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TanulmányokTanulmányok

ÖllÖs lászló

Anemzetielválasztásöröksége
ésazEurópaiUnió

lászló ÖllÖs 323.111
TheHeritageofnationalseparationandtheEuropeanUnion 172.4

32.019.5
061.1(4)

keywords:nationalseparation,masspolitics,nationalism,identity,publicopinion,interconnectedness.

Anemzetielválasztásegykombinációkövetkezménye.Apolitikapopularizálásátkom-
binálták az egyes kultúrákhoz tartozók politikai uralásával.mivel a felvilágosodás a
nemzetiidentitástnemsoroljaazuniverzálisemberiértékekközé,ámanemzetiiden-
titáskomplexidentitáskéntátvesziakorábbandominánsvallásiidentitáshelyét,annak
többelemévelegyütt,(smith2003)ésegybenapolitikatömegpolitikáváválásánakfő
identitásformájáváválik,azegyescsoportokfelettipolitikaidominanciamegszerzésé-
hezelkellettválasztaniőketegymástól.mivelpedigezeknemzeticsoportok,azelvá-
lasztásnakisnemzetinekkellettlennie.

Amagaskultúrapopulárissáválásával(Gellner1993,35–38.p.)ésatömegpolitika
kialakulásávalugyanisazegyeskultúrákközöttelvilegmegszaporodhatottésvalóban
megisszaporodottazátjárás.sokkaltöbbenérintkezhettekamásfélékkel,nemcsak
egykislétszámúszellemivezetőréteg,amelyikhasználtnyelve,alatinamúgyistávol
álltanépáltalbeszélttől.(Anderson1991,40.p.)

A nemzeti elválasztás helyes és szükséges voltát azonbanmeg kellett indokolni.
Hiszeneztatömegpolitikakorábancsakanéplelkénekuralásávallehetvéghezvinni.
Az érvekpedig csakúgy érnek valamit, hahatásukra a nemzetit nemcsaka vezető
kevesek,hanemavezetettsokaknagy többsége iskívül tudjaazegyetemesemberi
értékekkörén,ésvalamiolyasminektekinti,amireasajátnemzetbéliakármásnem-
zetbéliek rovására is jogosult. Ebben az esetben sikerülhet a nemzeti elválasztás a
megszaporodóegyénikapcsolatokellenéreis.

Anemzetielválasztásegyikeszközeanemzetivé tettállam.Azállamotanemzet
államánakkiáltjákki.immárnemazuralkodóésaprivilegizáltrendekállama,hanem
anemzeté.korábbantermészeteshatalmihelyzetnektekintették,haazuralkodómás-
honnanszármazott,sőtnemeseinekegyrészeis.Ezazállapotazonbanmegszűnika
nemzetivilágban.1 Azelválasztásnakköszönhetőenanemzetelismert tagjakerülhet
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családnevétazelsővilágháborúalatt.



2 JohannGottliebFichtefogalmazzamegaztazelvárást,miszerintanemzetnekhazafiakraés
katonákravanszüksége.(Fichte1995)

3 Jürgen Habermas még azt is lehetőnek tartja Guy verhofstadtnak az Európai Egyesült
államokcímmelmegjelentkiáltványakapcsán,hogyazeurópaiegyesülésügyébenazértel-
miségiekcsakkövetikapolitikusokat.(Habermas2012,87.p.)

4 Öllös lászló

csakpolitikaivezetőpozícióba,hiszenamásnemzetiségű–afeltételezésszerint–a
másiknemzetetképviselné.

Hogyanemzetállamapontosanmitisjelent,azattóladefiníciótólfügg,amellyel
megfogalmazzák,miisanemzetéskiisatagja.Ezpedigegybenaztismegadja,hogy
minemanemzetéskinematagja.Adefinícióakkorisanemzettagjánaknyilvánítja
azadottszemélyt,haőmásnemzetheztartozónaktekintimagát.ésakkoriskirekeszti
anemzetből,haazérintettmagátazadottnemzetheztartozónaktudja.Anemzetmin-
kétbevetteurópaidefiníciója:apolitikainemzetésakulturálisnemzetfelfogásaadefi-
niálókkezébeadjaazembereknemzetekhezsorolását.Ennekazelvnekazérvényre
jutásaválasztjaelegymástólanemzetihovatartozástésanépakaratot.

Atömegpolitikakorábanazonbanazállamnemzetállammátételenemelég.Atár-
sadalmatisnemzetivékelltenni.Ehhezanemzetikizárólagosságértékrendjérehan-
goljákazállamáltaldomináltésimmármindenfiatalrakiterjedőoktatásirendszert.

nemkülönbennemzetivéformáljaakulturálisintézményrendszert.Ezenbelülnemzeti
hangotmegütőtömegkommunikációsrendszerkülönösennagyjelentőségetnyer.Anem-
zetivéátírtmúltadjaaztaképet,amelyikmindenmegtörténteseménytanemzetirányá-
bamutatófolyamatnakmutat.Ajelenkiterjesztéseamúltraanemzetmindenegyszerű
tagjának isa történelmielhivatottságélményétkínálja.Ehhezképest jelentéktelennek
tűnikmásoknemzetiszabadságánakkorlátozása,vagyakármegtagadása.

mindezekműködtetéséhezazonbanazértelmiségnemzetielválasztásaisszüksé-
ges.szembenaközépkortanultjaivalazúj,nemzetiértelmiségmárnemkötődhetaz
államokfeletti latinosműveltséghezésakeresztényegyházhatárokonátnyúló intéz-
ményrendszeréhez,hanemanemzetállamszolgálatábakellállnia.

Az értelmiségieka középkorbankis létszámú rétegként az egyetemes latin kultúra
európaiművelőivoltak.(leGoff2004)Anemzetiértelmiséganemzetiirántelkötelezett,
aztébresztő,nemzetiharcábantámogatóképzettésnagyszámúréteg.2 Anemzetiküzde-
lempedigmásérvekmegfogalmazásáraésterjesztésérekésztetiaképzetteket,mintaz
aztmegelőzőkorszakban.őketamásországbeliekkelimmárnemkötiszorosanösszea
közöslatinműveltségésazáltalamegszerzettismeretek.Anemzetiküzdelembenvaló
elkötelezettségüksokkalerősebb.Anemzetikultúrafelemelésébenbetöltöttkulcsfontos-
ságúszerepük–azinkábbkivételnekszámítókeveseketnemszámítva–ígynemkap-
csolódottösszeazegyetemesszabadságnakésegyenlőségnekakülönfélenemzetiiden-
titásraiskiterjedőelvével.Példáulaszólásszabadságkérdésébenkiállnakazért,hogyaz
azéletmindenterületénmegillessemásnemzetbélipolgártársukat,denemazanyanyel-
vén,nohaazontudjaalegjobbankifejeznimagát,sőtadottesetbencsakazon.legfeljebb
amagánéletbélikapcsolataibanengedikbeszélni,deazállamihivatalokbanmárnem
vagycsakkorlátozottan,egyoldalúanszabályozzákanyilvánosfeliratoknyelvét,éspoliti-
kainyomásaláhelyezikaközéletegyesterületeinténykedőket,szűkítendő,sőtdurvább
esetekbenakármegtiltandóamásiknyelvhasználatát.3
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4 ismert példája napóleon kultusza Franciaországban. közép-Európában szinte mindegyik
nemzetnéltalálunkilyenhősöket.

5 szlovákiábanazellenzékiekkörébeniselhangzott,hogyvladimírmečiartnemszabadperbe
fogniéselítélnikétségestetteiért,mertőalapítottaazállamot.

a nemzeti elválasztás öröksége és az Európai unió 5

Anemzetielválasztásérvrendszerébenkülönösenfontosanemzetbiztonságkérdé-
se. A nyilvánosság előtt a többi nemzetmind potenciális veszélyforrás jelenikmeg.
(Glover1997,11.p.)sőt,ésezkülönösenfontos:egyeseknemcsakpotenciális,hanem
aktuálisveszélyforrásként.Azazolyanképjelenikmegazértelmiség,majdazőközve-
títésükkelaközvéleményelőtt,hogyegyesnemzetekazonnali veszélyt jelentenek,a
többiekpedighosszabbtávonmegbízhatatlanok,hiszencsakasajátérdekeiketköve-
tik,azokpedigmegváltozhatnak.

Atöbbinemzetmintagazdaságiuralomobjektuma,ésegybenforrásajelenítődik
meg.vagyaminemzetünkkerüldominánsgazdaságipozícióba,vagyazövék.Azállítás
lényege,hogyamásiknemzetbéliekáltalbirtokoltgazdaságiegységeknemfejlesztik
saját nemzeti identitásunkat, hanem veszélyt jelenetnek számára. A veszély akár a
gyarmatosításigisterjedhet,debármineműerősebbfüggőségasajáterőforrásokelvo-
násátésazidentitáseltorzításátvetítielőre.Amásnemzetbéliekugyanisasajátjaikat
helyezikelőtérbe,sajátnemzetükdominanciájánügyködnekagazdaságibefolyásesz-
közévelis.

Tehátelsősorbanazerőegyensúlyaz,amiszámít,mindenmásazerőviszonylatá-
banértékelendő.

nemzetiharc,egyéniérdekésanemzetielválasztás

Anemzetekküzdelmébenjátszottjelentősszerepszámosszemélyeselőnnyelkecseg-
tet.mivelpediganemzetekköztikonfliktustekinthetőa legfontosabbnak,anemzeti
harcvéltésvalósállapotaegyéniérdekkéválvaalegkülönfélébbegyébszabályokátlé-
pésétigazolja.Hiszenalegfontosabbküzdelemrőlvanszó,amimögöttatöbbiszabály
jelentőségeelmarad.Anemzetigyőzelemésnagyságideájánakerejeelnyomjaéselfe-
di az alkalmatlanságot, a hozzá nem értést és a belőle fakadó szarvashibákat, sőt
végülatiszteltnagyokközéemelhetiapolitikustakkoris,hasötétrendszereketszolgál
ki,felemáseszméketvall,4 vagyhaéppenazországfejlődésénekvisszafordításáratör.
5 Anemzetinagyságvíziójával,ésszomszédonaratottnemzetigyőzelemmelelfeledhe-
tőakorrupció,agyanúsmeggazdagodás,elkerülhetőkülönféletörvénysértésekfelde-
rítése.Afelelősségrevonásvégülanemzetellenitámadássá,azazpolitikaikockázattá
válhat,hiszenaközvéleményelőtta„győző”ellenfeleisemtisztázzákanemzetigyőze-
lemnekminősítetttettellentmondásait.

Anemzetiellenségképsikereselterjesztéséhezazonbanaharciképerejénélésa
vezetőkérdekeinéltöbbkell.Anemzetiharcvallóinakegymástóliselkellválasztaniuk
társadalmaikat. nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem kulturálisan is el kell
választani egymástól a korábban, például a középkorbanmég szoros kapcsolatban
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6 Jürgen Habermas az egymástól elválasztott nemzeti nyilvánosságok problémáját nem új
tömegtájékoztatási eszközökkel, hanem új szemléletmóddal látja megoldhatónak.
(Habermas2011,77–78.p.)

7 Perszeközösnyelvetbeszélőkisalkothatnaktöbbnemzetet,tehátkivételekezalólakritéri-
umalólisvannak.

8 Ezzeltermészetesengyengülneazelituralmaasajáténaktekintettnemzetitömegeifelett.s
veleegyüttazelituralmáraépülőnacionalizmusfelfogásereje.

9 Perszeakkorsemlehetetlen,haközösnyelvetbeszélnek.Azállamáltalközvetlenülvagyköz-
vetvebefolyásoltkulturálisintézményrendszerpropagandaerejenagy,ésképesegyirányba
terelniatársadalomnagyobbikrészét.

10 donaldHorowitzazegyenlőtlenségfeltételezésévelmagyarázzaazetnikaikonfliktusokérték-
rendialapját.(Horowitz1985,28.p.)

6 Öllös lászló

levőket.6 Ennekalapjaáltalábananyelvielválasztás.7 Eztanyelvidominanciamegte-
remtésévelpróbáljákelérni.Azegyiknyelvdominánssá,atöbbipedigalárendelttéválik
ahivataloséletésaközéletszintemindenterületén.Azállamiváválóiskolaiscsaka
kisebbségitköteleziatöbbségnyelvénekelsajátítására,atöbbségitnemakisebbségi-
ére.mégazolyantelepüléseken,régiókbansemmásahelyzet,aholegyüttélnek.Az
uralkodónyelvígyazelnyomáseszközévéválik.Akkoris,haéppenváltozikahelyzet.
Példáulazosztrák–magyarmonarchiavégévelamagyardominanciájátnemanyelvi
egyenlőségköveti,hanemaszlovák,aromán,aszerbnyelvdominanciájaváltjafel.

A nyelvi elválasztással pedig az egyes társadalmakban a többséghez tartozó so-
kaknakmegszűnikazaképessége,hogymagukalkothassanakképetaszomszédkul-
túrájáról,közéletéről,politikusaikálláspontjairól.

A kulturális elválasztás fontos eleme amár említett ellenségképzés. Amásik fél
múltjátolymódonkellbeállítani,hogyasajátnemzetbélieknekcsakanemzetiharc
tűnjékjárhatóútnak.Ezpedignehezebbensikerülhetneanyelvielválasztásnélkül.Ha
a többségiek számottevő része értene a kisebbség nyelvén, akkor megismerhetne
közösmúltjuknakazokkalatörténéseivel,amelyekmindannyiukjavátszolgálták.dea
sajátjaikáltalelkövetettigazságtalanságokat,ésembertelenségeketsemlehetneeltit-
kolni,illetvesokkalnehezebblennefélremagyarázni.közvetlenül,teháthazaiértelme-
zésésfélreértelmezésnélkülismerkedhetnénekmegamásnemzetbéliekmainézete-
ivel,álláspontjaival,javaslataival,kezdeményezéseivelésfedezhetnékfelavelükközös
céljaikat, érdekeiket. közvéleményeik ugyanis egymásba érnének, és részben közös
közvéleménytalkothatnának.8 Anacionálisindulatkeltés,manipulációlehetőségeielé
ígymagasabbkorlátokemelődnének, következésképpena vezetőréteg sokkal nehe-
zebbentudnámilitarizálnisajátnemzetiközvéleményét.9

még egy fontos következménnyel járhatna a közvélemények egymásba érése. A
nemzetek tagjai között a közvetlen kapcsolatok sokkal sűrűbb hálója szövődhetne,
mindazellenségképzésenalapulókulturáliselválasztásukesetén.nemcsakérdekala-
púgazdaságikapcsolatokróllehetneszó–jóllehetezekisnagyonfontosak–,hanem
azemberikapcsolatokteljesskálájáról.

csakhogynemaregionálistöbbkultúrájúság,hanemanemzetiellenségnekdekla-
ráltakkal szembenielkülönülésválikkövetendőpéldává.10 Példáulhavalaki szlovák-
kéntnyilvánosanhangoztatja,hogybeszélmagyarul,és ismeriamagyarkultúrát,az
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11 Azilyenmagatartásjellemzőpéldájaavisegrádinégyek,viszonya.különösenszlovákiaés
magyarországegyüttműködése.

12 Példáulacsehésaszlovákállamközösenlépfelaii.világháborútkövetőetnikaitisztogatá-
sokvédelmében.közbenaztsemhangoztatják,hogyanácinémetországtámogatásávala
csehhivatalnokokatéscsaládjaikatiskitelepítettékszlovákiából.Azesetjópéldájaazembe-
rijogokmegsértésének,haaztnyilvánítjáknemzetiérdekké.

13 EztállítjapéldáulAnthonyd.smith.(lásdsmith2003,254–261.p.)

a nemzeti elválasztás öröksége és az Európai unió 7

sokakszemébennemzetileggyanússá,tehátkevésbéértékesséválik.Anemzetiharc
értékrendjébenazolyan,akibecsüli,tiszteli,szereti,sőtakiakárcsaktisztelheti,sze-
rethetiazellenséget,lejjebbkerülazharcértékskáláján,mivelsokakszemébengya-
nússáválik.Anemzetéhezhűszemély,hacsakfeltétlenülnemmuszáj,nembeszélaz
ellenségneknyilvánítottaknyelvén, akkor sem,ha tudna, hanemamásikat próbálja
rákényszeríteniasajátnyelvehasználatára.nemhangoztatjaamásikkultúraértékeit,
hanemarramutatrá,mennyivelértékesebbazövé.

Együttműködésre azonban szükség van amodern, integrálódó világban. Egymás
segítéseviszontakkorválikelvárhatómagatartássá,haazzalsajátérdekeiketisérvé-
nyesíthetik a felek.11 nem tartják felelősnekmagukat amásik fél sorsáért, ha csak
abban az értelemben nem, hogy kihasználják őket, vagy éppen harcoljanak velük.
érdekkapcsolatesetébenköttetnekszövetségekafelekköztazérdekekhatáraiközt,
legyenekazokbármilyentermészetűek.12 deolyankapcsolatok,amelyeknyilvánosan
hangoztatottlényegeamásikértviseltfelelősségvolna,nemszületnek.Pedigteljesen
egyértelmű,hogydöntéseikkeljelentősen,esetenkéntmeghatározóerővelbefolyásol-
jáknemzetiszomszédjaikjelenétésjövőjét.

A felelősség elhárításának társadalmi értékké tétele vált az EurópaiUniónbelüli
szolidaritáshiányfőokává.AzEU-batörténőbelépéstisfőkéntérdekérvényesítésként
fogja fel számos ország politikai vezetésének jelentős része, valamint társadalmaik
többsége.sokannemisképesekmáskéntlátniakérdést.másokpedigabbanérdekel-
tek,hogytúlsokanneisváljanakráképessé.Hiszenanemzetilegfőbbértékkéeme-
lésetesziingataggáazegyetemesértékeket.

A nacionalizmus eszmerendszere nem független a felvilágosodás értékrendjétől,
hiszenszinténennekazidőszaknakagyermeke.komplexidentitásrólvanszó,amelyik
sokmindentmagábaolvasztakorábbandominánsönazonosság-formából,nevezete-
senavallásiidentitásból.13 ámafelvilágosodásnemkismértékben,éppenazegyház
politikaiszerepénekésavallásszámostételénekkritikájaáltalválikakontinensmeg-
újhodásának eszmerendszerévé. A harmincéves háborúmegmutatta, hogy a vallási
identitásközépkoriformájábannemcsakképtelenanagytársadalmikatasztrófákmeg-
akadályozására,hanemegyenesenazegyiklegpusztítóbbháborúeszmeialapjátadja.

Avallásiidentitásesetébenkésőbbislassan,akadozvahaladtazegyeshitekésval-
lásokhíveiköztiegyüttműködés.Anemzetielválasztáseztolyannáformálja,hogyaz
érdemben ne gátolja a saját nyilvánosság feletti dominanciát és ahol ezt fontosnak
gondolják, a nemzeti agresszivitás fenntartását, illetve felszításának lehetőségét. Az
agresszívnacionalizmuseszközeazállamokkezébenmaradt,ésrajtukáll,hogymikor
ésmennyireélnekvele.Ezpedigfenntartjaszomszédjaikbanaveszélyérzetet,hiszen
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14 JohnBreullyalapvetőenpolitikaiindíttatásúnaktartjaanacionalizmusideológiáját.(Breully
1998,309–316.p.)

15 TheFutureoftheUnion–Thelaekendeclaration.(PrEsidEncyconclUsionsEUroPEAn
coUncilmEETinGinlAEkEn14And15dEcEmBEr2001.)vagy:declarationonEuropean
identity(copenhagen,14december1973)

8 Öllös lászló

nincsenolyanbizonyosság,amelyikre támaszkodvamegakadályozhatnákaznemzeti
elnyomásukra irányuló esetleges törekvés kialakulását. A mostani állapot emiatt
továbbraisageopolitikaijátszmákállapota,amelyikbenazerőegyensúlyokolyanrend-
jeitpróbáljákki-ésátalakítaniafelek,amelyikazővéltnemzetiérdekeiknekmegfelel.
Elsődleges céljuk ígynemamásiknemzeti fejlődésének segítéseolymódon, ahogy
arraamásiknakvanszüksége,hanemlegfeljebbmásodlagosan–azazamennyibenés
amilyenmértékbenazmaguknakisvéltérdekük–kínálnaksegítségetésegyüttműkö-
dést. Az együttműködés az érdekek egyeztetésén és gyakran ütközésén alapul.
valamiféleösszetartozáséskölcsönösség,azegymásirántifelelősségígynemérheti
elaztaszintet,amisajátosságaikkalegyüttkovácsolnáegypolitikaiközösséggéőket.
Anemzetielválasztásdominánshatásamáigmegmaradt.14

korunkegyiklegfontosabbkérdése,hogyahuszadikszázadkétvilágháborújanyo-
mánazeurópaieszmeiségképeslesz-emegoldásttalálniakétvilágégésalapjáulszol-
gáló eszmerendszer, a nacionalizmus agresszív elemeinek problémájára. A kísérlet
sikere vagy sikertelensége a nacionalizmus eszméjétmegalkotó Európa egyik alap-
problémája.Hiszenkontinensünkállamaiéppenekét,magukáltalkirobbantottháború
általveszítikelkorábbidominánspozíciójukatavilágban,majdvállnakmásodrendű,
sőtesetenkéntsokadrendűtényezőkké.(coudenhove-kalergi1988,9–12.p.)Azontúl
tehát,hogyrákellenemutatnieháborúkuralkodóeszméjénekhibáira, lényegüketis
megkellenefogalmazni,majdakritikábóleredőenfelkelleneéslehetnevázolniannak
azeszménekazalapjait,amelyik,harejtetten is,detovábbéltetiahuszadikszázad
számosbaját.

Ahallgatás

Az Európai Unió eddigi történelme során egy íratlan szabályrendszer vonta meg a
korábbiválságidőszakbírálatánakhatárait.Eszerintafasizmuséskommunizmusesz-
merendszerétáltalánosanbírálnikell,ámpolitikailagnemillikszóvátenniatagállamok
jelenlegiagresszívnacionalizmusát,amígaznemeredményezsúlyoskonfliktusokat.Az
íratlanszabályszerintazanacionalista,tehátgyanús,akiamásiktagországbanmeg-
jelenőagresszívnacionalizmustbírálja,ésasértettek,leggyakrabbanasajátkisebbsé-
geikhelyzeténekrendezését,jogaikmegadását,sérelmeikjóvátételéthangosanszor-
galmazza.

Ahallgatásmértékeatöbbieknéluralkodópolitikaiközbeszédalappilléreinélhúzó-
dik.Ezekkritikájakívülesikazelfogadhatón.15 Afelekpolitikailagnembírálhatjákegy-
másnemzetfelfogását,akkorsem,ha lényegüket tekintve térnekelegymástól.nem
lehetpolitikaitémaaz,ahogysajátnemzetimúltjukatlátják,akkorsem,haamásikfél
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a nemzeti elválasztás öröksége és az Európai unió 9

meghódításának,elnyomásánakidőszakaittekintiktörténelmüklegdicsőbbpillanatai-
nak.ígypedignemlehetközösenvallottamúlt,csakegymásmelletti,sőtesetenként
egymással szembeni. Az együttmegélt történelem csak a kritika közös szempontjai
alapjántehetőközössé.

Afelfogás legfőbbgyengéjetehátpusztánnemahelytelenálláspontbanrejlik,az
állásponthelytelenségéreugyanisnyilvánosvitábanrálehetnemutatni.Hanemahall-
gatásban, sőt hallgatás értékké emelésében. általa ugyanis éppen a nyilvános vita
válikhelytelenné.Ahallgatáspedig,mintatörténelemsoránszámtalanszormegmutat-
kozott, nema nemzeti agresszivitás híveit csendesíti el. ők továbbra ismondják és
teszikamagukét.Ahallgatáséppenakritikusaikszájátfogjabe,valamintazérintette-
két,azokét,akikazagresszivitástmegszenvedik.Ahallgatáskötelezettségeőketteszi
gyanússá,rólukállítható,hogyhangoskodásukkalveszélyeztetikazeurópaistabilitást,
azokhelyett,akikjogaikat,nemzetiszabadságukatsemmibeveszik.róluksugallható,
hogyvégsősoronországaikszétveréséretörnek,hiszennemmaradnaknyugtonajelen
prosperitástígérőkorszakában.éppenezértrendkívülióvatossággalkellkezelnibíráló
szavaikat,valamintnemzetiigényeiket,éssemmiképpensemszabadtúlnagynyomás
aláhelyezniországaikvezetőit.

Azegyensúlyésstabilitásfenntartásaazelsődlegescél,nemaproblémalényegé-
nekmegoldása,nevezetesena többségnemzetikizárólagosságánalapulóértékrend
megváltoztatása,apolgároknemzetisokféleségének,valamintösszetartozásánakaz
összekapcsolása,ésperszeafolyamatrészekéntazérintettkisebbségeknemzetisza-
badságánaksegyenlőségénekbiztosítása.

Ajelenagresszívnacionalizmusairólfolyópolitikaivitanélkülazonbannemváltoz-
nakmeg azok a nézetek s előítéletek, amelyekre az egyes nemzeti agresszivitások
támaszkodnak.változásnélkülpedigtovábbélnek,majdelőtörnekmindenválsághely-
zetben.

múltésjelen

Amúlt asszimilálása azért fontos része a jelenbéli nemzeti elválasztásnak,mert ha
ugyaniskiderülne,hogyvoltak,akiktöbbkultúrábóltáplálkozvaváltaknagyokká,akkor
ennekelőnyeiésméltóságaamaiakszámáraisvonzóváválhatnának.Asszimilálásuk
viszontaztüzeni,hogyasajátnemzetikultúrájaaz,aminaggyátesziazembert.más
elemekkelkiegészítveazishozzáfűzhető,hogyamásikkultúraegyenesenveszélyes.
Ellenőrzésmentesterjesztésetehátkockázatos.Akörittzáródik:ennekokánamúltés
perszeajelenasszimilálásánakmegkérdőjelezéseisveszélyesanemzetre.

Aküzdelemamúltértajelenküzdelmeinekrésze.Akérdés,kifoglaljaelamúltat,
és ki teremthatékonyabbpropagandaeszközt belőlemindotthoni,mindnemzetközi
vonatkozásban.Azadottnemzetekköztikapcsolatotugyaniselsősorbananemzetközi
erőviszonyok függvényeként látják és láttatják, nempedig a két embercsoportnak s
azoktagjainakanemzetiszabadságonésegyenlőségenalapulóméltányosegyüttmű-
ködésegymástsegítőeredményének.

Aközépkordinasztikuskonfliktusainaknemzetivéváltoztatásaazatörténelmiörök-
ség,(smith2004,201.p.)amiakésőbbmegszületőnemzetállamalapjalettEurópa
nagyrészén.Ezértaránylagkönnyűolymódonbeállítaniezeketakonfliktusokatminta
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16 Elméleti alapját Thomas Hobbes emberképe adja. valamint társadalmi következménye, a
többiekkel valóegyetértésreésegyüttműködésrecsakcsekélymértékbenképesszemély.
ámez a koncepció egyik kritikusa szerintmódszertani hiba következménye. (lásd:kraus
1993,308–309.,310–319.p.)

10 Öllös lászló

nemzetielnyomáselleniküzdelemrégebbiformáját,illetveanemzetinagyságszületé-
sét.Ajelenkonfliktusaimegjeleníthetőkmintarégiekmintegytermészetesfolytatásai,
elkerülve annak a lehetőségét, hogy a nép nagy része felismerje: itt valami újról és
nagyongyakranigazságtalanrólvanszó.nem,vagynemcsakasajátjaiknemzetisza-
badságáról és egyenlőségről, hanem egyben esetenként elsősorban mások nemzeti
elnyomásáról.Haazonbanakonfliktusrégiként,sőtősikénttüntethetőfelahazainyil-
vánosságelőtt,akkorelmoshatóazjelenbéliagresszívszándék.(smith1986,210.p.)
Hiszen a másik nemzethez fűződő viszony egy évszázadok óta billegő erőegyensúly.
(Giddens1985,116–121.p.)A jelenharcacsaka régiküzdelemegyújabb fejezete.
(simms2014,33–34.,218–219.p.)Akonfliktustörténetiségeegybenelkerülhetetlen-
ségét is bizonyítani hivatott a tömegekelőtt.nemvezetőikmásokuralására irányuló
szándéka,ésegybensajátjaikfelettidominanciájukmegszilárdításánakakarataazoka,
hanemazősihagyomány,melynekrészeatermészeténélfogvaagresszívmásiknemzet.
Avezetőkkövetéseaharcbanezértalternatívanélkülikötelesség.olyanvilágugyanis,
amelyikbenvalamifélenemzetiigazságosságmenténrendeznéknézetletéréseiket,nem
jelenikmegelőttük.sokakbantámadfelazegyüttérzésamegalázottmásnemzetiségű-
ekiránt,ámazuralkodótóllényegébeneltérőnemzetidoktrínahíjánemberségükalter-
natívátnemkínál.mindenkorelnyomásakiváltjatöbbekrosszallását,sőtazelnyomot-
takmegsegítésénekszándékátiséletrekelti,ámanélkül,hogyazújrendalapelveimeg-
fogalmazódnánakéselterjednének.Azilyensegítségenyhítiugyanazemberimegaláz-
tatást,embereketmenthet,sorsukon fordíthat, tehát jelentőségenagy.áma fennálló
rendetmegnemváltoztatja.Ahhozazújrendalapelveiszükségeltetnek.

Azotthonihelyzetafolyamatoskészenlétállapotakéntjellemezhető.kétideológiai
tartóoszlopraépül.Azegyikanemzetköziviszonyokolyanjellemzése,amelybenavaló-
ságbanazerőszámít.Ajogésazigazságosságcsakazerőpropagandisztikuscsoma-
golása,azfontosdöntéseknélnemezekazértékekameghatározók.

Amásikapotenciálisellenséggelszembenibizalmatlanságfenntartása.Anemzeti
elválasztásrévéntáplálhatókazokazelőítéletek,amelyeksegítségévelfolyamatosan
fenntarthatóaveszélyérzet.Aveszélyérzetsegítségévelpedigasajátnemzetinyilvá-
nosságelőttigazolhatóakazokadöntésekéscselekedetek,amelyekmásoknemzeti
elnyomásárairányulnak.Ezzelaztiselérhetik,hogyavezetőrétegentúlazegyszerűpol-
gárokiselvárjákmásoknemzetialárendelését.magukisindokoltnaktartjákazolyan
beavatkozásoksorát,amelyekmásoknemzetialávetésétcélozzák.ésperszeelfogad-
jákazalávetéshezszükségesintézményekésszabályokmegszületését.Azt,hogyezek
asajátnemzetiszabadságukatiskorlátozzák,afolyamatosanfenntartottveszélyérzet
feledteti.Anemzetiharcszükségességeanemzetközikapcsolatokbanéltetiatermé-
szetiállapototmégaszerződéselméletifelfogásszerint is.16 Atöbbirelevánsfelfogás
pedigigazolvalátjaaztazemberképet,amelyikagresszív,delegalábbisérzelmilegés
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17 JohnArmstrongkifogásolja,hogyanacionalizmusvizsgálatasoránelhanyagoljákanemzeti
identitáspszichológiaiszempontjait.(Armstrong1995,42.p.)

értelmilegisirányíthatólénynektartjaazembert.17 Jelenállapotábanazagresszívnaci-
onalizmussegítségével.

Anemzetimúltkritikaiértékelésénekazelnyomásnemzetijellegénekbírálatárakell
épülnie.általábanarenditársadalomésállamkorábbibírálatasemaztjelentette,hogy
azeurópairendiségenbelülmeglévő,ámazázsiairendszerekbőlhiányzószabadságot,
aszabadságúgynevezettkisköreitvontavolnakétségbe.(kivételtéppenrousseau,a
jakobinizmus,majdaszámosanemzetielvreépülőmoderndiktatúrajelentett.)Akri-
tika egyik központi következtetése nem az egyén szabadságának szűkítése, hanem
éppenbővítésevolt.ámezbeleütközöttazegyénnemzetisajátosságánakakorabeli
nemzetfelfogásszabtakorlátaiba,miveléppenazújonnanszületőnemzetállamköz-
pontielvekívülmaradtazegyetemesemberijogoksorából.Ahiányábólfakadórelati-
vizmuspedigvisszahatott,ésmaisvisszahatazemberijogokra.

Anemzetiérdeknézőpontjábólvizsgáltemberijogielvrendszerazemberijogokszű-
kítésétismegengedte.megtűrteazemberiszabadságjogokuniverzálisjellegénekésa
rabszolgaságnakazösszeillesztését,valamintagyarmatosítást,ésperszeanemzetté
válásútjárarálépetteurópaiaknemkisrészéneknemzetielnyomását.

Akritikaazonbanéppenazutóbbijelenségetnemérintette.AzEurópaiUnióugyan
érzékeliaproblémát,ámanemzetállamiságkülönféle felfogásainakmeglétérőlhall-
gat.Anemzetikisebbségekproblémakörétígyelsősorbanbiztonságpolitikaiszempont-
bólvizsgálja.Azazelsőrendűszempontjanemazadottembercsoporttagjainaknemze-
tiszabadsága,hanemazakérdés,hogyesetlegfeltételezhető-evalamifélebiztonság-
politikaikockázatazeurópaiállamokhatárairanézveazadottnemzetikisebbségmeg-
maradásáhozésnemzetifejlődéséhezszükségesjogokmegadásakor.Akérdésilyetén
megfogalmazásánálpedigszintemindigigenaválasz,hiszenmindigelképzelhetővala-
miféle válsághelyzeta távoli jövőben,hanagyonelakarjaképzelniazember.Amai
nemzetállamokegyrésze–kisebbségeiktartóselnyomásábanérdekelt–vezetőiper-
szemindentmegtesznekeképmegerősítéséért,ésáltalaabiztonságpolitikaiszemlé-
letmóddominanciájánakmegtartásáért.általaazonban,havalamivelcsendesebben
is,deéletbenmaradanemzetiharc ideológiájaésveleanemzetielválasztásérték-
rendjeésgyakorlatánakfontosabbelemeiazEurópaiUniónbelül.

Az elválasztás hatalmi értelme a társadalom uralása a tömegpolitika korában.
Ugyanakkor elsősorbana vallási identitás többeleménekhasználatával a hagyomá-
nyostársadalmiegyenlőtlenségfenntartásáraisalkalmasnakmutatkozott.Anépeta
néplelketkifejezővezetőakáramoderndiktátorésnemzetvezető,akárahagyományos
király, császár és cár, valamint segítői amodern vezetőréteg, illetveahagyományos
rendek,anemességésapapságképviseli.

Anemzetinyelvésaművelődésereje,anemzetivévált irodalomésművészet,a
nemzetikonfliktusok,köztükaháborúkélménye,amelyekbenmáratársadalomjelen-
tősrészétmegmozgatótömeghadseregekküzdenek,lehetővétette,hogyanemzetifel-
szabadulástösszelehessenkapcsolnianemzetielválasztással.

a nemzeti elválasztás öröksége és az Európai unió 11
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18 Akultúrapolitikaijelentőségérőllásd:Greenfeld2006,135–144.p.
19 Anacionalizmuskétarcúságáróllásd:spinner1994,142–143.p.

12 Öllös lászló

Anemzetielválasztástehátatöbbinemzettőlérkezőinformációkzömétegyszűrőn
keresztül engedi a kulturálisandominált közeghez. Ennekegyikeanyelv, amásika
nemzetivéalakítotttörténelmimúltéskulturálisjelenmindenegyébfelettállópartiku-
láris perspektívája.18 Ezek hatalmi kifejeződése a nemzeti politika központivá emelt
mértéke,abárkivelszembenérvényesítendőcsoportcél:anemzetiérdek.Azelválasz-
tásrévénnemzeticsomagolásbalehetburkolnimindazt,amitanemzetiérdekmentén
átakarnakvenniatöbbiektől,valamintsúlyosbírálattalilletni,sőtkorlátozniazt,amit
nem.Azelválasztásperszenemlehettökéletesmodernvilágunkban,ámazismétlődő
nemzetikonfliktusokeszközöketadtakanemzetibizonytalanságtudatánakfenntartá-
sához.19

Ezzelazerővelanemzetköziséghirdetőisemtudtakmitkezdeni.nemvoltakképe-
sekolyannyilvánosságotteremteni,amelyikakárcsakmegközelítettevolnaanemzeti
elválasztás által feldarabolt nyilvánosságok erejét. Az európaiak összetartozásának
elméleteitmegalkotó gondolkodók igyekeznek számba venni azokat az értékeket és
érdekeket,amelyeketközöseknekvélnek.(lásd:Habermas2005.)deezekhatásakor-
látozott.

ámamennyibenazegyeskultúrákróllefejtjükazelválasztásideológiaiburkát,akkor
láthatóváválikazasűrűháló,amelyikösszefonjaazeurópainemzetekkultúráit.Eza
látványnemteszikevésbénemzetivéőket.különösfigyelmetérdemelnekazok,ame-
lyeketegymástólvettekát,ezzelisbizonyítva,hogymennyireértékeséselőnyösvolna,
ha ellenségeskedésüket abbahagynák, együttműködésüket pedig felújítanák.
szemléletmódjukmegváltoztatásasemmitsemvonnaelteljesítményükből.

semabból,amitmagukindítottakútjára,sempedigabból,amitmásoktólvettekát,
éssikerrelalkalmaztak,sőttovábbfejlesztettek.semabból,amiezekközülazeurópai
köz javát, fejlődését,emelkedésétszolgálta,sempedigabból,amigyötrelmet,mások
nemzetiésemberielnyomásátésEurópaglobáliselőnyénekelvesztéséteredményezte.

Azeurópainemzetekkapcsolatainakhálójabüszkévé tehetmindeneurópaitegy-
másnagyszerűteljesítményeiiránt,mivelazokatjavarésztmagukisátvették.ésmél-
tánérezhetnekszégyentapusztításértéselnyomásért,hiszenaztis.
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lászló ÖllÖs
THE HEriTAGE oF nATionAl sEPArATion And THE EUroPEAn Union

intheeraofmasspolitics,inordertobeingabletogainpoliticaldominanceabove
individualgroupsitisnecessarytoseparatethemfromeachother,andasthese
groups are national groups, the separation must be national as well. As high
culture has become widely popular and the transit between cultures could
theoreticallymultiplyandithasmultipliedindeed,thereforeseparationhadtobe
culturalaswell.itsinstrumentsarelanguageseparationandenemybuilding.But
ifwepeelofftheideologicalcoverofseparationfromtheindividualcultures,the
dense web interconnecting the cultures of European nations becomes visible.
Equallyinapositive,andanegativesense.
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A.GErGEly András

nemzetiön-kolonializációésretribalizáció
(Amindenkorikozmopolitahatalomelvitatásáról)

András A.GErGEly 321(439)
nationalself-colonizationandretribalization.contestingtheall-timecosmopolitanpower 323(439)

94(439)

keywords:Hungary,politicalsystem,historyofpower,examinationofpoliticalhistory,democracyandruling,
politicalrulingandthemarket,apparentequality,falsepluralism.

demokráciaelmélet,közép-Európa,neotörzsiesmintázatok…–akorszakoskorkérdé-
sekegyiksajátosmezőjébenkeresekválaszokat,melytávolságtartóanleírva(lévénpoli-
tikaiantropológus,dekortársjelenbenkritikusanreflektálókutatóinkább)anempoliti-
kai politikával ésnemracionális teóriával jellemezhető.Tézisemszerint1 amaimagyar
politikaifelhőkakukkvárbanzajlómenetrendformálásésbázisépítéshistorikusképzete-
ketébreszt,nemcsupánamagyarszabadságharcosság,forrongásnélküliforradalom,
kreáltellenféllelszembenikiállásdiskurzusábanvagyuralkodásielőképek,történelmi
paralízisek fölújítását tekintve, hanem olyan akut konfliktusdimenziókban is,mint az
európaiság/neotörzsiség dilemmája, a „kívül-belülről” rendszerváltás programja, a
hegemón doktrínák társadalomra erőszakolása kvázidemokratikus hivatkozásokkal,
vagyisegy (nemEurópától függő, sőt vele szembe ismenő)újgyarmatosítási korszak
tünetegyüttesével jellemezhetőpolicy.máskéntszólva:a visszatörzsiesedésésbelső,
öngyarmatosító, refeudalizáló akaratérvényesítés szimbolizmusainak és attrakcióinak
rövid,válogatásértékűszemlézéséretörekszem,nemteljesenelméletmentesen…

Acentráliserőtérrendszerlogikája–versusrendezettanarchia

Amagyarországihatalomtörténetetévszázadokótakettőskarakterjellemzi:protekto-
rokraépülő, adminisztratív szervezettségű rendiesdöntéshierarchia, olykormegszál-
lókkal egybeértve, illetve különalkukra korlátozódó, nemracionális szerveződésű,
eklektikusuralomgyakorlás,melykorszakosanésciklikusanfonjaátmegátegymást.
Apolitikai piac haszonelvű racionalitásaésaszervezett szervezetlenség uralmielve
küzd folytonosan–ezek letteka legelemibb tradícióiaközép-kelet-Európátbelengő

1 E szöveg előadás-rövidségű változata elhangzott azmTA Tk Politikatudományi intézete, a
Babeș-BolyaiEgyetemPolitológiaiTanszéke,asapientiaEgyetemésamagyarPolitikatudo-
mányiTársaság2013tavaszánrendezettnemzetközikonferenciáján.
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uralkodóeszméknek,nemcsakalegújabbkorokban,deszámoselőzőváltozatbanis,
amikorprepolgáriésposztfeudálislogikákküzdelmesszázadaitjellemeztékilyesfajta
alapnormákvagypolitologikaimintázatok.

Ahistorikuselőképeketcsakelnagyoltanhivatkozva–lettlégyenmagyarországonés
a környező régióban bármily toleráns a központi hatalom –, az érdekek terénmindig
monopolizáltmaradtazuralkodókteljhatalma.Atársadalomörökösfüggéseefőhatalom-
tólévszázadokótatotálisvolt.Acivil társadalomérdek-képviseletiszabadságapediga
legkegyelmesebbkorszakbanismaximálisanalárendeltmaradtazeszmei„összérdeket”
(királyságot,birodalmat,nemzetet,pártállamot,demokráciát)képviselőaktuálisuralko-
dónak.Adespotizmusésarobot,azoligarchiákésabürokratikusautokratákviszonyaa
társadalomhozamodernitás(avagyafelvilágosulás?)révén(ésszámosidőszakábanis)
meghatároztaapolitikaicentrumésazalárendeltszférákkapcsolatát.

Holagresszív,holbürokratikus,ritkábbanpiaci,katonai,gazdasági,ésalegritkáb-
banetnikaikoordinációvirágzottetájon.detaláne„tiszta”képletekésberendezkedé-
si típusok között sem találhatjuk pontos megfelelőjét az államszocialista irányítási
modellnek, sem ezt a mintázatot követő posztszocialistának. megfontolandó, hogy
miközbennapjaink„rendszerváltó”állampolgáraisfennenóhajtjaazállamibeavatko-
zástisztesmértékét,skeresia„gondoskodóállam”kegyeit,ahatalomgyakorlásesz-
köztára,szervezetiésmódszertanilogikájavégképpfölismerhetetlennévált.illetőleg:
ami látható,aznem logikus,nemszervezett,nemracionális,sőt,éppellenkezője:a
gondoskodáshiánya,vagyméginkábbacolosseumiviadalokmiliőjejellemzi,láncos-
kardosagresszorokkaléskiéhezettvadakkalszembesítvea„self-made-man”mentali-
táspiacképességét,politikaiharcedzettségétésesélyeit,lásdpiacikapitalizmusmint
a korai tőkefelhalmozás kegyetlen korszaka, vadkeleti vadnyugat dicső genezise a
posztkommunistakelet-Európában,vadkeletésvadnyugatközötti idea-vadászok tér-
ségfelügyeletitörekvései,poszttrianoniparadoxonoktérnyerése,patológiásamnéziaés
historikuskonfabulációk,avagy(kapitányágnesésGábormostkeletkezőalapmunká-
iban,GyörgyPéterÁllatkert Kolozsváron. Képzelt Erdély kötetében)a„szellemiterme-
lésimódok”újkorszakainakleírásait...

magyarországéskelet-/közép-/köztes-Európahatalmiszféráibantörténetilegföl-
váltva jelentkeztek amegkérdőjelezhetetlenül „demokrata” hatalmak és a vállaltan-
harsányannyíltdiktatúrák.Politikaikultúránkbanugyanakkoralehetőségek(illetveföl-
tételek)egyikkonstansnaktekintettirányaatradíciótartás volt,mellettemindigelvárás
maradtazuralomracionalitása,áttekinthetőségeésdemokratikus legitimáltsága,az
uralomellensúlyainakéstársadalmivitathatóságánakszavatol(tat)ása.Errőlésanyu-
gatitípusúpolgáriracionalitáskonvencióirólBibóistvánszinteegészéletműve,aBibó
utánihazaitársadalomfelfogásokkönyvtárnyitömegeszól,lehetetlenvolnaahivatko-
zásoközönétideidézni…,deamiennélisfontosabb:alegitimitásjátszmáinakésatör-
zsitársadalmakraolysokhelyüttpárhuzamosanisfölfedezhetőuralmimintázatainak
oppozíciós logikája egyformánsérülnilátszik,hiszsembeláthatóésszerűségikonven-
ciók,semrelevánstársadalmi jóváhagyásiszertartásoknemhordozzákimmárminá-
lunkahatalmifennhatóságjogosultságait.megvanperszeennekisazuralmitradíciója
a magyar és kelet-európai históriában, de egyetlen korszakban sem nevezték
érdemi/legitimfogalommentén„demokráciának”azt,amifölöttébbemlékeztetaklán-
rendszerekfelülrőlszervezettbelsőanarchiáira.FÓ
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Apolgárinemzetépítéskorszakábanszerteezenatájonértékelvvolt–mindkon-
zervatív oldalon, mind liberális célok szempontjából –, hogy a társadalmi tagoltság
áttekinthetőségenecsupán„fölülről”váljéklehetővé,hanemaz„államtagok”számá-
ra,magáta társadalmatalkotóegyedek felőlnézve isátláthatómaradjonapolitikai
berendezkedésmikéntje.mindamakrotársadalomra,mindpedigahelyitársadalmak-
ra,településiközösségekrevonatkozódemokratikusállampolitikairendezőelvekmeg-
kívánták, hogy a központi kormányzati szféra és a helyi hatalomegyként tekintetbe
vegyealokalitásigényeit,érdektörekvéseit,értékeitéscéljait,köztükakárszimbiózis,
delegalábbisvalaminőinterakcióállandósuljon.Evvelapolitikaihatalomegybensaját
legitimációjátisbiztosíthatta,vagyiskiérdemelhetteatársadalmijóváhagyás,azállam-
polgáriengedékenységmindennapiformáit,sezúton(elvben)kormányozhatóvátehet-
teatársadaloméletfolyamatait.demitörténtolyankor,haahatalomnemtetteadol-
gát,vagyelnyelteatársadalmimozgásdinamikákenergiáit, lenyúltaracionalitásait,s
beavatkozottönérdekementén,vagyecélszentesítéserévénacsoportérdekekkiját-
szásáratörekedett–mégpedigjóeséllyelasikerjegyében?

A magyar történet kiemelkedő korszakaiban ilyenkor rendszerint demokratikus
mezbeöltöztetettdiktatórikuseszmékkaptaklábra.Eztleplezendőamindenkorihata-
lom valamiféle konzekvens hagyománytartásra, netán fölvilágosult liberális múltra,
vagyéppforradalmasmegújuláskontinuitásárahivatkozott.segyúttalarra:a „haladó”
gondolkodás elvben mindig racionális.Evvelkisajátítottavalamelyrész-racionalitások
egészét és rávetítette ezt a hazai fejlődésfogalomra, a „haladás” eszményére és a
továbbjutáscélképzetéreis.deminttudjuk,éppenarész-racionalitásokelszenvedői,a
társadalmiperifériákravagymarginalitásokbakerültekválaszolhattakcentrumaiknak
alegkevésbé,akárelvitatvae„centráliserőtér”-logikaelfogadhatóságát,akárkikerülve
ebbőlakoncentrikusmechanizmusbólamobilitáseltérőútjai,alternatívkísérleteivagy
pusztamigrációrévén.

Úgyvélem:amagyargondolkodástörténetbenaliberálisésszocialistareformerek
mindigkitartottakamellett,hogyegyedülazáltalukelképzelttársadalmistruktúraraci-
onalizálható, egyedül az ő uralmi „dialektikájuk” jogos. Amai társadalmi változások
idejénsincsezmásképp–acselekvő,mozgalmárvagyirányítószemélyiségeköncsa-
lássalélikát,immárajobboldalon,hogypatetikusreformterveiknyomán,tőlükeredő-
en és általuk felügyelten változik a társadalom, amely önként és dalolva jóváhagyja
uralmukat.A„jóváhagyás”aktusa,vagyisalegitimitásmértékeésesélyelegtöbbször
aszerintváltozik,kikerülaz„ellenfél”vagy„ellenség”kategóriába,kirőlállíthatókiaz
„önérdekűkisajátító”vádirata,kihajlandómegfontolniekaraktergyilkosságáldozatai-
nakvédekezési szempontjait, kinekkényelmesebbvagyveszélyesebbbehódolniaés
tapsolnia,semmintvitatniaéscivilellenállássalválaszolniamindenneműhatalmiindo-
lenciára. merthogy ennek révén a centrummegapolitikája könnyedénmegalkotja a
magacentráliserőterét,vagyiserőszakintézményét,sezáltalkijelöliamahatárokatis,
melyekentúlmárcsakaperifériákérdektelen,küzdésképtelenvagyéppdirektmódon
leigázandótérségei(alkalmasint„gettói”)találhatók.Ebbenaz„újbeszél”politikaireto-
rikábanamindenkoriellenségképakártartós,akárnapranapváltozólehet,ámavál-
toztatáskondícióinemcsupánahatalmierőfölénytől függenek,hanemaperiferizált
politikaitérbőlfeltörekvők,máskéntgondolkodók,ellenállókönállótérformálóerejétől,
célrendszerétőlis.ígyhátacentrum/perifériamakropolitikaiosztottságottükrözőkép-

FÓ
R

U
M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVII. évfolyam

  2
0
1
5
/4
, S

om
orja



18 a.Gergely andrás

letenemzetiszíntérenvagyakárkistérségi/nagyregionálisszcénában ishasonlókép-
penjelenikmeg,amirészbenesélytisjelentaközpolitikaikeretekkijátszására,részint
viszonthosszabbtávra is,mintegy„politikaikultúraként”stabilizáljaafennállóviszo-
nyokat.ilyenközegbenaplebejusdemokráciát,polgáritöbbpártiságot,konszenzusos
partnerséget, szolidaritással vegyesegyüttműködést jószerivel attól sem lehet várni,
aki mindezen értékrendtől kellő távolságban kívánja meghatározni önmagát, akár
kívülrőltekintarendszerremagára,akárbelülkeresipillantásahorizontját.

„külsőkényszer”ésbelsőmodernizációmintintegrálóerő

Amagyarreformkor,a19.századelsőharmadaótaeszmeiéspolitikaipárturalomesz-
közea„mindenáronhaladás”elve.Evvelszembenaciviltársadalomértékekteremté-
sében,átmentésében,szokásokmegőrzésében,tradíciókápolásábanfogalmazzameg
feladatát.Eza liberális-kozmopolita-nemzetkerülőéshazafiú-hagyományőrző-nemzet-
építődichotómiaváltnapjainkpolitikaihuzivonijánakmeghatározóérveléstechnikájá-
váis.Azértékkonzervatívmentalitás(szembenapolitikailagkonzervatívuralmigyakor-
lattal)ugyanakkorazindividuálisszabadságjogokpéldáira,nyugatimintáira,előképei-
reépül,azállammindenhatóságábangyakortakételkedik,apolitikusokszabta„hala-
dás”külsőkényszerétpedigelutasítja,nemisbeszélveadeklaráltanpolitikai-konzer-
vatívétosztól.Eza„külsőkényszer”olykormegszállóhatalom,olykor iparosításvagy
„modernizáció”formájábanjelentmegszertenyugat-Európábanésakelet-európaitér-
ségekben is–mindenesetre rendszerint olyanerőszakformaként, amelynekértékei-
hez,céljaihozsohasemvolt/lettközeigazánatársadalomszámottevőtöbbségének,
vagyiselutasításanemzetépítőfeltételmaradt.Enemlegitimálturalomeszközeiközött
azonban nemcsak diktatórikus módszerek, hanem a konzervatív eszmék és a régi
monopolisztikusuralmigyakorlathagyományaiisottvannak.Adiktatúrákkönnyen-fel-
ismerhetőségemellettazigaziproblematikáváatársadalmiaktoroksokaságaszámára
éppenazválikezesetekben,hogyföllehet-ekelni,szabad-eharcosküzdelembekez-
deni,slehet-eintoleránsmásságokatvizionálniakkor,haa„közjó”és„közérdek”elvé-
rehivatkozóközpolitika látványosanszembemegyéppenmindennel,aki/ami „köz”,
közös,közérdekű(azaz:„lehet-eanépetleváltani”?).Atársadalmivágyképekannyiban
viszont gyakorta közösek, hogy nem kívánják elfogadni a közhaszonra hivatkozó
magánhaszon-építés manipulációs stratégiáját, így a struktúraformáló törekvéseket
semadiszkurzívtérben,azújnacionalizmusstratégiájátegyújintegralistatérben,sem
atradicionalistaértéknormákat(vö.európaiság)aszimbolikustőkefolyamatokhátteré-
benstb.

mástársadalmiideákterénugyanakkoratransznacionálisnormákképviseletenem
kapottstabilbázist.Anapjainkbanfolyó(smegelőzőleganyolcvanasévekbeli)civiltár-
sadalmipolitikaiengedetlenségnövekedésévelintenzívebblettazerkölcs,amagatar-
tásinormák,aszubjektívmotivációkésakisközösségicsoportértékekkereséseis.A
múltatvégképpeltörölnicsakisanormákésértékekleradírozásávallehet–ezpediga
civiltársadalmaklegfőbbérdekelveitveszélyezteti.Ezértlehetetlenminálunkatradíci-
ópusztítópolitikaihatalomlegitimméválása,deugyanakkorezértlehetségesapusztí-
tástradíciójárahivatkozómentalitásmegtűrése,elfogadtatása,támogatásokelnyerése
iselegitimközellenség-szerepektartósításavagyújragenerálásaáránis.Amúltvizsgá-FÓ
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nemzeti ön-kolonializáció és retribalizáció 19

lat, s közben a jövőépítés vallása ugyanakkor olyan jelenkori stratégia formáját ölti
állampolitikairendezőelvgyanánt,minthaannakeszköztáralegitimmódon,sőttársa-
dalmijóváhagyással(vö.a„kétharmad”mindentvisz…)egymagasabbfokozatúrend-
szerváltástkívánnameg,akáreurópainormákellenébenazönérvényesítéselvén,akár
a „múltat végképp eltörölni” újrafestésének eszköztárával, akár a „kívülről szabott”
átalakulásifolyamatelutasításával,Európa-ellenesmozgalomideológiávalis.

kérdéslehetugyanakkorépppolitikatörténetiésdemokráciaelméletidimenzióban:
neméppadiktátumokéspolitikaidiktatúrákadjáknálunkalegfőbburalmitradíciót?
nemahatalomkiismerhetetlenségeokozza-eaciviltársadalomnyíltvagyrejtettláza-
dásait,afolytonosoppozíciót,amegalkuvóhaszonelvűségésamegbúvóellenzékiség
kontinuusjelenlétét,alegitimuralkodói„atyát”keresőállamvallásújigényét?

Föltehető,hogyrészbenpolitikaikultúránkősmagyaroselmaradottságavagyretros-
pektív eszménykeresési hajlandósága, továbbá csökevényes népcsoport-nemzetisé-
günkkishitűségekínáljaajövőképnélküliönérzetünket–vagylegalábbisaztaminden-
napi perspektívátlanságot, mely a nemzeti büszkeséget mint erőpolitikai stratégiát
emeli piedesztálra. miközben egyetemes pátoszú vereségélményünk lassacskán a
magyarkarakter legfőbb jegye leszaközpolitikaiközérzetben,sabizalomtesztekés
nemzetiönképekeurópaiversenyébenkétségtelenülaleghátsókmellett-mögöttkullo-
gunk, éledni kezd az állami szintről generált győzelemtudat is. Egyfelől erőteljesen
kapaszkodunkhimnikusveszteségekkeserveibe, Jaltautánhatvan-hetvenévvel isa
magunkkis posztmodernes kálváriáit járjuk, térségi revansait ésalkalmi ellenségeit
keressük,sígy„jaltaizmusaink”közöttakishitűség,ahódoláskészség,aszolgaszellem
és a jóvátételi lelkiismeret-furdalás is jelen van, valami sajátos vendetta-érzemény,
mely vikingektől böszörményekig, tótoktól svábokig, izraelitáktól romákig, rácoktól
poroszokigmindigmegtaláljaamagaellenségképét.mégürügysemkellolykor,hogya
partnerbőlvagyszomszédbólvetélytárs,abbólellenfélvagyellenségváljékegyhamar,
smégvéletlenül semakooperációavezéreszme,hanemakiszorítás, lebírás, felül-
emelkedés,győzelemittasönképstabilizálásaamindenkorimentáliscél.Ahogyafejlő-
dőképességhez tradíciótartás és reformhajlandóság is kell, éppúgy vereségünk oka
lehetezekhiányaésszervezetlenségünkfolytonosélménye…–ámérdekes,hogymind
avereségtradícióját(lásdTrianon,don-kanyar,németmegszállás,szovjetmegszállás,
kollaboránsmúltstb.),a„többreérdemesültség”értékelvét,azörökküzdésképesség
ideáját is egyaránt fölhasználhatónak tekintjük a sikerképesség bizonyítására. Ami
rosszulalakult,samiakollektívemlékezetperifériájánakár,demegmaradtmúltkép-
generálómasinériaként,legalábbolyanjóürügytudottlenni,minta„bellumomnium
contraomnes”(„mindenkiháborújamindenkiellen”)kényszerképzete,melynemcsak
az emberiség államiasodás előtti korszakának specifikuma volt (Hobbes), hanem a
„természetiállapotot”amagauralmiracionalitásávalfölbomlasztó,amindenkiegyen-
lőségétastrukturáltegyenlőtlenséggyakorlatávázüllesztőközállapotokéis.

Jaltaelőttésutánisvoltakpolgáridemokratikuseszméink,(hasokszorrejtetten,
ideákbanvagyvilágképekbenmegbújvais),voltarchaikuseredetűfogalmiképünkaz
emberszabásúan működő hatalomról, „a zemberekért” vállalt mindenkori politikusi
szerepgyanússágáról,azalávetésértékelvénekbecstelenségéről,akiszolgáltatottsá-
got okozó fölérendelődés hitványságáról. A gyakorlatba viszont erőszak, doktrínák,
megszállások,uralmicselvetések,képviseletirendszerbeágyazottagresszivitásokés
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20 a.Gergely andrás

szervetlenmintáképültekbe,összekutyulvaaztis,amiazuralomgyakorlásbornírtérték-
rendjébenmégegyáltalánfölismerhető,megnevezhetővolt.Uralomrafutniúgy,hogymin-
denkitletaposniközben…–enneksosemvoltméltóelismertsége,mintközhasznúakti-
vitásnak,legitimvoltamindigiskétségekkelövezettmaradt.csaképpeneszközeinkhiá-
nyoznaklegtöbbszörennekakadályozására,közösnormákésgátakemelésére,apoliti-
kai elvitathatóságmegfogalmazására, az erkölcsi nemességhiányának sérelmezésére
(lásd„azelmúltnyolcév”és„azelmúltháromév”közbizalmatlanságivitáit,imázsromboló
és nemzeti karaktergyilkos stratégiáit). Harc amindenkori „külső kényszer” ellen, lett
légyenezatörök,aHabsburg,amuszka,anáci,azimperialista,az„uniós”vagybárki,
kötelezőmagatartásmintavoltésmaradtis,immáronazésszerűségvagyrealitásérzék
kritériumaitólnemtúlságosanbefolyásoltatva.Haépült,haromlott,haszétmállottvagy
integrációkbaötvöződöttisabelsővilág,eztszintemindigválaszképpentette,kényszer-
bőléskivagyiságból,nomeghitvallása,eredettudata,térségifunkciójahivatkozásával.s
mindenkoronalkalmaskéntarra,hogyabelsőrendvédelmeamégbelsőbbekáltalforszí-
rozottlehessen,hogyaszolgálatelveaközfelfogásésközrendbázisánaktűnjön,shogy
a„jussból”sohasenkineksemadniolyanindividuálisnormáváérlelődjön,amelynemzeti
szintenakárfelhajtóerő,energiabázisislehet…

Ugyanakkormagyarországona politikai hatalommár az első rendszerváló évben
önmagáta„delegitimációval”,abolsevikpárturalommegtagadásávalakartaelfogad-
tatni,ésa„múlttalvalószakítást”hirdettemegprogramként.láthatóancsaktaktikai
okokbóltette,sközbentovábbraisértékeketszámoltföl,perspektívákkalszámoltle,
érdekkörök és partnerségek egész arzenálját likvidálta vagy konzerválta másutt.
szakítaniakelletta„rosszhagyománnyal”,a rosszemlékűterrorisztikusgyakorlattal,
hogyapolitikaibizalmatlanság légkörét fölszámolhassa.Uralmi jogánakmegtartásá-
hoz igényeltea jövőképmegfestésének jogát is,majda kivitelezést, a „tárgyalásos”
rendszerváltásiegyezkedésfolyamatvégsőeredményeinekönérdekűfölhasználásátis.
Errekövetkeztekhasonelvű,demásésmásszínezetű további (nemzeti)kormányok,
melyek a tagadás tagadásával vagy épp totális vállalásával kívánták újralegitimálni
önmagukat.A„magyarság”mintegyetemlegesérték,olykormédiaesemény,pártprog-
ram,hivatkozásialapvagytámadásifelületismételtenolyankreálmányformájátöltöt-
te,melyevidensenéselvitathatatlanuligényttartaközpolitikaijovialitásra,alattvalói
hűségre,morálisésszakrálisfenségre,netánanemzetmintmakroközösségdefiníció
nélkülivállalására is…–függetlenülameghatározópolitikaiplatformszínezetétőlés
kiterjedtségétől,elfogadottságátóléspresztízsétől.

Ugyanakkoraközép-éskelet-európaiújnemzetek(1989utáni)recenshistóriájaa
példaarra:nincsegységesnemzetiváltozásfolyamat,„tipikus”kelet-európaimintázat,
egyetemlegessétehetőértékelv.minálunkaciklusonkéntpresztízsétveszítőpártveze-
téstnemegyszersajátapparátusaifaltákföl,illetveterületiéságazatioligarchiákültet-
téktüzestrónra.A„végsőharc”negyvenévesnyugalmautánkiderültapártállamrefor-
málhatatlansága, a rendszer öngyilkosságát pedig segítették-siettettékamindenkori
látszatreformervezetőpolitikusokis,akikuralmienergiáikátmentésétvagykreációját
peresztrojkázássalfedezték,„őszödibeszéddel”szidalmazták,karaktergyilkosráfogá-
sokkalellenpontozták.Azelsőrendszerváltókormányzati időszakpárhuzamaipersze
jól látszanak szlovák, szerb, román vagy ukrán politikai terekben is, rímelő példatár
olvasható a posztjugoszláv és román, vagy horvát és lengyel,magyar és fehéroroszFÓ
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nemzeti ön-kolonializáció és retribalizáció 21

átalakulásbanéppúgy.shanincsisademokratikusátalakulásnakevidensmodellje,
annyimégiscsakközösséváltazelmúltnegyedszázadközpolitikaiésnemzetpolitikai
színterén,hogyszintemagaatársadalom„rendelimeg”,hagyjajóváönmagamegszál-
lását,sönkéntmegyelébeaszolidaritásrahivatkozóújnacionalistaköztörténeticsa-
lásnak,készséggelbelenyugszikakulturális identitásnemzetiszínűátrajzolásába,a
saját„komprádorburzsoázia”uralmitérnyerésébe,agyarmatosítópolitikaielit,kapcso-
latiéstőkeburzsoáziaérdekeinekmegfelelőalkukba.Apraktikumroppantügyestehát,
sépítatársadalmimegosztottságelőidézhető,hagyománykötöttségbenleledző,ellen-
állásivehemenciákatcsakritkásanerjesztőkompromisszumkényszereireis,deéppígy
a példa is a külső (európai) „gyarmatosítás” elleni késztetés eredményességére, az
„idegenellenesség”magatartásiideálláválására,avérgőzösindulatosságtűréséreés
generálásárais.

Újgyarmatosításminturalomstratégia

Amondvacsináltreformerség,a„közérdekre”hivatkozóközpontosításilogikaazonban
csupánegyik,denemegyetleneszközeatársadalom (újra)gyarmatosításának.Jóllát-
hatóságaahatárokkijelölésével,ajátékszabályokmegalkotásával,atörvényigaranci-
áklegitimálásávalvédimagát,tesziugyanismindezta„Tiakartátok!”gesztusával,mely
megfellebbezhetetlenérv,hiszkinekezdenegyanakodniaszomszédjára,kineérezné
ilyenkor,hogyegyedülvanakételyeivelésellenérzéseivel,skibíznáönfeladóanalát-
szólag„értőkre”ésa lelkesenegyetértőkresajátvalódiakaródzásainak teljesítését?
mindezperszemorálisésérzelmi,világképiésegzisztenciálisválsággaljár,nohaezzel
ahatalomcsakfenyegetrendszerint,dejóltudja:mélyenottvanatársadalmitérben,
identitásokban,aröghözkötöttekésalávetettekmindenkorihajlandóságában,hogyne
azerős fenséget,hanemaméggyengébbpartnerségetvegyékcélba,haellentábort
keresnekacselekvésekhez.mindenneképpaválságokkorszakaikedveznek,amikor
mindigésmindenüttvan„felelős”,okolhatóősvagyfeleletreszoríthatópartner,akinek
még kevesebbaz önlegitimálómersze…mindez így együtt nemcsak válság-, hanem
vészhelyzetis,melybenéppapolitikaiválságkezelésválságaésatársadalmimegegye-
zéshiányahozzamagával,hogyagazdaságiéspolitikaitéreniskudarcotvallópolitikai
vezetésminduntalan„megszorításoktólmentes”intézkedésekrevállalkozik,sahatal-
miapparátusokismétújmegújcsomagtervekbőlkeresikkia„túlélésre”alkalmaside-
ológiákat,ellenségképeket,túlhatalmimintázatokat.sközbenmindenszereplő,kinek
e struktúra vállalása és elfogadtatása nem érdeke, leginkább „kivár”, időt nyer, „új
hagyomány” kialakításán fáradozik, régi-új eszmerészegségek felé kapirgál, önnön
lététiseredethivatkozásokkalpróbáljaelfogadtatni(„Turulbóljöttünk”,„félázsiaifajta”
vagyunk, előbb voltunk keresztények,mint Európa stb.). Evvel párhuzamosan szinte
egyként (és egyeztetés nélkül is) föláldoznakminden régi, áttekinthető kooperációs
gyakorlatot, tekintet nélkül azok eredetére, értelmére, érdekhátterére, közhasznára,
nemesmivoltára.Ezpedigbeszédestünet:„amúltatvégképpeltörölni”csakvégképp
letaglózottjeleneseténlehet.illetve:a„westernizálódás”kalandosútjáralépőköztes-
Európábanismegesikalkalomadtán,szintemindenhol,haalaposabbankörülnézünk,
sszerteközép-Európábanhasonlóindividualizációsfolyamat,közösségfosztásistraté-
gia,magánosításiönkényességésönlegitimálásieszmeképzetektolakodnakelőtérbe,
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22 a.Gergely andrás

mintegyanemzetiönállóságotEurópátólvédve,sbelülrőlformálvaöngyarmatosítást,
sürügykénthasználvaakárunióskorlátozásokat,akáralkalmilagromlószomszédság-
politikákatvagyéppbevándorlásihőhullámokat.

A„végsőharcot”meghirdető,„Endlösungokat”keresődiktatúráktermékenytalajra
találtakminálunkegykoronis,stalálnakújra.mindigvanjófélekiszolgálóelitünk,fele-
lőtlenülrövidlátóésönhasznáratekintőértelmiségünk,páriaparasztságunkéskarak-
ternélküliközéposztályunk–akikhajlamosaktapsikolvakiszolgálniúrhatnámkorsza-
kokat.ilyenlenneaBibóistvántólelhíresült„zsákutcásmagyar”sorsformálás?netán
ademokráciátólfélniképeslátensideológiaibizonytalanság,vagyegyenesenanemze-
ti önképünk részeként elkönyvelt „gyáva korcs”mivoltunk az oka ennek, ahogyan a
marginalizáltakindulataibanmegfogalmazódik?

Amindgyakrabbanszületőtérség-gazdasági,anti-uniós,„családvédő”szociálpoliti-
kaiésegyéb„csomagtervekből”,pártprogramokbólhiányzikazönkormányzatiságtisz-
teletben tartása, gyakorlati lokális életképesség érvényre juttatása, a helyi társadal-
mak tolerálása, a közép- és nyugat-európai illúziók helyett a természetes tájegységi
vagy etnikai tagozódás, történeti örökség komolyan vétele. s hiányzik a társadalmi
alrendszerekkezelésénekismereteis,leginkábbapartnerségésrespektuselfogadá-
sa…–mintesélyarra,hogypolitiká(ka)tnemvalakikellen,hanemvalakikértkellene
érvényesíteni.shamégidealisztikusminőségébenis,dekomolyanvehetőegyideoló-
giai tradíció,mely az ókortól napjainkigmegannyi formációban hozhatott szervezeti
célt,természetjogihivatkozásialapot,funkcionálisürügyetmindenlétezhetőhatalom-
nak.Ezideátkivitelezni,védeni,képviselnihivatottdemokratikusszerveződésfolyamat
perszemindigisterhes(vagysokszortúlterhelt)voltaközhaszonérttenniigyekvőköz-
hatalom„jótéteményeitől”,devoltaktalánidőszakok,amikortársadalmiösszfejlődés
szintjéntűntértelmescélrendszernekazelnyomásokcsökkentése,apartnerségérdek-
rendjénekésnormájánakszorgalmazásais…

Amagyartársadalomcivilszférájapedigmégmindigkibújniigyekszika„gyámsági
demokrácia” alól, ha kevéske önszervező energiákkal is, de még mindig kitartóan.
Ezértkezdigenlátványosanmegbomlaniatársadalomkontrahatalompártállamidua-
litása.széttagolódikamonopolizálthatalomésatűrőképesnekbizonyultplurálistár-
sadalomtradicionálismentalitásaésértékkonzervatívhagyományhűsége.vagyiskezd
máregyreerőteljesebbenszembehelyezkedniaközhasznúsággalkérkedőtotalitárius
állammalmindazoncivilkezdeményezésekértéktöbblete,amelynekhasznátapártál-
lamiidőkderekánmárnehezenlehetettegyszerűencsakkorlátozninyíltpressziónél-
kül,smelyekrévénapolgárikörökvagyamáskéntgondolkodásszuverénintézményei
iserőrekaptak.Ezértkorántsemkizárt,hogyapolitikai lojalitásésaciviltársadalmi
racionalitás időnként átváltozik direkt mozgalmak, egycélú törekvések és plurális-
demokratikusérdekekszínespalettájává.Ahelyitársadalmaknemegyszermegkövete-
likidentitásminőségükelismerését,haegyáltalánéletképesekmaradtakmég,miután
szinteönkéntbedőltekahelyiautonómiákesélyesformálásánakegykor,sa„nemze-
teszme”helyébearegionális,kistáji,vagytelepüléscentrikushovatartozás-tudatkerül-
hetett. Az öncélúvá vált „fejlődés-elvet” immár a térségi és települési autonómia
magánvalóértékeiválthatjákföl,slehetnekegy„szervesmodernizáció”segítői,etnikai
csoportokésnyíltanteretkövetelőhelyiérdekcsoportokhazairenaissance-ánakélesz-
tői,vagykistájikonfliktusokkezelőiis.sokszorazonban,sminélelesettebbek,annálFÓ

R
U

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV
II.
 é
vf
ol
ya
m
  
2
0
1
5
/4
, 
S
om

or
ja



nemzeti ön-kolonializáció és retribalizáció 23

inkább…,sminélcselekvőkészebbek,annálsúlyosabbanélikát,hogyhelyiérdekeiket
parlamentáris szinten sajátítják ki, az önkormányzatiságra rátelepszik a fölérendelt
államiszervekbürokratikusönkénye,apolitikaképesaktorokszűkcsoportozataitföl-
szívjákasodrópártszerveződésitörekvések,magukatatérségeketmintperifériákperi-
fériáitellehetetlenítikaközpontipártutasításirendszerújdöntéshozatalieljárásai.Az
államkezdi(ki-,fel)használniazállampolgárokat,smegfordulakormányzatiracionali-
táspolgárikorilogikája:nemazállamvanapolgárokért,hanemapolgárokazállamért,
azállamosítottállampolgárnakaligmaradmás,mintaburkoltellenállásközérzete,a
rejtőzködőmáskéntgondolás,amasszívalkoholizálás,amigrációsábrándképekkere-
sése,aszolgaiattitűdmegtanulásavagyéppafeljelentésekleadása(csak2013-ban
már35.000feljelentéstadtakleanAv-nál…).

Arohamtempójúváltozások,újiránykeresésekidejénjóvaltöbbahatalmiönigazo-
lásokelőkészítésérefordítotturalmienergiaképződése,mintajövőbetekintőbölcses-
ség,egyeztetésképestolerancia,érdekbeszámítókorporativitásvagypartnerifigyelem.
Az összezavarodott társadalmi rétegződés már nem teszi lehetővé, hogy a politikai
ügyvivők valami fiktív „össztársadalmi érdekre” hivatkozzanak, de épp ilyenkor válik
aktuálissáanemzetközimumusokra,belső„fellazítókra”,kiszolgáltpártkatonákra,az
„előzőnyolcév”funkcióviselőire,aközpontosítóhatalmilogikaellenérdekeltjeireuta-
lás,abelsőellenségképzésis;nemisemlítvea„kozmopolita”világfenyegetőszoron-
gatásátakisnemzetiérdekterünkkörül…

Atársadalmikiegyenlítődésegyiksajátosvonásavoltapolgáriforradalmakkorában,
hogyasematikusrendezőelvekmiattatársadalomvalóscsoportérdekeireéscsoport-
minőségeiretekintőpolitikátgyakortaéskönnyedénelhanyagolták.Ebbenazértelem-
ben volt konzervatív számos „forradalmas” múltú kormány, pártvezér és mozgalom:
ugyanisnemkerestékazösszhangotavalóságésateóriákközött,ésnemláttákbeaz
összefüggéseket a lokalitások mikrotársadalma és a makrotársadalom között, nem
kötelezteőketvalóditársadalomismeret,midőndöntésekelőkészítésétvagynépszerű-
sítésétkimódolták.régiigazság,hogynemazaszemély,csoportvagytársadalomellen-
zi igazána társadalmihaladástés fejlődést,amely tagadjaaváltozásokés reformok
szükségességét, hanem éppen azok a mozgás „kerékkötői”, akik szavaikban ugyan
készséggelelfogadják,ámtetteikbenkörömszakadtigakadályozzákaváltozást, illetve
erőikhez mérten nagy energiákkal nehezítik a legkisebb reform bevezetését is. Erre
pedig legesélyesebb nem amindenkori ellenzék, hanem épp a hatalmi apparátusok
belsőellenállása,végrehajtás-kötelezettegyedeinekpasszív„munkalassítása”,atúlten-
gőutasításrendszerképtelenségeitnemellensúlyoznipróbáló,hanemönellentmondá-
saiba fordulni hagyómentalitása.monolit rendszer jobbára amaga egyneműségébe
pusztulbele,minteztlátnilehetettnemcsakadicsőségesszocializmusokidején,hanem
az aztmegelőző nagybirodalmak históriájában, egyeduralkodó önjelöltekmegalomán
bukásábanis,ésnemcsakatörténetiEurópában,hanemazarabvilágtólamesszijapá-
nig,óceániaibigman-ektőlaFülöp-szigetekiuralkodóházakigmindenütt…

vélekedésemszerintamagyarpolitikairendszerevvelanyíltszínen„újrarendszer-
váltó”,ténylegesenazonbanelodázó,késleltető,obstrukciósakadályokatemelőmeg-
oldássalműködik.smintilyen–nagyonisjólműködik!Azcsupánamibajunk,hogy
működési logikájátrégies-avíttas liberalizmussalakarjukkritizálni,sazáttekinthetet-
lenséget rejtélyes áskálódók vagy elszánt ügynökök kialakította állapotnak vagyunk
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24 a.Gergely andrás

hajlamosakbeállítani,hatalmiszóval,tudatlanésártalmasügyetlenkedésnekminősít-
veazalárendeltérdekszférát.

Pedigaközpontosítottpolitikaidöntéskörökalárendeltségébenmindenágazatiés
területicentrum,mindenvégrehajtóéskiszolgálóegyénegyszerreúrhatnámésmeg-
félemedettis.Afolytonos(sajóAndráskifejezésével)„normarögtönzés”magátarend-
szerlogikátésértékrendetbetegítimeg,mertazokatiskiszolgáltatottáteszi,akikszol-
gálniakarnának…Ahatalmihierarchiábanazalárendeltszférabizonytalanságavagy
önállósodásaazonbanabürokratikusszervezeteklegveszélyesebbállapota.Emiatta
központokkialakítjákafelülrőlfüggésésafélelemélményét,hogylefelésetapossa-
nak,fölfelésekunyoráljanakaközépszintekhivatalviselői–egyszerűencsakhajtsanak
végre...Ezazonbannemműködikmamár–szélesebbavilágis,nomeganemtevés
hagyományaismétúrrálettavidékiküzdéstérben,elterpeszkedettapolitikaiappará-
tusokban,híveketnyertaszavazóképesnépességaktivitásában,sleülepedettapoten-
ciálissikerágazatokbanis.Fölülrőláttekinthetetlenekké,alulrólbeláthatatlanokkávál-
takahelyipolitikaiszínpadok.Önmagáttartósítjaaszervezet.Önjárógéplett,politikai
robot,programnélküliperpetuummobile.Büro-mobil.Önfenntartó–ésfőképpen:túl-
élésrejátszó,időtérbetolakodó,permanensönfenntartásvíziójávalpöffeszkedő.

Persze nem a gépkorszak valamiféle negatívmítosza ez, hanem egy társadalmi
berendezkedésvégvonaglásátkövetőmegrekedés,abürokratikusbirodalmakalapve-
tőhagyományátkövetőmintázat.nemláthatóatitokzatoskéz,amelyalkutköt,jutta-
tástveszát,programokatíralávagyembereketzabálföl...demegytovábbapolitikai
masinériarendületlenül,tovagurulcéltalanul,smesszirőlisjólláthatómár,mennyire
nehezentudjakoordinálnimagát.

A politikai uralom eszköztára és stílusa igazából csak ritkán képes változásra.
rendszerint boldogabb jövőt ígér –miközben ingatagságáról napra napmeggyőz. A
múltharcaibóllegitimáljamagát–miközbenmegtagadjaamúltat.Elvárja,hogyapoli-
tikaimizéria szabályozó eszköze, kézi vezérlője a kezébenmaradhasson – de keze
béna,érzékszerveieltunyultak,eszközeipókhálósak.milyenkoordinátorez?

Apolitikaipiaclogikájaegyúttalsajátosannempiaciis.nemazértéktöbbletmeg-
szerzéséttekinticélnak,hanemahatalommegszerzésénekéshosszútávúbirtoklásá-
naklehetőségét.Ezértapolitikaitőkeszükségképpentávoliváválikatársadalomjóvá-
hagyógesztusától:attól,hogyazuralkodókatelfogadja-esajátjának.cserébeazural-
kodóksemtartanakigényttömeglojalitásraéstársadalmibázisra.Elégszámukra,ha
manipulálni,koordinálnitudjákaműködésmódjait.Asiker,ahatalmonmaradástehát
nemnélkülöziapolitikaiprogramok,célokállandóváltoztatását,sazellenőrizhetetlen-
ségét ismegtartja legitimitása feltételeként. Elég, ha uralmi indolencia helyett vagy
mellettadefiníciókmegalkotásánakjogátfenntartjákmaguknak…,smeghatározhat-
ják nemcsak azt,mi egy demokrácia,mi a szerepe a politikai tömegviselkedésnek,
lehetnek-ealternatívgondolatoka társadalomcsoportszintjein,egyensúlyokbanvagy
konfliktusokban virágozzék-e a közviselkedés, magát manipulálja-e a közvélekedés,
jóváhagyás kell-e a törvénykezéshez, vagy elég a virágnyelv, a szlogen-tár, amúltra
hivatkozásésafalsideológiaimaszlagokmindennapostúltermelésestb.,smárismeg-
nyílnakalehetőségekparttalantájai.

Azeddigi,„külsőgyarmatosítás”elleniharcszereplőinekmelleslegsikerültbelsőleg
gyarmatosítaniaazAlkotmánybíróságot,amédiahatalmat,aziskolai-közoktatásiszfé-FÓ
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rát, a felsőoktatást, az egészségügyet, a kórházakat, az energiaszektor mindegyre
nagyobbtérségeit,a társadalombiztosítást,azadópolitikát,avizuáliskörnyezetet,az
önkormányzatokat,abankokésmultikvagyonánakegyrészét,aföldpiacmégmozgó-
síthatóvagyelorozhatóhányadát,aszínházakat,atömegkommunikációszámosága-
zatát,areklámpiacot,aközbeszerzésiperspektívákat,azúthálózategyrészét,aterror-
elhárítást,azoperát,aművészetiAkadémiát,azerőforrás-irányításszektorait,akollek-
tív emlékezet szimbólumpolitikai szféráját, az utca- és tulajdonnevek felügyeletét, a
kamatpolitikát,aszoborállításjogát,anemzetititoktartástéstitkosítást,anemzettu-
datbüszkeségielemeit,azazerihadügyet,abírói-közalkalmazotti-közszolgálatiszféra
felügyeletétésalárendelését,atakarékbankokat,ésnefolytassam,végesazolvasói
türelem…A feltörekvőHungáriamintegyüttműködésésversengés terea jégkorong-
vagyvízilabdajátékoktechnikáihoz,chicagóibandaháborúszférájáhozhasonlókiszorí-
tásiésbekebelezésirutinokmiliőjévévált,sinistra-körzettéalakítottreménytelenségi
övezetté posványosodott, melyet lassan már újragyarmatosítani sem lesz értelme,
annyiraélhetetlennévált...

Uralgásigyakorlat

Azerőshatalomnakdeklaratívnak,hangosnak,vitathatatlannakkelllennie.Asikeres
hatalomelég,haügyes.Anyilvánvalóerőatiszta,kinyilatkoztatotthatalmicélokbanés
eszközökben van,mert erőcsoportokkal, kompromisszum-kényszerekkel képesmeg-
küzdeni.deakompromisszumokatkerülő,folyamatosuralmisikerétkiszámíthatatlan-
ságávalbiztosítóhatalomisnagymértékben„reálpolitikus”!megoszthaterőketésérde-
keket,uralkodhatatétova,értetlenésszéttagolttársadalomfölött,váratlanreformokat
ésellenreformokatépíthetbeuralgásigyakorlatába.stratégiájalehetrövidtávú,takti-
kájalehetapolitikaigerilláé,akineknincsszükségelegalitásra,salegkevésbéazössz-
népijóváhagyásra.Afőaz,hogyellenőrizhetetlen,véletlenszerűenváltozólegyen–egy-
szóval győztesmivoltában vitathatatlan, kiszámíthatóságában nemszabályos,mond-
hatnám „unortodox”. A fosztóképzőminőségjelzővé válása sem nagyon izgatja, sőt,
legitimitásátösszeurópaiszintenisilyensikeresélyesnekdeklarálhatja.lehetezellen
bárkinek érdemi szava…? Hacsak az „ortodoxiára” hivatkozva nincs, akkor szinte
semmiellenvetésnem„jogosult”…–akozmopolitahatalomelleniellenállásrafelszó-
lítvaafennállóhatalomelvitatásáróllekellmondjonezidőszerintmindenki,akikritikai
észrevételekkel élne. Azonnal közellenséggé, létében fenyegetett nomáddá, nemzeti
kultúrávalfejbevertnemzetietlennéválikanemzethűoldalfelől…

mindeddigezellenvédekezniiskörülményes…,arégipolitikaihatalmitapasztalat
alapjánúgyvéltük:azuralkodómegosztjaalárendeltjeienergiáit,erőviszonyaitésérde-
keit, így lehet úrrá legkönnyebben. másfajta tapasztalat továbbá azt is igazolta: a
demokratikus,egyeztetettérdekszférákbanműködőhatalomtovábbél,mintadiktató-
rikus.Ezazonbannyugatitapasztalat.Amiposztszocializmusunklassanversenyképes-
ségét is igazolni tudjamár:amesterségesszervezetlenséguralmigyakorlatakorsza-
kosra nő, legelemibbhagyományait az előző és az aztmegelőző rendszerből hozza.
Folytonosabbtehát,mintdespotikusuralgásitechnológiákaszomszédságban…

samúgymiértnelehetneazirracionális„logika”isésszerűbizonyoskörülmények
között?Amai válságkörülményeképpagazdasági ésapolitikai piaconkínálhatnak
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26 a.Gergely andrás

„nemszabályozott”logikájúsikerességet!Azuralmiviszonyokújratermelésimodelljét
iséltethetikkiszámíthatatlankomponensek,változómechanizmusok.Holpiaciviszony
állfenn,holpolitikainyereségretörekvésdominál,máskoragresszióvezeteredményre,
közben egyenrangúságmaszlagja ömlik szét, semmibe vétetik, ami korábban ígéret
volt, s elmállik a hitelképesség is, de kreálnakújabbat,mely éppúgybizalom-alapú.
Pávatánc, követve tűztáncot, majd kardtánc, követve mosolygós térnyerést a hívek
körében.Turul-fiakésposztmodernoligarchákpárbanésegymásellen,korszakosan
váltogatva,mikormelyikavarázsosabbanhangzó.olykorhagyományhűségbekapasz-
kodikahatalom–hogypénztelenségetfedjenelvelevagyhívekettoborozzonlegott–
,megintmáskorkölcsönösségretörekszikapiaciszereplőkközött–debürokratikus
intézményrendjeésgátlástalanönkiteljesedésegátoljaebben.sközbenvirul,fönnma-
rad,fiakatellik,elitetkreál,betontkeverjövendőetablírozottságának…

Atervszerűentervszerűtlenkapcsolatszerveződéslényegeakiszámíthatatlanság,a
látszatokkal terhelt közbéke,a „minthaegyenlőség” fenntartása.Ez ispolitikaipiaci
eszköz, tőkekoncentrációs forma, uralmi elv, mely épp annyira eredményes lehet
ugyanis,mintanullavégösszegűegyezkedésijátszmák.Apiaci-bürokratikusmodellis
lehetneakárahatalomgyakorlásmódja,dehiányzikbelőleahatalometikaialapja,a
fölhatalmazottságmomentuma.Aszokványospolitikaiuralomracionalitásacsakodáig
terjed,hogyapiacotis,apolitikátisszimulálja,svarázsigékkelbecsapjaakonszenzu-
álishajlamúköznépet.Akiszámíthatatlanhatalomazonbantúlélő–sennyibenhosszú
távonéletveszélyes.Bármikiteliktőleésmégiskiegyezésképtelen,folytonosönmegha-
ladásaugyanúgyrendszertipikusanjellemzőrá,mintalapvetőváltozatlansága.

normális esetben a politikai rendszer vezető ügykörei a stabilitás megőrzésével
érhetikelhatalmifunkcióikbiztosságát.nemnormálisesetbenalabilitásfenntartása
iséppúgyérdekük.Afölállítotttitkossághatárokközöttalegnagyobbnyilvánosságköve-
telése a legsikeresebb eszköz. A jól adagolt konszenzusok, a késleltetett engedmé-
nyek,atiltvatámogatottszerveződésekmindarrajók,hogyindulatlevezetőcsatornák
legyenek, s kényszerű kompromisszumok előidézői. szabályos diszfunkcionalitások
ezek,eszközeiköztapluralizmustólarégiapparátusokátmentéséig,azoktrojáltönkor-
mányzatokig,akisajátítottközvagyontólabesajátítottegyházakigmindenelfér…

Apolitikahaszonvételenempiaciasszociációkkalműködik,céljanemelsősorban
azalárendeltszféraértéktöbbleteineklerablása,snemérdeklikhagyományok,társa-
dalmiközösségek,távlaticélokvagyújutak.Afennmaradásérdekli,aváltozásoktúl-
élése. Erre pedig a tervszerűen működtetett tervszerűtlenség kitűnően alkalmas. Az
uralomracionalitása,atársadalmihaladáseszméjevagyazérdekektér-ésidőbelihar-
móniájánakkialakulásanemföltétlenülérdekeazuralkodóknak(vagycsupánegylát-
ványos-hangzatosideigaz).Úgyvélemviszont,érdekeanévtelenoligarchiáknak,loká-
liserőcsoportoknakéspolitikai„vállalkozóknak”egyaránt…,hosszútávonis.

Anem logikushatalmi logikabelátásanélkülözhetetlenszabadságfeltételünkma
már.oligarchikushatalmihagyományaink,periférikus létünkszellemiés tárgyi tradí-
ciói,röghözkötöttkultúránkéséletvilágunkcsakkeletikuriózumtalán,apolitikaiszer-
vezetlenséguralmigyakorlataviszontakoalíciókésazuralkodópártokhelyettmégjó
ideigműködőképesmaradhat...

kell-ekeresnünkakilábalástebbőlakészenállóanarchiából,konstruáltálpluralitás-
ból,bizalomképtelentérkisajátításból,kortársöngyarmatosításból?shogyan,haigen?FÓ
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Elsősorbantalánhozzákelleneszoknunk.Hogymegérthessük.Apolitikaikatyvasz
tudatosfenntartásaegyelőremégmindenpártnak,érdekcsoportnakérdeke.Atársa-
dalmikiszolgáltatottságnakazönkormányzó,öntudatoséserősszándékokösszefogód-
zásalehetcsaksikeresellenfele,a„társadalomahatalomellen”tradicionáliseszköz-
tára.scsakakkor,haképesséisválikaszervezetlenségáttekintésére.scsakakkor,
haképesaszervezetlenségmesterségesfönntartóitvagyhaszonélvezőitmegnevezni,
helyettesítenivagykorlátozni.Esetlegszervezettséggelvagymásfajtaszervezetlenség-
gelmegzavarni…

évekkelezelőtt,arendszerváltásidőszakátmegelőzőévekbenmégabolsevikpárt-
irányításpolitikaistratégiájánakgondoltamamesterséges szervezetlenség uralmi gya-
korlatát.nemvoltigazam.időtlenebbeszmérőlvanszó,melytúléltalánmindannyiun-
kat... olyan visszatörzsiesedés folyamatában, melyben a perszonális tüneménnyé,
szakralizált politika-vallássá erősödött gyarmatosítási stratégia semmivel sem gyön-
gébbvagyesélytelenebb,mintbármelynemzetiállam„primitívvilágok”vagy„bennszü-
löttnépek”leigázásáraszolgálóideológiájaminősültérvényesnekamodernizációstúl-
erőnevében.Öngyarmatosításunkmindenesetremégmessziidőkignemébredhetrá
aszabadságmozgalmakegykorvoltpéldázatainakmintáira.Addigviszontalighamarad
más,mintilyeselemzésekkelösszképetadni,rámutatni,gondolkodóbaejteni…saját
bennszülöttjeinkéssajátetnológusainkegyszerrekelllegyünkahelyzetbelátásáhozis.
Apolitikaantropológusaiválennünkpedigmárahhoziskell,hogyalternatívákatvizio-
náljunk–akárcsupánmagunknak…
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András A.GErGEly
nATionAl sElF-colonizATion And rETriBAlizATion. conTEsTinG THE All-TimE cosmoPoliTAn
PoWEr

inmyanalysisiproposethesesaboutthecurrentnon-rationaljudgementofthe
East-central-Europeantransformationprocesses,andananalyticpointofviewon
system-interpretation of the political market-analysis. since the failure of the
„organised de-stability”, this phenomenon has been one of themost disputed
onesdiscussedbytheoreticalsociologistsandpoliticalscientists–butisuggest
thatthe(ir)rationalityofpowernesshasintensifiedbythetransitionprocessand
hasbeenre-organisedininternal(self)colonisation.Thisconceptinvolvesasort
of apotheosis of the non-logical and non-controlled deregulation system of
traditional political mentality and cultural identity by division and (mis)under-
standingpoliticalmanagement.
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simon ATTilA

nyilasokaspájzban
szélsőjobboldalikísérletekaszlovákiaimagyarPárt

átalakításáraésEsterházyJánoseltávolítására
apártelnökitisztségből1939és1945között

ATTilA simon 94(437.6)“1939/1945“
ArrowsinthePantry.Far-rightAttemptsfortheTransformation 329.4(437.6)(=511.141)“1939/1945“
oftheHungarianPartyinslovakiaandfortheremovalofParty 39-051(=511.141)(437.6)
leaderJánosEsterházybetween1939and1945

keywords:JánosEsterházy,HungarianParty,Historyofslovakia1939–945,Hungarianminority.

1 EsterházyJánostevékenységévelkapcsolatbanazutóbbiévekbenugyantekintélyesmennyisé-
gűírásjelentmeg,ezektöbbségeazonbanaszakmaiságlegalapvetőbbkritériumaitsemtelje-
sítette.Azolyandolgozatokszáma,amelyekprimerforrásokraépülnek,stelesítikatudomá-
nyosságkritériumait,elenyészőenkevés.mindenpozitívelfogultságukellenéreezekközétar-
toznakmolnárimremunkái,amelyektovábbraismegkerülhetetlenekEsterházyszemélyétille-
tően.AjelendolgozatelkészítéséhezazalábbiEsterházy-életrajzothasználtam:molnár2008.

2 Gondolokittelsősorbanamichalschvarcnevévelfémjelzettsorozateddigmegjelentelsőkét
kötetére l. schvarc, michal–Holák, martin–schriff, david 2008; schvarc, michal–schriff,
david2013;segeš,dušan–Hertel,maroš–Bystrický,valerián2012.

Az1939és1945közöttiszlovákiábanműködőmagyarPártésáltalábanakorabeli
szlovákiaimagyarközösségtörténeténekafeldolgozásalényegébencsakarendszer-
váltásutánkezdődöttmeg (kovács1993a;kovács1993b), ámvalódi előrelépésről
csupán a legutóbbi éveket illetően beszélhetünk. köszönhető ez elsősorbanmartin
Hetényinyitráraéskörnyékéreösszpontosító,deáltalánosabbérvényességgelisbíró
kutatásainak,sazezekbőlmegszületettmunkáknak(Hetényi2007a;Hetényi2007b;
Hetényi2013).Hetényiésazelsősorbanakelet-szlovákiairégióval foglalkozómartin
Pekáreredményei(Pekár2007)egybenaztisigazolják,hogyafiatalabbszlováktörté-
nészgenerációnemcsupánkellőérdeklődésttanúsítatémairánt,dedicsérendőaffi-
nitássalisnyúlahhoz.Annálinkábbmeglepő,hogymagyarnyelvenazutóbbiévtized-
benegyetlenérdemimunkasemjelentmegetémában,hiszenamagyarPártbelső
viszonyainak tekintetében sem Janek istván diplomáciatörténeti dolgozatai (Janek
2005),semmolnárimretöbbalkalommaléstöbbféleformában,delényegébenugyan-
azontartalommalkiadottamúgyalaposEsterházy-biográfiái1 nemhoztakáttörést.mint
ahogyazokaforrásközlőkiadványoksem,amelyekazutóbbiévekbenakorabeliszlo-
vákállamtörténetévelkapcsolatbanmegjelentek,2 ámamelyek–aszlováktörténet-
íráseddiginyomvonalánhaladva–margináliskérdéskéntviszonyulnakamagyarPárt
témájához.
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3 Azsdszlovákiaihálózatánakkialakításátésszervezetifelépítéstilletőenl.schvarc2006.

32 Simon attila

Ajelendolgozattöbbszempontbóliskitérazeddigikutatások(legyenekazokszlo-
vákvagymagyarszerzők)általkijártkerékvágásból,sahelyett,hogyaszlovákállamha-
talom és a magyar Párt közötti konfliktust vizsgálná, a magyar közösségen belüli
viszonyra fókuszál.Ezáltal elkerüli azt,hogya szlovákiaimagyarokatésazokpártját
homogén,belsőlegnemdifferenciáltközösségkéntláttassa,aminemfelelmegatör-
ténelmi realitásoknak.TanulmányomhangsúlyaiamagyarPártonbelüliellentétekre,
elsősorbanahagyományoskonzervatívirányvonalésanácieszmékhezvalóközeledés
híveiközöttivitákraesnek.smivelezek–apártbanbetöltöttvezériszerepemiatt–
elsősorbanEsterházyJánosszemélyekörülcsúcsosodtakki,atanulmányhangsúlyo-
sanfoglalkozikazőfélreállításárairányulókísérletekkel,illetveBudapestésBerlinsze-
repévelezekbenahatalmiharcokban.

Azígykijelölttémaforrásadottságainemalegszerencsésebbek.mintismeretes,a
magyarPártarchívuma(hasonlóanaz1938előttiszlovákiaimagyarpolitikaierőkéhez)
nemőrződöttmeg,legalábbismáignemkerültelő.Ennekhiányátugyanaszlovákbel-
ügyi források, illetveabudapestikülügyminisztériumanyagainémiképphelyettesítik,
deezek(különösenamagyarkövetijelentések)apártbelsőviszonyaivalkapcsolatban
kevésinformációttartalmaznak.különösenkevésahasználhatóanyagaháborúutolsó
két-három évét illetően, 1944 őszétől pedig, amikor mind magyarországot mind
szlovákiátelérteafront,saszálasi-ésTiso-rezsimháborúsműködésreálltát,szinte
teljesenelapadnakahitelesmagyarésszlovák források.Eztahiánytpótolják–bár
nem teljesértékűen–azokanémetanyagok,amelyekaberliniBundesarchivr-70
slowakiafondjábantalálhatókmeg,samelyekazssBiztonságiszolgálatának,azsd-
nekapozsonyijelentéseittartalmazzák.Ajelentanulmánymásodikrészénekgerincét
elsősorbanezek,pontosabbanazebbenaz időbenmárazss-obersturmbannführer
JosephWitiskavezetésealattállóEinsatzgruppeHszervezetikereteiközötttevékeny-
kedőpozsonyisd3 jelentéseinekfeldolgozásaalkotja.

***

Aháborússzlovákköztársaság(1939–1945)időszakábanműködőmagyarPárt(mP)
történetenemcsupánaszlovákiaimagyarkisebbségsajátosságait,hanemakorabeli
szlovákiaiéstágabbértelembenvettközép-európaifejlődéshatásaitismagánviselte.
Bárapárt,mintaztazalapszabályaisrögzítette,azelsőcsehszlovákköztársaságban
működőEgyesültmagyarPárt(EmP)örökösénektekintettemagát,stevékenységede
factosemszlovákiaautonómiájánakakihirdetése,semazelsőbécsidöntésutánnem
szakadtmeg,aszlovákkormányamagyarpolitikaierőműködésétmintegykétévrefel-
függesztette(Hetényi2011,75.p.),sabelügyminisztériumhivatalosancsupán1941.
november6-ánregisztráltaapolitikaipártokjegyzékében.(Hetényi2011,75.p.)

Aműködés folyamatosságaellenére1938őszemindenképpfontoscezúravolta
pártbelsőéletében,hiszenmígkorábbanegyparlamentárisdemokráciábanélő800
ezresközösség (beleértveakárpátaljaimagyarokat is)képviselőjevolt,a totalitárius
államotépítőszlovákiábanhivatalosancsupán67ezerfőnyimagyarságélt.(Hetényi
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4 AmagyarPártregisztrációjaareciprocitáselvénekalkalmazásaáltalnyilvánvalóösszefüg-
gésbenvoltamagyarországiszlovákokpolitikaiérdekképviseleténekjogihelyzetével.

5 1930-ban691olyanszlovákiaitelepülésvolt,aholamagyarokarányaelérteanyelvtörvény
általismegszabott20%-osarányt,amelytelepülésekközül613magyartöbbségűisvoltegy-
ben. A szlovákiaimagyarok két háború közötti demográfiai és társadalmi sajátosságaival
kapcsolatbanl.simon2010,11–35.p.

6 slovenskýnárodnýarchív(snA),f.mv,šk.3.407/1938.
7 Hetényiazonbanarraisfelhívjaafigyelmet,hogyezaszámnemfeltétlenültükröziarealitást.
8 Magyar Hírlap,1941.december17.1.p.idézimolnár2008,161.p.
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2011,27.p.)4 Amennyiségbelikülönbségmellettazonbanamagyarközösségtársadal-
mistruktúrájaismegváltozott.Akétháborúközöttaszlovákiaimagyarokdöntőtöbb-
sége az akkormég a legtöbb helyen élesnekmondható szlovák–magyar nyelvhatár
alatt,olyantelepülésekenélt,aholamagyarokalkottákalakosságabszolúttöbbségét.5
A bécsi döntés után többségében olyan szlovákiai településenmaradtakmagyarok,
aholarányukméga20%-otsemérteel, scsupán24olyanközségvolt (elsősorban
nyitrakörnyékén),aholtöbbségetalkottak.(Hetényi2011,28.p.)megváltozottavárosi
ésfalusilakosságarányais.Azelsőköztársaságidejénamagyarokmintegy80%-afalu-
sias településen élt, a szlovák állam időszakában viszont (Pozsonynak, nyitrának,
Eperjesnekstb.köszönhetően)felértékelődöttavárosilakosságszerepe.

lényegébentehátnemcsakösszezsugorodott,hanemátisalakultapártválasztó-
bázisa, ami nem maradhatott nyom nélkül a politikai érdekképviselet milyenségén
sem.Az1936-osegyesülésutánazEgyesültmagyarPártbannagyjábólazonosbefo-
lyássalbírtakakételődpárt,azországoskeresztényszocialistaPárt(okP)ésamagyar
nemzeti Párt (mnP) vezető személyiségei. Az első bécsi döntés után viszont jórészt
azokatelepülésekmaradtakszlovákiában,aholelsősorbanakatolikuslakosságotés
amunkásságotiseredményesenmegszólítóokP-nekvolterősebbaháttere.Ezmeg-
mutatkozottaz1938novemberébenújjászervezettmagyarPártvezetésébenis,hiszen
apártéléreazokP-bőljövőEsterházyJánoskerült,amellékinevezett5tagúdirektó-
riumból(Aixingerlászló,cotellyJános,kontsekGyörgy,neumannTibor,FloriánJános)
ésazeztismagábafoglaló20tagúpártvezetésbőlpedigszintemindenkiavoltokP
tagjaiközülkerültki,snemmellékesenmindenkipozsonyivolt.6 későbbugyanapárt
vezetésébeavidékiszervezetekvezetőiisbekerültek,deazEsterházymögéfelsorako-
zópozsonyikeresztényszocialistáknakvégigmegkerülhetetlenszerepükmaradtazmP
irányításában.

Ennekellenérenemlehetaztmondani,hogyamagyarPárt1939és1945között
csupánavoltokPválasztóinakérdekeitképviseltevolna,sőt inkábbegyfajtaetnikai
catch-all jellegetvettmagára,sakorabeliszlovákiaimagyartársadalomteljesspektru-
mánakképviselőjeként lépett fel.1942-benazakkor104alapszervezetet felmutató
magyarPártnakmintegy30ezer tagjavolt (Hetényi2011,109.p.),7 ami figyelembe
véveazt,hogy1940-benszlovákiábancsupán53ezerszemélyvallottamagátmagyar-
nak–nagyonmagasszám.Függetlenülattól,mennyirefogadjukelhitelesnekafenti
adatot, lényegében valóra vált az, amit Esterházy 1941 végén így fogalmazottmeg:
„szlovákiamindenmagyarjánakmapártunkbanvanahelye!legyenegyüttazegész
ittenimagyarcsalád.”8 látnikellazonbanaztis,hogyeztahelyzetetakényszerszülte,
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9 Apárttagságnakabelügyminisztériumáltalszorgalmazottrevíziójávalkapcsolatbanl.snA,f.
Ústredňaštátnejbezpečnosti (ÚŠB), šk.844, č.209-844-2; valamintmolnár2008,169–
171.p.;Hetényi2011,116–129.p.

10 Amagyarországhozazelsőbécsidöntésáltalvisszakerültterületenaszlováksággalszemben
folytatottkormányzatipolitikávalkapcsolatbanl.simon2014a.
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smagyarPárthozvalótartozásnemfeltétlenüljelentetteazáltalaképviseltpolitikával
valóazonosulást.sokkalinkábbarrólvoltszó,hogyazmPvoltazegyetlenolyanszer-
vezetikeret,amelyazegyrenagyobbsúllyalalakosságranehezedőállamhatalommal
szembenamagyarlakosságérdekvédelmétfeltudtavállalni.ígyazokisapárttagjai
lettek,akikkorábbannemmutattakérdeklődéstapolitikairánt,illetveazelsőköztár-
saság idején a baloldali vagy az aktivista (a prágai kormányok politikáját támogató)
táborralszimpatizáltak.sőtapártnemkisszámúolyantaggalisrendelkezett,akika
népszámlálássoránszlováknak,németnek,zsidónakvallottákmagukat,samelyszitu-
ációállandófeszültségforrásvoltakormányzatésazmPvezetőiközött.9

A szlovák állam diktatórikus politikai keretei között amagyar Pártnak a politikai
helyettmásfunkciói–szociális,kulturális,érdekvédelmi–kerültekelőtérbe.Azonkívül
ugyanis, hogy alkalomadtán – de csak zárt helyiségben– tarthattak pártvezetőségi
ülést,sahelyiszervezetekisössze-összejöhettek,népgyűlésvagymástömegrendez-
vénymegtartásáraengedélytsohasemkaptak.ígyhelytállónaktűnikszalatnairezső
véleménye,amelyszerintazmPsokkalinkábbérdekvédelmiszervezetvolt,mintpoliti-
kaipárt.(szalatnai2014,39.p.)

AmagyarPártműködéselényegébenavezérelvre(Führerprincip)épült,amelyszin-
te korlátlan hatalmat biztosított a párt elnökének, Esterházy Jánosnak. ő határozta
megapártirányvonalát,őrendelkezettapártanyagieszközeivel,sőtettjavaslatota
pártalsóbbés felsőbbszintűvezetőinekkinevezésére is.Befolyásáterősítette,hogy
1944 márciusáig, ameddig budapesti politika vezetése a Horthy miklós kormányzó
körégyülekezőtradicionálisúriosztályokképviselőiközülkerültki,amagyarkormány-
zatishatározottanmögötteállt.

Azt,hogyazígyfelépülőmagyarPártésannakelnökemilyenpolitikátfolytatottés
folytathatott, többhangsúlyos tényezőbefolyásolta:közteaszlovákiaipolitikaiközeg
autoriter jellege, Budapest szándékai, a régió új, a német expanzió által kialakított
rendje és nem kis mértékbenmagyar–szlovák államközi viszony. Ez utóbbinak volt
sajátosságaaPozsonyáltalpreferáltreciprocitáselve,amelynemkisgondotokozotta
magyarPártnakésazegészszlovákiaimagyarkisebbségnek.Areciprocitásönmagá-
banishamiselvét(hiszenkételtérőnagyságú,szerkezetű,múltúésöntudatúközös-
ségneknemugyanazokazigényei)Pozsonyugyanisarrahasználtafel,hogyminéltöbb
jogotvonhassonmegamagyarkisebbségtől.EhhezpedigBudapestpolitikájamegfe-
lelőlehetőségetszolgáltatott,hiszenamagyarkormányzat,minthasemmitsemtanult
volnaTrianonból,sabécsidöntésutánalapvetőenamagyarországiszlovákokasszimi-
lációjátelősegítőnemzetiségipolitikátfolytatott.10

minttudjuk,EsterházyJánospozíciójasajátpártjánbelülnemmindigvoltteljesen
szilárd.Az,hogy1932-benazokPaddigielnöke,szüllőGézakényszerű lemondását
követőenBudapestösztönzéséreanagypolitikábanteljesentapasztalatlangrófotjava-
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11 mol,k-64,48.cs.7.t.594.res.pol/1932
12 národníarchivČeskérepubliky(nAČr),f.Archivministerstvavnitra–Prezidiumministerstva

vnitra(Amv-Pmv)225,šk.811,513/33prez.
13 schulcz ignácésmáspolitikaiellenfeleiakölcsönössárdobálássoránegyebekközöttazt

vetettékaszemére,hogyabbanabudapestiröser-félefelsőkereskedelmiiskolábantanult,
ahovácsupánazokatküldték,akikmásholnemtudtakérettségitszerezni.vö.Csehszlovákiai
Népszava,1938.február20.3.p.

14 AzEgyesültmagyarPárt1936júniusábanérsekújvárottmegtartottalakulógyűlésénJarosst
apártországos,Esterházytpedigügyvezetőelnökévéválasztották.Atárselnökökközött,akik
közöserővelállítottákfélreszent-iványJózsefetésugyaneztpróbáltáksikertelenülmegtenni
szüllőGézávalis,egyreerősödőkompetenciaharcokfolytak.Eközbenpolitikaimeggyőződé-
sükistávolodottegymástól,különösenamianácizmusmegítélésétillette.

15 Azelnökválasztáshátterévelkapcsolatbanl.Tóth2012a.és2012b.
16 Esterházy János 1938-as magatartását illetően l. simon 2010. Egészen más képet fest

ugyanarrólaszlovákszakirodalom,különösképpdeák1995.
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soltapártelnökitisztségére,nemkisellenállásbaütközöttakeresztényszocialistapárt
struktúráján belül. Esterházyt sokan tapasztalatlannak és könnyelműnek tartották,
másrésztúgyvélték,hogyakkor,amikorapártnakkomolyharcotkellvívniaamunkás-
ságmegnyeréséért,nemtaktikusegyarisztokratátapártéléreállítani.11 mégnagyobb
gondotjelentettazonbanaz,hogyapártonbelülipapiszárny,amelymárszüllőpoliti-
kájával sem volt elégedett, hevesen ellenezte a fiatal politikus megválasztását, s
inkábbFranciscylajoskanonokotláttavolnaszívesenebbenapozícióban.12 őkcsak
nehezen békültek meg Esterházy személyével, s lényegében 1938-ig folyamatosan
napirendenvoltaz(perszenemfeltétlenülapártelnökszemélyemiatt),hogykilépnek
apártbólésegyhangsúlyosankatolikuspártothoznaklétre.

Aveleszembenállóerőkrészéről(értsdalattaamagyaraktivistákatésabaloldalt)
az állítólagos hiányos műveltsége miatt13 állandóan becsmérelt Esterházy azonban
meglehetősengyorsanfajsúlyospolitikussávált.Báraz1936-banlétrehozottEgyesült
magyarPártügyvezetőelnökekéntfolyamatospozíció-ésideológiaiharcotvívottpárt-
elnöktársával,JarossAndorral,14 tekintélyeazonban1938-ramármegkérdőjelezhetet-
lennéváltmindapárton,mindaszlovákiaimagyartársadalmonbelül.sőtabudapesti
kormányzatisbeigazolódniláttaválasztásajogosságát,hiszenEsterházynaknagysze-
repevoltasikeresenvégrehajtottpártegyesítésben,snemmellékesenaPestáltaldik-
tált revíziós politika szempontjából is jó választásnak bizonyult. Azt pedig, hogy
Prágábanisőttekintettékamérvadószlovenszkóimagyarpolitikusnak,azisjelzi,hogy
az1935-ösköztársaságielnök-választáselőttBenešékelsősorbanrajtakeresztüligye-
keztek amagyar szavazatokatmegszerezni,15 a frissenmegválasztott elnök pedig a
magyarpolitikusokközülegyedülnekikínáltfelminiszteritárcát(vö.Angyal2008,220.
p.).Esterházy,akimindenvolt,csakacsehszlovákállamhívenem,természetesennem
lettminiszter,ámaztPrágábanislátnikellett,hogyszemélyébenolyanpolitikusrólvan
szó,akiugyanhatározottellenzékimagatartásttanúsít,demindigaparlamentarizmus
általfelkínáltkeretekközött.Erőszakoseszközöketelvető,megfontolthabitusanemkis
szerepetjátszottabban,hogyazelőbécsidöntéselőttiheteknagyobbincidenseknél-
külteltekeldél-szlovákiában.16
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17 Ehhezl.Čarnogurský1992,226.p.Azzalkapcsolatban,hogymilyenmagatartásttanúsított
amagyarPártésEsterházyszlovákiafüggetlennéválásánakazidőszakában,l.simon2011,
125–127.p.

18 Anémetkisebbséghelyzetévelkapcsolatbanl.schvarc2013a.és2013b.,valamintkováč
1991.

19 AnémetekésmagyarokjogállásaközöttikülönbségetamagyarPártvezetői1939őszénegy
13pontosmemorandumbanfoglaltákössze:mnlol,k-64,1941-65.sz.n.

20 Új Hírek, 1938.november15.1.p.

36 Simon attila

Aszentistván-imagyarországotvisszaálmodóEsterházy,akinekazelsőbécsidöntés
általmeghúzotthatárokcsalódástokoztak,az1938őszieseményekbőlkétfontosfelis-
merésrejutott.Azegyikazvolt,hogyatérségsorsánakalakításábanmeghatározószere-
petimmárnemmagyarország,hanemazanémetországjátssza,amelyneknemérdeke
atörténelmimagyarállamhatárokvisszaállítása.Emellett–abudapestipolitikusoknagy
részévelellentétben–aztistudatosította,hogyaszlováktársadalomnemkívánkozikvisz-
szamagyarországhoz,saszlovákokrareálispolitikaitényezőkéntkelltekinteni.Ekétfel-
ismerésbőlpedigarraakövetkeztetésrejutott,hogyazadotthelyzetbenateljesrevízió
megvalósíthatatlan,sabécsidöntésutánszlovákiábanmaradtmagyaroknakhosszabb
távonisakisebbségisorsrakellberendezkedniük.Ezafelismeréstükröződöttvisszaa
szlovákköztársaságmegalakulásnaknapjaiban,1939márciusábantanúsítottmagatar-
tásábanis,amikor–anémetszándékokellenére,amelyekEsterházynakazagentprovo-
cateur szerepét szánták–nagyon tudatosanaháttérbenmaradt, és semmiféleolyan
aktivitástnemfejtettki,amelyahatárrevíziótcéloztavolnameg.17

EsterházyJánospártelnökitevékenységévelkapcsolatbanazelsőnyíltabbelégedet-
lenségmár1938végénfelütötteafejétapártstruktúráinbelül.Ennekforrásátlegin-
kábbazjelentette,hogynohaaszlovákautonómiaelsőnapjaibanszámosígérethang-
zottelamagyarok(különösképpapozsonyimagyarok)egyenlőjogállásávalkapcsolat-
ban,ebből–részbenazelsőbécsidöntésutángyorsanromlómagyar–szlovákkétol-
dalú viszony következtében – semmi sem valósult meg. sőt látványosan romlott a
magyar lakossághelyzete.Amagyarsérelmekhalmozódásakülönösenannakfényé-
benvoltszembeötlő,hogyezzelegyidőbenaFranzkarmasinvezetteszlovákiainéme-
tekpozícióiszemmelláthatóanhatározottanjavultak,18 apozsonyimagyarok,másfelől
anémetekés szlovákok jogállásaközötti szakadékpedig egyre inkábbmélyült.19 Az
Esterházyvalszembenfelsorakozóerőkezértaztvetettékapártelnökszemére,hogya
sérelmekésapozícióvesztésannakakülönbségnektudhatóbe,amelyazEsterházy
által szorgalmazott hagyományos keresztény-konzervatív politika és a Hlinka-féle
szlováknéppárt(HsĽs)ésdeutschePartei(dP)náciszellemiségűmagatartásaközötti
húzódott.Eztavéleménytmagaaszlovákkormányfő,JozefTisoisalátámasztotta,aki
Privigyénelmondottbeszédébennehezen félreérthetőmódonüzentamagyaroknak:
„jöjjetekvelünk,ahogyaminémetjeinkjönnek,ésakkorugyanazokatajogokatfogjá-
tokmegkapni.”(Fabricius,miroslav–Hradská,katarína2007,41.p.)

vagyisamagyarPártonbelül,nemfeltétlenülabelsőmeggyőződésokán,hanem
inkább pragmatikus okokból, jelent meg az a nézet, hogy az Esterházy által 1938
novemberébenkiadott„magyarok,jobbraát!”jelszó20 kevés,settőltovábbmenvevala-
mifélenemzetiszocialistafordulatravanszükség.sbáreztazigénytnemfeltétlenüla
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21 Ungvárydolgozataibanszámospéldávalillusztráljaazt,hogyanyilaspárttagjaiközöttszép
számmal voltak olyanok, akik politikai pályája a szocdemek vagy a kommunisták között
indult.(vö.Ungváry2013,313–330.p.,ésUngváry2012.)

22 Janovszkyvalkapcsolatbanl.rövidönéletrajzát:oszk,kézirattár,36/2357.
23 AcsehszlovákFasisztaPártnak1938elejénakomáromijárásmagyarokáltallakotttelepü-

léseiközülkamocsán17,szímőn11,őrsújfalun10tagjavolt.Štátnyokresnýarchív(ŠoA)
komárno,f.oÚkn,k.80,197/1938.prez.

24 körlevélacsehszlovákFasisztaPártmagyarosztályésárjaFrontcsoportparancsnokainak
éstagjainak!oszk,kézirattár,36/2357.

25 AzEmPliberálisvonulatáhoztartozónépszerűpolgármesterellenilegfontosabbvádfelesé-
génekzsidószármazásavolt.

26 mnlol,k-28,1940-P-17499.
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változásokhirdetőinekbelsőmeggyőződésszülte,anemzetiszocialistairányváltásigé-
nyétmégsemlehetcsupánakülsőkényszerszámlájáraírni,hiszen–bárerrőlszintén
kevesettudunk–amagyarpártonbelüliszélsőjobboldaligondolkodásnemvoltelőz-
ményeknélküli.Aszlovákiaimagyartársadalmonbelülmár1938előttishelyevolta
szélsőségeknek. Elsősorban a szélsőbalnak, amely abban a csehszlovákia kommu-
nistaPártjában (cskP)öltött testet,amelyországosviszonylatban iséppdél-szlová-
kiábanvoltalegnépszerűbb.ámmintaztamagyarországifejlődésenkeresztülUngváry
krisztiániskimutatta,21 aszélsőbaloldaláltalhirdetettszociálisforradalomgondolata
jókiindulópontlehetettanemzetiszocialistaeszmékfeléis.

Aszélsőjobboldaligondolatok1938előttalapvetőenkétiránybólértékelaszlová-
kiai magyarokat. Az egyik forrás a radola Gajda vezette csehszlovák Fasiszta Párt
(národní obec fašistická) volt, amelynek Pozsonybanmagyar alosztályaműködött a
bátiszlovákcsaládbólszármazóJanovszkyimrevezetésével.22 Amagyaralosztálynak
Pozsonyon kívül elsősorbankomáromkörnyéki falvakban volt – némi– bázisa.23 Az
1938-rakiéleződőnemzetivitákazonbanJanovszkytszembefordítottákaprágaiköz-
ponttal,ígyaz1938tavaszánmegtartottközségiválasztásokkampányábanmárolyan
felhívássalfordultafasisztapártmagyarosztályánaktagjaihoz,24 amelybenGajdáékat
csehszlováksovinizmussalvádolta.Egyben–feltehetőenaJarossékkalvalóegyeztetés
alapján – arra kérte a magyar választókat, hogy a községi választások során az
EgyesültmagyarPártraadjákleszavazatukat.Aszélsőjobboldalieszmékmásikforrá-
sáttermészetesenazanyaországjelentette,báraszigorúhatárőrizetmiattamagyar-
országinyilaskeresztesmozgalomeszméicsakkorlátozottmértékbenjelenhettekmeg
dél-szlovákiában.Anyilashatásazonbantöbbekközöttazokonaröplapokoniskimu-
tatható, amelyekazérsekújvárimagyarGárdaaláírással közvetlenül a bécsi döntés
előttérsekújvárottjelentekmeg,samelyekHolotaJánospolgármestert25 ésTurchányi
imrét,anemzetgyűlésszenátorátzsidóbérencnekésmagyarellenesneknevezték.26

Azokazerők,amelyek1938végénés1939elejénEsterházyvalszembenfelléptek,
azonbannemfeltétlenülamagyarPártonkívülrekedtvagyazonbelülperiférikushelyet
elfoglalócsoportokbólnőttekki.Azirányváltásigényerészbenapártcentrálistereiből
jött,azokrészéről,akiknemcsupánaszlovákiai,hanemazösszeurópaifejlődésbőlis
azmPirányváltásánakaszükségességétvontákle.lényegébenahhozhasonlóan,aho-
gyan az Egyesültmagyar Pártmagyarországhoz került részével lejátszódott. Az első
bécsi döntést követően ugyanis EmP vezető politikusainak döntő többsége – talán
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27 AzEmP-nekazimrédyékkelvalóösszeborulásávalkapcsolatbanbővebbenl.simon2014a.,
57–80.p.

28 snA,f.mv,šk.15,č.5326/1939prez.
29 BudapestbeavatkozásánakköszönhetőenugyanJabloniczkyvégülazeredetitőljobbhelyet

kapottalistán,demandátumígysemjutottszámára.
30 nAČr,f.Pmr,šk.575.č.2584/1938.prez.
31 Esti Újság,1938.december25.2–3.p.
32 Esti Újság,1939.január22.9.p.
33 Jabloniczkyfeltehetőenelfelejtette,hogyazokPelnökségének1932.szeptember7-iülésén

őmagavoltaz,akiEsterházyjelölésétmegvédte.(vö.Tóth2010,91.p.)TóthEndreazonban
utalarrais,hogybizonyosforrásokszerintJabloniczkyneveisfelmerültlehetségespártelnök-
ként,vagyismár1932-benEsterházyvetélytársavolt.

38 Simon attila

szüllő Géza kivételével – Jaross Andor vezetésével gyorsan felsorakozott az imrédy
Bélaáltalmeghirdetett (nyíltanantiszemitaésnácibarát)programmögé.27 csakhogy
EsterházyegyáltalánnemkívántakövetniJarosst,sőtakettejükközöttiellentétegyre
inkábbmélyülnilátszott,amiaJarossbefolyásaalákerültFelvidéki Magyar Hírlap és
azEsterházypártjánállópozsonyimagyarpublicistákközött1939elejénkibontakozó
sajtópolémiábanislecsapódott.

Azt,hogyamagyarPártonbelülmilyenméretű lehetettazelégedetlenség,nehéz
megítélni,hiszenapártsajtójahallgatotterről,salevéltáriforrásokisszűkszavúak.A
szlovákbelügyinformációiszerintazonban1938végénmárjelenvoltapártonbelül
egyolyantörekvés,amelynekcéljaazvolt,hogymagyarPártotnemzetiszocialistajelle-
gűpárttáalakítsákát,illetvehogyaz1936-ospártegyesítéstkövetőenazEsterházyék
általaháttérbeszorítottpolitikusokismétvisszaszerezzékpozícióikat.28 Bárnemilyen
nyíltan,deeztatörekvéstigazoltákJabloniczkyJánosnakapozsonyiEsti Újságbannyil-
vánosságot látott írásai is. A német származású Jabloniczky az okP szinte egyedüli
vezető pozícióban lévő evangélikus vallású politikusa volt. Befolyását leginkább az
adta, hogy a concordia nyomda fő részvényeseként ellenőrzés alatt tudta tartani a
pártsajtót.Esterházyvalazonbanköztudomásúannemápolttúl jóviszonyt,amineka
gyökerei talánmégaz1935-ösparlamentiválasztások idejébevezettek,amikor isa
pártvezetésenemtetteJabloniczkytbefutóhelyre.29 (Angyal2007,197.p.)Jabloniczky
ésapártvezérközöttazújabbkonfliktus1938tavaszánrobbantki,amikorapozsonyi
politikusazzalvádoltamegEsterházyt,hogyaznemmegfelelőenkezeliapártpénz-
ügyeit.30 Az erősebb azonban Esterházy volt, aki azzal vágott vissza, hogy a községi
választásoksoránJabloniczkylemaradtazEmPpozsonyivárosilistájáról.

Amindezekmiattsértett,smagánaknagyobbbefolyástvindikálóJabloniczkyelső
feltűnéstkeltőírásátazEsti Újság 1938karácsonyiszámábanjelentettemeg.Acikk-
benamagyarnépcsoportvezetésénekszellemimegújulásátszorgalmazta,sanémet
népcsoportot állította követendő példának.31 Ameglehetősen homályosanmegfogal-
mazottírást1939elejénegyújabbkövette,32 amelybenimmárnyíltabbanfejtettekiazt
avéleményét,hogyamagyarPártelkopott,sezért„részbenvagyegészébenkikellazt
cserélni.”Bárnemmondtaki,hogyahelyzetértEsterházyttartjafelelősnek,írásahem-
zsegett az erre irányuló utalásoktól, hiszen a párt gyengülésének kezdetét 1932-re
(Esterházyelnökkéválasztásánakévére)tette,miközbenaztsemfelejtetteelmegem-
líteni,hogyagrófotcsakakényszerhatásárafogadtákelelnöknek.33

FÓ
R

U
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV
II.
 é
vf
ol
ya
m
  
2
0
1
5
/4
, 
S
om

or
ja



34 Esti Újság,1939.január29.9.p.
35 snA,PrBA,šk.252,č.409/1939.
36 nehezenérthető,hogyaszlovákrendőriszervekhogyantévedhettekekkorát,hiszenaszö-

vegegyszerretámadjaamagyarPártvezetőitésannakbudapestipártfogóit.
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JabloniczkyírásáraakövetezőhétenkubovszkyJánosreagált,akiszinténaszlová-
kiai németeket állította követendőpéldának, és aki, hamégóvatosan is, de egyúj,
„nemzetiésszociálisalapokon”nyugvómagyarpártkiépítésénekaszándékátfogal-
maztameg.34 vagyiskubovszky Jabloniczkyval ellentétben– aki azmPegyik vezető
tisztségviselőjekénteztnemkezdeményezhette–márnemamagyarPártbelsőmeg-
újulásárólbeszélt,hanemegyújpártalapításáról.vagyismárekkorreálisalternatíva-
kéntmerültfel,hogyhamásmegoldásnemlesz,akkoranemzetiszocialistamegúju-
lásnakazmPszervezetikereteinkívülkelllezajlania.

Jabloniczky,defőlegkubovszkyírásatulajdonképpenfinommegszellőztetésevolt
annak,amiaháttérbenmárzajlott,vagyisegyújszlovákiaimagyarpártlétrehozására
irányuló kísérletnek. 1939 januárjában ugyanismár készen ált az amemorandum,
amelyetamagyarPártmegnemnevezett tagjaiahóvégénBudapestreküldtek.35 A
tizenkétoldalasirománykeletkezésérőlkevesettudni.Apozsonyirendőr-igazgatóság,
amelynekadokumentummásolataakezébejutott,amemorandumotamagyarkor-
mányhozküldöttanyagkéntértelmezte–azonbantévesen.36 Aszövegelemzésealap-
jánugyanisnyilvánvalóváválik,hogyacímzettetabudapestikormányzatonkívül,felte-
hetőenanemzetiszocialistamagyar Párt –Hungaristamozgalomközpontjában kell
keresni.Erreutaladokumentumszóhasználata,satartalmais.snemmellékesenaz
időzítésismegfelelővolt,hiszenanyilasmozgalomszálasibörtönbüntetésénekazidő-
szakábanisreneszánszátélte.ElsősorbanHubaykálmánnakköszönhetőenakorábbi-
hozképestjóvallátványosabbéshatékonyabbpropagandajellemezte,amelynekfon-
toselemétképezteaMagyarság c.napilapkiadása.(Paksa2012,87–89.p.)Azt,hogy
amemorandumotmegelőzte-eközvetlenkapcsolatfelvétel,nemtudjuk,deazvalószí-
nűneklátszik,hogymiutánazelsőbécsidöntéstkövetőenazanyaországhozvisszake-
rültterületekenismegkezdődöttanyilasoktérhódítása,volt,akiközvetítsenapozso-
nyiakésabudapestiközpontközött.

maga amemorandumamagyar Párt vezetésének kíméletlen kritikája, amely az
Esterházy-félepártvezetésthola„népellenes-reakciósfeudális, liberális”magyarkor-
mányfiókintézményének,holpedigapolitikaiortodoxiaolyanmegkövülttestületének
nevezi,amelynemképesaz„újeszmeáramlatokat”befogadni.Apártilyenbeállítottsá-
gánakkövetkeztében–olvashatóamemorandumban–aszlovákiaimagyarságjövője
nembiztosított,azlassúsorvadásravanítélve.Ebbőlahelyzetbőlazemlékiratszerint
csupáncsakegyetlenkiútmutatkozik: haamagyarnépcsoportot anemzetiszocializ-
musútjáratérítikát.Ezbiztosíthatjacsupánaszlovákiaimagyarságbelsőfejlődését,s
csakezáltallehetségesmegszereznianémetekjóindulatát,amelyateljeshatárrevízió
megvalósításáhozszükséges.Ezértamemorandummegszövegezőiamagyarországi
(nyilas)„központ”segítségétkérik,hogyaztámogassaegyittenimagyarnemzetiszocia-
lista pártmegalapítását, amely aztán a budapesti központ felügyelete alá helyezné
magát. csak ezáltal biztosítható – fogalmaz a memorandum –, hogy a szlovákiai
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37 snA,PrBA,šk.252,č.409/1939.
38 mnlol,k-28,59-1939-16580.
39 snA,f.mv,šk.15,č.5834/1939prez.
40 snA,f.mv,šk.15,č.5326/1939prez.
41 snA,f.PrBA,k.252,409/1939.
42 Aludwigcsaláddalkapcsolatbanl.nemcová2011.

40 Simon attila

magyarságélénálló„zsidó-szabadkőművesklikk”általvezetett,saköznépáltalcsak
„Egyesültmagyar-zsidóPártnak”gúnyoltpolitikaierőhatalmátmegtörjék.37

szlovák rendőrségi információ, miszerint az emlékiratot Jabloniczky János vitte
Budapestre,sővoltmegbízvaazzal,hogytárgyaljonannaktartalmárólacímzettekkel.
Arrólazonban,hogyezígytörtént-e,smivoltamemorandumsorsa,nemszólnakafor-
rásaink. Tudjuk, hogyapozsonyi nemzetiszocialista szervezkedéselindítóiBudapest
mellettaszlovákfővárosbanistámogatókatkerestek,saHsĽsradikálisaiegyikveze-
tőjének,Alexandermachnak,valamintFranzkarmasinnakaszemélyébenállítólagmeg
istaláltákazt.38 Ezazonbanmégnemjelentetteahivatalosszlovákvezetéstámogatá-
sát,hiszenamikor1939.április17-énapozsonyirendőr-igazgatóságértesítéstkapott
azújmagyarpártalakulógyűléséről,akkoraszlovákhatóságokapártalapításérvé-
nyesbelügyminisztériumijóváhagyásahiányábannemengedélyeztékarendezvényt.39
Pedigapártalapításszándékánakbejelentéseidejénmárapártszervezetiszabályzata
ésideiglenesprogramjaiskészenállt.Ezutóbbiazonkívül,hogyakeresztény-konzer-
vatív helyett a nemzetiszocialista világnézet alapján kívántamegszervezni amagyar
lakosságot, legtöbbpontját illetőenmegegyezettazmPprogramjával:ugyanazokata
jogokat követelte a magyaroknak, mint amiket a németek megkaptak, valamint a
pozsonyimagyaroknyelviegyenjogúságát,ahivatalokbetöltésénélamagyarokarányos
alkalmazását,apártzászlójánakésjelvényénekszabadhasználatát,apozsonyiegye-
temmagyartanszékénekafelállításátirányoztaelő.Aprogramszerintazújpártbana
magyarPártnálnagyobbhangsúlytkívántakfektetniamagyarlakosságszociálishely-
zetének a bebiztosítására, új munkahelyek teremtésére, s ennek kapcsán a
magyarországésszlovákiaköztigazdaságikapcsolatokélénkítésére.40

szalatnai rezső 1945-ben keltezett memoranduma szerint Esterházy ellenzéke
„éretlenpolitikai rajongókból,malkötens elemekből, kávéházi konrádokból, s német
zsoldbaszegődöttegykoriszélsőbaloldalielemekbőlállt”(szalatnai2014,41.p.)–ám
azőtollátazadotthelyzetbenaszélsőjobboldalimozgalomjelentőségénekszándékos
bagatellizálásamozgatta. így bár igaz, hogy a szlovákiai magyar nemzetiszocialista
Pártmegalapításárólszólószándéknyilatkozatotanagypolitikábanismeretlenpozsonyi
magyarok, a fentebb már említett kubovszky János, kubovszky miklós, szappanos
árpádéscsomormihály írtákalá,41 ámaháttérbennéhánybefolyásosszemélyiség:
JabloniczkyJánosésludwigAurélálltak.Ezutóbbit,anevesnémeteredetűpozsonyi
kereskedőcsalád42 sarjátamáremlítettBudapestreküldöttemlékiratamegalapítandó
pártreménybelielnökekéntemlítette.ludwigazértistűntideálisjelöltnek,mivelnem
csupánelegendővagyonnalrendelkezett,nemmellékesenújembervoltapolitikában,
akimúlteseményeinemterheltek.
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43 Felvidéki Magyar Hírlap,1939.április14.5.p.
44 Ústavnýzákonzodňa21.júla1939oústaveslovenskejrepubliky
45 Új Hírek,1939.április6,3.p.
46 Uo.

nyilasok a spájzban 41

Pártalapításiszándékaazonbangyorsankudarcbafulladt:azelőszöráprilisra,majd
májusközepéretervezettalakulóközgyűlésvégülelmaradt.Amikorpedigaszervezők
astubnyavendéglőbentalálkozótszerveztekapozsonyimagyarokkal,azottmegjele-
nő,többségébenamagyarPárthivatalosirányvonaláttámogatószemélyhangoskodás-
sal–sőtnéhánysöröskorsónakanemzetiszocialistaszónokfelédobásával–gyorsan
botránybafullasztottaagyűlést.43

A pártalapítás kudarcának tényleges okát alapvetően két okban lehet keresni.
Egyrésztakülsőtámogatáshiányában,hiszensemBudapest,semPozsonynemkarol-
ta fel azt. Az előbbi elsősorban azért, mert Esterházy vonalát támogatta, az utóbbi
pedigazért,mivel aHsĽsáltal kiépített állambelső logikájaazt feltételezte– s ezt
későbbaz1939nyaránelfogadottszlovákalkotmányrögzítetteis–,hogyegynemze-
tiségnek csak egyetlen politikai pártja lehet.44 vagyis a szlovákiai magyar
nemzetiszocialistaPártcsakakkorkaphatottvolnazöldutatPozsonytól,haelőzőlega
magyarPártotfeloszlatják.Ezviszontmárnemcsupánbelpolitikaikérdésvolt.Amásik
fontos tényező a választói bázis hiánya volt, hiszen egy az Esterházy vezette párttal
szembemenő,saszélsőjobbirányábahatópolitikaikísérletnekamagyarlakosságon
belülcsupánminimálissikerelehetett.

Apártalapításikísérletmindazonáltalalaposanfelbolygattaapozsonyimagyarközvé-
leményt, amit az is jelez, hogy a párt belső ügyeiről máskor nem nagyon nyilatkozó
Esterházyisnyilvánosanmegszólaltatémában.AzÚj Hírek 1939.április6-iszámában
olyanértelműnyilatkozatottettközzé,amelyben„egyesakarnokokéstörtetőkbeteges
ambíciójának” minősítette a nemzetiszocialista pártalapítási kísérletet.45 majd kitért
magának a nemzetiszocializmusnak amegítélésére, s azzal indokolta, hogy amagyar
Pártnemalakulátnemzetiszocialistává,merta„nemzetiszocializmustulajdonképpen
németproduktum,amely–mintaztmagukennekazeszmeáramlatnakazalapítóiéster-
jesztőimondják,–nemexportcikk,sezcsakanémetekneklehetaprogramjaéséletfel-
fogása.Haazitteninémetekaztmagukranézvekötelezőnekelfogadják,úgyezzelcsak
azonosítjákmagukatazanyaország,anémetbirodalom felfogásával.Ugyanígy cselek-
szünkmiis.misemakarunkatörzsmagyarságtóleltérőutakatkövetni.”46

A kubovszkyék neve alatt végrehajtott pártlapítási kísérlet kudarca ellenére a
pozsonyi magyarok között tovább folytatódott a nyilaskeresztes eszmék terjesztése.
1939 második felében Szlovákiai Magyar Nemzetiszocialista Népfelvilágosító Heti
Propaganda Kultúrközlöny néventöbbpropagandafüzetisnapvilágotlátott,47 amelyek
szerzőjekéntamagátanemzetiszocialistaeszmékmártírjakéntaposztrofálóJanovszky
imrevoltfeltüntetve. A meglehetősensilányszínvonalúirományokközpontimotívumát
azEgyesültmagyarPártotvezető,„németellenes”,„zsidóbarát”és liberális„klikk”(a
klikkmintmindenrossznakazeredőjeközpontiszerepetkapottamagyarországinyilas
propagandábanis,aholelsősorbanaHorthykörécsoportosulópolitikaielitmegbélyeg-
zéséreszolgált)ésazáltala„félrevezetettmagyarnép”szembeállításajelentette.
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47 snA,f.PrBA,šk.251.bez.č.
48 BundesarchívBerlin(BArch),f.r70-sloWAkEi/210,139.AjelentésszerintJabloniczky,aki

aconcordianyomdátirányította,arravalóhivatkozással,hogyapártnemfizetiaköltsége-
ket,leállítanikészültEsterházylapjának,azÚj Híreknekanyomtatását.

49 nemtudni,hogyazsidókkalvalókapcsolatalattmitértettek,azazonbanbizonyosnaklát-
szik,hogyEsterházytovábbrasemszakítottamegkapcsolataitamagyarPártholdudvarába
tartozózsidókkal, ígypéldáulapártegykoripártigazgatójával,szilárdmarcellel,akitapárt
annakazügyvédikamarábólvalókizárásautánissegített.(vö.molnár2008,181.p.)

50 Az Esterházy és karmasin közötti közismerten feszült viszonyt részben amagyar–szlovák
államhatárkörüliviták,részbenanácimodellátültetésénekakérdésegenerálta.

51 ŠtátnyarchívvPrešove,f.Šarišsko-zemplínskažupa,šk.109,č.1188-246/1940.ŠBprez.A
dokumentummegtalálható:simon2014b.,149–151.p.

52 Uo.

42 Simon attila

Bár a nemzetiszocialista kísérletnek amagyar Párton belül látszólag nem voltak
következményei, vagy legalábbis a közvélemény azokról nem szerzett tudomást, a
csendesfelszínalatttovábbraiserőstörésvonalakléteztek.Anémetbiztonságiszolgá-
latpozsonyikirendeltségénekegy1939őszénkeltezettjelentéseezzelkapcsolatban
egyebekközöttarrólisbeszámolt,hogyEsterházy„arisztokratikus-filoszemita”irányvo-
nalávalszembenapártonbelül továbbra is létezikegyerősellenzékicsoportosulás,
amelynek vezéralakjaként Jabloniczkyt nevezték meg.48 A német forrás azt is tudni
vélte,hogyEsterházyvalszembenelsősorbanamunkásokésalkalmazottakvoltakkri-
tikusak,akiknemfogadtákelapártvezetéseredménytelenségét,kifogásoltákannaka
zsidókkalvalókapcsolatát,49 illetvebíráltákEsterházyrosszviszonyátanémetnépcso-
portvezetőjével,abefolyásosFranzkarmasinnal.50

Apártonbelülifeszültséghátterétaszemélyiambíciókmelletttovábbraisazadta,
hogyamagyarPártbizonyosmértékigrendszeridegentestvoltanácimodelltöbbele-
métátvevőszlovákiában.Apártonbelülpedigsokanúgyérezték,hogyezakadálya
lehetamagyarnépcsoportjobbérvényesülésének.Eztafelfogásttükrözteazamemo-
randum is, amelyet a magyar Párt eperjesi csoportjának képviselői Holényi zoltán
banktisztviselővel az élen az1940. október12-én oda látogatóEsterházy Jánosnak
átnyújtottak.51 Amintegy150személy(elsősorbanafiatalabbgenerációkképviselői)52
általaláírtháromoldalasmagyarnyelvűdokumentumóvatos,dehatározottbírálatát
tartalmaztaapártaddigiteljesítményének,kitérvearrais,hogyamagyarPárthozvaló
tartozásnemjelentolyanvédelmet,mintamilyetpéldáuladeutscheParteibiztosítani
tudtagjainak.Amemorandumszerintennekokaaz,hogymígazeurópainépekanem-
zetiszocializmusirányábahaladnak,sszlovákiaisnemzetiszocialistaalapokonműkö-
dik,addigezamagyarnépcsoportmegszervezésébennemérvényesül.Ezértazaláírók
aztjavasolták,hogyamagyarPártneamagyarországi,hanemaszlovákiaiviszonyok-
hozalkalmazkodjon,snemzetiszocialistamintaszerintszervezzékátapártot.

Aszlovákrendőrséginformációiszerintamemorandumátadóiaztiskértékapárt-
vezértől,hogyBudapestensehallgassaelazaláírókvéleményét,sjelezzeazokszim-
pátiájátanyilaskeresztesmozgalomiránt.Ajelentésaztistudnivélte,hogyEsterházy,
akiátvetteamemorandumot,ígéretettett,hogyarraírásbanfogválaszolni.Azesetle-
ges válasszal kapcsolatbanazonban forrásainkhallgatnak.mint ahogyazEsterházy
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53 Magyar Szó,1931.április15.2.p.
54 AszlovenszkóiharmincévesekmozgalmafeltehetőenazAlbrechtfőhercegáltalugyanezen

időszakbanmagyarországonmegindítottharmincévesekmozgalmátólkaptaazihletést.
55 BArch,f.r70-sloWAkEi/212.39.
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befolyásaalattállópozsonyimagyarsajtóis,amelysemmiféleinformációtnemközölt
afentimemorandummalkapcsolatban.

Amagyar Párt korabeli belső felépítésemellett, hiszen Esterházy nem csupán a
pártsajtót,deamagátapártirányításátisszilárdanakezébentartotta,egyilyenkez-
deményezésneknemlehetetteredménye.ígyapártEsterházy-ellenesszárnyánakisfel
kellettismernie,hogyazerősenavezérelvrefelépítettpártátalakításacsakúgyképzel-
hetőel,haelőttecseréthajtanakvégreapártélén,sazaddigielnökhelyéreegyanem-
zetiszocializmus iránt fogékonyabb személyt állítanak. Ami nemcsak Esterházynak a
pártonbelülibeágyazottságamiattvoltnehézfeladat,hanemazértis,mertamegfelelő
ellenjelöltmegtalálásasemvoltegyszerű.Talánnemvéletlen,hogyeztaszemélytnem
Pozsonyban, hanem szlovákia keleti régióiban találták meg, ahol, mint az eperjesi
memorandum is jelezte, bátrabban mertek a párt vezérével szembe menni. 1940
végén,1941elejénmáregyértelművolt,hogyabelsőellenzékgrófcsákymihályt,a
magyarPártalelnökét,aszlovenszkóimagyarkultúregylet(szmkE)elnökétszeretné
Esterházyhelyéreállítani.

csákyérdekesválasztásvolt,hiszenminthaEsterházyhasonmásátkerestékvolna
benne.őisarisztokratavolt,egyikeaszlovákiaimagyarpolitikábabekapcsolódókevés
nagybirtokosnak,akiEsterházyJánossalegyidőben,az1920-asés30-asévekfordu-
lójánlépettbeapolitikába.ővoltavezéralakjaasarlóvalszembenfellépő„harminc-
évesek”,aBaloghEdgáráltalneonacionalistánaknevezett(Balogh1935,508.p.),az
aktivistaMagyar Szó szerintpedig(amúgyteljesenalaptalanul)fasisztánakminősített53
–rövidéletű–mozgalmának,amelyaszlovákiaimagyarfiatalértelmiségieketakarta
valamifélepártokon felülemelkedő,ámegyértelműenamagyarnemzetieszme iránt
elkötelezettközösségbekovácsolni.54 Utólagnézvepikánsmozzanatnakszámít,hogy
miközbencsákyamagyarnemzetiPártonbelülképviselteaharmincéveseket,addig
Esterházyugyanezzelaprogrammallépettfelakeresztényszocialistákközött.Ezamoz-
galomazonbananélkülhaltel,hogykomolyabbnyomothagyottvolnamagamögött.

csákyútjaaharmincévesekmozgalmától azEsterházy-ellenes tábor vezérségéig
ugyannemfeltárt,korántsembiztosazonbanaz,hogyerreaszereprevéltvagyvalós
nemzetiszocialista kötődése predesztinálta. csáky esetében csupán erős szociális
érzékenységelátszikbiztosnak,amelymiatta„vörösgróf”55 minősítéstiskiérdemelte.
Esterházyval elsősorban személyes ambíciói, valamiféle Pozsony – kelet ellentét, s
elsősorbanamagyarPárthelyzetefordíthattákszembe,sebbenapárharcbancsakegy
azétólradikálisabbprogrammalelőzhettevetélytársát.

csákymindenesetretudta,hogyafelvidékimagyarpolitikabelsővitáiban,mintaz
előzőhuszonvalahányévbenis,alegfőbbtényező,vagyisamindenkorimagyarminisz-
terelnökszavaameghatározó.Ezértisvoltjelentőségeannak,hogymintaztegynév-
telen szerző Pozsonyból Pestre küldött bizalmas jelentéséből is tudjuk, csáky 1941
végén szlovákiát járva aláírásokat gyűjtött egy olyan memorandumhoz, amelyben
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56 mnlol,k-64,93.cs.65.t.,857/res.pol.1941
57 AszlovákkormánygyakorlatilagháromévenáthalogattaamagyarPártregisztrációját,amely

során a reciprocitás elvének jegyében elsősorban arra hivatkozott, hogy a budapesti kor-
mányzatsemengedélyeziaPozsonyáltaltámogatottmagyarországiszlovákpártműködését.

58 mnlol,k-64,93.cs.,65.t.,857/res.pol.1941
59 Uo.
60 Apártregisztrációvalkapcsolatbanrészletesebbenl.molnár2008,158–159.p.
61 mnlol,k-64,93.cs.65.t.,857/res.pol.1941.
62 mnlol,k-64,93.cs.65.t.1004/res.pol.1941.

44 Simon attila

EsterházyleváltásátköveteltékBárdossymagyarminiszterelnöktől.56 Azemlítettjelen-
tésből,amelynekszerzőjenyíltanEsterházymelletttetteleavoksát,aziskiderül,hogy
csákyékamagyarPártregisztrációjakörülkibontakozottvitát57 akartákEsterházyellen
fordítani,azzalvádolvamegőtBárdossyelőtt,hogyaszlovákiaimagyarokszámárahát-
rányosésmegalázóalkutkötöttapozsonyikormányzattal.

Támadásuk látszólagcélt isért,hiszenamagyarminiszterelnök1941.november
14-énkeltezettlevelében–amelynektémájátafelvidékipártregisztrációjajelentette
–keményszavakkalkérteszámonEsterházyneztazügyet,slehetségesszankcióként
a szlovákiaimagyarok addig támogatásánakmegváltozását is felvetette.58 Esterházy
azonban már másnap részletes magyarázatot adott mindenre,59 s tájékoztatta a
magyarminiszterelnökötarról,hogyAlexandermachbelügyminiszterlényegébenkész
tényekeléállítottaőt:vagyelfogadjaakormányfeltételeit,ésakkorvégremegtörténhet
amagyarPártregisztrációja,haviszontelutasítja,akkorveszélybekerülapártműkö-
dése.60 mivelEsterházyálláspontjátafentebbmáremlített ismeretlenszerzőtőlszár-
mazó jelentésenkívül apozsonyi követ ismegerősítette,Bárdossy ismegváltoztatta
véleményét,61 sőtazesetbőlokulvaszükségétlátta,hogyaszlovákiaipolitikusokközöt-
tivitábanszemélyesentegyenigazságot.legalábbiserrekövetkeztethetünkkuhllajos
pozsonyikövet1941.december16-ánkeltezettjelentéséből,amelybenegyebekközött
arrólisbeszámolt,hogyamagyarPártelőzőnapiülésealegnagyobbnyugalombanzaj-
lott le, s csáky tartotta magát az előző héten lezajlott megegyezéshez (kiemelés
tőlem).62 Forrássalnemtudjukalátámasztani,dejoggalfeltételezzük,hogyezemlített
megegyezésamagyarminiszterelnök,valamitEsterházyéscsákyközöttszülethetett,
sazttartalmazta,hogycsákynaklekellmondaniapártelnökiambícióiról.

Úgyvéljük,hogyafentiegyezséggellezárultamagyarPártelnökitisztségéértfolytatott
harc első fordulója. Esterházy ellenfeleinek ugyanis be kellett látniuk, hogy ameddig
magyarországon az 1920-tól regnáló hagyományos politikai elit van hatalmon, addig
Budapest meg fogja tartani Esterházyt. Ez egyben azt is jelentette, hogy a szlovákiai
magyarpolitikábantovábbraisahagyományoskonzervatívvonalmaradtmeghatározó,a
szélsőjobb pedig nem tudott kitörni marginális pozíciójából. nem véletlen, hogy az
Esterházy-ellenesellenzék1942-benés1943-bannemvagyalighallattahangját,scsu-
pán1944.március19-e,magyarországnémetmegszállásautánaktivizálódott.
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63 AmagyarPártstatisztikáiszerint1939és1945közöttaPozsonyban,illavánésmáshelye-
kenfogvatartottmagyarnemzetiségűekszámaelértea10ezresszámot.(szalatnai2014,
37.p.)

64 mintismeretes,Esterházynemszavaztamegaszlovákiaizsidóságdeportálásáttörvényesítő
javaslatot.

65 spoločnáČesko-slovenskádigitálnaparlamentnáknižnica.snemslovenskejkrajiny,1940.
Tesnopiseckásprávao46.zasadnutísnemuslovenskejkrajinyvBratislavevutorok8.októb-
ra 1940. str. 18–22. A dokumentum teljes szövegét l. simon 2014b., 140–144. p.
álláspontjátfeltételezhetőenazafélelemmotiválta,hogyazsidókatésamagyarokatugyan-
abba a népszámlálási kategóriába sorolják be, hiszen az hátrányosan érintette volna a
magyarközösségtagjait.(vö.molnár2008,140.p.)

66 „legfiatalabbkoromótamindigiszsidóellenesbeállítottságúvoltam,sazisfogokmaradni,
amiellenbennemjelentiazt,hogyhozzájáruljakegyolyantörvényhez,amelymindenisteni
ésemberijogotlábbaltipor.”mnlol,k63,463.cs.65.t.84/pol.1942.
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***

Anevesszlovákiaimagyarbaloldaliíró,Fábryzoltán1945-benírtA vádlott megszólal
c. esszéjében írta le amagyar Párt vezérével kapcsolatban, hogy „Esterházy János
súlyos tehertételünk volt, ki hitte volna, hogy egyszer ő is igazolásunk lesz.” (Fábry
2014,89.p.)megállapításaabbólaszempontbólkétségkívül igaz,hogyEsterházya
háborúsévekbenmégakkorisnagyutatjártbe,haavilágrólalkotottképemeglehető-
sen statikus volt. ragaszkodása a hagyományos politikai elvekhez és eszközökhöz
ugyanisazidőelőrehaladtávalegyreinkábbszembefordítottaatisóirendszerrelésa
németekháborújával.Hiszenamíg1939-benmégmindennélfontosabbnaktartottaa
bolsevizmusellenihadjáratot,1943-rafelkellettismernie,hogyeztaháborútanéme-
tekelveszítették,seznemcsupánabaloldalmegerősödésétfogjamajderedményezni,
hanemcsehszlovákiafelújításátésamünchenelőttihatárokvisszaállításátis.

Folyamatoseltávolodásaatisóirendszertőlnemvalamiféleridegszámításbóltör-
tént,hanemtermészetesfolyamateredményevolt,segyarántbelejátszottakatúszsze-
repbekényszerítettszlovákiaimagyarokellenahatalomrészérőlfoganatosítottintéz-
kedések,63 illetveahivatalos szlovákpolitikával szembeni ellenérzései. Az elsőnagy
törést a hatalom és amagyar politikus közöttminden bizonnyal a szlovákiai zsidók
deportálásáttörvényesítőparlamentiszavazásjelentette,64 amelyEsterházynakazsi-
dókérdésbentanúsítottmagatartásaszempontjábólisfontoscezúra.korábbanugyan-
isnemhatárolódottelapozsonyikormányzatzsidókkalkapcsolatospolitikájától,spél-
dáulanépszámlálásrólszólótörvényvitájasorán(1940októberében)elmondottfel-
szólalásában őmaga is a zsidóság túlkapásairól beszélt.65 Az azonban, hogy 1942.
május15-énEsterházynemszavaztamegadeportálást(utólag)törvényesítőtörvény-
javaslatot,mégakkoriskomolyüzenettelbírt,haamartinsokolházelnökhözintézett
nyilatkozata során zsidóellenesbeállítottságúnakmondtamagát.66 A szavazás során
tanúsított magatartásával ugyanis világossá tette, hogy nem hajlandó átlépni egy
határt, smély kereszténymeggyőződésénekköszönhetőenmindenolyanmegoldást
elutasít,amelyfajielvekrehivatkozvaemberekéletétveszélyezteti.vagyisamígazsi-
dóság gazdasági és társadalmi korlátozását szorgalmazó intézkedéseket elfogadta
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67 Esterházyzsidómentővoltaismételtensokvitatárgya.Azokaközvetettésközvetlenbizonyí-
tékokazonban,amelyeketmolnárimreakutatásaisoránfelgyűjtött,mindenkétségetkizáró-
anigazolják,hogyazEsterházycsalád(elsősorbannővére,lujza)ésmagaEsterházyJános
issegítettüldözöttzsidóknak.(vö.molnár2008,181–187.p.)

68 1943nyaránEsterházy,miutánhiábavártaapoprádiállomásonaTátra-expresszérkezését,
becsmérlőenszóltaszlovákköztársaságról.(„Ezegyközönségessvindli,mintmindenebben
azországban!”)

69 Börtönbüntetésénekletöltésétazonbanaháborúvégéigmárnemkezdtemeg.
70 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,38–44.

46 Simon attila

(vagylegalábbisnyíltannemszóltellenük),addigakitelepítésüketésfizikaiveszélyez-
tetésükethatározottanelutasította.sőtőmagaisbesorakozottazsidómentőkközé.67

mindenesetreaszavazástkövetőenahatalom isegyrenehezebbenviselte,hogy
Esterházyazegyszemélyesellenzékszerepétjátsszaaparlamentben.mígkorábban–
azautonomistatáboronbelüli1938előttiközösellenzékimunkaidejébőlhozott–sze-
mélyeskapcsolataibiztosítottáknekiaszlovákpolitikaielittelvalóközvetlen,ámsoha-
semtúlőszinteegyüttműködést,1942utánmárezsemvoltérvényes,segyfajtapoli-
tikaikiközösítettévált.Eztazún.Tátraexpressz-affér68 isjelezte,amelykövetkeztében
1943őszénmegvontákképviselőimentelmijogát,majdakövetkezőévmájusábanhat
hónapibörtönbüntetésreítélték.69

AmagyarPártésatisóirendszerközöttiszakadékaz1944.augusztus29-énkirob-
bantszlovák(nemzeti)felkelésidejénméginkábbtovábbmélyült.AzEsterházyfelügye-
letealattállómagyarpártsajtóugyanisgyakorlatilagegyedülikénttartózkodottaparti-
zánellenes kirohanásoktól. sőt szalatnairezső tanúságtétele szerint Esterházy kap-
csolatot teremtett a felkelés besztercebányai központjával, és segítséget ajánlott
annakgyógyszerekbeszerzésére.(szalatnai2014,55.p.)mindazonáltalEsterházynak
afelkeléshezfűződőviszonyamáignemtisztázott,mintahogyarróliskevesettudunk,
hogyanviszonyultamagyarközösségafegyveresmozgalomhoz.Aztleginkábbambiva-
lensneklehetnenevezni,aminekokaazvolt,hogyafelkelésterületemagyarlakosságú
falvakatközvetlenülnemérintett,safelkelőkistartózkodtakadirektmagyarellenes
akcióktól.Eztegyébkéntegykésőbbinémetjelentésazzalmagyarázta,hogyafelkelők
számoltak magyarországnak a németektől való leválásával, s ezért nem akartak
feszültséget vinni a szlovák–magyar viszonyba.70 Esterházynak a felkeléshez való
ellentmondásos viszonyába pedig feltehetőleg az is belejátszott, hogy tisztában volt
vele,hogyafelkelőkesetlegesgyőzelmefelgyorsítanáaszovjetekbehatolásátarégió-
ba–amivelőbizonyáranemszimpatizált.

BárEsterházynakaszlovákelittelvalókapcsolatafolyamatosanromlott,eztnémilegki
tudtaegyensúlyozni,hogy1944tavaszáigBudapesttámogatásabiztoshátteretteremtett
számára.magyarországnémetmegszállásávalésanémetekkelmindenbenkollaboráló
sztójay-kormány kinevezésével azonban egyre inkább légüres térbe került a politikája,
hiszenasztójayésJarossnevévelfémjelzettkormányzattámogatásátmárnembírhatta,
sazokpolitikájátólőmagaiselhatárolódott.1944őszénugyanisegyolyanmemorandu-
motpróbáltmaxGrässlipozsonyisvájcikövetsegítségévelasvájcbantevékenykedődisszi-
densmagyar diplomaták csoportjához eljuttatni, amelybenahivatalosmagyarországtól
eltérőálláspontjátprezentálta (szalatnai2014,54.p.;molnár2008,2002.p.).mindez
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71 snA,f.ÚŠB,šk.623,č.209-623-135,č.17448/1944.
72 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,1135.
73 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,8.
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perszebizonyosmértékigcsakfeltételezés,hiszenamemorandumnakcsakalétezéseiga-
zolható,magaadokumentumelveszett, s ígyannakpontos tartalmát sem ismerjük. A
memorandum létrejötte mindenesetre azt jelzi, hogy Esterházy ekkor már tudatosan
készültanémetvereségutániidőkre,sabbanreménykedett,hogymagatartásamegfelelő
útlevélleszszámáraahhoz,hogyaháborúutánicsehszlovákiábantovábbraisbetölthesse
amagyarkisebbségpolitikaivezetőjénekaszerepét.

Esterházypártonbelüliellenzékemagyarországnémetmegszállásátolyanváltozás-
kéntértelmezte,amelyutatnyithatazambícióiknak.Abbanbíztak,hogyamegváltozott
helyzetben(akorábbinálméginkább)németbefolyásalákerültBudapestnemfogja
továbbtartaniEsterházyt,illetveamagyarországiváltozásokaszlovákiaimagyarPárt
tagjaivalismegértetikazirányváltásszükségességét.Feltehetőenezenaspirációknyo-
mánszületettmegazaröplapis,amelyrőlismétcsakközvetettforrásainkvannak.A
szlovákállambiztonságiközpontnak(UŠB)apozsonyikormányhozcímzett1944júniu-
sijelentése71 ugyanisegyEsterházy-ellenesröplapdobsinaiéseperjesifelbukkanásáról
számolt be. A röpirat tartalmáról a rendőrségi jelentésből annyi tudható, hogy az
Esterházynakcímzettkérdésekformájábanvoltmegírva.AvitairatotPozsonybólküld-
tékszétamagyarPártvidékiirodáinak,sazEsterházyvalszembenabbanmegnevezett
vádakegyikeapártvezérnekazsidókérdésbentanúsítottmagatartásavolt.Aröpirattal
foglalkozójelentésamagyarPártonbelüliellenzékvezérekéntcsákymihálytnevezte
meg, a röplap lehetséges szerzőjeként pedig a besztercebányai Halócius kálmánt
(valójábanHalécius–sA),vagyaztaBrogyányikálmánt,akiaszlovákállambiztonság
információiszerintazelőzőnaptáriévbenegyEsterházyellenirányulómemorandumot
terjesztettabudapestikormányzatelé.

AzUŠBáltalemlítettröplapnakazonbankomolyabbvisszhangjanemvolt,amiössze-
függöttazzalaténnyel,hogyapártonbelüliellenzéknek–bármifélemediálismegjelenés
lehetőségénekahiányában–kevéslehetőségevoltaközvéleménybefolyásolására.Hiába
voltcsákymihályapártalelnökeésaszmkEelnöke,haapártmindkétlapja,aMagyar
Hírlap c.napilapésaMagyar Néplap c.hetilapEsterházyellenőrzésealattállt,sszerkesz-
tőikelutasítottákcsákyirányvonalát.AMagyar Hírlap főszerkesztőjéről,somosElemérről
egy1944októberébenkeltezettsd-jelentésmintteljesennémetellenesbeállítottságú,sőt
mitöbb,abolsevizmussalszimpatizálóegyénrőlszámoltbe.72

Az1944.október15-isikertelenkiugrásikísérletésazaztkövetőnyilashatalomát-
vételméginkábbpolarizáltaamagyarPártaddigsemegységesvezetését.nemnyitott
újabb frontot, csupán a már meglévő szakadékot tette még nyilvánvalóbbá, hiszen
szálasiékmegítélésébenmárnehézlettvolnabármifélelátszategységetisprezentálni.
Azsdpozsonyiirodájaanyilashatalomátvételnapjaibankeltezettjelentésébenennek
megfelelőenhatározottkülönbségettettapártvezetésEsterházymögöttállócsoportja
ésapártvezetésún.németbarátfrakciójaközött.73 AzelsőbecotellyJánost,apártve-
zetésügyvédjét,neumannTibort,apozsonyipártszervezetelnökét,stelzerlajospárt-
igazgatót,valamintapártsajtóvezéralakjait,somosElemért,szalatnairezsőtésPeéry
rezsőtsorolta.Ezutóbbikétszemélytszalonbolseviknekneveziajelentés,sutalarra,
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74 AmagyarPártnémetbarátszárnyárólapozsonyiTerületinemzetbiztonságiHatóságelőtt1945.
április 24-én tett vallomásában Esterházy János duka-zólyomi norbert, Brogyányi kálmán,
csákymihályésludwigAurélmellettPécsiJenőt,ráczárpádot,BrogyányiBélátemlítette,s
jelezte,hogykésőbbcotellyistvániscsatlakozotthozzájuk.vö.Archívbezpečnostníchsložek,
Praha;f.215různébezpečnostnísložkynaslovenskuporoce1945,215-51-81.

75 „Weiter ist als sofortmassnahme die Festnahme der als bedenklich zu betrachtenden
vertreterdiemagyarischenvolksgruppeundPressezuerwähnen.” BArch, f.r70-sloWA-
kEi/212.8.

76 BArch,f.r70-sloWAkEi/214,82-83.

48 Simon attila

hogyegykorabaloldalisarlómozgalomtagjaivoltak.Avelükszembenelhelyezkedő
németbarát és nemzetiszocialista vonalhoz duka zólyomi norbertet, ludwig Aurélt,
Brogyányi kálmánt, csáky mihályt és annak szepességi munkatársát, koromzai
Frigyestsoroljaajelentés.74 Anémetforrásúgyvéli,hogyamagyarPártnemtudlépést
tartaniamagyarországi fejlődéssel,sajánlásként fogalmazzamegazEsterházy-cso-
porttagjainakesetlegesletartóztatását, 75 valamintazt,hogyapártotaduka-zólyomi
éscsákyáltalvezetett„pozitív”erőkkelkonzultálvakellátalakítani.

AnyilaspuccsutániidőszakbanazsdpozsonyiirodájábólBerlinbeküldöttjelentések
meglehetősensokatfoglalkoztakamagyarPártügyeivel,illetveazzal,hogyanviszonyul-
nakaszlovákiaimagyarokamagyarországieseményekhez. információikazonbantöbb
esetbenellentmondásosakvoltak,sláthatóannagybanfüggtekinformátoraikszemélyes
véleményétől.Azazonbankicsengbelőlük,hogyaszlovákiaimagyarokközöttnyilasszim-
patizánsok csak elenyésző számban találhatók. A beszámolók abban is egyetértenek,
hogyHorthybukásaazonnalfelpezsdítetteamagyarPártbelsőviszonyait,sazEsterházy-
ellenesszárny–függetlenülattól,hogyőkmaguknyilasmeggyőződésűekvoltak-e–fel-
ismertealehetőségetazaddigipártvezetéslecserélésére.

AmagyarPártlehetségesátalakításánakkapcsánkétfontosmozzanatkerültelőtér-
be.Apártsajtókérdéseésapártvezérénekaszemélye.mintmárjeleztem,aPozsonyban
megjelenőkétmagyarlapfontostámaszavoltEsterházynak,ám–elsősorbanagazda-
sági hátterükmiatt – Budapest akaratától sem voltak teljesen függetlenek. sőt az is
bonyolította a helyzetet, hogymindkét lapot abbanaconcordianyomdábannyomták,
amelyazEsterházyvalszembenállóJabloniczkyJánosellenőrzésealattállt,akieztapozí-
ciójátmegpróbáltakihasználni.Anyilashatalomátvételutánpéldáulúgy,hogypapírhiány-
rahivatkozvaanyomdaleállásátjelentettebe,deanémetbiztonságiszervekinformációi
szerintvalójábanazvoltacélja,hogyEsterházytalapokirányvonalánakmegváltoztatásá-
ra bírja.76 A zsarolás alól Esterházy csak aMagyar Hírlap kiadásánakbeszüntetésével
tudottkibújni,smegakadályozniezzel,hogyalapbármilyenmódonanyilaspropaganda
eszközévéváljon.(molnár2008,205.p.)

AHírlap leállásautánamagyarPárt egyedüli kommunikációseszközeaMagyar
Néplap maradt,amelytovábbraisapártvezérellenőrzésealattállt.Ezértludwigékkét
lehetségesforgatókönyvbengondolkodtak:valamelyikmagyarországinyilasszellemisé-
gűlapbehozatalában,vagyegyhasonlószemléletűszlovákiaimagyarlapindításában.
csakhogyafeltételekegyikhezsemvoltakadottak.Azelsőtaszlovákhatóságokbizo-
nyáranemtámogattákvolna,amásodikesetébenpedigamegfelelőgazdaságiháttér
hiányzott,nembeszélveabelügyminisztériumengedélyéről.
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77 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,13-14
78 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,34-37.
79 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,1135.
80 Ferberéletéveléspozsonyiküldetésévelkapcsolatbanl.azellene1945–46-banlefolytatott

népbíróságieljárássoránkeletkezettaktát:BudapestFőváros levéltára(BFl), f.Budapesti
királyiBüntetőtörvényszék,nb.460/46.

81 mnlol,k-707,1.cs,1.t.22416/1944.Pozsonyimegbízásátkülügyitapasztalathíjánszlo-
vák nyelvtudása indokolta, hiszen egy Pozsony megyei szlovák lakosságú településen,
Jablánconszületett.
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Anagyobbproblémátazonbanmégisapártvezérszemélyénekakérdésejelentette,
hiszenmintazsdbizalmiemberének,FranzBöhmnekazoktóber16-ánduka-zólyomi
norberttelésludwigAuréllalfolytatottmagánmegbeszélésébőliskiderült,77 anémet-
barátszárnyképviselőiúgyvélték,hogyEsterházyHorthybukásautánsemváltoztat
majdaddigipolitikáján,sezértkívánatosnakneveztékazáltalukBethlenkövetőjének
mondottpolitikuseltávolítását.

Esterházyesetlegesleváltásafelvetetteazutódláskérdés,snyilvánvalóvátette,hogy
nemleszkönnyűmegfelelőjelöltettalálni.Haanyilaseszmékirántielkötelezettséglett
volnaamérce,akkoraz1939-esnemzetiszocialistapártalapításikísérletkapcsánmár
említett kubovszky János lehetett volna a befutó. ő azonban politikailag jelentéktelen
figuránakszámított,skomolyanszóbasemjöttaneve.Azegyébkéntnémetanyanyelvű
Jabloniczkyneveugyanfelmerült,rólaazonbanazvoltanémetekvéleménye,hogyjelle-
menemkifogástalan,samagyarokközöttelevenépszerűtlenaszemélye.78 ígyazegye-
dülikomolyjelöltnek–mindanémetek,mindBudapestszámára–csákymihálymutat-
kozott. A pozsonyi sd által a budapesti sd-nek küldött jelentés79 már október 20-án
csákytjelöltemeglehetségespártelnökként,akitanémetfélszámáraelfogadható,erköl-
csilegésjellemszempontjábóltámadhatatlanszemélykéntjellemeztek.

Anémetekazonbannemkívántak túlaktívszerepet játszaniebbenazügyben,s
inkábbBudapestkezdeményezésétvárták.AkeményGáborvezettenyilaskülügymi-
nisztériumszámára,amelysajátstruktúrájánakkiépítésévelésazúj–hungarista–
külpolitikaikialakításávalvoltelfoglalva,azonbannemaszlovákiaimagyarPártügyé-
nekmegoldásavoltaprioritás,illetvearracsakapozsonyimagyarkülképviseletbizo-
nyosfokúátalakításátkövetőenkerülhetettsor.

ApozsonyimagyarkövetségátalakításávalmegbízottFerberviktorszinteasemmi-
bőljelentmegaszínen.80 Ferberbár1941-benbelépettamagyarmegújulásPártjába,
nemcsupánadiplomáciában,hanemapolitikábanisteljesenújembernekszámított,
hiszen1944októberéigafótikárolyi-birtokokgazdaságiintézőjénekatisztjéttöltötte
be.AmikorazonbanmegkaptaasAsbehívóját,hogyakatonaiszolgálatotelkerülje,
zechlillabárónőajánlásávalkülügyiszolgálatbajelentkezett.snemishiába,hiszen
szinteazonnalbehívtákkülügyitanfolyamra,egyhónappalkésőbb(november16-án)
átvehettediplomataútlevelét,snyilaspártmegbízottkéntazonnalPozsonybaküldték,
hogyazottanikövetségbelsőviszonyaitfelmérje.Elsőpozsonyiútjárólvisszatérve,de-
cember7-énmegkaptavéglegesmegbízatását:apozsonyikövetségpropagandaatta-
séja,1945januárjátólpedigtanácsosa,smintrangidősakövethelyetteselett.81
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82 Uo.
83 megkell jegyezni,hogycsákytFerbernemtartottanyilasérzelműnek,ámBudapestszem-

pontjábólmindenképpalkalmasabbnakapártvezetésére,mintEsterházyt.
84 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,57–61.
85 szálasipozsonyihivataloslátogatásánakatervéttöbbmásforrásismegerősíti,ámalátoga-

tásravégülnemkerültsor.
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Ferberkettőscéllalérkezettaszlovákfővárosba:apozsonyikövetségátszervezése
mellett a szlovákiai magyar kisebbség ügyeit is új alapokra kellett helyeznie.
megbízóleveleszerintamagyarPártszervezetiésszemélyiátszervezésemellettújra
kellett indítania aMagyar Hírlapot, s a concordia nyomda ügyeinekmegvizsgálása
utándönteniekellettannakesetlegesátalakításárólis.82

miután novemberi útja során alaposan feltérképezte a pozsonyi viszonyokat, de-
cemberbenmárazzalakonkrétfelhatalmazássalérkezettPozsonyba,hogyazEsterházy
–csákycserétmindenképenvéghezvigye.83 Adecember14-énapozsonyisdvezető-
jével,JosefWitiskával folytatottbeszélgetéssorán84 anémetfeletarról is informálta,
hogybárapozsonyimagyarkövetmégahelyénvan,azóévvégéigmegtörténikakövet-
ségszemélyiállományánakteljeskicserélése,sajelenlegiállománybólcsupána„pozi-
tívszemléletű”katonaiattasémaradmajdahelyén.Elmondta,hogyPestenmárdön-
töttekEsterházyleváltásáról,csupánannakmódjakérdésesmég.Ferberszerintfelme-
rült a pártvezér erőszakos eltávolítása is, ezt azonbanPozsony érzékenységére való
tekintettel–hiszenaszlovákköztársaságparlamentiképviselőjérőlvoltszó–elvetet-
ték.szóbajöttazamegoldásis,hogyBudapesthivatalosaniskérnéPozsonyt,hogy
Esterházytfosszákmegmandátumától,amimegfelelőhátteretteremthetneapártelnö-
ki tisztségből való leváltásához is, ám ez túl hosszadalmasnak tűnt. mindenesetre
Ferberjelezte,hogyszálasiszívesenutaznaPozsonyba,hogyTisoelnökkeltárgyaljon,
amelymegbeszéléssoránaszlovákiaterületéntartózkodóésharcolómagyarkatonai
egységekproblémájamellettamagyarPártügyeiisnapirendrekerülhetnének.85

nohaafentidézettbeszélgetéssoránFerbermégmeglehetősenbizonytalanulnyi-
latkozottEsterházyeltávolításánakalehetségesmódozatairól,akövetkezőnapokban
felgyorsultakazesemények.Budapestenugyanisúgydöntöttek,nemvárnaktovább,s
kihasználvaazt,hogyEsterházyJánosnovember30-tólbudapestilakásábantartózko-
dik,megpróbáljákPozsonytólfüggetlenülmegoldaniazmPelnökénekakérdését.Arra
nézve,hogyafelvidékipolitikusmiértutazottBudapestre,nemtájékoztatnakaforrá-
sok.visszaemlékezésébenEsterházylujzaiscsakegyfélmondatotejtelarról,hogy
öccsekarácsonyelőttértvisszaBudapestről,aholbarátait látogattameg.(Esterházy
1991,145.p.)Esterházypestitartózkodásamögött–amelymintegyháromhétrenyúlt
– azonbanmás okok is lehettek. smég csak nem is a családjával való találkozás,
hiszenbárfelesége1940-tőlkülönélttőle,sgyerekeikkelegyüttBudapestreköltözött,
agyerekek(aBudapestetértbombatámadásokmiatt)1944-benmárÚjlakontartóz-
kodtak.vagyisEsterházypolitikai célokkalutazhatottamagyar fővárosba,miközben
tudniakellett,hogyottkevéssévanbiztonságban,mintPozsonyban,hiszenértesülnie
kellett a nyilas kormányzat személyére irányuló figyelméről. így vélhetően nem érte
váratlanul,hogy–mintezapozsonyirendőrségen1945.április24-éntettvallomásá-
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86 zápisnicanapísanádňa24.apríla1945nanárodnejbezpočnosti.ABsPraha,f.215,215-
45-4,s.n.

87 Uo.
88 Furcsafintoraasorsnak,hogyaBagossyáltaljavasoltháromszemélymindegyikebaloldali

múlttalrendelkezett.Brogyányiésduka-zólyomisarlósokvoltak,PécsiJenőpedigatanács-
köztársaságbukásautánemigráltcsehszlovákiába(anémetekszerintkunBélamunkatársa
volt). Először nyitrán telepedett le, ahol a baloldali Testvériség c. lap szerkesztője volt.
mártonvölgyilászlónyitraitartózkodásakapcsán„vörösgimnáziumiigazgatóként”emlegeti
(vö.máronvölgyi1976,175.p.)1938utánapozsonyimagyarinternátusnakamagyarPárt
általmegbízottigazgatójavolt.(vö.Fogarassy1991,1238.p.)

89 Esterházynakeztavéleményétavalóságvégüligazolta.molnárimre–forrásamegnevezése
nélkül – azt írja monográfiájában, hogy 1945 januárjában a főhadiszállását akkor már
szombathelyenberendezőszálasiFerencmagáhozkérettecsákyt,sfelkérte,hogyvegyeáta
magyarPártvezetését.csákyazonbaneztafelkéréstnemfogadtael.(molnár2008,207.p.)

90 Esterházyvallomásátarról,hogymitörténtveleBudapesten,akorabelinémetjelentésekis
alátámasztják.

91 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,71.
92 zápisnicanapísanádňa24.apríla1945nanárodnejbezpočnosti.ABsPraha,f.215,215-

45-4,s.n.
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ból is kiderül86 –december16-án két detektív kereste fel pesti lakásán, akik a kül-
ügyminisztériumnyilaspártmegbízottjának,Bagossyzoltánnakaparancsáraelőszöra
budapesti rendőrkapitányság, majd a külügyminisztérium épületébe vezették.87 itt
Bagossy–ezt ismétEsterházyvallomásábóltudjuk–arraakartakényszeríteni,hogy
mondjonlepártelnökitisztségéről,s–mivelapártalapszabályaerrefelhatalmazta–
új pártelnököt nevezzen ki a saját maga helyére. Bagossy lehetséges jelöltként
Brogyányi kálmánt, duka-zólyomi norbertet és Pécsi Jenőt nevezte meg. Esterházy
azonban,arrahivatkozva,hogyamegnevezettszemélyekmúltjaeztnemteszilehető-
vé,shogyazújelnökszemélyétilletőenaszlovákvezetésselisillikkonzultálnia,ezt
visszautasította.88 BagossyeztkövetőencsákymihálykinevezésétkérteEsterházytól,
akiazonbaneztazzalhárítottael,hogyaszepességipolitikuseztúgysemfogadnáel.89
végülegyfajtakompromisszumszületett,sabbanegyeztekmeg,hogyEsterházyugyan
szabadon távozhat, de miután visszatér Pozsonyba, lemond a magyar Párt és a
PozsonyiTakarékpénztárélénbetöltötttisztjéről.90

EztkövetőenEsterházyszabadoneltávozhatott,majdnéhánynapmúlvavisszauta-
zott szlovákiába. december 21-én a nyilasok bizalmát szintén nem bíró kuhl lajos
pozsonyimagyarkövethez látogatott,akinekbeszámoltaPestenvele történtekről.A
kuhllal folytatott beszélgetést követően– a pesti történésekről jól értesült – Ferber
hívtabeőtazirodájába.Errőlabeszélgetésrőlkétnemteljesenegybehangzóforrásáll
rendelkezésünkre.AzelsőEsterházymáremlített1945.áprilisivallomása,amásodik
pedig a német biztonsági szolgálat jelentése,91 amely Ferber viktor közlésén alapul.
Esterházyúgyemlékezik vissza,hogymiutánFerberaBudapesten tett ígéreténeka
beváltásáraszólítottaőtfel,előszörelutasítottaazt,scsakFerbernyomásáravolthaj-
landóígéretettennirá.92 AnémetforrásszerintviszontEsterházyaztjelentettekiFerber
előtt,hogyszívesenlemondapártelnökitisztségről,decsakakkor,haapártalkalma-
zásábanállótisztviselőkvégkielégítéstkapnak.Ferbereztelutasította,s–közlésesze-
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93 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,72–74.
94 Magyar Néplap,1944.december30.1.p.
95 Uo.
96 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,80.
97 BArch,f.r70-sloWAkEi/213,118.

52 Simon attila

rint–csakazzaltudtarábírniEsterházytafeltételnélküli lemondásra,hogy–azsd
segítségével–egyegésznaprabezártaőt.

mindenesetre Esterházy december 27-re összehívta a pártvezetést, amely előtt
bejelentette,hogy1945.január1-jeihatállyallemondpártelnökitisztségéről.Azelnök-
ségiülésenarrólisdöntöttek,hogyazújelnökmegválasztásáigstelzerlajospártigaz-
gató,Esterházyhívevezetiapártot.másnap,december28-ánEsterházyelőszörHans
ludinnémet,majdpedigkuhl lajosmagyar követet kereste fel, s bár azokminden
bizonnyalmár tudtak róla, velük is közöltedöntését.93 Abeszélgetés soránanémet
követarrakérteamagyarpolitikust,hogyamígazügynemrendeződik,csakmagán-
emberkéntszerepeljen,ámutaltarra is,hogyhaadolgokegyenesbe jönnek,akkor
Esterházyakárvisszaisvonhatnálemondásinyilatkozatát.Eztalehetőségetegyébként
magaEsterházysemzártaki.

ApártelnökitisztségrőltörténőlemondásátEsterházyaMagyar Néplap december
30-i–ezvoltalaputolsómegjelenése–számábanjelentettebeaszélesebbnyilvá-
nosságnak.94 visszalépésénekindokakéntaztneveztemeg,hogyamegváltozottkörül-
ményekközött (eznyilvánvalóutalásvoltamagyarországi fordulatra)nemtudnáúgy
szolgálniaszlovákiaimagyarokügyét,ahogyaneddigtette,ésahogyanszeretné.Anyi-
latkozatotleközlőMagyar Néplap mégkétfontosinformációtosztottmegazolvasók-
kal:Esterházybejelentette–aközelkéthónapjaszünetelő–Magyar Hírlap felszámo-
lását,deegybenaztis,hogyképviselőimandátumátmegtartja,stovábbraisaszlová-
kiaimagyaroklegálisképviselőjénektartjamagát.95

vagyismiközbenEsterházy lemondásaazelsőpillantásraFerberésazEsterházy-
elleneserőkgyőzelmétjelezte,avalóshelyzetennélösszetettebbésEsterházyszámá-
rasokkalkedvezőbbvolt.Esterházyugyaniseltudtakerülni,hogysajátmaganevezze
kiutódját,amelyfeladatígyaveleszimpatizálókbefolyásaalattállóelnökségkezébe
került.másrésztideigleneshelyettesítőjeazastelzerElemérlett,akifeltehetőenmin-
denben egyeztetett vele, hiszen a pártiroda amúgy is Esterházy felügyelete alatt
maradt.Esterházy–ludin intésévelellentétben– továbbrasemcsakmagánember-
kéntviselkedett,amiakülsőmegfigyelőkszámáraaztazalternatíváterősítette,hogy
csupántaktikaiokokbóllépettvissza.Többekközöttezvoltavéleményeazsd-nekis,
amely–magyarforrásokrahivatkozva–márjanuárelsejénaztvalószínűsítette,hogy
haapártelnökségösszeül, ismétEsterházytfogjákelnökkéválasztani.96 Egymásnap
készültjelentéspedigaztavéleménytismegfogalmazta,hogyapártirodatovábbrais
azangolbarátésnémetelleneskörökpropagandájánakközpontjalesz,amiazokatiga-
zolja,akikúgyvélték,hogyhibavolt,hogynemtartóztattákleEsterházyt.97

Az Esterházyval szemben álló helyzetét azonban leginkább az zavarhatta, hogy
továbbrasem találtakolyanellenjelöltet,akiegyszerre lett volnamegfelelőPozsony,
Berlin és Budapest számára, s akit a párton belül is akceptáltak volna. Az éveken
keresztülfavorizáltcsákymihállyalszembenugyanismárakarácsonyiünnepekelőtt
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98 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,69.
99 duka-zólyomipártelnökiaspirációitszalatnairezsőnekapozsonyinépbíróságelőtttettval-

lomásatartalmazza.ŠABa,okresnýľudovýsúdvBratislave,250/1946.
100 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,84–86.
101 AmagyarPártnémetbarátköreimárdecemberfolyamánfelajánlottákanémeteknek,hogy

szlovákiaimagyarokattoboroznánakaWaffenss-be,amelyetamagyarországiharcokban
vetnénekbe.EzügybenBrogyányi tárgyalt isabécsissegymegnemnevezett tagjával.
BArch,f.r70-sloWAkEi/212.december12.

102 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,84–86.
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felvetődöttegysúlyosellenérv:feleségezsidószármazása.98 szóbajöttmégPécsiJenő,
denekiamúltjajelentettsúlyosterhet,illetveduka-zólyominorbertisaspiráltazelnöki
tisztségre,99 de ehhez nem volt megfelelő támogatottsága a pártvezetésen belül.
Esterházy számára kedvező volt az is, hogy a három érintett hatalmi központ közül
kettőmeglehetősenpasszívvolt.leginkábbPozsony,amely–bár lehet,hogycsaka
relevánsszlovákforrásokhiányakeltieztalátszatot–láthatóannemisakartaktívan
fellépniebbenazügyben.deanémetek ismeglehetősen tartózkodóanésóvatosan
viselkedtek,amibetalánazEsterházyésludinközöttikorrektnekmondhatóviszonyis
közrejátszhatott.

így a nyilas kormányzatnak lényegében egyedül és erőből lenyomva kellett volna
megoldania a helyzetet, ami – s ebben bizonyára belejátszott a kellő diplomáciai
tapasztalat és kapcsolatrendszer hiánya – nem ment. Amikor aztán látták, hogy
Esterházysajátvisszatérésétkészítielő,őkismásmegoldásokatkezdtekkeresni.már
azóévutolsónapjaibandöntésthoztakarról,hogyaMagyar Hírlap helyettMagyar Szó
névenegyúj,nyilasszellemiségűnapilapotindítanak,januárelsőnapjaibanpedigegy
újpártalapításánakazötletévelálltakelő.Ferberugyanisarróltájékoztattakarmasint
ésludint,hogy–mivelamagyarPártátalakításaakadályokbaütközik–Budapesta
magyarnéppártengedélyezésétfogjakérniapozsonyikormánytól.100 mintelmondta,
azújpártota feltétlennémetésszlovákbarátság jellemzimajd, smindeneszközzel
támogatnifogjaaháborúfolytatását.101 sőtmégarraisígéretettettkormányanevében,
hogyazújpártkialakításábannemkövetikahungaristakülsőségeket,sapártszimbó-
lumaitilletőenkülönösfigyelemmellesznekmajdaszlovákkormányzatérzékenységé-
re. Az elképzelés részét képezte, hogy az új párt létrehozásával párhuzamosan a
magyar Párt irányítását egy háromtagú bizottság kezébe játsszák át (ludwig, duka-
zólyomiésBrogyányi),amelynekazelsődlegesfeladataapártfeloszlatásánakazelő-
készítése lesz.Ezzelegy időbenpedigBudapestarra fogjakérnia szlovákvezetést,
hogy fosszákmeg Esterházyt a képviselőimandátumától,mivel a grófmagatartása
ellentétesaszálasi-kormányzatirányával,ígynemképviselhetiamagyarnépcsoportot
aszlovákparlamentben.102

Az sd jelentéséből kiderül, Ferber valójában nem csupán tájékoztatni akarta a
német felet, de egyben arra is felkérte azt, hogy közvetítsen Budapest és Pozsony
között,éssegítsenelfogadtatniTisóékkalazújpártalapításánakötletét.ludinazon-
bankitérőválasztadott,sjelezte,hogyilyenfontosságúügybenBerlinjóváhagyásanél-
külnemhozhatdöntést.
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103 BArch,f.r70-sloWAkEi/213,26
104 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,91–92.
105 Uo.
106 Uo.
107 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,118–121.molnárimrejanuár13-átjelölimegapártvezető-

ségülésének időpontjaként, sekkorra tesziGarzuly jelölését isazelnöki tisztségre. (vö.
molnár2008,207.p.)

108 duka-zólyominorbert1947.december5-énbenyújtottfelülbírálatikérelme.ŠABa,okresný
ľudovýsúdvBratislave,250/1946.

109 Uo.
110 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,124–125.
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AzmPelnökségénekközelgő,január11-rekijelöltüléseelőttaszembenállótábo-
rokerősaktivitástmutattak.AzEsterházymögöttállópolitikusokésközéletiszemélyi-
ségekAlbertGusztávfogadójábantartottakrendszeresösszejöveteleket,aholtöbbek
közöttapártvezetőpolitikusaimellettHladikágostonszentszékiülnökisrendszeresen
megjelent.103 Avelükszembenfelsorakozók,akikún.munkafrontbatömörültek,január
8-ánbeszéltékmegatovábbilépéseiket.104 Ezenamegbeszélésenszámosvádfogal-
mazódottmegEsterházyvalszemben.Egyebekközöttaz,hogyapártvagyonátsaját
céljaira használta fel, de az is, hogy a német népcsoporttal és annak vezetőjével,
karmasinnalrosszviszonytápolt,segyedülludinnalalakítottkinormáliskapcsolatot.
deaszemérevetettékazt is,hogyahivatalosszlovákköröketmellőzi,shelyettük–
abbanareményben,hogyhacsehszlovákiaújjáalakul,továbbraistényezőmaradhat
–csehszlovakistapolitikusokkalbarátkozik.105

Ajanuár11-rekitűzöttülésazonban,amelyenazújpártelnökötismegkellettvolna
választani,atávolmaradóknagyszámamiattelmaradt,sígyazelnökválasztástjanuár
15-rehalasztották.106 ám15-én ismételhalasztottákazülést,ezúttal január26-ra.107
Eközbenegynégytagúpártdirektóriumkijelöléséreissorkerült,amelynekapártirányí-
tását át kellett volna vennie, s amelyben a konzervatív erőket stelzer és Garzuly, a
németbarátszárnyatpedigduka-zólyomiésludwigképviselte.Adirektóriumszerepe
részbentisztázatlan.duka-zólyominorbertazellenefolyónépbíróságiperbenugyan
úgynyilatkozott,hogyadirektóriumcéljaelsősorbanazvolt,hogymegakadályozzaa
pártnyilasszellemiségűátalakítását,108 aminekérdekében1945.január20-ánstelzer
lajoslakásánhárompontbafoglaltákazokatafeltételeket,amelyekmelletthajlandó-
akátvenniapártirányítását.Ezekakövetkezőkvoltak:1.AmagyarPártnemalakulát
nyilaspárttá;2.AmagyarPártotnemoszlatjákfel,snemalakulhelyettenyilasszelle-
miségűpárt;3.AmagyarPártonbelülnemvezetnekbetotalitáriusszabályokat.Ezután
afeltételeketFerberelé terjesztették,akielfogadtaazokat.109 dukavallomásátazon-
bannemárt óvatosan kezelnünk. Egyrészt azért,mert saját védelmébenelmondott
szavairólvanszó,másrésztazért,mertazáltalaelmondottakellentmondásbanvannak
más–ajelentanulmánybanmáridézett–forrásokkal.

A január26-iülésenazonbanmégsemanégytagúpártdirektóriumotválasztották
megapártélére,hanemazEsterházy-táborjelöltjét,GarzulyFerencet.110 Anémetfor-
rásokáltalHorthyésEsterházykövetőjeként jellemzett,sállítólagapartizánokkal is
kapcsolatokatfenntartóGarzulymegválasztásátamagyarkövetségnyilasmegbízottja,
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111 Uo.
112 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,126–127.
113 BFl,f.BudapestikirályiBüntetőtörvényszék,nb.460/46.
114 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,126–127.
115 BArch,f.r70-sloWAkEi/212,118–121.
116 Akorabeliszlovák–németviszonyérdekesmozzanatánaktűnik,hogybáranémetkövetség

egyenesen Haššík nemzetvédelmi miniszterhez fordult a lap engedélyezése ügyében, a
szlovák fél elutasította azt. indoklásában elsősorban a szlovákia területén tartózkodó
magyar honvédek és menekültek viselkedésére és a szlovák lakosság érzékenységére
hivatkozott.ŠABa,f.okresnýľudovýsúd,č.250/1946.
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Ferberviktoraszálasivezettekormányelleniprovokációnakminősítette,sbejelentet-
te,hogyapozsonyikövetségmindentovábbitámogatástmegtagadamagyarPárttól.111

Garzulymegválasztásavalójábanegyjóleljátszottszínjátékvolt,amellyelEsterhá-
zyék időtakartaknyerni.Garzulyugyanisnyolcnaphaladékotkapott,hogyeldöntse,
vállalja-eafelkérést,majd–mintaztelőresejtenilehetett–február2-ánbejelentette,
hogyvisszalépajelöléstől.másnap,február3-ánpedigazebbőlazalkalombólössze-
ülő elnökség ismét Esterházy Jánost választotta meg a magyar Párt elnökének.112
vagyisbekövetkezettaz,amitazsdjelentéseimárjanuárelsőnapjaibanmegjósoltak,
EsterházyJánoshivatalosanisvisszatértamagyarPártélére.

EsterházyújraválasztásavéglegeseneldöntötteamagyarPártonbelülipozícióharco-
kat.Abudapestinyilaskormányzat,illetveannakpozsonyihíveiebbenaharcbanvere-
séget szenvedtek, s el kellett fogadniuk, hogy a szlovákiában működő magyar Párt
továbbraisazEsterházyJánosáltalképviseltkeresztényértékekmentén,anáciésnyi-
lasideológiátelutasítvafogpolitizálni.vereségüketazonbannehezenviselték.Ferberék
Esterházy újraválasztását egyenesen ellenséges magatartásként értékelték, ezért a
régi-új pártelnöknek és révay Jánosnak, a szlovákiaimagyar Testnevelési szövetség
elnökénekmegtiltották,hogybelépjenekakövetségterületére,113 apárttólpedigminden
anyagiéserkölcsitámogatásmegvontak.demegorroltakapozsonyikormányzatrais,
mivelúgyvélték,hogyEsterházykomolyháttértámogatástkapottaszlovákkormányhi-
vataltól ésa védelmiminisztériumtól.114 sőtmi több,úgy vélekedtek,hogyazahitel,
amelyhezezekbenanapokbanazmPvezetésehozzájutott,samelybőlrendeznitudta
legfontosabbadósságait,szinténapozsonyikormányköreibőlszármazott.

Ferberéknekaszlovákkormánnyalszembenibizalmatlanságáterősítettékamárrég-
ótatervezettnyilasszellemiségűlap,aMagyar Szó elindításakörüliproblémákis.Azsd
információiszerintugyanisafebruár10-énastandokrakerültlapelsőszámatartalmamár
január9-reösszeállt,115 ámaszlovákhatóságoknemadtakengedélytalapkiadására.116 A
segítségezúttalnémet részrőlérkezett,aMagyar Szó végül–abelügyminisztériumi
engedélyezéstmegkerülve–azssstandarte„kurtEggers”kommandoslowakeiki-
adásában jelent meg. Főszerkesztője a – magyarul nem beszélő – német Henrich
klöne volt, helyettese pedig Brogyányi mihály, de a lap munkatársai közé tartozott
duka-zólyominorbertis.Afebruár10-eésmárcius29-eközöttmegjelenőlaptörténete
azonban több szempontból is kudarc. A magyar Párt vezetése bojkottálta a lapot,
amelynekpéldányainemfogytak,ráadásulanémetgyőzelembevetetthitésanyilas
eszméksemjelentekmegbenneolyanmértékben,mintaztsokanelvártákvolna.
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117 Amemorandummagyarszövegétmolnárimreközölte.(molnár1990,112-131.p.)
118 ŠABa,f.ŠtátnezastupiteľstvovBratislave1919-1949,1061lšti.275/1948a1064lšt

i.278/1948
119 Aszebbjövőtaleventemozgalomhagyományosköszönésiformájavolt.
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Epilógus

miutánmárciusutolsónapjaibanaTiso-rezsimadminisztrációjaelhagytaPozsonyt,oda
1945.április4-énavörösHadseregvonultbe.mintismeretes,1945.április19-éna
szlovákiaimagyarközéletésamagyarPártEsterházymögöttállófrakciójánaktöbbfen-
tebbmáremlített tagja (stelczer,neumann,czibók,Garzuly,Peéry,szalatnai)egy,a
szlováknemzetiTanácsnakcímzettmemorandumotírtalá,amelyetGustávHusáknak
ésTomášTvarožekneknyújtottakát.117 Amemorandumazonban,amelybenaszlovákiai
magyarokdemokratikusmagatartásátésa fasizmustólvalóelhatárolódásukatemel-
tékki,válasznélkülmaradt,sőtaszlovákhatóságokakövetkezőnapokbanamagyar
Párttöbbvezetőjétisletartóztatták–függetlenülattól,hogyazokajelentanulmányban
jelzettvitábanmelyikoldalonálltak.közülüklényegébencsakEsterházyJánossorsa
közismert.őtaszovjetunióbahurcolták,távollétébenpedigaszlováknemzetiBíróság
1947.szeptember16-ánhalálraítélte.Aszovjetek1949áprilisábanadtákkiamagyar
politikustcsehszlovákiának.kivégzéséreazonbannemkerültsor,mivel1948júniusá-
banklementGottwaldköztársaságielnökahozzáeljuttatottszámoskegyelmikérvényt
figyelembevéveéletfogytiglaniraváltoztattabüntetését.EsterházyJános1957-bena
morvaországimírovbörtönébenhunyt el. személyénekéspolitikai tevékenységének
megítélésemáigtörténésziéspolitikaivitáktárgya.

A történet további szereplőivel eddig nem nagyon törődött a historiográfia, smáig
keveset tudunk róluk.A jelendolgozatbannémetbarátnakcímkézettcsoport tagjainak
többségeaháborúutániszlováknépbíráskodáscélkeresztjébekerült,ámlegtöbbjükkel
szembenmégezazártatlanságvélelmétáltalábanfigyelmenkívülhagyógépezetsem
tudottavádakatalátámasztóbizonyítékokatfelsorakoztatni.Eztörténtcsákymihályés
ludwigAurélesetébenis,akikellenugyanmegindultabűnvádieljárás,amelyetazonban
1948-banbizonyítékokhiányábanmegszüntettek.118 Acsákyellenivád–afasizmussal
valókollaboráció–bizonyítékaimárazeljárásmegindításakor igensoványnak tűntek,
amitanemzetbiztonságiszervek1946-banlényegébenazzalmagyaráztak,hogyagróf
csakritkánfordultmegPozsonyban,smivel„egyszerűhalandókkalszintenemisérintke-
zett”, nincs, aki valljonellene. így a vádat csupánolyanbizonyítékkal próbáltákalátá-
masztani, mint hogy 1942-ben nyári gyermektábort szervezett, ahol a gyerekek csak
magyarultanultak,magyarnótákatésamagyarhimnuszténekeltek,sa„szebbjövőt”119
voltaköszönésük.ludwigAurélrólszinténnemtudtakérdemlegesbizonyítékokatössze-
szedni.velekapcsolatbantöbbiratisazttartalmazza,hogya„sarló”elnevezésűmagyar
párt(sic)tagjavolt,shogyközismertencsakmagyarokkalérintkezett.

Perszeaz ellenük folytatott eljárásmegszüntetéseazzal is összefügghetett, hogy
1948-banmár egyikük sem volt csehszlovákiában. csákymihályt 1945 tavaszán a
szlovákszervekEsterházyvalegyüttadtákátaznkvd-nek,akikőtisaszovjetunióba
hurcolták.csákynakazonbansikerülttúlélniaszovjetgulágot,majdnyugatraszöknie.
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120 ludwigpatinásnémetgyökerűevangélikuscsaládsarjavolt.
121 Amerikábavezetőútjárólésottanilelkészitevékenységérőladebrecenidérimúzemsarló-

gyűjteményében olvashatók értékes információk. déri múzeum, debrecen, sarló
Gyűjtemény,dsX.86.1091

122 ŠABa,okresnýľudovýsúdvBratislave,250/1946.
123 védirat duka-zólyomi norbert és Brogyányi kálmán állásfoglalásai védelmében. déri

múzeum,debrecen,sarlóGyűjtemény,msX86707.
124 BArch,f.r70-sloWAkEi/212.1944.december12.
125 Anépbíróságanyagaiszerintalapbancsupánnégyírástjelentetettmegsajátnevealatt.

Ezekbőlanácieszmékirántinyíltrajongásugyanhiányzik,deátütrajtukanémetgyőzelem-
bevetetthitésazoktóberibudapestifordulathelyeslése.
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Aszlovákiaimagyarközélettőlteljesenelszigetelvemünchenmelletthunytel.ludwig
AurélaszovjetekmegérkezésétbesemvárvaAusztriábamenekültát,aholcsaládjával
együtt5évigegymenekülttáborbanélt.innen1951-bentudottazUsA-batovábbutaz-
ni,aholátlépettareformátusegyházba120 éslelkipásztorkénttevékenykedett1981-ben
bekövetkezetthaláláig.121 JabloniczkyJánosellenszintén távollétében indítottakeljá-
rást,mertőszinténaznkvdáltalelhurcoltakközöttvolt.őazonbannemélte túla
szovjetfogságot,s1946májusábanmoszkvábanelhunyt.AmagyarPártnémetbarát
vonalának képviselői közül ketten, Brogyányi kálmán ésduka-zólyominorbert nem
tudtákelkerülniafelelősségrevonást.őket1946-banapozsonyinépbíróságakolla-
borációvádjábanbűnösnektaláltaéselítélte.Brogyányihétévetkapott,amelybőlket-
tőtfogházban,amaradékötötmunkatáborbankellettletöltenie.dukaegyévveltöbbet.
nekiháromévfogházbüntetéstszabtakki.Addigipárhuzamoséletútjaikinnentőlkezd-
veszétváltak.BrogyányimárakövetkezőévbenAusztriábaszököttát,majdazUsA-ban
telepedettle.duka-zólyomiletöltöttebüntetését,amelyetkövetőenelőszörzeneiskolai
tanárkéntdolgozott,ahatvanasévekbenazonbanorvostörténeti tanulmányokatkez-
dett,satémakiemelkedőjelentőségűakadémiaikutatójávávált.

kettejükbűnösségérőlamainapigvitákfolynak.Azellenükfolytatottnépbírósági
eljárássoránegykorisarlóstársaik–szalatnairezsőésPeéryPezső–határozottan
ellenük vallottak,122 s amagyar Párton belüli pronáci, nyilasbarát szárny vezetőinek
jelöltékmegőket.PeéryszerintBrogyányielsősorbanasajtótakartaanyilaseszmék
szolgálatába állítani, az „intelligensebb”duka-zólyomi pedig a háttérből irányítva az
egészpártotátakartavezetnianácieszmékoldalára.Asarlósokkrónikása,Boross
zoltánezzelszemben„megtévesztett,álmodozóhazafiaknak”neveziőket,akikjáratla-
nok voltak a politikában, s nem ismerték fel időben a háború végkimenetelét.123
csakhogyBrogyányiésduka-zólyomiesetébenjóltájékozottértelmiségiekrőlvanszó,
akik1944végénálltakbeszálasiékésanácikmögé,slettekazokszálláscsinálóia
magyarPártonbelül.AnémetforrásokegyértelműenBrogyányitnevezikmegannakaz
ötletnekaszorgalmazójaként,hogyfelvidékimagyarokat issorozzákbeaWaffenss
egységeibe,124 sazsemvetrájófényt,hogyanáciirányításalattállóMagyar Szó főszer-
kesztőjevolt.125

duka-zólyomiesetetalánnemilyenegyértelmű.miközbenugyanisazsdanyagaia
németbarátszárnyegyikvezetőjekéntnevezikmeg–aduka-Flügelkifejezéstöbbeset-
beniselőfordulezekbenajelentésekben–,egyszinténazebbőlakörbőlszármazójel-
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126 ŠABa,okresnýľudovýsúdvBratislave,250/1946.
127 Ezfeltehetőenvalamelyikszlovákiaigyűjtőtáborlehetett.
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lemzésszerintpolitikailagteljesenmegbízhatatlanvolt,akinemhittőszinténanyilas
eszmékben,s lényegébenazarisztokratákbeépítettemberénekaszerepétláttaela
németbaráttáborban.

Akétérintettmellettszól,segybenakorösszetettségétjellemziazis,hogymind
Brogyányi,mindduka-zólyomibizonyítottanazsidóellenes törvényekhatályaaláeső
személyeknek segítettek.126 Brogyányi 1944 őszén először saját lakásán,majdmás
helyszínekenrejtegettelászlóErzsébetetésleányát,akikígymegmenekültekadepor-
táláselől.duka-zólyomimellettkétszemélyisvallott.AzegyikBarnaBélaügyvéd,aki-
nekduka-zólyomia„koncentrációstáborba”127 élelmiszertésruházatotjuttatottbe.A
másikPolláksándornémandlJohanna,akitaduka-zólyomicsalád1943elejétőlneve-
lőnőkéntalkalmazott,miközbenálnévenjelentettebeahatóságoknak.ígyazmegme-
nekült az izraelitákat sújtó intézkedések hatálya alól. A felsorakoztatott információk
alapjánmagamúgyvélem,hogyBrogyányiésduka-zólyomiesetébennemanácirend-
szerelvhűhíveirőlvanszó,denemismegtévesztettálmodozókról,hanemszemélyes
ambícióktóltúlfűtöttértelmiségiekről,akikanémetbarátvonallalvalóazonosulásárán
akartakpozíciókatszereznimaguknak.

AtörténetbenkulcsszerepetjátszóFerberviktorszinténnemkerülteelafelelősségre
vonást.őaháborúutolsónapjaibanaszlovákkormánnyalegyüttazausztriaikremüns-
terbemenekült,aholamerikai fogságbaesett.Azamerikaiakkiadtákmagyarországnak,
ahol1946-banabudapestinépbíróság15évifegyházbüntetésreítélte.Afellebbezésután
büntetését5évremérsékelték.szabadulásautánelőszörfizikaimunkásként,majdegy
vidékiszövetkezetelismertgazdaságivezetőjekéntdolgozottnyugdíjazásáig.

Azoknakatovábbisorsa,akik1944végénés1945elejénEsterházymögöttálltak,
kevésbé ismert, hiszen róluk nem szól a népbírósági anyag. czibók János, Garzuly
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szombathelyen élte le hátralévő éveit. stelzer Elemér lakóhelye 1948-ban már
Budapestvolt,smagyarországrakerültczibókJánosis.Azőfeltáratlantörténetükis
igazolja,hogyvanmégmitkutatniebbenatémában.
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ATTilA simon
ArroWs in THE PAnTry.FAr-riGHT ATTEmPTs For THE TrAnsFormATion oF THE HUnGAriAn PArTy in
slovAkiA And For THE rEmovAl oF PArTy lEAdEr János EsTErHázy BETWEEn 1939And 1945

Thespecial literaturemainly focusingon the conflict between theslovak state
powerandtheHungarianminorityinslovakia,hassofarlessdealtwithfaultlines
within the Hungarian Party operating in the war-time slovak republic (1939–
945). The situation of the Hungarian community remaining in slovakia had
deteriorated rapidlyafter theFirstviennaAward, forwhichsomepartyofficials
blamed the traditional christian conservative policy advocated by party leader
JánosEsterházyand theydemanded to takeover thenationalsocialist ideals.
However, Esterházy had almost had unlimited power in the party, thenational
socialist change of policy direction would have only been possible after his
removal.Fromoctober1944,themainadvocateofEsterházy´sremovalbecame
theArrowcross(nyilas)governmentofBudapestwhichalsofoundallieswithin
the Hungarian Party as well. Although they had apparently reached their goal
sinceintheendof1944Esterházycouldnothelpabdicatingchairmanship,but
thetransformationoftheHungarianPartywasunsuccessful.morethanthat,in
February1945JánosEsterházywaselectedpresidentofthepartyagain.FÓ
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BAJcsi ildikó

AProhászkaottokárkörökszövetségeazelső
csehszlovákköztársaságban

Generációsönszerveződésakeresztényszocialista
ideológiajegyében1

ildikó BAJcsi 061.213:28(=511.141)(437.6)(091)
TheFederationoftheottokárProhászkacirclesinthefirst 316.022.4(=511.141)(437.6)
czechoslovakrepublic.Generationalself-organizationinterms
ofchristiansocialistideology

keywords: Prohászkacircles,Hungariansinczechoslovakia,christiansocialism.

1 Adolgozata2015-ösmTAdomusmagyarországijuniorösztöndíjtámogatásávalkészült.
2 Az ifjúsági mozgalmak megalakulásáról és jelentőségéről az Első csehszlovák

köztársaságbanl.sinkó1990,molnár1998.

1.Elemzésikeretek,forrásokésvizsgálatiszempontok

„A[…]Prohászkaköröktevékenységéről,ésakeresztényértelmiségrőlvanszó[...].itt
láthatóazavonal,amelyaProhászkakörökbenindultszemelőtttartvaakeresztény,
anemzetiésanépiérdeket[...]erősenszámolvaafelvidékimagyarságténylegesigé-
nyeivel,tehátagazdaságiésakulturálisfelemelkedésszükségletével.Eztamunkátez
a fiatalértelmiség jólválasztottamegés jólszolgálta”–emlékezettvisszaGöndöcs
(czvank)lászlóakétvilágháborúközötticsehszlovákiaimagyarértelmiségtöbbszem-
pontbólisfontoscsoportosulására,aProhászkakörökre(Gyurcsík2001).Ezakeresz-
tényszocialista alapokon kibontakozó szerveződés a trianoni békeszerződés után
jórésztmárcsehszlovákiábanfelnőttésszocializálódottmagyarértelmiséginemzedék
ifjúságimozgalmakéntindult,segészsormegoldatlanjogi,állampolgársági,nyelvi-kul-
turális és persze szociális, kisebbségi kérdéssel, identitás- és lojalitásproblémával
szembesült.Acsoportosulása„történetikényszerközösségként” létrejött „szlovensz-
kói”ésruszinszkóimagyarságönmeghatározásában,feladatkijelölésébenvállaltmeg-
határozószerepet(Turczel1967,szvatkó,1994,szarka,1998).

Anemzedékegyrészta többségi,„csehszlovák”politikaiállamnemzetteléscseh-
szlovákiával,valamintazanyanemzettelésmagyarországgalszembenisújkihívások
előttállt(dobossy1978,szarka1994,simon2012).Ugyanakkorsajátmagátazidő-
sebb,arégimagyarországkereteiközöttfelnőttévált„apáknemzedékével”szemben
iskénytelenvoltamagalétélményeit,helyzetétéscéljait,eszményeitmeghatározni.2
Azúj,köztársaságiéskisebbségikeretekközöttfelnövekvő,a,prágai,brünni,valamint
apozsonyiegyetemeketlátogatóifjúságszámáramindenesetreújimpulzusokatjelen-
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3 Az1918-banlétrejött,nyugatidemokráciákmintájáraépülőcsehszlovákköztársaságszéles
körűkulturálisésszociálisjogokatbiztosítottakisebbségekszámára.Ezzelegyüttacentrális
demokráciakéntműködő államban a nemzetiségi kérdésmegfelelő kezelésére – főleg az
elsőévekben–nemkerültsor.Báramonarchiautódállamaiközülaz1920–1930-asévek-
benittérvényesültekleginkábbapolgáridemokratikusjogok,ademokratikuskeretektávol-
rólsembiztosítotákanemzetiésanemzetiségikérdésmegoldását,sPrágamégakárpátalja
autonómiájáravállaltnemzetközikötelezettségéneksemtetteleget.masarykelnök„ember-
arcúnacionalizmusának”kettősségeiszinténmeghatároztákafiatalértelmiségicsoportok
szerveződési kereteit. Erről bővebben l. dobossy 1978, 108–133. p. Az első csehszlovák
köztársaságdemokratikusviszonyainakellentéteiről,aparlamentárisdemokráciatörvénye-
irőlésazokalkalmazásánakfeszültségeirőll.zemko2010.

4 Afiatalgenerációjelentőségérőlakétvilágháborúközöttiidőszakbanl.kemény1940,Ölvedi
1935.vö.Turczel1967.

5 AProhászkaköröktagjaiáltalközöltkorabeliírások–ÖlvediJánostanulmányavagyapro-
hászkásokÚj Élet c.lapjábanmegjelentcikkek–egyarántbeszámolnakasarlóvalvalóellen-
tétekről,egyúttalakétcsoportosuláspárhuzamairól (Ölvedi,1935).Asarlómozgalommal
valóellentéteketemelikkiazokaz irodalomtörténetiösszefoglalók,melyeketTurczellajos
vagycsandasándoradottkiapártállamiévekben.(Turczel1967,79–80.p.csanda1982,
300.p.)Arendszerváltozástkövetőszemélyesjellegűforrásokugyanakkorakétcsoportpár-
huzamairaisrámutatnak.Errőll.Gyurcsík2001.

6 Egykorúmunkák,melyekbenszóesikaProhászkakörrőlpl.:kemény1940,Ölvedi1935.
ÖlvediJánosvoltprohászkásemigrációbanjelentettemegaztazugyancsakakommunizmus
időszakaalattírtmunkáját,melybenszinténértekezettafiatal,katolikusértelmiséginemze-
dékről:Ölvedi1985.

62 Bajcsi Ildikó

tetteka„masarykirepublika”demokratikusjátékszabályai.3 Azújkisebbségiidentitás
kitermelésébenpedigmegkülönböztetettszerepükvoltacsehésnémetegyetemeken
működőönképzőköröknekésifjúságimozgalmaknak.Akülönbözőszervezetiformáci-
ókban kialakult ifjúsági csoportosulások ideológiai és politikai profilja ugyanakkor a
kezdetektőlkülönbözöttegymástól.4 Azúj–máraszázadfordulóutánszületett–gene-
rációlegkorábbanéslegerőteljesebbenjelentkezőértelmiségiszerveződéseabaloldali
sarlómozgalomvolt,melyetaszakirodalomolykoraProhászkakörmintaadócsoport-
jaként,máskorinkábbellenlábasakéntértékel.5 Akétmozgalomtöbbszempontból–
főlegprogramjánakéstevékenységénekavidékimagyarságnakamagyaroszáginépi
mozgalomáltalihletetetttörekvéseiben–hasonlítottegymásra.Akisebbségiközösség
társadalmibázisátalkotófalusiparasztiésvárosimunkásrétegekfelemelését,emellett
pediganemzetilegelkötelezettértelmiségkineveléséttekintettéklegfontosabbfelada-
tuknak.Azilymódonelképzelterősmagyarközéposztálykialakításábanmeghatározó
szerepet szántak a népi rétegek felemelésének. Ezért filozófiai és tudomány-
népszerûsítőelőadásaikésszemináriumaikmellettfalukutatássaléskülönfélenépne-
velőtevékenységgelfoglalkoztak.

AProhászkakörökszervezeteasarlóhozhasonlóanacserkészmozgalombólnőtte
ki magát. Önállóan jött létre, azonban katolikus elvek szerint szerveződött. Többek
közöttennektudhatóbe,hogyaProhászkakörökmozgalmáról–minthogynemlehe-
tettbeleilleszteniapártállamiévtizedek„haladó”hagyományainakvilágába–csupán
néhány rövid tanulmányéscikkkészült.6 Eztazûrta rendszerváltástkövetőensem
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7 Atanulmányadoktoridisszertációmrésze,melybenkülönfejezetetkapmajdacsoportide-
ológiaiprofilja.lehetőségszerintezeketarészeketisközreadomajövőben.

8 Afolyóiratrólbővebbenl.Filep2015.
9 ki kell emelni aztahárom–krisztuskirálysága,Újszív, virágoskert–hitbuzgalmi lapot,
melyekszélesnépirétegeketszólítottakmeg.Emellettérdemesmégmegemlíteniakatolikus
nőc.nőmozgalmi lapot, valamintavilágosságésakatolikuslelkipásztorcímmelkiadott
szaklapokat.rádyElemér:sajtónkügye.Új Élet,1932.10.373–375.p.

10 molnárimreiskiemelitanulmányában,hogyalaphozolyanfontosszemélyiségektartoztak
„mint sinkó Ferenc, András károly, mécs lászló, salkaházi sára, Janics kálmán, révay
istván,vájloksándorvagyErdélybőlmártonáronésvenczelJózsef,magyarországrólpedig
síksándor,rónayGyörgy,némethlászló,veresPéter,FéjaGéza,Bálintsándorésmások”.
(molnár1998,219–220.p.)

11 rádyElemérkassánszületett1910-ben.Hírlapírókénttevékenykedett,majdkassánérettsé-
gizett.Prágábanvégeztejogitanulmányait,miközbenadiákmozgalmakegyiklegfontosabb
vezéralakjávávált.résztvettamagyarFőiskoláscserkészekkörének,valamintaProhászka
körnek a szervezésében. (magyar katolikus lexikon http://lexikon.katolikus.hu/r/r%c3%
A1dy.html[2014.12.10.])sinkóFerenc1912-benszületettGyerken.íróként,szerkesztőként
ésműfordítóként is tevékenykedett. Jogot tanultPrágában,aholbekapcsolódottamagyar
AkadémikusokkeresztényköreésaProhászkaköröktevékenységébe,aholaktívszerepet
látottel.1935és1939közöttazÚj Élet c.lapfőszerkesztőjevolt.Azelsőbécsidöntésután
Budapestentevékenykedetttovább,aháborútkövetőenazÚj Ember c.lapmunkatársaként
működött.(szlovákiaimagyarAdatbank.A(cseh)szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákia
megalakulásától napjainkig. http://adatbank.sk/lexikon/sinko-ferenc/ [2014. 12. 10.])
Andráskároly1917-ben született Felsőlászlófalván.Újságíróként, lapszerkesztőként,majd
politológusként működött. kassán érettségizett, 1938 és 1941 között Prágában és
Budapesten végezte tanulmányait magyar–francia–szlavsztika szakon. Bekapcsolódott a
Prohászkakörökmunkájába,1939és1944közöttazÚj Élet c.lapvezetőszerkesztőjeként
tevékenykedett.1945-benemigrált:Ausztriában,azUsA-ban,majdmünchenbentelepedett
le.1951-tőlaszabadEuróparádiószerkesztőségénekegyikmunkatársakénttevékenyke-
dett.(szlovákiaimagyarAdatbank.A(cseh)szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiameg-
alakulásátólnapjainkig.http://adatbank.sk/lexikon/andras-karoly/[2014.12.10.])
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sikerültbetölteni,annakellenére,hogyamûvelődéstörténetiösszegzésekbenrendre
megjelent a fiatalok csoportosulása és a körükben szerveződő személyiségek tevé-
kenységének rövid bemutatása (molnár1998, Filep2003, Filep2007). Jelen tanul-
mányeztahiánytkívánjanémilegpótolni,elsősorbanacsoportszervezetifelépítésé-
nek,valamintafontosabbprohászkásszemélyiségeknekazelsőbécsidöntésidősza-
káig való bemutatásával. A csoport ideológiájának mélyebb elemzése, valamint az
1938-at követő tevékenységénekbemutatása jelen tanulmánykereteitmeghaladná,
ezérterreittnemkerülsor.7

AProhászkakörökfeldolgozásáhozazelsődlegesforrásanyagotazÚj Élet címûfolyó-
iratnyújtja,amelyamozgalomkiemeltsajtóorgánumánakszámított.8 megkellazonban
jegyezni, hogy a prohászkások írásait többmás csehszlovákiaimagyar katolikus lap is
közölte.9 AzÚj Élet történetéhez tartozik,hogyavisszacsatolásutána felvidéki fiatalok
egyetlen nemzedéki lapjamaradt. A folyóirat 1932-től kassán, majd 1941-től 1944-ig
Budapestenjelentmeg.10 Alapotamozgalomkiemelkedőszemélyiségei–akassaiszár-
mazásúrádyElemér,sinkóFerenc,majdAndráskároly–szerkesztették.11 mindhárom
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12 slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.Ezekből
amagyarvonatkozásújelentésekbőlközölválogatástmilanolejníkkönyve.(olejník2001.)

13miutánafőiskolásokmagyarkatolikusifjúságaPrágábanProhászkakörtalakított,akövet-
kezőévekbenalapszabályaik jóváhagyásautánPozsonyban,Brünnbenéskassán,majda
Felvidékmindenmagyarlaktavárosában létrehoztákhelyialakulataikat. (magyarkatolikus
lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/P/Proh%c3%A1szka%20k%c3%B6r%c3%B6k.html
[2014.12.10.])

14 ilyenfontosszemélyiségvoltacsehszlovákiaimagyarértelmiség–deelsősorbanasarlósok–
esetébenpéldáulschererlajoslosoncitanár,akiA Mi Lapunk c.cserkészlapszerkesztőjekénta
szlovenszkóimagyarfiatalokmeghatározótanárszemélyiségevolt.schererlajos1874-benszü-
letett óverbászon. lapszerkesztő és tankönyvíró volt. Emellett magyar–német szakos tanár,
1900és1945közöttlosoncontanított.Acserkészmozgalomegyiklegfontosabbalakjavolt.A
Mi Lapunk c.cserkészlapnakpedig1921és1932közöttfelelősszerkesztője.Azifjúságszerve-
zésébenoroszlánrésztvállalt.Főlegasarlósokkörébenváltnépszerűvé.későbbösszetűzésbe
kerültazellenzékilapokkal,afolyamatostámadásokmiattkénytelenvoltazifjúságilapotmeg-
szüntetni. A későbbiek során, 1945-ben magyarországra telepítették. (Turczel 1967. vö.
szlovákiaimagyarAdatbank.A(cseh)szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiamegalakulásá-
tólnapjainkig.http://adatbank.sk/lexikon/scherer-lajos-andorka/[2014.12.10.])vö.szalatnai
rezsőScherer Lajos és A Mi Lapunk c.írásával,melyalosonconműködőcserkészvezérjelen-
tőségétemelikiafiatalcsehszlovákiaimagyarságkörében.(szalatnai1994.)

személyiségfontosszerepettöltöttbeacsehszlovákiaimagyarságkeresztényszocialis-
taalapúszerveződésében.rádyElemérakassaicsoportegyiklegfontosabbszervező-
je volt. A prohászkások lapját 1935-ig szerkesztette, majd Budapestre költözött.
nemcsaklapszerkesztőkénttevékenykedett,aProhászkakörökelsőprágaielnökének
funkciójátisellátta.1935-től1939-igsinkóFerencfolytattaÚj Élet szerkesztését,aki
szinténjelentősszerepetvállaltacsoportvezetésében.Andráskárolyaz1930-asévek
másodikfelétől látottel fontosszerepetamozgalomban.Akassaikötődésűpolitoló-
gus,akiakésőbbiekbenemigrált,1944-igszerkesztetteaprohászkásoklegfontosabb
fórumát.Emellettelőadásaiésszervezőitevékenységeáltalmárkorábbanisjelentős
szerepetvállaltamozgalomban.

AProhászkakörökrevonatkozóforrásanyagbólkikellmégemelniazokatarendőr-
igazgatóságidokumentumokat,melyekrendszeresjelentésekettartalmaznakelsősor-
banahelyicsoportokmunkájáról,valamintaszervezetbentevékenykedőszemélyisé-
gekről.A tanulmánybanhasználtpozsonyi rendőr-igazgatóságianyagokelsősorbana
szlovákiaiországrészlegnagyobbésleghosszabbideigműködőprohászkáscsoportjá-
rólnyújtanakinformációkat.12

2.AProhászkakörökmegalakulása

AProhászkaottokárkörökszövetsége,vagyismertebbnévenaProhászkakörökelső
csoportjahivatalosan1930novemberébenPrágábanalakultmeg,gyökereiazonban
1927–1928-ig nyúlnak vissza. A csoport tagjai korábban egyrészt az Associato
Aloysianában,másrésztamagyarFőiskolaicserkészekkörébőlszerveződtek.13 sbára
fiatalnemzedék tagjaialakították,megalakulásábankomolyszerepevoltaz idősebb
generációhoztartozóvezetőknek–elsősorbanpapoknakéstanároknak14
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15 PfeiffermiklósnakaProhászkakörökszellemivezetőjekéntkomolyszerepevoltacsoport
megszervezésében.Abudapestiszármazásúpápaiprelátuspapiszolgálatátanyitraiegyház-
megyébenvégezte.AkésőbbiekbenkassárakerültFischer-colbrieágostmellé,majdkano-
nokkáneveztékki.Akétvilágháborúközöttacsehegyetemeketlátogatómagyaregyetemis-
táklelkipásztorakéntműködött.AprágaidiákokkalegyüttalakítottamegaProhászkakört.A
mozgalomÚj Élet c.lapjában,melybenszerkesztőifeladatokatisellátott,számosírásátpub-
likálta.(Errőlbővebbenl.Bajcsi2014a)

16 „Ezakiválókisebbségiszellemtörténészfáradságotnemkímélveelőbbazegyetemivárosok-
ban (Prága,Brünn,Pozsony),majdavidékiközpontokban(rimaszombat,rozsnyó,kassa,
stb.)sorramegszerveziazifjúkatolicizmusmozgalmánakhelyialakulatait”–írjakeményG.
Gábor irodalomtörténész művelődéstörténeti összefoglalójában. (kemény 1940, 51. p.)
kemény G. Gábor (kassa 1915–1981) történetíró, irodalomtörténész 1938-tól
magyarországonéltésazországosszéchényikönyvtárkutatójakéntdolgozott.Akétvilághá-
borúközötticsehszlovákiaimagyarirodalomrólszólóelsőmonográfiaszerzője.(Fónod1994,
155.p.)

17 „igyazutánelisérkezünkafejlődéstörténetharmadikfázisánakmegfelelőifjúságimozgal-
makhoz,melyeketazeddigiszabadjáraengedettönállósulásifolyamathelyettmármeglevő
nagyvilágáramlatokba,vagylegalábbismagyartörekvésekbevalóbekapcsolódásjellemez,
ésamelyeketezértirányítottifjúságimozgalomnaknevezhetünk.”(krammer1935)

18 Eztermészetesennemjelentettegyetapolitikaiaktivizmussal.AProhászkakörökcsoportja
anyíltpolitizálástólelhatároltamagát,bárideológiaiszempontbólasérelmialaponpolitizáló
országoskeresztényszocialistaPártállthozzáalegközelebb.Asérelmipolitizáláshelyetta
szociálisésnemzetimegújulástkereste,a revízióhelyetta„szlovenszkói”magyaröntudat
kitermeléséthangsúlyozta.Azaktivizmusróll.simon2013.
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A Prohászka körök legfontosabb szellemi vezetőjének kezdettől fogva Pfeiffer
miklós kassai kanonok számított.15 keményG. Gábor, a vizsgált időszak folyamatait
összegzőÍgy tűnt el egy gondolat c.művelődéstörténetielemzésébenszinténkiemeli
Pfeifferpótolhatatlanszerepétamozgalomban:„[…]halehetegyországosmozgalmat
egyetlenszemélyfáradhatatlanszervezőmunkájának,kultúrpedagógiájánakésszinté-
tikusegyéniségénektulajdonítani,úgyaProhászka-körökindításábanésfelvirágozta-
tásábanPfeiffermiklóskassaikanonoknakdöntőszerepevan.”16

A Prohászka körök nem volt teljesen spontán szerveződés, hiszen létrejöttében
komolyszerepevoltakorabelireformkatolikusmozgalomnakésakatolikusegyháznak.
Ezzelegyüttmégsemteljesmértékben„irányítottmozgalomról”voltszó.17 molnárimre
művelődéstörténész a csehszlovákiai magyarság kulturális mozgalmainak politikai
befolyásoltsága kapcsán kiemeli, hogy a sarlóhoz hasonlóan ez a csoportosulás „a
sérelmipolitizáláskényszerpályájájahelyettszinténazújáramlatokhatásáraalakult
meg”(molnár1998).18

3.Amozgalomideológiájaéspolitikaiirányvonala

„AProhászka-körtakatolicizmusszociálisprogramjatetteéletszerűvésezadtanekia
bátorságot,hogyszembemerjennézniatársadalmikérdésekkel.Ahang,melyetlapjá-
banmegütött,areformokszavavoltsalkalmasarra,hogyhíveketszerezzenamozga-
lomnak.Amegindulásszerencséspillanatban történt,a régielitazonapontonvolt,
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19 Aneokatolicizmuskatolikuspolitikaimegújulásimozgalmatjelent.Eredetilegakétvilághá-
borúközöttifranciairodalomegyikvonulatavolt,majdkésőbbazta(reform)katolikusirány-
zatotjelölte,melyakereszténydemokráciabázisa,egyúttalpedigaii.vatikánizsinatihletője
lett. Összefüggésbe hozható aRerum novarum, valamint aQuadragesimo anno c. pápai
enciklikákkal.ARerum novarum Xiii.leópápa1891-benkiadottszociáliskörlevele,melynek
főtémájaamunkáskérdés.(magyarkatolikuslexikon.http://lexikon.katolikus.hu/r/reform-
katolikusok.html[2014.12.10.])

20 AQuadragesimo anno Xi.Piuspápa1931-benkiadottenciklikája,melyaRerum novarum c.
körleveletfejlesztettetovábbazújvilághelyzetnekmegfelelően.(magyarkatolikuslexikon.
2014.12.10.])

21 magyarkatolikuslexikon.http://lexikon.katolikus.hu/P/Proh%c3%A1szka%20k%c3%B6r%
c3%B6k.html(2014.12.10.)Turczel1967,79.p.

22 Prohászka ottokár püspök személyiségéről és hatásáról a két világháború közötti
magyarországon bővebben: Fazekas 2008; Frenyó 2010, 94–95. p.; Gergely 2007, 113–
115.p.;miklós2006.

hogynemtudottmárvonzani”–emlékezettvisszakovácsEndreaProhászkaköride-
ológiájárólésindulásánakkörülményeiről.(kovács1944,32–83.p.)Akorabeliszoci-
ális feladatokraösszpontosítókeresztényszociálisalapozottságúmozgalomakisebb-
ségi kultúrkérdések és kultúrfeladatokmegoldásánakúj irányait katolikus alapon, a
neokatolicizmuseszmevilágáratámaszkodvakereste.19

AProhászkakörökakétpápaikörlevél,aRerum novarum ésaQuadragesimo anno
szociáletikájáratámaszkodott,emellettfontospillérevoltProhászkaottokárkrisztusi
szocializmusa.20 A mozgalom irányvonalát jól jelzi Pfeiffer miklós korabeli szervezői
tevékenysége,akinemcsakazAquinóiszentTamásszocializmusáthirdetővallásböl-
cseleti kérdések, hanema kisebbség védelmének feladatai kapcsán is előadásokat
tartott.21 Ezáltalaprohászkásokróljoggaljegyzimegkemény,hogy„azifjúkatolicizmus
eszméinkeresztülakisebbségimagyarsorsközösségszemléletérenevelikazészaki
magyarifjúságot”(kemény1940).

UgyanakkoraProhászkakörökaz1930-asévekelsőfelétőlönmagáterősenelha-
tároltaabalratolódottsarlóscsoporttól.sazAdy–móricz–szabótriászhelyettújpél-
daképeketkeresettönmagaszámára.AzújszemélyiségekközétartozottszekfűGyula,
akétvilágháborúközöttimagyartörténetíráslegfontosabbalakja,akiszéchenyiistván
ideológiáját követte a reális, önkritikával teljes nemzeti politikamentén. (semetkay
1935)AharmadikfontosszemélyiségszekfűésszéchenyimellettProhászkaottokár
püspök volt, aki a szociális szolidaritás elveinek hirdetésével vált példaértékűvé a
csehszlovákiaimagyarfiatalokkörében.Prohászkaottokárszékesfehérváripüspöka
kétvilágháborúközöttimagyarországirendszeregyikfőképviselőjekéntváltismertté.
A szociális és nemzeti igazságosság egyik fő szószólója volt. máig viták folynak a
magyarországi zsidókkal kapcsolatos véleményéről. A fiatal kisebbségi magyarság
keresztényszocialista mozgalma szociális szolidaritását hangsúlyozva az ő nevét
választottasajátmozgalmának.22 Aprohászkásokazonbannemveszikátazőzsidóel-
lenességét,ennekafolyóiratbansincssemminyoma.
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23 Programcélkitűzései,valaminttársadalmieszményénekkifejezésébenpedig„nemakorlát-
lanésszociálisterhektőlmentesmagántulajdontfogadjukel,hanemaközjóérdekébenkor-
látozottésannakalárendeltmagántulajdont”–folytatódikafentebbidézettnyilatkozat.Uo.

24 csehszlovákiában ennek ellenére is figyelemmel kísérték a mozgalom személyiségeinek
munkáját. Ezt igazoljákapozsonyi rendőrigazgatóságanyagai. Ezekből az is kiderül, hogy
néhányesetbenszükségesnekítéltéknéhányprohászkásprogramleállítását.ilyenvoltaza
pozsonyirendőrségijelentésekanyagaibanfellelhetőún.kérdőív-akció (dotázníková akcia),
mely45kérdéstfelvonultatvapróbáltrávilágítaniacsehszlovákiaimagyarságéleténekszo-
ciáliskörülményeire.Aszlovákhivatalazonbanállambiztonságiokokbólleállíttattaazakciót.
PolicajnériaditeľstvovBratislavekrajinskémuúraduvBratislave.Prohászkaottokárkörök
szövetsége.dotázníkováakcia. (1937).slovenskýnárodnýarchív (snA), FondPolicajného
riaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.
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Amozgalom„ideológiaiharcothirdetettmindenolyantársadalmiirányzattalszem-
ben,melyezenbölcseletiiránnyalellentétesideológiaialaponhirdetiatársadalmikér-
désekmegoldását”–fogalmaztamegamozgalomrólTurczellajos(Turczel,1967,79.
p.). A prohászkások sajtóosztályának írása a Jövő című folyóirat hasábjain mindezt
azzalárnyalta,hogyaszűkértelmiségicsoporttermészetesennemvállahattamagára
aszociálpolitikaifeladatokelvégzését,selsősorbanazeszmeihátteretkívántabiztosí-
tani:„Azifjúkatolicizmusatársadalmireformmunkátközvetett,delényegesfeladatá-
nak tekinti.közvetlen feladataavilágnézetmegalapozása,ésakatolicizmus transz-
cendentáliscéljairavalóutalás.”23

AProhászkakör„katolikusalapú”szociálisreformprogramjakomolytársadalmikér-
déseket vetett fel. Ezekegyúttal szembenálltaka korabeli új eszmeáramlatokkal: a
szocializmusváltozataival,abolsevizmussal,fasizmussal,konzervativizmussaléslibe-
ralizmussal.Amozgalomvezetőiazemlítettideológiáktólkövetkezetesenelhatárolták
magukat.A társadalmi,gazdaságiéspolitikaikrízishelyzetek létrejöttétszinténezek-
nekazideológiáknakarovásáraírták,smegoldásukategyedülaneokatolikuseszme-
rendszeralapjántartottákelképzelhetőnek:„Akáranacionalistaalaponkiépültlibera-
lizmust,akáramaterialistaalaponmegkonstruáltszocializmusttesszükvizsgálattár-
gyává,közöshibáikazonnalszembetünnek.Egyikrendszer,–sőtmondhatnivilágnézet
–semöleltefelazembertmintindividuumotésazemberiségetmintkollektivitásttel-
jesmivoltábanés valójában,mert az egyéni és társadalmi igények csupánparciális
kielégítésére törekednek. […]Amintaz intellektualizmus tulhajtásaésamaterialista
világszemléletegyoldalúságaésmeddőségeválságbasodortaazegyént,úgykészítet-
tékelőkontinensünkkrízisétaszemléletbőlkinőttgazdaságiéspolitikairendszerek”–
véleményezi az új eszmeáramlatok hatásait az Új Élet katolicizmusról írott cikke.
(Pongrácz1935)

Amozgalomugyanakkorelhatárolódottmindenneműnyíltpolitizálástól,nézeteiben
azellenzékimagyarpártokhoz–elsősorbanazországoskeresztényszocialistaPárthoz
–álltközel.sbáracsoportosulásnaknemvoltakolyannyíltésélespolitikávalisössze-
függővitái,mintpéldáulabalratolódottsarlómozgalomnak,acsehszlovákhatóságok
gyakranmegfigyeltékőket.Ezzelegyüttsohasemváltakpolitikailagigazángyanússáés
veszélyessé.24
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25 Ahogyanaztmolnárimreírjaamozgalomról:„acsehszlovákiaifiatalmagyarkatolikusértel-
miségiektevékenységétakétvilágháborúközöttgyakranérteazavád–akonzervatívkörök
részérőlésmagyarországrólis–,hogyműködésiterületükönháttérbeszorula»kizárólagos
magyarnemzetigondolat«.valóbanténykéntrögzíthetőazamegállapítás,hogyafelvidéki
magyarkeresztényifjúságimozgalmaknyománszületettegyesületekösszejövetelei,lelkigya-
korlatai,táborozásai,kongresszusaiszélesebbtársadalmilátószögetképviseltek,mintamek-
korát»amagyarnemzetigondolatkizárólagosságának«képviselőielegendőnektartottak.Az
aktuális társadalmi, szociális,politikai, világnézeti vitákmellett tevékenységüketgyakorlati
iránybaiskiterjesztették.”(molnár1998,222.p.)

26 „Asarlókifelémagyarnemzetialaponáll,deteljesenopportunistapolitikátkövet,holottaz
elmúlt10évtapasztalatamegmutatta,hogyakormánytól,deáltalábanazegészcsehszlovák
nemzettőlsemmitnemlehetkicsikarni.Asarlótervszerűenbomlasztjaazittenimagyarsá-
got,amibenakormánytámogatásátélvezi.Errőlugyantagjai jórészenemtud.Afőirányító
kessler-BaloghEdgár.céljaikatügyesenleplezikhangzatosjelszavakkal.szívesenhivatkoz-
nakpld.szekfűre,bárelveitegyáltalábannemkövetik.Haelszóljákmagukat,vagyhakistár-
saságbanvannak,szélsőkommunistákésmagyarországellenesek.Hogyeszméikközöttvan
sokértékesis,hogybizonyoséletethoztakazittenidiákéletbe,tagadhatatlan,deugyanannyi
kártisokoztakéseszméikkeresztülvitelétamagukszélsőbaloldaliszellemükbenvalósíta-
nákmeg.vagyisaparasztságotszinténaszocializmusill.kommunizmusbavezetnék.”Erről
bővebbenl.Asarlónevűradikálisdiákegyesületismertetéseapozsonyimagyarkonzulátus-
tól a magyar külügyminisztériumnak. magyar nemzeti levéltár országos levéltára
külügyminisztérium.Politikaiiratok.1930-7/44.207/pol.

27„vyššieuvedenýsväz,sídlomktoréhopodľastanovschválenýchmin.vnútrajePraha,sústre-
dujevsebe6miestných[...]spolkov,ktoréjestvujúnazákladevlastných,príslušnýmiúradmi
schválenýchstanov.sú to »kruhottokáraProhászku«sosídlomvPrahe,Brne,Bratislave,
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megkellazonban jegyezni,hogymindmagyarországrészéről,mindakonzervatív
körökből is érte őket kritika.25 Ennek ellenére magyaország „szkepticizmusa” nem
hasonlíthatóasarlóirányábanmegfogalmazottelutasítással.26

4.AProhászkakörökbelsőműködése:szerveződésikeretek,országos
éshelyiirányítás

4.1.Acsoportszerveződésénekáltalánoskeretei

AzelsőProhászkakör1930-banPrágábanjöttlétreafentiekbenmáremlítettPfeiffer
miklósközreműködésével.AzÚj Élet c.lapmunkabeszámolóibólésleírásaibólkiderül,
hogynemsokkalaprágaicsoportmegalakulásaután,1932-benmártöbbszlovákiai
településenrendszeresmunkafolytaprohászkásokkörében:„AprágaiProhászkakör
tagjai jelenlegPrágánkívülérsekújvárott,losoncon,komárombanéskassántartóz-
kodnaknagyobbszámban.mindazötvárosbantehátszeptembertőlkezdverendsze-
resmunkafolyik.”(Hegyessy1932)Ezalapjánelmondhatjuk,hogyacsoportszervező-
désegyorsütembenhaladtaz1930-asévekelején.Ezzelegyüttaz1937-espozsonyi
rendőr-igazgatóságijelentésekalapjánazegyesülethelyialakulataiaprágaicsoporton
kívül hivatalosan csupán öt helyen működtek: Pozsonyban, losoncon, Brünnben,
érsekújvárott,valamintkomáromban.27
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komárne, lučence, nové zámky.” Policajné riaditeľstvo v Bratislave krajinskému úradu v
Bratislave. Prohászka ottokár körök szövetsége. dotázníková akcia. (1937).slovenský
národnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.Azemlítetttelepü-
lésekenkívülamozgalomműködésénekfontoshelyszínevoltazÚj Élet c.lapszerkesztősé-
génekaközpontja,kassa,valamintrozsnyóésrimaszombat.(molnár1998,219.p.)

28mozgalmaink.Új Élet, 1932/4.sz.147–148.p.
29 czvanklászló:Amaifőiskolásésazösszefüggővilágnézetszükségessége.Új Élet, 1932,11.

sz.440.p.Ezaszámazonbannemfeltétlenülegyezettazaktívtagokszámával.Aprágaipro-
hászkások1935.éviközgyűlésbeszámolójaszerintagyűléseketcsupánatagok60száza-
lékalátogatta.kovácsE.kult.ref.:AprágaiProhászkakörközgyűlése.Új Élet, 1935,11.sz.
586.p.

30molnár 1998, 222. p. vö: magyar katolikus lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/P/Proh
%c3%A1szka%20k%c3%B6r%c3%B6k.html(2014.12.10.)

31 „Členoviamôžubyťčlenmi:riadnými,-podporovacími,-čestnýmiazakladajúcími.”sTAnovy.
slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1

32 „PredzaklúčenímFoldešvménespolkuponúkollujzaEsterházyovejčestnéčlenstvo,čobolo
veľkýmpotleskomprítomnýchprijatéasamalujzaEsterházyovásakrátkymprejavompoďa-
koval za udelenie jej čestného členstva.”Hlásenie (kruhottokára Proházku9. 11. 1940.
voľnéshromaždenie)slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.
doboz16/1.Esterházylujzárólbővebbenl.sinkó1991.vö.Esterházy2014,czékus2011.

33 salkaházisárakétvilágháborúközöttiszerepérőlcsehszlovákiábanl.Bajcsi2014b.
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A helyi szervezetek korántsem folytattak egyforma tevékenységet.mind létszám-
ban, mind szerveződésük módját és munkájukat tekintve eltértek egymástól.28
Amellett,hogylegfontosabbfeladatuknakszintemindenüttavallásfilozófiaikérdések-
rőlésamagyarkisebbségaktuálisproblémáirólértekezőelőadásokattekinteték,gya-
korlati,szociálistevékenységetisfolytatattak,munkájukatpedigsokszempontbólmeg-
határoztákahelyiviszonyok.

AProhászkakörökbendolgozó fiatalok lélekszáma1932-benmegközelítőlegkb.
250fővolt.29 Ezaszám1938-ramindenvalószínűségszerinttovábbnövekedett,egyes
forrásokkb.500főbenhatározzákmegekkoraprohászkásokszámát.30 Ennekellené-
rekikellhangsúlyozni,hogyegyközponti,kb.50fősélgárdairányítottaaktívanacso-
portot.Azirányítókésavezetőszemélyiségekfeltérképezéséttovábbbonyolítja,hogy
nemcsakállandótagoktartoztakacsoporthoz.Amozgalmonbelülugyanisarendes
tagokmelletttámogató,tiszteletbeliésalapítótagokishelyetkaptak.31 közéjüktarto-
zottpéldáulEsterházylujza,EsterházyJánostestvére,akit1940-bentiszteletbelitaggá
nevezettkiapozsonyicsoport.32 Amozgalomelőadóiközöttezenkívülgyakranolyan
személyek is szerepet kaptak, akik közvetlenül ugyan nem tartoztak a prohászkás
tagokközé,devalamilyenmódonmégisbekapcsolódtakamozgalommunkájába.ilyen
voltpéldáulakatolikusmozgalomelőadójakéntműködősalkaházisárais,akitkésőbb
anyilasokkivégeztekés vértanúhalálthalt.33 salkaházisáraEsterházylujzamellett
fontos közéleti szerepet töltött be a csehszlovákiai nőmozgalmak szervezésében is.
1931-tőlszerkesztetteaKatholikus Nő c. lapot,melycsehszlovákiaegyetlenmagyar
nyelvűnőmozgalmilapjavoltazidőben.sáránaktehátakatolikusleányifjúságszerve-
zésébeniskomolyszerepevolt(schalkház1932,114–116p.).
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34 czvanklászló1912-benszületettlosoncon.Tanárként,majdkultúraszervezőkénttevékeny-
kedett.AprágaikárolyEgyetemmatematikaszakánfolyatattatanulmányait,majdaz1930-
asévekelejénaProhászkaottokárkörökszövetségénekvezetője lett.Akésőbbiekbena
beregszászigimnáziummatematikatanáravolt,majdazelsőbécsidöntésutánBudapesten
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium munkatársa. 1950-től több helyen is tanított
magyarországon.Az1980-asévekbenrésztvettarákócziszövetségmegalakításában,mely-
nek1989-tőlalelnökeisvolt.(szlovákiaimagyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexi-
konacsehszlovákiamegalakulásától napjainkig. http://adatbank.sk/lexikon/czvank-laszlo-
gondocs/[2014.12.10.])

35 A szlovenszkóimagyar kulturális Egyesület a két világháború között, valamint amásodik
világháború idején működő országos magyar kulturális és közművelődési szervezet
csehszlovákiában(szlovenszkón).Akultúrreferátustpasztalataialapjánhoztáklétre1925-
ben.Elsősorbanamagyarnépiésmagasabbkultúraterjesztésévelfoglalkozott,aszlovákiai
magyarlakosságnemeztiöntudatánakmegerősítésecéljából.színielőadásokat,felolvasóes-
teket,valamintkulturálisakciókatszervezettmindhelyi,mindországosszinten.(szlovákiai
magyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiamegalakulásátólnap-
jainkig.http://adatbank.sk/lexikon/szlovenszkoi-magyar-kulturegyesulet/[2014.12.10.])A
szlovenszkóikatolikusifjúságiEgyesület1933-banszerveződöttfelekezetiifjúságiszervezet.
Aszervezetnekkülönmagyartagozataisműködött.Elsődlegescéljaafalusilakosságerköl-
csiésszociálisfelemelésébenvolt.AProhászkakörökkelegyüttrésztvállaltanyárimunkás-
táborokmegszervezésében.(szlovákiaimagyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexi-
kona csehszlovákia megalakulásától napjainkig. http://adatbank.sk/lexikon/szlovenszkoi-
katolikus-ifjusagi-egyesulet/[2014.12.10.])
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4.2.Amozgalomirányítása:országoséshelyivezetőség

AProhászkakörökhelyicsoportjaitamozgalomországosvezetősége fogtaössze.A
mozgalomszervezésénekemblematikusvezetőikörébőla„rendes”tagokonkívülmin-
denekelőttérdemeskiemelniafentiekbenmáremlítettPfeiffermiklóskassaikanono-
kot,akinemcsakakezdetilépéseknéljelentettsegítségetafiataloknak,devalamennyi
prohászkásszervezetmunkájábanrésztvállaltaszervezőifeladatokellátásában,filo-
zófiaielőadásokmegtartásábanéskülönböző lelkigyakorlatokmegszervezésében.ő
tekinthetőtehátafiatalok„mentorának”vagyszellemivezetőjének.AProhászkakörök
országos vezetése, a központi irányítás elsősorban Prágához kötődött. Az országos
vezetőségenbelültöbbévrebeiktatottelnökökirányítottákamunkát.

Azországoselnökökegyúttalemblematikusszemélyiségeivoltakamozgalomnak,
akikáltalábanegyszerretöbbvezetőfunkciótbetöltöttek. ilyenvoltazegyesületelső
országosvezetője,afentiekbenmáremlítettrádyElemér,aki1935-ig–magyországra
való távozásáig–azÚj Élet c. lap főszerkesztőjeként tevékenykedett.czvanklászló
szinténamozgalomoszlopostagjánakszámított.Alosonciszármazásútanár1934-től
töltöttebeProhászkakörökországoselnökitisztségét.34 Ezenkívülmáskultúraszerve-
zőtevékenységetisellátott:aszlovenszkóimagyarkultúregyesület(szmkE),valamint
aszlovenszkóikatolikusifjúságiEgyesület(szkiE)munkájábaisbekapcsolódott.35 Az
elnökiésazalelnökitisztségmellettazországosvezetésenbelülugyanakkorcentrális
funkciónak számított még a kultúrrefferensi poszt, melyet 1935-ben például vájlok
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36 vájlok sándor 1913-ban született deákiban. kritikusként, majd művelődéstörténészként
működött. komáromban érettségizett, Pozsonyban végezte szlavisztikai tanulmányait.
később Prágában a Politikai és szabad Tudományok Főiskoláján szerzett oklevelet. A két
világháborúközötticsehszlovákiaimagyar irodalomegyik legfontosabbkritikusávánőtteki
magát.későbbtanárkénttevékenykedett,1939–40közöttkassánaszlovákgimnáziumban
tanított.1940–1948közöttabudapestiminiszterelnökihivatalban,valamintakülügyminisz-
tériumban dolgozott. 1946-ban részt vett a párizsi magyar békedelegáció munkájában.
(szlovákiaimagyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiamegalaku-
lásátólnapjainkig.http://adatbank.sk/lexikon/vajlok-sandor/[2014.12.10.])

37 Acsehszlovákiaimagyarirodalommalkapcsolatoskorabeliírásaipl.:vájlok1937,227–32.
p.,vájlok1939,176–180.p.

38 sz.n.:AProhászka-körökharmadikországoskongresszusa.Új Élet, 1934.7.sz.423.p.
39 Alosoncicsoportegyikfőszervezőjénekszámítóczvanklászló,alosoncikongresszusfelada-

tairólbeszédébenértekezett.Ezekközöttazaktuálisideológiaikérdésekmellett,melyeka
valláserkölcsialapokatnélkülözőnacionalizmusésaliberalizmusellenébenegyértelműena
már Prohászka püspök által is hirdetett,megújult katolikus ideológiát emelte ki. Ez egyet
jelentanemzetekmegértésévelésa testvériösszefogássaladuna-medencében.Akong-
resszusokatösszehasonlítvaúgyértékelte,hogyazérsekújváriraktaleavilágnézetialapo-
kat, a gyakorlati feladatok kijelölésében pedig a losoncinak volt meghatározó szerepe.
czvanklászló:Elnökimegnyitóbeszéd.Új Élet, 1935.9–10.sz.440.,440–443.p.

40 „A kongresszus ezidáig a legnagyobbnak mondható. komoly erőt kezd el képviselni a
Prohászkakör.Azelőrehaladásbanfontosjelentőségevanamozgalomáltalkifejtettgyakor-
lati munkának.Több fontos előadás zajlik. Az előadók között van Pfeiffer miklós, Pfeiffer
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sándor művelődéstörénész látott el.36 vájlok egyébként a két világháború közötti
csehszlovákiaiirodalomegyiklegfontosabbkritikusakéntműködött.37

Aközpontikérdéseketacsoportéventemegrendezésrekerülőországoskongresz-
szusánvitattameg,aholegyúttalsorkerültazújközpontivezetőségmegválasztására.
Ezekenarendezvényekenösszegeztékahelyicsoportokmunkáját,valamintegyeztet-
tekaközpontivezetőséggelakörtovábbifeladatairól.Atöbbnaposratervezettorszá-
goskongresszusokatnyáron,általábanvalamelyikhelyicsoportosulástelepüléséntar-
tották. így került sor első ésmásodik alkalommal a kongresszus érsekújvárott való
megrendezésére.Aharmadikalkalommalkomárombaszerveztékakongresszust. 38 A
csoport bővülésére utal, hogy a két, nyugati régióban szervezett kongresszus után
1935-benmárlosonconkerültsoracsoportnegyedikkongresszusára.39 Amozgalom
1937-ben vihnyefürdőn tartotta meg legfontosabb kongresszusát; ez egyúttal a
Prohászkakörök„reneszánszát”isjelentette,amiösszefüggöttakisebbségifeladatok
újrafogalmazásával.mindezakongresszustémáinaksokszínűségébenismegmutatko-
zott.40 Jólérzékeltetiatalálkozókjelentőségét,egyúttalpedigakisebbségifeladatválla-
láslényegétazifjúságimozgaloméletébenGöndöcs(czvank)lászlóvisszaemlékezé-
sében:„Ezekakongresszusokazértvoltakfontosak,mertittkialakultazegyetemihall-
gatóságban és a fiatal értelmiségben egyfajta hivatástudat, felelősségtudat, hogy
nekünk a felvidékimagyarságért kell dolgozni. Tehát nem elég az, hogymi tanárok
leszünk, nem elég az, hogy mi papok leszünk, nem elég az, hogy tanítók leszünk,
hanemtanáraileszünkegyvárosmagyargimnáziumának,tanítóileszünkegyfalunak.
Ez egyfajta elkötelezettséget jelentett, tehát feladatot, hivatástudatot”41 – emlékezik
visszaGöndöcs(czvank)lászlóavelekészültinterjúban.
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lászló,későbbEsterházylujzais.Atémákamellett,hogyakatolicizmushelyzetérőlértekez-
nek,olyanaktuáliskérdésekrőlzajlanak,mintabajbanlévőállamok,abolsevizmusésafaji
materializmusnémetországban.EzenkívülmégfontossinkóFerencelőadása,melyapro-
hászkásegyéniségfejlődésérőlértekezik.”sz.n.:AProhászkakörökhatodikkongresszusa.
Új Élet,1937.8.sz.339–345.p.vö.Prekladzčasopisu„Híradó“zodňa22.augusta1935,
číslo190., článkusnadpisom„lučeneckýkongresProhászkovýchkruhov zapodieval sas
hospodárskymi, kultúrnymi a spoločenskými otázkami maďarskej menšiny v
Československu“. slovenský národný archív (snA), Fond Policajného riaditeľstva (Pr), 87.
doboz16/1.

41 Gyurcsík2001.

72 Bajcsi Ildikó

Aközpontivezetőségenkívülahelyicsoportokisrendelkezteksajátvezetéssel.Az
alapító tagokközéelsősorbanazokaPrágáhozkapcsolódófiataloktartoztak,akika
továbbiakbansaját településeiken is létrehoztákahelyiszervezeteket. ígyelőfordult,
hogyaközpontivezetőségésahelyicsoportoktagjaigyakranugyanazonszemélyisé-
gekközülkerültekki.Ahelyicsoportokvezetőségénbelülugyanakkorévenkénttörtén-
tek a választások. Az elnöki funkció mellett alelnököt, kultúrreferenst, pénztárost,
könyvtárostésjegyzőtisválasztottakacsoportok.Avezetőségtagjainagyongyakran
csupánfunkcióikbanváltottákegymástaválasztásokalkalmával.Azelnökökpéldául
általábanazelőzőévalelnökeiközülkerültekki.ígyavezetőségetegystabilnakmond-
hatóésaközpontivezetésselszorosanösszefonódóélgárdairányította.

5.Alegjelentősebbhelyicsoportosulások:PrágaésPozsony

5.1.Prága–alegaktívabbProhászkakör

1930-ban,PrágábanalakultmegaProhászkaottokárkörökszövetségénekelsőhelyi
köre.Aszerveződésalegsokoldalúbbcsoportkéntfunkcionált,ésahelyialakulatokközül
alegnagyobbaktivitássalműködött.Acsoportsikerénekazegyiklegfőbbmeghatározóját
azoknakazemblematikusszemélyiségeknekajelenlétebiztosította,mintamilyenafen-
tiekbenmáremlítettésaközpontivezetőségkörébenisszerepetvállalóczvanklászló
volt.AprágaikörmunkájárólelsősorbanazÚj Élet c.folyóiratbeszámolójábólértesülhe-
tünk,melymáraz1932.évbenfelhívtaafigyelmetacsoportbelsőműködésénekpozití-
vumaira:„Akör15taggyűlést(vitaestet)tartott,segyemlékünnepélyt.Azideológiaimun-
kánkívülpraktikustérenisműködöttakör.Aperiféria-látogatóakciórólmáshelyenemlé-
keztünkmeg.szépsikereketért el a liturgikusmozgalom is. Akörkönyvátáraamult
évben kétszeresére gyarapodott. Az egyesületi élet fellendítése nagyrészben czvank
lászlóérdeme[…].”42 Az idézetaprágaikörsokszínűségekapcsánarról isszámotad,
hogyamozgalomelméleti-ideológiaitevékenysége–pl.különféleelőadásokszervezése
–szociálismunkávaltársult.ilyengyakorlatielfoglaltságotjelentettaprágaimagyarmun-
káscsaládoksegélyezéseazún.„periféria-akción”belül.

Akésőbbiekfolyamánfolytatódottacsoportsokoldalúésnagyonaktívtevékenysé-
ge(1934).Eztazonbangyakranbonyolítottákazokaproblémák,melyekafőiskolások
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43 Elsősorbanazokatazelőadásokatérdemeskiemelni,melyeketzsilinszkykázmérfilozófiai
témában,valamintdr.FuchsAlfrédacsehkatolikuséletrőltartotts.P.:AprágaiProhászka
körfebruárhavimunkája.Új Élet,1934.iii.évf.3.sz.183.p.

44 s.P.:Prágaimunka.Új Élet,1934.5.sz.299.p.
45kovácsE.kult.ref.:AprágaiProhászkakörközgyűlése.Új Élet, 1935.11.sz.586.p.
46 Ezzelkapcsolatbanl.AndráskárolyvagyJanicskálmánpályakezdőéveit.(Fónod1994.)
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megszervezésekörüljelentkeztek.ígyaszemeszterkezdésnehézségeiahelyiszerve-
zetekmunkájátisgyakranmegnehezítették.Ezsokszoraprágaicsoportaktivitásárais
kihatott,melyetazonbanaztánkésőbbbőségesprogramsorozattalpótoltaszervezet.43

Ahelyiviszonyokhozkötődőmunkamellettazegyescsoportoktevékenységételső-
sorbanazaktuálistársadalmiproblémákkalösszefüggő,gyakranegyházitartalommal
összekapcsoltprezentációkésvitákadták.Azelőadásoktémáielsősorbanavallásos-
ságbanvalómegerősödéstszolgálták,másrésztaszociálisvonalatsegítettékelő.Eza
prágaicsoportesetébenisszámosesetbenígyalakult.Acsoport1934-esmunkabe-
számolójapéldáulkiemelte,hogy„amunkaegyrésztanagyböjt,másrésztProhászka
ottokárhalálánakhétévesévfordulójakörülzajlott.Pfeiffermiklósnagyböjtilelkigyakor-
latán számos prágai tag részt vett. Ezen kívül a március 10-ei Prohászka-ünnepély
alkalmából Pfeiffer miklós, schleicher imre, czvank lászló, mécs lászló és sinkó
Ferencszerepeltek.mindnyájankiemeltékapüspöknagyságát.”44 Az idézetegyúttal
arraisrámutat,hogyaprágaicsoportmunkájábannemcsakaszűkértelembenvett
állandótagok–pl.czvanklászlóvagysinkóFerenc–vettekrészt,hanemamozga-
lomhozkapcsolódómásfontosszemélyiségek(pl.mécslászlóvagyPfeiffermiklós)is.

Azegyesülettevékenysége,ahogyaztmárfentebbjeleztük,nemmerültkielőadá-
sokszervezésében.Azegyesszakosztályok(akciós,orvosi,pedagógiaiéssajtó-)meg-
alakulásapéldáulazújgenerációkinevelésében is fontosszerepet játszott.Aprágai
Prohászkakörnekugyaniskiemeltfeladatavoltazutánpótlás–egyfiatalértelmiségi
élgárda–kinevelése.Ezttámasztjaaláakövetkezőidézetis,melyacsoportmotiváci-
ójárólszólaz1935.évioktóberiprohászkásközgyűlésalapján:„Akörbelsőmunkájá-
nakazvoltacélja,hogyélcsapatotképezzenkiakisebbségimagyarságértfolyómun-
kához,továbbáhogyjóutánpótlásrólgondoskodjonaprágaiPk.részére.”45 Ezadiplo-
más magyarok küldtetéstudatára utaló mondatban foglaltak teljesítése persze sok
nehézségbe ütközött, s főleg az 1938-ig hátramaradt időben kevés realitása volt
annak,hogyamunkahelyetkeresőfiatalokahelyiközegbenazonnalélcsapatotalkot-
hattakvolna.46

Aközgyűlésösszesítőbeszámolójaamunkafellendülésére,ezzelegyüttaprohász-
kásoktevékenységének„csúcsidőszakára”utal.Eztagyűlésenrésztvevőprohászkás
tagokmagasszámaegyarántjelzi.Abeszámolóalapjánugyanisazemlítettgyűlésen
összesen42prohászkástagvettrészt.Aprágaiköraktivitását,valamintaProhászka
körökegyresokoldalúbbtevékenységétjelzi,hogyacsoporttagjaigyakrantársszerve-
zőkéntisszerepetvállaltakmáskatolikusrendezvényeken.Példakéntemlíthetőajúni-
usikatolikusnagygyűlésenvalórészvételük,aholarendezvény„magyarrészét”aprá-
gai Prohászka kör szervezte. Hasonlóképp részt vállaltak a júliusi katolikus ifjúsági
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47 Atörténelmijelentőségűprágaikatolikuskongresszuselsősorbanacsehkatolikusokünnepe
volt,derésztvettrajtacsehszlovákiaösszesnemzetisége.Azeseményaacsehszlovákállam
ésavatikándiplomáciaiviszonyánakrendeződéseutánünnepikeretülszolgált.Esterházy
lujzaésPfeiffermiklósiselőadásttartott:„Akongresszusmagyarrészénekmegrendezése
és előkészítése elsősorban dr. Pfeiffer miklós kanonok érdeme, aki a magyar előkészítő
bizottságfőtitkáravolt.[…]AprágairendezésnagyésfárasztómunkájátaPrágaiProhászka
körtagjaivállaltákmagukraésezenfeladatotelsőranguanmegisoldották.nekikköszönhe-
tő,hogyarendezésbennemvoltsemmifennakadásésaPrágábafeljöttmagyarokakong-
resszusinapokalattnemvoltakmagukrahagyatva.”Augur:Aprágaikatolikuskongresszus.
Új Élet, 1935.7–8.sz.339–343.p.

48 Többismertprohászkástagváltottaegymástavezetőipozícióban,köztükolyanegyéniségek,
akiknemcsakazÚj Életbenpublikáltak,deaközpontivezetőségkörébenisaktívakvoltak,
és szerepük a későbbiekben is jelentős volt. ilyen volt például vájlok sándor és Janics
kálmán.vájloksándorszemélyiségéről,polotikaiésideológiainézeteirőlaProhászkakörök
ún.„kérdőív-akciójához(dotázníkováakcia)”kapcsolódó,arendőrigazgatóságáltalkészített
jelentésekből értesülhetünk. „Alexander vájlok poslucháč filosofie, nar. 13. nov. 1913 v
diakovciachokressaľa,tamtiežprislušnýsynlukáčaamargityrodsadzovej,slob.r.k.bytom
vBratislave,Palisady22[...]menovanýjenárodnostimaďarskej,vsúkromnomživoterozp-
rávamaďarsky,štátnyjazykovláda,nijaksanevyhíbasosvojímispoluštudentmihovoriťslo-
vensky,nakoľkojealevychovanývmaďarskomprostredívsúkromnomživoteväčšinouhovo-
rípomaďarsky!Politickyaniverejnečinnýneni,politickéhoživotanesúčastňujeanikžiadnej
politickejstranasympatienepr[...].dožiadnejspoločnostinechodi,anižiadnýchdôverných
[…]telovnemá,alevenujesacelkomštúdiam.spôsobjehojevšeobecne[...]zasamotársky.
Je tichej a skromnejpovahya vo svojomokolí teší sadobrej povesti. Šetrenímsanezistil
dôvod,prektorýbysamohloajjehospoľahlivostipochybovat.”Hlásenie.slovenskýnárodný
archív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.Janicskálmánvágkirályfán
született1912-ben.Történészként,orvoskéntéspolitikuskéntisműködött.miután1931-ben
a pozsonyimagyar gimnáziumban érettségizett, orvosi diplomát szerzett 1937-ben. Előbb
(1937–1942)közöttTrencsénben,majdJolsvánmagánorvosvolt.1979-benA hontalanság
évei c.könyvéneksvájcimegjelentetésemiattkitiltottákarozsnyói járásból.1989utána
magyarkereszténydemokratamozgalomegyik alapítójaként,majd tiszteletbeli elnökeként
tevékenykedett. (szlovákiai magyar Adatbank. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona
csehszlovákia megalakulásától napjainkig. http://adatbank.sk/lexikon/janics-kalman/
[2014.12.10.])
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munkástábormegszervezésében, valamintakatolikuskonferencián is társszervező-
kéntléptekfel.47

5.2.Apozsonyikör–aleghosszabbideigműködőszlovákiaicsoport

1932-ben,aprágaicsoportmegalakulásautánlétrejöttapozsonyiProhászkakör,mely
aztán,az1938-asvisszacsatolásutánazegyetlenprohászkáscsapatkéntműködött
továbbszlovákiában.Ahelyimozgalomtevékenységébeésszemélyiösszetételébeaz
Új Élet c. folyóiratonkívülapozsonyi rendőrigazgatóságianyagoknyújtanakbetekin-
tést,melyekavezetőkszemélyérőlisinformációvalszolgálnak.48

Aprágaikörhözhasonlóanapozsonyicsoportmunkájátavezetőkaktivitásahatá-
roztameg.Azegyiklegfontosabbbpozsonyiprohászkásszemélyiségakorábbansarlós-
kéntműködődiósikornélvolt:„Avezetéstdiósikornélbölcsészettanhallgatólátjael
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49Uo.
50 ifj.AixingerlászlóapozsonyimagyarFőiskolásokcserkészcsapatánakvezetőjekéntműkö-

dött.ATábortűz címűifjúságilapmunkatársavolt.1939-ben,miutánszlovákiábanmaradt,
megalakította a szlovákiai magyar cserkészszövetséget, melynek ő lett a vezetője.
(Példaképeink. szlovenszkóimagyar cserkészvezetők. http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:uvlue7fn3iyJ:www.udvardicserkesz.sk/cserkesztori/11_szlovensz-
koi_magyar_cserkeszvezetok.rtf+&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=sk[2015.07.16.])

51 1934. októberében választott funkcionáriusok listája. Hlásenie. slovenský národný archív
(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1. 

52riadne voľné zhromaždenie spolku: Prohászka ottokár kör na školský rok 1935/36.
slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.

53 „Tajomníkpodalzprávuočinnostispolkuvminulomroku,(…)ktorejbolyuporiadanépred-
náškyosociálnejotázke,okatolickomsvetovomnázore,oukolekatolickejmaďarskejmlá-
deže. rečníci boli dr. mikulás Pfeiffer, kanoník v košiciach, pater karol Hidvéghy s. J. v
Bratislave,dr.JanBothlekárvBratislaveakornéldiósi.JánÖlvedyaladislavPfeifferuniv.
posl.” správa (hlásenie) o riadnej voľnej zhromaždenia spolku kruh Procházku ottokára.
slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.1933-
Ölvedy Ján právnik „prednášal Ján Ölvedi, právnik na predmet »Amarxista termelés«. na
tentodebatnývečierokbolipovolaníajslov.katol.študentzospolku»Ústredieslov.katol.štu-
dentstva«avšaktítosanedostavili.slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriadi-
teľstva(Pr),87.doboz16/1.(ikvay)Pfeifferlászló1911-benszületettBudapesten.Pfeiffer
miklóskanonokunokaöccsevolt.miutánakomáromibencésgimnáziumbanérettségizett,a
teológiai tanulmányait svájcban végezte. csehszlovákiában részt vett a Prohászka körök
munkájában, amelyen belül a pozsonyi csoporthoz tartozott. később misérden és
komáromban működött káplánként. 1939-ben Budapesten a katolikus ifjúmunkások
országosEgyedületéneka lelkivezetője lett.résztvettzsidókrejtegetsésében.Többalka-
lommal börtönbüntetésre ítélték magyarországon a kommunista időszakban. 1969-ben
Fribourgbautazottnagybátyjához.(magyarkatolikuslexikon..12.10.])életérőlbővebbenl.
Hollay1991.
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ésazőagilitásánakésmunkakedvénekköszönhetiazegyesületazt,hogymamárszép
számútagjelenlétébentarthatjakéthetenkéntnagyérdeklődésselvártéshosszúvitát
eredményezőgyűléseit.”49 Továbbifontosszemélyiségnekszámítottpéldáulifj.Aixinger
lászló,akivalószínűlegakeresztényszocialistapolitikuskéntműködőidősebbAixinger
lászlófiavolt.50 kikellmégemelniafentiekbenmáremlítettvájloksándorművelődés-
törénésztis,akiszinténelnökipozícióttöltöttbeakörben.51 EzenkívülJanicskálmán,
aki az 1980-as években svájcbanmegjelentetett úttörőmunkájával,A hontalanság
évei c. könyvével amai szlovákiaimagyar köztudatban is jelen lévő személyisége a
Prohászkaköröknek,szinténapozsonyicsoportfontosvezetőszemélyiségénekszámí-
tott.52 Azemlítettvezetőkönkívülolyanfontoskarakterekvettekmégrésztapozsonyi
csoportmunkájában,mintsinkóFerenc,ÖlvediJánosvagyPfeifferlászló.53

mintmindencsapatnak,úgyapozsonyiProhászkakörnekisvoltakhelyisajátossá-
gai.Acsoportkezdetimunkájátakorabelimunkabeszámlókalapjánpéldáulazegye-
temhezkötődőpozsonyihallgatókpasszivitásanehezítettemeg:„múltévdecemberé-
benmegindultapozsonyiProhászkakörmunkája is.Azonbannagynehészségekkel
kellett megküzdenie, míg eljutott odáig, hogy rendes, aktív munkát tud kifejteni. A
pozsonyi – szóval nem vidékről jövő – egyetemi hallgatók teljes nemtőrödömséget
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54majorJózsef:mozgalmaink.Pozsony.Új Élet, 1932.11.sz.448.p.
55 Takácsistván:BeszámolóapozsonyiP.k.ideimunkájából. Új Élet,1935.2–3.sz.176.p.
56mindezarrautal,hogyasarlósokmellettaProhászkakörtagjaiisközreműködtekapozsonyi

egyetemmagyartanszékénekalétrehozásában.Uo.176.p.
57 rajtakívüldombrovskyJánosésschleicherPálvoltakjelenalosoncicsoportkoraivezetősé-

gében.1933-banlosonconismegalakultaProhászakör,errőltudósítottadéliHírlap1933.
szept.21-eiszáma. Prekladzčasopisu»déliHírlap« zodňa21.septembra1933,číslo12,
slovenskýnárodnýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.Barna
B.:AlosonciProhászkakörmunkája.Új Élet, 1934.8.sz.499.p.

58 schleicher:losonc.mozgalmaink.Új Élet, 1932.4.sz.148.p.
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mutattak az egyesülettel szemben. Egyelőre a kör működésének tengelye a belső
munka,kifelésáltalábananyilvánosságelőttakörmégkevesetszerepel.”54

Apozsonyicsoporttevékenységénekakezdetinehézségeiutánfejlődésnekindult.
AzÚj Élet 1935-ösbeszámolójaalapjánacsoportmáraktív,külsőmunkát fejtettki
Pozsonyban: „ApozsonyiP.k. ideimunkája fokozottaktivitás jegyében indultmeg.A
munkaprogramfőirányvonalaaköraktívbekapcsolásavoltapozsonyimagyarkat.tár-
sadalomba és a magyar kat. egyesületekkel való együttműködés.”55 A pozsonyi
Prohászkakörfejlődéséreutalapozsonyiegyetemmagyartanszékéneklétrehozásá-
ban tanúsított közreműködés: „A pozsonyi egyetem magyar tanszékének betöltése
körülapozsonyiP.k.tagjaijelentékenyenközreműködtekésnagyérdemükvanabban,
hogyapozsonyiegyetemenamagyartanszékmegvalósult.[…]Azeddigvégzettmunka
bizonyítékát adja, hogy a pozsonyi P.k. aktív részt vesz a kat. építőmunkábanés a
pozsonyikat.magyartársadalomegyiklegjelentősebbéslegszorgalmasabbépítőmű-
helyévéküzdöttefelmagát.”56

6.Akisebbprohászkásköröktevékenysége

6.1.losonc–aközépiskolásokProhászkaköre

A következő fontos helyi csoport a hivatalosan 1933 szeptemberében megalakult
losonciProhászkakörvolt.Ennekamegalapítóiközéelsősorbanolyanlosonciszárma-
zásúfőiskolásoktartoztak,mintakorábbiakbanmáremlítettczvanklászló.57 Alosonci
csoportotakorabelibeszámolókmárannakmegalakulásátkövetőenerőscsapatként
jelenítikmeg.AzÚj Élet beszámolóiszerintaprohászkásokmár1932-benmeghatáro-
zóéskiterjedttevékenységetfolytattakavárosban:„Akörnekma25tagjavan.minden
vasárnapmegtartjaösszejöveteleit,aholamaiaktuálisproblémákattárgyaljameg.[…
]nagysulythelyezaköraszociálisténymegismerésre(nyomortanyáklátogatása,segé-
lyakciókstb.).[…]Ajanuár3-ánmegalakítottlosonci»róm.kat.ifjúságikör«tagjainak
60%-átakörtoborozta.8fiukétizbentettlátogatástlosoncnyomortanyáin.[…]Akör
nagybankészülaPr.környárivándorlásaira,hogylátóköre,szociálisismereteimindin-
kábbszélesbedjenek.”58

Alosoncikörnekisvoltaksajátoshelyicéljai,melyekközülazegyiklegfontosabba
középiskolás ifjúság megszervezése volt: „A losonci Pk. egyike a legfiatalabb
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59BarnaB.:AlosonciProhászkakörmunkája.Új Élet, 1934.8.sz.499.p.
60 Ezttámasztjaaláazis,hogyaszervezetmunkájaabeszámolóalapjánnagyongyakrancsu-

pántársszervezésbenmerültki.„Tagjainkakatolikusifjúságiegyletállandómunkatársaiés
vezetői. Tagjaink közül néhányan segédkeztek a környékbeli egyesületek szervezésében.
segédkeztünk a téli országos vezetői gyűlés megrendezésében” Barna B.: A losonci
Prohászkakörmunkája.Új Élet, 1934.8.sz.499.p.

61 Uo.
62 „vyššieuvedenýsväz,sídlomktoréhopodľastanovschválenýchmin.vnútrajePraha,súst-

redujevsebe6miestných[...]spolkov,ktoréjestvujúnazákladevlastných,príslušnýmiúrad-
mischválenýchstanov.súto»kruhottokáraProhászku«sosídlomvPrahe,Brne,Bratislave,
komárne, lučence, nové zámky.” Policajné riaditeľstvo v Bratislave krajinskému úradu v
Bratislave.Prohászkaottokárkörökszövetségedotázníkováakcia.(1937).slovenskýnárod-
nýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.
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Prohászkaköröknek.1933szeptemer16-ánalakultmeg.Amegalakuláscéljaazvolt,
hogyafelnövekvőésvégzettközépiskolásifjúságrészéreszervezetikeretlegyen,hogy
abban széleskörűmunkát fejthessenki. Alapszabályai jóváhagyásalatt vannak.”59 A
losonci csoport a kezdeti években elsődlegesen tehát azoknak a csehszlovákiai
magyarfiataloknakkívántszervezetihátteretbiztosítani,akikmégnemkezdtékmeg
felsőfokútanulmányaikat.Ebbenatekintetbenalosonciegyspeciálisválfajátképezte
aProhászkakörökszövetségének.

vezetőineknagyrészeahelyicsoport1933-ashivataloslétrehozásautánazegye-
temi(prágai)Prohászkakörökszemélyeiközülkerültki,ezpedigsokszempontbólkor-
látoztahelybélitevékenységüket.Eztigazoljaalosoncicsoport1934.évimunkabeszá-
molójais,melyakorábbi,1932-esmunkabeszámolóvalösszehasonlítvatevékenységü-
ket illetően visszafejlődést mutat: „Tagjainak száma 18, nagyrészt olyanok, akik az
egyetemiProhászkaköröknekistagjai,azértmunkaidőnkcsakarraazidőreszorítko-
zott,amikortagjaiitthonvoltak.ígyhátvoltnégygyűlésünk:ezekközülkettőadminiszt-
ratív,kettővitagyűlésvolt”–írjaalosonciProhászkakörmunkájárólazÚj Élet 1934-
ben.60

losoncvonatkozásábanviszontkiemeltenfontosmegemlíteniacsoportszerepéta
helyilapokvonatkozásában.AkorábbiakbanmáremlítettschererlajosáltalkiadottA
Mi Lapunk c.ifjúságicserkészújságkatolikuspárjánaktekinthetőTábortűz c.lapmeg-
szervezésébenugyaniskomolyjelentőségevoltalosonciprohászkásoknak:„Tagjaink
közülnéhányanállandómunkatársaiahelybelihetilapnak.Továbbámegszerveztüka
Tábortűzdiákszerkesztőségétlosoncon.”61

6.2.Azérsekújvári„tanítók”Prohászkaköre

Arendőrségi jelentésekalapjánProhászkakörPrágán,Pozsonyonéslosonconkívül
mégBrünnben,érsekújvárott,valamintkomárombanműködött.62 AzÚj Élet afentiek-
benbemutatott csoportokbeszámolóitól eltérően jóval kevesebbbetekintéstnyújt a
kisebbhelyicsoportok–akomáromi,azérsekújvári,valamintabrünnicsapat–tevé-
kenységébe. Arról sincs pontos információnk, hogy az érsekújvári és a komáromi
Prohászkakörpontosanmikoralakultmeg.mindenesetreafolyóiratbanközöltmunka-
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63 Tagjairól csupán néhány olyan rendezvény beszámolójából értesülhetünk, mint például a
komáromszentpéteren tartott előadás: „A kat. iskolát zsufolásigmegtöltötte az érdeklődő
közönség.műsor:WillandArturteológuselőadásaakat.Akcióról,csicsátkaJózsef,mécsl.
szavalata,décsilászlóhegedűésszabólászlóharmonium,czuczorPálteológiusvetítettké-
peselőadásaszentFerencéletéről.”sz.n.:AzérsekújváriProhászkakörtagjai.Új Élet,1934.
9.sz.566.p.

64majorJózsef:AzérsekújváriProhászkakörmunkája.Új Élet, 1934.6.sz.361.p.
65 „röviddeerősmunkábanelteltmultjavan,aszámosgyülésmellettmárkétszociálisszelle-

mű kulturestét rendezett, mindkettő magas nivón állott az előadók (dr. Pfeiffer m., dr.
noszkayÖ.,P.BartalosE.)ésaközönségrévénésnagyerkölcsisikerrelzáródott.Akétheten-
kéntivitagyülések(Prohászkao.kereszténységésakultura,rérumnovarum,katolicizmus
ésakapitalizmusvoltakafőbbtémák)aziparoscserkészeknél,azifjuságikongregációban
tartott szociális előadások képezték a kör munkájának egyrészét. Tehát már a kezdet
nehészségeintulvagyunk, ismernekésszámítanakránkazeszméknagyküzdelmébenis.”
vasslajos:érsekújvár.mozgalmaink.Új Élet,1932.4.sz.148.p.

66 „karácsonyig a tagok távolléte miatt szünetelt a munka. A karácsonyi szünetben tartott
kisebbgyűléseinkésmegbeszéléseinkmellettkiemelkedettadec.25-30-ántartotthárom-
naposszt.Tamáskurzusunk,melyenmgrs.Pfeiffermiklóskanonokúr»Azintellektuálisélet«
»átfogócímalatt,dr.PrennerBélakőhidgyarmatiplébánosurpedigabérkérdésrőltartottelő-
adást, a délelőttöket Pfeiffer kanonok úr előadásai töltötték ki, amelyeken az intellektuel
emberéletfeladatairóléséletbeosztásárólbeszéltsertillanges:»lavieintellectuelle«c.köny-
vealapján,mígdélutánpraktikuskérdésekkerültektárgyalásra.”majorJózsef:Azérsekújvári
Prohászkakörmunkája.Új Élet, 1934.6.sz.361.p.

78 Bajcsi Ildikó

beszámolókbólkiderül,hogymindkétalakulatlétezettmáraz1930-asévekelsőfelé-
ben. Egy-két munkaprogram által röviden értesülhetünk a kisebb helyi szervezetek
tevékenységéről.

Az érsekújvári Prohászkakörről – tevékenységéről és a helyi személyiségekről–
szinténkevésadatottalálunkazÚj Élet hasábjain.63 Azérsekújváricsoportrólkészített
néhány beszámoló viszont rávilágít, hogy a csoport nagyrészt olyan tanítókból állt
össze, akiknek a tevékenységét munkahelyi elfogaltságaik gyakran korlátozták: „Az
érsekújváriProhászkakörazonegyesületekközé tartozik,melyeknek igennagyerőt
kellkifejteniök,hogykomolymunkátvégezhessenekéshogyeredménytistudjanakfel-
mutatni. Tagjainak tekintélyes része tanító,akikévközbencsak rövid időt tölthetnek
otthonsanagyvakációsemalegalkalmasabbidőazeredményesmunkára,amennyi-
bensokanmásutttöltikanyaratilletveanyaraltatást.”64 Ennekellenéreabeszámolók
gyakranhangsúlyozzákafiatalokaktivitását.Acsoport1932-esbeszámolóibólegyút-
talaziskiderül,hogyazérsekújváriközösségmármegalakulásakezdeténrendszeres
találkozókattartottéssokoldalútevékenységetfolytatott:akéthetenkéntivitagyűlések
mellettpéldáulszociáliselőadásokatszerveztek.65

Acsoporttevékenysége„csekélynek”tekinthetőafentiekbenbemutatottprohász-
kásalakulatokmunkájáhozképest,ennekellenéremindenképpkikellemelniaktivitá-
sukat,mely a későbbiek folyamán sem hagyott alább. Az érsekújvári prohászkások
munkájátugyanakkorolyannehézségekakadályozták,melyekösszefüggésbehozható-
akazzal,hogyamozgalomnagyrészétpedagógusokalkották.Atagokgyakoritávollé-
tébőlfakadóhiányokatahelyicsoportazonbanigyekezett–pl.többnaposgyűlésekkel
ésmegbeszélésekkel–betölteni.66
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67 vasslajos:érsekújvárimunkánk.Új Élet, 1932.10.sz.382–383.p.
68 „AközgyűlésenAlapyGyularészletesenbeszámoltaProhászkakörökiii.országoskongresz-

szusánakrendezésérőlsazegyesületmunkájárólésannakeredményéről.[…]Azújválaszt-
mánynevébendomaErvinelnökköszöntemegaközgyűlésbizalmát.Aszeptemberiválaszt-
mányigyűlésendomaelnökkifejtettemunkatervezetét,melyetaválasztmányteljesegészé-
benelfogadottésmagáévátett.”szalayistván:AkomáromiProhászkakörmunkajelentése.
Új Élet, 1934.10.sz.567.p.

69 AzifjabbAlapyGyulamindenvalószínűségszerintannakazid.AlapyGyulaújságírónakfia,
akiegyúttalcsehszlovákiaimagyarpolitikusvolt.id.AlapyGyulaszinténkomárombanszüle-
tett 1872-ben. Történészként, levéltárosként és lapszerkesztőként munkálkodott. komoly
kultúraszervező tevékenységet látott el. A múzeum Egyesület titkára volt, majd a Jókai
Egyesületfőtitkárakéntműködött,későbbaszlovenszkóimagyarkultúregyesületfőtitkára,
valamint a Jókai Egyesület múzeumának az igazgatója. (szlovákiai magyar Adatbank. A
[cseh]szlovákiaimagyarok lexikonacsehszlovákiamegalakulásátólnapjainkig.http://adat-
bank.sk/lexikon/alapy-gyula-alapi/ [2014. 12. 10.]) ifjabb Alapy Gyula (1919–1972)
komárombanszületett.JogitanulmányaitBrünnbenvégezte,majdakésőbbiekbencsatlako-
zott különfélediákmozgalmakhoz.1945-benmagyarországra települt.csehszlovákiábana
kPtagjavolt,magyarországonpedigazszdP,valamintazmdPtagjalett.1946-banagyőri
népügyészségvezetőjekéntműködött,1948-tólaBudapestinépfőügyészségentevékenyke-
dett,majdanépfőügyészségelnökelett.Többkirakatperbenmeghozotthalálosítéletanevé-
hez köthető. vádló volt többek között a rajk-perben, valamint a mindszenty-ügyben.
(szlovákiaimagyarAdatbank.A[cseh]szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiamegalaku-
lásátólnapjainkig.http://adatbank.sk/lexikon/alapy-gyula-alapi/[2014.12.10.])
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érsekújvárjelentőségétkülönisérdemeskiemelniafiatalgenerációéletében.Az
első két országos prohászkás kongresszus megszervezésére szintén a településen
kerültsor.Arendezvényrőlkészültbeszámolójólrávilágítarra,hogyazkomolyhatást
gyakoroltafiatalértelmiségicsoportokra,egyúttalaktivitásukatésmunkakedvüketis
növelte a későbbiek folyamán: „Az érsekujvárott tartott országos katolikus főiskolás
kongresszus,mint ritka és kivételes szociális élménymindenesetrenagy és értékes
hatássalvoltarésztvevőésrendezőujvárikatolikusifjúságra,aProhászkakörtagjaira.
Amunkakedveésaktivitáslázahajtottaőket,hogyismétvalamiértékesésújszerűsé-
géveliskiemelkedőeredménytmutassanakfölmagukválasztottamunkakörben,ideo-
lógiájukszolgálatában,anagykatolikuselgondolásokmegvalósításában,eredmény:a
Prohászka kör eszméinek, a katolikus szociális eszmékminél szélesebb, osztálykü-
lönbségeknélkülielterjedésevolt.”67

6.3.Akomáromikör

AkomáromiProhászkakörtevékenységérőlmindösszepármunkajelentésállrendel-
kezésreazÚj Élet c.lapból.

A beszámolók egyúttal a fontosabb helyi személyiségekről is képet adnak: „A
Prohászkakör1934.szept.18-ántartottaévedanyitórendesközgyülését.Anagyszámban
megjelenttagokatAlapyGyulaelnöküdvözlölte,majdzomboryGyörgyésdomaErvintar-
tottak beszámolót az egyesület kulturális és szociális működéséről.”68 A komáromi
Prohászkaköregyiklegfontosabbvezetőjeifj.AlapyGyula,akiekkorahelyicsoportelnöki
funkciójátláttael,ésoszlopostagnakszámítottakomáromiprohászkásalakulatban.69
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70domaErvin:AkomáromiProhászkaköriii.munkajelentése.Új Élet.1934,3.sz.182–183.p.
71 „Ezenkívülmégelőadásttartottdr.BorkaGézakomáromifőgimn.tanár,pedagógusésíró,a

komáromiJókaiEgyesületfőtitkára.EzenkívülóváryAndrásfalumozgalommalfoglalkozott,
majdnovemberbenkerültsorszombathyviktornakazszmkEfőtitkáránakazelőadására,a
falu-kultúrmunkabemutatásáról.EzutánkerültsorivánfyGéza,machnyikAndorelőadásaira,
melyekgazdaságitémákkalfoglalkoztak.ifj.AlapyGyulaatanárésadiákviszonyátforszíroz-
taaziskolánkívül.EzenkívülelőadásttartottmégBochAttilaésdomaErvinismétamarxiz-
mus térvesztésekapcsán. […] igenörvendetesasajtóprogramkeresztülvitele.Akatolikus
értesítőben, a Tábortűzben, a szűzmáriaÚj virágoskertjében és akomáromi lapokban
mindcikkekírásával,mindszerkesztésselközreműködtekatagok.–Akörvezetőségemin-
den tőle telhetőt megtesz, hogy eredeti programját a jövőben is a lehetőséghez mérten
keresztülvihesse.”óváryAndrás:AkomáromiProhászkakörmunkajelentése.Új Élet,1935.
5–6.sz.332–333.p.

72 „AkomáromiP.k.szeptemberbenésakarácsonyiszünidőalatt(ekkorjártottPfeiffermiklós
dr.kanonokis)többösszejövetelttartott.mostahúsvétiiskolaiszünetalattismétteljeslét-
számutaggyülésekettarthatott.”sz.n.:AkomáromiP.k.Új Élet, 1932.5.sz.188.p.

73 „AbrünniP.k.1935.okt.16-ánkezdteazéviműködésétazévnyitóközgyüléssel.Ekkoraz
egyesületmegválaszotttaaz1934/35.iskolaiévreazújválasztmányt.”olerényi:Beszámoló
abrünniProhászka-körmunkájáról.Új Élet, 1935.1.sz.63.p.

80 Bajcsi Ildikó

Az1932-benmáraszámottevőcsoportkéntműködőkomáromiprohászkásoktevé-
kenységeszinténgyorsütembenfejlődött.kikellemelni,hogyahelyicsoportazelő-
adásokszervezésénkívül1934-benpéldáulolyanakciókbanisközreműködéstvállalt,
mintakomáromtól5km-refekvőkabátfalunevűtelepülésiskolaépítésénekazügye.
Acsoportkiterjedtmunkatevékenységétigazolja,hogyakomáromicsapat1934-remár
azegészvárosbannépszerűvévált:„AhelyikatolikusakciónakaP.k.szervestényező-
je.AvárosbanmegismertékmáraP.k.nevet,működését.”70

Aziskiderülabeszámolókból,hogyahelyicsoportmunkásságánakfontosrészét
képezte az együttműködés olyan – elsősorban ellenzéki irányvonalat követő –
csehszlovákiai magyar kulturális szervezetek személyiségeivel, mint például például
BorkaGéza,aJókaiEgyesületfőtitkára,vagyszombathyviktor,azszmkEfőtitkára.71

Azösszejöveteleketazérsekújváricsapathozhasonlóanakomáromicsoporteseté-
benisgyakrannehezítetteatagoktávolléte,ezértgyakrancsupánaziskolaiszünetek
szolgáltattakalkalmata teljeskörű taggyűlésekre.Erreutalaz is,hogymindösszea
húsvétiiskolaiszünetidejérehazalátogatóprohászkásoktarthattakteljeslétszámban
taggyűlést.72

6.4.Abrünnikör

ABrünnbenlétrejöttcsapatmagjátazokazegyetemistafiatalokalkották,akikaváros-
banfolytattákfelsőoktatásitanulmányaikat.Acsoportjelentőségeatöbbialakulathoz
képestkésőbbértékelődöttfel,ezt igazoljaahelyimozgalombeszámolójaazÚj Élet
1935.évelejiszámából.73 Abrünnicsoportvezetőségérőlugyanakkornemrendelke-
zünkbővebb információkkal,sa tagokra ismindösszekövetkeztetni tudunkazéves
beszámolókból.mindenesetreannakellenére,hogyegykisebbcsoportrólvoltszó,a
brünnicsapat1935-tőlhetirendszerességgelszervezettközöstalálkozókat.Eztigazol-
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74 Uo.
75 „Egy-egy előadás hangzott el: »Eunika és katolicizmus« és »katolikus irodalom« és

»szlovenszkógazdasági helyzete« címmel. Azonkívül tagjaink rendszeresenés tervszerűen
látogattákazegyesbrünnikatolikusszelleműelőadásokat(filozófiai,orvosistb.)éselőadás-
sorozatokat.”Uo.

76 „Bevezettük,hogymindengyülésünkkezdeténProhászka:ElmélkedésekazEvangéliumrólc.
művébőlolvassunkfelmegfelelőrészleteket.–Egyesületiéletünkkiemelkedőpontjavoltdr.
Pfeiffermiklóskanonokelőadása,amelyetbrünnilátogatásávalkapcsoaltbantartott,same-
lyenközelebbről ismertetteaprágaiviii.Filozófiaikongresszusnakavallásikérdéstérintő
részét.”olerényi:BeszámolóabrünniProhászkakörmunkájáról.Új Élet, 1935.1.sz.63.p.
Abrünnimozgalombanzajlóeseményekrőlamunkátmárciustóljúliusigbemutatóösszefog-
lalóbólkaphatunkképet.AmárciusimunkalegfőbbeseményétAddal.előadásajelentette,
melyolyanaktuáliskérdéseketforszírozott,mintakornacionalizmusa.Húsvételőttkerültsor
czvanklászlólátogatására.A.i.:AbrünniProhászkakörmárciustóljúliusigterjedőmunkája.
Új Élet, 1935.7–8.sz.452.p.

77 Hegyessysándor:mozgalmaink.kassa.Új Élet, 1932.4.sz.147.p.
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jaacsapatműködésérőlírtbeszámolóisazÚj Élet c.lapban:„évünketvenisancte-vel
nyitottukmeg.Ezutánmindenhétenvoltösszejövetel,amelyekenszóvoltasajtókér-
dérdésről,különbözőbeszámolókról,komáromikongresszusunkról,aprágaifilozófiai
kongresszusról.”74 A szervezet további tevékenysége a többi csoporthoz hasonlóan
elsősorbankülönféleaktuáliselőadásokrendezéséveltelt,melyeknagyrészeakatoli-
cizmustémájával,valamintgazdaságiproblémákkalfoglalkozott.75 kikellemelni,hogy
azegyesületmunkájánakelősegítésébennagyszerepevoltazoknakaszemélyiségek-
nek, akik „vendégelőadókként” vettek részt a munkában. közéjük tartozott Pfeiffer
miklós kanonok, valamint az előzőekbenmár többször is említett czvank lászló, az
országosProhászkaköregyiklegfontosabbtagja.76

6.5.Akeleticsoportok

Ahogyanarramárafentiekbenisutaltunk,az1932-esévbenmárkassán(aholegyéb-
kéntazÚj Élet c. lapot1938-igszerkesztették) iskomolycsoportjavoltaProhászka
köröknek.Ebbentermészetesenazisközrejátszott,hogyaköröktöbbfontosszemé-
lyisége–köztükPfeiffermiklósésrádyElemér–kötődöttavároshozigenerősen.A
helyicsoportbanrövididőnbelülittissűrűmunkafolyt.Eztbizonyítja,hogyakörkét-
hetenkénttartottgyűléstéselőadásokatafiatalságaktuálisproblémáitérintőtémák-
ról.Akassaicsoportegyik legfontosabbszemélyiségénekrádyElemérszámított,aki
egyúttal1932-benazországoselnökifunkciótiselláttaekkor.rádynakmindenbizony-
nyalkomolyjelentőségevoltakassaicsapatmegszervezésében,melynekkezdeteiről
azÚj Élet 1932.évibeszámolójaakövetkezőket írja:„AzelsőgyülésenrádyElemér
orsz. elnök ismerette amozgalom célját. A kör ezután kéthetenként tartott gyülést,
amelynekmindegyikén egy-egy aktuális témakerült előadásra, pl. Fényes istván: »A
genfinemzetközimunkaügyihivatalról«,dr.suhajBéla:»Abolsevistaideológiapsziho-
lógiaiokai«,dr.Pfeiffermiklós:»QuadragesimoAnno«ésdr.TopitzerAladár:»Aspanyol
forradalomésakatolicizmus«.”77

FÓ
R

U
M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVII. évfolyam

  2
0
1
5
/4
, S

om
orja



78rádyElemér:mozgalmaink.Új Élet, 1932.5.sz.189.p.

82 Bajcsi Ildikó

kassa ugyanakkor a szervezet országos működését érintő fontosabb kérdések
megbeszélésének helyszínéül is szolgált: „A Prohászka-kör több vezetője március
végénösszejövetelttartottkassán,melynekcéljaanyáriprogramésaz1932/33isko-
laiévmunkatervénekazelőkészítése.”78 kassánkívülméghelyicsoportokjötteklétre
rimaszombatbanésrozsnyónis.Aztazonbankijelenthetjük,hogya„keleti”csoportok
működésenemvoltolyanmértékű,minta„nyugati”csoportoké.

7.Összegzés

Összegzésképpelmondhatjuk,hogyaProhászkakörökasarlómozgalomhozhasonló-
ankomolylehetőségetjelentettazelsőkisebbségigenerációszámárakülönbözőmoz-
galmitevékenységiformák,csakközösenelvégezhetőfelmérő,adatgyűjtőésértékelő
munka elvégzéséhez. Feladatául főként az új körülmények közé került és speciális
problémákkal szembesülő csehszlovákiai magyar társadalom önszerveződésének
támogatását,azonbelülazértelmiségkinevelését,öszefogását,decentralizáltszerve-
zeti keretek közt való működését jelölte meg. mindezt alapvetően neokatolikus és
keresztényszocialista ideológiai megközelítésben. A kommunizmusig, a csehszlovák
kommunistaPárttalvalószervezetiegyüttműködésigradikalizálódósarlómozgalomal
ellentétbenaProhászkakörökerőskeresztényszocialistaideológiaiháttérrelakatoli-
kusésanemzeticélokatkapcsoltaösszeakisebbségetérintőszociálisfeladatokkal.

AProhászkakörökországosszövetségénekhelyiköreiéstagjaiadél-szlovákiaiés
kárpátaljai magyar falvakból, városokból verbuválódtak. Ezek a – pozsonyi, kassai,
érsekújvári, komáromi, stb. – fiatalok elsőként a prágai egyetemen szerveztékmeg
magukat.Amozgalomavezetők–Pfeiffermiklós,rádyElemér,vájloksándor vagy
czvanklászló–aktivitásánakköszönhetőenhamarosanacsehszlovákiaimagyarság
továbbifontosvárosaiban–Pozsonyban,losoncon,érsekújvárottéskomáromban–is
megalakult.

A prohászkások legjelentősebb személyisége Pfeiffermiklós volt, aki hivatalosan
nemtartozottacsoporthoz,hanemafiataloklelkivezetőjénekszámított,ésegyfajta
összekötőkapocskéntszerepeltaprohászkásokhelyicsoportjaiközött.ővoltazegyet-
lenolyanszemélyiség,akinekanevemindenhelyiszervezettevékenységébenmegje-
lenik.Előadásaival,lelkigyakorlataivaltovábbsegítetteahelyicsoportokmunkáját.

Akövetkezőkulcsszemélyiség(Göndöcs)czvanklászlóvolt,akinekaneveaprágai
csoportmellettalosoncimegszervezéséheziskötődik.Aprágaicsoportkezdetitevé-
kenységének főszereplői közé tartozikmég a kassai rády Elemér, aki azonbanmár
1935-benmagyarországraköltözött.Ezenkívültöbbmásjelentősközéletiszemélykap-
csolódott a pozsonyi csoport munkájához. köztük a korábban sarlós diósi kornél.
komolypublicisztikaimunkátvégzettJanicskálmán,vájloksándorésAndráskároly.
Akomáromicsoportlegfontosabbszemélyiségeifj.AlapyGyulavolt.Afentemlítettsze-
mélyiségek tevékenysége, világképe alapján elmondhatjuk, hogy a csoport azzal
együtt,hogyelhatárolódottapolitikától,kulturálisszintenanemzetiirányfelétájékozó-
dott.
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79 AProhászkakörökmáramozgalomkezdetiidőszakában,1932-benisfoglalkozottszociográ-
fiaivándorlásokkalamozgalomnyárimunkájánakkerateinbelül:„Anyárivakációtfelhasznál-
jukaszociogárfiaivándorlásokmegkezdésére.Ezenvándorlásokcéljaaszlovenszkóifalvak
ésvárosoktársadalmiésgazdaságiviszonyainakinduktívmódszerekkelvalómegismerése.–
Aszociográfiaivándorlások,melyekaszt.Györgyköráltalnémetmintárakezdettregősjárá-
sokbólfejlődtekkismelynekmegindításafőlegamarxistasarlóérdeme,tisztánadatgyűjtés
és ténymegismerés jellegével bírnak. – A vándorlások 3-4-es csoportokban végzendők. Az
adatgyűjtésfőbbszempontjaitkérdőívekalakjábanadjukkiavándorlóknak.–Avándorcso-
portokaz »Új élet« szerkesztőségének jelentsékbe, hogymikor éshol fognak szociográfiai
tanulmányokatfolytatni.(Előzetesmunkáhozforrásokulajánljuk:Weisistvánn:Amaimagyar
társadalomésAmagyarfaluc.műveit,AsarlószociográfiaikérdőíveitésazErdélyiFiatalok
falu füzeteit.).” Hogy a falukutatással a mozgalom folyamatosan foglalkozott, arra utal a
Prohászkakörökhatodikkongresszusánelhangzottelőadásis,melyaprohászkásfaluszemi-
náriumokról,szociográfiárólésa falukutatásmódszereirőlértekezett: „Aszakgyűlésekután
Hantoslászlóelőadásakövetkezikaszlovenszkóimagyarsággazdaságihelyzetképénekvázo-
lásával.Augusztus14-énpéntekdélelőtttartottakövetkezőelőadásátHantoslászlóafaluku-
tatásmódszereiről.[…]Aprohászkásfaluszemináriumegyestagjaibeszámolnaktapasztala-
taikról.”Abeszámolóegyúttalarraisutal,hogyahatóságokgyakranmegnehezítettékacso-
portosfalukutást.1937/8.sz.344.vö:PolicajnériaditeľstvovBratislavekrajinskémuúradu
vBratislave.Prohászkaottokárkörökszövetségedotázníkováakcia.(1937).slovenskýnárod-
nýarchív(snA),FondPolicajnéhoriaditeľstva(Pr),87.doboz16/1.
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Afiatalokazegyesrégiókfőiskoláshallgatóitmozgósítvasokoldalútevékenységet
láttak el a csehszlovákiai magyarság érdekében. A helyi csoportok tevékenységét
ugyanakkorbehatároltákazegyestelepülésekadottságai.Ennekellenéreazelsőévek
ideológiaimunkáját,melykülönfélevitagyűlésekésideológiaielőadásokszervezésével
telt,akésőbbiekbenegyreinkábbsikerültkibővítenipraktikusirányba:rendszeresregi-
onálisgyűléseket,táborozásokat,nyaraltatásokat,valamintországoskongresszusokat
éselőadás-sorozatokatszerveztek.Emellettkönyvtárakatnyitottak,kisvárosiésfalusi
sporttelepeket építettek. A sarló-mozgalomhoz hasonlóan foglalkoztak szociográfiai,
falukutatómunkával.79 mindezenfelültagjaikközülsokanalapítóilettekaszkiE-nek,
vagyisaszlovenszkóikatolikusifjúságiEgyesületnek.Azegyetemistafiatallányokelső-
sorbanaszociálisnővéreknevűkatolikuskongregációcsalád-ésnővédelmimunkájá-
ban segédkeztek. közéjük tartozott a fentiekben már említett salkaházi sára és
Esterházylujza. (molnár1998,206–210.p.) Ezenkívül ki lehetemelni jótékonysági
tevékenységüket,melypéldáulszociálisannehézkörülményekközöttélőfiataloktábo-
rozásánakmegszervezéséreirányult.

Folyamatosmunkájukellenéreelképzelésük,melyegyúj intelligenciakinevelését
célozta, nagyrészt illúzió maradt a politikai történések miatt. A sarló-mozgalommal
ellentétben,melyelsősorbanideológiaiokokmiattesettszét,aprohászkásoktörténe-
tétazelsőbécsidöntéseseményeibefolyásolták,melynekkövetkeztébenacsoport
nagy része1938utánmagyarországrakerült.Amozgalom„visszatért” részéthozzá-
kapcsolták amagyarországi „Prohászkamozgalom” nevű csoporthoz,melynek helyi
alakulataielőszörBudapesten,majddebrecenben jöttek létre.szlovákiábanegyedül
PozsonybanműködötttovábbaProhászkakör1938-tól1945-ig.
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Emellett lassanújszemélyiségek jelentekmegamozgalomkereteinbelül,a régi
alapítókközösségepediglassankénteltűnta„felvidékiszellemnek”nevezettkisebbsé-
gimagyar gondolattal együtt. (Erről l. simon 2014, 97–109. p.) Ennek amindvégig
meglehetősenhomályoselképzelésnekakialakításábanasarlóésaProhászkakörök
egymástól eltérő pozícióból sokszor hasonló következtetésekre jutottak. A második
világháború utáni jogfosztottság időszakában a tagok többségemagyaroszágra vagy
nyugatrakerült.Az1948–1989közöttipártállamiévtizedekbenamozgalomtagjainak
nagytöbbségemagyarországonegymástólelszigetelődve,akisebbségikorszakfeldol-
gozásátlehetetlennétévőideológiaiközegbenfolytattaértelmiségitevékenységét.
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ildikó BAJcsi
THE FEdErATion oF THE oTTokár ProHászkA circlEs in THE FirsT czEcHoslovAk rEPUBlic.
GEnErATionAl sElF-orGAnizATion in TErms oF cHrisTiAn sociAlisT idEoloGy

Thefirstpartofthepaperisdevotedtochristiansocialistyouthmovementcalled
Prohászkacircles,organizedinthefirstczechoslovakrepublic.Theassociation
ofHungarianintellectualsinczechoslovakiabelongingtotheyounggeneration,
regardedas itsmost importantmissiontoboostthenationalminorityandthey
wanted to achieve this goal with the help of the neo-catholic ideology. The
grouping had largely contributed to the innovative set out of tasks for the
Hungariansinczechoslovakiainthe1930sbyitsemblematicpersonalities,quick
andeffectivefoundationofitslocalorganizations.Thestudydetailsfirstofallthe
organizationalstructureoftheProhászkacircles,itsimportantpersonalitiesuntil
theperiodoftheFirstviennaAward.
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sEBők szilárd

nyelvrőlésnyelvetérintőkérdésekrőlalkotott
elképzelésekazÚjszólapjain

1949és1999között1

szilárd sEBők 81`271
conceptsaboutlanguageandlanguageissuesinthedailyÚjszó 811.511.141`271
between1949and1999 070(=511.141)(437.6)

316.022.4(=511.141)(437.6)

keywords: discourse, discourse analysis, beliefs about language, socialist era, era after the velvet
revolution,languagecultivation,pluralityoflanguages,bilingualism,mothertongue.

1 AtanulmányalapjáulszolgálókutatásokazAPvv-0689-12számúSlovenčina v kontexte viac-
jazyčných spoločenstiev na Slovensku c.APvv-projektkeretébenfolytakapozsonyicomenius
Egyetem BTk magyar nyelv és irodalom Tanszékén és a Jyväskyläi Egyetem Alkalmazott
nyelvészetiközpontjában.ittköszönömmeglanstyákistvánnakadolgozatkorábbiváltoza-
táhozfűzöttértékesészrevételeitéstanácsait,melyektöbbrészletkérdéstovábbgondolásá-
rakésztettek.AmunkanemjöhetettvolnalétreaFórumkisebbségkutatóintézetdigiTéka
nevűdigitalizáltfolyóirattáranélkül.

0.Bevezetés

Azamegállapítás,miszerintabeszédésagondolkodásegymástkölcsönösenmegha-
tározza,nemnagyonszoktavitatárgyátképezni.Amindennapiéletünkből iskönnyű
igazolni,hogyezténylegígylehet:az,ahogyanegytémárólgondolkodunk,meghatároz-
za,hogymitfogunkrólamondani,ésaz,amitatémárólmondunkvagyhallunk,agon-
dolkodásunkra vagy mások gondolkodására is hatással van. Ez pedig megint csak
rányomjaabélyegétarra,hogymihangzikelatémávalkapcsolatban,ésígyegykörkö-
rösfolyamatindulbe(vö.dolník2010,237.p.;Jäger–maier2009,37.p.).Atársada-
lomtudományokban–anyelvészetetisbeleértve–eztafolyamatotszokásdiskurzus-
naknevezni.Beszélhetünkpéldául–általábanvett–politikaidiskurzusról,ugyanezt
leszűkíthetjük a szlovákiai politikai élet diskurzusára, vagymég szűkebbre szabva a
kérdést:egyestörvényekelfogadásávalkapcsolatospolitikaidiskurzustiskörülhatárol-
hatunk,demástovábbidiskurzusokatis,attólfüggően,hogymiaz,amitkutatniszán-
dékozunk.

Azittolvashatótanulmánybanénanyelvrőlszólódiskurzustkutattam.Aztpróbál-
tammegföltérképezni,hogyasajtóbanmilyenkérdésekjelennekmegleggyakrabban
anyelvkapcsán,éshogyafeltettkérdésekremilyenválaszokszületnek.Ezekfelkuta-
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2 Amegközelítésnyelvelméletiháttereazún.diskurzívszemlélethezköthetőanyelvészetben.
Errőll.szabó2012,78–79.p.;vö.Edwards–stokoe2004;Harré–Gillett2001.
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tásáhozazÚjszónapilaphasábjaitválasztottam,mertérdemesnektartottammegtud-
nivalamitarról,hogymilyenazakép,amelyetazújságanyelvrőlközvetít,illetve–más
szemszögbőlkérdezveugyanezt:–milyenazakép,amelyetazolvasókapanyelvről.
Ennekalapjánugyanis jobbanmegérthetjükazembereknyelvrőlvalógondolkodását
is,és–mégtovábblépve–aztis,hogyegyesnyelvpolitikaidöntésekvagyéppabeszé-
lőkmindennapinyelvalakító tevékenységemögöttmilyenelképzelések,meggyőződé-
sekhúzódnak(vö.anyelvalakítástovábbiválfajaival;lanstyák2014,9–19.p.).

Úgygondoltam,hogytöbbidőszakkutatásanemcsakszélesebbrálátástadmajd
azújság lapjainkirajzolódónyelvikérdésekre,hanemegybenalaposabbelemzést is
lehetővétesz:többidőszakáttekintésévelugyanisösszehasonlíthatóanyaghozjutunk.
Ez pedig a diskurzus elemzése szempontjából különösen fontos. A különbségeken
keresztülegyrésztsokkalkönnyebbészrevenniazadott időszak jellemzőit,másrészt
pedigígyadiskurzusonbelülipreferenciákváltozásairólisképetalkothatunk.Azegyes
időszakokkiválasztásánálegyformaiszempontotkövettem:anapilapindulásátólkez-
dődőenmindentizedikévfolyamlapszámaibólgyűjtöttemanyagot.Agyűjtésnélpedig
szinténegy formai, áméppenezért nagyonmegbízható szempontot választottam.A
lapszámok digitalizált tárában egy keresőprogram segítségével válogattam össze az
összesolyanszövegrészt(pl.utalást,megjegyzést,cikket),amelytartalmaztaanyelv
szót.Azilyenszövegrészekbőlösszeállítottlistaképezteaztakorpuszt,amelyalapján
megpróbáltam levonniakövetkeztetéseimet.de lássukelőször,hogypontosanmely
időszakokmilyenanyagairólvanszó!

1.Akutatásanyagánakáttekintése

Akutatáscéljáraösszegyűjtöttanyagot–mintemlítettem–azÚjszódigitalizáltlapszá-
maibólválogattamösszeanapilap1949.május1-jeiújraindításátólkezdődően1999-
ig.mivelazonbanezhatalmasmennyiség,szükségvoltaszelektálásra:ígyazanyagot
csakmindentizedikévfolyamlapszámaibólgyűjtöttem–konkrétanaz1949-es,1959-
es, 1969-es, 1979-es, 1989-es és1999-es évfolyamokból. ámaz ilyen „merítések”
mégígyistúlméretezetteknekbizonyultakaszámomra,éskénytelenvoltamazanyagot
továbbszűkíteni.mivelelsősorbananyelvvelkapcsolatosmegnyilatkozásokérdekel-
tek,nempróbáltamaválasztott lapszámokatvalamilyen ismert társadalmi, történeti
vagypolitikaieseményhezkötni,ésakutatástegyolyaniránybaelvinni,amelyezeknek
az eseményeknek a sajtóvisszhangját mutatta volna be. Ez egy másféle – sokkal
inkábbtörténészi–megközelítéstigényeltvolna,amelyszükségszerűennemannyiraa
nyelvről,mint inkábbanyelvetérintőeseményekhátterérőlszóltvolna.Atörténelmi-
politikaiháttértermészetesenígyisnélkülözhetetlen,nyelvészetiszempontbólviszont
elsősorbanazazérdekes,hogyanyelvfogalmahogyanvanmegalkotvaazegyesidő-
szakokdiskurzusaiban.2
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3 „Hozzászólás”-onolyanszövegrésztértek,amelyanyelvkérdéseihezkapcsolódikvalamilyen
módon,ésanyelv szóegyszervagytöbbszörelőfordulbenne,ugyanakkorformaiszempont-
bóljólelkülöníthetőmáshozzászólásoktól.Például:egyhozzászólásttakaregymonotemati-
kuscikk,amelybenanyelv szósokhelyenelőfordul,ésazisegyhozzászólás,haaműsorúj-
ságbanaFrancia nyelvlecke időpontjárólértesülünk.

4 Eza12számanapilapvasárnapiÚjszóc.kiadványáttakarja,amelyben–mintazahozzá-
szólásokszámábólislátszik–számosnyelvetérintőcikkjelentmeg.

5 l.http://adatbank.sk/digiteka/
6 Ennekelőnye,hogyígyazösszesnyelvvelkapcsolatosemlítéstösszetudjukgyűjteni(leszá-

mítvanéhányat,melyenakeresőisátsiklik).Akutató-olvasóesetlegesfigyelmetlenségével
vagybeállítódásávaltehátakutatásnakebbenafázisábanmégnemkellszámolni(atovábbi
előnyökrőll.mautner2009,123.p.).
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Hogyazegyesidőszakokmennyilapszámánvégeztemazelemzést,aztnemegyelőre
megszabottperiódushoz igazítottam,hanemahhoz,hogymennyinyelvivonatkozású–
nevezzükrövidenígy:–hozzászólást3 sikerültösszegyűjtenem.általánosságbanelmond-
hatom,hogyanyelvetérintőkérdésekegyregyakrabbanésegyrenagyobbrészletesség-
geljelentekmegazújságlapjainötvenévalatt(nohaezalapterjedelménekanövekedé-
sévelisösszefügg).Azelsőkétévtized„merítése”140átnézettlapszámottakart,dea
következő két évtizedbenmár hetvenre csökkentettem a napilap átnézett számait. A
következő kétmerítés pedigmég kevesebb, csupán35 lapszámot érintett. vagyis azt
mondhatom,hogymindenmásodikmerítésutána feléreapadtazátnézettnapilapok
száma.Ennekazvoltazoka,hogyazújságbanfokozatosanegyretöbbmonotematikus,
nyelvvelkapcsolatos,nagylélegzetvitelűírásszületett.ígynemvoltszükségesakezdeti
140lapszámhoztartanommagamat,ésazonapontonmeglehetettállnom,mikoradis-
kurzusbanalkalmazottérvekegyidőutánmárcsakismételtékönmagukat(erreagyakor-
latral.Jäger–maier2009,51.p.).Hogypontosanhányátnézettlapszáméshozzászólás
utánértemeleztapontot,arrólaz1.táblázatrészletesentájékoztat.

1. táblázat

2.Azanyaggyűjtésmódjaésazelemzésmódszerei

Azanyaggyűjtéstnagyonleegyszerűsítette,ésamunkátsokkalgyorsabbáésmegbíz-
hatóbbátetteaFórumkisebbségkutatóintézetdigiTéka5 nevűadatbázisa,amelytöb-
bek között azÚj szó1948-tól 1999-igmegjelent lapszámait digitalizálva elérhetővé
teszi. sőt, nemcsak elérhetővé, hanema keresőprogramnak köszönhetően könnyen
kutathatóváis.Bármilyenszóravagykifejezésrerálehetkeresni,ésannakösszeselő-
fordulását„előlehethívni”azújságból.6

x Átnézett lapok száma Hozzászólások száma A kutatott id szak 
1949 140 kb. 400 május 1-t l szeptember 24-ig  
1959 140 kb. 270 január 2-t l május 22-ig 
1969 70 +124 kb. 200 + 110 január 2-t l március 24-ig 
1979 70 kb. 210 január 2-t l március 23-ig 
1989 35 kb. 150 január 2-t l február 10-ig 
1999 35 kb. 290 január 2-t l február 6-ig 
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7 kezdetbenpéldául a „nyelvi piac” kategóriájával is bővebben szerettem volna foglalkozni,
vagyisazzal,hogyazújságmilyenképetfestazegyesnyelvekértékérőlanyelvipiacon–mire
van kereslet az álláshirdetésekben,milyen nyelvtanfolyamokat hirdetnek stb. (l. Bourdieu
2014, 41–61. p.; vö. Bohunická 2014, 67–89. p.). végül aztánmégsem jött össze annyi
anyag,mintmástémáknál,ésbizonytalanáltalánosítgatásokhelyettezeketazadatokatcsak
mástémákárnyalásárahasználtamfel.Például:mikoraszlovákvagyazorosznyelvetérté-
keltékegyescikkekazérvényesülésszempontjából.
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Akutatássorán–mintemlítettem–anyelv szóra,pontosabbanszóalakra(type)
kerestemrá.vagyisolyanutasítástadtammeg,mellyelaprogramaszómindenalak-
változatát feltünteti,beleértveazokatazeseteket is,mikoraszóösszetételi tagként
szerepel.Ezzelugyanrengetegfölöslegestalálatkerültelő,ugyanakkorbiztoslehettem
benne,hogymindennyelvvelkapcsolatoshozzászólástsikerülösszegyűjtenem,ésaz
ígymegalkotottkorpuszteljesképetnyújtmindennyelvivonatkozásúhozzászólásról,
amelyazújságlapjainmegjelenik.

Azanyaggyűjtésfázisábanigyekeztemmindentalálatotösszegyűjteni,éscsakazo-
katapéldákatnemvettemfölakorpuszba,amelyekanyelvreminttestrészrevonat-
koztak,illetveennekmetaforikuskiterjesztéseire(mintpl.mérleg nyelve).Azígyössze-
állítottkorpusztpedigmárcsakazelemzésfázisábanszűkítettemle,nohaazelemzést
azegészévfolyamanyagánakazismeretebefolyásolta.Egyesesetekbenfölishasznál-
tamnéhánypéldát,amelyfontosnaklátszottatémajobbmegértéseszempontjából(l.
méga14.lábjegyzetet).

Azelemzéstazegyesnyelvivonatkozásúhozzászólásokkategorizálásávalkezdtem.
ügyeltemarra,hogynevalamiféle„előregyártott”kategóriákbapróbáljambeleilleszte-
niakülönbözőhozzászólásokat,hanemezekatémabelikülönbségekéshasonlóságok
alapjánmintegy önmaguktól alakuljanak ki, és a csoportok a legjellemzőbb jegyeik
alapjánkapjanaknevet(vö.azetnometodológiamódszertanával–dolník2009,292–
295.p.).ígyjötteklétrepéldáulolyancsoportok,mint„magyarokatérintőtörténések”,
„anyanyelv”,„nyelvipiac”stb.Ezeketkülönállóaldiskurzusokkéntkezeltem;azokataz
eseteketpedig,amelyektöbbaldiskurzusba isbeleillettek,értelemszerűenegyszerre
több aldiskurzusba is besoroltam (az aldiskurzusok átfedődéseiről l. reisigl–Wodak
2009,90.p.).Azígykialakítottanyagegészénekáttekintéseutánkirajzolódtakazoka
főtémák,amelyekreazelemzéssoránahangsúlythelyeztem,ésazok,amelyeketcsak
kiegészítésképpen,azegyesösszefüggésekjobbmegvilágításárahasználtamfel.7

Akövetkezőlépésazegyesaldiskurzusokjellemzésevolt.Alistázotthozzászólások
„összeolvasásával”képet tudtamalkotniarról,hogymiről szólazadottaldiskurzus.8
Ezekleírásánálazösszbenyomásmellettfigyelembevettemazegyesérvekgyakorisá-
gátis,habárazefféleadatokatfenntartásokkalkezeltem.Úgytűnt,hogyatémajelle-
gébőlkifolyólagnemnagyonérdemesagyakoriságot„túlkomolyan”venni,mertazok
sokesetbeninkábbtorzítjákazeredményeket,mintpontosítanák.Adiskurzusbanelső-
sorbanintenzitásbelikülönbségeketkövethetünknyomon–aztpéldául,hogymelyérv
mennyire meggyőző vagy mennyire meggyőzően, milyen retorikai eszközökkel van
bemutatva. Ha ezeket a kvalitatív tulajdonságokat számokra alakítanánk, akkor az
elemzéscsaknagyonkevesetárulnaeladiskurzusvalóditermészetéről.Agyakorisági
adatoktól ugyanakkormégsem tekintettemel teljesen. A választott témánbelül ará-
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8 Azösszképmegalkotásátolyanfogalmakhozkapcsolhatjuk,mint(proto)tipikalitás, interdis-
kurzivitás, reprezentativitás, frekvencia stb. (l. reisigl–Wodak 2009, 98. p.). A választott
módszertanhiányosságakéntviszontaztismegkellemlítenem,hogyalistázásmiattafor-
mai szempontokat teljesen figyelmenkívül kényszerültemhagyni. El kellett tekintenemaz
újságlapjainakazelrendezésétől,abetűnagyságtól,acikkekhezfelhasználtképektől,egy-
szóvalaszövegvizuáliselrendezésétől,amelydiskurzuselemzésszempontjábólszinténnem
elhanyagolhatószempont(l.Wodak–meyer2009,2.p.).

9 AzidézetekugyanakkorgyorsanvisszakereshetőkadigiTékakeresőprogramjával,azelem-
zettidőszakévszámaésazidézetkulcsszavaialapján.
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nyokkéntkezelemezeket,éselsősorbanazösszbenyomásomra támaszkodom,mert
tulajdonképpenerrőlszólakutatáskiindulókérdése:milyenazazösszképanyelvről,
amelyetazújságazolvasóifeléközvetít?Ennekmegértéséhezpedigazkellett,hogy
énnecsakkutatóként,hanemolvasókéntisolvassamaszövegeket,ésamellett,hogy
ezekhatnakrámmintolvasóra,ahatásokait,körülményeitésjellegétkutatókénttud-
jamkezelniésleírni.

Amialeírásmódjátilleti,igyekeztemalehetőlegautentikusabbképetmegalkotniaz
egyesaldiskurzusokról.Aszöveganyagegészébőlazokataszövegrészeketválogattam
össze,amelyek–azösszbenyomásomszerint–aleginkábbjellemeztékatémárólvaló
beszédet,ezekbőlaszövegrészekbőlpedigegyfolyószövegetállítottamössze.Ennek
azvoltazára,hogyazidézeteketnemmindenholhagyhattammegpontosanazeredeti
formájukban,ésezeketcsaknéhányegyeztetésbeli,ragozásbelikülönbséggeltudtam
közölni.Azilyenváltoztatásokatnemtartottamfontosnakjelölniazidézésszabályainak
bevettgyakorlataszerint,azzalazindokkal,hogyamunkasoránnemszerzőkrehivat-
kozom,hanemadiskurzuslegjellemzőbbvonásaitfoglalomösszeamegjelentcikkek
anyagánkeresztül(vö.Foucault2002,47–48.p.).Aholviszontvalamilyenbetoldásra
isszükségvolt,vagymásnagyobbváltoztatásra,aztszögleteszárójellel jeleztem.Az
szinténakutatásirányultságábólkövetkezik,hogynemtüntettemfölazidézetekpon-
toslelőhelyét.9

3.A„közösnyelv”keresése

mint említettem, a felgyűjtött anyagban nagyon sok nyelvvel kapcsolatos diskurzust
találunk, ezek elkülönítése pedig nemmindig egyszerű. nem is nagyon törekedtem
éleshatárokmeghúzására,azanyagegészétnézveviszontcélszerűnektartottamelkü-
lönítenikétdiskurzustípust.Azegyikazokatanyelvivonatkozásúaldiskurzusokattar-
talmazza,amelyekbenanyelvetérintőkérdésekmás,főlegtársadalmi jellegűkérdé-
sekkelszinteelválaszthatatlanulösszefonódtak(mintpl.azoktatás,tanulás,jogokkér-
déseivel).Amásiktípusúdiskurzuspedigazokatahozzászólásokattartalmazza,ame-
lyekben a figyelem közvetlenül a nyelvre irányult (pl. arról szóltak, hogy milyen a
„helyes”nyelv)–errőlfogszólnia4.fejezet.Azelemzéstazelsődiskurzustípustémá-
inakbemutatásávalkezdem,évekszerinthaladva.
3.1.Egy-ség,két-nyelvűség,sok-féleség…
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Az Új szó egyes számaiból kigyűjtött nyelvvel kapcsolatos anyag legnagyobb részét
lényegébenazalcímbenmegadottháromfogalomköréépíthetjük.Elválasztaniezeket
egymástólnagyonnehéz,mertahozzájuktartozóaldiskurzusokegymásterősítik,de
méghameg ispróbálkoznánkezzel,valószínűlegtöbbkártokoznánk,minthasznot.
mertúgyéppazaszempontforgácsolódnaszétarészletekben,amiennekadiskurzus-
nakasajátja:hogyacikkekbenhogyanoldódikfelazegységésasokféleségközött
feszülőellentmondás,ésekétpólusközéhogyanilleszkedikbeleakétnyelvűség.

3.1.1.Az1949-esanyag
Az1949.évfolyambólszármazóanyagotáltalánospozitívattitűdjellemzi.1948.októ-
ber 12-én véget ért a csehszlovákiaimagyarok jogfosztottsága, újból teret kapott a
magyarkultúra,megindultazÚjszó,ésegyakorábbiévekkelösszenemhasonlítható
tízévesidőszakkezdődöttmeg,amelysokszempontbólaz1958-asévutániidőszaknál
iskedvezőbbvolt(Janics1983,330.p.).Aszlávnemzetállammegteremtésénekakér-
déseelvesztetteközponti jelentőségét, ésegya sokféleségre jóvalnyitottabb légkör
kezdettkialakulni,amelyetazÚjszó1949-esévfolyamábólszármazólapszámainisjól
végiglehetkövetni.

Anapilapcsaknem5hónapnyianyagábananyelvisokféleségkérdéseugyanmég
nemnagyon jelentmeg önálló témaként, de arra, hogy ez pozitív értéket képviselt,
egyesutalásokbólkövetkeztetni lehet.Főlegolyannagyívűkijelentésekből,mint„70
nyelven,11ezertorokbólhangzikelazinduló”,vagymikorugyanez„hetvenkétnemzet
ajkánharsan fel”.deolyanra is vanpélda,mikoraz „ezernyelvű világ fiatalságának
színe-virága”sorakozikfelegymásmelléegyrendezvényen.Azújságlapjairólúgytűnik,
hogyanyelveksokféleségenemokozgondot,merthiszenaztírják,hogy„nemanyelv
a lényeg, hanem hogy ki mennyi téglát hordott össze az új haza felépítéséhez”.
mindannyianegy„közösnyelvenbeszélnek,anépidemokráciáknyelvén”,amelyben
„csupánanyelvnemzeti,atartalommindigszocialistamarad”.Akülönbözőnyelveken
beszélő embereket „közös düh fűt”, és „összekovácsolja őket a közös ügyért folyó
harc”. vagyis mindezt röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy minél többféle (nyelvű)
embergondolkodikegyféleképpen,azannáljobbanerősítiaszocializmusigazságát.

olyanesetekben,mikorezazelvont „közösnyelv” konkretizálódik, van rápélda,
hogy az eszperantómerül fel,mivel az „a nemzetek köztimegértést segíti elő”. Ha
viszontegykönnyebbenelérhetőnyelvetneveznekmeganemzetközikommunikáció
eszközeként, akkor legtöbbször az oroszt említik. Az orosz és ennek tanulása „a
csehszlovák–szovjet kölcsönös jó barátság kimélyítését” szimbolizálja, melynek „je-
gyébenmégnyelvtanfolyamokat isrendeznek”.Ebbeanemzetközikeretbeilleszked-
nekbeleamagyarnyelvhasználatávalkapcsolatoskérdések.olyanpárhuzamlátszik
kibontakozni,miszerintahogyanacsehszlováknépabarátságjegyébenaszocialista
táborbaintegrálódik,úgyintegrálódnakacsehszlovákiaimagyarok–államiszinten–a
csehszlováknépbe.Azilyenállamonbelüli„barátságelmélyítésére”szinténigényvan,
éseztleginkábbazjelképezi,hogyaszlovákmellettamagyartislehethasználnifelira-
tokon,felszólalásokbanstb.–egyszóval:nyilvánosan.

Azújságtudósításaibankivételesennagyszerepetkapannakközlése,hogyazelv-
társakmilyennyelventartottákmegabeszédüket.A4orosz,illetveegy-egyangolésFÓ
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csehnyelvenzajlóbeszédemlítésemellett27-szerhangsúlyozzák,hogyabeszédszlo-
vákésmagyarnyelveniselhangzott,ezenkívülpedig12csakmagyarés9csakszlovák
nyelven tartottnyilvánosmegszólalásról írnak.mindebbőlaz látszik,hogyaz,milyen
nyelvűegymegnyilatkozás,akorabelitársadalmikörülményekközött„jelöltdolognak”
számít (marked case; vö. laihonen 2014, 185. p.), és nemmagától értetődő, hogy
melyikaz„alapértelmezett”nyelv.deittfeltehetőlegnemcsakannakdokumentálásá-
rólvanszó,hogyazegyesbeszédekmilyennyelvenvoltak„elérhetőek”.miutánanem-
zetibizottságok1948tavaszánmégarraszólítottákfölalakosságot,hogyjelentsékfel
azokat,akiketmagyarulhallanakbeszélni(l.lanstyák–repiszky1991,242.p.),ebben
azidőszakbaninkábbazafontos,hogyamagyarnyelvjelenléte„láthatóváváljon”az
újságolvasóiszámára.mitöbb,kiderüljön,hogy„eljöttazidejeannak,hogy[azember-
ek] újból anyanyelvünkön beszélhetik meg a teendőket, esetleges panaszaikat és
javaslataikat”.Ezzelpedigmintegyjelképesenmegerősítséka„magyarésszlováknyel-
vűdolgozóktestvériösszefogását”,illetveaztatudatot,hogy„mintegyenjogúpolgárok
sajátanyanyelvükönszolgálhatjákaszocialistaközművelődésügyét”.Ezttámasztjaalá
az a 16 cikkrészlet is, amelyből az derül ki, hogymimindent lehetmagyar nyelven
végezni(sofőrkurzus,tanfolyamstb.).Ezenkívül40darabolyanhozzászólásttalálunk,
amelyből a magyar nyelven zajló eseményekről szerezhetünk tudomást (ukrán és
magyarnyelvűtanszéketállítanakfel;fokozatosanmagyarnyelvűiskolákatlétesítenek;
megnyílt az első magyar nyelvű pártiskola stb.). Ez ugyan nyilvánvalóan összefügg
azzal,hogyazújságmagyarcélközönségnekíródik,mégisfontosmegemlíteni,hogytel-
jesebbképetkapjunkamagyarnyelvhelyzetérőlacsehszlovákésszovjetviszonyok
közt,pontosabbanarról,hogyezmikéntvan„leközvetítve”azújságlapjain.

3.1.2.Az1959-esanyag
Tízévvelkésőbbmárnemcsupánutalásokbólkövetkeztethetünkarra,hogyasokféle-
ségpozitívértéketképvisel,hanemegyértelműenkifejtettmondatokatistalálunkerre
vonatkozólag.Eznyilvánösszefüggannakaz1956-osalkotmányerejű törvénynekaz
elfogadásával,amelyrögzítette,hogyaszlováknemzetiTanácsnakbiztosítaniakella
magyarésukránnemzetiségűlakossággazdaságiéskulturáliséleténekkedvezőfelté-
teleit.ígynemmeglepő,hogyazújságbantöbbhelyenistalálkozhatunkolyandeklara-
tív megállapításokkal, melyek szerint „hazánk soknemzetiségű, tehát többnyelvű
ország”,ahol „mindennemzet jogosanarra törekszik,hogymindenmódon fejlessze
nemzeti nyelvét”. nemzetközi viszonylatban pedig a sokféleség támogatására olyan
mondatokutalnak,mint„aszovjethataloméveialatttöbb,mint40nemzetiségalakí-
tottakisajátirodalmát,ésgazdagítottanemzetinyelvét”.

Azújságcikkekalapjánúgytűnik,ahatalomelfogadjaanyelvisokféleséget,mivel
aztúgyisösszekötiegymetaforikus„közösnyelv”:anemzetiségek„sajátirodalmukról
beszélnek,smégisakommunizmusgondolataivalegyesültirodalomközösnyelvéthall-
jaazember”.Hogypontosanmitisértettekebbenazidőszakban„közösnyelven”,arra
egy1979-escikkbentaláltammegaválaszt,amelyet ittmostkivételesennemadat-
ként, hanemhivatkozásként idézek: „Félreértés ne essék, ez nemarra vonatkozott,
hogyakommunistákszlovákulvagymagyarulbeszéljenek,hanemarra,hogyapárt-
alapszabályzatértelmébenegységeslegyenafellépésük,szavaikéstetteiksohaseáll-
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10 AmagyarmellettatöbbikisebbségközülcsakazukránokjelennekmegazÚjszólapjain,
illetveegybeszámolóbana„cigányszármazásúpolgárok”,akik„mégaszünetetisarrahasz-
náljákfel,hogyazórántanultakatfeljegyezzékfüzeteikbe”.Hogymáskisebbségekrőlnem
esikszó,arraaz1956.évi33-asszámúalkotmánytörvénymásodikbekezdéseadmagyará-
zatot,amelycsakamagyarésukránnemzetiségűpolgárokatsoroljaakisebbségekközé(vö.
szalay2013,39.p.).
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janakszembenegymással”(32.,szám,6.oldal).Apártalapszabályzatontúlistehátez
a„közösnyelv”azelvekbenvalóegyetértéstésazennekmegfelelőtetteketjelentette.

Asokféleségdeklaráltelfogadásaésazeszményivagyinkábbeszmei„közösnyelv”
jelenlétemellettazonbanacikkekjóvalnagyobbrészekonkrétabb,éskiderülbelőlük,
hogymelyiknyelvjátszikalegnagyobbszerepetnemzetköziviszonylatban:eztovábbra
isazorosz,amelymintegylinguafrancaszerepettöltbe.„világszertenagyazérdeklő-
désazorosznyelvelsajátításairánt,agazdagorosznyelvalegelterjedtebbésáltaláno-
sanlegelismertebbnyelvekegyikelett,olyannyelv,melyneksegítségévelazemberiség
megértiegymást.”mégazEgyesültállamokbanissokantanulnakoroszul,dea„népi
orosznyelvtanfolyamokrésztvevőinekaszámanálunkisfolyamatosannő”.Ezértújabb
és újabb nyelvtanfolyamokat kell nyitni, ami nem meglepő, hiszen „az orosz nyelv
nálunkavilágnyelvetképviseli”.

Haasokféleségésanyelvhasználatkérdéseitakifejezettenaszlovákiaihelyzetre
vetítjükrá,akkoralapvetőenugyanaztaképetkapjuk,amelyetnemzetköziviszonylat-
ban.deasoknyelvittkettőreszűkül–szlovákraésmagyarra–,ésezmárakétnyel-
vűségkérdésekéntváliktémává.Azalapállásittisaz,hogy„biztosítanikellamagyar
nemzetiségű lakosságszámáraazt,hogyanyanyelvétmindenüttésmindenkorhasz-
nálhassa”.10 Hangsúlyozzák, hogy „az itt élő más nemzetiségű dolgozók gyermekei
[értsd:magyarokéslengyelek]anyanyelvüköntanulhatnak,éshogyamagyariskolák
hálózataállandóanbővül”.másfelőlaztiskiemelik,hogyezeknekakörülményekneka
megteremtésenemszabad,hogyazelkülönüléstsegítseelő,ésaszlováknyelvelsajá-
tításánakmegkerülését jelentse. Ugyanis „a szlovák nyelv ismerete különösen nagy
jelentőségűéselengedhetetlenkövetelményazifjúságérvényesülésilehetőségeszem-
pontjából”.„Elsajátításamindenakadálytelhárítazútból”.mitöbb:„aszlováknyelvtu-
dás egyik fontos tényező egyenjogúságunknak a szó legszorosabb értelmében való
megvalósításánál. Ez így van, nincs, ésnem is lehetmásként.” „Aki a szlováknyelv
elsajátításábananyanyelveésnemzetiségeveszélyeztetésétvélifelfedezni,azakarva,
nemakarvaamagyarésaszlovákdolgozókmegértésénekésegyüttélésénekmegbon-
tásáratörekszik,ésholmibúsmagyarkodásnacionalistaszószólójáváválik.”„Aszlovák
nyelv tökéletes ismeretemegnyitja a lehetőséget a legkülönfélébb pályaválasztások
számára,azösszesfőiskolákonésegyetemekenvalótovábbtanulásszámára”.

Ehhez a témához kapcsolódnak a szlovák nyelv oktatásának kérdései is.
Elsősorbanaz,hogy„mennyiretanítjákmeggyermekeketamagyartannyelvűiskolák
szlovákul?”.„Hiszenmintismeretes,nemegyesetbenolyantanítókravanbízvaaszlo-
váknyelvtanítása,akiknemismerikaszlováknyelvtanszabályait,éssembeszédben,
semírásbannembírjákaszlováknyelvet.”Ugyanakkor–utalásszerűen–olyanmeg-
jegyzéseketistalálunk,amelyeknémijavulásrólárulkodnak.

FÓ
R

U
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV
II.
 é
vf
ol
ya
m
  
2
0
1
5
/4
, 
S
om

or
ja



nyelvről és nyelvet érintő kérdésekről alkotott elképzelések... 95

Összefoglalvamindezttehátúgytűnik,hogyebbenaz időszakbanakétnyelvűség
egyrésztamagyarnyelvűoktatásésügyintézésmegteremtésétjelenti,másrésztpedig
aszlováknyelvelsajátításánakakövetelményét.Ezakétdologviszontamegfogalma-
zásokbanmég véletlenül semolvadösszekétnyelvűséggé, ehelyett két nyelv külön-
különhasználatárólvanszó.Összehasonlításképpennéhányadat:az1949-esanyag-
ban a „(mind)két nyelven zajlott” típusú utalás 10-szer, „kétnyelvűen zajlott” típusú
pedig4-szer fordul elő. Az1959-esanyagban viszont akétnyelvűséget egyszer sem
említik, és a „két nyelvre” történő utalásból is csak 2 van, az sem szlovák–magyar
összefüggésbenjelenikmeg.

Amiabeszédeknyelvéretettutalásokatilleti,a’49-esidőszaksűrűemlítéseiután
(48darab),ittilyenjellegűközlésekreszintenemtalálunkpéldát.Hamégis,akkoraz
acsehrevonatkozik,vagymás„nemalapértelmezett”nyelvre.Arraviszontvannéhány
adat,hogyazegyes rendezvényekenmilyennyelvűüdvözlő feliratokatállítottakki (8
darabbiztosan).

Amagyarokatérintőtörténésekközülalegnagyobbhangsúlytamagyarulismegje-
lentkönyvek,sajtótermékekkapják,melyekmellettsokszorvalamilyenjólhangzószám-
adatisszerepel,mintegykihangsúlyozvaezeknagyjelentőségét.Például:„20időszaki
sajtótermékjelenikmamegmagyarnyelven,éventeösszesen23milliópéldányszám-
ban”;vagy:„akiadóebbenazesztendőben52magyarnyelvűművetjelentetmeg”.

Aszámok ismertetésefontosszerepetkapamagyar tannyelvű iskolákat látogató
diáklétszámkapcsánis,mintpéldáulígy:„1938-banamagyarpolgáriiskolákon4399
diáktanult,mapedigamagyartannyelvűnyolcévesközépiskolákat32684diákláto-
gatja”. Az ehhez hasonló adatok nyilván nem információs értékükmiatt érdekesek,
hanemazért,mert dokumentálják a létszámnövekedését, láthatóvá teszik a javuló
tendenciátésa„tömegerejével”megerősítikazembereketabban,hogyareszlovaki-
zációidőszakavégetért,ésazújraindítottmagyarnyelvűoktatásjóútonvan.Eztagon-
dolatotatörténésekelőremutató,dinamikusábrázolásaistámogatja:„Tervbe vették
és már lerakták az alapjait egy magyar tannyelvű nyolcéves iskola építésének is”
(kiemeléstőlem);„[azirodalmiszemle]irodalmunktovábbifejlődéséneknélkülözhetet-
lenelőfeltétele”;„különkellenefoglalkozniazzalahatalmasarányúfejlődéssel,amely
amagyarnyelvűirodalmitermékekkiadásaterénmutatkozik”stb.Azeffélehíradások-
bólegyolyanimplicitüzenetbontakozikki,miszerintvanigényésakaratacsehszlová-
kiaimagyarkultúrafejlesztésére,mitöbb,eddigisszámossikertlehetmárelkönyvel-
ni.

3.1.3.Az1969-esanyag
Ennekazidőszaknakazegyikáltalánosjellemzője,amitelöljáróbanszükségeselmon-
danom, hogy itt a nyelvvel kapcsolatos írások jellege nem csak tartalmi, de formai
szempontbólismegváltozik.Anyelv szómárnemannyiraelszórtanjelenikmeg,ilyen-
olyanegymástóltávoliösszefüggésekben,amelyalapjánatémárólalkotottképmint-
egy puzzle-ként áll össze; ehelyett a szóelőfordulás sokkal koncentráltabb, ami azt
jelenti,hogyanyelv szótöbbnyirehosszabbterjedelmű,monotematikuscikkekbenfor-
dulelő(l.pl.anyelvijogokrólvagykétnyelvűségrőlszóló,illetveanyelvművelőírásokat).

Tartalmiszempontbóllényegesváltozásazelőzőidőszakhozképest,hogyanyelvi
sokféleség nemzetközi viszonylatban nem tematizálódik. Arra, hogy a sokféleség
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11 érdekes,hogyazoroszatévésnyelvtanfolyamokközülisszinteeltűnik.Aműsorújságban6
dbilyenadásttalálunk,deezelenyészika72francianyelvleckemellett.
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továbbraispozitívértéketképvisel,csakazinternacionalizmustnépszerűsítőcikkekből
tudunkkövetkeztetni.„Azigaziinternacionalizmusaközöscél:aszocializmusépítése
semmisítheticsakmegazemberektudatábaévtizedekigoltott,sulykoltgyűlöletetés
hazugságot,hogyazemberazembernekfarkasa[…]semmissékelltenniaztaközér-
zetet, közhangulatot, hogy a szomszédom, ki más nyelvet beszél ellenség”. Hiszen
„nem a nyelv és nemzetiség, hanem elvek szerint csoportosítjuk az embereket”.
meglepőmódonegynemzetibbellenvéleményishangotkap:eszerint„nemsegít,aki
az internacionalizmus eszméi mögül beszél, hogy nem számít már, ki minek vallja
magát”, és hogy csak „az a fő, hogy építse a szocializmust”, ugyanis „szocializmus
nincsnemzetiöntudatnélkül”.

Ebbőlazlátszik,hogyanyelvisokféleségkérdésealapvetőenmárnemaszocialista
tábor népeinek sokféleségéről és azok közös „eszmei” nyelvéről szólnak, hanem
inkábbolyan ideológiákpropagálásáról,amelyeketahelyiviszonyokravetítenekrá–
lényegébenakétnyelvűségkérdéseire.A„közösnyelv”ittmárnemamindenkitössze-
kötő(ny)elvi-ideológiaihátteretjelenti,hanemegészegyszerűenaközösnevezőrejutás
szinonimájaként használatos, vagy szó szerint a csehszlovákiai és magyarországi
magyarok közös nyelvére utal. Az orosz mint „világnyelv” sem kap a korábbiakhoz
hasonlítható hangsúlyt, noha erőteljes jelenléte kétségtelen. Ebben az időszakban
viszontmárolyannyelvkéntjelenikmeg,amelynekafontosságaszéleskörűenelfoga-
dott,ésezértpropagálásábamárnemkellakkoraenergiátfektetni.11 Azoroszulmeg-
tartott beszédekről, az ilyennyelvenkiadott könyvekről ésaz ilyennyelvtanfolyamok
szervezésérőlszólótudósításokittúgymondönmagukértbeszélnek.

Hamostasokféleségkérdésétállamiszintenismegnézzük,akkorazlátszik,hogy
akisebbségeknyelvhasználata–akorábbiidőszakokhozképest–jóvalhangsúlyosabb
szerepetkap.deittnemcsupánazinternacionalistapropagandaújabbepizódjárólvan
szó,hanemanyelvpolitikaiháttérmegváltozásárólis.1968-tólalkotmánytörvénybizto-
sítottaakisebbségekanyanyelvűművelődéshez,azanyanyelvhivataloshasználatához,
ésasajátnyelvűsajtóhozvalójogát(l.simon2002,29.p.).ráadásulebbenazidőben
úgy látszott, hogy a csehszlovák kommunista párt nemzetiségi politikája is új irányt
vesz. Eszerint a kisebbségek minden problémája az egyenjogúsítással és kulturális
önigazgatássallettvolnamegoldva(Janics1983,330.p.).vélhetőlegezekakörülmé-
nyekmagyarázzák,hogyaz1969-esanyagbanaránylag sokaproblémafelvető cikk.
Többcikkbenrámutatnak:„változatlanulsokmulasztástörténikakétnyelvűségbetar-
tásánál”,és„anemzetibizottságokonfolytatottnyilvánostanácskozásokkalkapcsolat-
ban ismegkelloldaniakétnyelvűségkérdését”.nyilvánosvita folyik„anemzetiségi
iskolaügy fogyatékosságairól, illetve a kétnyelvűség problémáiról”. van olyan cikkíró,
akihangsúlyozza,hogy„akétnyelvűségelvénekérvényre juttatásanemfügghetcsu-
pánjóindulattólvagypolitikaidöntésektől.”Ezért:„ahelyiközigazgatásterénolyansze-
mélyifeltételeketkellteremteni,hogyanemzetiségilegvegyesjárásokbanaközigazga-
tási szervek dolgozóinak többsége ismerjemindkét nyelvet, s ezeken a területeken
megteremtsékazalapokatanemzeti ésnemzetiséginyelv fejlesztésére.” „A lengyel
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12 Az 1960. július 11-i 100-as számú alkotmánytörvény 25. cikkelyében amagyar és ukrán
kisebbségmellettmáralengyelisszerepel,sezzeleháromnemzetiségnekakulturálisfej-
lődéshezvalójogmellettazanyanyelvenvalóművelődésjogaistörvényesítvevan(l.szalay
2013,39–40.p.).

13 l.aszlovákTudományosAkadémiaĽ.Štúrnyelvtudományiintézeténekkorabeliállásfoglalá-
sát a kérdésben: „A nemzetiségek nyelvének hivatalos érintkezésben való használata […]
veszélyt jelent nemcsak a vegyes lakosságú területeken élő szlovákság számára, hanem
csehszlovákiaegységeszempontjábólis.”
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kisebbségáltal lakott területenbekellvezetniakétnyelvűséget,éspedigolymérték-
ben,hogyekisebbségtagjaimindenüttmegértethessékmagukat”,12 és„engedélyezni
kellegycigány,magyarésszlováknyelvűfolyóiratkiadását”.

Akétnyelvűségkérdéseiazanyanyelvioktatásésaszlováknyelvelsajátításafelőlis
megfogalmazódnak.mégpedig:vajonamagyariskolábanellehet-ekellőensajátítania
szlováknyelvet,amelyneka„tudásanélkülnehezenlehetboldogulni,amintkilépünk
szűkebbpátriánkbólvagyakárlakásunkajtaján”. illetve:milyennemkívánatoskövet-
kezményei lehetnekannak,hanemanyanyelvéntanulagyerek?kutatásokeredmé-
nyeirehivatkozvakétszeremlítikazanyanyelventörténőtanuláspótolhatatlanszere-
pét,éskülönbözőcikkekből,interjúkbólsokolyanpéldátsorakoztatnakföl,melyekben
valaki saját tapasztalatbólmondjael,hogybárnemszlovákul végezte tanulmányait,
mégismagasszintenmegtanultszlovákul.sőt,többpéldátemlítenekarra,hogyvalakik
„anyanyelvükön szereztek középiskolai bizonyítványt”, mégis „több-kevesebb sikert
értekeltovábbipályafutásuksorán,ésszlováktudományoskörökbenis»nevet«szerez-
tekmaguknak”.

Összességébenazlátszik,hogyakét-vagytöbbnyelvűségérvényesítése–néhány
kivételes véleménytől eltekintve13 – fontos. Például azért is, hogy „lényegesenmeg-
könnyítsék,ésamimég lényegesebb, tökéletesebbé,pontosabbátegyéka tervkészí-
tést”.csehszlovákiaimagyarviszonylatbantöbbszörhangotadnakamagyarnyelvűlap
vagy„iskolázás”igényének,ésvan,amikoregyelőadásrólszólóbeszámolóbanbocsá-
natotkérnekamagyarhallgatóktól,hogynemtudtakmagyarnyelvűelőadót,illetvekét-
nyelvűnyomtatványtbiztosítani.

Azújság lapjain teháta „különbözőségegységének” ideológiai tartalmaátalakul:
nemarrólszól,hogy„bármilyennyelvenszólalunkismeg,atartalomúgyisszocialista
marad”,hanemsokkalinkábbarról,hogybiztosítanikellanemzetiségeknyelvhaszná-
latánakjogát,merthasajátnyelvükethasználhatják,„azeddiginélnagyobbmértékben
vehetikkirészüketaszocialistatársadalmiviszonyokformálásából”.vagyisakisebb-
ségekakorábbinálaktívabbszerepetkapnak.Ezpedigamagyarokatérintőtörténé-
sekrőlszólótudósításokbanisérződik.Elsősorbanafogalmazásmódjából.szintecsak
jelenidejűigékkelírjákleatörténéseket(ajövőtérintőeketisbeleértve).múltidejűigé-
ketcsakakkortalálunkegy-egyeseménykapcsán,haatörténésmúltbelijellegétkife-
jezettenhangsúlyozniakarják,vagyeztajelennelhasonlítjákössze.Például:„amúlt-
banamatematikusoktovábbképzésecsakszlováknyelventörtént”;del.„aszlovákés
amagyar tannyelvűóvodában10nevelő tevékenykedik”; „továbbimagyar tannyelvű
osztályoknyílnakafelnőttekrészére”;„adolgozókközépiskoláibajelentkezőkírásbeli
felvételivizsgáttesznektanításinyelvbőlésmatematikából”.
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14 A*-galjelöltidézeteknemaföntebbkörülhatároltésrészletesenelemzettanyagbólszármaz-
nak,hanemezenkívülről,deazújságugyanezenévfolyamából.Erreamegoldásraazértvolt
szükség,mertígyjobbantudomárnyalniaztaképet,amelyazelemzettanyagbólkirajzoló-
dotta számomra,ugyanakkoreztanélkül tehetem,hogyazelemzettanyagmennyiségeta
sokszorosáraduzzasztanám,ésmesszetúllépnémegytanulmánykereteit.
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Amagyarokatérintőújságcikkektehátabbanazidőbennemamegtörténtdolgok
dokumentálására,haneminkábbazaktuális történésekrőlvalótudósításrafókuszál-
tak,ésajövőbemutattak:„pillanatnyilag nincsmagyartannyelvűalapiskola”;„mihelyt
megfelelőszámúmagyarszakemberállrendelkezésére,atanonciskolábanmegkezdik
amagyarnyelvűoktatástis”(kiemelésektőlem).vö.az1959-esidőszaktudósításai-
val: „nagyakadályokat gördítettekamagyar tannyelvű iskolákmegalakításaelé”; „a
magyar tannyelvű nyolcéves középiskolák száma jelentősen emelkedett”; „amagyar
tannyelvű középiskola nyolc tanítójaméltómódon vette ki részét”. Ehhezhozzá kell
tenni,hogytudósításokróllévénszó,nyilvánakorábbiidőszakokbanisgyakranírnak
jelenidőben,a’69-esanyagbanviszontezmajdnemkivételnélküliszabály.

3.2.Anyanyelvéskétnyelvűség

Egyújfejezetnyitásáraújcímmelazértvanszükség,mertaföntebbileírástszervező
háromfogalommárnemvihetőtovábbahangsúlyokeltolódásamiatt.Acímbensze-
replő két régi-új fogalom már jobban kifejezi a leírás szempontjait. A kétnyelvűség
ugyantovábbraismegmaradt,azanyanyelv fogalmamellett,illetveazegység éssok-
féleség nélkülazonbanakorábbitóleltérőtartalmatkap.Hogymilyetpontosan,aztaz
alábbiakbanfejtemki.

3.2.1.Az1979-esanyag
Ebben az időszakban a többnyelvűség és a nyelvek sokfélesége nem alkot önálló
témát,ésazinternacionalistaelvekisegyakorábbinálnemzetibbjellegetöltenek.A
különbségettalánabbanragadhatnánkmeg,hogymíga’69-esanyagbanaszocialista
internacionalizmusegyátfogóideológiaikeretetbiztosított,amelyenbelülakülönböző-
ségekjólmegférnekegymásmellett(„anyelvnemszámít”),addiga’79-esanyagban
minthamegfordultvolnaezazirány.Úgytűnik,hogyittakülönbözőnemzetekrehelye-
ződöttahangsúly,amelyekazinternacionalistaelvekszerintműködnekegyütt–*„a
nemzetekésnépekbarátsága,ésazanyanyelvikultúraápolásajegyében”.14 Azalap-
egységitttehátanemzet,anemzetiségésezeksajátosságai–főkéntanyanyelve.

AzÚjszóátnézettlapjainakülönbözőnépek,nemzetekinternacionalistaegyüttmű-
ködéséről nincs közvetlen tudósítás, ez inkább csak amolyan olykor-olykor előkerülő
„elméletiháttérként”szolgál.Ahangsúlysokkalinkábbahelyiviszonyokrakerülát–a
magyar–szlovákegyüttműködésre.Példáulmikor„különemlítéstérdemelnekazokates-
tületek,amelyeknemzetiségilegvegyesterületekenműködnek,ésolyanpolitikaiéskul-
turálisszintenállnak,hogyacsaládiéstársadalmiünnepségeketmindigazünnepeltek
anyanyelvén,magasszínvonalonképesekmegrendezni.”vagy:mikorazt írják,hogy„a
magyarlakta, illetvea vegyes lakosú falvakbanműködőkönyvtárakmagyar és szlovák
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nyelvűkönyvállományát felülvizsgálják, ésanemzetiségimegoszlásarányáhozmérten
fejlesztik tovább”. mert: „mindenfajta nemtörődömség [a kétnyelvűség következetes
betartásávalkapcsolatban]nagykárokatokoz,sértianemzetibüszkeséget,önérzetet”.

Azemlítettdolgokugyan jól illeszkednekakétnyelvűségdiskurzusába,mégisúgy
tűnik,hogyezenbelülazanyanyelventörténőoktatáskapelsőrendűszerepet,mintegy
akétnyelvűségkiindulófeltételeként.Ennekhangsúlyozásanemvoltvéletlen,ugyanis
–mintaztJanicskálmánösszefoglalja(1983,335–336.p.)–akisebbségioktatása
’70-es években egyre nagyobb válságba került. A kilencévesmagyar tanítási nyelvű
alapiskolákszáma1970és1980között494-ről309-recsökkent,ésbárezösszefüg-
göttazalapiskolák„összpontosításával”is,astatisztikákaztmutatják,hogyaziskola-
bezárásazországosátlagnálnagyobbmértékbenérintettecsehszlovákiaimagyarokat.
de az iskolák számamellett ebben az évtizedben a diákok létszáma is lecsökkent:
71000-ről50500-ra;amagyaróvodások35%-apedignemmagyaróvodátlátogatott.
mintaztJanicsmegjegyzi,ahatvanasévekvégi„egyenjogúság”és„kulturálisönálló-
ság” hangsúlyozása a hetvenes évek elejétől kezdődően alábbhagyott, és úgy tűnt,
minthaaháborúutániévekmagyarelleneshangulatatértvolnavissza(Janics1983,
334.p.).Ahelyzetsúlyosságátfokozta,hogymiutánacsemadok1971-benkénytelen
volt feladni kulturális-társadalmi szervezeti jellegét, „gyakorlatilag nemmaradt sem
szervezet,semsajtó,aholszociológiával,amagyarokatérintődemográfiával,nemzeti-
ségiérdekűközgazdasággal,történelemmel,iskolapolitikávaltudományosszínvonalon
lehetettvolnafoglalkozni”(Janics1983,333.p.).ígynemisnagyonalakulhatottkiegy
olyanfórum,aholazállamújbólerőrekapóasszimilációspolitikájátkutatásieredmé-
nyekkellehetettvolnaellensúlyozni.

Ezeknek a körülményeknek az ismeretében válik érthetővé, hogy az anyanyelvi
oktatásmiértkapolyannagyszerepetazÚjszó’79-esanyagában.célkéntfogalmazó-
dikmeg,hogy„adiákokazanyanyelvüköntökéletesenmegértsékazanyagot”.mert
„hanemanyanyelvéntanulagyermek,akkoreztnemsajátíthatjaelszázszázaléko-
san”.„csakaztudfolyamatosanbeszélni,akiértiésérzi,mirejlikaszlovákszakkife-
jezésmögött,akianyanyelvénmegértetteésmegtanulta,mitjelentaz,hogygolyóscsa-
págy,kétpofásfék,kardánytengely…(!)”.Azafontos,hogy„aszakismereteketanya-
nyelviszintenértsékmeg,sajátítsákel,ésvelepárhuzamosantanuljákmegugyanazt
szlovákul is”. A szlovák nyelvű felkészítés szükségességében is mindenki egyetért,
„hiszenatanulókazéletben,agyakorlatbanszlováknyelvenérvényesülnek”.vagyisa
célaz,hogy*„anemzetiségiiskoláktanulóiazanyanyelvüktökéletesismeretemellett
egyrejobbszlováknyelvtudássalrendelkezzenek”.ésaz’59-esidőszaktóleltérőenitt
úgytűnik,hogymármindenrendbenmegyaszlovákoktatással:*„különösenazéven-
kéntmegrendezettnyugat-szlovákiaikerületiszlováknyelvversenyekenmérhetőezle,
amelyekegyre fokozottabbkövetelményekeléállítjáka tanulókat.évről évre javula
tanulókreagálóképessége;fejlődikkifejezőkészségük,gazdagodikszókincsük,anyelv-
helyességésahelyeskiejtésszempontjábólóriásifejlődésneklehetünktanúi.”Többen
állítják, hogy a kezdeti nehézségek után „mamár perfekt beszélik ezt a nyelvet is
[értsd:szlovákot]”.„nyelvinehézségeiknincsenek”,ezpedig„ajópedagógiaimunká-
nakköszönhető”.vagyisáltalánosságbanelmondhatjuk,hogyezekbenacikkekbenaz
anyanyelvioktatáselőnyeinekésszlováknyelvtanítássikertörténeteinekabemutatá-
sánkeresztülamagyartannyelvűiskolákpresztízsépítésezajlik.

FÓ
R

U
M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVII. évfolyam

  2
0
1
5
/4
, S

om
orja



15 Hagaranciátnemisad,mindenesetrefontos,hogyebbenazanyagbanmármegjelenneka
kisebbséginyelvűműsorok(csehszlovákiábanésmagyarországon):magyar,szlovák,román,
németésszerbhorvátnyelveken.
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Azanyanyelvioktatásnakagyakorlatiszempontokontúl,vanmégegymásikkiemelt
szempontjais.Eztrövidenúgyfoglalhatnámössze,hogy„azanyanyelvtöbb,minttanu-
lásra legalkalmasabb eszköz”. A nemzeti iskolákban eszerint „nemcsak anyanyelvi
oktatásfolyik,hanemezekkulturálisintézményekis,anemzetiségiértelmiségettömö-
rítőműhelyek”.Ahelységnévhasználatszinténnemcsupángyakorlatikérdés.„Akkor
érezhetimagátotthonanemzetiségiállampolgár[…],haanyanyelvénismegnevezheti
szülőfalujátvagymegyéjét.”Az irodalomesetébenishasonlóahelyzet.márnemazt
találjuk,mintaz’59-esanyagban,hogyazirodalomnyelvemagamellékes,éscsaka
közösgondolatafontos–vö.„sajátirodalmukrólbeszélnek,smégisakommunizmus
gondolataivalegyesültirodalomközösnyelvéthalljaazember”–,hanemazanyanyelv
jelentőségének hangsúlyozását. itt: „az anyanyelven olvasott irodalom pótolhatatlan
szerepetjátszhatanemzetiségiöntudaterősítésében”,és*„igaziörömetjelent”.

3.2.2.Az1989-esanyag
Az internacionalizmuskérdéseakutatottanyagbannincsemlítve,viszonthiba lenne
aztállítani,hogyteljeseneltűntvolnaadiskurzusból.Akésőbbilapszámokbanelszór-
tanelőfordul,ésmivelezazideológia–eddiglegalábbis–fontoshátterevoltakét-és
többnyelvűségkérdéseinek,úgygondolom,érdemesvetniráegypillantást.Azinterna-
cionalizmusebbenazidőszakbanmárelvesztikorábbi nemzeteket átívelő és összetar-
tó ideológia jellegét. Azújság lapjainezegyszerűennemzeti önazonosságot ésmás
nemzetekirántitoleranciátjelent.*„Azinternacionalizmusnakmindennemzetiségés
népesetébenkétoldalúnak,kölcsönösnekkelllennie,előkellsegítenieanemzetiazo-
nosságtudat megőrzését és elmélyítését.” *„A szülők elsősorban azzal bizonyítják
internacionalizmusukat,hogymagyarságukatmegtartva,azonosságtudatukaterősítve
tudnakteljesértékű,másnemzetekésnemzetiségeknyelvét,szellemikultúrájátistisz-
telőembereketnevelni.”

Ezafelfogásvisszatükröződikakétnyelvűségkérdésekapcsánis,amiabbóllátszik,
hogyaszlovákésmagyaremberek*„megtanultakegymásmelletélni,éskölcsönösen
tisztelikegymást”.Erreutalpéldául,mikorazt írják,hogyegyesalapiskolákban „két
tagozatonfolyikazoktatás:azegyikenaszlovák,amásikonamagyaratanításinyelv”.
vagy:az,hogy„ajólfelkészültelőadóknemcsakszlovák,hanemmagyarnyelvűelőadá-
sokatistartanak,haamagyarnemzetiségűpolgárokigénylik”.

Avizsgáltanyagbanazidézettpéldákonkívülnemnagyontalálunkmásutalásta
kétnyelvűségre.általábanvéve inkábbakisebbségekről esik szó,például,mikorazt
írják, „nemengedhetjükmeg,hogyeltűnjöna legkisebbnemzet is, illetveelvesszen
akár a legkisebb nemzet nyelve is”. „Garanciát kell adni a megmaradásukra”,15 és
„nagyobbnyelviegyenjogúságotkellnekikbiztosítani”.Ezutóbbi–háromszorisidézett
– követelésben az az érdekes, hogy az egyenjogúság fokozati skálára van helyezve.
vagyisakijelentéspozitívcsengéseellenéremagábanhordozzaazelőfeltevést,misze-
rintakisebbségéstöbbségviszonyaszükségszerűenegyenlőtlen.
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Amagyarkisebbségreszűkítveakört,úgytűnik,„megvananyílteszmecsereanem-
zetiségioktatásügyfontoskérdéseiről,anemzetiségipedagógusképzésgondjairólésa
kétnyelvűségmegtartásánakpolitikaijelentőségéről”(vö.Gyönyör1984).vagyisakét-
nyelvűségkérdéseiismétazoktatásügyeinkeresztülkerülnekelő.Azidetartozócik-
kekalapjánazlátszik,hogyacsehszlovákiaimagyaroktatásakorábbináltágabb,tör-
téneti-társadalmiösszefüggésbe isbelekerül.Egy terjedelmescikkamagyaroktatás
kiépítésénektörténetéttekintiát,rámutatvaaproblémákfokozatosmegoldásáraésa
színvonalemelkedésére.másholamagyar iskolábabeíratottakszámánakemelkedé-
sérőlszámolnakbe.Ugyanakkorazaktuálisproblémáktárgyalásáraissorkerül,mint
amilyenazelegendőtanárutánpótláshiánya,akevéstanteremvagyakisiskolákinteg-
rálása.Ezekaproblémákviszontnemhelyimagyarspecifikumként,hanemországos
ügyekkéntvannakbemutatva,amelyekaszlovákokatisérintik.

kifejezettenmagyarspecifikustémakéntazanyanyelvűoktatásjelenikmeg.A’79-
esanyaghozképestnincs jelentősváltozásezzelkapcsolatban.Továbbra ishangsú-
lyozzák fontosságát, mertmint azt „számtalan kutatás egyértelműen bizonyítja”, az
anyanyelvenszerzettismeretek„tartósanrögzülnekagyermekektudatában,éstermé-
szetesenmegkönnyítikmindazalapiskola,mindaközépiskolakövetelményrendszeré-
nekazelsajátítását”.Ezekazismeretek„akésőbbiévekbentovábbbővülnek,ésmeg-
bízhatóbázisátalkotjákamásnyelvenszerzettújismereteknek”.Amiaszlováknyelv
elsajátítását illeti,avizsgáltanyagbanezmellékesszerepet játszik. írják,hogy„nagy
hangsúlythelyeznekrá”,éshogy„javultatanulókfelkészültsége”,deaszlovákoktatás
–az’59-esévanyagátóleltérően–nincsproblematizálva,ésa’79-esanyaggalszem-
benidealizálvasem.Azegyenjogúságkulcsakéntésatársadalmielőrehaladászáloga-
kéntsememlítik.Acikkekbenaszlováknyelvelsajátítása,úgytűnik,magátólértetődő,
ésnemigényelbővebbmagyarázatot(azújságbanmegkonstruáltképalapjánaszlo-
váknyelvelsajátításánakfontosságátazorosznyelv’69-esanyagbanbemutatotthely-
zetéhezlehetnehasonlítani).Hapedigamagyarvonatkozásútörténésekrevetünkegy
pillantást,kiderül,hogy–akárcsaka’79-esanyagban–ittsincsnagyonmitmegemlí-
teni.Az’59-esésa’69-esanyaghozképestazezekrőlazügyekrőlvalótudósításmini-
mális.

3.2.3.Az1999-esanyag
olyantudósítások,amelyekamagyarokkultúrájávalösszefüggőeseményeirőltájékoz-
tatnak,ebbenazanyagbancsakritkánfordulnakelő.ésa’89-esanyaghozhasonlóan
akevéspéldaköztis–arányaiban–azokvannaktúlsúlyban,amelyekegy-egyiskolába
valóbeiratkozásidőpontjáróltájékoztatnak.A’89-esanyagban8,a’99-esbenpedig6
ilyenjellegű„üzenetet”találtam.Ezekmellettelszórtanelőfordulnakolyanhíradások,
amelyekvalamilyenközelgőmagyarnyelvenzajlóeseményről tájékoztatnak.Például:
kerekasztal-beszélgetésről,előadásról,felvételiről,teremfoci-bajnokságról.dea’69-es
képpelösszehasonlítvaezekahíradásokmárnemegyatörténésekdinamikájátmeg-
ragadóeseménynaplóraemlékeztetnek,haneminkábbegyplatformra,ahováazolyan,
sokakatközvetlenülérintőmindennapiesemények,mintabeíratásokvagyvalamilyen
közösségirendezvények–felkerülnek.

Azegyeseseményekközüla legnagyobbhangsúlytabeíratásokkérdésekapja.A
kérdés terjedelmemessze túlhaladmindenmásnyelvvel kapcsolatosaldiskurzust–
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eztcsakanyelvpolitikai jellegűhozzászólásokközelítikmegnémileg–,ésakorábbi
évekanyagábansemtalálunkolyantémát,amelyavizsgált időszakokbanilyennagy
hangsúlytkapottvolna.Hacsaka’99-esanyagotnézzük,ennekokátaválasztottidő-
szakkalmagyarázhatjuk:természetes,hogyakérdésafebruáribeíratásokelőttkerül
elő.Az1999-esév36.lapszámautánmárnemisnagyontalálunkatémávalkapcso-
latos írásokat.Ha viszontakorábbianyagokra is vetünkegypillantást,melyek–az
1949-esetkivéve–szinténmagukbafoglaljákajanuáriésfebruárihónapokat,feltű-
nik,hogyatémacsakaz1999-esidőszakbankapkiemeltszerepet.Az1959-es,1969-
es,1979-esanyagbanegyáltalánnemfordulelő,és1989-bensematémakapcsán
írottcikkekvagybeszámolókjellemzőek,hanemsokkalinkábbabeíratásokkalkapcso-
latoshelyszínekésidőpontok.Túlzáslenneazonbanaztállítani,hogyatéma1999-ben
jelenikmegelőször. inkábbaztmondhatjuk,hogyabeiratkozásokkérdésekorábban
az anyanyelvi oktatás szerepénekhangsúlyozásán keresztül volt „leközvetítve”. Ez a
korábbianyagokegészénvégighaladt,és– főlega ’69-esanyagtól–egyrenagyobb
szerephezjutott.Azanyanyelvioktatásalegnagyobbfigyelmet1999-benkapja,deitt
márabeiratkozásokkérdésénkeresztül fogalmazódikújra.Alaposankifejtett cikkek
sorajelenikmegabeiratkozásokkalkapcsolatban,ésmindegyikugyanaztazüzenetet
akarja eljuttatni a szülőkhöz: annál jobbat, mint hogy a gyerek anyanyelvén tanul,
comeniusótanemtaláltkisenki.mert„akianyanyelvénszerzimegatudást–alehető
legmagasabbszintetisbeleértve–,bizonyáratöbbanyagotképesösszegyűjtenifejé-
ben,mintaz,akinekkezdetbenanyelvinehézségeketkell leküzdenie.”„sokmegté-
vesztettszülőnemtudatosítja,hogyaz iskolábannemnyelveketkell tanulni,hanem
ismereteketkellelsajátítani,ehhezpediglegjobbeszközazanyanyelv”.„mertcsakígy
termelődhetolyanalap,amelyrebiztonságosanlehetépítkezni.”Ezért„megrendítőtra-
gédia,hogymagyarfiatalokezreicserélnekszemünkláttáranemzetiséget”,és„szomo-
rú,hogydél-szlovákiábanmindenharmadik,sőtnyugatirészébenpedigmárminden
másodikfiatalnemanyanyelvéntanul”.„sokmagyarszülőcsukottszemmeljár.sami
rosszabb[abeíratásokidején]elaltatjavádlólelkiismeretét.”Tesziezt„attólatévhittől
vezérelve,hogy[gyermeke]csakígyérvényesülhetazéletben”.Pedigegyfelől„pszicho-
lógiaivizsgálatokegyértelműenalátámasztják,hogycsakisazanyanyelvenvalótanulás
jelenthetialegteljesebbszellemiéslelkifejlődést”.másfelől:számospéldabizonyítja,
hogy„amagyariskolábanszerzettműveltséggelsokfelnőttatörvényhozásbakerült,a
parlamentésakormányelnökhelyettese,miniszter,vagyállamtitkárlett”.Aztmondhat-
juk,hogy„magyaróvodábaésiskolábajárninemveszteség,hanemtudástöbblet,lelki
gazdagság;magatartásunkatésöntudatunkatmeghatározókincs!”ésmégha„akét-
nyelvűségre történőátállás többletmunkát is jelent”, többpélda igazolja,hogy „nem
jelent gondot”. Hiszenmindez nemarról szól, hogy „elzárkóznánk a szlovák kultúra
elől”,hanemhogyugyan„atöbbségnyelvétismegkelltanulniaagyereknek”,deez
„csakakkorleszvalóraváltható,haanyanyelvéntanul”.

Azt láthatjuk tehát,hogyazoktatással kapcsolatosésmás,nyelvetérintő témák
közülaz iskolanyelvénekamegválasztásakapjaa legnagyobbszerepet.Ezenbelül
pedigazanyanyelvioktatásmellettszólóérvelésekettalálunk.Az„üzenet”nemkülön-
bözikakorábbiévekanyagábantaláltaktól,akülönbség inkábba terjedelmetérinti,
amiugyanakkoratémarészletesebbkidolgozottságátismagávalhozza.Ennéllénye-
gesebbváltozásazonban,hogyakorábbiévekanyagábanelőkerülőproblémákról ittFÓ
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16 Egy kivételt találtam az Új szó január 8-i számánakműsormellékletében. A vTvműsorai
közöttszerepelegyilyennevűprogram:A szlovák nyelv. A szlovák nyelvoktatás új módszerei
–tartalmátviszontnemismerem.

17 Adiskurzusszűkperspektívájátmutatjaazis,mikorazanyanyelvioktatásszüntelenhangsú-
lyozásamellettpozitívpéldakéntemlítik,hogyegyköztiszteletbenállószemélyannakellené-
re,hogysemő,semfeleségenemtudmagyarul,mindkétgyermekétmagyaróvodábaíratta
azidegennyelvmegtanulásavégett,ésmertazintézmény„nagyonmagasszínvonalú”.
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egyáltalánnemesikszó.Például:nemkérdés,hogy„mennyiretanítjákmeggyermeke-
inketamagyar tannyelvű iskolákszlovákul” (vö.az ’59-esanyaggal),16 nememlítika
„nemzetiségiiskolaügyfogyatékosságait”(vö.a’69-esanyaggal),ésarrasincsutalás,
hogyan sajátítják el „az érvényesüléshez elengedhetetlen” szlovák nyelvet, illetve a
„továbbtanuláshoz szükséges szlovák szakkifejezéseket” (vö. az ’59-es és a ’79-es
anyaggal).Ezekakérdéseknyilvánnemkell,hogymindenidőszakbanegyformánjelen
legyenekadiskurzusokban,hiszenezekatársadalmiváltozásokkalegyüttalakulnak;
ugyanakkorakorábbiidőszakokbanfelvetettproblémákfelőlnézvejóllátszik,hogya
’99-esanyagcikkeiegynagyonszűkperspektívábólláttatjákazeseményeket.Azzalaz
állítással,hogy„azanyanyelvűoktatásaleghatékonyabb”,ésezáltal„nincsésnemis
lehetalternatívája”–nyilvánstratégiaiokokból–,mindenolyan„hang”kívülrekeda
diskurzuson,amelyakérdéstmásszemszögbőlközelítimegvagyannakmásaspektu-
sátvetiföl.(l.pl.aszlováknyelvelsajátításánakakérdését,amelymasemmegoldott,
és1999-bensemvoltaz–errőll.misad2007).17

Akétnyelvűségkérdéseszintenemjelenikmegönállótémaként(hamégis,akkor
csakutalásszerűen),viszontegynagyobbnyelvpolitikaidiskurzusrészeként,akétnyel-
vűbizonyítványokelfogadásakapcsán,aránylagsokszor találkozhatunkvele (a téma
áttekintéséhezl.simon2002,37–39.p.).Acikkekvégigkövetikazösszestörténést,
amelyaparlamentbenlezajlott,éssokesetbenközlikapolitikusokésszakértőkvéle-
ményétisatörvényhozásifolyamataktuálisállásáról.Hasonlóahelyzetakisebbségi
nyelvhasználatitörvényelfogadásával(errőll.lanstyák1999;vö.simon2002,35–37.
p.).Pártelnököketés-tagokat,szervezetekképviselőitésszakértőketszólaltatnakmeg
atörvénykapcsán.Hangotkapnakakisebbségekképviselői,a„nagypártok”vezetői
ésa„nacionalistaellentábor”is.Ezeknekavéleményeknekabemutatásanemtartozik
szorosanatanulmánytémájához,deegyáltalánosészrevételerejéigmégisérdemesitt
megállni.Feltűnőugyanis,hogya„többségvs.kisebbség”szembenállásmilyenerőtel-
jesen jelenvanazegyeshozzászólásokhátterében.Acikkekbőlúgy tűnik,minthaa
kisebbségéstöbbségérdekei–adologtermészetébőlkövetkezően–sehogysemlen-
nénekösszeegyeztethetőek,ésakorábbiévekanyagábanhangsúlyozottinternaciona-
lista baráti együttműködés elvei ebben az időszakban végleg eltűnnének. A „közös
nyelvet”beszélőtársadalomkülönállótáborokraszakad.A„nacionalistatábor”diskur-
zusábanajogokegyegységeshalmazkéntjelennekmeg,amelybőlhaakisebbségek
iskapnak,akkorazatöbbségjogaiközülfoghiányozni.A„liberálistábor”diskurzusá-
banezzelszembenegyolyan törvény igénye jelenikmeg,amely „védiazállamés a
kisebbségekjogaitis”(kiemelésektőlem).Akétféleltérőérdekeiugyanakkoregyforma
„logika” mentén szerveződnek, és végső soron mindkét oldal a kisebbség-többség
szembenállást teremti újra (vö. duchêne 2008, 8. p.). Ennek hátterében legalább
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háromelőfeltevéshúzódik:(1)az„államügye”ésa„kisebbségekügye”kétkülönböző
dolog;(2)mivelazállamafölérendeltszerv,akisebbségiügyeketis„nekikellmegol-
dania”(vö.dolník2012,276.p.);(3)ezekmegoldásapedigtörvényekelfogadásával
lehetséges(azilyenmegközelítésrészleteskritikájáhozl.lanstyák2015,sebők2015).

3.3.részösszefoglalás

Azegyesidőszakokanyagánakrészletesáttekintéseutánérdemesrövidenösszefoglal-
ni,hogymitörténtacímbenvezérfonalulválasztottháromfogalommal–azegységgel,
sokféleséggelésakétnyelvűséggel–ezidőalatt,pontosabban,hogymilyenváltozáso-
konmentekezekkeresztülakülönbözőévtizedekdiskurzusaiban.
Haazegység fogalmátnézzük, akkor az látszik, hogy ez kezdetbena szocialista és
internacionalistaideológiaegyikalapkövénekszámított.Aztjelentette,hogybármennyi-
reissokfélevagysoknyelvűnépélegyirányításalatt,mindenkitösszeköta„közöscél”
– a szocializmus építése. A ’69-es anyagot ez az ideológiamég ugyan áthatja, ám
inkábbcsakmintegyelőfeltevéskéntjelenikmegszűkebb,csehszlovákvonatkozásban.
Ezen belül a kétnyelvűség kérdéseihez nyújt kiindulópontot: eszerint a kisebbségek
többségi nemzetbe való integrálódása állami szinten, párhuzamban áll a kis népek
nagyobbegységbe,aszocialistatáborbavalóintegrálódásával.Asokféleségtehátálla-
miszinten„kétféleségre”szűkül:aszlovák-magyarviszonyra.Akétnyelv„együttélésé-
nek”nyelvikérdéseiazonbangyorsanháttérbeszorulnak,éskésőbbmárcsakelszór-
tantalálunkráemlítést.A’79-esanyagbanacikkeknemiskétnyelvre,haneminkább
csakamagyarrahelyezikahangsúlyt.Amagyaronbelülpedigfőlegazanyanyelvsze-
repe tematizálódik. A ’89-es anyagban ez tovább folytatódik, a ’99-esben viszont a
perspektívamég továbbszűkül, ésabeiratkozások fókuszánkeresztül jelentkezik–
noha, mint említettem, ez egyértelműen a kiválasztott időszakkal magyarázható.
Összességébenviszontegyolyasfélefolyamatrajzolódikkimindebből,hogyazújság
lapjainafokozatosanszűkültleafigyelemazelvont„nemzetköziség”felőla(cseh)szlo-
vákiaimagyarokmindennapjaitközvetlenülérintőnyelvikérdésekre.

4.A„helyesnyelv”keresése

Báranyelvrőlalkotottképetegészébennemlehet függetleníteniazelőzőfejezetben
leírtaktól,mégisérdemesnektartottamelkülöníteniazokatacikkeket,amelyekafön-
tebbiektőleltérőennemnyelvvel kapcsolatos dolgokrólszólnak(mintpl.akétnyelvű-
ségről,atanításnyelvérőlstb.),hanemmagáról a nyelvről állítanakvalamit.Ebbena
fejezetbenezérthátrahagyomazokatakérdéseket,amelyekpéldáula„közösnyelvet”
vagyanyelvoktatástérintik,éselsősorbanarrafogomkeresniaválaszt,hogyazújság
cikkeimilyenképetfestenek„a”nyelvről,ésmikennekametanyelvnekajellemzői.

Atalálatokalapjánametanyelvkategóriánbelülkétfőcsoportotkellelkülöníteni.
Azegyikbeazokatametanyelvimegjegyzéseketfogomsorolni,amelyekegyfajtahallga-
tólagostudásonalapulnak,ésalegtöbbembernagyjábólegyformánmagátólértetődő-
nekvesz,miközbenanyelvrőlmondvalamit(shared folk knowledge about lan guage;l.
Preston2004,87.p.;vö.szabó2012,85.p.).Amásikcsoportbapedigazokatacikke-
ketfogomsorolni,amelyeknemcsak,hogyanyelvrőlszólnak,hanemegybenvalami-FÓ
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lyen nyelven belüli változás elérésére irányulnak, azaz a nyelvalakítás – itt: főleg a
nyelvművelés–témakörébetartoznak(vö.lanstyák2014,9–10.p.).

Akétcsoportközötttermészetesenátfedésekettalálunk.Főlegazelsőcsoportba
soroltmegjegyzésekköztvansokolyanadat,amelyamellett,hogyanyelvrőlalkotott
közöselőfeltevésekrőlárulelvalamit,egybennyelvalakítócélzatúis.Például:mikoraz
újság szerkesztőségemegindokolja,miért nemközölhető egy-egy beküldött vers. és
megfordítva:anyelvművelőcikkekisértelmezhetőeknépivagyfolk nyelvészetikeret-
ben(l.pl.domonkosi2007).Azátfedődésekkelazonban ittnemérdemesbővebben
foglalkozni.nézzükinkábbmegakétemlítettcsoportotközelebbről!

4.1.Anyelvrőlvalóközöstudásazújságlapjain

Előszöraztfontosrögzíteni,hogyanyelvrőlvalóközösségitudásleírásajóvalkörülte-
kintőbbvizsgálatotigényel,mintamilyetamostani–nevezzükígy:–szondázáslehető-
vé tesz.Azegyesévekválasztott időszakaibanmegjelent lapszámokbankevésolyan
megjegyzésttalálunk,amelyerrőlatudásrólárulelvalamit,ígynincselegendőadatom
arra,hogyáltalánosabbérvényűkövetkeztetéseketvonhassakle.Aleírástnemisbon-
tomleévekre,mertazzalolyanképetfestenék,minthaazegyesidőszakokróltennék
megállapításokat.Eközbenpedignemlehetnetudni,hogynemcsakannakanéhány
szerzőnek véleményét általánosítom-e, akik az egyes időszakok adott pillanatában
publikálásilehetőséghezjutottak.

Afelgyűjtöttanyagalapjánáltalánosságbanannyitmondhatokel,hogyanyelvvelkap-
csolatos közös kiindulópontokban nem látszik jelentős elmozdulás. A nyelvmindvégig
valamiféle „szent dologként” jelenikmeg, amellyel kapcsolatot létesíteni igazi kihívás.
vannakugyanerrepróbálkozások,példáulamikorvalakijól-rosszulhasználjaazt,deezek
legtöbbszörkudarcbafulladnak.Ezlátszikpéldáulazújságszerkesztőségénekatanácsa-
iból,amelyeketazoknakad,akiknálukszeretnékmegjelentetniazírásaikat.

Aversekbeküldőitarraemlékeztetik,hogy„magyarulkülönösennehézversetírni”.
„magyarnyelvenAranyJános,Petőfi,Ady,JózsefAttilaírtakverseket,ésezekkelnehéz
konkurálni,különösenakkor,haaszerkesztőségrendelkezésérenemállsokújságpa-
pír”.Aversírók tehát jobban teszik,ha többetolvasnak,ésújból „átveszikamagyar
nyelvtant”.Azugyanismeglátszik,méganyelvtanifeladványokmegoldóinakaválasza-
in is, hogy „bizony keveset olvasnak, és nem a legjobban ismerik anyanyelvüket”.
Gyakranmégapropagandistákisképtelenek„színesenésmeggyőzően,nyelvünkgaz-
dagkincsestárát felhasználvabeszélnia szocializmusnagygyőzelmeirőléseredmé-
nyeiről”.sőt,a„diplomácianyelveiselavultéshatástalan”.deazértvannakrákompe-
tensemberek,akik„átfésülikapolitikusoknyelvtanilagnemmindighelyesmondatait”.
Erreszükségisvan,mert„tisztánésegyénienmegszólalni»édes«anyanyelvünkön,köl-
tőinkmélyismeretenélkül,elképzelhetetlen”.

Találunkolyannyelvtantanításibeszámolót is,amelybenaztbizonygatjaaszerző,
hogy „a gyerekekbenélnekanyelvtanalakjai, képesekadifferenciálásra, logikusan
gondolkoznakanyelvről,vérükkéválik,éstudjákőkethelyesenalkalmazniakiejtési,
jelentésiéshelyesírásiszabályokszerintis”.Eztnevezhetjüknyelvérzéknek,amelytöb-
bekközöttazt jelenti,hogy„adiákamegtanult ragozásimintákathelyesen,minden
nehézség nélkül alkalmazni tudja az összes szavakra, és egy szótőből a szóképzés
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18 Apontosoldalszámokranemtudokhivatkozni,mertacikkinternetenhozzáférhetőváltoza-
távaldolgoztam.
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tanultmódjainakismeretealapján,nehézségnélkül,szavakegészsorátképesképezni,
aragozásokatpedigmondatbanistudjaalkalmazni”.Úgylátsziktehát,hogymégsem
reménytelenahelyzet.csakamegfelelőintézményeskeretkellajobberedményekhez
–legfőképpaziskola.mindemellettazonbanegymindenkitérintőharcraisszükségvan:
„harcra, nyelvünk tisztaságáért”. versben éneklik meg például azt, hogy a gyereket
„oktatnikell–többekközött–tisztaszavakra”;éshogy„ápolnikell”anyelvet.

Ezekszerinttehátlétezikegy„igazinyelv”,valaholazideákvilágában,deahétköz-
napibeszélőennekcsakazárnyékát ismeri (vö.szilágyi2011„felhő-nyelv”fogalmá-
val).kivételtazírókképeznek,akiknekanyelvi„gazdagsága”,„leleménye”ésnyelvük
„gazdagcsengése”megtestesíthetieztazideált.Azhétköznapibeszélőazonbancsak
akkorkerülhetközelebbaz„igazi”nyelvhez,hanyelvhasználatánintézményeskeretek
között is dolgozik. Az újság lapjainmegjelent novella szereplőjemindezt így foglalja
össze: „azénnyelvemremégnemkerültaz igazi beszéd […]hátezértmenekmost
oskolába,hogyottmegtanujjamazigazi módjátannakis”(kiemelésektőlem).

4.2.nyelvművelőtevékenységazújságlapjain

Anyelvművelő tevékenységgelkapcsolatban–azelőző témáhozhasonlóan–nehéz
általánosérvényűtendenciákatmegfogalmazni.nemcsakakevésadatmiatt,hanem
azértis,mertakutatásötvenévetérintőidőszakaalattanyelvműveléssemvolttelje-
senegységes,ésígynemmindiglehettudni,hogyataláltcikkekszerzőimelyirányzat
szellemébenírtákmegatanácsaikat,emellettpedigazegyesirányzatokelválasztása
semproblémamentes.

sándor kláraNyelvművelés és ideológia (2001) c. írása alapján 1949 és 1999
közöttanyelvművelésnekkétkorszakátkülöníthetjükel.Azelsőt(acikkben:ötödiket)
összefoglalónéven„kommunistanyelvművelésnek”neveziaszerző;akutatástérintő
másodikkorszakrapedig„arendszerváltásutáninyelvművelésirányzataiként”utal.Az
elsőidőszakbananyelvművelésttöbbszörmegpróbáltákazújtársadalmiberendezke-
déshezigazítani,ésmegállapítania„helyesség”újszempontjait.Azuralkodóirányzatot
sándor „szükségletközpontúnak” nevezi.18 Az ilyen nyelvművelés legfőbb elve, hogy
„megkellállapítani,miaz,amireatársadalomnakszükségevan,smiaz,amirenincs:
amireszükségevanazhelyes,amirenincsszüksége,aznemhelyes.szükségepedig
arravanatársadalomnak,amiegységesíti,minden,amiazegységességetveszélyezte-
ti,kifejezettenkáros” (sándor2001,old.n.).Amásik,ún.nyelvközpontú irányzataz
előbbivel rokon.Anyelvrehelyezia főhangsúlyt,ésarróldönt,hogyegyszóanyelv
„javát” szolgálja-e vagy sem. A harmadik irányzat „emberközpontú nyelvművelés”
névenváltismertté.Ezamegközelítésszakítanipróbálakorábbielvekkel,és„aminél
pontosabb,hatékonyabbkommunikációtszeretnéelősegíteni,ehhezacélhozmériegy-
egynyelviformahelyességétvagyhelytelenségét”.„Ugyanazanyelvielemlehethelyes
azegyikkontextusbanéshelytelenegymásikban” (sándor2001,old.n.). általában
tehátelmondhatjuk,hogyazalábbjellemzettcikkekhátterébenezekazelvekálltak,de
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19 Hogykimindenkirőlvanszó,arrólkisTamásA nyelvművelés kártékonyságáról és ármányko-
dásáról c.folyamatosanfrissülőcikkgyűjtőoldalarészletesáttekintéstnyújt:http://web.uni-
deb.hu/~tkis/index.html.

20köszönömlanstyákistvánnak,hogyfelhívtaerreafigyelmem.
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ehhezrögtönaztishozzákelltenni,hogyaz„emberközpontú”vonal–mintaztsándor
kláraleírja–nemnagyonvolthatássalamindennapinyelvművelőigyakorlatra.

Az 1949-es és 1959-es anyagban a nyelvművelésről nem sokmindent találunk,
leszámítvanéhányelszórtnyelvrevonatkozómegjegyzést(melyekegyrészétazelőző
fejezetben említettem). nyelvművelő cikkek először az 1969-es anyagban jelennek
meg,innentőlkezdvepedigmindegyikévtizedanyagábanmegvannak.A’69-es,’79-es
és’89-escikkeketnemérdemeskülöntárgyalni,mertezekbensemmiféleszemlélet-
beliváltozástnemvettemészre.lényegébenmindegyikcikkugyanarraakérdésrefelel
(melyetmársoknyelvész,sokhelyen,sokformábankritikusanelemzett):19 hogyhogyan
kellmagyarul„helyesen”beszélni.Akiindulópontaz,hogylétezikegytökéletesnyelv,
amelynek szigorú szabályai vannak. Az ilyen szabályok pedig mindenkit egyformán
köteleznek.„éppúgya»befutott«írót,minta»kezdőköltőt«”.mégis„igenbőségesapél-
datárarra,hogysokannem értik –anyanyelvrőllévénszó:nemérzékelik–,[hogypél-
dául]valamelyszónak,kifejezésnektöbbjelentésevan”,és„szintegyanútlanul”hasz-
náljákezeket, „nemügyelvearra,hogyamegfelelőalakokamegfelelő mondatokba
kerüljenek”.„sokannem tudják”,hogyezekhelyettakifejezésekhelyett„mit használ
a magyar nyelv”(kiemelésekmindenütttőlem).vannakesetek,mikor„nagyonkényel-
mes”bizonyosszavakhasználata, „mertnemkellkeresnünkapontosabbmegneve-
zést”,ésezbizony„szintecsábítjaabeszélőt,atollforgatótafelületesnyelvhasználat-
ra”.Aztáneza„rosszköznyelvigyakorlatmégajótollúemberekírásaitismegzavarja”.
Pedigsokszornemiskell„nagyfokútudatosnyelvismeret,hanemcsakegykisösztö-
nösnyelvérzék”ahelyeskifejezésmódhoz.

Azt, hogymi számít helyesnek, a nyelvművelő cikkekből lehetmegtudni. Ezekből
derül ki, hogymelyik alaknak „milyenmondatban volna a helye”, ésmely szavakat
„nemigenhasználják[abeszélők]”.Acikkekaztisközlik,hogyazegyesszavak„mit
jelentenek amagyar nyelvben”, illetve „mely jelentésekben elfogadhatók”; továbbá,
hogymelyik„ajobbhangzású,gördülékenyebbéspontosabb”forma;vagyhogy„helye-
senhogykellettvolnafogalmazni”.

Összegezvetehátelmondhatjuk,hogymindegyiknyelvművelőcikkarraakérdésread
választ,hogymelyikformaahelyes.változásezzelkapcsolatbana’99-esanyagbanállt
be,mikoranyelvművelőrovatbannyelviismeretterjesztőcikkekismegjelentek.Ekkorra
mára90-esévekélénkvitájaanyelvművelésmegújításáról jórésztelcsendesedett,és
nyilvánvalóvávált,hogyanyelvműveléskorábbiviszonylagosegységemegszűnt(avitá-
hozl.kontra–saly1998-at).számosújirányzatjelentmeg,amelyújalapokonfolytattaa
nyelvművelést–pl.antropológiai,szociolingvisztikai,kommunikáció-központúirányzatok
(l.sándor2001),ésolyanokis,amelyeketmárnemislehetnyelvművelőneknevezni(l.
pl. a nyelvtervezés- vagy később a nyelvmenedzselés-elméletet). Az Új szó hasábjain
mindezúgytükröződött,hogyanyelvművelőrovatbanegyidőbenjelentekmeghagyomá-
nyosnyelvművelőszemléletűírások,ésolyanok,melyekújiránytvettekaszociolingviszti-
ka,anyelvtervezésésahozzájukkapcsolódónyelviismeretterjesztésfelé.20
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5.Összegzés

kutatásommalarraakérdésrepróbáltammegválasztadni,hogymilyenazakép,ame-
lyetazÚjszókülönbözőidőszakokbananyelvrőlközvetít.Azzalazelképzelésselindí-
tottamamunkát,hogyhaaválasztottlapszámokbólösszegyűjtömazösszesnyelvvel
kapcsolatosmegjegyzést,ésfeltáromezekközösjellemzőit,akkoregyáltalánosátlá-
tástkapokazembereknyelvrőlvalógondolkodásáról, illetveennekváltozásairól.Ha
azonbanvisszanézünkaföntebbielemzésre,kiderül,hogyezeredményekalapjáncsak
nagyonerőltetett választ tudnánkadnierreakérdésre.Azelemzésnagy részenem
egészenerrőlszól,hiszennemközvetlenülanyelvetérintik(l.a3.fejezetet),azokaz
eredményekpedig,amelyekközvetlenülanyelvrőlalkotottképetmutatjákbe,tulajdon-
képpencsakdokumentáljákazt,amiteddigistudtunk–hogyaközgondolkodásbanés
anyelvművelésbena„helyes”nyelvproblémájaközpontijelentőségű(l.a4.fejezetet).
Ezekutánmegsempróbálokválaszolniazeredetilegföltettkérdésre–hogymilyenaz
újságmetanyelve.inkábbeztígyfogalmazomát:mikövetkezik502átnézettlapszám
több,mint1600nyelvivonatkozásúhozzászólásánakelemzéséből?

Alegszembetűnőbberedmény,hogyannakellenére,hogyanyelvrőlakartamminél
többmindentmegtudni,majdnemvégigkétnyelvűségről,anyanyelvről,sokféleségről,
nyelvpolitikárólszólómegjegyzésekkelfoglalkoztam.Bármindegyikfogalomanyelvvel
kapcsolatban,ésattólelválaszthatatlanuljelentmeg,végeredménybennem„tisztán”
anyelvrőlszóltak.Amikorpedigolyanpéldákattaláltam,amelyek„tisztán”anyelvvel
kapcsolatosak (főleg a nyelvművelő cikkekben), úgy tűnt, fölösleges vállalkozás volt
ötvenévanyagátátnézni.A’49-esés’59-esanyagbanaligvoltilyenadat,a’69-es,’79-
esés ’89-esbena találtadatokvégigugyanarrólszóltak, ’99-benpedigmegintcsak
nemtudtamáltalánosítani,mertnemnagyonvoltmit.

Haviszontmindezekutánmégegyszermegkérdezzük,hogymikövetkezikmindeb-
ből,avártnálsokkalegyszerűbbválasztkapunk.Haigaz,hogyegyújságkövetnipró-
báljaazemberek igényeit,érdeklődését,akkorazembereketnemnagyonérdeklika
„tisztán” nyelvi kérdések. Az átnézett anyagban ezek szinte csak a nyelvművelőket
érdekelték, érintőlegesen pedig az irodalomkritikusokat. sokkal fontosabbak azok a
kérdések, hogy „megéri-e anyanyelven tanulni?”, „kaphatnak-e kétnyelvű bizonyít-
ványt?”, „szabad-emagyarulmegszólalni?”, vagy „hogy érdemes-e angol nyelvtanfo-
lyamrabeiratkozni?”stb.vagyisazokakérdések,amelyeknemcsakanyelvről,hanem
annaktársadalombaágyazottkörülményeirőlszólnak.Hiba lenneazonbantúlkomo-
lyanvenniazújságlapjaibólfelfejthetővalóságot,ésilyeningatagalapokonhagyniezt
amegállapítást.Hiszenasajtómögöttikülönfélehatalmiérdekekrőlegyszótsemszól-
tam.Eztovábbikutatásokrészétképezheti.Azviszontadiskurzusnakebbőlabemuta-
tottszeletébőlisnyilvánvaló,hogyazegyesnyelvikérdésekrőlvalóbeszédnemválaszt-
hatóelazemberekérdeklődésétől,gondolataitól,asajtóvalóságábrázolásától,atár-
sadalmikörülményektől,demégazidőtőlésahelytőlsem.olyandologpedig,hogy„az
újságmetanyelve”csupánelméletbenlétezik.
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szilárd sEBők
concEPTs ABoUT lAnGUAGE And lAnGUAGE issUEs in THE dAily ÚJ szó BETWEEn 1949And
1999

mystudypresents the resultsofmapping viewsabout languageand language
issues in theHungariandailyÚj szópublished inslovakia. i amattempting to
answer the question how language and language issues come up in the
newspaper, and how the image of these changed between 1949 and 1999. i
dividedthistimeperiod intotenyearperiodsandcollectedmaterial fromevery
tenthyear.Fromthematerialcollectedthisway,ifollowedtheprocesswherethe
attention in articles was gradually refocused from the “reat socialist camp”on
localproblemsandissuesoftheHungariansin(czecho)slovakia.
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kErényi évA

Fürdőéleta19.századiGömörben,7.
mindenútrozsnyóbavezet

évA kErényi 615.838(437.6)(091)
lifeinthesparesortsofGömörinthe19thcentury7.Allthe 711.455:615.838(437.6)(091)
roadsleadtorozsnyó

keywords: Gömör–ishont,Gemer–alýHont,rozsnyó,rožňava,spas,balneology.

1 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre.
2 keszler Antal kéziratbanmaradtműve,mely aScrutinium Physico-Medicum Principiorum

Virtutum in Aquis Mineralibus Inclyti Comitatus Gömöriensis címetviseli,1769.szeptember
13-ánlátottnapvilágotrozsnyón,azelsőrégiónbelülszületett,csakGömörásványvizeittag-
lalóforrásmunkánaktekinthető.in:keszlerAntalmegyeiphysikusásványosvizeinekössze-
írása1769.évből.államiTerületilevéltárBesztercebánya(áTlB).Fond:Gömörmegye.leltári
szám:1783,dobozszáma:136.

ABánréve–dobsina-vasútvonalmenténfekvővadregényestájolásúfürdőrozsnyópüs-
pökiszékvárostólmintegy15percnyisétára,2kmtávolságrafeküdt,fenyveséslomb-
erdőközöttelterülve,azordészakiésészaknyugatiszelektőlvédve.Tánnemavéletlen
műve,hogyabalneológiaiszakirodalombantöbbszerzőtismegihletettepáratlan,vas-
bányákkalkörülövezetttermészetikörnyezetszépsége.Egy1903-banmegjelenőrek-
lámhirdetésromantikusvonalakbanígyjellemezteafürdőt:„Gömörvármegyénekleg-
szebb,legregényesebbvidékénasajó-völgyneklegszebbpontjánfekvőrozsnyóváros-
tól észak-keletre, a Pozsáló hegység aljában huzódó csucsomi-völgyben fekszik. A
fürdőmegyeitermészetűszépségekésérdekességekturisztikaiközpontja.lombosés
fenyveserdőségtőlövezve,csobogócsermelyekkel,pompásvizűforrásokkalgazdagít-
va, ózondús, pormentes levegővel, kellemes és nagykiterjedésű sétautakkal bír.”1
vérképzőklímájánakköszönhetőenerdeiéshegyiklimatikusgyógyhelykéntegyaránt
közkedveltcélpontnakszámítottahelyipolgárságkörében.

Apüspökiuradalmiforrásésamarkó-kút

Arozsnyóiforrásokróla18.századutolsóharmadábanjelentekmegazelsőgömörifel-
jegyzések.2 Az országos propagandában tapasztalható viszonylagos perifériára való
helyezése ellenére a csucsomi-völgyben több vasszulfátos forrás is fakadt, melyek
közülegyikfürdésre,amásikivásravoltalkalmas,némelyikazonbanavasércbányá-
szatfolytatásasoránelapadt.(Hohlfeld1898,138p.)Aszőllőmálhegyoldalábanfaka-

FÓ
R

U
M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVII. évfolyam

  2
0
1
5
/4
, S

om
orja



3 ArozsnyóiTakarékpénztárészálogházrt.Böckháltalkészítettszakértőijavaslataafürdő
védterületének megállapítása ügyében. kelt rozsnyón, 1907. szeptember 24-én. magyar
országos levéltár (mol). rimamurány-salgótarjáni vasmű rt. okmánytár (z 366). 81.
csomó,2345.okm.szám,126.oldal.

4 PillmannkéziratbanmaradtRelatio de Examine Aquarum Mineralium in Comittus Gömör c.
összegzőmunkája1793.november24-énkészültel,melybenleírjaazegyesforrásoktermé-
szetikörnyezetét,fizikaiéskémiaiösszetevőjüket,valamintazegyesforrásokgyógyhatását.
in:JelentésGömörmegyeásványosvizeirőlaz1769.és1793.évekből.áTlB,Fond:Gömör
megye.leltáriszám:2113,dobozszáma:256.

5 Rozsnyói Híradó,1875.október21.
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dóforrásokközülészakrólhaladvaelőbbaDolinka nevűédesvizűforrásvolttalálható,
lejjebbamagánkézbenlévőMarkó-féle forrásfakadt,tőledélrepedigapüspökifürdő
vasasforrása–ezutóbbiképezivizsgálódásunkfőtárgyát.mindkétforrásvízfelülete
1,5–2métermélyen a felszín alatt feküdt. A fürdő forrása felett a hegyoldalban az
Anna-,afürdőalattimalommalszembenpedigaMargit-forrás csörgedezett,valameny-
nyierősenvasasvizű,hőmérsékletük6–14celsius-fokközöttmozgott.3

rozsnyóesetébenahidegszulfátosásványosvizekrefókuszálunk.(Boleman1896,
123.p.)lengyeldánielfürdészetikötetekonkrétanhárombővizűásványforrásrólszá-
moltbe,melyekabányafúrásoknakköszönhetőentörtekfelszínre:azegyikezekközül
egyrégibányaöbölbenfakadt,amásodikfürdőkhözhasználtatott,afürdőforrásnevet
viselve,aharmadikpedigmintegy300lépésrefeküdtabányavárostólegymagánlak
kertjében.(lengyel1853,310.p.)mindeztmegerősítvénBoleman1884-esés1887-
esfeljegyzései,valamintchyzer1885-ösmunkájaegyarántarrólszámolnakbe,hogya
városhatárábantöbbvasasvíz-forráslétezett.Ezekegyikeazottanipüspökiuradalom-
hoz tartozott, amely a kis püspöki fürdőháznak biztosította a vizet, a másik pedig
magántulajdontképezett.mígapüspökifürdőforrásarégebbivizsgálatszerintvasgá-
licosvízkéntlettkimutatva,addigazutóbbiforráségvényes(lúgos)vasassavanyúvíz-
kéntváltismertté.Eforrásokkristálytiszták,színtelen,szagtalan,jóízű,gyorsgyógyha-
tásúéskönnyenemészthető tulajdonságokkalbírtak,melegítveazonban feloldódott
bennükadúsvastartalom,erősenvörösessétéveavizet.(Rozsnyófürdő 1918,6.p.)
lengyelugyanakkoraztismegjegyezte,hogyazerősentintaízűvízaszabadlevegőnek
kitéve nagy mennyiségű rozsdás csapadékot rak le, (lengyel 1853, 310. p.) míg
Wachtelarramutatottrá,hogyaforrásfelszínenyugodt,télensárgarétegetképez,a
lakmuszpapírtpedigpirosraszínezi.(Wachtel1859,214.p.)

ApüspökiuradalomhoztartozóforrástelsőkéntPillmannistvánelemeztea19.szá-
zadküszöbén,4 akiszerint–kitaibeltidézve–avasasvízivásaegyfajtabódultállapo-
tot eredményezett az embernél, fürdő formájában viszont igen jelentős és sokrétű
gyógyhatássalbírt.(kitaibel1829)Párévvelkésőbb,1813-banarozsnyóiszármazású
marikovszkyGyörgymegyeifőorvosvetettegórcsőaláaforrást–immárgyógy-ésfür-
dővízként, ami egyértelműen valamilyen kezdetleges fürdőintézet meglétére utal.5
vizsgálatai eredményét a már több ízben emlegetett Physische und analytische
Beschreibung aller Mineralquellen des löbl. gömörer und Klein-Honther Komitats c.
munkájábanpublikálva,amelyszerintavízhőmérséklete12,5celsius-fokos,„aránysú-
lya 1,004,míg vastartalmát tekintve 0,444 szemer szénsavas vasélecset, valamint
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6 rozsnyóiHíradó,1902.május4.
7 Rozsnyói Híradó,1880.június18.
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8,000 szemer kénsavas vasélecset mutatott ki”. (marikovszky 1814, 9–48. p.)
Ennélfogvamarikovszkykülönösensemlegesfolyások,vérfolyások,bőrizzadásésmag-
folyásokellenjavasoltaannakvizétfürdőalakbanalkalmazva.(lengyel1853,310.p.)
Avasgálicosforrásvízújabbvegybontásátdr.kissAntalvégezteel1852-ben.(Hunfalvy
1867,191.p.)Ezenelemzésértelmébenapüspökiforrásvizeásványosalkotórészek-
ben ugyan szegény, viszont vassókban gazdagnak bizonyult. „E völgynek jegeczes
agyagpalájaigenterjedelmesvaskőtelepeketfoglalmagában,különösenafürdőmel-
letti régi bányáknak számos gorczai kihányt vaskő-halmokból állanak és az itt folyó
drázuspataknaktalajvizenéhányölnyimélységre ilyvaskőtelepetáztat,melyenkét
kútbólmeríttetikatisztatintaízű,kifolyásábansárgavasélecsvizegyetlerakóásványvíz
azüstbenvalómelegítésre,evíztehátakutakbanvaslugozotttalajvíz,melynekhőmér-
séklete egy éven át havonkénti észlelésem szerint az évnek hőfokával 4,4r. foktól
10,6r.fokig(6foktól13celsius-fokig)változik”(Polónyi1891,40.p.)–állapítottameg
kisselsőkéntmegyeimonográfiában,alkalmazásátpedigmindital,mindfürdőalakjá-
banegyarántmegfelelőnektalálta.Akésőbbieksoránapüspökivasasvízháromforrá-
sát(azAntal-,Amália-ésBánya-forrásokat)dr.mátrayGábororvos,abudapestivegyi
laboratóriumtulajdonosaanalizálta1895-ben,akiegyliterbenmeglepőenmagasvas-
szulfátot állapított meg mindhárom ásványvízben, főleg a Bánya-forrás esetében:
(Boleman1896,126.p.) „1000grammvíz tartalmazgrammokbanvasat (0.05747),
mangánt (0.00413), calciumot (0.00404), magnesiumot (0.00301), kaliumot
(0.00740), natriumot (0.00314), sulfat-maradékot (0.16038), kovasavat (0.01704),
szénsavatésklórtpedignyomokban,találtösszesszilárdmaradék0.25661gramm.”
(Magyar Fürdő Kalauz 1909,227–229.p.)

E forrásokvastartalmúvizétsannakhatásátaközeliés távoli földművesekmár
régótaismerték.Afürdőgyógyhatásairólsokatelárulszámunkraazon„boldogbékebe-
li”bejegyzés,melyszerint„vasárnapreggelenkéntegyikfalusikocsitamásikutánlát-
jukafürdőfelévezetőútonfelfeléhaladni,megrakvaférfiakkalésasszonyokkal,kik
egésznapitttartózkodnakaszabadlevegőn,miutánélveztékavasasvízfürdőerősítő
hatását,csakkésőestetávoznakfelüdülve,felfrissülveotthonukba.”(Polónyi1891,3.
p.)nyilvánvalótény,hogyavasasforrástmozgásszervekmegbetegedése,légútipana-
szok, idültgyulladásokésvérszegénységellenhasználtákaz ide látogatópáciensek,
deagyógyvízidültbélhurut,vérhiány,idegbántalmakésnőiivarszervekbetegségeinél
(méh-éshüvelyhurutoknál),továbbágyengefizikumúgyermekekgyógyulásánálugyan-
úgyhasznossávált.számosesetelőfordultmegbénultbetegek3-4hetiittidőzéstköve-
tőencsodamódravalómeggyógyulásáról.6Avizetbelsőfogyasztásramindigcsakkis
adagokbanalkalmazták,agyógyforrásokközülazAntal-kút,aBánya-forrás,azAmália-
forrásésaszépleány-forrásvizebizonyultakecélraa legalkalmasabbnak.(Rozsnyó -
fürdő 1918,6.p.)

Apüspökigyógyvízmellettazonbanegymásikforrásvízreisfelkellhívnunkafigyel-
met.Avárosfelsőrészén,apüspökifürdőfelettlevővölgybenfakadósszinténvasas
forrássalbíróún.Szegheő-fürdőt 1880júniusábanmarkóAlbertfővárosinagykereske-
dővásároltameg.7A14hőfokoskútvizétazújdonsültforrástulajdonoskérésére1883-

FÓ
R

U
M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVII. évfolyam

  2
0
1
5
/4
, S

om
orja



8Murányvölgye,1912.június16.
9 Haszonbérletiszerződésapüspökiuradalomkormányzóügyvédjeésrozsnyóvárosfőbírájaés
tanácsosaiközöttapüspökiuradalomhoztartozóingatlanokhaszonbérletijogánaktárgyában.
kelt1840.augusztus24-énrozsnyón.kassaiállamiTerületilevéltár(káTl).rozsnyóikihelye-
zettrészleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrátusa1323–1922.v68.számúdoboz

10 Vasárnapi Ujság,1864.június26.
11 Fürdői lapok,1873.július13.i.évf.8.sz.
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bankalecsinszkysándor,aföldtanitársulatkémikusaelemezte,akiegyliterforrásvíz
alapján 0,26937 gramm félig kötött szénsavat, illetve 1,00923 fajsúlytmutatott ki.
(Boleman1887,297.p.)Egyértelműsikerkéntkönyvelhetőel,hogyevasasforrásvízaz
1885. évi országos gazdasági kiállításon Budapestenmind az általános ásványvízi,
mindpedigamattoniésWillemagánpavilonjábankiállításrakerült.(Bernáth1885,14.
p.)Amagántulajdonbanlevőforrásköré,amelyMarkó-kútja névalattvált ismerttéa
környéken,markóAlbertkúttulajdonosépíttetettegykisfürdőházatéskét,sajátcélra
használatosnyaralót,amelyabudapestinagykereskedőéscsaládjaszámáraamolyan
nyárirezidenciakéntfunkcionált.(Boleman1884,180.p.)

Abányavárosgyógy-ésnyaralótelepe

„Amodern kor két veszedelmes betegsége: az idegesség és a vérszegénység ellen
rozsnyófürdő pazar természeti fekvésével, idillikus nyugalmával s vasas forrásaival
csodásgyógyhatássalbír.Afáradtmodernembermekkájaezatátraaljigyógy-ésüdü-
lőtelep”–olvashatóegy1912-bőlszármazóreklámhirdetésben.8

Harozsnyófürdőről beszélünk, egyértelműen a püspöki fürdőre kell gondolnunk,
amelynekelsőírásosemlítése1840-retehető.Feltételezhetőenmárkorábbanisléte-
zett egyfajta kezdetleges fürdő a környéken, amint arra amarikovszky-féle vizsgálat
során–kissközléseialapján–hivatkoztunk,anevezett1840.évbőlazonbanfennma-
radtegyhaszonbérletiszerződésapüspökiuradalomésrozsnyóvárostanácsaközött,
melynek tárgyát egyebek közt a püspöki fürdőbérbevétele képezte.9A szakirodalom
ezzelellentétbenavasasfürdőtörténeténekkezdetétaz1850-esévektájáneredezte-
ti. (Rozsnyófürdő 1918, 3. p.) Wachtel elsősorban marikovszky és kiss vizsgálatait
helyezielőtérbe,akkéntnyilatkozotta8szobás(16–20forint/nap)és12káddalfel-
szereltfürdőházról,melyetötévvelazelőttépítettekarozsnyóipüspökségáltal,megje-
gyezvénazt is, higy a földszinti szobákmeglehetősennedvesek, sötétek, piszkosak,
ráadásulhiányosanfelszereltek.(Wachtel1859,215.p.)Ugyanerreamegállapításra
jutott aVasárnapi Ujság ismeretlen szerzője, aki az 1860-as évek elején a rozsnyói
fürdőállapotárólakövetkezőketkonstatálta:„Gyógyhatású,vasastartalmúvizemiatt
sokanlátogatják.állandóvendégenemigenvan,talánéppenazért,mertazitttartóz-
kodásraérdemeslakásokbannagyhiánytszenvedsafönnállóépületekcsakisalegel-
kerülhetetlenebbszükségnekfelelnekmeg.”10 AkissAntalméréseirealapulóHunfalvy-
félevármegyeimonográfiaszerintapüspökiuradalombirtokátképezővasgálicosfor-
rás közelében 1866-ban 9 fürdővel és 11 lakszobával ellátott fürdőtelep alakult ki,
melyet„vidékihírnévnekörvendő”fürdőintézetkéntkönyveltel.(Hunfalvy1867,191.
p.)1872-benmármintegy65állandóvendégfordultmegafürdőben.11 Ennekellenére
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12Rozsnyói Híradó,1873.július20.
13Rozsnyói Híradó,1882.május7.
14Rozsnyói Híradó,1875.május30.
15Rozsnyói Híradó,1884.április27.
16 chyzerigenkezdetlegesfürdőkádakrólszámolbemunkájában.(chyzer1885,98p.)
17 Rozsnyói Híradó,1884.március9.
18Rozsnyói Híradó,1887.szeptember11.
19Rozsnyói Híradó,1886.április25.
20Rozsnyói Híradó,1887.november20.
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arozsnyóiHíradó1873.július20-iszámánaktárcacikkében12 felszólalónévtelenszer-
zőkendőzetlenülbemutattaafürdőéskörnyékéneklepukkant,szerencsétlenállapo-
tát,melyetmégtetőzöttatelepenrendszerestehén-éssertéscsordanapiátvonulása,
istállószaggaltelítvemegalevegőt–akárcsakcsízfürdőesetében.Bár1882tavaszán
a tulajdonosmegyéspüspökkisebb-nagyobb javításokathajtatottvégrea telepen,a
fürdőelőttimocsarastérségcsónakázhatótóvátétele,aterasznakfedéllelvalóellátá-
sa,apavilonnaküvegablakokkalvalóberakása,asétányokrendbetételeésújfákkal
való beültetése azonbanmég várakozólistán hevert.13A vendéglátás hiányosságaira
pedigtovábbiolvasóibeszámolóisrávilágított„akiszolgálat»amolyan«...”14jelzőhasz-
nálatával.

Amindezideigtisztánhelyiérdekkelbírófürdőbenaz1880-asévekbenindulhatott
befokozatosanafürdőzés,azelsősajtóbanmegjelenőreklámhirdetésugyanis1884.
április25-rőlszármazikifj.mojsesJózsefvendéglős-bérlősajánlásával.15Ezidőtájt16
káddalfelszereltfürdőházés8szobávalellátottfogadóházvártaavendégeket–kora-
belibeszámolókszerintváltozatlanulelhanyagoltállapotban.16ARozsnyói Híradó folyó
évbenkülöntárcacikkbenfoglalkozottaparlagonheverőpüspökivasasfürdővel,mely-
nekneveamegyehatáraintúlmárismeretlenülcsengett,holottarégióvidékeinmég
aföldművesekisnagyonjólismertékakitűnőéghajlatúkörnyéketésavértadóvízcso-
dás gyógyerejét: „voltak esetek, hogymagával tehetetlen beteget hoztak ide, kinek
bajávalmárkifáradtakazorvosok,kocsirólkellettleemelni,amintmegjött.Afürdőnek
két-három heti használata után pedig teljesen felépülve,megerősödve hagyta el az
áldásosforrást.Afürdőelőnyeimegbecsülhetetlenek,melyeketmégsemfordíthaszná-
raésélvezetéreamagyar,hanemhagyjaaztazégmadarainakésavizekhalainak.
Angolországbanréghíresüdülőgyógyhelylenneaz!”17Bolemanisosztozottevélemé-
nyen: „A szép völgy és az ásványvíz ismegérdemelnék, hogy nagyobb gondozásban
részesülneafürdő.”(Boleman1884,213.p.)

rövidideigúgytűnt,kéthelybeliorvosbérbevételévelafelvirágoztatásútjáraterelik
aszánalmassorsbantengődőfürdőtelepet.18némihaladásnakbizonyultavendéglátás
terén pozitív visszhangokat kiváltó bérlőcsere, melyet 1886-ban a Betlérbe távozó
mojseshelyettTomalekAndrásvettát.Aközönségelismerőlegnyilatkozottazújbérlő
gazdálkodásáról,akikellőfelügyeletettartottafürdőházfelett,boraéskonyhájapedig
kifogástalannakbizonyult.19Arozsnyóipüspökifürdőtésazahhoztartozóregale-jogot
akövetkezőévadbanWanszákJánoshelybelibirtokosvettebérbe.20nemkellettsokáig
várni,apüspökifürdőhőnvártfelvirágoztatásamáraz1888.éviszezonbanbekövet-
kezett. A pozitív változásokhoz nagyban hozzájárult a fürdő gondozásának kérdése,
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21Rozsnyói Híradó,1888.február19.
22Rozsnyói Híradó,1888.március4.,április1.,május13.
23Közegészségügyi Kalauz,1888.május15.10.évf.10.sz.
24 Rozsnyói Híradó,1888.július7.
25Rozsnyói Híradó,1888.július15.
26Rozsnyói Híradó,1888.július29.
27 Rozsnyói Híradó,1888.október28.
28Gömör-Kishont,1889.március31.
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amelyfolyóévfebruárjábanmarkóJózsefbérlőkezébekerült.21Atervekközöttafürdő-
épületekátalakítása,afelsőteraszmegnagyobbítása,kuglizólétesítése,szökőkútfel-
állítása,azivóvízkútjafölésvájcistílusúgloriettemelése,aközelitómegnagyobbítása,
atelepparkírozása,azutakkijavítása,gyalogossétautakmegépítéseakálvária-hegy
alattsakörnyéken lévődolinka-forrásig, illetveamarha-éssertéscsordákszámára
valóújerdeiútkiépítéseszerepelt,melynekmunkálataimára tavasszalkezdetüket
vették.22schopperGyörgyrozsnyóimegyéspüspökisbeláttaegyújfürdőházésegyúj
lakóépületfelhúzásánakégetőszükségétagyógytelephírnevéneknövekedéseérdeké-
ben.23A nagy átépítés évében a szezont rendhagyómódon – nagyszámú érdeklődő
jelenlétében–csakjúlius15-évelnyitottákmeg,ekkoradtákátaközhasználatnakaz
újonnanlétesítettfürdőépületet,24ugyanakkorahivatalosceremóniaelőttmárameg-
nyitásheténtöbbenigénybevettékafürdőkezelőségengedélyétegy„próbafürdésre”.25
Azátalakításfelettébbkedvezettafürdőrenoméjának,anyitásnapjátólkezdvevendé-
gektucatjaárasztottaelatelepet,afőszezonbanteltházzalbírt,közkívánatrapediga
kettős fürdőmedencék használati díja is leszállításra került.26megyénk alispánja az
elkövetkezőévadrakubinyiGézarozsnyóijárásbelifőszolgabírót(későbbországgyűlési
képviselőtésfőispánt),valamintdr.maurerArthurfőorvostneveztekifürdőbiztositiszt-
ségbe.27

Azígéreteshaladásellenére1889tavaszánahelyisajtóhasábjainmégisolymeg-
nyilvánulásokláttaknapvilágot,melyekszerintapüspökségabirtokábanlevőgyógyfür-
dőeladásátfontolgatja,avevőfélpedignemmás,mintarozsnyóiTakarékpénztár.A
tárcafejtegetéseialapjánamennyibenarészvénytársaságmegvásárolnáapüspökifür-
dőtelepet, ezzel egyenes út vezetne rozsnyófürdő korszerűsítéséhez ésmind széle-
sebbkörbenvalómegismeréséhez,abefektetésekkelidevonzottbetegekmellettpedig
nemutolsósorbanazebbőlfakadójövedelemgyarapodássaljelentősenelőmozdítanák
a bányaváros jobb anyagi helyzetét is. A magát megnevezni nem óhajtó szerző
ótátrafüredésAlsótátrafüredpéldájábólkiindulvagondolkodott,minthogyazelőbbia
lőcseinépbank,utóbbiakésmárkiTakarékpénztártulajdonakéntjelentősberuházá-
sokatfelmutatva6-7esztendőleforgásaalattmodernésországszertekeresettfürdők-
késerkentek.28Amintlátjuk,csízfürdőhözhasonlóan,arozsnyóiakisrészvénytársaság
átvételében láttáka fürdő jövőjénekmegalapozását,amelyazonban–arima-völgyi
fürdőteleppelellentétben–lehetőségeinekkiaknázásátkevésbéterjesztettekiaváros
határaintúlra.Afürdőfolyóévőszénmégsemkerültvéglegeladásraanevezettrész-
vénytársaságnak, mint ahogy a kiépítés is elhalasztódott. A fürdőügy a tulajdonos
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29Rozsnyói Híradó,1889.április7.
30Gömör-Kishont,1889.augusztus29.
31 Gömör-Kishont,1890.augusztus14.
32Gömör-Kishont,1890.november6.
33Rozsnyói Híradó,1891.május24.
34Rozsnyói Híradó,1890.november2.;1891.április19.
35Rozsnyói Híradó,1891.július12.
36Rozsnyói Híradó,1891.szeptember13.
37 Rozsnyói Híradó,1891.szeptember20.
38Rozsnyói Híradó,1892.január24.
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megyés püspök leköszönése folytán ismét zátonyra futott,29a folyamatot a folyó év
szeptemberétőlfennállóregále-váltság30ismegakasztotta.

Avasasfürdőtörténetébenóriásimérföldkőnekszámítottaz1890.év–schopper
Györgyrozsnyóipüspökaugusztus1-jévelvégreeladtaafürdőtamarkóJózsefeddigi
bérlő,markóAlbertbudapestikereskedő,valamintFlütschGyulaéskálmánrozsnyói
polgárokból álló társaságnak,31az adásvétel feltételeibe pedigmég folyó év őszén a
minisztériumisbeleegyezett.32Azúj tulajdonosokkalújvendéglőibérlős isérkezetta
fürdőbePfeilerJózsefszemélyében.33Anagyáttöréspedigmáraküszöbönkopogtatott.
Folyóévőszénésazelkövetkezőévtavaszánafürdőjelentősátalakításonesettát:az
újtulajdonosokmajunkeésmitterdorferműépítészek,továbbászilvássynándorépítő-
mesterterveialapjánelbontattákarégifürdőépületeit,arégipavilont,akuglizótésa
kocsmát,amostanilakóépületetátalakították24szobásra,aföldszintenegynagyte-
remmelésavendéglősnekalkalmaslakással,megkezdtékafürdőparkírozását,afür-
dőn keresztülvezető utat pedig a porcelángyár zúzómalma felett vezettették el. 34Az
1891-ben,újkülsővelmegnyílottfürdőbeafürdőigazgatóságmégegybudapestimasz-
szőrtisszerződtetett,35ráadásulszeptember15-tőlmindenvasárnapéshétfőnbiztosí-
tottaamelegvasasfürdőhasználatátegésztélenát.36Afürdőteraszésagőzfürdő,illet-
veamárványkádak lecserélése, valamintegyújkuglizómegépítéseazonbanméga
jövőbelitervekközöttszerepeltek.37

1892. január 12-án a markó Albert és a Flütsch testvérek vezette formációhoz
Feymann Gusztáv is csatlakozván rozsnyói székhellyel megalapították a „Rozsnyói
fürdő és nyaralótelep részvénytársaság”nevűvállalatotazoncélból,hogyújbefekteté-
sekkel,továbbiépítkezésekkelésberendezésekkelfejlesszékatelepetaközönségigé-
nyeinekmindenbenmegfelelő klimatikus gyógyfürdő és üdülőhellyé alakítván azt. A
részvénytársaság120.000 forintalaptőkével indult,mely600darabegyenként200
forintrólésbemutatóraszólórészvényreoszlott,enneknyilvánosjegyzésétahelybéli,
közügyértlelkesedőférfiakéstestületekkörébenmégfolyóévbenmegkezdték.Atár-
saságjövőbeliterveiközöttszerepeltegyúj,37-szobásfőépületfelemelése,új–tánc-
teremnekismegfelelő–gyógyterem(kursalon)ésétteremlétesítése,kávéházésját-
szóteremkialakítása,gőzgéppelfelszereltkényelmesfürdőépületbiztosítása,hidegvíz-
gyógyintézetalapítása,kétúj–30lakószobás–villaépületfelhúzása,megfelelőirodai
helyiségekmegépítése,pihenőhelyekplanírozása,nemutolsósorbanpedigaforrások
szakszerűkezelése.38
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39Orient et Occident,1893.május15–31.2.sz.
40Rozsnyói Híradó,1891.június14.
41 Gömör-Kishont,1892.szeptember8.
42 Fürdő és Turista Ujság.1892.május15.2.évf.8.sz.;Orient et Occident, 1893.május15–

31.2.sz.
43Rozsnyói Híradó,1893.május28.
44Egészségügyi Értesitő, 1894.április15.ii.évf.8.sz.87.p.
45A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője, 61.p.
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Aszázadfordulóneszközölt radikális változások folytána fürdőkomplexum igazán
ígéretesfejlődésnekindult,afürdőpüspökiuradalomalólimegváltásaahaladásútjára
terelteatelepet,számospozitívvisszhangotkeltveaközéletben:„Jelentéktelenhelyze-
téből,régielhagyottállapotábólPhöenixkéntmegújulva,ottállmostmárazújfürdőház
azújemeleteslakóházazerdőmélyébenozondús,üdítőlevegővelkörbevéve.”(Polónyi
1891,1.p.)Afürdőmáraz1891.évbenújonnanátalakíttatottéskiterjesztetett,vala-
mintújéscélszerűberendezéssel láttatottel. „A fürdőépületbenmárványkáddalés
zuhannyalellátott30fürdőszobaállavendégekrendelkezésére.Afürdőépületközvet-
lenközelében,lomboserdőalján,virágosteraszoktólkörülvéveállalakóház,kényel-
mesenberendezettszobákkal”39–állazOrient et Occident c.országosfürdészetiköz-
löny hasábjain. A munkálatokat a betléri kastélyból érkező gróf Andrássy Gézáné
kaunitz Eleonóra is megtekintette, aki a legnagyobb megelégedéssel konstatálta a
telep korszerű felszereltségét.40A forgalomnak végül az 1892. évadban adatott át a
mintegy60.000forintbakerülőúj,37-szobásfürdőtelep,azeredménypediglassacs-
kánalátogatottságimutatókonismeglátszott.41olyannyiranagyjelentőségretettszert
ezazújítólépés,hogymégazországosérdekeltségűbalneológiaiszaklapok–mintaz
Orient et Occident vagyaFürdő és Turista Ujság –hasábjairaisfelkerültannakmeg-
nyitása.42Ugyanakkorafürdőfellendülésesokatköszönhetatelepszomszédságában
sorra felépülő nyárimagánvilláknak,melyek zömében a rozsnyói vagyonos polgárok
jóvoltábólépültekki, felvirágoztatvánezzelmagátagyógytelepet is. (Boleman1896,
126.p.)Afürdőrőlírtpropagandaszerűtárcákbanelőszeretettelhelyeztékahangsúlyt
pontezennyárilakoképítéséneklehetőségére,mondván:aklimatikuséghajlatideális
avagyonosabb–akárszékesfővárosi–polgároknyárirezidenciájánakfelállítására.43

A Fürdőirodalmi Könyvtár értesítője alapjánaz1893.évbenmármintegy50vendég
látogatottelafürdőbe,33állandóbelföldipáciens–3férfi,26nő,4gyermek44–és
17 ideiglenes vendég. A gyógy- és zenedíjakból befolyt összeg a nevezett évben 87
forintotszámlált.Akövetkezőévbenavendégekszámamegduplázódott,sezazilleté-
kekbőlbefolytösszegen–180forint–ismeglátszott,afürdőtmár110vendéglátogat-
tameg:87állandó,32ideiglenesés2külföldibeteg.45Báravendégektúlnyomórészét
aboldogbékeidőkbenGömöradta,ugyanakkoraszomszédosBorsod,nógrád,Heves,
Abaúj-Torna, zólyom, de a távolabbi zemplén Győr, vas, somogy, Ung, szabolcs,
szatmár, csongrád, Hajdú, Bihar, Temes, Arad, szilágy és más – főleg alvidéki –
magyarországivármegyék,sőtszépszámmalBudapestszékesfőváros,amonarchián
belül Bécs, zágráb, de ugyanakkor Berlin, new york világvárosok, vagy szilézia,
Bulgária,Angliaéssvájcisképviseltettékmagukatalátogatókközött,avendégszapo-
rulatpediglassan,debiztosalapokonállvaévrőlévrenövekedett,átszővekliensekkel
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46 Arozsnyónmegjelenőregionálissajtóban(Sajó-Vidék,Rozsnyói Híradó)közreadottvendég-
listákalapján1894és1914között.Sajó Vidék, 1901.július21.;Sajó Vidék,1907.július11,
25.augusztus1.

47 Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1899.augusztus1.iv.évf.13.sz.
48Rozsnyói Híradó,1907.augusztus1.
49Rozsnyói Híradó,1903.július19.
50Gömör, 1894.július29.
51 Rozsnyói Híradó,1894.június17.
52Dobsina és Vidéke,1911.július16.
53móriczzsigmondállítólagtöbbszörisfelkerestearozsnyóigyógyfürdőt,feleségerévénugyan-

is rokoni szálak fűzték a püspöki székvároshoz. Elsőszülött kisfiuk, Bandika 1906-ban
rozsnyónhunytel,sírjamaisállavárosiköztemetőben.(kovács2008,98p.)

54Gömör, 1894.május27.
55Rozsnyói Híradó,1895.április25.
56Gömör-Kishont,1894.július5.
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azegészországot.46Afürdőkurlistái,bárléteztek,sajnosnemmaradtakfennazutókor-
nak;soványvigasztnyújtanakaregionálissajtóbanrendszertelenüléshiányosanmeg-
jelenővendéglisták,amelyekalapjánavendégektársadalmiösszetételérekövetkeztet-
hetünk:arisztokraták,polgárifoglalkozástűzőértelmiségiek,művészek–közöttükgróf
vaysándoríró47vagyrónaJózsefszobrász48–,kereskedő-iparosok,gyárigazgatók,vidé-
ki földbirtokosok, (fő)városi banki, miniszteri tisztviselők – mint dr. Emich Gusztáv
miniszterititkár49vagykeletikárolyminiszteritanácsosözvegye50–,egyháziméltóságok
–többekköztmeszlényiGyulaszatmárimegyéspüspök51

–, honvédtisztek és főhadnagyok egyaránt megfordultak rozsnyófürdőn. Arra is
akadtpélda,hogyarozsnyónkorábbanvendégszereplőszínművészek–tánagyönyö-
rűtájbaninspirálódván–azegykoripüspökifürdőtválasztottáknyaralásukszínhelyé-
vé,mint1911júliusábankomlóssyEmma,Papírsándorésneje,valamintGyőzőlajos
Budapestről.52 A hagyomány szerint még a pszicholanalízis atyja, sigmund Freud
(cmorej–Potočná,2012,56.p.)ésírónk,móriczzsigmond53isgyógykezeltettékmagu-
katavasasfürdőben.

1894-reafürdővillaszerű,kényelmesenberendezettújnagyszállójamár45szobá-
valfogadtalátogatóit,melyekheztágaséttereméselegánstáncteremispárosult–vele
szembenavárosiasanberendezett,márványkádakkalfelszereltvasasfürdővel.Afür-
dővendégekgyomrárólProschingerrozsnyóiszállodás,apénztárcabarátárakrólpedig
mindavendéglős,minda tulajdonosFlütschcsaládgondoskodott.541895májusára
elkészültaz ígértgőzgépfelszerelése is.55A fürdőévadrólévadranépszerűcélponttá
vált a püspöki székváros polgárainak körében, naponként sokan kisétáltak ide friss
levegőt szívni: kocsin, szekéren, gyalogosan.minden igyekezet ellenére a vármegyei
közlöny hasábjainGömöri fürdőink címszó alatt megjelent cikk ismeretlen szerzője
mégis a „pangó fürdők” kategóriájába sorolta rozsnyót.56sajnos megerősíthetjük a
tényt,melyszerintafürdőtelepetmégarenoválásutániscsakalegnagyobbjóakarat-
tallehetettvalódifürdőneknevezni,kényelmiszempontbólugyanisszámoskívánniva-
lóthagyottmagaután.minttudjuk,apüspökséghajdanvajmikevesetfektetettbelea
telepkorszerűsítésébe,sőtinkábbnyereségretettszertabevételekből,majdmagán-
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57 Sajó Vidék, 1902.június5.
58Rozsnyói Híradó,1897.július11.
59 lukácsGézavármegyeifőjegyzőáltal,abelügyminisztériumtólkézbesítettrendeletmásolat-

banrozsnyóvárospolgármesterének,FlütschGyulaéskálmánrozsnyóifürdőtulajdonosok-
nakleendőkézbesítésvégettavasasfürdőminősítésénektárgyában.kelt1896.augusztus
17-énrimaszombatban.káTl,rozsnyóikihelyezettrészleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrá-
tusa1323–1922.114.számúdoboz.485.sz.irat.

60Gömör,1895.február10.
61Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1898.március.iii.évf.49.sz.
62Rozsnyói Híradó,1898.május23.
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kezekbe kerülvén több ezres befektetések árán – hiányzó reklámhadjárat és kellő
mennyiségű tőke híján57 – sem térült meg a haszon, így rendre kudarcba fulladt
rozsnyófürdőfelvirágoztatásánakügye.

AmillenniumévébenpiacradobottBoleman-félefürdőkötetmára37vendégszobá-
valésvendéglőihelyiségekkel felszereltúj fürdőszállót,valaminta20fürdőszobával
rendelkezőmodernfürdőházatpropagáltalapjain.(Boleman1896,126.p.)Ezidőtájt
mindkettőtkertésvirágosteraszvettekörül,melybőlsétautakvezettekaközelierdő-
be.A20.századküszöbénvalóbanfellendülnilátszottarozsnyóifürdőélet.Asajtóban
tapasztaltfürdőibeszámolókalapjánahelyiközönségszabadidőbenmárszívesebben
kijártafürdőbeüdülni,cigányzenéthallgatni,finomételtészamatosbortfogyasztani:
„Azújvendéglősnekpárjátritkítóellátásanagytársaságotvonzodanemcsupánváro-
sunkból,deakörnyékrőlis,vasárnaponkénttelevananagyétteremésateraszven-
dégekkel.”58Az1896.évegymásikszempontbólismérföldkőnekszámítottafürdőtör-
ténetében, a nevezett évben kapott ugyanis a belügyminisztériumtól hivatalosan is
„gyógyfürdő”minősítést.591898-banújból gazdát cserélta fürdő:eddigi tulajdonosai
folyóévfebruárjábanegybudapestiházbirtokosnakadtákel,akiatelepetegyrozsnyói
konzorciumnakadtatovább,sújtulajdonosaimégugyanazonévadtavaszánnagysza-
básúépítkezésekbekezdtekegyháromévvelkorábban felötlött60esetlegeshidegvíz-
gyógyintézetlétesítésénektervétfontolgatva.61mindatulajdonosok,mindahelyieka
csaknem50.000forintosbefektetéstőlavármegyeelsőszámúmoderngyógyfürdővé
válásátremélték:villanyvilágítással,telefonnalellátva,újkuglizó,nőkszámárakötélen
függőgolyóskuglizó,hinta,táncpavilon,krikett-ésteniszpályalétesítésével,szökőkút-
tal,újfedettsétánytlétrehozvaéserdeisétautakatvágvaavölgyben.Újtulajdonosaia
fürdő konyháját Pfeilermiskolci főpincérnek és nejének adták át, a fürdőépületben
pedigabudapestirudasfürdőmasszőrjei,szalayéshitveseálltakavendégekrendel-
kezésére.62A várva várt siker nemmaradt el, sőt, a fürdőmég az országos jellegű
Nemzetközi Fürdő-Lapok hasábjaira is felkerült: „Az esővel fenyegető égborulatnak
dacáraolyannagyésdíszestársaságrándultkiezalkalombólafürdőtelepre,amilyet
alighalátottmégegyüttilyenkorejobbsorsaisérdemes,kiesésegészségesgyógyhely.
Avendégek–BerkyBertalanzenekaránakjátékátélvezve–megtekintettékazújonnan
létesített átalakításokat, építkezéseket, a villanyvilágítási munkálatokat, s örömmel
értesültekarról,hogyAltstockEde,azújtulajdonos,nemriadvisszaaköltségesbefek-
tetésektőlsem,hogyaközönségmoderngyógyhelyet,kényelmetésszórakozástleljen
ehelyen.Azújhidegvíz-gyógyintézetépületealapzatánaklerakásáhozishozzáfogtak,
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63Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1898.május10.iii.évf.54.sz.
64Gömör-Kishont,1898.június2.
65Sajó Vidék,1898.május2.
66Sajó Vidék,1899.június20.
67Sajó Vidék,1899.június20.
68Gömör-Kishont,1899.április6.
69Rozsnyói Híradó,1898.július17.
70Rozsnyói Híradó,1879.augusztus10.
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svalószínű,hogyavillanyvilágítástnemcsakafürdőtelepre,hanemaszomszédosnya-
ralókbaiskivezetik.”63különférfi-ésnőiosztállyalrendelkezőhidegvíz-gyógyintézetét,
valamintbennelévőgőzfürdőjétmégfolyóévjúlius1-jéntombolahúzássalegybekötött
ünnepélykeretébenadtákátaközhasználatnak.64Anevezett1898.évadbanafürdő
összeshelyiségeellettlátvavillamosárammal,valamintbekötésrekerültatelefonis,
amiafürdőtelepésapüspökiszékvárosközöttbiztosítottaatávközlést.65Aszerencsés
tulajdonosváltástkövetőenafürdőmindenkövetmegmozgatottahelyistávolifürdő-
vendégekmegnyeréseérdekében,ennekellenérearozsnyónmegjelenőSajó Vidék c.
folyóiratmégis elégedetlenségről számolt be hasábjain, ami jelen kivételes esetben
nem a fürdőnek, hanem a rozsnyói polgárok figyelmetlenségének címeztetett:
„rozsnyónaknincsenmegazalokálpatriotizmusa,melymásvidékenmindenkultúrin-
tézménnyel ellátott városokat varázsol elő. Ha más városnak ilyen fekvése, folyója,
hegyei,hegyilevegője,forrásaiésfürdőjevannak:azilyenvárosbólésfürdőjébőlfarag-
navalamit.shamártávolividékeknagyobbszámúfürdővendégeineknyáronátállandó
otthonáulnemisszolgál,legalábbarozsnyóiaküdülő,nyaralótelepelenne.”66

Acikkismeretlenszerzőjeegyértelműenpozitívumkéntkönyvelteelazutóbbiévek-
benvégbementkorszerűváltozásokat,s jóízűenkonstatáltaafürdőkedvező irányba
valófordulását:„mérsékeltárak,pompásjókonyha,megbízhatópince,kitűnőzene,a
vezetőségrészérőlfigyeleméskörültekintés.”67Atulajdonosokmellettazérdemegyér-
telműenkijártTurkovicsnándorbudapestifőpincérnekakifogástalankiszolgálásért,a
muzsikátilletőenpedigaputnokiruszó-félezenekarnak.68Tánaházirendhiányalehe-
tettaz,amitmégkivetnivalónak találhatottaközönségegymásnyugalmának,avagy
nyughatatlanságának megőrzése érdekében, ugyanis az összes vendég – betegek,
gyermekek,mulatnivágyók–egyetlenlakóépületbenkerültekelszállásolásra.69

Egyedüliégetőkérdéskéntarozsnyórólavasasfürdőhözsonnananyaralótelep
mellettcsucsomközségbevezetőútkiépítésemaradttovábbraismegoldatlan.Afürdő
egyik legfőbb problematikáját hűen megvilágosítja az alábbi, 1879-ből származó
bejegyzés aRozsnyói Híradó lapjairól: „Találkozik ottminden ami amulatni vágyót
elébbkeresztülvisziahalálfélelemnehézkínjain.sikátor,aholkétkocsicsaktengely-
törésselférmegegymásmellett,–kátyú,melybőlcsakostornyéllellehetkimozdítania
lovakat,–Bella-part,hováarozsnyóiomnibusztrendesenakocsiközönségesegítifel,
lévénaz istentelenülkövesésmeredek,–vanmégottolydrázuspart,aholhakét
járműmellőzniakar,azegyiknekmenthetetlenülapatakbakellbekocsikázni,–svégre
mégazutolsómalomtólkezdveagyönyörűfasor,melyalattakalapnélkülihölgyeket
csakasűrűnapernyőmenthetimeganapszúrásfájdalmaitól.”70sbár1892nyarána
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71 Rozsnyói Híradó,1892.augusztus14.
72Rozsnyói Híradó,1895.június2.
73Gömör-Kishont,1898.július7.
74 Arozsnyóifürdőigazgatóságkérelmeavárositanácshozfürdőisétánykiépítésetárgyában.

kelt1899.március14-ánrozsnyón.káTl,rozsnyóikihelyezettrészleg.Fond:rozsnyóváros
magisztrátusa1323–1922.119.számúdoboz.227.sz.irat.Azerdeibizottságleveleavárosi
tanácshoz fürdői sétány kiépítése tárgyában. kelt 1899. március 28-án rozsnyón. káTl,
rozsnyóikihelyezett részleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrátusa1323–1922.119.számú
doboz.227.sz.irat.

75Rozsnyói Híradó,1899.június11.
76 Rozsnyói Híradó,1905.május22.
77Rozsnyói Híradó,1902.július20.
78Rozsnyói Híradó,1903.június21.
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polgármesterkezdeményezéséreazutatátmenetilegrendbehozták,711895nyarána
fürdőbenmegtartottmegyei orvos-gyógyszerész egylet közgyűlésén újból napirendre
kerültannaksiralmasállapota,olyannyira,hogyagyűlésegyiktagjaazalábbitanáccsal
láttaelafürdőtulajdonosokat:„ültessékreáomnibuszokraavárosielöljáróságnakleg-
tekintélyesebbtagjait,vitessékfelazokatafürdőbe,haezafelmenetelelégnemlenne,
hajtassanakvelökazonnalleavárosba.nincsesetreá,hogyeztkiálljáksesküvelfog-
jákpecsételniabbeliigéretüket,hogyazútjavításáhozazonnalhozzáláttatnak.”72Hogy
megtörtént-eezatragikomikuseset,nemtudjuk,azviszontbizonyos,hogyazúttár-
gyábanvégül1898júliusábantartatottalispániközgyűléskeretébenhatároztak:akir.
államépítészetihivataláltalkészítettköltségvetésszerintazútelsőszakaszbanvaló
kiépítése a fürdőig 5400 forint összköltséget jelentene, a javítás pedig évről évre
továbbterjeszkedvehaladnaelőre.Aköltségeketilletőenazalispánihivatalszázalékos
hozzájárulásokatszabottmegrozsnyóvárosa(20%),csucsomközség(10%),afürdő-
igazgatóság(25%),arozsnyóipüspökség(20%),grófAndrássyGézabányatulajdonos
(7%), miller bányatulajdonos (10%), az államkincstár mint bányatulajdonos (3%), a
concordia vasgyár és bányatársulat (3%), valamint a nyaralótulajdonosok (2%) felé,
ugyanakkor a vármegyei hatóság részéről is számítottak anyagi fedezetre.73
mindamellett a fürdői sétány kiépítésénekügyében is kedvezőhatározat született a
rákövetkezőévben:azúj,358ölhosszúsétaútterveavárosierdőőrilaktóladrázus-
patakmentén,azún.szerecsen-kertfelettierdőrészenáthúzódottegészenagőzfür-
dőig.74Azidőmúltávalazonban,látszólagoseredményeknélkül,afürdőiúttovábbrais
„függőben lévő”ügyétvégülmagaa járási főszolgabíróvettekezelésbe,sAlitiszPál
járásiútbiztosfelügyeletealatt1899nyaránhozzáfogtakazátmenetiátépítéshez.75„Az
útolyannyomorúságosállapotbanvan,amilyenbenmégsohasemvolt.Testiépségét
kockáztatjaaz,akieztazutatkocsinteszimeg!”76–figyelmeztetettahelyisajtóazútvi-
szonyokra,amelyafürdőjóhírénekisártott,mégsemtörténtradikálisváltozássema
vármegyeihatóság,semavároselöljáróságarészéről.voltpéldaarra,hogyegyelőkelő
úriember,akielvoltbájolvaakörnyéknagyszerűségévelsszívesenjöttvolnaidenya-
ralni,azútonmegtettelsőbenyomásaután lemondottakörnyékésa fürdő további
élvezetérőléstávozott.77Azsemhasznált,hogyarákövetkezőévbenazalispánelren-
delteafürdőiútkiépítésétavárospolgármesteréhezésajárásfőszolgabírájáhozkia-
dott határozatával.78Az évek teltek, nemmeglepően kézenfekvő eredmény továbbra
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79Rozsnyói Híradó,1905.június11.
80Rozsnyói Híradó,1905.július9.
81 Sajó Vidék,1912.június27.
82 A szepesiglói bányakapitányság levele a rimamurány-salgótarjáni vasmű rt.

Bányaigazgatóságáhozarozsnyóivasasfürdővédterületénekmegállapításatárgyában.kelt
iglón,1908.november10-énmol,rimamurány-salgótarjánivasműrt.okmánytára(z366).
81.csomó,2345.okm.szám,142.oldal.

83 Azózdibányaigazgatóságlevelearimamurány-salgótarjánivasműrészvénytársasághoza
fürdő védterületének megállapítása tárgyában. kelt ózdon, 1908. szeptember 3. mol,
rimamurány-salgótarjánivasműrt.okmánytára(z366).81.csomó,2345.okm.szám,138.
oldal.

84 ArozsnyóiTakarékpénztárészálogházrt.szakértőijavaslataafürdővédterületénekmeg-
állapításaügyében.keltrozsnyón,1907.szeptember24-én.mol,rimamurány-salgótarjáni
vasműrt.okmánytára(z366).81.csomó,2345.okm.szám,126.oldal.

85Magyar fürdők lapja, 1905.
86Sajó-Vidék, 1899.június29.
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sem született, a rázós útszakasz az elkövetkezőkben is „rozsnyófürdő fekete foltja-
ként”csorbítottaagyógytelephírnevét.Amikor1905júniusábanarimaszombatiállami
építészetihivatalmérnökehivatalosküldetésbenjártacsucsomiútmegtekintésére,a
kocsinvalómegérkezéseutána fürdőbenelsőútjaamasszőrhözvezetett.munkája
végeztével aktáját – a püspöki székhely szégyenére – az alábbi felirattal látta el:
Rozsnyó rendezett tanácsú város utcája és gyógyfürdőjébe vezető útja a XX. század-
ban. Ilyen úton vihették hajdanában a boszorkányokat égetni!79némiképpfelcsillanni
látszott a reménysugár 1905 nyarán, amikor Bornemisza lászló alispán személyes
látogatásaalkalmávalazonnalelrendelteannakkijavíttatását,sprovizórikuseredmé-
nyeketvégülissikerültelérni.80Bármineműhatározatellenéreazonbanateljesésala-
posmunkálatokkalmégaz1912.évadbansemkészültekel.81Egyedülaz1908.esz-
tendőhozotteredményeselőrehaladástafürdőszámáragyógyforrásavédterületének
megállapításaügyében,melynekégetőkieszközléseelsősorbanakörnyezőbányafúrá-
sokmiattváltszükségessé.ArozsnyóiTakarékpénztárrt.mintfürdőtulajdonoskérel-
mezésére a magyar kir. belügyminisztérium 1896. augusztus 11-én kelt 72796/vi.
számúrendeletévelgyógyforrásnakminősítettrozsnyóivasasforrásvizéreavízjogitör-
vény16.§-aszerintvédterületetengedélyezett.82Avasasgyógyfürdőjavasoltvédőterü-
leteésgeológiaitérképenevezettévszeptemberébenkészültelabeadványcsatolmá-
nyaként dr. Böckh Hugó selmecbányai bányatanácsos, főiskolai tanár szerkesztésé-
ben.83Anagyobbterületű,szabálytalansokszögetalkotókülsővédterületenkívülamin-
tegy115métersugarúbelsővédőkörfokozottabbvédelemalákerült,ezenbelülaföld-
felszínnek harmadik személy által történő bármiféle megbolygatása csak hatósági
engedélymellettvolteszközölhető.84

Azelsővilágháborútmegelőzőévtizedbenmindapozitív,mindanegatívhatások
mellettésellenéremár38kényelmesvendégszobaés24káddalfelszereltfürdőszoba
kecsegtettea látogatókat.85A20.századküszöbénavasas fürdő igazgatóságameg-
nyertegondnokulmarkómiklósrozsnyóihírlapírót.86Afürdőiéletekkorramárigencsak
beindult,melynagybanköszönhetteélénkségétatelepújvendéglősének.Az1900-as
évadbanschuszter zsigmond rozsnyói korcsmáros, avagybecenevén „anagyzsiga”
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87Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1900.május10.iv.évf.5.sz.
88Rozsnyói Híradó,1900.augusztus19.
89Rozsnyói Híradó,1902.július27.
90Rozsnyói Híradó,1904.május8.;Rozsnyói Híradó,1904.június12.
91 Sajó Vidék,1906.augusztus9.
92Rozsnyói Híradó,1906.április22.
93Rozsnyói Híradó,1907.április14.
94Rozsnyói Híradó,1904.július17.
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kaptamegafürdővendéglőjénekvezetését,87aki„kéklajbis”alakjávalazegyiklegköz-
kedveltebbfigurájalettavasasfürdőnek.Avendégekszívesenlátogattákavárosfeletti
fürdőhelyetzsigabácsijóízűkonyhája,hamisítatlanitalaiéspontos,gyorsfelszolgálása
végett–éssajnosatolvajokisráharaptak,akiknevezettévaugusztusábanegyéjjel40
csibéjétől „szabadították meg.”88 A látszólagos haladás és vendégszaporulat ellenére
azonbanafürdőtovábbraisastagnálásállapotábantoporgott–amintarraegy1902júli-
usábannapvilágotlátotttárcaiskíméletlenülrávilágítottFürdőnk jövője címmel.Amagát
álnévmögé rejtő szerző a fürdő egyedüli kiugrási esélyét a regionalitás talajából egy
magastőkehozammalmegáldottkonzorciumbanlátta,amelykellőképpeneltudnáadni
rozsnyófürdőt „kifelé”.89Utólag tudjuk, hogy ezen óhajt félig-meddig siker koronázta,
hiszenpárévvelkésőbbmárarozsnyóiTakarékpénztártulajdonábanláthatjukGömöre
becseskincsét,desajnosvizsgálttárgyidőszakunkegészidőtartamaalattnemsikerült
magátfeltornázniacsízfürdőországospopularitásánakszínvonalára.

1904tavaszánafürdőtörténetébenismétegymérföldkőnekszámítólépéskövetke-
zettbe:BokorJánosfürdőtulajdonosnemtörődömségeésadósságairévénarozsnyói
Takarékpénztáráltalazegésztelepzárlatalávétetett.Azárgondnoksággalazeddigifür-
dőigazgató, Feymann lászló bízatott meg, míg fürdőorvosi minősítésben továbbra is
Hajcsimaradtaposzton,afürdőgondnokiteendőketpedigBranszkyGyulára,majdegy
hónappalkésőbbAlitiszAladárrabízták.90Afürdőismétegy–tulajdonosváltáskormeg-
szokott–villámgyorskarbantartásonátesvénnyitottamegkapuitaközönségszolgála-
tárakészen.mégfolyóévbenújvendéglőskerültavasasfürdőbeschitterAndrássze-
mélyében, ez a választás azonbanegyáltalánnembizonyult szerencsésnek, nevéhez
ugyanisjópárkellemetlenincidenskapcsolódott.Afürdőközönségrészérőlannakízet-
lenésdrágakonyháját,valamintlassúkiszolgálásátértetöbbesetbenéleskritika91–a
sorsiróniájakéntsajnoskétévvelkésőbbújbólschittertlátjukmajdafürdőivendéglős
posztján,változatlanulpocsékminősítésben,92mígnemarákövetkezőévbenegyHajdú
nevűmiskolcifőpincérátnemvesziafakanalat.93Alátogatottságennekellenéreszépen
íveltfölfelé,alakószobáknagyobbrészeaszezonközepénelvoltfoglalva,afürdőven-
dégekszámátpediga városlakókki-kiránduló csapata isnövelte–utóbbiesetbena
fokozottérdekeltségelsősorbanateniszpályaésakuglizószámlájáraírható.Aföllendü-
léshezazúj vezetés is érdemben járult hozzá:1904-benállították fel a fürdőtelepen
Andrássy Franciska grófné szobránakmakettjét, a felső teraszon pedig két ívlámpát
helyeztekel,estisétáraisalkalmassátéveasétányokat.Folyóévbenafürdősikerein
felbuzdulvakapottlángraismétazoneszme,melyszerintafürdőből–atakarékpénztár
gondokságából kiindulva –minél hamarább részvénytársaságot kellene alapítani,94 a
megvalósításfeléazonbannemtörténtekkonkrétlépések.
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95 Vasárnapi Ujság,1904.51.évf.23–24.sz.
96 Az 1900. évadban például augusztus 30-ig 1124 fő nyaralt. (Nemzetközi Fürdő-Lapok,

1900.szeptember1.v.évf.16.sz.
97 A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIV... 1905,36p.,54p.1905-benrozsnyón

65állandópáciensüdült.(A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség
évkönyve az 1905. és 1906-ik évről.1907,95p.)Ugyanebbenazévbenasajtó53állandó
pácienstjegyzettaz1905.évadra.(Gömör-Kishont,1906.július29.)

98 Rozsnyói Híradó,1906.augusztus1.
99 Rozsnyói Híradó,1907.június23.

100 Rozsnyói Híradó,1906.május20.
101 Rozsnyói Híradó,1907.augusztus16.
102 Rozsnyói Híradó,1909.február14.
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Afürdőújkezekbekerülésealátogatottságimutatókoniséreztettehatását.Afür-
dőtulajdonosokmég a kor legrangosabb képes családi lapjában, aVasárnapi Ujság
1904-es évfolyamának több számán keresztül is hirdették Gömör e gyöngyszemét,
főlegafővárosiklientúrátmegszólítván.95löcherervármegyeifőorvoselismerőszavait
idézverozsnyófürdő„kád-,kő-,ésgőzfürdői,valamintkönnyenemészthetővastartal-
mú forrásai, ivó és fürdőkúrája éventemintegy 200 tartós beteget vonzottak oda.”
(Borovszky1904,310.p.)Azigazsághozhozzátartozik,hogybárazösszesvendégek
számajócskán1000főfölöttmozgott,96azállandóvendégeklétszámaennekellenére
az1903.,1904.és1905.évivármegyeistatisztikákalapjánméga100főtsemérte
el.97konstatálhatjuk,hogyanagyátalakításokéstulajdonoscserékutánsemtudotta
fürdőzöldágravergődni,pedigmindenszezonmegkezdéséttatarozás,följavításimun-
kálatok,alkalmasintgépezetcsereelőztemeg.„lakikbenneegypár fürdővendég,de
ritkán van rá eset, hogy ugyanazon vendég kétszer ismeglátogassa” – olvasható a
Rozsnyói Híradó 1906. évi egyik számában.98A probléma forrását további síkon is
kereshetjük.Úgylátszik,akorábbanmáremlítettkritikánalulivendéglátásmelléújabb
–valósvagykreált–panaszokistársultakaközönségoldaláról:ezúttalagőzfürdőben
tapasztaltrendéstisztasághiánya,ill.afürdőszolgamagaviseletevoltakazonténye-
zők,melyekújabbrönkötállítottakafürdővezetőségútjába,annakhevestiltakozását
kiváltva: „közegészség szempontjából is lehetetlen állapot az, hogy hetenkint csak
szerdánésszombatonbocsássákleamedencevizét,holottavilágonmindenüttállan-
dóbe-éslefolyásavanaközösmedencéknek.Afürdőkonfidensalkalmazottjánakama
kijelentése,haleszvendég,lesztisztavíz,egyáltalánnemalkalmasarra,hogyvendé-
getcsalogasson.”99Tánezentényezőkisközrejátszhattakabban,hogy1906májusá-
banrozsnyóvárospolgármestere,sziklayGézalemondottfürdőbiztosiposztjáról,sazt
Fáyistvánrendőrkapitányvetteát.100Az1907.évifürdőévadnakazévszakhozképest
zordéshidegidőjárássemkedvezett,augusztusderekánagyengelátogatottságmiatt
mindacigányzenekart,mindpincéreiegyrészétkénytelenvoltvendéglősünkelbocsá-
tani.101sbárarozsnyóiTakarékpénztárrt.sokanyagiáldozattaljárulthozzáavasas
fürdőnekakorigényeiszerintiátváltoztatásához,csakaz1909.évben15.000korona
befektetésteszközöltahidegvíz-gyógyintézetre,mégishiányzottamegfelelőreklámpro-
pagandaésakézhezvalóprospektusok.102Afürdőhírnevétráadásul1911nyaránújból
csorbította–mintegyvisszatérőátokként–azújabbvendéglős-mizéria,melysorána
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103 Rozsnyói Híradó,1911.június18.
104 Sajó Vidék, 1911.augusztus3.
105 Rozsnyói Híradó,1912.május26.
106 Murányvölgye,1912.június30.
107 Gömöri Ujság,1912.július14.
108 Gömör-Kishont,1912.szeptember1.
109 Gömöri Ujság,1913.július20.
110 Sajó Vidék,1914.július9.
111 Rozsnyói Híradó,1914.június7.
112 Rozsnyói Híradó,1911.július23.
113 Sajó Vidék,1912.június6.
114 Rozsnyói Híradó,1912.május26.

126 kerényi Éva

vendégekkelszemben tanúsítottgorombaviselkedésmódés lassúkiszolgáláskövet-
kezményekéntaligmásfélhónappalaszezonnyitásutánkabinaEdevendéglőstafür-
dőtulajdonosok kénytelenek voltak meneszteni, és a konyha vezetését dicker
Józsefnek,amiskolciAbbáziakávéházfőpincérénekátadni.103Acserevégreprosperált
afürdőnek,afolyóévadbanigencsakmozgalmaséletrekészülhettekfel,aszobákra
naponkéntérkeztekelőjegyzések,avezetőségrészérőlaszomszédosvillákszobáinak
kibérléseisfontolórakerült.Amintlátjuk,javuláscsupánaz1910-esévekbenadódott,
amikornapi80–100vendégjelentetteazátlagosforgalmat104–1911-benkonkrétan
450állandóvendégfordultmegrozsnyón.105Az1912.évadbankiadottelsőhivatalos
kurlistamár 139 fürdővendéget jegyzet lapjain,106 július derekánmármintegy 2000
látogatórólszámoltbe,107aszezonvégérepedigelérteabűvös6000-eslétszámot108–
emutatókvalószínűlegnemcsupánazállandóvendégek,hanemazátutazópácien-
sek-nyaralókszámátegyarántközvetítették.Arákövetkezőévadotmárafürdőeddigi
legélénkebbszezonjaként illettéka lapban.109Anagyháborúkitörésénekévében–a
fürdőtörténetébenelőször–márjúniuselejénteltházathirdettek,sőtszálláselhelye-
zésügyébenmégakörnyékbelimagánvillákatis„felkellettkínálni,”110fontolórakerült
akáravárosiszobabérléslehetőségeis.111

Azújításoka világégéstmegelőzőévekben fokozottabbütembenhaladtak.1911
nyaránavendégekkényelméreakávéházataparkranézőablakokeltávolításávalés
svájcistílusúdekorációvalteraszszerűétteremméalakítottaátavezetőség,112akövet-
kezőévbenakárpátegyesületrozsnyóiszakosztályávalkaröltveadrázus-patakmenti
erdeiutatisrendbehozták,akálváriánátvezetőhegyisétánytpedigföltiszították.113„A
parkbangyönyörűorgonabokrokbódítóillatátélvezhetjük,gyönyörködhetünkagondo-
zottsétányoksazújjávarázsoltparkezerszépségében”114–olvashatjukasajtódicsérő
soraitazújköntöstkapottfürdőről,melynekráadásulsikerültmegnyernieavendéglősi
szerepkörre reinberger Józsefnek, a székesfehérvári vasúti vendéglő éttermének
főpincérét,akiatátraifürdőkbenszerzetttapasztalataivalnevesbítetteagömörifürdő
jóhírét,nemmelleslegpedigavároskereskedelmiforgalmát.Azeredményesévadok
arraindítottákafürdőigazgatóságát,hogyaz1913.éviszezonramégtöbbmodernújí-
tástéstechnikaireformoteszközöljenekatelepen:„Aszállodaföldszintiszobáiújon-
nankipadlózva,afolyosókkifestveésdélszakinövényekkeldekorálva,azemeletiszo-
báka luxuskényelemszerető fővárosiember igényeit is teljesenkielégítőmodern,új
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115 Murányvölgye,1913.május4.
116 Rozsnyói Híradó,1913.május4.
117 Sajó Vidék,1913.június5.
118 Sajó Vidék,1911.augusztus3.
119 Dobsina és Vidéke,1912.június19.
120Murányvölgye,1912.augusztus4.;Gömöri Ujság,1913.június15.
121 Gömör-Kishont,1913.június1.
122Murányvölgye,1913.május11.
123 Gömör és Kishont vármegyei naptár... 1905,41.p.
124 1911-benafürdőévadmájus15.ésszeptember15.közötttartott. (Gömöri Ujság, 1911.

június 4. később a világháború éveiben a fürdőszezon kezdete június 1-re tolódott.
(Rozsnyófürdő, 1918,1p).

Fürdőélet a 19. századi Gömörben, 7. 127

bútorokkalfelszerelve,atársalgóésolvasóteremízlésesenberendezvefogjaabizonyá-
raszépszámúközönségetfogadni.Aparkbancsodaszépvirággruppokatkészíteneks
japánernyősasztaloktarkálnakmajdazenyherozsnyóinapfényben.Avasasfürdőüze-
mébenlényegesátalakításokfolynak,újgőzkazánnalszerelikfel,melyamodernfürdő-
üzemnekmintájárafogjaafürdőnekagyógyvizetszolgáltatni.Afürdőfelévezetőutat
isrendbehozzáksazigazgatóságegyhatüléses,könnyűjárásúwaggonettkocsitvásá-
rolt,melypontosmenetrendszerintfogafürdőésavárosközöttközlekedni.Amegszo-
kott figyelemés előzékenység ezidén sem fog elmaradni a fürdő vendégeivel szem-
ben.”115Ezidőtájraafürdőmárakkorahírnévretettszert,hogyigazgatóságamegen-
gedhettemagánaktöbbfővárosivendéglősajánlatánakmellőzését,sfürdőivendéglő-
jénekéskávéházánakhazaikézbevalóbérbeadásátróthzsigmondrozsnyóivendég-
lősszemélyében.116Bónuszkéntaközönségnekisszokatlangesztussalkedveskedett:a
megnyitáselsőhetébenmindenfürdőjegyetváltóvendégegyszínesfürdőiképeslapot
kapottajándékba.117

A feljegyzések szerint rozsnyó a világháború küszöbén egy modern, életképes
gyógyfürdőnívójánállott,aföllendüléspedignagybanköszönhetővoltkozmaFerenc
takarékpénztári igazgatónak.118 „modern fürdővé lett, az emberi kéz megteremtette
mindazt,amitegykultúremberfejdődöttigényemegkíván”119–nyugtáztaasajtó.Tény,
hogy a fürdő vonzereje a látogatottsági statisztikáknak köszönhetően emelkedett, a
helyisajtóismegelégedésselnyugtáztaafürdőhelyzetét:„rozsnyófürdőkiemelkedett
azaprófürdőksorából,amegyeiéshelyihírnévhatáraiból,selőnyös,jónevetvívottki
magánakahazaivasasfürdőkközött.”120mindehhezhozzájárultafürdőpropaganda-
hadjáratais,mellyelaregionálissajtótermékekenkeresztül„Gömöragömörieké!”jel-
szóalattszálltsíkraahonfitársakkülhonifürdőlátogatásaivalszemben,serkentvéna
helyi–értsdrozsnyói–balneológiaiértékekelőnybehelyezését.121

„Gömörgyöngye”

Ekedveskedő jelzővel illetteabányavárosgyógy-ésnyaralótelepétegy1912-benott
időzőismeretlenírónő.122vajonigazalehetett?Acsízfürdőhözhasonlótömegeslátoga-
tottságelmaradásaellenéreapáciensekamájus1-tőlszeptember30-ig123–majdaz
első világháború előtti évekbenmájus 15-től szeptember 15-ig124– tartó fürdőidény
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125 Gömöri Ujság,1912.július7.
126 Gömör-Kishont,1893.augusztus31.
127 Sajó Vidék,1898.május2.
128 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre.
129 Sajó-Vidék,1910.május5.
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alatt klimatikus gyógyhelyként, hidegvíz-gyógyintézetként vagy tengeri fürdőt követő
utókúraként125egyarántszívesenfölkerestékafürdőt, lévénkitűnőüdülő-ésnyaraló-
hely.„Aholamegfeszítettidegeknyugalmattalálnak,fáradtemberekpihenéstlelnek,
anagyvárosiporraltelitüdőkkitisztulnak,gyengélkedőkerőhözkapnak,sápadt,városi
gyermekekarcárapirosrózsákatvarázsolatisztalevegőcsodálatosereje.Amegteste-
sültnyugalom,azemberiidegetlágyanmegzsongítóbékességezafürdőhely,nemlár-
más,forgatagosvilágfürdő(…)apihenésutánsóvárgóférfiak,azideges,vértelennők,
ésavékonycsontú,haloványgyermekek fürdője,aholnincshivalgás, lárma,divatés
öltözködés,dedisztingváltcsend,otthonosfesztelenség,egyszerűségésolcsóság...az
utóbbitényezőnekköszönhetőenafürdővendégeinekszámaazutolsóháromévalatt
megháromszorozódott, különösen a hivatalnokok, tisztviselők családi fürdőtelepévé
lett, hogy egy olyan évről évre visszatérő törzsközönséget nevelt magának, mely a
rajongásigmenőszeretettelüdvözlinyárrólnyárraakedvencpihenőhelyét”(Rozsnyó -
fürdő 1918,4.p.)–olvashatjukeköltőifrázisokkaltelítettsorokatrozsnyófürdőhábo-
rúséveibenpiacradobottkalauzában.

Afürdőnegatívumaiközétartozottazállandófürdőorvoshiánya,alkalmifürdőorvo-
sitisztségetbetöltőmedikusaiazonbanavasasvízgyógyhatásaitésalkalmazásimód-
ját kiválóan ismerve hetenként legalább két alkalommal, igény szerint viszont akár
naponta is lejártak a fürdőbe.126A 20. század küszöbén orvosi felügyelet alatt álló,
különférfi-ésnőiosztállyal rendelkező,hidegvíz-gyógyintézetként isműködőfürdőa
modernhidroterápiaelveialapjánlettfelszerelveésberendezve.Ahidegvíz-gyógyinté-
zet,amelyAltstockEdekezdeményezésére1898júniuselsejévelnyitottamegkapuit,127
egynagyobbmedencefürdőbőlállt,melybenavíztetszésszerintgőzáltalvoltszabá-
lyozható, továbbá gőzkamra-, zuhany- és masszázsszobából. (Magyar Fürdő Kalauz
1909,227–229.p.) Avízgyógyászatiprocedúrákatcsakisfürdőorvosirendeletrelehe-
tettigénybevenni,afürdőpedigskótzuhannyal,gőzkamrával,hidegésmelegmeden-
céveldiszponált,aszokásosgyógymódokközépedigafél-ésteljesfürdők,különféle
öntések,ledörzsölések,zuhanyok,bepakolásokésmasszázsféléktartoztak.(Rozsnyó -
fürdő 1918,7.p.) Ahelyisajtóbanmegjelentreklámokbantej-éssavókúrátisgyakorta
hirdettekaszázadelőn.1281913nyarátólvezettékbeújabbgyógymódgyanántaradio-
aktíviszapfürdőket,(Rozsnyófürdő 1918,8.p.)amiegyértelműenazigényekfokozásá-
raésalátogatókszámánaknövekedéséreutalt.mindezafürdőún.extragyógymódjai
közétartozott,ezekskálájaafürdő1918-bankiadottkalauzaszerintdietetikuskúrák
fajtáinkeresztül–soványítóéshizlalókúrák,tejkúrák,fekvőkúrák–azoertl-féleséta
„terrain-kúráig”terjedt.(Rozsnyófürdő 1918,8.p.)Avendégekkiszolgálásáraférfiés
nőifürdőszolgákfelügyeltek,későbbiskolázottmasszőrtésmasszírozónőtisbiztosítot-
taka fürdővendégekszámára,akikegyszersmind tyúkszem, láb-éskézápolás terén
egyarántszolgálatbanálltak.129
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130 Fodorszerintgyógy-észeneilletéketmindazonvendégekfizettek,kikháromnapontúlidőz-
tekagyógyhelyen.(Fodor1903,85.p.)

131 Orient et Occcident,1893.május15–31.2.sz.
132 Arozsnyói vasasGyógyfürdő ésHidegvízgyógyintézet jelentése a rozsnyói polgármesteri

hivatalnak a fürdők összeírása tárgyában. kelt 1911. május 18-án rozsnyón. káTl,
rozsnyóikihelyezettrészleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrátusa1323–1922.197.számú
doboz.1617.sz.irat.

133 Rozsnyói Híradó,1884.május18.
134 Rozsnyói Híradó,1898.május8.
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lássukazonbanazárakat!Az1918.évifürdőbrosúraszerintmindenvendég,akileg-
alább7napig130afürdőbentartózkodott,gyógy-észenedíjatfizetett,melynekösszegea
fürdőszépítéséreéskorszerűsítésérefordíttatott.míga19.századvégénezazösszeg5
forintra rúgott,131a századelőna gyógydíj személyenként egyhétre2 koronába, (Fodor
1903,85.p.)azegészidényrepedig6koronábakerült(három-vagytöbbtagúcsaládok
12koronátfizettek),azigénybevettelsőorvosirendelésárapedig5koronavolt.(Fodor
1903,85.p.)zenedíjcímenazilletőpácienshetenként2koronaösszegetvoltköteles
befizetni(többtagúcsaládokesetébenezheti4koronáraszűkült),10évenaluligyermek-
ekagyógy-észeneilletékfelétfizették.(Rozsnyófürdő 1918,8.p.)

Aszázadfordulónfénykorátélő,erkéllyeldíszítettfürdőinagyszállóalegmodernebb
komforttal vártaa látogatókat, vízvezetékkel, telefonnalés villanyvilágítással ellátva,
valamennyiföldszintiésemeletiszobájapedigerdőretekintő,napsütésesvolt.Anagy-
szállónapiszobaárai1-ágyasszobánál60–80krajcár,2-ágyasszobaeseténpedig20
krajcártólkezdődtek,(Polónyi1891,59.p.)később1korona20fillérés5koronaközt
mozogtakaszobafekvéseszerint,132melybőlelő-ésutóidényben25-30%kedvezményt
nyújtottak. (Rozsnyófürdő 1918, 15. p.) „Egy szoba ára a főévad alatt június 25. –
augusztus25.között1korona20fillértől2korona40fillérig,kétággyalpedig2koro-
na40fillértől2korona80fillérigterjedt”(Fodor1903,85.p.)–írtaaFodor-féleorszá-
gosfürdőismertetőkiadványaz1903.évben.Akiszolgálásésvilágításszemélyenként
ésnaponként20fillérbe,10évenaluligyermekekezenösszegfelétfizették,(Magyar
Fürdő Kalauz 1909,227–229.p.)különágypedigegyéjjelre60–80fillértszámlált.
(Rozsnyófürdő 1918,15.p.)

A fürdőn túl feküdt a rozsnyói vagyonosabb polgárok nyaralótelepe. „dr. maurer
Arthurrozsnyóvárosiésfürdőorvosvoltazelső,akiezenhelynekklimatikuskitűnőjó
hatását,testedző,ozonduslevegőjétfelismerve,nyárilakástépíttetettmagaéscsaládja
számáramárévekkelezelőtt,sazótaaligtavaszodikazidő,mármájuselejénkiköltözik
egészcsaládjávalscsakakésőőszideresnapokhozzákbeismétavárosfalaiközé.
Példáját csakhamar követték a legelső családok, többek között schlosser Albert és
markóAlbertnagykereskedőBudapestről,villákatépítetteksazegésznyarat itt töltik
családjaikkal együtt” (Polónyi 1891, 2. p.) – hirdeti Polónyi fürdőkalauza. s valóban,
markó 1880-ban és schlosser 1884-ben133emelt nyári villájamellett az 1898. évtől
megkezdettfürdőbelipozitívváltozásokatkövetőfellendüléskövetkeztébenanyaralóte-
lepisújabbmagánvillákkalbővült.közvetlenülafürdőifelsőteraszfelettHeneszépítész
nyaralójaésFeymannlászlókereskedővillájaépültfel,mígGálmiksanagytőzsdeitulaj-
donosavárosierdőmesterlakásafelettirépászky-féletelketvásároltameg.134Avendé-
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135 Rozsnyói Híradó,1903.május31.
136 Orient et Occcident,1893.május15–31.2.sz.
137 Orient et Occcident,1893.május15–31.2.sz.
138 Rozsnyói Híradó,1903.május31.
139 Sajó-Vidék,1910.május5.
140 Murányvölgye,1913.július6.
141 Rozsnyói Híradó,1912.július7.
142 Gömöri Ujság,1913.július6.
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gekrészéreszámoskiadószobaéslakásrendelkezésreálltafürdőtelepezenmagán-
villáibanis,mintamaurer-nyaraló,aPauchly-villák,aschlosser-villa,aviktória-nyaraló,
a Gintner-villa, szilvássy nándor rozsnyói építész és téglagyár-tulajdonos híres
szilvássy-kastélya,vagyavárosierdészlak.Afürdővendégeknekugyanakkorateleptől
mintegy2kilométerrefekvőrozsnyónisalkalmuknyíltcsinoslakásokatbérelni.

kezdetbenazélelmezésnapidíjafejenként20krajcárbakerült,(Polónyi1891,59.
p.)későbbazétlapszerintiválasztásmellettanagyszállóvalösszeköttetésbenállófür-
dővendéglő gondoskodott heti 24 koronás penziórendszer (reggeli, ebéd, vacsora)
bevezetésével,melyrendszerintafürdőigazgatóságáltal jóváhagyottétel-és italjegy-
zékszerintállítódottössze.135Afürdő1918-bankiadottkalauzábólismeretes,miszerint
ahizlaló,fogyasztóésdietetikaikúráttartóbetegekkülönrendszerszerintétkeztek,a
déliésestiétkezésafürdőtágasteraszánvagypedigazétterembentörtént,akávéházi
étkezéspediga fürdőüveges, svájci jellegűkávéházaibanszolgáltatott fel: a reggeli
általábanegycsészekávé,illetvetej,vagyteavajjaléskaláccsal,melyháromfogásos
ebéddel–leves,hús,főzelékéspecsenyevagytésztábólállónégytálételből–folyta-
tódott,avacsorapedigsültbőlállt.(Rozsnyófürdő 1918,10.p.)Afürdőteljespenzió-
áraiegyhétre,melyekmagukbafoglaltákaszobaárat,étkezést,kiszolgálástésvilágí-
tástidénytőlfüggően20–25forint,136később5,50és7koronapernapközöttmozog-
takegyszemélyre,kétszemélyrepedig9,50és11koronaközt,míga10évenaluli
gyermekekazösszegfelétfizették.Az1909.éviMagyar Fürdőkalauz ateljesellátás
(lakás,világítás,kiszolgálás,gyógy-észeneilleték,reggeli-ebéd-vacsora)hetidíját38
koronátólhirdette.(Magyar Fürdő Kalauz 1909,227–229.p.)

mígegykádfürdődíjaaszázadfordulón40krajcártólindult,137későbbafürdőárak
szolgáltatásonkéntakövetkezőképpenalakultak:vasasgyógyfürdőlepedővel1koro-
na,gőzfürdőruhával1korona,félfürdőruhával1korona,iszapfürdő2korona,iszap-
borogatás,ill.tagfürdő1korona,10vasasvagygőzfürdőjegyelőreváltva9koronába,
egylepedőpedig20fillérbekerült.Akedvezményesgyermek-gőzfürdőjegyáratízalka-
lomra3korona60fillértszámlált,138anyilvánosjellegűiskolák,intézetekésegyesüle-
tekrészérepedigafürdőjegyekárából20%-oskedvezménytnyújtottak.139Amianemek
közöttielosztástilleti,agőzfürdőésahidroterápiáskamranapontadélelőtt11ésdél-
után1között,valamintegészpéntekdélutánkizárólagahölgyvendégekrendelkezésé-
reállt.1401912nyaránafürdőigazgatóságvasárnapdélutánonkéntazún.zónafürdést
is bevezette szimbolikus 50 fillérért, hogy amodern gőzfürdőt a szegényebb nép is
igénybevehesse.141

Ahelyisportszolgáltatásokáraitilletőenaz1913-tólmárversenypályaméretekkel
üzemelőteniszpálya142ésaz1898-banfelállítotttekepálya143használataszemélyenként
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143 Sajó Vidék,1898.május2.
144 Sajó-Vidék,1913.június26.
145 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre.
146 Rozsnyói Híradó,1883.május20.
147 Rozsnyói Híradó,1884.október19.
148 Balneológiai Értesítő,1900.július15.
149 Rozsnyói Híradó,1888.július15.
150 Atársaskocsinlehetőségnyíltfürdőjegyetisváltani,fürdőjeggyelkombinálvaamenettérti

jegyára60krajcárbakerült.(Rozsnyói Híradó,1892.július24.)
151 Rozsnyói Híradó,1898.május22.
152 menetrendje,amelyévadonkéntváltozott,anevezettszezonbanpéldáulakövetkezőképp

alakult:rozsnyórólafürdőbede.9és12,du.3,félhatés7órakor,afürdőbőlavárosba
pedigde.8és11,du.2,5ésfél7órakor.(Sajó Vidék,1912.június27.)

153 Sajó Vidék,1913.június5.
154 Gömöri Ujság,1913.június8.
155 Murányvölgye,1912.június9.
156 Rozsnyói Híradó,1913.április20.
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ésóránként40fillérttettki.(Rozsnyófürdő 1918,16.p.)Ugyanakkorateniszpályára
10koronás idényjegyeket is kibocsátott a fürdő,melyekellenébenapályabármikor
használhatóváltváltfürdővendégeknekéskirándulóknakegyarántsamelyekfelmuta-
tásamellettatársaskocsin30filléresmenettértijegyetkaptakazaktívteniszezők.144

Továbbiszolgáltatásoktekintetébenafürdővasúti,posta-éstávírda-állomása,vala-
mint gyógyszertára a városban üzemelt az érdeklődők számára.1451883. június 1-től
lépettéletberozsnyófürdőnazomnibuszvonat,azideváltott„tourésretour”jegyek33%
árengedménnyel kerültek árusításra,146majd az 1884. évi vasúti menetrend szerint
naponta két oda-vissza alkalommal közlekedett személyvonat- és omnibuszvonat-járat
rozsnyó városába a dobsina–Bánréve közötti vonalon.147Budapestről miskolcon vagy
Fülekenátlehetettmegközelíteniagyógyfürdőt,személyvonattal10,gyorsvonattalpedig
8órahosszáttartottazutazás.(Rozsnyófürdő 1918,5.p.)Az1900.évimenetrendsze-
rintelőbbivonalrólöt,utóbbiiránybólpedigháromszerelvényközlekedettakeletipálya-
udvarésrozsnyóközött.148Apüspökiszékvárosbaérkezvénazonbanmégnegyedórányi
kocsiútvezetettafürdőtelepre.Azelsőomnibuszrozsnyóvárosaésafürdőközött1888.
július15-énindultmegaFeketesasszállóelőttitérrőlnapontakétalkalommal,reggel8
ésdélután2órakor,1491892-tőlmárnapontanégyalkalommal–reggel7,délelőtt10,dél-
után3és5órakor–segyóraifürdőbenvalóidőzésutánvissza,150majd1898májusától
mármindenórábanszemélyenként20fillérért,amiahelyipolgárokegyregyakoribbláto-
gatottságáróltanúskodik.151későbbatársaskocsiavárosésafürdőközöttegésznapköz-
lekedettegyútra30fillérdíjszabás,menettértijegy50fillér,este8utánpedig2korona
díjfejében,152fürdőjeggyelkombinálvarozsnyóraésvissza1korona40fillérbekerültaz
út.153Afürdőfejlettségéttükrözteaz1910-esévekbenfenntartottéjjeliomnibuszjáratok
biztosításais.154Arozsnyóivasútipályaudvarról2-3koronaviteldíjellenébenbérkocsival
lehetettmegközelíteniafürdőtelepet,(Magyar Fürdő Kalauz 1909,227–229.p.)apogy-
gyászdarabonként20fillérbekerült.Avilágháborúelőtt,1912-benfelmerültegyesetle-
gesautójáratelindításánakagondolata,155ahatüléseswagonettkocsitmárakövetkező
évbenforgalombahelyeztékafürdőésavárosközöttiútszakaszon.156
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157 Vasárnapi Ujság,1864.június26.
158 Berki Flóris a kor számos jelentős személyisége és uralkodója előtt is megcsillogtatta

tehetségét,többekköztiii.sándororoszcárelőttisjátszott.(kovács2008,99.p.)1895-
benbekövetkezetthalálakorahelybélifiatalságsíremlékénekköltségeifedezéséretom-
bolával egybekötött táncmulatságot rendezett a vasas fürdőben. in: Rozsnyói Híradó,
1895.június9.

159 Rozsnyói Híradó,1884.április27.
160 Sajó Vidék,1898.május2.
161 Rozsnyói Híradó,1904.július10.
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művelődésésszórakozásafürdőben

márWachtel1850-esévekbenmegjelentbalneológiaikötetébenarrólszámoltbe,hogy
afürdőgyakortaotthonakülönfélezeneirendezvényeknek,környékbelikirándulóhelye-
it pedig a későbbi két fürdőkalauzhoz hasonlóan részletesen is felsorolta. (Wachtel
1859,215.p.)AVasárnapi Ujság 1864.júniusiszámaúgyszinténelismerőhangnem-
bennyilatkozottazakkormégkezdetlegesállapotúfürdőről,amelyhiányosságaielle-
nére a rozsnyói lakosság kedvenc mulatóhelyéül szolgált, s az idelátogató vendég
napontakellemestársaságraleltahűslombokölén,állandócigányzenekarralbiztosít-
vánakifogástalanhangulatot.157„Afürdőnekkényelmesenberendezetttársalgóterme
van,zongorája,olvasója,melybenazösszeshazainapilapok,hetilapokésszámoskül-
földiujságésképes laptalálható.vanfedettkuglizó,kitűnőenkiépített tennis-pálya,
gyermekjátszótér.napontaelsőrendűcigányzenekarjátszikagyógyházelőttiteraszon,
hetenkintpedigtombola,hangverseny,kabaré,kertiünnepélyekéstűzijátékokrendez-
tetnek.számoskirándulóhelyéstermészetilátványosságfelégondossétautakfutnak
–aHármas-bükk,azÖkörhegycsúcsa,aGyuri-tanya,a35évenkintmegnyílótenger-
szem, a Brindzarka kolyiba, a szadlovszki tető, az odenthál-féle antimónbánya, a
csengő-bánya,adolinka-forrás,azárpád-szikla,vagyaHidegkút–,melyeklátogatott
kirándulóhelyei a fürdővendégeknek” (Rozsnyófürdő 1918, 11. p.) – sorolja a fürdő
háborús évjáratú kalauza, melyet az áhítatosabbak kedvéért azon információval is
kiegészít,miszerintaz1910-esévekbenafürdővendégekszámára4-féleistentisztelet
(napontarómaikatolikuséságostaihitvallású,vasár-ésünnepnaponkéntpedigrefor-
mátusésizraelita)látogatásáraegyarántmódnyíltaközelirozsnyóvárosában.

Arról,hogyansmilyenmódonszórakoztakafürdőbenaboldogbékeévekben,leghi-
telesebbenahelyisajtóbeszámolóibanolvashatunk.Etudósításokmintegynaplósze-
rűenadjákvisszarozsnyófürdőbáljainak,táncosmulatságainakészenés-szórakozta-
tó rendezvényeinek hangulatát. Az alkalmi fürdővendégek mellett a Tornallyay,
szontágh,soldos,Pazár,maurer,osváth,Pósch,langhammeréstovábbihelyiéskör-
nyékbeliúricsaládokszórakozásitörzshelyénekegyarántbátrantekinthetjükevasas
fürdőt,ahonnétazelmaradhatatlancigányzenesemhiányozhatott:az1880-asévek-
benahíresrozsnyóicigányprímás,BerkiFlóris158 zenekarahúztahetentekétalkalom-
mal,159aszázadfordulónaputnokiruszórudibandájasarozsnyóiaknagykedvence,
BerkyBerci,160majdarimaszombatioláhGyulacigányprímás161éskalocsailajosban-
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162 Rozsnyói Híradó,1908.június28.
163 Rozsnyói Híradó,1905.május14.
164 Rozsnyói Híradó,1906.április15.
165 Gömöri Ujság,1913.június1.
166 Sajó Vidék,1899.június20.
167 Rozsnyói Híradó,1910.június12.
168 Rozsnyói Híradó,1895.június30.
169 Rozsnyói Híradó,1899.június25.
170 Rozsnyói Híradó,1911.július9.
171 Rozsnyói Híradó,1900.augusztus12.
172 Rozsnyói Híradó,1898.augusztus14.
173 Gömöri Ujság,1912.augusztus18.
174 Rozsnyói Híradó,1894.augusztus12.
175 Rozsnyói Híradó,1894.július29.
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dája,162Palóczék,163a danyi testvérek,164végül az 1910-es években Bari Ernő tíztagú
zenekaramuzsikáltelő-ésutóidénybenvasárnaponként,afőszezonbanpedignaponta
délután5és7óraközött.165Alkalmankéntkatonazenekaris játszott166–mintpéldául
1910nyarána rozsnyóikereskedelmialkalmazottakegyletikönyvtárukalapja javára
rendezettnépünnepélyen,melyenatalpalávalótamiskolci65-ikgyalogezredzenekara
szolgáltatta.167Azigényesebbkulturálisélvezetekrepertoárjátgazdagítottákakülönféle
vendégszereplések:1895júniusábanHamzsanáczinépzenészmuzsikáltittzenekará-
val,168négyévvelkésőbbigaziritkacsemegébenlehetettrészükavendégeknekamis-
kolci 5-ik gyalogezred koncertjével,1691911 júliusában pedig díjtalan hangversennyel
kápráztatta el a közönséget a fürdői parkban a diósgyőri vas- és acélgyári
„Jószerencse”dal-ésönképzőkör170tagja.170A20.századbeköszöntévelegyregyak-
rabban találkozunk a rögtönzött hangversenyekkel, amelyek során a fürdővendégek
soraibólülteka zongoramögé, vagy ragadtakvonótaközönségszórakoztatására.171
olykorspontántáncmulatságkeretébenszórakozottafürdőivendégsereg–mint1898
augusztusában a rozsnyói fiatalsággal karöltve172–, leggyakrabban azonban konkrét
eseménykeretébenroptákatáncot.173Egy-egyzenés-táncosmulatságalkalmávalrend-
szerintahelyszínisfeldíszítésrekerült,többnyireazalkalomhozillődíszekkel,lobogók-
kal,fenyőgallyakkal,feliratokkal.174

A rendezvényeket leggyakrabbankísérőprogramokkal is csábították,mint a világ-
posta,atombola,atűzijátékvagyakonfettidobálás,abevételpedigjobbárakaritatív
célravándorolt.

AzAnna-bálhagyományarozsnyófürdőnisvirágzott.AklasszikusAnna-napimulat-
ságonrendszerintnemcsakafürdővendégek,hanemarozsnyóiésakörnyékbelielő-
kelőcsaládokisösszegyűltek,gyakranbizonyafürdőtánctermeisszűknekbizonyult.
ilyenesetfordultelő1894júliusában,amikoraközönségegyrészeaszűköstáncpar-
kettnakköszönhetőenkényszerültazétterembe,175vagypedig1906júliusában,amikor
a négyeseket táncoló mintegy 30 pár jó néhány táncost kiszorított a teremből.
kárpótlásként, a helybéli fiatalokból verbuválódott rendezőbizottság a jó hangulatot
schitter vendéglős konyhájával és pincészetével, valamint a danyi testvérek kiváló
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176 Sajó Vidék,1906.augusztus2.
177 Sajó Vidék,1900.augusztus2.
178 Rozsnyói Híradó,1903.július19.
179 Rozsnyói Híradó,1903.augusztus2.
180 Rozsnyói Híradó,1905.július28.
181 Gömör-Kishont,1911.július16.
182 Sajó Vidék,1912.július25.
183 Gömör-Kishont,1912.augusztus18.
184 Rozsnyói Híradó,1913.augusztus31.
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muzsikájával biztosította.176Hosszú hallgatás után a bűvös 1900. évben rendeztek
ismétpáratlansikernekörvendőAnna-báltrozsnyófürdőn,amulatságonanagylelkű
vezetőséga teljes jövedelmet–182korona–ahelybélinőegyletszámáraajánlotta
fel.177Három évvel később falragaszok útján hirdették a bált papír alapú meghívók
helyettarozsnyói fiatalságrendezésében,melyhezafürdőigazgatóságkésődélutáni
térzenével, az este folyamán felszolgált ízletes fagylalttal, jegeskávéval, étel-itallal,
éjszakaitűzijátékkal,valamint–afürdőtörténetébenelőször–egészéjjelrekocsi-és
omnibusz-közlekedésfenntartásávaljárulthozzá,178a64korona73fillértisztabevétel
pedigahelybelikorcsolyaegyletpénztárátvolthivatottgyarapítani.179Azidőhaladtával
azAnna-bálokirántiérdeklődéssajnosapadnilátszott,ugyanisaz1905.éviidényben
egyetlen rozsnyóihölgysemvett résztemulatságon, ráadásulagyér létszámravaló
tekintettelazelsőnégyestakorábbanmegszokott30-35párhelyettcsupán10pártán-
colta.180ÚjlendületetazAnna-bálozásésazegyébszórakozásteréncsupánközvetlenül
azelsővilágháborúelőttiévekhoztak.1911júliusábanhangversennyelisösszekötöt-
téke jelesnévnapihagyományt,melynek jövedelmeazújonnanmegalakult rozsnyói
„patronázs-egyesületnek”adományoztatott,181ezazonbanmintegyelőfutáravoltcsak
azonnagyszabásúünnepélynek,amelyreakövetkezőévbenkerültsor.1912nyarán
ugyanis–nagyvárosikertiünnepségekmintájára–rendhagyóAnna-estettartottak:a
fürdővendégei,akikközöttszámosvidékivoltjelen,egyedülálló„garden-partyban”gyö-
nyörködhettek,melyen20fillérellenértékű,120nyereménytárgyastombolávaléstűzi-
játékkalegybekötöttszórakoztatóprogramestenmúlathattaazidőtajapánligetekés
lampionossétányokközönsége.ráadáskéntkülföldivendéglőkcouvert-étkezésirend-
szerenyomán1korona60fillérfejébenkülönlegesAnna-vacsorakerültfelszolgálásra.
AnapfénypontjakéntdélutánioperetthangversenykeretébenadiósgyőriBerkiAndor
észenekarakápráztattaelatársaságothangversenyével,azestpedigcigányzenével
dúsított,reggeligtartótáncmulatsággalzárult.182Anevezettévadigengazdagnakbizo-
nyult szórakoztató műsorszámok tekintetében; mintegy három héttel később a kor
egyiklegkedveltebbműfajával,kabarévalhívtafelmagáraafürdőismétanagyérdemű
közönségfigyelmét.50filléresbeléptidíjfejébenafürdőtársastermébenestehatórá-
tólhelyidilettánsokléptekszínpadra„monológ,színdarab,ének,zongoraprodukciók-
kal”, az este legnagyobb attrakciójaként azonban a 100 nyereménytárgyas tombola
aratottelsöprősikert.183Egyik ilyenkabaré-előadásfolytánaszervezőgárdamégapró
meglepetésseliskészültaközönségnek,egyszálmargarétárafelfűzvehazavihettea
virággalmegegyező produkció dalszövegét.184A fürdőmég bűvészestének is otthont
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185 Sajó Vidék,1911.augusztus3.
186 Sajó Vidék,1913.június26.
187 Sajó-Vidék,1914.július23.
188 Gömör,1895.június30.;murányvölgye,1913.június8.
189 Sajó Vidék,1912.június6.
190 Rozsnyói Híradó,1875.május30.
191 Rozsnyói Híradó,1879.június8.
192 Rozsnyói Híradó,1879.június8.
193 Rozsnyói Híradó,1911.június4.
194 Murányvölgye,1913.június8.
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adott 1911 augusztusában,185 vagy egy remek hangulatú teniszvacsorának, amely
1913 júniusában kerültmegrendezésre nemcsak a fehér sport szerelmesei, hanem
mindenérdeklődőszámára.186Aháborúkitörésénekelőestéjén, július27-én fővárosi
slágereket kántáló kabaréval, valamint tombolával is megfűszerezték az Anna-bált,
melynek szereplői a fürdővendégek és a városi műkedvelők köréből kerültek ki. A
„murin” 1 korona személyjegy és2 koronás családjegymegváltásával lehetett részt
venni:alighanemazutolsóbékebelitáncosmulatságnaklehettektanúiajelenvoltven-
dégek.Aropogóscsárdásokatazéjszakafolyamánlábrakapott,hadiállapototterjesztő
híreksemtudtákfélbeszakítani.187

Avasasfürdőhelyiségeimáraz1860-asévektőlarozsnyóipolgárok,legfőképpen
diákokszórakozásáraegyarántkiválóhelyszínülszolgáltak.évesrendszerességgeltar-
tottákmegittmajális,záró-,ill.nyári„juniális”mulatságukatakatolikusésevangélikus
elemiésgimnáziumoktanulói,végzősérettségiződiákjaiatanárikarralegyetemben.188
majálisünnepségekalkalmávaladiákságmárakorareggeliórákbankivonultdíszlobo-
gók,zászlókalatt,zeneszómellettafürdőbe,adélelőtttöbbnyireversenyjátékokkaltelt
el, a város közönsége rendszerint a délutáni órákban csatlakozott a szórakozókhoz,
részinthogyabbantettlegrésztvegyen,részintpedighogyannaknézésébengyönyör-
ködjön.189rendszerintdíszesközebéddel,fesztelentánccal,hangosmuzsikávalésaz
édesszájúak örömére cukrászdával várva tartották meg a tavasz üdvözlését.190 Az
1879.június3-ánmegrendezettmajálisalkalmávalmégIsten hozott feliratúdiadalka-
puisköszöntötteazünnepségrebetévedtvendégetafürdőelőttiúton,aszabadtéri,
zsúfolásigmegtelt táncterempediggótikusdíszelemekkelésalkalomszerűmondato-
kattartalmazótranszparensekkelvoltfelcicomázvaaközönséglegnagyobbörömére.191
Előfordult,hogyegy-egyilyenmulatságalkalmávalafürdőitakarodóutánnemértvéget
aszórakozás,mintahogyafentnevezettévbentörtént:azifjúságavárosban,atársal-
gásiegyletnyaralójánaktermébenújrakezdteahacacárét,korareggeligfolytatánc,a
teraszokonpediganemtáncolókvidámtársalgásatörtemegacsendet.192Arraisakadt
példa,hogytöbboktatásiintézményközöstavaszvárómajálistrendezett,az1911.évi
majálistazevangélikusfőgimnáziumésapolgárileányiskolaközösrendezésébenmég
„boston-táncverseny”ismegkoszorúzta.193Afürdőöregdiákokérettségitalálkozójaként
isideálisnakbizonyult,mindközülalegemlékezetesebbaz1913.évi40-évesbankett,
melyenvármegyénkalispánja,lukácsGézamintegykorirozsnyóikisdiákisrésztvett.194
ArozsnyóiegyetemiifjúságszámlájáraugyanakkorszámosAnna-bálírható,azáltaluk
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195 Gömör-Kishont,1899.július27.
196 Rozsnyói Híradó,1898.május24.
197 Rozsnyói Híradó,1880.június13.
198 Rozsnyói Híradó,1874.július5.
199 Rozsnyói Híradó,1895.június30.
200 Rozsnyói Híradó,1879.augusztus10.
201 Rozsnyói Híradó,1899.augusztus3.
202 Rozsnyói Híradó,1904.június19.
203 Rozsnyói Híradó,1908.július5.
204 Rozsnyói Híradó,1911.július9.
205 Sajó Vidék,1912.július25.
206 Gömöri Ujság,1913.július6.
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1899.július23-ánrendezettbálonegészenhajnalinégyigmulatottavárosésakör-
nyező vidék intelligenciája. AHámoslászló főispánbájosnejének védnökségealatt
lezajlottstombolávalmegfűszerezettnévnapitáncvigalomközel200forintnyihasznot
eredményezettarozsnyóinőegyletjavára.195

Ahelyiegyletekiskedvüketleltékazegykoripüspökifürdőtermeiben.Azünnepség-
hezhozzátartozottafürdőbevaló„kimenés”rituáléja:atestületekrendszerintatiszt-
viselőségvezetésemellett,egyletiavagynemzetiszínűlobogóalatt,zeneszókíséreté-
benvonultakavasasfürdőbe.Hamáramajálisoknáltartunk,érdemesmegjegyeznia
rozsnyói iparos ifjakönképzőköréneknyárváró táncmulatságait,amelyek–hahihe-
tünkasajtónak–kétségkívülalegjobbakközétartoztakavidéken,anégyeseketrend-
szerint35-40pártáncolta.196 Azifjúságmellettarozsnyóiönkéntestűzoltóegylettartot-
tamegévenkéntnyáriünnepélyét–alkalmankéntmenetgyakorlatát197–avároszajától
távolesőkiesfürdőben,nagypopularitástkeltvearozsnyóiakkörében.míg1874.júni-
us28-ánazegylet180személyesközebéddelelőrukkolósmintegy2000főstáncost
felsorakoztató zászlófelavatási ünnepélyétől visszhangzott a fürdő,198addig 21 évvel
később,1895.júniusábanzászlószentelésiünnepélyéneknemmindennapiévforduló-
játültékezentestülettagjai,aholkétzenekarjátékamellettakésőéjszakábafolyta
népünnepély-számba menő mulatság – Andrássy Géza és dénes grófok is egy-egy
hordóbortajándékozvánazestre.199Újabb igazikuriózumként,1879augusztusában
mintegytizenkétésfélóránkeresztülmulatottaközönségarozsnyóikereskedőifjak
bálján,délutánháromtólmásnapreggelfélnégyig.200Továbbfolytatvaasort,színhelye
voltafürdőarozsnyói jótékonynőegylettomboladélutánjainakis,akikbevételükegy
részéttöbbnyireafürdőéskörnyékénekkarbantartásáraajánlottákfel.2011904júniu-
sábanakatolikuslegényegylettartottaszokásosnagyvisszhangotkeltőtáncmulatsá-
gát saját házalapja javára tombolával és konfettidobálássalmegspékelve2 koronás
személyjegyés4koronáscsaládjegyellenébenagyógyfürdőtermeiben,2021908nyarán
arozsnyóiposta-éstávírdatisztektáncestélyétőlvolthangosafürdő,2031911.július9-
éna rimamurányibányatelepaltisztjeiévoltazeste,2041912 júliusábanaprotestáns
iparosok önképzőköre rendezte meg évenkénti nyári táncmulatságát ugyanitt,205de
érdekesnekígérkezettaz1913.július6-ánarozsnyóiÖnállóiparosokcsoportjaáltala
létesítendőipartestületjavára1koronásbelépődíjmellettmegrendezettkatonazenés
népünnepélyis.206
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207 Rozsnyói Híradó,1891.május31.
208 Rozsnyói Híradó,1911.augusztus13.
209 Rozsnyói Híradó,1913.augusztus10.
210 Rozsnyói Híradó,1913.augusztus31.

Fürdőélet a 19. századi Gömörben, 7. 137

Táncestek,hangversenyek,színdarabok,bankettekésegyébjellegűrendezvények
közkedveltszínterévéváltazévtizedekalattarozsnyóigyógy-ésfürdőtelep.sőt,még
apolitikaisbelopódzottavasasfürdőtágastermeibe,kiváltképpaparlamentiválasz-
tásokidején.1891májusábanAndrássyGézagrófmintarozsnyóiválasztókerületkép-
viselőjelöltjerendezett„uzsonna-bankettet”ahelyifürdőben,melyremeghívtaaváros
ésakörnyékválasztópolgárait.207ritkakabarénak lehettekszemtanúiszinténazoka
vendégek,akik1911egyiknyáriestéjénellátogattakafürdőbeanagyrőceiszínművé-
szekfellépésére:párkupléerejéigugyanisdr.mihalikdezső,nagyrőcepolgármestere
isaporondraállt.208Anemmindennapiműsorszámokközöttszerepeltegyafrikainéger
kabarétársulatszínpadralépése1913nyarán,melyhasonlóvalritkántalálkozhatotta
közönségfürdőhelyen,főlegGömörben.209Folyóévaugusztusánakutolsónapjaibanegy
nappalitűzijátékkalfelvillanyozottkabarébangyönyörködhetettafürdőivendégsereg,
melybentöbbekközta„Bécsiszelet”elnevezésűszíndarabisprezentálásrakerülta30
évmúlvavilágfürdővélettrozsnyófürdőtimitálva.210színészeialighasejtették,hogykét
világháborúismegbélyegzimajdagyógyfürdőjövőjénekalakulását.

mindezekenkívülrozsnyókörnyékénekhegyiklímája,természetiszépségeiéskas-
télyokkalkörbefonttörténelmiemlékhelyeikínáltaktucatnyi lehetőségetagyógyulók-
nak,nyaralóknak,kirándulóknak.Afürdőikalauzakisebbkirándulásokközülakocsin
1óraalattelérhető,sfélnapalattmegtekinthetőúticélokatajánlotta,mintakraszna-
horkaivár,abetlérikastély, vasolvasztóéspark,anadabulairoxer-félepapírgyár,a
horkaicellulózgyár,apelsőcimű-ésfaiparitársulatgyára,azegésznapotigénybevevő
kocsiutakközülpediganagyszlabosipapírgyár,aszádelői-völgy,azAggteleki-cseppkő-
barlang,ill.dobsinaijégbarlangarattákalegnagyobbsikert.

sajnálatostény,hogyafürdőamásodikvilágháborúutánpusztulnikezdett,épüle-
teikésőbbmagánlakásokkéntsegyébvállalkozásokkéntfunkcionáltak.máraazegész
gyógytelepugyanmégépségben–deüresen,küldetésétrégelveszítve–árválkodik,
sokmásgömörifürdősorshozhasonlóanrozsnyófürdőrégifényeiscsupánaszázéves
képeslapokonköszönvissza.

irodalom

államiTerületilevéltár,Besztercebánya.Fond:Gömörmegye.
A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője.1895.ii.évf.3–4.sz.Budapest
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1891-iki évkönyve 1889.rimaszombat,nyomtatott

rábelymiklósnál.
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIV. és a Gömörmegyei Orvos-Szövetség VI-ik

évkönyve az 1903. és 1904. évről 1905.rimaszombat,nyomtatottrábelymiklósnál.
A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik évkönyve 1895. rimaszombat,

nyomtatottrábelymiklósnál.
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A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség évkönyve az 1905. és 1906-ik
évről 1907.rimaszombat,nyomtatottrábelymiklósnál.

Amagyarorvosokés természetvizsgálókXii. vándorgyűlésének iratai.1867.augusztus12-17.
a/1-11.központiBizottság iratai.1865.október29-énkeltezett levél.semmelweis
orvostörténetilevéltár,Budapest.Fond:orvosokésTermészetvizsgálókvándorgyűlé-
sei(1841–1912).

Balneológiai Értesítő.1900.július15.
Batizfalvysámuel–rózsayJózsef1868.A magyar orvosok és természetvizsgálók 1867. augusz-

tus 12-től 17-ig Rimaszombatban tartott XII. nagygyűlésének történeti vázlata és
munkálatai.nyomtatottEmichGusztávmagyarakadémiainyomdásznál.

Bernáth,Josef1885.Mineralwasser und Badeorte Ungarns.
Bolemanistván1887.Fürdőtan.Budapest,Franklin-társulatkönyvnyomdája.
Bolemanistván1884.A fürdőtan kézikönyve.igló,schmidtJózsefkönyvnyomdája.
Boleman istván 1896. Magyar fürdők és ásványos vizek. Budapest, magyar Balneológiai

Egyesület.
Borovszky samu 1904. Gömör-Kishont vármegye. Magyarország vármegyéi és városai.

Budapest.Apollo.
chyzer kornél 1885.Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei. sátoralja-Ujhely, nyomtatott a

zemplénnyomdájában.
cmorej,Július–Potočná,Eva2012.kúpeleodviatečasom.Poprad,region.
Egészségügyi Értesitő.1894.április15.ii.évf.8.sz.
Fodoroszkár1903–1904.Fürdők és nyaralóhelyek.kiadjaadunántúliközművelődésiEgylet.
Fürdői lapok.1873.július13,i.évf.8.sz.
Fürdő és Turista Ujság.1892.május15.2.évf.8.sz.
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1903. évre.rozsnyó,nyomtatottGörbicsésBauerki-

adóknyomdájában.
Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre.rimaszombat,nyomtatottlévaiizsókönyv-

nyomdájában.
Hohlfeldlajos1898.Fürdői almanach az 1898. évre.A„nemzetközifürdő-lapok”kiadóvállalata.
HunfalvyJános1867.Gömör és Kishont leirása.Pest,nyomtatottEmichGusztávnyomdásznál.
kassaiállamiTerületilevéltár.rozsnyóikihelyezettrészleg.Fond:rozsnyóvárosmagisztrátusa

1323-1922.
kitaibelPauli1829.Hydrographica Hungariae.Pest.
kovácságnes2008.Rozsnyó.Pozsony,madách-Posonium.
Közegészségügyi Kalauz.1888.május15.10.évf.10.sz.
lengyeldániel1853.Fürdői zsebkönyv.Pest.
Magyar Balneológiai Értesítő.1911.november.iv.évf.11.sz.
Magyar fürdők lapja 1905.
Magyar Fürdő Kalauz 1909.Tata,magyarFürdőkalauzkiadóvállalat.Englanderéstársanyom-

daiműintézete.
magyarországoslevéltár.rimamurány-salgótarjánivasműrt.okmánytára(z366).
Magyar Fürdő Kalauz 1909.Tata,magyarFürdőkalauzkiadóvállalat.Englanderéstársanyom-

daiműintézete.
Magyar Fürdőkalauz 1910.iv.évf.Tata,magyarFürdőkalauzkiadóvállalat.Englanderéstársa

nyomdaiműintézete.
Magyar Fürdőkalauz 1911. vi. kiadás. Tata,magyarFürdőkalauzkiadóvállalat.Englanderés

társanyomdaiműintézete.
marikovszkyGeorg1814.Physische und analytische Beschreibung aller Mineralquellen des löbl.

gömörer und Klein-Honther Komitats.lőcse.
Nemzetközi Fürdő-Lapok.1898–1900FÓ
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Orient et occident.1893.május15–31.2.sz.
Polónyikároly1891.Rozsnyó. Klimatikus gyógyhely.rozsnyó,kovácsmihálykönyvnyomdája.
Rozsnyófürdő 1918.Fürdőkalauz.Budapest,nyomda:légrádytestvérek.
Wachteldávid1859.Ungarns kurorte und Mineralquellen.oedenburg.

Afelhasználtsajtótermékek

dobsinaésvidéke,1911–1918.
Gömör,1893–1894
Gömör-kishont,1880–1918
Gömöriközlöny.1878
GömöriUjság,1910–13
murányvölgye,1912–14
napiközlöny,1867
rozsnyóiHíradó,1880–1918
sajóvidék,1898-1914
vasárnapiUjság,1864,1904

évA kErényi
liFE in THE sPA rEsorTs oF GÖmÖr in THE 19TH cEnTUry 7.All THE roAds lEAd To rozsnyó

The spa situated only about 15 minutes walk and 2 kilometres far from the
episcopaltownofrozsnyó,inaromanticenvironmentalongtheBánréve–obsina
railway,protectedfromtheroughnorthandnorthwestwindbyforestry.itcannot
beamerecoincidencethatmanyauthorsofspecialliteratureonbalneologyhad
found inspiration from the beauty of this unique natural environment
encompassedbyironmines.Anadvertisementpublishedin1903describedthe
spainaveryromanticway:“hecsucsomivalley,wherethespaissituated,isthe
mostbeautiful,mostromanticspotofGömörcountydrawingnortheastfromthe
townofrozsnyólyingatthefootofthePozsálómountain,inthegorgeoussajó
valley.Thespahasbeencentreofnaturalbeautiesandtouristattractionstypical
fortheregion.Girdledbyhardwoodandpineforests,enrichedbytinklingcreeks
andbrookswithmagnificentwater,thespacanclaimdust-freeairrichinozone
andpleasant,extensivewalkingpaths.”Thankstoitsbloodbuildingclimate,the
spahadequallybeenapopulardestinationofthelocalcitizenryasaforestand
amountainclimatichealth resort. it isa regrettable fact thatafter thesecond
WorldWar, the spabegan to downgradeand its buildings later only served as
private residents and other enterprises. The thermal resort of rozsnyó is still
standingunscathed,but it is empty,having lost itsquest longago,and itsold
splendour,similarlyasmanyotherspas inGemer,hasonlybeenpreservedon
postcardsdatingbackonehundredyears.
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GAUcsík isTván

Hiányzófejezetek.AdalékokHegysúr
középkoritörténetéhez

isTván GAUcsík 908(437.6)
missingchapters.contributionstothemedievalHistoryofHegysúr 81`373.21

94(437.6)

keywords: localhistory,themiddleAges,propertyconditions,villagestructure.

AtanulmányHegysúrkoraitörténetétnemkívánjaésarendelkezésreállótársadalom-
tudományitudásbázis,atörténetiésrégészetikutatásoknémelyikesetbenesetlensé-
ge,néholellentmondásosságamiattnemistudjarészletekbemenőenfeltárni.Ameg-
közelítésmásjellegű,összehasonlítóéskritikai.Akoncepciómatarendelkezésreálló
korlátozottszámúésmármindenbizonnyaltovábbnembővülőforrásokdeterminálták.

Boncasztalrakerülnekasúrhelynévvelkapcsolatosetimológiaimagyarázatokés
legfőképpenabesenyőésószlovákeredet kérdésköre.nem foglalkozomabesenyő
törzsgenezisével,politikaiközösségével,államalakulatával,ahonfoglalástkiváltósze-
repével,amagyarhatárvédelembenbetöltöttszerepével.Ezekamagyarhistoriográfiá-
bankellőenfeldolgozottkérdések.áttekintéstnyújtokahegysúriéskörnyékbelirégé-
szetifeltárásokeredményeiről,aközségtekintetébeninkábbazeredménytelenségeiről
ésellentmondásairól.Foglalkozomaszélesebbsúriközépkoritelepülésfejlődésmáig
nyitottkérdéseivel.

Hogyakiúttalanságbólkiutattaláljak,egysokkal„életközelebbi”éselfogadhatóbb
kontextusbaágyazomatelepülésinkábbhomályos,mintjólkörvonalazhatóközépkori
évszázadait.Ahegysúrifaluszervezetbeintegrálódottvagyamellettlétezetttovábbisúr-
falvakat és a birtokviszonyokat próbálom feltérképezni. megállapításaim a legújabb
szlovákésmagyarrégészetiéshelytörténetikutatásokeredményeiretámaszkodnak.

Tudatosítom,hogyazígykialakított„szellemiépítmény”számoshiányossággalren-
delkezik,hiszenaszerző–nemistitkolja–nemmediavelista,csupánamúltelkötele-
zettkutatója,akiegyjózanabbhelytörténetimagatartástpróbálelplántálni.

Alejjebbkifejtettszemléletreményeimszerintelőrelendíthetiasúrnevűtelepülé-
sek,különösenHegysúrközépkoritörténeténekavizsgálatát.

Etimológiaagyaglábakon

Amagyarhistoriográfiábanasúrhelynevekkelkapcsolatbanalegdivatosabb,19.szá-
zadihagyományravisszavezethetően,akétvilágháborúközötterőteljesen tematizált
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1 Abesenyőkérdés irodalmatekintélyesésszerteágazó.A10–11.századtólmagyarországra
költöző,majdgyorsanasszimilálódó,katonaisegédnépkéntharcolóbesenyőktelepeineka
behatárolásaéskiterjedésükazonosításaagyéradatokmiattnemlehetséges.Ezzelszem-
benacsallóközjelenikmegbesenyő–némelyikszerzőnélkiváltságosésszintekompakt–
szállásterületként. Egyedüli érvként a besenyőnek tartott telephelyek, falvak szerepelnek,
melyekrégészetileg,okiratilagalánemtámaszthatók(karcsa,Padány).vö.példáulBelitzky
1937,59.,86–87.,62–63.,75–78.p;Györffy1971,281–288.p.;PálócziHorváth1988,
127.p.
ortvayTivadarszerint„Asúrnevűhelyekpedigvalószínűlegasúrbesenyőnemzetségtőlvet-
tékelnevezésüket,melyehelyeken,valamintapozsonyiésnagyszombatijárásokbanfekvő
Hegy-,Péntek-ésnemes-súrbantelepedettle.Avarra-súr(tulajdonképpenvárasúr)elne-
vezés talán onnan származik, hogy itt valaha vár lehetett, melynek azonban ma nyoma
sincs.”(ortvay1898,222.p)
Egy másik fantáziadús fogalmazás szerint „súr vagy Assur, német krónikások szerint a
magyarokegyikkirálya,vagyisvezérevolts955-benBulccsal,Botonddaléslehellelegyüttő
intézteamagyaroknaknémetországbavalóbetörését.Pajzsánezüstkeresztetviselt,melyet
azaugsburgicsatavesztésutánEberhardgróf,azebersbergiváruraelvetttőle,hogyegyházi
ékszereketkészíttessenbelőle,őtmagátpedigfogolyvezértársaivalegyüttHenrikhercegnek
adtaát,kiőtregensburgkeletivárkapujaelőttfelakasztatta.”(Pallasnagylexikona,1897,
272.p.)
Azortvay-féleésakésőbbi fabulációk legfontosabbépítőelemesúrvezérszemélye,akia
magyartörzsekbajorországifosztogatóhadjáratábanvettrésztésa955-ösaugsburgicsata
résztvevőjeésvesztesevolt.Atöbbivezérrel,léllelésBulcsúvalegyüttőtisregensburgban
végeztékki.Acsatalefolyásávalésakatonaiösszecsapáskörülményeivelújabbannégyesi
lajosfoglalkozott.Tanulmányábansúrvezérbesenyőkilétérőlésazesetlegesbesenyőszö-
vetségescsapatokrólszósemesik.(négyesi2003,206–230.p.

2 A település 1927-ben kapott szlovák megnevezést: Hrubý Šúr. (majtán 1998, 106. p.)
nagyszombat és szered közöt, a vágmellett négy súr nevű település található (nagysúr,
nemessúr,varrasúr,valtasúr).Aszentgyörgymellettimocsaras,lapályossúr,melyvédettter-
mészetiterület,egyrégebbitómaradványalehet.veszprémmegyébenszinténtalálhatósúr
nevű település.Azanalógiákkifejtésévelnemfoglalkozom.Egyébként is tévútravinnének.
(Borovszky1904, 6. p.; Pántocsek1907, 183. p.; lelkes1998, 427., 424., 627., 630. p.
Magyar Nagylexikon 1999,337.p.)
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ésa20.századvégéremárszinteelfogadottbesenyőeredethangoztatása.1Annakelle-
nére,hogyezszámosproblémátvetfelésezekreegyikszerző(értelmező)semnyújtott
megnyugtatómagyarázatot,inkábbazadatokújrafűzésévelújkonstrukciókatalkotott.

Aföldrajziszótáraknémelyikcikkének,főlegabizonytalaneredetűtelepülésnevek-
nekegyiknagyveszélye,hogypontatlanadatokraépítve,aszaktudományokrészada-
tait vagy szakmai vitákon keresztül nem esett, esetleg „kinyilatkoztatott” téziseit
készeknekésmegdönthetetleneknektekinti.Azokatszéleskörbenterjeszti,ígyhozzá-
járul „kanonizálódásukhoz.”Ugyanakkoraz is tény,hogyaszótárakszerkesztőinem
reflektálhatnaka tudományágakonbelüli sokesetbenévtizedekalatt sem lezárt,és
csakburjánzó,szövevényesséválókérdésekre.

Hegysúr2 esetébeneznyilvánvaló.Akisslajos-féleföldrajzietimológiaiszótárvisz-
szatükrözieztazállapotot.AHegysúrszóösszetételmásodiktagját„puszta”,pontosab-
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3 máranyelvcsaládtekintetébeneltérővélekedésekkeltalálkozhatunk.némethyGyulaszerint
valószínűleg (sic!) bolgár-török eredetű népnév/méltóságnév. (némethy 1991, 29., 259.,
261.p.)

4 kiss1988b,503.p.kissetimológiaihasonlóságotvonnéhánysúrnevettartalmazótelepü-
lésnévközött(Beregsurányt,nagysúrt,Pénteksúrt,súrdotészsúrtemlíti).

5 némethy1991,81.,85.p.PálócziHorváthAndrásnálacsurváltozat,melybőlasuralakult,
máreredetibesenyőhelynévkéntszerepel.PálócziHorváth1989,32.p.

6 vörös lászló árnyalt áttekintést nyújt az ószlovák kategóriáról, etnicitás és nacionalizmus
kapcsolatáról,ésarólukfolytatottvitákról.(vörös2010,88–93.p.)

7 Györffy György, aki a besenyőkérdés egyik legszakavatottabb kutatója volt, 1940-ben úgy
látta, hogy „súr helyneveink és személyneveink idevonása még nem egészen világos.”
némethy Gyula 1991-benmár továbbment. reflektálva Györffyre, kategorikusan fogalma-
zott:„énviszontúgylátom,hogynincsenmásmegoldás.”(Györffy1940,440.p.;némethy
1991,260.p.)
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bannem jelöltszemélynévbőleredezteti, „magyarnévadással.”AHegyelőtaga falu
kis-dunamellettiföldrajzihelyzetérevonatkozik,tehátegyhalomvonulatonelhelyezke-
dőtelepülésreutal,amianyilvánvalóföldrajziadottságbólszármazótény.(kiss1988a,
581.p.)Aszótáregymásikhelyenutalasúrszóvalószínűsítettésvitatotteredetére,
melyszerintlehettürkeredetű,3 ésačur méltóságnévbőlszármazhat.Amagyarnyelvű
irodalombantaláncsakittjelenikmegaszláveredetgondolata.Eszerintašurъ szóból
alakulhatottki,melynekjelentése’afeleségfivére,sógor.’4 Ezakiss-félemegállapítás
azonbanminthaellentmondananémethyGyulaszinténmerészértelmezésének,aki
éppenasúrszerintebesenyőjelentésébena’sógor,sógornépét’vélifelfedezni,mely
egybenrégitürkméltóságnév.5

Alegújabbsúr-etimológiaegészenfriss,2013-bólvladimírrábiktollábólszármazik.
(rábik2013,54.p)Atézis inkábbafantáziabirodalmába,mintatörténettudomány
kereteibeillik.rábikasúrhelynevetószlováknaktartja,érdemirégészetiésnyelvészeti
indoklásnélkül.szerinteasúrtőzeges,mocsaras,árvizekkelsújtottterületetjelent(ez
eleve ellentmondmásikmegállapításának,mely szerint ez a helynév egymeg nem
nevezetttörzsiszállásterületelnevezése).Asúrmegnevezésalattolyanelképzelt,szé-
lesebb földrajzi és települési egységet feltételez, melynek részét képezték szenc,
Boldogfa,réte,Báhonyés további falvak is.koncepciójábanvisszaköszönahiggadt
szlováktörténésziközegbenéleskritikaalávontterritórium-nyelvdichotómiais,mely
nemzeti jellegű csoportszerveződéseket, ebben az esetben a helynéven keresztül
ószlovákotfeltételez,sőtevidenciánaktartaközépkorban.6

A súr helynevek tekintetében történeti-etnikai érvekkel operálni, új etnicizáló
magyarázatokatalkotnimeddővállalkozás.inkábbismereteinkkorlátozottságávalkell
szembesülnünk.7 Erreésatudományosmértéktartásszükségességéreajelesnyelvtör-
ténészésszlavistakniezsaistvánmár1937-benfelhívtaafigyelmet.Anyelvészetered-
ményeiegyszerűennemhasználhatókfelatörténetiáltalánosításokhoz.Egyhelynév-
bőlsemmiféletudományosanmegalapozotttörténetikövetkeztetésnemvonhatólea
településnépességére,etnikumáravonatkozóan.kniezsaazzal isérvel,hogyhasúrt
nembesenyőnépességnevezteel,akörnyékbelivíz-ésdűlőnevekbenabesenyőnév-
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8 kniezsa1937,323–337.p.kniezsamegállapításaiGyörffyegyikáltalánosítógondolatának
akritikájakéntisfelfoghatók.vö.Györffy1940,432.p.Besenyőetnicitástpróbálbizonyítani
a helyneveken keresztül több szerző: Pálóczi 1996, 13. p.; marek 2003, 193–202. p.
Evidenciakéntszerepelasúrhelynév–avágsellyemellettiAlsó-,középső-ésFelső-súrese-
tében–mint„régiszemély-,törzs-vagyméltóságnév”,besenyővonatkozásokemlítésenélkül
BlaskovicsJózsefnél.(Blaskovics1993,23.,340–341.p.)

9 Az általánosításra épülő régészeti értékelések információs értéke a nullával egyenlő.
Hegysúrral.Witgrúber2008,10.p.
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adásnakmegkellettvolnamaradnia.nemisszólvaarról,hogyszemélynévként,mint
divatnevet,másetnikumúszemélyisfelvehette.8

Arégészettanúbizonyságaéskérdőjelei

AHegysúrkörnyéki vidék régészeti feltárásaesetlegességeellenéreszámosértékes
lelettel gazdagította ismereteinket.A vidékdomborzata, vízrajzi képe, vegetációjaés
állatvilága mára alapvetően megváltozott. Az egykor kacskaringós folyómedrekkel
szabdalt, dűnés, öntéstalajjal, ártéri erdőkkel, tölgyekkel rendelkező táj a századok
soránkultúrtájjáalakultát.(Bazovský2008,7.,120–121.p.)Hegysúresetébenaszán-
tóföldi művelés kiterjesztése során a talajrétegek nagymértékben megváltoztak, a
közép-ésújkorileletanyagkárosodott,sérült,megsemmisültvagyéppenösszekevere-
dett,tehátaközség,illetveterületéneklegkorábbitörténetérőltöredékesismereteink
lehetnek.

A falu területeanépekországútjánfeküdtés folyamatosan lakottvolt.Azókortól
számosnéphagyománya,kultúrájanyomtarábélyegétaHegysúrkörnyékitájra.9 Elég
megemlíteniaz1954-benfeltártgazdagtárgyianyagrautalóréteibronzkorifejedelmi
sírtnyolckisebbsírralahalstattiidőszakból,akalenderbergikultúrakerámiáit(könig
2003,42–43.p.;Čambal2008,82.,84.p.)ésaboldogfaibronznyílhegyeketéscsa-
tokat. (Čambal 2008, 80., 82. p.) szencen szkíta-trák temetőket és egyéb leleteket
(nyílhegyek,kerámia)találtakazún.vekerzugikultúrából.(Čambal2008,92.,96.p.)
Boldogfánszinténszkítanyílhegyekkerültekelőafelszínigyűjtéssorán.(Čambal2008,
94.p.)Akeltákbetelepedésrőlvallanakakülönbözőszencivárosrészekbenelőkerült
tárgyakésaszencmártonbanfeltárttelephelyleletei.(Čambal2008,104.,114.p.)

A lenczérdombon 1960-ban római kori germán temetőegyüttest dokumentáltak.
68égetésestemetkezésűsírhelyettártakfel,degyengeleletanyaggal.Atöbbévtizede
zajlómélyszántásnagymértékbenkárosítottaamindenbizonnyalpáratlanjelentőségű
lelőhelyet.Ahelyilakosokugyanismára19.századvégétőlszámostárgyat,ezüstpo-
harat,vágó-ésszúrófegyvereket,agyagedényekettaláltak.Ezeksorsaazonbanisme-
retlen.AfeltárástvégzőTituskolník300–400-rabecsülteazeredetisírhelyekszámát.
Aleletekarómai-germánkereskedelmikapcsolatokrólnyújtanakérdekesinformáció-
kat,hiszennagyszámbankerültekelőarómaiBirodalomterületérőlszármazóüveg-
tárgyak,bronzedényekésún.szkifoszok,kétfülűkülönbözőméretűagyagedényekgaz-
dag növénydíszítéssel. A legértékesebb egy jó állapotban fennmaradt bronzkatlan.
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10 könig2003,66–67.p.könig65feltártsírtemlít.Uo.66.Bartík2008,66.p.
11 Budaj2008,152–170.p.AszenckörnyékiéremleletekalaposáttekintéséreBudaj2013,9–

28.p.
12Pramene 1989,90.p.EzekafelületesésértelmezéseknélküliadatokkerültekbeHegysúr

elsőírásosemlítésénekalkalmábólkészültműsorfüzetbeéshonismeretikiadványba.Ezeka
hiányosésnemfeldolgozottleletek2009-benmáravarkoriakkéntjelennekmeg.Hrubý Šúr
é.n.[1995];Putz2003.;zábojník2009,93.p.vö.a150.oldalonatáblázatot,aholahegy-
súrilelőhelyekminősítése„valószínűlegsír,bizonytalantemető.”

13 könig2013,37.p.A32.oldalonrosszuljelölttérképtalálhatóaHegysúrésEgyházfaközti
lelőhelyről.
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(Bazovský2008,121–122.p.)Alenczérdombilelőhelyetalegújabbrégészetiösszeg-
zésazegykorinagyGalántaijárásmásodiklegjelentősebbtemetőjénektekinti.10

A rómaiak közeli jelenlétének széles körbenés a határokon túl ismert emlékea
románkoriboldogfairómaikatolikustemplomfalában1976-banfelfedezettszekunder
felhasználtsztélé,sírkő,melyQuintusAtiliusPrimusnakaXv.légióveteránszázadosá-
nak, egyben tolmácsnak és kereskedőnek állít emléket. (könig 2003, 70–72. p.;
Bazovský2008,124–125.p.Püspökinagy1980,7–32.p.)

A szélesebb régióban, szencen, rétén, Boldogfamellett ésmás helyeken feltárt
értékesgörög,kelta,dák,bizánci,rómaiésa13.századtólnagyszámbanfelbukkanó
középkoriéremleletekélénkgazdaságiéskereskedelmiéletre,katonaiösszecsapások-
ra,szövevényestársadalmikapcsolatokrautalnak.11

miahelyzetaszűkebbhegysúriterülettel(értemezalattajelenlegikiterjedését)?
milyenismereteketnyújtarégészetésmilyenösszefüggésekreirányítjaráafigyelmet?
végülafeltártleletanyagkapcsolódhat-eabesenyőtörzs11–12.századijelenlétéhez,
amiperdöntőbizonyítékulszolgálnaasúrhelynéveredetéhezis?

Hegysúron,illetveatőszomszédságában1952-benés1960-banzajlottakjelentő-
sebb régészeti ásatások, szerény eredménnyel. A zonchoz közeli csandal-dűlőben
szántássorán1952-bencsontvázassírokattaláltak.Ahelyiekelmondásaszerintfegy-
verekiselőbukkantakaföldmélyéből.Alelőhelyszisztematikusfeltárásáranemkerült
sor,ésaleleteksorsaismeretlen.Felszínigyűjtéscsak1960-banvalósultmeg,mely
soránembericsontmaradványok,gyűrűtöredékéscserépdarabokkerültekelő.Arégé-
szeka tárgyakatnagyonszéles időszakbahelyezik, a7–8.ésa10–11. századokra
datálják.Ugyanúgybizonytalanokésegybenértékelhetetlenekakerektóilelőhelyenfel-
tárt csontvázas sírok és a közelebbről nem azonosított állítólagos fegyverek leletei,
melyeketa8–11.századratestálnak.12 Alenczérdombon,háromhalmon(emelkedőn),
szinténaz1960-asásatásoksoránkerültekelőtöredékesleleteka10–13.századból,
melyek feldolgozatlanságukmiatt sajnos nem visznek bennünket közelebb Hegysúr
középkoritörténetéhez.Egyrészta10–11.századból18gyengeleletanyaggalrendel-
kezőcsontvázassírraakadtak,másrésztegy12–13.századitelepülésnyomaitfedez-
tékfel.(Pramene 1989,91.p.)Alenczérdombonszisztematikusanfelnemtártfalu-
helyet Tomáškönig a13. század közepe előtt elpusztult falvak csoportjába sorolja.
Feltételezi,forrásanyagranemtámaszkodva,hogya10.századvégénkeletkezett.13

Aszencijárásközépkoritelepülésfejlődésévelfoglalkozó,régészetifeltárásokered-
ményeitösszefoglalólegújabbtanulmányTomáškönigtollábóltalánközelebbviszben-
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14 könig2013,33.p.l.méga32.oldalontalálhatópontatlantérképet,melyalelőhelyekésa
községeelhelyezkedésétmutatja.csandaléskerektóa44.oldaloncsupánkoraközépkori
lelőhelyekkéntszerepel.vö.mégzábojník2009,30.,32.,39.,79.,88–89.p.zábojníkrela-
tivizálóhangnembenhangsúlyozzaazavar,avar-szlávéstöbbikategóriaszakmaijelentését.
viszonylagosanegységestárgyikultúraképviselőirőlbeszél.Uo.12.königmegállapításaival
szembenlásda12.jegyzetet.

15 nevizánszky2007,23.,111–116.p.Abesenyő régészetianyaggalkapcsolatbanhasznos
információkatnyújtottnevizánszkyGábor,akinekezútonfejezemkiköszönetemet.
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nünketahegysúriterületrégészetivonatkozásainakjobbmegértéséhez,demégisfel-
tételezéseketközvetít.

Eszerintakoraközépkorhajnalán,akis-dunatérsége,alongobárdokelvonulását
követőenazavarkaganátushatárterületévévált.könig,Jozefzábojníktézisétátvéve
a hegysúri területen a csandali és kerektói lelőhelyet – közelebbi érvek nélkül, az
immártöbbmintfélévszázadanemértékeltrégészetianyagotmegkerülve–ismeret-
len lakosságúnak tartja.csakisáltalánosságban fogalmazhat:eza lakosságazavar
birodalomterületénélt(élhetett),miközbenazavarjelenlétreésaszláv-avarkontaktu-
szónára vonatkozó komolyabb bizonyítékként a feltárt birituális temetkezési helyek,
illetvetöredékeslovassírokon(csataj,cseklész)kívülnincsarégióban,ahegysúrikét
lelőhelypedigproblematikus,illetveszakmailagfeldolgozatlan.14

Afentiproblémakör,tehátaszenckörnyékitelepülésekkülönféleváltozataia7–
10. században, az ismeretlen vagy régészetileg jobban ismert kultúrák/etnikumok
betagolódásavalamilyentörzsi-fejedelmipolitikaiközösségbe,forrásszintenjelentősen
behatárolt és óvatos következtetések megvonására késztet. summa summarum:
kristóGyulaegyikgondolataparafrazálható,amiteredetilegamagyar régészettudo-
mánynak címzett a törzsi lét és törzsi egység fogalmairól: addig, amíg a régészeka
szencirégióravonatkozóannemtudjákmegnyugtatóan,„belsőismérveikszerint”elkü-
lönítenia7–11.századigermán,avar,szláv,magyarleletanyagot,nehezenbeszélhe-
tünk„egységes”népekről,kultúrákról.(kristó1983,439.p.)

végezetülelérkeztemaválaszadáshoz.Jelenlegiismereteinkszerintaszencirégió-
bannemkerültelőabesenyőnéppelkapcsolatbahozható lelet.Ezannál isérdeke-
sebb,mertamaiszlovákiaterületéneznemegyedijelenség.Azegyedülibesenyőként
azonosítható tárgyi emlékabajcs-farkasdpusztaimerev szájvasú zabla,melyerdélyi
párhuzamokatmutat.15

Tehátazegyikoldalontornyosulnakabesenyőtémávalfoglalkozópublikációkésa
felépített, de a régebbi koncepciókat továbbhagyományozó értelmezések, a másik
oldalon pedig a szerény tárgyi anyagot felmutató, számos kérdést felvető régészeti
kutatásokeredményei.

Egytelepülés-ésbirtokrekonstrukciókísérlete

nyitott kérdés marad a mai Hegysúr középkori településfejlődése. A források több,
összesen nyolc súr nevű, megkülönböztető előtaggal ellátott falvat említenek a
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16 Felbukkanmégegysúr-variáció1407-ből(csenkeszsur-i),debizonytalan,hogykülönfalura
utalnaazadat.Taláninkábbasúr-földvalamilyencsenkeihatáráróllehetszó:„1407-benszó
esikcsenkeszsur-iGálfiamiklósésazegyházassurinemesekföldjéről.”Házi2000,327.p.
csenkérevonatkozóanuo.223.mályusz1958,77–78.p.vladimírrábikanakronisztikusan
azonosítjaasúr-földetamaifaluhálózattal,sőtforrásokranemtámaszkodvaannakszéle-
sebbkiterjedtségéreutaléssűrűnemlegetegyfajtaközelebbrőlnemazonosítottsúritörzste-
rületet(šúrskekmeňovéúzemie).Atanulmánybanközölttérképegyértelműenhibás.(rábik
2013,51–52.,61–62.p.)

17 HáziJenőteszemlítéstegy1291-bőlszármazóbirtokmegoszlásról,melytalánerreaterület-
re vonatkozhat: „Az esztergomi káptalan előtt egyfelől András fiamihály ispán és András
ispánfiai,Andrásésmátyás,valaminttávollevőtestvéreleustáchnevében,másfelőltestvé-
re,Tamás ispánfiamoghamagaés távollevő testvérei,TamásésAndrásnevébenPaska
nyitrai püspökkel egyetembenbirtokaik felettmegosztoztak,melyek között5sur falu volt
található.”(Házi2000,325.p.)

18 Az általános társadalom- és egyházszervezési jelenségek leírásához l. szabó 1966.;
körmendy1986,117.p.

19marsina1987,293.,352.,353.,378.,384.p.Azokiratok1253.március12.,1255.de-
cember6.,1255.december13.,1256.október6.,1256.november6.datálásúak.Amegye-
monográfiaaz1256-oselőfordulástemlíti.(Borovszky1904,70.p.)

20Házi2000,325.p.HáziJenőtovábbisúricsaládnevűszemélyeketisfelsorol.Uo.325–329.
21 Pozsonyvármegyéreésavárispánságral.steinhübel2013,3–28.p.Ahadiszolgálatottelje-

sítő,valamelyikhűbérúrnakvagyéppenamegyésispánnakalárendeltszerviensekrel.bőveb-
benFügedi1992,56–59.,65.p.
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körmösd,zonc,nagymagyaréskis-dunaáltalhatárolttérségben(Alsósúr,középsősúr,
Felsősúr,Egyházassúr,Hegysúr,nádassúr,nánasúr,Pénteksúr).16

Hegysúrlegalábbisháromkistelepülésből(Alsósúr,középsősúr,Felsősúr)szerveződ-
hetett, azok összeépülésével alakult ki? szomszédságában Egyházassúron és Péntek-
súronkívülmégkétfalu(nádassúr,nánasúr)létezettmára13.századvégén,vagyazok
későbbjötteklétre?17 Esetlegasúrnevűterületen,melynekegyház-igazgatásiközpontjává
Egyházassúrválta13.századelsőfelében,vándorlófalvakkalvandolgunk?Holhelyez-
kedtekelezekatelepülések?némelyikelnéptelenedett,újratelepült?milyenszerepetját-
szottanemzetségitelepítésipolitika?18 inkábbakérdések,mintaválaszokhalmozódnak.

Felsősúr/Hegysúr,illetveAlsósúr,középsősúr

AHegysúrravonatkozóelsőírásosemlítés,melyazelsőbirtokostésaszélesebbswr
földet jelzi (Bolchmagnum de swr), 1245-ből származik. Az okiratot azonban,mely
Borsa birtokleírását tartalmazza, a szakemberek hamisnak tartják, és keletkezését
1439előttredatálják.(marsina1987.141–142.novák2005,59.p.)Akésőbbibirtok-
összeírásokban1253és1256között fordulelőújraaneve(Bolch, filiomatthiaede
sur,illetveBolchfiliusmathiealakokban).19 Amúlthomályábóllépnekkiasúrelőnevet
viselőszemélyeksuriivánkaésBölcs(1256),surivalkunlányaAglent(1272)éssuri
Woynusfiai,Jakab,JánosésAndrás(1279).20

Hegysúr,illetveelődfalva(i)apozsonyivárispánságrészétképeztékéskirályivárjob-
bágyoklakták.Asúrfalvakbana13.századvégénmindenbizonnyalkialakultavárjob-
bágyokmellettanemességútjáralépőszerviensekkislétszámúcsoportja.21
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22 AklarisszákPozsonymegyébentöbbbirtokkalrendelkeztek.
23 „Pelseuch-i Bubekdetre nádor Forgach (dictus) Pétermesternek aHegsur-i királyi népek

nevébenelőadottpanaszáraamelyszerintazóbudaiapácákJanok-iofficialisa:Péterdiák
quandaminsulamHomokzygethvocatamaddictamvillamregalempertinentumháromév
előttJanokfaluhozcsatolta,Pozsonymegyeközgyűlésénamegyeelöljáróságaésassessorai
esküalatttettvallomásaalapjánbizonyítja,hogyazapácákrégtőlfogvaHomokzygethbirto-
kosai, Janok-i jobbágyaik jogcíme azonban ismeretlen.” (mályusz 1951, 683. p.) A forrást
említiHázi2000,327.p.AHomokzygethalatthomokostalajú,vízzelkörülvettterületetért-
hetünk.vö.Hoffmann2010,190.p.

24 Házi2000,326.p.Asúr-földmagyarhatárleírásábanisszerepel1345-ben.Uo.125.
25 AzElefántiakleszármazásitáblázatáraFügedi1992,166–167.p.
26 BaziniGyörgypozsonyifőispánvolt.(Borovszky1904,675.p.)
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Hegysúrelsőhitelesenalátámasztottírásosemlítése1399.november14-rőlszár-
mazik,melyegymásfélévtizedigelhúzódóbirtokviszályraisfénytderít.Ahegysúrivár-
jobbágyokazóbudai klarisszák22 birtokilletőségét vitattákHomokzygethhatárában.23
Egy másik forrás érzékelteti a sur föld nagyobb kiterjedtségét, hiszen a határával
magyarfaluvoltszomszédos.24

valószínűlegAlsó-,középső-ésFelső-súrravonatkozikaz1411-esbirtokfelsorolás,
melysurt,középsősúrtéskissurt,arátótnemzetségbeliElefántimátyásfiaistvánfia-
inak,lászlónak,mihálynakéssimonnak25 abirtokaittartalmazza.AzElefántiakazon-
ban már korábban birtokosok voltak a három súr faluban. 1379-ben tiltakoztak i.
lajosnál itteni birtokaik királyi lefoglalása miatt. súrt 1387-ben Elefánti mátyás fia
istvánéstársaibirtokolták.(Házi2000,326.p.)AzElefántiakterjeszkedésekézenfek-
vővolt,hiszenaközeliEgyházassúrta13.századvégénkirályiadománykéntkapták
ésaháromsúr faluban találhatóbirtokrészeiketBala várjobbágy fiaitól vettékmeg,
melyetkésőbb1408körülbővíthettek.(Fügedi1992,130–131.,154.p.)

1413-bansurháromfalutalkotott.zsigmondkirályezeketabirtokokatsuriroland
JánosmagtalanhalálautánelzálogosítottaPoznanimusticiusnak2300forintért.Asur
helynevetalátámasztjaegypontosföldrajzileírásis1413-ból.surt,melyekkorkirályi
birtok volt, várjobbágyok lakták, akik az óbudai apácák Homoksziget nevű birtokát
Alsójányokhatárábanelfoglalták.zsigmondafoglalásttörvénytelennekminősítetteés
abirtokvisszajuttatásárólrendelkezett.Akétkissurt(tehátkissurésamindenbizony-
nyalszinténkisebbfaluAlsó-súr)Egyházassúrral(Egyházsurkéntemlítve)együtt1419-
ben Poznanimusticius (semptei várnagy?) zálogba adta gróf Bazini Györgynek26 hét
évre10500forintért.(Házi2000,327.p.)súrkirályibirtokként,illetveazóbudaiapá-
cáknak elzálogosított birtokaként jelenik meg 1423-ban, mikor a határában
szentandrássúrtemlítik (emellettakétkissúr feleJugafiaJánostulajdonátképezi).
(Házi2000,328.p.)

FelsősúrPénteksúrralegyüttegy1441-esoklevélbenisfelbukkan.Ekkori.Ulászló
királyarozgonyiaknakadományozta,akiknekaszomszédaiaszentandrássúricsalád
tagjaivoltak.Úgytűnik,hogyFelsősúrHegysúrralazonosítható,mertaz1440-esado-
mányozásmégFelső-súrkétemlíti. (Házi2000,328.p.)TízévmúlvaHunyadiJános
HegysúrésPénteksúrbirtokában1450-benrozgonyiGyörgyötésrozgonyiistvánfiát
sebestyéntmegerősítette.1474-benbukkanfelszakálorbánneve,akiamáigHegy-
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27 Borovszky1904,70.p.AsaághicsaládamaksayFerencnélemlítettságicsaláddal lehet
azonos. A ságiak szerinte Pozsony megye vezető középbirtokos családjai közé tartoztak.
(maksay1990,578.p.)

28novákveronikaisfelhívjaafigyelmetasúr-anomáliákra.FelsősúrkéntazonosítjaHegysúrt.
(novák2008,71.p.)

29 Engel 1995.; maksay 1990. Pozsonymegye birtokviszonyai (térkép) és 598. Az 1549-es
összeírásbanHegysúrPénteksúrralészonccalszerepelegyütt.Összesen12adózóportát
adottaháromfalu.

30 Ennek a régi bevezető útnak amaradványama is azonosítható a községben. Az első és
másodikvilágháborúsáldozatokemlékművévelszembenimellékutcárólvanszó.

31 A Habsburg Birodalom történelmi térképeinek digitalizált tartalmaiban Hegysúr könnyen
kikereshető. vö. http://mapire.eu/hu/map/collection/firstsurvey/?zoom=16&lat=48.1711
5&lon=17.41944(Utolsóletöltés:2015.augusztus25.);http://mapire.eu/hu/map/collecti-
on/secondsurvey/?zoom=16&lat=48.16973&lon=17.42129(Utolsóletöltés:2015.augusz-
tus 25.); http://mapire.eu/hu/map/hkf_75e/?zoom=14&lat=48.17019&lon=17.439
(Utolsóletöltés:2015.augusztus25.)
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súron élő szakál család egyik őseként azonosítható.neki Alsóborsánál volt birtoka.
(Házi2000,328.p.)

AlsósúrésFelsősúrneveszerepelmégaz1553-asportálisösszeírásban.Akirályi
magyarországtárnokmesterénekBáthoriAndrásnakésaborostyánkőiuradalomtulaj-
donosának,amegyeegyiklegnagyobbbirtokosának,serédyGáspárnakekkor4-4por-
tájavoltafaluban.(Borovszky1904,70.p.;maksay1990,577.,580.,596.,600.p.)
középsősúrt1540-benemlítik,mikorcsorbaJánosabirtokátilyésháziilyésTamásnak
éstestvérének,valamintsaághideákimrénekésfiánakzsigmondnakadományozta.27

Továbbikutatásoknakkelltisztázniuk,hogyHegysúrelső,1399-esemlítésétköve-
tőenmiértmaradthasználatbana16.századközepénaFelsősúr(párhuzamos?)vál-
tozat, illetvemeddigmaradt fennazAlsósúr,középsősúrmegjelölés?28 Annyiminde-
nestrenyilvánvaló,hogyAlsósúr,középsősúr,Felsősúr/Hegysúra16.századközepén
közös pecsétlenyomót használt. Az 1544-ből származó pecsétlenyomónasiGillUm
TriUmsUrfelirattalálhatóésezközösigazgatásúfalurészekreutal.(novákováé.n.,
25.p.;novák2008,71.p.)Hegysúra14–15.századimagánföldesúrikiutalásokés
tulajdonváltásokutána16.századközepénújrakirályitulajdonbakerült.Apozsonyi
uradalomrészétképezte.29

Alsósúr,középsősúr,Felsősúr/Hegysúrföldrajzielhelyezkedésérea18–19.századi
úthálózatés településszerkezetalapjánkövetkeztethetünk.Azelsőkatonai felmérés
szerint,melya18.századmásodikfelérőlszolgáltatfontosadatokat,akésőbbminden
bizonnyalösszeépültfalubacsakPénteksúrirányábólmutathatókiegyfontosbe-,illet-
vekivezetőút.Ezajelenlegiskisebbhalmon,dombonfekvőfalurész,atöbbivelszem-
benmagasabbanelhelyezkedőegykoriFelsősúr30 (melyetmár1441-benHegysúrként
említenek)kerültoppozícióbaadomborzatilagalacsonyabban fekvő,amai templom
vonaláigkiépültközépső-ésAlsósúrral.Amásodikésharmadikkatonaifelméréstér-
képei,melyeka19.századiállapotokattükrözik,eztahosszúideigállandósulttelepü-
lésképet meggyőzően bizonyítják. Hegysúr további kiépülésére északnyugati és déli
iránybacsaka19.századutolsóharmadátólkerültsor.31
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32Wertner1910,466–468.p.csanádesztergomiérsekapozsonyikáptalannakazérsekitize-
dekbőljárónegyedrészeügyébenhatározottésemlítetteszentandrássúrt(1332.április26.)

33novákveronikafeltételeziazazonosságot.vladimírrábikellenbencsakaz1340-esnévvál-
tozatotközli(surecclesiasticalis)ésignoráljaamagyarnyelvűeket,melyekbőlpontosannyo-
monkövethetőatelepülésnevéneketimológiája.HáziJenőpéldáksorozatávalbizonyítjaaz
Egyházassúrfalunévésaszentandrássúrihelynévbőllettcsaládnévtovábbéléséta14–15.
században.rábik2010-es tanulmányábansem foglalkozikezzelazelőzménnyel.vö.Házi
2000,326–329.p.;novák2008,71.p.;rábik2013,51.p.;rábik2010,94.p.

34 Egy1454-esemlítésszerintEgyházassúrtemplomátszentAndrásapostoltiszteletéreszen-
telték fel,ésbirtokoskéntéla falubanszentandrássúri illésPéter. (Házi2000,329.p.)A
pozsonyiéskomáromifőesperességilletékességénekkérdéseEgyházassúrona13–14.szá-
zadbantovábbikutatásokatigényel.vö.kristó1988,339–340.p.

35 Pályafutásávaléstársadalmipozíciójávalfoglalkozik:Fügedi1992,170.p.
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szentandrássúr,Egyházassúr/Egyházfa

Egyházfaközépkoritörténeteszinténszorosanösszefonódikatöbbisúrfaluéval,sőt
templomoshelykéntközpontiszerepetjátszottavidéktársadalmi,gazdaságiéskultu-
rálisfejlődésében.

Wertnermórmár1910-benbizonyítottaEgyházfaazonosságátszentandrássúral.32
Ezatényaligvagynemkellőképpenkerültbeaszenckörnyékévelfoglalkozóhelytör-
ténetimunkákba.33 ElsőkéntmezőAndráspróbáltrendetteremteni,Wertnerretámasz-
kodva,1996-banaháromsúrmodelljének(Egyházassúr,Hegysúr,Pénteksúr)abeve-
zetésével.AszentAndrástiszteletérefelszenteltszentandrássúr1332-benemlítődik
villa sancti Andrae néven, és a pozsonyi főesperességbe tartozott.34 1390-ben
Eghazassurészentanderyaswr-kéntfordulelő,és1398-ramárEghazasfalu-kéntjegy-
zik. még majd száz év elteltével is él a kétféle megnevezés (zenthandraswr alias
Egyhazfalwa). 1407-ben ismét felbukkan az Eghazassur változat. Egyházassúr jelen-
tése’egyházassur/falu’,melybőlkialakultazEgyházasfalu,Egyházasfalvaésvégülaz
Egyházfa forma. mező András az ún. intra metas falvak kategóriájába sorolta
Egyházassúrt,Hegysúrt ésPénteksúrt. Ezeka településekegy határonbelüli birtok-
megoszlás vagy a lakosság széttelepítése következtében kaptak megkülönböztető
nevet.(Borovszky1904,540.p.;mező1996,54.,56.,57.p.;mező2003,36.p.)mező
Andrásújkeretbeemelteasúrfalvakértelmezését,helyesenmutatottráaregionális
egyházszervezetszerepérea településfejlődésben,azonbanHegysúrelődfalvaitésa
többifalut(nádassúr,nánasúr)nemvontabevizsgálódásaiba.

nánasúrhozhasonlóanittisafalunevérőlvettefelazegyiklegrégebbibirtokoscsa-
ládazEgyházassúri, illetveszentandrássúrielőnevet.1340-benEgyházassúrimihály
fiaAndrásbirtokrészéhezcsatoltákHermanfiamiklósföldjét.AzElefántiakHegysúrhoz
hasonlóanittisérvényesítettékbirtokjogaikat.Elefántimiklószalaiapát35 (ésistvánfia
lászló)1390-benköveteltékjogosbirtokukatafaluban,melyetPelczistvánbudaipol-
gárésAdorjánfalvicsolnokGyörgybirtokoltaktörvényellenesen.ráegyévrebeiktatták
őket birtokukba. Egyházassúrimihály fia Andrásnak és feleségének ilonának volt itt
udvartelke 1411-ben. Egyházassúr néhány birtokrésze (talán 14 telek) 1419-ben a
sempteiváruradalomhozkerültésmég1423-banisodatartozott.1421-benegycsalá-
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36 Engel1995;maksayFerenc1990.Pozsonymegyebirtokviszonyai(térkép).
37 mindenbizonnyalarrólakumpurdcomesrólvanszó,aki1279-ben40ezüstmárkáértmeg-

vásároltaazÚjvásár(vyuasar)nevűföldetazesztergomikeresztesektől.(szentpétery1961,
255.p.)

38 l.mégaz1474-esés1488-asadatokat:Házi2000,329.p.
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di ellentétre és gyilkosságra gyanakodhatunk. Egyházassúri János fia Jakab lánya
margitbevádoltaHermanháziHermanJánosfiát,miklóst,hogymegöltedankaJános
fiát,Pétert,akinekitestvérevolt.Elégtételkéntabűnösbirtokánakanegyedétkapta.
Egyházassúron1439-bennyolc jobbágytelketszámláltakössze,melyekEgyházassúri
miklóséi voltak. Az Egyházassúri család talán utolsó tagja lehetett,mert a birtokát,
mivelutódjanemvolt,Albertkirálykisfaludidemeterfiamihálydiáknakadta.Erzsébet
királyné1440-benBalázséteimihályfiainak,Pálnak,BenedeknekésJánosnakadomá-
nyoztaEgyházassúrt.szentandrássúriillésésfiai,mihályésistván1441-benvoltakbir-
tokosok.(Házi2000,326–329.p.)Egyházfaegytelkesnemesekkel1549-benserédy
Gáspárbirtokaitgyarapította.36

nádassúr

nádassúr nevea falu vízközeli, náddal benőtt helyzetéreutal. Amég földrajzilag be
nem határolt településről kevés írott forrás áll rendelkezésünkre. 1505-ben kereki
Aczélistvánkapottnádassúribirtokrészt,deeztalsóborsaichorbaAndrásésalsóbor-
saivizközyPálözvegye,Borbálaés János fianem fogadtákel. (Házi2000,239.p.)
1533-bancsorbaGergelyésPálfiaié,1540-benazillésházyakéésasaághyakévolt.
(Borovszky1904,70.p.)

nánasúr

Anánasúrra,melynekhozzávetőlegesföldrajzielhelyezkedésenádassúrhozhasonló-
anszinténismeretlen(amaiHegysúrésnagyborsaközöttlehetett),vonatkozóhíradás
1299-bőlegyrésztmagáraabirtokra, részbirtokosokraszolgáltatadatokat,másrészt
utal a névadóra is. A pozsonyi káptalan előtt lipold fia lőrinc, kumpurd ispán37 fiai
kumpurdésruich,valamintnanafiananamesterörökségkéntkapottsurfalujukat15
ezüstmárkáérteladták János fiainak,András ispánnakéschamának.nanamester
apjárólkaphattaezasúrfaluazelőtagját,egybenajóladatolhatóhelyikisnemesibir-
tokoscsaládanánasúrinevethasználta.(Házi2000,325.p.)Afalubana14.század-
bankétnagyobbrokoncsaládélt:anánasúriakésalőrincek.

nánasúri András fia lászló megfelezte nánasúrt 1371-ben rokonával, lőrinc fia
Pállal.Pál1383-bannánasúriAndrásfialászlóbirtokrészébőljáróleánynegyedet10
fehérmárkáértmegvette.Egyújabbnánasúri–lőrinc-földügyletrőlállrendelkezésünk-
re egy adat 1392-ből. A Borsamellettsúri András fia nánasúri János fia András fia
lászló4holdföldet4márkadénárértadtaelrokonának,lőrincfiaPálnak.(Házi2000,
326.p.)Aforrásegyértelműenjelzi,hogynánasúrazakkorikisborsáhozközel,annak
irányábanhelyezkedettel.38
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39 Engel1995;maksay1990.Pozsonymegyebirtokviszonyai(térkép).
40 Egyriasztópéldáral.somogyi2003.

nánasúr további oklevelesemlítése1400-ból származik.nánasúrimiklóspozsonyi
kanonokésanyjasebi70dénármárkáértzálogbavettetestvére,Tamásnánasúribirtok-
részét (mihályésTamásnánasúriPál fiai voltak). (mályusz1956,23.p.; zichy1888,
154–155.p.;Házi2000,327.p.)ApozsonyikáptalanréteiGyörgyfiátJánostbeiktatta
zálogjogon1407-benanánasúribirtokrészbe.1412-bennánasúrilászlólányai,ilonaés
katalinpereskedésutánmegkaptáknánasúrt54márka3forintlefizetéseellenében.A
birtokonmegisosztoztak.(Házi2000,327.p.)Újabbnánasúrizálogbirtokbeiktatására
kerültsor1463-ban.ApozsonyikáptalanbeiktattajogaibaFéliravaszGyörgyfiaJánost
JókaiGáspárfiaUlriknánasúribirtokrészébe(ittújraemlítődiknánasúrborsaihatára).
1496-bananánasúrihatárbanAlsóborsaiszüllőmihálynejének,dorottyánakésfiuknak,
Györgynekvoltbirtokrésze.(Borovszky1904,70.p.;Házi2000,329.p.)

Pénteksúr

Pénteksúrravonatkozóangyérebbadatokállnakarendelkezésünkre.Egy1316-osvagyon-
egyezség,melyszerintsuriPintik(Péntek)fiaistvánpereskedettchenefiaFarkasözvegyé-
vel,katalinnal,hitbérésjegyajándékmiatt.végül10márkábanegyeztekmeg.Pintiknek
kétgyermekétisfelsorolják,istvántésrózsát.Pénteksúr(Pynthekswr)errőlahelyibirto-
kosrólkaptaanevét.(Házi2000,325.p.;mező1996,54.p.)Pénteksúraquartáját(érseki
tizedekből származó negyedrészét) az esztergomi őrkanonoknak fizette 1335-től. (Házi
2000,326.p.)Afalua16.századközepénkirályibirtokvolt.39

Összegzés

Ezatanulmányegykisközségkoraitörténeténekugyanmozaikszerű,deazeddigiértel-
mezésekésarendelkezésreállóforrásokalapjánegyárnyaltabb,többszempontúvizs-
gálatáratettkísérletet.Ugyanakkortudatosítom,hogyaközépkoritelepülésszerkezet-
re,birtokviszonyokra,alokálistársadalmiszínterekrevonatkozóírottéstárgyiforrása-
inképpenasúrnevűtelepülésekrevonatkozóankorlátozottak,ezértamesszemenő,
kategorikuskövetkeztetésekkelóvatosankellbánni.

A közelebbrőlmegfoghatatlan személyi (törzsfő, vezér) identitásésa „vegytisztá-
nak”tűnő,dealapjaibankevertetnikai,törzsi,nemzetségiidentitások(esetünkbena
besenyő,részbenazószlovákelmélet)skrupulusoknélkülimegfeleltetéseatelepülés
nevéveltévútravisziamúltrólalkotottelképzeléseinket,ésakalandregényekingová-
nyosterületéretévedünk.Eznemszolgáljaamértéktartótörténelemszemléletkialakí-
tását,ésazegészségeslokálpatriotizmustzsákutcábavezeti.40

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a kellően alá nem támasztott, feltételes
módokbacsomagoltgondolatok,sőtkategorikusanmegfogalmazottszentenciákalel-
keshonismeretikutatókmunkájárahatnaknegatívan,nemkívántiránybatéríthetikel
azőszinténgondoltkezdeményezéseketésegysúlyosabbkövetkezménnyelisszámol-
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isTván GAUcsík
missinG cHAPTErs.conTriBUTions To THE mEdiEvAl HisTory oF HEGysÚr

This study is devoted to themedieval history of Hegysúr (Hrubý Šúr), a small
village near szenc (senec). The writing inspired by local history is looking for
answerstosubjectsandissueswhichhavenotyetbeenexaminedontheregional
level and from a comparative approach. These include the criticism of the
Pecheneg and old-slovak theory regarding the origin of the place name súr.
specialattentionisgiventotheresultsofarchaeologicalexcavationsconducted
inHegysúrandtheregion,aswellastheevaluationoftherelatingunsupported
explanationsorevenpreconceptions.Theauthordrawsattentionto theproble-
maticcharacterofthetwoexcavationsitesinHegysúr(csandal,kerektó)andthe
unprocessedness of the finds. He hasmade an attempt for a settlement and
estatereconstruction.Propertyrelationshipsofeightvillagescalledsúr(Alsósúr,
középsősúr, Felsősúr, Egyházassúr, Hegysúr, nádassúr, nánasúr, Pénteksúr)
situatedinthenearvicinitybetween11thand17thcenturiesarepresentedinthe
studyaswell. italsodiscusses thehistoryof the threepredecessorvillagesof
Hegysúr (Alsósúr, középsősúr, Felsősúr), their uniformization and medieval
settlementstructureexistinguntilthe19thcentury.
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TanulmányokkÖZlEmÉnyEk

FülÖP lászló

levelekEperjesvárospatikáriusához
a17.században

Azittidézettnégyrövidlevélíróiróléscímzettjérőlmársokanéstöbbkötetnyianyagotírtak
a17.századtólkezdvemagyarországon.Aszerzőkmindtörténelmi,politikaiésgyógyszer-
tudományiszempontbólközelítettékmegazittszereplőháromszemélyéletútját.nemesi
származásukat tekintveagenealógia is foglalkozottmindhármójukkal, azonbannéhány
kapcsolódásról,adatrólmégnemtettekemlítést.Eztszeretnéezeníráspótolni,snéhány
összefüggéstvagyazelszórtanmegjelenteseményeketegymáshozkapcsolni.

AcímbenutaltleveleketEperjesvároslevéltárábólszereztemeglasztókaylászló,
éstetteközzéaTörténelmiTár1880.évikötetében.1 Akét-kétlevélírójaWesselényi
Ferencnádor,illetvefelesége,széchymáriagrófnő.Ezekközülalegértékesebbalegel-
ső,mivelmindvégigmagánakanádornénakasajátkezeírása.Acímzettpedigminda
négyesetbenWéberJánosközép-európaihírűgyógyszerészésorvos,akitöbbízbena
főfoglalkozásamellettEperjesbírája(főbírája)isvolt.Alevelekközülháromtermésze-
tesen betegségekkel, azok orvoslásával és az érte járó fizetségükkel kapcsolatos
kérés.csupánegykivételvanköztük,amelybenWesselényiegyhangszertkérapati-
kustól.mégpedigegygitárt,ahogyőemlíti:„khitára”nevűolaszinstrumentumot.Ahogy
leírja,ezahangszernemkaphatókassavárosában.AzonbanEperjesennemcsakmeg-
vásárolható,hanemvanolyanmesteremberis,akitudilyetkészíteni.mindezarrautal,
hogyanádorcsaládjaasokbetegeskedésellenérekedvelteazenét,sbizonyáravolt
olyanmuzsikusuk,akiezenjátszva,énekelveszórakoztattaőketétkezéseknél,vendé-
geikfogadásakor,smúlatvaszabadidejüket.

Anégylevélírásánakkelteéshelyeakövetkezővolt:
1653.december8.szendrő,2
1658.május12.murány,3
1663.július10.rozgony4 és
1669.augusztus21.murány.
(mária írta az elsőt és a negyediket, az utóbbinálmár özvegy volt,mivel a férje

1667-benelhalálozott.)AlevelekmindEperjesre(Prešov)íródtak,akassától33kilo-
méterreészakrafekvővárosba.céljukpedigegy-egyadottbetegségretanácsok,orvos-
ságok,gyógyfüvekkérése,illetveezekpénzbelihonorálása.részletesenmindezekrőla

1 lasztókaylászló:Eperjesvároslevéltárából.Történelmi Tár.1880,605–607.p.
2 városmiskolctólészakra.AromosalsóvárátWesselényi1646-banvásároltameg,majda

sajátköltségénteljesenhelyreállíttatta.
3 szlovákul:muráň.szlovákiaharmadik legmagasabbanépültvára.A938méterescigánka

nevűkőszirtreépítettéka13.században.megközelítésenagyonnehézvolt,aleírásokszerint
azélelmetésazivóvizetlánconhúztákfölavárba.

4 szlovákul:rozhanovce.



5 http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABc16920/16993.htm
6 dr.lengyelJúlia:WéberJánosgyógyszerészésorvos(1612–1683).Gyógyszerészet, 1995.

39.évf.1.sz.25.p.
7 dr.lengyelJ.:i.m.30.p.
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későbbiekbenszólunk,deelsőkéntismerjükmegaztaháromszemélyt,akikrőlabeve-
zetőbennévszerintolvastunkmár.

Bárazegészírásnakaközéppontjábanmagaszéchymáriaazelsődlegesszereplő,
mégiskezdjükWéberJánossal.Hiszennemvéletlenaz,hogyéppenőtkerestefölgond-
jaikkalaházaspáregy-egytagja.részletesenszólnakazéletérőlakülönbözőlexikon-
jaink,sőtkülöntanulmányokbanismegemlékeznekrólaegyesszakcikkek,mégisérde-
mesrövidenösszefoglalniazolvasóknakváltozatos,szinteregényeséletét.

Az1612és1683közöttélt,orvos,gyógyszerész,szakíró,smintkésőbblátnifogjuk–
sajnos–politikusisvolt.5 Hogyatanulmányaitmikorésholvégezte,arrólnemmaradt
fönnfeljegyzés.1645-bennyitottEperjesengyógyszertárat,srendkívülitevékenységének
messzehíre járt.6 műhelyébenorvosi-gyógyszerészi iskoláttartottfenn.1663-banmeg-
kaptaamagyarnemességet,címerétisismerjük.márennekelőttekerültkapcsolatbaés
bizalmasviszonybaWesselényiékkel.Több ízbenvoltaváros főbírája,ezta levélíróka
címzésbenmagukisemlítik.Többnyelvetbeszélt,ésorvosiszakkönyveketisírt,amelyek
Bártfánéslőcsénjelentekmegmagyar,német,latin,sőtszlovák(tót)nyelvenis.Alegje-
lentősebb a döghalálról, azaz a pestisről szól. Politikai szereplésemár közel sem volt
ennyiresikeres.résztvettaWesselényi-féleösszeesküvésben(talánéppafőúrhatásá-
ra).Bárnemtaláltakellenebizonyítékot,mégis1670-benacsászáritörvényszékelfogat-
ta,svagyonaelkobzásávalcsak1675-benengedtékszabadon.érdemesmegemlítenünk,
hogymindezeneseményekutánötévigújraőlettEperjesvárosbírája.Ennekellenérea
sorsaezekután teljesenmegfordult.A rendkívüli képességekkel, szakmai tudássalés
műveltséggelrendelkezőorvoséletevégénönmagávalmeghasonult.(Ehhezhozzájárul-
hatottazatényis,hogyéletébentöbbízbenvallásváltásavolt.)Ettőlkezdveszintetragé-
diasajátmagaéscsaládjaélete.Főbíróitevékenységeellenéreteljesenelszegényedett.
Felesége,kitszinténbörtönbevetettek,otthaltmeg.Gyermekeiközülkétfiátkivégezték.
Ahogyegyikméltatója,lengyelJúlia7 megfogalmazta,nagyonellentmondótulajdonságok-
kalrendelkezett.nagyműveltségű,tehetséges,jóudvariösszeköttetésekkelbíróember,
ugyanakkoringadozójellemű,becsvágyóegyéniségvolt.

(csupánérdekességkéntérdemesmegemlíteni,hogyapatikusWéberJánosegyik
életbenmaradtgyermekerévénkossuthlajosédesanyjának,Wébersaroltánakővolt
aszépapja.)

éppaz itt leírtpozitív tulajdonságaialapjánkereshetteőt fel,sbízottmegbenne
Wéberéletevégéiganádorésafelesége,sőszintebizalommalfordulthozzáegészségi
problémáival.Akapcsolatotagyógyszerésszelvalószínűlegelsőkéntmurányvárának
birtokosa,máriavetteföl,akielismerteannakszakmaitudásátakezdetisegítségei,
tanácsai,orvosságaisikerességemiatt.

A leírtak után térjünk át az ő személyének leírására, bemutatására és kalandos
életére.

Előnevévelrimaszécsiszéchymária(egyesekszerintAnnamáriavoltakeresztneve)
ősimagyarnemesicsaládbólszármazott,amelynekeredetilegGömörvármegyevolta
származásihelye,bármásmegyékbenisvoltakbirtokaik.Azőéletevalóbanregénybe
illőtéma.
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8 nagyiván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. X. Pest,1863,
529.és534.p.

9 Halálozásahelyérőlésidejérőljelenlegezekazelfogadottadatok.
10 AzelnevezésGyöngyösiistvántól(1629–1704)származik,akia17.századbanzrínyimellettaz

egyetlenjelentősköltőnk.Azakkoréltelőkelőkházasságaitverseltemeg.közülükazelső,stalán
alegjelentősebbepikaiműve„Amárssaltársalkodómurányivénus”című,amelyben1663-ban
máriaésWesselényi Ferencházasságánakeseményeitmeséli el. Az irodalomtörténet szerint
„egy jól megfontolt érdekházasságot heroikussá és romantikussá varázsolt”. (klaniczay–
szauder–szabolcsi:Kis magyar irodalomtörténet.Budapest,Gondolat,1962,53.p.)
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Apja,ii.Györgybáró,8 őszereztemegacsaládnakmurányvárát.1625-benasaját
szolgáiöltékmeg,ennekokárólnemírnakacsaládtörténetében.Anyjadrugethmária
volt,aki1643-banhunytel.mindkettejüketamurányikápolnábantemettékelónkopor-
sóba.(későbbugyanidetemettékavejüket,WesselényiFerencetis.)kilencgyermekük
született, akik közül az elsőnégy fiú ésmagdolnamégkis korbanmeghalt. Az élve
maradtésfelnőtt lányutódaikköztvanmária(Balogvár,1610–kőszeg,1679.július
18.),9 ahíresmurányihősnő,akiamagyarirodalomban„murányivénusz”névenvált
ismertté.10 Háromházasságavolt.

Először 17 évesen Bethlen Gábor erdélyi fejedelem unokaöccséhez, iktári gróf
Bethlenistvánhozmentférjhez1627-ben.Tőlekétgyermekeszületett,demindkettő
mégcsecsemőkorbanmeghalt.Fiatalonözvegyenmaradt,mivelBethlenGábor1632-
ben,ötéviházasságutánelhunyt.(nagyivánszerint1633-ban.)

másodikházasságát1634-benkötötterozsályikunistvánnal,akiugyanszatmárifőis-
pán volt, de a grófnőhöz képestmégis csak köznemes.1637-benelváltak egymástól,
ennek a szakításnak a történetét sokféleképpen írták le a széchy család történetírói.
nem ismerjük a válás valódi okát, de talána vallási különbségek is közrejátszhattak.
Ugyanisakuncsaládmegrögzöttenareformációhívevolt.(kunistvánkésőbbújrameg-
nősült,másodikfeleségekálnokykatalett.Fiúutódoknélkülhalálozottel1659-ben.)

máriaharmadikférjeWesselényiFerenc(1605–1667)volt.Előbbfülekivárkapitány,
majd1655-tőlegészenahaláláigmagyarországnádoralett.Házasságukidőpontjáteltérő-
enemlítik,egyesekszerint1644,ugyanakkornagyiván1645-redatálja.Aszéchymária
élettörténetét leírók legtöbbje szerintmurány várának grófnője úgy vetette elmagát a
későbbinádorral,hogycsellelátjátszottaakezéremurányvárát.(Azinternetenismegnéz-
hető, fennmaradtkorabeli festményenmáriát szépvonású,előkelőhölgykéntörökítette
megafestője.Hogyezmenyirefelelmegavalóságnak,nemtudhatjuk,hiszajólmegfize-
tettpiktornakbizonyáraazelőnyöstulajdonságokkiemeléselehetettacélja.)

életüketegypolitikaieseményzavartameg,amelynekavezetőjeéppaférjvolt,sa
magyartörténelemmindamainapigcsakúgyemlegeti,hogya„Wesselényi-féleössze-
esküvés”.

Acsászárellenimagyarnemesimozgalomnakesettáldozatulsokfőnemes,család,
magaafeleség,ésafentebbmárleírtWéberJánosorvos-patikusis.miutánaszervez-
kedéskitudódott,résztvevőitelfogták.ésamozgalomlegfontosabbszereplőit,azakko-
rimagyarországleghíresebbcsaládjaibólszármazónádasdyFerencországbírót,zrínyi
Péterhorvátbántéssógorát,FrangepánFerenckristófogulinikapitányt1671.április
30-ánBécsújhelyenkivégezték.magaWesselényicsakazértkerülteeleztaszörnyű
véget,mivelkorábbanalelepleződéselőttmeghalt.
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11Kőszeg.(Bariskaistván–némethAdél).Budapest,Panoráma,1983,86.p.
12 Taucher Gusztáv:Széchy Mária: A murányi Vénusz 1610–1679. szombathely,martineum

könyvnyomda,1933.40.p.
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Ezek után volt feleségénekmint gyanúsítottnak el kellett hagyniamurány várát,
száműzetésreítélték,állítólagbizonyosideigmégbörtönbenisvolt.(Awikipédiaszerint
1671-benBécsbe vitték, s csak 1676 októberében engedték szabadon.más írások
azonbancsakháziőrizetrőlszólnak.)Ezutánkerültkőszegre (németül:Güns;horvát
nyelven:kiseg)„száműzetésbe”.Ahelyszínkiválasztásábanakorabeliforrásokeléggé
eltérőek.állítólagmagaazakkorikőszegivárosbíróisrettegésselésfélelemmelfogad-
taajövevényt,éscsakcsákylászlógrófközbenjárásárabiztosítottaknekilakást.Talán
akkorjárunkközelazigazsághoz,haebbenazesetbenarokonaikapcsolataitvesszük
figyelembe. mária unokaöccse, széchy Péter ekkor vas megye főispánja, egyben
kőszegváránakörökösuravolt.sminthűségeskirálypárti,katolikusfőnemeslehetett
a biztosíték arra, hogy az özvegy ezentúl nem foglalkozik a politikával. Azaz rokoni
kezességvállalás révén tartózkodhatott csak a településen. 1676. október 15-től az
1679. július 18-án bekövetkezett haláláig (?) itt élt a városban, a chernel utca 5.
számú,mégmaismeglévőcopfstílusúműemlékházban.Azegyemeleteslakóháza
17.századbanépültkorabarokkstílusban.Jelenlegikülsőkialakításakésőbbi,18.szá-
zadbeli.11 Az általánosan elfogadott életrajza szerint végakaratának megfelelően a
jezsuitákegykoritemplomában,aszentJakab-templomalattisírboltbanhelyeztékörök
nyugalomra.12 mégpedigahalálátkövetőencsakkéthónapmúlva,1679.szeptember
15-én, különkamarai engedéllyel. Akőszegen leélt hároméletévéről ésottani tevé-
kenységérőlakésőbbiekbenmégszólunk.

Azittelmondottakalapjánmegismervealevélírókéletútját,térjünkvisszaazokraa
levelekre,amelyeketEperjesre írtakWéberpatikusnak.konkrétankétbetegségükről
tesznekemlítést,deutalnakmárakorábbankért,másbajukraküldöttorvosságokra
is.Wesselényiszerszámoknak neveziakornyelvénmindezeket,scsakegyetlenalka-
lommalkereken100forintotküldmindezekért.

máriaírjaazelsőlevelében,hogymártöbbmintegyesztendejefájésmegdagada
mája, skeménységetéreza jobboldalában. ilyenkoragyomra is felpuffad,annyira,
hogyaszoknyájátnemtudjaderékbanrendesenmegszorítani.második,1669-benkelt
írásábanbágyadtságrapanaszkodik,mintírja,többetfekszik,mintfennvan,pedigmár
mindentkipróbált,denemhasználtnekisemmisem.kériazorvos jó tanácsát,mit
tegyen,majdhálásanmegszolgáljaazt.

korábbanaférjebetegségérőlaztírja,hogymárharmadikéjjelrázzaahideglelés,
snagyonlegyengültállapotbanvan.Ahideglelésmásikmagyarneveaváltóláz,teháta
nádorvalószínűlegmaláriábanszenvedhetett.Abetegségelleneredményesenakinint
csaka17.századmásodikfelétőlkezdtékhasználni.nemtesznekrólaemlítést,hogy
Wébereztazellenszerthasználtavolna.

Ha részletesen kigyűjtjük, hogy milyen szereket kértek Eperjesről, föltűnik, hogy
valójában ezek mind természetes anyagok vagy főként gyógynövények voltak.
mindebből arra következtethetünk, hogy a patikus különböző gyógyfüvekből állította
összeorvosságait,amitabbanakorbanteljesentermészetesnekkellvennünk.nézzük
átsorban,melyekrőlesikszóakéréseknél.Természetesenmindetúgyemlítjükeköz-
leményben,ahogyanőkakkorleírták.Tehátezekagyógyszerészetiszakszavakamai
olvasónakmagyarázatraszorulnak,hiszszintemindarchaizmusmár.
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13 kázmér miklós: Régi magyar családnevek szótára. Budapest, magyar nyelvtudományi
Társaság,1993,1062.p.

14 czuczorGergely–FogarasiJános:A magyar nyelv szótára III.Pest.1862.1090.p.cd-rom
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kérnekflastromot (tapaszt),pilulát (pirula,azazgolyóvagyhengeralakúgyógyszer),
egyiknélsememlítik,milyenfajtabetegségre.Apirulákbólegyegésziskatulyával(doboz-
kával),amintszoktaaztkorábbaniskapni.kérkéttallérárakánfort (akámforjellegzetes
szagú,csípősízű,illékonyéskristályosvegyület)–eztéppahidegleléskoremlítik.olyan
decoktomot,amelybenszalszaparilás szokott lenni,ebbőlkülön-különkétcsomóval.A
decoctumszó főzetet (tea) jelent. A salsaparilla (smilaxornata) virágzó szőlőfaj, évelő
növény,örökzöldcserje.Termésegömbalakú,abogyóiősszelérnekbe,kezdetbenpiros,
majdfeketeleszaszínük.Aszakkönyvekszerintvértisztító,vizelethajtó,izzasztóhatású,
ezenkívülanyagcserezavaroknálszoktákhasználniagyógyászatban.Agrófnőamájpana-
szairakérieztorvosától.Ugyanígyaméhfüvet (melittismelissophyllum),amelyemésztő-
szervibetegségekellenigyógyfű.Ezt–mintírja–hordósborbaszokták„vetni”,sbelőle
inni amájnak fájdalmaellen.kéri, annyit küldjönbelőle, hogyegyegészhordóborba
lehessentenni.Tudnunkkell,hogya17.századbanrengeteg,viszonylaggyengeminősé-
gűbortfogyasztottak,mivelnemmertekakülönbözőjárványokelkerülésemiattvizetinni.
kéréseikközöttszerepelakerjék (terjék13 vagytörjék),ezegyállatiméregellenhasznált
szer,amelymákonyt,azazópiumotistartalmaz.valószínűlegaférjnekvoltrászükségea
márfentleírtmaláriaellen.népineveterjékfűvagymezeimacskagyökér(valerianaoffi-
cinalis).Ebbőlaszerbőlegy„köpöczével”kér.Aköpőcevagyköpüce14 jelentése:kisköpü,
azazaköpühözhasonlókis,gömbölyűvagyhengerdededényke.ígyneveztékkülönösen
adunántúlonazokatagyógyszertáriedénykéket,amelybenakülönbözőorvosságokat,
elsősorbanakenőcsökettartották.matalántégelynekhívhatnánk.(Ebbőlaszóösszeté-
telbőleredtaköpükenőcsrégiszavunk,amelykülönfélevegyületekből,mézből,kámfor-
ból,méhfűből,borbólstb.állókenőcsfélevolt.)

A rövidke levelek alapján ezeket tudjukmega17. század közepén élő házaspár
betegségeiről,shogymelyszerekkelszerettékvolnaegészségüketvédeni,betegsége-
iketkönnyíteni.

mint korábban említettem – és itt szeretnék visszatérni a történet folytatásához –
széchymáriakőszegrekerültéleteutolsóéveiben.éppegyolyanvároskába,amelyszintén
híresvoltpatikájáról,akülönfélebetegségekgyógyításáról.mindezazottélőjezsuitáknak
voltköszönhető,akik1675-tőlmárbiztosantevékenykedtekakisvárosban.Azonbana
településvezetőségéveltámadtellentétekmiattajezsuitákkénytelenekvoltakelhagynia
várost,sottmaradtamaiszentimre-templommalszembenlévőgyógyszertárukvezető
nélkül.Ekkorlépettközbeszéchymária,akiönkéntvállaltaapatikusifeladatokat.sokat
tanult egykoronWébertől, hosszú ideig ápolta beteg férjét, smindeközben több orvosi
könyvetolvasott.Embereivelelkezdtegyűjteniavároshatárábanlévőmezőkön,erdőkben
a gyógynövényeket, és segítette a beteg rászorulókat. Patikájában volt egy Falk15 nevű
segédje,akifeltehetőenmárajezsuitákidejébenisotttevékenykedett.

Gyógyítómunkájamellettmégegynemes,családifeladatotlátottel,őneveltePéter
nevű unokatestvérének leányait, a kis grófkisasszonyokat. sajnos közülük csak egy
értemegafelnőttkort,katalinErzsébet(nádasdyFerencné).miutánPéternekfianem
született,acsaládezenrészenőiágonkihalt.
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Ahetvenedikévefeléközeledvemegírtaavégrendeletét,skérte,hogy„megalázott
állapotában”majdtisztességesentemessékelitt,messzeaférjenyughelyétől,kőszeg
városában.Asokzaklatásnakkitettözvegynádorné,miutánembertársainakgyógyítá-
sában, unokahúgainak nevelésében keresett és talált utolsó napjaiban vigasztalást,
halálaelőttmindeningóságátszétosztottaaszolgálóiközött.

Egy1970-benkőszegrőlírtútikönyvaszentJakab-templombemutatásátazzalfeje-
zibe,hogy:„Az1719-bőlvalóremekfaragásúpadsorokközöttikisebbméretűsírboltba
temették Wesselényiné széchy máriát.”16(megjegyezzük, hogy a sírlapon semmilyen
adat,név,évszámstb.nemszerepel.)

mindezekutánúgyvélnénk,hogyazidősgrófnőélettörténetelezárult.

Azelsőmeglepetésazvolt,hogyamikorchernelkálmánmegbontattaasírboltot1873-
ban,abbanúgyszólvánsemmitnemtalált.17csakfeltételezhetjük,hogyszinteértetle-
nülfogadhattaeztanemvárteredményt.(Bakaykornéleztutólagúgyírjale,hogya
sírhelyfelvoltdúlva.18)

Amásikpedig,hogya legújabbkutatásokszerintszéchymária1679-bennemhalt
meg,csupánapestisjárványtkihasználva, illetveegy„áltemetést” rendezveelszökötta
városból.(ilyenmódonakartegérutatnyerniabécsihatóságokelől.)mindeztegyközben
előkerült,1685-benkeltlevelebizonyítja.Tehátakőszegitemetéseutánhatesztendővel
mégélt.19 mégpedigmunkács20 várábanraboskodottakurucokfogságában.Azelőbbemlí-
tettlevelétaszatmáronélősógoráhozírta.Egylehetséges,aszemélyétérintőfogolycseré-
rőlszólt,amelynemsikerült, ígynemnyerhettevisszaaszabadságát.Tudnivaló,hogya
munkácsotvédőzrínyiilonasohasemtudtanekimegbocsátaniapjának,zrínyiPéterneka
feladásátéshalálát.21 Tudniillikabécsújhelyikivégzettekcsaládtagjaimegvoltakarrólgyő-
ződve,hogyszéchymáriánakközvetveközevoltazáruláshoz.Ugyanisezzelakartaelérni,
hogybirtokaitnekobozzaelazudvar,amitviszontnemsikerültelkerülnie.Ezentémaazon-
banmárnemtartozikközvetlenülehhezazíráshoz,ezértcsakjelezzük,hogymásokés
másuttrészletesenfoglalkoztakmáragrófnőéletével,munkácsiéveivel.

Hogymurányváránakegykoriúrnője,azeperjesipatikushozírt,segítségetkérőlevelek
írójatöbbmintháromszázévvelezelőttpontosanmikorésholtért„öröknyugovóra”,
számunkratitokmaradt.Ugyanisaz1685-benmár75éves,idősnádornésorsárólnem
kerültelőazótatöbb,hiteltérdemlőadat,dokumentum.22
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15 TaucherG.:i.m.39.p.
16 szövényiistván:Kőszeg.vasmegyeiidegenforgalmiHivatal,1970,41.p.
17 kőszeg1983.i.m.87.p.
18 Bakaykornél:EgyhíresXvii.századiasszony,széchymária.Élet és Tudomány, 1980.nov.

21.1493.p.
19 Történelmi arcképcsarnok. Vas megye (kézirat) ii. m–zs szombathely. 1988.

http://193.225.149.5/vdkweb/vm_arckepcsarnok/masodik_resz.html
20munkácsneveukránulmukacseve,szlovákulpedigmukačevo.
21 kőszeg1983.i.m.87.p.
22 írásom végén szeretnémmegköszönni Huszárné szabómária szaktájékoztató könyvtáros

(kaposváriEgyetemikönyvtár)éslajosTibornéigazgató(chernelkálmánvárosikönyvtár,
kőszeg)szakmaisegítségét.



ApozsonyicomeniusEgyetemmellettműködőszenczimolnárAlbertAlapítványoktó-
ber 7-én és 8-án tudományos konferenciát rendezett Tanulmányok költőportrékhoz
címmel Tőzsér árpád nyolcvanadik születésnapja alkalmából. A plenáris előadást
rEményi JózsEF TAmás tartotta Tőzsér Árpád exterritóriuma címmel. A címet végel
lászlótólkölcsönözteannakazértelmiségimagatartásnakajellemzésére,melymind
lélektanilag, mind irodalomszociológiailag tapintatosan jelöli ki e szerzők helyét a
kisebbségiléttörténelemben:„mindkettenkoránelhatároltákmagukatakisebbségvé-
delem szokásos formáitól, ugyanakkor kötődésüket a szülőföldhöz nema tájkultusz
jegyébenőrzik.makacsotthonmaradók,akikazúgynevezettanyaországbanidegesítő
turisták,távolabbrólnézveeurópaifattyúk.nincsbennükádázprofetizmus,ámolyan
ügyekbenkénytelenekmonologizálni,amelyekdialógustkívánnának.Ahovákell,moz-
dulnak,teszik,amitfontosnaklátnak,demagányosharcosok,nemhatjamegpéldául
őketakisebbségekagyonhangoztatotthídszerepénekornamentikája,hiszenaminden-
kori hivatalos és amindenkori ellenzékimagyarország csak a tulajdon visszfényére
kíváncsi,másrészt a többségi kapcsolatok gyümölcsözőek, ám esendőek.” reményi
szerintTőzsérköltészeténekegyiklegfőbbhozadékaabbólatermékenyfeszültségből
táplálkozik,melyakonzervatívetikánakelkötelezettbiográfnaplószerzőésa legmo-
dernebbpoétikákigézetébenfelszabadulóköltőkettősségébőlfakad.miutánérzéke-
nyenfeltártaaTőzsér-líraháttérmintázatait,jellemezveazokataterületeket,melyeket
a„mittelszolipszizmus”esztétikájaamagarendkívüliváltozatosságábanlefed,világos-
sáváltakazokagócpontokis,melyekmenténaTőzsér-poétikaésaTőzsér-recepció
szerveződik.Akisebbségilétlehetugyangátvagyvalamifélekorlátozás,denemlehet
esztétikaikiskapu:Tőzsérköltészeteafolyamatosmegújulásbangeneráljaújramagát
ésamagaerényeit,változékonyságafolyamatosönreflexiójánakköszönhetőenképes
egyszerretöbbnézőpontbólisérvényesnekláttatnimagát.

nAGy csillA előadásábana nyelvfelfogások és az identitáskonstrukciók rendszere
bontakozottkiTőzsérköltészeténekelemzéseközben:anyelváltalelgondoltlétezésés
acsakanyelvfelőlmegragadhatóvalóságkonstrukciókmodelljeTőzsérnélerőteljesen
vegyül a referenciális gesztusrendszer megnyilvánulásaival, s így lírája az ún. késő
modernségpoétikaihorizontjánbontakozikki.Aköltőminduntalankiaknázza„azén
pozícióváltásaiban,áthelyeződéseibenrejlőlehetőségeket”,sígya„szubjektummeg-
jelenésének módjai a legizgalmasabb megoldások között tarthatók számon”.
költészete aljnövényzetét nem pusztán a textus, a textusban való létezés alkotja,
hanemazaváltozóén-konstrukcióésén-stilizációis,melyrenyitottidentitásépíthető.

TanulmányokkonFEREnCIa

csEHy zolTán

Tőzsérárpád(ex)territóriuma
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164 Csehy Zoltán

mészáros András a filozofikum helyét térképezte fel Tőzsér költészetében: széles
viszonyrendszerbentárgyaltaafilozofálóírókésazírófilozófusoktipológiájátsterne-
tőlmusilig,majdaztvizsgálta,hogyafilozófiaitartalomaversbenTőzsérnyilatkozatá-
nakértelmébenvalóban„jelkéntfungál”-e.Tőzsérműveitfilozófiaésirodalompárbe-
szédének tükrébenmészáros „valahová de sademárki ésmilan kundera közé, de
közelebbdesademárkihoz”helyeziel.Afilozófiaifogalmakköltőiértelmezéseésátér-
telmezéserendkívülkreatívpárbeszédetalakítkiértelmezőésműközött.Azelőadás
számtalankiválóészleletemellettkülönösenizgalmaskövetkeztetés,ahogymészáros
levezetimittelúrgenezisétaszubjektumésiróniafelfogáskierkegaard-ielőfeltevései-
ből,sarraafontos,azértelmezésekbeneddignemigazánkamatoztatott,ámsejtés
szintjénjelenlévőfelismerésrejut,hogy„mittelúrtehátazironikushelyzetnemironikus
szubjektuma”.

BEdEcs lászló egyrorty-fogalomfelőlvilágítottamegegykorszakalkotóiésbefoga-
dóigondolkodásmódját:az„aszketikuspap”olyanember,„akibőlhirtelenelőtörneka
filozófiaiambíciók”.ATőzsér-versekbeszélőinekjelentősrészébenottlappangazasz-
ketikuspapkaraktere:ezaversbőlkiszólóentitásazonbanazöniróniábanképesfelol-
dódni.A„Tőzsér-verseketmégamagukattájékozottaknakgondolókiscsaklexikonok
segítségével tudják értelmezni” – indított el egy újabb provokatív gondolatmenetet,
melyaversrejtettjelentésénekkihámozhatóságát,illetveegzisztenciájátfirtatta.Afilo-
zofikumkettősségeaTőzsér-verseketkülönféleszélsőséges létmódokrakényszerítik:
amiazegyikértelmezőszámára filozofikusmélyszántás,amásikszemében tömény
iróniavagytudatosanaláaknázott„szalonfilozófia”.Bedecsaposztmodernszövegge-
nerálásitechnikákprecízlátleletétismegrajzolja:Tőzsér,aki„nemtudottolyanlazán
és játékosan posztmodern lenni, ahogy például kovács” András Ferenc, nem tudta
(akarta?)érzékelniazintertextusokvégtelensokaságánaklátványpoétikáját,melynem
feltétlenülatotálisdekódolásjegyébenfogant.

mizsEr ATTilA aközöttiség,vagy tőzsériszóhasználattalélve,amittelszolipszizmus
tereit vizsgáltamultikulturális kontextusban, s egy olyan hagyománycsomópontokból
állótérszerkezetetmodellált,melybenkényelmesenelhelyezhetőaTőzsér-líraegésze,
sezafféleközép-európai„kommunikációsmetatér”.

orcsik rolAnd konkrétana„szerb”Tőzsérhezköthetőmetatérpoétikaierővonalait
rajzoltakiaSzomak címűkölteményrészleteselemzésével.Arendkívülszellemeselő-
adás egy Tőzsér-esszévers konkrét állításainak mögöttesét tárta fel: a szomak szó
jelentéséneknyomozásaavers„jelentésének”nyomozásáváválvametapoétikusgesz-
tuskéntutalaszövegtulajdonképpenimaterializálódására.

l.vArGA PéTEr hasonlóana„köztességmaterializálódásáról”beszéltTőzsérgenezi-
seitvéveszámba:kiemeltenfigyelarraaváltozás-ésváltoztatáspoétikárais,melynek
lényegirészeTőzsérfolytonosön(de)(kon)strukciójaésaz,hogyezapoétikaállandóan
többnézőpontbólisfelmutatjaönmagát,azaznemegy,hanemtöbbmentális,textuális
ésbefogadóigenezisevan.l.vargaatőzséri„papírpartján”állvaanalizáljaafolyószö-
veg folyásirányait (magát az írásaktust), annak dinamikáját és „hordalékanyagát”,
miközbenfolyamatosanreflektálabefogadóitekintetre,illvemagáraaversséképződő
anyag„tekintetéreis:„Azidegennéválószóígytekintveannakamozgásnakazered-
ményeként leszolvasható,amelyaközlésorigójátszükségszerűenelválasztjaannak
irányátóléselkerülhetetlenmássáalakulásától.közteskéntegyúttalmegalkotvaaztazFÓ
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Tőzsér árpád (ex)territóriuma 165

archívumot,amelybebezárvaaközlésbetű(éspapír)szerintismaterializálódik.Ennek
ugyanmegvannakalíraialanyszemszögébőlazonosíthatóimplikációi, tehátegyfajta
eredeteffektusa,ahangsúlyakeletkezőköltőibeszéd»írásjelenetére«,azazegylejegy-
ző-archiválófolyamatrahelyeződik,melynekakimenetelenemkiszámítható.”

H.nAGy PéTEr akatalógusversek,amateriálistörésekés/vagyarchitextusokszem-
pontjábóltárjafelaSebastianus (miután az agyonnyilaztatását túlélte, és börtönbe zár-
ták), illetve az Utómodern fanyalgás a szlovákiai magyar irodalom tárgyában című
Tőzsér-szövegekbenamediáliskódokstabilizálhatóságánaklehetőségeitésváltozata-
it,illetveazt,hogyamodáliskódokmikéntbefolyásoljákazokat.Alezáratlanértelem-
irányokkal, ugyanakkor határozott térszerkezettel rendelkező Sebastianus-verssel
szembenacselényilászlókönyvérereakciókéntírtesszéversadiskurzuskibillentés,
azideológialeleplezésszempontjábólisfontos,deelsősorban„aretorikakisajátíthatat-
lanságátvisziszínre,atematikátpedigennekrendelialá”.

némETH zolTán általánosabbtárgyúelőadásaaközép-európaiirodalommúltfeldolgo-
zásistratégiáitvetteszemügyre,különöstekintettelatörténelmitraumákésazideoló-
giafertőzöttséggelszembenművészigesztusokirányából.némethzoltán,Tőzséregyik
monográfusa, a konferencia legtöbbet idézett szerzője volt. Tőzsér költészetének
recepciósproblémáit,„féloldalúságát”aTiszatáj októberiszámábanahatártontúliság-
rólmintnemlétezőhátránypozíciórólszólvameglehetősenélesenígyfogalmaztameg:
„szerintemeznemTőzsérhatáron túliságából következik (énegyébként semhiszek
ebbenahatárontúlinyavalygásban),hanempoétikájából,amelyegyszerreakarkon-
zervatív irodalomeszményeknek,metafizikai igényeknek, illetveposztmodernszöveg-
formálásielveknekismegfelelni.Ezapoétikaitágasságvagybizonytalanságlehetaz
okaannak,hogyaposztmodernteoretikusokfelőlnézvevanaTőzsérénélinspiratívabb
életmű is a magyar irodalomban, másrészt Tőzsér újnépies-konzervatív értelmezői
pedigegészegyszerűennemértikTőzsérposztmodernizmusát”.Efelvetéslényegében
akonferenciaszámoselőadójábanmegfogalmazódott,nohaa tágasságban indukált
feszültségköltőihasznosításánakerényeiismegfogalmazódtak.

PolGár Anikó Tőzsérárpádnőképénekalakulástörténetétésviszonyrendszerétvizs-
gáltaanaplóktükrében:anőilétezéstvizslatóférfiszemkiválasztottságánaktudatával
áthatott szemléletmód fényében elsősorban a nő mint akoltó (szabó T. Anna, Tóth
krisztina,PolczAlain),anőiességmintpotenciális„lírai”,„nyelvi”minőségkerültelő-
térbe. Az „irodalmi”nőkés „nyelveik” férfiasságimitációjamelletta tárgyiasítottnői
test,illetveidőnkéntatestkristevai„abject”jellegedominált,melynagyrésztTőzsérfél-
reértettgender-ésfeminizmusfelfogásábólfakad.AzelőadásvégénegyTőzsérjátékos
nővéválásárólszólópasszuskerültelemzésre,melykellőképpenoldottaaszerzőimeg-
közelítésmódkorábbansarkalatosabbmegfogalmazásait.

PETrEs csizmAdiA GABriEllA bravúrosrendszerességgelfoglaltaösszeaTőzsér-naplók
legáltalánosabb jegyeit, s Tőzsér énkonstrukcióinak dokumentumait beillesztette a
magyarnaplóhagyománybais.Azasokféleség,melyszinteszétfeszítiegyilyenműfaj
kereteit,mozaikszerűenbukkantfelazelőadásbanis.

n.TóTH Anikó azolvasóTőzsérintellektuálisportréjátrajzoltafel.Tőzsérnélfolyamato-
sanjelenvanatermékenykíváncsiságmellettavitakészségis,melyazonnalihasznosí-
tásiigénnyellépfel.Amesterekmegidézése,azolvasmányokfeldolgozása,akritikaialap-
állásmegszólaltatásamind-mindegyerősközpontiénenkeresztülérvényesül.
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korPA TAmás azérzékiésazérzékenydimenziókat tárta felszámosmikrofilológiai
bravúrtistartalmazószövegelemzésében.Azintermedialitásnézőpontjamellettavers
vizualitása,a térképzetekpoétikuserejeésazakusztikusegyütthatók is jelentékeny
szerepetjátszanakegy-egyTőzsér-versszerkezetében.

dUsík Anikó adrámaíró,drámaköltőTőzsérFaust-képéttártaelénkGoetheklasszi-
kus emberiségkölteményének egy jelentős motívumából kiindulva, majd a szenczi
molnár–Faustus–mittel–Tőzsérnyomvonalmenténfeltártaadrámapoétikusnyelvi
regisztereitésintertextuálisháttérmintázatait, illetveazokatamodalitásokat,melyek
azegyeselőbbemlítettkaraktereketegymásalternatíváivávagypótlékaiváteszikvagy
tehetik.

szABó klAUdiA Tőzsér-fordításokat elemzett: olyan cseh és szlovák költeményeket
választott,melyekbőlvilágosanrajzolódtakkiapoétikaitapasztalatotazönmagafenn-
hatósága alá rendelő én társszerzői ambíciói. szabó felidézte a Holmiban lezajlott
Holan-vitagenezisétéstovábbgyűrűzését,majdmikrofilológiaimegfigyeléseitrendsze-
rezveértékelteaTőzsér-félefordításeszményerényeitésasajátköltészetregyakorolt
hatását.

száz Pál Borbély szilárd költészetének kabbalisztikus háttérmintázatait tárta fel,
illetvefigyelmeztetettegyesmotívumoksajátosváltozékonyságára,hagyománytalansá-
gára,mintegyjelezveahagyománymetasztázisánakfolyamatosteremtődésétádámés
aGólemalakjainakmegjelenítésekor.Apoétaikonstrukciókéntfelfogotthagyománytö-
réskiszabadításaatörténetijelentésbőlésbelekényszerítéseahagyományközitérbe
olyanizgalmas,olykoröngerjesztő,máskorallegorikus,autobiográfvagyinterkulturális
kódokbantobzódófolyamatokatindítel,melyekfeltérképezésemégváratmagára.

A nem tudományos értelmezések is nyomon követték a konferencia előadásait:
récsEi noémi versszavalatai a Tőzsér-lírát varázsolták elevenné, illetve mészáros
ricHárddalközösenTőzsérnaplóinakszületésnap-motívumaitfelelevenítvemegrajzol-
tákaztaszubjektívkontextustis,melyepályamentálistereitisjátékbahozta.JánosHázi
PéTEr csellójátéka,abarokkBach(aGyöngykapu címűTőzsér-ciklusihletője)ésa(szin-
te)kortársHenzezenéjénekdinamikájánkeresztülérzékeltetteeköltészetfolyamatos
igényétamúlttalfolytatottpárbeszédreésajelenkísérletezőkedvérevalóráhangoló-
dásra.
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kÖnyvEk

németh csaba–varga lászló: Egy elveszett
zászlónyomában.Tápiógyörgyeésnagymegyer
kapcsolatánaktörténete.kiadja:Tápiógyörgye
község Önkormányzata, nagymegyer város
Önkormányzata,aTápiógyörgyeiTorockóBaráti
Társaság és a csemadok nagymegyeri Alap-
szervezete,2015,213.p.

2015.szeptember19-énegyrendhagyó,kiállí-
tással egybekötött találkozóra került sor egy
kismagyarországitelepülésen,Tápiógyörgyén.
ilyen jellegű ünnepi estekről, megemlékezé-
sekrőlgyakortahallani,deaszóbanforgódél-
utánt más miatt is érdemes megemlíteni. A
fotókiállítás nemcsak Tápiógyörgyét célozta,
hanemegyfelvidékikisvárostis,nagymegyert.
Afotókakéttelepülésbarátikapcsolatátidéz-
ték meg az odaérkezők számára. A délután
másikjelentőspillanatavolt,amikorakéttele-
püléspolgármesterealáírtaa„testvértelepülé-
sek”közti,satovábbiközösegyüttműködésről
szóló szerződést. A különféle megemlékezé-
seknek, ünnepi esteknek, koszorúzásoknak
megvanugyanahangulata,demivelgyakran
váltjaegyikamásikat,hamarafeledéshomá-
lyába merülnek. Fontosabb és értékesebb
viszontaz,hahitelesdokumentumokéshosz-
szaskutatómunkaalapjánmegjelenikegykéz-
zel fogható monográfia, gyűjtemény vagy
emlékirat,melypontosanésmegmásíthatatla-
nulrögzítiatörténelmieseményeket,múltbeli
élményeket,emlékeket.

AcsemadoknagymegyeriAlapszervezete
ésaTorockóiBarátiTársaságkezdeményezé-
sére,valamintahelyiönkormányzatoktámo-
gatásával két ismert helytörténész, varga
lászló (nagymegyer) és németh csaba
(Tápiógyörgye) közös munkáját dicsérve
jelentmegegy igényesenátgondolt ésmeg-
szerkesztetttanulmány,melynekbemutatójá-
ra is sor került azemlített napon.Akönyvet
BihariJózsef,aPestmegyeimúzeumoknyu-
galmazottigazgatójalektoráltaéstanulmány
értékűelemzéssel ismertetteértékeitahall-
gatóság számra. A kötet a 95 évvel ezelőtti
eseményeket, azok történelmi hátterét és
utóéletét, illetve a két település kapcsolatát

hivatott visszaidézni az olvasóinak. A könyv
hitelességét nemcsak a felhasznált doku-
mentumok, tanulmányok és szakirodalom
támasztjaalá,hanem„olyanvalóstörténése-
ketrögzítenek,amelyekmaihitelétmégleír-
tan, élő visszaemlékezésként hitelesíteni
lehet”–írjaBihariaTápiógyörgyeiFaluújság1

helytörténetirovatábanmégakönyvbemuta-
tótmegelőzően.

A történelmi visszaemlékezés 1938.
november2-ávalindul,amikorazi.bécsidön-
tést követően magyarország visszakapta a
Felvidékdéli részét, s veleegyütt1millió62
ezer, többségében magyar nemzetiségű
lakost. Ekkor alakult a „magyar amagyarért”
mozgalom is,melynek legfőbbcéljaa vissza-
csatolt területek integrálása, lelki és anyagi
támogatásavolt.Ezafelhívástömegeketmoz-
gósított,hogybizonyítsákhazaszeretetüketés
elkötelezettségüket. Emellett működött még
az országzászlómozgalom is,melynek lénye-
ge,hogykülönféleszervezetekésintézmények
követeként indultakkisebb-nagyobbdelegáci-
ók azért, hogy 1-1 hímzett zászlóval ajándé-
kozzákmegafelvidékitelepüléseketsarégi-új
honfitársakat. A magyar hadsereg katonái, a
leventékisörömmámorbanünnepeltékavisz-
szatérést.Eztazidőszakotméltánemlíthetjük
tehátmagyarországkét világháborúközti tör-
ténelméneklegszebbfejezeteként.ilyentörté-
nelmi háttér alapozta meg a két település
megismerkedésétésegymásratalálását,sígy
jutott el Tápiógyörgye küldöttsége első ízben
nagymegyerre–olvashatómindezakönyvelő-
szavában,némethcsabatollából.

A második világháború zivataros esemé-
nyeiokánsajnosfeledésbemerültekemegha-
tó ünnepség emlékei, mígnem 67 év után a
kétközségújrafelvetteegymássalakapcsola-
tot. Azóta számos találkozó, rendezvény való-
sultmeg,melyeknekaszóbanforgókönyvállít
méltóemléket.

A kemény fedelű könyv szürkésbarna
színe, mint egy megkopott fénykép sejteti a
távolabbimúltat, régiemlékeksorát.Akönyv
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borítóján egy fotó bizonyítja azt a bizonyos
zászlóátadásiünnepséget,melyre1939. júni-
us 6-án került sor nagymegyeren. Emellett
megannyi fénykép, korabeli térképrészlet,
újságcikkmásolat tanúskodik a régmúltról,
valós,megtörténteseményekrőlsakétközség
kapcsolatánakalakulásárólés jelenkorivirág-
zásáról.Akiadványtartalmáttekintvetízfeje-
zetreoszlik,melyetamáremlítettelőszóvezet
be,sakönyvmásikszerzőjefejezibeaztazár-
szóval.

Az első fejezet Tápiógyörgye történelme
(ncs), melybenafaluföldrajzielhelyezkedését
pontosítvatérkiaszerzőafalunevénekere-
detére, a környéken talált értékes leletekre,
jelentősépítményeire,sazittmegfordultvagy
élthíresszemélyiségekre.Teljesképetkapunk
emellett arról is, hogy a természeti csapások
éstörténelmieseményekbefolyásolótényező-
ivel szemben miként született újjá a falu,
hogyan változott a község lakosságának
összetétele,milyenjelentőseseményeket,szo-
kásokattartottvagyépptartamainapigaköz-
ség közössége. Tápiógyörgye 2005-benmeg-
nyerte a magyarországi Falumegújítási ver-
senyt,2007-benpedigalegvirágosabbmagyar
falu volt. A falu jelenlegi arculata, a tiszta és
rendezett környezet, valamint korszerűen fel-
újítottépületekkellemeshangulatotnyújtanak
azidelátogatóknak.

A könyv második fejezete A Megyer név
emlékei Tápiógyörgyén (ncs) címet kapta. A
megyernévmegjelenésétaszerzőkvisszave-
zetikaz1200-asévekig,régi,kézzelírotttérké-
pek,helyszínrajzok,régészetileletekéskülön-
félebirtokleveleksegítségével.Egy20.század
eleji helytörténeti tanulmányban az egykori
települések elhelyezkedését a következőkép-
penjegyeztékfel:„Atatárjárásidejénaközség
Pokoltanyaimegyernél,atörökhódoltság ide-
jén pedig báró megyernél volt, s ekkor több
adót fizetett, mint Tápiószele” – olvasható a
31.oldalon.nemvéletlen tehátakétközség
kapcsolataésegymásratalálása.

AharmadikfejezetNagymegyer történetét
mutatjabeazolvasónak.vargalászlóhelytör-
ténész több munkájában dolgozta fel
nagymegyertörténetét,vagyazokatazesemé-
nyeket, amelyeket a történelem kereke és a
változásokbefolyásoltak.Aszerzőelőszöregy

nagyobbterületet,acsallóközföldrajzimegha-
tározásával és természeti környezetének
bemutatásával indít.régészetikutatásokala-
pozzákmegaztatényt,hogymáraneolitikum
idején is lakottvoltezaterület.A legkorábbi,
nagymegyerrevonatkozóírásosfeljegyzéseka
11–12.századbólszármaznak.érdekeslehet
azolvasószámáraavárosnevénekváltozása,
amátyásfafotója,melyalattalegendaszerint
a király sátra állt, a város pecsétje, jelentős
épületeiésemlékművei, intézményei,avirág-
zóvagyéppárvízsújtottaarculataés fejlődé-
se.Aszerzőapezsgőkulturáliséletésvirágzó
időszakokkal párhuzamosan a város lakosait
értmegaláztatásokat és elnyomást is kendő-
zetlenültárjaazolvasóelé.

Akönyvnegyedikfejezetenagymegyertör-
ténelménekutolsócsaknem100évétdolgoz-
zafelakülönfélehatásokfényében.Afejezet
címeA trianoni döntés hatása Nagymegyeren.
Avárost1919. január7-éncsehszlovákiához
csatolták.Efordulatmerőbenmeghatároztaa
várostovábbisorsát, lehetőségeitéséletét.A
terület 1938-as újabb visszacsatolásáról, a
területről,sőtmégalakosokszámárólispon-
tosadatokatközölaszerző.Ebbenazidőben
alakultmegaA „Magyar a Magyarért” mozga-
lom Nagymegyeren, mely valójában már a
következő fejezet címe is, viszont szervesen
kapcsolódikazaztmegelőzőhöz.olvashatunk
itt amozgalom célkitűzéseiről, tevékenységé-
ről.UgyanittemlítimegaszerzőTurák istván
főjegyző nevét, akinek kezdeményezésére a
Tápiógyörgyei község elöljárói nagymegyer
városát kívánták segíteni és támogatni. Ez a
támogatásmeg is történt,melyről az egykori
szent Elzeár zárdaiskola naplója is említést
tesz. Ugyanitt látható egy fotó is egy
nagymegyerrekerültzászlóról,amelyetsokáig
a város esperese, kovács lászló őrzött.
Egyöntetűen viszont nemderül ki, vajon ez-e
az a bizonyos zászló, amelyet Tápiógyörgye
hozottajándékba.

A következő fejezet Az első nagymegyeri
találkozás emlékei Tápiógyörgyéről ismét
németh csaba szerzőtársmunkája. Ebben a
fejezetbenisszóesikamozgalommunkájáról
és törekvéseiről 1938 után, egymásik néző-
pontból. Ennek bizonyságaként látható egy
levelezőlap,melyetszarvassándor írt felesé-
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gének,egyigazolványmásolatavarrósándor
tápiógyörgyei lakos nevére, mely a felvidéki
bevonulásbanvalórészvételttanúsítja,külön-
féleújságcikkekTápiógyörgyeésmásfelvidéki
városokkapcsolatáról,vagyéppenegyrendkí-
vüli közgyűlés jegyzőkönyvének másolata.
Ugyanitt olvashatunk még a leventék közre-
működéséről, melyet szintén egy korabeli
dokumentum fotója támaszt alá. Az utazás
előkészületeiről, a zászlóátadás ünnepélyes
aktusárólamégélőkvisszaemlékezésesegí-
tetteaszerzőkmunkáját.

A hetedik fejezet a nagymegyeriek szem-
szögébőlközelítimegazelőzőekbenleírtakat.
Afejezetcíme„ tápiógyörgyei leventék látoga-
tása Nagymegyeren (vl).Aszerzőittismegfe-
lelő mennyiségű korabeli dokumentummal
támasztjaaláakét településközti kapcsolat
alakulásátfotók,beszámolókésleveleksegít-
ségével. A történések leírása szinte egybeol-
vad,sazolvasóészresemveszi,hogyimmár
a következő fejezethez érkezik:Egy elveszett
zászló nyomában, mely egyben a kiadvány
címeis.Ebbenafejezetbenvargalászlóakét
településaktívkapcsolatát,aközösprojekte-
ketéseseményeketszedirendszerbe.Afotók,
azegyüttműködésiszerződés,vagyazesemé-
nyek táblázatba (2006–2013) szedésesegíti
az olvasót. A feldolgozott „nyolc év alatt 45
találkozástésközösrendezvénytsikerültakét
szervezetnek megvalósítani, ebből 25-öt
nagymegyeren illetve19-etTápiógyörgyénés
1-etTorockón.”(128.p.)

A kiadvány két utolsó fejezete szintén
németh csaba munkája, melyben az előző
gondolatmenetet lendíti tovább: A kapcsolat
folytatása Tápiógyörgyén címetviselő fejezet-
ben, melyet történelmi tényekkel, az adott
körülményekéslehetőségekfelvázolásávalés
újabbismeretekkelteszérthetőbbéésérdeke-
sebbé.olvashatunkittakapcsolatújrafelvéte-
lének minden lépéséről, a kezdeti nehézsé-
gekről, a baráti fogadtatásról és a közös
ügyhözvalópozitívhozzáállásról.Akéttelepü-
lésegymásnakisbemutatkozott,sakésőbbi-
ekben nemcsak az önkormányzatok, hanem
civilszervezetek,azegyházakképviselői,kul-
túrcsoportok, sportolók is bekapcsolódtak a
közösprojektekbe.Akéttelepülésbaráti,ille-
tőlegtestvérkapcsolatajelenleggyümölcsöző,

s az összegyűjtött és leírt események egyre
közelebbhozzákegymáshozalakosokatis.A
kapcsolatújrafelvétele,elindításamármegtör-
tént. mindkét fél arra törekszik, hogy ez a
közeliéstávolijövőbenisígymaradjon.Errea
tényreutalnakaszerzőkazutolsófejezetben,
melynekcíme:Az ifjúságba vetett reményeink.
mindketten fontosnak tartják a kapcsolat
kibővítésétafiatalgenerációirányábais.ilyen
meggondolásból látogattakela tápiógyörgyei
gyerekeknagymegyerreésviszont.Azígyszer-
zettélményekettámasztjákaláazokalevelek
ésbeszámolók,melyekhelyetkaptakakönyv
emefejezetében.

Akiadványzárszavaszabódezsőgondola-
tával indul: „minden magyar felelős minden
magyarért”, mely valójában az egész könyv
mottójaislehetne.Aszerzőkbizakodvatekin-
tenekagyümölcsözőjövőfelé,melynekmeg-
alapozásátőkissegítettékazeseményekpon-
tosfeltárásávalésösszegzésével.Amelléklet-
bentovábbiösszegyűjtöttanyagokból,levelek
sokaságából, oklevelek, meghívók másolatá-
ból, fotók sorozatából, illetve újságcikkekből
szemezgethet az olvasó. mint ahogy azt a
könyvrecenziójánakbevezetőjébenmármeg-
írtam, a hivatalos könyvbemutató Tápiógyör-
gyén ez év szeptemberében megtörtént. A
nagymegyeri közönség számára a könyv
bemutatójátaszervezőkésakétközségveze-
tősége novemberre tervezik. Ezúton köszö-
nömmegenemesésátfogókutatómunkáta
kétszerzőnek.

Orsovics Yvette

karol Fremal: slovenskí sociálni demokrati
1938-1944. sociálnodemokratická strana na
slovensku v odboji a snP. Banská Bystrica,
múzeum slovenského národného povstania,
2014,200p.

Apolitikaipártoktörténeténekvagyakárcsak
működésükegyfejezeténekafeltárásanapja-
ink viszonylag kedvelt kutatási irányzata.
köszönhető ez többek között annak, hogy a
sokszempontú,mélyfúrásokatésháttéranya-
gokatfelvonultató,majdazezekmenténszin-
tetizáló tudományos munkákkal adós a szlo-
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vák2 (vagyakáramagyar) történetírás is.Egy
ilyen múltbuborék felszámolását célozta meg
karol Fremal itt bemutatásra kerülőmunkájá-
ban.Amásodikvilágháborútközvetlenmegelő-
ző évtől indulva vizsgálja a szlovák szociálde-
mokraták történetét,ésazellenállásbankifej-
tettszerepükönátjutelaszlováktörténetírás-
bannagyhangsúllyalmegjelenő szlováknem-
zeti felkelés (sznF) előkészítésében és folya-
mánkifejtetttevékenységükismertetéséig.

karol Fremal a szlovák történészek éret-
tebb korú (1943) generációjánakaktív tagja.
Egyetemitanulmányaittörténelem–oroszsza-
kon végezte Pozsonyban. szerteágazó mun-
kássága során foglalkozott tankönyvírással,
kutatással, és egyetemen oktatott. kuta-
tásaibanbehatóanvizsgáltaamásodikvilág-
háború idején kialakuló és cselekvő szlovák
ellenállásimozgalomnemkommunista törté-
netét, de ugyanilyen elmélyült odaadással
mélyült el a sznF történetében is. Bemuta-
tásrakerülőkönyveetöbbévtizedesmúltfeltá-
rás(ok) szintézises szeletét tárja a közönség
elé. olyan múltszeleté, amivel behatóan,
mikéntmagaaszerzőállítja,1945ótamind-
összecsakkéttörténészfoglalkozott.

Akeménytábláskönyvszerkezetilegbeve-
zetésre,nyolcfejezetreésrövid,pontokbasze-
dett befejezésre tagolódik. Függelékként (a
befejezés rész előtt) képesmellékletet illesz-
tett a kötetben szereplő egyes személyekről,
valamint a megjelent illegális sajtótermékek
válogatottpéldányairól.Akötetlegvégénafor-
rás-és irodalomjegyzéketnév-éshelynévmu-
tatózárja.

nem éppen rövidre fogott előszavában
némileg túlzónakható részletességgel ismer-
teti amunkája során használt levéltári anya-
gok hollétének ismertetését, majd ugyanitt
röpke, kivonatos összefoglalóját adja könyve
egyesfejezeteinek,ahogyszinténbevezetőjé-

benhangsúlyozzakönyvénekaszlovák törté-
netírásban betöltött hiánypótló szerepét is.
Eszerint monografikusan elsőként foglalta
összeésmutattabeönállóellenállásiirányzat-
ként a szociáldemokrata Párt és tagjainak
korabeli szerteágazó munkáját. mindenképp
megjegyzéstérdemelazatényis,hogyaszer-
zőnek mindezen kutatásai nem új keletűek,
hiszenmárévtizedekkelkorábbanpublikálta
témaegyesaspektusairól.

Első fejezetének indításában pár sorban
vázolja a szlovák szociáldemokraták és párt
1930-asévekbenkifejtettegyik legfőbbmeg-
határozóját:a fasizmusellenességüket.Akro-
nológia kezdeti lépcsőjének választott 1938-
asévtőlhaladvamutatjabelényegüket,minta
kor – Hlinka néppártjával szembeni – elvi
ellenzékét, amely az osztatlan csehszlovák
állami lét feltétlen híveinek vallotta magát.
Fremalmegállapításaszerintezenutóbbiszi-
lárdálláspontjukadtaegybengyengebefolyá-
sukat, ráhatásukatakorszlovákpolitikai-tár-
sadalmiéletére.

Ausztrianémetbekebelezéseutánaszoci-
áldemokraták, valamint a kommunista párt
vezetői előtt nem maradt kérdéses, hogy a
csehszlovák köztársaság szétzilálása követ-
kezik. Fremal e felismerésüknek tudja be,
hogy 1938. május 1-én közös ünnepléssel,
demonstrálvaaköztársaságvédelmében,nyil-
vánítottákkivéleményüket.

Bárakétpártképviselői,eltekintveafen-
tebbvázoltközösfellépéstől,(még)nemkülö-
nösebbenszívleltékegymást,ugyanezafiatal
szimpatizánsaikattömörítődiákszervezeteikre
márkorántsemvoltjellemző.sőt,megtörtént,
hogy a szlovák diákságot tömörítő országos
vezetőségbe (zväz slovenského študentstva)
egyetlen néppárti szimpatizáns sem tudott
választásokkorrajtukkívülbejutni.

Aszlovákországrészoktóberelejiautonó-
miájának zsolnai kihirdetésére a szociálde-
mokraták nem kaptakmeghívót. Ekkor, min-
denkorábbiilyenállamjogimódosítástelutasí-
tóálláspontjukatátértékelve,és felismervea
politikailégkörgyökeresváltozását,mégoktó-
ber6-ánaszlovákországrészszociáldemokra-
ta tagozata nyilatkozatban jelentette be a
kialakult új helyzet – autonómia – elfogadá-
sát.FÓ
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2 mindenképp említést érdemel, hogy a szlovák
nemzetiPártnakakét világháborúközötti idő-
szakábankifejtett tevékenységéről nemrégiben
jelentmegkönyv fiatal történész tollából.lásd
Jaroslavaroguľová:Slovenská národná strana
1918-1938.Bratislava,kalligram,2013.
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működésüket 1938. november 23-án a
szlovák belügyminiszter beszüntette, majd a
következő év januárjában, más politikai pár-
tokkalegyütt,feloszlatták.Feloszlatásukután
szinteazonnalmegindultaszociáldemokrata
ellenállásicsoportokaktívszervezése.

Ennekanemveszélytelenszervezésimun-
kának a nehézségeivel foglalkozik második
fejezetében.Akülönféletitkosösszejövetelek
lebonyolításántúlfáradoztakésdolgoztakegy
országos központ kialakításán is, ami 1939
januárjábanaszociáldemokrataPártközpon-
tivégrehajtóBizottságának(Ústrednývýkonný
výborsds)létrejöttébenöltötttestet.További
elért sikereik a leginkább az ország középső
(az egész korszakon át ellenállásilag legfrek-
ventáltabb)részénkialakítottillegáliscsoport-
jaik voltak; ahogy e csoportoknak tudhatóan
kezdettmegjelenniazillegálishatárátkelések
szervezett kialakítása, melynek keretében a
politikai vagy faji üldöztetések elől távozni
kívánókszámáraisútvonalatbiztosítottak.

Fremalebbenafejezetbenadbetekintést
az 1960-as években született és a sznF-t
megelőző, főleg Gustáv Husák papírra vetett
emlékezeteszerintelbeszélttörténelemmeg-
létéről.Ebbenaelbeszélésben,amelyhivata-
losmúltkéntévtizedekigtartottamagát,aszo-
ciáldemokraták jelenlétét az ellenállási moz-
galomlétrejöttében,alakításábanegyszerűen
szintenegligálták.

könyvénekharmadik fejezetébena legki-
terjedtebb szociáldemokrata ellenállási cso-
portok plasztikus ábrázolását adja. legrész-
letesebbenazólyomiközponttal,adanielErtl
vezetésealattműködőcsoporttalfoglalkozott.
választásanemvéletlen,hiszenaközép-szlo-
vákiaiillegálishálózatkiépítéseutánazegyes
sejtekéscsoportokvezetői1943-banBeszter-
cebányán találkoztak, hogy megválasszák a
szociáldemokratapárt közép-szlovákiai illeté-
kességűbizottságát.Ennekügyvezetőelnöké-
ül választották Ertlt. rezolúció keretében
ugyanittkijelentették,hogynemfogadjákela
münchenidöntőbíróihatározatot,illetveacse-
hek és szlovákok egysége mellett csak a
demokratikus és szociálisan igazságoscseh-
szlovák köztársaságot ismerik el. röviddel
ezutánErtltaszlovákszociáldemokrataPárt
elnökévéválasztották.

kétfejezetben–a4.ésa7.–írakorban
illegálisanmegjelenő,ésaszociáldemokraták
tevékenységéhez, szellemiségéhez szorosan
kapcsolódóidőszakisajtótörténetéről.AHlas
národacímenkiadottlapkörülszámostényre
hívjafelafigyelmet,ésatörténetiszakiroda-
lomban található faktográfiai hiba kijavítását
iselvégezte.

Amikor,hol,hogyankészítettékésterjesz-
tettékazillegálissajtóterméketkérdéscsopor-
tot járta alaposan körbe. Tartalmi szempont-
ból rávilágít, hogy a lapba kerülő írások leg-
főbbüzeneteaharcanéppártiakésanáciz-
mus ellen, illetve a harc az új szocialista és
nemzetiségileg (csehek és szlovákok között
megvalósuló) igazságos csehszlovák
köztársaság felújításáért vívott küzdelem,
valamintaszlávkölcsönösségésegyüttműkö-
dés gondolatának az erősítése volt. Az első
illegálisszám„csak”1943márciusábanjelent
meg.

AsznFkirobbanásautánahetedikfejeze-
tébenazimmáronafelkeléslapjakéntmegje-
lenő, de a korábbi címet megtartó orgánum
történetévelismertetimegazolvasót,hangsú-
lyozva,hogyirányvonalábanéstartalmábanez
a lap képviselte a teljes fasisztaellenes front
arculatát, illetve a nemzet széles rétegeinek
fegyveresegyesítéséértszólítottharcba.Azúj
helyzetbenalapfelettiaddigiszociáldemokra-
tapolitikai-ideológiabefolyástakommunisták
kívántákmegszerezni,aminekeléréséértmin-
dentelkövettek.

Az illegalitásban a politikai csoportosulá-
sai között létrejött együttműködés az ötödik
fejezettárgya.Aszociáldemokratáknakakom-
munistákkalésazellenálláspolgári-demokra-
tikusszárnyávalszembenkialakítottkapcsola-
tával összefüggésben megállapítja, hogy az
előbbiek leghatékonyabban,azegész idősza-
kon át, a kommunista párt képviselőivel
működtekegyütt.Eztajóegyüttműködéstiga-
zoljaatény,hogyszámosesetbenaszociálde-
mokrata tagok átléptek a kommunistákhoz,
míg,jegyzimegFremal,fordítotthelyzetrenem
találtprecedenst.

A könyv legterjedelmesebb (6.) fejezeté-
ben boncolgatja a szociáldemokratáknak a
sznFelőkészítésébenbetöltöttszerepvállalá-
sát. A háború évei alatt felbukkanó, majd
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egyre erősödő kívánalom, hogy az ellenállás
egyescsoportjaitközösirányításalattegyesít-
sék, élő gondolat volt. kézzelfogható ered-
ményt ennek megvalósítására az 1943–
1944.éveseményeihoztak. idesorolandóak
az1943őszénmegalakultaszlováknemzeti
Tanács (sznT) létrejötte, amelynek tagjai de-
cemberben elfogadták a karácsonyi egyez-
mény3 névenismerttéválóprogramadódoku-
mentumot.

míglegfelsőszintenasznT,addigazala-
csonyabb régiókbanaszervezetilegkialakuló
Forradalmi nemzeti Bizottságok (revolučné
národnévýbory)létrehívásávalkészítettékelő
azellenálláshálózatát.Többilyenmegalakuló
bizottságnakalétrejöttét,annakkörülményeit
és tevékenységét tárja Fremal az olvasó elé.
valamint e fejezetének utolsó bekezdésében
rövidenutalaz1945és1989közöttkeletke-
zetttörténetiszakirodalomidevágópontatlan-
ságairól,kiemelve,hogysúlyánaksosemmeg-
felelőenmutattákbe(haugyanbemutatták)a
nemkommunistaéskatonaiellenállástényle-
gesjelentőségét.

könyvéneknyolcadik,egybenutolsórészé-
ben a sznF idején a szociáldemokrata és
kommunistapártközöttmegvalósultpolitikai
és szervezeti egyesülés folyamatát ismerteti.
mintkiderül,aszociáldemokratákegyessora-
ibanmár korábban végbement egyfajtamar-
kánsabbeltolódásabalirányánbelül.Afelke-
lés érintette területek szociáldemokratáinál
pedigtörténetiténykéntkezelhető,hogytöbb-
ségük egyetértett a kommunistákkal való
egyesüléssel. mindehhez Fremal még hozzá-
adtaafúziónapját–1944.szeptember17.–
követőnapok,hetek sajtó-, illetvebelföldi és
külfölditámogatóvagyelutasítóválaszadások
visszhangjait.

értékelésébenugyannemtagadja,hogyez
amomentum(is)asznFeseményeinekegyik

jelentős történései, emlékei közé tartozott,
mégis korainak, politikai és társadalmi szem-
pontbólvizsgálvaelhibázottnaktekinti,megál-
lapítva,hogyamunkásoldalonezzelazaktus-
sal a kommunistákmonopolhelyzetbe hozták
magukat,amiegyebekmellettaháborútköve-
tő,későbbiévekfejleményeinekalakulásában
issegítségükrevolt.

karolFremalvitathatatlanérdemeketszer-
zett a korszak és benne a szlovák szociálde-
mokraták és párt történetének kutatásában.
Ugyanakkorazittismertetettmonográfiájaoly-
kor szerkezetileg a fésületlenség benyomását
kelti egyes fejezetein belül. Egészében azon-
banmindenképpérdeklődésretarthatszámot,
hiszen az évtizedeken át politikai-ideológiai
okokból torzított felfogású múltelbeszélést
kirostálva a valós valóság megjelenítésére
törekedett.

Baki Attila

miroslavaHlinčíková–martinasekulová(szerk.):
integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na
slovensku: Hľadanie východísk. Bratislava,
inštitútpreverejnéotázky,2015,182p.

Alapos és aktuális könyvet adott ki a szlovák
közéletikutatóintézet(ivo).Alaposságaabban
áll,hogymindenfontoskérdést,amelyamene-
kültekbefogadásávalkapcsolatos, tárgyszerű-
en körüljár, aktualitását pedig sajnos az e
nyári, közép-Európát felkészületlenül érő
menekülthullámadja.Tegyükgyorsanhozzá:a
kompetensintézménytőléppeztvárjuk:legyen
alaposésszolgáljonfrissadatokkal.

Akötetnemmelleslegamenekültmelletta
„földönfutó”,az„üldözött”,„idegen”,„nemzet-
közivédelmetélvezők”ésa„kliens”szavakat
ishasználja,ezekgyakranegymásnakszinoni-
mái,nohafogalmilagtermészetesenazottho-
nátelhagyószemélymás-másstátuszátfedik.
nekünkmárai„displacedperson”kifejezéseis
eszünkbe juthat: „a displaced personoknak
olyanszerepükvanmaavilágban,mintvolta
zsidószáműzötteknekababilonivizekpartján,
aholsokmindentmegértettek,amitodahaza,
aholazéletésahalálismerősbiztonságavette
körülőket,nemérthettek...”4FÓ
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3 mindenképp említést érdemel, hogy bár kará-
csonyiegyezménynévenvonultaszlováktörté-
nelemlapjaira,demintaztFremalismegjegyzi,
máignemtudnielfogadásánakpontosdátumát.
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A nemzetközi védelemben (menekültstá-
tuszban)részesültekszlovákiaihelyzetétfeltér-
képező tanulmánykötet egy több síkon zajló
kutatás eredménye, a kutatás 2014 szeptem-
berétől2015 júniusáig tartott– jórésztennek
eredményeit találjuk a kiadványban. (de vala-
mivelennélistöbbet,mertahivatkozottiroda-
lomban2015.szeptemberiisakad,alábjegyze-
tekegyikepedigutalFicominiszterelnökneka
kvótákat elutasító kijelentésére s arra, hogy
szlovákia legföljebb százmenekültet hajlandó
befogadni,csakisszíriából,éskizárólagkeresz-
tényeket.)magaatörzsszövegnyolcfőfejezetre
oszlik,tematikusan,ezekakövetkezők:1.miért
fontosanemzetközivédelmetélvezőkintegráci-
ója;2.Azintegrációfolyamataésacivilszerve-
zetek munkája; 3. A lakás mint az integráció
eszköze;4.Gazdaságibetagozódás:amunka-
helyproblémaköre;5.Aszociálisjuttatások;6.
Azegészségügyiellátásbanvalórészesülés;7.A
szlováknyelvésazoktatás;8.kulturálisésszo-
ciálisintegráció.Akötetegyébkéntháromrész-
bőláll:aközépsőképeziakutatásokeredmé-
nyeit, az elsőben négy (inkább fiatal, mint
középkorú) ismert szlovák író (Jana Beňová,
michal Hvorecký, zuska kepplová és marek
vadas)prózáiolvashatók;ezekafféle irodalmi
megközelítéseivagyreferenciálisábrázolásaia
menekültek,idegenek,bevándorlókélethelyze-
teinek.Azutolsóharmadtartalmazzaatábláza-
tokat,aforrásokatésakötetbenhasználtfogal-
makmagyarázatát.

A szakmai szempontból legfontosabb
középsőrészsemszokványosmódonelőadott
kutatási jelentés – és ez magából a kutatói
módszerbőladódik.Anevezett időszakbanaz
ivo munkatársai 12 szakember véleményét
kértékki,s8menekültcsaláddaltartottakfenn
kapcsolatot. A szakemberekkel interjúkat
készítettek, amenekültekkel többfélemódon
tartottákakapcsolatot:ezekköztvoltcsaládlá-
togatás,találkozásvalamelyhivatalban,semle-
gesterületen,ezenkívülamenekültekkelnap-

lótisírattak.ilymódonatanulmányoksok-sok
közvetlen idézettel támasztjákaláazelméleti
részeket.mindaszakemberek(civilszerveze-
tekdolgozói),mindamenekültekálnévensze-
repelnekakönyvben,ezzelbiztosítvaarésztve-
vőkanonimitását.

kiderül, ami egyébként sejthető: a legna-
gyobbgond,hogyazilletőmenekültjószerével
még alig hagytamagamögött az otthonát, s
ezzelegyüttazotthonikeserveséletmegannyi
traumás emlékét (családtagok legyilkolását,
például), szlovákiában nagyon rövid idő alatt
nagyonsokadminisztratívdolgotkelleneelin-
téznieahhoz,hogylegalábbazalapvetőmegél-
hetését biztosíthassa. „Allahnak hála – írja
egyikük a naplójában –, ma megkaptuk a
menedékjogot.”idáigazonbannagyonhosszú
út vezet, a befogadás feltételeit és módjait
ugyanisazállamiszervekhatározzákmeg.Az
pedig különösen ritka, ha egy menekült
szlovákiában akár évekre visszavezethető itt-
tartózkodás után is biztonságban érzimagát,
mintegyotthonosan.Azelsőkritérium,aminek
megkellfelelnie,azállandólakhely–hanégy
évig kimutathatóan szlovákiában tartózkodik,
folyamodhatmenekültjogért.Ezajogazonban
nem jár automatikusan, számos más körül-
ménytőlisfügg,sőt:azilletőmindenfeltételtel-
jesítése után is kaphat elutasító választ. Ha
mégiselnyeriamenedékjogot,négyévvelmeg-
szerzése után kérelmezhető az állampolgár-
ság. (melyértnemmellesleg700eurós illeté-
ket is fizetni kell.) A menedékjogot igénylők
számaéventetöbbszáz,amenedékjogotmeg-
szerzőké évente kevesebb tíznél: tavaly 6-an
kapták meg, idén júniusig szintén 6-an. Az
elmúlthétévbenakövetkezőországokállam-
polgárai kaptak menedékjogot szlovákiában:
Afganisztán,irak,irán,kubaésszomália.

integráció,betagozódásalattegyébkénta
szerzőkakétfél:amenekültésamenedéket
adóországközeledésétértik,felhívvaafigyel-
metarra,hogyhacsakamenekültalkalmazko-
dik,aznemkívánatosasszimiláció,nempedig
beilleszkedés.Amúltbansokgondszármazott
abból,haamenekülteket„táborokban”,vala-
miféle gyűjtőhelyen, integrációs központban
szállásolták el, kivált ha az adott térségben
magas volt a munkanélküliek aránya. így a
menekültnekszinteesélyesemvolteltartania
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Akadémiai–Helikon,1995,174.p.



családját,nemjutottmunkához,sajátlakáshoz
vagy szobához, legföljebb munkásszállóhoz.
manapság Pozsony, kassa és zsolna környé-
kénbiztosítanakamenekülteknekletelepedé-
si lehetőséget.Ebben,mintmajdnemminden
egyébben nem a Bevándorlási Hivatalra vagy
másállamiszervre támaszkodhatnak,hanem
acivilszektorönkénteseire:őkazok,akikhasz-
nos tanácsokkal látjákelamenekültet,eliga-
zítjákahivatalibürokráciában,elkísérikorvos-
hoz, elmagyarázzák, hogyan kell vállalkozói
engedélyt kérvényezni vagymunkahelyi felvé-
teli beszélgetésen eljárni. Afféle integrációs
terv szerint haladnak. A menekültek szerint
mindenesetreszlovákiábannehézamegélhe-
tés, nehéz munkahelyet találni, és szlovákul
megtanulni sem lehet az előirányzott hat
hónap alatt. naponta szembesülnek azzal is,
hogy„mások”,idegenek,semiattdiszkriminá-
ció és rasszizmus áldozatai. Gyakran a sok
„kisebb” akadályt sem képesek leküzdeni,
albérletet,melyegyébkéntisdráganekik,csak
akkorszerezhetnek,haa lakástulajdonosaa
rendőrségenjelentibe,hogy„idegennek”adta
kialakását.nemmelleslegsegélybeniscsak
azelsőhathónapbanrészesülnek,utánamár
mintegyelkellenemagukattartani–amielmé-
letilegiskizárt.

A civil szféra szakértői abban is különböz-
nekpéldáulazidegenrendészetalkalmazottai-
tól,hogyönállóságraszoktatjákarászorulókat.
Egyfajtacouchingésmentorkodásez,denélkü-
lük még az a kimutatható csekély eredmény
semvolnaelérhető.Tavalyótapszichológus is
helyet kapott a csaknem teljes szervizt nyújtó
civilszakemberekközt.Ahétköznapokzűrzava-
rábanőkazegyedüliközeliéskonkrétszemé-
lyek,akikreamenekültszámíthat.súlyosteher-
tételazelértvégzettségvagyakitanultszakma
szerintielhelyezkedésivágy:akutatásokszerint
csakazorvos,anővérésatolmácsszámíthat
arra,hogyaszlovákiaimunkaerőpiaconeséllyel
pályáziknekimegfelelőmunkára,atöbbieknek
legfeljebbatakarítóimunkakörvagyazalkalmi
munka jut. A legtöbb menekült nem is tudja
bizonyítani a végzettségét, vagy hamégis, azt
többnyire szlovákiában nem ismerik el.
nagyobbesélyevanannak,akibármilyenmun-
kára kapható, főleg szerződés nélküli idény-
munkára,vagyakiszlovákiábantanulki.

vissza-visszatérő gond az előítéletek és
sztereotípiák:az idegen, főkénthaabőrszíne
vagyakiejtéseszerint(elsőlátásravagyhallás-
ra) idegennek bizonyul, nem kapmunkát. „A
muzulmán nők kendőviselete szintén nagyon
nagy akadály nemcsak az elhelyezkedésüket
illetően,hanemamindennapiszociálishelyze-
tekben” (106. p.), például ha iskolába vagy
óvodábavezetikagyermeküket.

százszónakisegyavége:azotthonátelha-
gyó,súlyoslelkiésleküzdhetetlenanyagiprob-
lémákkal küszködő menekültnek nagyon
nehézabefogadóországbanújrakezdenieaz
életet.mégszerencse,hogyavelükvalótörő-
désterhétszlovákiábanazállamvállárólfoko-
zatosanleveszikanemzetközisegélyszerveze-
tek által támogatott civilek, az államtól csak
részbenfüggővagyfüggetlentársulások.

Akötetbátranajánlhatóegyrésztazállami
szférábandolgozóknak,háthaegynémelyaján-
lását megfogadják vagy figyelembe veszik:
külön érdeme a kiadványnak, hogy minden
fejezetelegvégénajánlásokatfogalmazmega
mindenkorikormányzatésmenekültügyihiva-
talokszámára.másrészt jóvolna,haaszéles
nyilvánosság soraiban is olvasókra találna –
mertafelmérésekéskutatásokaztmutatják,
hogy bizony, szlovákiában nagyon alacsony a
menekültekről való tudás szintje. Azátlagem-
berkellőinformációkhíjánhajlamosamenek-
ültet a társadalom terhének, s ilyen értelem-
ben nem kívánatos személynek tartani.
szlovákia azonban a legtöbb menekültnek
csak közbülső állomás: ebben az országban
ugyanismég az őshonos lakosság egy részé-
nek is sok gondja-baja van amegélhetéssel,
lakásviszonyaival, az egészségi és szociális
ellátással.

zuska kepplová szerint a menekülteknek
megkellbékülniükazzala ténnyel,hogyakik
rólukdöntenek,azoknaknincstapasztalatuka
menekültekről, sőt személyesen eggyel sem
találkoztak,véleményükazonbanvanróluk.A
menekülteket isellátjanéhány jó tanáccsal–
példáulhogyahivatalokbanöltsékmagukraaz
állhatatos türelem védőpáncélját, mert kifog-
hatnakolyanhivatalnokotis,akineképprossz
akedve.Ahogymáraiírja:„iparkodnakudvari-
asakéssimáklenni,hallgatjákapackázóhiva-
talnokok kérdéseit, aláírnak okmányokat és
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nyilatkozatokat,melyeketkövetelnektőlük,fel-
szállnakahajóra,amelyelvisziőketazidegen-
be,aholújhivatalnokok,újokmányokésújide-
genségvárjaőket.”5

Eszünkbe juthatmég Tőzsér árpád1970-
es keltezésű híres esszéje,6 mely szerint
„Európa tulajdonképpen ázsia félszigete”, s
kelet és nyugat folyamatosan átrendeződik,
mintaffélehomokóra,amitezer-kétezeréven-
ként megfordítanak: „olyan óriási homokóra,
amelynekkétfeleegymástállandóangazdagít-

ja (tölti) és rabolja (üríti).” s valójában ilyen
rövidreisredukálhatóamenekültkérdés:töltő-
dünk-evagyürülünk.köztes(közép-európaiés
kisebbségi) létünkbőlperszeaz iskövetkezik,
hogy a homokóra nyakában vagyunk, s ilyen
értelemben jórészt csak szemlélői, átmeneti,
nem fontos részesei a történéseknek.
márpedigaszemlélőnyilvánakkorjárelhelye-
sen, ha az érintettekre figyel, nem magára.
(meghallgatja, figyelemmel kíséri őket, véle-
ményalkotásában visszafogott, látszatra nem
ad.)vagyakkor,hailyen,politikátólésbulvártól
mentes könyv jut a kezébe, mint ez a fent
ismertetett.

Csanda Gábor
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5 San Gennaro vére.im.174–175.p.
6 A homokóra nyakában. dunaszerdahely, nap

kiadó,1997,27.p.
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számunkszerzői

A.Gergely András (1952)
társadalomkutató,kulturálisantropoló-
gus(ElTE,TáTk,mTATkPTi,Budapest,
magyarország)

Bajcsi Ildikó (1985)
doktorandusz(Eszterházykároly
Főiskola,Eger,magyarország)

Baki Attila (1978)
történész(Terbegec,szlovákia)

Csehy Zoltán (1973)
költő,műfordító,irodalomtörténész
(comeniusEgyetem,Pozsony,szlovákia)

Fülöp László (1944)
nyelvész(kaposváriEgyetem,kaposvár,
magyarország)

Gaucsík István (1973)
történész(Pozsonyivárosimúzeum,
Pozsony,szlovákia)

Kerényi Éva (1981)
történész-muzeológus;doktorandusz
(Gömör-kishontimúzeum,rimaszombat,
szlovákia;Eötvösloránd
Tudományegyetem,Budapest,

magyarország)

Orsovics Yvette (1971)
karnagy,zenepedagógus(selyeJános
Egyetem,komárom,szlovákia)

Öllös László (1957)
politológus(Fórumkisebbségkutató
intézet,somorja;konstantinFilozófus
Egyetem,nyitra,szlovákia)

Sebők Szilárd (1989)
doktorandusz(comeniusEgyetem,
Pozsony,szlovákia)

Simon Attila (1966)
történész(Fórumkisebbségkutató
intézet,somorja;selyeJánosEgyetem,
komárom,szlovákia)


