak, hogy ez a legnagyobb ellenszenvvel
fogadtatott,mindvégigalegkellemesebbenfolytle.

Aszegényvendéglátószülőkutolsófalatjukatismegosztották,csakhogyagyermekekhiányt
neszenvedjenek,samagyarosvendégszeretethíréncsorbaneessék.Midőneztkonstatálom,
egybenkedveskötelességetvélekteljesíteni,mikorelsősorbannekikleghálásabbköszönetem-
nekkifejezéstadok.Hálásköszönetteltartozomahelyibizottságnak,HerzAlajosk.-váraljaiés
spéciánGusztávbetlériuradalmi igazgatóknak, valamintazösszesnemeslelkűgyermekbará-
toknak,akikismindenellenszenvetfélretéve,nehézfeladatokegyrészttanácsokkal,másrészt
adományaikkalolyodaadóantámogatniszívesevoltak,hogyagyermekeknyaraltatásaszűkös
viszonyainkmellett isa lehető legjobbansikerült,snemegygyermekkönnyezőszemmelvett
búcsútvárosunktól,jótevőitől.

NemesszívűtámogatásaikatáldjaaMindenható!
A gyermekek ellátásánakmegkönnyítésére a következő, kezeimhez befolyt adományokról

óhajtokszámotadni:
a)pénzben:Aszékeskáptalantagjaitól(rézlászlóútján)100,Hokkybéla(rézl.útján)50,

rosenblüth jenő 30, kirschner zsigmond, Neumann lajos 20-20, Fuchs Gyuláné 10, váry
lászló,sulyokkálmán5-5korona.Összesen240korona.

b)kenyeret:kellnerMór,Mészárosjános(pék),özv.kiskárolyné,MojsesAndorné,vargáné
schefferetelka,Gintnerbálintné,özv.vozárykárolynééssulánbéláné,utóbbi40drb.sóskiflit
ésszalonnátis.

c)almát:irgalmasnővérekfőnöknője,vargánéschefferetelka,özv.steinhübllajosné,özv.
vozárykárolyné,kornhäsersamu,FeinAdolf(sajóháza)

d)szilvát:PóschGyuláné,dr.Póschjózsefné,dittelistván,HerzAlajos
e) bort:dittel istván,MarkóFrigyes,özv.schitterAndrásné,Fogyasztási szövetkezet,Pálfy

Gyuláné,várylászló,braundávid
ezenadományokegyrészétútravalónakhasználtamfel.Mindkülönadományt,ak.-váraljai

uradalomegyteljesnapivendéglátását,továbbáabetlériuradalomegynapikirándulásraszánt
nagylelkű adományát kell említenem, előbbit Herz Alajos, utóbbit spécián Gusztáv közismert
gyermekbarátokszívesközbenjárására.

Összesenpénzbelikiadásom254.06koronátteszki.bevétel240korona.Hiány14.06kor.
schmögnerjánosfőmegbízott.

***

Fentiköszönetnyilvánítássalkapcsolatbanaz intézőkörökhöz isvolnaegyszavunk:miutánaz
osztrák gyermekek legnagyobb részben szegénysorsú családoknál voltak elhelyezve, legfőbb
ideje,hogyvégrekiérdemeltjárulékaikhozjussanak.Mindengyermekután10kgr.ingyenliszt,1
kgr.ingyenzsírés1kgcukorlettmegígérveésjutott9kgr.liszteziskgr.-ként65fillérértékle-
vonással.zsírt,cukrotsemkaptak,helyetteígéretet(!)dohányéspetróleumra.bárehelyibizott-
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140 l. Juhász Ilona

ságfőmegbízottjamindenlehetőtelkövetetthogyaszegényszülőkjárulékaikhozmáranyaralás
kezdeténjussanak,többszörisürgetéseishiábavalónakbizonyult!Mainapigsempénz,semzsír,
semcukor,semdohány,sempetróleum!Mondanunksemkell,hogyilyenekutánajövőbenalig
akadvalaki,akijóakaratmellettishasonlóterhetmagáravállaljon.

(Sajó-Vidék, 1918.szeptember26.3.p.)

***

beküldetettagyermeknyaraltatásiakcióellen
Késmárk, 1918. április 29.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Nagyon kérem, szíveskedjék b. lapjában az alábbi soroknak helyt adni.
Károly Király gyermek-nyaraltatása címén országos actió van folyamatban, melynek célja az

osztrák honosságú gyerekek nyaralás céljából Magyarországon s valószínűleg itt a
Szepességben is elhelyezni.

Ennek a tervnek a megvalósítása speciálisan a Szepesség szempontjából aggodalomra ad
okot s az itteni közvéleményben – amennyire alkalmam volt informálódni, a legnagyobb mérték-
ben idegenkednek tőle.

Általánosságban ellenére szól ennek a tervnek, hogy a Mezőssy-féle hírhedt termésrendelet
következtében szükségessé vált és könyörtelenül végrehajtatott requirálások, – a nagyfokú
húsínség és általában élelmiszerhiány a magyarországi lakosságot is nagy nélkülözéseknek
teszik ki, úgy hogy feleslegről, melyek az osztrák gyermekekkel megoszthatók volnának, szó sem
lehet.

Ettől eltekintve, ha már gyermeknyaraltatásról van szó, – sajnos igen nagy számban van
Magyarországon is szegénysorsú tisztviselő és munkásgyermek, aki legalább is oly mértékben
rászorul erre, mint az osztrák gyermekek. Vagy talán ezt célozza az actió, hogy a magyar gyere-
keket Ausztriába küldjék? Ennek semmi értelme sem volna, céltalan lenne a gyerekeket hosszú
utazások fáradalmainak kitenni és minden valószínűség szerint rosszabb dolga lenne ott a mi
gyermekeinknek, mint itt az osztrákoknak. Úgy járnánk a gyermeknyaraltatással, mint az élelmi-
szer és iparcikkek cseréjével, – mi kénytelenek vagyunk élelmiszert adni Ausztriának, de onnan
iparcikket egyáltalán nem, vagy képtelen uzsora áron kapunk. Az osztrák gyerekek ide jönnek
majd jóllakni, a mieink majd odaát még jobban megtanulnak koplalni.

Speciálisan a Szepesség legkevésbé lehet hivatva ebben a nyaraltatásban résztvenni.
Amikor az egész ország hadimilliomosai zavartalanul reánk szabadulhatnak és űzhetik az élel-
miszercsempészetet a mi kárunkra s a mi saját gyerekeinknek nem tudunk tejet adni, – hogyan
követelhető tőlünk, hogy még idegeneket is vendégül lássunk?

Meg vagyok győződve, hogy a szepesmegyei társadalom nem fog csillogó frázisoknak jóhi-
szemű áldozatául esni és saját jól felfogott érdeke ellen cselekedni, hanem egyértelműen állást
fog foglalni az ellen, hogy ez az actió a mi megyénkre is kiterjesztessék. Elsősorban elvárhatjuk
ezt a megyei társadalmunk hivatott vezetőitől, hogy ők az illetékes tényezőket e tárgyban az itte-
ni helyzet feltárásával és érdekeink szem előtt tartásával világosítsák fel.

Csak attól tartok, nem-e lesz nagyobb egyeseknél a gomblyukfájdalom, mint a Szepesség
iránti szeretet?

Kiváló tisztelettel:
Dr. Kéler Tibor,
orsz. képviselő17

(Szepesi Lapok, 1918.május4.1.p.)
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17 beküldetettagyermeknyaraltatásiakcióellen. Szepesi Lapok, 1918.május4.1.p.



***

Akirályérdeklődöttaszepesigyermeknyaraltatásiránt
legmelegebbköszönetétküldiavendéglátócsaládoknak
Aközélelmezésiminisztercukrot,zsírtéslisztetutalkiagyermekekrészére.–juliusvégén

kezdődikagyermeknyaraltatás
budapestimunkatársunktól.
budapest1918.május28.
A király tudvalévően hétfőn budapesten tartózkodott. A Felség ez alkalommal fogadta a

magyargazdákküldöttségét,azutánhosszabbideigbeszélgetettelakereskedelmiiparkamarák
küldöttjeivel.egycsomóaudienciautánadéliórákbanmajdnemegyóráigtartókülönkihallga-
táson fogadta vadnay Tibort, a károly király gyermeknyaraltatásának kormánybiztosát, aki
Windischgraetzlajoshercegközélelmezésiminisztertársaságábanjelentmegazuralkodóelőtt.

erről az audienciáról rendkívülmeleg és szívhez szóló részleteketmesélnek. ismeretes a
királyideája,hogyanyárivakációbanazosztráktengerpartrakellküldeniamagyargyerekeket,
viszontazosztrákgyermekeketMagyarországbakellhoznivakációra.Afelségideájamosttestet
öltött,anagyszabásúakciótvadnayTiborbelügyminiszteritanácsosintéziésazakciókeretén
belülegycsomógyerekjönelanyárihónapokbanaszepességbeis.

vadnaykormánybiztosamozgalomrészleteirőlmindenhétenrészletesjelentéstküldafel-
ségnek,mostaniaudienciájánpedigazeddigieredményrőlszámoltbeigenkimerítőenésmin-
denrészletrekiterjesztve.Akirálylegbehatóbbanérdeklődöttaziránt,hogyholnyernekelhelye-
zéstagyerekek,azegyesvármegyékbenésvárosokbanhánycsaládjelentkezettmár.

Akormánybiztosjelentésénekmegtételesoránafelségkülönérdeklődöttazirántis,hogya
szepességvendéglátócsaládjaiminőérdeklődésttanúsítanakakirálytólkiindultakcióirántés
szemmelláthatólag jólesett a felségnek, mikor vadnay kormánybiztos jelentette, hogy
szepesvármegyébenazilletékestényezőktevékenyenközreműködnekamozgalomsikereérde-
kébenésmáreddigisszámosanjelentettékbe,hogyszívesenlátjákvakációraagyermekeket.

Azaudienciavégénőfelségeígyszólottakormánybiztoshoz:
Nagyon köszönöm önnek mindazt, amit a gyermeknyaraltatás ügyében tett és tesz és kérem:

tolmácsolja legnemesebb köszönetemet mindazoknak, akik közreműködnek a gyermekek elhe-
lyezésében, különösen pedig kérem, hogy tolmácsolja legmelegebb köszönetemet a vendéglátó
családoknak, akik céljaimat megértve, ezekben a nehéz időkben vendégszeretetüknek olyan
szép tanúbizonyságát adják.

Afelségnagyörömmelvettetudomásulezutánazt,hogyWindischgraetzlajoshercegminisz-
teraMagyarországonnyaralógyermekekrészéreafejkvótánakmegfelelőlisztet,cukrot,zsírta
vendéglátócsaládokrendelkezésére fogjabocsájtani.ezeketazélelmiszereket természetesen
megkapjákazokaszepesmegyeicsaládokis,amelyekvakációzógyermekeketlátnakvendégül
otthonukban.

ÉrtesüléseimszerintagyermeknyaraltatásMagyarországonjúliusmásodikfelébenkezdődik
meg.

Paáljób
(Szepesi Lapok, 1918.június1.1.p.)

***

Nyaralóosztrákgyermekekközött
riportagyermeknyaraltatásiakcióról.Hogyanélnekkassánazosztrákgyermekek?
kétheteelmúlt,hogyakisosztrákokmegérkeztekkassára.ezarövid2hétiselégvolt,hogy

hozzáidomuljanakahhozaszívesfogadtatáshozésjóltaláljákmagukatabbanaszeretetteljes
környezetben,mellyelamagyarnépésezesetbenakassaiközönségfogadtaéskörülvesziőket.
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ottlátjukőketmindennapavárosterein,aligetben,aCsermelybenésaközönségszeretet-
teljes érdeklődéssel lesz figyelmes rájuk, ha kisebb nagyobb csoportokban itt-ott feltűnnek.
Gondtalanulhancúroznak,vidámságukráragadazemberekre,akikmosolygószemekkelkísérik
gondtalanjátékukat.AKassai Újság munkatársaannakidejénláttaaztanagyostromot,mely
aláaközönségazértfogtadr.kriebelpolgármesterhivatalát,mertmindenkiszámottartottegy
osztrákleánykára,vagyfiúcskára.Arrólmárvoltalkalmunkmeggyőződni,hogymilyenkifogásta-
lanviszonyokközöttélnekagyerekekazokonahelyeken,aholavárostömegesenlátjaelőket.
Mostarravoltunkkíváncsiak,hogymilyenazéletükanyaralóosztrákgyermekeknekegyescsa-
ládoknál.

Megtudvanéhánycímet,előszöregyhivatalnokcsaládotkerestünkfel.Acsaládbanmárígy
isvanháromgyermek,deeznemakadályozzaaszülőketabban,hogyazosztrák fiúcskátés
leánykátelnefogadjanaknyaralásra.Azötgyermekközöttegyhétótamárnagybantartabarát-
ság.Hallani semakarnakarról, hogy valamikor el kell válniok. A két osztrák gyermeknek két
különágyatállítottakbeagyermekszobába.szóbaereszkedünka fiúcskával.elmondja,hogy
mostmindennaptejeskávétreggeliznek,otthoncsakfeketekávétkaptak,barnakenyérrel.Azzal
kellettbeérniök.

–Az isolyanrosszvolt.Mindigaszomszédbanfőztemegamamánk–teszihozzávissza-
emlékezve.

ezutánegymunkáscsaládotlátogattunkmeg.kétkülönbözőmiliő:ahivatalnokcsaládésez
ahely,deaszeretet,mellyelakisosztrákokatkörülveszik,ugyanaz.itt isvanacsaládnakkét
gyermeke,harmadiknakfogadtakellátásbaegykisosztrákfiút.vértelenajkú,szőkehajúgyer-
mek.kérdésünkreszaporánbeszél.

–Nagyonszeretekittélni.Pedignemakartamjönni,igaz,hogyamamámsemakarteleresz-
teni.odahaza,bécsbenújságotszoktamárulni,amellett,hogy iskolába járok.valamiből csak
megmuszájazembernekélni–teszihozzáönérzetesen.

Nevetvemesélikel,hogyakisAntonelsőreggelenmindenáronfelakarthajnalfelékelni.
–Azújságértkellmenni–mondotta.
Aligtudtákazágybavisszakényszeríteni.Csaknagynehezensikerültnekimegmagyarázni,

hogyittnemkellújságotárulni.
Antonnalmegbarátkozunk,sekkorelmondja,hogyugyanebbenazudvarbanlakikbarátnője,

aGrete.Hangsúlyozzaaszót,hogy „barátnője”sbüszkénmeséli,hogyútközbenbarátkoztak
össze.AGretenekugyanisletörtavizesüvegjeserreőfelajánlottaakulacsát,amibenlimonádé
volt.

FelkerekedünksmegkeressükGretet.egyszegényözvegyasszonynállakik,akivárositiszt-
viselőözvegye.egyszerű,egyszoba,konyháslakás.AGreteazasztalrakönyökölveleveletír.A
felsőjobbsarokbaírtdátumonkívülennyivanapapíron:liebeMutter.utánaegynagy,tintából
kihizlaltmalacékeskedikaziskolaiirkábólkitépettlevélpapírfehérségén.AszobábanaGreten
kívül egy fekete kendős, ősz hajú asszony foglalatoskodik. A Grete valamivel alacsonyabb az
Antonnálésharólabeszél,őisúgymondja:

–Abarátom.
szétnézünkaszegényes,detisztánberendezettszobában.Azasztalsarkánegykis fonott

kosárbangyümölcsvan,egydarabkenyérrel,azleszaGreteuzsonnája.egyszekrényenbarna
keretben egy fénykép áll, hét-nyolc esztendős kislánykát ábrázol. Amint az özvegy észreveszi,
hogyaképetnézzük,könnybelábadaszeme:

–szegénykislányom,akanyaróvitteelmost tizenhétéve.olyanvolt,mintmostaGrete.
Talánazértisszeretemannyiraeztakisosztrákot.Annyiraaszívemheznőttalelkem,hogyleg-
jobbanitttartanámörökre,halehetne…

Greteészreveszi,hogya„néni”–ennyitmármegtanultmagyarul–könnyezik,hozzábúvik,
átölelisúgycsókoljaazözvegyarcát.

(Kassai Újság, 1918.augusztus28.2.p.)
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***

egybécsidiákleveleMagyarországról
Aligkéthete,hogymegkezdődöttazosztrákgyermekeknyaralásaMagyarországon.Azáldott

lelkűmagyarnépolykiválószeretetteléspáratlanjóindulattalfogadtaakiéhezettszöszkefiúkat
és lánykákatésoly jóételekkel látjaelőket,hogyazoka legnagyobbhálátóleltelve,egyszerű
gyermeki őszinteséggel írják meg szüleiknek, hogy mily nagyszerű dolguk van nekik a szép
Magyarországon.

Akövetkezőkbenreprodukálunkegyilyenlevelet:

Kedves Kurt!
Emlékszel-e még rá, hogy amikor a múlt nyáron a szabad Helvetiában történt nyaralásodról

hazatértél és esténkint együtt ültünk a nagy diófa alatt, és te oly sok szépet, nagyon szépet
meséltél arról, mit kint láttál a nagyvilágban és én mindig azt mondtam, oh, be kár, hogy én nem
voltam veled!

Nos, kedves Kurtom, most én is mesélhetek neked külföldről, szívem telve van örömmel, bol-
dogsággal, tehát hallgass ide.

Azzal a százezer osztrák gyerekkel, kiket a gyönyörű Magyarországba hoztak 6 heti nyara-
lásra, én is eljöttem. Szép, óriási fehér hajón hoztak bennünket a fodros kék Dunán a mesés
Budapestre. Már messziről fölséges benyomást tett reánk ez a nagyszerű metropolis. A hajó
kikötőjénél fényes és előkelő úri társaság fogadott bennünket. Daliás férfiak, elegáns nők s sok-
sok kedves magyar fiú és leány.

Velünk jött Bécsből báró Hussarekné úrnő kegyelmes asszony is, miniszterelnökünk neje, a
nyaraló gyermekek áldottszívű védnöknője. A fogadás igen megható volt. Egy jólelkű, nagyon
nyájas arczú magyar úrnő érdekes és fölötte szellemes ajándékkal lepte meg a bárónőt. Képzeld,
egy ropogós, kerek zsemlyét adott át neki hamisítatlan magyar lisztből sültet. A bárónő moso-
lyogva fogadta és nyomban igen jó étvággyal meg is ette, s azt mondta, hogy ilyet nálunk
Bécsben bizony nem lehet kapni! Csakhamar előállottak az emberek és asszonyok óriási kosa-
rakkal és mindnyájan kaptunk néhány zsemlyét és egyéb ennivalót. Felejthetetlen szép és emlé-
kezetes nap volt ez, nagyon szerettem volna, ha te is velünk élvezhetted volna ezt a páratlan ven-
dégszeretetet.

A nyaraló gyermekek egy rész, közöttük én is vasúton ment beljebb az országba és
Kecskeméten, ahol oly rengeteg sok baraczk, alma, körte, szilva és egyéb gyümölcs terem, let-
tünk kiszállítva. Az indóháznál várt bennünket a város intelligenziája, sőt a derék polgármester
úr egy czigány-zenekart is kirendelt és víg muzsika szó mellett vonultunk be a nagyszerű magyar
városba. Majdnem minden polgár szeretett volna egy német gyermeket, s ha kérésük teljesíthe-
tő nem volt, egészen sértődve érezték magukat. S most jön a java. Megérkezésünkkor sült csir-
ke, lágy fehér czipó és almásrétes volt az ebédünk. Örömünk és csodálkozásunk leírhatatlan volt.
Finom fehér kenyér, s nem élvezhetetlen száraz bécsi hadikenyér. Fölségesen lát el bennünket
minden jóval az áldottszívű magyar nép.

Másnap mindjárt hosszú levelet írtunk haza és a legnagyobb dicsérettel emlékeztünk meg
vendéglátóinkról. Levelemben néhány kenyér morzsát is küldtem édesanyámnak, had lássa,
hogy milyen jó sorsa van fiának Magyarországon!

Az egész napot int töltjük Isten szabad ege alatt és külön, tágas játszóterünk is van. A tízórai
uzsonnához oly étvággyal megyünk, hogy mindenki csodálkozik fölöttünk. Fehér, ízletes kenyér,
gyümölcs és paprikás szalonna csillapítja éhségünket.

Több érdekes kirándulást is tettünk már a környékre. Magától értetődik, hogy vándorlása-
inkra magunkkal visszük fényképezőinket, naplónkat és rajztömbünket és sokszor igénybe is
vesszük. Nagyon szép és érdekes a magyar puszta, eddig fogalmam sem volt róla. Suhogó, belát-
hatatlan nagyságú aranysárga búzatáblák között vándoroltunk. A kalászok olyan magasan állot-
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tak, hogy alig látszott ki a fejünk közülük. A nyúlánk szalmaszálak meghajlottak a telt kalászok
alatt. Láttuk a magyar aratást, dalolva, énekelve kaszáltak a magyar parasztok, s hullott rendre
az áldott búza és víg gyermekek, fürge asszonyok kötötték kévékbe. Láttuk a végtelen legelőkön
a gulyát, a ménest, a juhnyájat mélabús kompjával és az elmaradhatatlan szamárral. A juhászt
czifra szűrével, a csikóst szilaj paripáján. De a délibábot is láttuk és csodáltuk láttuk a sokágú
gémes kutat és éppen délben, amikor a csorda tolongott köréje és a hosszú vályúkból szomját
csillapította.

A magyar paraszt öltözéke is nagyon szép és megkapó: a százránczú patyolat fehér gatya és
széles ingujj nyáron, zsinóros szűk csizmanadrág, rámás csizma, zsinóros dolmány télen. A czif-
ra szűr és a suba. A szűrt a magyar ember sohasem hagyja el, mert azt mondja, ami télen mele-
get tart, az nyáron hűvöset és így a szűr mindig jól jön.

A kedves magyar fiúkkal és leányokkal állandó jó barátságban élünk, nagyon rokonszenve-
sek. Együtt játszunk velük, és együtt énekeljük a magyar Himnuszt, a Gotterhaltét, a Wacht am
Rheint, a Heil dir im Siegeskrancot és Deutschland, Deutschland über Allest.

Nagyon érdekes és fölötte örülök rajta, hogy egészen észrevétlenül megtanultam már
néhány magyar szót és a magyarok is gagyognak már néhány németet. A jó viszonyt otthon is
meg fogjuk őrizni és életünk végéig emlékezetes lesz reánk a magyarországi kirándulás. Oh, ked-
ves Kurt miért nem vagy te is velünk. Fogok neked még többször írni, a mi élvezetteljes napja-
inkról, hogy legalább szellemileg lehess osztályrészesünk. Addig is szeretettel üdvözöl és ölel

Híved: Siegfried
(Gömöri Újság, 1918.augusztus11.1–2.p.)

Azosztráknyaralógyermekek
Akárolykirályjólétiakczió,mintajelekmutatják,Magyarországonmindenüttfényesensikerül.
Hiábaamagyaráldottszív,amagyargyermekszeretetésaltruizmusmagátmegnemtagadja
mégalegválságosabbésleggondterheltebbidőkbensem.

Amagyarszívésáldozatkészségolyantündöklőnekésfejedelminekbizonyulmostis,minta
hajdanirégijóidőkben.Nemszámol,nemmérlegel.Mindenütt,falvakbanésvárosokbanritka
gondosság,szülőiszeretet,aggódóféltésfogadtaazosztrákgyermekeket.Nemhallunkegyetlen
panasztsem,hogyaszázezernyiosztrákgyermeknek,kikhathetivendégségbeérkeztekhoz-
zánk,bármilyenhiányosságalenne.Akisporczikókbólnekikszelikalegnagyobbdarabkenyeret,
övék a legszebb szoba, a legpuhább ágy, a legízletesebb falat és legtöbb vendégszeretet.
Ausztria százezernyi gyermeke a legősibb magyar vendégszeretetet élvezi, amely csupa szív,
gond,aggódóvigyázás,anyaigyöngédség!

Agyermekekgyakranírnakhaza,smintahogyvoltalkalmunkmeggyőződni,alevélírásnáltel-
jesenőrizetlenek,sajátmagukösztönérevannakhagyva,úgy,hogypressiótsenkirájuknemgya-
korolésakis fiúk, leányokszép,értelmes levelet írnakgyermekinaivitássalésőszinteséggel.
Nagyonmegvannakelégedve,dicsérikvendéglátóikatsegészenőszinténmegírják,hogyjobb
dolgukvanitten,mintotthonésazokarémhírek,mikkelegyesrosszlelkűegyénekőketotthon
ijesztették, teljesenamesékországába tartoznak.Mindenkibarátságos,kedveséselőzékeny
hozzájuk.

A gyermekeknek felügyelő-tanítója ronge ágoston bécsi főtanító és segítő társai a legna-
gyobbgonddalésszakértelemmelügyelnekfel,foglalkoztatjákagyermekeket,kirándulásokat,
játékokatrendeznekvelükésdalaiktólsokszorhangosazutcza.

rongeúrgyakranalakásukbanisfelkeresiagyermekeketésszemélyesmeggyőződéstsze-
rezúgyazokviseletefelől,mindpedigabánásmódból,melybenrészesülnek,seztigenhelyes-
nektartjuk,ígylegalábbközvetlenimpressziójavanésabécsbeküldendőjelentéseiobjektívek.

(…) láttam három levelet miket bécsi szülők írtak gyermekeiknek első leveleikre. Mind
nagyonszép,őszinteésbecsületesmegnyilatkozásaamagyarságirántiérzelemnekéstisztelet-
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nek.Figyelmeztetikagyerekeket,hogyjólviseljékmagukat,érdemeljékkivendéglátóiknaksze-
retetét és kedvességét, járjanak templomba. egyik levélbenazt írja egy anyaa leánykájának,
hogy az embernek összefut a nyála azoktól a dolgoktól, amiket írsz, hogy enni kaptok
rimaszombatban.Azistenáldjamegazokatajónépeket.különleveleketírtakszülőkkertész
lajosfőállatorvosnejének,melytelvevanhálálkodással.

Hisszük, reméljük,óhajtjuk,hogyezengyönyörűakczió,melymostMagyarországon folyik,
jobb belátásra fogja ébreszteni a külföldetminden tekintettben. Hiszen a gyermek a legjobb
kapocsakülönbözőnemzetekközöttésagyermekérdekébenkinemtennemegmindenlehe-
tőtéslehetetlent?!

Megemlítésreméltónaktartjuk,hogyabécsihíresMautnerMarkhofsör-ésecetgyárminden
családrészére,holnémetgyermekekvannakelhelyezve,1üvegkitűnőesenczetküldöttaján-
dékbaésbelőle4lit.jóminőségűecetkészíthető.

(Gömöri Újság, 1918.augusztus25.1–2.p.)

iloNA juHász l.
kiNG kArl´s ProGrAMMe oF CHildreN´s HolidAy iN suMMer 1918 – 2. HolidAy oF

HuNGAriAN CHildreN iN AusTriA (As rePorTed iN THe CoNTeMPorAry Press)

AnumberofscientificworkshavebeenconductedbasedonthehistoryofWorld
Wari,butwestillknowlittleabouthowpeoplelivedtheirdaily livesinwartime
hinterland.Fromtheoutbreakofthewaronwards,thepopulationwasrequiredto
participate–amongothers–incharitablegiving.AfterromaniaattackedHungary
in1916,peoplehadtotakeintheirhomesalargenumberofrefugeesfromthe
border regions of Transylvania, as well as to provide charitable giving to help
them. even in the summer of 1918, the population had to join the king´s
programme named “Holiday of king karl”, during which they had to provide
holidayfor80 000AustrianchildreninHungary.Thepresentstudy,basedonthe
contemporary newspapers, reconstructs the holiday programme in several
regionsofpresentsouthslovakiainhabitedbyHungarians.

a károly király gyermeknyaraltatási akció 1918 nyarán – 2. 145
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Fürdészetiújságok

Atudományosérdekeltségűszaklapokróltérjünkátatársadalmijellegűfolyóiratokramint
ahírverésfontoseszközeire,melyekabalneológiaelterjedésévela19.századmásodik
felébenhazaifürdőketnépszerűsítőfürdészetilapoktucatjaiformájábanleptékelastan-
dokat.skálájukazegyszezontmegéltvegyestartalmú,fürdőiinformációkathirdetőlapok-
tólakésőbbtöbbévfolyamonátnapvilágotlátókiadványokonátaképekbengazdag,turis-
tacsalogató,idegenforgalmijellegűfürdőkatalógusokigterjedt,sfürdőéletrőlszólóbeszá-
molókkal,fürdőlevelekkel,hirdetésekkelnemcsupánaközönségmegnyerésére,hanem
tudományosdolgozatokkalazorvostársadalomszámáraisszolgáltak.

Az első, fürdőügy terén megjelenő félig tudományos, félig társadalmi heti közlöny
1868-banjelentmegChyzerkornélbártfaifürdőorvos,Felletáremilpestigyógyszerész-
doktor és orzovenszky károly balatonfüredi fürdőorvos szerkesztésében Fürdői lapok
címen,silyentekintetbenóriásielőrelépéstjelentettamagyarbalneológiaterén.1 Anagy-
közönségszámáramegjelenőhetiközlöny„agyógy-ésfürdőhelyek,afürdőitársaséletés
természettudományokkörébőlmerítettésszolgáltattaazinformációkat”.2 ezalaptöltöt-
tebeahazaifürdőknekésásványvizeknekanyilvánosságnakszólóismertetésükszere-
pét,mindpedigafürdőtannalkapcsolatoscikkekközlését.Acsupánegyetlenidénytmeg-
élt lap kérészélete a fürdőorvosok és fürdővendégek gyér érdeklődésének számlájára
írható,pedigalapafürdőiéletkörlegfrissebbhíreittudósította,különfürdészettelkap-
csolatoshirdetésrovatotvezetett,ésközöltealeglátogatottabbmonarchiabelifürdőhelyek
vendéglistájátis.Mivelalapcsupánegyetlenévadbanfutott,ígyméginkábbjelentősszá-
munkra a tény, hogy hasábjain gömöri fürdőhelyeink közül elismerően nyilatkozik
Ajnácskőről, dicsérvemagasszínvonalúnyári báljait,3 ami kétségkívül arról árulkodik,
hogyafürdőanyárimulatságokközkedveltszínhelyevoltakörnyéken.
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Gömörifürdőéleta19.századbaniii.

ÉvA kerÉNyi
spalifeinGömör/Gemerinthe19thcenturyiii. 615.838(437.6)”18”

930.85(437.6)”18”
711.455(437.6)”18”

keywords:Gömör–kishont(GemerMalýHont),spas,balneology,culturalhistoryofthe19thcentury,news-
papersonspas,spaleafletsandguides,advertisements.

1 A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője, ii.évf.1–2.sz.1895.február15.2.p.
2 Fürdői Lapok,1868.június1.1évf.3.sz.2.p.
3 Fürdői Lapok, 1868.július10.10.sz.75p.



Alapmegszűnteutánhosszúidőrepangásvettekezdetét,mígnem1873-banújra-
indultkovách imreszerkesztésével,ámezapróbálkozássembizonyulthosszúélet-
űnek.Asédyistvánkiadóáltalnyomtatottfolyóiratbangömörifürdőhelyek–Ajnácskő,
jolsva,lévárt,Nagyrőce,rozsnyó,várgede–isszerepetkapnakalapfürdővendég-sta-
tisztikairovatában.4 Hasonlójelleggelbírtaz1878-bólfennmaradt–egyetlenszezont
megélt–fürdészetisközegészségügyihetiközlönyMagyar Fürdő-Lapok címmel,mely
dr.lőrincziFerenczszerkesztésébenjelentmeg.Azelsősorbanamagyarfürdőközön-
ségszámárakészült,hazaifürdőketnépszerűsítőésakülföldiismertebbfürdőhelyeket
bemutatólapkúrlistákat,fürdővendégnévsortisközölthasábjain,ámmégsemmutat-
kozottirántaigény.Alistákonkívül,melyekenelvétvefelbukkanegy-egygömörivendég
neve, Ajnácskő is említésre kerül a hasábokon, éspedig iblanyt (jódot) tartalmazó
kéneshidegvizeokán.5

ugyancsak a rövidebb élettartamú, de számunkra helyrajzi okoknál fogva6 annál
jelentősebbaz1883-banmegjelentés1885-igforgalmazott,dr.szontaghMiklósótát-
rafüredi fürdőorvosésújtátrafürediszanatóriumalapítószerkesztésébenaTátrakör-
nyékifürdőkkelfoglalkozóTátra-vidék c.kéthetiközlöny.Alaptartalmifelépítéseszint-
úgyérdekes,mivelnemszokványosfürdészetilaprólvanszó,mintamelyeketfentebb
említettünk, hanemmagaslati gyógyintézeteket népszerűsítő és kínáló közlönyről. A
következőrovatokbólállt:cikkekéstárcákaTátrahegyifürdőkrőlésfürdőiéletéről,kli-
matikusgyógyhelyekésfürdőkismertetése,vegyestartalmúközlemények,Újtátrafüred
ésAlsótátrafüredfürdővendégeineknévsora,vasútimenetrendismertetése,szerkesz-
tőiposta,érdekességekazarcheológia,abarlangászat,ameteorológiaésazegyesü-
letiéletköréből,asortmindenesetbenkönyvszemlezárta.7 Gömörifürdőinknevével–
aTátrahegyvonulatánakközelségemiatt–aháromévadotmegértközlönyhasábjain
gyakortatalálkozunk:Ajnácskő,Csíz,lévárt,rozsnyó,jégbarlangjarévéndobsinajut
szerephez,elsősorbanfürdőtelepükleírása,vendégforgalmaésfürdőéletekapcsán.

Azelsőpróbálkozásokkérészéletűlapjainaksorátaz1894-benújbólFürdői Lapok
néven megjelent magyar fürdő- és forrásügyi közérdekű szakközlöny zárja, bosányi
bélának, a sz. lukács fürdő főorvosának szerkesztésében. Hasábjain visszaköszön
Csízfürdő sós vize,melyet bókay árpád szerző a legértékesebbmagyar ásványvizek
közésorol,8 ill.abókai,bolemanésleichtensternnyománösszeállítotthazaifürdőkés
források használatára készült kalauz, mely szintén Csíz jódos sósvizét említi meg
gömöri forrásaink közül egyedülikéntmint a bőrbetegségek, görvélykór és a szifilisz
gyógyításáraleginkábbalkalmatosgyógyvizet.9

A századfordulón, 1891-től 1892-ig megjelenő, három számot megélt Fürdő és
Turista Ujság illésjózseffelelősszerkesztésébenhazaifürdők,gyógyítóforrások,für-
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4 Fürdői Lapok, 1873.július13.8.sz.
5 Magyar Fürdő-Lapok, 1878.szeptember1.i.évf.21.sz.
6 AtátraihegyvonulatlánclábánálelhelyezkedődobsinaimagaslatinyaralótelepetaTátravidé-

kiklimatikusüdülőhelyekcsoportjábasorolhatjuk.
7 Tátra-vidék, 1883.április15.2.p.
8 Fürdői Lapok, 1894.január15.1.sz.
9 Fürdői Lapok, 1894.február15.2.sz.



dőintézetek,ásványvizekpropagálásáravolthivatott,elsőszámánakcímlapjánrögtön
egygömörifürdőhelyethirdetve,Csízt,melyetakontinensleghatásosabbásványosjód-
vizű fürdőjeként reklámoz. Csíz többször is témaa lapban,HankóvilmosA magyar
savanyú vizek arisztokratái c.cikkébenemelikiacsízivizetmintnagyjövőrehivatott
ásványvizet,aközlöny2. számábanpedigkonkrétabban ír rólaA csízi jódforrás cím
alatt.10 Aközlönyrendszeresenközzétetteabalneológiaiésaturistaegyesülethatáro-
zatait, a vasúti menetrendet, viszont a többi folyóirattól eltérően a legpatinásabb
magyarországiszállodák,kávéházakésvendéglőklistájátisközöltehasábjain.11

egy évvel később, 1893-ban jelent meg az „orieNT európai Fürdők központi
képviseletének”12 kiadásában az Orient et occidient című magyar–német–francia–
angolnyelvűképesközlöny,melynek2.számábanrozsnyó-fürdőhirdetimagátGömört
képviselveanagy,európaiérdemeketszerzettvilágfürdőkmellett,13 míg4.számata-
nácsadórovatábanCsízfürdőtajánljaaszerkesztőgörvélykórbanszenvedőpáciensei-
nekgyógykezelésére.14 Mindkétinformációarróltanúskodik,hogyalap,melynemmel-
leslegbudapestenkívülbécsbenésdrezdábanismegjelent,snemcsupánamagyar,
hanem az európai fürdőket, gyógyhelyeket és szállodákat is propagálta lapjain,
Gömörnek e két fürdőjét is beemelte amegismerésre érdemesmagyar fürdőhelyek
kategóriájába.

Az egynyári fürdőlapok sorát bővíti az 1898-ban megjelenő, a Magyar Fürdők
központiképviselősége15 általFürdői Szemle címen,vértesdezsőfelelősszerkesztése
alatt közreadott balneológiai közlöny,melynek hasábjain egyedül Csízfürdő tűnik föl
Gömörtképviselve,pontosabbanannakfürdőtelepétésmájus1-jeimegnyitásátpro-
pagáljaasajtóakatonatiszteknekésállamhivatalnokoknakjáró50%-oskedvezményt
hirdetve,16 mígmáskorrozsnyó-fürdő jelenikmegaz1905-ben–sajnoscsakmutat-
ványszámmal–indulóMagyar fürdők lapja c.fürdészetiszakközlönyhasábjain,mely-
benavasasgyógyfürdőeladásáról találunkhirdetést.Ahazai fürdőketnépszerűsítő,
bel-éskülföldönegyarántdíjmentes lapbárhárom(magyar–német–francia)nyelven
kerültastandokra,kérészéleteafürdőközönségérdektelenségrőlárulkodik.

Fürdőilapjainksorátgazdagítjaa19.századvégénstandokrakerülőGyógyfürdők
és nyaralóhelyek c. ingyenes havi közlöny rózsa jános szerkesztésében a
„Gyógyfürdők,üdülőhelyekésutazásiközpontiiroda”17 kiadásában.Ahazánkkincsei-

Gömöri fürdőélet a 19. században III. 149
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10 Fürdő és Turista Ujság, 1891.november15.i.évf.2.sz.
11 Fürdő és Turista Ujság, 1891.december15.3.sz.
12 Fürdőközvetítőirodakéntnemcsakgyógyfürdők,hanemfürdőikirándulásokéskörutazások

közvetítésévelisfoglalkozott,sőtorvosirendelővelisrendelkezett.
13Orient et occidient, 1893.május15–31.2.sz.
14Orient et occidient, 1893.július1–15.4.sz.
15 közvetítő iroda,mely valamennyi magyarországi és külföldi fürdőt kínálta, minden nyelvű

levelezéstvállalva,sazeurópaivasutakkalvalóösszeköttetésrőlisszolgáltatottinformáció-
kat.

16 Fürdői Szemle, 1898.május.i.évf.5.sz.
17 A központi irodaazáltala képviselt összes fürdőhelyre közvetített, lakást, étkezést, vasúti

jegyeketegyarántbiztosítvamérsékeltáron.iroda:budapestiv.koronahercegutca8.



nekmegismerésétkitűzőéselsősorbanfürdőitársasutazásokatpropagálóéstoborzó
lap1899-tőlFürdő- és Utazási Közlöny címalatt futott tovább,mellékleteként jelent
meg1898áprilisábanésmájusábanaMagyar utazási közlöny,1898augusztusában
ésszeptemberébenpedigazUtazási közlöny,melyeknemcsakmagyar,hanemeurópai
éseurópánkívüli térségekbe is invitáltákazolvasókat.AbrosúraMagyarország leg-
népszerűbb gyógyfürdőinek és üdülőhelyeinek rövid leírását tartalmazta, az utazási
idő,avasútállomásésafürdőidénymegjelölésével,afürdőihíreket,vasútimenetren-
deket,reklámokatéstárcákatközlőlapbanazonbanegyikgömörifürdőforgalmazásá-
val sem foglalkozott a hivatal. egyedül adobsinai-jégbarlang és nyaralótelep jelenik
megahasábokonmintaközpontihivataláltalszervezettMagas-Tátravidéki társas-
utazások egyik célpontja 1897–1900 között.18 A lap ugyanakkor felhívja számos
magyarfürdőigazgatóságánakfigyelmét–közöttüktalálhatóAjnácskőésCsízis–für-
dőik folyóéviprospektusánakés fürdővendégeinévjegyzékénekbeküldéséreaszer-
kesztőséghez,ámgömörifürdőnévvelatovábbiakbanmégsemtalálkozunk.19

egyetlenfürdészetifolyóiratotemelhetünkki,melytöbbévadotismegélt,ezpedig
azifj.Hohlfeldlajosszerkesztésébenamillenniumévében,1896.május1-énnapvi-
lágot látott Nemzetközi Fürdő-Lapok – Internationale Bade-Zeitung c. kétnyelvű
(magyar–német)hivatalosközlöny,melyahazaifürdőknépszerűsítésevégettkerülta
standokra,afürdőéletegyesmozzanataitközölve,ráadáskéntésújelemkéntpedigaz
egyesfürdőkvendégeinekanévsorátispropagálva.Azismertszórakoztatóésszépiro-
dalmifürdőiközlönyakészülőmulatságokműsorátésarólukszólóbeszámolókatis
részletesenközölte,fürdőitörténetekkelésreklámhirdetésekkeltarkítva.Alapfürdők-
kelkapcsolatosolvasóiüzenetekreisszívesenválaszolt.Az1896.június20-ánmegje-
lentszámdicsérettelméltattaCsízfürdőpavilonját,melyamillenniumiországoskiállí-
tásonvolt láthatótovábbi55hazaifürdőés24ásványvízkíséretében,ugyanakkora
fürdőélénktársaséletéről isszeretettelcikkezett.Folyóévi17.számaHankóvilmos
tollábólteljescímlapcikketközölacsízijódforrásról,előnyeiről,tulajdonságairól,gyógy-
hatásairóléspalackozásáról,20 alap1898.évimájusiszámapedigrozsnyóésdobsina
fürdőtelepeitveszigórcsőalá.Arról,hogygömöriolvasóközönségetismagávalragadott
alap,bizonyítékaz1898.augusztus1-jénegyjolsvaijuliusnevűolvasóGömörbenc.
verséreadottszerkesztőiválaszüzenet,melyszerint ilyenverset„ízetlenvoltáranem
közölnekahasábokon”,21 deugyanúgya lap gömöriekáltali olvasottságárautal egy
bizonyosdr.G.j.illetőírásaCsízből,akialappontatlankiküldéséreteszpanasztaszer-
kesztőségnek.

Fürdőalbumokéskalauzok

Az idő haladtával a vegyes tartalmú fürdőlapok egyre inkább a nyaralók igényeinek
megfeleléséretörekedtek,svégülazorvosiszakszövegaminimálisracsökkent.Takács
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18 Fürdő- és Utazási Közlöny, 1900.február1.iv.évf.2.sz.
19 Fürdő- és Utazási Közlöny, 1899.június1.5.sz.
20Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1896.október10.i.évf.17.sz.
21Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1898.augusztus1.62.sz.



lászlószerkesztésében1888-banNagyváradon jelentmegaMagyar fürdők c.zseb-
könyv,melyamagyarfürdőhelyek,útirányaik,vidékeik,forrásaiksgyógyhatásaikálta-
lánosismertetőleírásáttartalmazta,sezzelújkorszakotnyitottmegafürdészeti iro-
dalomműfajában.Takácsműve,melyfürdőigazgatóságokésfürdőorvosokáltalkiadott
prospektusokalapjánkészült,mártudatosanidegenforgalmicéllaladottösszefoglaló
képetamagyarországi fürdőkről, gömöri fürdőinkközülez idő tájt egyedülAjnácskő
képviseltettemagátazismertetőben.Atöbbigömörifürdőközüldobsinaésrozsnyó
neve kerül említésre Ajnácskővel egyetemben a 33%-os kedvezménnyel árusított
menettértifürdő-évadjegyekvásárlásakapcsán,melyetaMagyarállamvasutakbizto-
sítottak 44 fürdő- és kirándulóhelyre Magyarország-szerte. (Takács 1888, 5. p.)
sajnálatosmódonezafürdőleírásisinkábbatájszépségénekleírására,legfőképpen
abudapestrőlvalóutazássoránútbaejtettGödöllő,salgótarjánésFülekbemutatásá-
raslegvégülmagaAjnácskőtájleírásáraszorítkozik,afürdőismertetésérenagyonálta-
lánoséstömörösszegzésbenkerülsor.

A19.ésa20.századfordulójánszintefutószalagonjelentekmegapusztánnép-
szerűsítő,albumszerű,többnyireingyenhozzáférhető22 zsebkönyvek,fényképesfürdői
prospektusok,melyekretekinthetünkúgyis,mintamaiutazásiirodákkatalógusaira:
előszeretettelkínáltákalegkelendőbbmagyar–éssokszorkülföldi–fürdőketazüdül-
nivágyóknak.epárévadotmegéltkiadványokinkábbafürdőzés„wellness”oldalára
fókuszáltak,minélnagyobbfigyelmetfordítvaaszolgáltatásokra,avízgyógyerejemár
csupánmásodlagoshelyrekerült.ilyenküldetésselszületettaFürdők és nyaralóhelyek
címet viselő füzetecske, amely először 1893-ban jelent meg a dunántúli
közművelődésiegyesületésabalatonikultúr-egyesületkiadásábanPorzsoltkálmán
ésdr.sziklayjánosszerkesztésébenazzalacéllal,hogyabalatonvidékefürdő-ésnya-
ralóhelyeitfölvirágoztassákésnépszerűsítsék.Azingyenesbrosúraabalaton-partifür-
dőkismertetésénkívülingyenközzétetteafolyóévrekiadónyárilakásokjegyzékétis.
(Porzsolt1893,1.p.)Az1895.évifüzetazonbanmárnemcsakabalatoni,hanemaz
összeshazaimagyaréskülföldi(osztrák,német,francia,olasz,svájciésegyébeuró-
pai)fürdőismertetéséreiskitért.GömörifürdőinkközülegyedülCsízfürdőrőlolvasha-
tunkanevezettévbenegyrövid,általánosösszefoglalóismertetést.(Porzsolt1895,21.
p.)Az1902-től1912-ig fennmaradtbrosúrákmárcsupánahazaimagyar fürdők jel-
lemzéséretérnekki,mellőzveazosztrákéskülföldifürdőhelyeket,szerkesztőjükezidő
táj dr. Fodor oszkár, kiadójuk 1904-ig a dunántúli közművelődési egylet, 1905-től
pediga„Fürdőkésnyaralóhelyekkiadóvállalata”budapesten.Gömörmegyefürdőia
lapokbanazelkövetkezőévekbenisszerepetkapnak,az1902.és1903.évbenCsíz,
dobsina és rozsnyó kerül részletesen bemutatásra a fürdőszolgáltatások pontos
ismertetésével,1904-benpedigazelőzőháromfürdőhözvárgedeistársulegyrövid,
átfogójellemzéssel.Az1909.évtől–ahelyifürdőigazgatóságokéstulajdonosokkéré-
sére–mindanégyfürdőmellőziazárakésszolgáltatásokrészletesközzétételét,für-
dőismertetésükahazai fürdőketnépszerűsítő képes fürdőkalauzbanezután csupán
elenyésző,pársorosleírásraterjedki.Az1909.évbenmegjelentbrosúrakonkrétanfel-
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soroljaazoknakafürdőknekaneveit,melyekalekértfürdőleírásokategyáltalánnem
szolgáltattákbealapnak–köztükmegtaláljukNagyrőcefürdőnevét,ill.azonfürdőkét,
melyek a részletes leírások mellőzését kérték, esetünkben Csíz és dobsina kerül
szóba.(Fodor1909,1.p.)szomorúankonstatálhatjuk,hogyaFürdő és nyaralóhelyek
terjesztése–melyeladdigkivitelezését tekintvea legszebbképes ismertetőjevolta
hazai fürdőknek, smelyakereskedelmiMinisztérium jóvoltából, ismereteinkszerint
1902-től (Fodor1902,1.p.)azállamvasutakösszeskocsijában ingyenesenelhelye-
zésrekerültahazailakosságtájékoztatására–többfürdőigazgatóságnálfennakadás-
bakerült,shasábjainkülönkiemelte,hogyemagatartásban,sajnos,Gömörlegjobban
virágzófürdőhelyeiisközreműködtek,okaiazonbanismeretlenekszámunkra.

országos jellegű fürdőismertető kalauzok tekintetébennemmaradhat közömbös
számunkrailosvaiHugóHol nyaraljunk? c.fürdőútmutatója,melyüdülnivágyóegész-
ségesesek és gyógyulni vágyó betegek számára egyformán hasznos információkkal
szolgált.Az1895-benmegjelentkönyv107magyarországifürdő-ésforráshelyleírását
tartalmazta, ismertetvea fürdő fekvését,gyógyjavaslatait,berendezését, szolgáltatá-
sait, továbbá a 20 legnépszerűbb külhoni fürdőhelyet is propagálta. Pozitívumként
könyvelhetőel,hogyilosvaialaikusközönségszámára„nehézkes”balneológiaiössze-
hasonlításokat,tudományosvegyelemzéseketmellőzikönyvében,éscsakolyanadatok
közléséreszorítkozik,amelyekreakikapcsolódásravágyó„páciensnek”valóbanigénye
ésszükségevan.Gömörbőlkétfürdőnk,AjnácskőésCsízkerülrövidenbemutatásra
lapjain.(ilosvai1895,5.p.)ugyancsakaszázadfordulóküszöbén,1898-banlátottnap-
világotifj.HohlfeldlajostollábólaFürdői Almanach elnevezésűképeskiadvány,mely
elődeitől eltérően kizárólag a hazai fürdők, ásványvizek, klimatikus gyógyhelyek, víz-
gyógyintézetekésnyáriüdülőhelyekpropagálásátcéloztameg.A„NemzetköziFürdő-
lapok”kiadóhivatalgondozásábanmegjelenőegyszeriközlönyAjnácskőnkívülGömör
valamennyi fürdőjét summázza, a legszükségesebb információkat közölve. Az alma-
nach,felépítéséttekintveagyógyhelyfogalmával,afürdésiszabályokkal,azásványvi-
zekhasználatával,ahidegvízgyógymóddal,azásványvizekésgyógyhelyekosztályozá-
sával,ill.amagyarkirályiállamvasutakmenetrendjévelismertetimegolvasóját,majd
abalneológiaiegyesületalapszabályainakbemutatásautánkitérazegyesmagyarfür-
dőkbetűrendesismertetésére.Azásványvizeketésgyógyhelyeket29csoportraosztja,
GömörbőlCsíz (konyhasósvíz),rozsnyó(vasgálicosvíz),arozsnyóiMarkó-kút (vasas
savanyúvíz),azajnácskőikovács-forrás(földes-vasassavanyúvíz)ésdobsina(éghajla-
tigyógyhely)kerülemlítésre,mígakötetbenszereplőtovábbifürdő–lévárt,Nagyrőce,
várgede – nem kap besorolást (Hohlfeld 1898, 17–19. p.), a vasútimenetrendben
pedigcsupánCsízésrozsnyó-fürdőszerepelnek.(Hohlfeld1898,22–24.p.)Hasonló
küldetésselszületett1904-benA magyar fürdők naptára c.évkönyv is,amolyanrégi
időkkalendáriumaként,aközegészségiésközhasznútudnivalókbulletinjeésahazai
termények, készítmények és hirdetések kincsestára. Tartalmát tekintve ugyanis a
magyarfürdőknépszerűsítésénkívülazuralkodóházbemutatását,csillagászatiadato-
kat,naptár-ésnaplójegyzeteket,aHankó-félekülföldiéshazaiforrásokösszehasonlí-
tásátésaleggyakoribbbetegségekfelsorolásátistartalmazta,megfűszerezveahazai
ásványvizekjegyzékével,nyaraló-ésüdülőhelyek,ill.szanatóriumokfelsorolásával,bal-
neológiai tanulmányokkal, fürdőreklámokkal, postai szolgáltatások díjszabásaival,
valamintpénzváltásiárfolyamokismertetésévelésszakorvosoknévjegyzékévelkiegé-
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szítve.szerkesztőivasváriAladár,asztojkaigyógyfürdőigazgatójaésradósándor,az
országosPályázatiközlönyfelelősszerkesztőjevoltak.(vasvári1904)A294hazaifor-
rásközülGömörmegyevalamennyiismertfürdőjével(Ajnácskő,Csíz,dobsina,lévárt,
Nagyrőce,rozsnyó,várgede)képviselvevan.

Aszázadfordulótánméltánlegnépszerűbbéslegigényesebbfürdőkalauzaazerdős
józsef-féleMagyar Fürdő Kalauz. Az 1908 és 1912 között a „Magyar Fürdőkalauz
kiadóvállalat”általpiacradobottbrosúraéventenégyalkalommaljelentmegingyene-
sen,az1908.és1909.évbenmégkétnyelvűmagyar–németverzióban(Führer durch
Ungarns Bader), később csak magyarul. Az ún. tulipán-mozgalom korszakában a
magyarfürdők,gyógyhelyek,nyaralótelepek,vízgyógyintézetek,szanatóriumok,magán-
gyógyintézetek, ásvány- és gyógyvizek lexikonszerű képes ismertető kalauzaGömört
illetően Csíz (1908–1912), dobsina (1908–1912), lévárt (1910–1912), Nagyrőce
(1910–1912),rozsnyó (1909–1912)ésvárgede (1909–1910) fürdőinekmegismer-
tetéséretörekedett.1908-banmégcsupán129magyarfürdőkerültismertetésrelap-
jain,közülükCsízfürdőbemutatásamégigenrövid,csakaszezonidőpontját,vasútál-
lomásánakhelyét ésaz általa gyógyított betegségeket közli a kalauz (Magyar Fürdő
Kalauz 1908,18.p.),dehasonlótömörstílusbankerültbemutatásraadobsinainya-
ralótelepis,melyfőlegatermészetikörnyezetleírására,avasútielérhetőségre,abér-
kocsiviteldíjára,abérlőnevéreésajégbarlangnyitvatartásáraszorítkozott.Abrosúra
ezévbenanevezetesebbfürdőkésa fővárosközvetlenvonat-összeköttetéseit is lis-
tázta, esetünkben Csízfürdő prezentálásával, azonban a 35 legnépszerűbb hazai
ásványvízközöttmárnemszerepelegyetlengömöriforrásvízsem.Akalauzmár234
fürdőtbemutató1909.évi februári számábanCsízésdobsinamellettmegjelenika
rozsnyói vasas gyógyfürdő, vendéglőjének képével és részletes fürdőleírásával,mely
kitéravasútiösszeköttetésre,amenetjegyárakra,atájleírására,agyógyvízelemzésé-
re,aszolgáltatásáraira,aszobákjellemzésére,agyógymódokra,aszórakozásilehe-
tőségekre, az étkezés költségeire, valamint a posta- és távírda-szolgáltatásokra – a
részletesmagyarnyelvűtájékoztatóellenéreafürdőnémetnyelvűismertetőszövege
csakáltalánosinformációkatközöltömören.várgedeúgyszinténbemutatásrakerüla
prospektusbanettőlazévtől,éspedigagyógyíthatóbetegségekre,akörnyezetileírás-
ra, a vasútvonal elhelyezkedésére, a posta- és távírda-szolgáltatásokra szorítkozva.
(Magyar Fürdő Kalauz 1909,267.p.)Megyénkrenézveelőrelépéstjelent,hogy1909-
bena95népszerűhazaiásványvízlistájánmegjelenikacsízivízismintlegismertebb
gyógyvíz. (Magyar Fürdő Kalauz 1909, 296. p.) Az 1909. évadtól erdős józsef szer-
kesztőabrosúráta„Tulipánszövetség-Magyarvédőegyesület”hivatalosközlönyeként
propagálja (Magyar Fürdő Kalauz 1909,4.p.), saz1910.évadtólmárcsakmagyar
nyelvenprezentáljaahazaifürdőket,számszerint422fürdőtésásványvizetismertet.
A lapszám a hazai forrásoknak a külföldiekkel szembeni összehasonlításával indít,
ebbenCsíz(darkau,Halle),Ajnácskő(spaai-Pouhon)ésrozsnyó(Charlottenbrunn)kap
szerepetagömöriásványosvizekközül(Magyar Fürdő Kalauz 1910,211.p.),valamint
felbukkanlévárt,csupánnagyonrövidenismertetveafürdőtelepet, ill.Nagyrőcefür-
dője.Az1911.évadtóljelentősváltozásokatfigyelhetünkmeggömörifürdőinkbemu-
tatásávalkapcsolatban.ezekokai is ismeretlenekszámunkra,ahogyaztmás fürdé-
szeti közlönynél is tapasztalhattuk: tartalmilag és terjedelemben csökkenni kezd a
telepleírás,sőtaz1911.évilapszámelőszavábanerdősazon193fürdőésgyógyinté-
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zetnévsorátisközli,melyekmáregyáltalánnemküldtékeladataikatafolyóévikötet-
be–Gömörből a csízidr. Pazárszanatóriuma, jolsva és várgede szerepel a listán.
(Magyar Fürdőkalauz 1911,5–6.p.)Azadatoktovábbításátilletőközönymögöttfelté-
telezhetünkfürdőtulajdonos-vagybérlőváltást,afürdőcsaládiasjellegemegőrzésének
szándékátvagycsupánegyszerűemberimulasztást.

Azországosanismerttudományosszaklapok,anépszerűsítőfürdészetifolyóiratok
ésazországos idegenforgalmizsebkönyvekutántérjünkátavizsgálódásunktárgyát
képezőGömörásványosfürdőinekpropagálásraszakosodottirodalomra–akalauzok-
ra. bár az első fürdőismertető könyvek és füzetek magyarországi fürdőkről még a
reformkorbanmegjelentek (szliács,balatonfüred,Herkulesfürdő,Harkány,vízakna–
[kósa 1999, 72. p.]), melyekből a fürdőközönség igényére következtethetünk,
Gömörből csupán a századfordulóról maradtak fenn fürdői kalauzok –, nem kizárt
azonban,hogykorábbanislétezhettekfürdőinkrőleffajtabrosúrák.vármegyénknyolc
fürdője közül (Ajnácskő, Csíz, dobsina, jolsva, lévárt, Nagyrőce, rozsnyó, várgede)
jolsva ésNagyrőce ásványos vizű városi fürdőjének kivételévelmindegyikrőlmaradt
fennvalamilyen jellegű ismertető füzet.e füzeteketháromtematikuscsoportrakülö-
níthetjükel:magávalaforrással,ill.avízelemzésévelkapcsolatosfüzetekre;akomp-
lettfürdőtelepbemutatásáraésnépszerűsítéséreszakosodottpropagáló„albumokra”;
azún.„használatiútmutatókra”.

Azelsőtematikuscsoportbatartozóbrosúrákinkábbszakmaijelleggelbírnak,skét
füzetet tudunkebbea kategóriába sorolni, az egyik Ajnácskő gyógyvizeivel, amásik
pedig Csízfürdő forrásával foglalkozik. Ajnácskő-fürdőt illetően a Molnár jános, dr.
szabó józsef szerzőpáros által írt Ajnácskő gyógyforrásai és geológiai viszonyai c.,
1886-banazAthenaeumrészvénytársaságáltalbudapestenkiadottismertetőleírásról
márkorábbanszóesett.A32oldalaskönyvkétszakmairészretagolódik,számunkra
a Molnárjánosáltalszerkesztett,Ajnácskőgyógyforrásaitismertetőszakszövegamérv-
adó(amásikrészbentaglaltföldrajzi-geológiaiismertetőtőljelendolgozatbaneltekin-
tünk).Azajnácskőigyógyvízleírásmáigazegyetlen létezőkalauzazegykori fürdőről,
melyolvasójátafürdőtopográfiaiviszonyaivalismertetimeg,majdrövidbevezetőután
azajnácskőiásványforrásokfizikai,minőségiésmennyiségikémiaielemzésétprezen-
táljaszemléltető táblázatokkal.Amásikvegyészeti jellegűforrásmunkaaz1864-ben
PárizsbanmegjelentsHasenfeldManóáltal írtEaux minérales de La Hongrie et en
particulier eau minérale iodée de Csiz. HasenfeldManónakmintapárizsiorvosfürdé-
szetitársulatlevelezőtagjának14oldalasfüzetekétségkívülbizonyítékaacsízijódos-
brómosforrásvízeurópaijelentőségénekabalneológiaterén,melybenHasenfeldavíz
különfélekémiaianalíziseinkívülmáshasonló jellegűeurópai forrásokkal (Adelaide,
Halle,bassen,lipík,Hessen,saxon)isösszevetiazt,mintegybemutatvaCsízegyedi-
ségétésértékét.

Amásodikcsoportotképezikanagyközönségszámárakészülő,fürdőketpropagáló
kalauzok,melyekbenrészletesenismertetésrekerülazegészfürdőterületamegköze-
líthetőségtőlaszolgáltatásokonátakörnyékbelilátnivalókig,korabelifotókkal.ezatar-
talmilagugyandúsabb,áttekinthetőbb,destílusábankönnyed,egyértelműéskevésbé
tudományos brosúratípus inkább figyelemfelkeltésre szolgált, amolyan „turisztikai
könyvecske”jellegetöltve,nefeledjükugyanis,hogyfürdőinketakortrendjétkövetve
nemcsupángyógyulni vágyópáciensek,hanemnyaralásra, regenerálódásraáhítozó
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„egészséges”vendégekisfelkeresték.Azeffajtaismertetőkalauzokbólgömörifürdő-
inkről 11 maradt fenn az utókor számára: Csízfürdőről 6 (ebből 2 magyar, 3
magyar–német,1francia),rozsnyóról2,lévártról,várgedérőlésdobsinárólpedig1-
1,valamennyimagyarnyelven.Afüzetekmennyiségénekésformájánakmegjelenése
iseláruljaafürdőjelentőségét,országosviszonylatbanelfoglaltszerepétéslátogatott-
ságát.Nemvéletlentehát,hogyaMagyarországonegyedülijód-brómforráskéntelköny-
veltCsízgyógyfürdője6darab,különbözőnyelvűfürdőbrosúrátisprodukáltannakelle-
nére,hogyalegfiatalabbgömörifürdőrőlbeszélhetünk.Adr.sassyjánostollábólszár-
mazó,saFürdőirodalmikönyvtársorozatában1897-benmegjelenőCsíz jód- és bróm-
fürdő címetviselőismertetőírástmárfentebbemlítettük.A62oldalaskiadványtartal-
milag és stílusban a tudományos szakirodalom és a népszerűsítő füzetecske között
helyezkedikel,inkábbafféletanulmány,nagyobbfigyelmetfordítavízvegyelemzésére
és használatára, s csak érintőlegesen említi a fürdői közlekedést, szolgáltatásokat,
valamintakörnyéklátnivalóit.utalminderreafüzetegyszerűkivitelezéseis,minimális
képmelléklettel.Tekinthetünkráúgy,mint„elsőpróbálkozásra”,ugyanisazelkövetke-
zőévekbenkiadott5csízfürdőikalauzmáregyértelműenacifrafedőlapú,propagálást
szolgáló „turistakönyv” jellegét öltimagára. Tartalmilag és stílusát tekintve a három
magyar–németkalauz(baloldalántalálhatóamagyar,jobboldalánpediganémetnyel-
vűfürdőismertetés),ill.ezekegyikénekfrancianyelvűváltozataegységes,megjelené-
sükévétőlfüggőenfrissítveésmódosítvaadataitazalábbinagytematikuscsoportok-
rafókuszálva:afürdőfekvése,éghajlata,avízvegyiösszetételeésbetegségeknélvaló
alkalmazása,fürdőorvosok,lakások,ellátás,árak,szórakozásilehetőségek,kirándulá-
sok,vasútiközlekedés,képesmelléklet.lényegébenazösszesfüzetugyanazokataz
információkattartalmazza,mégatartalmisorrendismegegyező.23

Az első, valószínűleg 1900-ban kiadott, esztétikailag gyönyörű kivitelezésű, sze-
cessziósborítójúszínesbrosúracímlapjánacsízi jód-brómforráspalackozottvizeés
egykígyótéstálattartóistennőalakja–Hygiea,azegészségistennőjénekszobra–,
fedőlapjánpedigafürdőillusztráltképeláthatómadártávlatból.Amásik,feltehetően
1902-benkiadottfürdőismertetőmáregyszerűbb,kevésbéfeltűnő,szolidborítójú,egy-
szerű ornamentikával díszített. A harmadik, francia nyelvű, valamint az 1908-ban,
GloszArthurszerkesztésébenkiadottfüzetecskeborítójapedigazelsőkettőkombiná-
ciója,címlapjánugyanúgymegtalálhatóacsízivízpalackjaésazistennőalakja,mint
ahogyamásodikkiadványszecessziós,kékornamentikájais,hátoldalánpedigamáso-
dikbrosúrábantalálható,Csízfürdőtmeghatározóhelyrajzitérkép.Abrosúrákkivitele-
zéseafürdőnövekvéséről,amagyarországiviszonylatbanelfoglaltszerepérőlésaven-
dégeknövekvő igényeiről tanúskodik.A fürdőkalauzokértékétemelika fürdőtelepről
készítettkorabelifotográfiákis,melyekagyógytermet,afürdőházat,azivócsarnokot,a
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23 Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in oberungarn.
budapest,riglerjózsefedePapírneműgyárr.t.1900körül,47p.;Csízjod-brom-forrás-fürdő.
Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in oberungarn. budapest, Márkus samu könyv-
nyomdája,1902körül,62p.;Csízbaindesourcede iodeetdebrom.budapest,Márkus
samu,1902körül.;Csíz jod-brom-forrás-fürdő.Auskunftüber jod-brom-quellen-badCsiz in
oberungarn.szerkeszti:GlosArthur.rimaszombat,lévaiizsónyomdája,1908,72p.



szanatóriumot és az egyes nyaralóvillákat szemléltetik. A legutolsó monarchiabeli
képes,szecessziósfürdőkalauzCsízrőlaz1914/1915-ösévadbankerültastandokra,
tartalmábanazelődeivelmegegyezve,destílusábanmégnagyobbegyszerűségretöre-
kedve–34oldalánugyanistöbbafotó,mintmagaaszöveg.

ACsízfürdő Gömör-Kishont vármegyében címenHorváthjózseffürdőigazgatóáltal
szerkesztettésabudapesti „Pátria irodalmi vállalatésnyomdairt.”kivitelezésében
megjelentkalauzakontinenslegerősebbjód-brómfürdőjekénthirdetiCsízt.ugyanezt
atömörtartalmatéskönnyedstílusttükrözilévártegyetlenfennmaradtfürdőkalauza
1913-ból, Plachy Tamás fürdőtulajdonos szerkesztésében: Lévárt gyógyfürdő. A
magyar Gastein.Agazdagképanyagmellettújításkéntjelenikmegoldalainakorábbi
fürdőbetegekvisszajelzőéselismerőleveleinekbemutatása,ilyesmitezidáigegyetlen
fürdőkalauzbansemtalálunk.rozsnyófürdőkalauzaiközülkettőmaradtfennazutókor
számára,amárkorábbanemlegetettPolónyikároly-félekalauza19.századvégérőlés
alégrádytestvérekkiadásában1918-banmegjelent–ésvogeld.korabelifotóivaltar-
kított – 16 oldalas képes fürdőkalauz Rozsnyófürdő címmel. Az 1891-ben kovács
Mihály rozsnyói könyvnyomdájában megjelent Rozsnyó. Klimatikus gyógyhely c. 58
oldalaskönyvecskelényegébenennekutódja,kibővítettváltozata,bárakétfürdőbro-
súratartalmiésformaielemekbenegyaránteltéregymástól.AMonarchiaszétesésé-
nek évében kiadott füzet röviden, tömören foglalja össze a fürdőről és a környékről
szóló hasznos információkat, képanyaggal illusztrálva az ismertetéseket, közhasznú
tényekkel(árak)ellátvaolvasóit.Azszázadfordulónkiadottbrosúrainkábbleírójellegű,
mentesazárakrólvalótájékoztatástól,kevesebbképetközölésinkábbmagarozsnyó
környékénekprezentálására,mintsemkimondottanrozsnyó-fürdőbemutatásáraössz-
pontosít.Az58oldalaskönyvecskeazalábbifejezetekettartalmazza:rozsnyóföldraj-
zifekvése,története,nevezetesebbépületei,alakosokfoglalkozása,klimatikusviszo-
nyai,alevegőózontartalma,geológiaiviszonyai,flórája,arozsnyóifürdőásványvizes
gyógyhatása,kirándulások.Amintlátjuk,magaaklimatikusgyógyhelykéntszámontar-
tottvasasfürdőbemutatásacsupánakönyvvégérekerül.ezérttehátnemvonhatunk
párhuzamot a sassy-féle, tudományos oldalrólmegközelített Polónyi-tanulmány és a
fürdővendégeket csalogató ’18-as képesbrosúra között. e kalauz a háború éveiben
rozsnyó-fürdőtmárnemcsupánvasasgyógyfürdőkénthirdeti,hanemradioaktíviszap-
és vízgyógyintézetként, alhavasi klímájú hegyi nyaralóhelyként és nem utolsósorban
gömöri turistacentrumként. vogel vendégcsalogató fényképein a fürdő parkrészlete,
nagyszállója,gőzfürdője,vasasgyógyfürdője,fekvőcsarnoka, lombosésfenyvessétá-
nyai,vendéglője,teniszpályájaláthatók,majdakörnyéktörténelminevezetességeiés
aszomszédospolgárinyaralótelepvillái.A16oldalaskalauzstílusábanaz1914/15-ös
évadcsízfürdőibrosúrájávalvonhatópárhuzamba,részletesenismertetveafürdőfek-
vését,éghajlatát,magátazüdülőhelyet,vasútiösszeköttetését,avízgyógyítótényező-
it,avízgyógyintézetet,agyógyjavaslatokat,afürdőorvostisztségét,azellátást,agyógy-
észenedíjakat,aszórakozási lehetőségeket,az istentiszteletek lehetőségét,a fürdő-
szabályzatot,afürdőlevelezésicímét,rozsnyóvárost,afürdőéskörnyékénekturista-
térképét,afürdőnagyszállójánakárlapjaitéspenziólehetőségét,valamintafürdődíj-
szabásait.

várgede fürdőkalauzamégennél isegyszerűbbképet fest.Az1902-benabuda-
pestiFranklinTársulatáltalkiadottismertetőinkábbösszetűzdeltszórólapraemlékez-
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tet,mintsemfürdőkalauzra;ebbőlkövetkeztethetünkvárgede„parasztfürdő”jellegére,
kalauzapedigcsupánakörnyékparasztiéspolgáriközönségénekmegnyeréséretöre-
kedett. A Várgede gőz- és gyógyfürdő ismertetése címen napvilágot látott egyszerű
képes kiadvány egyetlen elemében tér el amegszokott tartalomtól, éspedig abban,
hogylegvégénamegyeiorvosokajánlásávalzárul–míglévártesetébenafelgyógyult
betegek,várgedénélahelyiorvosokhirdetikérdembenafürdőhelyet.

Ajellegénéléstartalmánálfogvaafürdőkalauzokkalmegegyező,defürdőibrosúrá-
naknemnevezhető,viszontaturisztikainépszerűsítőfüzetekkategóriájábasorolható
utolsó fennmaradt forrásunka dobsinaimagaslati nyaralóhelyhez köthető. AHanvai
ede-féleA dobsinai jégbarlang és környéke c.,1900-bandobsinavárosjóvoltábólki-
adottismertetőkalauznemcsakahíresjégbarlangleírásátéslátogatottságátprezen-
tálja,hanemazegészüdülőtelepmegközelíthetőségére,afürdőházésnyaralótelepdíj-
szabásaira,valamintszolgáltatásairaishangsúlythelyez.

Aharmadik,ún.„használatiútmutatók”csoportjábanegyedülCsízfürdőképviselte-
timagát gyógyvizénekhasználati utasításával és fürdői szabályzatával.olyanbrosú-
rákról van szó,melyekmár „felvett” fürdővendégeknek szólnak, így ezek alapján –
mivelmásgömörifürdőhelyrőlnemmaradtfennilyenjellegűdokumentum–rekonst-
ruálnitudjukakorabelifürdőéletműködését.Az1910-esévekbenafürdőigazgatóság
általkiadottszecesszióskivitelezésűA Csízi víz ismertetője használati utasítással elne-
vezésű füzet dr. korányi Frigyes belgyógyász ajánlásával hirdeti a gömöri fürdőhely
gyógyvizét,feltárvaannakfiziko-kémiaielemzését,betegségekrevalóalkalmazását,az
ivókúraalkalmazását,azásványvízpalackozásátésmagánakafürdőnekagyógyesz-
közeit.ugyancsakacsízifürdőazegyedüli,melynekfennmaradtabelsőszabályzata
Gömör-és Kishontvármegye szabályrendelete a csízi Jód-Bróm fürdőről címen1912-ből
és1914-ből.Atartalmilagegyformafürdőszabályzatkitérafürdőidényre,foglalkozika
fürdőbiztos és a fürdőorvos személyével, szól a fürdőrendről, a fürdővendégekről, a
befizetett díjakról, érinti az egészségügyi intézkedéseket, az ásványvíz kezelésére
vonatkozó szabályokat, lakásbérleti szabályokat, a rendvédelmi intézkedéseket s a
fürdőszolgáltatásait.

reklámok

Azelkövetkezőkbenáttérünkagömörifürdőhelyekpropagálásátsegítőreklámhirdeté-
sekre,ahirdetésekbőlugyanisegy-egyfürdőnekafejlődésétfigyelhetjükmeg,nemkü-
lönbenazt,hogyholmelyikfürdőtartottaszükségesnek,hogyhirdetésútjántájékoz-
tassaaközönséget,melyikfürdőadottmagárólcsupánnépszerűsítőfürdőtájékoztatót
ésmelyikdicsőítetteigényesebbenavidékszépségeitis.(vita1964,179–187.p.)

kétségtelen,hogyalegtöbbetpropagáltgömörifürdőhelyazországosbalneológiai
és fürdészeti szaklapokban Csíz volt, hirdetései pedig különféle jelleget öltve láttak
napvilágot.Találkozunkazegészfürdőttömörenpropagálópársoroshirdetéssel,mely
a legfontosabbnak tartott tényekre – éghajlat, évad, szolgáltatások, kedvezmények,
fürdőorvosszemélye–térki,mintpéldáulaBalneológiai Értesítő24 vagyaNemzetközi
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Fürdő-lapok25 hasábjain,olvashatunkegészoldalas,részletekbemenőreklámot,mely
afentitényezőkmellettafürdőtelepmegközelíthetőségére,felszerelésére,avízgyógy-
javaslatairaésgyógyeszközeireiskitér,ahogyaFürdői Almanachban(Hohlfeld1898,
216.p.)propagálják,akadolyanreklám,melycsupánazásványosvízvegyielemzését,
alkalmazását és palackozását hirdeti, mint aKözegészségügyi Kalauz26 vagy épp a
Fürdő és Turista Ujság27, deelőfordulcsupánafürdőtelepegyikvillájánakképeshirde-
tése, esetünkben a csízi baranyai-villa reklámfelhívása, amint azt aMagyar Fürdő
Kalauz jegyzi.(Magyar Fürdőkalauz 1912,51.p.)

reklámokközülGömört illetően találkozhatunknyaralókéshidegvíz-gyógyintézet
kiépítésétszorgalmazóhirdetéssel,mintdobsinaesetébenaTátra-Vidék28 hasábjain,
vagypedigagyógyfürdőeladásának,ill.bérbeadásánakfelhívásával,részletezveakör-
nyék fekvését és a fürdőtelep szolgáltatásait, ahogy azt a rozsnyói Takarékpénztár
tesziatulajdonábanállóvasasfürdőjétilletőenaMagyar Fürdők Lapján29 keresztül.

regionális szintena legnagyobbszámbanelőforduló reklámhirdetésekCsízfürdőt
ésvárgedétilletik.AmegyénbelülmegjelenőGömör-Kishont Vármegyei Naptár lapja-
inCsízkét,rozsnyóegy,Nagyrőceegy,várgedehárom,dobsinapedigegyalkalommal
kerülnépszerűsítésre,különféleterjedelembenésstílusban–azegészoldalas,díszes
kivitelezésű, részletes alapadatokkal szolgáló hirdetésektől (rozsnyó, Nagyrőce –
[Gömör-Kishont... 1903]) a fürdőtelepről készült fotóval is mellékelt reklámokon
(várgede–[Gömör-Kishont... 1909])átacsupánazásványosgyógyvízjellemzéséreés
használatára kitérő hirdetésekig (Csíz – [Gömör-Kishont... 1906]). Csízfürdő jód-bró-
mos vizének vegytani elemzése (Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész... 1900) a
Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet brosúráiban is több alkalommal hirdetésre
kerül.Avármegyénbelülmegjelenőtársadalmihetiközlönyökhasábjaialegideálisabb
színtereivoltakafürdőkéstársaseseményeikpropagálására,alapokrendszeresen,
évrőlévreközöltekfürdőireklámhirdetéseket,terjedelmükatömör,informálójelleggel
megjelent felhívásoktóla részletekbemenő,népszerűsítőhirdetésekig terjedt.A leg-
többetpropagáltgömörifürdőcímétugyancsakCsízésvárgedeérdemelteki,mígaz
előbbi1882-től30,utóbbi1877-től31 hirdettemagátahelyilapokban,ugyanakkorszép
számmaltalálkozunkAjnácskőfürdőjétéslévártotpropagálófelhívássalis–Ajnácskő
neve1875-ben32,lévárt fürdőé1870-ben33 bukkan felelőszöra regionálissajtóban.
Nagy meglepetésünkre városi fürdőink gyógyfürdőiről és nyaralótelepeiről (jolsva,
dobsina,Nagyrőce,rozsnyó)cikkezőhirdetésselcsupánelvétvetalálkozunkavárme-
gyeilapokban,azislegtöbbszörazadottfürdőbérbeadásáraterjedki.
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25Nemzetközi Fürdő-Lapok,1897.június1.ii.évf.30.sz.
26Közegészségügyi Kalauz, 1886.május16.viii.évf.10.sz.
27 Fürdő és Turista Ujság, 1891.november.
28 Tátra-Vidék, 1884.június1.ii.évf.11.sz.
29Magyar Fürdők Lapja, 1905.
30Gömör-Kishont,1882.június11.
31 Rimaszombat és Vidéke, 1877.május6.
32Gömör,1875.április18.
33Gömöri Lapok, 1870.május22.



Ahirdetéseksokszínűségébőlkövetkeztethetünkafürdőktársaséletére,szokásai-
ra, ugyanakkor elárulják igényességüket, korszerűségüket és népszerűségüket is. A
hagyományos,fentebbmártárgyalt,pársoros,tömörenismertetetthirdetésektőlésaz
általános,legapróbbrészletekbemenőnagyobbterjedelműfürdőreklámoktólittmost
eltekintünk,éscsakazokraahirdetésekrefókuszálunk,melyeknemaszokványosfor-
mákatöltöttékmagukra.

Fürdőinkelőszeretettelhirdettékkonyhájukatésolcsóságukat,ahogyaztazalábbi,
1881-esreklámban isolvashatjukvárgedefürdőbérlőjétől:„jó ízletesételek,kitűnő
italok,úgyalegnagyobbrendésjutányosárakról,nemkülönbenalegpontosabbkiszol-
gálatról kezeskedem.”34 előfordult az is, hogy egy hirdetésben kimondottan csak a
kosztrahelyeziahangsúlytagyógyfürdőkezelősége:„Azérdekelttisztesközönségnek
vanszerencsénktudomásárahozni,hogyavárgedeigyógyfürdőbenkülönegyszigorú-
anrituáliskonyhaállrendelkezésökre.”35,vagypedigközvetlenafürdővendéglőspro-
pagáltaéttermét,ígyAjnácskő:„…izraelitavendégeimrészéreegyteljesenelkülönített
izraelitakonyhátistartokfenn….”36 vagyCsízfürdőesetében:„vanszerencsémat.für-
dőzőközönségnekszíves figyelmétCsízbenaMargit-nyaralóiéttermeméskert-helyi-
ségemben kiszolgáltatandó jó magyar konyha és kúra szerinti étkezésre felhívni.
Ajánlomtovábbákitűnőasztaliéspecsenye-boraimat.”37

Afürdőtulajdonosokésbérlőkfontosnaktartottákafürdőbentörténőújításokreklá-
mozását,hirdetveaszolgáltatásokaktualizálást,mintaztazalábbi,1885-ösfelhívásis
bizonyítja a várgedei fürdőből: „kötelességemnek tartom ez alkalommal fölemlíteni,
hogyazéttermetschookjánosbudapestivoltvendéglősnekadtamát…”38, vagyahogy
aztegy1911-eslévártihirdetésbenolvashatjuk:„Aszobákésafürdőújonnanvannak
berendezve.”39, de példaértékű Csízfürdő esete az adott évadra kirendelt fürdőorvos
ismertetésével: „dr. dobos józsef, az összes orvosi tudományok tudora, a budapesti
stefániagyermekkórházvoltorvosa,azegészfürdőévadonátállandóanrendelCsízben
aMária-lakban”40,illetvelévártfürdőeseteújszakemberalkalmazásával:„Afürdőtele-
pen szakképzettmasszírozóműködik.”41. Nemelhanyagolhatópéldamegfelelni a kor
divatjának,mintahogyanezt1912-benvárgede:„…afürdővendégekellátásárólamai
kornakmegfelelő vendéglős gondoskodik.”42 és lévártfürdő tette: „Automobil járattal
kocsiisrendelhető.”43 előfordult,hogyegy-egyfürdőtulajdonosaszemélyzetállományá-
nakbővítéséhezisaregionálissajtóhasábjátválasztotta,példakéntszolgáljonvárgede,
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34Gömör-Kishont, 1881.május1.ii.évf.15.sz.
35Gömör-Kishont, 1912.május26.
36Gömör-Kishont, 1890.május29.
37 Gömöri Ujság, 1911.július2.
38Gömör-Kishont, 1885.május3.
39Gömöri Ujság, 1911.május14.
40Gömöri Hírlap, 1896.május10.
41 Gömör-Kishont, 1917.május6.
42Gömöri Ujság, 1912.május5.
43Gömöri Ujság, 1912.május19.
44Gömör-Kishont, 1907.március31.



melyaz1907.évifürdőidényrefürdőorvos,kazánfűtő,vendéglős,borbélyésfürdősasz-
szonyállásokbetöltéséhezkérasajtóáltalsegítséget44,vagypedigegy,afürdőkomple-
xumhoztartozórészlegbérbeadásáhozfordultazújsághoz:„Csízfürdőbenegydivatárus
üzletkiadó,tudakozódnilehetottaNedeczky-telepen.”45

Fürdőtulajdonosaink,ill.bérlőinkugyanúgyfelhívtákaközönségfigyelmétakülön-
legeskedvezményekre,példaerrekleinsámuelvárgedei fürdőbérlő:„Alulírott tiszte-
letteltudatoman.é.fürdőzőközönséggel,hogyamainaptólfogvafürdő-bérletjegye-
ketadokkimérsékeltáron–mindentízdarabfürdőjegyreháromdarabotingyenadok,
azonbanezenmérsékeltárujegymásraátnemruházható.”46 Afürdőkhirdetéseiszó-
rakoztatóestek,bálok,színielőadások,hangversenyekmegrendezésétisrendszeresen
propagálták, ilyenekvoltakafürdőhelyekvédjegyénekszámítóAnna-bálokfelhívásai,
melyek közül a legemlékezetesebbek Ajnácskőn, Csízben és várgedén tartattak –
konkrétpéldakéntmegemlíthetjükFráter lóránddalestélyétCsízfürdőn47, amenház-
alapjaváravárgedénmegrendezett1892.évi„Peleskeinótárius”című,jótékonycélú
műkedvelőiszínielőadást48 vagyazelsőCsízibazárrendezésébenaz1899.idényben
megrendezetttombolaesteket.49

Gazdaságicélúhirdetésekközülhármatemelünkkiemlítésképpen,melyekugyan-
úgyrészétképezikafürdőpropagandának.ezek:acsízfürdőirészvénytársaságáltalbir-
tokoltfürdőtelepévesüzletimérlege50;avárgedeivasasfürdőrészvénytársaságrész-
vényeinekjegyzésétreklámozóhirdetés;51 ésazutóbbivalériaásványvizénekdemonst-
ratív jellegű reklámja 1910-ből, melynek szlogenje „Magyar ember csak magyar
ásványvizetigyék!”52

Afürdőireklámhirdetésekkülönbözőtípusainakfelvonultatásautánvégülpárérde-
kes felhívást mutatunk be, melyek jellegükkel eltérnek az előzőkben tárgyaltaktól.
szokatlan,nemmindennapireklámokkalisigyekeztekegy-egyfürdőfigyelmétfelkelte-
ni.GömörifürdőinkközülCsízazegyedüli,melynekatelepenbelülifűszer-,ital-,cse-
mege-ésásványvízüzleteispropagálásrakerült,kiemeltfigyelmetfordítvaahirdetés-
ben az emléktárgyak, levelezőlapok és ivópoharak árusítására és a fürdő kölcsön-
könyvtárára(Szoyka Pál... 1912),amikétségkívülegyjólkiépítettésigényesenfelsze-
relt fürdőteleprőladtanúbizonyságot.Fürdőinkreklámjaiközt felbukkanmásodlagos
reklámmegjelenése is,mintahogyvárgede1896.évi fürdőmegnyitási felhívásában,
ahola telepszolgáltatásaimellettakőbányaidréhersör is reklámozásrakerülmint
italkínálat.53 Arrapedig,hogyafürdőidényamegyeszékhelydivatárusaira ishatással
volt,bizonyítékaregionálissajtóhasábjainmegjelentfürdőidivathirdetések,ilyenpél-
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45Gömör-Kishont, 1896.április2.
46Gömör-Kishont, 1890.július24.
47 Gömör-Kishont, 1907.július21.
48Gömör, 1892.augusztus7.
49Gömör-Kishont, 1899.augusztus3.
50Gömör-Kishont, 1898.május19.
51 Gömör-Kishont, 1910.október16.
52Gömör-Kishont, 1910.július17.
53Gömör-Kishont, 1896.május14.



dául löfkovics lipót rimaszombati kereskedő 1892. évi reklámja.54 ráadásként egy
(1914. augusztus 2-i) nemmindennapi hirdetés, mely az első világháború kitörése
következtében beállt zavarra enged következtetni: „A várgedei fürdő szeptember hó
közepéignyitvamarad.”55

AfeltártismereteketösszegezvekonstatálhatjukGömörfürdőineklényegesensok-
rétű felbukkanását és propagálását a korabelimagyar országos és regionális fürdő-
szakirodalomban.Annakellenére,hogyazországosfürdőkranglétrájánnemazélen
helyezkedtekel, ismertetésükmégisamagyarországiviszonylatbanelismertésnép-
szerűsítésreméltógyógyhelykéntprezentáljavármegyénketazüdülnivágyóközönség
számára.

irodalom

Fodoroszkár1902.Fürdők és nyaralóhelyek. A magyar fürdők kalauza.vi.évfolyam.
Fodoroszkár1909.Fürdők és nyaralóhelyek. A magyar fürdők kalauza.Xiii.évfolyam.
Gömör-Kishont Vármegyei Naptár az 1903. évre.
Gömör-Kishont Vármegyei Naptár az 1906. évre.
Gömör-Kishont Vármegyei Naptár az 1909. évre.
Hohlfeldlajos1898.Fürdői Almanach.budapest,ecksteinárminkönyvnyomdája.
ilosvai Hugó 1895. Hol nyaraljunk? Fürdő útmutató egészségesek és betegek számára.

budapest,belgráderzsigmondkiadása.
kósalászló1999.Fürdőélet a monarchiában.budapest,Holnapkiadó.
Magyar Fürdő Kalauz. Tata,Magyar Fürdő kalauz kiadóvállalat, englander és társa nyomdai

műintézete,1908.
Magyar Fürdő Kalauz. Tata,Magyar Fürdő kalauz kiadóvállalat, englander és társa nyomdai

műintézete,1909.
Magyar Fürdő Kalauz. Tata,Magyar Fürdő kalauz kiadóvállalat, englander és társa nyomdai

műintézete,1910.
Magyar Fürdőkalauz. Tata, Magyar Fürdő kalauz kiadóvállalat, englander és társa nyomdai

műintézete,1911.
Magyar Fürdőkalauz. Tata, Magyar Fürdő kalauz kiadóvállalat, englander és társa nyomdai

műintézete,1912.
Porzsoltkálmán1893.Fürdők és nyaraló helyek.budapest,dunántúliközművelődésiegyesület,

balatonikultúr-egyesület,i.évfolyam.
Porzsoltkálmán1895.Fürdők és nyaraló helyek.budapest,dunántúliközművelődésiegyesület,

balatonikultúr-egyesület,iii.évfolyam.
Szoyka Pál áruházának kölcsön-könyvtár jegyzéke 1912. rimaszombat, Nyomtatott rábely

Miklósfiakönyvnyomdájában.
Takácslászló1888.Magyar fürdők.Nagyvárad,rosenbaumvilmoskiadása.
vasvári Aladár 1904. A magyar fürdők naptára. első évfolyam. budapest, Fritz ármin könyv-

nyomdája.
vitazsigmond1964.Orvosok és fürdők hirdetései a reformkorban.különlenyomatazországos

orvostörténetikönyvtárközleményeiből.budapest,Medicina.
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ÉvA kerÉNyi
sPA liFe iN GÖMÖr/GeMer iN THe 19TH CeNTury iii.

ThespasoftheGömör–kishontcountywerepropagatedonmanyscenes,despite
ofthefactthattheydidnotbelongamongthemostrecognizedHungarianthermal
spas and summer resorts in the country. it was achieved, on one hand, by
intensive propaganda addressing mainly the physicians in form of scientific
books, journals and special magazines on balneology promoting therapies
available in the country, and, on the other hand, spa guides and information
brochuresfortheguests.Theamountofadvertisementintheregionalpresswas
notnegligibleeither,astheyfloodednotonlythesocialweekliesofthecounty,but
also the special literature on spas. The present study makes an attempt to
showcasethemeansofpropagandarelatedtospasinthecontemporarypress,
takingintoaccountthefactthatthespasofGömörwereonlyofferedaperipheral
place among the thermal spa resorts of the country by theHungarian special
literaturepromotingbalneotherapy.
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simon Attila: Az elfeledett aktivisták. kor-
mánypártimagyarpolitikaazelsőCsehszlovák
köztársaságban. somorja, Fórum kisebbség-
kutatóintézet,2013,224p.

Mielőttmégazalábbkövetkezősorokatolvas-
vaakedvesérdeklődőzavartanösszevonnáa
szemöldökét, és arra kezdene gyanakodni,
hogya szerző, a szerkesztő vagya tördelő jól
összekevert valamit, előrebocsátanánk, hogy
nem, ilyesmirőlszósincs,csakeszövegszer-
zőjének szeszélye, avagy az érdeklődési köré-
ből adódó hirtelenjött ötlete vezetett hozzá,
hogyolytávolrólkezdjen.

Nagy számban akadnak olyan irodalmi
műfajok, főkéntaz írásművészetperemterüle-
tein, amelyek a túlcizelláltság, a burjánzó
képekésszókapcsolatokhelyettacselekmény-
re, demég inkábba világépítésre koncentrál-
nak. Az ilyen kötetek szerzői előszeretettel
bocsátkoznak tájleírásokba, városképek, tor-
nyok, tárnák részletes leírásába, az erdők
mélyének,ahegygerincekfrissességénekmeg-
ragadásába.Évszázados történelmet teremte-
nek az általuk megálmodott világnak, tele
kegyetlen és jóságos uralkodókkal, kiknek
művét a táj és a várak, a fennálló rendszer
egyarántmegőrizték.karaktereksoránakválto-
zóvérmérsékletűakaratafeszülegymásnakaz
ilyenszövegekben,akiknemcsakasajátéle-
tükrehatnakegy-egy,meghatározottközegben
elejtett markáns megnyilvánulásukkal, de az
egész közösségük sorsára is. Az ilyen művek
általábanciklusokká,vaskos,többezeroldalas
kötetekkéterebélyesednek–önmagátgenerá-
ló szövevényük folytán–, és jellemzőenköny-
nyebben találnak utat az olvasókhoz, mint a
bizonyíthatótényekenalapuló,különbözőtörté-
nelmi korokat feltáró szövegek. ennek döntő
oka elsősorban persze az előbbiek célzatos,
szórakoztató jellegében keresendő, noha az
utóbbiakolykorteljesenelszigetelt,érzelmektől
és szórakoztató kitekintésektől mentes, szak-
zsargontalkalmazójellegeisnagybanhozzájá-
rul ehhez. Mindennek elmondása talán azért
nem volt haszontalan, mert az általánosan

egyébként nagy bizonyossággal kijelenthető
szembenállás simon Attila munkáinak eseté-
ben jelentősen módosulni látszik. erről azon-
bankésőbb,mostessenpárszóaszerzőkuta-
tásiterületéről.

simon Attila történészi működésének
vonalvezetéserendkívülmarkáns.ennekmeg-
határozó állomásai –melyek alatt a legfonto-
sabbönállótanulmányokmellettelsősorbana
legutóbbi köteteit értjük – mind a szlovákiai
magyarság első, a két világháború közé eső
korszakánakvalamelyszegmensévelfoglalkoz-
nak. A szerző eddigi főműveként talán az
immár angolul is olvasható, magyar nyelven
2010-benmegjelentEgy rövid esztendő króni-
kája. A szlovákiai magyarok 1938-ban című
kötet volna aposztrofálható, mely azonfelül,
hogyakorszakdöntőesztendejérekoncentrál,
nyitószakaszábanegészenazelsővilágháború
végétől kezdődően kíséri végig a szlovákiai
magyarság történetét. A kötetben fel-felrémlő
aktivizmus jelensége az, amely az általunk
bemutatni kívánt munkának immár központi
tárgya,demégmielőttkifejtenénk,miértiselfe-
ledettek,talánérdemesszótejtenünkarról is,
hogyavizsgáltkoregyáltalánmitisértettakti-
vistákmegnevezésalatt.„[A]ktivistamagyaraz,
akieladtamagátacseheknek,avagyaszlová-
koknak, esetleg mind a kettőnek. Aktivista
magyar az, aki nem a Turulban, hanem a
sokolbantiszteliaszentmadaratésakiagyis-
ten jónapot helyett nazdart és mauctát
köszönt,akiszentistvánhelyettszentvencelt
tetováltatjaajobbkarjára.[…]szóval:aktivista
magyar az, aki elfajzott amagyarságtól, nem-
zetiöntudatátjúdáspénzreváltottaát,demég
a júdáspénzen is az a körírás: nyelvében
magyar, lelkébencsehszlovák”–olvashatóAz
elfeledett aktivisták hátlapszövegében is a
Magyarujság1938-as,önironikusaktivizmus-
jellemzése. simon Attilamunkája azonban az
éremmindkétoldalátmegvizsgálja,smunkájá-
nakolvasásaközbenmiisrájövünk,nemcsak
hogykétoldalavanazéremnek,mégcsaknem
isegyetlenéremrőlvanszó.

Aktivistákazok,akikamindenkorihatalom
iránt hűséggel viseltetnek, akik – szemben a
csehszlovákiaimagyarságtöbbségeáltalprote-
zsáltellenzéki,azújhatalommalszembeszegü-
lő, jellemzően burkolatlanul is revizionista
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vonallal – elfogadják az új állam létét, azon
belülképzelikela jövőjüket,ésacsehszlova-
kista pártokkal is együttműködésre töreksze-
nek.ezzelazonbannemkellett,hogyegyüttjár-
jonanemzettagadás,mintahogyaztazaktiviz-
must megvető ellenzéki vonal előszeretettel
hangoztatta… de sokszor együtt járt vele az
önérdekelőtérbehelyezése,ahatalomkiszol-
gálásáértjárófizetségreménye–márcsakha
aföldreformbólszármazó,kívántrészesedésre
gondolunkis–,amelybizonysokszorelmaradt.

simon Attila nem véletlenül nevezi elfele-
dettnekazaktivizmust,aztapolitikai irányvo-
nalat, amely egykor a szlovákiai magyarság
húszszázalékátismegtudtanyernimagánaka
választásokon. A ma európájában a nemzeti
értékek, a nemzeti identitástudat sokadvirág-
zását tapasztalhatjuk, s nincs ez másként a
magyarságkörébensem,sőt.Azaktivizmusa
nemzetvakbuzgóiszámáraszégyenfolt,valami
olyasmi,amitkiszeretnénektörölniamúltból,
solyantörténelmetkreálni,amelybenaszlová-
kiai magyarságot nem szólítottameg a lenini
kommunizmus,samibenPrága irántelkötele-
zettmagyaroksincsenek…Mégakkorsem,ha
ekéttáborhíveiegyüttesenjócskánátléptékis
az egyharmados küszöböt, s olykor még az
ötvenszázalékközelébeiseljutottak.

Az alábbiakban, nagyon nagy vonalakban
tekintsükhátát,mimindennekisszentelfigyel-
met legújabb kötetében simon Attila.
voltaképpen párhuzamosan futtatja egymás
mellett a szlovákiai magyar aktivizmust a
szudéta-vidék aktivizmusával, sőt, inkább ez
utóbbiból kiindulva bontja ki az előbbit is,
hiszen az államhatalommal való, az érintett
kisebbség előrejutásával is járó együttműkö-
dés nem magyar, hanem német gondolat. A
magyar aktivizmus az első Csehszlovák
köztársaságidőszakánakderekánéltevirágzá-
sát,tekintettelarra,hogyafiatalállamlétrejöt-
tekor a teljes magyar ajkú lakosság – amely
államalkotónemzetbőlegyszercsaknemhogy
első,de legjobbesetbenmásod-,vagy inkább
harmadrendű kisebbséggé avanzsálódott –
elutasítóantekintettrá,mintahogytetteeztaz
elsőköztársaságidőszakánakzáróéveibenis,
amikor az egyre nagyobb lánggal égő revizio-
nistagondolkodásnyertújfent teret.Ahúszas
évek Csehszlovákiája volt tehát az, amely az

állammegszilárdulásával,ésvilágszínvonalúan
jelentősfejlődésévelmegteremtetteazaktiviz-
musalapjait.Nohaaszudétanémetekkiegyező
politikaipártjainakmegnyerésePrágaérdekeis
volt–mivelazállamnémetajkúkisebbségei-
nekarányanagyobbvolt,mintaszlovákoké–,
azállamhatalomavégórákigegyszersemmon-
dottleanemzetállammegteremtésénekálmá-
ról.Anémetaktivizmusrólperszeelmondható,
hogy bár a vártnál jócskán alulmaradtak az
eredményei,valamitmégiscsaksikerültteljesí-
tenie.Amagyaraktivizmusazonbanannakelle-
nére,hogyebbenazidőbenténylegesenelérte
a húszszázalékos támogatottságot – főként
azon propagandájának köszönhetően, amely
szerintapárthívei,lévénélvezikacsehszlovák
pártokbarátságát,nyereségreszámíthatnaka
földreformból–,nemértelcélokat,scélkitűzé-
seit is jószerével csak a választói körében,
tehát magyar vonalon hangoztatta, csehszlo-
vákszövetségeseinektársaságábanalig.

A földreformot használva működésének
katalizátorául, elsőként említendő Csomor
istván köztársaságiMagyar Földmíves Pártja,
amelyacsehszlovákAgrárpártraszövődöttrá,
olyannyira, hogy eszmei vezéreként is „Hodža
apánkat”neveztemeg.

A földreformi érdek vonalán másodikként
említhetőazimmárbaloldali,igencsakkérész-
életűországosParasztpárt,Miklevincevezér-
letével.

Noha aktivista lépésnek nem nevezhető
szent-iványjózsefnemzetireálpolitikája,abból
a szempontból mégiscsak említésre méltó a
jelenkontextusban,hogyhacsakbizonyoskér-
désekbenis,denemzárkózottelacsehszlovák
pártokkalvalóegyüttműködéstől.

A másik meghatározó aktivista blokk az
államlétrejöttekormég jelentős,akommunis-
tákkülönválásávalazonbanegyredegradálódó
Csehszlovák köztársaság Magyar szociálde-
mokrataMunkáspártjánakvonalánkeresendő,
schulcz ignác vezetésével. ebaloldali irány is
hamarelhullottazonban,smintamilyenkvázi
magyar szekciójává vált Csomor pártja az
Agrárpártnak, olyan abszolút szervilis másod-
hegedűselettschulczpártjaacsehszlovákszo-
ciáldemokratáknak.

Az elfeledett aktivisták szerzője hangsúlyo-
san foglalkozikacsehszlovákiaimagyarpártok
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sajtójávalis–nemcsakaktivistavonalon–,me-
lyetugyancsakaszudétanémetpártoksajtójá-
valvetössze,ezáltalisjólmegnevezhetővétéve
azelsőköztársaságmagyarpolitikájánakgyen-
geségeit,márcsakanémetekéhezképestis.

bemutatónk felvezetőjében a világterem-
téssel operáló irodalmi alkotásokat hoztuk
játékba, ami egy történészi szakmunkáról
szólószövegnekbizonyosanritkánváliknyitá-
nyává.simonAttilamunkáinakjólmeghatároz-
ható irányvonala, saz,ahogykötetei kapukat
nyitnakegymásra–ahogyazegyikáltalszinte
csakérintettproblémátamásikannakmélysé-
geiigtárjafel–,úgytetszik,mégszakkötetek-
ként is rokonságot mutatnak a világteremtő
művekkel.shogymiként?HaAz elfeledett akti-
visták mellé egy ókorral foglalkozó kötetet
helyezünk, úgy az előbbit időben nagyon is
közelinekérezzükmajd, jobbanbelegondolva
azonbanrájöhetünk,hogyazérzésellenéree
viszonylag közeli világot és minden szövevé-
nyét már ugyancsak nem őrzi néhány idős
emberenésakönyvekenkívülsemmimás.Az
viszont korántsemmindegy,hogyakorfeltáró
opusokmégismiként teszik ezt. Hogymilyen
mértékben elevenedik fel előttünk az általuk
tárgyalt éra, annak alakjai; hogy a folyamato-
san visszatérő, kellő mennyiségben adagolt
korabelisajtóanyagmegfelelőbetekintéstvagy
talán inkább beleélést biztosít-e. simon Attila
dolgozatai véleményünk szerint hiánytalanul
elégítikkiakorirántérdeklődőolvasóigényeit,
a maguk részletességével, következetességé-
vel, könnyen érthető nyelvezetével, fel-felbuk-
kanó,egészségesen ironikustónusávalhitele-
sen ábrázolják a kort. biztonságos kapukat
nyitnakaszlovákiaimagyarokkétvilágháború
köztivilágára,amicsakarravár,hogymegele-
venedjenelőttünk.

Baka L. Patrik

H. Nagy Péter: Párhuzamos mintázatok.
dunaszerdahely, NAP kiadó, 2013, 136 p.
/kaleidoszkópkönyvek,23./

rendkívül nehéz dolga volna annak a recen-
zensnek,akiH.NagyPéterkutatási területét
kívánná behatárolni. kézenfekvő megközelí-

tésnek tűnik, hogy a kijelölendő spektrum
egyikvégpontjábaaszerzőelső(Kalligráfia és
szignifikáció [vár ucca Tizenhét, 1997]), a
másikba pedig a jelen pillanatban utolsónak
számító,sáltalunkisbemutatnikívántkötetét
állítsuk.Haekronologikusbehatárolásthasz-
nálnánk, jól láthatóan kimutatható volna a
szerző elmozdulása a szigorúan irodalomel-
méleti, humán irányvonaltól a szélesebb cél-
közönséget megcélzó – mondhatni populári-
sabb – megközelítésig, s mindezt úgy, hogy
szövegeibenabölcsészetivonalatmindinkább
ellensúlyozni látszik a természettudományi
témafelvetés.Mindezebbenaformábanaddig
még tartható is, amíg a szerző imponálóan
széles kutatási horizontját kívánjuk körvona-
lazni,akétvégpontközéeső,változatostéma-
felvetésűopusokazonbannemengedik,hogy
egyszerűen elmozdulásról beszéljünk, hiszen
amennyiben a „kiindulási” kutatási terület
valamelyaspektusbanújfent felmerül,annak
vonatkozó elemei az újabb, más médiumok
termékeit is körüljáró szövegekben újraértel-
meződnek,éppazújabbmegközelítésilehető-
ségek bevonása által. Nem beszélhetünk
tehát elmozdulásról, hanem csupán határta-
lanbővítésről,amelyelsősorbanaszöveguni-
verzumok végletekig kiaknázott, egymásra
vonatkozóutaláshálójának felfejtésébenésa
médiumköziváltásokzökkenőmentesszínrevi-
telében érhető tetten. H. Nagy szövegei azt
bizonyítják, hogy egyszerűen nem léteznek
egymástól tökéletesen elszigetelhető kulturá-
lis – vagy egyenesen emberi – színterek az
értelmezéskorlátozásanélkül.elitéspopulá-
ris irodalom, film és irodalom, tudomány és
irodalom,filméstudománymindtalálkoznak,
sazesetektöbbségébenproduktívanértelme-
zikegymástvagynyújtanaktöbbletetegymás
témafelvetéseihez. Mindeközben pedig a mi
látóterünkisminduntalantágul,sfedezzükfel
akultúrák,médiumokésemberekközéhazu-
dottszakadékokfelettfeszülőfüggőhidakat.

No persze ezzel már részben ellent is
mondtunkakötethátlapszövegének,amitaz
opus „nulladik” fejezetébenmég a szerző is
igenelni látszik. először a hátlapszöveg:
„[A]bbólindulki[akötet],hogyapárhuzamos
mintázatokrétegeiközöttnemfeltétlenülvan
ok-okozati kapcsolat, ezért ez a jelenségbár
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magávalragad,delépten-nyomonmegtéveszt
minket.”Mostpedigaszerzőimeghatározás:
„bárekötetbenszereplőírásaimatigyekeztem
reflektálttátenni[…],bánjunkvelükóvatosan.
Mégpedigazért,mertatudománynépszerűsí-
tőirodalomnemafilmkultúrárólszól,ahogyaz
érintettfilmeksematudománynépszerűsíté-
sevégettjötteklétre.”(9.p.)Mielőttazonban
bizonyítanánk, hogy e kvázi figyelmeztetések
akárfelisfüggeszthetők,shogymindeztépp
akötet tartalma, a szerzőáltal is emlegetett
reflektáltság korrektsége bizonyítja, vázoljuk
felmagátakoncepciót,annakeredőjét,kifu-
tásátéslényegeselemeit.

A Párhuzamos mintázatok alapját az Új
szó1 korong 1 könyv címűrovataadja,mely-
ben – noha a szakszerű utalásháló s az ezt
biztosítólábjegyzeteléskimaradt–akötetszö-
vegeisorramegjelentek.Azalapkoncepcióta
szerző ekként fogalmazza meg: „[o]lyan
esszéket olvashatnakmajd […],melyek nem
csakfilmeskérdésekrőlfognakszólni,hanem
valamely aktuális dvd-kiadványhoz egy szin-
tén aktuális szakkönyvet rendelnek hozzá.
vagyisaz1 korong 1 könyv címűsorozatmin-
den egyes írása egyszerre fog recenzálni két
médiumot.” (11. p.) A cikksorozat, s vele a
kötetilyenformántúllépahozzátalánlegköze-
lebb álló Extrák című koncepción, melynek
szövegeiugyancsakazÚjszóhasábjain,majd
arólaelnevezettkötetben,illetveaProtézisek
című opus egy fejezetében jelentek meg. Az
Extrák,mintacímismutatja,olyanproblémá-
kat járt körül bizonyos filmek apropóján,
melyeklegalábbháttéreseménykéntjelenvol-
tak az adott produkcióban, s az annakdvd-
verziójáhoztartozóextratartománybanrészle-
tesebb tárgyalásra kerültek. A két koncepció
fundamentuma tehát lényegében azonos,
hiszen mindkettőben valamely tudományos
kérdéskörüljárásárakerültsor,az1 korong 1
könyv, svelea Párhuzamos mintázatok azon-
bannemcsakelénktárjaaválasztaszóban
forgótudományosproblémakérdéseire–mint
ahogylényegébenazExtrák tette–,dearrais
kitér, hogy a kérdéskörrel mely tudós mely
munkájában foglalkozik részletekbemenően.
smégígysemteljesakép,hiszenolyanszak-
munkák lépnek így játékba, melyek elsősor-
ban nem (csak) a tudóstársadalomnak íród-

tak, hanem a nagyközönségnek, elsőrendű
céljukpedigabennükfoglalttudományterület
népszerűsítése, eredményeinek felvonultatá-
sa,közérthetőformában.Azilyenkötetekcso-
portját nevezzük tudomány-népszerűsítő iro-
dalomnak.

A fentiek fényében tehát leszögezhető,
hogyH.Nagymunkájaúgyvezetelbennünket
etudományterületekrejtelmeinekforrásaihoz,
hogykiindulásipontjáulmindigatalánlegszé-
lesebb körben preferáltművészeti ág, a film
valamely meghatározó alkotását teszi. így a
szerzőnemcsakatudomány-népszerűsítőiro-
dalom népszerűsítését végzi el – ami pedig
alapvetőcélja,hiszenamintfogalmaz:„atudo-
mányos ismeretterjesztésre óriási szükség
van”(10.p.)–,deazesszéktalánegyújcso-
portját is megteremti az e két területet egy
tetőaláhozókoncepciónalapuló,közelkéttu-
catnyiszövegrévén.

jelentextusnemkívánkitérniakötetszö-
vegeinekmindegyikére,nemkívánjafelsorolni
atextusokkiindulásipontjátadófilmeket,saz
azokhozrendelt tudomány-népszerűsítőköte-
tekcímétsem,néhánytöredékfelvillantásával
azonbanfelhívnáafigyelmetegyigenérdekes
jelenségre,melyazonavissza-visszatérőmeg-
figyelésenalapul,hogyazopusegyestextusa-
iban felmerülőmegállapításokmagáta köte-
tetisjellemeznilátszanak.

Az opus ötödik, Terepmunka néven futó
fejezetében a steven spielberg rendezte
Indiana Jones és a kristálykoponya királysága
apropójánmerül felNeil shubinA belső hal.
Utazás az emberi test 3,5 milliárd éves múlt-
jába című munkája. A kötet keletkezésének
apropójául shubin professzor 2006-os, világ-
szenzációnak számító régészeti felfedezése
szolgált,amikorismegtaláltákazaddigevolú-
ciós „hiányzó láncszemnek” tartott, Tiktaalik
névre keresztelt átmeneti lénymaradványait,
amelylényegébenaszárazföldrekimászóhal-
ként is aposztrofálható. A Tiktaalikmaradvá-
nyai ilyenformán bizonyították, hogy minden
szárazföldi állat a tengerből származik. Az
emlegetett fejezet ennél persze sokkal több
érdekességgel szolgál, azonban már csak a
„tökéletesátmenetilény”(40.p.)megjelenése
iskülönöspárhuzamotmutatakötetszövege-
inekjellegével,mégpedigazzal,ahogyazokis
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átmenetet, kapcsolatot jelentenek két, egy-
mástólalapvetőentávolikéntértelmezettterü-
letközött.Azamondatpedig,miszerint„mind-
ezarrafigyelmeztet,hogya»hiányzóláncsze-
mek« valójában nem hiányoznak” (40. p.),
akárarraisutalhat,hogymármegisvanazaz
esszétípus,amelyelvégziazösszekapcsolást.

Aharmadik,Hidak vizek között, szigetek a
szárazföldön címűrészbenmegjelenő,ugyan-
csak az evolúcióra vonatkozó darwin-idézet
pedig – „vajonminden egyes kis sziget szá-
mára isten eltérő teknős- és pintyfajtákat
teremtett volna?” (24. p.) –, elvonatkoztatva
attól, hogy az egymással közeli rokonságban
álló, a földrajzi elszigetelődés révén végbe-
mentevolúciósváltozásokmiattazonbanmár
újfajnakszámítóállatokravonatkozik,akáraz
épp előttünk formálódó esszétípustmint egy
előzményekkel bár bíró, de immárúj szöveg-
fajtátiskörvonalazhatná.

A 11–13. fejezetek egyaránt a párhuza-
mos univerzumok jelenségét hozzák játékba
(Filmek: Forráskód, Donnie Darko, Mr.
Nobody;Tudomány-népszerűsítőkötetek:john
Gribbin: A multiverzum nyomában, brian
Greene:A kozmosz szövedéke. A tér, az idő és
a valóság szerkezete, roger Penrose: Az idő
ciklusai. Az univerzum radikálisan új szerkeze-
te), amely kivetíthető az 1 korong 1 könyv
rovatésaPárhuzamos mintázatok mintkönyv
egymáshoz való nagybani hasonlóságára,
vagy talán inkábbmegegyezésére is, noha a
két szöveg mélység, reflektáltság és a kom-
mentárok mennyiségében mégsem egyezik
meg.olyanez,mintkétegymásmelletthúzó-
dó párhuzamos univerzum, amelyek egyiké-
ben a szerző a részletgazdag teljességre, a
másikbanpedigehhezképestalényegmegra-
gadásáratörekedettvolna.

A hasonlóságok felsorakoztatása s az
egyes fejezetekbe való be-bepillantás még
hosszanfolytathatóvolna,mindennektovábbi
elvégzésétazonbanakedvesolvasórabízzuk.
korábban felvetett, a kötet hátlapszövegével
és a szerző felvezetésével szembeszegülő
megközelítésünket azonban még alátámasz-
tanánk. A Párhuzamos mintázatok szövegei
nem csak azonos konstrukciójukkal kapcso-
lódnakössze,aszimbióziskülönböző formái-
nakbennükvalófelmerülésekivetíthetőafilm

és a tudománynépszerűsítés azon harmóniá-
jára is, amit a kötet szövegei visznek színre.
Mindezekmellett pedig, egyfajta bónuszként
sorakozikfelazazolvasóitapasztalat,hogya
taglalt tudományos kérdések némelyike a
kötet szövegeinek szerkesztési eljárását is
magyarázza.ígyvanezakövetkező,eredetileg
Carl sagan opusát értékelő, ugyancsak a
kötetben szereplő szöveghellyel is, amely
őszinténfoglaljaösszeamivéleményünketis
H. Nagy legújabb munkájáról, hiszen az
„könyörtelenül leplezi lekorunkbutaságait,s
érvelatudományosgondolkodáshatékonysá-
ga,atudományoseredményekvarázslatossá-
gamellett”.(113.p.)

Baka L. Patrik

bauko jános–benyovszky krisztián (szerk.):
Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség
kontextusában. Nyitra, Nyitrai konstantin Fi-
lozófusegyetemközép-európaiTanulmányok
kara,2013,184p.

Azonomasztikaivizsgálatokkitüntetettszere-
pétatudományokrendszerébenbizonyítjaegy
újabb tanulmánykötet megjelenése, amely a
tulajdonnevekfordítási lehetőségeit,valamint
azok kétnyelvű helyzetben való használatát
járja körül különböző nézőpontokból. A 14
értekezéstegybegyűjtőkönyvbaukojánosés
benyovszky krisztián szerkesztésében jelent
meg a közép-európai Tanulmányok karának
égiszealattNyitrán.

Akötetsoktekintetbenhiánypótlóalkotás,
hiszen az első részben a szlovákiai magyar
bilingvisközösségeknévhasználatiszokásait,
a megnevezés indítékait tárja fel. A névtani
kutatások széles körű alkalmazásáról vall
azonban a tanulmányok nagy variabilitása: a
keresztnevekésragadványnevekszóbelihasz-
nálatánésahelynevekvizsgálatántúlirodalmi
alkotásoknévkészleténekfordítóimegoldásai-
ra, valamint egyes irodalmi művek névadási
indítékairaisfényderül.

Akötetnyitó tanulmányaa tulajdonnevek
egyiklegkiterjedtebbéslegősibbcsoportjával,
a keresztnevekkel, pontosabban azok előfor-
dulásávalésváltozataivalfoglalkozikaszlová-
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kiai magyar nyelvterületen. Az írás, melynek
szerzője Bauko János, újabb ismeretekkel
egészítikiaszlovákiaimagyarokkörébenmár
egyévtizedefolytatottkutatásokat.1 ígypéldá-
ulmegállapítja,hogyahatárontúlimagyarok-
nál egyrészt gyakran ingadozás jelentkezik a
névhasználatban (amagyar szövegkörnyezet-
ben olykor szlovákos névformák is szerepel-
nek), másrészt eltérés is megfigyelhető az
anyakönyvezettváltozatésaszóbelinévválto-
zatközött.Aszlovákiaimagyarokkétnyelvűsé-
getehátakettősnévhasználatbanismegmu-
tatkozik (Vojtech Szabó : Szabó Béla, Alžbeta
Nagyová : Nagy Erzsébet).Aszerzőegyetértve
szabómihályGizellával2 aztvallja,hogyezeka
megoldások az érintettek megelőző-elkerülő
stratégiájánakalkalmazásáttükrözik,amiazt
jelenti,hogyinformáliskisebbségiközegbena
magyar formát, míg hivatalos helyzetben a
többségi nyelvet beszélők által elvárt formát
választják.Azutóbbiévekmegfigyeléseialap-
ján azonban egyre inkább bővül a magyarul
anyakönyvezettnevekcsoportja,ezzelisjelez-
veazetnikaivagynyelvihovatartozást.

Amásodik tanulmánybanSándor Anna a
dél-szlovákiaimagyarnyelvközösségbenfellel-
hető -u bece-és ragadványnévképzősajátos-
ságaitelemzi.eztaképzőtugyanisegyregyak-
rabbanhallaniegyesnyelvterületeken.először
akorábbanmegjelent,szlovákiaimagyarrégi-
ók szakirodalmábanmegtalálható névjegyzé-
keketveszisorra,majdpedigalegújabbbece-
és ragadványnévkészleteket tekinti át. A tag-
lalt képző azonban írásban ritkábban fordul
előmindkét vizsgált jegyzékben. Ha a képző

területielterjedéséttekintjük,azakeletipalóc
ésazészakkeletinyelvjárási régióbanadatol-
ható leggyakrabban. A szerző feltételezése
szerint a képzőmorféma előfordulása nyelvi
kölcsönhatás következménye: a regionális
kötöttség a szláv nyelvek hatásának tudható
annakellenére,hogy vokatívuszi esetragként
funkcionál,mivelakeletiszlováknyelvjárások-
banaz-u használataélőnyelvijelenség.

Menyhárt József Csallóközfalucsúfolóit,az
egyes közösségek ragadványneveit vette gór-
csőaláanyelvjárásijelenségekvizsgálatának
bevonásával. A kutatásban 64 település
ragadványnévanyagát használta fel. ezek a
ragadványnevek általában a legtöbb térség-
benmegtalálhatók,scéljukegyvagytöbbtele-
pülés lakosságánakazonosítása, identifikálá-
sa.Gyakrangúnyosak,hiszenkülsőmegneve-
zésseljönneklétre(azindítékokközöttasaját
közösségelkülönítésefedezhetőfel).Avizsgá-
latbanazonbanakadtakolyanközségek,ame-
lyek nem rendelkeznek ragadványnévvel,
ugyanakkor olyanok is, amelyeknek több
ragadványnevükisélegyszerre.

A következő tanulmány A szlovákiai
magyar helységnevek standardizálásakor
alkalmazott elvek címetviseli.Ahivataloshely-
ségnévadás alapelveit és rendelkezéseit
tekintiátSzabómihály Gizella az1913-astör-
vénykönyv életbe lépésétől kezdődően. A
következőérvényesstatisztikai lexikon1927-
benjelentmeg,továbbiváltozásokatpedigaz
1944-esés1994-esjegyzékekhoztakahely-
ségnévtárban. Nem csupán a szabályozás
alapelveirőlésanévadásszempontjairólkap
betekintéstazolvasó,hanemapolitikaihatá-
sokmértékérőléscéljairólis.Mindezekértel-
mében szoros összefüggés fedezhető fel az
egyeskorszakokhivatalosnévanyagaközött.A
legutóbbi, 2011-es névrendezést fejti ki a
szerzőalegrészletesebben;közliazontelepü-
léseknevétis,amelyeknevébenváltozástör-
tént. ugyanakkor leszögezi, hogy „szlováki-
ábantovábbraiselsősorbanpolitikaikérdésa
magyarhelységnevekügye”(65.p.).

A kötetben soron következő két szerző
figyelmének középpontjában szintén a hely-
ségnevek vizsgálata áll. Angyal László sáros
vármegye helységneveiről, illetőleg e térség
413magyartelepülésnevénekszlovákfordítá-

1 bauko jános: Magyar névtani kutatások
szlovákiában.inszabómihályGizella–lanstyák
istván (szerk.): Magyarok Szlovákiában. VII.
kötet. Nyelv. somorja, Fórum kisebbségkutató
intézet,2011,469–486.p.

2 szabómihályGizella:Ahatárontúlinévhaszná-
latésanyelvi tervezés. inbölcskeiAndrea–N.
Császi ildikó (szerk.): Név és valóság. A VI.
Magyar Névtudományi Konferencia előadásai.
A károli Gáspár református egyetem Magyar
Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai i.
budapest, károli Gáspár református egyetem
bTk Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2008,
41–52.p.Fó
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könyvek 169

sáróladszámot.véleményeszerintaz1899-ig
használatos helységnevek szolgáltak a szlo-
vák fordítások motivációjaként. A fordítói
átváltások közül a tükörfordítást tartja a leg-
gyakoribbnak (a településnév-készlet 32%-
ában mutatható ki), a következő helyen az
átírás szerepelt (22%). 19%-ban a név a for-
maváltó művelet következménye, a nyelvtani
szerkezetmegváltozásapedig16%-banjelent-
kezik.előfordultazis,hogyaszlovákváltozat
megalkotásánálnemvettékfigyelembeazere-
detimagyarnevet (10%), tehátezesetekben
újmotivációvalkell számolni.A legtöbbeset-
ben azonban az eredeti jelentés megőrzése
tapasztalható.

Presinszky Károly egyrésztacsallóközihely-
ségnevek eredetéről, másrészt azok élőnyelvi
változatairól, mindennapi használatáról ad
ismertetést.Atérséghelységneveinekélőnyelvi
használatában a régió nyelvjárási jelenségei
mutatkoznak meg leginkább: a legerősebben
jelentkező jelenség a zárt í-zés, az á utáni
asszociatívo-zásésaszótagzáró l kiesése.Az
előző tanulmányhoz hasonlatosan a szlovák
nevekmegalkotásasoránhasználtfordítóistra-
tégiákbemutatásaisszerepel(sköztükszintén
atükörfordításdominál),teljesképetadvaezzel
a173településnévanyagáról.

Vančo Ildikó akisebbséginévhasználatés
az identitás kapcsolatát tárja fel egy esetta-
nulmányáltal.Arövid,deszükségeselméleti
bevezető után a romániai állampolgárságú,
magyar anyanyelvű személy elbeszélésében
szóesikanévrőlmintazönazonosságkifeje-
zésének egyik kulcsáról, valamint a tudatos
névválasztásról.

A fent ismertetett tanulmányoktól eltérően
azalábbiakegy-egy irodalmiműnévhasznála-
tárafókuszálnak.Peťovská Flóra rögtönegy,a
beszélő nevek egyik kincses ládájánakmond-
ható művet elemez, méghozzá Mikszáth
kálmánSzent Péter esernyője címűregényét.A
műben megtalálható nevek mindegyike bizo-
nyosszerepetrejtmagában.ígyazidegenhang-
zású nevek a humor és a szatíra kifejezését
szolgálják,alegtöbbnévpedigazegyénekvala-
mely(azolvasóáltalmegfejtésreváró)tulajdon-
ságánakvagycselekedeténektükrözői.

Polgár Anikó felfedi, hogy a devecseri
Gábor görögországi útinaplójában szereplő

antik nevek miként járulnak hozzá a szöveg
sokszólamúértelmezéséhez,az intermediális
dimenzióikkirajzolódásához.AMükéné domb-
ján címűverselemzésekormegállapítja,hogy
„akölteménynemcsakdevecserinekazantik-
vitáshozvalóújfajta,amoderngörögségfelőli
közeledésétpéldázza,hanemazantiknevek
használatának jellegzetes funkcióját, a név
sorsszerűségénekpoétikáját,illetveanévkul-
turális asszociációinak versbe ágyazását is
szemlélteti”(124.p.).Mitológiaésmakevere-
désénekértelmezéshezakulcsottehátéppen
anevekadják.

Az egyperces novellák névkészlete csak-
ugyantudatosésgroteszknévadásiindítékok-
ra vall a szerző, Örkény istván részéről is.
Benyovszky Krisztián aprólékos elemzése a
hermeneutikai és névtani vizsgálódási szem-
pontokbevonásánkívülafordításiműveletek
feltárását is tartalmazza, melyben a szlovák
nyelvű interpretációalapjátkarolWlachovský
fordításaiképezik.

N. Tóth Anikó a kortársmagyar irodalom
kétalkotása,aStern úr címűdarvasilászló-
novella, illetőlegaSinistra körzet címűbodor
ádám-novellafüzérantroponimáinakrejtelmei-
bekalauzoljaazolvasót.Anevekfelfejtésekor
hangsúlyozza azok „bűvkörét” és hangzásuk
esztétikaiszerepét,valamintaztatényt,hogy
az irodalmi szövegek értelmezéséhez nélkü-
lözhetetlenanevekjelentéseinekfeltárása.

AHogyan is szólítsam meg magam? címet
adta tanulmányának Petres Csizmadia
Gabriella.Asokféleönmegnevezésazénsze-
repvállalásait tükrözi, s a személyiség sokar-
cúságához, viszonyrendszereinek és identitá-
sának feltérképezéséhez vezet el. Az író úgy
vélekedik, hogy az autobiográfiai szövegek
önmegszólításaiönreprezentációkkéntfunkci-
onálnak,vagyéppenséggelazegyesnevekkel
valóazonosulatlanságazönértelmezéstnehe-
zíti meg, az énképet teszi töredékessé.
leszögezhető azonban, hogy mivel a név az
önazonosságjelöléséreszolgál,ezértszerepe
azautobiografikusművekbentagadhatatlan.

Hegedűs Orsolya másszempontbólközelí-
timegazirodalmialkotásoknévanyagát:vall-
ja,hogynémelyesetben,ígypéldáulazelem-
zettTerryPratchett-regényesetében isaszö-
vegkörnyezet teremti meg a név jelentését,
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azaza„kontextusfelőlnyerielanévazadott
funkcióját” (167. p.). Tehát a szöveg függvé-
nye, hogy egy kultúrkörben a személy- vagy
karakterneveketmikéntértelmezzükésolvas-
suk.Anevektípusaitelőszörkovalovszkyosz-
tályozásaszerintsoroljabe,majdazokatafor-
dításkontextusábanisvizsgálja.

ugyancsakanevekfordításávaléskulturá-
lis adaptációjával foglalkozik a kötet utolsó
tanulmánya,melyBárczi Zsófia nevéhez köt-
hető. lewis Carroll Alice’s Advanture in
Wonderland c.regényénekhárommagyarfor-
dítását, pontosabban azok tulajdonneveit
vesziszemügyre,shangsúlyozza,hogyafordí-
tássoránacélnyelvibefogadókfigyelembevé-
teleszükséges,sfőkéntagyerekkönyvekese-
tébencélszerűtlenaszószerintifordítás.

Anévkutatásokkiterjedésénekésdinami-
kusfejlődésénekékesbizonyítékaamegjelent
kötet.lapjaiszakmaiésegyúttalérthetőstílu-
sának, valamint tematikai sokszínűségének

köszönhetően élvezettel forgathatók. Az
ismertetett kutatások alátámasztják Hoff-
mannistvánazonmegállapítását,miszerinta
nevektémaköréhezsokféletudománykapcso-
lódik:mivelanévnyelvijelenség,anyelvpedig
azemberinemjellegzetesspecifikuma,ezért
különböződiszciplínákvizsgálatitárgyalehet.3

Megjegyezhetőemellett,hogyanévhasználat
kérdésénekjelentőségenemmúlikel,hiszen
az a mindennapok szerves része, ezért a
további vizsgálatok számára kimeríthetetlen
ésizgalmasteretbiztosít.

Tóth Katalin

170 könyvek

3 Hoffmann istván: Helynevek nyelvi elemzése.
segédkönyvekanyelvészettanulmányozásához
67. Második kiadás. budapest, Tinta könyv-
kiadó,2007,11.p.
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