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TanulmányokTanulmányok

ÖllÖs lászló

Azeurópaiönazonosságkérdéseinek
egyikcsoportja

lászló ÖllÖs
EuropeanIdentity–AsetofQuestions

Keywords:Europeanidentity,Europeanunion,politicalcommunity,nationalism,enlightenment.

Azeddigdominánspolitikaistratégiaolymódonpróbáltamegfogalmazniazeurópaiak
összetartozásánakközöstudatát,hogyamostaniönazonosságukbelsőellentmondá-
sait feloldásuk helyettmegkerülte. Az unió államai polgárainak politikai közösséggé
válásáhozazonbannemlehetmegkerülniazokatazértékrendiproblémákat,amelyek
egészen az egymással vívott háborúkig és egymás elnyomásáig terjedően állították
szembeőketegymással.1 lényegikritikájukhíjántovábbraishatannakafelfogásnak
számoseleme,amelyikmegszüntetteEurópavezetőpozíciójátavilágban.2 ámnyilvá-
nosésközösvitájuknemalkotjaazeurópaipolitikaiközbeszédelsőrendűrészét.

Európapolgáraiígyelsősorbansajátországaik,ésamimégfontosabb,sajátnem-
zeteikproblémáitvitatják.szomszédjaikrólésatöbbiekrőltovábbraiskevesettudnak,
és vezetőik azt is saját nemzeti szemüvegükön keresztül láttatják velük. így a saját
nemzetüksikerea legfőbb,mindenkimásé felettállóérték,ésebbőlanézőpontból
értékelendőmindenegyéb.

Apolitikaihallgatásmértékeatöbbieknéluralkodópolitikaiközbeszédalappillérei-
nélhúzódik.Ezekkritikájaugyaniskívülesikazelfogadhatón.nevezetesenazegyik
tagállampolitikaivezetőipolitikailagnembírálhatjákamásiknemzetfelfogását,akkor
sem,haazoklényegükettekintvetérnekelegymástól.AzEurópaiunióbannemlehet
politikaitéma,3 ahogyazegyestagállamoksajátnemzetimúltjukatlátják,akkorsem,
haamásikfélmeghódításának,elnyomásánakidőszakaittekintiktörténelmüklegdi-
csőbbpillanatainak.4 ígypedignemválhatközösenvallottáamúlt,smegmaradegy-

1 IanKershaw:Höllensturz. Európa 1914 bis 1949. München,deutscheVerlags-Anstalt2016,
11–24.p.

2 richardcoudenhove-Kalergi:Pan-Europe.Paris,PressesuniversitairesdeFrance,1988,9–12.p.
3 Tudományostémaperszelehet,ámennekhatásalassúéshosszadalmas.
4 Anémetnemzetiszocializmusafőkivétel.depéldáulanapóleonihódításokmárnemazok.
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másmellettinek,sőtesetenkéntegymássalszembeninek.5 Azegyüttmegélt történe-
lemugyaniscsakakritikaközösszempontjaialapjántehetőközössé.

Ahallgatáslegfőbbokaavezetőrétegnagyobbikrészénekellenérdekeltsége,vala-
mintbegyökerezettsége,tehátazúj,arégiellentmondásaitfeloldókoncepcióhiánya.
ígyazeurópaiállamokmostanivezetőrétegeineklegitimitásalényegilegugyanabbana
nemzetállamihagyománybangyökerezik,mintazEurópaiuniómegalakulásaelőtt.

Azeddigifelfogásolyanértékelése,amelyikalapvetőszempontjaazegyesemberek
nemzetifejlődésénekszabadsága,tehátanemzetiszabadságésegyenlőséguniverzá-
lisértékkéemelése,világossátennéahatalmiterjeszkedésésnemzetielnyomásidő-
szakait,6 valamint,aminemkevésbéfontos,ajelenbelivágyateziránt.Mivelanacio-
nalizmus tömegidentitás, ezért azt is láthatóvá tenné, hogy az egyes országokban
mikénttettéktömegigénnyémásoknemzetialávetését.Mikéntváltazállamonbelüli
nemzetiegyenlőtlenséganemzetitöbbségekáltalelfogadott,sőtkívánatosállapottá.7
Továbbá, hogy a nemzeti érdekmobilizáló ideológiává8 emelésemiféle torzulásokat
okozott az emberi szabadság és egyenlőség értelmezésében,majd alkalmazásában
államrólállamra.

Valamint ennek egyik fontos következményét, nevezetesen, hogymegfér egymás
mellettasajátnemzetnemzetiszabadságánakköveteléseésmásoknemzetialáveté-
sénekigénye.9 Ezazellentmondáscsakúgyélhettartósanazegyesembereknemzeti
értékrendjében,haamaguknemzetétmindenmásértékföléemelik.Tehátazegyete-
mesemberiértékekföléis.10

Amennyibenazegyéniszabadságlényegieleme,haapolitikaihatalomfenyegetése
nélkülsajátmódjánfejezhetikiegyénielképzelésétönmagárólésavilágról,akkoraz
egyének közösségeinek is bírniuk kellene ezzel a szabadsággal. ha ugyanis egyes
közösségekrendelkeznekvele,másokpedignem,akkorazok,akikmásokközösségi
szabadságánakszabályaiszerintfejezhetikkiönmagukat,megvannakfosztvaszabad-
ságukegy részétől.Anyanyelvüket,kultúrájukat,életmódjukszámoselemétenyhébb
esetben ismásodrendűvéminősíti az állam, tehát az általa preferáltmögé szorítja.
súlyosabbesetbenpedigüldözi.dea két eljárás kombinációja ismegjelenik, egyes

MagvetőKönyvkiadó,1979.
5 ElieKedurie:Nationalism.oxford,blecwellPublishers,2000.
6 brendan simms:Kampf um Vorherrschaft. Eine deutsche Geschichte Europas. München,

deutscheVerlags-Anstalt,2014.
7 deaztis,hogymilyenszerepetjátszottanemzetiértelmiségebbenafolyamatban.
8 lásd:ElieKedourie:Nationalism.oxford,blecwellPublishers,2000.
9 MárJohnstuartMillkifejti,hogyafejlettebbnemzetdominanciájaafejletlenebbfeletthasz-

nos.Mill nemzetállam-koncepciójának alkalmazását elemziWill Kymlicka. InMulticultural
Citizenship.oxford,clarendonPress,1995,52–58.p.

10 Azellentmondástjólmutatjaanémetekküzdelmeafrancianyelvuralmaellenésanémet
uralmáértaközép-európainyelvekfelett.Majdazőküzdelmükanémeturalmaellenésa
magukuralmáértszomszédjaiknyelvefelett.Anyelviküzdelemtanulságanemazemberek
nemzeti szabadsága, az államban nem illetmegmindenkit, hanem csak egy adott nyelv
használóit.
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korokbanüldözi,másokbanmásodrendűvéteszi.Közbenpedigmindkettőthelyesnek,
igazolhatónaktartja.lényegükugyanisazonos:amásikkultúraháttérbeszorításának
helyesésigazolhatóvolta.ígyamódszer,ahogyezmegtörténik,elsősorbanatörténel-
mihelyzetfüggvénye.Tenniazthelyes,amitakörülményeklehetővétesznek.Azegyes
módszereknekahatékonyságamércéje,nempedigazegyetemesemberiszabadság
ésegyenlőség.11

Aholakettőkiáltóankerülszembeegymással,ottesetenkénttöbbekbenébreszthet
részvétetazüldözötteksorsa.ámkörükbeniscsakegészenritkánjelenikmeganem-
zetiegyenlőségkövetelése.általábanazembertelenségellenemelikfelszavukat.Ez
azonbanaproblémalényegétnemoldjameg.

Malátszólagegyszerűmegoldástkínálegyújabbnyelvdominanciája:azangolé.
Azanyanyelvésamagaskultúrakapcsolataazonbanösszetett.Azangolterjedése

nemjelentiazanyanyelvikreativitásmegszűntétésfeloldódásátegyfajtaúj latinban.
csakhogyez ígymárnemegyenlőség.Egyrésztamiatt,mivelazangolanyanyelvűek
előnybenvannakatöbbiekkelszemben.Azangolugyanisbizonyosmértékigeszköze
lehetazelvontgondolkodásnak.ámazemberikreativitáshozóhatatlanulszükséges
anyanyelvszerepétnemképesátvenni.Anyelvivonatkozásokkalbíróműalkotások,de
abeszéltnyelvfinomságaisemfejezhetőkkiésérthetőkmegmásiknyelven.Afantázia
szárnyalása,régiésújérzésekésabennükgyökerezőötletekakkornőhetnekmagas-
ra,havanmibőltáplálkozniuk.Aközöskommunikációseszköz,azangol, illetvemás
közösnyelvek ismeretenyilvánvalóankiszélesítiaztanyilvánosságot,amelyikbenaz
emberekeddigéltek.ámanemzetiidentitáskomplexvoltamiattnemhelyettesítikazt,
amitazanyanyelv,azátéltkultúra,aszocietáliscsoport12 melegead.nempótoljákaz
anyanyelvmelegségét.Ahiányérzetetermészeteseneltérőazegyesegyéneknél,illetve
társadalmicsoportoknál.Mindenbizonnyalkisebb,enyhébbazolyanoktöbbségénél,
akikmindennapjaikbanélikmeganemzetközikapcsolativilágot,éserősebbazoknál,
akiknemvagyritkábban.

Egynéltöbbanyanyelvelehetazembernek,ámbármennyinem.Ezazemberiadott-
ságadjaazemberiségnemzetisokszínűségéneknyelvialapját.Anemzetisokszínűség
pedigkülönfélekulturálislátásmódot,elképzelést,életmódotkínál,amitafelekkölcsö-
nösenátvehetnek,eltanulhatnakegymástól.ugyanakkorperszeidőnkéntakonfliktu-
sokújterétismegnyitja.

Anemzetiegyetemesértékkétételéneksegítségévelellehetneválasztaniamások,
illetveamásikszámáraértékesetazértéktelentőléskárostólazegyesnemzetikultú-
rákban.Afelekugyanisazagresszivitásnemzetiváltozatátisátvettékegymástól,13 nem
csakanacionalizmuselőremutatóelemeit.

11 Thomashurka:TheJustificationofnationalPartiality.InrobertMcKimandJeffMcMahan
(eds.):The Morality of Nationalism.135–142.p.

12 Will Kymlicka szerint az ember természetesmódon kisebb csoportokba szerveződik, nem
pusztán a nagy társadalomba.Will Kymlicka:Politics in the Vernacular. oxford, university
Press,118–130.p.

13 PhilipGleason: Identifying Identity:Asemantichistory. InWernersollors (ed):Theories of
Ehnicity.london,1996,461.p.
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Anemzetiegyetemesértékrendjenélkülazonbannemlétezheteurópaiközbeszéd.
nélküleaköznekugyanisnincsenekmindenkirevonatkoztathatóértékrendiszempont-
jai.Európaiközbeszédhíjánpedig–haakorábbinálkevésbéhangoztatottanis–meg-
maradanemzetállamiszempontokdominanciája.Ebbenaszellemiállapotbanazon-
bannemváltozikazanézet,hogyanemzetinagyságazuraltterületésnépesség,illet-
veabefolyásnagyságávalmérhető.Amegnyertéselvesztettháborúkértékrendjének
legfontosabb szempontja pedig a nemzeti nagyság növelése, illetve megtartása.14
Ehhezképestalárendeltszempontmásembereknemzetialávetése.15

AzegyüttesnemzetihaladásideájaazEu-banfontoskérdésugyan,detovábbrais
másodrendűmarad,mertnemválikvilágossá,milyenegyetemes,tehátmindenember-
reérvényeselvekreépülne.nélkülepedigazEurópaiuniónaksemkelltöbbneklennie,
mintanemzetinagyságeszközének.Emódonazonbanazuniólegfontosabbdöntései
atagállamokköztierőegyensúlyésérdekküzdelemrévénszületnek.Tehátlassabban,
nehézkesebbenmásokénál.16 Azegyesdöntésekhelyes,illetvehelytelenvoltaugyanis
azegyestagállamoknemzetiérdekszűrőjénkeresztülfogalmazódikmeg.

csakhogyanehézkesebbés rosszabbminőségűdöntéshozatal végsőhatásában
nemanemzetinagyságeszköze,hanemanemzetielmaradásegyikfontosoka.sőtmi
több,számosolyanfontosterületvan,amelyekbenajelenkörülményekközöttdöntés
nemisszülethet.nemúgyazuniónkívülinagynemzetállamokban.Azuniótagállamai
azonbantovábbraisamagukútjátjárják,gyakrankoordinálatlanul,sőtakáregymással
szembenis.17

Korábbananemzetinagyságmegteremtésénekésnövelésénekelfogadottmódja
voltagyarmatosítás.nemcsakEurópánkívül,hanemazonbelül isbevettszokásnak
számítottanemzetilegalávetettterületekerőforrásainakelszívásaanemzetileglojális-
naktekintettekjavára.Ezamachiavellizmuslehetővétette,hogyanépességszámot-
tevőrészébenazuralkodócsoporthoztartozásérzésétkeltsék.Adominánsnemzethez
tartozótöbbnektarthattamagátattól,akimásvolt.Akkoris,hamagaazalsó,amásik
pedigfelsőbbosztályokhoztartozott.Eztugyanisazállamtámogatásávaltehette.

Amásikélménya tömeghadseregekháborúinakélménye,amelyeket ígynemzeti
háborúkkálehetettnyilvánítani.Aháborúkbanimmárnemcsakakiváltságosrendhar-
col,hanemanépfiaibólállótömegek.olivercromwellvasbordásai,afranciaforradal-
misereghatékonyabbakvoltak,mindanemességcsapatai.Ahuszadikszázadteljes
mozgósításateszifelakoronáterreahadszervezésimódszerre.Atömeghadseregek
háborúinakimmárnemcsakapusztítóélményemaradmeg,hanemarészvételtapasz-
talatais.Agyőzelmekésvereségekváltakozása,katonadalok,kitüntetések,sebesülé-

14 Ezazörökségmáramodernnacionalizmuskialakulásátközvetlenülmegelőzőeseménysort
is jellemzi.MarkGreengrass:Christendom destroyed Europe 1517–1648. Penguinbooks,
2014.

15 F.M. barnard: Self-Direction and Political Legitimacy – Rousseau and Herder. oxford,
clarendonPress,1988.

16 Marján Attila szerint Európa továbbra is függő viszonyban marad. Marján Attila: Európa
sorsa. budapest,hVGKiadó,2007,154.p.

17 EzakülönutasságalegvéresebbkövetkezményekkelJugoszláviafelbomlásasoránjárt.
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sek,hősökneknyilvánítottelesettek,akkoris,haaháborúcéljaahódítás,mind-mind
aztigazolták,hogynemzetekharcolnakegymásellen.

Azelsővilágháborúvégenemokozotttöréstebbenafelfogásban.18 Azeurópainem-
zetekköztiszembenállásnemgyengült,sőt.Egybenanemzetinagyságelvénekmen-
ténállandósultatörekvésavilágminélnagyobbrészénekuralására.A„nagyháború”
megroppantjaEurópanagyhatalmainakhegemóniáját.19 Majdamásodikvilágháborút
követőidőszakmáranyugat-európaiországokgyarmatbirodalmainakvégétésmásod-
rendűhatalommáválásukatjelenti.Egybenazafelfogásisgyengül,hogyjogukvana
gyarmatosításra.Ahatvanasévekkritikáiazeurópainépekfelsőbbrendűségeszméjét
iskikezdik.Megjelenikugyanisakulturálisegyenértékűséggondolata.Különösenfon-
tosarasszizmuskritikájánakfelerősödése,minthogyazeszmenemnémetországban,
hanemagyarmatosítóeurópaihatalmakbanszületik,kiegészítve,kiterjesztveéserő-
sítveazEurópánbelülinemzetiagressziójogánakelvét.Ezzelpárhuzamosanazeuró-
paiegyesülés folyamata ismegkezdődik.ámapolitikaiközösségalapját,azeurópai
politikaiidentitástazelőbbikritikáknemteremtikmeg.

Amodernállampolgárainakállampolgáriidentitásanemegy,hanemtöbbkompo-
nensbőláll.20 Mindenképpenszemelőttkelltartanunk,hogyazegyeseszmeáramlatok
meghatározásaiabsztrakciók.(Akonzervatívokéis.)Azembernemcsakszabadságsze-
rető,vagyéppenegyenlőségrevágyó,illetvehagyománykövetőlény,hanemmindegyik.
sőtelényegjellemzésekenbelülisléteznekirányzatokésárnyalatok,amelyekhaszín-
vonalasak,akkormagukisalétezőemberitjellemzik,sőtakárformálják,alkotják.

Ezértazeurópaiösszetartozáskoncepciójábaapolitikatöbbfélefelfogásánakbelekell
férnie.Mögöttepedigkülönféletársadalomfelfogásoknak,ésvégsősoronemberképnek.A
modern nemzetállam sem egyetlen felfogás kizárólagos érvényességére épült. sokkal
inkább több felfogásegyensúlyáraésszámos tézisükkombinációjára.Azta tényt,hogy
többszörsúlyoskonfliktusok,forradalmak,sőtazegyesállamokfegyveresharcainyomán
alakultakkiazegyeskombinációk,nemkellmegkerülhetetlentörvénynektekintenünk.

Európa hanyatlása éppen néhány rossz kombináció következménye. ám ez nem
hátráltathatja a szándékot, hogy az eddigiekből tanulva, az Eumegelőzze az újabb
pusztítóösszecsapásokat.Azeurópaiaknemvoltakésnemislehetnekegyfélék.Azúj
európaiidentitásnak,azegyesfelfogásokköztipárbeszédet,sőtadottesetbenaver-
senytkellösztönöznie,ámsemmiképpensemamásikmegsemmisítésétcélzóküzdel-
met,harcot,háborút.helyetkellbennekapniamindegyikjelentőspolitikaieszmeáram-
latnak,ésazújpolgáriidentitásnaknemlehetacéljavalamelyikükvéglegesdiadalaa
többiekfelett.

18 robert Gerwarth részletesen kifejti, ahogy az első világháború formális végét követően
továbbfolytatódnakaháborúkEurópában,folyamatosinstabilitástteremtve.Ebbenazidő-
szakbanegymásutánzajlanaka tömeggyilkosságokésamásnemzetiségűekelüldözése.
lásd: robert Gerwarth:Die Besigten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkriges. München,
siedlerVerlag,2016.

19 richardcoudenhove-KalergierreazészrevételreépítifelEurópaegyújfelfogásánakszüksé-
gességét.

20 Ezazelemzéssemvesziszámbamindegyiket.
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Ezérta legfontosabbhatalmikérdésneknemúgykellenehangoznia,hogymiként
győzhetnek az adott eszmeáramlat hívei a többiek felett az Európai unió ilyen vagy
olyanfelfogásáthasználva,hanemúgykellfeltennünkakérdést,hogymelyekazoka
pontok,amelyekbenazegyeseszmeáramlatokközelkerülhetnekegymáshozazeuró-
pai identitás kérdésében. hol alakítható ki az a tér, ahol hatékony párbeszédre és
együttműködésrenyílikmód?Méghozzáolymódon,hogyazEurópaiuniópolgárainak
nemzeti sokszínűsége ne akadályozója, hanem segítője legyen politikai közösségük
működésének.olyannyira,hogypolitikaiközösségükműködéseamaganemzetisok-
színűségébenhatékonyabblegyen,mindahomogénnemzetállamoké.Aglobálisver-
senyugyanisnemengedimegahatékonyságalacsonyabbmércéjét.

Ehhezazonbanszámosúj,illetveújonnanértelmezettértékreéseljárásravanszükség.
Ezek kimunkálása nyilvánvalóan nem lehetséges egyetlen tanulmányon belül.

néhányelemeazonbankifejthető.
Európánakmaabbólazállapotbólkellenetovábblépnie,aminekegyszerreköszönheti

azelmúltnégyszázévvilágviszonylatbankiemelkedősikereitésazutolsószázesztendő
válságidőszakát és a lemaradást. Ez a társadalmi és politikai állapot pedig amodern
európainemzetállam.ámatovábblépésszándékanemjelenthetiakorszakteljeselveté-
sét.A felvilágosodás tévedését,amellyel „sötétközépkornak”nevezteazta történelmi
időszakot,amelyetmeghaladnikívánt,nemszabadmegismételni.Azeurópainemzetálla-
mokkorasemmiképpensemminősíthetőolyanidőszaknak,amelyikbenavisszamara-
dottság,a„sötétség”uralkodott.Amodernitáskoraez,ámvilágosanmegkell látnunk
belsőellentmondásait.Aközelmúltértékeinekmegbecsüléseazonbanaváltoztatásfel-
színességét sem jelentheti.Mostanáig ugyanis nem történt sokkal több. nemcsak az
értékekmegtartására,hanemmellettükúj,azazeddignemvoltalapokraisszükségvan.

Ehhezpedigmeginterősszándék,méghozzánemcsakpolitikai,hanemössztársadal-
miszándékkell.Az ilyenszándéktörténelmesoránmártöbbszörmegsegítetteEurópa
országaitésáltalukakontinensnyugatirészét.ámehhezelkellenedöntenie,hogyismét
aviláglegfejlettebbrégiójávákíván-eválni,vagymegbékélafokozatoslemaradásával.ha
ismétalegfejlettebbakarlenni,akkormindenekelőttazzalkellhatározottanszembenéz-
nie,hogyimmárnemaz,ésazidőmúltávalpozícióitovábbromlanak.Ahatározottszem-
benézésmindenekelőttalemaradásokaival,egészenpontosannemcsakahelyi,hanem
azösszeurópaiokaivalvalószembenézéstjelenti.Majdbátorságotéselszántságotkell
gyűjteniemagábólamostanraproblémávánőttsajátosságokeltávolítására,megváltozta-
tására.svégülelkellszánniamagátaszámoseddignemvoltelemetistartalmazóúj
rendfelépítésére,kipróbálására,majdkijavítására,fejlesztésére.Európatöbbszörisvál-
lalkozottazilyenkísérletre.Ismétittvanazennekazideje.

Anemzeti identitásnemcsakapolgári társadalom racionális felfogásábóleredt.
sőt, annak alapjai sokkal inkább egyetemes emberi értékekre épültek.Ma is ez az
egyikgyengéjeannakafelfogásnak,amelyikazeurópaipolitikaiegységetpusztánaz
univerzális emberi jogok és a liberális demokrácia alkotmányos eszméjére szeretné
építeni.21 Európának nem elég az egyetemes emberi értékeket magáénak vallania,

21 Jürgenhabermas:Zur Verfassung Europas. berlin,suhrkamp,2011,75–80.p.
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hanemsajátosaneurópainakiskellmaradnia.hiszennemazutolsóévszázadbanszü-
letett.22 sajátosságainélkülönmagaszámárasemleszvilágos,hogymi isvalójában.
sajátpolgárainemfogjáktudniésérezni,hogyeurópaikéntkikésmikőkavilágsok-
féleségében.

Amiebbenahelyzetbenmegmarad,azakorábbinemzeti identitásuk. Jellegéből
eredőenazzalegyütt,amiEurópaproblémáitokozza.Ezazellentmondásazegyikoka
azabsztrakt,pusztánemberijogieurópaiidentitásugyancsakmérsékeltsikerének.Az
elképzeléstperszenemszabadlebecsülni.nyilvánvaló,hogyéppenEurópaazahely,
aholazemberijogokeszméjénekésazalkotmányosdemokráciánakközpontiszerepet
kelljátszaniaazemberekeurópaiságában.denemazegyedülit.23 Egyébkéntmostsem
leszképesfeloldaniaztazellentmondást,amiafelvilágosodásótaközteésanemzet-
állameszméjeköztfeszül.

Azeurópaiságsajátosságainak,legalábbazutalásokszintjénazEurópaiunióleg-
fontosabbdokumentumaibanishelyetkellkapniuk.haönazonosságuklegfontosabb
alkotóelemeibenalkotmányosegyetértéstszeretnénekazeurópaiak,ésalkotmányos
hagyományaikalapjánnemnagyonakarhatnakmást,akkorakárolyanértékeknekis,
amelyekazegyespolitikaieszmeáramlatokszámárakulcsfontosságúak.Aköztüklévő
természeteskonfliktusok–hiszenazokapluralizmuslényegébőlerednek–megoldá-
sátnemazazeddiguralkodóstratégiaadja,hogyközösdokumentumaikbólmindazt
kihagyják, amit valamelyik fél nem tekint saját alapértékének. Ennek eredménye
ugyanisazáltalánosságolyanszintje,hogyazaligmondvalamitazegyszerűpolgárszá-
mára.Inkábbazzalkellenepróbálkozni,hogyaközösenvallottértékekmellettazokis
helyetkapnak,amelyeketazegyesfelekasajátszempontjukbólkülönösenfontosnak
tartanak.Ahatárebbenazesetbenotthúzódik,hogynemtörekedhetnekkizárólagos-
ságra,azaznemfenyegethetikatöbbiszabadmegvallásátésképviseletét.Ehhezazon-
bannemelégmegvallaniőket,hanemeddigiértelmezésiésalkalmazásitörténelmük
ellentmondásaivalisszembekellnézninyíltanésnyilvánosan.

Mindenekelőttlekellszögezni,hogyamodernállamotpolitikailagnemegy,hanem
mindegyik releváns politikai eszmeáramlat alkotja. Alapértékeik együtt adják az Eu
alapértékeit.ottis,aholegybecsengenek,ottis,aholkombinálhatóak,ésamikülönö-
senfontos,ottis,aholversengenek.Ezaversenyazeurópaiszellemifejlődésmotorja
volt, ha meg lehetett szabadítani a hatalmi erőszaktól. ám pusztított, ha nem.
Egymással szembeni erőszakelemeiktől tehát Európának meg kell szabadulnia.
Mindegyikrelevánseszmeáramlatkínálerremódszertanimegoldást.AzEurópaiunió
eddigigyakorlatamutatja,hogyamegoldásokalkalmazhatóak.ugyanakkorakritiká-
juknaktartalmazniakelleneazegyetemesszempontokat.

Anemzeti sajátosságokelismerése jelenlegaközösszempontokalapján történő
kritika nélküli elismerést jelenti. Tulajdonképpen azt, hogy amennyiben a liberális
demokráciaminimálisfeltételeinekmegfelelazország,akkoratöbbieknemfirtatják

22 JacquesleGoff:Die Geburt Europas im Mittelalter. München,Verlagc.h.beck,2004.
23 Akulturálispluralizmusésmultikulturalizmuskapcsolatánakújelképzelésétkínáljabhikhu

Parekh:Rethinking Multikulturalism. newyork,PalgraveMacMillan,2006,126–136.p.
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nemzetfelfogását. lehet a más nemzetiségűeket elnyomó, nacionális demokrácia,
lehetambivalens,sőtegyenesentisztázatlan,többkényeskérdéselhallgatásáraépülő
viszonyaahuszadikszázaddiktatúráihoz.ésperszesajátnemzetinagyságánakképét
ismegrajzolhatjamásokalávetésével.24 Azegykoralávetettekmostazuniótovábbitag-
jai,illetveleszármazottaikkéntpolgáraiislehetnek.éstehetieztolymódon,hogyegy-
szerre interpretáljanemzetinagyságkéntországasikereshódításait, és igazságtalan
elnyomáskéntamagameghódítottságát.Amivelasajátnemzetiérdekétmindenekfölé
helyezi.

EzazállapotfolyamatosbelsőfeszültségeteredményezazEu-nbelül.Ajelenkörül-
ményekközöttafeleklegfeljebbhallgatnakróla,nehogyelmérgesedjen.Megszüntetni,
jobban mondva meghaladni az unió mostani állapotában azonban nem lehet.
csakhogyadöntéshozatalajelenkörülményekköztlelassul,sőtnéholelakadasokféle
nemzeti érdekeknek deklarált ország- és kormánycél felsőbbrendűségének szövevé-
nyében.Akövetkezménypedigaz,hogyazEuegészelassabban,nehézkesebbendönt
mintazokazországok,amelyekkelversenyezniekell.25

AgondolkodásmódazEurópaiunióelőtti időszakbólered,ésazunióbaisátcsor-
gott.Meghaladásáhozazonbanelsősorbanagondolkodásmódnakkellenemegváltoz-
nia.nélküleazesetlegesújközpontosítottintézményrendszerisarégiértékekmentén
fog működni nem gyengítve, hanem alighanem erősítve az említett ellentmondást.
Ahhoz,hogyazérintettországokközösenválasszákkiazőketképviselőket,teháthogy
amásikországpolgáráról isdöntsenek,ahhozelsősorbanolyanértékrendialapokra
volnaszükségük,amelyekreépítveeztmegtehetnék.Amelyekreépítveelvárhatnák,és
praktikusanisszámolhatnánakvele,hogyakiválasztottszemélyőket,azősajátossá-
gaikatisképviseli.ámehhezértéknek,nempedigveszélyforrásnakkellenetartaniuk
egymást.Akkor is, ha szomszédországról és szomszédnemzetről vanszó,olyanról,
amelyiktől ez ideig évszázados konfliktusok és e konfliktusokmai képe választja el
őket.

Ehhez azonban képessé kell válniuk arra, hogy kritikusan szemléljék amáig érő
múltat,ésnemcsakamásikfelet,hanemugyanúgysajátnemzetüketisbenne.ésfel
tudják ismerniazt,amisegítiőketa fejlődésben.Mindehhezanacionalizmuseddigi
válfajainakuniverzáliselvekreépülőkritikájára,valamintamásiknemzetikultúra,kul-
túrákismeretérevolnaszükség.

MivelEurópaállamainakhatáraitcsakalegritkábbesetbenvontákmeganépaka-
rataalapján,ezértazegyesországokvezetőiésgyakrananyilvánosságnagyrészefél

24 Johndunn:Western Political Theory in the Face of the Future.cambridgeuniversityPress,
cantoedition,1993,62–64.p.

25 A nemzetállami érdekfelfogás erejét jól mutatja az Európai bizottság 28 tagja. Világosan
demonstrálja,hogyatagállamokszámáraaközvetlenbefolyásukfontosabb,mindabizott-
ságlehetőlegjobbműködéséhezszükségesszerkezet.Feltételezik,hogyakisebblétszámú
testületben a bennlévők a benn nem lévők kárára és nem a javukra döntenének.
lehetőségeketéserőforrásokatvennénekésvonnánakel tőlükamaguk javára.Tehátaz
uralmukaláhajtanákőket,méghacsakidőlegesenis.Eztpedigcsakerőegyensúllyal,tehát
abizottságbanvalóközvetlenrészvétellellehetkiegyensúlyozni.
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szembenézniazebből fakadó legfontosabbellentmondással.Ezazellentmondásaz
államhatárok rendi, tehátdinasztikusöröklés, illetveháborús, tehátkatonaierőszak
alapjántörténtmegrajzolása,valamintaliberálisdemokráciaazontételeközöttfeszül,
hogyazállamanépakaratábólered.Ennek,valamintanemzetielválasztásmögöttes
okának az eredménye az állam nemzeti homogenizálásának szándéka, nemzeti
kisebbségekeseténpedigazérintettaszomszédokkalszembenigyanakvásérzületé-
nekfenntartása.

Ahatárokgarantálásátösszekellenekapcsolniazállamokátalakulásávalanemzeti
szabadságésegyenlőségállamává,azaznemzetikisebbségeiknemzeti fejlődését is
segítőállammá.

uniós jogszabályok kellenének a nemzeti kisebbségekről. ám ezek önmagukban
nem segítenek.Mi az, amimagukat a kisebbségieket ismai országaikat tisztelő és
becsülő polgáraivá teszi? hiszen elődeiket gyakran nem saját akaratukból tették
kisebbségiekké.Mimindenkellahhoz,hogymegbékéljelekmindazzal,amitnemzetileg
megéltek?Tehátanyanyelvükháttérbeszorításának,nemzetiméltóságukmegkérdője-
lezésének,állampolgárimivoltukalacsonyabbértékének,gazdasági,kulturális társa-
dalmiéletükfékezésének,csonkításánakélményével.

sőtazegészendurvameghurcolásokkal,mintaterror,akitelepítések?
nyilvánvalóanelégtételt kellenekapniuk.Világossákellene tennia többségelőtt,

hogyeznemanemzetidicsőség,hanemasötétmúltjuk,esetlegjelenükrésze.Más
embereknemzetiegyenlőtlenségehasonlatosakorábbiállamokáltalteremetettvallá-
siésrendiegyenlőtlenségekhez.deösszevethetőazzalis,hamásazemberilényeget
adójogokatszűkít,sőtmegvonazállamegyesektől.ámezzelmagukatiskorlátokközé
kellzárniuk.Amásokelnyomásáraalkalmasszabályokésintézmények,azarraspeci-
alizálódottszemélyekazőfejlődésüketisvisszafogják.Akorábbikorokhozhasonlóan
őkisanemzetiküzdelemképétkapjákazegyüttműködéséhelyett.Anemzetibüszke-
ségük főkéntmások rovására nőhet. A nemzeti teljesítmény legértékesebbje amás
nemzetekkelszembeniküzdelemsikere.

Gyakranmaisennekapéldáiuraljákanépdöntőtöbbségénektörténelemképét,
és ígyma isezekválnakkövetendőpéldává.Amásokkalszembenimércenemaző
nemzetiszabadságukésegyenlőségük,hanemanemzetibüszkeségésanemzetisér-
tettségállapota,valamintanemzetinagyságvágya.

Anacionalizmusegyiknagyelőnyeakorábbiszellemiállapottalszembenamagas
kultúrapopularizálásavolt.26 Apopularizálástazonbanösszekapcsoltákanemzetielvá-
lasztással.27 Ezentúljutvalehetnemegfeleltetniacsoportossajátosságokatazegyete-

26 ErnestGellnerszerintezafolyamatközpontijelentőséggelbírtanacionalizmusokmegszüle-
tésében.ErnestGellner:Anacionalizmusésakomplextársadalmakkétfélekohéziósformá-
ja.InEszmék a politikában: a nacionalizmus.Pécs,TanulmányKiadó,1995,199.p.,Enest
Gellner:Nations and nationalism.oxford,blackwellpublishesrs,1993,35–38.p.

27 Anemzetielválasztásaztazértékrendet,eljárásmódokatésintézményrendszertjelenti,ami-
velanemzetekvezetőiamodernvilágrohamosanbővülőemberközikapcsolataiellenéreis
eltudtákválasztaniegymástólnemzeteiktagjait.
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mesemberiszabadságésegyenlőségelveinek.Ittkapcsolódhatnaazembernemzeti
szabadságaazegyetemesemberiszabadsághoz.

Európa mai állapota a fokozatos lemaradás állapota a világ más nagy régiói
mögött.28 Anemzetiérdekpedignemlehetanemzetilemaradás,aglobalizációkorá-
bankülönösképpennem.Alemaradásamások,azerősebbekbefolyásaalákerülést
jelenti,azazazolyannyirahangoztatottnemzetiszuverenitástveszélyezteti.29 Azegyes
kisnemzetállamokvalósválasztásilehetőségeabbanáll,hogyönkéntegyesülnek-ea
nemzetiszabadságésegyenlőségelveimentén,vagyagyorsabbanfejlődőerősebbek
vonjákőketlépésrőllépésresajáthatalmukba.

Európa nemzetei dilemmájának lényege tehát nem az, hogy megtartják-e saját
hagyományosszuverenitásukat,vagyalárendelikmagukatazegyesülőEurópahatalmi
struktúráinak.Ahagyományosnemzetiszuverenitásugyanismegtarthatatlanagloba-
lizációkorában.hanemabbanáll,hogyEurópanemzeteivelösszefogvameghaladják-e
korproblémáikat, és új lendületet adnak a kontinens fejlődésének, vagy továbbra is
életbentartjákazokatazokokat,amikmiattlépésrőllépésreelmaradnakavilágmás
részeimögött.

Európa országai ezer szállal kötődnek egymáshoz és függnek is egymástól.30
Összefonódottságukbannyilvánosanés közösenbe kellene ismerniükazt, amit szá-
mosadatrégótavilágosanjelez,nevezetesen,hogyEurópasúlyatovábbcsökken,gyen-
gülésetovábbfolytatódikaglobálisversenyben.Mindenmélyrehatóváltoztatásnakez
azelső,ésegybenmegkerülhetetlenlépése.Akimegteszieztalépést,óriásielőnybe
kerülazokkalszemben,akiknem,hiszenőajövőreménységétkínálja,mígamazokaz
elmaradásfolytatását.

Aváltoztatásegyikalapkérdéseatörténelembenmindigúgyhangzott,hogymitkell
megőrizni,ésmitnem?Ezakérdéskeményésindulatosvitákhozvezet.ám,ezekmár
termékenyvitáklehetnek,hiszenamegújulást,azeddigiállapotmeghaladásáttűzikki
közöscéljukul.Abbanvégreegyetértéslesz,hogyajelenlegiállapotimmárnemkínál
sikeresjövőt.ésabbanis,hogysokértékeset,jövőbemutatóttartalmaz.Ezazegyetér-
tés,hamegszületik,eléglehetahhoz,hogyavitákafelvilágosodásnézetütközéseitől
eltérően ne forduljanak erőszakba. A vita felhasználhatja azokat a tapasztalatokat,
amelyeketEurópaavallásiösszeütközésekésafelvilágosodássorángyűjtött.Valamint
építhetarraanyilvánvalóanhelyesállításra,hogyaglobalizációkorábanegyújabbaz
erőforrásokat felemésztő európai összecsapás, esetleg összecsapások sora a siker
reményét is elvennéanemzetközi versenyképesség visszanyerésére. ámez isméta

28 Az Európai unió legdinamikusabb államainak növekedési üteme nem az unió egészének
növekedésiüteme.

29 Aglobalizációkulturáliskihívásait,különösképpenahomogenizálásszándékátelemzirobert
J.holton.robert J.holton:Globalization and the Nation-State. london,MackmillanPress,
1998.166–172.p.Majdaszándékkövetkezményét,akulturálispolarizálódástésahibriddé
válást.uo.172–184.p.

30 MárazeurópaiegyesüléstszorgalmazóWinstonchurchillleszögezte,hogyazegészvilága
nemzetek kölcsönös függősége felé halad. Idézi boris Johnson: Der Churchill Faktor.
stuttgart,Klett-cotta,2015,340–341.p.
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negatívargumentum,tehátafélelemérve.Afélelempedigsohasemelégamegújulás-
hoz.

Apozitívargumentumlényege,hogyazújfellendüléshezmindenalkotóenergiára
szükségvan.Méghozzáamagasokféleségében.Afelvilágosodásvitáinemcsakegy-
máselpusztításánakszándékábancsúcsosodtakki,hanemazegyeseszmeáramlatok
értékrendjénekkombinációihoz isvezettek,amelyekújabbésújabbteretnyitottaka
fejlődésnek.Ezatapasztalatelégerősahhoz,hogyépítsenráazEurópaelőttállóidő-
szak.

A nemzetállamok korának eddigi tapasztalatai nyomán, amit semmiképpen sem
volnaszabadmegőrizni,azmásembereknemzetielnyomása.Arendiségarabszolga-
tartás tulajdonképpeni végét jelentette, a polgári forradalmak mentén megszülető
nemzetállamokpedigarendielnyomástszámoltákfel.AzújEurópábanazembernem-
zeti elnyomásának kellene véget vetni. Az államok váljanak több nemzeti csoport
államaivá,legyenekazokakárnemzetekakárnemzetikisebbségek.Mindegyiküknem-
zetifejlődéséttámogatná,nemcsakazegyikét.detöbbetkellenetennieennél.Azálla-
moknak nemcsak mindegyikük nemzeti fejlődését kellene támogatnia külön-külön,
hanemegyüttesfejlődésüketis.éseztazelvetalkalmaznákegymásköztiviszonyukra
is.ámehhezújmódszerekésanemzetmegújítottfelfogásakell.

haamostanifolyamattovábbtart,ésazeurópaiegyesüléskoncepciójaglobálisan
versenyképtelen lesz, Európa lemarad, és ennek okán erőre kapnak régi agresszív
nacionalizmusai.31 Ennekisglobálishatásalenne.ámezutóbbiismétanegatívargu-
mentumrésze,tehátafélelemérve.

sokkal fontosabbazelőbbi,apozitívargumentum,a fejlődésérve,ésamibelőle
következik.haugyanisakísérletsikerreljár,akkormásokszámáraispéldáulszolgál-
hat.Azagresszívnacionalizmustólmegszabadulótovábbiállamszövetségekiskialakul-
hatnak,kihívást jelentveéppenanacionálisagresszivitást ideológiájukká tevő rezsi-
mekszámára.Azegyesországoklakosailáthatnák,hogyvanmásút,anemzetifenye-
getés és fenyegetettség állapota nemaz egyetlen lehetőség.Megismerkedhetnének
azzalakulturáliséspolitikaimagatartással,amelyikanemzetisokrétűségbőlmerítiúj
ötleteit,kezdeményezéseit,esetenkénttalálmányait,szóvalnemszűkíti,hanemszéle-
sítiéletlehetőségeit.Eközbenpedignemmegszabadulnikívánanemzetikultúrája,sőt
kultúráiörökségétől,hanemfejleszteniakarja,ésmásokatissegítenikívánebben.A
nemzetiközeledésnemamásikelnyelését,öröksége,értékeigyengítését,elhallgatá-
sát,elfeledtetését,háttérbeszorítását,sőtasszimilálásátjeleni,hanemnyíltvállalását,
ápolását,fejlesztését.

Azeurópaiaknemzetiidentitásánakebbenaviszonyrendszerbenanemzetiszámos
eleménekmegtartásamellettolyanokismegjelennének,amelyekeddignemléteztek.
ámmindegyikükesetbenelmondható,hogyakettőhagyományosellentéténekfeloldá-
sa segítené őket. ha az otthonosság egybenmás nemzeti kultúrák sajátnak vallott
eredményeimegismerésénekazérzését is jelenthetné,akkor–azanyanyelvetésa
sajátvilágotugyannempótolva–kiterjedhetneazértékesismeretekolyanmegértésé-

31 Aválságoksoránmindigmegjelenikarégirendirántivágy.AzEurópaiuniótagállamaibanez
afolyamatmegfigyelhetőatagállamokpártrendszerénekváltozásában.

az európai önazonosság kérdéseinek egyik csoportja 13
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



hez,amelyasajátotthonosbanismegjelenik.Vagyéppenfordítva,asajátnemzetikul-
túrateljesítményetűnikfelamásikbanmindegyikfélszámárahasznosan,szépen.Az
összekapcsolódásközelebbhoznasokmindent,amibenneasajátotismeglátvasokkal
értékesebbnektűnne.Amásikamagunksegítésétjelentenéahagyományosfenyege-
tettséghelyett.snemcsakazaktuálispolitikai,avagygazdaságiérdekekokán,hanem
mertafelekkultúrájaösszefonódik32 ésszámosalapértékükbenismegegyeznek.

ugyanakkor a nemzeti elnyomás negatív történelmét is össze kellene állítani
Európában.beleértve az utolsó időszak elképzeléseit az Európa (esetleg annak egy
része) feletti nemzeti dominancia megszerzéséről, illetve Európa felhasználásáról
egyik-másiknemzetnagyságánaknövelése,illetvehelyreállításacéljából.

lászló ÖllÖs
EuroPEAn IdEnTITy –AsET oF QuEsTIons

citizen´s identity in themodernstates ismadeupof several components,not
only of a single one. Therefore, the conception of European identity alsomust
integrateseveralcomponentsofpoliticalmainstreams.And,behindthem,there
alsomustbedifferent interpretationsofsociety,aswellasdifferent imagesof
man. The present state of Europe is a state of gradual lagging behind other
regions of the world. staying behind on national level, of course, cannot be a
national interest, especially not in the age of globalization. Therefore, the real
dilemma of European nations lies not in the maintenance of their traditional
sovereignty or in their submission to theEuropeanunion. The real dilemma is
whetherthey,standingtogether,willbeabletoovercomechallengesofthisage,
ortheywillkeepuptherootcausesoflaggingbehind.

32 Max Weber: The nation. In hutchinson & smith: Nationalism. oxford–new york, oxford
universityPress,1994,22.p.
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Kárpátaljatörténetének1938októberétől1939márciusáigtartóközelfélévesperió-
dusaazországrészmúltjánaklegmozgalmasabb,egyszersmindlegellentmondásosabb
fejezetei közé tartozik. Ekkor sikerül kivívni a tartomány Prága által két évtizeden
keresztülelutasítottautonómiájátésmegválasztaniazautonómiaegyiklegfontosabb
attribútumát, azaz törvényhozó testületét, a kárpátukrán szojmot is. A Kárpátalján
hatalomrajutó,anemzetiszocialistanémetországtólinspiráltésabbantámaszátlátó
ukranofil politikai irányzat ugyanakkor a központi hatalommeggyengülését egyúttal
politikaiellenfelei félreállítására,a többpártrendszer felszámolásáraésademokrati-
kusjogrendleépítésérehasználtafel.Ilyenkörülményekközöttmárazautonómiaés
azautonómszojmmegválasztásasemademokrácia,hanematotalitarizmusfelésod-
ródórezsimügyétszolgálta.

1.Kárpátaljaautonómiája

Kárpátaljacsehszlovákiáhozcsatolásátésazországrészautonómiájátaz1919.szep-
tember10-énaláírtsaint-germain-en-laye-ibékeszerződéskisebbségvédelmielőírásai
szentesítették.Eszerződésbenacsehszlovákállamkötelezettségetvállaltrá,hogy„a
Kárpátoktóldélrelakóruténekterületét”alegszélesebbkörűönkormányzattalrendel-
kezőautonómegységkéntszervezimeg,olyanautonómgyűléstállítfel,amelytörvény-
hozóhatalmatfoggyakorolnianyelvhasználat,azoktatás-ésvallásügyterén,valamint
ahelyiközigazgatáskérdésében,saterülettisztségviselőiteterületlakóiközülválaszt-
ja.(halmosy1983,92.p.)

A kisebbségvédelmi szerződés előírásait az 1919 novemberében kihirdetett ún.
általánosszabályzat,majdcsehszlovákia1920februárjábanelfogadottalkotmányais
megerősítetteésbeépítetteacsehszlovákjogrendbe.APodkarpatszkaruszberendez-
kedésérőlkiadottáltalánosszabályzat ráadásula ruszinparlamenti választások idő-
pontjátiskonkretizálta,amikorkimondta,hogyazokatlegkésőbbaközöscsehszlovák
parlamenti képviselő-választások utáni 90 napon belül meg kell tartani. (Fedinec
2004,58–60.p.)Acsehszlovákkormányazonbanabékeszerződésbenésazalkot-
mányban is vállaltak végrehajtását, a megígért autonómia bevezetését – beleértve
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ebbe a tartomány törvényhozó testületének megválasztását is – közel húsz éven
keresztülhalogatta.A tartományéléreehelyettPrágaáltalkinevezettkormányzókat
állított, s csupán a csehszlovák államiságot az összeomlás szélére sodrómüncheni
egyezményutánikényszerhelyzetbenszántarámagátkötelezettségeiteljesítésére.

Aruszinpolitikaitörekvéseksikerétaruszinokhagyományosidentitásbeli,sezzel
összefüggőkulturális éspolitikaimegosztottsága ishátráltatta. A ruszinságkörében
kétalapvetőpolitikaiirányzat:aruszin–ruszofilésazezzelszembenállóukranofilkris-
tályosodottki.AzelőbbitelsősorbansztepanFencik (Fenczik István)Autonómorosz
nemzetiPártja,valamintalegbefolyásosabbkárpátaljaipolitikaipárt,azIvanKurtyák
által alapított, majd Andrij bródy (bródy András) által vezetett Autonóm Földműves
szövetség(AFsz)képviselte.Amagyarbarátpolitikátfolytatóbródytgyakranegyönálló,
ruszinirányvonalképviselőjekéntisszámontartják.Aruszofil irányzathozálltközela
csehszlovák agrárpárt orosz frakciója Edmund bacsinszkijjal és Pavlo Kosszejjel az
élen,valamintacsehszlováknemzetiszocialistapártMihajloVaszilenkovezettekár-
pátaljaiszekciója.

Az ukranofil irányzat vezéralakja az ungvári tanítóképző szeminárium igazgatója,
AvgusztinVolosinkanonokvolt,akinekkereszténynéppártjaugyanakkorrendkívülcse-
kélytámogatottsággalbírt,saz1930-asévekbenmégcsakképviselettelsemrendel-
kezettaprágainemzetgyűlésben.Emellettazirányvonalmellettkötelezteelmagáta
csehszlovákszociáldemokratapártJulianrévaiáltalvezetettukránfrakciója,valamint
azagrárpártukránszárnyasztepanKlocsurakvezetésével.1

A ruszin autonomista mozgalom, részben megosztottsága, részben a ruszinság
számbeligyengeségemiattacentralistaállamszerkezet lebontásátésazautonómia
kiharcolását önmagában nem tudta véghezvinni, intenzitása és eredményessége a
hasonlószudétanémetésszlováktörekvések intenzitásánakéssikerénekfüggvénye
volt.Aktivizálódása1936-bankezdődött,majd1938májusában,aszudétanémetkér-
déskiéleződésévelpárhuzamosan fokozódott. Intenzitásánakcsúcspontjátaz1938.
szeptemberibel-éskülpolitikaiválság idejénérteel,amikorazukranofilElsőukrán
KözpontinemzetiTanácsésaruszofilerőkettömörítőKözpontiorosznemzetiTanács,
valamintazoroszblokkiseljuttattaPrágábaasaint-germainibékeszerződésbenfog-
laltak teljesítésére vonatkozó követeléseit. Mindkét irányzat memoranduma kiemelt
helyensürgettemindaszojmválasztáskiírását,mindpedigaszlovákiaésKárpátalja
közöttihatáretnikaialapúkiigazítását,amiéppolyrégitörekvésevoltaruszinpolitikai
reprezentációnak,mintazautonómiamegvalósítása.2

A kárpátaljai politikai erők számára ösztönzőenhatott szlovákia autonómiájának
október6-ikikiáltása is.Aszlovákautonómiárólhatározózsolnaiértekezletenbródy
vezetésévelakétkárpátaljaipolitikaiirányzatképviselőiismegjelentek,akikhazatérve

1 Aruszinpártstruktúrára, ill.politikai irányzatokral.pl.němcová2005,957–964.p.;Tokar
2010,63–79.p.;hubený2012,161–167.p.;Magocsi2016,266–272.p.

2 ArchivKancelářeprezidentarepubliky,Praha(KöztársaságiElnökiIrodalevéltára,Prága;a
továbbiakban AKPr), f. Kancelář prezidenta republiky – Podkarpatská rus (Köztársasági
ElnökiIroda–Kárpátalja,továbbiakban:KPr–Pr),14.d.,inv.č.910,Pr1408.;15.d.,inv.
č.917,sign.Pr11.
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szinténtárgyalóasztalhozültekazzalacéllal,hogyaszlovákokhozhasonlóankonkrét
döntésekethozzanakKárpátaljaautonómiájárólésazautonómkormánymegalakítá-
sáról.Akétnemzetitanácsküldöttségének,valamintaprágainemzetgyűlésruszinsze-
nátorainak és képviselőinek közös tanácskozása október 7-én délután ült össze az
ungváritartományihivatalépületében.3

Másnap,október8-ánelfogadottközösnyilatkozatukszerintatanácskozásrésztve-
vőimegalakítottákPodkarpatszkarusznemzetiTanácsát,amelyazösszesruszinlakta
terület egyetlen törvényes képviselőjének nyilvánította magát. A szlovák pártokhoz
hasonlóankiálltakaszlováknéppártjúniusbanközzétettautonómiatervezetemellett
azzal, hogy ugyanazokat az autonóm jogokat kérik Kárpátalja számára, amelyeket
szlovákia ismegkapott vagy a jövőbenmeg fog kapni. Előterjesztették a kárpátaljai
autonómkormányösszetételérevonatkozójavaslatukatis,amelybenakormányfőnek
jelöltbródymellettEdmundbacsinszkij,sztepanFencik,Julianrévai,AvgusztinVolosin
ésIvanPjescsakminiszterikinevezésétszorgalmazták.4 Ajavaslatolyankompromisz-
szumottükrözött,amelyeredményekéntakormánybanazösszespolitikaiirányzat,s–
akommunistákkivételével–valamennyiszámottevőkárpátaljairuszinpolitikaierő,sőt
Pjescsakszemélyébenmégaszlovákiairuszinokisképviseltettékmagukat.

Akorábbiszlovákésruszinautonómiakezdeményezéseketsorraelvetőprágaikabi-
netamüncheniegyezményutánipolitikaiválságközepettemárnemvoltabbanahely-
zetben, hogy a két országrész autonómiáját visszautasítsa. A kijelölt kárpátaljai kor-
mánytagokésaprágaikormányképviselőiközöttioktóber10–11-iprágaimegbeszélé-
sek legproblematikusabbkérdésétazautonómkormányminisztereinekszáma jelen-
tette.Aruszinküldöttekkezdetbenragaszkodtakahatminiszteritárcához,majdnégy-
gyel is megelégedtek volna, a prágai kormány azonban – tekintettel arra, hogy a
Kárpátaljánáljóvalnagyobbterületűésnépesebbszlovákiaiscsupánötminiszteritár-
cátkapott–mindösszeháromminiszterésegymeghatalmazottminiszterkinevezésé-
relettvolnahajlandó.5

Megegyezés csupán azt követően született, hogy a prágai minisztertanács két
államtitkár kinevezésébe is beleegyezett. Kárpátalja Andrij bródy által vezetett első
autonóm kormányában bacsinszkij és révai miniszteri, Fencik – a szlovákia és
Kárpátaljaközöttihatártárgyalásokintézésévelmegbízott–meghatalmazottminiszte-
ri,VolosinésPjescsakpedigállamtitkáriposztotkapott.6 Azoktóber11-énkinevezett

3 A nemzetgyűlés ruszin szenátorai Edmund bacsinszkij és Julian Földesi, képviselői Andrij
bródy,sztepanFencik,PavloKosszejésJulianrévai,valamintaszlovákiairuszinokatképvi-
selőPetrozsidovszkijésIvanPjescsakvoltak.

4 Нова Свобода, 1938. október 11. Однозгідне рішення Народних Рад, 1. p.; vö. Вегеш
2004,215.p.

5 národníarchivČeskérepubliky,Praha (csehKöztársaságnemzetilevéltára,Prága;atováb-
biakbannAČr),Předsednictvoministerskérady1918–1945(MinisztertanácsElnöksége
1918–1945;atovábbiakbanPMr),4143.d.,Protokolomimořádnéschůziministerskérady,
konanév úterýdne11.října1938o11hod.dopoledne.

6 nAČr,PMr,4143.d.,Protokolomimořádnéschůziministerskérady,konanév úterýdne11.
října1938o6hod.večer.

a kárpátukrán szojm megválasztása 1939 februárjában (1. rész) 17
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



hatfőskormánynakígynégyruszin-ruszofiléskétukránirányzatútagjalett,amimeg-
feleltakorabelikárpátaljaipolitikaierőviszonyoknak.bródyminiszterelnökimegbízatá-
saszinténnemtekinthetőváratlannak,hiszenazáltalaképviseltpolitikai irányvonal-
nak végigdomináns szerepe volt a két világháborúközöttiKárpátalja társadalmi és
politikaiéletében.(Pop2005,362.p.;Vehes–Tokar2010,97.p.)

Abródy-kormányelsőlépéseiközéaszlovákiaésKárpátaljaközöttihatártárgyalá-
sokmegindításatartozott.Márakormánymegalakulásánakmásnapján,október12-
énszlovákiábautazottFencikmeghatalmazottminiszter,akielőbbakelet-szlovákiai
EperjesenPavelGojdicsgörögkatolikuspüspökkelésaszlovákiairuszinságvezetőivel,
majdoktóber14-énPozsonybanJozefTisoszlovákkormányfőveltárgyaltahatáretni-
kaialapúmódosításának lehetőségéről.Tisoazonban,akizsolnánméghajlandónak
mutatkozottakérdésmegvitatására,ezúttal–aszlovák–magyarhatártárgyalásokra
hivatkozva–márelzárkózottazérdemimegbeszélésektől,azokatígykésőbbiidőpont-
rahalasztották.Fencikkezdeményezéséreugyanakkoroktóber13-ánfelújítottatevé-
kenységétazeperjesiorosz(ruszin)nemzetiTanácsis,eztkövetőenpedigaruszinlak-
takelet-szlovákiaijárásokbanésfalvakbansorrajötteklétreahasonlóorosznemzeti
tanácsok,amelyekakövetkezőnapokbannagygyűléseken,valamintazungváriésa
pozsonyiautonóm, illetveaprágaiközpontikormányhoz intézettmemorandumokés
petícióksokaságábanköveteltékjárásaikésfalvaikKárpátaljáhozcsatolását.7

Abródy-kormányoktóber18-ánmégegyszakértőibizottságotislétrehozottahatár-
tárgyalásokkalkapcsolatosmunkálatoklevezénylésére,amelyvezetésétMikolabeszkid
történészrebízta.AzEperjesenszékelőbizottságugyanakkorhamarkivívtaaszlovák
hatóságoknemtetszését,amelyek–nemteljesenalaptalanul–abizottságotgyanítot-
tákakelet-szlovákiairuszinságszeparatistamegnyilvánulásaimögött.Tevékenységeígy
nem lehetetthosszúéletű,amibenaszlovákkormányellenérdekeltségemellettnem
elhanyagolhatószerepetjátszottabródy-kormánybukása,valamintazatény,hogyakét
autonómtartományközöttihatármódosítása,nohaarrólsohanemmondottlevéglege-
sen, az új kárpátaljai kormány számára a november 2-i első bécsi döntést követően
másodrendűkérdéssévált.(schvarc–Pekár2014,161–163.p.)

bródybukásátMagyarországgalfenntartottkapcsolataéskormányaKárpátaljaszá-
máranépszavazástkövetelőhatározataokozta.Akárpátaljaikormányoktóber22–23-i
ülésénekmásodikülésnapjánhatározatbanmondtaki,hogyaruszinlaktaterületolyan
oszthatatlanautonómegységetalkot,amelyhovatartozásátmegváltoztatnicsakistel-
jesegészében,azautochtonlakosságnépszavazásaútjánlehet.8 Anépszavazásköve-
teléseegybeesettamagyarkormányszándékával,amelyKárpátaljavonatkozásában
nemelégedettmegazetnikairevízióval,hanemanémetországgalszembennagyobb
mozgásteret biztosító magyar–lengyel határ létrehozására és az egész tartomány
Magyarországhozcsatolásáratörekedett.Amagyarkormányezért,abbanbízva,hogya
népszavazás Magyarország számára kedvező eredményt hoz, szintén népszavazás

7 Fencikszlovákiaiténykedéséreésaszlovákiairuszinokmozgalmáral.Ванат1985,30–33.
p.;Pažur1968,18–22.p.;Švorc2003,360–365.p.

8 Budapesti Hírlap,1938.október27.ruszinszkóönrendelkezéstésnépszavazástkövetel,3.p.
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kiírásátkövetelteatartományhovatartozásánakeldöntésére.Eztatörekvéstszolgálta
aza–nagyvalószínűségszerintbródypártjánakköreibőlszármazó,samagyarsajtó-
ban nagy visszhangot kapó9 – kezdeményezés is, amely során 386 ruszin község
MussolinihozéshitlerhezintézetttáviratábankértnépszavazástKárpátaljaszámára.
(suško1997,158.p.)

ugyanezt az álláspontot képviselte bródy a prágai kormány október 25-i ülésén,
amelyakétautonómkormányképviselőinekjelenlétébenacsehszlovákiávalszemben
előterjesztettmagyarterületiigényekreadandóválaszróltárgyalt.Amígaszlovákkor-
mánytagjaivalamennyien,akárpátaljaiminiszterekközülpedigbacsinszkijésrévai
elfogadtaanémet–olaszdöntőbíróságot,addigbródyragaszkodottanépszavazáshoz,
sőt felvetette a csehszlovák–magyar és a szlovák–ruszin határrendezés kérdésének
összekapcsolásátis,vagyismindkettőesetébenvagynépszavazást,vagydöntőbírósá-
gotkövetelt.10

AkárpátaljainépszavazásazonbanelfogadhatatlanvoltnemcsakPrága,hanemaz
ukranofilpolitikaiirányzatésnémetországszámárais.AzElsőukránKözpontinemzeti
Tanácsamagyar törekvésekkel szembenaharmadikbirodalomban támasztkereső
Volosin ésrévai kezdeményezéséremár október21-én olyan kiáltványt fogalmazott
meg,amelyegyebekközöttanémetországgalvalóegyüttműködéstkövetelteaprágai
kormánytól,11 október24-iülésénpedigbejelentette,hogynincskifogásaamagyaretni-
kai területekMagyarországhoz csatolása ellen, az egészKárpátalja hovatartozására
vonatkozónépszavazástazonbanelutasítja.12 Volosinésrévaioktóber24-énaprágai
németkövetségetisfelkeresték,sanémetdiplomáciasegítségétkértékbródynakés
Fenciknekakormánybóltörténőeltávolításaésazukranofilirányzathatalomrasegíté-
seérdekében.(Tilkovszky1967,147.p.;zseliczky1998,40.p.)

bródyeltávolításamegfeleltaKárpátaljaMagyarországhozcsatolásátésaközös
magyar–lengyelhatárt1938őszénméghatározottanelutasító,abban–nemalaptala-
nul–németelleneskezdeményezést látónémetországérdekeinek is.berlincéljaaz
volt, hogy az autonóm Kárpátalja a harmadik birodalomnak ekkorra már teljesen
kiszolgáltatottcsehszlovákállamrészemaradjon,samintaztegyoktóber7-inémet
külügyminisztériumifeljegyzésismegfogalmazta,esetlegegynémetbefolyásalattálló
majdani nagy-ukrajna kiindulási pontja lehessen. (ádám 1968, 305. p.; schvarc–
holák–schriffl2008,72–78.p.)Azukranofilruszinpolitikusokatanémetdiplomácia
eztkövetően1939márciusáigabbanameggyőződésbenringatta,hogyKárpátaljának
az „ukrán Piemont” szerepét szánja a különböző országok közöttmegosztott ukrán
területekegyesítésében.A„kárpátukránadu”azonbanberlinszámárajórésztcsupán

9 l. pl. Budapesti Hírlap, 1938. október 26. 386 ruszin község távirata hitlerhez és
Mussolinihoz,2.p.;Kis Újság,1938.október26.ruszinközségektávirataMussolinihezés
hitlerhez,1.p.

10 nAČr,PMr,4143.d.,Protokoloschůziministerskérady,konanév úterýdne25.října1938
o1hod.odpoledne.

11 Нова Свобода,1938.október22.Манифест,1.p.
12 Нова Свобода,1938.október27.Українська Центр.Народная Рада проти плебісциту за

конфедерацією,1.p.

a kárpátukrán szojm megválasztása 1939 februárjában (1. rész) 19
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



aztacéltszolgálta,hogynyomástgyakorolhassonáltalacsehszlovákiára,valaminta
KárpátaljávalszomszédosMagyarországra,lengyelországraésromániára.

bródyeltávolításáraamagyartitkosszolgálattalfenntartottkapcsolatáthasználták
fel,amirenemekkorderültfény,régótaismertvolt,dejóalkalmatszolgáltatottanép-
szavazástkövetelőpolitikusfélreállítására.Prágaoktóber26-ánleváltottaőtminiszter-
elnökitisztségéről,megfosztottaképviselőimentelmijogától,shazaárulásésaköztár-
saságvédelmérőlszólótörvénymegsértésénekvádjávalvizsgálatifogságbahelyezte.
utódáváacsehszlovákkormányelőszörahozzáhasonlóanaruszofilirányzatotképvi-
selőPetrozsidovszkijtszánta,aprágainémetkövetség ideiglenesügyvivőjénekköz-
benjárásáraazonbanvégülazukranofilirányzatvezéralakja,aberlinszámáraelfogad-
hatóbb Avgusztin Volosin kapott kormányfői megbízást. Prága a német „ajánlást”
abban a reményben teljesítette, hogy elnyeri ezáltal németország támogatását a
csehszlovák–magyar határkérdést rendezni hivatott döntőbírói tanácskozás során.
(suško1973,177.p.)

Volosinháromfőskormányábanaruszofilirányzatképviselőinektöbbségemárnem
kapotthelyet.Azegyetlen–ideiglenes–kivételtEdmundbacsinszkijjelentette,akia
kormány december 1-jei átalakításáig maradt tagja a kabinetnek. Kimaradt, illetve
távozott a kormányból Pjescsak államtitkár és Fencik meghatalmazott miniszter is.
utóbbiazungvári lengyelkonzulátusramenekülvekerülteela letartóztatást,majda
bécsidöntésutánMagyarországratávozott.

Az új kormány az előzőtől gyökeresen eltérő politikai irányvonalat követett.
hozzálátott Kárpátalja ukránosításához, s németországra támaszkodva és annak
támogatását élvezve egy tekintélyelvű ukrán államiság kiépítéséhez. Mindeközben
nemelégedettmegpolitikaiellenfeleinekahatalombólvalókiszorításával,hanema
ruszofil,illetveruszinpolitikaiirányvonalteljesfelszámolására,shatalmimonopóliuma
bebetonozásáratörekedett,amitkinevezéseutánnemegészegyhétenbelülsikeresen
megisvalósított.

Apolitikaipártokfelszámolása–szlovákiáhozésacsehországrészekhezhasonló-
an–akommunistapártbetiltásávalkezdődött,amimároktóber24-énmegtörtént.13
négynappalkésőbb,október28-ánkerültsorazösszestöbbipárt,köztükazEgyesült
MagyarPárt(EMP)működésénekfelfüggesztésére.14 AsortaKözpontiorosznemzeti
Tanács,valamintazoroszésruszinirányultságúegyesületekéssajtótermékekoktóber
31-ibetiltásazárta,15 azegyetlenengedélyezettpolitikaiszervezetígy1938novembe-
réreazElsőukránKözpontinemzetiTanácsmaradt.Volosinrendszerénekfőtámaszát

13 Нова Свобода,1938.október27.Іна Підкарпатті комуністична партія розвязана,1.p.(A
kommunistapártotszlovákiábanoktóber9-én,acsehországrészekbenoktóber20-ántiltot-
tákbe.)

14 Нова Свобода,1938.október30.Всі політічні партії на Підкарпатті розвязані,2.p.
15 Kárpáti Magyar Hírlap,1938.november3.AVolosin-kormány feloszlattaaKözpontiorosz

nemzeti Tanácsot (A tilalom az orel tornászegyesületre, a Kurtyák Gárdára, a Fencik-féle
FeketeingeseknemzetiGárdájára,FencikNas Puty ésbródyRusszkaja Pravda címűnapilap-
jára,valamintazAFszRusszkij Vesztnik címűhetilapjáravonatkozott.)
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a dmitro Klimpus vezetésével november 9-én megalakult Kárpáti szics félkatonai
védelmiszervezet,azún.szicsGárdajelentette.16

Kárpátalja ukránosítását kívánták előmozdítani az első bécsi döntést követően
ungvárrólhusztraköltözőautonómkormányazonrendeleteiis,amelyekazukránnyel-
vet tettékmega terület államnyelvévéés iskoláinak tanítási nyelvévé, s kimondták,
hogya tartománynevénekvégleges rendezéséigaPodkarpatszkaruszmegnevezés
mellettaKarpatszkaukrajina,vagyisaKárpátiukrajnaishasználható.Anovember25-
énkeltállamnyelvrendeletéstanításinyelvetszabályozórendelet,17 valamintatarto-
mánymegnevezéséről szóló december 30-i rendelet18 alkotmányellenes döntés volt,
mivel ellentmondott a Kárpátalja autonómiájáról november 22-én elfogadott alkot-
mánytörvénynek,amelyatartományvéglegesnevének,hivataloséstanításinyelvének
amegállapítását amegválasztandó szojm hatáskörébe utalta. A prágai kormányzat
azonban, amely az idő előrehaladtával egyre kisebb befolyással rendelkezett
Kárpátalján,ekkormárnemvoltabbanahelyzetben,hogyazalkotmánybanfoglaltak-
nakérvénytszerezhessen.

2.Aválasztásokjogiszabályozásaéskiírása

Akárpátaljaipolitikaireprezentáció,amintaztmáraszlovákpártokzsolnaiértekezle-
tén,majdpedigaztkövetőungvárimemorandumábanismegfogalmazta,aszlováko-
kévalazonosalkotmánytörvénybengondolkozott.Miutánaszlovákautonómiatörvény
véglegesváltozatacsupán1938.november15-érekészültel,azaztmintánaktekintő
kárpátaljaitörvényjavaslatkidolgozásaiscsakekkorkerültterítékre.Akárpátaljaiauto-
nómiatörvénymegszövegezése Julian révai nevéhez fűződik, akit a prágai kormány
november16-ánbízottmegazalkotmánytörvénytervezeténekkidolgozásával.19

AzautonómiatörvényrévaiésJaromírnečascsehszociáldemokratanemzetgyűlési
képviselőáltal véglegesített javaslatátnovember17-én terjesztettékanemzetgyűlés
képviselőházaeléjóváhagyásra.Azösszességében21képviselőáltalaláírt20 tervezet
valóbanaszlováktörvényjavaslatbólindultki,attólazonbannéhánypontbankülönbö-
zött.AszojmmegválasztásátésösszehívásáttárgyalóV.cikkelyehárompontbantért
elaszlovákszabályozástól.Aszlovákjogszabálytóleltérően,amelykimondta,hogya
szlovákországgyűléstatörvénykihirdetésétőlszámítottkéthónaponbelülkellmegvá-

16 AszicsGárdáral.Pahirja2014,117–154.p.
17 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1938.december6.РіквиданняI.,

число3.,22–23.p.
18 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1938.december31.РіквиданняI.,

число6.,39.p.
19 nAČr,PMr,4144.d.,Protokoloschůziministerskérady,konanédne16.listopadu1938o

16hod.odpoledne.
20 Figyelemreméltó,hogyrévainkívülegyetlenkárpátaljai,illetveruszintörvényhozósemadta

nevétatervezethez.Azaláírók–acsehszlováknéppártibohumilstašekkivételével–vala-
mennyiencsehvagyszlováknemzetiségűszociáldemokrataképviselőkvoltak.
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lasztani,aszojmmegválasztásáratizennyolchónaposhatáridőtállapítottmeg.Aman-
dátumokszámátnemaleadottszavazatok,hanema„népcsoportok”tagjainakszámá-
tóltettefüggővéazzal,hogymindenegyesnépcsoport20.000tagjáraegymandátum
esik.Végülpedig,mivelatartományújszékhelyérőlungvárMagyarországhozcsatolá-
sátkövetőenmégnemszületettdöntés,azautonómkormányrabízta,hogykijelöljea
szojmelsőülésénekhelyszínét.21

Azalkotmánytörvénytervezete–aszlováktervezethezhasonlóan–aképviselőház
kezdeményezőésalkotmányjogibizottságaelékerültmegvitatásra.Amígazelőbbinem
fűzötthozzákülönösebbészrevételt,addigazalkotmányjogibizottságnovember18-i
ülésénhosszasvitabontakozottkiajavaslatnakatartománymegnevezését,valamint
hivatalos nyelvét és az iskolák tanítási nyelvét szabályozó kitételeiről. A révai által
kidolgozotttörvényjavaslatugyanisaKárpátiukrajnakéntmegnevezetttartományhiva-
taloséstanításinyelvekéntazukrántjelöltemeg.Aképviselőházépületébenugyanak-
kor ruszofil elkötelezettségű kárpátaljai diákok jelentek meg, akik az alkotmányjogi
bizottságülésévelegyidőbenazépületfolyosóinnemtetszésüknekadtakhangotatar-
tománytervezettújmegnevezésévelkapcsolatban.22 demonstrációjukösszefüggöttaz
oroszirányzatújbóliaktivizálódásával.Anovember14-énújjászervezettKözpontiorosz
nemzeti Tanács az autonómiatörvényről folytatott tárgyalások napjaiban– a kárpát-
oroszdiákokszövetségévelegyütt–többmemorandumotintézettaközpontikormány-
hoz,küldöttségepedigszemélyesenismegjelentPrágában,hogyelérjeVolosinkormá-
nyánakmenesztésétésEdmundbacsinszkijjalazélenegyújautonómkormánykine-
vezését.(Магочий 1994,146.p.;Pop2005,373–374.p.)

Az alkotmányjogi bizottság a törvényjavaslat vitatott kitételeit végül – az Első
KözpontiukránnemzetiTanácstiltakozótávirataellenére23 –úgymódosította,hogya
tartományvéglegesnevének,valaminthivataloséstanításinyelvénekmeghatározását
aválasztásokutánösszeülőszojmhatáskörébeutalta.APodkarpatszkaruszhivatalos
névmeghagyásamellettilegfőbbérvazvolt,hogyanemzetközidokumentumokbanés
csehszlovákiaalkotmányábanisezamegnevezésszerepelt.Aszojmmegválasztásával
kapcsolatbanegyetlenmódosításkerültaszövegbe,amelyaválasztásokmegtartására
megállapítotthatáridőtatörvénykihirdetésétőlszámítotttizennyolchónaprólöthónap-
racsökkentette.24

21 Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Praha (cseh Köztársaság
ParlamentjeKépviselőházánaklevéltára,atovábbiakbanAPs),národníshromážděníČsr–
Poslaneckásněmovna–IV.volebníobdobí,sněmovnítiskč.1434.návrhposlanceJuliane
révayenavydáníústavníhozákonao autonomiiKarpatskéukrajiny.

22 Národní listy,1938.november19.Parlamentjednáo autonomiislovenskaa Podkarpatské
rusi,1.p.;Lidové noviny,1938.november19.Ústavnía zmocňovacízákon,2.p.

23 AtáviratotközliНова Свобода,1938.november22.Телеграма Української Народної Ради
до Праги,1.p.;vö.Делеган–Вискварко 2009, 70.p.

24 APs,národníshromážděníČsr–Poslaneckásněmovna–IV.volebníobdobí,sněmovnítisk
č.1434,zprávaústavně-právníhovýboruo návrhuposl.révayenavydáníústavníhozákona
o autonomiiKarpatskéukrajiny.
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Anemzetgyűlésképviselőháza ilyenelőzményeketkövetően1938.november19-
én,szombatondéli12órakorültössze,hogy–aszlovákautonómiatörvénnyelegyütt
–megtárgyalja és jóváhagyja a Kárpátalja autonómiájáról kidolgozott alkotmánytör-
vény-javaslatot.Azeljárásegyikkuriózumátazszolgáltatta,hogyazukranofilrévaiáltal
kidolgozottjogszabálytazalkotmányjogibizottságnevébenaruszofilirányzathoztarto-
zóPavloKosszejorosznyelventerjesztetteelőésindokolta.Miutánaképviselőházsza-
vazattöbbséggelúgyhatározott,hogyvitátsemaszlovák,semakárpátaljaiautonómia-
javaslatrólnemfolytat,hanemazonnalhozzálátaszavazáshoz,ajogszabálytelsőolva-
satban147szavazattal23ellenében,másodikolvasatbanpedig146szavazattal23
ellenébenszavaztákmegaképviselők.25 Atörvényjavaslatellenmindkétolvasatbana
kommunistapárt21képviselője,valamintkétcsehtörvényhozószavazott.26 utóbbiak
ígytiltakoztakazellen,hogyaképviselőketmegfosztottákattólajoguktól,hogyakét
alkotmánytörvényrőlésáltalábanapolitikaihelyzetrőlvéleménytnyilváníthassanak.

Az alkotmánytörvény-javaslat a nemzetgyűlés képviselőházából a szenátus elé
került,amelyaztnovember22-énugyancsakvitanélkülhagyta jóvá.Azülésenrészt
vevő93szenátorbólelsőésmásodikolvasatbanegyaránt79-enszavaztakatörvény-
javaslatmellett.Ellenszavazat,akárcsakaszlovákautonómiatörvényesetében,ezúttal
nemvolt,mivelakommunistaszenátorokaszavazáselőttelhagytákazüléstermet.27

Azalkotmánytörvényszerintaválasztásokatatörvénykihirdetésétől,azazdecem-
ber16-átólszámítottöthónaponbelül,vagyis1939.májusközepéigkellettmegtarta-
ni.28 1939.januárelsőfelébenmárvalószínűsítenilehetett,hogyaválasztásokatleg-
későbbfebruárközepénmegtartják,aválasztásokmeglepetésszerűkiírása,különösen
pedigakiírásmódjamégisváratlanulértemindaközvéleményt,mindpedigaválasz-
tásirészvétellelszámolóellenzékiköröketésakárpátaljainemzetiségeket.Aválasztá-
sokkiírásánaknyilvánosságrahozatalautánugyanacsehsajtómégannakareményé-
nekadotthangot,hogyakárpátaljaiválasztások–aszlovákiaivalellentétben–több-
pártiak lesznek,29 reményeiben azonban csalódnia kellett. A kárpátukrán kormány a
választások kiírásának meglehetősen hosszú idejű eltitkolásával, a politikai pártok
ezzelegyidejűfeloszlatásával,azellenzéki jelölőlistákleadásánakmegnehezítésével,
végülpedigamindezekellenéreleadottlistákelutasításávalolyanhelyzetetteremtett,
hogyakormánypártonkívül senkimásnakne lehessenesélyea választásokon való
indulásra.

25 Těsnopisecká zpráva o 155. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky
Československé v Praze v sobotu dne 19. listopadu 1938,10–11.p.

26 A Venkov című prágai napilap szerint a törvényjavaslat ellen szavazó két cseh képviselő
ladislavrašínés Františekschwarz volt (Venkov,1938.november20.Ústavnídohodase
slovákyaPodkarpat.rusíhotova,1.p.).

27 Těsnopisecká zpráva o 123. schůzi senátu Národního shromáždění republiky
Československé v Praze v úterý dne 22. listopadu 1938,5–7.p.

28 Sbírka zákonů a nařízení státu československého.ročník1938,částka109.,1201.p.
29 l.pl.Národní politika,1939. január21.sněmovnívolbynaKarpatskéukrajiněbudou12.

února,1.p.;a szlovákországgyűlés1938.decemberimegválasztásáral.Popély2014.
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Azautonómkormánybelügyminisztériuma1939.január12-énkelthirdetményével
február12-éreírtakiaválasztásokatKárpátiukrajnaelsőszojmjába.30 Miutánajelö-
lőlistákatacsehszlovákválasztásitörvényértelmébenlegkésőbbaválasztásokelőtti
21.napon,azazjelenesetbenjanuár22-én,déli12óráigkellettbenyújtaniazországos
választásibizottságelnökének,azokleadásáraelméletilegtíznapálltvolnarendelke-
zésre. A választások kiírásánakhírét azonbanegy héten keresztül visszatartották, s
csupánajanuár19-éről20-áravirradóéjszakakiragasztottplakátokonhoztáknyilvá-
nosságra.31 Ahírnyilvánosságrahozatalánakanomáliáiközétartozottazis,hogyelőbb
(január20-án)számoltberólaaprágaivagyakárabudapestisajtó,mintakormánykö-
zeliNova Szvoboda címűhuszti napilap (január21-én).32 A huszti kormányUrjadovij
Visztnik címűhivataloslapjánakahirdetménytközzétevőjanuár18-iszámátszintén
csak január 20-án kezdték terjeszteni, a választásokon indulni szándékozóknak így
nemegészkétnapjukmaradtajelölőlistákösszeállítására,azazokataláíróválasztó-
polgárokaláírásainakhitelesíttetéséreésalistákleadására.

Aválasztásokkiírásaésakiírásnyilvánosságrahozatalaközöttiegyhetetazauto-
nómkormányzatráadásullehetségeskihívóinakfélreállításárahasználtafel.Ahuszti
belügyminisztériumjanuár16-án„aközrendésanyugalomfenntartására”,valamint
arrahivatkozva,hogy„tevékenységükaközbiztonságotfenyegeti”,feloszlattaazösszes
politikai pártot, amelyekműködését korábbanmár felfüggesztették. A pártfeloszlató
hirdetményt azUrjadovij Visztnik – nem véletlenül – csupán január 20-án, aNova
Szvoboda pedig ráadásul január 22-én, a jelölőlisták leadására kijelölt napon tette
közzé,33 gyakorlatilag lehetetlenné téveezzelbármilyenújpártbejegyeztetésénekés
választásirészvételénekazesélyét.

Volosinékidőközben–amárjóváhagyott,demégnemközzétettválasztásifeltéte-
lek ismeretében – hozzáláttak egy kormánypártmegszervezéséhez, s január 18-án
életre hívták az ukrán nemzeti Egységpártot (Українське національне обєднання,
uno),34 amelynekműködését január20-án természetesenazautonómkormánybel-
ügyminisztériumaisengedélyezte.AzerrőlszólóhirdetményazUrjadovij Visztnik január
21-i számamellett aNova Szvoboda január 22-i számában, a pártfeloszlató hirdet-

30 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1939. január18.Ріквидання II.,
число2.,7.p.;vö.Делеган–Вискварко 2009,127–128.p.

31 nAČr,Volebnísoud1920–1939 (Választásibíróság1920–1939;atovábbiakbanVs),25.
d., inv. č. 1143, sign. V 2/39, ověření volby-volitelnosti zvolených členů prvního sněmu
Podkarpatskérusi.

32 Vö. pl. Lidové noviny, 1939. január 20. Volby na Podkarpatsku, 1. p.; Pester Lloyd
(Abendblatt),1939. január20.landtagswahlen inKarpathorußland,5.p.;Нова Свобода,
1939.január21.Вибори до сойму Карпатської України 12.II.1939,1.p.

33 Урядовий Вістник Правительства Підкарпатської Руси.1939. január20.Ріквидання II.,
число3.,9.p.;Нова Свобода,1939.január22.Політичні партії К.Україні розпущені,1.p.

34 AjelenlegimagyarnyelvűszakirodalombanapártáltalábanukránnemzetiEgyesület,eset-
leg ukránnemzeti Egyesülés néven szerepel,mi azonban a korabelimagyar sajtóban és
levéltári iratokbanleggyakrabbanelőfordulóukránnemzetiEgységpártnévváltozatothasz-
náljuk.
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ménnyelegyidőbenlátottnapvilágot.35 Aválasztásokidejéreígyazunolettazegyetlen
engedélyezett,törvényesenműködőpárt,amelyelőttnyitvaálltazútaválasztásirész-
vételfelé.

Akárpátaljaiukránsajtóapártfeloszlatástbölcspolitikailépéskéntértékelte,mivel-
hogy„Kárpátiukrajnapolitikai rendszerenemférösszeapártokkal”. (Вегеш 2004,
224.p.)Acsehésaszlováklapokapártokfeloszlatásátésaválasztásokkiírásának
módját általában nem kommentálták, s nemminősítették a történteket a pozsonyi
magyarnapilapoksem.AzelsőbécsidöntésutánbudapestreköltözőPrágai Magyar
Hírlap utódlapja,aFelvidéki Magyar Hírlap ezzelszembenjanuár21-énkritikushang-
vételűírásbanszámoltbeaválasztásokkiírásánakmódjáról,ami„aszlovákkormány
módszereszerint,rajtaütésszerűen”történt,sarraisfelhívtaafigyelmet,hogyjelölőlis-
tátilyenrövididőalattcsakisakormánypárttudösszeállítani,amelyneknyilvántudo-
másavoltakormányzatiszándékról.36 hasonlóvéleménytfogalmazottmegaMagyar
Nemzet is,amely„Volosinelrendelteadiktatúrát”címűírásábanmutatottrá,hogya
pártfeloszlatáscéljanemmás,mintazellenzékiésakisebbségipártokválasztásirész-
vételénekamegakadályozása.37

Apártokfeloszlatásamindazonáltalnemcsakazellenzéketsújtotta,hanemkelle-
metlenhelyzetbehoztaazegészkárpátaljaipolitikaireprezentációt,köztükahatalom
birtokosait is. A pártfeloszlató hirdetmény megszövegezésekor ugyanis elkerülte a
figyelmüketazatény,hogyahatályoscseh-szlováktörvényekértelmébenafeloszlatott
pártoktörvényhozóielveszítikanemzetgyűlésimandátumukat.Ezpedignemcsakaz
ellenzékipolitikusokatérintette,hanemJulianrévaiminisztertis,akiaszociáldemok-
ratapárt nemzetgyűlési képviselője volt. Apártok feloszlatásával tehát ahuszti kor-
mányzatgyakorlatilagkizártaaprágaitörvényhozásbólazösszeskárpátaljaiszenátort
ésképviselőt,sajátminiszterétisbeleértve.

A pártfeloszlatás nemkívánatos következményeit a huszti belügyminisztérium a
pártfeloszlatóhirdetménymódosításávalpróbáltamegelkerülni.Február1-jénolykép-
penmódosítottaahirdetményt,hogyapártok feloszlatásanemvonatkozikazagrár-
pártra,aszociáldemokratapártra,anemzetiszocialistapártraésacsehszlováknép-
pártra,vagyisazokraapártokra,amelyekacsehországrészekbenegyrésztanemzeti
EgységPártjában,másrésztanemzetiMunkapártbanegyesültek.38

A feloszlatott pártok törvényhozóinak mandátumáról a prágai legfelsőbb
Közigazgatásibíróságmandátumtanácsavolthivatottdönteni.Amandátumtanácsot
azonbanapártfeloszlatóhirdetménymódosításamárnembefolyásoltadöntésemeg-
hozatalában. Február7-i ülésénmegsemmisítette az összes kárpátaljai törvényhozó

35 Урядовий Вістник Правительства Карпатської України (Підк. Руси).1939. január21.Рік
видання II., число 4., 11. p.; Нова Свобода, 1939. január 22. Наша єдина партія –
„Українське національне обєднання”,1.p.

36 Felvidéki Magyar Hírlap,1939.január21.Volosinpuccsszerűenkiírtaaválasztásokat,12.p.
37 Magyar Nemzet,1939.január24.Volosinelrendelteadiktatúrát,3.p.
38 Урядовий Вістник Правительства Карпатської України (Підк. Руси). 1939. február4.Рік

виданняII.,число6.,20.p.
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mandátumát,mégpedigjanuár20-tól,vagyisapártfeloszlatóhirdetményközzétételé-
neknapjátólvisszamenőleg.Mindezaztjelentette,hogyösszességében5kárpátaljai
nemzetgyűlési képviselő és3 szenátor veszítette elmandátumát. Amandátumuktól
megfosztottképviselőkAndrijbródy,sztepanFencik,PavloKosszej,Julianrévaiésa
cseh nemzetiségű Josef zajíc, a mandátumuktól megfosztott szenátorok Edmund
bacsinszkij,JulianFöldesiésamagyarhokkyKárolyvoltak.39

Atárgyalásnapjánelőbbrévaiminiszter,majdVolosinkormányfőistávirattalfor-
dult a mandátumtanácshoz, amelyben a pártfeloszlatási hirdetmény módosítására
hivatkozvameggyőződésüketfejeztékkirévaimandátumánaktovábbiérvényességé-
velkapcsolatban.Amandátumtanácsazonbanarraazálláspontrahelyezkedett,hogy
ahirdetményutólagosmódosításasemmitsemváltoztatamandátumokelvesztésén,
mivel az a pártfeloszlató hirdetmény közzétételének napján automatikusanmegtör-
tént.40 Amandátumtanácsdöntése tehátnemcsaka letartóztatásban levőbródyt, a
még 1938 őszénMagyarországra távozott és decemberben amagyar országgyűlés
képviselőházánaktagjávákinevezettFenciketésFöldesit,valamintaVolosin-kormány
többi politikai ellenfelét érintette, hanema huszti kormánymásodik emberét, révai
minisztertis.

A legfelsőbbKözigazgatási bíróságmandátumtanácsának döntése súlyos követ-
kezményekkeljártmindKárpátaljára,mindpedigahusztikormányzatranézve.Atarto-
mányegyrészt teljesegészébenképviseletnélkülmaradtaprágainemzetgyűlésben,
annakkövetkeztébenpedig,hogyahatályoscseh-szlováktörvényekértelmébenafel-
oszlatott pártok törvényhozói háromévreelveszítik aktív éspasszív választójogukat,
kérdésessé vált révaiminisztermegválaszthatósága is a kárpátaljai szojmválasztás
során.41

3.Azellenzékválasztásirészvételénekmeghiúsítása

nohaazautonómkormányapártokatfeloszlatta,smindentmegtettazellenzékijelölő-
listákbenyújtásnaklehetetlennétételeérdekében,ahusztiországosválasztásibizott-
sághozösszességébenmégisháromjelölőlistaérkezett.Azelsőakormánypártlistája,
hivatalosmegnevezéseszerintaz„ukránnemzetiEgységpártésanemzetiségicsopor-
toklistája”voltVolosinkormányfővelésrévaiminiszterrelazélen.Ezenalistánkapott
helyetakárpátaljaicsehek,anémetekésarománokegy-egyképviselőjelöltjeis.

Amásikkettőazorosz-ruszinirányzatúellenzékipolitikusokjelölőlistájavolt,akika
pártokfeloszlatásakövetkeztében„Kárpátaljairuszinok”néven,valamintaKárpátaljai

39 Esti Újság,1939.február9.Megfosztottákmandátumuktólakárpátaljaiképviselőketéssze-
nátorokat,2.p.(bródyazAFsz,FencikazAutonómorosznemzetiPárt,Kosszejazagrárpárt,
révaiészajícaszociáldemokratapártképviselője,bacsinszkijazagrárpárt,FöldesiazAFsz,
hokkyazEMPszenátoravolt.)

40 Lidové noviny,1939.február8.Podkarpatskobezmandátů,2.p.
41 Apártfeloszlatástkövetőjogilépésekrel.ahusztikormányprágaiképviseletétvezetőVincent

shandorvisszaemlékezését:shandor1997,140–142.p.
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ruszinokEgyesületenevébenadtáklelistáikat.A„Kárpátaljairuszinok”névenbenyúj-
tottlistaelsőkéthelyétPavloKosszejnemzetgyűlésiképviselőésMihajloVaszilenko,
azellenzékilistakezdeményezőjefoglaltael,hatodikhelyénEdmundbacsinszkijsze-
nátor, az autonóm kormány volt belügyminisztere, tizedik helyén pedig Avgusztin
stefan,ruszkaKrajnaegykorikormányzója,majdnépbiztosaszerepelt.42 AKárpátaljai
ruszinokEgyesületenevébenleadottlistavezetőjeEmilijanValnyickijszolyvaiügyvéd,
a Kárpátorosz Jogászok szövetségének titkára volt. A két ellenzéki lista a leadásuk
körülibonyodalmakszültekényszerhelyzetbőladódott,sezeredményezteaztis,hogy
többképviselőjelöltet,ajelöltekegynegyedétmindkétlistárafelvették.Ilyenvoltpéldá-
ulPavelcibere,aKözpontiorosznemzetiTanácstitkára,akia„Kárpátaljairuszinok”
jelölőlistájána13.,aKárpátaljairuszinokEgyesületéneklistájána12.helyenszere-
pelt,vagyVaszilijVelicsko,husztegykoripolgármestere,akiazelőbbilistána23.,az
utóbbina27.helyetfoglaltael.43

Ahatalomazellenzékilista,illetvelistákleadásátésazellenzékválasztásirészvé-
telétigyekezettmindenáron,akárerőszakosúton,törvényteleneszközökkelismeghiú-
sítani.Azellenzékalistabenyújtásáhozszükségesaláírásokateredendőenszolyvánés
környékéngyűjtötteössze.Azaláírásokat január20-ánszinténszolyván,ahelyiköz-
jegyzőnél kívánták hitelesíttetni, a közjegyző elé terjesztett listát azonban a járási
választásibizottságelnökeelkobozta.Miutánazeltulajdonítottlistátmásnapsemszol-
gáltatták vissza, az ellenzék a „Kárpátaljai ruszinok” nevében egy új listát állított
össze, amelyhez az aláírásokat már nem szolyván, hanem a lengyel határon fekvő
Alsóvereckén gyűjtötték és ugyanott hitelesíttették január 21-én. Időközben a
KárpátaljairuszinokEgyesületenevében,ahusztmelletti Iza lakosainakaláírásával
összeálltegymásik–akorabelisajtóáltalizaiortodoxhívőklistájánaknevezett–ellen-
zékilistais,amelyetazonbancsupánjanuár22-én11óra47perckor,tehátaleadási
határidőlejártaelőtt13perccelsikerülthitelesíttetni.

Azellenzékilistákösszeállításátésleadásátahusztikormányzategyebekközötta
listákaláíróinakésalistákonszereplőképviselőjelöltekőrizetbevételével ismegpró-
báltamegakadályozni.őrizetbevettéktöbbekközöttAvgusztinstefant,PavelFedort,a
KözpontiorosznemzetiTanácsvezetőségi tagját,Mihailbukovicsveléteipolgármes-
tert,Georgijbatorijkovácsrétiorvost,valamintGeorgijsztankanyinyecésdmitrijbilkov
ortodox lelkészeket. Az őrizetbe vett képviselőjelöltek közé tartozott a „Kárpátaljai
ruszinok”listájánakvezetője,PavloKosszejis,akitaszicsGárda–képviselőimentel-

42 nemazonosazuno listájánszereplőésképviselőimandátumotszerző,majdminiszterré
kinevezettAvgusztinstefannal.

43 nA Čr, Vs, 25. d., inv. č. 1143, sign. V 2/39, ověření volby-volitelnosti zvolených členů
prvníhosněmuPodkarpatskérusi. (Akárpátukránemigránsmemoárirodalomegy további
jelölőlistárólismegemlékezik,amelynekazonbansemakorabelisajtóban,semaválasztási
bizottságirataiközöttnincsnyoma.Azukránnőkszervezetének–későbbvisszavont–jelö-
lőlistájárólvanszó,amelyetállítólagazértnyújtottakbe,mivelakormánylistánegyetlennő
semszerepelt.Vö.Росоха 1949,30–31.p.;Стерчо 1965,124.p.)
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mi jogát ismegsértve – házi őrizetben tartottmindaddig, amíg le nem telt a listák
benyújtásáramegállapítotthatáridő.44

Miutánazellenzékilistákatmindezekellenéresikerültösszeállítaniéshitelesíttetni,
ahusztiországosválasztásibizottságvoltaz,amelyakadályokatgördítettazelfogadá-
sukelé.Aválasztásibizottságazunojanuár22-én11óra30perckorbenyújtottjelö-
lőlistájáttermészetesenelfogadta,mindösszeaztakötelezettségetróttaapártra,hogy
háromnaponbelül,azazjanuár25-igpótoljaahiányzó6.500koronásválasztásikau-
ciót.A„Kárpátaljairuszinok”11óra50perckorleadottlistájávalszembenaszintén
hiányzó választási kauciómellett már számos további kifogást emelt, s alaki hibák
miattkiegészítéscéljábólvisszaadtaazzal,hogyjanuár25-éndéli12óráigpótoljáka
hiányosságait.Abizottságegyebekközöttaztkifogásolta,hogyhiányziktöbbképvise-
lőjelöltnyilatkozataarról,miszerintelfogadjaajelölést,ajelölőlistátegynemengedé-
lyeztetettpolitikaitömörülésnevébennyújtottákbe,valaminthogyalistamegbízottja-
kéntmegnevezettMilošdrbalhusztiügyvédegymásiklista–azunolistájának–jelölt-
je.Aharmadiklistát,aKárpátaljairuszinokEgyesületenevébenleadottlistátaválasz-
tási bizottság azonnal elutasította,mivelhogy benyújtására 12 óra 4 perckor, vagyis
négyperccelaleadásihatáridőletelteutánkerültsor.45

A„Kárpátaljairuszinok”jelölőlistájánakkálváriájamindezzelazonbanmégkoránt-
semértvéget.AmikorAlekszandrhrabar,alistaegyikképviselőjelöltje,egybenalista
újmegbízottjaakijavítottlistátésa6.500koronaválasztásikauciótjanuár25-én10
óra15perckorazországosválasztásibizottságnakhelyetadóhusztikormányhivatal
épületébenbeakartanyújtani,azépületetőrzőszics-gárdistákésarendőrségközösen
akadályoztamegannakleadásában.Aválasztásibizottságelnökére,PetroKalinyukra
várakozóhrabartelőbbagárdistáktettlegesenbántalmazták,majdahelyszínreérkező
rendőrökjegyzőkönyvfelvételeürügyévelarendőrségrekísérték,miközbenaztsemtet-
téklehetővészámára,hogyanálalévőkauciótésajelölőlistátkéttársánakátadja.A
rendőrségenkihallgatták,felvettékajegyzőkönyvet,sotttartottákdéli12óráig.Alista
benyújtásáramegállapítotthatáridőlejártautánszabadontávozhatott,alistaésakau-
cióleadásáraazonbantermészetesenmárnemnyíltlehetősége.46

Aválasztásibizottságmindezekutánjanuár27-iülésénaztállapítottameg,hogya
választásitörvényelőírásaitcsupánazunoteljesítette,amelypótoltaahiányzóválasz-
tási kauciót, ezért csak az uno jelölőlistáját ismeri el érvényesnek. A „Kárpátaljai
ruszinok”jelölőlistájátugyanakkorazonacímen,hogyannakalakihiányosságaitésa

44 AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,inv.č.923,Pr45/39;nAČr,Vs,26.d.,inv.č.1145,sign.V4/39,
stížnostdovolebdosněmuKarp.ukrajiny.

45 nA Čr, Vs, 25. d., inv. č. 1143, sign. V 2/39, ověření volby-volitelnosti zvolených členů
prvníhosněmuPodkarpatskérusi.

46 nAČr,Vs,26.d.,inv.č.1144,sign.V3/39,stížnostdovolebdosněmuv Podk.rusi; inv.č.
1145,sign.V4/39,stížnostdovolebdosněmuKarp.ukrajiny;AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,
inv.č.923,Pr45/39;Magyarnemzetilevéltárországoslevéltára,budapest(atovábbiak-
ban:Mnlol),K63–72.cs.–1939–7.t.–7/42,873/1939.Akeletszlovenszkóiruszin
képviselőktiltakozásaakárpátaljaiválasztásokellen
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választásikauciótamegállapítotthatáridőignempótolták,aválasztásibizottságvisz-
szavontnak,egyúttalérvénytelenneknyilvánította.47

Azellenzékiruszinpolitikusokatörvényességetmegcsúfolóeljárásbatermészete-
sennemtörődtekbele,sbeadványoksorábantiltakoztakjelölőlistájukelutasításaésa
velükszembenalkalmazotterőszakellen.Petrozsidovszkijnemzetgyűlésiképviselő,
VaszilKaraman,aKözpontiorosznemzetiTanácselnökségi tagja,valamintEmilijan
ValnyickijésPavelcibereképviselőjelöltekmárjanuár24-énközöstáviratbantiltakoz-
takEmilháchaköztársaságielnöknélaválasztásokkiírásánakmódja,valamintajelö-
lőlistákösszeállításaésbenyújtásasoránelkövetettvisszaélésekmiatt.48 Aruszinlista
elutasításátkövetőenzsidovszkijésPjescsakképviselőkjanuár28-ánaköztársasági
elnök mellett Volosin miniszterelnökhöz is eljuttatták tiltakozásukat, amelyben a
választások elhalasztását, a jelölőlisták benyújtására pedig újabb határidő kiírását
követelték.49 hasonló távirattal fordultak február elején ciano olasz és ribbentrop
németkülügyminiszterhezis,akiktőlaztkérték,hogylépjenekközbeaprágaikormány-
nálajelölőlistabetiltásánakvisszavonásaérdekében.50 zsidovszkijésaKözpontiorosz
nemzetiTanácsfebruár2-iközösbeadványavégülismétaköztársaságielnökötkérte
akiírtválasztásokelhalasztásáraésújválasztásokkiírására.51

Abeadványokazonbansorraelintézetlenekmaradtak,csakúgy,mintKosszejkép-
viselőpanasza,akiaprágainemzetgyűlésképviselőházánakelnökéhezintézetttávira-
tában tiltakozott a képviselői immunitását is sértő házi őrizetbe vétele ellen.52
Tiltakozásával január 25-én a prágai kormány is foglalkozott, azt azonban elintézte
azzal,hogyatörténtekkivizsgálásátakárpátaljaiminiszterekrebízta–azokra,akika
legérdekeltebbekvoltakazellenzékválasztásirészvételénekmeghiúsításában.53

4.Azunojelölőlistája

Azegyetlenelfogadottjelölőlista,az„ukránnemzetiEgységpártésanemzetiségicso-
portoklistájának”összetételétaválasztásibizottságjanuár27-iülésétkövetőenhoz-

47 nAČr,Vs,25.d., inv.č.1143,sign.V2/39;Протокол списаний дня 27.січня 1939р.в
канцелярії предсідника Краєвої виборчої комісії;Нова Свобода,1939.január29.Листа
кандидатів „Подкарпатських русинов”відкинена,2.p.

48 AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,inv.č.923,Pr32/39.
49 Mnlol,K63–72.cs.–1939–7.t.–7/42,873/1939.Akeletszlovenszkóiruszinképvi-

selőktiltakozásaakárpátaljaiválasztásokellen.
50 Új Hírek, 1939. február 12. Az eperjesi ruszin nemzeti Tanács tiltakozott rómában és

berlinben,2.p.
51 AKPr,f.KPr–Pr,15.d.,inv.č.923,Pr45/39.
52 nAČr,Ministerstvospravedlnosti1918–1945 (IgazságügyiMinisztérium1918–1945;a

továbbiakban: Ms), 1223. d., inv. č. 771, sign. VI/19, č. 6414/1939. zprávy stát.
zastupitelstvív chustuo poměrechnaPodk.rusi.

53 nAČr,PMr,4146.d.,Protokoloschůziministerskérady,konanévestředudne25.ledna
1939o5hod.odpoledne.
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táknyilvánosságra. A listanemcsakahusztiNova Szvobodában jelentmeg, hanem
közzétettevagyismertettealegtöbbcsehésszlováknapilapis.54 Aválasztásieljárást
számos bírálattal illető és ellenszenvvel szemlélő magyarországi sajtó ugyanakkor
mélyenhallgatottróla,ígyalistaamagyarlapokközül–közelegyhónappalaválasz-
tásokatkövetően–egyedülazungváriKárpáti Magyar Hírlapbanlátottnapvilágot.55

AzukránnemzetiEgységpártésanemzetiségicsoportokjelölőlistájánakösszeté-
teleakövetkezővolt:56

dr.AvgusztinVolosin,Kárpátiukrajnakormányánakelnöke,huszt
Julijrévai,Kárpátiukrajnaminisztere,huszt
dr.Mihajlobrascsajko,közjegyző,huszt
dr.Julijbrascsajko,ügyvéd,huszt
Ivanhriha,földműves,Felsőverecke
Adalbertdovbak,lelkész,Iszka
dr.Mikoladolinaj,orvos,huszt
dr.Milošdrbal,ügyvéd,huszt
Avgusztindutka,bíró,huszt
IvanIhnatko,földműves,bilke
dr.VolodimirKomarinszkij,ügyvéd,huszt
IvanKacsala,vasutas,Perecseny
VaszilKlempus,kereskedő,Kőrösmező
sztepanKlocsurak,hivatalnok,huszt
Vaszillacanics,tanító,nagyberezna
MikolaMandzjuk,tanító,nagyszőlős
MihajloMaruscsak,gazdálkodó,nagybocskó
leonyidromanyukmérnök,hivatalnok,huszt
GrigorieMoys,esperes,Tiszafejéregyház
dmitronyimcsuk,igazgató,huszt
AntonErnstoldofredimérnök,államtitkár-helyettes,huszt
JurijPazuhanics,tanfelügyelő,huszt
IvanPerevuznik,földműves,szerednye
PetroPopovics,földműves,nagylucska
Fegyirrévai,nyomdaigazgató,huszt
dr.Mikolarizdorfer,orvos,szolyva

54 Vö. Нова Свобода, 1939. január 29. Листа кандидатів Українського Національного
Обєднання інародностевих груп,1.p.;Národní listy,1939. január29.Kdokandidujedo
sněmuKarpatskéukrajiny,2.p.;Národní práce,1939.január30.32kandidátů„ukrajinské
národníjednoty“,2.p.;Slovák,1939.január31.Vološinvediejednotnúkandidátkudoukra-
jinskéhosnemu,2.p.;Slovenská pravda,1939.január31.Vološinvediekandidátkudoukra-
jinskéhosnemu,1.p.

55 Kárpáti Magyar Hírlap,1939.március8.Aruszinszkóiukránparlamentdíszesnévsora…,1.p.
56 Azukránnyelvűjelölőlistánacseh,arománésanémetjelöltneveésadataicseh,román,

illetvenémetnyelvenszerepeltek.
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dr.sztepanroszoha,hivatalnok,huszt
Jurijsztaninec,lelkész,Vajnág
Vaszilsobej,gazdálkodó,Irhóc
Avgusztinstefan,iskolaügyiminisztériumifőnök,huszt
KiriloFedeles,hitoktató,bilke
MihajloTulik,szerkesztő,huszt

Alistaösszeállításátszámosvitakísérte.Vitatárgyátképezteegyebekközöttaz,szá-
mításbavegyék-eajelöltekegykoripárthovatartozásátvagyinkábbakorporatívelvek-
nekmegfelelően,esetlegaszámításbajöhetőjelöltekérdemeinekfigyelembevételével
állítsák azt össze. Az uno vezetői abban sem tudtakmegegyezni, megengedhető-e
vagysem,hogyalistántestvérpárokszerepeljenek.Apártvezetésevégülúgyhatáro-
zott,hogyajelölőlistaösszeállításátVolosinkormányfőrebízza,akiJulianrévaisegít-
ségéveleliskészítetteazt.Azáltalukösszeállítottlistátazunovezetésévelmégjóvá
kellettvolnahagyatni,ettőlazonbanutólageltekintettek.(Росоха 1949,31–32.p.)

AjelölőlistaelsőkéthelyétVolosinkormányfőésrévaiminiszterfoglaltael,atöbbi
jelölt,néhánykivételtőleltekintve,azukránábécészerintisorrendbenkövetteegymást.
A listán végül két testvérpár is helyet kapott: a révai testvérek a lista 2. és 25., a
brascsajkotestvéreka3.és4.helyénszerepeltek.Aképviselőjelölteklistánelfoglalt
helyéneknemvoltkülönösebb jelentősége,a32 tagúszojm létszámaugyaniselőre
adottvolt,snemfüggötta listára leadottszavazatokszámától.Azugyancsak32fős
jelölőlistán29-enképviseltékazuno-t,1-1személypedigacseh,arománésanémet
kisebbséget. Az uno jelöltjei között, egykori párthovatartozásukat tekintve, Volosin
kereszténynéppártjánakésrévai szociáldemokratapártjánakaképviselői dominál-
tak,akikegyaránttízhelyetkaptakajelölőlistán.rajtukkívülhetenkerültekkiazagrár-
pártból,skettenképviseltékaz„ukránnacionalistaifjúságot”.(Магочий 1994,240.p.)

Amiazukránjelöltekvallásihovatartozásátilleti,aznemfeleltmegmaradéktalanula
kárpátaljairuszinságfelekezetimegoszlásának.Aruszinlakosságközelegynegyedétkite-
vőortodoxokatminimálisanhéthely illettevolnamega jelölőlistán,azuno29 jelöltje
közéazonbana24görögkatolikusmellettmindössze5ortodoxvallásút vettek fel.57 A
görögkatolikusdominanciáterősítetteazis,hogymiközbenalistánegyetlenortodoxlel-
készsemszerepelt,agörögkatolikuslelkészekszámáraöthelyetbiztosítottak.58

AlistánszereplőnemzetiségijelöltekMilošdrbalhuszticsehügyvéd,GrigorieMoys
tiszafejéregyháziromángörögkatolikusesperesésAntonErnstoldofredi,azautonóm
kormány német államtitkár-helyettese voltak. Az ő listára kerülésük pontos hátterét
nem ismerjük. Azt a választások kiírásáról tájékoztató cseh sajtóból tudjuk, hogy a
német jelöltnek a kormánylistán indulása ekkor már eldöntött tény volt, a csehek

57 AzortodoxvallásúképviselőjelöltekazunoalelnökitisztétisbetöltőMihajloTulik,valamint
Mihajlo Maruscsak, leonyid romanyuk, Petro Popovics és Vaszil sobej voltak. (Karpato-
ukrajinská svoboda,1939.február10.,Pravoslavníkandidáti,4.p.)

58 GörögkatolikuslelkészvoltmármagaalistavezetőVolosinkormányfőis.Alistatovábbigörög-
katolikuslelkészeiAdalbertdovbak,Jurijsztaninec,KiriloFedelesésarománGrigorieMoys
voltak.
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választási részvételénekmikéntjérőlpedigakárpátaljaicsehnemzetiTanács január
20-ivezetőségiülésehatározott.Azüléstacsehsajtóúgytálalta,hogyazacsehjelö-
lőlistaösszeállításánakcéljávalülössze,59 annakdöntéseazonbanaválasztásifeltéte-
lekismeretébennemlehetettegyéb,mintafelajánlotthelyelfogadásaakormánylis-
tán.Ajelölőlistanyilvánosságrahozatalaelőttegyescsehlapokkétcsehjelöltrőliscik-
keztek60 – az állítólagosmásodik jelölt Klement Pavloušek, a csehnemzeti Tanács
elnökelettvolna–,alistánazonbanacsehekszámáraanémetekhezésarománokhoz
hasonlóanegyhelyetbiztosítottak.

5.Aválasztásikampány

Aválasztásikampány,csakúgy,mintaszlovákiaiországgyűlésiválasztásokatmegelőző
kampány,teljesegészébenatotalitáriusrendszerekbenbevetteljárásraemlékeztetett.
legálisankampányolnicsakisalistamellettlehetett,azesetlegesellenvéleménymeg-
fogalmazásátahatalomazonnaliretorziójakövette,amitöbbhelyüttalakosságésa
karhatalmierők,illetveaszicsGárdaközöttiösszetűzésekhezvezetett.

Akampányegyikjellemzőjeaválasztásoktulajdonképpeninépszavazásjellegének
hangsúlyozásavolt.AmintaztVolosinkormányfőjanuár22-én,aválasztásikampány
nyitányát jelentőhusztinagygyűlésenkijelentette:aválasztásössznemzetinépszava-
záslesz,amelymegmutatja,hogynépünktovábbraisszabad,önállóéletetakarélni,
nempedigMagyarországhoztartozni.61 hasonlóanfogalmazottaNova Szvoboda febru-
ár5-ivezércikkeis,amelyszerintaválasztásolyannépszavazáslesz,amelysorána
választókaválasztásokonvalórészvételükkelés„igen”szavazatukkalakárpátukrán
kormányt,Kárpátiukrajnaönállóságát,valamintacsehekkelésszlovákokkalalkotott
hármasföderációjátfogjákmegerősíteni.62

Azautonómkormányésazunovezetőségeegyarántfelhívásokbanszólítottafela
választókataválasztásokonvalóminélnagyobbarányúrészvételreésakormánylista
mellettidemonstrációsszavazásra.AzunoFegyirrévaipártelnökésAndrijVoronfőtit-
káráltaljegyzett,„ukránok!”címűfelhívásánakelsőszámúmondanivalójaannaknyo-
matékosításavolt,hogyaz„elsőukránszojm”megválasztásával„azegészvilágelőtt
ünnepélyesen kinyilvánítjuk népünk jogát az államisághoz”.63 A kormány „Kárpáti
ukrajnaminden polgárához” címzett felhívása ezzel szemben nem csak a többségi
választókhoz,hanemanemzetiségekhezisszólt.AVolosinkormányfőésJulianrévai
miniszteráltalaláírtfelhívásugyanakkorerőteljesenszembeállítottaa„Kárpátiukrajna

59 Pl.Národní práce, 1939. január 21. Česká kandidátka na Podkarpatské ukrajině, 1. p.;
Venkov,1939.január21.Češipřipravujíkandidátnílistinuprokarpatoukrajinskévolby,3.p.

60 Pl.Lidové noviny,1939. január23.Podkarpatskéstrany rozpuštěny,2.p.;Národní práce,
1939.január25.dvěkandidátnílistinynaKarpatskéukrajině,1.p.

61 Нова Свобода, 1939. január 24. Величне святкування 20. річници проголошення
Соборної України,1.p.

62 Нова Свобода,1939.február5.Народе,нехай буде воля Твоя…,1.p.
63 Нова Свобода,1939.február9.Українці!Українки!,1.p.
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építésében együttműködni szándékozó”, s a jelölőlistán felajánlott helyet elfogadó
„lojálisnemzetikisebbségeket”,vagyisacseheket,németeketésrománokatamagyar
kisebbséggel,amelynekavezetőivisszautasítottákarészvételtakormánylistán,ami
arróltanúskodik,hogy„államunkkalszembenellenségeskülföldierőkdolgoznak”.64

A hatalom a választási kampány során igyekezett a társadalomminden rétegét
megszólítani.ANova Szvoboda február5-iszámapéldáulanőkválasztásirészvételé-
nekfontosságátemelteki,február1-jeiés3-iszámapedigazortodoxvallásúakatigye-
kezett megnyerni a jelölőlista számára, cáfolva egyúttal azokat a híreszteléseket,
miszerintképviseletnélkülmaradnánakaszojmban.65 Azortodoxválasztókmegnyeré-
séreirányulótörekvésekazortodoxképviselőjelöltek,valamintazortodoxlelkészekés
hívőkképviselőinekfebruár6-ihusztiértekezletébencsúcsosodtakki,amelynekrészt-
vevőiközösfelhívásbanszólítottákfel„Kárpátiukrajnaortodoxnépét”azunojelölőlis-
tájamellettiszavazásra.66 Aválasztásokésaválasztásokutánösszeülőszojmnépsze-
rűsítését szolgáltaaza sajtóban többalkalommalközzétett hír is, amelyarról szólt,
hogyaszojmképviselőirendesfizetéshelyettcsupánazülésnapokraszólónapidíjat,
valamintútiköltség-térítéstfognakkapni.67

AszlovákiaiválasztásokmintájáraKárpátaljánisversenythirdettekafehérzászló-
ért,amelyetazaközségnyerhetettel,amelybenakormánylistamegszerezteaszava-
zatoklegalább98%-át.Azilyentelepülésekjogotszereztekarra,hogyaközépületekre
fehérzászlótfüggesszenekkiannakjeléül,hogy„érettekazállamiéletre”.Averseny-
felhívástnemcsakasajtóban,hanemválasztásiplakátokonisszéleskörbennépszerű-
sítették.68 Akampányrészétképeztékazokasajtóhírek is,miszerintegyesközségek
lakosságaelhatározta,hogyaválasztójoggalrendelkezőkavasárnapimiseutánegyütt
mennekaválasztóhelyiségekbe,hogyakormánylistanecsupán98%-os,hanem100%-
oseredménytérjenel.69

Az uno vezetősége és képviselőjelöltjei a választási kampány három hete alatt
rendkívülintenzívkampánytevékenységetfolytattak,snapontanagygyűlésektucatjain
találkoztaka választókkalKárpátalja szinte valamennyi településén.A választásokat
egyhéttelmegelőzővasárnapon,február5-éntöbbmintfélszázválasztásinagygyűlést
tartottak,amelyekenaválasztási listacsaknemvalamennyi jelöltjemegjelent. Julian
révaiminiszterpéldáulezenanaponhárom,azújdávidfalvai,aberegsárrétiésakaj-

64 Нова Свобода,1939.február8.До всіх громадян Карпатської України!,1.p.
65 Нова Свобода, 1939. február 5. Мій наказ, 7. p.; Нова Свобода, 1939. február 1. До

православного духовенства,3.p.;Нова Свобода,1939.február3.Православних ніхто не
переслідує,2.p.

66 Нова Свобода,1939.február8.Православний народе Карпатської України!,1.p.
67 Vö.pl.Нова Свобода,1939.január26. Ще про вибори до сойму Карпатської України,2.

p.;Нова Свобода,1939.január27. Посли нашого сойму не будуть мати платні,2.p.
68 nA Čr, ukrajinské museum v  Praze 1925–1948 (Prágai ukrán Múzeum 1925–1948; a

továbbiakban:uM),11.d.,inv.č.319,ukrajinskénárodnísjednoceníchust;vö.botlik2000,
222.p.

69 Pl.Нова Свобода,1939.február4.Котрі села будуть мати „білий прапор“?,2.p.
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danói,testvére,Fegyirrévaipedigaszolyvaiésaszentmiklósinagygyűlésenvettrészt.
A kampányból a nemzetiségi jelöltek is kivettéka részüket, akik közül a csehMiloš
drbal Técsőn és Aknaszlatinán, Anton Ernst oldofredi a németek által lakott
Felsőkerepecen,GrigorieMoyspediga román lakosságúAlsóapsánésFaluszlatinán
kampányolt.70 A kampány intenzitása a választások közeledtével tovább fokozódott.
AndrijVoronnak,azunofőtitkáránakaközléseszerintaválasztásokelőttiutolsónapra
nemkevesebb,mint64nagygyűlésvoltbetervezve.71

Aválasztásikampányterőteljesukránnemzetipropagandakísérte,amelynekaz50
milliósukránnemzetheztartozáshangsúlyozásamelletterőteljesmagyarelleneséleis
volt.Mindeznemcsakaválasztásibeszédekbenésasajtóbanérvényesült,hanema
nagyszámbanterjesztettröplapokonésplakátokonis.Egyszics-gárdistátsárkányölő
szentGyörgykéntábrázolóplakátpéldáulaz„ukrajnaazukránoké!” jelszóthirdette,
egymásikarraemlékeztetett,hogyhúszéveegyszermárkimondtákcsatlakozásukat
az50milliósukránnemzethez,egykövetkezőpediga„dicsőségukrajnának!”jelszóval
zárult. Amagyarellenes propaganda egyebek között amagyarországi rossz szociális
helyzettelésamagyarelnyomásveszélyével riogatott.Egy,amagyarországi ruszinok
nevébenterjesztettröplapakormánylistatámogatását,egyúttalaz„égőmagyarpokol-
ból” való felszabadításukat kérte a kárpátukránoktól. nem kímélte a propaganda a
magyarbarátruszinpolitikusokatsem,köztükAndrijbródytéssztepanFenciket,akiket
„magyarónokként”ésmagyarügynökökkéntjelenítettmeg.72

Aválasztásokelőttegyhéttelterjedtelasajtóbanazahír,hogyaszojmmegválasz-
tása során– a szlovákiai választásoktól eltérően–minden választóhelyiségben két
urnátállítanakfel:azegyikbeaz„igennel”,amásikbapediga„nemmel”szavazókdob-
hatjákszavazataikat, vagyisaválasztások lényegébennyíltak lesznek.73 A felröppent
híreketazonbanazunopropagandaosztályaazonnalcáfolta.Azunonyilatkozatasze-
rint,nohaegyesközségeklakosságavalóbannyíltszavazástkövetelt,vagyishogyasza-
vazólapotnyilvánosanésborítéknélküldobhassaazurnába,aválasztásokatörvényes
előírásokszerint fognakzajlani,smindenválasztóhelyiségbencsupánegyetlenurna
lesz,amelybeaválasztó„igen”szavazateseténaszavazólapottartalmazóborítékot,
„nem”szavazateseténüresborítékotdob.74

70 Нова Свобода,1939.február1.Публічні політичні збори відбудуться дня 5.лютого 1939,
4.p.

71 Нова Свобода,1939.február17.Здорова життєздатність українського народу перемогла,
3.p.

72 nAČr, uM,11.d.,inv.č.319,ukrajinskénárodnísjednoceníchust;Mnlol,K28–18.cs.
– 59. t. – 15.660/1939. hírek a kárpátukrajnai választásokról; 15.968/1939 bizalmas
jelentésakárpátukrajnaiválasztáséscsehszlovákcsapatelhelyezésektárgyában.(Aválasz-
tásokelőttipropagandáral.mégРосоха 1949,32–40.p.;Вегеш 2004,225–226.p.;botlik
2000,221–222.p.)

73 l. pl.Új Hírek, 1939. február7.Kárpátaljánanyilvánosságellenőrzésével tartjáka titkos
választást,5.p.;Národní práce (Večerník),1939.február6.dvěurny:„ano“a„ne“,1.p.

74 Národní práce, 1939. február 7. „bílý prapor” na Karpatské ukrajině, 2. p.;České slovo,
1939.február7.VolbynaKarpatskéukrajiněpřesněpodlezákona,2.p.
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6.Anemzetiségekésaválasztások

Akárpátaljainemzetiségekönállóválasztásirészvételétnemcsakajelölőlistákleadására
megállapítottrövidhatáridőhiúsítottameg,hanemazautonómiatörvényis,amelyaman-
dátumokszámátazegyes „népcsoportok” tagjainakszámától tette függővé,kimondva,
hogymindegyiknépcsoport20.000tagjáraegymandátumesik.nemvolttehátvitás,hogy
azennélalacsonyabblélekszámúkárpátaljaicsehek,románokésnémetekcsakisakor-
mánylistán juthatnak parlamenti mandátumhoz. A hatalom azonban a két legnagyobb
lélekszámúnemzetiség,azsidóságésamagyarságszámárasemtettelehetővéazönálló
választásirészvételt,amelyekpedigszámuknálfogvajoggaligényttarthattakvolnará,sőt
akétkisebbségmégakormánylistánsemképviseltettemagát.75

Aszámbelilegmeglehetősengyenge–azelőbécsidöntéselőttiscsupán13,2ezer,a
határváltozástkövetőenpedigmindössze8,7ezerfőtszámláló–,ugyanakkoraharmadik
birodalomtámogatásátélvezőkárpátaljainémetnépcsoport,jobbanmondvaannakberlin
általkijelöltvezetőianémetségvalóssúlyánáljóvalnagyobbbefolyássalrendelkeztek.A
nemzetiszocialistanémetországegyebekközöttahelyinémetkisebbségretámaszkodva
igyekezettnövelnikárpátaljaibefolyását,éléreezértmár1938őszénolyanszemélyeket
állított,akikbenbiztosítékátláttaottaniérdekeiérvényesülésének.

A prágai kormány által még 1938 szeptemberében betiltott Kárpáti német Párt
helyettazautonómkormányengedélyévelmárdecemberelejénmegalakultanémet
néptanács.éléreazonbannemazőslakoskárpátaljainémetekvalamelyreprezentán-
saállhatott,hanemaszudétanémetszármazásúFranzKarmasin,akianémetség(és
berlin)érdekeit–szlovákiáhozhasonlóan–ahusztikormánybanisállamtitkáriminő-
ségbenképviselte.MivelőjobbáraPozsonybantartózkodott,helyettesévéberlinutasí-
tásáraaszinténszudétanémetszármazásúmérnököt,aloketi(Elbogen)születésű,a
harmincasévekelejeótaszlovákiábanélő,sKárpátaljáracsupán1938őszénáttele-
pülőAntonErnstoldofreditnevezteki,akiKarmasintávollétébenakormányállamtit-
kár-helyettesekéntgyakorlatilagakárpátaljainémetségelsőszámúvezetőjelett.76

Anémet lakosságnak, kivételt kapvaapolitikaipártokat feloszlatókormányrendelet
hatályaalól,aválasztásokelőttlehetőségenyíltegynemzetiszocialistairányultságúpárt
létrehozására is. Amint azt a huszti belügyminisztérium1939. február 2-i rendelete ki-
mondta,anémetnemzetiségűlakosok,állampolgárságuktólfüggetlenül,nemzetiszocialis-
taalaponszerveződőpártbatömörülhetnekésszabadonhasználhatjákapártjelvényeket,

75 Aprágaiállamistatisztikaihivatalnakaz1930.évinépszámlálásadatainalapulószámításai
szerintazautonómKárpátaljaelsőbécsidöntésutániterületén544.759csehszlovákállam-
polgársággalrendelkezőlakosélt,akikközül413.481voltaruszin,65.828azsidó,25.894
amagyar,17.495a„csehszlovák”,8.715pediganémetnemzetiségűekszáma.Arománok
számátnemhoztáknyilvánosságra,mivelazonbanahatárváltozásazőlakóterületüketnem
érintette,számuknemsokkaltérhetettelaz1930-bankimutatott12.641-től(Seznam obcí
a  okresů republiky Česko-Slovenské, které byly připojeny k  Německu, Maďarsku a  Polsku
1938,6.p.).

76 Prager Tagblatt, 1938. december 4. deutscher Volksrat in Karpathorußland, 6. p.;
oldofredirel.balling1991,677.p.
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köztükahorogkeresztesjelképeketis.(Делеган–Вискварко 2009,151–152.p.;Vehes–
Tokar,2010,105.p.)Anémetbefolyástésazautonómkormánynémetbarátelkötelezett-
ségét erősítette a birodalmi kormány február 8-i határozata a huszti német konzulátus
megnyitásárólésazukrán–németTársaságugyanaznapilétrejötte.AszicsGárdahuszti
parancsnokságánaképületébenmegalakulttársaságelnökévéFegyirrévait,azunoelnö-
két,elsőelnökhelyettesévépedigoldofredinémetállamtitkár-helyettestválasztották.77

A jelölőlista 21. helyén szereplő oldofredi a választási kampányból is tevékenyen
kivettea részét,sa rendelkezéséreállóháromhétalatt igyekezettbejárniKárpátalja
összesnémetlaktatelepülését.AválasztástmegelőzőhétenráadásulKárpátaljáraérke-
zettKarmasinállamtitkáris,akiFegyirrévaivalkaröltveelőbbfebruár7-énazújtövisfal-
vai választási nagygyűlésen,majdmásnapazukrán–német Társaságalakulóülésén
tetthitetanémet–kárpátukránegyüttműködésmellett.78 Anémetnéptanácsaválasz-
tásokelőtt felhívással is fordultanémetnépcsoporthoz.A „németek,nemzetiszocia-
listák!”megszólítással kezdődő felhívás arra szólította fel a német választókat, hogy
mivelaz „ukrán”kormánybiztosítottaszámukraanemzetiszocialistavilágnézet, vala-
mintanémetnépésvezére,Adolfhitlermellettinyílthitvallásszabadságát,aválasztá-
sokonegységesen„igen”szavazatotadjanakle.(balling1991,672.p.)

Aválasztásokkiírásáraaprágaiésahusztikormányfeszültviszonyaközepettekerült
sor.Aközpontikormányzat1938októberébenmégabbanareménybenneveztekiVolosint
Kárpátaljaminiszterelnökévé,hogyezalépésaközösállamiságmegerősítésétfogjaszol-
gálni.Acsehhivatalnokokelbocsátása,acsehiskolákjelentősrészénekbezárásaésaz
autonómkormányegyreerősödőnémetbarátorientációjamiattPrágavégülmégishatáro-
zottlépésreszántaelmagát,s1939.január16-ánlevPrchalatábornokot,akárpátaljai
cseh-szlovákhaderőfőparancsnokátneveztekiakárpátukránkormányharmadikminisz-
terévé.Eztovábbnövelteakétfélközöttifeszültséget.Miutánazonbanazállamegységé-
nekmegőrzésébenérdekelt Prága, valamint a kárpátukránállamiságmegteremtésével
kísérletezőhusztaválasztásoksikerétőlegyarántaKárpátaljávalszembenimagyar (és
lengyel)aspirációkmegfékezésétremélte,sezenérdekazonosságukerősebbnekbizonyult
ellentéteiknél,aválasztásokkérdésébensikerültközösnevezőrejutniuk.

Volosinkormányfőjanuár20-ánfogadtaahuszticsehnemzetiTanácsküldöttségét,s
a kárpátaljai csehek számára felajánlott egy helyet a kormánylistán. A cseh nemzeti
Tanácsvezetőségeezekutánmégaznapahusztonélőcsehügyvédet,avárosegykoripol-
gármesterét,Milošdrbaltválasztottaképviselőjelöltté,akiajelölőlista8.helyétfoglalhatta
el.MivelaKárpátaljánélőcseheknematartományőslakosai,hanemahúszas–harmin-
cas években oda betelepülő hivatalnokok és állami tisztviselők voltak,drbal választási
kampánya jobbáraa járásiszékhelyekreésavárosi jellegű településekrekorlátozódott.
Első választási nagygyűléseiremeglehetősen későn, csupán egy héttel a választásokat
megelőzően, február5-énTécsőnésAknaszlatinánkerült sor,ahátralevőegyhétalatt
azonbanbejártaKárpátaljaösszesjárásiszékhelyét.Február8-ánpéldáulnagyszőlősön,

77 Нова Свобода,1939. február10.Німецкий консулят уХусті,1.p.;Нова Свобода,1939.
február11.Документ українсько–німецкого приятельства!,3.p.

78 Grenzbote, 1939. február 8. zusammenarbeit –Gebot der stunde, 1. p.;Нова Свобода,
1939.február10.Державний секретар Кармазин уКарпатській Україні,1.p.
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Ilosván,szentmiklósonésszolyvántalálkozottacsehválasztókkal,svalamennyihelyszí-
nenazunolistájamelletti„manifesztációs”szavazásrabíztattaőket.79

1. kép.Anémetnéptanácsválasztásifelhívása

79 Venkov,1939.február5.Předvolebníschůze,4.p.;Národní listy,1939.február10.Čechové
naPodkarpatskérusiprovládníkandidátku,2.p.
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ugyanerreszólítottafelacsehválasztókatacsehnemzetiTanácsésPrchalatábor-
nokközös választási felhívása is.APřehledy z Karpatské Ukrajiny címűcsehnyelvű
husztihetilapelső,február6-iszámánakcímoldalánközzétettésválasztásiplakátok
formájábanisterjesztettfelhíváspolitikaiérettségükreapellálvaarrakérteacseheket,
hogysérelmeiketfélretéveazunoésanemzetiségicsoportokközöslistájáraszavaz-
zanak.Mindenegyesellenszavazatugyanisaközösállamellenségeineksikerétjelenti,
az „igen” szavazatokugyanakkora közösállambaésannak jövőjébe vetett bizalom
bizonyítékailesznek–álltacsehnemzetiTanácsfelhívásában.80

Amintegy13.000főnyikárpátaljai románságabécsidöntéstmegelőzőenméga
tartomány legalacsonyabb lélekszámú nemzeti kisebbsége volt, száma azonban a
határváltozástkövetőenmármeghaladtaanémetekétésacsehekét,ígyakormánylis-
tán helyet kapó legnagyobb népcsoport lett. A románságot képviselő GrigorieMoys
tiszafejéregyházigörögkatolikusesperesalista19.helyérekapottbesorolást.Aválasz-
tásikampányszervesrészétképezte,egybenarománválasztókmegnyerésétcélozta
arománnemzetiTanácslétrehozása,amelynekalakulóüléséreaválasztásikampány
hajrájában,február7-énkerültsorAknaszlatinán.AzülésensztepanKlocsurak,akor-
mányfőtitkáraszemélyébenahusztikormányisképviseltettemagát.Klocsurakelőbb
felolvastaAvgusztinVolosinlevelét,amelybenakormányfőígéretettettarománkisebb-
ségkulturálisésszociálisigényeinekteljesítésére,majdakormánynevébenbejelentet-
tearománnemzetiszínekviselésénekésarománzászlóhasználatánakengedélyezé-
sét, amire válaszulAlexandruMarina,arománnemzeti Tanácselnökea románság
lojalitásárólbiztosítottaakárpátukránkormányt.81 Azeseménynekrendkívülnagyteret
szenteltahusztikormánylapis,amelyamellett,hogyterjedelmestudósításbanszámolt
beanemzeti tanácsmegalakulásáról, csaknemegészoldalasbeszélgetést közölt a
románképviselőjelölttel,sönállóhírkénthoztaaztazértesüléstis,miszerintazuno
jelölőlistájaszámíthatarománlakosságtámogatására.82

80 Přehledy z Karpatské Ukrajiny,1939.február6.Všichnidovoleb!, 1.p.;Mnlol,K28–18.
cs.–59.t.–15.660/1939.hírekakárpátukrajnaiválasztásokról(vö.botlik2000,221.p.).

81 Нова Свобода, 1939. február 10. Історичний день румунської національної групи в
Карпатській Україні,6.p.

82 Нова Свобода,1939.február10.Розмова зо.Григорієм Мойшем,кандидатом упосли до
сойму за румунську народню групу, 4. p.;Нова Свобода, 1939. február 10. Румуни за
українською кандидаткою,2.p.

38 Popély árpád
Fó

ru
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
IX
.é
vf
ol
ya
m
2

01
7/
3,
s
om

or
ja



2. kép.AcsehnemzetiTanácsésPrchalatábornokközösválasztásifelhívása
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Azösszlakosság12%-átkitevőzsidóságatartománylegnagyobblélekszámúkisebbsé-
gevolt,parlamentimandátumhozjuttatásátazonbanszámításbasemvetteahatalom.
chaim Kugelnek, a zsidó Párt volt nemzetgyűlési képviselőjének vezetésével már
1938.december28-ánnépeszsidóküldöttséglátogatottVolosinminiszterelnökhöz,s
lojalitásárólbiztosítvaakormánytegyzsidóKözpontihivatallétrehozásánakengedé-
lyezését kérte a kormányfőtől.83 A harmadik birodalom támogatásában reménykedő
husztikormányzattudatábanvoltannak,hogyazsidóságigényeinekteljesítésévelés
esetlegesparlamentimandátumhozjuttatásávalnémetországjóindulatátkockáztatná,
ezértparlamentiképviseletétakinyilvánítottlojalitásellenéresemtettelehetővé.Akár-
pátaljaizsidóegyesületekaválasztásokelőtt–azesetlegesretorziókelkerüléseérde-
kében–mégisakormánylistatámogatásáraszólítottákfelazsidóválasztókat.84

Azsidósághozhasonlóannemkerültfelakormánylistáraamegközelítően6.000főt
számlálókárpátaljaiszlovákságegyetlenképviselőjesem.AMunkácsmellettiszlovák
lakosságúÚjklenócküldöttségeahusztikormányhivatalbantett1939.január31-iláto-
gatása során így is a szlovák kisebbség támogatásáról biztosította az autonóm kor-
mánytésakormánylistát.AküldöttségígéretetkapottegyszlováknemzetiTanácslét-
rehozásánaklehetőségéreis,85 arrólazonbannincstudomásunk,hogyezmegtörtént
volna.nemismertannakokasem,hogyaszlovákokmiértnemkaptakképviseleteta
kormánylistán,nemtartjukazonbankizártnak,hogyebbenalacsonylélekszámukmel-
lettszerepetjátszhatottaszlovákiaésKárpátaljaközöttihatárvita,valamintaszlová-
kiairuszinokönállóválasztásirészvételénekmegakadályozásaaszlovákországgyűlés
1938.decemberimegválasztásasorán.86

Felhasználtirodalom

levéltáriforrások
ArchivKancelářeprezidentarepubliky,Praha(KöztársaságiElnökiIrodalevéltára,Prága)

Kancelářprezidentarepubliky–Podkarpatskárus

ArchivPoslaneckésněmovnyParlamentuČeskérepubliky,Praha(csehKöztársaságParlamentje
Képviselőházánaklevéltára,Prága)
národníshromážděníČsr–Poslaneckásněmovna

Magyarnemzetilevéltárországoslevéltára,budapest
K28
K63

národníarchivČeskérepubliky,Praha(csehKöztársaságnemzetilevéltára,Prága)
Ministerstvospravedlnosti1918–1945

83 Нова Свобода, 1939. január 1. Делегація жидівських віроісповід. громад у премєра
Волошина,3.p.

84 Lidové noviny,1939.február10.Volebníagitacesevrcholí,2.p.
85 Lidové noviny,1939.február1.MinistrVološínnemocen,2.p.
86 Aszlovákiairuszinokválasztásirészvételénekkérdésérel.Popély2015.
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árPád PoPély
ThE ElEcTIon To ThE cArPATho-uKrAInIAn soIM In FEbruAry 1939(PArT I.)

The study analyses the elections to the carpatho-ukrainian soim in February
1939,mainly thedeclarationof elections, the campaign, theminority aspects,
and the resultsof theelections.AvgustynVoloshyn’spro-ukrainiangovernment
made the running of the other political forces in the elections impossible by
playingthegameofschedulingtheelections,bybanningpoliticalpartiesandby
rejectionoftheopposition’slistofcandidates.outofthe32candidatesonthe
list of the governing ukrainian national union (uno), there was one
representative of the German, czech and romanian minorities each.
representationoftheJews,thelargestminority,wasnotevenconsideredbythe
government, and the leaders of the hungarian minority not only failed to
participateonthelistofcandidatesbuttheyevenrequestedhungarianvotersto
reject it. All this was connected with the unfriendly relations of the carpatho-
ukrainian government and budapest, resp. the hungarian minority in
subcarpathia, as well as with hungary’s efforts to seize the territory of
subcarpathia.Theelectioncampaigndidnotdifferfromtheprocedureprovenin
the totalitarian regimes.According to theofficial results,92.4per centsof the
votersapprovedtheelectionlistoftheuno.Theminorities, includingtheJews,
whodidnotwant tobeaccusedfromopposingthecarpatho-ukrainianregime,
mostly also supported the check list.Most of the votes against were given by
hungarianvoters.
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Azelső világháború idejénFerencFerdinándegykori tengerészadjutánsától, Theodor
hartigosztrákgróftólszármazottazötlet,hogybécsbenadománygyűjtéscéljábólegy
fából készült szobrot állítsanak, amely segítségével adományokat gyűjthetnének a
hadiárvák és hadiözvegyek részére. Az alapötletet az osztrák gróf számára a bécsi
„stock imEisen”, egy fából készült vastuskó adta (Achleitner 2014). A vastuskónak
nevezettobjektumaközépkorbanEurópa-szerteelterjedt.Anagyobbvárosokbizonyos
pontjánállófábavagyoszlopbaazottmegfordulóvándormesterlegényekszögetvertek
annakemlékére,hogyottjártak.1

hartiggróferreahagyományraépítvejavasoltaegyolyanfaszoborállítását,amely-
be azok verhetnek majd szöget, akik bizonyos összegért ezeket megvásárolják, így
járulvahozzáaháborússegélyalaphoz,másrészta jótékonyságontúlazállampolgár
kifejezhetibüszkeségét is,hogy„anagyidőkbenosztráklehet”.Aszobor,aVasvitéz,
amelyegypáncélosközépkorikatonátábrázolt (Wehrmann in Eisen)egy ideálishős
alakjában testesítette meg a vitézséget, tehát a katonák egyben példaképüknek is
tekinthették. A közelmúltban restaurált szobor ma is látható a bécsi Városházával
szemben,aWiener Stadtplanungshaus árkádjaalattimélyedésben(Achleitner2014).

Abécsipéldátkövetveafábólkészültkülönféleobjektumokrövididőnbelülelter-
jedtekazosztrák–MagyarMonarchiamásvárosaibanésanémetbirodalombanis,de
például Törökországban, valamint a tengerentúl pl. Argentínában, az Amerikai
Egyesületállamokbanstb.isfeltűntek.Azemigránsokisígygyűjtöttekpénztaháború
otthoni,európaikárosultjainak.

Ezeknemvoltakhagyományosértelembenvett szobrok,hanemolyanalkotások,
amelyektovábbmódosultakazáltal,hogyfolyamatosanszögeketvertekbeléjük,vagy

1 bécsbenazegykorivastuskómamáregyvitrinbenláthatóastock-im-Eisen-Platz3.számú
házánaksarkán.Győrbenaszéchenyitér4.sz.lakóházánaksarkánmaisállaműemléknek
nyilvánítottvastuskó,Pozsonybanpedigavárosimúzeumbanőrzik(vö:l.Juhász2010a,11.
p.;l.Juhász2010b,26.p.)
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pedigkisfémlemezekkerültekrájuk.Felavatásukidejéntehátmégnemlehetettbefe-
jezettműveknektekinteniezeket.Azállítókelképzeléseszerintakkorválnakteljessé,
befejezetté,haaszögekéslemezek,pikkelyekstb.teljesenbeborítjákaszobrot,vagyis
azokvassáválnak.Azelnevezésmiattamainapigeléggészéleskörbentartjamagát
atévhit,hogyezekazalkotásokelevevasbólkészültek.

A szobrok formai szempontból nagyon változatosak voltak. általában valamilyen
katona alakját, harcászati eszközt, nemzeti szimbólumot vagy olyan alakot, esetleg
konkrétszemélytábrázoltak,akianemzethősimúltjáraemlékeztetett.Voltakköztük
azonbanmásobjektumok is,mintpéldául tengeralattjáró,pajzs,kapu,medvestb.A
németbirodalomfővárosában,berlinben,egyélőszemély,Paulvonhindenburgtábor-
nok(1847–1934)hatalmas,11mmagasés26tonnásalakjátformáztákmegésavat-
tákfel1915.szeptember4-én(l.Juhász2010a11-13.).

budapestenadeák-téren1915.szeptember15-énkerültsoranemzetiáldozatkész-
ségszobrának,asidlóFerencáltalmegformázottMátyáskorabelilovasszobránakfel-
avatására.2 AzakkoriMagyarországterületénazonbannemezvoltalegelsőilyenobjek-
tum.Pozsonybankorábban,még1915.május23-ánlepleztékleaVashonvédetaszín-
ház3 előttitéren,aPöstyénben1915.augusztus20-ánfelavatottVaskorona ismegelőz-
teabudapestiszobrot(vö.l.Juhász2010,31–34.p.).4

AzakkoriMagyarországmaiszlovákiaterületétképezőrészénazemlítettekentúl
másvárosokbanisállítottakilyenobjektumokat.Esorokírója–elsősorbanamáremlí-
tett korabeli sajtó tanulmányozása során – 2009-benmég újabb, addig ismeretlen
szobrokra bukkant: kiderült, hogy a fentebb már említett pöstyéni Vaskoronán túl
nyitrán1915.október17-énVasturult,losonconpedig1916-banVasvitézt állítottak.
Adatokrabukkantamarravonatkozóanis,hogy1916-banKomárombanisfelvetették
egy„vashonvéd”állításánakgondolatát,sakorabelisajtótanúságaszerinttöbbtervis
született.TöbbekközthajósAlfrédotisbevontákebbeamozgalomba,sőtpénzadomá-
nyokat is gyűjtöttek, a szobor felavatására azonban eddigi ismereteink szerint nem
kerültsor.MindösszeaKomáromi Lapokban 1918novemberébenegyképkiállításkap-
csánmegjelentírásszerzőjeemlítegy„faemlékművet”,azonbanaznemderülki,hogy
konkrétanmilyenszoborróllehetettszó.Akomáromi„nemzetiáldozatkészségpajzsa”
azonbanmár1915decemberébenelkészült,deeznemszabadtérrekerült,hanema
helyikatolikusplébániaépületében,aleányegyesületboltjábanhelyeztékel,otthely-
ben lehetettmegvásárolni és beverni a szögeket is (l. Juhász2010a,11–38. p.; l.
Juhász2010b,26–44.p.).Trencsénbenugyancsakkezdeményeztékegyszoborelké-
szítését, azonban a szoborállítás ott sem valósult meg. A budapesti Nemzeti
Áldozatkészség Szobrába beverendőszögekreéslemezekreMagyarországegészterü-

2 AKiscelliMúzeum2016-banelkészítetteaszoborrekonstrukciójátésaTemplomtérenállítot-
tákki.http://www.kiscellimuzeum.hu/megjegyzes_haborus(utolsóletöltés:2017.május1.)

3 Amostaniszlováknemzetiszínházépülete.
4 PöstyénbeneredetilegVas-Frigyestterveztek.ErrőltanúskodikazakkoréppenPöstyénbenlába-

dozóFintasándorszobrászművésznekaPöstyéni Újságban VasFrigyestPöstyénnekcímmel
megjelentírása.Vö.l.Juhász2010,31.p.).AVaskoronaötletecsakkésőbbmerültfel.
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leténgyűjtöttekpénzadományokat,amelyeketabudapesti szoborbizottsághoz juttat-
takel.

Afentemlítettpöstyéni,budapesti,pozsonyi,nyitrai,losonciéskomáromiszobron
kívülMagyarországmásvidékeinisállítottakilyenobjektumokat.Akutatásmaiállása
szerintGyőrben,sopronban(ittkettőis:egyvaságyúésegyvasvitéz),5 szombathelyen,
székesfehérváron,Kolozsváron,nagyszebenben, Aradon, Temesváron,nagyváradon,
székelyudvarhelyen,szegedenéscsornán is.AszékesfehérváriVértes Vitéz alkotója
rigeleAlajos(1879–1940)pozsonyiszobrászművészvolt;ezaszobormaisjóállapot-
banvan,restaurálvaaszentIstvánKirályMúzeumelőcsarnokábanáll.brassóbanJán
Koniarik(1878–1952)szlovákszobrászművészkészítettelegyVashonvédet,azonban
a felállításárólnemtudott,visszaemlékezéseibenarról ír,nemkészültelaszobor,a
világháborúugyanisvégetért.6

Eszobroknagyrészeművésziszempontbólnemjelentettkülönösebbértéket,rá-
adásulabeléjükvert,későbbrozsdásodószögekiskárttettekbennük,annakellenére,
hogy valamilyen pavilont is emeltek föléjük. Az első világháború befejezése után a
Magyarországhatáraintúlrakerültterületekenezeketazújrezsimeltávolította,meg-
semmisítette.7 A pozsonyiVashonvéd ledöntését egy diák versben ismegörökítette.8
romániábananagyszebeniVasvitéz ésatemesváriVashonvéd túlélteazelmúltévtize-
deket,9 Magyarországonpedigszegedenésamáremlítettszékesfehérvárottahelyi
múzeumokbanmegőriztékezeketaszobrokat (l. Juhász2010a,2010b),a soproni
Vashonvédet10 ésaszombathelyiVasvitézt(2014-ben)11 aközelmúltbanrestaurálták.

5 Abudapesti,valamintasoproni,vagyakárakomáromipéldaalapjánarrakövetkeztethetünk,
hogyakorabeliMagyarországegy-egytelepülésénakártöbbilyenobjektumiskészülhetett.
budapestenugyanisazemlítettlovasszobronkívültengeralattjárótiskészítettek,sopronban
pedigVasvitéztésVaságyútisavattak.nemlehetkizárnitehát,hogytovábbikutatásoksorán
újabbobjektumokmeglétérőlszerezhetünktudomást.

6 http://nzr.trnava.sk/?q=node/116 (utolsó letöltés: 2017. május 1.) A szobor modelljéről
készült felvételnek köszönhetően tudható,milyen szobortervet készített Koniarik. bár neki
nemvolttudomásaróla,deaszobrot1918-banfelállították.Errőlafelavatottszoborrólmára
románuralomalattkészültképeslapistanúskodik,ezenazonbanmármintrománháborús
emlékművetábrázolják.VeresEmese-Gyöngyvérkutatásaibóltudjuk,hogyaszoborfejétátala-
kították,ígymárrománkatonátábrázolt(VeresEmese-Gyöngyvér:„Mikor Oláhország háborút
izene…” A barcasági csángók kálváriája. budapest,barcaKiadó,2008,414–415.p.)

7 AzAusztriaterületénemeltszobrokközüliselpusztultnéhány,dehindenburgberlinbenállí-
tottszobrátislebontottákaháborúután,majdafaanyagoteltüzelték.

8 Avers„MirőlbeszélapozsonyiVashonvéd”címmeljelentmegaTurul c.diáklap1919/32–33.
számában.Teljesszövegét(is)lásd.l.Juhász2010a,37.p.,valamintl.Juhász2010b,259.p.

9 Eztbizonyoskörökbenúgymagyaráznak,hogyazért,mivelanémetnemzetiségűközösség
állította,nemamagyar.

10 http://www.muzeum.sopron.hu/index.php/hu/2013-04-25-13-58-46/tudomanyos-
hireink/694-a-soproni-muzeum-vashonvedja-az-elso-vilaghaborus-kiallitas-egyik-kueloenle-
gessege-2 (utolsóletöltés:2017.május30.)

11 http://szombathelyi7.hu/hirportal/kultura/7460-szazados-vasvitez, http://www.savariamu-
seum.hu/?m%c5%b1targyeset-a-savaria-muzeumban,364 (utolsóletöltés:2017.május30.)
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1.A„vasszobrok”reneszánszanapjainkban.Ajótékonyságtólamigrán-
sokellenivédelemig

A rendszerváltást követően tájainkon a hőskultusz újjáéledésének és erősödésének
lehettünktanúi.Mindazelső,mindpedigamásodikvilágháborúidejénfelavatott,vagy
pedig e háborúk emlékére később állított különféle szobrok és emlékművek iránti
érdeklődésnapjainkban isegyre fokozódik.1989óta szinte valamennyi településen
felújították a világháborús emlékműveket, és sok helyen, ahol még nem volt ilyen
emlékjel, újat emeltek. A különféle kulturális ésegyéb rendezvényekegyikprogram-
pontjánakszámítezeknekazemlékműveknekamegkoszorúzása,sgyakrantartanak
ezeknél emlékmiséket, istentiszteleteket, illetve ökumenikus istentiszteletek is.
szlovákiamagyarlaktatelepüléseinamegemlékezésekenegyregyakrabbanszerepel-
nekazelmúltévtizedbenlétrejöttharcászaticsoport,azún.ősmagyarharcművészetet
ápoló baranta-Egyesület12 tagjai, akik saját egyenruhával is rendelkeznek. Az 1989
után megalakult különféle „hagyományőrző” és paramilitáris csoportok13 ugyancsak
megjelentekazemlékművekavatásán,vagyazezeknélszervezettmegemlékezéseken,
koszorúzásokon,ésmásszélsőjobbcsoportosulásokiselőszeretettellátogatjákmind
avilágháborúsemlékműveket,mindpedigakatonaitemetőket.

Atovábbiakbananemzetiáldozatkészségkategóriájábatartozó,azelsővilághábo-
rúidejénelkészültháromszobor,azeredetilegKolozsváronfelállítottKárpátok Őre,a
nyitránfelavatottVas-Turul, illetveaszékelyudvarhelyiVasszékely újjászületésérőlszó-
lok.bemutatomaKárpátok Őre másolataihozkapcsolódórítusokat,állításukideológiai
hátterét,skitérekazezeknélaszobroknálelhangzottbeszédekreis,mivelsegítségük-
kelfigyelemmelkísérhetjükaszónokokáltalaszobrokraruházottfeladatokidőbelivál-
tozásaitis.

1.1.AkolozsváriKárpátokőre

Akolozsváriszobrot1915.augusztus18-ánavattákfel.Ezazidőpontnemvoltvéletlen,
ugyanisFerencJózsefezenanaponszületett,eleveazőszületésnapjáhozigazították
a felavatásdátumát.Elkészítésérenem írtakkipályázatot (mintazország területén
általábanmásholsem),hanemegykolozsváriszobrászt,szeszákFerencetbíztákmeg

12 Atudománytalanelméletekenalapulóbarantárólazegyesülethonlapjánazalábbitájékozta-
tásolvasható:„Azönállómagyarharcművészetiirányzatamagyarharcitestkultúramegma-
radtésmegőrzöttelemeinek rendszerbe foglalásátés továbbfejlesztését tűzteki célul.Az
anyag gyűjtése, rendszerezése, a kiképzésbe való beillesztése jelenleg is folyik. Jelenleg
közelezertradicionálistechnikaimegoldásalkotjaabarantaalapvázát.Akülönbözőfogások,
eljárások60%-amásharcművészetbennem fordulelő, vagy feledésbemerült.Abarantát
ezenelemekléte,sokrétűsége,atörténetimagyargondolkodásmódbólszármaztatottéletfi-
lozófiája teszi igazán izgalmas, egyedülálló szellemi, lelki és fizikai alkotássá.” bővebben:
http://baranta.gportal.hu/gindex.php?pg=1629219 (utolsóletöltés:2017.március10)

13 nemzetiőrsereg,MagyarGárda,ÚjMagyarGárdastb.
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a munkával, mivel úgy gondolták, személye garancia arra, hogy megfelelő szobor
készülmajd,deaválasztásbanszerepetjátszottalokálpatriotizmusis.szeszákeleget
istettazelvárásoknak(szabó1994,60–62.p.).Egyidealizáltnépialakotformáltmeg,
ahatárvédőszékelykatonáét.Aszékelyekmárebbenaz időszakbanisa legigazabb
magyarokkéntjelentekmegakorabeliáltalánosmagyardiskurzusban,elterjedtavéle-
kedés,miszerintőkvoltakazok,akik„hősiesenvédtékazezeréveshatárokatésanyu-
gatotakeletihordák támadásától”.Azelsővilágháború idején tehátaKárpátok Őre
alakjaerősszimbolikusjelentésselisbírt,atökéletesszékelykatonáttestesítettemeg,
akiismétvédiazezeréveshatárokat.

1. kép. AkolozsváriKárpátokőreszoboregykorabeliképeslapon(archívfelvétel)

Aszoborfölé,hogymegóvjákazidőjárásviszontagságaitól,fábólkészültpavilontemel-
tekegystilizáltszékelykapuformájában,amelynekelemeitgazdagfafaragássaldíszí-
tették.Azalkotáslényegébenakorabelinépiéshősiromantikamindenjegyétmagán
viselte.

Aleleplezésiünnepséggelkapcsolatbanmegjelentelőzetesbenazalábbiakatírták
aszoborról:

Írtunk már arról, hogy Kolozsvárt is lesz vashonvédszobor, amely ötletes és szép eszköze
lesz a hadijótékonyság megnyilvánulásának. Lyka Döme székesfehérvári nagybirtokos
ajánlotta fel a városnak, hogy a vashonvéd költségeit fedezi, a szögek beveréséből szár-
mazó összes jövedelmet így a kolozsvári hősök árváinak és özvegyeinek javára fordíthat-
ják. A szobor, Szeszák Ferenc monumentális és gyönyörű művészi alkotása teljesen elké-
szült már, s tegnap délelőtt Haller Gusztáv dr. polgármester elnöklete alatt értekezlet volt,
amely a leleplezés programját megállapította. Eszerint augusztus 18-án tartják meg a
leleplezési ünnepséget.
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Bizonyos az, hogy Kolozsvár minden szépért lelkesedő közönsége örömmel karolja föl ezt
a mozgalmat is, és végeredményben hatalmas összeget fog összeadni a nemes és gyö-
nyörű célra.14

Ahogyazakülönféleemlékművekfelavatásánálabbanazidőbenáltalánosgyakorlat
volt,akolozsváriavatásiünnepségenisfelszólaltakavallásifelekezetekképviselői:a
rómaikatolikus,református,unitárius, lutheránus,görögkatolikus,görögkeleti lelkész
ésazsidórabbi.Azünnepségszónokaidicsértékakirályt,skifejeztékhódolatukatirán-
ta.Avárospolgármestereakövetkezőszavakkalzártabeszédét:„Hódolat a királynak,
szeretet a népnek, csodálat a hadseregnek, tisztelet a szövetségesek iránt.” Amagyar
mellettaGotterhalte címenemlegetett15 osztrákhimnusziselhangzott,amiabbanaz
időszakban megszokott gyakorlatnak számított. Ferenc József osztrák császár és
magyarkirályjótékonyságicélokra1000koronásadománytjuttatottelaszoboravatás-
ra,ígyalegelsőszögetbethlenÖdöngróffőispánéskormánybiztosazőnevébenverte
beleaszoborba.16

AzEllenzék címűlapleleplezésiünnepségrőltudósítómunkatársaírásábanérzékel-
tetteazuralkodóéltetéseésaszoboráltalsugárzottüzenetközöttfeszülőellentmon-
dást.

Lehullott a szobrot eltakaró vászon, előttünk áll a Kárpátok Őre, amint fegyverére
támaszkodva pihen a kemény csata után, s nyugodtan, elszántan néz újabb küzdelmek
felé. Mintha őrszemül maradt volna itt, ama félistenek közül, akiknek bevonulásával hat-
vanhat esztendővel ezelőtt Bem apó a szemközt lévő ház erkélyéről nézte végig, de most
attól kérdi, aki ellen akkor harcolt. Kit győzzek le, uram királyom?17

AzÚj Idők címűlapbanmegjelentrövidhírbőlpontosleírástkapunkaszoboralakról:

…A Kárpátok őre egy honvéd népfölkelő, férfikora javában levő katona, aki a Kárpátok
őrszeme, nagy juhászbundájában, hósipkával, melyen a katonasipkája ott van, szuronyos
fegyverére támaszkodva, figyelve néz előre. Őrködik: tekintete nyugodtan, de szigorú
vigyázattal figyeli a határt. A szobrot székely-magyar motivumokkal ékesített mennyezet
alá helyezték, s így a feketére festett szobor arca és két keze ércből van, mint a sötétre
pácolt négyoszlopos, galambdúcos sátorféle, mely alatt áll, díszére válik a helynek, hova
állították. A szoborba az első szöget – a sipka gombrózsáját, – Bethlen Ödön gróf főispán
kormánybiztos verte be a király nevében.18

AKárpátok Őrétazelsővilágháborúbefejezésétkövetőenarománokeltávolítottáka
helyéről,majdkésőbbmeg issemmisítették.1940-ben,észak-Erdélyvisszafoglalása

14 AkirályszületésnapjánleplezikleakolozsváriVashonvédet.Újság, 1915.augusztus1.3.p.
15 Azosztrákhimnuszkezdőszavaiból:Gott erhalte...
16 AKárpátokőre. Új Idők, 1915.augusztus29.
17 Akolozsvárihonvédszoborleleplezése.Ellenzék,1915.augusztus14.
18 AKárpátokőre. Új Idők, 1915.augusztus.29.
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utánahorthyMiklósáltalalapítottVitézirendKolozsvárizrínyicsoportjaismétfölsze-
rettevolnaállítani.Avárosbanelterjedtszóbeszédszerintaszobordarabjaitalakosok
hazavittékmegőrzésre,ígyavároskatonaiparancsnokságafelhívássalfordultakolozs-
váriakhozezekbeszolgáltatására:

1918. december havában, amikor a románok Kolozsvárra bevonultak, lerombolták a
„Kárpátok Őre” szobrot. A szobor darabjait állítólag megőrzés végett magukkal vitték.
Felhívjuk mindazokat, akiknél a fent nevezett szobor egyes darabjai találhatók, hogy azo-
kat haladéktalanul szolgáltassák be a kolozsvári katonai parancsnoksághoz, a városháza
4. számú szobájában.19

A rendőrség által folytatott nyomozás azonban végül kiderítette, hogy a feltételezés,
miszerintaszobordarabjaitmegőrizték,nembizonyultvalóshírnek,ugyanisaztegy
románrendőrelégette:

Az államrendőrség kolozsvári főkapitánya közli, hogy a rendőrség nyomozást folytatott a
világháború folyamán felállított „Kárpátok Őre” emlékszobor eltűnése tárgyában. A rend-
őrség megállapította, hogy a Deák Ferenc utca és a Mátyás király tér sarkán állott faem-
lékművet a román diákság ledöntötte, és azt a rendőrség épületébe vitte. Onnan egy
Lobontiu László nevű lovasrendőr a szobrot hazavitte és elégette. Lobontiut másfél évvel
ezelőtt Bukarestbe helyezték át. Felelősségre nem vonható.20

2. AKárpátok Őre szobor újjászületése három helyen új ideológiai és
aktuálpolitikaiháttérrel

Aközelmúltbanjómásfélévtizedleforgásaalattakolozsváriszobornakhárommáso-
latát is felállították: kettőtMagyarországon (szilvásváradon és budakalászon), egyet
pedigromániában,aszékelyföldicsíkcsomortánban.Azegykorkaritatívcélbólkészült
faszobrokahősiromantikajegyében,egyfajtanemzetijelképkéntéledtekújjáegyegé-
szenmás ideológiaiüzenettel.Azalábbiakbaneztaháromobjektumotmutatombe,
elemezveazállításokalkalmát,afelavatásiünnepséget,akésőbbrendezettmegemlé-
kezéseket,valamintazünnepségekenelhangzottbeszédeket,ésrészbenazezekheza
szobrokhozkapcsolódóújkultusztis.

2.1.Alegelsőmásolatszilvásváradon(szalajka-völgy)

Aelsőmásolatotazahhoztartozóstilizáltszékelykapuvalegyütt2002.november17-
én leplezték leEgerközelében,aszilvásváradiszalajka-völgyben.Aszobrotharrach
Péter,aMagyarországgyűlésakkorielnökeavattafel.Azennélelhelyezettemléktábla

19 Jelentkezzeneka„Kárpátokőre”szobordarabjainakőrzői. Keleti Újság, 1940.október15.3.p.
20 Akolozsvárirendőrségtisztáztaa„Kárpátokőre”eltűnésénekrészleteit.Keletei Újság, 1940.
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tartalmazzamindazokatazinformációkat,amelyetazállíttatóKocsislászló,azéPFu-
rEálésatöbbitámogatóésaszervezőkfontosnaktartottak:

„KÁRPÁTOK ŐRE”
EMLÉKMŰ

EZT AZ EMLÉKMŰVET A SZESZÁK FERENC ÁLTAL KÉSZÍTETT 1915-ben KOLOZSVÁROTT
FELÁLLÍTOTT ALKOTÁS
HŰ MÁSAKÉNT HOZTUK LÉTRE. AZ EREDETI EMLÉKMŰ 1918-ban ELPUSZTULT. KÁRPÁ-
TOK ŐREI A HONFOGLALÁS KORÁBAN LEZÁRTÁK A KÁRPÁTOK HÁGÓIT, EZZEL VÉDVE A
KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁGOT. EZT A VÉDELMI RENDSZERT ÁRPÁD FEJEDELEM
ALAKÍTOTTA KI.
EZ A VÉDELMI SZIMBÓLUM VÉGIGKÍSÉRTE A MAGYARSÁGOT A TÖRTÉNELEM FOLYAMÁN
ÉS EZT FOGALMAZTA MEG SZESZÁK FERENC AZ I. VILÁGHÁBORÚS KATONAI ALAKBAN.
A KÁRPÁTOK ŐRE KATONAI ALAKOT TÖLGYFÁBÓL FARAGTA: HORVÁTH BÉRES JÁNOS.
AZ ŐRBÓDÉ SZÉKELYMOTÍVUMÁT SIMON LÁSZLÓ VÉSTE. STATIKAI TERVEKET TÓTH-
VÁSÁRHELYI
JÓZSEF KÉSZÍTETTE. SZERVEZÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDÖTT: PÓCSIK LÁSZLÓ.
AZ EMLÉKMŰVET ÁLLÍTTATTA: KOCSIS LÁSZLÓ ÉPFU-REAL KFT.
SZILVÁSVÁRADI ÖNKORMÁNYZAT, EGRI ZOLTÁN VOLT POLGÁRMESTER

ANTALNÉ FILIPCSÉNYI KATALIN POLGÁRMESTER
EGERERDŐ ERDÉSZETI RT. PALLAG LÁSZLÓ IGAZGATÓ
KISAFÖLDI ERDŐGAZDÁLKODÁSI RT. DR. MAGOS LÁSZLÓ IGAZGATÓ
KOCSIS MIHÁLY IGAZGATÓ HELYETTES
TÁMOGATÓK VOLTAK: EUROTRADE KFT, SZŰCS ATTILA IGAGATÓ, EUROSPED RT.
AZ EMLÉKMŰVET 2002. NOVEMBER 17-ÉN FELAVATTA:

HARRACH PÉTER AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE
TŐKÉS LÁSZLÓ A KIRÁLYHÁGÓ-MELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKE
SZABÓ JÓZSEF APÁT, BÉLAPÁTFALVAI APÁTSÁG

Aszoborfelavatásakor,valamintazéventesorrakerülőmegemlékezésekenaszóno-
kokvezérmotívumaaKárpát-medenceimagyarságösszetartozásánakgondolata,vala-
mintaszékelyeknek,aKárpátokőreinekaKárpát-medence,„azezeréveshatárok”,s
nemutolsósorbannyugat-Európavédelmébenbetöltöttszerepénekhangsúlyozása.

Aszoborállíttatója,Kocsislászló2015-benegyvelekészültinterjúbanelmondta,
nemvoltvéletlen,hogyaszobrot2002novemberébenlepleztékle.„Aballiberáliskor-
mányváltás után az emlékmű felállításának célja az volt, hogy figyelmeztessék a
Kárpát-medencébenélőmagyarokat,hogy létezésünkésmegmaradásunkfeltételea
nemzeti,határokonátívelőösszefogás.–Azorbán-kormányalattelindultegynemzeti
gondolkodásmód.A2002-eselveszítettválasztáshatásáraviszontúgyéreztük,hogya
nemzetiérzéseket,összetartozást,azegynemzetbenvalógondolkodástmegkelljele-
níteni–mondtaKocsislászló.–AKárpátokőrébenkétfontosüzenetegyesült:össze
kell fognunk, ésmegkell védenünkmagunkatminden téren, kulturális, politikai, de
katonaiértelembenis.”21

21 http://www.demokrata.hu/cikk/europat-oriznunk-kell (utolsóletöltés:2017.április6.)
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2.2.AmásodikszoborbudakalászonTrianon-emlékműként

AKárpátokőrekövetkezőmásolatátbudakalászonállítottákfel,azonbanittmárnem
csupánutaltak és hangsúlyozták amagyarok összetartozásának gondolatát, hanem
eleveTrianon-emlékműkéntkészült.ugyanazafafaragókészítetteeztaszobrotis,aki
aszilvásváraditfaragta.lezsáksándorországgyűlésiképviselő,azországgyűlésalel-
nöke,anemzetiFórumelnöke,WittnerMáriaésVargaIstvánországgyűlésiképviselők,
valamint Tőkés lászló püspök közreműködésével a nemzeti összetartozás napján,
2010.június4-énavattákfel.22 Ezúttalnemszékelykapukerültaszoborfölé,hanem
egystilizált turulmadaratábrázoló,kocsányos tölgybőlkészült fatetőzet.Azértkocsá-
nyostölgyből,mertazeredetikolozsváriszoborisilyenfábólkészült.23 Aszobornálelhe-
lyezetttáblafelirata:

TRIANON EMLÉKMŰ
„A KÁRPÁTOK ŐRE”

ÁLLÍTOTTA BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A POLGÁROK ADAKOZÁSÁVAL
A BÉKEDIKTÁTUM 90. ÉVFORDULÓJÁN 2010. JÚNIUS 4-ÉN

A SZOBOR JELKÉPE A MAGYAR NÉPFÖLKELŐNEK,
AKI EZER ÉVEN ÁT VÉDTE MAGYARORSZÁGOT.

AZ EREDETI SZOBROT KOLOZSVÁRON ÁLLÍTOTTÁK 1915-BEN,
AZT A BEVONULÓ ROMÁNOK 1918-BAN ELPUSZTÍTOTTÁK.

AZ EMLÉKMŰ TERVEIT SZCZUKA ATTILA KÉSZÍTETTE.
A SZOBOR ALKOTÓJA HORVÁTH-BÉRES JÁNOS

2.3.AharmadikmásolatcsíkcsomortánbanaPozsonyi„honmentő”csatajegyében

Acsíkcsomortáni(románneve:soimeni)Kárpátokőrefelavatására2013.július5-én
kerültsor. „Aszoboravató tisztelgésadicsőségespozsonyicsata24 1106.évfordulója
előtt”–olvashatóarendezvénymeghívóján,25 amelyenegyébkéntaszékelyhimnusz
egyiksora isszerepel:„nehagydelveszniErdélyt, Istenünk.”Aszobrotahelyi iskola
udvaránállítottákfel,seztishorváthbéresJánosfaragta.26 Amásolatelkészítésének

22 AMagyarországgyűlés2010-beniktattatörvénybeanemzetiösszetartozásnapját,hivatalos
nemzetiemléknappányilvánítvajúnius4-ét,az1920-astrianonibékeszerződés aláírásának
évfordulóját.Atörvényértelmében„atöbbállamfennhatóságaalávetettmagyarságminden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s egyúttal amagyarok személyes és közösségi önazonosságának
meghatározóeleme”.

23 https://mno.hu/migr_1834/a_karpatok_ore_budakalaszon-244472 (utolsó letöltés: 2017.
április28.)

24 https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsonyi_csata (utolsóletöltés:2017.április20.)
25 http://www.csibesz.ro/wordpress/hu/2013/06/29/karpatok-ore-emlekmu-csikcsomortan-

ban/ (utolsóletöltés:2017.április20.)
26 Aszobor felállításának folyamatát videofelvételen ismegörökítették:https://www.youtube.

com/watch?v=dGh4kmvtsGM (utolsóletöltés:2017.április20.)
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kezdeményezőjeaszékelynemzetiTanácstagjaivoltak,azötletpedigGergelyIstván
helyilakostólszármazik,aki2002-benjártaszilvásváradonfelállítottKárpátok Őrénél.
Egyinterjúbanaztiselmondta,hogyakkorfelvetődöttaKárpátokőreszövetségmeg-
alakulásánakgondolatais:

Szilvásváradi látogatásom alkalmával felmerült, hogy a Székelyföldön is állítsuk fel az
emlékmű hasonmását. Végiggondoltam, hogy melyik község polgármestere értené meg
rögtön az elején, hogy mit jelente ez az emlékmű. Csíkcsomortánra gondoltam, amelyet
becsületes, jó székely emberek laknak, és akik rögtön munkába állnak, ha feladatot bíz-
nak rájuk. Ezzel az emlékművel valószínűleg nem áll meg ennek a szellemiségnek a hor-
dozása. Tovább kell gondolnunk ezt, és máris felmerült ötletként magánbeszélgetések
alkalmával, hogy létre kellene hoznunk a Kárpátok Őre Szövetséget.27

„énekszóvalindultésameghatottságtólnehezenjövőszavakkalzárultaKárpátokőre
emlékműcsíkcsomortániavatása.A907-espozsonyi csatáravalómegemlékezéssel
egybekötöttavatásonvalamennyierdélyimagyarpolitikaipártéstörténelmifelekezet
szótkértéskapott,éshaazünnepibeszédeknekhiteltadnakapártok,azegyházak
ésaszékelyjövőtkézbentartaniakarók,akkoracsomortániünnepségetaszékely–
magyarösszefogásegyikalappillérénektekinthetjük”–olvashatóazeseményrőlszóló
egyiktudósításbevezetőjében.28 érdemesfelidézniafelavatásiünnepségenelhangzott
beszédeket,mertezekalapjánérthetőbbéválikaszoborállítókcélja,illetveképetkap-
hatunkarrólis,hogyaszónokokbeszédébenmilyenösszefüggésekbenjelenikmega
szobor, illetve hogyan értelmezik a pozsonyi csatát mint történelmi eseményt a
Kárpátok Őréhez kapcsolódó diskurzus kontextusában, másrészt hogyan építik be
beszédükbeazaktuálpolitikaikérdéseket.részletIzsákbalázsnak,aszékelynemzeti
Tanácselnökénekbeszédéből:

Ha ránézünk a Kárpátok Őrére, a székely nemzet két alapvető tulajdonságát azonnal ész-
revesszük rajta: egyik a nyugalom, a másik az elszántság. A kettő együtt a rendíthetetlen-
séget eredményezi. A szoborállítók munkáját a lendületesség és a céltudatosság jelle-
mezte. A nyugalom, az elszántság, a lendületesség és a céltudatosság kell bennünket is
jellemezzen a maihoz hasonló nehéz időkben. Nem kell félnünk, mert van bennünk elég
erő ahhoz, hogy megakadályozzuk az ellenünk törő szándékokat. És megmutatjuk
Románia kormányának, Európának és a nagyvilágnak, hogy nem tehetnek velünk azt,
amit akarnak, és nem engedjük betagolni Székelyföldet olyan óriásrégióba, ahol a
magyarság aránya kevesebb 30 százaléknál.

borbolycsaba,azrMdszcsíkiTerületiszervezeténekelnökearrólszólt,mibenlátjaő
aszoborüzenetétamaembereszámára:

27 Maroknyiszékelyőrtáll,mintasziklahttp://fejerszovetseg.blogspot.sk/2013/07/karpatok-
ore-maroknyi-szekely-ort-all.html (utolsóletöltés:2017.április20.)

28 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)
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Ennek az alkotásnak üzenete van. A Kárpátok őrzésének a feladatát kell ellátnunk, aho-
gyan őseink is tették. Ehhez azonban feltételekre van szükség. Az egyik feltétel az össze-
fogás, a másik feltétel pedig egymás tisztelete. Nincsenek jó és rossz magyarok, csak jó
magyar emberek vannak. Együtt kell haladnunk a közös cél felé, egymásban bízva. Nem
a magyarnak kell legyőznie a magyart. A székely összefogást kell erősíteni és a gyarapo-
dásunkat szolgálni. Nem fogunk elfogyni mi itt, a Székelyföldön, mert nekünk itt van a
jövőnk. Hallatnunk kell a hangunkat, és nem szabad feladni a küzdelmet.”29

AMagyarPolgáriPárthargitamegyeiszervezeténekelnökebeszédébenemlítésttetta
kolozsvárieredetiszoborralkapcsolatbanaszögbeverésekrőlis,amellyelszerintejel-
képesenmegerősítettékakatonát:

Nem számít, hogy tulipánt, fenyőfát vagy csillagot ábrázoló kalapáccsal verünk szeget a
szoborba, a fontos az, hogy minél több jót szolgáló székely neve kerüljön bele az áldozat-
készségről tanúskodók aranykönyvébe. Őrizzük meg határainkat, ne engedjük szó és cse-
lekedet nélkül szétrombolni a székelyföldet! Az áldozatkészség vasszegei borítsák be a
szobrunkat. [...] Csak együtt nyerhetünk csatát, és mint mindig, most is az egyszerű
közembereink kell, hogy hősök legyenek!30

AzErdélyiMagyarnéppártotképviselőmegyeielnökazőrködésjelentőségéthangsú-
lyozta:

Mégiscsak boldog az a nép, amelynek ezer év után is vannak őrzői. Nem mi tehetünk
arról, hogy kilopták a határt a lábunk alól, de szívünkben ugyanaz a határ húzódik meg,
ami mindig is volt. Ezt a határt őrizzük ma is, akkor is, ha már csak mi hiszünk benne. Itt
kezdődik és itt végződik Európa, ezért álltak itt őrt mindig, és ezért kell nekünk is őrt áll-
nunk, akár akarjuk, akár nem, akár bevalljuk, akár nem. Az őrködés nemcsak kötelesség,
hanem megtiszteltetés is. Tiszteljük hát ezt az alkotást. Értünk őrködik, érte őrködünk.31

PatrubányMiklós,aMagyarokVilágszövetségénekelnökeegyebekköztkritikátfogal-
mazottmeganagypolitikávalszemben,mertországosannememlékeztekmeghivata-
losanapozsonyi csata1100-ikévfordulójáról.Kijelentette,hogyamagyarországiés
székelyföldiösszefogássalmegalkotottemlékműmegkésetten ispótoljaaztasúlyos
mulasztást,amelyetamagyarállam2007-benkövetettel,amikorazárpádnagyfejede-
lemvezettehonalapításótaelteltidőlegjelentősebbmagyarkatonaisikerének1100.
évfordulóján „elfelejtett”méltómódonmegemlékezni. A szoboravató ünnepségről a
MagyarokVilágszövetségehonlapjánmegjelenttudósításcímeeleveazelmaradtmeg-
emlékezésre utal: hat évvel megkésett megemlékezés a Pozsonyi csatáról – nem

29 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)

30 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)

31 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)
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Pozsonyban, nem budapesten – csíkcsomortánban.32 Kocsis lászló vállalkozó, a
Kárpátokőreszoborlegelső,szilvásváradimásolatánakállítójameghívottvendégeként
beszédébenamagyarokésszékelyekösszetartozásra,azéberségrehelyezteahang-
súlyt,súgyvélte,hogyazeredetiszoboralkotójaannakidejénakulturálisvédelemre
isgondolt:

A magyar és a székely lelkileg és szellemileg is egymásra kellett, hogy találjon a kommu-
nista diktatúra összedőlése után, hiszen sokáig nem beszélhettünk arról, hogy magyar
testvéreink élnek a Csonka-Magyarország határain túl is, arról meg főleg nem beszélhet-
tünk, hogy hogyan kerültek oda, amikor ők mindig is ott voltak. Azt szeretnénk, hogy
összetartó, szét nem szaggatható egység legyünk. Szeszák Ferenc, a kolozsvári Kárpátok
Őre alkotója a szellemi, kulturális védelemre is gondolt, amikor megfaragta a maga korá-
ban egyedülállónak számító alkotását. Nekünk is feladatunk a kultúránk őrzése, és egy
pillanatra sem lankadhat a figyelmünk.33

A felavatási ünnepségen ott voltak a paramilitáris Új Magyar Gárda székely
szakaszának34 tagjaiis,akikárpádsávoszászlóvalálltakdíszőrségetazemlékműmel-
lett.Azeztkövetőévekbenazonbaneztaszerepetmáraszékelyhuszárok,illetvenép-
viseletbeöltözöttfiataloktöltöttékbe.A2014-esünnepségrőlmegjelenttudósítással
kapcsolatosinterneteshozzászólásokbólmegtudható,hogyazÚjMagyarGárdatagjai
ekkorisszerettekvolnaőrtállni,azonbanaszervezőkodébbtessékeltékőket.35

Astilizáltszékelykapuoszlopainmegörökítettékakészítőkésazadományozóknév-
sorátis.

Aziskolakerítésénekkülsőfaláraelhelyezetttáblánaszoborralkapcsolatoslegfon-
tosabbnaktartottinformációk,valamintazoknakaszemélyeknekésintézményekneka
névsoraszerepel,akikvalamilyenmódonszerepetvállaltakannaklétrehozásában:

KÁRPÁTOK ŐRE
A Kárpátok őre egy népfölkelő, férfikorának javában levő katona, aki a Kárpátok őrsze-
me, nagy juhászbundájában, katonasipkával, szuronyos fegyverére támaszkodva figyelve
néz előre. Őrködik: tekintete nyugodtan, de szigorú vigyázattal figyeli a határt.
A Szeszák Ferenc által készített, őrt álló honvédet ábrázoló szobrot első ízben Kolozs -
váron avatták fel, 1915-ben. Így kívántak tisztelegni azon székelyek előtt, akik az Árpád

32 http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2013-sajtoanyaga/1312-hat-
evvel-megkesett-megemlekezes-a-pozsonyi-csatarol-nem-pozsonyban-nem-budapesten-
csikcsomortanban (utolsóletöltés:2017.április20.)

33 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)

34 http://ujmagyargardamozgalom.com/szekely_szakasz (utolsóletöltés:2017.április20.)
35 PityiriPalkónevűhozzászóló:„Anagyegyetértőösszeborulásbanmégarraisszántakidőtés

energiátaszervezőkapolgármesterükkelkaröltve,hogyvalamilyen,biztosnemIstenisugal-
latramegpróbáljákfenyegetésseliseltávolítaniadíszőrségetállóÚjMagyarGárdatagjait,az
árpádsávoszászlóval”https://szekelyhon.ro/faluszerte/a-karpatok-ore-erositse-a-hitet (utol-
sóletöltés:2017.április20.)
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fejedelem által kialakított védelmi rendszerben szolgáltak, melynek rendeltetése az volt,
hogy megvédje a Kárpátok hágóit, szorosait a külső támadások ellen. Azonban a háború
után Erdélybe bevonuló román csapatok katonái elpusztították az emlékművet.
A csíkcsomortáni iskola udvarán álló szobrot Horváth Béres János készítette, a tornyot
Székely Csaba és Török Csaba faragók, míg a talapzatot Forró Attila csíkszeredai vállal-
kozó.
A Csíkcsomortánban újra felállított Kárpátok Őre emlékművet 2013. július 5-én, a
Dicsőséges Pozsonyi Csata 1106. évfordulóján avatták fel.
Csíkpálfalva36 Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a szobor méltó helyen állhasson. Köszönet Kocsis Lászlónak, és Tapodi
Lászlónak az INTER-ÉPFU BUDAPEST Kft-nek, valamint munkatársaiknak, köszönet
Gergely István Tisztinek, a Csomortányért Egyesület elnökének, Csomortáni Ernőnek, az
Aracs Közbirtokosság elnökének, Gál Barnának, a Szellő Szállónak, továbbá köszönet
Székely Vilmosnak és fiainak a segítségért. Külön köszönet Horváth-Béres János szob-
rásznak az őrtorony faragóinak, Székely Csabának és Török Csabának a talapzat elkészí-
tőinek, Forró Attilának és Marosi Bélának, ugyanakkor a sepsibükszádi kőfaragóknak, a
daruzásért Cegő László személyében a CONSUNIT Kft-nek, és végül köszönet a lelkes
csomortáni lakosoknak a kitartó munkájukért.37

Akolozsváriszobormásolatánakelkészítésekoregészenmáscélokmotiváltákazállí-
tókat,mint1915-benazeredetiKárpátok Őre esetébenazakkorikezdeményezőket.A
mostaniállíttatóksemszólnakróla,illetveaszoborralkapcsolatbanelmondottésleírt
információkbansememlítették,hogyaztegykorkaritatívcéllalemelték.Arrólsemesett
szó,hogyazilyentípusúszobrokállításánakszellemiatyjaTheodorhartigosztrákgróf
volt, illetve hogy hasonló objektumokat Európa különböző országaiban, valamint
Magyarországmásvárosaibanisemeltek,sarrasemutalnak,miértéppenazidőjárás
viszontagságainakkevésbéellenállófábólkészült.Amegemlékezésekrőlszólótudósí-
tásokszerzőiáltalábanszeszákFerencnek,azeredetiszoborkészítőjénektulajdonít-
jákaszoborállításánakgondolatát is.csupána2017-bencsíkcsomortánbantartott
megemlékezésenvoltszóelőszöranemzetiáldozatkészségetjelképezőszobrokállítá-
satörténeténekismertetésérőlegytanártolmácsolásában.

3.AnyitraiVas-Turul

Amaiszlovákiaterületén2015-benAlsóbodokonállítottákfelanemzetiáldoztakész-
ségkategóriájábatartozóobjektum,anyitrai Vas-Turul másolatát,amelynohaegyelőre
úgytűnik,nembírolyanjelentőséggel,mintaKárpátok Őre szobor,snemtudni,hogy
azéveksoránmilyenkultuszalakulkikörülötte.

Amagyarokmitikusmadaránakszobrát,aVas-Turultnyitráneredetileg1915.októ-
ber17-énállítottákfel,sazelsővilágháborúutánugyanolyansorsrajutott,mintanem-
zetiáldozatkészségkategóriájábatartozószobroknagyrésze.Aszoborlétezésehosszú
ideigafeledéshomályábamerült,semahelyiek,sempedigakörnyékbeliek,deszabó

36 csíkcsomortánközigazgatásilagcsíkpálfalvanagyközségrésze.
37 http://csedoa.blogspot.sk/2015/11/a-karpatok-ore-szekelyfold-keleti.html
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dániel,anemzetiáldozatkészségszobrairólírtlegelsőmagyarnyelvűtanulmányszer-
zőjesemtudottegykorimeglétéről(szabó1994,59–84.p.).néhányéveazelsővilág-
háborúéveibenmegjelent regionális lapok tanulmányozásasoráne sorok írójabuk-
kantráhíradásokraezzelaszoborralkapcsolatban,ígyszerezvetudomástmeglétéről
(l.Juhász2010a,35.p.;l.Juhász2010b,24.p.).AnyitraiVas-Turulontúlafentebb
máremlítettek(apöstyéniVaskorona,alosonciVasvitéz,akomáromivért),egykoriléte-
zéséről,valamintaTrencsénbenésKomárombantervezetthasonló,akutatókszámára
addigismeretlenelképzelésekrőlugyancsakakorabelisajtóbólszerezetttudomásta
szerző,majdpublikáltelsőkéntezekről(l.Juhász2010a;l.Juhász2010b;l.Juhász
2014).38

AnyitraiVas-Turul felavatásaelőttmegjelentegyikhírbőlegyebekköztazismegtud-
ható, hogy mint több más, ebbe a kategóriába tartozó szobor esetében, ezúttal is
készültemlékkönyvafelavatásiünnepségére,amelybenakezdeményezőknevéntúl
azadományozóknevétismegörökítették.

A „Nyitrai Vasturult” október hó 17-én délelőtt 11 órakor leplezik le Nyitrán a Város ház -
téren, a nagy idők komolyságához és a kitűzött cél magasztos jellegéhez méltó ünnepies
keretek között. Az adományozó nevére ellátott arany szeg (testületek, családok és magá-
nosok részére) ára: 50 korona. Az adományozó nevével ellátott ezüst szeg (kizárólag
egyesek részére) ára: 10 korona. Vasszeg ára: 1 korona. – Vasszeg tanulóifjúság és gyer-
mekek részére: 20 fillér. Felülfizetéseket hálás köszönettel fogad és a „Nyitrai Vasturul”
emlékkönyvében nyugtáz a rendezőség. Miután a név bevésése több időt vesz igénybe,
kívánatos, hogy az ilyen szegekre szóló előjegyzések néhány nappal előbb a „Vörös
Kereszt Egylet” titkáránál, dr. Szathmáry István várm. tb. főjegyzőnél jelentessenek be. A
szegek megváltásából befolyó adományok a nyitramegyei illetőségű katonák özvegyeinek
és árváinak támogatására fognak fordíttatni.39

Aháborúidejénszinténáltalánosgyakorlatnakszámítotteszobortípusesetében,hogy
azadományozókrészéreszámozottemléklapokatbocsátottakki.lényegébena197-es
sorszámúVas-Turul emléklapon40 láthatórajzonésegylevelezőlapontúlfényképnem
kerültelő.Az1915-benkészítettemléklapraazalábbiszövegetnyomtatták:

Nyitrai Vas-Turul.
Ezen emlékművet gróf Nemes Jánosné szül. Csáky Natália grófné honleányi lelkesedése
emelte Nyitrán, a megye székvárosában, azon nyitra-megyei illetőségű katonák özvegyei
és árvái javára, akik az 1914 évben kiütött nagy világháborúban a haza és a király védel-
mében hősi hallt haltak. – A Turul talapzatául szolgáló faoszlopot pedig a vármegye
közönségének hazafias áldozatkészsége borította be szegekkel, amely szegek megváltá-

38 Mindezt azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mivel mind szabó dániel, mind pedig e
sorok szerzőjének publikációit a forrásmegjelölése nélkül használják, egyre több oldalról
köszönnekvisszaaz internetenszószerintibekezdések,mondatokanélkül,hogymegjelöl-
nék,honnanisszármazikazinformáció.

39 nyitraiVasturul.Nyitramegyei Szemle,1915.október10.4.p.
40 https://www.kozterkep.hu/~/14540/
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sából befolyt adományok az elesett hősök özvegyeinek és árváinak gyámolítására szánt
alapot gyarapították. – Az emlékmű díszének emeléséhez és az alap gyarapításához egy
szeg megváltásával és beverésével a jelen emléklap tulajdonosa is hozzájárult.
Ennek hiteléül szóljon jelen emléklapunk, melynek száma alatt az adakozó neve a
„Nyitrai Vas-Turul” emlékkönyvében feljegyeztetik és megörökíttetik.
Kelt Nyitrán, 1915-ben, a világháború második évében.
Védnök: dr. Gróf Battyhány Vilmos megyés püspök
Elnök: Craus István főispán, kormánybiztos.
Női társelnökök:
Özv. Gróf Eszterházy Jánosné
Gróf Nemes Jánosné
Craus Vincze pénztáros
Dr. Szathmáry István titkár

Afelavatásonnemcsupánamagyarhimnuszhangzottel,hanemazosztrákésanémet
is.szóvanegy„oszlopostető”-rőlis,amelyazidőjárásviszontagságaitólvédtemega
szobrot,amiegyébkéntmegszokotttartozékavoltazebbeakategóriábatartozószob-
roknak.Abevertszögekesetébenbár„ezüst”és„arany”szegeketemlítenekahírben,
azonbaneznemaszögekanyagárautal,hanemarraazösszegre,amiértavasszöge-
ketmegvásárolták. A nyitraiVasturul felavatását követően aránylag rövid időn belül
26 000koronafolytbeazeladottszögekből:

A Nyitrai Vasturul leleplezési ünnepélye f. hó 17-én folyt le díszes keretek között. A pozso-
nyi honvédzenekar a Himnusz, a „Gott erhalte” és a „Wacht am Rein” felemelő dallamá-
val nyitotta meg az ünnepélyt, melynek lefolyása alatt Jeszenszky Alajos prelátus és kano-
nok, gróf Nemes Jánosné és dr. Thuróczy Tibor polgármester beszéltek. A polgármester
a város nevében átvette az emléket gondozásba s ennek külső jele már eddig is az az
oszlopos tető, mely az emlékmű fölött emelkedik és a város költségén készült. A felavatás
után kezdetét vette a szegek beverése s mindjárt ez alkalommal az arany és ezüst szegek
hosszú sorát vésték be a Vasturul oszlopába. A szegek megváltásából eddig 26 ezer kor.
folyt be.41

A 2015-i turulavatási ünnepség főszervezője az alsóbodoki Esterházy János
szülőföldjéértEgyesületvolt,azonbanmásszervezetek, intézmények iscsatlakoztak
társzervezőként: a csemadok nyitrai Területi Választmánya, az Alsóbodoki Magyar
Tannyelvű Magán-szakközépiskola, a nyitra és Vidéke célalap, valamint a zoboralji
Kulturális és Információs Központ és a Magyar Közösség Pártja nyitra Járási
Elnöksége.Míg1915-benegyvédnökevoltarendezvénynekdr.GrófbattyhányVilmos
nyitraimegyéspüspökszemélyében,ezúttalmárkettő:egyegyháziésegy világi. Az
előbbiĎurčozoltán,anyitraiEgyházmegyepüspökihelynöke,azutóbbipedigcsáky
Pál,azMKPeurópaiparlamentiképviselője.

41 AVasturulleleplezése.Nyitramegyei Szemle,1915.október24.5.p.
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2. kép. AnyitraiVasturulmásolataAlsóbodokonháttérbenazEsterházy-keresztúttal(l.
JuhászIlonafelvétele,2017)

Azünnepségetazalsóbodoki,népviseletbenmegjelenténeklőcsoportfellépésenyitotta
meg,amelyadobosAttilatáncdalénekesésdalszerző42 általjegyzettMagyarok világhim-
nuszát adtaelő,sszerepelttárogatósis.AzünnepibeszédetcsákyPálmondta,ésapüs-
pökihelynökkelegyüttőleplezteleaszobrotis.Amegszentelésétkövetőenarésztvevők
beverhették a helyszínen megvásárolt, számozott szögeket, s az 1915-ös gyakorlatot
követve ők is emléklapot kaptak, valamint beírhatták nevüket az erre az alkalomra
készültemlékkönyvbeis.Arendezvényvégénamagyarhimnusziselhangzott.

Amiaszobrotmintobjektumotilleti,másolataaz1915-benfelavatottszobornak,a
turul szárnyainak fesztávolsága2méter.A turult tartó faoszlopkb. félmétermagas

42 dobosAttilaszakmájáttekintvefogorvos,őjelentettemegaszélsőjobbeszmeiségetképvi-
selő Nemzetőr c. lapot (http://wanted2007.blogspot.sk/2007/04/27.html). A Magyarok
világhimnusza is részben már folklorizálódott, s elsősorban az ún. nemzeti rockot játszó
különféle zenekarok és csoportok repertoárjába is bekerült. szövege: „hallómagyar! hol
vagy?Felelj!/hallómagyar!hallasz?Felelj!/bármerrevittasors,hívazősiföld/zászlója
mégmaispiros-fehér-zöld!
hallómagyar!Kárpátfelelj!/hallómagyar!Erdélyfelelj!/bármerrevittasors,hívazősiföld
/szívedbenmegmaradszpiros-fehér-zöld!
demesszevanAmerika!/szegénymagyar!holvan„haza”?/bármerrevittasors,hívazősi
föld / Véredbenmegmaradsz piros-fehér-zöld!” http://dalszoveg.network.hu/video/magya-
rok_vilaghimnusza/a_magyarok_vilaghimnusza (utolsóletöltés:2017.május1.)
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betontalapzatonáll.Atalapzatrahelyezettfeketemárványemléktáblánolvashatófel-
iratszerintazelesettkatonákemlékénekisszánták.

VAS-TURUL
A haza védelmében

hősi halált
haltak emlékére

Nyitra 1915
Alsóbodok 2015

Azidőjárásviszontagságaitólvédőtetőamásolatfölénemkerült,segyelőrenemlehet
tudni,hogyazeredetitetőmilyenlehetett,mertakorabelisajtóhírcsupánameglétéről
teszemlítést,safennmaradtábrázolásokonsemszerepel.

Fontosmegemlíteni,hogyazVasturul nemazegyetlenturulszoboraparkban.Pár
hónappalkorábban,március15-énisfelavattákanyitraizoborhegyen1896-banfel-
avatott, majd az első világháború végén lerombolt millenniumi emlékmű turuljának
másolatát.43 Azemlékparkegybenszoborparkis,ugyanisazemlítettkétturulszobron
kívülegyemlékfaisállitt,amelyetaparkfelavatásakorlepleztekle,44 valamintitttalál-
hatóApponyiGeraldine45 ésszéchenyiIstvánemlékműveis.46

Ebbenaparkbankapotthelyeta2012szeptemberébenfelszentelt,14stációból/
emlékfábólállóEsterházy-keresztút,amelyEsterházyJános(1901–1957)47 csehszlová-

43 http://felvidek.ma/2015/03/alsobodok-felroppent-a-zoborhegyi-turulmadar-a-szoboravatas-
sal/ (utolsóletöltés:2017.május1.)

44 http://www.sssp.sk/index.php/kronika/kronika-2015-2016/312-az-iskola-teruleten-letesi-
tett-emlekpark-avatounnepelye (utolsóletöltés:2017.május1.)

45 nyitra vidékéről származott, I. zolu albán király felesége volt (budapest, 1915 – Tirana,
2002).Azemlékművetszületésének100.évfordulójaalkalmábólemelték.

46 AkülönféleszoborparkokszámaaKárpát-medencébenazutóbbiévekbenjelentősenmeg-
nőtt,stovábbraisgyarapszik.dél-szlovákiamagyarlaktatájainistöbbilyenparkkalrendel-
kezőtelepülésvan,azitttalálhatóobjektumoktúlnyomórésztfábólkészültek.Aszoborpar-
kokegyiklegfigyelemreméltóbbszlovákiaipéldájaacsicsói,aholtöbbekköztafábólfaragott
hétvezér,búvárKund(aszoborfaragójaszerintbúvárKundcsicsónálfúrtamegazellenség
hajóit), szent István király, a magyarok nagyasszonya, szent István, sámán, szélhárfa, a
nyelvtörvényszobrastb.áll.

47 EsterházyJánosaz1938-asvisszacsatolástkövetőenszlovákiábanmaradt,svállaltpolitikai
szerepet, az ott élő magyarokat (a zobor-vidéki magyar falvak nem kerültek
Magyarországhoz)képviselteazakkoriszlovákparlamentben.Amásodikvilágháborúután
perbefogtákésháborúsbűnöskéntelítélték,sabörtönbenhaltmeg.személyemegosztjaa
szlovák,valamintamagyartörténészeketis.ArendszerváltástkövetőenEsterházytnagykul-
tuszövezi, számosemlékjelet (szobrot,emléktáblát)állítottakemlékére, súgy tűnik,ezek
számaajövőbenmégnövekednifog.életérőlésmunkásságáróllásdbővebben:MolnárImre:
Esterházy János. 1901–1957. dunaszerdahely,1997;simonAttila:Esterházy János és a szlo-
venszkói Magyar Párt – Iratok a szlovákiai magyarok történetéhez (1938–1945) somorja,
FórumKisebbségkutatóIntézet,2014.
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kiaimagyarmártírpolitikusemlékétőrzi.Adombtetejénegykápolnaisépülttisztele-
tére,amelynekbefejezésétésfelszentelését2017szeptemberéretervezik,sEsterházy
hamvaiisidekerülnekmajd.

AzAlsóbodokonújraállítottnyitraiVasturul,amagyarokmitikusmadaramintjelkép
arendszerváltásótaelteltidőszakbanjelentősenfelértékelődöttésszámukisjelentő-
senmegnövekedettaKárpát-medencében.Mintnemzetiéspolitikaiszimbólumegy-
aránt kapcsolódik mind a hadiromantikához, mind pedig a romantikus történelem-
szemlélethez.

csámpaiottó,aVasturul újraállításánakegyiktámogatójaaSzabad Újság címűszlo-
vákiai magyar lapban osztotta meg az olvasókkal gondolatait a felállítandó szoborral
kapcsolatban. írásábansajátospárhuzamokatvonaszoboravatás időszakaésa jelen
közt, illetve ecseteli a szobor létrejöttének történetét. AKárpátok Őrénekmásolatával
kapcsolatosmásírásokhozhasonlóaneszobortípuselőzményeirőlősemejtszót,ezáltal
úgytűnik,minthaeszobortípusállításánakötleteannakidejénamagyarokkörébenszü-
letettvolnameg.csámpainéhányszervezetnektulajdonítjaa„mozgalommegindulását”
éssajátostörténelmi-politikaigondolatokatosztmegaszoborapropójánazolvasókkal:

…A Nagy háború kitörésekor Nyitra lakosságának hatvan százaléka magyar nemzetiségű
volt. A többiek szlovákok, németek és zsidók. De mindannyian hungarus-tudatú, hazáju-
kat szerető emberek. Manapság a magyarok aránya nem éri el a két százalékot. A háború
második évében Magyarország vidéki településein még valóban élt a magyar szellem.
Ám akkor is ugyanúgy voltak ügyes kezű manipulátorok, mint manapság. Főleg az ország
fővárosában, amely aztán megérdemelten meg is kapta a „bűnös város” jelzőt, folytonos
volt a nemzetellenes, uszító és bomlasztó propaganda. Már 1914 előtt a magyar értelmi-
ség legjobbjai, gróf Tisza István, Herczeg Ferenc, Prohászka Ottokár vagy Bangha Béla,
figyelmeztettek, hogy a budapesti sajtó kivétel nélkül, nap, mint nap gyalázza a magyaro-
kat. Lám, lám, az utolsó kettő nyitrai születésű! A háború első hónapjaiban, 1914. októ-
ber elején egyik csaknem elfeledett költőnk, Gyóni Géza írja iszonytató sorait a przemyśłi
lövészárokból. Ezekből is az önzetlenül, de ugyanakkor kilátástalan küzdő, megcsalt kato-
nák dühe izzik a hátországban uszítók, mások keservéből hasznot húzók, az uzsoraga-
rast fogukhoz verők, álhazafiak, közönyösek ellen: „Csak egy éjszakára küldjétek el őket…
a hitetleneket s az üzérkedőket… hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket!”
[…]Ilyen légkörben, nem egész egy év elmúltával, indította meg néhány szervezet azt a
mozgalmat, amelynek célja anyagiakban is segíteni a harcéteren küzdő, életüket feláldo-
zó katonák családjait. Lényege, az áldozatkészség szobrainak felállításán keresztül, gyűj-
tést indítani az arra rászorultaknak. Bár a mai Felvidék területén Pozsonynak jutott az
elsőbbség az ilyen jellegű szobor felállítására, Nyitra sem maradt ki ebből az eseményso-
rozatból. Hiszen a város még messze nem úgy élt a szlovák lakosság köztudatában, mint
a korai szlávság mitologizált központja...48

Úgytűnik,hogyafelavatásaótaelteltidőszakbanaVasturul nemjátszottolyanszere-
petazemlékezetkultúrában,mintaKárpátok Őre szobormásolatai.hogyezígymarad-e,
nehézmegjósolni,azonbanfeltételezhető,hogyazemlékparkbandomináló,Esterházy

48 csámpaiottó:nyitraésaVas-Turul.néhánygondolatfüzérazalsóbodokiVas-Turulfelavatása
kapcsán.Szabad Újság, 2015.október28.30–31.p.
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Jánosemlékére létrehozott keresztút és a közeljövőbenátadandókegyeleti kápolna
meglétehatással leszaVasturul népszerűségéreis,valamintahozzáfűződőkultusz
kialakulásárais.Errőlnéhányévelteltéveltöbbettudunkmajd.

4.Aharmadikújraállítottszobor:aVasszékely

AzelsővilágháborúidejénszékelyudvarhelyenegyVasszékely nevűszobrotállítottak,
azonbanennektalapzatáraaháborúbanaddigelesettkatonáknévsoraisrákerült.Az
elsővilágháborúutánszinténledöntötték,majdmegsemmisült,aközelmúltbanújraál-
lították,deaVasszékely alakjaezúttalmárnemfából,hanembronzbólkészült.

Az eredeti szobrot 1917. december 18-án avatták fel, tehát többmint két évvel
később,mintanyitraiVasturultésakolozsváriKárpátok Őrét.Ekkormársokkatona
elesettaháborúban,ezáltalmárnemcsupánjótékonyságicéllallétrehozottobjektum-
rólbeszélhetünk,hanemegyúttalaklasszikusháborúsemlékműszerepétisbetöltötte.
Aszobrota82.székelyGyalogezredbenszolgálóőrmestertervezte,ésakivitelezőkis
katonákvoltak,akikmegörökítettékatalapzatrakerültemléktáblákonazelesettbaj-
társaiknevétis.AzeredetiVasszékely föléakolozsváriszoborhozhasonlóanegystili-
záltszékelykaputállítottak.Aszobrot1919-bentávolítottákel,csakatalapzatmaradt
ahelyén.Amásodikvilágháborúidejénezlettazországzászlósemlékműalapja,egy
kopjafátiselhelyeztekitt,azonban1941-benmegsemmisítették,ismétcsakatalapzat
maradtmeg.Aszoborhelyeaveteránkatonák,elsősorbana82.székelyGyalogezred
tagjainaktalálkozóhelyévévált.ArendszerváltásutánaVasszékely elkészítésérekiírt
pályázatot szabó János székelyudvarhelyi szobrászművész nyerte meg, akinek 2,6
méteresalkotását2000.március15-énavattákfelnagyszabásúünnepségkeretében.
Mivelaszoborezúttalnemfából,hanembronzbólkészült,márnememeltekföléstili-
záltszékelykaputésmásobjektumotsem.Azelesetteknévsoráttartalmazótáblántúl
atalapzatmindegyikoldalánegy-egykétsorosfeliratolvasható:

Gyopárt a Hargitáról hozzatok, 
a székely hősök halhatatlanok/
Ojtuznál, Volhina síkjain, s ott lenn Doberdón,
ismeri az ellenség a puskatusom/
A trón, s a haza védelmében vassá válik a székely,
s hősi, csodás tettét hirdeti a hon, s a világ/
Magyar testvéreink, ne féljetek,
míg napkeletnél állanak a székelyek

Figyelemreméltó,hogyazújszoborralésannaktörténetévelkapcsolatbanmegjelent
írásokszerzőikétségbevonják,hogyjótékonyságicéllal„pikkelyeztékfel”vaslemezek-
kelaszobrot.49 napjainkbanaszobornáltartjákaz1956-osforradalomünnepséget,s

49 http://uh.ro/itthon/muvelodes/18215-vasszekely-a-mindenkori-szekely-katona-jelkepe
(utolsóletöltés:2017.április10.)
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Vasszékely névendíjat isalapítottaka tehetséges fiatalok részére,amelyetebbőlaz
alkalombóladnakátadíjazottaknak.50 Amárcius15-imegemlékezéseketugyancsak
ennélaszobornál tartják,51 s ittemlékeznekoktóber6-ánazaradivértanúkra is.52 A
csíkcsomortániKárpátok Őréhezhasonlóantehátezaszoborisfontosszerepettöltbe
ahelyiemlékezéskultúrában,azelsővilágháborúbanelesettekrevalómegemlékezése-
ken túl más történelmi-politikai események megünneplése is kapcsolódik hozzá.
székelyudvarhelyFacebook-oldalának(névjegy:„Aszékelyfővárosinformációspontja
aFacebookon!”)isaVasszékely lettaprofilképe.53

5.Tévhitekterjedése

érdemeskitérnünkaKárpátok Őre emlékművelkapcsolatoseddigmegjelentsavilág-
hálónerőteljesenterjedőtévhitekre.Aszilvásváradonfelállítottszoborról,azotttartott
megemlékezésekközvetítésévelnagyonsoktévesadatterjedtelaköztudatban.Több
helyenazeredetiszoborfelavatásánakidőpontjakéntnem1915.augusztus18-átjelö-
likmeg,hanemmájus24-ét,sőtmárolyanváltozatisterjed,amelyben1916-rateszik
afelavatásdátumát.nemtudható,mennyiretulajdoníthatóezcsupánfigyelmetlenség-
nek,vagyesetlegvalamilyenszándékotsejthetünk.

AzalábbiszövegatévesévszámmalaszentGyörgylovagrendhonlapjánolvasható.
Ennekalovagrendnekegyenruhástagjaiszoktakőrségetállniaszobormásolatnáltar-
tottmegemlékezéseken:

A KÁRPÁTOK ŐREI védelmi rendszert Árpád fejedelem alakította ki a Honfoglalás korá-
ban. Ez a védelmi rendszer a Kárpátok hágóit, szorosait zárta le a kelet felöl fenyegető
külső katonai támadások ellen. Tekintettel arra, hogy a Kárpátok legnagyobb része az
Erdélyi határvonalhoz tartozott, így a Kárpátok Őrei-nek többsége székelyekből tevődött
össze. Amíg ezt a védelmi rendszert fenntartotta a magyar királyság, addig a Kárpátok
keleti oldaláról az idegen hatalmak sikeres támadást nem tudtak ellenünk vezetni.
A I. világháború kitörése után sokan úgy érezték, hogy szükség van a magyarság össze-
fogására és olyan biztos védelmi rendszerre, mint amilyen a Honfoglaláskor működött.
Ezt ismerte fel Szeszák Ferenc szobrász is, aki 1916-ban elkészítette a KÁRPÁTOK ŐRE
emlékművet, melyet Kolozsvár főterén állítottak fel. A Kárpátok Őrét Szeszák Ferenc
aktualizálva az I. világháborút katona-alakban fogalmazta meg. 1918-ban a Kolozsvárra
bevonuló román csapatok ezt az emlékművet felgyújtották és elpusztították. Ezután
következett be Trianon, mely a magyarság szétszóratását és hazánk feldarabolását ered-
ményezte. Az azóta eltelt idő mindenben igazolta Szeszák Ferenc megérzését és ma is
aktuális üzenetét. Ezért hoztuk létre korabeli megmaradt dokumentumok, tervrajzok,

50 https://hargitanepe.eu/vasszekely-dijak-a-forradalom-evfordulojan/ (utolsó letöltés: 2017.
április10.)

51 http://uh.ro/itthon/kozelet/5545-marcius-15-et-unnepli-szekelyudvarhely (utolsó letöltés:
2017.április10.)

52 https://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-vasszekelynel-emlekeztek-a-vertanukra
(utolsóletöltés:2017.április10.)

53 https://www.facebook.com/udvarhely/?fref=ts
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képeslapok alapján Szeszák Ferenc eredeti művének hű megismétlésével
Szilvásváradon a Szalajka-völgyében ezt az emlékművet, melyet 2002. november 17-én
Harrach Péter az Országgyűlés alelnöke avatott fel, Tőkés László református püspök
áldott meg és Szabó József bélapátfalvai apát szentelt fel. Az emlékműnek biztonságot
és méltó helyet az akkori Szilvásváradi Polgármesteri Hivatal polgármestere Egri Zoltán
biztosította. Az emlékmű felállításának célja, hogy figyelmeztessük a Kárpát medencé-
ben élő magyarokat, hogy létezésünk és megmaradásunk feltétele az összefogás, az
állandó védelmünk biztosítása és érdekeink megalkuvás nélküli képviselete.54

Azegyikszlovákiaimagyarhírportálonolvashatószövegegyikeazoknakakülönböző
helyekenmegtalálhatóegymástólátvettalapszövegek részbenmódosított változatai-
nak,amelybenaszoborfelavatásánakdátumakénttévesenmájus23-aszerepel:

A honfoglalás időszakában Árpád fejedelem egy éber katonai védelmi rendszert hozott
létre. Éjjel-nappal strázsáló őrökkel zárta le a Kárpátok hágóit. Az akkori sorsfordító idők-
ben ezzel is védte a Kárpát-medencei magyarságot. Amíg ez a védelmi rendszer műkö-
dött, őseinket nem tudták megtámadni. Köszönhetően a Kárpátok Őreinek. Az ő emlékü-
ket megörökítendő avatták fel első ízben 1915. május 23-án Kolozsvárott Szeszák Ferenc
„Kárpátok Őre” emlékművét, melyet számos nemzeti hagyományainkat megörökítő relik-
viánkkal együtt 1918-ban elpusztítottak a háború után az Erdélybe bevonuló román csa-
patok katonái.55

Azinterneteshírportálokonésmásoldalakonismegemlítik,hogyaromániairendszer-
váltásutánfelvetődöttaszobormásolatánakfelállításaKolozsváron:

A romániai rendszerváltás után a magyar kisebbség újra fel szerette volna állítani
Kolozsvárott ezt az emlékművet, de ez politikai okokból nem sikerült. Így került Horváth
Béres János szobrász és Tóth Vásárhelyi József építész alkotása Szilvásváradra, a Szalajka-
völgybe. Az új szobrot 2002. november 17-én avatták föl. A korabeli dokumentumok alapján
elkészült emlékmű felállításának célja, hogy felhívja a Kárpát medencében élő magyarok
figyelmét az összefogásra, és érdekeink megalkuvás nélküli képviseletére.”56

Ezenazállításontúlazonbansemmikonkrétutalásnemszerepelakezdeményezés
időpontjátilletően,demáskonkrétinformációsemtudhatómegazállítólagosfelállítá-
sikísérletről.Kutatásaimsoránmagamsemtaláltameztazállítástalátámasztóadatot.
Az egyik romániai magyar hírportálon megjelent írás szerzője is kétségbe vonja a
kolozsvárikezdeményezéstényét,ésegyebekköztazalábbiakatírjaezzelkapcsolat-
ban:„…amiaztazállítástilleti,hogy »a romániai rendszerváltás után a magyar kisebb-
ség újra fel szerette volna állítani Kolozsvárott ezt az emlékművet, de ez politikai okok-

54 http://www.szentgyorgylovagrend.eu/index.php?page=147 (utolsóletöltés:2017.április19.)
55 http://felvidek.ma/2015/09/karpatok-ore-megemlekezes-szilvasvaradon-a-karpat-meden-

cei-magyarsag-megmaradasaert/ (utolsóletöltés.2017.február10.)
56 http://felvidek.ma/2015/09/karpatok-ore-megemlekezes-szilvasvaradon-a-karpat-meden-

cei-magyarsag-megmaradasaert/ (utolsóletöltés.2017.február10.)
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ból nem sikerült«,úgyhisszük,nyugodtan tekinthetjükvárosi legendának,mert ilyen
kezdeményezésrőlsohanemhallottunk.Talánnemkockáztatunksokat,hahatározot-
tankijelentjük:épeszűmagyarkolozsváripolgárnakeffélebotorötletese’90-ben,se
’91-ben,se’93-ban,demégaztkövetőensemnemvolt.”57

AszerzőidéziaMagyar NemzetbenabudakalásziKárpátok Őre felavatásárólmeg-
jelenthírbenszereplőállítástis,miszerint:„A rendszerváltozás után a kolozsvári lokál-
patrióták mindent elkövettek, hogy a kocsányos tölgyből faragott mű másolatát felállít-
hassák, a román hatóságokkal szemben azonban tehetetlennek bizonyultak.”58
Feltételezhetjük,hogyazállítólagoskolozsvárikezdeményezésnekacáfolatanemfogja
mármegállítani a széles körbenelterjedt legendát, s valószínűlegaz eredeti szobor
születésénekkörülményeivelkapcsolatosállítások, illetveafelavatásmegváltoztatott
időpontjaméginkábbterjednifogaszövegekkritikátlanátvételesorán,elsősorbanaz
interneten.

AWikipédiaeszoborravonatkozószócikke59 istelevanegyrésztpontatlaninformá-
ciókkal,másrésztlogikátlanösszeállításrólvanszó,számtalanlehetőségetadafélre-
értelmezésre,amitazonbanennekellenérebizonyáraszámosanvettekátésvesznek
majdátajövőbenis.

6.AKárpátok Őre különfélemegjelenésiformái

AKárpátok Őre szimbolikusalakjanapjainkramárkülönféleműfajokban,illetveelne-
vezésekbenismegjelent.AKormoránegyüttesKárpátok őrei címűdalaaszilvásváradi
szoborfelavatásáraszületett,azazótaelteltidőszakbanmáselőadókrepertoárjábais
bekerült,többekköztazegykorszlovákiábólMagyarországraáttelepültszvorákKatalin
népdalénekesSzép országom címűalbumánisszerepel.60 AKormoránegyüttesdalá-
nakszövege:

Szép országom, szép szerelmem, istenek tüze falat ér.
Útjára indult el a táltos, jeleket kapott jelekért.
Gondolataink gondolatban, mélységekben szakadék.
Árnyékod az árnyékomban, istenek tüze falat ér.
Induljatok, Kárpátok őrei! Eképpen szóla Árpád,
Induljatok, őrizzétek országunk határát!
Induljatok, szárnyaljatok sólyomként a széllel!
Ne várjatok, induljatok együtt most a fénnyel!

57 http://www.maszol.ro/index.php/nemzetpolitikai-lapszemle/53418-egy-het-magyarsagpoliti-
kai-irasaibol-szeptember-16-22 (utolsóletöltés.2017.február10.)

58 http://www.maszol.ro/index.php/nemzetpolitikai-lapszemle/53418-egy-het-magyarsagpoliti-
kai-irasaibol-szeptember-16-22 (utolsóletöltés.2017.február10.)

59 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kárpátok_őre (utolsóletöltés:2017.február10.)
60 https://www.youtube.com/watch?v=rGTVevy_p-0&list=Plk4dh1nvzihG4csF2PToV-

ywIhxFKyuhn&index=5 (utolsóletöltés:2017.június12.)
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Refr.:
Hét szűz, hét világ, 
Hét tűz, hét világ, 
Hét út, hét lépcső, 
Hét kezdő, hét végző, 
Hét szív, hét vallomás, 
Hét áldás, hét áldomás, 
Hét nappal, hét éjszaka, 
Hét vezér és egy haza. 

Ha éjszakánként különöset, nagyon furcsát álmodsz,
Látod őket a hegytetőkön, jobban, mint a látnok.
Velünk élnek, bennünk élnek, valóság az álmod.
Velünk élnek, bennünk élnek, valóság az álmod.

Refr.: Hét szűz, hét világ…61

Ne várjatok, induljatok együtt most a fénnyel!

Abúcson,KarkóhenriettvezetésévelalakultFelvidékirockszínház2010-benünnepel-
tefennállásának10évesjubileumát,sazebbőlazalkalombólkészítettstúdióalbumuk
is a Kárpátok őrei címet viseli,62 és a Kormorán együttes dala is szerepel rajta. A
Felvidékirockszínháztagjai2010-benfelléptekaszilvásváradonaKárpátok Őre szo-
bornálrendezettünnepségen,amelyrőlazegyikszlovákiaimagyarhírportálistudósí-
tott,sazírásszerzőjeazKárpátok Őréreisvonatkoztatvafogalmaztamegazemlített
rockszínházküldetését:

A Felvidéki Rockszínház ennek a védelmi rendszernek fontos üzenetét és a Kárpátok őre-
inek ma időszerű feladatát látja missziójában. Ma a Kárpát-medencében élő magyarokat
nem a fegyverek és a katonai védelmi hálók eszközével, hanem a nyelvünk, zenénk, a tör-
ténelmünk során átörökített hagyományaink és értékeink ápolásával, illetve őrzésével
tudjuk megvédeni.
A Felvidéki Rockszínház ezért is terjesztette ki védelmi hálóját Felvidéken kívül Erdélyre,
Vajdaságra, Őrvidékre és a „csonkaországra”, ahonnan ma már a társulat az énekeseit
és tánckarait a mai Kárpát-őröket jegyezheti. Tehát jubileumi albumuk nem véletlenül
kapta a Kárpátokőrei címet, melynek névadó dalát Karkó Heni énekli, aki tíz évvel ezelőtt
pontosan ilyennek álmodta meg a társulatot. Ez a dal hangzott el elsőként a szobornál
tartott emlékünnepségen, külön megtiszteltetéssel, a szerző Szűts István [aKárpátok
őrei címűdaltszerzőKormoránegyüttesbillentyűse] jelenlétében.63

61 http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/44621/kormoran/karpatok-orei-zeneszoveg.html
(utolsóletöltés:2017.június12.)

62 https://www.youtube.com/watch?v=5jp_0uGdxGE (utolsóletöltés:2017.május2.)
63 http://felvidek.ma/2010/09/tisztelges-a-karpatok-ore-elott/ (utolsó letöltés: 2017. június

12.)AKárpátokőrec.dalKarkóhenriettelőadásában:https://www.youtube.com/watch?v=
poTwsaizss4 (utolsóletöltés:2017.június12.)
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AKárpátok őre címmelmásdalokisszülettek,mintpéldáulaNemzeti hang nevű
formációszövegésdallamszempontjábóliseléggébugyutánakmondhatószerzemé-
nye.64

leventeMiklóscsíkszeredaiműkedvelőversíróésfafaragóacsíkcsomortániszobor
felavatásáraKárpátok őre címmel verset írt, amelynek utolsó versszaka szerepel a
2017-esmegemlékezésmeghívójánis:

A Kárpátok valódi őre számunkra a fenséges Isten leszen
Ki hitünk által megtart továbbra is itt az ősi szülőföldön
Ha van kitartás, akarat, vigyáz ránk a Kárpátok őre
Hogy visszakerüljön minden a maga jogos helyére.65

Kárpátok Őre címmel2003áprilisábanegyfolyóiratotisindítottak,amelyabudapesti
Kárpátok őre lap- és KvK Kft. kiadásában jelent meg.66 A budapesti országos
széchényiKönyvtárhonlapjánolvashatóinformációkszerint„amagyarértékekfolyó-
irata”-kénthatároztamegmagát.67

Egykötetisnapvilágotlátott A Kárpátok őrei címmelbabucszoltánhadtörténésztől,
amelyA székely vitézség ezer éve alcímetviseli,68 címlapjánpedigaszékelyudvarhelyi
Vasszékely szobra látható.Akötet szemléletmódja jól illeszkedikakiadó–Kárpátia
stúdió–profiljába,amelyegyebekközöttazalábbiakbanhatározzamegküldetését:

Értékelvű ismeretterjesztés, kutatás, hagyományőrzés professzionális színvonalon – ki -
adóként ez a Kárpátia Stúdió küldetése. A fő célkitűzésünk, hogy megismertessük az
olvasóközönséggel a magyar és a kelet-közép-európai nemzetek elfeledett történelmét,
felhívjuk a figyelmet a marxista történetírás máig ható torzításaira. A hazai történelmi
témájú kiadványokat olvasva, a médiában megszólaló történészeket hallgatva sokan jog-
gal megkérdőjelezhették egyes események, személyek bemutatását az elmúlt két évti-
zedben is. A történelmet – az irodalom és a filozófia mellett – a nemzeti identitás egyik
legfontosabb pillérének tartjuk, meggyőződésünk szerint egészséges történelemszemlé-
let nélkül nincs magyar öntudat.69

AKárpátok Őre motívumegy pár éve létrehozottmagyarországi állami intézmény, a
nemzetstratégiaiKutatóintézethonlapján70 ismegjelent,azonbanitttovábbgondolták,

64 https://www.youtube.com/watch?v=8yur8nG_91c (utolsóletöltés:2017.június12.)
65 Aszerzőapozsonyicsatárólisírtverset,mindkettőmegtalálhatóacsíkcsomortániKárpátok

őre Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/karpatokore/posts/571662159642938
(utolsóletöltés:2017.június12.)AverseketlásdaMellékletben.

66 http://ceginformacio.creditreform.hu/cr9311084271 (utolsóletöltés:2017.június12.)
67 http://epa.oszk.hu/01900/01928/00048/ (utolsóletöltés:2017.június12.)
68 https://bookline.sk/product/home.action?_v=_&id=122651&type=22 (utolsó letöltés:

2017.június2.)
69 http://karpatiastudio.hu/kuldetes/ (utolsóletöltés:2017.június12.)
70 http://www.nski.hu/ (utolsóletöltés:2017.június12.)
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aktualizáltáka témát.Kárpátok őrei helyett,máraKárpát-haza őreiről vanszó,akik
konkrét, e címreérdemesnek ítélt személyek.Abevezetőnéhánymondatból azoka
gondolatokisvisszaköszönnek,amelyekazinternetenaKárpátok Őre szobrotbemuta-
tó szövegek különféle variánsaiban is olvashatóak, azonban itt nem árpád, hanem
Istvánkirályszerepel:

A Kárpát-haza őrei.
Szent István törvényei szerint, földjén szívesen látták a jóakaratú vendégeket. Ámde a betö-
rő seregek ellen védeni kellett az országot. Ezt a feladatot látták el akkoriban a lófő széke-
lyek, akik éjjel-nappal strázsáló őrökként vigyázták a Kárpátok hágóit, az akkori sorsfordító
időkben ezzel védve a Kárpát-medencei magyarságot. Ők voltak a Kárpátok őrei.
Ma már nincs szükség fegyveres őrökre az ezeréves határainkon, de magyarságtudatunk
izzó parazsának életben tartása a mai napig is mindennél előrébb való. Ma is élnek
közöttünk olyan identitásukban rendíthetetlen, rendkívüli és közösségépítő munkássá-
gukkal a magyarság nemzeti jövőjét előrelendítő emberek, akik ugyanezt a szerepet töltik
be a jelenben. Ők a KÁRPÁT-HAZA ŐREI.

AhonlaponközzétettékanemzetstratégiaiKutatóintézetáltal2015-benés2016-ban
a Kárpát-haza őreinek minősített emberek névsorát, méltatva a díjazott személyek
munkásságátis,amiveleztacímetkiérdemelték.71

AKárpátok Őremotívumnagynépszerűségnekörvendakülönféleszélsőjobboldali
szervezetekkörében is. Azegyik szélsőjobboldali félkatonai szervezet, ahunmagyar
VérszövetségmozgalmatalapítottKárpát Haza Őrei Mozgalom néven,amelyhonlapján
azalábbicímkékkelhatározzamegmagát:„anticionista,gyarmat,izrael,kufárok,kár-
pát haza őrei mozgalom, magyarország, terrorizmus zsidó, zsidó világkongresszus,
állam.”72 részletahonlapjukon2013-banközzétettországostoborzószövegéből:

Magyar Hazafi! Eleged van már a tétlenkedésből? Tennél valamit, de egyedül nem megy?
Hajlandó vagy áldozatot hozni családodért, nemzetedért? Szeretnél egy független és
viszályoktól mentes, tettre kész, fiatal közösség tagja lenni? Állj közénk! Nem ígérjük,
hogy velünk egyik napról a másikra mind egy szálig le fogod győzni a nemzet ellenségeit,
mindennapi életünk megnyomorítóit, hazánk felvásárlóit, de hiszünk benne, hogy folya-
matos, kemény fizikai, szellemi, lelki felkészüléssel igenis fel lehet venni a harcot ezek
ellen. Amit elvárunk: káros szenvedélyektől mentes életvitel, nemzeti történelmünk,
hagyományaink alapvető ismerete, átlagon felüli kondíció, Kárpát-medencei lakhely. Amit
nyújtani tudunk: családias közösség, kemény edzések, vér és verejték, értékes előadá-
sok, táborok, bajtársi segítség 24 órában, családi napok, tüntetések, véradás, segítség-
nyújtás katasztrófahelyzetben. Ami a munkánkkal jár: hatósági telefonlehallgatások, e-
mail megfigyelések, szabálysértési bírságok, könnygáz, munkahelyi „figyelmeztetések”
stb. Vállalod ezeket is? Itt a helyed!73

71 http://www.nski.hu/20160707a-karpat-haza-orei.html(utolsóletöltés:2017.június12.)
72 http://ujmagyarverszovetseg.network.hu/blog/uj_magyar_verszovetseg_klub_hirei/a-kar-

pat-haza-orei-mozgalom-orszagos-toborzoja-magyar-hazafi (utolsóletöltés:2017.július26.)
73 http://ujmagyarverszovetseg.network.hu/blog/uj_magyar_verszovetseg_klub_hirei/a-kar-

pat-haza-orei-mozgalom-orszagos-toborzoja-magyar-hazafi (utolsóletöltés:2017.július26.)
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MindháromújraállítottKárpátok ŐrénekFacebook-oldala is van, aholmegosztjákaz
ünnepségekmeghívóit,beszámolókat,fényképeketstb.74

7.rítusokéskapcsolódóprogramaKárpátok Őre hárommásolatánál

Afentiekbenacsíkcsomortániszoboravatásiünnepségévelsazottelhangzónéhány
beszédremárrészbenkitértünk.Ahárommásolatnálrendezettünnepségekésrítusok
széleskörűelemzéséreehelyenegyrésztnincsmód,másrésztegyilyenanalízissokkal
alaposabbkutatást igényelne.Arendelkezésünkreállóadatokalapjánazonbannagy
vonalakbanfelvázolhatóakbizonyosegyezésekéseltérések,illetvebizonyostendenci-
ákis.Valamennyiszobornálrendezettmegemlékezésprogramjátahangsúlyosanhaza-
fiasésaktuálpolitikaigondolatokatközvetítőbeszédek,műsorszámok(dalok,versek)
jellemzik, továbbáakoszorúzás is részevalamennyimegemlékezésnek.WassAlbert
verseiisközkedveltek,szilvásváradonpéldáulegyebekköztegy9éveskisfiúszavalta
egyikversét,deelhangzottmárJózsefAttila:„nem,nem,soha!”címűverseis.75

A keresztény egyházak képviselői állandó résztvevőnek számítanak, valamennyi
szobrotmegáldották/felszentelték.csíkcsomortánbanazahagyományalakultki,hogy
amegemlékezésenazegyházképviselői isszólnaka jelenlevőkhöz,majdmegáldják
mindőket,mindpedigarendezvényt.Aszilvásváradiésabudakalásziszoborfelavatá-
sánrésztvettekamagyarországijobboldalipolitikaielit(Fidesz,Kereszténydemokrata
néppárt)parlamentiképviselői, vezető tisztségviselői is,azonbancsíkcsomortánban
nem.Azünnepségekenmegjelentekakülönféleparamilitáriscsoportok,mintpéldául
aMagyarGárda,majdÚjMagyarGárdatagjaiisárpádsávoszászlóval,azonbanönként
vállaltszerepükről,hogyőrtálljanakaszobormellett,csíkcsomortánbanarendezők
elutasításamiattkésőbblekellettmondaniuk.

Aszoborszilvásváradielsőmásolatánáltartottmegemlékezésekenállandóvendég-
nek számítanak amagyarországi vezető politikusok, de kizárólag a Fidesz ésKdnP
(Kereszténydemokratanéppárt)soraiból.Ahatárontúlimagyarpolitikaipártokközüla
jelenlegimagyarországikormánypártokkalintenzívkapcsolatotápolópártokképviselői
(elsősorbanelnökei)vesznekrésztéstartanakbeszédet.csíkcsomortánbanahelyiés
másromániaipártpolitikusokdominálnakszónokként,degyakranszerepelnekabaráti
településekpolgármestereiis.Többszörtartottbeszédetazelsőszilvásváradiszobor-
másolat állításának kezdeményezője, Kocsis lászló, de a szobor készítője, horváth
béresJánosisszóltajelenlevőkhöz.

Abudakalászi szobornál többekközöttapszeudotudományos tanokegyik ismert
közvetítője, Varga Tibor jogtörténész is mondott már beszédet,76 de pl. a Nemzeti
Érzelmű Motorosok egyiktagjais.Anemzetirockotjátszózenekarokisgyakoriszerep-
lőimindabudakalászi,mindpedigaszilvásváradiszobornáltartottrendezvényeknek,77
csíkcsomortánbanpedigafúvószenekarműködikközreamegemlékezéseken.

74 https://www.facebook.com/karpatokore/?fref=ts
75 https://www.youtube.com/watch?v=Q7xWwmi5za4 (utolsóletöltés:2017.április10.)
76 https://www.youtube.com/watch?v=EvM8nw8_qFk (utolsóletöltés:2017.május2.)
77 https://www.youtube.com/watch?v=kyyvuhh0rKw (utolsóletöltés:2017.június20.)
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AszilvásváradimegemlékezésekenszintemindigfellépamagyarországiKormorán
együttes,amelyKárpátok őrei címmelegydaltisírterreazalkalomra.határontúlról
szilvásváradraelsősorbanszlovákiábólérkeznekszereplők,mintpéldáulaFelvidéki
rockszínház tagjai, de szerepeltek már a komáromi (Magyarország) Magyar lovas
színháztársulatánaktagjaiis.Ahazafiasversektermészetesenugyancsakelmaradha-
tatlanrészeiaprogramoknak.Azénekszámokamagyartörténelemegyesmozzanata-
ihoz,elsősorbanahonfoglaláshozkötődnek,deoperaáriaiselhangzottabánkbánból,
többekközöttaKormoránegyüttesszlovákiaitagjának,VadkertiImrénekazelőadásá-
ban.AszilvásváradiünnepségekállandóközreműködőinekszámítanakaszentGyörgy
lovagrend tagjai, akik a szobor két oldalánőrséget állnak. Aszózatonésamagyar
himnuszontúlaszékelyhimnuszelénekléséreissorkerül.csíkcsomortánbanarégi
magyarhimnuszt,aboldogasszonyanyánkatiseléneklikarésztvevők.

A szónokok vezérmotívuma a Kárpát-medence magyarsága összetartozásának,
illetveszékelyekésmagyarokaKárpátokésEurópaésakereszténységvédelmében
betöltöttszerepénekhangsúlyozása.Azelhangzottbeszédekaktuálpolitikaiüzenetei-
benegyremarkánsabbanjelenikmega2010ótahatalmonlevőmagyarkormányáltal
képviselt politikai diskurzus. A megemlékezések szereplői és résztvevőik egy része
„magyaros”öltözetetvisel,aszónokokzsinóros,sujtásos (Bocskai) feketekabátban,
vagymellényben, fehér ingben és fekete nadrágban, a nők egy része pedig stilizált
magyaros ruhákban jelenik meg.78 Ezek az öltözetek más rendezvényeken is egyre
hangsúlyosabban tűnnek fel határon innenés túl. csíkcsomortánbana programban
szereplő fiataloknépviseletben, „székely ruhában” jelennekmeg.A rendezvényekről
készültkülönféle felvételekalapjánanépviseletbeöltözöttcsoportok, illetvemagán-
személyekszámaittsokkalmagasabbnaktűnik,mintamásikkétszobornálrendezett
megemlékezéseknél.Azegyenruháshagyományőrzőkittahuszárok,akiklóhátonülve
isrésztvettekmáramegemlékezéseken,őrtállvaaszobormellett.

csíkcsomortánbanaszereplőkelsősorbanhelyiek,demindenévbenérkeznekven-
dégcsoportok,vendégszereplőkmástelepülésekrőlis.Agyerekekésazifjúságszere-
peltetéseelsősorbancsíkcsomortánbandominál(akonferansziémindigszékelynépvi-
seletbeöltözöttfiatallány)ittamagyarzászlóntúlaszékelyzászlóisfontosattribútum-
nakszámít,mintahogyamásikkétmásolatnálrendezettünnepségekenis.AMagyar
Gárdafélkatonaiszervezeterdélyiképviselőiárpádsávoszászlókkalésegyenruhában
jelentekmeg79.Aszobrokatazéventemegrendezettünnepségekrerendszeresenfeldí-
szítikamagyarésaszékelyzászlóval,amelyeketastilizáltszékelykapukétoldalára
tűznek ki. A szónokok beszédének elsődleges vezérmotívuma csíkcsomortánban a
„dicsőhonmentőpozsonyicsata”jelentőségénekméltatása,deazaktuálpolitikaikér-

78 Ezeketazöltözeteketegyrekönnyebbbeszerezni,ugyanisaránylagsokhelyenkaphatóak,
sőt már interneten is rendelhetőek. lásd pl.: http://www.szabosag.com/pages/category.
php?id=5 (utolsóletöltés:2017.május10.)

79 http://csikorszag.blogspot.sk/2013/07/csikcsomortan-karpatok-ore-emlekmu.html (utolsó
letöltés:2017.április28.)
http://csikorszag.blogspot.sk/2013/07/csikcsomortan-karpatok-ore-emlekmu_8.html (utol-
sóletöltés:2017.április28.)

kárpátok Őre és Vasturul 71
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



désekismindigszóbakerülnek,mintpéldáulaszékelyautonómiakérdése,amagya-
rokönállóságánakésnemzetiéskeresztényértékeinekvédelmeaglobalizációvalés
azEurópaiunióésanyugatmagyarokellenivélt támadásaivalszemben,valaminta
magyarságösszetartozásánakgondolataésazigazságtalantrianonidöntés.

Valamennyi szobornál amegemlékezés részét képezi a koszorúzás, vagy virágok
elhelyezése,dunakeszinazonbankalászokatisszoktaktenniaszobortövébe.

8.AKárpátok Őre feladatainakváltozásaiésazaktuálpolitikaamegem-
lékezésekenelhangzottbeszédekben

Ahogymásemlékműveknélelmondottbeszédek,aKárpátok Őre szobornálelhangzott
szónoklatok isvisszatükrözikazadottévmagyarvonatkozásúaktuálpolitikaiesemé-
nyeit,mindenévbenazaktuális„összmagyar”politikaiirányvonalatkövetik.Mivelaleg-
gazdagabbanyagaszilvásváradiésacsíkcsomortániszoborralkapcsolatbanállren-
delkezésünkre,elsősorbanazezeknélelmondottbeszédekkel,akülönbözőhírportálo-
konközzétettanyag(hírek,videofelvételek)segítségévelérzékeltetjük,hogyanjelenik
megezekbenazéppenaktuálistársadalmidiskurzus.

A szónokok beszédeiben a szobor felállítása óta eltelt időszakban a Kárpátok
Őrénekfunkciójaésfeladatamódosult,mindigmáshangsúlytkapottennekaszimbo-
likusalaknakaküldetése.Természetesenkomplexelemzéstcsakakkornyújthatnánk,
havalamennyielhangzottbeszédszövegerendelkezésünkreállna,azonbanennekhiá-
nyábanbekellettérnünkcsupánazelérhetőszövegekkel.Ezekugyanakkorelégséges-
nekbizonyulnakazaktuálpolitikaitémákmegjelenésénekillusztrálására.

Aszilvásváradiszobornál rendezettünnepségekvezérfonalakezdetbenaKárpát-
medencébenélőmagyarokösszetartozásánakgondolatavolt,erreazonbanakésőbbi-
ekbenfolyamatosanráépültekazújabbaktuálpolitikaiüzenetekis.ugyanezmondható
elcsíkcsomortánesetében,azzalakülönbséggel,hogyapozsonyicsatajelentőségé-
nekméltatásaottsosemmaradel.

szilvásváradon2004-benazautonómiaésakettősállampolgársággalkapcsolatos
népszavazás volt a fő téma.80 Azeseményről csakaKárpátaljahírportálon találtunk
beszámolót,ebbenazonbanösszefoglaltákaszónokokáltalelmondott legfontosabb-
nak tartott gondolatokat, kiemelve amagyarországi vendég beszédéből azt a részt,
melyszerintaKárpátokőréhezhasonlóana„bukottbolsevizmusszörnyszülötteinek”
nemzetellenestevékenységétőlismegkellmegvédenianemzetet.

„...Nem lehet magyar integráció, nemzeti egységesülés szabadság nélkül” – mondta
Szilágyi Zsolt, az EMNT81 alelnöke a bükki Szalajka-völgyben álló Kárpátok Őre szobor
előtt tartott, a Fidesz Gazdatagozata és az Egri Végvár Polgári Körök által szervezett
ünnepségen.

80 https://hu.wikipedia.org/wiki/2004-es_magyarországi_népszavazás (utolsó letöltés: 2017.
május10.)

81 ErdélyiMagyarnemzetiTanács.

72 l. Juhász Ilona
Fó

ru
M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
IX
.é
vf
ol
ya
m
2

01
7/
3,
s
om

or
ja



A szétszakítottság szétfejlődést jelent, meglazulnak a nemzet egyes tagjai között a köte-
lékek, nem lesznek közös célok – hangsúlyozta Duray Miklós, a szlovákiai MKP82 ügyve-
zető alelnöke. A Kárpátok Őre emlékmű is arra figyelmeztet, hogy a nemzetet nemcsak
akkor kell megvédenünk, amikor fegyverekkel fenyegetik, hanem még inkább szükséges,
„amikor a nemzet kilenc részre van szakítva”.
„Ha autonómiánk lesz, ha kettős állampolgárságunk lesz, akkor mondhatjuk el, hogy a
trianoni trauma oldódóban van, és a nemzet mindennap, minden évben egységesebbé
válik” – jelentette ki Ágoston András, a VMDP83 elnöke.
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke végvárakhoz hasonlította a határon túli magyar közös-
ségeket. Közöttük a legszorongatottabbnak a kárpátaljai magyarságot nevezte, hiszen
vízumot kell váltaniuk ahhoz, hogy az anyaországba látogassanak – mondta.
Faludi Sándor, a Fidesz Gazdatagozatának elnöke hangsúlyozta: a Kárpátok őreihez
hasonlóan meg kell védeni Magyarországot, „mert napjaink közéletében jól látható, hogy
a bukott bolsevizmus szörnyszülötteinek sötét, sátáni árnyai a kimúlás kínjaitól vergődve
rúgják, csikarják, harapdálják a nemzet szent testét”.84

A2010-esmegemlékezéstémájavalószínűlegatrianonidöntésévfordulója,valamint
amagyarkormányáltalahatárontúlimagyarokrészéremegszavazottkettősállampol-
gárságkérdéselehetett.sajnos,azebbenazévenelhangzottbeszédekegyikesemáll
rendelkezésünkre.Aszilvásváradirendezvénymeghívójábanszereplőprogramszerint
Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató és országgyűlési képviselő mondta az ünnepi
köszöntőt,sahatárontúlimagyarokpolitikaiképviselőiistartottakbeszédeket,még-
pedigTőkéslászló(európaiparlamentiképviselőésazErdélyiMagyarnemzetiTanács
elnöke), szilágyi zsolt (az Erdélyi Magyar nemzeti Tanács alelnöke), duray Miklós
(Felvidék), ágoston András (a Vajdasági Magyar demokrata Párt elnöke), valamint
KovácsMiklós,aKárpátaljaiMagyarKulturálisszövetségelnöke.

durayMiklósszlovákiaimagyarpolitikus2013-banaKárpát-hazaújrateremtésének
fontosságáraépítettebeszédét,sebbenjelöltemegaKárpátok Őre aktuálisfeladatát
is.nehezenértelmezhetőazonbanazamondata,melyszerinta„nyugat-európainem-
zetállam szemlélet a fasizmus előképe és utózöngéje.” A beszéd néhány fontosabb
részlete:

Amióta hazavesztés kórban szenvedünk, fogékonyabbak vagyunk a nemzetbetegségre is.
Ebben a ragályos bajban közülünk sokan elmúlnak, szertevesznek, vagy az anyag meg-
maradásának elve szerint máshol, más alakban tűnnek fel. Ez az átlényegülés főleg
azokra jellemző, akikben nem lakozik elegendő lelki és szellemi ellenanyag.
A kórnak van ellenszere, ami csak akkor hatásos, ha idejekorán adjuk be. A legjobb, ha
már a fogantatás előtt benne találtatik a majdani szülőkben. Később, a közösségi össze-
fogással szervezett védőháló valamelyest segíthet, mint járványok idején a védőoltás –
cseppenként adagolhatják vissza a vérbe a védelmet nyújtó hatóanyagot. Ha ez idejeko-
rán megtörténik, még a tömeges élve temetések előtti időben, talán hatásos is lehet. A

82 MagyarKoalícióPártja,szlovákia.
83 VajdaságiMagyardemokrataPárt,szerbia.
84 http://www.karpataljalap.net/?q=2004/10/22/az-autonomiaert-es-kettos-allampolgarsa-

gert (utolsóletöltés:2017.május1.)
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kórra az a jellemző, hogy akin elhatalmasodik, nem tudatosítja, mert a lelken és a szel-
lemen át hat, fájdalommentesen.
[...]A Kárpátok Őre, egy újkori, sőt újromantikus jelkép, ugyanakkor egyértelmű vissza-
utálás a nagyon korai időkre. [...] Lehet, hogy nem tudatosítjuk, de a Kárpát-haza egy
koraközépkori valóság. Eredendően nem Magyarországot jelenti, hanem a végső letele-
pedés területét, azt a területet ahol eleink, rokonaink is éltek, már az utolsó bevonuláskor
is. A Kárpát-haza esetenként többes jelentést is hordoz. Többet jelent, mint a történelmi
Magyarországot és annak állami területét, még ha a kettő a mi lelkünkben, a magyarok
lelkében majdnem azonos és egyes korszakok történelmi-földrajzi térképén ugyanazt
jelentette. A Kárpát-medence, amiben megtestesül a Kárpát-haza, maga a természettu-
dományi misztikum.
[...]
Ez a Kárpát-haza a 19. század második felében lassan megszűnt működni. Hamarább
jutott csődbe az eszmeisége, mint a területét működtető állam, mert nem tudtunk a terü-
letével közösségteremtően úgy gazdálkodni, hogy minden itt lakó Kárpát-hazának tekint-
hesse. A gyepűk már régen nem léteztek, a hágók őrei levonultak a völgyi kocsmákba
hitelre inni. Szabaddá lettek az ellenség számára a korábban őrzött utak.
[...] Ez a Kárpát-medence már csak a műholdról nézve a régi. A fizikai állapota 1920 után
romlott le. Lelkileg és szellemileg sokkal korábban indult el a romlás útján [...] Lesz-e
ismét Kárpát-haza, amit őrizni kell? Ez a nagy kérdés. A Kárpátok Őreinek most már nem
a hágókat kell strázsálniuk, ez úgyis fölösleges lenne, hiszen az „ellenség” (a szerves egy-
séget megbontók hada) betört és mérgezett, összezavarta a fejünket, kellően egymás
ellen uszított bennünket – magyarokat és nem magyarokat. Most a síkon, a völgyekben
és a hegyoldalakon kell járőrözniük, hogy a szembenálló érdekek ne tegyék élhetetlen
területté a Medencét.
[...] Ezért át kell lépni a térségünket, a valamikori Kárpát-hazát szétszabdaló új államha-
tárok korlátait. Tudatosítanunk kell, hogy a nyugat-európai nemzetállam szemlélet a
fasizmus előképe és utózöngéje. A Kárpát-medence földrajzi, vízrajzi állapota a példaér-
tékű kiindulási pont egy más szemlélet kialakítására. A térséget lakó népek, nemzetek
társi, társnemzeti kapcsolatának a kiépítésére.
A Kárpátok Őreinek immár van új feladatuk – a Kárpát-haza újrateremtése.85

durayMiklós2014-bena„Kárpát-hazaújrateremtése”kapcsánmárújabb,tőlemeg-
szokottsajátosgondolatokatfogalmazottmeg.MondanivalójátátszöviazEurópaiunió,
a globalizmusésazáltaladeviánsnakminősítettekkritikája, valamintMagyarország
politikájánakpozitívértékelése.AzEurópaiuniófelbomlásátaközeljövőbenelkerülhe-
tetlennekítéltemeg.beszédénekmásikfővezérmotívumaazukrajnaésoroszország
közöttikonfliktus,savéleményeszerintazebbőladódó lehetségesnek tűnő területi
változások,sezekelképzelhetőhatásaatrianonibékeszerződésáltalkijelölthatárok-
ra.lényegébenegyújhatárrendezéslehetőségétfeltételeziamagyarokszámárais.A
Kárpátok ŐrénekszerepéttehátezúttaliselsősorbanaKárpát-hazaújrateremtésének
feladatábanlátja:

85 http://duray.sk/2013/09/karpatok-re-szilvasvaradi-szobranal/ (utolsóletöltés:2017.márci-
us2.)
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Egy évvel ezelőtt, 2013. szeptember 14-én ezen a helyen elmondott beszédemet azzal a mon-
dattal zártam: a Kárpátok Őreinek immár van új feladata – a Kárpát-haza újrateremtése.
[...] Ma ez az üzenet, a 21. század második évtizedében új, de lehet, hogy az eredendő-
höz sokkal közelebb álló, átvitt értelmű tartalmat nyert, ami arra biztathat mindannyiun-
kat: korunknak megfelelően kell újra teremteni a Kárpát-hazát.
[...] A második világháborút követő években, amikor a felvidéki magyarokat jogfosztott-
nak nyilvánították az akkori Csehszlovákiában, Fábry Zoltán az Európa eszmében találta
meg az egyetlen erkölcsi fogódzót, noha akkor ő úgy érezte, nincs már Kárpát-haza [...]
Szerencse, hogy nem érte meg a lisszaboni szerződést, az Európai Unió alkotmányának
nevezett szövegszerkezetet, a mozgássérültek tornamutatványára emlékeztető szellemi
torzulatot, amiből tudatosan kimaradt a quedlinburgi egyezség szelleme, ami a keresz-
tény értékrendű Európa első, sokszáz évig hatályos és máig legsúlyosabb egyezménye
volt. Ennek a szerződésnek egyik fontos biztosítékát az akkori Európa keletei felében az
éppen alakuló magyar állam jelentette, aminek hét évtizeddel korábbi elődje, még Árpád
fejedelem vezérlete alatt éppen az akkori Európa egyesült hadseregét verte tönkre a
hainburgi Barna-hegy alatt zajló pozsonyi csatában, keresztülhúzva ezzel az „Európa-ide-
gen” magyarság megsemmisítésére tett első, de nem utolsó nagy kísérletet. [...] A Kárpát-
haza sajátos szellemi értéket is hordoz. Az erőszakot itt általában a behozatal erősítette,
nem a helyi források. A helyi deviánsok is a behozatalra támaszkodtak. Hol nyugatira, hol
keletire – a bolsevizmusra, a fasizmusra, legújabban a világot gyarmatosító globalizmus-
ra. Mégis igaz, hogy a Kárpát-haza a Köztes Európa?
Lehet, hogy ez a valóság, de akkor miért csodálkozunk azon, hogy a mai világválságban
Magyarország más megoldást keres, mint a többiek? A behozatalra támaszkodó devián-
sok ezt a másságot gúnyosan unortodoxiának nevezik, noha a másság tiszteletét hangoz-
tatják, ami nem jelent mást, mint a bevált hagyományoknak és a helyi értékeknek a visz-
szaszorítását, beleértve a keresztény értékrend lerombolását is.
Európa nyugati fele és keleti fele eddigi válságait csak erőszakkal tudta megoldani a
német–francia ellentét második világháború utáni feloldásának kivételével. A magyar
kultúrkörre nem jellemző az erőszak.
[...] Mit jelent Ukrajna? Határmenti terület, vég, végek, perem a jelentése. A jelenlegi
Ukrajna egy sohasem volt ország. Akárcsak Csehszlovákia vagy Jugoszlávia volt. Ez utób-
bi kettő mára megszűnt, de jogutódjainak külső határai követik a versailles-i vonalakat,
ami azt jelenti, hogy a győztesek 1919–1920-ban elfogadott hatalmi egyezménye még
most is érvényben van. Ukrajna keleti határvonalára ez nem vonatkozik. A nyugatira
azonban érvényes, mert azt a versailles-i szellemben megfogalmazott párizsi békeszer-
ződés állapította meg. A mai ukrán–orosz, vagy Nyugat és Oroszország közötti ellentét
tehát erről is szól. [...] .A válságkorszaknak ebben a szakaszában nekünk egyetlen sze-
mélyi és nemzeti érdekeltségünk van: az ungi, beregi, ugocsai, máramarosi magyarok
valahol Vereckén innen lesznek-e a Kárpátok őrei, vagy ismét elviszik őket a Don folyó
mentére (Don-ecke-be), idegen érdekek védelmében?
[...] Európa gondjai ismét a köztes területeket terhelik, a nyugatiak közben sétálnak. Ezért
látszik elkerülhetetlennek az oly nagy reményekkel létrehozott, huszonnyolc országot egy-
befogó Európai Unió kettő vagy három részre szakadása, ami nem szétszakadást jelent,
hanem eltérő érdekeket és gazdasági elképzeléseket és ezek valóra váltását, mint hét-
száz évvel korábban a pénzért áru piaci kereskedelem és az árucsere kereskedelmi fel-
fogás közötti különbség volt.
Ne felejtsük: az ukrajnai konfliktus mérvadó lehet, akárhogy is végződik: a keleti részek
Oroszországhoz való csatlakozásával, önállósulásával vagy sajátos területi jogállással.
Különleges ízt ad ennek, hogy éppen most döntenek népszavazással Skócia önállósulá-
sáról és a Katalánok is elszakadni készülődnek Spanyolországtól. Jugoszlávia és
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Csehszlovákia megszűnése, valamint a Szovjetunió felbomlása óta ez a harmadik, de
nem az utolsó hulláma Európa átalakulásának. Ez fokozatosan ássa alá a sok szenvedést
okozó versailles-i állampolitikai rendszert, ami a Kárpátok Őreinek jelentősen növeli fel-
adatát a Kárpát-haza újrateremtésében.86

A2015-ben tartottmegemlékezésekenmindháromszobornál elmondott beszédekben
megjelenikamigránskérdés.Aszilvásváradiszoborállíttatójaazegyikmagyarországihír-
portálnakaKárpátok Őre jelképesüzenetévelkapcsolatbanazalábbiakatnyilatkozta:

...Ma az üzenet még erősebb, hiszen támadás, migrációs támadás ért bennünket: ha
nem védjük meg magunkat, elsöpörnek. Az a szerencsénk, hogy az Orbán-kormány előre
gondolkodott, és fontos lépéseket tett ez ügyben, de ez még nem elég. Olyan védelemre
volna szükség, hogy ne csak fegyvertelen migránsokkal szemben tudjunk eredményesek
lenni, hanem ha kell, fegyveres támadással szemben is. Látnunk kell, hogy soha nem
lehet a nemzet védelméről, annak szükségszerűségéről lemondani. Ne higgyük, hogy
errefelé soha nem lesz ilyen probléma, hogy mindig béke lesz.87

Azelőzőévekhezhasonlóana2015-ösmegemlékezésenisjelenvoltakszilvásváradon
ahatárontúlimagyarpolitikusok,valamintcsíkcsomortánszékelytelepülésképviselői,
azottaniKárpátok Őre szoborfelállításánakkezdeményezőiéskivitelezői is.ágoston
András, a VajdaságiMagyar demokrata Párt alapítója ezúttal távolmaradt „a Vajda-
ságot érintő migránsáradat miatt”. szilvásvárad polgármestere elmondta, hogy a
Vajdaságban„szószerintküzdenekazértékeikért,védikazotthonaikat.AKárpátokőre
szellemiségemost éppen a Vajdaságban a legaktuálisabb. ágoston András üdvözöl
mindenkit,skérte,értsükmeg,hogymostszószerintharcbanállnak”–olvashatóa
Demokrata hírportál tudósításában,aholösszefoglaltákatöbbipolitikusáltalelmon-
dottbeszédeklényegétis.

szilágyi zsolt, az Erdélyi Magyar néppárt elnöke a magyaroknak és Magyaror-
szágnakEurópaésakereszténységvédelmébenbetöltöttszerepétemelteki,segyben
nyugat-Európánakisüzent: „Brüsszel nem érti, hogy Magyarország a magyarságot, a
keresztény Európát, őseink múltját, fáradozását, véráldozatát akarja védeni. Mi,
magyarok, itt a Kárpát-medencében vállaljuk, hogy őrizzük a Kárpátokat, bármilyen
mozaikszerűen szórt is bennünket szét Trianon. A Kárpátok őre ma már nemcsak a
magyarokat, hanem Európát is őrzi – ezt üzenjük Bécsnek, Berlinnek és Brüsszelnek
is. Adja Isten, hogy tíz év múlva is elmondhassuk, a Kárpátok őre mi vagyunk.”

KovácsMiklóskárpátaljaimagyarpolitikusaglobalizmusbírálásántúlakatonaés
azegyenruhásembereknekaz„ázsiaihordák”megállításábanbetöltöttpótolhatatlan
szerepére helyezte a hangsúlyt: „Egy nagyon szép emlékműnél állunk, mely szemet
gyönyörködtetően hirdeti a hazáért helytálló katona dicsőségét. Akik itt vagyunk, vala-
mennyien érzékeljük ezt. De az igazi kérdés az, hogy akik nincsenek itt, az átlag magya-

86 http://duray.sk/2014/09/a-karpatok-re-szilvasvaradi-szobranal/ (utolsó letöltés: 2017.
május1.)

87 http://www.demokrata.hu/cikk/europat-oriznunk-kell (utolsóletöltés:2017.március10.)
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rok, a magyar nép vajon értékeli-e ugyanezt? [...] A globalizmustól fertőzött átlag
magyar úgy érzi, amikor ránéz: nekem ez a formanyelv nem mond semmit. A jelenlegi
válságos időknek viszont már látható a pozitív hozadéka, ami bizakodásra adhat okot.
Ha most, a napokban kérdeznénk meg az átlag magyart, értik-e azt, mi múlik az egyen-
ruhás ember helytállásán, akkor most valamivel jobban értenék. És kevesebben kezde-
nének el gúnyolódni, lazáskodni, amikor a rendőrök épp az ázsiai hordát próbálják
megállítani Magyarország határán. Néha a valóság gondoskodik arról, hogy füleket
tisztítson és szemeket nyisson fel...”88

AKárpátok Őrénekfőfeladatát2015-bentehátEurópahatárainaksakeresztény-
ség védelmében látták, aKárpátok Őrének szerepét szerintükezúttalMagyarország
töltibeazáltal,hogymegvédiEurópátamigránsoktól.

2016-banugyancsakamigránsokképeztékabeszédekvezérfonalát,azonbanezúttal
elsősorbanaMagyarországszámáraazEurópaiunióáltalmegszabottkötelezőkvóta
elleninépszavazásrahelyeződöttafőhangsúly.89 Aszilvásváradirendezvényreahatá-
rontúlipolitikusokközülezúttaldurayMiklósnemtudottelmenni,azonbanlevélben
köszöntöttearésztvevőket.90

AzErdélyiMagyarnéppárthonlapjánarendezvényrőlmegjelentbeszámolócímeis
beszédes:„október2-ánmimagunklegyünkaKárpátokőrzői!”Amondatotapártelnö-
ke,szilágyizsoltáltalszilvásváradonelmondottbeszédébőlemeltékki,amellyelkap-
csolatbanmégazalábbiakolvashatóak:

A megemlékezésen Szilágyi Zsolt hangsúlyozta: a rendszerváltás után talán még soha nem
volt annyira aktuális a Kárpátok Őre emlékmű jelentése, mint napjainkban, amikor Európa
és az egész Kárpát-medence komoly kihívásokkal néz szembe. „A Kárpátok Őre immár nem
csak Kolozsvárra és a kolozsvári magyarokra kell vigyázzon, nem csak az erdélyi és Kárpát-
medencei magyarságot kell óvja, hanem egész Európát. Amit a törökök, majd később a
kommunisták sem voltak képesek elvenni tőlünk, azt úgy tűnik, a liberális demokrácia jegyé -
ben, Európa most meg kívánja tenni: nemzeti értékeinktől, jövőbe nyúló akaratunktól akar
megfosztani minket” – mondta a Néppárt elnöke, utalva az Európai Unió és Brüsszel mig-
rációs válságra adott válaszára. Szilágyi Zsolt hangsúlyozta: az európai politikai elitnek el
kell fogadnia, hogy a magyar közösségnek 50 év kommunizmus után is van önálló vélemé-
nye, akarata és nemzeti tartása. A közelgő magyarországi népszavazás kapcsán Szilágyi
elmondta: Erdélyben is arra buzdítják a magyar állampolgárokat, hogy vegyenek részt az
október 2-i voksoláson. „Ez a népszavazás többről szól, mint bármely más magyar belpoli-
tikai kérdés. Szavazatunkkal üzenhetünk a világnak, s kinyilváníthatjuk, hogy milyen
Európában szeretnénk élni. Legyünk mi magunk a Kárpátok őrzői!” – mondta Szilágyi.91

88 http://www.demokrata.hu/cikk/europat-oriznunk-kell (utolsóletöltés:2017.május10.)
89 https://hu.wikipedia.org/wiki/2016-os_magyarországi_népszavazás (utolsó letöltés: 2017.

május10.)
90 http://www.neppart.eu/szilagyi-zsolt-oktober-2-an-mi-magunk-legyunk-a-karpatok-orzoi.html

(utolsóletöltés:2017.május10.)
91 http://www.neppart.eu/szilagyi-zsolt-oktober-2-an-mi-magunk-legyunk-a-karpatok-orzoi.html

(utolsóletöltés:2017.május10.)
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ágostonAndrás, a VajdaságiMagyardemokrataPárt alapítója is kihangsúlyozta,
hogy „a népszavazás nem egyszerűen Magyarországot, de az egész térséget érinti,
éppen ezért a szavazóképes vajdasági magyarok is részt fognak venni és nemmel fog-
nak szavazni a kötelező betelepítésekről szóló népszavazáson”.92 Tehát ezúttal a
Kárpátok őrzői azok a magyarok lesznek határon innen és túl, akik szavazatukkal
nemetmondanakamenekültekbefogadására,ezáltalvédvemegMagyarországot.

Aszilvásváradiésérintőlegesenacsíkcsomortánimegemlékezésekenistöbbször
szóesettazigazságtalantrianonidöntésről,azonbanabudakalászimegemlékezések-
nekmindigezvoltaközpontitémája,deemellettittisszóbakerültamagyarokEurópa
ésakereszténységvédelmébenbetöltött szerepe.A2015-benbeszédet tartóVarga
Tiborjogtörténész93 eléggésajátoseszmefuttatásánaknéhányrészlete,amitatrianoni
döntéskapcsánfontosnaktartottelmondani:

...Ez az ország fel volt ajánlva a szűzanyának, ezt nagyon jól tudjuk... nagyon szépen le
van írva, hogy a halála pillanatában Szent István felemelte a kezét az ég felé és a szemét,
felajánlotta Magyarországot és benne élő népeket is. Ettől a pillanattól kezdve a Kárpát-
medence egy arasszal közelebb volt a mennyországhoz, mint bármely pontja a földnek.
Tehát, aki szétdarabolta Magyarországot, az a Szűzanyát sértette meg. [...] Magyarország
védte meg Európát, azt az Európát, amely hálátlan volt velünk szemben [...] Mindent elkö-
vettek, hogy a magyarság ne létezzen. [...] s ha ezt kibírta ez a nemzet, akkor életre van
ítélve. [...]Ha volt valaha, vagy követtek el emberiség elleni bűnt, vagy közösség elleni
bűnt, akkor talán Hirosima és Nagaszaki mellett a magyarság ellen követtek el bűnt. És
ez történelmi tény, ha tetszik, ha nem. S erre én azt mondom [...],miután nekünk van iga-
zunk [...], magyarnak lenni filozófia, s magyarnak lenni annyit jelent, hogy jónak lenni, s
miután mi jók vagyunk, az nem lehet, hogy a rossz győzedelmeskedjen egész időszak
alatt. Tehát a helyzet az, hogy ha nem mi győzedelmeskedünk, akkor az unokám, az
ükunokám, szépunokám, de győzedelmeskedni fog! Ehhez egyetlenegy kell, hogy legyünk
konok magyarok. Ez az egyik, mert magyarnak lenni azt jelenti, hogy az igen igen, a nem
pedig nem, tehát minden egyéb a sátánnal való cimborálást jelenti...”94

Adunakeszibenelhangzottbeszédekáltalábanatrianonidöntéshezkapcsolódótévhi-
tekreésmítoszokra,városilegendákraépülnek.A2017-esmegemlékezésenbeszédet
tartóSzkíta Motorosok tagjaszerint„azzalzsarolták[anagyhatalmak–aszerzőmeg-
jegyzése]többekközöttazőáltalukbékeszerződésnekcsúfoltdiktátumaláíróit,hogy
akkorengedikcsakszabadonahadifoglyokat,haratifikáljákabékeszerződést”.95

A csíkcsomortáni szobor felavatásán elhangzott beszédek egy részéről a szobor
bemutatásakapcsánafentiekbenmárszóltunk,azonbanaképteljessétételeérdeké-

92 Azokahatáraintúlélőmagyarok,akikfelvettékamagyarállampolgárságot,szavazatijoggal
rendelkeznénekMagyarországonis.

93 VargaTiborjogtörténészapszeudotudományostanokegyikképviselője,előadásaitelsősor-
ban a szent koronáról tartja. szlovákiában is tartott előadásokat, Komáromban egyebek
között előadás-sorozatot tartott a szent koronáról, de más témáról is, 2015-ben például
Szent István intelmei és a migránsok címmel.

94 https://www.youtube.com/watch?v=EvM8nw8_qFk (utolsóletöltés:2017.március10.)
95 https://www.youtube.com/watch?v=kyyvuhh0rKw (utolsóletöltés:2017.július25.)
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ben a későbbi szónoklatokon túl néhány felavatáskor elmondott beszéd idézését
ebbenazalfejezetbenisfontosnaktartjuk.

2013-banaszobor leleplezésekorelmondottbeszédekbenelsősorbanapozsonyi
csata jelentőségét hangsúlyozták, a megemlékezések időpontját eleve a pozsonyi
csataévfordulójánakidőpontjáhozigazították.Egyebekközterendezvényekmeghívóin
is az „Emlékezzünk a honmegtartó pozsonyi csatára”96 mottó olvasható. Ferencz
csaba,aközségpolgármesteremásszónokokkalegyetembenúgybeszélterrőlatör-
ténelmieseményről,mintazelsőmagyarhonvédőháborúról:

A mai napon azért gyűltünk össze, hogy közösen állítsunk emléket annak a több mint egy
évezredes akaratnak, amely egybetartott minket itt a Kárpát-medence ölelő karjaiban.
Azért vagyunk itt, hogy egy olyan nagy csatánkról emlékezzük meg mi magyarok, melyre
büszkék vagyunk, melyet a feledés homályába próbálnak száműzni előlünk. Mert mi is
történt akkor 907-ben? Az akkori Nyugat-Európa, a frank birodalom fogott össze és teljes
haderejét latba vetve tett kísérletet a Kárpát-medencei magyarság megsemmisítésére,
fizikai felszámolására. A június 4. és 7. között zajló pozsonyi csatában Árpád vezéreltével
az egységes vezetés alatt harcoló magyar hadsereg történelmi győzelmet aratott.
Győztek, mert a Kárpát-haza szent földjét, a magyar nemzet szabadságát és eljövendő
békés építő munkáját védték. Azt tartják, hogy a honfoglalás ezzel a sorsdöntő csatával
fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háború.97

Gubcsilajos98 magyarországivendégeléggésajátosmódon idézte felbeszédébena
pozsonyicsatatörténetét:

...Még meg sem melegítettük otthonunkat, még el sem foglaltuk helyünket, amikor úgy
döntöttek rólunk, tőlünk függetlenül, hogy nincs itt a helyünk, sőt nincs helyünk sehol se.
Még csak néhány év telt el a honfoglalás percei, Verecke óta, még éppen csak birtokunk-
ba vettük a mai Felvidéket és a Dunántúlt, amikor úgy gondolták, hogy nekünk itt nincs
helyünk és Nyugat-Európa, a mai Nyugat-Európa egyesített hadai rontottak ránk. Király,
hercegek, érsekek, püspökök, apátok, grófok, egész Nyugat Európa, mert hogy fegyverbe
volt fogható. Úgy gondolták, hogy ez az ő földjük, Pannónia az övéké, mert az volt, koráb-
ban. Úgy gondolták, hogy ez az idegen barbár nép megsemmisíthető egyetlen nagy kard-
csapással. Nekünk rontottak tehát és június végétől a magyar nép, a magyar törzsek
vezetői észlelték, hogy jön a veszély. Hangsúlyoznám e napokat, hiszen összesen csak
néhány nap állt a haza megmentésére. Egy Kárpát-medencei méretű, 1000 kilométeres
átmérőjű, máshol 800 kilométeres átmérőjű körben néhány nap alatt az akkori kor, az
akkori technika, az akkori szervezettség vagy szervezetlenség keretei között. Hiszen júni-
us 28-án észlelték először, hogy a mai Bécstől nyugatra a Duna két partján nagy erők
közelednek felénk. Rohantak a futárok a törzsekhez délre, keletre, nyugatra, északra,
hogy fegyverbe hívják egymást. Hiszen a korabeli magyar állam nem lehetett állam, nem

96 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)

97 https://www.youtube.com/watch?v=ezTsJAATgdg (utolsóletöltés:2017.április20.)
98 http://www.amm-gubcsi.hu/rovat/8/gubcsi_lajos_eletrajza-a_mm (utolsó letöltés: 2017.
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lehetett egység. Éppen csak megszállták a Kárpát-medencét, egy-egy törzs egy-egy nagy
területet. A mai Délvidéket, a mai Erdélyt, a mai Északkelet-Magyarországot, a mai
Felvidéket, a mai Alföldet, a mai Dunántúlt. Hogy milyen lehetett ez a nép, hogy milyen
lehet ma is, arra legyen itt példaképpen, hogy mi történt itt néhány nap alatt. Néhány nap
alatt sok száz kilométeres távolságról érkeztek meg csapatok egy helyszínre, mégpedig
az akkori felfogás szerint lehetőleg a határon feltartani őket, nem beengedni pusztítani,
megállítani a gyepüknél.99

csíkcsomortánbanamárcius15-imegemlékezéseketésmindenmás fontosabbün-
nepséget ennél a szobornál tartanak, a polgármester 2015-ben tartott beszédében
megisemlítette,hogyezlettafaluközpontitere.100

A2015-benelhangzottbeszédekszámostémátérintettek.Aszónokokfoglalkoztak
amagyarösszetartozásésazautonómiakérdésével,amagyarnépességcsökkenésé-
vel,agyermekvállaláskérdésével,defelmerültazEurópábaérkezőmigránsokkapcsán
ahatárvédelemfontosságais.rádulyróbertKálmán,csíkszeredaegykoripolgármes-
tere aKárpát-medenceimagyarok számának csökkenése és a kivándorlás kapcsán
gyermekvállalásésa „csemetenevelés fontosságáról isbeszélt „A facsemetékaszó
legszorosabbértelmébenisfontosak,demégfontosabbakezekafiatalok,merthogya
maiönboldogulástésegyéniboldogulástkeresővilágban,amikorajelenszámítésa
holnapnálnemlátunktovább,ezazegyedüliolyanlényakörnyezetünkben,asajátgye-
rekünk,amelyarrakésztet,hogyazérta jövőévre,a tízévmúlvára is ,akövetkező
generációraisgondoljunk.”ErőskritikávalilletteKlausWernegJohannist,101 románia
elnökét, szemére vetve, hogy meg se próbált gyereket örökbe fogadni, „ha már a
Jóistennemadottneki”.szerinteazelnök„abortusztkövetettelakkor,amikordönteni
kellett,hogyazőpillanatnyiérdekeafontosabb,mintajövő”.102

bírózsoltnak,MagyarPolgáriPártelnökebeszédénekvezérmotívumaazautonó-
miakérdésevolt:„KeményfábólfaragtákaKárpátokőrét,keményfából,akáraszé-
kelyt,dealegkeményebbfátiskikezdiazidő,aztánjöhetazállagmegóvás,amúzeum-
ban való konzerválás. nem ilyen sorsot képzelünk el gyerekeinknek, unokáinknak.
nemrezervátumravágyunk,nemakkorakarunkautonómiát,amikorannakmárnincs
tétje.Azautonómiátaddigkellelérnünk,mígéletképesközösségkéntállunkaKárpát-
kanyarban,amagyarságlegkeletibbbástyájakéntaKárpát-hazában.”103

sándorKrisztina,azerdélyiMagyarnemzetiTanácsügyvezetőelnökebeszédében
érintetteamigrációkérdésétis,rámutatva,hogyaKárpátok Őrénekazüzeneteidősze-

99 https://www.youtube.com/watch?v=ezTsJAATgdg (utolsóletöltés:2017.április20.)
100 daczó dénes: békeidőben folytatott harc. http://hargitanepe.eu/bekeidoben-folytatott-

harc/ (utolsóletöltés:2017.május10.)
101 KlausWerneg Johannis2014-től aKeresztény-liberálisPárt elnöke,2014decemberétől

románia köztársasági elnöke. bővebben lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/Klaus_
Johannis#rom.c3.A1nia_eln.c3.b6ke (utolsóletöltés:2017.április20.)

102 daczó dénes: békeidőben folytatott harc. https://hargitanepe.eu/bekeidoben-folytatott-
harc/ (utolsóletöltés:2017.április20.)

103 uo.
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rűbb,mintgondolnánk,ahatárokvédelmeazelmúlthetekbenalegfontosabbfeladattá
vált:„Ahatárokatmindigmegkellettőrizni.1108évvelezelőttPozsonynál,közel100
évvelezelőttKolozsváron,ésmegkellvédenimais,holnaputánis.”104

ráduly róbert Kálmán a 2016-os megemlékezésen elsősorban az elnyomásról
beszélt, véleménye szerint amagyarság őrlődik, s a közösségmegfélemlítése zajlik
romániában.MezeyJános,Gyergyószentmiklósvoltpolgármestereapozsonyicsatával
kapcsolatbanaszerinteidegenérdeketszolgálótörténetírásrólfejtettekivéleményét,
snegatívértelembenszóltaliberalizmusrólésaglobalizmusról:

Bár a pozsonyi csata a magyar honfoglalás sorsdöntő befejező eseménye volt, akár a magyar
történelem első honvédő háborúja nevet is viselhetné, mégis, mint történelmi eseményt
sokáig nem értékelte kellően az idegen érdekeket kiszolgáló történetírás. […]Hiszem, hogy a
nemzeti érzelem nem fog csupán a sportteljesítmények eredményeire, szorítkozni, hanem
áttöri a liberális globalista gátakat és a magyar név újra szép lesz és méltó régi nagy híréhez,
és hiszem, amit ránk kentek a századok, képes lesz lemosni a gyalázatot.105

TőkeErvin,azErdélyiMagyarnéppártcsíkszékielnökeazellenségellenivédekezésszük-
ségességekapcsánmegemlítette,hogy„ezazemlékműaztabiztospontot,aztabiztos
vonalatjelzi,amitárpádapánkránkhagyott,egyéberkatonairendszert,amilezártaa
hágókat”.Akkortudták,kiazellenség,kirekelllőni,azonbanezzelszembenvéleménye
szerint„...manapságazellenségbentvan.Manapságaláthatóésláthatatlanellenséget
islekellverniahhoz,hogyegyszerűenmegmaradjunk.Vajonképesekvagyunk-emostfel-
ismerni,hogykialáthatóéskialáthatatlanellenség?Vagytehetetlenülnézzük,ahogyaz
évszázadososzlopokmagukbaroskadnak,aránkhagyottörökségleég,ésnemtudjuk,
hogymitkelltenni,mivelkéneközbelépni.”106 Arról,azonbannemszólt,hogykikalkotják
abelsőellenséget.AcsíkcsomortánimegemlékezésekenafentidézettMezeyJánoshoz
hasonlóanaszónokokszintemindigmegemlítik,hogyatörténetíráselhallgattaapozso-
nyi csata jelentőségét, valamint kihangsúlyozzák, hogy az ellenség ki akarta irtani a
magyarokat.2016-banakonferansziéisezekkelaszavakkalnyitottamegarendezvényt:

…1109 évvel ezelőtt Pozsonynál őseink dicsőséges győzelmet arattak a magyarok ellen
törő, az őket kiirtani akaró ellenség felett. Akkor így szólt a parancs: „decretum …ugros
eliminandosesse”, vagyis elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak. 907-ben szükség
volt az őrt álló és küzdő katonára. A nemzet összefogott és győzött. Ma e győzelem előtt
tisztelgünk és örvendünk, hogy ez az emlékmű már három éve Csomortán ékessége, ami
továbbra is hirdeti az összefogás, a figyelem és az őrködés fontosságát.107

104 uo.
105 http://www.csomortan.ro/index.php?menuId=257&event=1188&id=257 (utolsó letöltés:

2017.június2.)
106 http://www.csomortan.ro/index.php?menuId=257&event=1188&id=257 (utolsó letöltés:

2017.június2.)
107 2017-benugyanezekkelaszavakkalnyitottamegakonferansziéazünnepséget,csupánaz

évforduló évét aktualizálta. http://www.csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=
1270&id=399 (utolsóletöltés:2017.június26.)
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Apozsonyicsatakapcsánnagyonsoktévhitkerültbeaköztudatba,ésazinternetnek
köszönhetően rohamosan terjed egyre tovább. Ezek az ünnepségek szónokainak
beszédében is folyamatosan megjelennek,mint például amagyarok ellen törő több
százezrestöbbszöröskatonaitúlerőhadseregmítosza,vagypedigazazállítás,misze-
rintapozsonyi csata tananyagaWestPointAkadémián.108 Atévhitek terjesztéséhez
tehátacsíkcsomortánimegemlékezésekszónokainemkisszerepetjátszanak,snem
csupánarendezvényenrésztvevőkkörében,hanemazinternetenis,hiszenarendez-
vényekről számos helyen jelenik meg tudósítás, illetve megtekinthetőek az ezekről
készültvideofelvételekis.109

Trianonnalkapcsolatbanugyaneztmondhatjukel,elsősorbanabudakalászimeg-
emlékezésekkel, beszédekkel kapcsolatban. Ahogy erről e fejezetben fentebb már
említettük,aszónokokegyrésztműkedvelőtörténészek,vagypedigapszeudotudomá-
nyos történelemszemlélet képviselői. Valamennyi szobor kapcsánelmondható tehát,
hogyazezeknélbeszédetmondószónokokáltalelmondottakjelentősenhozzájárulnak
atörténelmitévhitekterjedéséhez.

ForróAlberttörténelemtanárvoltazelső,aki2017-benapozsonyicsata1100.évfor-
dulójára rendezett csíkcsomortáni ünnepségen részletesen szólt a nemzeti áldozat-
készségszobortípustörténetérőléseredetifunkciójáról,ígyazeredetikolozsváriszo-
borteljestörténetévelisekkorismerkedtekmegarésztvevők.Akétmásikszobornál
tudomásunkszerintezmégnemtörténtmeg.Apozsonyicsatávalkapcsolatbanazon-
ban2017-benegyrésztamegszokottromantikusklisékhangzottakel,sazegyikszó-
nokazakkorieseményeknekméginkábbkiszínezett,srészbenmégmódosítottvariá-
cióját mondta el a jelenlévőknek. Ebben az évben a polgármester idézett levente
Miklósműkedvelőköltő2013-ban írtKárpátok őre címűverséből,a fentebbemlített
történelemtanárpedigaKormoránegyüttesKárpátok őrei címűszerzeményénekelső
soraival nyitotta beszédét. Az egyik szónok „Isten éltesse Magyarországot. hajrá
Magyarország,hajrászékelyföld”szavakkalzártabeszédét.110

108 http://tudatbazis.hu/hisz-sztori/a-907-es-pozsonyi-csata-tananyag-a-west-point-akade-
mian, http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=
3534&id=329365 (utolsóletöltés:2017.június2.)

109 nagyonsokcáfolatismegjelenikavilághálón,azonbanezekkelaközkedveltmítoszokkal
szemben kevésbé tűnnek eredményeseknek. lásd pl.: http://www.urbanlegends.
hu/2013/07/tevhitek-a-magyar-kalandozasokrol/,vagyhttp://tenyleg.com/index.php?acti-
on=recordView&type=places&category_id=3534&id=329362,aseregeklétszámáravonat-
kozóan: http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=
3534&id=329778 (utolsóletöltés:2017.június2.)

110 http://www.csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=1270&id=399 (utolsó letöltés:
2017.június26.)
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9.Összegzés

hogycsíkcsomortánbanéppenapozsonyicsatáravalóemlékezéslettavezérmotívum,
kapcsolódikahhozatörekvéshez,amelynekcéljaennekaz„eltitkolt”történelmiese-
ménynekaminélszélesebbkörbenvalómegismertetése,snemutolsósorbanannak
hangsúlyozása,hogyamagyarokgyőztescsatákatisvívtak.AKárpát-medencébenaz
utóbbiévekbenegyretöbbhelyenemlékeznekmegerrőlazeseményrőlmintamagyar
történelem legnagyobb„honmentő”győzelméről,az„elsőhonvédőháborúról”,ésaz
ebbőlazalkalombólállítottkülönféleemlékművekszámaisnövekvőtendenciátmutat
(pl. Gödöllőn, Kiskunhalason, zalaegerszegen stb.).111 Aszélsőjobboldali szervezetek
körébenisévrőlévrenagyobbhangsúllyaljelenikmegaz„eltitkolt”pozsonyicsatameg-
ünneplése,amiabudapestihősökterén2012-benelsőalkalommaltartottmegemlé-
kezésben112 csúcsosodottki,samelyazótarendszeressévált.Arendezvényentöbbek
közt felvonulnak a különféle paramilitáris szervezetek, csoportok is.113 A pozsonyi
csata,a„magyarokmegsemmisítéséretörekvő”nyugatihadaktámadásajólilleszthető
az Európa unió elleni aktuális diskurzusba, s párhuzamot lehet vonni az akkor „a
magyarokratörő”nyugat,ésnapjainkbanazEu,valamintazAmerikaiEgyesültállamok
ún.magyarellenespolitikájaközött.Aszónokoképpenezeketatoposzokathangsúlyoz-
zákkielőszeretettelbeszédükben,sajelenlegimagyarkormánnyalszembenmegfogal-
mazottmindenkritikátmagyarokellenitámadáskéntértelmeznek.

Apozsonyicsataünneplésekapcsánazéveksoránegyreerőteljesebbenjelennek
megakülönfélepszeudotudományoselméletekis,apogányésakeresztényszakrális
elemekbizarrkeveredése,egyelképzeltún.nemzetvallásprezentálása,amelyfolyama-
tosanújabbelemekkelegészülki.Azigazságtalantrianonihatárokkritikájaisállandó
témájaamegemlékezéseknek.Eléggéfurcsánhatakereszténybirodalmakellenhar-
colópogányAttilaésahunokkapcsánakereszténységéppenAttilaáltalimegőrzésé-
nek hangsúlyozása. A budapesti megemlékezések, a sámánok, betyárok, cifraszűrt
viselő pásztorok ésmás, többek közt a különféle harcászati csoportok öltözetében,
ostorukatcsattogtatvafelvonulók,114 valamintaműsorprogramja,sazottelhangzott
beszédekmegérdemelnénekegyalaposszemiotikaielemzést.Aszónokokapozsonyi
csatakapcsánmindignagyhangsúlytfektetnekaz„eltitkolt”,„igazmagyartörténelem”
megismerésénekfontosságára,amitazönjelöltszakértőkszerintagonoszhatalmak

111 https://www.youtube.com/watch?v=ys0wXry_zck, https://www.youtube.com/watch?v=
v9o_VowtXuM, https://www.youtube.com/watch?v=h5Ve0qcoXvg, https://www.youtube.
com/watch?v=wrd0P3ozIfw (utolsóletöltés:2017.március10.)

112 https://www.youtube.com/watch?v=Af0KgqVvz6M (utolsóletöltés:2017.március10.)
113 https://www.youtube.com/watch?v=8Tbe4ykas1u, https://www.youtube.com/watch?v=

1ymKEnPkhoM, https://www.youtube.com/watch?v=o-1hd8zpv2w, https://www.youtu-
be.com/watch?v=1kKjQajnrmw, https://www.youtube.com/watch?v=rnsuJqTl-bg (utolsó
letöltés:2017.március10.)

114 https://www.youtube.com/watch?v=tVraurcGoyy (utolsóletöltés:2017.július25.)
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ésazaztkiszolgálónemzetárulómagyarok,elsősorbanatörténészekmiattnemismer-
hettekmegeddigamagyarok.

Azegykorjótékonyságicélbólállított,snemmelleslegkatonaipropagandátszolgáló
Kárpátok Őre újraállítottmásolatainapjainkbanisapolitikaipropagandaeszközeinek
tekinthetők,hiszenazezeknélszervezettünnepségekenelmondottbeszédekkezdettől
fogvaajobboldali,snemutolsósorbanahivatalosmagyarországikormánypolitikát,párt-
ideológiátéscélokattükrözikvissza.AKárpátok Őrénekmásolataiegyúttalanemzeti
összetartozás eszméjét szolgáló objektumok is, az ezeknél tartottmegemlékezések
fórumáváváltakannakatöbbmintszázévesdiskurzusnakis,melyszerintamagyarok
a Kárpátok Őréhez hasonlóan védik nem csupán Magyarország ezeréves határát,
hanemEurópátis,ezzelmintegyigazolvaamagyarkormányáltaladélihatáronazzal
acéllal létesítettkerítést,hogymegakadályozzaamigránsokbelépésétazországba,
azazmegvédjeazországotazazeurópaikereszténykultúrátelpusztítaniszándékozó
idegenektől. A szobrok a nemzeti és a hadi romantika jegyében születtek újjá, s az
ünnepségekszónokaiiselsősorbanatörténelmieseményeketésamagyarokküldeté-
sétromantikusanértelmezőgondolatiságotképviselik. bizonyosértelembenatörténel-
miemlékezetkisajátításárólisbeszélhetünk,hiszenanemzetiáldozatkészségszobrok
csoportjába tartozó objektumok állítása nemmagyar kezdeményezésből született, s
nemcsakMagyarországonállítottakilyeneket,aszoborkörülkialakult,sannaktörténe-
tétméltatóaktuálisdiskurzusazonbanmárnemeztközvetíti.Azutóbbiévektörténé-
sei,slegfőképpenazEurópábaérkezőmigránsokszámánaknagymértékűmegnöveke-
désekövetkeztébenlényegébenmaisapropagandaeszközei,hiszenahatárokőrzése
amagyarkormányegyikelsődlegespolitikaicéljávávált:aKárpátok Őrének,vagyisa
magyar nemzetnek, Magyarországnak ismét van valós feladata: a migránsok elleni
védelem.nemcsodálkozhatunktehát,hogyállításukótamindhárommásolatszerepe
jelentősenfelértékelődött.AKárpátok Őre mintjelképtökéletesenilleszkedikajelen-
legi magyarországi kormánypolitika eszköztárába, médiuma lett a magyarságnak
Európa,anyugatvédelmébenbetöltött történelmiszerepénekközvetítésére.Ameg-
emlékezőkinterpretálásaszerintaKárpátok Őre,aKárpátok Őrei napjainkbanlényegé-
ben azonosakanemzetükértésakereszténységértaggódósaztvédőmagyarsággal.
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IlonA l.Juhász
GuArdIAn oF ThE cArPAThIAns And Iron Turul.ThE rEbIrTh oF A FIrsT World WAr sTATuE
TyPE WITh An uPdATEd IdEoloGIcAl MEssAGE

duringWorldWarI,therewasaninitiativestartinginViennatosetupawooden
statueforcharitablepurposes,forwhichpeoplecouldbuynailsorsheetironsfor
differentsums,andthemoneythuscollectedwasusedtosupportwarorphans,
war widows, disabled veterans etc. The Austrian examplewas followed on the
territory of hungary too, and, among others, in Kolozsvár there was set up a
statuenamed“Guardianofthecarpathians”,andthe“IronTurul”innyitra.After
thewarthesestatueswereremovedbythenewpowerandwereforgottenbythe
publicaswell.however,overthelastfewyearswecanwitnessakindofrebirth
ofthestatues:theyhavebeenremade–theGuardianofthecarpathiansevenin
several (3)copies–on thebasisofutterlydifferent ideologicalconsiderations,
and set up elsewhere than at their original place. The very first copy of the
Guardianofthecarpathiansinhungary(inszilvásvárad)gainedanewfunction
as a symbol of national cohesion, the second one, indunakeszi, as a Trianon
memorial, while the third one, located in szeklerland, romania (in
csíkcsomortán), commemorates thebattle of Pozsony. The Iron Turul ofnyitra
wassetupagaininAlsóbodok,avillagesituatedinthezoborregion,slovakia.
This study examines these new statues, explores the old and newmyths and
ritualstheyareassociatedwith,andlooksintothemessageetc.theytransmit.
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Melléklet

leventeMiklós:
AKárpátokőre

AKárpátokőrevisszakerültvégreahelyére
Acsikihavasokbérceinekvigyázótövébe.
szilvásváradutáncsomortánbanállmostőrt
Vigyázzaamagyarhazát,melyazótamegtört.

AzelsőnagyháborúbanállítottákKolozsvárt
denemsokáraabetörőrománoknakútjábanállt
Eltüntették,felrobbantottákgyalázónfaszobrát
ElfoglalvaegészErdélyt,arégimagyarhazát.

őrtállómagyarkatona,juhászszűrbe,subába
AKárpátokhatárbérceitrendületlenülvigyázza
Apásztorbothelyétsajnosfegyverveszimárát
Mertvédenikellamagyarhazaezeréveshatárát.

Aszékelyhatárőrökbecsülettelvédikisazt
deabelsőszéthúzásországszakadásttámaszt
Mostmárcsakaszülőföldhatárát,hamégvédi
Merteztismárújabbanvégsőveszélyfenyegeti

Kárpátokőre,kikellállnimagashatárhegyre!
neengednibeazellenségetideaszülőföldre!
Mertelveszikaztisakárcsakamagyarhazánk!
őrtkellállnunkmindannyinknakamagamódján!

Fegyverrel,politikávalnemtudtukmegvédeniahazát
Másmegoldástkellkeresni,hatékonyat,továbbrahát
belakniéskultúránkkalfenntartanitávlatilagisazt
Melyidehaza,jövőtisígér,megélhetést,ittmaraszt.

AKárpátokvalódiőreszámunkraafenségesIstenlészen
Kihitünkáltalmegtarttovábbraisittazősiszülőföldön
havankitartás,akarat,vigyázránkaKárpátokőre
hogyvisszakerüljönmindenamagajogoshelyére.
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APozsonyicsata

APozsony-icsataezerszázhatévesdicsőemléke
Kevésbéismertsajnosamagyartörténelembe
Pedignemzetilétünk,fennmaradásunkfüggötttőle
hogymegmaradunk-eittEurópakellős-közepébe

Aféltékenynyugatszövetkezettellenünkakkoris
KiirtaniakarjaamagyartEurópábanvégleg,gyökeres
százezerkatonávaltörránkpusztítónPozsonynál
deaharmadnyimagyarcsapatnekibátranellenáll

árpádhonalapítóatyánkbátor,példásvezetésealatt
Összefogamagyarnépsleszegynemzet,egyakarat
bárodaveszanagycsatábanárpádsnégyharcosfia
degyőzelemreviszinépét,megvetvelábátidehaza

MegszilárdítjaveleafenyegetettmagyarKárpáthazát
nemtámadjákmárannaknépétnyugatrólsemhatárát
Majdmásfélévszázadignemispróbálkoznakmégvele
Azélethezvalójogátezzelehazábanbátranmegvédte

Azutánmégsokanpróbálkoztaksajnos,hasonlóan
deezerszázévótaamagyarhazamaismégmegvan
bársokáldozattal,csonkítvais,deélméganemzet
reméljük,újabbévezredekbemajdazmégelvezet

APozsony-icsatamérföldkősegybenpéldakép
hogyvédhetimegahazátegyharcos,bátornép
büszkéklehetünkegykorihonalapítóhősőseinkre
Méltóaklegyünkhozzukmiismostsazeljövendőbe

Forrás:https://www.facebook.com/karpatokore/posts/571662159642938
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TóTh Arnold

Anagytárkányinépköltésigyűjtemény
keletkezése1

(lázárPéterésaFolkloreFellowsegrigyűjtése,1913–1914)

Arnold TóTh
TheFormationofthecollectionofFolkPoetryofnagytárkány
(ThecollectionofPéterlázárandtheFolkloreFellowsinEger,1913–1914)

Keywords:folkpoetry,bodrogköz,FolkloreFellows,Eger,sourcepublication,manuscriptcollection,textfolklore.

nagytárkánymonográfiája2006-banjelentmeg,aFórumKisebbségkutatóIntézetki-
adásában.Tizennyolcszerzőtizenhattanulmánybanírtamegaközségtelepüléstörténe-
tének, társadalomtörténeténekésnéprajzánakfontosfejezeteit.(Viga2006.)Akutató-
csoportmunkájasoránkézbekerültaz1913–1914-benkeletkezettNagytárkányi nép-
költési gyűjtemény,lázárPéterrómaikatolikusteológuskéziratosgyűjtése.Atöbbmint
300oldalas,kiválóanolvashatóésszépenszerkesztett,gazdagkéziratteljesterjede-
lembenvaló,önállómegjelentetésétaszerkesztőésakiadóegyII.kötetbentervezte,
amitamonográfiacímébenfeltüntetettI-esszámisjelez.Asorsúgyhozta,hogytöbb
mintegyévtizedetkellettvárnierreapillanatra,jelenkötettelmegvalósulezarégelter-
vezettforráskiadás.2

AkéziratabudapestinéprajziMúzeumbantalálható,azEtnológiaiArchívumban,EA
440 leltári számon, az úgynevezett Folklore Fellows-gyűjtések egyik darabjaként.
létezéseakutatásszámárarégótaismert,korábbanegy-egynépköltészetiműfaj,egy-
egytémakörfeldolgozásasoránbizonyosrészleteketpublikáltakisbelőle,legtöbbeta
jelesnapiszokásokkapcsánsz.TóthJudit,deteljeskiadásáramostelőszörkerülsor.
(sz.Tóth2006,383–430.p.;balogh2015,11–56.p.)szerzőjelázárPéter(1893–
1942)nagytárkányiszületésűrómaikatolikuspap,akiEgerbenvégzősgimnazistaés
elsőévespapnövendékkorábankészítetteagyűjteményt,kétországospályázatifelhí-
vás keretében. Az első felhívásrabeadottmunkájával díjat nyert, amásodik körben
ezértmárfelkéréstkapottagyűjteményfolytatásáraaszervezőktől.Akétrészbőlálló,

1 AhamarosanmegjelenőNagytárkány II. –lázárPéter:Nagytárkányi népköltési gyűjtemény
(1913–1914) könyvbevezetőtanulmánya.

2 KöszönetteltartozunkliszkaJózsefnekésVigaGyulánakaszervezőmunkáértésatürele-
mért,druckerAnikónakaszövegekbegépeléséértésGranasztóiPéternekazeredetikézirat
digitalizálásáért.
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összesen 303 oldalas kézirat többmint 500 folklórszöveget tartalmaz, széles körű
műfaji összetételben: népdalok (szerelmi és katonadalok), népballadák, alkalmi
köszöntőversek,gyermekjátékok, szokásleírásokésszokásszövegek,néphitszövegek
ésadatok,találóskérdésektalálhatókbenne.Agyűjteménykb.90%-átnagytárkány-
bangyűjtöttelázárPéter.Amaradék10%-otkitevőmintegy50–60szövegagyűjtésbe
bekapcsolódó családtagjai és diáktársai révén további öt településről származik:
Keresztespüspöki(maMezőkeresztes,borsodmegye),EgerésParád(hevesmegye),
Ajak(szabolcsmegye)ésVásárosnamény(beregmegye).

Aszerző,lázárPéterdiákkorisikereiellenéreanépköltésigyűjtőmunkátnemfoly-
tatta,pontosabbanfelnőttkoriéletrajzábanmárnincsnyomaa18éveskorábankibon-
takozónéprajziérdeklődésnek.életútjaegyklasszikuspapikarrier,azegrifőegyházme-
gyeterületénéltésszolgáltegyházmegyésplébánoskénttöbbtelepülésen,48évesen
tragikushirtelenséggelbekövetkezetthaláláig.

lázár Péter 1893. február 8-án született nagytárkányban.3 1911-ben jelentkezett
Egerbe,aholjúlius1-énfelvételtnyertaciszterciFőgimnáziumVII.osztályábamintegy-
házmegyéspapnövendék.4 (Ateológiaifőiskolátmegelőzőenakatolikusgimnáziumkét
utolsó,VII–VIII.évfolyamavoltazelőkészítőidőszakakispapokszámára.)Agimnázium-
bannemvoltalegjobbtanuló,érettséginpéldáuljavítóvizsgárakötelezték.5 Ennekellené-
re1913őszétőlateológiánfolytattatanulmányait.1917-benszenteltékfel,újmiséskáp-
lánkéntelsőszolgálatihelyeahevesmegyeiErdőkövesdvolt.6 néhányévmúlvaáthelyez-
ték,1921-benmáraszinténhevesmegyeibodonyközségbenvoltsegédlelkész.Aplébá-
nossalésahelyitanítóvalközösenkatolikusolvasókörtszerveztek,ennekkeretébenaz
ifjúságiegyletvezetőjelázárPétervolt.7 Ittsemsokáigtevékenykedett,1922.szeptem-
ber20-ánazérsekáthelyezteJász-nagykun-szolnokmegyébe,Kunszentmártonba,szin-
tén segédlelkésznek.8 Felelős szerkesztője volt aKunszent mártoni Katolikus Tudósító
néhányévfolyamának.9 EztkövetőenMiskolcrakerülhetetthitoktatónak,deeztcsakaz
Eger címűnapilaphíradásábóltudjuk,aholaz1929.április19-ihírekbeneztolvassuk:
„szmrecsányi lajos egri érsek kegyúri kijelölés alapján Tiszalök község plébánosává
lázárPétermiskolcir.k.hittanártnevezteki.”10 hogybizonyosanrólavanszó,aztmeg-
erősítiaciszterFőgimnáziumértesítője,aholahúszévesérettségitalálkozónlázárPétert
1933-bantiszalökiplébánoskéntemlítik.11 Innenkerültát1936-banutolsóállomáshely-

3 Értesítő, 1913,87.p.
4 Eger, 1911.53.évf.3.sz.(1911.július5.)
5 Értesítő, 1913,87.p.
6 Egri Újság, 24.évf.54.sz.4.p.(1917.február23.)
7 Egri Újság, 28.évf.145.sz.4.p.(1921.június29.)
8 Egri Népújság, 39.évf.213.sz.3.p.(1922.szeptember20.)
9 Magyar Katolikus Lexikon,KunszentmártoniKatolikusTudósítószócikk.http://lexikon.kato-

likus.hu/K/Kunszentm%c3%A1rtoni%20Katolikus%20Tud%c3%b3s%c3%Adt%c3%b3.html
(letöltés:2017.június10.)

10 Eger, 40.évf.40.sz.3.p.(1929.április20.)
11 Értesítő, 1933,65.p.
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ére,Tiszafüredre,12 azelhunytWéberJánosplébánoshelyére.Itthétévettöltött,ésaleg-
emlékezetesebb tevékenysége az elődje általmegkezdett templomfelújítás és -bővítés
befejezése volt. A felújított templom szentelésére 1940 novemberében került sor.13
Tiszafüredenintenzívközösségiéletetteremtett,aktívanbekapcsolódottkülönbözőköz-
életi feladatokba, előadásokat, kultúresteket szervezett.14 Tagja lett a Katolikus
népszövetséghevesmegyeiválasztmányának,15 ésazegyháziranglétrániselindultfölfe-
lé.1937-benérsekitanácsoslett,16 1939-benatiszántúliegyházkerületespereseéstan-
felügyelője.17 Egyfelívelőéletpályatörtderékbahirtelenhalálával,amelyrőlígyadotthírt
azEger címűnapilap:„Váratlanulelhunytatiszafürediesperes.részvéttelértesültünk,
hogylázárPéterérsekitanácsos,tiszafürediesperes-plébános, január23-án,48éves
korában, váratlanul elhunyt. A kiváló lelkipásztor korai halálát szívszélhűdésokozta.”18
hevesvármegyefőjegyzője,dr.szabóGyulaígyemlékezettmegróla:„Atörvényhatóság
azelmúlthófolyamánismétszegényebblettegyáldozatosésmindennemescélértönzet-
len kitartássalmunkálkodó lélekkel. Január 23-án ugyanis elhunyt lázár Péter érseki
tanácsos,esperes,tiszafürediplébános.báraránylagrövididőttöltöttavármegyeterüle-
tén,19 aziselegendővoltnekiarra,hogyatiszántúlirészekenafelekezetekközöttibéke
jegyében sok maradandó s közérdekű intézmény létesítésével tegye felejthetetlenné
emlékét,amitkegyelettelfogunkmegőrizni.”20

AmagyarnéprajztudománytörténeteFolklore Fellows-gyűjtéseknek (rövidítveFF-vagy
FFc-gyűjtések)neveziaztahatalmaskéziratanyagot,amely1912–1917közöttkeletke-
zett,egyjólszervezettországosönkéntesgyűjtőmozgalomkeretében.Eztatöbbszáz
füzetbőlálló,150ezeroldalrabecsültkéziratosanyagot(diószegi1972,148.p.)főként
vidékiközépiskolákésfőiskolákdiákjai,tanáraigyűjtötték,legnagyobbrészeanéprajzi
MúzeumEtnológiaiArchívumában,kisebbrészeszétszórtanazegykorrésztvevőisko-
láksajátgyűjteményeibentalálható.AkéziratokfeldolgozásaésaMagyarnépköltési
Gyűjteménysorozatábanvalóközzétételemáragyűjtésekelindulásánakidejéniscél
volt, de az 1. világháborúmiatt csak aNagyszalontai gyűjtés jelentmeg1924-ben.
(szendrey1924.) Az azóta eltelt időbennéhány tematikus válogatás és két jelentős
önállókötetlátottnapvilágotaforrásanyagból,jelenkiadványunkisezeksorábailleszt-
hető.(banó1983,36–50.p.;Verebélyi1998;szalay–rudasné2001;Tóth2005,45–
65.p.;balogh2015,11–56.p.)

12 MagyarKatolikuslexikon,Tiszafüredszócikk.
http://lexikon.katolikus.hu/T/Tiszaf%c3%bcred.html(letöltés:2017.június10.)

13 Eger, 51.évf.173.sz.4.p.(1940.november2.)
14 Eger, 48.évf.190.sz.4.p.(1937.november28.)
15 Eger, 49.évf.144.sz.2.p.(1938.szeptember11.)
16 Eger, 48.évf.143.sz.2.p.(1937.augusztus20.)
17 Eger, 50.évf.135.sz.5.p.(1939.augusztus27.)
18 Eger, 53.évf.14.sz.5.p.(1942.január24.)
19 Valójában25aktívévéből13-athevesben,8-atmásmegyébentöltött.Ittvalószínűlegcsaka

közéletiszempontbólisszámontartottutolsóhéttiszafürediévéregondoltamegemlékező.
20 Eger, 53.évf.27.sz.1.p.(1942.február16.)
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AFolkloreFellows(FF,németülFolkloristischer Vorscherbund,franciáulFédération
des Folkloristes,dánulFolkeminde Forskere)afolklórgyűjtésérelétrehozottnemzetkö-
ziszövetség,1907-benalakultmegFinnországban.Azalapítók,KarleKrohnhelsingfor-
siegyetemitanár,olrikAxelkoppenhágaiegyetemitanáréscarlvonsydowsvédfolk-
loristanemkisebbcélttűztekmagukelé,mint:„akutatókszámáraazegyesországok
népköltési(folklorisztikus)anyagáthozzáférhetővétennisennekérdekébenameglévő
nyomtatottéskéziratigyűjteményekéselszórtközleményeklehetőlegteljeslajstromait
elkészíteniésvalamelynemzetközinyelvenkiadni.”(Katona1908,374.p.)Azalapítók
MagyarországraanéprajziTársaságnakiselküldtékazalapítóiratokatésazalapsza-
bályt.EztafelhívástatársaságbanKatonalajosismertette.Aválasztmányiülésena
vezetőségállást foglaltacsatlakozásmellett,azonbanazFF„magyarosztálya”csak
háromévvelkésőbb,1911.november29-énalakultmeg,23folkloristarészvételével.
ElnökneksebestyénGyulátválasztották,akilendületesszervezőmunkábakezdett,és
azészaki„kultúrnépek”,afinnekésadánokpéldájátkövetveországosnépköltésigyűj-
tőmozgalmathirdetett.(sebestyén1912,193–199.p.)

sebestyénGyulaaközép-ésfőiskolásdiákságotkívántamozgósítaniagyűjtéscél-
jaira. Adiákokkal ésa vidéki értelmiséggel valóegyüttműködésnek, gyűjtőhálózatok
kialakításánaka19.századbanisvoltakmárszéppéldái.Azelsőmagyarnépköltési
gyűjtemény,ErdélyiJánosNépdalok és mondák háromköteténekazanyaga,vagyKriza
JánosVadrózsák címűgyűjteményeishasonlómódon,önkéntesgyűjtőksokaságának
munkája révéngyűlt össze. Az FFmagyar osztályaúgy gondolta, hogyanagymúltú
vidékikollégiumokbanrendelkezésreállegymegfelelőenképzetttanárigárda,akika
gyűjtéstmegtudjákszervezni,ésaziskolákvonzáskörzetéből,nagyobbrésztakörnye-
zőfalvakbólszármazódiákságnakpedigmegvannakaközvetlenkapcsolataiazadat-
közlőkfelé.

TalálkozottezazelképzelésaMagyarnéprajziTársaságalapszabályábanisrögzí-
tett tudomány-népszerűsítő törekvésekkel.sebestyénGyulaa társaság1912. január
31-iválasztmányiülésénjavasolta,hogy„anéprajzirántiérdeklődésfölébresztéseés
fokozása” érdekébenaMagyarnéprajziTársaság1912-tőlkezdvetartsonvidékiván-
dorgyűléseket.AválasztmányelfogadtasebestyénGyulaindítványát,ésazelsővidéki
vándorgyűléshelyszínéülsárospatakotjelöltemeg.(Tóth2005,57–60.p.)1912-ben
sárospatakon és Egerben, 1913-ban Pápán, Kecskeméten és szegeden, 1914-ben
Pécsettrendeztekvándorgyűléseket.EzekegyszerreszolgáltákanéprajziTársaságés
azFFcéljait:anéprajzügyétvidékennépszerűsítették,újkutatókmegismerésére,új
tagok felvételérenyílott lehetőség.A vándorgyűlésekhelyszínéül szolgáló iskolákban
pedigvidékigyűjtőszövetségeketszerveztek,ésazFFmeghirdetettpályázataivalelin-
dították a népköltési gyűjtőmunkát. 1915-ig 11 település (sárospatak, Eger, Győr,
csurgó,Pápa,nagyszalonta,csáktornya,Kassa,Kaposvár,Komárom,Kisújszállás)25
közép-ésfelsőfokúiskolájánakdiáksága149pályaművetküldöttbeezekreafelhívá-
sokra.(bán1915,337.p.)

Egerben1912.június2-ánkerültsorazifjúságigyűjtőszövetségmegalakítására,és
apályázatokmeghirdetésére.AszervezőknevébensebestyénGyulaígyemlékezettaz
eseményre: „Asárospatakielsővidéki szövetségmegalakításánaksikerebennünket
arrabátorított,hogyutánanyombanhozzáfogtunkegymásodikszövetségalakításának
előmunkálataihoz.EnnekhelyéülEgertszemeltükki,aMátraésbükkvidékénekerőtől
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duzzadóiskola-városát.Vállalkozásunkhathatóstámogatásáraittnyombanmegnyer-
tük Kassuba domokos főigazgatót s vele a cziszt. főgimnázium egész tanári karát.
Ennekköszönhető,hogymárjúnius2-ánmegtarthattukmásodikalakulógyűlésünket
éskihirdethettükgyűjtésrebuzdítóifjúságipályakérdéseinket.”

AciszterciFőgimnáziumtornatermébeszervezettgyűléstahelyisajtóelőzetesen
meghirdette,néhánynappalazeseményelőttközzétettékaprogramot,éstoborozták
ahallgatóságot.Öt intézmény: a gimnáziummellett az állami főreáliskola, az érseki
szeminárium(teológia),ajogakadémiaésatanítóképzőfőiskoladiákságaéstanáraiis
részt vettek rajta.21 A történtekről később beszámolt az Eger című napilap és az
Ethnographia is,22 ittmostaházigazdaciszterFőgimnáziumértesítőjétidézzük:„szalay
Imre miniszteri tanácsos, a Magyar nemzeti Múzeum igazgatója, mint a Magyar
néprajziTársaságelnöke,megnyitóbeszédébenáltalánosságban,sebestyénGyuladr.
aF.F.magyarországielnökepedigrészletesebbenismertetteanagyfontosságútudo-
mányos mozgalmat, melynek zászlaja alá akarják sorakoztatni a magyar ifjúságot.
Ezután intézetünk igazgatója megalakultnak jelentette ki az egri gyűjtőszövetséget,
melynek bizottságába a főgimnázium tanári karából Madarász Flóris dr. és Kürti
Menyhértdr.tanárokválasztattakbe.EzutánbánAladárdr.aF.F.magyarországititká-
ratájékoztatóelőadásttartottagyűjtésmódjáról,horgerAntaldr.fővárositanárpedig
a tájnyelv hangtani lejegyzésének módozatait ismertette. Majd Madarász Flóris dr.
tanárkihirdetteaKisfaludyTársaság,aMagyarnemzetiMúzeum,aMagyarnéprajzi
Társaságésegyesmagánfelekáltalagyűjtőkszámárakitűzöttpályadíjakat, s végül
demkóGyörgy dr. rektor-kanonok lelkes szavai zárták be a gyűlést. bíbornok érsek
urunkmagasérdeklődésénekazzaladtajelét,hogydutkayPálapátkanonokáltalkép-
viseltettemagát,afőkáptalantpedigFoltinJánoskanonok,egerváriprépostképviselte.
A hallgató közönség soraiban jelen volt városunk büszkesége, Gárdonyi Géza jeles
írónkis.”23

Apályázatokjutalmazásáranyolcdíjtételttűztekkiaszervezők.Eredetileganyári
szünidőálltvolnarendelkezésreafeladatteljesítésére,deahatáridőtatanévvégéig
meghosszabbítottáksárospatakonésEgerbenis,hogyakarácsonyiéshúsvétiszünet-
benisdolgozhassanakagyűjtők.Amunkakereteit,egységesszempontjaitsebestyén
GyulaésbánAladáregyrészletesgyűjtésiútmutatóbanfoglaltákössze.(sebestyén–
bán1912,200–213.p.)EztavándorgyűlésenbánAladárelőadásban ismertette,a
diákoknakfüzetformájábankiosztották,ésnéhánynapmúlvaazEger címűhetilapis
közöltbelőleegyösszefoglalót.24 ATájékoztató amozgalomáltalánoscéljainakismer-
tetésétkövetőenagyűjtésmódjáravonatkozóanadeligazítást.Kiemeli,hogymindenki
egy falu, lehetőleg saját szülőfaluja szájhagyományát igyekezzék összegyűjteni, és a
tágabbvidékrecsakezutánterjeszkedjékagyűjtő figyelme.hangsúlyt fektetabetű
szerinti lejegyzésre,atájnyelviadatokfontosságára.Felhívjaafigyelmetaváltozatok

21 Eger, 35.évf.43.sz.3.p.(1912.május29.)
22 Eger, 35.évf.45.sz.2.p.(1912.június5.);sebestyén1912,198–199.p.
23 Értesítő, 1912,111–112.p.
24 Eger, 35.évf.46.sz.2.p.(1912.június8.)
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rögzítésére,ésóvjaagyűjtőketafogyatékosvagyirodalmibefolyástsejtetőszövegek
leírásától.Külön foglalkozikanépdalokgyűjtésével, ismertetveaszájhagyományban
működő törvényszerűségeket a különböző témájú versszakok összefűzéséről. „Ilyen
esetekbenagyűjtőhivatása,hogytöbbszörimeghallgatáséstöbbirányúpuhatolózás
után a versszakok összetartozóságát megállapítsa.” részletesen közli a rögzítendő
adatokat,agyűjtésrehasználtpapírméretét,akottázásmódját,anemzetiMúzeum



néprajziosztályátólkölcsönözhetőfonográfokhasználatát.ATájékoztatóIII.fejezetea
tulajdonképpenikérdőív,azalábbitematikaicsoportosításban:

A)népköltés,népnyelv,népzene
1.Misztériumokésalakoskodójátékok
2.balladákésrokonneműek
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3.dalok
4.Verseslevelek
5.Találósmesék
6.ráolvasások
7.Mesék
8.legendák
9.Mondák

10.Közmondások,szólások,gyökeresmondások
11.Tájnyelviemlékek
12.népzene
13.Fényképezés,rajzolás
14.Kéziratiésponyvairodalmiemlékek

b)néphitésbabonásszokások
1.születés,gyermekkor
2.legényésleány
3.házasság
4.Acsaládiélet
5.élelmezés
6.lakásésruházat
7.Foglalkozások
8.Egészségésbetegség
9.halál

10.Táltoskodás
11.Jelesnapok
12.állat-ésnövényvilág
13.Elemek
14.Azégésalevegőég
15.Mithikuslények

ATájékoztatóanépköltészet ésanéphit gyűjtőfogalmaalárendelve–atáncésanépi
vallásosságkivételével–afolklórszintemindentartományátfelöleli,deabevezetőben
kiemeliaballadák,népdalok,helyimondák,eltűnőbenlévőtündérmesék,állatmesék
gyűjtésénekfontosságát.

Avándorgyűlésegrihelyszínénelértközönségsikert,anagylelkesedésselmegindu-
lógyűjtéstazegriérsek,samassaJózseftámogatóhozzáállásaiselősegítette.ő1912
nyaránmársúlyosbetegvolt,aciszterektornatermébeszemélyesennemmentel,kül-
döttútjánképviseltettemagát.Azegyházivezetőkelkötelezettségétjelzi,hogyhelyet-
teseésutódja,szmrecsányi lajosérsekanyagilag is támogattaa gyűjtőmunkátegy
pályadíjfelajánlásával,és1912.augusztus3-ánazegyházmegyeihírlevélbenminden
plébániaszámáramegküldteapályakérdéseket,aTájékoztató füzetigényszerintiszét-
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küldésére pedig felajánlotta az egri érseki iroda szolgálatait.25 Valószínűleg ennek a
közreműködésnek isszerepevoltabban,hogyegyévmúlvaországosanmár tízezer
példánykiosztásáróladotthírtazFFMagyarosztálya.26

1913júniusábanmegtörténtazelsőpályázatértékeléseésadíjkiosztás.Adiákok
közülapapnövendékekvoltaka legaktívabbak:„azérsekiszemináriumhallgatóinak
gyűjtéseamásiknégy tanintézet igenértékesgyűjtéseinekösszegétháromszorosan
felülmúlta.”27 AciszterciFőgimnáziumVIII.osztályábajárószeminaristákkaptákaleg-
többelismerést:rubovszkyFerencötdíjat,répásiIstvánéslázárPéternégy-négydíjat
nyertek,akisebbtanulókközülpedigszékelylászlóhárompályadíjatkapott.Atöbbi
díjazott sorából ők négyen kiemelkedtek azzal, hogy az egyik szervező testület, a
KisfaludyTársaságfelkérteőketagyűjtésfolytatásáraakövetkezőtanévben.Egyúttal
meghirdették az 1913. évi pályakérdéseket és díjakat is.28 Amásodik pályázati kör
hasonlósikerthozott,1914.júniusábannyolcdiákkapottdíjazástakülönbözőkategó-
riákban.29 Azekkormeghirdetettharmadikévvoltazutolsóazegrigyűjtésektörténeté-
ben. Az 1912–1915 közötti időszakban összesen 28 pályamunka készült, a teljes
országostermésmintegy25%-a,ezzelazegrigyűjtőszövetségamásodikhelyenállta
sárospatakimögött.(bán1915,337.p.)

lázárPéterkétgyűjteményeazFFc-gyűjtésekközüla legjobbmunkákközétartozik.
Mindterjedelmében(500-náltöbbfolklórszöveg,300oldalon),mindműfajiváltozatos-
ságában kiemelkedő, gazdag keresztmetszetet ad nagytárkány 1. világháború előtti
éveinek élő szöveghagyományáról. A szerző igyekezett a Tájékoztató útmutatását
követve minél nagyobb mennyiségű és minél sokrétűbb anyagot összegyűjteni. „A
Tájékoztatószerintjeleznikell,mitkitőlhallottam”–kezdiabevezetőtaz1913-askéz-
iratban.Azelsőfüzetesetébencsakanyáriszünetegyrészében(1912nyarán,ajúnius
elejimeghirdetéstkövetően)tudottgyűjteni,akarácsonyiésahúsvétiszünetbennem
mehetetthaza.ígyazidőrövidségemiattnemsokatjártadatközlőknél,helyettekétfor-
rásratámaszkodott.sajátemlékezetébőljegyezteleazanyagegyrészét,másrészeit
pedigöccsegyűjtötteösszeaszámára,akiatéliszünetbenisotthonlehetett.Az1914-
eskéziratbevezetőjemársokkalszűkszavúbb:„részbenmagamgyűjtöttem,részben
atyámésöcsémírtákössze,amitőkmagukistudtak.”Agyűjteménybenazadatközlők
megnevezésévelnemtalálkozunk,pedigaTájékoztató errekülönfelhívjaafigyelmet:
„Anéphagyománygazdátlanköltőiésnéprajziérdekűemlékeitmindiganépegyszerű
fiainak ajkáról ésmindig betűszerinti hűséggel jegyezzük le. […] A lejegyzett adalék
alattmegjelölendőa kelt, a diktáló neve és kora, faluja és vármegyéje, valamint az
iméntjelzettvallomáserreérdemestartalma.Vidékrőlszakadthalászoknál,pásztorok-

25 samassaérsekésaFolkloreFellows.Ethnographia, 24,(1913)126–127.p.
26 Azországosgyűjtés„Tájékoztató”cz.füzeténekelsőtízezerpéldánya.Ethnographia, 24,

(1913)373.p.
27 Azegrigyűjtéseredménye.Ethnographia, 24,(1913)251–252.p.
28 Értesítő, 1913,105–106.p.
29 Értesítő ,1914,364–365.p.
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nál,cselédeknél,munkásoknálsegyébbevándorlóknálmegemlítendőazilletőkszár-
mazásihelyeis.”(sebestyén–bán1912,201–202.p.)Agyűjteménybőlazonbannem
derülkipontosan,hogymelyszövegekkitőlszármaznak.

Azeredetiség,hitelességkérdéseugyanakkorlázárPétert is foglalkoztatta.Mivel
azanyagegyrészétcsaládtagjaitólkapta,ezekkapcsánmegkellettfogalmaznia,hogy
mittekinteredetinek:azt,amitsajátmagaisismert,hallott.Azöccsegyűjtésébőlezért
nemközöltmindent,„hanemcsakisazokat,amiketénmagamiseléggéismerek,vagy
amiketlegalábbhallottammárvagyegyszernépünkajkáról,s ígyremélhettem,hogy
aztvalóbanismerikésdaloljákis.Aminekeredetiségérőlpedigmégnemvagyokbiztos,
azon dalt *-gal jelöltemmeg”. odafigyelt arra, hogy lehetőleg valóban nagytárkányi
anyagot gyűjtsön.A széleskörbenelterjedtúj stílusúnépdalokesetében figyelembe
vette,hogyazokatvalóbanismeriéshasználja-eaközösség,vagycsakegy-kétember
repertoárjáhoztartoznak:„Kételkedésemazonegypárdalbanonnanszármazik,hogy
azöcsémtöbbdaltkatonaviseltlegényekutánírtle,sezekbizonyáraaztislediktálták
tárkányinótagyanánt,amitszolgálatukidejealattmásholtanultak.”

Agyűjteménybennéhányhelyenelőfordul,hogyegy-egyversszakvagykétsorosref-
réntöbbszörislejegyzésrekerült.Ezazértislehet,mertafolklórbananépdalok(főleg
azújstílusúszerelmidalok)esetébenaszövegésadallamkapcsolatarugalmas.Az
énekesekszabadonalkalmazzáka szövegetadallamhoz, vagy fordítva; ésugyanígy
szabadonkapcsolódnakegymáshozazönállónégysorosstrófák.lázárPéterisérzékel-
te,hogyanépdalok„alapegysége”aversszak,ezértaszövegektöbbségeönállósor-
számon, külön alkotásként került nála lejegyzésre. A szövegek alkalmi vagy tartós
összekapcsolódására,akontaminációjelenségéreisfelfigyelt,ahúsvétiköszöntőver-
sekkapcsán:„Úgyhiszem,ezkétversbőlkeletkezett,denemtudtamolyanraakadni,
akikülönmindkétversetjóleltudtavolnamondani,sígyénisegynekveszem.”

bárcsakegyhelyenemlíti,valószínűlegtöbbszörishasználtnépikéziratosgyűjte-
ményeketamunkasorán.„Abetlehemijátékotajátszókszövegébőlmásoltam”–írja
abevezetőben.Ahúsvétiköszöntőknélmegjegyzi,hogyarégiszövegeketapjátólkapta,
másutt„régibbtöredék”jelzővelilletegydalszöveget.Azajakilakodalmiszokásokleírá-
sánálfeltehető,hogyazanyagotszámáraelküldő„VII-esgimnazista”diáktársakézira-
tosvőfélykönyvbőlmásoltaavőfélyverseket.ATájékoztató anépikéziratokés„avásári
ponyva régi nyomtatott termékei” fontosságára külön felhívta a gyűjtők figyelmét.
(sebestyén–bán1912,206.p.)

A gyűjtemény műfaji összetétele változatos. A népszokások közül a karácsonyi
ünnepkörvantúlsúlyban,két teljesbetlehemes játék(egynagytárkányiésegyajaki)
mellettacsillagozásésakántálás,karácsonyiköszöntésleírását,szövegeittartalmaz-
za.Ahúsvétiünnepkörkapcsánlocsolóversek,húsvétiköszöntőversekésapünkösdi
„pendiázás” szokásleírása olvashatók.30 A 2006-os nagytárkány-monográfiában sz.
TóthJuditrészletesenfeldolgoztaezeketaszövegeket,későbbipárhuzamaikésválto-
zataikösszehasonlítóanyagávalésabetlehemesjátékszereplőinekjelmezesfotóival

30 AköszöntőversekműfajáhozlásdViga1996,239–266.p.
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együtt.31 Azemberiéletfordulóiközülegyedülalakodalomjelenikmegagyűjtemény-
ben,szokásleírássalésvőfélyversekkel, lakodalmidalokkal.Gazdagagyermekfolklór
anyag,ajátékleírásokésénekes-táncoskörjátékokszövegeimellettkiolvasókatéscsú-
folókat is találunk.Akisepikaiprózaműfajokközülatalálóskérdésekszerepelnek.A
néphit adatok a hiedelmek széles körét felölelik, közöttük számos archaikus (pl.
boszorkányhittelkapcsolatos)adattalálható.Különkiemeliaszerzőazidőjárássalkap-
csolatosjóslásokat.32 Anépköltészetprózaiműfajai:ameseésamondahiányoznak,
néhányeredetmagyarázóKrisztus-legendaszerepelcsupánagyűjteményben.

Alegerősebb,mintegy75%-otkitevőrészalírainépköltészet,anépdalokköre.Két
nagytartalmi-tematikaicsoportban,szerelmidalokéskatonadalokszerepelnekaleg-
nagyobbszámbanagyűjteményben,mindentelepülésről.Többségükújstílusúnépdal,
deelőfordulnakarchaikusabb,régistílusúszövegekis.Aballadákszinténújstílusúak,
betyárballadákésponyvaballadák.ACséplőgépbe esett lány (FarkasJulcsa)balladája
kétváltozatbanisszerepel.AkéziratazFF-gyűjtésekrejellemzőmódonszintecsakszö-
veggyűjtemény,lekottázottdallammindösszeháromvanbenne.lázárPétervalószínű-
legnemtudottkottázni,mertalejegyzéstanagytárkányitanítósegítségévelkészítette.
(név szerint nememlíti, de valószínűlegbranna József római katolikus kántortanító
lehetettasegítője.[Fehér2006,250.p.])nagyhangsúlytfektetettlázárPéterabetű
szerinti lejegyzésre, amihez fonetikai jeleket is használt, és ezeket mindkét kézirat
bevezetőjébenrészletesenmagyarázza.hozzáteszi,hogyasajátkútfőbőllejegyzett,és
asajátmagagyűjtötteszövegekesetébentudtaeztalkalmazni,azapjaésöccseáltal
leírtszövegekesetébennem.rövidenbemutatjaanagytárkányitájnyelváltalaészlelt
jellegzetességeit, a népdalok előadásmódját, és a lejegyzés során alkalmazott saját
megoldásait.33 Ezekben igyekezett a Tájékoztató útmutatása szerint eljárni, azzal a
különbséggel,hogyadiftongusokatnemjelölte.„Atájnyelvhangtanilejegyzésébena
diftongus(ié,eé,üö,eö,aó,uó,vagyei,öüstb.),továbbáazártë,hosszúâ,ê(vagyā,ē)
pontosanjelzendő.Viszontéberenügyelnikell,hogyanemejtetthangok(pl.vót,ezzê,
mié’–volt,ezzel,miért–stb.)elmaradjanak.”(sebestyén–bán1912,206.p.)

AkéziratsajtóalárendezésesoránazelsőfeladatazEA440-esanyagoldalszámozá-
sának kiigazítása volt. A forrás két részletben keletkezett, 1913-ban és 1914-ben.
Mivelaszerzőésagyűjtéshelyeazonos,akétpályaműegyleltáriszámon,egydoku-
mentumkéntkerültbeleltározásraanéprajziMúzeumEtnológiaiArchívumába.Valami
oknálfogvaakésőbbi,1914-esfüzetkerültelőre(valószínűlegazért,mertannakszé-
penrajzoltcímlapjavan),ezértafolytatólagosmúzeumioldalszámozásnemkövetia
gyűjteményvalós,eredetisorrendjét.Ebbenakötetbenasorrendetakeletkezéssze-
rint időrendbe visszaállítva, az eredeti kéziratok különállóságát érzékeltetve, azokat

31 sz.Tóth2006,383–430.p.AbodrogközibetlehemesjátékokhozlásdmégViga1996,
219–232.p.

32 AnéphitadatokhozlásdViga1996,267–300.p.;sz.Tóth2006,417–424.p.;l.Juhász
2006,431–476.p.

33 AnépnyelvijellegzetességekhezlásdMizser2006,229–242.p.
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évszámokkal egyértelműen megjelölve, két nagy egységben közöljük a szövegeket,
1913-as gyűjtés és1914-es gyűjtés címen.

Afeldolgozássoránfelmerültegymásiklehetőségis:azanyagteljesátrendezése,
ésműfajonkénti,azonbelülpedigtartalmi-tematikaivagyszövegtípusokszerinticso-
portosítása.Ennekelőnyelehetettvolna,hogyegy-egyműfajszövegeinemmaradnak
szétszórva,hanemegycsokorbakerültekvolna.számosgyakorlatiokmellettazonban
elméletimegfontolásokisazterősítették,hogyminélinkábbragaszkodjunkazeredeti
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forrásszerkezetéhez.ígynemamaitudásunkszerintibeosztásban,hanemagyűjtés
korabelirendszerintolvashatókaszövegek.EztükröziegyrésztazFF-gyűjtésekműfaji
szemléletét,másrésztpedigmentesítiaszerkesztőtazeredetikéziratvisszakereshető-
ségétszolgáló,bonyolulthivatkozásokalkalmazásától.

lázárPétermagaisalkalmazottoldalszámozást.rómaiszámokkaléscímmelmeg-
jelölve,műfajonkénti fejezetekretagoltaazanyagot,ésmindenegyesszövegetmeg-
számozott.Mindehheztartalomjegyzéketéssorkezdetmutatótisösszeállított,teháta

a nagytárkányi népköltési gyűjtemény keletkezése 101
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



gyűjteményprecízenrendezettés jólkereshető.Afeldolgozássoránazonbangondot
okozottaz,hogyaszövegeksorszámozásamindenfejezetesetében1-esszámmalelöl-
rőlkezdődik,ígysokazazonos,ismétlődősorszám.Gondvoltazis,hogyazegyesfeje-
zetekenbelülazalfejezeteket is rómaiszámok jelölik,amelyekhelyenként ismétlőd-
nek,vagyispl.III/2-esszövegtöbbisvoltazanyagban.Eztanehézségetúgyhidaltuk
át,hogymindenszövegegyújegyediazonosítót,arabsorszámotkapott1-től508-ig.
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Ezzelegyüttahitelességésbeazonosíthatóságérdekébenmindenadatotmegtartot-
tunkaszövegekeredetipozíciójávalkapcsolatbanígy:

–Új,egyedisorszámfélkövérszámmal,aszövegelőttbalrafent:196.
–Akéziratbanviselteredetisorszámalattazárójelben:(34.)
–Akézirateredetioldalszámozásajobbraalapszélen:120.
–Amúzeumileltározáskoradottmásodlagosoldalszámmellettezárójelben:(258)

196.
(34.)

120.(258)
Atárkányibírókapujába,
lehullottazakácfavirága.
Felszednéaztsokjóëdesanya,
csakafiakatonanevóna!

A szövegközlés módját az eredeti kézirathoz képest némileg megváltoztattuk.
szöveghű, de nem teljesen betűhív, részben modernizált átiratot készítettünk, két
okból.Egyrésztennekakötetnekfontoscéljaahasználhatóság,olvashatóság,közért-
hetőség.Elsősorbannemafolkloristavagynyelvészszakemberek,hanemaszélesebb
olvasóközönség,főlegabodrogköziekszámárakészült,ezérttöbbmegoldásbanamai
helyesíráshozigazítottukaszöveget.MásrésztlázárPétergyűjtésekorántsemegysé-
geséskövetkezetes:holalkalmazottfonetikusjeleket,holnem.ugyanazokataszava-
kattöbbhelyüttmásképpenírta.Amástelepülésekrőlgyűjtöttanyagesetébenazélő
nyelvet nem ismerte, mert kéziratokból átvett szövegekkel dolgozott. Ezért a mai
helyesírásszerintjavítottukahosszú-rövidmagánhangzók(pl.vasut–vasút),akettős
mássalhangzók(pl.ucca–utca)aly-jírásmód(pl.lyány–jány)ésazegybe-éskülön-
írás(pl.honvédbaka–honvédbaka)használatát,amelyeknyelvjárásisajátosságokat
kevésbéérzékeltetnek,ámolvasásközbenzavaróaklehetnek.szinténamaielveknek
megfelelőenalkalmaztukaközpontozástésazírásjeleket.Aversesszövegekesetében
minden sort nagybetűvel kezdtünk, és a sorok végére írásjeleket tettünk (kivéve az
egyértelműenáthajlósorokat,amelyekafolklórbanigenritkák).Megtartottukazonban
lázárPéterfonetikusjeleit,aszámítógépesszövegszerkesztőprogramadtamozgástér-
benmaradva(ê,ë,ē,ā,â,ôkarakterekkel).szinténmeghagytukakiejtésbenisérzé-
kelhető írásmódokat (pl. vót, főd, ződ, gyönnek, éccaka, őtözik, fejér,magátúl stb.).
Megítélésünkszerint ígylétrejöttegyjólolvasható,deanyelvjárásisajátosságokatis
érzékeltetőszöveggyűjtemény.ugyanakkortovábbraiselőfordulnakbennekövetkezet-
lenségek,mertnemvoltcélateljesegységesítés:nem„egyenesítettükki”lázárPéter
egyenetlenségeit,denem is „tájszólásítottuk”visszamesterségesenazeredetileg is
modernátiratbanleírtrészeket.

A kétrészes gyűjtemény egységes szerkezetbe foglalásával, az egyedi sorszámok
kiosztásávalegyütttermészetesenazeredetikéziratsorkezdetmutatóitisátkellettala-
kítanunk.EnneksoránrészbenkövettüklázárPétermegoldását,akicsakanépdalo-
katésaballadákatszerepeltetteamutatóban,atöbbiműfajtnem,vagycsakhiányo-
san.Ittkiegészítettükeztmindenverses,strofikusszöveggel:anépdalokésaballadák
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mellettazünnepiköszöntők(karácsonyi,húsvéti,névnapi)ésagyermekjátékszövegek
(gyermekdalok, kiolvasók) is szerepelnek. Kihagytuk a mutatóból azonban azokat,
amelyeknemönállósorszámon,hanemegyösszefüggőszokásleírásrészekéntszere-
pelnekaszövegben (abetlehemes játékokésmásnépszokásokversesszövegeit,a
vőfélyverseketésbizonyosgyermekjátékszövegeket).

bízunkabban,hogyezarégótavártforráskiadásnemcsakanéprajztudománytör-
téneteésaszövegfolklór irántérdeklődőszakemberek,hanemabodrogköznéprajzi
kutatói,helytörténészeiszámáraishasznoskiadványlesz.ésreméljük,hogyaszöve-
gekkiadásávalhozzájárulunkahagyományőrzésértékmentőtevékenységéhez,segít-
jükapedagógusokmunkáját,éserősítjükanagytárkányiakbanaszülőfaluértékeinek
megbecsülését.
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and 1914 carried out a collection of folk poetry in his native village of
nagytárkány. The framework of this activity had been provided by a national
programmelastingseveralyears.Thecollectionstartingin1912wasorganized
by the hungarian Ethnographical society and the hungarian department of
FolkloreFellowsamongsecondaryschoolanduniversity students. Thewinning
project of Péter lázár has been preserved in an excellent condition in two
handwrittenbookletsof301pages,andcanbefoundintheEthnologicalArchives
of theMuseumofEthnography inbudapest.Thebeautifulhandwritten,orderly
collectionclassifiedaccordingtothemeandgenre,containsfolksongs,ballades,
descriptionofcustomsandfolkbeliefs,aswellastextsofchildren´sfolklore.In
addition to materials of nagytárkány, the manuscript has included texts from
furthermunicipalitiestoo,suchasfromKeresztespüspöki,Eger,Parád,Ajakand
Vásárosnamény. The publication entitled nagytárkányi népköltési gyűjtemény
(English: A collection of Folk Poetry of nagytárkány) is an equivalent critical
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editionoftheentiremanuscript.Theintroductorystudypresentsthestoryofthe
collectionandthebiographyofPéterlázár.Thecollectionofmorethan500texts
complementedbynotesandfirstlineindexhelpstopreservetexttradition,and
contributestofurthercomparativeresearch.
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rIszoVAnnIJ MIhály

schnitzerárminésPapGáborbarátsága–
schnitzeremlékiratainaktükrében

MIhály rIszoVAnnIJ
TheFriendshipofárminschnitzerandGáborPapinthelightofschnitzer´sMemoirs

Keywords:Komárom,árminschnitzer,GáborPap,christian–Jewishdialogue,localhistory,autobiographical
recollections.

Prof. Dr. Schweitzer József főrabbi emlékére

Avallásközipárbeszédszélesspektrumánkülönlegeshelyetfoglalnakelaszemélyes
kapcsolatok,barátságokazegyesegyházakésvallásiközösségekképviselőiközött.A
felvidékimagyarművelődéstörténetben ilyenschnitzer ármin neológ főrabbi és Pap
Gáborreformátuspüspöktöbbmintszázévvelezelőtti,dejelentőségében,sőt:feleme-
lőszépségébenmáigtanulságosbarátsága.dolgozatomekapcsolatotelemziegysajá-
tosforrás,schnitzerárminnemrégibenmegjelentvisszaemlékezéseialapján.Azerede-
tileg1904-benbécsbennémetnyelvenkiadott„emlékirat”(Jüdische Kulturbilder – Aus
meinem Leben) majd egy évszázadig lappangott, mígnem a kései utódok, a mai
Komáromizsidóhitközségfelkutattaésrögtönkétfordításban,szlovákulésmagyarul
ismegjelentetteZsidó kultúrképek – Az életemből címmel,2015-ben.1 Ezavisszaem-
lékezésrészletesentárgyaljaarabbiésapüspökbarátságát–azelőbbiszemszögéből.
E szubjektív, de autentikus forrás segítségével szeretném feleleveníteni ezt a baráti
kapcsolatot,gazdagonidézveschnitzer–immáronmindenkiszámáramagyaruliselér-
hető–visszaemlékezéseiből.Atanulmánymásikapropója,hogyafordításelőkészüle-
teivelpárhuzamosanrendeztékmeg2014.november27-énaselyeJánosEgyetemés
a szlovákiai református Keresztyén Egyház közös szervezésében A református és
zsidó kapcsolatok a magyar kultúrában című konferenciát az egyetem református
TeológiaiKarán.Ezenaszervezőkfelkérésére,akészülőfordításkapcsánelevenítet-
temfelakétegyházivezetőkapcsolatát.Atanulmányfelépítéseakövetkező:először
schnitzerárminésPapGáboréletétidézemfelaszakirodalomtükrében,majdkapcso-
latuktörténetétrekonstruálomavisszaemlékezésekalapján.

1 schnitzer ármin: Zsidó kultúrképek – Az életemből. Fordította és a jegyzeteket készítette:
riszovannijMihály. Komárno, Komáromi zsidó hitközség, 2015. Az idézeteknélmegadott
oldalszámokekiadásravonatkoznak.

FóruM
Társadalom

tudom
ányiszem

le,XIX.évfolyam
2017/3,som

orja



Adolgozatmegírásánálfelhasználtamakeresztény-zsidópárbeszédhosszúévtize-
dekenátaktívalakítójának,amindzsidó,mindkeresztényoldalrólméltánnagytiszte-
letnekörvendőschweitzerJózseffőrabbinakegykorábbiírásátatémáról(schweitzer
1983),melyaConfessio 1983-asévfolyamábanjelentmeg,smelyszinténidézaz–
akkormégcsaknémeteredetibenfellelhető–visszaemlékezésekből.Azemlítettkon-
ferenciára2014novemberébenkerültsor–azótasajnosschweitzerJózsef,rabénu u
morénu,rabbinkéstanítónkelhunyt.írásomatazőemlékénekajánlom.

schnitzerárminútjaajesiváktólakomáromirabbiszékig

schnitzer ármin,akésőbbikomáromifőrabbihunfalvánszületett1836.december8-
án, és 1914-ben hunyt el szolgálatának helyszínén, Komáromban. éppen annak az
„aranykornak”–vagyinkábbaranynakvéltéshittkornak–avégén(pontosabban,a
végkezdetén),melyetahozzáhasonlótudósrabbiklelkeséslelkesítőműködése,alko-
tóközéletitevékenységejellemzett.Annakakornakavégén,melymagyarokészsidók
együttélésének, a magyar zsidók vagy magyarrá váló zsidók polgárosodásának és
emancipálódásának2 –történelmiléptékkelmérve–olyrövididejevolt.schnitzernek
megadatott,hogymindezeketmegélje,deazéletesoránlegalábbjogilagmegvalósult
magyarzsidóemancipációleépülését,plánelerombolásátéstragikusvégétmárnem
kellettvégignéznie.

Jiddisnyelvűcsaládbannőttfel,serdülőkéntéltemegaz1848–49-esszabadság-
harcot (melyről lelkes,dekisségroteszkképet fest visszaemlékezéseiben),majd13
éves korától különféle jesivákban tanult: először leipnikben fél évig, majd
nikolsburgban, aholSamson Raphael Hirschnek, a németországimodern ortodoxia
vezéregyéniségének, későbbi frankfurti rabbinak lett a tanítványa. schnitzer vallási
nézeteinek,szemléletének,vallásjogifelfogásánakmegértéséhezfontosrövidenmeg-
világítaniaztakörnyezetet,a19.századi jesivákvilágát,amelyben felnőtt.3 A jesiva
szót(melyszószerintleginkább„[együtt]ülést”jelent)sokszor–kissétúlinterpretálva
–„teológiai főiskolának” fordítják,mondván,onnankerülnekkia rabbik.Mások, így
schnitzer is az Életképekben, „talmudiskolának” (Talmudschule) fordítják, ami már
közelebbviszavalósághoz.őmagaígyírajesivákról:

A régi (…) jesiva egykoron a zsidó szellem és a zsidó népi erő fellegvárai voltak. Iskolák,
melyekből „jó eszű” és erős lelkű, nagy tanítómesterek nőttek ki, akik mindenkor acélke-
mény meggyőzőerővel és erős hittel fénylettek előttünk az élet sötétjében, hogy zsidósá-
gunkat nemcsak a mi javunkra, hanem az egész emberiség javára fenntartsák. (15.p.)

Aklasszikusjesiva–nemszámítjukideamai,ún.„modernortodox”,avilágiismere-
tek felé nyitott intézményeket–még csaknem is a zsidó tudományok főiskolája volt.
Tanrendjenemtartalmazottolyan,ateológiákról,illetveakésőbbirabbiszemináriumok-
ból ismerttantárgyakat,mint(összehasonlító) irodalomtörténet,filozófia,zsidótörténe-
lemvagyplánebibliairégészet.Mégbibliaitanulmányoksemszerepeltekatanrendben,

2 lásdefolyamatleírásátbacherVilmosrabbi,rabbiképzőirektorkapcsánVajda2014,19–22.p.
3 AmorvaországizsidóságkorabelivilágáróllásdMiller2011.
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hiszenazsidóbibliát,dekülönösenaTórát,Mózesötkönyvét,nemhogyajesivatanulói,
a14évfelettibócherek(ifjak),hanemmárakisgyerekek istanulták,sőtmondhatjuk,
megtanultákazsidóelemiben,achéderben –aholschnitzerapjaistanítókéntdolgozott.

A világi témák, tudományok, különösena zsidóságeszmevilágának, irodalmának
korabelitudományos–azazösszehasonlító,történeti–szemléleteidegenvoltajesi-
váktól, sőt egyenesen tiltottnak számított. A tanulás középpontjában a Talmud és a
hálákhikus(vallásjogi)irodalomállt,akommentárok kommentárjainak kommentálása.
Előadások(siúr),egyéniolvasmányok,slegfőképpenachávrutá,apárostanulásjelen-
tettékatanulásiformákat.utóbbisorángyakoroltákafelépítésébenlogikus,megjele-
nésébenheves,elkötelezett,demégisszabályozottvitaésérvelésmódszerét.Asok-
évestanulásazsidóvallásiműveltségetszolgálta,mindenzsidóférfiszámáranyitott
volt,alegjobbakatpedigfelkészítettejövendőbelivallásjogidöntésekmeghozatalára–
ahagyományosértelembenvettrabbiságra.Eztazelismertrabbikaláírásávalellátott
levél,aszmichá igazolta(eredetileg„kézrátétel”),dehasználatosahátárá (engedély)
kifejezésis(schnitzernéliseztolvassukmajd).

A 19. századi zsidó vallási reform vezéregyéniségei, leginkább a németországi
AbrahamGeigeregyzsidóteológiaikarésehhezkapcsolódórendszeresteológiaitanul-
mányok létrehozását szorgalmazták, mint a rabbiképzés formáját és keretét.4
Tudományosanmegalapozott,azsidóságperspektívájábólműveltdiszciplínákkal–biblia,
rabbinikusirodalom,irodalomtörténet,filozófia,történelem,régiségtan(Altertumskunde)
–,kitekintésselazeurópaiművelődéstörténetre.Ezekakarokazeredetielképzeléssze-
rintazegyetemekhezkapcsolódtakvolna,deehelyett–részbenazegyetemekellenállása
miatt–létrejöttekazönállórabbiszemináriumok:breslauban1854-ben,berlinben1872-
ben, majd budapesten 1877-ben (a breslaui „leányintézményeként”) a Ferenc József
országosrabbiképzőIntézet,maiországosrabbiképző–zsidóEgyetemelődje.5 Ezeket
aszinténakkoribankialakuló,intézményesülőortodoxirányzat–különösenamagyaror-
szági–élesenellenezte:nemcsaktartalmukat,atudományosalapokatésahaladózsi-
dóságtanait,hanemformájukat,magátaszemináriumilétformátis.

Azortodoxiánbelülegykicsi,korátmegelőzőcsoportaszigorúvallásjogonnemváltoz-
tató,deamoderntudásttisztelőéselismerő,ennekkövetelményeinekmegfelelőintéz-
mény létrehozására törekedett. Ennek eredményeként hozta létre 1851-ben
Kismartonbanazortodoxrabbiszemináriumot(eredetilegjesivaként)Esriel Hildesheimer
ortodox,dedoktoráltrabbi.1869-benazonbanberlinbeköltözött,mertnembírtaelvisel-
nia„bezárkózóortodoxia”atmoszférájátéstámadásait.6 Ahazaiortodoxiamégavallás-
jogotnemérintőmodernortodoxszemléletetésannakszemináriumátsemfogadtael.

Talánmég nagyobb hírt szerzett magának írásaival és tevékenységével Samson
Raphael Hirsch,anémetországimodernortodoxiaatyja,akirőlschnitzer,visszaemlé-
kezvenálatöltötttanulóéveire,ígyír:

4 Arabbiszereptörténetiváltozásairólésfolyamatoskihívásairóllásdhomolka2012.
5 Abudapestirabbiképzőrőléstársintézményeirőlszámostanulmányszól,lásdschweitzeret

al.1999;Vajda2010,333p.;Vajda2013,259–266.p.;biró2013,215p.
6 Akezdeményezésrőléskiteljesedéséről,aberlinirabbiszemináriumróllásdGantner1999.
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Ezt az illusztris széket [a nikolsburgi rabbiszéket] most egy klasszikus műveltségű,
minden konzervativizmusa mellett igencsak modern, glaszé-kesztyűt viselő férfi foglalta
el, aki már ünnepelt nevet szerzett magának a zsidó irodalom területén. A „Choreb”, a
„Gondolatok Izrael kötelességeiről” szerzője, aki felvette a harcot Geiger, Holdheim, Aub,
a zsidó vallási reform úttörői ellen, aki azonban minden művét német nyelven írta. (57.p.)

Akülönbségektermészetesenajólésazonnalészrevehetőkülsőségekben,amin-
dennapiviselkedésbenisérezhetőekvoltak:

Ha [elődje] R. Mordecháj Beneth magas, tiszteletet parancsoló alakja hosszú
selyemkaftánban, magas prémkalappal a fején, szolgálóitól és tanítványától kisérve az
utcát rótta, a lányok és asszonyok szégyellősen elhúzódtak. Addig Samson Raphael
Hirsch főrabbi rövidre nyírt körszakállal, rövid, modern szalonkabátban naponta kijárt
sétálni és udvariasan emelgette kalapját minden neki köszönő férfi – és nő előtt.

Amíg Beneth rabbi betöltve ötvenedik életévét különvált feleségétől, akivel zavartalan
egyetértésben élt, hogy egész életét kizárólag a Tórának, az aszkétikus vallásosságnak,
és különösen a Kabbala tanulmányozásának szentelje, Hirsch rabbi állandó kísérője min-
dennapi sétái során a felesége volt – amit legalábbis nagyon furcsának tartottak. Csoda-e,
hogy a közösség öregjei elgondolkodva csóválták a fejüket egy ilyen „Landruw” [a
Landesrabbiner jiddises alakja] felett, és Morvaország rabbijai, akik mind a régi gárdához
tartoztak, csak ódzkodva vetették magukat e főrabbi fennhatósága alá? (57.p.)

Anémetnyelvésavilági(németnyelvű)irodalomirántlelkesedő,schillertolvasó
(ésőtévtizedekkelkésőbb is idéző)schnitzerrenagyhatást tetthirschmind tanító-
ként,mindszónokként:

Aki látta a szószéken e férfiút átszellemült arcával, nagy, lángoló szemeivel, aki hallotta
őt, amint hatalmas szava egyszer a zengő villámhoz volt hasonlatos, ahogy meg akarta haj-
lítani az emberi gőgöt és büszkeséget, egyszer súlyos „kalapácshoz, mely sziklákat tör
össze”, amint a keményszívűséget és az önzést ostorozta, máskor pedig finom, dallamos,
lágy volt, mint az égi szférák hárfahangja, amikor a vallási megnyugvás csillapító balzsam-
ját csepegtette a sors által megnyomorítottak vérző sebeibe, aki látta, miként villant meg
a szeme, hogyan emelkedett büszkén alakja, amikor Izrael történetéről, prófétáiról és köl-
tőiről, bölcseiről és tanítóiról, hőseiről és mártírjairól, harcairól és győzelmeiről mesélt,
hogyan szellemült át arca, amikor vallásos, félő tisztelettel a jog és az egyetlen, tiszta isten-
hit végső győzelmét hirdette a jövőben, az elmondhatta: valóban, varázslat honol e szónok-
fejedelem ajkán. Annak el kellett ismernie, hogy Isten kegyelmes iránta, kinek ajkát az
ékesszólás angyala avatta csókjával, aki elmondhatta magáról, mint Jesája próféta: „Isten
szelleme nyugszik rajtam, mert Isten kiválasztott, hogy hirdessem az üdvösséget”(64.p.)

hirschmunkásságátazonbanazeurópaizsidótörténetíráselsősorbannemnikols-
burgifőrabbikét,hanemafrankfurtimodernortodoxközösségmegalapítójakéntjegy-
zi.7 Eztalépést,aFrankfurtbaköltözéstschnitzerisemlítivisszaemlékezéseiben,hisz
egyfajta„személyescsapásként”éltemegifjúkorában:

Ekkor, mint derült égből a villám, súlyos csapás ért minket, lelkes tanítványokat. Egy
nap futótűzként terjedt a hitközségben, hogy a főrabbi benyújtotta lemondását és

7 hirsch életéről,működéséről, de különösen „tapasztalati világáról” amodernitásban lásd
Tasch2011.
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Frankfurt am Mainba megy, egy kis frakcióhoz, mely az ottani hitközségből vált ki.
Senki sem akarta ezt elhinni: „Nem fogja feladni a kontinens első rabbiságát,
Morvaország és Szilézia tartományi rabbijának pozícióját, egy valódi hercegséget? S
mindezt miért? Valamiért, ami még csak nem is hitközség?” Így mondta mindenki, de
mégis igaz lett, megváltoztathatatlan tény – a főrabbi döntése megmásíthatatlan volt.
(67.p.)

A nikolsburgi jesiva mellett schnitzer az ottani gimnáziumban is tanult, később
Gyöngyösrekerült,snemsokárafeleségülvetteaszegény,dejámborésnagytisztelet-
nekörvendőMendelKirz lányát.családjárólnem íravisszaemlékezésekben!1858-
banliptószentmiklósraérkezik,apósávalfolyamatosantanulsháromévmúlvameg-
szerziarabbioklevelet.Tanulságostörténet,melyetígyírle:

A három „kosztos év” a végéhez közeledett, s szembesültem azzal a komoly kérdés-
sel, amit Jákob atyánk is feltett magának: „Mikor fogok valamit tenni a házamért?”
Mindenekelőtt meg kellett szereznem a hátorot, a rabbidiplomát („engedélyt”), ami fel-
jogosít a rabbihivatal gyakorlására. Nagyravágyásomban nem is akartam megelégedni
egyetlenegy hátoroval, többet akartam belőlük, mégpedig elismert rabbinikus tekinté-
lyektől. Így apósom útravalóul írt néhány sort, melyekben egyszerűen és szerényen,
amilyen volt, igazolta, hogy házában három éven keresztül, vele együtt – nem nála –
tanultam, és nem tértem el a „hálákhá (vallásjog) négy oszlopától”.

Az első diplomát a hunfalvi, a másodikat a gyöngyösi rabbitól kaptam, de törekvé-
sem magasabb célt tűzött ki: Magyarország legmagasabb rabbinikus tekintélyétől, a
pozsonyi rabbitól, a Kszáv-szofertől akartam jóváhagyást nyerni.8 Ismerte apósomat és
engem is, mert egy évvel azelőtt felkerestük őt Szliácz fürdőjében, ahol kúráltatta
magát. Az apósom olyan mély benyomást tett a rabbira, hogy búcsúzáskor arra kérte:
„Reb Mendel emlékezzék meg róla imáiban”, s utána hetente több levél is érkezett tőle,
sok-sok ív tele Tórával [tanítással]. Az egyik levélben azt írta, hogy a váltóláz, ami
amúgy naponta ebben az órában elfogja, a levélírás közben kimaradt, „mert – írta – a
Tóra gyógyulást hoz.”

A pozsonyi rabbi magas, impozáns alak volt, s bár magas tisztének tudata minden
mozdulatában jelen volt s olyan méltósággal lépett fel, mely mindenkivel érzékeltette,
hogy a „Presborgi Ruv” [a pozsonyi rabbi] előtt áll, mégis jólelkű volt, lényének alapvonása
pedig a tiszta jószívűség. Beszédéből áradt a szellem, minden szavában eszesség, s
némelyiknél nem lehetett nem észrevenni, hogy nagy erőfeszítés árán szerezte meg.

Apósom ajánlólevelével felszerelkezve indultam útnak Pozsonyba. Ott megtudtam,
hogy a rabbi ebben az évben is Szliáczban van, így odautaztam. (135–136.p.)

Apozsonyirabbináltettlátogatásleírásaazértisérdekesforrás,mertnemcsaka
„bezárkózóortodoxia”képviselőjéthozzaemberközelbe,debetekintéstadamagabiz-
tosvalláspolitikaiharcosmögöttiember személyesvívódásbais.

Nagyon kedvesen fogadott, mégis elhallgattam előle utazásom okát, hiszen tapintat-
lanság lett volna a gyógyhelyén, ahol gyógyulást és nyugalmat kívánt, kérésemmel zavar-

8 Abrahamsamuelbenjaminszoferrőlvanszó(1815–1871),apozsonyijesivaalapító,chatam
szofer fiáról,akorabeliortodox irányzatvezetőegyéniségéről.http://www. jewishvirtuallib-
rary.org/rabbi-abraham-samuel-benjamin-sofer
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ni. Megmutattam a dokumentumaimat, átolvasta és megjegyezte: „Mindez igen szép, de
ez a néhány sor az apósától többet ér, mint a legszebb haturok. Amióta megláttam őt,
nem megy ki a fejemből. Olyan ember, aki minden oldalról kerek, sehol sem sarkos”
(vagyis sehol nem lehet rajta fogást találni). Nem tudom, sejtette-e, mi vezetett hozzá, de
olyan kedves volt, hogy meghívott, maradjak vele néhány napig. E váratlan, számomra
nagy megtiszteltetést jelentő meghívást természetesen készségesen elfogadtam.

Élvezetes, ma is felejthetetlen napok voltak ezek. A rabbi fiával laktam, a mostani
pozsonyi rabbival, aki akkoriban 18-19 éves lehetett, de már kiváló talmudista, hihetet-
lenül nagy tudásszomjjal. Nem volt rest és felkért, „mondjak neki Tórát”, s csak más-
nap, amikor a rabbi visszatért ugyanarra a témára, vettem észre, hogy lakószobájában,
amit a mienktől csak egy vékony fal választott el, figyelmesen hallgatott minket. Onnan
kezdve óvatosabb voltam a „Tórám” kiválasztásával. (136.p.)

A rabbi hosszú sétákat tett az erdőben. Ezekre elkísértem, és ott, az erdő csendes
magányában olyan közlékeny lett, hogy életének legintimebb részleteit is megosztotta
velem, olyanokat, amikről talán a saját gyerekei sem szerezhettek tudomást. „Nagyon
sajnálom, hogy nem tanultam meg németül” – német alatt a profán tudást értette, álta-
lában – és amikor meglepődve felnéztem, magyarázatképpen hozzátette: „Ha megta-
nultam volna ’németül’, akkor a németség nem jutott volna olyan messzire.” Azt akarta
ezzel mondani, hogy ugyanazokkal a fegyverekkel hatékonyan küzdött volna vallási
haladással. (138.p.)

Alátogatásperszesikerreljárt,errőlschnitzerígyír:
Ott-tartózkodásom ötödik napján elmentem a rabbihoz, hogy elbúcsúzzak és azt

mondtam neki: „Van nálam egy levél az apósomtól a Rebbéhez, benne egy kérés, mely-
nek teljesítését Pozsonyban reméltem. De mivel nem illik visszavinnem a levelet apósom-
nak, most átadom, de a saját kérésemtől elállok. Most pedig, ezer köszönet mindenért.”
El akartam menni, de ő felbontotta a levelet, ránézett a dátumra és megjegyezte: „Igaz,
akkor még otthon voltam. De maradjon még legalább holnapig.” Maradtam, és ezen a
napon olyan témákról beszéltem vele, amik a rabbik speciális tudásához tartoznak.
Másnap reggel egy lepecsételt borítékot adott az apósomnak címezve, melyben az oly
annyira vágyott engedély, a pozsonyi rabbi hatoroja volt. (138–139.p.)

írásaibólkitűnik,hogyschnitzer,akikésőbbközösségénekdöntésenyománmagyar-
országineológ főrabbi lett és írásaibansokszorbeszélnegatívanahazaiortodoxiáról,
annakbezárkózóideológiájáról,igazánahirsch-félemodernortodoxialégkörébenérezte
jólmagát.Ebbenaközegbenkaptaalegerősebbszellemi,intellektuálisbenyomásokat
nevelkedése,alakulóvilágszemléletesorán.nemvolttehátnyitottaradikálisvallásirefor-
mok iránt,maximumakisebb, főleg liturgiaiváltozásokat támogatta,amiegyébkénta
magyarországi neológia nagy részére is jellemző volt.9 schweitzer József így ír róla: „A
főrabbit a zsidó vallásgyakorlat tekintetében a konzervativizmus, de politikai, közéleti
tevékenységébenaszabadelvűségjellemzi.”(schweitzer1983,101.p.).

9 lásdbiró2012ésbiró2016,130p.
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schnitzerkomáromiévei

schnitzer1861-tőltöbbmintötvenévig,haláláigKomárombanműködöttfőrabbiként.
1862.május7-én lépetthivatalba.Közéletiérdemeiközésorolható,hogy1866-ban
kieszközöltetöbbmagyarvádlottfelmentésétahaditörvényszéknél,1867-benpediga
vármegyénélazőkezdeményezéséreszüntettékmegazsidókraolymegalázóesküfor-
mulát,amore judaicot.Errőlígyíremlékirataiban:

Egyik nap meghívást kaptam a városi magisztrátustól, hogy jelenjek meg a hivatal-
ban és eskessek fel valakit. Akkoriban Magyarországon a bíróság még nem vált szét a
közigazgatástól, az igazgatási hivatal a megyében és a városban 1873-ig ellátta a
bíráskodást is. És ha egy zsidónak esküt kellett tenni, rabbit hívtak, hogy emlékeztesse
őt az eskü szentségéről és elmondja előtte azt az esküszöveget, amit még Verbőczy
fogalmazott meg 1514-ben. Ez volt a more judaico, amely sárga foltként bélyegezte
meg a zsidókat a legújabb időkig.

A rabbi általában a metszőt küldte ennek a formalitásnak az elintézésére. Én azon-
ban magam mentem. Kértem az eskü szövegét, ami így hangzott: „Én, N. N. zsidó eskü-
szöm… és ha bűnös vagyok, nyeljen el a föld, ahogy Dátánt és Abirámot is elnyelte, és
ha bűnös vagyok, lepjen el kiütés, ahogy Naamant ellepte” – és egy egész sor hajme-
resztő átok és szitok.

Amikor ezt a borzalmas formulát olvastam, a mélységesen megsértett zsidó szív kiál-
tása akart kitörni belőlem, de beláttam, hogy meg kell őriznem hidegvéremet és a bíróhoz
fordultam: „Mondják meg nekem, uraim, melyik neumannt kell itt érteni?10 Ismerek itt egy
faárus Neumannt, egy kávéházas Neumannt, egy szabó Neumannt és még sok egyéb
Neumannt – ezek közül melyik volt az?” Az urak nevettek. „Hát igen, ezt nem tudjuk
magának megmondani.” (Egyik sem volt a Bibliában járatos) „Nos, amíg nem tudom,
melyik Neumannról van szó, nem tudom előmondani ezt az esküszöveget.”

A magyar ember nem pedáns és nyitott a szabadelvű gondolatok felé, így akkor és
azután minden alkalommal azt az esküformulát mondtam el az eskütevő előtt, amit
magam alkottam meg, és ami az általánossal azonos hangzású. (154.p.)

sokkalradikálisabbanéskevésbéhumoroseszközökkelszüntettemegschnitzeröt
évvelkésőbbamegyénélamore judaicot.

1867 októbere volt, amikor ülésezett a katonai és a civil hivatal vegyes bizottsága,
így számos tábornok és magas rangú törzstiszt, valamint megyei méltóság gyűlt össze
a teremben. Egy, a megye tulajdonában lévő telket kellett a rajta lévő faépítményekkel
együtt az államkincstárnak megvennie, hogy kibővíthessék az erődítmény körzetét.
Értékbecslés céljából több szakértőt meghívtak, köztük egy zsidót, mégpedig az első
budapesti építésifa-üzlet főnökét, Karl Neuschlosst. A keresztény felekezetű szakértő-
ket Ordódy Pál alispán, a későbbi mezőgazdasági miniszter eskette fel. Neuschloss elé
nekem kellett lépnem, kezemben a Bibliával, hogy feleskessem.

Akkor elfogott annak a szégyenletes megkülönböztetésnek az egész nyomorúsága,
amely bennünket, zsidókat évezredek óta megbélyegez, és izgalomtól remegő ajkakkal
a következőt mondtam az egybegyűlteknek:

10 schnitzer élénken írja le a kreatív szójátékot, mely az azonos hangzású neveken alapul:
Neumann – Naaman.
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„Uraim! Még sosem éreztem át olyan fájdalmasan a felekezetemet ért megalázást
és megkülönböztetést, mint most. Látják, minden úriember letette az esküt anélkül,
hogy egy egyházi ember állott volna mellette. És azt az embert, akinek teljes bizalmu-
kat szentelték, kisebbrendűnek gondolják és feltételezik, hogy csak akkor tesz igaz
esküt, ha mellette áll a lelki gondozója? Nem egy mindannyiunk Istene? Akkor hát, alis-
pán úr! Ennél az egy Istennél eskesse fel Neuschloss urat, és meg vagyok győződve,
hogy ő egyedül, a figyelmeztetésem nélkül is átérzi majd az eskü szentségét.”

Zúgó Éljen- és Bravo-kiáltások követték szavaimat, melyeknek hosszantartó sikerük lett.
Ez a tiltakozás nem járt hátrány nélkül számomra. Nem jelentéktelen mellékjövede-

lemtől estem el, hisz minden esküvételnél két gulden járt nekem, de ezt a veszteséget
kárpótolta bennem az a tudat, hogy legalább egy megyében leromboltam a felekezeti
előítéletek kényszer-építményének egyik bástyáját, és én voltam az első, aki ezt a gya-
lázatot lemosta népéről Magyarországon. (155.p.)

schnitzer fontos tényezője volt Komárom város törvényhatóságának. Később az
országosrabbiegyesületelnökeésaXII.községkerületalelnökelett.AMagyarzsidó
lexikonschnitzermunkásságárólígyír:„számoscikkejelentmegkülönbözőlapokban,
hitszónoklataitésalkalmibeszédeitmagyarésnémetnyelvenadtaki.Emlékezéseit
Zsidó Kultúrképek c.alattírtameg(1904).Továbbimunkáimég:Eine Rabbinerwahl;
Der Traum im jüdischen Schrifttum.”(Magyarzsidólexikon1929,774.p.)

PapGáborpüspökéletéről

Pap Gábor életét részletesen tárgyalja Farkas béla szakdolgozata (Farkas 2006),
melyenezazösszefoglalásisalapul.11

PapGábor1827.szeptember10-énszületettVilonyán.édesapjaPapIstván,előbb
vilonyai, később vámosi lelkész, egyházmegyei főesperes, édesanyja oláh Klára. Az
elemi iskolaalsóötévfolyamátVámosonvégezte,utánaPápárakerült.Pápai tanuló
korában1845és1846-banazifjúságírottlapját,aKoszorút,1847-benaVándortszer-
kesztette.ottanitanulmányaibefejeztével1847őszénbécsbement,aholmagánneve-
lőkéntdolgozotthuszárJózsefbárófiamellett.AzÉletképek címűlapbanjelennekmeg
tudósításai, lelkesen számol be a bécsi forradalomról, majd az áprilisban érkező,
Kossuthvezettemagyarküldöttségfogadtatásáról.októberbenismétrészeseazújabb
bécsi forradalomnak. Tevékenysége nyomán a keresettek listájára is felkerül, ezért
„inasruhában”kénytelenmenekülni.

hazatér, önkéntesnek jelentkezik, novemberben belép a honvédek közé. Guyon,
majd amagyar szabadságharc végéig Kmetty György hadtestében szolgál. A bukás
utánelfogják,kiszabadulásautánfolyamatosmegfigyelésalattállegészen lelkésszé
avatásáig. lelkészi tevékenységének állomásai: 1851-ben balatonudvariban időközi
lelkész; rendes lelkészi hivatalt viselt Arácson1852márciusától 1854. novemberig,
balatonudvariban 1858 júliusáig, litéren 1864 júniusáig, majd Vörösberényben és

11 AzéletrajzialapadatokmegtalálhatóktovábbászinnyeiJózsefMagyar írók élete és munkái
c.kézikönyvben.
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Vilonyán.„1859-benélénkrésztvettaprotestánsok jogaitmegtámadópátenselleni
mozgalomban,melynekaveszprémiegyházmegyébenegyikvezérevolt–írjaszinnyei
–, de munkás része volt a Veszprém-vármegyei honvédegylet megalapításában is,
melynek jegyzője s később elnöke lett.” 1868-ban választják meg az egyházmegye
esperesévé.1873.május13-ánadunántúlihelvéthitvallásúegyházkerületfőjegyzőjé-
nek,1874.június1-énpedigszuperintendensénekválasztotta.szeptember20-ánfog-
laltaelpüspökiszékétKomáromban,ahol1878-tólvoltlelkész.szuperintendensként
azespereskéntmegkezdettügyeketmagasabbszintentudtaképviselni.Püspökkénta
főrendiháztagja,„annakülésein,különösenapolgáriházasságisegyházpolitikaiviták-
ésszavazásokbanbuzgónrésztvett”,olvashatószinténszinnyeinél.Kiálltaz1868-as
vallásügyitörvénymellett–ezmintegymegelőlegezikiállásátahíres1895-összavazá-
son,melyrőlmégleszszó.1895.november2-ánhunytelKomáromban,temetésekor
asajátjánkívülmásegyházakképviselőiisnagyszámbanbúcsúztaktőle.

Akétegyházfibarátsága

schweitzer József így fogalmazott e barátságról: „A püspök országgyűlési képviselő,
főrendiházitagakorpolitikaiésteológiailiberalizmusánakegyikjellegzetesmegsze-
mélyesítője. személyes vonzalommal párosult közéleti nézetazonosság kovácsolta
erőssé,megbonthatatlannábarátságukat.”(schweitzer1983,101.p.).PapGáborígy
írtschnitzerárminhozegyikújéviüdvözletében:„A közügyek terén sokszor találkoztunk
egy és azon szent ügynek, az emberiség szent ügyének védelmezésében”. E sorok
keletkezési dátumátschweitzer József–mivel a forrást kiadóperiodika semnevezi
meg–az1892–95közöttiidőszakra,apüspökéleténekutolsóéveireteszi.

nézzükmegnéhánykiemelkedőtettét,hiszenelsősorbanPapGábornemescsele-
kedeteirőlvanszóazsidóságérdekében,gesztusairólazsidóságirányában,melyekről
schnitzeremlékirataibankiemeltenszól.Elsőkéntapüspökfellépésérőlazantiszemi-
tizmusellen:

A tiszaeszlári vérvád idején – írjaschnitzer –, amikor még intelligens emberek is hit-
tek a vérvádban (élükön a hírhedt Molnár Jánossal, akkori városi pappal, ma a
„Néppárt” vezetőjével), Pap Gábor, a nemes református püspök – kinek emléke áldott
marad – nagyon sokat tett polgártársaink kedélyének megnyugtatására. Egész idő
alatt – ahogy azt velem közölte – „minden vasárnap délután bibliatanulmányt tartott
Eszter könyvéről, hogy közössége Hámán példáján megtanulja, mily végzet éri azokat,
akik gyűlölik és üldözik a zsidókat”. (179.p.)

Egymásikesetis,néhányévvelkésőbb,apüspökemberszeretetéről,azüldözöttek
mellettifellépésérőltanúskodik.olyanesetben,amikornemközeli ismerőseiről,még
csaknemisamagyarországizsidókrólvoltszó.

1891-ben az egész civilizált világot rémület és megvetés fogta el ama szívszorító
szenvedés és elviselhetetlenül borzalmas üldöztetés láttán, ami Oroszországban érte a
zsidókat. Ezreket üldöztek el házukból és udvarukból, ki a nagyvilágba, kezükben a ván-
dorlás koldusbotjával. Ekkor feltámadt bennem a gondolat, hogy e szerencsétlenek
számára zajló gyűjtés különösen sikeres lenne, ha egy nagy keresztény egyházfi intéz-
ne felhívást az ügyben. A jó Pap püspökünkre gondoltam. De nem akartam közvetlenül
hozzá fordulni, mert drága, odaadó barátom volt, és tudtam, hogy kérésemre rögtön
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íróasztalhoz ülne, hogy megírja a kért felhívást. Hisz amikor 1887-ben huszonöt éves
szolgálati évfordulómat ünnepeltem, s ő egy nappal korábban, egy egyházi ülés miatt
Budapesten tartózkodott, Tisza Kálmán miniszterelnök és főtanácsos kérésére, misze-
rint maradjon még egy napot, mert nagyon sürgető egyházi ügyeket kellene elintézni,
azt válaszolta: Nem, Excellenciád! Holnap ünnepli évfordulóját „a mi rabbink”, otthon
kell lennem. (179.p.)

Semmiképpen sem akartam tehát nyomást gyakorolni rá – folytatjaschnitzer –,
még barátságunk okán sem. Amit tesz, azt tegye spontán módon, jól átgondolva. Ezért
közös barátunkon keresztül – TubaJánoskomáromifőjegyzőrőlvanszó,írjaschweitzer
JózsefcsohányJánoskutatásairatámaszkodva–tájékoztattam őt a dologról, anélkül,
hogy szóba került volna a nevem. Már másnap elküldte nekem felhívását „Komárom
város emberségesen érző polgáraihoz” címmel, egy írás kíséretében, melyben ez állt:
„Most vendégeim vannak, és tényleg nem volt időm arra, hogy átnézzem. Javítsa ki és
változtasson rajta esetleg, saját belátása szerint.” Majdnem a felét ki kellett húznom,
mert még nekem is túl soknak tűnt. Csak egy passzust szeretnék kiemelni:

„Emberként fájdalmas érzéssel gondolok arra a rettenetes szenvedésre, amelybe
embertársaik az orosz zsidókat, saját polgártársaikat taszították. Keresztényként szé-
gyenpír ég arcomon, amikor arra gondolok, hogy akik kereszténynek nevezik magukat,
ily embertelenül és a szeretetet parancsoló keresztény tanítással ellenkezve járnak el
egy olyan vallás híveivel szemben, melynek talaján állt a kereszténység bölcsője, mely
vallásra mi is, mint az isteni kinyilatkoztatás alapján állóra tekintünk, és amellyel kap-
csolatban a Megváltó kijelentette, hogy nem azért jött el, hogy törvényeit eltörölje,
hanem azért, hogy megerősítse.” A felhívás „egy itteni lapban” (a Komáromi Lapokban)
jelent meg, ő (a püspök) pedig 20 guldennel megkezdte a gyűjtést. Gondoskodtam róla,
hogy ezt a felhívást, „az igazi keresztény tolerancia eme oklevelét” mindenhol terjesz-
szék.” (180.p.)

schweitzerJózsef írásábanmagyarországi németnyelvű sajtó szerepelminta ter-
jesztésfóruma.érdekeslennetudni,ténylegkihagyta-eschnitzer(ésmiért)amagyar
nyelvűsajtót?nembízottbenne?Féltanegatívhatástól,s30évmúlvadiszkrétenhall-
gatottróla?A világ minden lapja –folytatjaschnitzer–sokszorosította és felmagasz-
taló vezércikkeket közölt. Neki azonban, a jó püspöknek, el kellett viselnie az erőteljes
támadásokat és még saját lelkészgyermekeinek rosszallását is. Amerikából az ottani
klerikusoktól érkeztek nevére a mocskos pamfletek. (180.p.)

Ez azonban nem akadályozta meg őt abban, hogy néptársaink egyenjogúságáért a
szó szoros értelmében az életét áldozza –fogalmazschnitzer.Mirőlisvanszó?Talán
PapGáborlegjelentősebbtörténelmitettérőlavallásiemancipációterén:döntőjelen-
létérőlazsidóvallásrecepciójáróltartottfelsőháziszavazássorán.

IsmétcsohányJánostidézischweitzerJózsef,amikormegemlíti,hogyországgyűlési
képviselőkéntPapGábormáraz1875–78-asciklusbanjavaslatottettaképviselőházban
azsidóvallásegyenlősítésére.Akérdéshosszúévekenátfoglalkoztattaaközvéleményt.
Amagyarreformátusegyház1892–95közötterőteljesentámogattaazsidóvallásrecep-
ciójánakügyét(lásdmégcsohány1996).smostismétschnitzertidézem,akimegindító
részletgazdagsággalidézifelazeseményeketakorfelfokozottpolitikaihangulatában:

1895 októberében a felsőházban kellett tárgyalni a zsidó vallás – a képviselőház-
ban már elfogadott – recepciójáról. Az arisztokrácia gátlástalan agitációt indított a tör-
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vény ellen, Bécsből külhoni mágnások egész serege érkezett, akik mindeddig sosem
gyakorolták a törvényhozás jogát, és a törvénytervezet elfogadása igencsak kétséges-
sé vált. Ekkor a püspök, mint a felsőház tagja, zsidó orvosa kifejezett tiltása ellenére
felkelt betegágyából, és Budapestre utazott. Itt a barátai, akiket nyugtalanított szenve-
dő kinézete, felszólították, hogy azonnal utazzon haza. Ő azonban nem tágított, és való-
ban csak neki volt köszönhető, hogy a tervezetet elfogadták. Szavazategyenlőség volt
(107-107), így az elnöknek kellett döntenie – s ő a törvény mellett szavazott. Ha nem
lett volna ott a püspök, a tervezetet egy szavazattal elvetették volna. A jó püspök halá-
los betegen érkezett haza, és néhány nappal később kilehelte nemes lelkét. „Áldott
legyen a jámbor ember emléke”. (181.p.)

sezzelaz„emléklappal”zárjaschnitzervisszaemlékezésétbarátságukról.Avissza-
emlékezést, melyet, idézem: egy püspöknek, egy valóban „jó pásztornak” ajánl hű
barátságul és kegyelettel.

Eszépbarátságemlékenemhalványultelteljesen:akeresztény-zsidópárbeszéd
apropójántöbbszörfelidézték,12 saPapGáboremlékére–halálának120.évfordulója
alkalmából,2015novemberében– rendezettkomáromikiállításnak is témájavolta
kétegyháziszemélyiségkapcsolata.13 Kapcsolatuktörténeteimmáronazegyikfélrész-
letesleírásábananagyközönségszámáraishozzáférhetőésolvasható,spéldávalszol-
gálhatakéseiutódokszámárais.
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MIhály rIszoVAnnIJ
ThE FrIEndshIP oF árMIn schnITzEr And Gábor PAP In ThE lIGhT oF schnITzEr´s MEMoIrs

My paper, based on the memoirs of ármin schnitzer—recently published in
hungarianaswell—presentstherelationshipandfriendshipoftwo19thcentury
churchmenboundtoKomárom:neolograbbiárminschnitzer,andbishopofthe
reformedchurchGáborPap. TheoriginalGerman-language recollectionswere
published inVienna in1904 (JüdischeKulturbilder.Ausmeinemleben) in the
genre„scenesoflife”,typicalofitstime.Then,almostonehundredyearslater,in
2015, the Jewishcommunity inKomárnopublished thememoirsagain, in the
localhungarianandslovak. In the firstpartof thepaper,basedon theabove
mentionedreminiscences,Ipresentthecareerofárminschnitzer,inparticularas
regards his self-reflection on the Jewish communities of hungary standing
“betweentwoworlds”inthetimesofemancipationandmodernization.Afterthis
I analyse the chapters of the book devoted to the friendship of the two
churchmen.
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GAucsíK IsTVán

Akisebbségimagyarszövetkezetiközpontok
kérdéseakétvilágháborúközötti

csehszlovákiában1

IsTVán GAucsíK

TheQuestionofthecooperativecentresofthehungarianMinorityinczechoslovakiabetweentheTwoWorld
Wars

Keywords:nationstate,economy,cooperativepolicy,cooperativecentres.

Akétvilágháborúközöttisérelmijellegűcsehszlovákiaimagyarszövetkezetipublicisz-
tikában,defőlegamagyarországiszövetkezetpolitikaiértékelésekbeneluralkodottaz
anézet,hogyazetnikaialapúmagyarszövetkezetiközpontokalapításaacsehésszlo-
vák szövetkezeti elit falanxába ütközött. Ez igaz, de a kérdéskörmindenféleképpen
árnyalhatóéscseppetsemfekete-fehéroptikánkeresztültanulmányozható.

A kisebbségimagyar szövetkezeti rendszer fejlődésének problémáját döntően az
határozta meg, hogy a rendszer kevésbé differenciálódott, innovatív jellegű típusok
csakelenyészőmértékbenjöttekbennelétre.Afogyasztási,hitel-,mezőgazdaságiés
ipariszövetkezetekesetében,atöbbségmagyarságpolitikájánakkövetkeztében,nem
alakulhatottönigazgatómagyarszövetkezetiközpont,amelyamagyarpénzintézetek
feléa tőkeátviteltésakülönbözőkölcsönügyleteketbonyolítottavolna le,aszakmai
tanácsadást és revíziót végezte volna, illetve amezőgazdaságban, az iparban és a
kereskedelembenalapítótevékenységetvállaltvolna.

Akisebbségimagyarszövetkezetiközpontoklétrehozásáratettkísérletekazonban
mindjártahatalomváltástkövető,kaotikusévekbenkimutathatók(optimálisesetbena
hangya,szlovákiaivagyonánakátmentéseérdekében,ilyeneketistámogatottvolna).A
Központiszövetkezet(Ksz,Ústrednédružstvo)válsága,kezdetbenkiépítetlenszerve-
zeteacsehpolitikaitámogatásellenéregyorsanéletrehívtaaszlovákiaiszövetkezeti
rendszeregészereformjánakagondolatát,sőtaKszaszlovákagrár-éskatolikuspárt-
politikaicsatározásoktárgyávávált.

Ahangyafigyelemmelkísérteaszlovákiainemzetiségihangoltságúközpontalapítási
törekvéseket,melyekaKsz-telvileggyengíthették,ésadecentralizációterősíthettékvolna.

1 Atanulmányakövetkezőkutatásiprogramkeretébenkészült:historickýústavsAV–APVV-
14-0644Kontinuityadiskontinuitypolitickýchaspoločenskýchelítnaslovenskuv19.a20.
storočí.
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Ahangyainformációiszerintnemzetiségialaponkülönültekvolnaelaszövetkezetiközpon-
tok.Egymagyarszövetkezetiközpontfelállításabizonytalanvolt,mígTurócszentmártonban
szlovákalakultvolna,ésmégegyruténközpontgondolatamerültfel.2

Atervezettmagyarszövetkezetiközpontmindenbizonnyalaszent-IványJózsefáltal
forszírozott, komoly kisebbségi magyar politikai hátszelet élvező szlovenszkói és
ruszinszkóiszövetkezetekszövetségevolt.Annakellenére,hogynemzetiségialakulat-
nakszámított,aszövetkezetiszférahatalomváltástkövetőválságáraadottreakciónak
istekinthető.VándorKároly,anagyszombatikirendeltségvezetője–akiahangyakép-
viseletébenrésztvettaszövetség1920.december10–11-iótátrafüredikongresszu-
sánapatinásGrandhotelban–beszámolójábanakövetkezőképpenszóltaszervezet
céljairól: „Irányítást adni a szövetkezeteknek, terjeszteni a szövetkezeti mozgalmat,
kapcsolatot létesíteni az elszigetelten sínylődő szövetkezetek között, és kapcsolatot
találniaszlovenszkóiésavilágszövetkezetipiacán.”3

szent-Iványakongresszusrameghívtaaszudétanémetekrégimúltravisszatekintő
ésnagybefolyásúgazdaságiszervezetének,aszudétanémetidentitás4 egyiktámoga-
tójának, a prágai székhelyű csehországi német Mezőgazdasági szövetkezetek
Központi szövetségének (zentral-Verband der deutschen landwirtschaftlichen
böhmen)azelnökét,JosefMayert.5 Akongresszuselőtt,december9-énbizalmasmeg-
beszélésrekerültsorMayer,szent-Iványésmásokközött.Vándorkülönmásfélórás
tárgyalástfolytatottvele.

Abeszélgetéssoránkiderült,hogyMayertájékozottvoltahangyaháborúutánihely-
zetéről. (Előtte jelezte, hogyaháborúalatt, amikor egy katonai transzport tagjaként
hosszabbansárospatakonidőzött,megismerkedettasárospatakiszövetkezetvezetői-
vel.Asárospatakiakaszövetkezet„örökös”díszelnökévéválasztották.)Mayerszerinta
szlovákiai szövetkezeti rendszerműködési zavarainak kizárólagos felelőse a 210-es
számútörvény,illetveazokmegalkotói.Úgynyilatkozott,hogy„[Az]államifelügyeletnek
nemszabadaszövetkezetekfölötturalkodni,nemszabadazokfüggetlenségétésönál-
lóságátkorlátozni,hanemellenkezőleg,azonkelllenni,hogyaszövetkezetekszabadon
terjeszkedhessenekésmindenkülsőbehatástólmententeljesíthessékhivatásukat”.6

2 Magyarnemzetilevéltárországoslevéltára(Mnlol),z795,27.cs.95.t.Promemoriaa
magyarszövetkezetiközpontokésacsehekáltalmegszállottterületekenlévőszövetkezetek
közöttikapcsolatrendezésetárgyában.

3 Mnl ol, z 795, 27. cs. 95. t. Jelentés a szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezetek
szövetségénekmegalakításáról(1920.december22.).

4 Többmint70csehországinémet társadalmi,kulturálisésgazdaságiszervezet–köztüka
szóban forgó szövetkezeti központ – hozta létre a nemzeti önsegélyt felkaroló
sudetendeutscheVolkshilfenevűernyőszervezetet1934-ben.balcarová2013,305.p.

5 Mayer, Josef (1877–1938) politikai tapasztalatot a tartományi országgyűlésben szerzett
1908–1913 között. A birodalmi országgyűlésben 1910-től politizált az államfordulatig. A
német agrárpárti tömörüléshez tartozott. csehszlovákiában 1920–1925 között a német
agrárpárt,abundderlandwirteparlamentiképviselőjevolt.

6 Mnl ol, z 795, 27. cs. 95. t. Jelentés a szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezetek
szövetségénekmegalakításáról(1920.december22.).
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Mayer,„aszövetkezetinagyvezér”–akiVándorramélybenyomásttett–aszövet-
kezeti törvénymódosításáhozmegígérteanémetagrárokszavazatait.szent-Iványék
törvényjavaslatát„apolitikaitényezőkkölcsönöstisztázásamellett”támogattákvolna
aprágaiparlamentben.

Vándorazértekezletenmagyarulésnémetültartottelőadásábanahangyaszlová-
kiai vesszőfutásának az okait és következményeit világította meg. Kiemelte a
szövetkezeteknemzetköziszövetségénekállásfoglalását,mely„aszlovenszkóiszövet-
kezeti téren sajnálatosan tapasztaltakat nemzetközi sérelem tárgyává teszi”.7 A
szlovenszkóiésruszinszkóiszövetkezetekszövetségéneklétrehozásátüdvözölte.

szent-Iványterjesztetteelőahatározatijavaslatot,melyakövetkezősarkpontokat
tartalmazta:1.Aszövetségmegalakítását,2.Előkészítőbizottságfelállítását12taggal,
mely a szervezet alapjait lerakja, és a Ksz-szel megkezdheti a tárgyalásokat, 3.
Javaslatkidolgozásáta210-estörvénymegszüntetéséreésújtörvénymegfogalmazá-
sára,4.JavaslattételtazújszövetkezetitörvényhatálybalépéséigaKszalapszabályá-
nakésüzletvitelénekamegváltoztatására,hogyazönkéntesbelépésekrelehetőséget
nyújtson. Ezeket azonban a szövetség külön megtárgyalja, 5. A szövetség a
szövetkezeteknemzetköziszövetségébetagulkívántbelépni.

Vándor rákérdezett szent-Iványnál, hogy a politikai akció esetleges sikere esetén
hogyantervezimegoldaniaszövetkezetekáruellátásátésfelülrőltörténőellenőrzését,de
kitérőválasztkapott:„alakuljonahelyzetbármiképpis[...]aszövetkezetiéletbefeltétlenül
beleplántáljaahangyaszellemét”.8 Ahangya-hivatalnokugyanakkorjózanmértéktartás-
salfogadtaakezdeményezést,hiszenacsehszlovákállamnakjóvákelletthagyniaaszö-
vetségalapszabályait.Atulajdonképpeniirányelvekcsakutánaváltakvolnaláthatóvá.9

7 Mnl ol, z 795, 27. cs. 95. t. Jelentés a szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezetek
szövetségénekmegalakításáról(1920.december22.).

8 uo.
9 uo.Azértekezleten76szövetkezetimegbízottvettrészt.Adokumentumakövetkezőket,min-

denbizonnyal csaka fontosabb személyeket sorolja fel: szent-Ivány József (beje),Kovács
Kálmán(szent-Iványtitkára),JosefMayer(cheb),dr.PattantyúsábrahámMárton(Trencsén
megyetiszteletbelifőorvosa,Illava),dr.szirányidezső(ügyvéd,földbirtokos,csetnek),nitsch
Artúr(földbirtokos,Kakaslomnic),bresztovszkyJózsef(anyitraMegyeiGazdaságiEgyesület
titkára,nyitra),GálIstván(aGömör-nógrádMegyeiGazdaságiEgyesületszerkesztő-titkára,
rimaszombat),Perényi lászló (plébános,Pelsőc),csaposGéza (plébános,nagylég),hefty
GyulaAndor(tanár,aKarpathenpostszerkesztője,Késmárk),dr.oláhzoltán(várositisztvise-
lő,Kassa),AntónyPál(földbirtokos,Kövi),GurszkyJózsef(vállalkozó,Kassa),MolitorViktor
(gyáricégvezető,Kassa),bartaldezső(tanár,Özörény),nagyFerenc(aKözpontiszövetkezet
tisztviselője, Pozsony), Kravjánszky József (gépész, Korompa), luk rezső (földműves,
szőgyén), Palcsik Jenő (kántortanító, Perény), heskórezső (tanár, Késmárk), Glatz János
(kisbirtokos,Kakaslomnic),Glatzsamu (kisbirtokos,Kakaslomnic), lauff Ede (kisbirtokos,
Kakaslomnic),FeketeIstván(építész,losonc),VándorKároly(ahangyanagyszombatikiren-
deltségének vezetője, nagyszombat). Az, hogy ott volt nitsch és még két német nevű
Kakaslomnicról,arrautal,hogyaszepesinémetPártmárittisegyüttlépfelamagyarokkal.
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Anagyszombatikirendeltségazonbannemvárhatottazoptimálispolitikaikonstel-
lációra.Gazdaságisúlyaéshálózataelevemegelőlegezték,hogyaszlovákgazdasági
szervezeteküzletipartnerkénttekintsenekrá.10

Anagyszombatikirendeltségkonkrétszlovákajánlatotkapott1921augusztusában
ahelyiszlováknagybaniFelvásárlóTársaságtól(slovenskáveľkonákupnáspoločnosť)
fúzió tárgyában. A szlovák szervezet mögött a tőkeerős, számos fúziót lebonyolító,
expanzióra berendezkedő, nagyszombati székhelyű Gazdasági bank (hospodárska
banka) állt.11 Ahangya vezetősége nem ismerte a vállalatot, ezért Vándortól kértek
információkatésutasítottákőt,hogyszent-IványJózsefvéleményétiskérjeki.12

Vándorpozitívjelentéstküldöttaz1919novemberébenalakult,egymorvatisztvise-
lő,VencelPodanýáltalvezetett„tótszínezetű”,depolitikamentestársaságról.Azigaz-
gatóságbanésafelügyelőbizottságbannagyszombatiéskörnyékbelikereskedőkfoglal-
takhelyet.A társaság„különösenaszövetkezetek felégravitál”,ezért–aKszhelyi
fiókjávalszemben–olcsóbbanadjaáruit.Vándorszerintahangyaszámáraazonban
azértisérdekesvoltavállalkozás,mertszövetkezeteketalapíthatott.

Már régóta foglalkoztatta Vándort egy érdekközösség kialakításának gondolata.
Errőlatervérőlésafelvásárlótársaságvezetőjével,Podanýval,bruckmayerGézahelyi
fűszerkereskedővelésigazgatóságitaggalésaGazdaságibankigazgatójával,Ľudovít
Kraiccal13 folytatottpuhatolózótárgyalásróltájékoztattaahangyaigazgatóságát.

Azigencsakmerészszlovákelképzelésahangyaszlovákiaiszövetkezeteinekátvé-
teléveléspénzügyitámogatásávalszámolt,tekintetnélkülarra,hogyaszövetkezetek
csatlakoztak-eaKsz-hezvagysem.Afelvásárlótársaságbiztosítottavolnaazáruellá-
tást, nagyszombati raktárát kirendeltséggé fejlesztette volna, és a rekompenzációs
üzleteket a hangyával bonyolította volna le. Ezenkívül segítette volna a hangya
csehszlovákiaiipariéskereskedelmiüzleteit.Atársaságazévinyereségébőlkölcsönö-
senelfogadott kulcs alapján részesedést is nyújtott volna.hozzájárult volna, hogy a
hangyaegy-egypolitikailagnemexponálttagotdelegáljonazigazgatóságábaésafel-
ügyelőbizottságba.

Aszlovákjavaslattehátgazdaságiéskereskedelmielőnyökkölcsönösbiztosításáról
szólt.

Vándorborítékoltaszent-Iványvéleményét:„Miutánteljesentájékoztatvavagyoka
szlovenszkói általános helyzetről és a viszonyokról, és igen jól ismerem szent-Ivány
Józsefnekamúltbankövetettpolitikáját,márelőresejtemazadandóválaszt,amely
alighafogjahelyeselniafelmerülttervmegvalósítását.Félőugyanis,hogyszent-Ivány
Józsefazonanézetenlesz,hogymiezzelalépésselaszövetkezeteketkivételnélkül

10 Anagyszombatikirendeltséggelésahangyaterveivelrészletesenfoglalkoztamegyikelőző
tanulmányomban.Gaucsík2015,3–25.p.

11 Mnlol, z 795, 27. cs. 95. t. A slovenská veľkonákupná spoločnosť levele ahangyának
(1921.augusztus25.).

12 Mnlol,z795,27.cs.95.t.AhangyafőtitkárságánakleveleVándorKárolynak(1921.szep-
tember3.).

13 Ľudovít Kraic szintén nagyszombati volt. Először főkönyvelő, majd igazgatósági tag lett a
pénzintézetben.Národnie noviny,1918.szeptember5.3.p.
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elcsehesítjük,holott–mintaztmárjeleztem–ittenszigorúankörülhatárolandóelvek
alapján,úgyamagyar,mintanémetés tótszövetkezeteknekmindenelnyomatástól
mentfelsegítésérőlvolnaszó,amihezahangyaazerkölcsitámogatástadja.”14

Anyereségbőlvalórészesedés,tekintettelacsehszlovákkoronastabilitásáraésjó
árfolyamára csábítónak tűnt. Ellenben Vándor egy komoly akadályt nem titkolt el. A
magyarszövetkezetekésahangyaellensége,KarolMedveckýaGazdaságibankigaz-
gatóságábanült,ésafúziótmindenbizonnyalmegtorpedóztavolna.ĽudovítKraicúgy
nyilatkozott,hogyaszlováknagybaniFelvásárlóTársaságbankomolyrészesedésselbír
apénzintézet,ésezellenMedveckýnemtehetsemmit.

Vándorszerintatárgyalásoknemárthattakahangyának,mertazállamfordulattól
elteltháromévutánvégreaszövetkezetekhelyzetejavulhatottvolna.Felmerültaszlo-
vákcégbentőkerészesedésmegvásárlásais,deacsehszlovákiaihangya-vagyonsor-
sánakbizonytalanságamiattnemvoltérdemesbefektetéseketeszközölni.15

AVándor-féletervtöbbproblémátvetettfel.Elsőlátásralukratívüzletnektűnt,ésa
tőkeérdekeltségbiztosíthattavolnaahangyajelenlététaszövetkezetiszférában.Eza
jelenlétazonbansokkalszűkebbmezsgyénmozgottvolna,mivelaszövetkezetihálóza-
totaszlovákközpontirányítottavolna.AGazdaságibankMedveckýnevévelfémjelzett
magyarellenesbeállítottságapedigahosszútávúhitelezéstveszélyeztette.Ahangya
1921-benmégmindiganagyszombatiérdekeltségenkeresztülésaszlovákiaiszövet-
kezetekkel szembeni vagyoni követelései útján maradhatott gazdasági tényező
szlovákiában.Eztazadutavezetőségnemadhattakiakezéből.Akisebbségimagyar
politikaszemébenpedigapartikulárisérdekeketkövetőháttéralkuegykonjunkturális
célokkalalapítottszlovákvállalkozássalahangyaszámáradehonesztálókövetkezmé-
nyekkeljártvolna.Abudapestihangya-vezetőségpozíciófeladásaazállamközigazda-
ságitárgyalásokkereteinbelüliérdekvédelmétgyengíthette.Aforrásokfényébennyil-
vánvaló,hogyazegyüttműködésrenemkerültsor.

AdélirégiókbanazországosKözpontihitelszövetkezetésahangyahálózatainaka
felbomlásával a kisebbségi magyar regionális szövetkezeti központok alapításának
tervemerült fel.Akisebbségiszövetkezetikezdeményezések természetszerűlegkap-
csolódtakamagyarpolitikához,annakisfőlegakisgazdapárti-nemzetivonulatához.

AGazdákországoshitelszövetkezeténekgondolataakisebbségigazdaságiérdek-
védelemegyiklegjelentősebbintézményében,aszent-IványJózsefpolitikaitámogatá-
sát élvező és Fodor Jenő16 szakmai irányítása alatt működő Gömör-nógrád Megyei

14 Mnlol,z795,27.cs.95.t.VándorKárolyjelentéseahangyának(1921.szeptember15.).
15 uo.
16 FodorJenő(1882–?)földbirtokos,politikus,publicista,gazdaságiszakember.1903-banaz

Arad Vármegyei Gazdasági Egyesület segédtitkára, 1906-ban a Gömör-Kishont Vármegyei
GazdaságiEgyesülettitkára.Azállamfordulatutánmegszervezteakisgazdapártgömöriszer-
vezetét,szerkesztetteapártlapját,aBarázdát.AMagyar Gazda felelősszerkesztője.1925
utánaMagyarnemzetiPártmezőgazdaságiszakosztályátvezette,amelyagazdákszakkép-
zésévelfoglalkozott,sapártalelnökevolt.szent-IványJózsefközelimunkatársa,asajó-völ-
gyiGazdaságiEgyesületalapítója,aszlovákiaimagyargazdaságiszervezetépítéslegkoncep-
ciózusabb személyisége. Tevékenyen részt vett a dél-szlovákiai Gazdasági Egyesületek
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GazdaságiEgyesületbenmerültfelaz1921.augusztus5–6-ántartotttornaljaiésrima-
szombati értekezleteken.17 A hitelszövetkezetet 1921. augusztus 30-án alapították
rimaszombatban.

AkülönutasmagyarszövetkezetszervezésazonbanaKszrosszallásátváltottaki,
amelygömöriésnógrádipozícióinakelvesztésétől,különösképpenahitelszövetkeze-
tekelvesztésétőltartott.AKszazirányábamegfogalmazottmagyarkritikátelutasítot-
ta.Aszövetkezeteketnikaielkülönülését–főlegmagyartekintetben–dezintegratívnak
tekintette,deazáltalahangoztatott„nemzetekfeletti”szövetkezetiközpontnimbusza
agyaglábakonállt.AKszaszervezeti,nemzetiségiésanyagiproblémákleküzdéséről
biztosítottaarégiómagyarságát:„haszűkekismégakereteksvannakiskívánnivalók,
azok[ok]nemazelnökségben,hanemrészbenazanyagi,részbenaszellemierőkhiá-
nyábantalálhatók,másrésztpedigabban,hogya jogésönérdekellenéreslovensko
népei külön-külön csoportokba tömörülve törekednek azonos cél felé. Az anyagi és
szellemihiányokelhárításábanvállvetveküzdazustr.druzstvoésa földmívelésügyi
minisztérium, s éppen az utóbbi leküzdésében egymás után alkalmazzák a jobb
magyarerőket,éspedigolyantisztamagyartisztviselőket,kikalig-aligtudnakszlová-
kul,skiknekmindegyikemagyarnemzetiségetdiktáltbetörzskönyvébe.”18

AKszállásfoglalásaazonbannemtántorítottaelazalapítókat.Alapítói,bárnyíltan
nem fogalmazhattákmegaz oktrojált 210-es szövetkezeti törvény szerint, de régiók
felettimagyarhitelszövetkezetiközpontnaktartották:„Főpénztárunkrimaszombatban
lesz elhelyezve, ezenkívül mindenütt, ahol a megfelelő érdeklődést megtaláljuk, az
egyes gócpontokon fiókokat állítunk. A községekben, ha annak szüksége fennforog,
ügynökségeketlétesítünk,azonkívülkirendeltségek,megbízottak,üzletszerzőklesznek
az ország minden részében, akik a nagyközönség rendelkezésére fognak állani.
szervezetünketannyirakikellépítenünk,hogy jóformánmindenkiamagafalujában,
sőtasajátházábanintézhesseelahitelszövetkezettelvalódolgát,ésmégsemállítunk
önállókisszövetkezeteket,nehogyaszéttagoltságbólszármazóhibáinkmeglegyenek.
Minemsokkisszövetkezetetakarunkállítani,ezta210-escsehszlováktörvénysem
engedimegnekünk,deegyetlennagyéserőshitelintézetet,amelyikmégismindenütt
ottvan,aholsegítenikell.”19

Ahitelszövetkezetolcsóhitelnyújtásávalésaforgótőkebiztosításávalagazdákatés
iparosokatkarolta fel.Aszövetkezet támogatásáraszövegezett felhívásban található
szlogen,„apénznekhatalmarendelkezésünkrenemáll”aterménykereskedelemkriti-
kájárólszólt.Ahiteleketamezőgazdaságiésipariüzemekfenntartásánakelősegítésé-
re,termények,áruk,állatokvásárlására,kézizálograésváltókranyújtották.Aszövet-

szövetségének létrehozásában, amely 1937-ben a többi regionális gazdasági egyesületet
tömörítette.AzelsőbécsidöntésutánazországosMagyarGazdaságiEgyesületalelnöke,az
országosFöldhitelintézetigazgatóságitagja.

17 Gazdasági Szemle,1921.augusztus15.4.p.
18 Gazdasági Szemle,1921.augusztus15.4.p.
19 Mnlol,z795,27.cs.95.t.A„Gazdákországoshitelszövetkezetének”rövidismertetése,

Felhívás!
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kezetmezőgazdaságiésipariüzemeklétesítését,földbérletekésárubeszerzésekmeg-
szervezését,illetveértékesítésétiscélultűzteki.Váltókvisszleszámításávalisfoglalko-
zottvolna.Együzletrészértékét200csehszlovákkoronábanhatároztákmeg.Ahitel-
szövetkezetpolitikamentességéthangsúlyozta.Atagságibáziskiépítéseérdekébena
szlovákésnémetgazdákatisbelépésrebuzdította.20

Azalapítóknévsorajelezte,hogyaszövetkezetigyekezetttúllépniagömöriésnóg-
rádirégión,ésazIpoly,Garamészsitvamentividékeken,tágabbandél-szlovákiában
isműködnikíván.21

AGazdákországoshitelszövetkezeténekállamielismerésérőlnemállnakrendelke-
zésünkreforrások,deaGömör-nógrádMegyeiGazdaságiEgyesületelleniállamifellé-
pésésakésőbbibetiltás,majdper22 fényébenkicsiavalószínűsége,hogyaKszkon-
kurensekéntalapszabályaitjóváhagytákvolna.

Az1920-asévekelejénpolitikainyomásgyakorlássaltervezettmagyarszövetkezeti
központokterveimerültekfel.Acsehszlovákállamezeketnemengedélyezte;aKsz,
valamint a cseh és szlovák agrárok pozícióját kívánta megerősíteni. A kisebbségi
magyar fogyasztási szövetkezeteket összefogó mozgalom centralizációja, a hanza
szövetkezeti áruközpont (hszá) 1925-ösmegszületése egyszerre tekinthető szeren-
csésgazdasági-kereskedelmikonstellációnakésakorábbi–aKsz-szelegyüttműkö-
déstszorgalmazó–tervekbeérésének.

AnagyFerenc23 nevévelfémjelzettdél-szlovákiaiközpontalapításelsőkezdeménye,
egybenalegfontosabbstratégiaicélokmegfogalmazásamég1923-hozkötődik.nagy
1923.február10-énküldteel17Galánta-környékiszövetkezetnekegyközponttervét.24

Alegfontosabbmozgatórugóazvolt,hogyaKszmegszüntetteérsekújvárikirendeltsé-
gét.Akörzetszövetkezeteinemtámogattákvásárlásaikkalkellőképpenakirendeltsé-
get,ésnagymértékbenvettek felhiteleketaközpontnál, ígyakirendeltségpénzügyi
mérlegemindigpasszívvolt.25

20 Ez az irányvonal szent-Ivány József nevéhez fűződött, aki tisztában volt vele, hogy
Magyarország gazdaságilag csak korlátozott módon segítheti a felvidéki magyarságot.
szerinte „a tót vagy cseh gazdasági élet erősségeibőlmerítsünk,mindig nyitva hagyva az
ajtótarra,hogyhaaszakításraalkalmaspillanatelérkezik,azmirajtunkálljon.”Mnlol,K
437,11.cs.10.t.Afelvidékimagyarsággazdaságimegszervezése.

21 Mnlol,z795,27.cs.95.t.Alapításitervezetésaláírásifelhívás.
22 Prágai Magyar Hírlap,1923.április20.3.p.részletesebbenkifejtveGaucsík2008,24–27.p.
23 nagyFerenc(1896–?)aKözpontiszövetkezetellenőre,ahanzaszövetkezetlétrehozásának

főkezdeményezője,aszervezetvezérigazgatója(1935-igügyvezetőigazgató,majdfőigazga-
tó),aHanza Szövetkezeti Újság főszerkesztőjevolt.1945utánisorsárólnincsenekadataink.
Távollétében,1946-ban„kollaboráns”tevékenységéértésaszlováknemzetellenelkövetett
„bűnökért”anépbírósághétévszabadságvesztésre, teljesvagyonelkobzásra ítélte,és15
évreelveszítetteállampolgárijogait.büntetésefelétfogházban,másikfelétmunkatáborban
kellettvolnaletöltenie.

24 Gazdasági Szemle,1923.május1.92.p.
25 Gazdasági Szemle,1923.május15.101.p.

a kisebbségi magyar szövetkezeti központok kérdése... 125
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



Az üzletrészjegyzés 1923 nyarán kezdődhetett. A Károly Alajos26 vezette szenci
Fogyasztásiszövetkezet5ezercsehszlovákkoronával„kívánthozzájárulniaGalántán
alakítandónagybanbevásárlóésértékesítőszövetkezet”alaptőkéjéhez.27

Azalapításazonbannemvalósultmeg.Vagyamegfelelőkezdőtőkeésamagyar
fogyasztási szövetkezetek támogatásahiányzott, vagy aKszátalakuló struktúrájába
mégnemillettbeleegyadél-szlovákiaiárupiacotlefedő,éppenséggelmagyarjellegű
szövetkezetiközpont.AKszekkormégazérsekújvárikirendeltségtevékenységének
ideiglenesfelfüggesztésévelésújraszervezésévelszámolt.28

Ahszávégül1925. június19-énalakultmegGalántán,aKszhozzájárulásával.
Túlnyomórészt35mátyusföldiéscsallóközi fogyasztási szövetkezetés19 fizikai tag
(plébánosok, tanítók, gazdák, szövetkezeti üzletvezetők) hozta létre, akik 147 100
csehszlovákkoronaüzletrésztképviseltek.29

nagyFerencelőadásábanakövetkezőképpenindokoltaahszálétjogosultságát:„A
megalakítandóközpontiáruszövetkezetnemtesznagyhangúígéreteket,hanemcsele-
kedniésprodukálniakar;éshaazérdekeltekmindnyájanmelléjeállnakésmellette
kitartanak,akkorajóeredménybiztosravehető.Azáruközpontcéljaafalusinépgaz-
daságifelemelése,ajólételőmozdítása.Apolitikátteljesenkizárniakarjákaszövetke-
zetből,annyivalisinkább,mertgazdaságiérdekeinkmegvédéséreazegyetleneszköz
a gazdasági szervezkedés. Közös érdekeink lévén össze kell tartanunk és egymást
támogatnunkkellerkölcsilegésanyagilagegyaránt.Atisztességeskereskedelemalap-
elveiszerinterkölcsialaprakívánjukhelyezniszövetkezetiáruközpontunkat.Azalaku-
lási körülmények kedvezők: megvan a szövetkezeti hálózat, megvan az elsőrendű
vásárlóközönség, csak fel kell állítani a bevásárlási központot. hamilliókat költünk
meddőpolitikára,akkorgazdaságimegerősödésünkcéljairaméginkábbáldozhatunk.
ne feledjük és legyünk annak tudatában, hogy az alakítandó áruközpont feltétlenül
szükséges;enélkülafogyasztásiszövetkezetekmegnemállhatnak.Jógyermekeikívá-
nunklenniaKözpontiszövetkezetnek,mintvoltakafogyasztásiszövetkezetekazelőtt
a hangyának. ha édes gyermekéül fogadja a központ a szövetkezeti áruközpontot,
akkornemfogbennecsalatkozni:hasznáralesznekiis,ésazországnakis.”30

26 KárolyAlajos(1864–1942)azészak-olaszországiVigonuovovárosábanszületett.Ateológiát
a bécsi Pázmáneumban végezte, 1887-ben szentelték pappá, udvardon,majd 1888-ban
lévánműködött,1892-benPozsonybanvoltkáplán.1896-banazEsztergommellettiKirvára
helyezték, 1899-től szenc plébánosa, 1907-től esperes. A szenci gazdakört 1902-ben, a
hitelszövetkezetet1905-ben,aszencifogyasztásiszövetkezetet1910-benhoztalétre.1925-
ben„illojálisésirredenta”magatartásamiattacsehszlovákhatóságokmegfosztottákplébá-
niájától,saztcsak1937-benkaptavissza.1939-benesztergomikanonok.Ahanzaszövet-
kezetimozgalom1923-asszencielőkészítőtalálkozójánakegyikfőszervezője.Aszenciszö-
vetkezetektörténetéreGaucsík2013,195–212.p.

27 Gazdasági Szemle,1923.július1.127.p.
28 Gazdasági Szemle,1923.május15.101.p.
29 slovenskýnárodnýarchív,Ústrednédružstvo,hanzaszövetkezetiKözpontGalántán,1424.

d.számnélküliirat.Közölve:Gaucsík2008,88–96.p.
30 uo.
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Megválasztották a 12 tagú vezetőséget, melyet két-két hivatalnok és plébános,
három-háromtanítóésföldműves,egytanfelügyelőésegyügyvédalkotott.31 A24tagú
felügyelőbizottságbantizenkéttanító,három-háromföldbirtokos,földművesésjegyző,
kétplébánosésegyorvosfoglalthelyet.32 AzelnökKuthyGézalett.

Ahszáazoptimistaelvárásokkalellentétbenazonbankorlátozottjogkörökkelren-
delkezett.AKszképviselője,AntonVosátko33 nyilvánvalóvátette,hogyazadminisztra-
tívügyeket,azellenőrzéstésaszervezésifeladatokattovábbraisaKsztartjakezében,
ellenbenerkölcsisegítséget,tanácsadást,adó-ésilletékkedvezményeketígért.AKsz-
szelszembeniadminisztratívéspénzügyifüggőségtehátmegmaradt.Ahszáazonban
sajátstruktúrákkiépítésébekezdett,amitaKsznemakadályozott, illetvekénytelen
volt tolerálni. Ahszá és aKsz között csupán a gazdasági válság idején, 1934-ben
kerültsorvitákraazegyüttműködésmódjairól(újkereskedelmifeltételek;pénzfelesle-
gek,óvadékokelhelyezése).34

Ahanzavezérkara1928-tólvalósítottamegafejlesztéseket(malomésgabonarak-
tárépítése,sajáttermeléselindítása),aszervezetiátalakítást(áru-ésgabonaosztály,
mezőgazdasági osztály, ipari üzemek) és a jelentős piacbővítést. Az utóbbi a dél-
szlovákiában is fontos terményfelvásárló szerepet játszó Fogyasztási szövetkezetek
beszerzőKözpontjával (nákupnáústredňapotravnýchdružstiev,nuPod)valószoros
együttműködést jelentette,éskilépéstacsehországipiacra,aholahszá terményeit
(tojás, méz és egyéb áruk) a prágai Verband, Ein-, Verkaufs- und Produktion-
genossenschaftfürErwerbsundWirtschaftsvereinigungenvetteátésárulta.35

A hanza hitelszövetkezet, melynek elnöke szintén Kuthy Géza volt, létrehozása
1930-ban a hszá egyik legsikeresebb vállalkozásának bizonyult. lehetővé tette a
hanzatagszövetkezetekáltalibefizetéseket,azáruforgalomésaberuházásokfinanszí-

31 Az igazgatóság tagjai: Gustáv hyža (galántai járási főnök), Várady béla (plébános,
nemeskosút),Miklósárpád(földműves,nagymácséd),boóczImre(tanító,Kismácséd),nagy
Ferenc(tanító,Jóka),starksándor(tanító,Alsószeli),GašparikIgnác(tanfelügyelő,Galánta),
oberhoffer Ignác (nyugalmazott főjegyző, somorja), dr. hegyi Jenő (esperesplébános,
Alsónyárasd),lovasIstván(földműves,hidaskürt),hlavatyJános(földműves,Vágsellye),dr.
KuthyGéza(ügyvéd,Galánta).uo.

32 A felügyelőbizottság összetétele: schuster György (földbirtokos, csallóközcsütörtök), nagy
Antal (tanító, nagylég), hantos ádám (tanító, nagymagyar), csiba Mihály (tanító, Vajka),
PongrácPál(földbirtokos,nagyszarva),némethImre(földbirtokos,Tárnok),nagyIstván(taní-
tó,szenc),rédlIstván(tanító,Fél),JurkaJózsef(plébános,bajta),MeszesFerenc(nyugalma-
zottjegyző,szőgyén),huszárFerenc(nyugalmazottjegyző,hidaskürt),Korentsyrezső(taní-
tó,Kürt),PollákKálmán(tanító,Galánta),JanischAlajos(tanító,Vágkirályfa),Kelecsényin.
(tanító,csata),VargaMárk(földműves,Pered),hujszaágoston(plébános,ábrahám),Józsi
Alajos (tanító, nemeskosút), Petrovics Gyula (földműves, Kosút), nagy Alajos (földműves,
diószeg),Krisztinus J. (tanító,Tallós),dr.stégerKálmán (orvos,Felsőszeli),Egyházi István
(jegyző,Alsószeli),uhlyárikGusztáv(tanító,nemeskosút).uo.

33 Vosátko, Anton (1867–1960) sárfői tanító, iskolaigazgató, a helyi fogyasztási szövetkezet
alapítója.AKszigazgatóságitagja.

34 Štátnyarchívnitra–pracoviskoŠaľa,ÚverovédružstvovJahodnej,2.d.934/109.
35 Hanza Szövetkezeti Újság,1935.június15.1–6.p.;uo.1937.július1.1–7.p.
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rozásárapedigkölcsönöketnyújtott.betéteiaz1930-i295ezerkoronáról1938-ra9,8
milliókoronáraemelkedtek.Afolyósítottkölcsönök1938-ra10milliókoronátértekel.36

Tízévelteltével,1936-baneljöttamérlegkészítésésazújfeladatokmegfogalmazá-
sának ideje. nagy Ferenc több pozitívumot állapított meg: a központ tisztviselőinek
elkötelezettségét, a kialakult szövetkezeti szolidaritást, a sikeres kereskedelmi tevé-
kenységet,azautófuvarozásésazellenőrirendszeralulróltörténőkiépítését.Amező-
gazdasági terményértékesítést kellettmég fejleszteniük. A hszA a tagszövetkezetek
felettiellenőrzési joggal1934-től rendelkezett,miközbenapozsonyiközpontrevíziós
előjogatovábbraisfennmaradt.37

Aszövetkezetitagokszáma1937-benelértea40ezret,ami30ezerolyancsaládot
jelentett,amelyekszükségleteiketszövetkezetiútonfedezték.Mindezzelazáruelosz-
tásrendszerébenmegjelenőfogyasztásiszövetkezetekalacsonyabbszintentartották
azárakat,éselősegítettékaháztartásokmegtakarításainakmegőrzését.Azalkalma-
zottakszáma1938-banelértea200főt.38

Aszövetkezeti tisztviselőkprofesszionalizálódására, továbbképzésére,aszövetke-
zetipropagandaerősítéséreszinténhangsúlytfektettek.Ahszápótolhatatlankulturá-
lisésszociálpolitikaifeladatokatvállaltfelakisebbségimagyartársadalomban(Hanza
Szövetkezeti Újság,hanzaszövetkezetinaptár,népfőiskola,könyvkiadás).39

APozsonytólazIpolymentéigterjeszkedőhszá-hoz1938-ban211fogyasztásiszö-
vetkezettartozott,melyekközülkiemelkedettazalsószeli,diószegi,galántai,naszvadi,
udvardi és vágsellyei.40 A központ szilárd pozíciókkal rendelkezett, decentralizált és
kisebbségimagyaridentitásúszövetkezetihálózatottartottfenn.

Azelsőbécsidöntéstkövetőenahszá-tnemlehetettháttérbeszorítaniazújrafor-
málódómagyarországiszövetkezetirendszerben.Ezahangyávalvalóegyüttműködés
újkereteinekkeresését,deafeszültségeknövekedésétisjelentette.
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36 Vavrik1993,53.p.
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39 Pukkai1994,108–116.p.
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IsTVán GAucsíK
ThE QuEsTIon oF ThE cooPErATIVE cEnTrEs oF ThE hunGArIAn MInorITy In czEchosloVAKIA
bETWEEn ThE TWo World WArs

Thisstudyexploresthebuildingofethnic-basedcentreswithintheczechoslovak
cooperative system between the two world wars, with special regard to the
slovakianconditions.Theauthorfocusesonhungarianinitiativesofestablishing
cooperativecentres in theearly1920s,and the lossofpositionof thehangya
consumption cooperative of budapest. The organizations in question can be
interpreted as a response to the centralizing policies of the slovak Ústredné
družstvo (central cooperative). The new cooperative centres were set up—or
attempts receivingassistanceof thepolitical opposition inhungaryhavebeen
madetosetthemup—onaregionalbasis,especiallyintheGemerandnovohrad
regions, such as the Association of theslovakian andrutheniancooperatives
(szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezetek szövetsége), and the Provincial
credit cooperative of Farmers (Gazdák országos hitelszövetkezete). The most
successfulcooperativenetworkofthehungariansinslovakia,thehanzaGoods
centre (hanza szövetkezeti áruközpont) based in Galanta, was established in
1925. Its foundation can be regarded both as a lucky economic-commercial
constellation, and, at the same time, as a compromise with the central
cooperative,whichhadeventuallybeenafunctioningprojectuntil1938.
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KázMér AnIKó

Véleményesigekötők

AnIKó KázMér
EvaluationofthecorrectnessofsomeVerbForms

Keywords:languagecorrectness,languagecultivation,languageideology,verbalprefixes.

bevezetés

Azigekötők„helyes”használata,a„fölösleges”,a„felcserélt”vagya„hiányzó”igekötők
gyakranmegjelennekanyelvitémájúbeszélgetésekben.dolgozatombankétritkábban
tárgyalt nyelvhelyességi kérdést, a logikátlannaknevezett igekötős igéket ésazelső
személyrevonatkozóoda igekötőhasználatát,valamintazezekrevonatkozónyelvmű-
velőiéslaikusivélekedéseketmutatombe.Anyelvművelőkvéleményétanyelvművelői
kiadványok és újságcikkek alapján, a laikusokét pedig internetes hozzászólásokon
keresztülismertetem.

1.A„logikátlan”igekötősigék

AnyKk.azigekötőkhasználatánaknyelvhelyességikérdéseinbelülmegkülönböztetia
logikátlanulkapcsolódóigekötőkesetét(nyKk.I.1980–1985,985.p.).Aleírásszerint
olyanigéktartoznakebbeacsoportba,amelyekjelentésétaz„igekötőellentétesrevál-
toztatja”.Akézikönyvpéldakéntafelolt, kicsuk, kizár, szétragad igéketsoroljafel,de
azegyesigekötőkszócikkeibentovábbipéldákat ismegemlítenek,pl.:kiköt ’kiold’.A
nymKsz.2 szinténelkülönítialogikátlanulhasználtigekötőkkategóriájátésugyanazo-
katapéldákatközli,mintanyKk.(nymKsz.2 2005,316.p.).

Agrammatikákavizsgáltigékkelazigekötőkszóképzőszerepekapcsánfoglalkoz-
nak.sziliKatalinszerintakkorbeszélhetünkképzettigekötősigékről,amikor„azigekö-
tőazadottjelentésbennélkülözhetetlenkellékeaszónak,ésaszármazékszójelentése
nemvezethetőleazalapszóéból,illetveazalapszónemlétezik”(szili2000,61.p.).A
leírásalapjánaképzettigékközésorolhatókafelolt, kicsuk stb.alakokis.Azigekötők
ilyen jellegűhasználataa fosztóképzők funkciójáhozálla legközelebb,mivelaz igék
alapjelentést ellentétesre fordítják. Pl. lebecsül, elhasonul, kigöngyöl (laczkó 2006,
299.p.).simonyizsigmondszámosolyanigétsorolfel,amelyekazigekötőkkelellenté-
tes jelentést vettek fel, pl. kikapcsol, leakaszt, kibújik, fölfed, lefegyverez, kibogoz.
Közülükkiemeliabogoz igét,mivelazalapigeazigekötőnélkülihasználatábanismeg-
tartottaa’csomótkiold’jelentését.simonyiszerintafelsoroltigékegyrészenémetés
latinigékmintájáraalakultki(simonyi1916).hasonlószóalkotásazangolnyelvbenis
létezik.Különbözőprefixumokkalszámosigeantonimájátlétrelehethozni,pl.pack–
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unpack.Azangoluncompress hatásárakeletkezhetettazinformatikanyelvébenhasz-
náltkitömörít ige. Pl.

Aletöltöttprogramotkitömöríted egymappába,majdasetup.exefájltelindítvakezdheted
megatelepítést.

Anyelvészetitanulmányokközülagyerekeknyelvifejlődésétbemutatómunkákistár-
gyaljáka„logikátlan”igekötősigéket.Pléhcsabakétírásábólkiderül,hogyaCsukd ki
az ajtót!, Beássa a gödröt., Öltöztessél le!, Hunyd ki a szemed! szerkezetek a gyermek-
nyelvbenamagyarnyelvún.szatellitajellegénekatúláltalánosításávaljönneklétre.A
szatellitajellegaztjelenti,hogyamagyarazirányokattöbbnyireigekötőkkel,ragokkal,
névutókkalfejeziki,viszontnéhányritkaesetbenaz igék ishordozhatnakirányjelen-
tést.Agyerekeknéhaellentétes irányúigekötőtkapcsolnakezekhezaz igékhez,ami
hibás alakokat eredményezhet (Pléh2007, Pléh2006). A tárgyaskihuny és abeás
’betakar’amainyelvhasználatbanvalóbanhibánakszámít,deazinternetestalálatok
aztmutatják,aleöltöztet ésa kicsuk igealakokléteznek.Pl.

Egyóvodáskorúgyermekmárképesfel-ésleöltözni,perszeehhezsoktürelemésmoti-
vációszükséges.1
azárbe éskicsukása akódbeadásávaltörténik(akódhossza3–10számjegy),akicsu-
kás utánazárkészenállegymásikfelhasználórészére,akibecsukjaazáratmásiktet-
szőlegeskóddal

Úgy tűnik tehát, igény vanarra, hogy az igékantonimáját az igetőbőlmeg lehessen
alkotni,ezértazigékésigekötőkellentétesirányjelentésenemmindigzárjakiakap-
csolódásuklehetőségét.

A„logikátlan”igekötősigéknyelvművelőimegítélése
Atárgyaltigealakokatanyelvművelőkrégótaelítélik,dealogikátlan jelzőtakorábbiírá-
sokbanmégnemhasználták.Példáulakizár,kidug igékről1920-banaztírják,hogy„az
ajtótcsakbezárni(éskinyitni),azüvegetpedigcsakbedugni(ésadugótbelőlekihúzni)
lehet”.2 A logikátlannak nevezett szóalakok ma sem elfogadottak a köznyelvben: a
kicsuk, szétragad nemszerepelazéksz.2-ban,afelolt,akiköt ésakizár igétpediga
pongyolanyelvhasználatelemekénttartjaszámonazéksz.2.

Amainyelvművelőitanácsokbanhasználtlogikátlan minősítésanyelvilogicizmus
működésérevezethetővissza.Ennekazideológiánakakövetőialogikusságotfontos
nyelviértéknektartják,nemveszikfigyelembe,hogyatermészetesemberinyelveket
nemtudatosanhoztáklétre,éselvárják,hogymindennyelviformamegfeleljenagram-
matikákbanleírtszabályoknak(nádasdy2001).A„logikátlanság”okánezeketazigé-
ket„pongyolának”,„helytelennek”tartják.AnyKk.egymásikszócikkétmegvizsgálva
viszontrájöhetünkarra,hogynema„logikátlanság”ahelytelenítésükneklegfőbboka.

1 Azinternetrőlvettpéldamondatokatéshozzászólásokateredetihelyesírássalközlöm.
2 Kenedi Géza 1920. nyelvkétségek. Magyar Nyelv. 16: 94–96. [http://mnytud.arts.

klte.hu/szleng/tanulmanyok/mny-nyr/kenedy_geza1920b.pdf]–2017.január30.
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AzigekötőkfunkcióinakismertetésekoranyKk.leírja,hogyazigekötőképesazige
jelentésétavisszájárafordítani,példáulazelszokik, visszafejlődik, félresikerül, kiszeret
igékesetében(nyKk.I.1980–1985,982.p.).Vagyisazigekötőknekaztatulajdonsá-
gát,amelyalapjána„logikátlan”igekősigéketelmarasztalják,ebbenaszócikkbenter-
mészetesnektekintik.Mivelahelytelennekbélyegzettigéknyelviéslogikaiszempont-
ból semkülönböznekazelszokik, visszafejlődik stb. igéktől, ezért azt kell feltételez-
nünk,hogykirekesztésükbenalogicizmusmellettmásokokisszerepetjátszanak.

AnyKk. szerzői a vitás nyelvi jelenségekmegítélésekor hét szempontot vesznek
figyelembe.Azegyikközülükaszükségességszempontja,vagyisaz,hogyakérdéses
szóújfogalmat,újjelentésárnyalatotfejez-eki(nyKk.I.1980–1985,18.p.).Anyelvi
necesszizmusszempontjábólafelolt csoportjábasoroltigék„feleslegesnek”mondha-
tók. denotatív jelentésük megegyezik a szinonimáik (felkapcsol, kinyit stb.) jelenté-
sével.Egyújságcikképpenerrealapozzaazítéletét:

Apongyolábbnyelvhasználatbanmégmaisgyakori(...)kicsuk,kizár(kinyitjelentésben),
kiszabályoz,kirészletez,stb.visszaszorításátiselőkellsegítenünk,mertsemjelentésbe-
li,semstílusárnyalatitöbbleteitnemjelentenekszámunkra.3

A visszafejlődik, a félresikerül stb. igék viszont olyan fogalmakat jelölnek, amelyeket
egyébként csak körülírással lehet megnevezni, ezért hiánypótlónak tekinthetők.
bizonyáraezatényishozzájárultahhoz,hogyezeketa„logikátlanságuk”ellenéresem
helytelenítik,vagyisanecesszizmusnagyonerősenhatanyelvvédőkésalaikusokgon-
dolkodásárais.Aképzettigékdésiszerintisatömörítéscéljávaljönneklétre.désipéldái
közüla legújabbakiilleszkedik,amelynekatartalmavalóbancsakkörülírássaladható
vissza,pl.kiszorul a társadalomból, a társadalom peremére kerül (dési2003).Emellett
aztisláthatjuk,hogyaképzettigekötősigéknemmindigfejeznekkiújtartalmakat(pl.
felolt,felhajol, kitemet, kifagy ’kiolvad’),viszontnövelikanyelviváltozatosságot.

Ahhoz,hogyjobbanmegérthessema„logikátlan”igekötő-használatmegbélyegzése
mögöttiokokat,megvizsgáltam,hogyanvélekedikakétnyelvművelőikiadványaszin-
ténlogikátlannaknevezhetőfelmerül, kiköt éskitakar igék„helyességéről”.

Afelmerül esetébena nyKk.elismeri,hogy„valóbanvanaszóbannémilogikátlan-
ság”deaztiselmondja,hogy„anyelvnemmindiglogikus”.Akézikönyvszerintbátran
használhatjuk,márcsakazértis,mert„íróink,költőinkisélnekvele”(nyKk.I.1980–
1985,611.p.).Az,hogyaszépirodalminyelvszokásfelülírjaa„logikátlanság”problé-
máját,aztbizonyítja,hogyafelmerül esetébenalogikusságotnemveszikfigyelembe.
Ennekaz lehetazoka,hogya társadalomművelt rétegébe tartozó írók, költőkáltal
használtformákatazelitizmusésabelletrizmusjegyébeneredendőenhelyesnektart-
ják (lanstyák2017). Egymásik szócikkben szintén a védelmükbe veszik a felmerül
igét,deittmár racionálisabbanpróbáljákmagyarázniazelfogadását.Aztírják:„nyilván-
való,hogyafelmerülés-t alogikaellenéreszemléletesnekérezzük:akivizetmer,annak
azedénytelőszörmegkellmerítenieavízben,majd–fölfeléirányulómozgással–ki
kellonnanemelnie”(nyKk.I.1980–1985,606.p.).

3 dr.bakosJózsef1990.Maiigekötő-használatunkcsapdáiról.hevesMegyeihírlap1/199,12.
[https://library.hungaricana.hu/hu/view/hevesMegyeinepujsag_1990_11/?pg=235&layout=s]
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Akiköt igérőlegymásnakellentmondómegállapításokatközölanyKk.Aki igekötő-
rőlszólószócikkébenaztírja,hogya„kiköt olyanlogikátlanság,amelyetanyelvhaszná-
latmárrégenszentesített”,a„kiköt” szócikkébenviszontaztállítja,hogylogikátlanés
helytelen (nyKk. I. 1980–1985, 1198., 1205. p.). AnymKsz.2 szerint akiköt ’kiold’
jelentésbenvalóhasználatapongyola(nymKsz.2 2005,376.p.).Ezekazeltérőítéletek
azt támasztjákalá,hogyanyelvhelyességiszabályokatnagyonkövetkezetlenülalkal-
mazzák,ésegy-egyszóhelytelenítésemögötttöbbrejtettokisállhat.Azelsőidézetazt
érzékelteti,hogya„logikátlanság”csakazújnyelvifejleményeknélfeltételeazelfoga-
dásnak,tehátakiköt esetébenalogicizmusakonzervativizmusideológiájávalpárosul.
A „szentesített” alakokra, vagyis a nyelvszokásra való hivatkozásban pedig a nyelvi
elitizmushúzódhatmeg,mivelhogynyelvszokásonanyelvművelőktöbbnyireaművelt
rétegnyelvhasználatátértik(lanstyák2011).

Akitakar ’levesziatakarót’jelentésűigejópéldaarra,hogyazigekötővelképzett
igékannyirarögzülhetnekaszókészletben,hogyazigetőésazigekötőjelentéseközti
ellentétetabeszélőkegyesesetekbennemisészlelik.AnyKk.mégfontosnaktartotta
elmondani,hogyakitakar igételfogadják,mertanyelvhasználatszentesítette(nyKk.I.
1980–1985,1198.p.),deanymKsz.2-banmárnincsilyenutalásaszóeredetijelen-
tésére.Azúj’eltakar’jelentésrőlviszontakövetkezőketírják:

feltehetőleg azeltakar, letakar és a kitöröl, kihúz igék keveredésével alakult ki.Mivel
azonbannemjelentmást,mintfentiszinonimái,igényesstílusúszövegben,pl.újságcikk-
benlehetőlegneéljünkvele,neterjesszük!(nymKsz.2 2005,380.p.)

Amaibeszélőkszinténa ’leveszia takarót’ jelentést fogadjákel természetesnek,és
ezzelszembenazújatszabálytalannak,logikátlannakérzik.Pl.

nagyonzavarjaafülemetéslogikaiérzékemetazegyreinkábbelterjedő„kitakar”kifejezés.

haabeszélőkésanyelvművelőkkövetkezetesenragaszkodnánaka„logikaihelyesség-
hez”,akétjelentésközülazújabbattámogatnák,mivelazatakar alapigejelentésével
isnagyobbösszhangbanvan.Azújjelentésselszembenireakciókésazeredetijelentés
teljeselfogadásaviszontaztmutatják,hogyezekmegítélésébenleginkábbakeletke-
zésüksorrendjeszámít.ígyakitakar újjelentésénekamegítéléseiscsakbizonyosidő
elteltévelváltozhatmeg.Jelenlegahelytelenítésébenazoriginalizmus,akonzervativiz-
musésapurizmusdominál.

Kiderülttehát,hogyalogikátlanságvádjacsakaddigakadályozzaegyesigékelfo-
gadást,amígazokújszerűenhatnak,amígnemterjednekelaműveltebbrétegnyelv-
használatában,ésamígnemkerülnekbeazirodalmialkotásokba.éppenezértalogi-
kátlanigekötő-használatmegkülönböztetéseteljesenindokolatlannaktűnik.

Afelolt igenyelvművelőimegítélése

Az internetezők körében a „logikátlan” igekötős igék közül a felolt a legvitatottabb,
ezértennekahasználatátésmegítélésétvizsgáltammegalaposabban.

Afelolt kialakulásáróléselterjedésérőlnincsenekbiztosadataim.Kontraszerintmára
1980-asévekbenkellőképpengyakorivoltahhoz,hogybekerülhessenaszótárba,mégis
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kimaradtazéksz.elsőkiadásából.EnnekKontraszerintcsaknyelvhelyességiokailehettek
(Kontra1982).ATörténetikorpusznemadrátalálatot,bizonyárakorábbansemvoltaz
írottnormarésze,viszontfeltételezem,hogyafelolt régótaélőigealak.ugyanismegfigyel-
tem,hogyazigekötőhatásárakezdmegváltozniazalapigejelentése.AGooglekeresőtalá-
lataiaztmutatják,hogyabeszélőka’felkapcsol’értelmetmárnemcsakazigekötősigé-
nektulajdonítják,hanemazalapigeegyönállójelentésénektartják.Ebbenazújjelentés-
ébennemcsakafel,hanemakáravissza igekötőisjárulhatazigéhez.Pl.

Esetlegegycerkaelemmelműködőledlámpás?...nincssokfényedepárnaalájólehet
haéjjelvalamitmegnéznélésnemszeretnélvillanytoltani...4
hajnali negyed három.halkan becsukommagammögött a hálószoba ajtaját. lámpát
semoltok.5
semmipánikbiztosankimentazáramvisszaakartamoltani avillanytmárakapcsolón
voltakezemamikoregyhidegkézrátetteakezétazenyémre.6

Asimonyiáltalbemutatottbogoz igebizonyítja,hogy ilyen jelentésmódosulásramár
korábban is voltpéldaanyelvben.haa jelentésváltozása felolt esetében is végbe-
megy,nemleszlogikaiakadályaaszóelfogadásának.

A jelentésváltozásról és a felolt jelenlegi használatáról nem tájékoztat sem a
nymKsz.2,semanyKk.,mindenhelyzetbeninkábbaszinonimáitjavasolják.hasonlóan
járelanyelvi tanácsadással foglalkozóe-nyelv.huoldal is.7 Jobbnak látjáka felgyújt,
meggyújt, felkapcsol szinonimákhasználatát.

AnyKk.szerintalogikátlanságmellettafelolt ellenszólazis,hogy a felgyújt ésaz
elolt keveredésévelalakultki.Mivel„azigékellentétesjelentésezavartokoz”,ezérta
használatáthelytelennek,pongyolánakminősíti(nyKk.I.1980–1985,606.,985.p.).
AnymKsz.2 ishasonlóanjellemziafelolt igét.szerinteisafelgyújt ésaleolt egymásra
hatásávaljöttlétre,azonkívülértelemzavaróésezértkerülendő(nymKsz.2 2005,218.
p.).Mindkét nyelvművelői kiadvány egyetért abban, hogy a szó értelmezése gondot
okozhat a beszélők számára. simonyi példáiból látható, hogy a szókészletben nem
elhanyagolhatóazellentétezőigekötőkkelképzettigékszáma.Ezeknemokoznakkom-
munikációsnehézséget,sőttöbbségükbenamaibeszélőszámáramárfelsemtűnik
azellentét.Ezértúgygondolom,tévesazazállítás,hogyafelolt igefélreérthető,hiszen
havalóbanazvolna,egybeszélőközösségbensemhasználnák.ráadásulazértelem-
zavaróvádatmindenolyanszóvalszembenfellehetnehozni,amelyekjelentésenem
következtethetőkiazegyesmorfémákismeretealapján(pl.becsap valakit).

AnyKk.ésnymKsz.2leírásaisaszófeltételezettkialakulásánakamódjávalmagya-
rázzaafelolt helytelenségét.Akeveredés szóalegtöbbnyelvhelyességiítéletbennega-
tívszínezetű,ésafelolt esetébenisaztsugalljákvele,hogyazadottszóalakegyhibás
folyamateredményeképpenjöttlétre.Afeloltnakazilyenalapúelmarasztalásaanyelvi

4 http://magyarprepperforum.net/
5 http://ujszo.com/
6 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1683970918485963&id=

1523868144496242
7 http://www.e-nyelv.hu/2014-02-13/feloltja-a-villanyt

Véleményes igekötők 135
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



homogenizmusraésanyelvilapszizmusravezethetővissza.Ahomogenizmusképvise-
lőielítélikakülönbözőnyelvbőlszármazóalakokvegyülését(beinvesztál)ésanyelven
belüliformákegymásrahatásátis(leáraz).Alapszizmusatévesztésekáltalkeletkezett
formákathelytelenítiatöbbiszóalkotásimóddalszemben(lanstyák2017).Azazonban
kérdéses,hogyvalóbankeveredéshozza-elétreezeketazigéket.Azigekötőkellenté-
tezőfunkciójátfigyelembevéveafelolt nemkeveredés,hanemszabályosszóalkotási
móderedménye.

AnymKsz.2 készítőiaztisfontosnaktarjákközölni,hogyafelolt azalacsonyabbszin-
tűbeszéltnyelvbenalakultki.Ezzelamegállapításukkalisvalószínűlegarraszeretnék
ösztönöznianyelvhasználókat,hogykerüljékeztaformát.Grétsyugyaneztsokkalnyíl-
tabbanfogalmazzameg,szerinteafelolt „azalacsonyabbszintűbeszédben,apongyo-
lanyelvhasználatbannemegyszerhallható,deacsakkicsitisigényesnyelvhasználatba
nemillikbele”.8

Összefoglalva:anyelvművelőiálláspontszerintafeloltmindenképpenhelytelenéskifo-
gásolhatóigealak,éseztleginkábblogicistaéshomogenistaérvekkelpróbáljákigazolni.

Afeloltigeazinternetezőkmetanyelviszövegeiben

Alaikusokvéleményétinternetesfórumokmetanyelvihozzászólásainkeresztültérké-
peztemfel.Afelolt „helyességén”többnyelviésnemnyelvikérdésekreirányulófóru-
monisvitatkoznak.9 Afórumozókegyrészecsupántudomásulvesziazeltéréstazálta-
laismertformákésafelolt között,denemfogalmazmegítéletetaszóvalkapcsolat-
ban.Azilyentoleránsvéleménynyilvánításokbólnagyonkevesettaláltamazinterneten.

abarátnőmlezárjaatvt,énkikapcsolom,énfeloltomavillanyt,őfelkapcsolja

Alegtöbbenértékelikisafelolt formát,ésgyakranannakhasználóitis.Aszó„helyes-
ségének” megítélésekor a laikus nyelvhasználók is hasonló szempontokat vesznek
figyelembe,mintanyelvművelők.ítéleteiketaszóeredetére,logikusságáraésszabá-
lyosságára vonatkozó véleményeik befolyásolják. Az igekötők szóképző szerepére
egyáltalánnemtalálnunkutalásta laikusokszövegeiben.nemderülki,hogymilyen
tudássalrendelkeznekazigekötőkfunkcióitilletően.Azviszontlátható,hogyafeloltot
nyelvtanilagishibásképződménynektartják.

Afelolt eredetévelkapcsolatbankétfajtaelképzelésélabeszélőkközött.Többenis
megneveznekkülönbözőtájegységeket,aholhasználatosezaforma,vagyisanyelvjá-
rásokbankeresikafelolt gyökerét.Ezekbenahozzászólásokbanjelennekmeglegin-
kábbalaikusokérzéseiésszemélyestapasztalatai.Azok,akikbenafelolt anagyszüle-
iketésazoknyelvhasználatátidézifel,elfogadóbbakezzelaformávalszemben.

8 Grétsylászló2003.oltsdfelavillanyt?[http://mno.hu/migr/oltsd-fel-a-villanyt-733618]–
2017.január10.

9 Azáltalamösszegyűjtötthozzászólásoktöbbmintharminckülönbözőoldalrólszármaznak.A
forrásoknagyszámamiattezeketittsemsorolomfel.
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énmegkiskorombanborsodivoltam,naottismástájszavakvoltak.Példáulittmegazért
röhögnekki,haaztmondom,hfeloltomalámpát,merténmegígyszoktammeg,még
nagyimisígymondja...Akihibánaktartjaezeketazasajáttudatlanságáróladképet...
szia,az“oltsdfel”nemhiba,hanemtájnyelvi/nyelvjárásiváltozatis,aszüleim—Tolna
megyeiek—ezthasználjáknagyjábólmindig.

Akadnak,akikúgygondolják,hogyanyelvjárásijellegemiattnemmindenközléshely-
zetbenmegfelelőafelolt használata.érdekespéldáulaz,ahogyanazÍgy érzem Magam
– Mikor aludnék, és feloltják a villanyt szövegű képre reagálnak a hozzászólók.10
szerintükmégegyilyeninformálisfelületensemmegengedettanyelvjárásiasnaktar-
tottformahasználata.Azerrevonatkozóhozzászólások:

Attól,hogytájegységenkéntegy-egyigétmásképphasználunk,mégnemírjafelülaköz-
napi,elfogadottnyelvet.
nekemnincsbajomatájszólással,deazértazechtemagyarbankéneposztolgatni…
szombathelyen“beteszem“azajtót,deegypostbanmégiscsakhülyénnézneki...

A fenti idézetek egyébként kivételnek számítanak az általam összegyűjtött szövegek
között.ugyanisahozzászólásoktöbbségebeszédhelyzettőlfüggetlenülítélielafelolt hasz-
nálatát.Ahelyességviszonylagosságátcsakkevesenismerikvagytudjákmegfogalmazni.

Egytanulságosesetbenmegmutatkozikanyelvművelőitevékenységártalmashatá-
sa is. Az egyik hozzászóló a saját anyanyelvváltozata helyességét kérdőjelezi meg.
szerinteafelolt használatanemcsakkerülendő,hanemszégyellnivalóviselkedésis.A
szerzőplatonistaésstandardistagondolkodásrólárulkodik,hogynemismerielanem
standardformáklétezését.

sajnosén is tanultampárértelmetlenkifejezéstasszüleimtől,majdkésőbb jöttemrá
hogynemléteznekilyenszavak,mondatok!Pl.olcsdfelavilanyt,nehazudgálj,kirafinált,
ruhástúl, türűlkőzőstb.szóvalultragázamaivilágban ilyenszavakathasználni, főleg
munkahelyen!

Aszerzővalószínűlegegymásiknyelviközösségbe(munkahelyre,iskolába)kerülvejött
rá,hogyaddig„helytelenül”beszélt.Ezareakcióvisszavezethetőarra,hogygyerekként
nemtanultamegelkülöníteniasajátnyelvváltozatánakésaköznyelvnekahasználati
lehetőségeit.

Aszóeredetétilletőennemmindenkikötiafelolt alakotaterületinyelvváltozatok-
hoz.sokakszerintaszóforrásaaműveletlenek„helytelen”nyelvhasználata.Kétkom-
mentelőeztígyfogalmazzameg:

Afeloltjákavillanytmegnemtájszóláshanemtirpákság.
nadenemondjatok,hogyegypontontulnemhangzikvalamitulsuttyonak.Marolyan
igenytelenertelemben.szerintemvankulonbsegegyjopofanyelvilelemenyespl.a“fel-
oltani”alampatkozott.

10 http://www.demotivalo.net/view/69705
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Afelolt eredetemellettaszóérthetősége,logikájaisfoglalkoztatjaabeszélőket.Afórum-
bejegyzésekarrólárulkodnak,hogyabeszélőkbenvanegyfajtaigyekezetaszabályokköve-
tésre,ezértkifogásoljáka felolt formát.Úgygondolják,hogya felolt megsértvalamilyen
nyelvtanivagylogikaiszabályt.Eztazaggodalmukaterősítianyelvművelőiálláspontis,így
nemmeglepő,hogyazilyenlogicistahozzászólásbólvanalegtöbb.Pl.

nyugatonfordítvavanavillanykapcsolóbillenése,ottsimánvanértelmefeloltanialámpát.
Adolgokateloltani,kioltanilehet,deafeloltástegyszerűennemtudomértelmezni
oltanimindigaztjelenti,“elzárni,megszüntetni”(lásdtüzetolt).TehátaFEloltaniavillanyt
gyakorlatilagértelmezhetetlen:)

Azesetlegesjelentésváltozáscsaknagyonkevésesetbenfogalmazódikmeg.Pl.

„Ittnemaz“olt”eredetijelentéseszámít.Feloltomalámpát.Teljesenhelyes.Aztjelenti,
hogyfelkapcsolom.”

Alogikusságothiányolómegnyilatkozásokgyakranhivatkoznakagyújt igére.szerintüka
felolt igeazértsemnemlehethelyes,mivelagyújt igéhezsemkapcsolódhatale igekötő.

Feloltjákavillanyt?Ezolyanminthaaztmondanád,hogyatűzoltóklegyújtottákatüzet...
Engem jobban zavar ha a lámpát feloltják. Ilyen alapon lehetne legyújtani is. de a józan
paraszti ész azt mondatja velünk, hogy dolgokat eloltani, esetleg leoltani lehet, feloltani
nem...

Alegyújt hiányaviszontnemzárjakiafelolt létezését,mivelolt alapjelentésénekavál-
tozásanincsösszefüggésbenagyújt igehasználatával.Perszealegyújt alaklétrejötté-
nekalehetőségemegvananyelvben,ésazsemzárhatóki,hogykialakulegyszeraz
’elolt’jelentése.

Azösszegyűjtöttvéleménynyilvánításokbólaziskiderül,hogyalaikusoknyelvfelfo-
gásanagyonkülönbözikanyelvészekétől.Anyelvészekaztvallják,hogyazegyesbeszé-
lőközösségekbenelterjedtformákatazadottközösségbenfeltételnélkülelkellfogad-
ni.Abeszélőkviszonteztméggyakrannemtekintikmegfelelőindoknakahhoz,hogya
felolt formáthelyeseljék,sőtszerintükegyelterjedtnyelvialakislehet„helytelen”.

Amitsokanhasználnak,azmégnembiztos,hogyjóis.Afeloltomnemaz.
A“feloltomavillanyt”olyan,minthavízzelszítanánkatüzet.ésmennyienmondjákígy!
belegondolt bármelyikük is? és ez szerintem nem kekeckedés részemről, hanem egy
rosszberögződéssokakrészéről.nem?

2.Azide–odaigekötőkváltakozása

bizonyos igékhez kapcsolódva a nyelvművelőkmegkülönböztetik azoda „helyes” és
„helytelen”használatát.Aleginkábbvitatottazad igeésazoda igekötőkapcsolódása.
A nyelvművelők szerint az idead csak első személyre vonatkozhat: idead
nekem/nekünk, az odaad pedig csak a második és a harmadik személyre: odaad
neked/neki/nektek/nekik.Agyakorlatbanazonbanazodaad használataazelsősze-
mélyreiskiterjed,ésváltakozvafordulelőazide igekötősalakokkal.Pl.
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csakegyautómaradhatnálad,atöbbitlégyszívesaddide,délután,hajövökérted,elho-
zomőket.
szegényemberneaddodanekem,hiszennekedsincséstudom,hogyteiséhesvagy!

Azide–oda igekötőkilyenváltakozásátmásigékenismegfigyelhetjük.Pl.ideítél–oda -
ítél, ideajándékoz–odaajándékoz.

nagyon-nagyonjólesett,hogypüspökatyagondoltrámésodaítélték nekemeztanagyon
szépkitüntetést.
énnagyon-nagyonnagyraértékelemeztamainapot,nagyraértékelempersze1999-et,
amikoreztmárideítélték…
hAesetlegtudnátokegyetodaajándékozni nekünk,akkorkérünkTiteket,hogyjelezzétek
eztnekünk.
azemberektöbbségepedignemhogypénztkértvolnaahulladékért,inkábbszívesenide-
ajándékozta nekem,örülve,hogymegszabadulhattőle.

A váltakozás valószínűlegnyelvjárási eredetű, dunántúli jelenségkéntmár1887-ben
regisztrálták,mátyusföldihasználatátpedig1891-ben írták le,ekkormégértékítélet
nélkül(csapodi1887,zolnai1891).Annak,hogymiértválasztjákabeszélőkazoda
igekötőtazide helyett,többokaislehet.Apragmatikaazzalmagyarázza,hogyazide–
oda igekötőkmutatónévmásihatározószókbóljötteklétre,ezértdeiktikuselemekként
viselkednek.Adeiktikuselemeketnemmindigabeszélőszempontjábólértelmezzük.
használhatjukőketúgyis„hogyadeiktikuscentrumotabeszédszituációmásrésztve-
vőjére”visszükát(Tátrai2000).Abeszélőkazadd oda nekem utasításmegfogalma-
zásakorisvalószínűlegacímzettszerepébehelyezkednek.Eztajelenségetdeiktikus
kivetítésnek nevezik. Tátraimegállapítja, hogy az add oda olyan deiktikus kivetítés,
amely„amagyarnyelvbizonyosterületiváltozataiban, főleganyugatiországrészben
meglehetősenkonvencionálismegoldásnakszámít”(Tátrai2010,17.p.).

Anyelvjárásihatásmellettazigekötő-használatotazoda igekötőnagyobbgyakori-
ságaisbefolyásolhatja.Azéksz.2-ban125oda igekötőséscsak22 ide igekötős szó-
alakszerepel.Ezannakköszönhető,hogyazoda igekötőneknemcsaktávolodástjelö-
lő szerepe van, pl. odavan valakiért. Elképzelhető, hogy az idead–odaad igékben a
nyelvhasználókmárnemtartjákfontosnakfeltüntetniazátadásirányát,ezértazigekö-
tőfeladatamárcsakabefejezettségmegjelölése.Errepediganyelvhasználókazige-
kötőpárproduktívabbtagjátválasztják.

Azoda igekötőmellettszólhatazis,hogyáltalaabeszélőnemönmagárairányítja
afigyelmet,hanemarraaszemélyre,akiacselekvéstvégrehajtja.Ennekfontosszere-
pelehetakkor,haabeszélőudvariasnak,alázatosnakszeretnetűnni.szembetűnőpél-
dául azodaajándékoz nekünk gyakorisága vallási témájú szövegekben, amelyekben
szinténilyencéllalszerepelhet.Pl.

JézusKrisztusbanIstenemberrélett,hogyönmagátodaajándékozzanekünk.
ésvalódiböjtaz,amikorvanbátorságunkönmagunkatodaadniazÚrnak,hogyazutánő
odaajándékozzaönmagét nekünk
Azifivezetőm20éves,házas,ésrengetegfiatalravolthatássalköztükrámis,haIsten
odaajándékozza afeleségetnekünk minekvessükel?
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Az első személyre vonatkozóoda igekötő használatának nyelvművelői
megítélése

AnyelvművelőiírásokközülakérdésesigealakratettlegkorábbiutalástaVasárnapi Új
Szó Nyelvművelés címűrovatábantaláltam,1970-ből.11 csákyKároly,acikkírójaarra
azáltalánosnyelvtaniszabályrahivatkozik,miszerint„amagashangrendűmutatójel-
legűhatározószókközelre,amélyhangrendűekpedigtávolramutatnak”.AnyKk. és
mindenkésőbbielőírócélzatúírásiserrealapozzaazintelmeit.

Azide határozószó,ill.igekötőabeszélőkhöz,abeszéléshelyéhezvalóközeledést,köze-
lítést, ill.velükvalószoroskapcsolatotfejezki.(...)szemléletkeveredés, ill.agyakoribb
használatfolytánnémelyigemellettpongyolabeszédben–részbentájihatásrais–az
oda igekötőváltjafel:márrégodaígérte akönyvet,mégsemkaptammegtőle;Addmár
oda aztkést!(helyesebbekide igekötővel)(nyKk.I.1980–1985,963.p.).

AnyKk.elismeriannakaháromfőtényezőnekameglétét,amelyekelőidézhetikennek
aszabálynakamegsértését,ésezekellenéreminősítipongyolánakazodaad haszná-
latát.A„szemléletkeveredés”szóvalfeltehetőlegapragmatikábólismertdeiktikuskive-
títésre utalnak, a szócikkből viszont hiányzik ennek a jelenségnek a bemutatása. A
nyKk.általhasználtmegnevezésnegatívtölteteaztabenyomástkeltiabeszélőben,
hogyanézőpont-áthelyezéselítélendőjelenség.

A nyKk. egy másik helyen, az „oda–ide” igekötők szócikkében is foglalkozik az
odaad igével:

Azoda határozószó,ill.igekötő(...)tágabbkörűjelentéshasználatafolytánjóvaltöbbkap-
csolatotalkotigékkel,mintellenpárja,az ide.Ezértgyakranennekahelyébetelepszik,
példáulazodaad, odaígér igénekabeszélőszemélyérevonatkozóhibáshasználatában.
(nyKk.II.1980–1985:415)

A„helyébetelepszik”megfogalmazássalaztközlikazolvasóval,hogyazoda igekötőtelje-
senindokolatlanuljelenikmegakifogásoltszerkezetekben.Azilyenleírásokellenszenvet
ésfélelmetébreszthetnekabeszélőkben,akikaztánúgygondolhatják,hogyazoda hasz-
nálatávalveszélyeztetikazide igekötőmegmaradását.Errőltanúskodnakazokahozzászó-
lókis,akikszerintazide igekötőegyreritkábbanfordulelőanyelvhasználatban:

nagyonzavaró–legalábbisengemzavar–azide-ésazoda-igekötőkhelytelenhasználata.
Jobbanmondvaaz„ide”teljeskiszorulásasokakbeszédében.
Az“addide”szóösszetételszinteeltűnt,pedigszükséglennerá,mertaziránythatározzameg.

Az ide igekötő eltűnésével kapcsolatos aggodalmak teljesen alaptalanok. Az oda
ugyanisnemmindenesetbenvehetiátazide szerepét.Azokbanazigékben,amelyek-

11 csákyKároly 1970. Alapvető nyelvi ismeretek hiánya beszédünkben.Vasárnapi Új Szó 3/44
[https://library.hungaricana.hu/hu/view/ujszo_1970_11/?pg=11&layout=s]–2017.április10.
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benfontosacselekvésirányánakajelölése,továbbraiselkülönülakettőhasználata:
idelép–odalép, idenéz–odanéz stb.

AnymKsz.2 külön szócikkben tárgyalja az idead–odaad igéket. Azodaad nekem
szerkezethasználatátúgymutatjabe,minthaazelsősorbangyereknyelvisajátosság
lenne,tudomástsemvéveakérdésesformaelterjedtségéről.Ezaleírásazértfélreve-
zető,mertajelenségmárrégótanemcsupánagyerekeknyelvébenjelenikmeg.Ameg-
fogalmazásellenéreanyelvművelőkbiztosantudják,hogyazadd oda afelnőttekköré-
benishasználatos,mivelgyereknyelvitévesztésekkelkapcsolatbannemszoktaknyelv-
helyességitanácsokatadni.

Abeszélőfeléirányulómozgástazide igekötősigévelfejezzükki:add ide az újságot! ha
viszont3.személyfeléirányulacselekvés,azadd oda! formaahelyes:add oda (neki v.
nekik) az újságot! Gyermekekbeszédébengyakori,hogy–agyakranhallottadd oda! fel-
szólítás hatására – akkor is ezt az alakot használják, amikor sajátmaguknak kérnek
vmit: add oda a labdát, a mackót! helyesen: add ide (nekem) a labdát, a mackót!
(nymKsz.22005,307.p.)

AnymKsz.2szerzőinekazazelméletesemtűnikmegalapozottnak,miszerintagyerekek
többszörtalálkoznakazadd oda alakkal,ésezérthasználjákeztaformát.haaszülők
hagyományos módon használják az igekötőket, akkor az ide igekötős kifejezések
ugyanúgyaszókészletükrészévéválnak.

A két nyelvhelyességi kiadvány egyik legnagyobb hibája, hogy azt feltételezik, az
ide–oda határozószókraérvényesszabályokazezekbőlszármazóigekötőkreisvonat-
koznak.Azigekötőknekviszontazirányjelölésentúlmásfunkcióikisvannak,amelyek
befolyásoljákahasználatukat.

AMagyar nyelvhasználati szótár megítélésesemsokbankülönbözikakorábbikiad-
ványokétól. Előrelépés, hogy elkülöníti a gyermeknyelvi előfordulásokat a felnőttek
nyelvhasználatától.ugyanakkorabeszéltnyelviadd oda nekem szerintükislogikátlan
éshelytelen(Mnysz.2007,101.p.).

Ahivatalosnyelvművelőikiadványokmellettmásfolyóiratokban,helyiújságokbanis
találtamazodaad használatáravonatkozócikkeket.AzÉdes Anyanyelvünk egyikírása
anyKk.-hözhasonlóanaztérzékelteti,hogyazoda használata teljesencéltalan,sőt
általagyengülakifejezésmódpontosságais.12

Azide ésazoda határozószóváltozatlanformábanigekötőkéntisműködik.haazitt és
azott határozószótsenkisemtévesztiössze,vajonmiérttévesztikösszeazide ésazoda
igekötőt?(...)bármennyireelterjedt isezatévesztés,nemhagyhatjuk jóvá,mertrend-
szerhiba.nemmondhatunkleapontosságról,amegkülönböztetéslehetőségéről!

Azzal, hogy a szerző azt állítja, a beszélők összetévesztik az igekötőket, a beszélők
anyanyelvtudásátvonjakétségbe.Azelképzeléshátterébenanyelvikompetencioniz-
musállhat,miszerint„közvetlenkapcsolatvanahelytelennekbélyegzettnyelviformák

12 buváriMárta2016.szálkák.Édes Anyanyelvünk 38/3,8. [http://anyanyelvapolo.hu/edes-
anyanyelvunk-pdf/ea-2016-XXXVIII-3.pdf]–2017.április10.
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használataésabeszélőknyelvtudásaközött”(lanstyák2017).Abeszélőknyelvtudá-
sátmegkérdőjelezővéleményekalaikusokkörébeniselterjedtek.

IttPécsen,mindenalkalommal“addodanekem”nemértikazideésodaszavaktávol-
ságotjelzőszerepét.
miérthasználjákmégaTV-benisúgy,hogyAddodAnEKEM,ezolyanszámomramintha
amagyaroknemtudnákértelmezniamagyarszótvagynincsigazam?

Acikkbenhasznált„elterjedt tévesztés”szókapcsolatnyelvészetiértelembenellentmon-
dásthordoz.Atévesztés szóugyanisegyszeribotlástjelöl.Azaszerkezet,amelyikmárelter-
jedt,nemnevezhetőtévesztésnek.Úgytűnik,azodaad „helyességének”amegállapítása-
koranyelvirendszernekvalómegfelelésfontosabbszempont,mintazelterjedtség.

Acikkszerzőjenempusztánavéleményétmondjaelazide–oda „helyes”alkalmazá-
sáról,azolvasókatisarrabátorítja,hogyutasítsákelakifogásolthasználatot.bizonyára
hiszabban,hogyhatástgyakorolhatabeszélőkattitűdjéreésáltalaazigekötő-használa-
tukra is. A közeledés–távolodás megkülönbözetése viszont csak azért szűnhet meg
néhányigeesetében,mertabeszélőknemigényelikezeknekajelentésmozzanatoknakaz
elkülönítését.Ezértnincsisértelmeerőltetniazide igekötőhasználatát.

Acikkbenanyelvtanihelyességmellettmegjelenikakommunikációpontosságáthang-
súlyozóindoklásis.Aszerzőapontoskifejezésmódfelettiaggodalmaiazegzaktizmuside-
ológiájáravezethetőkvissza.Ennekaképviselőiúgygondolják,hogy„adenotációszem-
pontjábólpontosabb,egyértelműbb,félreérthetetlennyelviformaeredendőenhelyesebb,
mintaz,amelykevésbépontosan,elnagyoltan,homályosan,félreérthetőenutaladenotá-
tumra”(lanstyák2017).Apontosságabeszélőkszerintisérték,csakhogyapontosság
nemobjektívenmeghatározhatótulajdonság.Akikismerikéshasználjákakifogásoltala-
kokat,azoknemtaláljákőketpontatlannakvagyfélreérthetőnek.Pl.

ígyVasmegyébenhasználják,használjukeztakifejezést,nálunkaz“addoda”nemfur-
csa,ésnemokozfélreértést.
énisbaranyaivagyok.nekünkazideadislogikus,deazodaadis.éseznemazértvan,
mertnemértjükazide-odamutatószót

Az első személyre vonatkozó oda igekötő az internetezők metanyelvi
szövegeiben

Azinterneteshozzászólásokgyűjtésesoránkiderült,hogyazodaad nekem azokközé
anyelvijelenségekközétartozik,amelyeketszéleskörbenhelytelenítenek.Többmint
hatvan különböző oldalon találtam metanyelvi reakciókat a kérdéses igealakokra
vonatkozóan. Ezekmegbélyegzése az iskolai oktatásnak köszönhetően terjedt el és
folyamatosan terjedma is. szerepel iskolásoknak készült nyelvhelyességi versenyek
feladatlapjainésfelvételifeladatokközöttis.13 Ezekbenagyerekeknekaszövegkörnye-

13 http://klett.hu/download/magyar_felv_fel_2.pdf – 2017. április 15.; http://www.
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zetfigyelembevételenélkülkellkijavítaniukazadd oda nekem szerkezetigekötőjét.Az
iskolaioktatásezzelaztazelképzeléstközvetíti,hogyazemlítettnyelviformaminden
esetbenjavításraszorul.szabóTamásPéterinterjújábólkiderül,hogyagyerekekmár
kilencévesenistudják,hogy„úgykénemondani,hogyaddide”(szabó–Mátyus2014,
220. p.). A gyerekek által így elsajátított helyes–helytelen kategorizáció a legtöbb
ember későbbi gondolkodásában is jelen van. A fórumozókmegnyilvánulásai is azt
mutatják, hogy a beszélők felnőttként is követik a preskriptív szabályokat.
hozzászólásaikban többnyire ugyanazokat az ideológiákat lehet felfedezni, mint a
nyelvművelők szövegeiben. néhányukban viszont a nyelvi ismeretterjesztés pozitív
hatásait ismegfigyelhetjük.nádasdyádám2003-ban írtegycikketa jövök–megyek
igékhasználatáról.Azadd oda példájátugyannememlítimeg,deacikknekköszönhe-
tően a deiktikus kivetítés fogalma bekerült a laikusok metanyelvi diskurzusaiba. A
beszélőkegyrészeéppenezértfogadjaelazadd oda változólétezésétis.

Amikoraztmondodvalakinek,hogy“addoda”,azőnézőpontjábahelyezkedsz.éppen
olyan,mintamikorcsengetneknálad,és tekikiabálsz,hogy“Jövök!”Pedignem jössz,
hanemmész,ugye.

Abeszélőkbenkialakultellenszenvetazonbansokszormégatudományosérveléssem
tudjamegingatni.

Azaddideahelyesésennyi.Azilyenértelmetlenmagyarázatokat,hogyamásikszem-
szögébőlbeszélek,azokadják,akiknemtudnakhelyesenmagyarul.
Meglehetmagyarázni,deszerintemishelytelen.Ezolyan,minthaaztmondanánkvala-
kinek,hogygyereoda(hozzám).

Egy-egyilyenhozzászólásnemabeszélőkvéleményét,hanemazelőítéleteikettükrözi,
amelyeketnemőkalkottakmeg,hanemvalószínűlegkészenvettekátakörnyezetük-
től.Azilyenreakciókanyelvoktatásjellegéreisvisszavezethetők.Atanulóktöbbnyire
leírójellegűszabályokkalismerkednekmeg,viszontkevesettanulnakanyelvgyakorlati
működéséről.Ezértkönnyebbenazonosulnakazzalaleegyszerűsítettszabállyal,hogy
az ide aközeledést,azoda a távolodást jelöli,mintazzal,hogyabeszédhelyzetben
nézőpont-áthelyeződéstörténhet,vagyazzal,hogymegváltozhatazigekötőkfunkciója.

Az idead mellettérvelőknemcsakaszabályosságára,hanema logikusságára is
hivatkoznak.Azadd oda nekem létezéseisabizonyítéka,hogyaszavakjelentésenem
mindigkövetkeziklogikusanaszóelemekjelentéséből,ezérteztnemisleheta„helyes-
ség”kritériuma.

Mivelteeléggéközelvagymagadhozezértlogikusanúgyahelyes,hogyide(nekem).ha
viszontmagadtólelmutatsz(távolra),akkorlogikusanúgykövetkezik,hogyoda(neki).

Abeszélőireakcióktovábbijellemzővonása,hogyazodaad–idead igéketajön–megy,
hoz–visz igékkelállítjákpárhuzamba.

diakokert.ro/userfiles/file/furkesz%202012/Furkesz%207202.pdf–2017.április15.
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Másikgyönyörűség:“addoda(mármintnekem)aceruzát!”Kíváncsivagyok,akiígymond-
ja,akutyájáthogyanhívjamagához:gyereoda?

Azilyenösszehasonlításoktévesmegállapításokhozvezethetnek.Ezekazigékugyanis
olyanmozgástjelölnek,amelyeknélhangsúlyosakazirányok.

báranyelvművelőiírásokerrekimondottannemutalnak,alaikusokmégisazadd
oda nekem formátnemcsaknyelvhelyességihibának,hanemműveltségikérdésnekis
tartják.Anyelvidoktizmusszellemébenaztgondolják,hogyazadd oda nekem haszná-
lataaziskolázatlanság,műveletlenségbiztosjele.

Akiilyeneketmond,azigenisbunkó!nincsezenmitszépíteni!
ezténprimitívszóhasználatnaktartom
nemkell“tájnyelviséggel”mentegetnianyelvibunkóságot!

Aszerkezethelyességét lényegébencsakazoknem ítélikel,akikmegtapasztaltáka
nyelvjárásihasználatát.Ahozzászólókelmondásaszerintviszontmárnemcsakanyelv-
járásokban fordulelőabeszélőszemélyérevonatkoztatottodaad ige.nagyonsokan
állítják,hogyapestinyelvbenishasználjákésahozzászólókbeszámolóialapjánmár
ellenőrzöttebbszövegekben:szépirodalomban,dalszövegben,filmszinkronbanismeg-
jelenik.Azt,hogyazodaad ígyterjed,azinternetezőkegyáltalánnemhelyeslik.Pl.

Pestensokanhasználjákaz“oda”szótaz“ide”helyett.deazeléggáz,hogyafilmekben
isnagyongyakran“addoda”-tmondannakill.szinkronizálnak.VagygondoljunkcsakAuth
csillaegyikszámára,amikorarefrénbenfolyamatosanezténekli:”Addodanekem”.
nemnevetséges?nemigaz,hogyvalakikmegírjákadalszöveget,sokanelolvassákmeg-
zenésítikstb.ésnemveszikészre,hogyittvalaminemstimmel?

Összegzés

dolgozatomban két nyelvi jelenségre vonatkozómetanyelvi megjegyzéseket elemez-
tem.Akételembenazaközös,hogymindegyikhezkapcsolódnaknyelvhelyességiintel-
mek,éshelyességüketa laikusok is vitatják.A laikusokésanyelvművelőkszövegei
alapján leírtamahelytelenítésük okait és az azokmögött álló nyelvi ideológiákat. A
nyelvhelyességiítéleteketmindenesetbenösszevetettemameglévőtudományosered-
ményekkelésazáltalamgyűjtöttadatokkal,hogybizonyítsamahelytelenítésükmellett
szólóérvekmegalapozatlanságát.

Aszakirodalomsegítségévelrámutattam,hogyalogikátlannakbélyegzettigékvalójá-
banamagyarnyelvbenműködőegyfajtaszóalkotásimódmegnyilvánulásai,ésatömör
kifejezésmódhozjárulnakhozzá.Anyelvhelyességiírásokelemzésévelkiderítettem,hogya
nyelvművelőkalogikátlan minősítéstnagyonkövetkezetlenülhasználják.Azigékmegítélé-
sétszámosmásideológiaisbefolyásolja,ezérta„logikátlan”igékmegkülönböztetésetel-
jesenindokolatlan.Anyelvművelőktőleltérőenalaikusoknemismerikazigekötőkellenté-
tező funkcióját, ami lehetővé teszi a felolt ige elmarasztalását a beszélők körében is.
ugyanakkornéhánypéldamondatlátatóvátette,hogyazáltalánoshelytelenítésselszem-
benzajlikazolt igejelentésváltozása,amifeltehetőlegelősegítimajdaszóelfogadását.
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Azelsőszemélyrevonatkozóodaad igehelytelenítésénekazalapjaazatéveselgon-
dolás,miszerintazide–oda igekötőketcsakúgylehethasználni,mintazezeknekmeg-
felelőhatározószókat.Alaikusokhozzászólásaielárulták,hogyazelsőszemélyreutaló
odaad igét nyelvtanilag hibásnak tartják, ezért megkérdőjelezik az add oda nekem
használóinakanyelvtudásátis. Internetesszövegekbőlvettpéldamondatokkalrámu-
tattamarra,hogyazide–oda igekötőkváltakozásatöbbigekötősige(odaítél, odaaján-
dékoz)használatábanismegfigyelhető.bárajelenségnagyonrégi,arávonatkozóvéle-
ményekbennemtapasztalhatóváltozás.részbenaziskolaioktatásnakköszönhetően
az első személyre vonatkozó odaad megbélyegzése állandóan öröklődik. A kitartó
elutasításhelyettfontoslennemegismerniahasználatánakterületi,társadalmielosz-
lását,mivelcsakígylehetnepraktikustanácsokatadniahasználatávalkapcsolatban.

Irodalom

csapodi István 1887. Tájszók. dunántúliak.Magyar Nyelvőr, 16/5, 239–240. p. [http://real-
j.mtak.hu/5958/1/Magyarnyelvor_1887.pdf]–2017.április10.

dési Edit 2003. A szóképzés képtelenségei. In Abonyi réka–Janurik szabolcs–zoltán András
(szerk.):Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára.
budapest, ElTE bTK Keleti szláv és balti Filológiai Tanszék, 47–54. p.
[https://www.academia.edu/20359560/Miscellanea_corviniana_K%c3%b6sz%c3
%b6nt%c5%91_k%c3%b6nyv_holl%c3%b3s_Attila_70._sz%c3%bclet%c3%A9snap
j%c3%A1ra]–2017.január30.

éKsz.2 2003.PusztaiFerenc(főszerk.)2003.Magyar értelmező kéziszótár. (2.,átdolgozottki-
adás.)budapest,AkadémiaiKiadó.

FabóKinga1984.Anyelvhelyességiszabályok jellege. InFülei-szántóEndre (szerk.):Norma–
átlag–eltérés. PécsiAkadémiaibizottság,23–33.

KissJenő1995.Társadalom és nyelvhasználat.budapest,nemzetiTankönyvkiadó.
KontraMiklós1982.Amerikaimagyarújságoknyelveasztenderdmagyarralösszevetve.Magyar

Nyelv, 78,76–93.p.
laczkóKrisztina2006.Azújmagyar-ésazújabbmagyarkor.InKieferFerenc(szerk.): Magyar

nyelv.budapest,AkadémiaKiadó,283–306.p.
lanstyák István 2011. Az elitizmusmint nyelvhelyességi ideológia. In Kozmács István–Vančoné

KremmerIldikó(szerk.):A csitári hegyek alatt. nyitra,AranyA.lászlóPolgáriTársulás–
KonstantinFilozófusEgyetemKözép-európaiTanulmányokKara,145–154.p.

lanstyákIstván2017.Nyelvideológiai fogalomtár.Kézirat.
Mnysz.2007.balázsGéza–zimányiárpád(szerk.):Magyar nyelvhasználati szótár.celldömölk,

Pauz–WestermannKiadó.
nádasdyádám2003.Jövés–Menés.Magyar Narancs,15/10[http://seas3.elte.hu/delg/publi-

cations/modern_talking/39.html] – 2017.április10.
nyKk.I–II.1980–1985.Grétsylászló–KovalovszkyMiklós(szerk.):Nyelvművelő kézikönyv I–II.

budapest,Akadémiaikiadó.
nymKsz.2 2005.Grétsylászló–KeményGábor(szerk.):Nyelvművelő kéziszótár.Második,javított

ésbővítettkiadás.budapest,Tintakönyvkiadó.
Pléh csaba 2006. Az alaktani és mondattani fejlődés. Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv.

budapest,AkadémiaiKiadó,54–79.p.
Pléh csaba 2007. A tér és a nyelv világa.Magyar Pszichológiai Szemle, 62/3, 279–312. p.

[https://www.researchgate.net/publication/235798547_A_TEr_Es_A_nyElV_VIlA-
GA_—-_PlEh_csAbA]–2017.január10.

Véleményes igekötők 145
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



simonyizsigmond1916.Egyszónakkétellentétes jelentéseMagyar Nyelvőr,45/5–6,215–
220.p.[http://real-j.mtak.hu/6017/1/Magyarnyelvor_1916.pdf]–2017.április9.

szabóTamásPéter2012.„Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”. A javítás mint gya-
korlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. dunaszerdahely,Gramma.

szabó Tamás Péter–Mátyus Kinga 2014. óvodások és kisiskolások nyelvi ideológiái. ladányi
Mária,Vladárzsuzsa,hrenekéva(szerk.):Nyelv–társadalom–kultúra. Interkulturális
és multikulturális perspektívák I–II. budapest, Tinta Könyvkiadó. [http://
real.mtak.hu/20198/1/manyeXXIII_cd_u_102102.131214.pdf]– 2017.április10.

szili Katalin 2000. lehet-e ezt megtanítni? Intézeti Szemle, 22/1, 60–70. p.
[http://epa.oszk.hu/02400/02431/00005/pdf/EPA02431_Intezetiszemle_2000_1
_60-70.pdf]–2017.január30.

Tátraiszilárd2000.Azelbeszélő„én”nyelvijelöltsége.Kísérletaperszonálisnarrációszövegtani
megközelítésére. Magyar Nyelvőr, 124/2, 226–238. p. [http://epa.oszk.hu/
00100/00188/00018/124208.htm]–2017.április10.

Tátraiszilárd2010.áttekintésadeixisről(funkcionáliskognitívkiindulópontból)Magyar Nyelvőr,
134/2,211–232.p.[http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1342/134206.pdf]–2017.
április10.

zolnai Gyula 1891. Mátyusföld nyelvjárása. Magyar Nyelvőr, 20, 209–223. p. [http://real-
j.mtak.hu/5963/1/Magyarnyelvor_1891.pdf]–2017.április10.

AnIKó KázMér
EVAluATIon oF ThE corrEcTnEss oF soME VErb ForMs

In my paper I study attitudes towards language correctness. based on
prescriptivistwritingsand laymen’scomments, I presentopinionsconnectedto
hungarian verbs felolt and odaad. using collected texts I  examine how people
argue for or against the correctness of the chosen verbs. despite of being
characterized as illogical, the verb felolt is the product of an existing word
formation process in hungarian. by analysing the prescriptivist comments on
feloltandothersimilarverbs,wecanseethattheirrejectionoriginatesindifferent
languageideologies.laymendenyfeloltmainlybecausetheyarenotawareofthe
fact that hungarian verbal prefixes can change the verbs’ meanings to their
opposite.Theuseofodaad,referringtothefirstperson,ishighlycriticizedbyboth
prescriptivist linguistsandordinary speakers.however, literatureandempirical
data prove that the arguments against its correctness are scientifically
groundlessandthisuseofprefixodaappearsnotonly incombinationwiththe
verbadbutalsowithítélandajándékoz.
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VAJdA bArnAbás

Apárizsibéketárgyalásokakezdődő
hidegháborúkontextusában

Van-e amásodik világháborút lezáró béketárgyalásoknak, közelebbről a háborút (leg-
alábbisannakegyrészét)hivatalosanlezárópárizsikonferenciánakrelevanciájaahideg-
háborúhoz?Összefügg-evele,shaigen,melypontokon?Jelentanulmányamellettérvel,
hogyszámosösszefüggésfedezhetőfelakettőközött,sőtapárizsibéketárgyalásokés
-konferencia,mintegymásfélévestörténelmifolyamat,egyenesenremekesettanulmány
annak felmutatásához,hogykonkrétanmimódonalakultakúgyanagyhatalmakközti
nemzetközikapcsolatok,hogyannakvégénmárhidegháborúrólbeszélhetünk.

Az1945–1947-esidőszakrendkívülérdekesanagynemzetközifolyamatokszem-
pontjából, mint például az Ensz megalakulása, a nukleáris korszak kezdete, és –
Párizsszempontjábólkülönösenfontos–azatény,hogyapárizsibékeajelenlegieuró-
pai rendkezdete,alapja, fundamentuma.Aszélesebbnemzetközikontextusazért is
relevánsmind a szovjetunió,mind azusA szempontjából,mivel 1945–1947 között
mindkétgyőzteshatalomkitüntetettfigyelmetfordítottazeurópaitérségnek,amelybe
természetesenkülönöshangsúllyalbeleértendőnémetország.

Az1947-espárizsibékeszerződésnekvannak„hagyományos”kontextusai.nemzetközi
viszonylatbanilyena„győztesek–vesztesek”megosztottság,amelymellettapárizsibéke-
konferenciátjellemzőenamagyar,acseh-szlovákstb.nemzetitörténelmekkontextusában
szoktukértelmezni.nemzetiésnemzetibilaterálisviszonylatbanjólismertekamagyar–
csehszlovák, magyar–román, magyar–szovjet, csehszlovák–amerikai stb. relációk, mi
több, ezek a kontextusok olyannyira kézenfekvőek, hogy nem akadmérvadó történeti
munka,amelymellőznéazérintettállamoknakakétmeghatározónagyhatalomhozvaló
viszonyát,mintpéldáulacsehszlovákvagyamagyarkormányésbékedelegációviszonyát
a nagyhatalmakhoz. Ebbe a viszonyba beleértendők a győztes hatalmak képviselőihez
eljuttatottemlékiratok,avelükfolytatottháttértárgyalások,sajtókampányokstb.,mintpl.
nagyFerenctárgyalásaideanAchesonkülügyminiszter-helyettessel,J.F.byrneskülügymi-
niszterrelésmagávalharryTrumanelnökkelstb.nemvéletlen,hogymindezeketakérdé-
seketviszonylagalaposanfeldolgoztákazérintetttörténetírások.1

1 csehszlovák–szlovákvonatkozásbandagmarČierna-lantayováésŠtefanŠutaj (mindkettő
nagyonrészletesenkitéracsehszlovák–magyarrelációrais),Magyarországonpedigromsics
IgnácúttörőésalapvetőjelentőségűmunkájamellettGulyáslászlóésVízilászlóTamáse
témábanírtmunkáitemlíteném.EhelyüttcsupánfutólagutalokaŠtefanŠutaj(Šutaj2014)
ésromsicsIgnác(romsics2006)érveléseiközthúzódófinom,dehatározottanfelfedezhető
argumentatívkülönbségekre.
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Annakagondolatnak,hogyapárizsibéketárgyalásokés-konferenciarelevánskontex-
tusaiközébesorolhatjukahidegháborútis,azképeziazalapját,hogyabéketárgyalások
különfélefázisai1945őszeés1947februárjaközöttzajlottak,sőtaratifikációvalegyütt
1947őszéig.2 denemcsakazidőbeliéstérbeliegybeesésalapozzameg,hogyPárizskivá-
lóesettanulmánylegyenahidegháborúkezdeteihez(Párizsbanazokazállamférfiakvol-
tak egymással kapcsolatban, akik később aktorai lettek a korai hidegháborúnak is),
hanemazokatudományosvitákis,amelyekahidegháborúminttörténetikorszakkezde-
ténekmegítélésérevonatkoznak;lásdpéldáulbékéscsaba,FischerFerenc,borhilászló
ésmások,valamintanemzetköziszakirodalomeltérővéleményeitezügyben.

Ezekalapjánrelevánskérdéskéntfelvethető,hogyanviszonyultapárizsibékekonfe-
renciaahhozahidegháborúhoz,amely1946-tólmárzajlott,bármégcsaklappangva
pulzálva.Azbizonyos,hogyavilágháborúutáninagyhatalmipozíciófogásnaklegkésőbb
1946-ban,főlegannakmásodikfelében,éskülönösen1947-benmárhatározottésjól
felismerhetőjeleivoltak.Anemzetköziszakirodalombanabbannemnagyonvanvita,
hogy„1947voltahidegháborúigazikezdete”(McWilliams–Piotrowski2014,39.p.),az
márazonban,hogymikortörténtmegakétszuperhatalomköztiszakítás,kérdéses.

Apárizsibéketárgyalásokés-szerződés,valamintazaztkörülvevőegyébnemzetkö-
zieseményekdinamikájanézetemszerintaztmutatja,hogyakétnagyhatalomközött
fokozatosangyülemlőkisebb,önmagukbanmégkezelhetőkonfliktusokbólpontosana
párizsi folyamat alatt halmozódtakkritikusmennyiségűvéasérelmek,ésrögtönapári-
zsibékékaláírásautánláthatóváváltanagyobbkonfliktus,aszakítás.

Aszéleskörbenismerttörténelmiépítőkövekmellett,3 amelyekbőlösszerakódotta
koraihidegháború,számosritkábbanfigyelembevettérvvan,amelyekkifejezettena
párizsibékekonferenciáhozkapcsolódnak.Aszakirodalomtöbbérdekkülönbségre rá
szokottmutatni,pl.J.F.byrnesésV.Molotovközöttmárapárizsikonferenciátmegelő-
zőenésazalattis.Ezekközöttelvi-politikaiügyeképpúgyszerepelnek,mintprocedu-
rálisügyek.Azelviindíttatásúügyekrepéldaaszovjetuniópragmatikus-hatalmimeg-
közelítése,amelyszembenálltazusAegyesemberjogialapúmegközelítéseivel,mint
például„anyelvhatárokésapolitikaihatárokszinkronizálásával”,vagyazzalazameri-

2 csupána legfontosabbeseményeienneka folyamatnak:1945. szeptember11.és1945.
november2.közöttaKülügyminiszterekTanácsalondonielőkészítőtalálkozása;1945.de-
cember16.és1945.december26.közöttaKülügyminiszterekTanácsamoszkvaifordulója;
1946.április25.és1946. júliusközöttzajlottaKülügyminiszterekTanácsakonferenciája
Párizsban(bidault,byrnes,bevin,Molotov);1946.július29.és1946.október15.közöttzaj-
lottmagaapárizsikonferencia;abékeszerződésszövegétaKülügyminiszterekTanácsavég-
legesítettenewyorkban1946.november4.és1946.december13.között;végül1947.feb-
ruár10-énírtaaláabékeszerződéstazötállam:olaszország,Finnország,románia,bulgária
ésMagyarország.lásdŠutaj2014,131–132.p.;németh2006,479.p.

3 AjólismertérvekközétartozikGeorgeF.Kennanún.hosszútávirata(1946.február22.)és
Winstonchurchillún.vasfüggöny-beszéde(1946.március5.),amelybeszédigennagyrész-
ben„aszovjetbefolyásnakalávetett”Kelet-Európárólszól.Agyakrabbanemlítettkorainagy-
hatalmikonfliktusokközétartozikmégamoszkvaiPravdaún.sztálin-interjúja1946.március
14-én, valamintW. churchill 1946. szeptember 9-én elmondott brüsszeli beszéde.Mezei
2011,171–175.p.;horváth2001,67–70.p.
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kaiakáltalnemelutasítottelvvel,hogyhamárlakosságcserérekellsortkeríteni,akkor
az„önkéntes,többévesésnemzetközilegellenőrzöttlakosságcsere”legyen.(romsics
2006,51.,54.p.) Anagyhatalmakprocedurális konfliktusai tettenérhetőkapárizsi
konferenciasokforrásában,mintpéldáulamódosítójavaslatokbanstb.Apárizsikon-
ferenciáhozkapcsolódósokapróbbnagyhatalmiérdekkonfliktusegyiklegkonkrétabb
ügyeabékeszerződésdunával,illetveadunaihajózássalfoglalkozóVII.része,ahol„az
angolszászhatalmakálltakszembenaszovjetunióvezetteblokkal,előbbiekadunai
forgalomteljesszabadságátpártolták,mígaszovjetuniósajátellenőrzésealákívánta
aztvonni”.(romsics2006,234.p.)

A párizsi békekonferenciának a hidegháborúval kapcsolatos további lényeges
vonatkozása az, hogy az usA és nagy-britannia kiszorította a szovjetuniót az
olaszországgalkötendőbékéből.(Wegs2002,20.p.)AzusAszempontjábólazolasz
békeszerződésnekvalóbankiemeltszerepejutott.Ennekaproblémakörnekrészevolt
egyfelőlazún.olaszprecedens,másfelőlaTrieszt-kérdés.Azolaszprecedenstömören
aztjelentette,hogyazolaszszövetségesEllenőrzőbizottságban(szEb)aszovjetunió
szerepeformálisvolt–viszontaszovjetunióugyaneztazeljárásimintátkihasználtaa
többibéketárgyalás,azazakelet-európaiországokkapcsán.

ATriesztéskörnyékekörüliterritoriálisvitaolaszországésJugoszláviaközöttkivá-
lóanpéldázza,hogyanhalmozódottabéketárgyalásokkezdeteótaésmindvégigapári-
zsibékealáírásáig,sőtazontúlisegynemzetköziprobléma.Triesztpéldaakétnagy-
hatalomelhallgatott,visszafojtottdühére,mintahogypéldaarrais,hogyapárizsibékét
anagyhatalmakmégösszeszorítottfogakkalvégigcsinálták,ámutánabúcsútmondtak
egymásnak.(Judt2007,105.p.)

TriesztkérdéserendkívülimértékbenfoglalkoztattaTrumanelnököt–sokkaljobban,
mintKelet-Európabármelyikállama.Azegyiksztálinnakírtlevelébenazamerikaielnök
úgyfogalmaz,hogyaTrieszt–VeneziaGiulia„kérdéstnempusztánolasz–jugoszlávhatár-
vitánakkellfelfogni,hanemúgykellrátekinteni,mintegyprincipiáliskérdésre,amelya
többi(felmerülő)területivitamegoldásánakavezérfonala,ésazeurópaitartósbékealap-
köve”.4 sztálinválaszakiábrándítóvolt–emlékszikvisszaTruman–,mivel„sztálinTito
pártjátfogta”.(AkétállamférfilevélváltásaegyébkéntG.F.Kennanközbenjárásávalzaj-
lott.)ATrieszt-kérdésidőlegesmegoldására1945júniusábankerültsor,amikormeghúz-
tákaMorgan-vonalat, létrejöttegymondvacsinált,kvázi függetlenállam,pontosabban
kétkatonaikörzet:egyA(nyugati)zóna,benneTrieszttel,amelyamerikaiésbritkatonai
fennhatóságalattállt,ésegyb(délkeleti)zóna,amelyjugoszlávfennhatóságalákerült.
AszövetségesekTriesztkörülikonfliktusairendszeresenfelbukkantakapárizsibékekon-
ferencián.1946.augusztus1-jénpéldáulajugoszlávdelegációvezetője,EdvardKardelj
főérveiközöttbukkantfelTrieszt,amikorKardeljkijelentette,hogyaKülügyminiszterek
Tanácsa„elvette”JugoszláviátólTriesztet,ésigazságtalanulhúztamegazolasz–jugoszláv
államhatárt.(romsics2006,193.p.)Mintkésőbbkiderült,mindezcsakideiglenesmeg-
oldás volt, amely további ellenségeskedéseket szült –mégis: Trieszt státusát, azaz a
Morgan-vonalatszentesítetteapárizsibéke.

4 Truman, harry s.: Memoirs. Volume 1.: year of decisions [1945-1946] Time Inc. Publ.
doubleday,Gardencityny,1955,596+pp.
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AzolaszprecedensésaTrieszt-vitamárhidegháborúsérvekvoltakabbanazérte-
lemben,hogybennükanagyhatalmierőpolitikamellettmegjelentekazideológiaikonf-
liktusoknakis.APárizsbantartózkodóamerikaikonferenciaküldöttségszámostagjától
maradtfentírásosforrásarranézvést,hogyazusAszámáraolaszországkiemeltjelen-
tőséggel bírt mind katonai, mind politikai szempontból. Köztük pl. charles h.
bonesteel, aki az amerikai küldöttség katonai tanácsadójaként volt jelenPárizsban,
számosalkalommal leírta1946során,hogyolaszországbanazusAlegfőbbpolitikai
érdeke„akommunistabefolyáselleniharc”.5 Akezdődőhidegháborúegy-egyideológiai
vonatkozásátamagyardelegációisalkalmaztamintargumentációt.ŠtefanŠutajsze-
rintamagyardelegációegyes tagjai,mintpéldáulAuerPálamagyarérdekeketúgy
tálalta,mint„amelyeketazértérdemestámogatni,hogyMagyarországsegítségetkap-
jon a kommunizmus elleni harcában a szovjetunió vezette szláv blokk ellenében”.
(Šutaj2014,165.p.)hasonlóutalásvanugyanerreajelenségreromsicsIgnácnális.
Ittaszerzőszegedy-MaszákAladárésAuerPálháttérmunkájárautal,melyneksorán
szegedy-Maszák „mélységes aggodalmát fejezte ki afölött, hogy a náci lebensraum
politikátminden jel szerint egy olyanérdekszféra-politika váltotta fel, amelyEurópát
kettévágvaMagyarországotatöbbikelet-európaiországgalegyüttaszovjetuniófenn-
hatóságaalálátszikutalni”(romsics2006,201.p.),továbbáhogyamagyarküldöttség
egyestagjaiéppezenazideológiaialaponkértékazusAtámogatását.Ezekéstovábbi
kisebb-nagyobbkonfliktusokmutatjákazokatahatalmiésideológiaijegyeket,amelye-
ketmárakortársakiskonfliktusosnakláttak,utólagpedigahidegháborúlegkorábbi
jelenségeiként,annaklegkorábbiösszetevőikéntértelmezhetünk.

Ahidegháborúnagykörvonalaitvázoljafelazatényis,hogyakétszuperhatalom
1946–1947-benteljeseneltérőstratégiaicélokkalérkezettPárizsba.Azegyikoldalon
a„szovjetbiztonságpolitikaiprioritások”álltak–ahogyMarkKramer fogalmaz (frap-
pánsan,bárvéleményemszerintkisséeufemisztikusan).(Idézibottoni2015,46.p.)A
másikoldalonviszontazusAésnagy-britanniaháborúutániterveibenKelet-Európa
másodlagosszerepetjátszott(bottoni2015,38.p.),amielégmegalapozottállításnak
látszik,haösszehasonlítjukazzal,hogymennyivelhatározottabbálláspontotfoglaltel
azusAaszovjetunióvalszembenpl.olaszország(Trieszt)vagyIránügyében.

ApárizsibékekonferenciátólelsőhallásaraigentávolállóIrántazértérdemesmegem-
líteni,mertazIránban1945-ben(!)bekövetkezetthelyzet(aholisaszovjetunióegypro-
szovjetrezsimetkívántfelállítani)nemcsakazegyiklegelsőterritoriális-ideológiaikonflik-
tusvoltazusAésaszovjetunióközött,deahhozisnagybanhozzájárult,hogy1947leg-
elejénTrumanelnökmegváltkülügyminiszterétől,J.F.byrnestől.6 roberth.Ferrellszerint
byrnesésaháttéremberei(donalds.russelésbenjaminV.cohen)ignoráltákTrumant
ésnemnagyonhallgattakaKülügyminisztériumapparátusárasem.bárbyrneskülügymi-
niszterként a szovjetekkel szemben a kemény kéz politikáját szorgalmazta, és ebben

5 Foreignrelationsoftheunitedstates,1946,ParisPeaceconference:documents,Volume
IV.740.0011EW(Peace)/8–1246:Telegram.colonelcharlesh.bonesteel,MilitaryAdviser,
united statesdelegation, to theWardepartment. https://history.state.gov/historicaldocu-
ments/frus1946v04/pg_836.letöltve:2017.01.20..

6 JamesF.byrnes:azusAkülügyminisztere1945.július3.és1947.január21.között.
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hasznospartnere volt Trumannak,akétember személyes viszonya rossz volt. Azelső
nagyösszeütközésüképpaz1945végimoszkvaielőkészítőkonferenciántörtént,ahol
byrnes–Trumanszerint–nemképviselteeléghatározottanazusAérdekeit:mégpedig
Iránban.Amoszkvaikülügyminiszterikonferenciátzárókommünikében Irántmegsem
említették,amitTrumanegylevélbenróttfelbyrnesnek:„oroszországlázadástszítéscsa-
patokattartegyszövetségeseföldjén–Iránban.haoroszországnemszembesülvaskéz-
zeléskeménynyelvezettel,akkorújabbháborúravankilátás.őkcsakegynyelvetismer-
nek.”ésebbenakontextusbanhangzottelaz„Elegemvanazoroszokbabusgatásából!”
mondat–ami tehátnemcsakTrumanszemélyes frusztrációját fejeztekiaszovjetunió
lépéseimiatt(Judt2007,105.p.),hanemamiazamerikaikülügyiapparátusfeléirányzott
kritikaisvoltTrumanrészéről.Ilyenkörülményekközött,aTrumannalvalótöbbszörikonf-
liktusutánmondottle1947.január21-énbyrnes,éslépetthelyébe,apárizsibékealáírá-
saelőttkb.kéthéttelGeorgec.Marshall.

Konklúziók

Amígaszovjetoldalonapárizsibékekonferenciánmáraz„erő”ésa„befolyásiövezet”vol-
takakulcsszavak(bottoni2015,38–39.p.),addigazamerikaioldalviselkedésea„kivá-
rás”,a„határozatlanság”ésa„passzivitás”szavakkalírhatóle.1946-bannemcsakhogy
javában zajlottKelet-Európa szovjetizációja (Judt2007,39. p.), hanem1947-benmár
csúcsra járt,éseztméga legszovjetbarátabbszlovák történészek,pl.dagmarČierna-
lantayováiselismerik.7 EzzelszembenWashingtoncsak1946őszénkezdteelfelülvizs-
gálni saját szovjetunió-politikáját, és az ezzel kapcsolatos érdemi tettekre, tehát az
Európa-politikapraktikusáthangolásáracsak1947végefelé,jóvalapárizsibékekonfe-
rencia lezárásautánkerült sor. Igensommásan fogalmazva:Párizsbanahidegháború
nagyhatalmiviszonyainakszempontjábólatudatoséscélzottszovjeteredménymaximali-
zációálltszembenaz„amerikainaivitással”.(robertJ.Wegs2002,19.p.)

Aháborúutániszovjetunióravonatkozókoherensebbamerikaigondolkodásmódépp
apárizsibékekonferenciavégsőszakaszában,1947elsőfelébenkezdettkialakulni.Az
áthangolásfélreérthetetlenjelevoltbyrneskülügyminiszter1946.szeptember6-ibeszé-
destuttgartban,amelybenmegnyugtattanyugat-németországot,hogyazusAEurópában
ésazországbanfogmaradni(németh2006,239.p.;Judt2007,105.p.)–ésezután
1947elsőhónapjaibanazamerikaiakelkezdtékelforgatniakormánykereket.

VagyisPárizsbanegykéslekedőusA-tlátunk,aholadiplomáciai„jelek”összegyűj-
tése és a határozottabb döntés között rendkívül hosszú idő telt el. James Forrestal
1947nyaránkezdeményezte,hogygondoljákújraaszovjetunióvalszembeniamerikai
külpolitikát.ígyszületettmeg(majdmásfélévvelkésőbb!)„AzEgyesültállamokbizton-
ságátfenyegetőszovjetlépésekkelszembeniamerikaicélkitűzések”(1948.november
23.)címűdokumentum(nsc20/4).sőt,azamerikaikülpolitikaakelet-európaiszovjet
csatlósállamoktekintetébencsak1949.szeptember4-érekeltezett„Memorandum”

7 „rokom 1947 sa začala v  krajinách sovietskej záujmovej sféry definitívne transformácia
vládnychkabinetovnazoskupeniapodriadenéMoskve.”Čierna-lantayová2009,254.p.
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alapjánlépett(nsc58,illetvensc58/2),ésamelyetcsak1949.december13-ánírt
aláTrumanelnök.Mindezekfényébenaz1947.március12-redatáltTruman-doktrína
nemegykezdetvolt,hanemazusAmármegváltozottEurópa-politikájánakafelszínre
törőjele.(sestanovich2014,19.p.)

Apárizsibékekonferenciakezdetétmégastatusquomegtartásáravalótörekvés
határoztameg,illetveszovjetrészről„aháborúgyümölcseinek”amegtartása.(Mezei
2001,117.p.)Ezastabilitásravaló törekvés,aháborúutánivilágrendkialakítására
valótörekvésfontosabbvoltmindenmás,kisebbkonfliktusnál.ugyanakkorabéketár-
gyalásokalattmárbőven zajlottak–bár túlnyomó részt rejtve–azokadiplomáciai
konfliktusokésfolyamatok,amelyekszinteapárizsibékeszerződésaláírásanapjána
felszínretörtek.1946végén,1947elsőhónapjaibanmégtartottanagyhatalmikohé-
zió, mert ez volt a közös érdek. de az ez után következő békék kapcsán (Japán,
németország,Ausztria)márnem.

Megjegyzés:Jelentanulmányannakazelőadásnakaszerkesztettváltozata,amely
azonoscímmelhangzottelaMiklósPéteráltalszervezettMásodikTrianonc.konferen-
ciánahódmezővásárhelyiEmlékpontban2017.február9-énromsicsIgnác,Vizilászló
TamásésGulyáslászlóelőadásainaktársaságában.
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„Ittkutatásiszabadságvan”
beszélgetésa60évesÖllöslászlóval

60 éve, 1957-ben születtél Po zsony ban,
de egész életedet a Csallóközben töltöt-
ted. A korosztályodban, főleg vidéken,
még sok volt az első generációs értelmi-
ségi. A te családi háttered azonban
eltért ettől.

ígyvan.énmásodikgenerációsértel-
miségivagyok,vagynéhaúgyisszoktam
mondani,hogykétésfeledikgenerációs.
ugyanisazapainagyapámPápárajárta
reformátusgimnáziumba–abbanazidő-
ben az érettségi már „párbajképessé”
tetteazembert,azvoltabelépőaközép-
osztályba, csak hát a világháború meg-
akasztottaőt,ottkelletthagyniaazisko-
lát.Anagyanyámméga leveleit ismeg-
mutatta nekem, olyanok voltak, mint
nyilasMisi leveleiannak idején,nagyon
nagy élmény volt olvasni. Tele voltak
helyesírásihibával,ésjavarésztennivalót
kért.Valóbannagyonhasonlítottaknyilas

Misileveleire.Tehátnemvéletlenülkerültazénédesapámegyetemre.Ezazértvoltlehet-
séges,mertanagyapámmárértetteatanulásfontosságát.Gyerekkorombanaztláttam,
hogy rendszeresen olvas, szépirodalmat, de mezőgazdasági szakirodalmat is, ami az
akkoriparasztivilágbanegészenegyedülállóvolt.hacsaktehette,rádióthallgatott,tehát
nagyontájékozottembervolt,akianagyobbikfiáttovábbtaníttatta,mertlátta,hogyvan
benneadottság,tehetség.Anagyapámegyéletenkeresztülnembírtaelviselniazt,hogy
elvettékmindenétazállamosításidején,éppenamikorfelemelkedettvolna.Mivelőszak-
irodalmat isolvasott,ezértolyandolgokkalpróbálkozott,amikkelafalubansenkisem.
Elkezdettcukorrépát,sárgarépáttermeszteni,szerződéstkötöttadiószegicukorgyárral,
elkezdettnagyobbtávlatokbangondolkozni.ővoltazelsőafaluban,akitaníttattaafiát.
Ezértmondom,hogykétésfeledikgenerációsértelmiségivagyok,mertanagyapámmár
éppbelépettvolnaezenakapun,avilágakadályoztamegabban,hogymégegylépést
tegyen,afiátazonbantudatosantoltaelőre.éshátédesapám,őbizonyosértelemben
polihisztorvolt.biológiátésföldrajzottanult.Eredetilegföldrajzotéstörténelmetszeretett
volna,denemnyílt ilyenkombinációafőiskolán,ezmárakommunizmusidőszaka,az
ötvenesévek,nemlehetettbármilyenkombinációtválasztani.devégülérdekesmódona
biológiátszerettemegjobban,báreredetilegazérdekeltekevésbé,ésvérbelibiológuslett
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belőle, akit emellettmérhetetlenül érdekelt a történelem, az emberi társadalommint
olyan,éshát felépítettmagánakegynagy,mintegykétezreskönyvtárat,amiakkoriban
szinténnemvoltmindennapos.deújramondom,ennekazalapjaitőmégotthonlátta.és
háténebbennőttem,ezzelvoltamkörülvéve.bármilyenkönyvetlevehettemapolcról,és
elmélyedhettem benne. Ezzel telt az én gyerekkorom. rengeteget olvastam, emellett
nagyon-nagyonsokatbeszélgettemédesapámmal.Megrendkívülvonzottakazérdekes
emberek,akikmásokvoltak,mintakorátlaga,ésmegpróbáltamvelükbeszélgetni,meg-
tudni,hogyőkmiértolyanok,amilyenek.

Nagyapádról szólva említetted, hogy református családból származol.
ígyvan.Apaiágról.

Volt ennek jelentősége? Vagy ez egyszerűen egy tény volt, ami különösebben nem fog-
lalkoztatott?

Volt jelentősége,ahogyamásikágnak is.énvegyescsaládbólszármazom.édes-
apámmagyarnemes,hétszilvafás,sajnos(nevet),édesanyámviszontMorvaországból
betelepültszülőkgyermeke,akikazelsőrepublikaidejénjöttekideegynagymajorság-
ba mint kolonisták, úgyhogy az anyai nagyapám zlínből származott, az anyai nagy-
anyámpedigaJeseníkytúloldaláról,tehátsziléziából.ottvanacsaládnakolyanágais,
amelyneknémetnevevan.Valahogymegúsztákakitelepítést.Tehátszármazástekin-
tetébenegyjókiskeveredésvoltbennem,sezténtudtam.

Tehát ez beszédtéma volt a családban…
Igen,ezabszolútbeszédtémavolt,ahogymondaniszoktákaztánkésőbb,énvagyok

alegrosszabbszlovák,egyszemélybenkétoldalrólkerítembetulajdonképpeneztakicsi
országot.Areformátusságazottvoltrettenetesenfontos,hogyazénapainagyanyám,aki
amúgy hodosból származott, dunaszerdahely mellől, egy nagyon-nagyon céltudatos,
rendszeretőasszonyvolt,akiemellett–hogy ismondjam–végtelenülszabályszerűen
gondolkozott.Eztnagyonnehézleírni.Vanazakifejezés,hogyvastagnyakúkálomista–
hátasszonybanővoltilyen.bizonyoskérdésekbenabszolútnyitottvolt,máskérdésekben
viszontnemlehetettvelezöldágravergődni.Amitmigyerekkéntérzékeltünk,azazalábbi
volt:belebeszélhettünkabba,hogymitfőzzön.deutána,mikormegvoltfőzve,nemvolt
olyan,hogynemeszimegazember(nevet).Avilágleszakadtvolna.ővoltakirálynéa
családban. A nagyapám ezt rendkívül nagy emelkedettséggel viselte – a nagyanyám
mondtaamagáét,őhallgatott,legfeljebbkiment.sközbenazisfolyamatosanbennevolt
alevegőben,hogykörülöttünkvalamiolyanrendvan,aminemjórend,ésvanegymásik,
helyesrend.Templombajáróemberekvoltak,engemetismindigvittekmagukkal,sakkor
ezisrészevoltatémarendben,hogy„ezek”azegyházatistönkreteszik.

Amásikágazkatolikus,ottanagycsaládálltmindenekfelett.Voltazévbennéhány
olyanesemény,alegfontosabbanagyapámszületésnapjavolt,amikorkétdisznótvágtak,
mert az egyiket megették egy ültő helyükben. olyankor összegyűltek mindenhonnan,
csehországból,összejöttmindenki,ésakkoregyüttvoltakkétnapig,ésrettenetesenjól
éreztékmagukat,amibeazisbelefért,hogybizonyosemberekbizonyosemberekkelmin-
digösszevesztek.Ezazeseménytermészetesrészevolt,nemlehetetttudni,hogymiért,
amiaztánelmúlt.ésrengeteggyerekvolt,unokatestvérek,sok-soknyaramattöltöttemott.
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A fentiekből úgy tűnik, hogy a pályaválasztásodra a család, édesapád hatott leginkább.
Azelmondottakellenérenemigazán.ugyaniseredetilegnemolyanszakrakészül-

tem,amitaztántanultam–teháthasonlóhelyzetbekerültem,mintazapám.Másodikos-
harmadikos középiskolásként abban spekuláltam, hogy erdészetet szeretnék tanulni.
Fekete István-regények, természet…valamierrevonzott.Aztánharmadikoskoromban
errőlletettem,jöttegynagyfordulat.Ezegyismerősnek,egyfélig-meddigbarátnakvolt
köszönhető,akielőszörkezdettelvelembeszélgetniarról,hogymiisafilozófia,skülön-
félemélykérdésekmerültekottfel,hátellehetképzelni,egyidősödőkamaszszámára,
akimárkifeletartakamaszkorból,ezmennyireizgalmasdolog.legalábbisszámomra
azvolt.hazamentem,éskörülnéztemapolcon,hogymittalálok.Ezaterületazédes-
apámatnemérdekeltekülönösebben,ámdeésugyanakkorazértez-azvoltakönyvtárá-
ban.Azelsőkönyv,amitottapolcontaláltam,KantnakA tiszta ész kritikája volt.Egyret-
tenetesenelvontmű,ésmeglehetősenhosszú. leakasztottam,ésnekihasaltam, lás-
suk,hogymiafeneisez.éshátolyanélményért,amimégsoha:olvastamazelsőmon-
datot,amásodikat,harmadikat,éssemmitnemértettembelőle.Addig,haelkezdtem
olvasniegykönyvet,akkorlegfeljebbnemérdekelt,ésnemolvastamtovább.deolyan-
nalmégnemszembesültem,hogyolvasomaszöveget,mondatotmondatután,magya-
rulvan,ésfogalmamnincs,hogymitjelent.Aproblémátmagamnakakövetkezőképpen
fogalmaztammeg:vagyénvagyokahülye,vagyaszerző.dehátmivelaszerzővilághírű
ember,valószínűlegnemő,hanemmindenbizonnyalén.Teháthaéneztmegakarom
érteni,akkornekemdolgoznomkellmagamon,eztnemlehetcsakúgynekifutásnélkül,
lendületbőlmegérteni,akkoritttanulnikellamegértéshez.hogynekemehhezvalami
alapotkellleraknom,hogyénilyendolgokatmegértsek.

Ne felejtsük el, hogy most a hetvenes évekről beszélünk.
bizony.Ahetvenesévekvége,nyolcvanasévekeleje.Amikorelkezdtemkérdezős-

ködni,hogymiaz,hogyfilozófia,aztmondtáknekem,hogyfilozófia?Ja,azamarxiz-
mus.Merthogyúgynagyjábólanépennyittudott.hátakkorlássuk,hogymiisazamar-
xizmus.sittisegyből„belecsaptamalecsóba”,begyűjtöttemmagamnakKarlMarxnak
A tőke címűháromkötetesmonumentálisművét,aminemis igazánfilozófia,hanem
közgazdaságtanelsősorban,selkezdtemolvasni.hogyrövidrefogjam,azelsőkötetet
egyegésznyáronkeresztülforgattam,úgy,hogytalánötször-hatszorelolvastam,éslas-
sanépítettemfelmagamban,hogymirőlisszólezazegész.

Középiskolásként olvastad végig A tőkét?
Ezközvetlenülazérettségiutántörtént.Amásodikkötettelkéthétalattvégeztem,

aharmadikkötettelmegmárszintepillanatokalatt.Ezegyóriásiélményvoltszámom-
ra, hogy ha én alaposan elgondolkodom, ésmegtanulok rendszeresen gondolkodni,
akkorezeketadolgokatmegtudomérteni.Voltmégegyhasonló,bárkésőbbiélmé-
nyem.Voltnéhánytantárgy,amitnemszerettem,ésgyengeisvoltambelőlük–nem
meglepőmódonamatematika,afizikaésakémia.ésmiutánénezekbőlatárgyakból
inkábbcsakbotladoztam,aszükségesenergiaminimumátfektettematanulásukba.
AztánegyszerakezembevettemEuklidészElemek (sztoikheia)címűmunkáját,amiaz
elsőrendszeresmatematika.Elkezdtemolvasni,éskinyíltelőttemamatematikavilága,
megláttam,hogyazmilyengyönyörű.Ezmárnemaziskolásmatekvolt,hanemegyere-

„Itt kutatási szabadság van” 155
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



detimű. Teljesen odáig voltam, viszont az is világos volt számomra, hogy errőlmár
lekéstem. Ez az élmény sokkal hamarabb kellett volna, hogy érjen ahhoz, hogy én
mélyebbenelmerüljekaszámokbirodalmában.Márkésővolt,számomraezmárleg-
feljebbcsakegyérdekesablaklett,amisegítbetekinteniegyújterületre.deezishatal-
masélményvolt, fantasztikusmegvilágosodás,hogymicsodaegy rendszeresvilága
matematika,mennyirevilágos,tisztaéslogikus.sekkordöntöttemel,mindezenélmé-
nyekhatására,hogyakkorénnekiállok,nincsmásmegoldás,minthogyelolvassama
világlegfontosabbkönyveit.

Emlékszem, egyetemistaként is szisztematikusan olvastad a nagy alapműveket.
Igen, szisztematikusan, egyiket amásik után,mert történelmi olvasottságomnak

köszönhetőenevidensvoltazazösszefüggés,hogyakésőbbjövőktanulhattakakoráb-
banélőktől,ezfordítvaviszontnemlehetséges.Tehátúgygondoltam,hogymiveleza
gondolatvilágtermészetesenidőrendisorrendbenfejlődött,amennyibenazembernem
interpretációkatolvas,hanemeredetimunkákat,akkorszépenfelépíthetiazemberiség
kultúráját, smegértheti, legalábbis részben, hogymiért ott vagyunk, ahol vagyunk.s
ekkormegintvoltegynagyonfontosélményem,amiazonbanegybencsapdaisvolt,és
jósokáigeltartott,amígeztészrevettem.AcsapdátmagaArisztotelészállította.(nevet)
Azőegyiknagyismeretelméletifelfedezéseametafizika,alényeglátás,teháthogyadol-
goknakvan lényegük,vannakszubsztanciálisésakcidentáliselemeik–vannakolyan
elemeik,amelyekazadottdolgokatazzáteszik,amik,ésvannakelemeik,amelyekszin-
ténadolgokrészeiugyan,dehaelvesszükőket,attóladologminőségenemváltozik,
ugyanazaminőségmarad.shaénmegtanulomelválasztanieztakettőtegymástól,
akkorrájöhetekarra,társadalmivonatkozásbanis,hogymiaz,amiadolgotazzáteszi,
ami.Ezegyolyanmódszertanivezérelvvolt,amimindamainapigelkísérengem,smeg-
próbálomeztmindenegyesfontoskérdésnélalkalmazni.Acsapdanemalátásmódban
volt,hanemalátásmódrámgyakorolthatásában:aztgondoltam,hogyezáltalkézben
tartomavilágot.hogymindentmegtudokérteni,nemmindenfélelényegtelen,mellékes
vonatkozásaiban,hanemalegfontosabbvonatkozásaiban.

Erre mikor ébredtél rá?
soká.

Még mielőtt előreszaladnánk az egyetemi évek felé, maradjunk egy kicsit ennél a kor-
szaknál. Elmondtad, hogy középiskolásként elkezdtél szisztematikusan olvasni.
Amiben éltünk, az azért egy zárt világ volt. Nyilván hozzá tudtál férni a marxista filozó-
fiához, a régi görögökhöz, de sok mindenhez meg nem. Nem torzította ez a tudásodat?

nem,eznemvoltproblémaabbanazidőben,mertamihezigazábannemtudtam
volnahozzáférni,azahuszadikszázadlegvégénekirodalma.Attólazonbanénmessze
voltam. A magyarországi könyvkiadás kiváló volt ebben a tekintetben. Gyakorlatilag
mindent,vagyszintemindentmegtaláltam,amitkerestem.Azottanifordításirodalom
lényegébenahuszadikszázadiglefedteazösszesfontosművet.legfeljebbnehézvolt
megszerezni,mertrégebbenadtákki,dealapvetőenmindentmeglehetettkapni.sén
elkezdtemakönyvtáramatépíteni.
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Ehhez képest magyar–történelem szakon kötöttél ki.
Igen,merthogyénmégakkormindenfélelehetőségeketmérlegeltem…Akövetkező

voltaprobléma:filozófiátszerettemvolnatanulni,demiutánazembermegnézte,hogy
ezkonkrétanmitjelentnálunk–hiszenkülföldöntanulninemlehetett–,akkorrájött
arra,hogyittcsakmarxista-leninistafilozófiavan.ésapozsonyiegyetemfilozófiatan-
székérőlazthallottam,hogyszlovákiábanakommunistapártalapszervezeteiközötta
tanszéki szervezet viseli az egyes számot…nem tudom, így volt-e, de eztmondták.
Világosvoltszámomra,hogyonnanlegfeljebbegyévenbelülkirepülnék.Talánbetud-
nékkerülni,azisbizonytalan,dehogynemfejeznémbeatanulmányaimat,azgyakor-
latilagbiztos volt.nembírtamvolnakiaztott,mertakkormárkezdtem túljutogatni
ezenazideológián,amarxizmusbólisareformdolgok,ahatvannyolcasokkezdetekel
érdekelni.Ittisvoltegyalapélményem,eztszívesenelmondanám.1968-banugyemég
kicsigyerekvoltam,demárezt-aztláttam,ésegyszeraztvettemészre,hogyédesapám
nagyonfelindultanülatévéelőtt,ésnézvalamit.Megkérdeztemtőle,hogymitnéz.Azt
mondta,hogyaháborúutániidőszakótaezazelsőolyanalkalom,amikordemokrati-
kusan választjákmeg az ország köztársasági elnökét. ludvík svobodát választották
akkor.1 nekem két kérdésem volt:mi az, hogy köztársasági elnök,megmi az, hogy
demokratikus,ugye?sakkorbeállítottakétlábaközé,aztmondta,nézdaképernyőt,
azabácsiott,azleszazországelsőembere.ésaz,hogyőtmegválasztják,azúgytör-
ténik, hogy cédulákat dobnak egy urnába,minden képviselő, s azért demokratikus,
mertnemlátjasenki,hogykikireszavazott,ámhaakezüketkellenefelemelni,akkor
mindenkiláthatná,hogykikireszavaz,ésakkormindenfélétcsinálhatnánakvelük.és
haőmegkapjaatöbbséget,vagynemtudom,mennyiszavazatkellett,akkorőlesza
köztársaságielnök.sakkoreztnagyonmegjegyeztem,hogyezmennyirefontosdolog.
édesapám68-banmindenbebelemászott, abbanakisvárosban,dunaszerdahelyen,
aholéltünk,találkozók,megbeszélésekzajlottak,aztánbejöttekazoroszok,azisóriási
élmény volt, ahogy az a hadsereg bezúdult… Még meg is sebesültem. (nevet)
nagyszüleimnélvoltaméppen,ésvanegyolyannövény,hogytövisesiglice,aznőttebe
akerthátulját,azutolsókerítést,smivelakerítésentúl,afőútonzúdultakafelfegyver-
zettcsapatok,ezérténnekitámasztottamaziglicénekegylétrát,ésfelmásztam,hogy
hátnézzemottatankokatmegegyebeket.ésegyhülyekatonafelémfordítottaagép-
puskáját.Ijedtembenbeleugrottamaziglicébe.(nevet) Komolyanvégighasítottaakeze-
met.naésakkormindenkimagyarázta,hogymegszálltakbennünket,elfoglaltakben-
nünket, s ezt a folyamatot itt most katonai erővel leverik, stb., stb., ez óriási nagy
élményvoltegyolyankissrácnak.sakkornagyonsokatbeszéltekaháborúról,hogyaz
hogyanvolt,amikorazoroszokbejöttek…

szóval,azelevebennevoltacsaládban,hogyamikörülöttünkvan,azrossz.Tehát
arendszerrossz,nemjó,ezegyelnyomórendszer.Ezténmáranagyapámtólmegkap-
tam,aztánaszüleimtől,mindenkitől.Acsaládbanédesanyámvoltapragmatikus,aki
eztmindtudta,deaztmondta,hogyvalahogyléteznikellebbenahelyzetben.Amitel

1 ludvíksvoboda(1895–1979)voltazelsőkommunistaköztársaságielnök,akit1968-bantit-
kosszavazássalválasztottmegaparlament.
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kellett intézni, amit ki kellett ügyeskedni és járni, aztmindő csinálta. Azmindaz ő
művevolt,szintemindig.

Visszaapályaválasztáshoz:megpróbálkoztama régészettel.Ötembert vettek fel
összesen,semmiesélyemnemvolt.Akövetkezőévbenmégmindigvalamiilyesmiben
spekuláltam,régészettalánnemisnyíltabbanazévben,művészettörténettelpróbál-
koztam,tízetvettekfel,ezisesélytelenvolt.utánaanyámaztmondta,hogynincsvaca-
kolás,olyanhelyrekellmenni,aholvanesélyem.sezlettamagyar–töriacomenius
Egyetemen.Fel isvettek.Úgyvoltamvele,hogyatöriaz jó,az jöhet,amagyartmeg
majdvalahogykibekkelem.Anyelvtantvilágéletembenutáltam,soseérdekeltkülönö-
sebben. így is lett,amagyart,aztvalahogy lenyomtam,a történelemérdekelt,deaz
semelsőrendűen.Amianyelvtant illeti,olyantíz-tizenkétévvelezelőttmásztambele
egy kicsit a nyelvfilozófiába, s akkor kezdett el érdekelni. (nevet) de amikor kellett,
akkornem.

Ezek elvesztegetett évek voltak?
én nem így értelmeztem, sőt. semmi sem elvesztegetett dolog, amiből tanul az

ember.szerencsémisvolt,amagyartanszékenabbanazévfolyamban,amelyikbeén
iskerültem,voltnéhányolyanember,akiakartvalamitkezdeniazéletével,nemakarta
csak úgy „ellébecolni” az életét, hanem valamilyen irányban a világon is billenteni
akart.Ezvoltazazalap,amiretámaszkodvamegtudtukértetnimagunkategymással,
ezen az alapon el lehetett kezdeni beszélgetni arról, hogy milyen a világ, miben is
vagyunkmiitt.Ennekatársaságnakköszönhetőenismertemmegazitteninyáriműve-
lődésitáborokat,jutottamelazirodalmiszínpadokközegébe,TóthKarcsinkeresztüla
Vágszínpadba,Molnár Imrén keresztülmegismerek irodalmárokat…dunaszerdahe-
lyen voltak ugyan ilyen ismerőseim, denem voltam igazán irodalmi érdeklődésű, ez
annyiranemvoltakkormégfontosszámomra.Akiérdekeltkorábban,azokolyan„atipi-
kus”írókvoltak,KafkamegMusil,ilyenekjavarészt.éshátbelekerültazemberszépen,
lassanebbeamozgolódásba,ésaztánazegészellenzékitevékenységbe,abbatulaj-
donképpenmáregyüttvágtunkbele.Pozsonybanakollégiumiszobánkbanmegbeszél-
tük,hogyugyealétezőrendszernekvanellenzéke,aszabadEurópafolyamatosana
belső ellenzékkel foglalkozik, s hogy hát akkor keressükmeg ezeket az embereket.
MolnárImrevalahogyismertedurayMiklóst,vagynemismerte,deismertvalakit,aki
ismerte…Kitaláltuktöbbekközöttaztis,hogyhaaszlovákiaimagyarokkapcsánmin-
digahídszerepetemlegetik,akkoradjunk tartalmatenneka frázisnak,spróbáljunk
segíteniabban,hogyközeledjenegymáshozacsehszlovákmegamagyarellenzék.s
akkormi így jöttünk-mentünkbudapest ésPozsony, illetveegy időbenPrágaközött,
hoztuk-vittükaszamizdatokat,üzeneteket,többreakkormégnemigazánvoltképesaz
ember,dehátvalahol ígyelkezdtük,hogymajdkinőbelőlevalami.Atitkosrendőrség
perszerögtönmegtudta,hogymibenmesterkedikazember,dehál’istenneknemtar-
tottakbennünketannyirafontosnak,hogyrögtönottnyakonvágtakvolnaarendszer
teljeserejével.nemtudom,miért,hogyan,ennekutánakellenenézni,denemtudok,
mert megsemmisítették az aktámat. hogy egy nagyot ugorjunk, benne voltam a
nemzetiEmlékezetIntézeténekigazgatótanácsában,onnantudom,hogyaz1989után
közéletiszerepetvállalóembereknagyrészének,valószínűlegriadalomból,kiürítették
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azaktáját,sajnos.Aztishallottam,hogyMagyarországonisvezettekrólunkaktát,azt
senéztükmégmeg.

Amikor átmentünk budapestre, ott azonnal fölkaroltak bennünket. és a többi az
márszámomranagyon-nagyonhasznosvolt, az voltaz igazi iskola,merteljártunka
repülőegyetemre,beszélgetésekrestb.,sutánaazottaniakmondták,nagyonokosan
ésnagyonhelyesen,hogynemúgy vanaz, hogy csakúgy járogatazember, hanem
tanulnikell,éselosztottakbennünketazellenzékitanárokközött.énakkor,érdeklődési
körömbőlkövetkezően,Kis János filozófushozkerültem,akiaztánengemkeményen
dolgoztatnikezdett.olvasnomkellett,amikormentem,megkérdezte,milyenkönyveket
vettem,akkormondta,hogymelyikrőlmiazővéleménye,mitkénemégmegvennem,
séneztnagyörömmelcsináltam.hatalmasakatsétáltunk,akutyájátsétáltatta,óriási
nagygyaloglásokvoltak,sközbenrendesenátbeszélgettükezeketadolgokat.álomjó
dolgokvoltakannakidején,ottazembernyugodtanbeszélhetett.

ésMagyarországonmeglehetettkapnianyugat-európaialkotmányosrendetkitalá-
lóemberekalapműveitis.Tehátafelvilágosodásazonjelentősgondolkodóinakmun-
káit,akikeztazegészetmegszülték,akikeztazegészetösszerakták,sháténaztán
azokatiselkezdtemolvasni.ésottbillentemátvalamifélereformszocializmusbólegé-
szenmásirányba.

Azellenzékiség,aminemvoltmindenkockázatnélküli,azegyetemibarátitársasá-
gotisszorosanösszekovácsolta.Akockázatvállalás„összelöki”,közelhozzaegymás-
hozazilyenforrófejűembereket,akiknekmégazegyéniségeisekkorvoltkiforrófélben,
sezekabarátságokkiistartottak,mindenvitaellenére.Annyitvitáztunk,rengeteget…
demindenvita,összeveszésmellett isnyilvánvalóvolt,hogyazcsakfelszín,azcsak
egykonkrétproblémátérint.

Máig előttem ez a kép, ahogy te Hegelt olvasol, görög filozófusokat olvasol folyamato-
san, nagyon szisztematikusan, de hát mégiscsak elvégezted a magyar–történelem sza-
kot. Még mindig a nyolcvanas években vagyunk, s volt tanári diplomád, ezzel kellett
valamit kezdeni. 

nemkellett,merténnemakartamsetanítani,sesemmimástcsinálniigazából–
tanulniakartam.Teháténúgygondolkodtam,hogyegyolyanállástkellkeresnimagam-
nak,aholengembékébenhagynak.Voltezzel tapasztalatom,mertazegyetemelőtt
dolgoztamaslovnaftbanegyszerűbetanítottmunkásként,aholhátülnikellett,nézni
néhánymutatót,időnkéntleírninéhányszámot,beírnioda,ahovakell,sközbenannyit
olvasott az ember, amennyit csak akart. oda visszamentem. Aztán dolgoztammás
helyekenis,dunaszerdahelyenamúzeumbanpéldául.ugyanez:ülszazasztalnál,gyö-
nyörűkönyvekvannakráadásulkörülötted.ottolvastamelpl.aMein Kampfot,senki
nemtudta,hogyezottmegvan,csakegy-kétember.Magyarulvoltmeg.Mertaztmond-
tam,hogynekemaztiselkellolvasni.Eztcsakazérdekességkedvéértemlítem,nem
ezvoltottazalapélményem.ésvoltottnéhányokosember,akiktőlelégsokattanul-
tam,Marczellbélabácsipéldául,aztánPomichalrichárdbiológus,ezekkiválóembe-
rekvoltak.Megpróbáltamújságíróskodniis,elmentemaSzabad Földművesbe.utána
budapestenmondtákazt–TörzsökErikakonkrétan–,hogyezígynemjó,tanultatok
valamit,akkorazzalkellkezdenivalamit.sakkorálltambeadunautcába,agimibe
tanítani.Történelmettanítottaméspolgárinevelést,amiténszépenkihegyeztemfilo-
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zófiáramegszociológiára,amitnemigazántudottmás.deottmárkevésidőttöltöttem,
mertaztánkitörtaforradalom.Közbenmégelvittekkatonánakisegyévre,saforrada-
lomutánmegelmentemazegyetemretanítani.

Ahogy meséled az életedet a nyolcvanas években, úgy tűnik, mintha nem is ütköztél
volna korlátokba, mintha teljesen szabadon valósítottad volna meg azt, amit szerettél
volna, lehet, hogy nem egy intézményen belül, de szabad emberként csináltad végig.

Eznagyjábólígyisvolt,azthiszem.Azokatakorlátokat,amelyeketfelállítottarend-
szer, azokat többé-kevésbé sikerültmegkerülni. Amit nem lehetettmegkerülni, az a
vasfüggönyvolt.nyugatranemlehetettkijutni,azottmegjelentírásokhoznagyonnehe-
zen lehetett hozzájutni. de azért szamizdatban még annak egy része is eljutott az
emberhez…ígyvitteazemberazéletét,ilyeniránybament,ésakkormegtaláltaazokat
akisátjárókat,amikenátlehetettjutni.nemvoltezegyszerű,demegkellett,meglehe-
tetttalálni.

Az egyetemista éveid és az azt követő időszak célja tehát a belső szabadság megterem-
tése volt. Mit jelentett számodra az, amikor megszületett a „külső” szabadság, megdőlt
a régi rendszer?

hatalmasésnemvártfordulatvolt.sosegondoltam,hogyezarendszerazénéle-
temalattmegdől.Ebbennemreménykedtem,alegrózsaszínűbbálmaimbansembuk-
kantezfelmintténylegeslehetőség.hogylehetnekmegingásai,hogyfelpuhulhat,azt
lehetségesnektartottam,deahogyarepülőegyetementanultakismutatták,minden
lazításutánjönegybekeményítés,tehátvanegyilyenszinuszgörbeszerűhullámmoz-
gás.Amaximum,amiteltudtamképzelni,azegy1968-hozhasonlóreformvolt.sami-
kor a gorbacsovi peresztrojkamegjelenik, akkor gondolta az ember, hogy nohát, ez
valami ilyesmi lehet. Azt is lehetett látni, hogy azt egyrészt nagyon világos korlátok
közötttartják,másrésztpedighogycsehszlovákiábanmégilyensincs.hogyezmegrop-
panhat,ésaszovjetuniónemavatkozikbe,aztnemgondoltam,hogylehetséges.hát
eztévedésvolt.

A rendszerváltás közvetlen környékén, legalább egy kis ideig, mindenki politizált, te is.
De te inkább arra használtad ki a rendszerváltás adta lehetőségeket, hogy végre való-
ban filozófiával kezdjél el foglalkozni.

nemegészenígyvolt.Kicsitvisszamennékazidőben:1989nyaránakmásodikfelé-
benkaptamegykatonaibehívót.Valahogyszeptemberközepekörülelvitteköthetes
tartalékoskiképzésre,azótaistörömafejemet,hogyvajonezvéletlenvolt-e,vagyse,
inkábbarratippelnék,hogynemvolt.Kétkatonaikörzetvoltakkorcsehszlovákiában,
a nyugati meg a keleti. beültettek a keleti körzet főparancsnokságán egy irodába
másodmagammalésegyhivatásostiszttel,akiegyfolytábanbennünketfigyelt.Azvolt
adolgunk,hogyegésznapottüljünk,éskülönféle,újságbólkinyírtszövegeketragaszt-
gassunk egy füzetbe, és sehova nem mehettünk. Ez nagyon érdekes helyzet volt.
(nevet) Amikorhazajöttem, ittmármindenfortyogott.MárálltabálMagyarországon,
mindenhol körülöttünk, ebbe csöppentem bele. hát akkor elgondolkodott az ember
azon,hogymitistanult,éshogyaztmireislehetnehasználni.smivelnagyonsokelő-
adást végighallgattam, jópár könyvetésegyébszövegeket is elolvastamarról, hogy
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hogyan inognakmegezeka rendszerek,megazt is tudtaazember,hogya liberális
demokráciánakmikazalapértékeiéseszméi,amiterrefeléazértnemolyansokantud-
tak,ezértaztgondoltammagamban,hogytalánezvolnaazatér,aholénvalamitsegí-
teni tudnék. Akkor már nem voltam annyira megfertőzve azzal, amit annak idején
objektivizmusnakneveztem. Illetvekésőbbneveztemelobjektivizmusnak, teháteza
lényeglátásnakazazelfajultváltozata,amibennevanamarxizmusban,ahegelianiz-
musbanstb.,hogyhaénmegértemazemberekfelettállóobjektívtörvényszerűséget,
annakjellegétésvonatkozásait,akkorabbóldeduktívemindenfontoskérdéstletudok
vezetni.rettenetesendogmatikusvoltamabbanazidőben,mertaztgondoltam,hogy
ezavilágnyitja,hogyígylehetadolgokatigazábólmegérteni,megragadniseligazgatni.
deekkorjavarésztmártúlvoltamezen,shátúgygondoltam,hogyaztazindividualista
világotkellmegcsinálni,aminekazaddigi rendszernálunkpontazellentétevolt,ezt
kellösszerakni,sénezenügyködtem.hogyakérdésedreahosszas felvezetésután
választadjak,merthálaistennektudokválasztadni,1990januárjában,amikorzajlott
azún.kooptálás,ésfelmerült,hogynekünkesetlegkormányzatipozícióinkislehetné-
nek,sengemrugdostak,hogyideüljekbe,megodaüljekbe,akkoréneztvégiggon-
doltam,éseldöntöttemmagamban,hogynemvállalom.hogyseparlamentiképviselő
nem leszek, se semmiféle kormányzati tisztviselő nem leszek,mert én abban nem
vagyokjó.Vannaknálamsokkalügyesebb,taktikusabb,ravaszabbemberek,akikerre
alkalmasabbak.Amibenénjobbvagyok,mintazátlag–legalábbismifelénk–,azépp
azateoretikusfelkészültség,aminmindigisdolgoztam.Ezmégnemazadöntésvolt,
hogyénilyenterületenfogokkutatni,publikálni…írásaimazértakkormárvoltak,pl.a
Beszélőbenegy-kettő.Ezadöntésakkorarrólszólt,hogyénapolitikánbelülilyendol-
gokkal fogok foglalkozni. Tehát pártpolitikus lettem, a Független Magyar Kezdemé-
nyezésben,illetveaMagyarPolgáriPártbanvállaltamfunkciót,deparlamentiképvi-
selő, kormánytisztviselő nem lettem. és ez tudatos döntés eredménye volt, hogy
amennyibenerreszükségvan,énazelméletitudásomatfogomkamatoztatni.sszük-
ségisvoltrá.

Ez a gyakorlatban mit jelentett?
Programírást,sok-sokelőadást,sok-sokfellépést,cikkeket írtam,elmagyaráztam,

mikisafőeszmeáramlatok,nagyonsokatmagyaráztam,mertnemtudtákazemberek.
csehszlovákiábanmég amagyarországihoz hasonló reformszocializmus sem volt, a
husák-rendszer ezt nem engedte. Az országmagyarok lakta része, amagyarországi
tévémegrádióokán,valamivelinformáltabbvolt,mintaszlovákrész.Emlékszem,hogy
elkapottakkorazakkoridemokrataPártegyikfiatalja,akikkörülnéztek,ésmivelmár
mindenféle internacionálékmeg pártszövetségek foglaltak voltak, eldöntötték, hogy
akkorőka liberális internacionáléba fognakbelépni,saztmondta,hogy te,meghív-
nálakegykávéra.leültünk,hoztaakávét,ésaztmondja:Te,elmondanádnekem,hogy
miazaliberalizmus?(nevet) rólamfeltételeztevalószínűleg,hogyezteltudomvala-
hogymondani.hátnehézvoltnemröhögni,deezvoltareálishelyzet.deőlegalább
megkérdezte.szóvaleztművelteménabbanazidőben.

Közben tanítani kezdtél a nyitrai egyetemen.

„Itt kutatási szabadság van” 161
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



Azúgy történt,hogya rendszerváltásutánalakultelsőkormány idejébensikerült
kiharcolnunkegynagybővítéstazegyetemen.Anyitraimagyartagozatotahusák-rend-
szerúgypróbáltaleépíteni,hogynemvettekfelodaújmagyartanárokat.Arégiekmeg
szépenlassanfogytak,merthátkiöregedtekéselmenteknyugdíjba.ésazegyikelső
jelentős eredményünk az volt, hogy „kibokszoltunk” egy jelentős pénzösszeget a
magyartagozatmegerősítésére.sakkorénodamentem,afilozófiatanszékentanítot-
tamapolitikairendszeralapjait.Majdamikoritthonmárstabilizálódottahelyzet,lezaj-
lottakazelsőválasztások,átmentemtanulniaKözép-európaiEgyetemre,apolitikatu-
dományitanszékdiákjavoltam egyévig.Akiottaránylagjóltanult,annakfelajánlották,
hogykimehetvalamelyiknyugati társegyetemredoktorálni.deénakkormárnősvol-
tam,kétgyermekkel.ésaztmondtammagamban,hogyénacsaládotsemmilyenkörül-
ményekközöttnemhagyomitthárom-négyévre.Úgyhogyrákérdeztem,nincs-eolyan,
hogy egy iskolaévnyi kint tartózkodás, és nem ott akarnék Phd-fokozatot szerezni,
hanembudapesten,haegymódvanrá.Kiderült,hogyde,ilyenisvan,sakkoraztcsi-
náltam, hogy felvételiztem az ElTE-n, ahova felvettek, filozófiára végre-valahára, és
elmentemegyévrenewyorkba.Felajánlottaknéhányhelyet,smondom,halúd,legyen
kövér:newyork.otttanultamazanyaegyetemen,amianewschoolofsocialresearch
volt,deezanyaegyetemvolt,tehátmegvoltengedve,hogyegycsomómásegyetemen
hallgassunk előadásokat. Ezzel részben éltünk is. de az anyaegyetemen is egészen
kiváló voltakínálat.olyanokadtakottelő,mint Jacquesderrida,akimindenhéten
átrepültFranciaországból,lenyomtaazórát,visszarepült.MegErichobsbawm,charles
Taylorstb.,nemanevekazérdekesek,shaazembernekkedvetámadt,akkorátment
acolumbiára,vagyanewyork-iegyetemre.ottmárnemdiákvoltam,hanemkutató
diák.Tehátazénirányombanazvoltazelvárás,hogyavégénírjakegyolyanesszét,
amiérisvalamit.sezsikerült.

Akkor utána visszajöttél, és elkezdtél az ELTE-n tanulni – ahogy fogalmaztál, „végre-
valahára” filozófiát.

ígyvan.Ezérdekesvolt,mertnekemugyenemvoltfilozófiadiplomám.Voltegytör-
ténelem–magyarszakosmegegycEu-sdiplomám,amiegypolitikatudományidiploma.
éppakkorszigorítottakbudapestenafilozófiatanszéken.Korábban,havalakibizonyít-
hatóan,tudásávalbizonyíthatóanfilozófiábólakartdoktorálni,akkoraztengedtékneki
akkoris,hogyhamásdiplomájavolt.Pontazelőtt,hogyénodakerültemvolna,eztmeg-
szüntették,ésaztmondták,hogylehetdoktorálniúgy,hogyközbenazemberafilozó-
fiátiselvégzi.Méghozzáolymódon,hogyleteszhatvizsgátbizottságelőtt.Azegészfilo-
zófiatörténetetfelosztottákhatkorszakra,sféléventekellettvizsgázni,emellettameg-
felelő számú kreditet is összeszedni a doktori iskolában.Mondták, hogy ha vannak
érdekes kreditek, akkor valamennyit el lehet ismerni – nekem kettőt ismertek el.
Féléventehárom-négykreditetkellettmegszereznem,pluszmegcsinálniakülönbözeti
vizsgámat, ami hát vizsgánként egy köbméternyi könyv kb., és mindenféle szigorú
emberekültekottvelemszemben,amibenazvolta legnagyobbprobléma,hogyegy
részüketszemélyesenismertem.borzasztószégyenlettvolna,hogyhaleégekelőttük.
PéldáulbenczeGyörgy,akiazellenzékiképzésekidejénszinteazapánkvolt,ésővolt
akkoradoktoriiskolánakavezetője.őaztcsinálta,hogyottültabizottságban,bemen-
tem,selkezdettmagázni,hogy tisztában legyekvele,hogyénegyszámvagyok,egy
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diák,akimostbeült,éshanemtud,akkorrepül.bizony,voltolyanvizsga,amirenem
mertembemenni.Inkábbhazajöttem,ésakövetkezőfélévbenkettőtcsináltam.

Akkor ez kemény volt.
deeztmárnagyonélveztem,ezegymásikdolog.Eztmárnagyon-nagyonszerettem,

mertezlegalábbakkoraértékkelbírszámomra,mintarepülőegyetem.Közbennyitrán
tanítottam,megcsaládomvolt.AcEualattnemtaníthattamnyitrán,ottbekellettjárni
azórákrarendesen,hétközbenottvoltam,péntekenjöttem.Eznagyhátrányvolt,mert
atöbbiek,akikneknemvoltcsaládjuk,ahétvégéntanultak.énmeghazajöttem,nya-
kambaugrottakagyerekek…

Tehát sok kanyar után mégis eljutottál a filozófiához. De ez is, mint minden tudomány,
nagyon széles terület…

Persze,ittisszakirányokvannak,ésénapolitikaifilozófiátválasztottam.Annaka
szakiránynakavezetőjeludassyMáriavolt,akivégtelenülképzett,művelt,emberként
isrendes,segítőkészhölgy,akirendesenmegdolgoztatjaazembereket.ugyenekem
márvoltnevem,amikorodakerültem,amibőlszámáraazkövetkezett,hogyalegnehe-
zebb feldolgozandó könyveket általában nekem adta. (nevet) nagyon hálás vagyok
azótaisneki.Akönyvekjavarésztangolnyelvűekvoltak,éskeményenmegdolgoztam,
hogyezekbőlegyépkézlábelőadásttudjakcsinálni.

S az, hogy a kisebbségi jogok, illetve a nemzeti jogok lesz a doktori dolgozatod tárgya,
arról hogyan született döntés?

Amikor felvételiztem,ültemabizottságelőtt, és a végénelhangzott az a kérdés,
hogymibőlszeretnémírniamunkámat.sénaztmondtam,hogyaszlovákkonzervati-
vizmusból,mertazrendkívülérdekesprobléma,ugyaniseltérőenanyugatiországok-
tól, ittnemegydominánspolitikaihagyományvan,hanemtöbb,sezekegymássalis
szembemennek.Ezígymégnincsfeldolgozva,úgygondolom,hogyezazénötletem,és
eztnagyon-nagyonszívesenmegcsinálnám,mertamirerájövök,azlegalábbrészbena
szomszédosországokra isvonatkoztatható.serreaztmondták,hogyeztnemlehet.
Azért,mertkellvalaki,akieztvezeti,sezenatanszékensenkinemtudszlovákul,és
nemisfogtudni.Tehátnincsatanszékentémavezető,vagylegalábbvalaki,akifelügye-
liamunkámat.Akkormondták,hogynemkellazonnalválasztadnom,felvesznek,de
zároshatáridőnbelüldöntenemkell.Voltnéhánygondolatom,azegyikaz,hogyafelvi-
lágosodásidejénamegoldandókérdésekközülkimaradtegy:hogyazéppenszülető
nemzetiidentitásthogyanlehetösszeegyeztetniafelvilágosodássoránkeletkezőalkot-
mányosság alappillérével, az emberi jogokkal. Azt mondtam magamban, hogy én
ennek nekimennék. Volt néhány, még alaposan végig nem gondolt gondolatfoszlá-
nyom,hogyholisvanittagond,miisagond,sezekaztánszépenösszeálltak.

S a téma kutatását nem fejezted be a PhD-fokozat megszerzésével, ez volt a tárgya a
habilitációs munkádnak is 2010-ben.

Ennekegyvetülete.bárahabilitációazmárformalitásvolt,inkábbcsakazértcsi-
náltamvégig,mertmuszájvolt,ugyanisakkreditáltatnikellettnyitrántanszéket,pon-
tosabbanaszakot.Amúgyezúgyvan,hogyahogykitesziazemberapontotadolgozat

„Itt kutatási szabadság van” 163
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



végére,abbanapillanatbanlátja,hogyholvannakagyengéi.Tehátennekakérdéskör-
nekmégegyszernekifogokrontani,merttúlfontos.Mégadoktoriiskolánajánlatokat
kaptam,hogyfordítsukleazakkoriszövegetangolra,ésaztmondtam,hogynem.Van
mégbennenéhánygubanc,amitmegkelloldani.Azazigazság,hogyazilyendolgokat
érlelnikell,hakell,akkorakárhosszú-hosszúévekigishagynikellnyugodni,ésakkor
mármásképplátjaazember.Eztidősebbkollégáimtóltudom,pl.KisJancsitól–amikor
azegyikkoraikönyvérőlbeszélgettünk,akkormondta,hogymostmáregészenmás-
képpírnámeg.sokdolgotmásképpenlátokmár,nemisakaromeztelkapkodni.ha
egészségemengedi,akkorennekmégegyszernekifogokszaladni.

A tanítás, kutatás mellett évekig nagyon gyakran szerepeltél szakértőként nem csak a
szlovákiai magyar, hanem a szlovák elektronikus és írott sajtóban is. Szinte naponta
kommentáltad a politikai eseményeket. Aztán ez megszűnt, egy idő után eltűntél a
médiából. Mi volt ennek a háttere?

hogyegyfajtamegmondóemberleszek,eztazelejénnemsejtettem,csakalegjobb
tudásomszerintmondtamavéleményemet,hakérdezték.Későbbmagamismegle-
pődtem,amikoramédiaszereplőkmegjelenésiszámairólkészültstatisztikákszerinta
politikáról megszólaltatott szakértők között ott voltam az első tízben, néha az első
ötben is. ígyutólagvisszatekintve,eznemsokat jelent,csakannyit,hogyvalamilyen
oknál fogva az ember a tömegkommunikációs eszközök számára érdekes volt. Ami
elkezdettvonzani–mertebbőlanyagielőnyömvégképpnemszármazott–,hogyez
lehetőségmegszólítaniaszlováknyilvánosságot.Ezténmár1989-benfontosnakgon-
doltam,hogynemcsakaszlovákvezetőpolitikairétegetkellmegszólítani,hanemaszé-
lesnyilvánosságotis.Egydemokráciábanadémoszapolitikaalapja,abbólnőkimin-
denegyéb.deénannakörültemvolna,hanemegyedülénvagyokaszlovákiaimagyar,
akiottmegszólal,hanemhaénvagyokazegyikasokközül,hamellettemméglegalább
egy-két tucat szakértő rendszeresenmegjelenika szlovák tömegtájékoztatásban.Ez
sajnosnemígylett.

Tehát úgy értelmezted a szerepedet, hogy nem „csak” szakértőként, hanem szlovákiai
magyar szakértőként mutatod meg magadat.

ígyvan.Eztnemkellettkülönmagyarázni,hiszenanevemszlovákulúgyhangzik,
hogylászlóÖllös.Tehátmindenkiszámáravilágosvolt,hogykifélérőlvanszó.Aholver-
bálisanésvizuálisanismegkelljelenni,rádióban,televízióban,ottamúgyisrögtönész-
reveszik,hogyazemberneknemaszlovákazanyanyelve.Amiszámomranagyonfon-
tosésvonzóvolt,azaz,hogynemcsak,nempusztán,ésnemiselsősorbankisebbségi
kérdésekrőlmondtamvéleményt,hanemországoskérdésekrőlis.Eztkülönösenérté-
kesnek gondoltam,hogy országos kérdésekben is állást foglal az ember, ésha tud,
akkorszínvonalasat,hogyerősítseazérzést,hogyilyenemberekisbelebeszélhetnek
országosdolgokba.Mivelolyanképzettségemvolt,amilyen,ésmivelfoglalkoztamaz
alkotmányosságnéhányalapkérdésévelis,márpedigazalkotmányosságkérdéseiegy
transzformálódópolitikairendszerbenalegfontosabbkérdésekközétartoznak,ezért
tudtammondaniolyandolgokat,amiketmásnemigazántudott.Azelnökihatalommal,
akormányzatifeladatokkalkapcsolatban,apolgáritársadalomrólstb.Amitanyilvános-
ságlátottbelőle,azanéhánymondat,vagyegytöbbórásestibeszélgetés,azapársor
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alapokban,azazeseteknagyonnagytöbbségébenalaposrákészüléstigényelt.Aztán
ezmárolyanméreteketöltött,hogyelkezdtemszámolgatni,ésarrajutottam,hogyafel-
készülésekkelegyütthetentemárcsaknemegynapomráment.Eznagyonfontosmotí-
vumvoltabbanadöntésben,hogyvisszakell fogniaszerepléseimet,mert rengeteg
időtésenergiátvonnakelmástól.Aztugyenemlehetcsinálni,hogyegyessajtóorgánu-
moknak válaszolok,másokatmeg visszautasítok. Amásikmotívumomaz volt, hogy
sohaazéletbenannyiellenségemnemvolt,mégakommunizmusidejénsem.

Amiatt, hogy politikai eseményeket kommentáltál?
Pontosan.Azvalakinekmindigrossz,havéleménytmondasz,hanemcsakaztcsi-

nálod,hogybonyolultabb,nehezebbenérthető, látszólagszakszerűszavakkalelmon-
dodazt,amitamúgyismindenkitud,csakhogyaztahatástkeltsed,hogyteképzet-
tebbvagy.Mertegyébkéntanyilatkozóknagyrészeeztcsinálja.havalamilyenszem-
pontbólállástfoglalsz,sőt,esetlegmégarrólisbeszélsz,hogymitkellenetenni,nem-
csakarról,hogymiahelyzet,akárkritikusanis,akkorgarantáltanlesznekellenségeid.
Aztán vanmégnéhány ok.Megjelent néhány írásom, amimiatt nagyon kellemetlen
ember lettem. A szlovák–magyarmegbékélés is az egyik vesszőparipám. s van egy
elméletemanemzetielválasztásról:anemzetivezetőréteg,legyenazpolitikai,értelmi-
ség,gazdaságiréteg,anacionalizmuskialakulásávalösszefüggésbenasajátközvéle-
ményételválasztjaamásiktól.Különféleszűrőkönjuthatnakcsakátazinformációk,s
ezakkorishatékony,hogyhasohakorábbanatörténelembenolyanintenzívkapcsola-
tok nem voltak, mint már az iparosodás és a nemzetközi kereskedelem idejében.
Ennekmegvannakamódszerei,hogyezthogyanlehetcsinálni.Úgygondolom,hogya
21.századbanátlehettörnieztafalat,mertvaninternet,mertazuniónbelülnincse-
nek vámhatárok,mert az egyéb adathordozókmamár fillérekbe kerülnek, ésmert
embereketisszabadonlehetmozgatni,meglehethívni,akártömegével.Teháthavala-
melyikfélnagyoncéltudatosannekiállnalebontaniaválaszfalat,akkoramásiknem
tudnámegakadályozni.Arégirendszerbenéreztemmagamat,amikoreztelmondtam
éspublikáltam,mégautóvaliskövettek.

Miért?
Talánmegijedtekattól,hogyezMagyarországonelkezdszerveződni,ésakkoregy-

szerűenamagyarközvélemény„belenyúl”aszlovákba.

S ha sikerül, akkor ennek mi lett volna a következménye?
hogynemuraljákteljesenazitteni,hazugságraépülőközbeszédet.hanagyonneki-

állnának,akkoreztgyerekjátéklennekikezdeni.Perszealternatívátiskellenemutatni.
deezegymásikkérdés.Aztánelkövettemegyhibát.AFórumbanúgydöntöttünk,hogy
akiaFórum Intézetbenműködik,azországospolitikábannemvehet részt.helyiben
igen.Azintézetérdekébenis,ahelyipolitikáratekintettelbennemaradtamasomorjai,
akkormáregyesültMagyarKözösségPártjaszervezetében.csakidőkérdésevolt,hogy
eztvalamivitakapcsánmikorolvassákafejemre.Aztánfelfüggesztettematagságo-
mat,deakkormárkésővolt.Ezegyébkéntaszlováksajtójelentősrészétnemzavarta
különösebben,másoknálisvanilyen,azembernekvagyvanminőségivéleménye,vagy
nincs.Eztulajdonképpenformálisprobléma.Akkorlettezkomolyabbgond,amikora
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híd és azMKP kettévált. Akkor néhány embermindentmegtett azért, hogy engem
kiszorítsonaszlovákszerkesztőségekből.nekemmegazegésznemértannyit,hogy
tegyekellene.Ezzelnincsvégeasztorinak–abbanapillanatban,hogyahídpártbelé-
pettakormányba, szinte felrobbanta telefonom,ésmindenkiújrahívnikezdett.de
nemetmondtam.

Az aktuálpolitikától most eltekintve, összeegyeztethető a politológusi tevékenység a
párttagsággal?

Felmerülhetazösszeférhetetlenségkérdése,apárthoztartozáskijelölhetegyfajta
irányvonalat.dehavisszakeresedavéleményeimet,errehivatkoztaménis,azokkon-
zisztensek,nembefolyásoltaazokatsemmiféleelkötelezettségbármelyikpártirányá-
ban.

Érdekes, hogy nem lett utódod ezen a területen, nem került be más szlovákiai magyar
politológus, szakértő a szlovák médiába.

ígyvan,ésszerintemeznemvéletlen.Úgy látom,hogyazMKPkettéválásaótaa
szlovák sajtó tudatosan kerüli a magyar témákat. Innen nézve nem én tűntem el,
hanematéma,ezértnemkerültahelyemremáshasonlószemélyiség,hogyamagyar
problémáknekerülhessenekszóba,nekelljenrólukbeszélni.Voltpróbálkozásváltoz-
tatniahelyzeten.AszlovákiaiMagyarokKerekasztalánakképviselőisorralátogattáka
szerkesztőségeket, hogy felhívják a figyelmet a létező problémákra, hogy kapjanak
ezeknyilvánosságot.Azelejénméglettvolnaérdeklődés,végülmégisteljessikertelen-
séglettazeredmény.Ahogyaszemélyemmelkapcsolatbanmáremlítettem,szerintem
egypolitikaibefolyássalbíró,illetveaztmegőrizniakarócsoportintrikáimiattálltelőez
ahelyzet,merthauralszegykommunikációsteret,éstevagyazegyetleninformációs
forrás,akkorabbólmindenféleelőnyökszármaznak.

Többször leszögezted, hogy magas politikai funkciót sosem akartál vállalni. Más terü-
leteken viszont aktívan bekapcsolódtál a társadalmi életbe, nem ódzkodtál a szerepvál-
lalástól. Évekig tagja voltál pl. a Nemzeti Emlékezet Intézete igazgatótanácsának.

Visszakanyarodnékmégahhoz,amitmondtál:valóban,többolyanfunkciótvállal-
tam, amelynek értelmét láttam – ott voltam a Márai Alapítványban, a Katedra
Alapítványban,dolgoztamazEblul-ban.2 Erősenfoglalkoztatott,hogyapolgáritársa-
dalommiképpentuditttalpraállni,mikénttudnakmegszerveződniazemberek.Volt
egyilyenromantikusideálom1989utánközvetlenül,hogytulajdonképpenittcsakegy
elsőlökést,vagynéhánylökéstkelladniazeddiglefojtotttársadalomnak,sazszépen
talpraáll,megszerveződik.Kiderült,hogyezígyvan,csaksokkalkésőbbkövetkezett
be,mintahogyaztgondoltam.szóval,amikorszóbakerült,hogyakommunistatitkosz-
szolgálat,segyáltalána20.századidiktatúráktitkosítottdokumentumaitnyilvánosság-

2 Europeanbureauforlesser-usedlanguages(Eblul)–kormányonkívülinemzetköziszerve-
zet,melynekcéljaanyelvisokszínűségésakisebbséginyelvekhasználatánaktámogatása
voltazEurópaiunióterületén.2010-benmegszűnt,helyébeaEuropeanlanguageEquality
network(ElEn)lépett.
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ra lehet hozni, s egy szakmailag is alkalmas jelöltet kerestek az e célra létrehozott
intézmény,anemzetiEmlékezetIntézeteigazgatótanácsába,amelynektagjaitaparla-
ment választotta, akkor én a legnagyobb örömmel vállaltam a felkérést. ott voltam
tehátakezdetektől,amikorgyakorlatilagasemmibőlkellettmegteremteniazintézetet,
miközbenhatalmaspolitikaiés részben társadalmiellenállásba isütközöttazegész
elképzelés.nagyonsokanmindentelkövettek,hogyezelbukjon.Amiazénszerepemet
illeti,gyakorlatilagugyanolyanvolt,mintakorábbihelyzeteimben.Azintézetszervezési
motorja Jánlangoš3 volt, én tagkénta véleményemmel,meglátásaimmalpróbáltam
hozzájárulniadologhoz.Megnéminyomaisvanannak,hogymagyarkéntismegpró-
báltamtennivalamit–csakezzelanyommalkevesenfoglalkoznak,pedigelégjóllát-
ható.Az intézet kezdeményezésérekészült a szlovák–osztrákhatáron,dévénybena
szabadságkapujaemlékmű.Annakaszövegeúgylettmegfogalmazva,hogyaz1945
után erőszakkal kitelepítettekre is megemlékezzen.4 Ezt én vetettem fel, és akkor
nagyon-nagyonkellemesérzés volt, hogy Jánlangošezt természetesnek tartottaés
támogatta. Az átadási ünnepségenmondott beszédében is világossá tette, hogy az
emlékműfőhajtásezenüldöztetésáldozataielőttis.nagyonörülnék,haezazemlék-
műaszlovákiaimagyarokközöttisismerttéválna,nemártanaottegy-kétkoszorúzást
szervezni...

Elmondtad, milyen politikai és társadalmi ellenállás fogadta az intézet felállításának
gondolatát. Ehhez képest az ügynökakták és egyéb iratok nyilvánosságra hozatala,
hozzáférhetősége nem okozott különösebb politikai hullámverést.

Ezígyvan.sokkalnagyobbbajlettvolna,éssokkalerőteljesebbpolitikaikövetkez-
ményeilettekvolnaannak,haezazintézetnemjönlétre,ésazokaziratoknemkaptak
volnanyilvánosságot.Mertakkoraztörténhetettvolna,amikorábbanmeg-megjelent,
ésmásországokbanmegtörtént,nevezetesen,hogyazéppenregnálókormányannak
azaktájátrántjaelő,akiétakarja,ésabbólcsinálbotrányt,amitéppenakkorahatalmi
érdekeimegkívánnak.ígyvoltegyhullámhegy,mindenkirávetettemagátazinternetre,
végignéztealistákat,megkeresteazokatazembereket,akikérdekelték–eztlehetett
látniakeresésistatisztikákon,hogyezeltartottmásfél-kétévig–,aztánahullámhegy
hullámvölggyévált,ésatovábbiakbanazokérdeklődtek,akikvagykutatókvoltak,vagy
sajátdolgaiknakszerettekvolnautánanézni,ésaviláglegtermészetesebbdolgávávált,
kész. A botrány átvonult, és nem mérgezte a közéletet éveken, akár évtizedeken
keresztül.nagyonegészségesdologvolt.

3 Jánlangoš (1946–2006) szlovákpolitikus.A rendszerváltásutáncsehszlovákiaelsőbel-
ügyminisztere. A nemzeti Emlékezet Intézetének létrehozásáról intézkedő törvényjavaslat
előterjesztőjeaszlovákparlamentben(2002),majdtragikushaláláigazintézetigazgatóta-
nácsánakelnöke.

4 A2005-benállítottszabadságkapujaemlékmű„ahazájukbólelüldözöttpolgároknak”állít
emléket.szövegepontosítjaazelüldözöttekdefinícióját:idesoroljaaszovjetgulágokraelhur-
coltakat,az1945utándeportáltakat,akommunistarendszerelőlmenekülőket,illetvekitér
atiltotthatárátlépéskísérletemiattbebörtönzöttekresaszökésközbenahatáronmeggyil-
koltszemélyekreis.
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Ugyanakkor az ügynököket se nagyon zavarta, nagyon kevesen vonultak vissza emiatt
a közéletből.

Egy-kettő volt. Azt azért látni kell, legyek egy kicsit az ördög ügyvédje is, hiszen
annak idejénazembereztmeg is tapasztalta:annak,hogyvalakitbeszervezhettek,
különféleokailehettek.Azemberiéletösszetettdolog,különfélehelyzetekbenkülön-
féledolgokralehetrákényszeríteniembereket.Ezekarendszerekmárcsakilyenek.Azt
ismegkellnézni,hogykonkrétankimitcsinált.Azperszenyilvánvaló,hogyakiügynök
volt,aztudottróla.Azszerintemegynagyonfontoseredményvolt,hogynemsikerült
tönkretenniazintézetet.Annyitámadásérte,annyiszormegpróbálkoztak,hogyellehe-
tetlenítsékpénzügyileg,azépületébőlkirúgják,egyébmódokon,seztsikerültkivédeni.

Az EBLUL-ban kifejtett tevékenységed hogyan járult hozzá tudományos munkásságod-
hoz?

haakérdésarravonatkozik,hogya teoretikus felkészültségemhezhozzájárult-e,
akkoraválasznemleges.deazempirikusismereteimetnagybangyarapította.Ezegy
föderációvolt,egyernyőszervezet,amelyenbelülazegyesunióstagországokkisebbsé-
geimegalakítottákamagukkisbüróit,ittsloVblul-nakneveztük,ehhezcsatlakoztak
azittenikisebbségekszervezetei,köztükaFórumIntézet.éventeegyszervoltegykon-
ferencia,amiremindenországhivatalosvolt,ésaztánamikorengembeválasztottakaz
elnökségbe,akkoréventemégpluszháromszorgyűléseztünkvalaholazunióterületén.
Ez egy nagyon konkrét, praktikus ügyekkel foglalkozónyomásgyakorló szervezetként
működött. rengeteg kisebbségi aktivistával ismerkedtem meg, akik nagyon sokat
meséltekarról,hogymikagondjaik,milyenekaviszonyoknáluk.hogymennyiremás
az,amiFinnországbanvan,megamiFranciaországbanvanpl.Ilyenszempontbólsokat
adott.Másaz,amikorazemberelolvasegyleírószöveget,telistatisztikaiadatokkal,és
másaz,amikorazembernekeztelmesélik.

1996-tól a Fórum Intézet elnökének funkcióját is betöltöd. Munkálkodásod az intézet-
ben a közéleti vagy a tudományos munkásságod része inkább?

Vanegyismertmondás,egyzsidóviccbenhangzikel,hogy„errőlmégnemhoch-
meccoltam”. nem tudommegmondani. Az az igazság, hogy ahogyan én az egészet
abbanazidőben,1996-ban,értelmeztem,azakövetkezővolt:amikoraMagyarPolgári
Pártban,aFüggetlenMagyarKezdeményezés jogutódjábanelkezdődtekabelsőhar-
cok,ésláttam,hogyebbenapártbanhatalmaseltolódásfigyelhetőmeg,hogyegyfajta
érdekszervezet irányába tolódik el, akkor elment a kedvem a dologtól. becsületből
végigverekedtemugyanaztahatalmiharcot,deazért lehetett látni,hogyhaesetleg
sikerülneismegnyerni,akkoriscsakromokattalálnaazemberavégén…Ezegyhosz-
szútörténet,amitnemakarokrészletezni.AkkorTóthKarcsi,akimindigmindentszer-
vezett,ésszázmilliódolgotpróbáltkiéstartottakezében,azzaljött,hogyittkelleneegy
tudományosintézetetindítani,mertezamúgyisrégiörökség,mindannyiantudtunka
MasarykAkadémiáról,ismertükzalabaizsigmondésatöbbiekelképzeléseit,tehátez
amiköreinkbeneléggéismertcélkitűzésvolt.éshátebbőlapártbólkitudja,milesz,
ebbe kellene belefogni végre, és én mondtam, hogy a legnagyobb örömmel.
Tulajdonképpenazelejétőlfogvarésztvettemamunkában.Egydologranagyonvigyáz-
tam,ezösszefüggaz1990. januári döntésemmel, amirőlmárbeszéltem,hogymég
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véletlenülsekerüljekvalamifélemenedzseripozícióba,merttudtam,hogyabbólcsak
bajlenne.(nevet) Úgyhogyazttaláltukki,hogyelnökleszek,aKarcsimegmajdigazga-
tólesz,ésakkorezvalahogyanműködnifog.deenneknemigazánvolt jelentősége,
mert ezek formális dolgok voltak, érdemben ez egy baráti társaság volt, később is
nagyonsokáig így volt ez: leültünk,ésmindentmegbeszéltünk,ésközösenhoztunk
döntéseket.énamagamszerepét,természetembőlvagyadottságaimbólkifolyólag,itt
isabbanláttam,hogyötleteketadok,megszempontokatfogalmazokmeg.Ezérdekes
szerep,kevéssélátható,ritkánbeazonosítható.Vanatudományosságnak,különöskép-
penafilozófiánakegyérdekesadottsága,nevezetesen,hogyafelfedezésekjavarésze
abbanrejlik,hogyanagyonösszetett,nagyonbonyolultésérthetetlendolgokatlényeg-
retörőenleegyszerűsítiésmegfogalmazza.Ezvalamelyestmegynekem.csakennek
aztánaz első következménye, hogy amikor az ember ezt kimondja,megfogalmazza,
akkoratöbbiekúgyreagálnak,hogypersze,igen,akkormenjünktovább.ésadologel
isvanfelejtveszinte.deháteztazembermármegszokta…(nevet) Tehátittláttama
magamszerepét, hogya legfontosabbdöntéseket próbálommeg valamilyenmódon
értelmezni,befolyásolni,kialakítani.súgyérzem,hogyennekeredményeképpenmeg-
fontoltabbantudtunkdönteni.Azelőresejthetővolt,hogyhaezakezdeményezéssike-
reslesz,akkorleszegyhalomirigyünk,éssokaknakkellemetlenlesz,amitazintézet
majdprodukál.Tehátnekünkmegfogkellenipróbálniolymódonorientálódniamin-
dennapirealitásokban,amilehetővéteszi,hogyazintézetfennmaradjon.Eznemegy
termelővállalat,amelyikmegtermeliasajátjavaitéseladja,majdabevételbőlélmeg.
Ezolyantudományosintézményvolt,amelytámogatásokbólélt.Egydöntéstmárazele-
jénmeghoztunk,ésezmáigérvényes,hogynemakarunkköltségvetésiintézménnyé,
államiintézménnyéválni.Mertazkiszolgáltatottságotjelent.hanemvagyunkköltség-
vetési intézmény, akkor viszont projektekből kell élni, támogatásokból, koldulásból,
hogy nagyon direkt módon fogalmazzak. szerencsére már megjelent a szlovákiai
magyarvállalkozóknakegyolyanszűkcsoportja,amelyiktúljutottakapitalizmus„cápa-
korszakán”,ésvalamilyenmódontársadalmifelelősségetisérzett.Ennekeredménye
például, hogysomorján ezt az épületet fel lehetett építeni. és ez tényleg hiánypótló
dolog volt, éspillanatokalatt vonzóvá vált a kutatókésaközvélemény számára.Az
intézményirántiszimpátiaegynagyonfontosdöntéskövetkezményeisvolt,ésminden
erőmmelazonvagyokmindamainapig,hogyezérvénybenismaradjon,nevezetesen,
hogyebbenazintézménybennemvoltsemmiféleelvártkövetelmény,semmódszerta-
ni,semtartalmiszempontból.Azintézetakutatóknakteljesszabadságotadott.Persze
voltakmegrendelések,amiketelkellettvégezni,deolyanmegrendeléseketnemvállal-
tunk,aholamegrendelőmegmondtavolna,milegyenazeredmény.

Annyi tartalmi megszorítás azért nyilván van, hogy ez egy kisebbségkutató intézmény.
nyilvánvaló,ezamiprofilunk.deazonbelülsemmilyenkutatónaksenkisohanem

írtaelő,hogymirekelljutnia,vagymilyenmódszertkellhasználnia.Eznemolyangya-
koriám.nyomástgyakorolnilehetközvetlenülésközvetettenis,hogyfinomanértésére
adjákazilletőnek…Miilyetsohanemcsináltunk,seközvetve,seközvetlenül,lépten-
nyomonleszögeztük,hogyittkutatásiszabadságvan.Egydolgotvártunkelmindenki-
től,hogyamitcsinál,az legyenérdekes, fontos, jó.Ezvoltazegyetlenszempont. így
működikaFórumTársadalomtudományiszemleis,amelynekénvoltamazelsőfőszer-
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kesztője:haazírásjó,közöljük,teljesenmellékes,hogyénegyetértek-evele,vagyse.
Amennyibenérdekes,bennünketérdeklőtémávalfoglalkozik,színvonalas,akkorközöl-
jük.Aszerkesztőbizottságiülésekensohanemisengedtemfelvetnisemazt,hogyki
kivelértegyetvagynemértegyettartalmilagazadottdologban.Ezmamárnemiskér-
dés,eztmármindenkimegszokta,hogyezígyműködik.Ennekazelvrendszerünköntúl
voltegynagyon fontospraktikusoka is:aszlovákiaimagyarkutatótársadalomolyan
kicsi,hogybármiféle ideológiaiosztáseztakicsit is továbbdarabolná.Mimegnem
darabolniakartunk,éppfordítottszándékainkvoltak,nevezetesen,hogyminéltöbbet
becsatornázzunkabból a kevés emberből, aki van. s feltételeztük, hogy aztánmajd
csakszaporodikaszámuk.sezazértmostanramármegisfigyelhető,hogyezaszám,
hanemisfénysebességgel,deazértszépenemelkedik.

Az egyik legveszedelmesebb időszaka a Fórum fennállásának a pártegyesülést
követőidőszakvolt,mertrólunktudhatóvolt,hogymiaztnemláttukszívesen,tudtuk,
hogyezaMagyarPolgáriPártvégétfogjajelenteni.ígyislett:hogyegyetlenegyszámot
mondjak,olyan2200-2300tagunkvolt,ésazegyesülésutánmaradthétszáz.Tehát
azokmaradtak,azokregisztráltattákmagukatformálisanazegyesültújpártba,akikpl.
önkormányzatiképviselőkvoltak,tehátvalamilyenmódonrészeivoltakahatalmirend-
szernek. Akikaktivistaként, értelmiségiként tartoztakhozzánk, azokmindelmentek.
Tehátmiapártegyesüléstelleneztük,deaztántudomásulvévearealitást,elfogadtuk,
hogyvesztettünk.Viszontapártegyesülésutánazapletykaterjedt,hogyazintézetegy
újpártjólálcázottmagja.Eszünkágábannemvoltilyesmi,abszolútenem,eztkellett
valahogykibírni,valamimódonellensúlyozni,főlegazután,hogyahíresztelésekasaj-
tóbanishangotkaptak.hogymiittcsakamegfelelőpillanatravárunk…sezévekigtar-
tott. Ezt ugyeMagyarországon ki kellett védeni, mert a támogatásaink egy jelentős
része onnét jött, az itteni támogatási rendszerbe bele kellett valahogyan férnünk,
miközbenadzurinda-kormányokbanottvoltaMagyarKoalícióPártja is,szóvalvala-
hogyeztkezelnikellett.rövidtávútaktikázásokkalkezeltük,mert ilyenhelyzetbena
simacáfolatkevés,azsosemeléggéhatékony,főlegúgy,hogyapletykákterjesztőijobb
kommunikációshelyzetbenvannak,mintazok,akikrőlterjesztik.Aztánezfokozatosan
gyengült,ésmiutánkiderült,hogyvannakdolgok,amiketcsakmitudunkmegcsinálni,
vannak olyan anyagjaink, tudunk olyan közvélemény-kutatásokat csinálni stb., amik
nélkülapolitikaivezetéséleteissokkalnehezebb,vagylegalábbisnehézkesebblenne,
elkezdettezváltozni,apolitikusokismegértették,hogyezszámukraishasznosdolog.

Ez elég durván hangzik, hogy a Fórum azért alakult, mert néhány ember teret vesztett
a politikában.

Ezarealitás.Mondjuk,azénesetembennempusztántérvesztésrőlvoltszó,ahogy
elmondtam,énsohanemakartamseképviselő,sekormánytag,magasrangúállami
hivatalnoklenni.énelmentemtanítaniegyegyetemre,ésazzalnagyonelégedettvol-
tam.deegyébkéntvanbenneigazság.haazahatalmiharcmásképpsülel,haegy-
kétdologmásiránybafordul,akkornembiztos,hogylettvolnaFórumIntézet.deúgy
vanez,hogyhamegintmásdolgokmásképpsültekvolnael,akkorazapártseszüle-
tettvolnameg,szóval…ígylett.ígylettmegcsinálva.
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A Fórum Társadalomtudományi Szemle szerkesztőbizottságának az elnöke vagy. Ez is
régi vágy volt tájainkon, hogy legyen egy tényleges tudományos folyóirat. Van olyan
szlovákiai magyar szerzőgárda, amelynek az írásaival a lap kitöltető?

Azthiszem,hogyigen,bárminemcsakszlovákiaimagyaroktólközlünk.Ezegymeg-
becsült folyóirat. Most már az interneten is hozzáférhető, s Ausztráliától Amerikáig
olvassák.hatalmaselőrelépés,hogyazidénindexáltfolyóiratlettünk,vagyisbekerül-
tünkegynemzetközifolyóirat-minősítőrendszerbe,amiaszerzőkszámáraisfontos.

Elnökként hogyan látod, merre tovább?
nemhiszem,hogyerrenekemvagybárkimásnakszabadlennevalamifélekötelező

érvényűválasztadnia.AFórumarramegytovább,amerreaszlovákiaimagyartudomá-
nyoséletdinamikájamajdviszi.AFórummindazokatjelenti,akikazadottkutatások-
banközreműködnek.éshogykinekmifogeszébejutni,kinekmilyen„kutatóigörcsei”
támadnak,azténnemtudomelőremegmondani,snemisakarom.Ezteljesenakuta-
tóktólfügg,megperszeattól,hogytalpontudunk-emaradni,deebbenapillanatban,
kopogjam le, köszönjük szépen,megvagyunk. Ilyen helyzetekben én egyetlen dolgot
vagyokhajlandócsinálni,hogyamennyibenszakszerűenfelmerülvalamilyen,nevezzük
úgy,értelmiségitéma,akkorbeszélgetek,smondomavéleményemet,sannakesetleg
lehetvalamihatása.Ennyi.Egyébkéntpedigazonleszekmindenenergiámmal,hogyaz
aszabadság,amiittakezdetektőlmegvolt,azmegmaradjon,hogyebbesenkinetud-
jonbeavatkozni, s elvinni ezt egy konkrét érdeket, célt szolgáló intézmény irányába,
legyenazgazdasági,hatalmi,vagybármilyenmásérdek.Persze,acsászárnakmegkell
adni,amiacsászáré,mertazembernemegysivatagközepénlétezik,hanemkonkrét
hatalmiviszonyokközepette,eztviszontmindigátgondoljuk,smindigegyensúlyozga-
tunk, dekagrammokramérve átgondoljuk, hogy az adott esetbenmit csináljunk. Ez
állandótéma.

Végül beszéljünk még az egyéni tudományos munkádról. Azt már említetted, hogy még
egyszer szeretnél nekifutni a nemzeti jogok – emberi jogok témának. Milyen terveid
vannak még? 

A következő könyvemnek az lesz a címe, hogy Európai identitás. Egy sorozatnyi
tanulmányommármegisjelentatémáról.

Ez nagyon aktuális téma.
Pontosan.Amikorelkezdtem,jónéhányévvelezelőtt,akkormárlehetettlátni,hogy

ezdagadnifog.

Az európai identitás kérdésével ma elsősorban politikusok, politológusok, szociológu-
sok foglalkoznak. A politikai filozófus miként közelít a kérdéshez?

Úgygondolom,hogyeurópaiidentitásrészben,különféleformákban,tulajdonkép-
pen a keresztény Európamegszületése óta van. A római birodalmat csak részben
tekinthetjükeurópaiországnak,mertazháromkontinensenterültel,deperszerész-
benaztisidesorolhatjuk,shogyegyáltalánvanEurópa,aztagörögöktaláljákki.Tehát
nemisazakérdés,hogylétezik-eilyen,mertnyilvánvalóanlétezik.Azalapkérdésazaz,
hogyölthet-eezolyanformát,hogyazeurópaiakpolitikaiközösséggéváljanak.Mertha

„Itt kutatási szabadság van” 171
FóruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XIX.évfolyam

2017/3,som
orja



nem,akkor leheteurópai identitásúgy is, hogyközbenháborúkdúlnak…Méghozzá
nemakármilyenpolitikaiközösséglétrejötteakérdés,hanemolyanpolitikaiközössé-
gé,amelyikhatékonyabb,mintavilágmásrészei.Mertennekaminőségétaglobalizá-
ciókihívásaihozkellmérni,nemelégönmagához.nyilvánvaló,hogyehhezújelemekre
isszükségvan.nemelégazazörökség,amivan,hanemegyesdolgokatkiiskelltalál-
ni, illetve az örökségből ki kell tudni válogatni bizonyos dolgokat. rámnagyonnagy
hatástgyakoroltazegészfelvilágosodás.Az,ahogyakorjelentősgondolkodói,állam-
férfijaiarendiségválságából,aharmincévesháborúután,tehátegytotálisválságból
kitudtákemelniEurópát...éshátazelsőésmásodikvilágháború,megaztánakom-
munizmusésakettéosztottság,azilyenválságvolt,ésezaválságmaistart.hameg-
nézzük,milyenpozícióbanvoltEurópaazelsővilágháborúelőttavilágegészénbelül,
ésmilyenpozícióbanvanmost,akkorlátjuk,hogyezapozíciólineárisanromlik.1989
utánreméltük,hogyaválságnakvége,denemígylett.Akérdés,hogyebbőlmitlehet
kihozni.Európánakeddigakülönfélemélypontjaibólmindigsikerültkiemelkednie.ha
énegy-kétértelmesgondolattalhozzátudnékehhezjárulni,azjólenne.Mostmárelju-
tottamodáig,hogylátomazalagútvégét,tehátbeláthatóidőnbelülebbőlleszkönyv.

Tehát legkevesebb két nagy könyv még vár ránk.
ó,többis.Vanmégegytéma,amitemiattszakítottamfélbe:annakazaneve,hogy

magyar–szlovákmegbékélés.Errőlisírtammárnéhánydolgot,ésebbőlisszeretnék
összekalapálni egy könyvet. ha úgy két éven belül sikerülne ezt befejeznem, akkor
aztánlépnékmégmajdmásirányokbais.

AmikorAmerikábantanultamösztöndíjasként,akkorrésztvettemegytanfolyamon,
amely az alkotmányosság kérdéseivel foglalkozott. Az alkotmányosság tudvalevőleg
nemazonosazírottalkotmánnyal,azisrészepersze,hanemegyszélesebbfogalom,
egyebekközöttazalkotmányosértékrenddel is foglalkozik,azalkotmányos intézmé-
nyekműködésévelstb.,seznagyonmegragadott.Mertugyeademokráciánakezafor-
málisteteje.Azegyikkimeneteennekadolognaknéhánytanulmány,majdegykönyv
lett,amelyikbenakorábbimagyaralkotmányhatárontúlimagyarokkalfoglalkozókité-
telévelfoglalkozom,olyanszempontokalapján,amiketott,Amerikábanmagambaszív-
tam–tehát,hogyezkimindenkiszámáramitjelenthet,milyennyomaivannakakülön-
féle értelmezéseknek, miközben, ha egyszer a szöveg közmegegyezéssel került az
alkotmányba,akkorazalkotmányozókelvilegaztvállalták,hogyalkotmányosegyetér-
tésleszebbenazügyben.ésmegnéztem,hogyezmennyirevan,ésmennyirenincsígy.
El isdöntöttem,hogyhamegváltozikazalkotmány,akkoreztavizsgálódástfolytatni
fogom.Ezisazelhatározásaimközétartozik.

Sándor Eleonóra

Öllöslászlóönállókötetei:

1. Emberi jogok – nemzeti jogok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, lilium Aurum
Könyvkiadó,somorja–dunaszerdahely,2004,252p./nostraTempora,10./
2.Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magya-
rok.FórumKisebbségkutatóIntézet,somorja,2008,160p./nostraTempora,16./
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lentnercsaba:rendszerváltáséspénzügypo-
litika. Tények és tévhitek a neoliberális piac-
gazdaságiátmenetrőlésa2010ótaalkalma-
zott nem konvencionális eszközökről.
budapest,AkadémiaiKiadó,2016,336p.

Amásodikvilágháborúutánakeresletélénkí-
téskeynesigondolatánaktérbelikiterjesztését
alkalmazva, a nyugat gazdaságpolitikájának
célkitűzéseagazdaságinövekedésserkenté-
se, a nemzeti jövedelem gyarapítása és a
munkaerőpiaci folyamatok felpezsdítése volt,
melyetazállamintervencionistaszabályozási
rendszere és a vele szorosan összefonódó
gazdaságpolitikai eszköztára támogatott. A
világégésutániújjáépítésiigényekésazamor-
tizálódott tőkehelyettesítéséreszolgálóberu-
házásokszükségességemellett,arobbanász-
szerűtechnikaifejlődésfelélénkítetteanyuga-
ti piacokat, ámde az első, majd a második
olajárrobbanás gyökeresen megváltoztatta a
világgazdasági feltételeket, és a piaci egyen-
súlyzavarok szűnni nemmúló dilemmáimel-
lett a féktelen inflációval szembeni harcok
következtében fellépő kételyek és kétségbe-
esésekiserősenafelszínretörtek.Akorábban
sikeresKeynes-félegazdaságpolitikaiszemlé-
letetahetvenesévektőlfokozatosanfelváltot-
ták az önszabályzó piaci mechanizmusok
hatékonyműködéséthirdetőneoliberálisgaz-
daságfilozófiaiirányzatok.Azexogénneoklasz-
szikusmodellagazdasági termelékenység,a
foglalkoztatottságésazéletszínvonalegyenle-
tesnövekedéseérdekébenatermelésiténye-
zők térbeli áramlását elősegítő háttérfeltéte-
lekkialakításátszorgalmazta.Miutánaterme-
lésitényező-áramlás korlátozottsága miatt a
regionális szintű differenciák enyhítése alig
voltérzékelhető,azendogénirányzatakívánt
növekedést az új vívmányok támogatásában,
az erőtartalékok hatékony felhasználásában,
illetveahumánerőforrásfolyamatosképzésé-
ben látta.Mivelaszocialistagazdasági rend-
szer domináns attribútuma a regionális szin-
ten jelentkező fejlettségbeli különbségek
kiegyenlítése és a teljes foglalkoztatottság
megteremtése volt, a keleti blokk egykori
országaiapiaciegyensúlytalanságokoztagaz-

dasági és társadalmi feszültséggel csupán a
rendszerváltássoránfelbukkanótranszformá-
ciósválságalattszembesültek.Amúltszázad
utolsó évtizedének hajnalán az egyébként
szélsebespiaciátalakulássokkhatásaikivétel
nélkül megingatták térségünk valamennyi –
egykorontervgazdaságielvekszerintműködő
–országát.Atermelésvisszaesésenemcsaka
Magyarországhozhasonló,tetemesnemzetkö-
zi adóssággal induló országokat, hanem az
akkor iparilag fejlettebb gazdaságokat is
komolyanmegrendítette.Atulajdonkialakítási
folyamatok a társadalomhatalmi szerkezeté-
nek módosulását vonták magukkal, ezért a
magánosításpolitikaikonfliktusokkal,elméleti
és gyakorlati vitákkal volt terhes. Később
egyértelművé vált ugyan, hogy a privatizáció
sikere az érintett rétegek és érdekcsoportok
együttműködésétkívántavolnameg.

lentnercsabaegyetemitanár,abudapes-
tinemzetiKözszolgálatiEgyetemKözpénzügyi
Kutatóintézeténekmegbízottigazgatója2005-
ben,úgyszinténazAkadémiaiKiadónálmegje-
lentRendszerváltás és pénzügypolitika című
sikeresköteténekújrakiadásávalésújgondo-
latokkal történő kibővítésével idézi fel
Magyarország neoliberális gazdaságfilozófiai
szemléletetkövetőpiacgazdaságiátalakulásá-
nak ellentmondásait. A szerző a neoliberális
elveket követő gazdaságpolitika egyik fő
magyarországibírálója,denevéhezfűződikaz
újjászervezett magyar állam közpénzügyi
mechanizmusainak tudományos rendszertani
keretekbefoglalásais.

Aszerzőkétévtizedpénzügypolitikájának
jellemzőit és fejlődési irányvonalát tárja a
szakavatottolvasóelé.laikusszemlélődőszá-
máraakönyvelsőpillantásratanulmánykötet
látszatátkeltheti,ennélazonbansokkaltöbb-
rőlvanszó,hiszenazegyesfejezetekbenkifej-
tett feltevések egységessége megteremti a
monografikusigényűművektőlelvártkoheren-
ciát. A szerző a privatizációval kapcsolatos
témákegészsorátveszigórcsőalá.Amagáno-
sításmagyarországifolyamatainakértékelésé-
velindít,demondanivalójakitéramezőgazda-
ság átalakítására, az agrárfinanszírozás kér-
désköréreésnemutolsósorbanazezredfordu-
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lómagyar agrárpolitikájának ellentmondásai-
ra is. Figyelmét nem kerüli el a kilencvenes
évekreformtörekvéseinek,valamintadópoliti-
kai dilemmáinak kritikai értékelése sem. A
szerzőakötethatodik fejezetébenMagyaror-
szág adószabályozásának kulcskérdéseiről
értekezika20.századalkonyán.bárafejezet
egy 1998-ban írt tanulmányának átdolgozott
változata, az általa közvetített érvelések és
következtetésekmindamainapighelytállóak.
Aszerzőmeggyőződésétosztva „azadórend-
szerrel szemben fontos követelmény, hogy a
társadalmibékétlenségetneszítsa,netaszít-
sakezelhetetlentartományba”(64.p.),továb-
bá„azadórendszerazegyénekésavállalko-
zások számára legyen méltányos, reagáljon
stabilizálójelleggelagazdaságiéletváltozása-
ira,netorzítsaatermelésitényezőkhatékony
felhasználását”(uo.).

A kilencvenes évek kezdetétől a hajdani
tervgazdaságoknak megváltozott nemzetközi
pénzügyi és gazdasági környezethez kellett
alkalmazkodniuk,amitulajdonképpenapénz-
ügyi rendszer merevségének fokozatos felol-
dódását eredményezte.Magyarországonmár
a nyolcvanas években tényleges lépések tör-
téntekapiaciviszonyokkifejlesztésében,sőta
jegybankiésakereskedelmibanki szerepkö-
rökszétválasztása1987-benmeg isvalósult.
Mindezekszellemébenaszerzőapénzügyek
irántfogékonyolvasófigyelmétalétrejöttkét-
szintűbankrendszeráltalafelismertszerkeze-
ti problémáira tereli, melyek a kereskedelmi
bankok eltérő hitelpolitikájában és sok eset-
benfelelőtlenhitelezésimagatartásábannyil-
vánultakmeg.Többszörutalamagyartulajdo-
nú pénzintézetek elrettentőenmagas veszte-
ségéből eredő következményekre. Úgy véli,
hogyMagyarországezáltalváltkiszolgáltatot-
táakülfölditőkének,tudniillikahitelintézetek
kihagyhatatlanok a nemzetközi tőkeáramlás-
ból.„Magyarországonaglobalizációjegyében
zajlófelzárkózáskövetkezményekénterősfüg-
gőségalakultkiavilággazdaságikonjunktúrá-
tól,azEurópaiunióüzleticiklusaitól,végered-
ményben a nemzetközi pénzügyi aggregátu-
moktól.”(152.p.)álláspontjaszerintazállami
beavatkozásmechanizmusánakmegerősítése
elengedhetetlenamagyar gazdaság verseny-
képességének és alkalmazkodóképességé-

nekfokozása,valamintaglobalizációsokkha-
tásainakmérsékeléseérdekében.Kiállanem-
zeti tulajdon arányának kedvező módosítása
mellettis.

Aszerzőazezredfordulómagyarbankrend-
szerének átfogó értékelése után az olvasó
figyelmétamillenniumikihívásokésazeurópai
uniós csatlakozás nyitott kérdései felé tereli,
ámdevizsgálódásánaksúlypontjáttovábbrais
amagyar pénzügypolitika tárgykörére helyezi.
Véleményeszerint„amagyargazdaságkétar-
cúságát”a21.századbalépvemisembizonyí-
totta jobban, mint a vámszabad területeken
lendületesen fejlődő nemzetközi nagyvállala-
tokmindenképzeletetfelülmúlóprofittermelé-
seésamagyaragrár-éskisvállalkozóiszektor
vészesen alacsony jövedelmezősége közötti
kontrasztok,deagazdaságJanus-arcúságát–
a megyei szintű fejlettségbeli differenciákon
kívül–egysokkalsúlyosabbjelenségisalátá-
masztotta.Errőlaszerzőekképpenadhangot:
„államháztartásimutatóinkamaastrichtiköve-
telményekszerintjavulnak,ámaköltségvetési
deficitésazállamadósság(…)ijesztőennövek-
szik.”(190.p.)

Aszerzőamagyargazdaságellentmondá-
sos állapotából kiindulva hosszasan elemzi a
feloldásátcélzó–hivatalosan„magyarmodell-
nek” nevezett – pénzügypolitikai lépéseket,
próbálkozásokat, a kedvező és kedvezőtlen
pénzügyiés társadalmi jelenségeket,majdaz
államikonzervatívpolitika jegyében javaslatot
teszapénzügyiegyensúlyfenntartására,vala-
mint a tőkebevonás és a pénzügyi stabilitás
biztosítására.Meggyőződése, hogya „magyar
államadósság finanszírozásához szükséges
forrásokminélnagyobbmértékbenbelsőkör-
bőlkerüljenekmeghitelezésre,amitanemzeti
gazdaságpolitika céljaival összhangban kell
megteremteni, illetve megszerezni” (230. p.).
Kétségkívülhelyesenvélekedik,amikoragaz-
dasági fejlődést és a társadalmi stabilitást a
minőségi tőkevonzás feltételeinekkialakításá-
val vonja párhuzamba, ugyanis ennek révén
fokozódhatazállamháztartásforrásellátásais.

A szerző a mű huszadik, egyben utolsó
fejezetében foglalja össze a rendszerváltás
gazdaságihátterét,elérteredményeitésbök-
kenőit.Megjegyzi,hogy„márarendszerváltás
rendszerválságának betetőzése idején nyil-
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vánvalóvávált,hogycsakazerős,ajólszerve-
zett,agazdaságiéstársadalmifolyamatokba
aktívanbeavatkozóállamképesanemzetgaz-
daság,apiaciszereplőkésacsaládokérdeke-
ithatékonyanérvényesíteni”(304.p.).Aszer-
ző a továbbiakban részletesen taglalja
Magyarország államháztartási rendszerének
2010és2013közöttmegtörténtkonszolidáci-
ósfolyamatait,a2013és2016közöttmegva-
lósultjegybankpolitikairendszerváltást,amely
a magyar kormánnyal egy célt követve az
államadósság lefaragását, a költségvetés, az
önkormányzatok, valamint a vállalatok és a
háztartásokkiegyensúlyozottpénzügyiállapo-
táteredményezte.

Úgy vélem, a közép-kelet-európai térség
országaiban végbement rendszerváltás és
piacgazdaságiátmenetmégamagapróbatéte-
leivel, útkereséseivel és melléfogásaival is a
„példaértékű” jelzővel illethető, hiszen nem

létezettjólbeváltforgatókönyvarról,mikéntis
kellaközösségitulajdonraépülőszocializmus
gazdasági rendszerétpiacgazdasággáalakíta-
ni,mikéntkellazegypártrendszermegszünte-
tésével egyidejűleg megteremteni a politikai
pluralizmust,vagyazállamitulajdondominan-
ciájahelyettelérniamagántulajdon túlsúlyát.
lentnercsabahiánypótló,magasszakmaiigé-
nyességgel és tekintélyes szakirodalom isme-
retében megírt kötete átfogó képet nyújt a
magyarrendszerváltástkövetőpénzügypolitika
jellemzőirőlésfejlődésiirányvonalárólegészen
napjainkig. bár az egyes témakörök tanulmá-
nyozása meglehetősen komoly közgazdasági
ismereteketfeltételez,mégisbátranajánloma
gazdaságpolitikakérdéseiirántérdeklődőnem
közgazdászolvasókszámárais.

Nagy László
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számunkszerzői

Gaucsík István (1973)
történész (szlovák Tudományos Akadé-
miaTörténettudományiIntézete,Pozsony,
szlovákia)

L. Juhász Ilona (1960)
etnológus (Fórum Kisebbségkutató Inté-
zetEtnológiaiKözpontja,Komárom,szlo-
vákia)

Kázmér Anikó (1993)
egyetemista(comeniusEgyetem,Pozsony,
szlovákia)

Nagy László (1981)
közgazdász (Pozsonyi Közgazdaságtudo-
mányiEgyetem,Pozsony,szlovákia)

Öllös László (1957)
politológus(FórumKisebbségkutatóInté-
zet, somorja; Konstantin Filozófus Egye-
tem,nyitra,szlovákia

Popély Árpád (1970)
történész (selye János Egyetem, Komá-
rom; Fórum Kisebbségkutató Intézet,
somorja,szlovákia)

Riszovannij Mihály (1973)
germanista (Eötvös loránd Tudomány-
egyetemsEK,szombathely,Magyarország;
selye János Egyetem TKK, Komárom,
szlovákia)

Sándor Eleonóra (1959)
néprajzkutató,politikus,újságíró,köztiszt-
viselő (szlovák Köztársaság nemzeti
Tanácsairodája,Pozsony,szlovákia)

Tóth Arnold (1977)
etnológus (herman ottó Múzeum, Mis-
kolc,Magyarország)

Vajda Barnabás (1970)
történész, irodalomtörténész (selyeJános
Egyetem,Komárom,szlovákia)


