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Peter Jašek a szlovák nemzeti Emlékezet
Hivatalának–Ústavpamätinároda–munka-
társa.Kutatási területeszlovákia20.századi
története, különösen tekintettel a 2. világhá-
borúidejére;anormalizációidőszaka,abárso-
nyosforradalomeseményeinektörténete;illet-
veaszlovákemigrációpolitikaitevékenysége.
Többkiadványszerzője,szerkesztője.

legújabb könyvében az 1945 utáni
csehszlovákpolitikaegyreerősebbésalakulá-
sát meghatározó emberének, vasil biľaknak
(1917–2014)azéletútjátmutatjabe.Mintazt
írásaelőszavábanmegjegyzi,teszieztazértis,
mivel 1989-ig (a marxista történetfelfogás
örökségeként)aszlovákhistoriográfiaáltalfel-
dolgozott (cseh)szlovák történelmi személyek
jegyzékenem igazánnyúlthosszúra; részben
ezért (is) a biľak életpályája iránt érdeklődő
közönségetnemlehetnearólaszólókönyvek
özönévelelárasztani,sőt.

Könyve tizennyolc, terjedelmében jól ki-
egyensúlyozott fejezetreoszlik,amit rövid fel-
vezetőbevezetésindít,éslegvégénegybefeje-
zőösszegzés zár le, valamint találunkbenne
válogatottképanyagotis.

a szerző kronológiai sorrendben halad
végigbiľakéletútján.Kezdvegyermekkorával,
ami Kelet-szlovákiában (egy Krajná bystrá
nevűtelepülésen)indult.bárszülőhelyecsen-
des,festőividékentalálható,idejekoránmeg-
tapasztaltaaszegénység,azelégtelentermő-
föld, és a háború sokszoros kombinációjából
származó nélkülözést. édesapját, aki több
alkalommalvállalkozotttengerentúlimunkára,
szinte nem is ismerte, mert születése után
nem sokkal meghalt. apai öröksége így is a
bolsevik forradalom és oroszország iránt
érzettszimpátiájalett.ugyangyermekkorának
színhelyétnemlehetidillineknevezni,ésmeg-
próbáltatásokkal volt teli, későbbi életében
mégis fontos szerepet játszott. gyermekkora
nehézségeit csak tetézte, hogy édesanyját is
korán elveszítette. Ezután nem sokkal bátyja
utánmentcsehországba,aholszabóinasként

kezdett dolgozni. itt ismerkedettmeg a cseh
munkássághelyzetével, és valójában találko-
zottelsőalkalommalakommunizmuseszméi-
vel,ugyanígyekkorszerzetttapasztalataialap-
ján(pozitívan)értékelteacsehekésszlovákok
közösállamonbelüliegyüttélését.

bár2.világháborúidején–előbbsorkato-
naságot, majd frontszolgálatot teljesített –
katonaimundértvoltkénytelenölteni,különö-
sebb,országhatáronkívüliszolgálatotnemtel-
jesített.aszlováknemzetifelkelésidejénegy-
ségévelcsatlakozottafelkeléshez,aholmegis
sérült. a háború végét Pozsonybanéltemeg,
ekkor lépett be a kommunista pártba, és
indultmeglassúpolitikaielőmenetele.

a kommunista párt elvárásainak, miután
újarcokatkerestekazapparátusba,megfele-
lőnekbizonyult:fiatal,résztvettafelkelésben,
fogékony a marxista ideákra. az új rendszer
kiépítésifázisában–1948–1953–mélyítette
a marxizmus–leninizmus filozófiájában való
jártasságát, vagyis a pártiskola tanulója lett,
ahonnan visszatérve a szlovák Kommunista
Párt nómenklatúrájának kádereként dolgo-
zott. Ebben az időszakban belső emberként
láthatta és élhette meg a párton belül zajló
politikaiüldözések(koncepciósperek)tapasz-
talatát – ilyen volt a Rudolf slánský-per.
Későbbi életében igyekezett emlékezetileg
gyorsan túllépni ezen az időszakon. sztálin
halálamélyenlesújtotta,majdröviddelezután
gottwaldistávozottazélőksorából.(gottwald
ravatalánáldíszőrségetállt.)Ezenesemények
utánújfunkcióttöltöttbeapártban:aszlovák
KommunistaPártKözpontibizottsága ideoló-
giaiosztályánakvezetőjelett.asoronkövetke-
ző években mind szilárdabb hellyel és befo-
lyássalkezdettbírniaszlováktérfélen(1953–
1958).bővülőtapasztalataibirtokábanegyre
jobbanmegtanultlavírozniéspolitikailagmeg-
felelni az akadályoktól sem mentes politikai
küzdőtéren.

a 60-as évekre a szlovák Kommunista
Pártvalóságoséskeményvonalasideológusá-
vá nőtte kimagát,megismerkedve az állami
és pártbürokrácia csínjával-bínjával, valamint
résztvevőkéntszerepelveakiéleződőpolitikai
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harcokban: rehabilitációk, cseh–szlovák
viszony,antonínnovotnýszemélye.

Jašek kiválóan bemutatja, hogy biľak a
pártotésapolitikátilletőszemléletében,min-
den lavírozása ellenére, inkább az ortodox
irány, tehát feltétel nélkülMoszkva híve volt;
mégisa60-asévekben,apolitikaisíkonmeg-
indulóenyhülésidején,afelügyeletealátarto-
zó kulturális és művészeti életben (is) addig
megengedhetetlennek tartott hangok és tar-
talmakkezdtekszéleskörbenmegjelenni.az
újhangokmindenekelőttaKultúrnyživotcímű
lapbanjelentekmeg(alapegyfélekiegyenlítő
szelepszerepetjátszott).

vasilbiľaknagyéve,mindenaddigi(majd
későbbi)szerepléseellenére,1968volt.Jašek
biľakéletútjánakeztaz időszakát tárgyaljaa
legrészletesebben. Tevékenységét rekonstru-
álva sorra veszi a prágai tavaszként ismert
eseménysorozathoz vezető történéseket:
novotnýlemondatása,apártelitjeinekerőpró-
bái,atársadalomreakcióiazérződővonalve-
zetésre,Moszkvaegyrefokozottabbésidege-
sebb figyelme, a baráti szocialista államok
reakciói(benneKádárszerepe).

ahogy alexander dubček az emberarcú
szocializmus szimbólumává, úgy biľak az
összeesküvés és árulás szimbólumává válto-
zott. a belpolitikai színtéren zajló nyílt és
látens csatározásokmellett a könyv szerzője
érzékelteti az ideológiai nagymester, a
szovjetunió szájízváltozásait a csehszlovák
történésekkelkapcsolatban.amár túlzásnak
számító csehszlovák demokratizációs folya-
mat sok(k) volt a szovjet vezetés, de a
csehszlovákkeményvonalasokszemébenis.

acenzúrátellenőrzőhivatalműködésének
felszámolása1968.februárvégénatársada-
lomban egyfajta túlnyomás-kiegyenlítő szele-
pet nyitott meg, hiszen addig tiltott vélemé-
nyek jelenhettek meg írásban; valamint egy-
szeriben a párt is arcot kapott, hiszen az
emberek nyilvános fórumokon találkozhattak
apártképviselőivelésvitathattákmegapár-
tot, illetvea társadalmatérintő fontoskérdé-
seket.Eztkövettenemsokkal–ápriliselején
–acsKPakcióprogramja,melynek célja lett
volnalegitimizálniazaddigelértdemokratizá-
cióslépéseket,ezzel jelenítvemegazember-
arcú szocializmust. biľaknakmindezmár túl

sokvolt.Ezekalépésekmesszemeghaladták
a számára még elfogadható változásokat.
ugyanakkor nem nézte tétlenül a kialakuló
helyzetet,hanemmozgásbalendültademok-
ratizáló erőkkel szemben, mindjobban meg-
nyerveezzelMoszkvatetszését.

1968 nyara minden tekintetben forrónak
ígérkezett. Június végén megjelent (ludvík
vaculíkírótollából)aKétezer szó című,acseh
értelmiségkörökbenmegfogalmazottkiáltvány,
összefoglalója a tavasz óta megfogalmazott
követeléseknek.1 akiáltványvalóságospolitikai
földrengést idézett elő nemcsak Moszkvában
és a varsói szerződés tagállamai körében,
hanemacsehszlovákbelpolitikábanis.

dubček és társainak viselkedése a
Kétezer szó megjelenése után nyilvánvalóvá
tetteaszovjetekelőtt,hogymásvonalonkell
elindulniuk. a kiáltványt követően, annak
hatására, brezsnyev július 15-ére varsóba
hívta a szerződés tagállamainak képviselőit,
hogy megtárgyalják a kialakult csehszlovák
helyzetet. Ezen a ponton újabb addig nem
tapasztalt szokatlan viselkedéssel állt elő
csehszlovákiaKommunistaPártjánakvezető-
sége:elutasítottákazodamenetelt,éshelyet-
te varsói szerződés államaival külön-külön
megvalósuló tárgyalásokat indítványozott. a
csKP Kb szavazásakor a varsóba utazás
mégiskapottegyigenlőszavazatot,biľakét.

varsóban merült fel, hogy a csehszlovák
„egészséges erőknek” minden támogatást
megkellkapniuk,ahogyanazis,hogyezekaz
„egészségeserők”meghívólevelet intézzenek
baráti országaik felé. varsó után biľak titkos
találkozó keretében találkozott Pjotr
seleszttel,azukránkommunistapártvezető-
jével, és a szovjet politbüró tagjával a
balatonnál. a meghívólevél megírása itt is
szóbakerült.

azaugusztus21-ieseményekbekövetkez-
téig biľakmég két kulcsfontosságú tárgyalá-
sonvettrészt.ágcsernyőnaszovjetdelegáció-

1 Magyarulateljesszövegrelásd:http://www.kal-
ligramoz.eu/Kalligram/archivum/2008/Xvii.-
evf.-2008.-julius-augusztus-1968/1968/
Ketezer-szo
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val ésPozsonybanavarsóiszerződésorszá-
gainak (Románia nélküli) képviselőivel.
ágcsernyőnteljesharcidíszbenszóltaszovjet
nagyhatalmi érdekek mellett, Pozsonyban
pedig elfogadták az ún. brezsnyev-doktrínát,
amelyegészengorbacsov fellépéséigérvény-
benmaradt; deamiaz1968-as csehszlovák
események szempontjából fontos a pozsonyi
találkozónál, az az, hogy itt kapta kézhez a
szovjetdelegációazelkészültmeghívólevelet.

dubček jobbbelátásra térítésénekutolsó
próbájátKádár Jánosvégezteaugusztus17-i
találkozójukon,eredménytelenül.

biľak két nappal korábban tudott a kato-
nai inváziómegindításáról. Ennek tudatában
mégőistettegykísérletetdubčekmeggyőzé-
sérepolitikájahelytelenségét illetően,persze
Kádáréhozhasonlóeredménnyel.

Röviden összefoglalva így érkezett el a
csKPKb93.ülésénekkezdete1968.augusz-
tus20-án,amitéjfélelőtthúszperccel félbe-
szakított a hír, miszerint a varsói szerződés
csapataiátléptékcsehszlovákiahatárait.

Persze a terjedelmi szempontoknem tet-
ték lehetővé Jašeknak, hogy aprólékosan
számba vegyen minden mozzanatot, ami
1968 augusztusához kötődik – és ugyebár
nemisezamunkafeladata–,ámígyisátfo-
góanmegrajzolt képet kapunk az augusztusi
eseményekről.

biľak főszerepének bemutatása után a
normalizációéveit(1968–1971)foglaljaössze
röviden,amibenmegvalósulhatottazaddigis
óhajtott politikai vágya, a kommunista párt
megtisztítása.

a normalizáció éveit követően felkerült
hatalmánakténylegescsúcsára(1971–1988).
ésacsúcsonlévőknélóhatatlanulkövetkezik
bukásuk is; biľak politikai szereplésének
végét a bársonyos forradalom tette végérvé-
nyessé.Jašekkönyvénekutolsókétrövidfeje-
zetében a kommunista rezsim bukását és
biľakerrevonatkozóértékeléséttaglalja,illet-
veaz1990és2015közöttiévek történéseit
főszereplőjeéletében.

2014. február 6-án Pozsonyban hunyt el.
2015-ben szülőfalujában, mind a szlovák,
mindacsehközvéleménynemkisfelháboro-
dásamellett,emlékművetállítottakbiľaknak.
Röviddel ezután,márciusban, ismeretlen tet-

tes ellopta az emlékmű részét képező mell-
szobrot.2

Peter Jašek könyve olvasmányos, száraz
adatokkalnemtúlterheltmunka.Jólérzékelte-
ti a bemutatott évtizedek hatalmi köreinek
működésimechanizmusait,bennekijelölveés
azonosítva főszereplőjehelyétés (magán-és
politikai)életútját.

Jegyzetapparátusa jól áttekinthető, bár
annyiban nehézkessé teszi az olvasó dolgát,
hogy nem az oldalak alján lett feltüntetve,
hanemazíráslegvégéntalálható.

Baki Attila

Hornyák árpád (szerk.): a Horthy-korszak
Magyarországa jugoszláv szemmel. délszláv
levéltári források Magyarországról 1919–
1941. Pécs–budapest, Kronosz Kiadó–MTa
bTKTTi,2016,322p.

aJugoszláviaésMagyarországközöttikülpoli-
tikaiviszonya20.századsoránrendkívülvál-
tozatosképetmutatott.akétállamkapcsola-
tai kétségtelenül a Horthy-rendszer alatt ala-
kultakalegdinamikusabban,ennekellenérea
téma vizsgálata mégsem tartozik a legfelka-
pottabbak közé. Ezt az űrt kívánja betölteni
Hornyák árpád forráskiadványa, amely az
1919 és az 1941 közötti időszakból tár az
olvasó elé olyan jugoszláv levéltári iratokat,
amelyek által megismerhetjük a korabeli
délszláv diplomáciában uralkodó Magyar-
ország-képet.

a Jugoszlávia iránt érdeklődők számára
Hornyákárpádnevenemismeretlen,hiszena
szerzőmárszámosaspektusbólfoglalkozotta
délszlávállammalésaszerb–magyarkapcso-
latok alakulásával. legújabb kötete azonban
olyan eddig ki nem adott levéltári anyagokat
tartalmaz,amelyeketaszerzőnemcsakválo-

2 a biľak mellszobra körüli sajtóvisszhangok
közül egy: https://archivum.ujszo.com/online/
kozelet/2016/05/20/nem-buncselekmeny-
csak-kihagas-bilak-mellszobranak-lemazola-
sa?qt-header_quicktabs=0&qt-popular_ga=2
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gatottésszerkesztett,hanemmagafordította
magyar nyelvre is. az iratok többségét a
Jugoszlávországoslevéltár(arhivJugoslavije)
anyagai képezik, de ezek mellett Hornyák
árpád bukarest, london és ankara diplomá-
ciai kirendeltségeinek dokumentumait is fel-
sorakoztatta könyvében; mindezt tette azért,
hogypótoljaazokata relevánsbelgrádi levél-
táriinformációkat,amelyeketamásodikvilág-
háború pokla elpusztított. az említett doku-
mentumokmellettkisebbszámbanfellelhetők
a kötetben a belgrádi Hadtörténeti intézet
levéltárának (arhiv vojnoistorijskog instituta)
anyagaiis.

akönyvaszerzőielőszóvalkezdődik,amit
egyolyantömörésélvezetesbevezetéskövet,
amelyamellett,hogybemutatjaazokatafak-
torokat, melyek nagy jelentőséggel bírtak a
délszláv állam és Magyarország kapcsolatá-
nak alakulásában, azok számára is könnyen
áttekinthetővétesziaszóbanforgóidőszakot,
akik nem túl szakavatottak a témakörben. a
könyvben ezt követően maguk a korabeli
dokumentumok kerülnek publikálásra, ame-
lyektúlnyomótöbbségekövetségijelentés,de
találhatunk közöttük táviratokat és különféle
tájékoztatókat is. az iratok között nemcsak
bizalmas,hanemszigorúanbizalmasinformá-
ciók is az olvasó elé tárulnak, ami tovább
növeli akötetértékét.adokumentumokkro-
nologikus sorrendben követik egymást az
1919-esévtőlegészenJugoszláviaelsőössze-
omlásáig.

a forráskiadványban fellelhető iratok
témája rendkívül változatos, hiszen találha-
tunkközöttükolyanokat,melyekajugoszláv–
magyarkereskedeleméskultúraterületével,a
kétországbanélőmagyarésdélszlávkisebb-
séghelyzetével (pl. a92és103. dok.), vagy
éppamagyarpolitikaiéskatonaielitkörében
meglévő pánturanizmussal foglalkoznak (41.
dok.). Mivel azonban a két állam közötti
viszonyalapjátahatárokkérdésebefolyásolta
leginkább, így érthető, hogya kötetben talál-
ható források többsége a magyar revizioniz-
mussalvanösszefüggésben.Ezekadokumen-
tumokazonbannemcsakakorabelimagyar–
jugoszláv kapcsolatok iránt érdeklődők szá-
mára nyújthatnak új szempontokat. a kötet
példáulújabbadalékotadhatazokszámárais,

akikmárszámosmemoártolvastakakorabeli
politikusokról,hiszenközölolyanjugoszlávira-
tokat is, melyek egy-egy magyar politikus
komplex jellemzését tartalmazzák délszláv
szempontból. Többek között olvashatnak
andrássy Katinkáról, gömbös gyuláról,
bárdossy lászlóról, és Kánya Kálmánról is
rövidebb-hosszabb diplomáciai jelentéseket
(pl.a69.és79dok.).

akötethadtörténetiszempontbólistarto-
gat érdekességet, hiszen a különfélemagyar
fegyverkezésrőlszólójelentésekmellettolvas-
hatunk még a kisantant 1931-es Magyar-
országésbulgáriaellen irányulóhaditervéről
(75.dok.),valamintajugoszlávvezérkaráltal
1938 novembere és 1939 márciusa között
készített memorandumról is, amely már egy
lehetséges magyar támadással számolt az
említett időszakban.(119.dok.).nemutolsó-
sorbanpedigakönyvazokszámáraisélveze-
tes éshasznos lehet, akiket leginkábba20-
as,30-asévekbenkibontakozóközép-európai
diplomácia mozzanatai foglalkoztatnak,
hiszen ők is újabb értelmezési szempontot
kaphatnak a jugoszláv dokumentumokon
keresztül.

véleményem szerintHornyák árpádmun-
kájanemcsakizgalmas,hanemhiánypótlómű
is egyben, amiely a témával foglalkozók szá-
márarengetegrelevánsinformációvalszolgál-
hat, a témakörrel ismerkedőket pedig a
délszlávállammélyebbmegismeréséreösztö-
nözheti.

Fekete Áron

H.nagyPéter:alternatívák.apopkultúrakap-
csolatrendszerei. budapest, Prae.hu, 2016,
352p.

atények.a tényekolykormaguktól isbeszél-
nek, máskor némák, de akad olyan is, hogy
hiába szólnak egyértelműen, néhányak tuda-
tosannemhalljákmegahangjukat.néhányak
valamiolyatkérnekrajtukszámon,aminema
sajátjuk, hogy ezáltal kitakarják azokat az
érdemeket,amelyekigen.adotttehátegytár-
gyalóterem,avádlottakpadjánapopkultúraül
– színes, meg nem zabolázható, állandóan
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változóöltönyben…vagyöltözetbeninkább,a
szabásminta sem egyértelmű –, az ügyész
pedig pödör egyet a bajuszán – vastag,
kemény, konzervatív szőrzet az–, s a czikor-
nyás terminológiávalkifejtettvádfölöttérzett
elégedettséggel foglal helyet. csend van, az
esküdtszék serényen bólogat, noha látni az
arcokon,hogyazismeretlenszakszavaksúlya
adjaavádatmagát.Tétovánbár,deazéppfel-
állóügyvédre figyelnek.azélre vasalthelyett
farmernadrág,sahajisszokatlanulhosszúa
terem általános divatjához képest. H. nagy
pedig, az ügyvéd, beszélni kezd. Hozzáfog
megszólaltatniatényeket,olyannyelven,hogy
annak felfejtéséhez sem esküdtszék, sem a
hallgatóság nem igényel szótárt. Frappánsan
fogalmaz és értelmez, közben pedig rendre
összekacsint azzal, aki érti – mindenkivel
tehát–,sbármellékszálaksokaságátérinti,a
főcsapásiránymégisvégigmarkánsankörül-
határolható. a tényekről beszél. az érdemek-
ről. a popkultúra öltözékének színkavalkád-
mintázatapedigmindigabbaarendbeszerve-
ződik, amiről az ügyvéd szól – bizonyítékok
sorozataez.avédbeszédetaztán,fő-ésalfeje-
zetekstruktúrájába igazítvaaPRaE.Hu jelen-
teti meg. vegyük szemügyre e súlyos doku-
mentumot:

azAlternatívák már amonográfia elősza-
váttekintveissajátosanépítkezik:tanulmány-
formátölt.ahogyaszerzőfogalmaz:

[F]ormális előszó helyett egy szuverén
elemzésselazonnalhoznékegypéldátarra,
hogy a tömegmédiumok által forgalmazott
termékek is produktív megoldásokkal
élnek,valamilyenesztétikai ideológiaalap-
jántörténőelőzeteslebecsülésükezértleg-
alábbiskétséges.(7.p.)

az elemzés a Star Wars-univerzum hetedik
epizódja,Az ébredő Erő újrateatralizálóműkö-
désemellett érvel, és nemaz egykoriEgy új
remény kvázi remake-jeként értelmezi azt.
darth vader öröksége a szövegben vizuális
anyagként, egyszersmindaz identitással való
játékkéntlepleződikle,amitamaszkoklevéte-
lénekmozzanataésazújszereplőkeredettör-
ténetének körvonalazódása hoz magával. a
mesterséges végtelen és a technológiai fen-
ség retorikájaéppúgy tárgyalásrakerülnek,a

képbebelépőhősünk,Rey révénazonbanaz
előfeltevésekkel szemben befoghatóvá vál-
nak.nemúgyakaraktermaga,akiakiterjedt
Star Wars-hagyomány ismerői számára sem
lepleződikle,ilyenformánpedigamozivégére
semválikrögzíthetővé.

aziméntigondolatmenetbőltalánlehetarra
következtetni, hogy mi várható ettől a
könyvtől. Kapcsolatrendszerekről és kon-
textusokrólleszelsősorbanszó,vissza-visz-
szatérő főhősökkel, mint például lady
gaga,illetveolyanlehetségestársításokról,
amelyeknövelhetik az adott jelenség vagy
mű komplexitását. a szóba kerülő alkotá-
sok, jelenségek és médiakonfigurációk jól
működnekszakmai-tudományosdiskurzus-
ban, ugyanakkor egyértelműen a nagykö-
zönségnekszólnak.(12.p.)

az Alternatívák hat nagyfejezetbe és azokon
belültizennyolcalfejezetberendeződik,tükrös
szerkezetet adva ki, ahol például az első az
utolsóblokkotvillantjavissza,máralfejezetei-
nek számát tekintve. a szerkezet 2–3–4–4–
3–2-es szerveződést mutat. az alábbiakban
ezekről lesz szó, önkényesen adva teret az
egyes szakaszoknak, mely hangsúlyok nem
annyira jelensorok írójánakérdeklődését jel-
zik–bárbizonyosanarróliselárulnakvalamit
–,hanema terjedelmikeretekokánépülnek
felígy.

H.nagyPéterMire jó a popkultúra, avagy
hogyan oktatható a tudományos gondolkodás
bölcsészeknek címűírása–köteteelsőblokk-
jának első alfejezete – a populáris kultúra
révén kapcsolja össze a természettudomá-
nyosésbölcsészlátásmódot,hangsúlyozvaaz
abbanrejlőinterdiszciplináriséstranszmediá-
lis lehetőségeket. dolgozata mintapéldája
annak,hogymikéntalapozhatómegirodalom
és film felől a tudományos gondolkodás.
ElsőkéntJamescameronAvatarjaapropóján,
neves természettudósok munkáira alapozva
tér ki aPandorabolygóaprólékosankidolgo-
zott biológiájára, fizikájára és kémiájára,
olyan,amivilágunkatisnagybanérintőprob-
lémákrareflektálva,mintaglobáliskatasztró-
faveszély – környezetszennyezés –, vagy az
energiaválság. Munkájában Wells Az időgép
ésbaxterIdőhajók címűművei,illetveazolyan
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filmesalkotások,mintaForráskód, aDonnie
Darko és a Mr. Nobody apropóján taglalja
HughEverettiiisokvilág-elméletét,ésazidő-
utazás kérdését is, ugyancsak természettu-
dományieredményekkeltámogatvamegállí-
tásait.

a fentebb ismertetett projektnek tehát az
lehet a kézzelfogható eredménye, hogy a
diákok könnyebben sajátítják el a termé-
szettudományosgondolkodást,hiszenálta-
luk iskedveltalkotásoksegítségével törté-
nikmindez. […] a popkultúra kimeríthetet-
len adatbázis. csak észre kell vennünk a
bennemegbúvólehetőségeket.(63.p.)

amásik alfejezet, aPopuláris hősök darwin,
Einstein, Hawking és a tőlük első ránézésre
távol álló ladygagaműködésének tükrében
taglaljahírnévpozitívésárnyoldalait,hangsú-
lyozva a felsoroltak ténykedésének közös
aspektusát,nevezetesenazt,hogymindannyi-
ansajáthadműveletiterük–legyenazakoz-
mológiavagyéppapopkultúra–megbecsülé-
séhez járulnak hozzá, s hírnevüket mások
javárafordítják.

amásodiknagyfejezetkulcsszavaikéntaz
irodalmikánonokinterakcióját,astílusplurali-
tást és a remedializációt nevezhetnénkmeg;
azebbeablokkbatartozószövegekmindegyi-
ke társszerzővel íródott, nevezetesen Keserű
Józseffel, Hegedűs orsolyával és deisler
szilviával.Mindenalfejezetkülönbözőspeku-
latív fikciós alkotásokat állít vizsgálódása
fókuszába. david gemmell Trója- és dan
simmonsHyperioni énekek-ciklusainakelem-
zéséből kiviláglik, hogy azok regénypoétikai
összetettségeegyszerretesziőketelhelyezhe-
tővé különböző kánonokban – esetleg azok
közöshatármezsgyéjén–,hiszenaklasszikus
értelembenvettszépirodalomhagyományával
éppúgy kommunikálnak, ahogy a spekulatív
fikcióéval is, intertextuális és újraértelmező
viszonyt létesítveakvázieredőkkel.Máreza
fejezetisérintiamindenkoriklasszisrendsze-
rek egy sajátosságát, azt, hogy határaik
nagyonritkán,vagytalánsemmikorsemvon-
hatókmeg egyértelműen, ami a stílusplurali-
tássalfoglalkozómásodikalfejezetalapvetése
isegyben,különös tekintettela fantasyre,de
általábanaspekulatívfikcióegészérenézvést.

avizsgálataKingreéslovecraftravonatkozó
kitérőkön túl elsősorban l. Ron Hubbard
Rettegés ésglencookFekete Sereg-ciklusát
vizsgálja,közbenpedigújratudatosul,

hogyaperemműfajokműfajitisztaságaide-
iglenesillúzió,hiszenennekapopulárisiro-
dalomnaképpenakötöttségektőlvalómeg-
szabadulásban,akülönbözőszövegtípusok
szabadösszjátékában,akontaminációref-
lektált alkalmazásában áll az erőssége.
(138.p.)

a harmadik alfejezet a Felhőatlaszt mint
regényt–davidMitchellműve–ésmintfilmet
is vizsgálja, egyik médium megoldásait a
másik viszonylatában értelmezve. amíg az
előzőhat történetetegyszersmindhatműfaji
kódot–útleírás,művészéletrajz,politikaithril-
ler, pikareszk, antiutópia és posztapokalipti-
kussci-fi–bontkiegymásbólanarratívaszint-
jén,közbenaformahagyománytisváltakoztat-
va,sszínrevívearemedializációt–azazegy
médiummásikon belüli reprezentálódását –,
addig az utóbbi a különböző cselekmény-
szálakbanegyaránt jelen lévő,demásszere-
pet kapó színészek karaktereinek egymás
mellévágásávalérzékeltetteakülönbözőszin-
tek közötti átjárás lehetőségét, mozaikszerű
építkezéssel oldva meg a könyv matrjoska-
baba-szerűszerveződését.

aharmadiknagyfejezetR.l.stevensonDr.
Jekyll és Mr. Hyde különös esete címűalkotá-
sátkortárspopkulturálisműveketolvasvaésa
természettudományok eredményeit bevonva
értékeli föla19.századegyik legjelentősebb
művévé,deéppúgyfontosismeretekkelgyara-
podhatunk általa orwell 1984-ének hatásai-
ról,ahogydanbrownésumbertoEcoregénye-
inekütköztetésévelismarkánsankörvonalaz-
zaafaktoidok–máskéntfantomismeretek–
jelentetteveszélyt.azárószakasz,A cheshire-
lecke Paolo bacogalupi A felhúzhatós lány
című regényét elemezve olyan – idővel vagy
akármármostisamijelenünketéppúgyérin-
tő–veszélyekrőlértekezik,mintazenergiavál-
ság,aglobálisfelmelegedés,afajkihalásésa
genetikai hadviselés, a műben megjelenő
poszthumánemberképésjövőtaglalásapedig
részbenmárakövetkezőnagyfejezet felveze-
tőjeként is olvasható, mely lady gaga folya-

160 könyvek



matos metamorfózissal jellemezhető művé-
szetérefókuszál.ablokkaművésznőtestkon-
cepciójáról, személyiség-falfogásáról, média-
kritikájárólésmédiamanipulációstechnikáiról
éppúgyértekezik,ahogyszóbakerülnekakar-
rierépítési stratégiák – ezen a vonalon
Madonnatérvisszatöbbszörelőzménykéntés
párhuzamkéntegyaránt–,ahírnévadtalehe-
tőségek humánusan helyes kihasználása, a
show-kszerveződése,adivatésaperforman-
ce-művészetis.Eztkövetőengagairodalomra
gyakorolt hatásával foglalkozik a szerző,
magyarvonalonéppúgy–brandonHackett:Az
ember könyve –, mint angolszász fronton –
Jameslecesne:Trevor. utóbbifőhőseegyfia-
tal meleg fiú, aki nap mint nap kénytelen
szembesülni környezetehomofób támadásai-
val, s a gagai nyitottság és tolerancia jelenti
számáraazelsőrendűtámaszt.

azötödiknagyfejezetelső szövegeH.R.
gigerhumánanatómia,műszakiszerkezetek,
deviáns szexualitás, erőszakéshalál konta-
minációjából felépülőművészetére koncent-
rál, s bár mindenekelőtt az evidens Alien-
sorozatottartjafókuszban,azalkotóhatását
azonbangagánál iskimutatja.Eztkövetően
alternatív evolúciós forgatókönyveket
kapunk,egyrésztaziméntemlítettszériaide-
genjeire,másrésztaPitch Black – 22 évente
sötétség rémeirenézvést,végigamiállatvi-
lágunk ismert és kevésbé ismert sajátossá-
gaithasználvakiindulásialapként.aszakasz
zárásaminden idők legismertebb sci-fijét, a
Star Wars-szériátjárjakörül,asikerekulcsá-
raéppúgyrákérdezve,ahogyazűroperákfizi-
kaiésbiológiai tényekhezfűződőviszonyára
is. az utolsó nagyfejezet két monográfia,
sánta szilárd Mesterséges horizontok és
némethzoltánA posztmodern magyar iroda-
lom hármas stratégiája felvetéseitkommen-
tálja, árnyalja, s mindenekelőtt tágítja
tovább,éppúgykijelölveaspekulatívfikcióés
a populáris irodalom potenciális helyét a
posztmodernben, ahogy a kérdéskör hazai
recepciójánakújabbirányaitis.

a mainstream szemléletet felváltó slip-
streamlátásmódnakköszönhetőenugyanis
azélvonalbeliegyetemekenakultúraokta-
tásaazélőésnépszerű irodalom feltérké-

pezésével társul, s a klasszikus kánonok
értékőrzésére berendezkedett tanszékek
utóvédharcaezzelszembenelevekudarcra
vanítélve.(275.p.)

a tények. a tények tehát megszólaltattak, a
bizonyítékokpedigegyváltozékonyságábanis
tökéletesmintázatotrajzoltakki.azügyvéd,H.
nagy Péter befejezi az utolsó mondatot, az
azonbanmégsokáigvisszhangzika tárgyaló-
ban. és a szemek, a mosolygó vádlotté, az
izzadó ügyészé éppúgy a döntéshozóra irá-
nyulnak.Hallgatjuk!

Baka L. Patrik

Péntek János (szerk.): amoldvaimagyar táj-
nyelv szótára i/1. (2016), i/2. (2017), ii.
(2018).Kolozsvár,ErdélyiMúzeum-Egyesület,
523p.,529p.,375p.

igennagyéstiszteletreméltóhagyományokkal
rendelkezik a romániai magyar nyelvjárások
kutatása,tanulmányozása.asokjeleskutató
és műve közül elegendő talán csak Horger
antalelsőmagyarnyelvföldrajzimunkájára(a
keleti székelység nyelvjárási térképe.MNy. i,
446–54. p. + 1 térképmelléklet), yrjö Wich-
mann északi csángó szótárára (Wörterbuch
des ungarischen moldauer Nordcsángó- und
des Hétfaluer Csángódialektes nebst gram-
matikalischen Aufzeichnungen und Texten aus
dem Nordcsángódialekt. Helsinki, 1936),
csűry bálint szótárára (Szamosháti Szótár.
budapest,1935−36),valamintszabóT.attila,
gálffyMózesésMártongyulakorszerűszem-
léletű és módszerű nyelvföldrajzi gyűjtésére
(Huszonöt lap „Kolozsvár és környéke népnyel-
vi térképé”-ből. Kolozsvár, 1944) emlékeztet-
ni.Ezekazeredményekazonbanelmaradtak
az Európa-szerte folyó nyelvföldrajzi kutatá-
soktól.Eztahiányosságot fölismerveMárton
gyulaakövetkezőketírja:„…az1944.augusz-
tus 23-a után kialakult kedvezőbb körülmé-
nyekköztarratörekedtünk,hogy–nyilvánva-
lóanszervesenbeilleszkedvearomániainyelv-
tudományi törekvésekbe − erőnket a fenti
[nyelvjáráskutatás−magyarázattőlemcs.n.
l.] kutatási területekre összpontosítsuk, évti-
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zedekigtartó,tervszerűmunkávalbehozzuka
lemaradást, felcsatlakozzunk módszertani
szempontbólésazelérteredményekmennyi-
sége szempontjából egyaránt a dialektológia
korszerűigényeihez,színvonalához.Elsőrendű
feladatunknak a romániai magyar nyelvjárá-
soknyelvföldrajzifelvételezéséttekintettük,de
ugyanakkorcélultűztükmagunkeléanyelvjá-
rásiszókincsrendszeresgyűjtésétésanyelvjá-
rásokmonografikusleírásátis.”(Márton1969.
a romániai magyar nyelvjáráskutatás egy
negyedszázada.NyIrK.Xiii,206.p.).

Mi valósult meg a tervekből? 1949 és
1962 között főként szabó T. attila, gálffy
Mózes és Márton gyula részvételével 1370
adatottartalmazókérdőívvelfolytaterepmun-
ka a moldvai csángók között. az atlasz két
kötetben csak a rendszerváltás után
Magyarországon jelenhetett meg. (gálffy
Mózes–Mártongyula–szabóT.attila [szerk.]:
A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I–II.
MnyTK. 193. szám. budapest, 1991). a har-
madik kötet (gálffy Mózes–Márton gyula A
moldvai csángó nyelvjárás atlasza III.)kézirat,
melyalapjánelkészültazinformatizáltváltozat
http://geolingua.elte.hu/index_hu.html
(letöltve: 2018.május 12.). a kötet anyagát
alkotócímszavakjegyzékétidekattintvalehet
megtekinteni. (bodócsanád és Eris Elvira: a
Mcsnya.iii.köteténektérképlapjaihttp://geo-
lingua.elte.hu/projects/mcsnya3cimszok.pdf
[letöltve: 2018. május 12.]) a moldvai és a
Fekete-Körös völgyi gyűjtés tapasztalataival
gazdagodva gálffy Mózes és Márton gyula
1954-ben megkezdte a székely nyelvjárás
tanulmányozását, majd pedig a tervezett
atlaszanyagánakgyűjtését.gálffyésMárton
438kérdésbőlálló,összesen724címszóttar-
talmazó kérdőívet állított össze. a kérdések
51%-a hangtani, 15%-a morfológiai, 34%-a
pediglexikaijellegű(Márton1969,208.p.).a
gyűjtés14évigtartott,sakérdőívetKovászna
ésHargitamegyemindenegyesszékelylakos-
ságú településén (310) kikérdezték. szé-
kelyföldteljeskutatópont-hálózatúatlaszának
az elkészítését tervezték. 1968-ig megszer-
kesztettékcsíkésgyergyóatlaszát,1969-ben
befejezték a háromszéki és 1972 végéig az
udvarhelyszéki atlaszt. a gyűjtésben gálffy
Mózesen és Márton gyulán kívül részt vett

baloghdezső,Murádinlászló,szabózoltán,
TeiszlerPál,vámszerMártaésvöőistván.

atanszékiarchívumbanlévőkéziratostér-
képekkiadásávalkapcsolatban–afentemlí-
tettmoldvainésaszékelynyelvföldrajziszótá-
ron (sznysz. 1987) kívül − igazán lényeges
előrelépés az ezredfordulóig nem történt.
Megjegyzendőazonban,hogyezaszótárkény-
szerszülteátmeneti jellegűműfajtképvisela
tájszótárésanyelvatlaszközött.Hozzávetőleg
300fogalomnyelvjárásimegnevezéseittartal-
mazza,morfológiaiésfonetikaicélúszócikke-
ket nem közöl. a szerkesztők úgy állították
összea szótárt, hogya szóanyagból jellegze-
tesalaktaniéshangtanisajátosságokismeg-
mutatkozzanak(gálffyésMárton1987,8.p.).

azezredfordulóótaismétreneszánszátéli
amoldvaimagyarokköztinéprajzi,nyelvészeti
ésegyébirányúkutatás.gondoljunkittpéldá-
ul,bodócsanád,HeltaiJános,Keszegvilmos,
Péntek János, Pozsony Ferenc, Tánczos
vilmosésmásokmunkásságára.

Egycsángószótármegvalósításánakterve
már régóta foglalkoztattaakolozsvárinyelvé-
szeti iskola munkatársait. Először yrjö
Wichmannfinnnyelvészvégzett1906−1907-
ben rendszeres szókincsgyűjtést az északi
csángók között szabófalván. a fentebb emlí-
tett szótára halála után, 1936-ban Helsin-
kiben jelentmeg. a szótárat csűry bálint és
Kannistoartturiszerkesztette.1928és1931
közöttcsűryfolytattaWichmannszókincsgyűj-
tőmunkáját a déli csángó terület központjá-
ban, bogdánfalván. az összegyűjtött anyag
szótárrászerkesztéseagyűjtő1941-benbekö-
vetkezetthalálamiattnemvalósulhatottmeg,
sőt a már megírt részek a cédulaanyaggal
együtt 1944 őszén debrecenben háborús
körülményekközöttmegsemmisültek.amold-
vaimagyar nyelvjárásterület tájszavait feldol-
gozószótárelkészítéseévtizedekenkeresztül
csaktervmaradt.Mártongyulamegszerkesz-
tetteéskiadtaamoldvaimagyarnyelvromán
elemeinek szótárát, mely A moldvai csángó
nyelvjárás román kölcsönszavai címmeljelent
megbudapesten1969-ben(adattárirésznél-
kül: nyelvtudományi értekezések 66., aka-
démiaiKiadó),majd1972-benbukarestbena
Kriterion Könyvkiadónál adattárral együtt.
ugyanő a halála előtti hónapokban elkezdte
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szerkeszteniacsángószótárt,többmint100
szócikkkéziratakerültelő.gálffyMózesugyan
foglalkozott a tanszéki archívumban lévő
agyag szótárrá formálásával, de tervének
megvalósítását1988-banbekövetkezetthalá-
lamegakadályozta.afiókokbanheverőcédu-
lákmég továbbimásfél évtizedig szinte érin-
tetlenülvártakjobbsorsukra,mígnemPéntek
János irányításával a kolozsvári Magyar
nyelvészeti TanszékésaMagyarnéprajzi és
antropológiai Tanszéknéhány oktatója a két-
ezres évek elején megkezdte az archívum
kiegészítéséta régebbiésazújabbközlemé-
nyek feldolgozásával. A moldvai magyar táj-
nyelv szótárának(MMTnysz.)szerkesztése–a
munkatársak körének folyamatos szűkülése
következtében – a munkálatok irányítójára
maradt.

az igen vázlatos tudománytörténeti előz-
ményekutánnézzük,milyencélvezetteaszer-
kesztőtamoldvaitájszótárelkészítésében,mi
amű tudományos jelentősége, hol a helye a
magyardialektológiában.„acél[…]egyolyan,
lexikonszerűszótármegalkotása,amelya20.
századikutatásokatösszegezveegységbenés
lehetőleg amaga táji tagoltságábanmutatja
beamoldvaimagyaroknyelvétéskultúráját.
Elvilegazokhozamagyartájnyelviszótárakhoz
igazodik,amelyekazadotttájirégióviszonylag
teljes lexikai és frazeológiai, részben tulaj-
donnévianyagáttartalmazzák(mintamilyena
szamosháti szótár és a szegedi szótár).”
(PéntekJános:amoldvaimagyarnyelvszótár
– elvek és problémák. in Kiss Jenő (szerk.):
Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók
körében. budapest, Magyar nyelvtudományi
Társaság,2004,185.p.)

a szótár anyagának időbeli kerete a 20.
század.aszázadelsőfelébőlA moldvai csán-
gó nyelvjárás atlaszánakatanszékiarchívum-
banlévőkérdőívesadatai,Mártongyulautóla-
gos gyűjtései, a századmásodik feléből töb-
bek között a Magyar néprajzi atlasz I−IX.
(szerk. barabás Jenő, 1987−1992), A romá-
niai magyar nyelvjárások atlasza I−XI. (anya-
gát gyűjtötte, és a kéziratot összeállította
Murádin lászló, szerk. Juhász dezső
1995−2011),aMoldvai csángó népművészet
(dr. Kós Károly–szentimrei Judit–dr. nagy
Jenő,1981)néprajziadatai,HalászPéterköz-

leményeibőlfőkéntazállattartásésaszántó-
földi növénytermesztés szókincse, továbbá
gazdaKlára,PozsonyFerenc,Tánczosvilmos
ésmásokgyűjtéseineklexikálisadataiadjáka
szótári korpuszt. a térbeli keret a romániai
Moldvának az a területe, ahol a magyarul
beszélő, korábban csángónak nevezett nép-
csoport évszázadok óta él, lélekszáma azon-
ban egyre csökken. Erősen szórványosodott,
tipológiailagés földrajzilag is (Kárpát-meden-
ceimagyarnyelvterületenkívüli)külsőnyelvjá-
rássziget. Ennek következtében tájnyelve, a
beszélők nyelvhasználata a gyorsan változó
nyelvi folyamatok különböző fokát mutatják.
„Ebben a heterogenitásban nem lehet meg-
vonniahelyinyelvváltozatokésaközmagyar
határát,sőtnéhaamagyarésarománnyelv
határát sem” – állapítja meg Péntek János
(MMTnysz. 7). Emiatt tért el a szerkesztő a
szokásoslexikográfiaimintáktól.Egyrésztfon-
tos szerepet szánabelsőutalásoknak,más-
részt pedig az alapkorpusztmagában foglaló
elsőkétkötetetkiegészítiaharmadik,aköz-
magyar – moldvai magyar résszel. Ebben a
kötetben minden címszó közmagyar szó,
vagyisolyan,amelyetamagyarnyelvűbeszélő
ismer.Ezencímszókalákerültekbeamoldvai
magyartájnyelvnekazelsőkétkötetbenszótá-
rozott lexémái, szókapcsolatai, frazémái.
Ezáltalaharmadikkötetazelsőkettőnekfoga-
lomtára és egyszersmind szómutatója is.
Természetesen szép számmal előfordulnaka
közmagyar beszélők számára kevésbé vagy
egyáltalánnemismertfogalmakatmegnevező
szavak is. Péntek János ezeket a szavakat
abba a fogalomkörbe illesztette, amelynek
közismert szó jelöli a fölérendelt fogalmát.
olyan szavakra gondoljunk, mint például a
szekérrel, a szövőszékkel a halászattal stb.
kapcsolatosfogalmakmegnevezései.aszócik-
kekben tipográfiailag világosan elkülönülnek
egymástólaközmagyarésamoldvaimagyar
lexikaiegységek.Ezakötetazegyesjelentés-
ekhez kapcsolódó moldvai megnevezéseken
túl kiváló minőségű illusztrációkat (ábrákat,
fényképeket)istartalmaz.

az eddigi regionális tájszótárak egy-egy
település vagy egy-egy jól körülhatárolható,
nyelvhasználatiszempontbóljórésztegységes
terület szókincsét mutatták be. a moldvai
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magyartájnyelvszótáraazelső,amelyidőben
és jellegében is rétegzett nyelvhasználatú
régiólexikálisadataitdolgozzaföl.

aháromkötetesszótártkézbevévemind-
jártfölmerülakérdés,hogyaszótárcímében
miért a moldvai, miért nem a hagyományos
csángó jelzőszerepel?

aszerző2014-benmegjelenttanulmányá-
ban – éppen e szótárszerkesztési munkája
nyománszerzettismereteirehivatkozva–fejti
kielméletétamoldvaimagyarokcsángó elve-
zésével kapcsolatban. érdemes kissé hosz-
szabbanidézniazindoklásból:„…acsángó szó
e redetének  mego ldása  a  csáng  a .
185. térképlapjánvan: acsinál ésacsán
földrajzi megoszlása teljesen egybeesik az
általános,székelyésmezőségimegoszlással.
EzzelegybehangzókaRMnya.3263.térképé-
nekmoldvaiadatai:acsinál igeaszékelyben
ésamoldvaiszékely(es)részében,Pusztinán,
diószegen: csinál, a moldvai nem-székelyes
pontjain:szabófalván,bogdánfalván:csán (és
csakitt!).Tehátamoldvaiszékelyekazttalál-
hatták,azttaláltákelsődlegesenfeltűnőneka
másik csoport beszédmódjában, nyelvük
hangzásában,hogyőkacsinál szótcsán vál -
tozatában használták.  azaz a csángó-
kat azért nevezték (csúfolták) csángó-nak,
mert leggyakor ibb szavukat – tőlük és
másmagyarcsoportoktóleltérően–nem csi-
nál, hanem csán alakban használták,
i lyenér telemben folyamatosancsánogtak”
(Péntek János: a moldvai magyarokról és a
csángó elnevezésről, Magyar Nyelv, 110/4,
412. p.). Ezt az elgondolást támogatják a
hangutánzó szavaink igei alakjai: hebeg/
habog, dadog, makog, morog stb.Hangalaki-
lag azonos acsánog-gal a fölépítésük, jelen-
téstani tekintetben pedig az emberi beszéd
jellegzetességétérzékeltetik:hebegő/habogó,
dadogó, makogó, morgó stb.(uo.414.p.).

aszótárkeletkezéstörténetéreéselőzmé-
nyeire utaló személyes hangú Előszó után a
mű használatára vonatkozó információkkal
háromnyelven(magyarul,románulésangolul)
ismerkedhetünkmeg.Tájékoztataszerkesztő
aszótárjellegéről,anyagánakidőbeliéstérbe-
li kereteiről, a címszavak megadásával kap-
csolatos problémákról, a szócikkek szerkeze-
térőlésarövidítésekről.Különlistábansorolja

fölaszótárbanhasználtrövidítésekbetűrend-
jében,magyarésrománnévvelatelepülések
nevét,továbbáahivatkozottésegyébforráso-
kat, szakirodalmakat. amoldvaimagyar tele-
pülésnevek jegyzéke hiánypótló névjegyzék,
ugyanis ez az első standardizált moldvai
magyar település-névlista. a betűrendben
közöltönállóésutalószócikkekutánazelső
részkétkötetétazalkalmilaghasználtromán
szavakjegyzékezárja.

a szótár jellegét, anyagának forrásait
korábban már érintettük, a címszóválasztási
nehézségekről és a szócikkek fölépítéséről
mindenképpenszólnikell.a tájszótárakszer-
kesztői címszóként az alaki és a jelentésbeli
tájszókesetébenáltalábanaköznyelviformát
adjákmeg.avalóditájszókesetébenacímszó
megválasztása összetettebb feladat. Figye-
lembeveszikazÚj magyar tájszótár ésregio-
nális tájszótárak hagyományait, valamint az
etimológiaiszótárakeljárását.azolyantájszók
esetében, amelyeket az előbbi források nem
tartalmaznak – a magyar hangrendszer és
helyesírástörvényeitszemelőtttartva,aválto-
zatokelterjedtségéreistekintettel–,egyedileg
határozzákmegacímszót.amoldvaimagyar
tájnyelv szótára címszavainak kiválasztása a
szókincs nagyfokú heterogenitása miatt sok-
szor egyedi mérlegelést kívánt. „Ezért olyan
szavak, szóalakok is címszóként szerepelnek
– írja Péntek János−, amelyekneka lexéma
volta inkábbcsakamoldvaibannyilvánvaló.”
(MMTnysz. 8). Pl. akkorábul ’akkortól’, ëgye-
bül ’másként’ kertël(i) ’elkerít, kerítést fon’,
mitőte ’amióta’, nyulkácsol ’mutat vkire/
vmire’,sëtétdél ’észak’,világodik ’virrad’stb.
a címszónak a köznyelvitől való eltérése a
hangalakban is megmutatkozik. Pl. aranygy
’arany’, bihaly ’bivaly’, csitkó ’csikó’, gyüker
’gyökér’,magyaró(fa)’mogyoró(fa)’,ozsonya’a
du. 4 táján való étkezés’,’uzsonna’, tëszën
’tesz’, üsmeri ’ismeri’, zërëg ’zörög’ stb.
Kisebb számban tulajdonnevek (személyne-
vek, kicsinyítő és becéző formájú keresztne-
vek,helynevek, településnevek) isbekerültek
aszótárba.

aszócikkekfölépítésétmeghatározóalap-
elvazvolt,hogyaszótárnecsakanyelvjárás-
kutatókigényeitelégítseki,hanemazérdeklő-
dők szélesebb köre számára is áttekinthető,
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világos legyen. a címszóhoz tartozó adatok
nagyolt fonetikai lejegyzésbenkerültekaszó-
cikkbe.Ennekkövetkeztébena szótárponto-
sabb fonetikai elemzésre nem alkalmas. a
címszótkövetiazegyvagytöbbhangalakivál-
tozatésezeklokalizálása.alokalizáláskétfé-
leképpentörténik:általánosan,valaminttele-
pülés nevének rövidített formájával. az (ált.)
rövidítés a szó, az alakváltozat földrajzi és
tipológiai megoszlástól független előfordulá-
sátjelöli.a(sz)aszékelyesrégiótéstípust,a
(mez)amezőségitjelzi.Mindezekutánaszó-
faji besorolást, majd pedig a jelentésrovatot
találjuk.Magyar,románésangolnyelvenadja
meg a szerkesztő a címszó jelentését.
Többjelentésű szavak szócikkében kövéren
szedettarabszámmalválasztjaelegymástóla
jelentéseket. a jelentések sorrendjét az ada-
tok gyakorisági sorrendje határozta meg. az
egyes jelentéseket a hozzájuk tartozó, lokali-
zált példamondatok (hiedelem-, folklór- és
szakrális szövegrészletek), esetlegmondattö-
redékek teszik szemléletessé. a szócikkek
továbbirészébengyakorítóigealakok,kicsinyí-
tőképzősszármazékokállnak−haszükséges
−értelmezéssel,példamondattal.aszócikkek-
be bekerültek még fajokra, részfogalmakra
utalójelzősszerkezetek,frazeológiaiegységek
(köszönések, szitkozódások, szólások, köz-
mondások,meseifordulatok),valamintközné-
vieleműhelynevek is.a szerkesztőaszócik-
ken belül több helyen ráirányítja a figyelmet
egy-egynyelviadatnéprajzivonatkozásárais.

PéntekJánosazElőszóbanarraemlékez-
tet,hogymennyiregazdag,heterogénésprob-
lematikusamoldvaitájnyelvszókincse.Emiatt
bizonyoskompromisszumokmellettazencik-
lopédikusszándékotiskorlátoznikényszerült,
nem feladva amű tudományos forrásértékét
(5.p.).

az általános bemutató után lapozzunk
bele a kötetekbe! válasszunk ki néhány szó-
cikket!asokszorarchaikusnyelviadatokmel-
lettmegismerhetjükamoldvaimagyarbeszé-
lők hiedelemvilágát, népköltészetét, nyelvi
leleményességét, tárgyi kultúráját,bölcsessé-
gét,humorátis.igengazdagnyelvi-nyelvjárási
és néprajzi kép tárul föl a szócikkekből.
Moldvai magyar nyelvi-nyelvjárási jellemzők
közül elsőként a köznyelvtől eltérő, a helyi

használatottükrözőtájnyelvicímszókésalak-
változataik tűnnek föl. Korábbanmár láthat-
tunkrájukpéldákat.Morfológiaiszempontból
jellemzőamoldvaimagyarnyelvreagyakorító,
akicsinyítő-becézőszármazékok,valamintaz
iktelen igék ikes használata. vegyünk sorra
mindegyikrenéhánypéldát.gyakorítóigekép-
zőben igen gazdag ez a tájnyelv. álljon itt
mutatóbanéhányszármazék.acsap(ja) cím-
szóban csabbod: archaikus imában (…vas
ostorval csabbodtak…), az ’eső hull, szemer-
kél’ jelentésű csëpëg címszóban csëpëgget,
sepeng, csepiérkel, sepëngél, csëpërëg, csë-
përész,adöf(i)címszóbandöföd, döfdös népi
imában („Vasz készeikvel döfdösszenek!”),
döfkölődik, a havaz(ik) címszóban havazgat,
havazgál, havizgál, havazkál adatokatésalak-
változataikattaláljuk.a7sz-esésv-sváltozatú
ige közül az ëszik, iszik, tëszën, vësz(ën),
visz(ën) gyakorítóképzős származékai régi,
archaikus képzőt őriztek meg: ëllëget;
illogat(ik) (Illogat, nem iszik ëgy huzamba.),
ivagat; telleget; vëllëget, veweget; villeget,
viweget. Különösen színes kicsinyítő-becéző
képzőkben a moldvai nyelvjárás. Főnévhez,
melléknévhez, számnévhez, határozószóhoz
egyarántkapcsolódnakakicsinyítőképzők.az
embërszócikkbőlmegtudjuk,hogyaz ember-
ecske három jelentésben is használatos. 1.
becézőfunkcióban,2.’kisfiú’(Van egy embe -
recske iskolába.), 3. ’fiatal házas’ (Mikor /a
legény/megházasodik, asz mongyák, embe -
rëcske.). nemcsakképzővel fejezikkiakicsi-
nyítést, hanem szerkezetes formában is: fa,
ing, tyúk stb. szócikkekben. Fa: facska, facs-
kacska; kicsike fa, kiske fa, kicsi facska. itt
megjegyzésbenolvashatjuk,hogy„akicsinyítő
származék’forgács’, ’ösztöke’,vmint ’motolla
ága’, ’szövőszék része’ jelentésben is!”hasz-
nálatos.ing:ingëcske, ingeske; kicsi ing, kicsi
ingecske, kicsid ing, kicsike ing, kicsid ingëcs-
ke, kicsike ingëcske.Tyúk: tyukocska, tyukas-
ka, kicsi tyukocska, kicsike tyukocska, kicsid
tyuk, küsszeb tyuk. ugyanitt egy népi imából
valórészletrávilágítamoldvaimagyarokvallá-
soslelkületéreis:„Máracska, tartsa meg mar-
hacskáinkot,/ juhocskáinkot,/ disznyócskáin-
kot,/ tyukocskáinkot,/ mindenféle majorsá-
gecskáinkot!” Melléknévitőhöziskapcsolódik
kicsinyítő képző. vékony: vékonka, vékanka;
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vékonyabbacska. (Csálom meg vékonkának (=
hígan, a levest). számnév is lehet alapszó.
Több: többecske, többëske, többëcke
(Közepessz embër, ameliknek többëcke /föld-
je/van.).Határozószóisfölveszkicsinyítőkép-
zőt. Hátra: hátrébbacska ’ kicsit hátrább’
(Nálunk ës a kicsikék hátrébbacska ülnek.)
Későn:későskén, későbbecskén, későcskéb-
ben, küszücskénn ’kicsitkésőbb’.(Odamentek
későcskébben, hogy mi esett, de nem láttak
semmit.) Messze: messzecske, messzecke,
messzecskébb ’jócskán messze’. soküdeje:
soküdejecske, sokacska üdő ’régóta’.
(Sokacska üdőt ült.) akeresztnevekbecézett
változatainak és alakváltozatainak gazdagsá-
gát két névhez kapcsolódva mutatjuk be.
anna:Annacska, Annaska, Ánáska, Annëcska,
Annëska, Annuska, Anuska, Annuszka,
Anuszka, Annuca, Aniska, Ani, Áni, Annika,
Anika, Ánika, Anyika, Anikacska, Anikó, Aniko,
Anica, Ánica, Anyica, Annicska, Anniska,
Anicska, Ániska, Anikócska, Anikacska,
Anikuca, Anisóra, Annuca, Anuca, Ánuca,
Ánuciká, Annuka, Anuka, Nica, Nicca, Nici,
Nicika, Nyica, Nyicika, Nicaska, Nicácska,
Nicáska, Nicu, Nicuka, Nuca, Nina, kicsi
Annacska, Küsanna, Küsannacska. a férfine-
vekközt isakadbecézettalakbanhasonlóan
bővelkedő. györgy:Györ, Györike, Győröcske,
Györgyi, Györgyike, Győrgyike, Györgyika,
Györgyöcske, Györgyöske, Györgyöcke,
Györgyëcske, Györgyëcska, Györgyiske,
Györike, Györgyicske, Györgyicska, Görgiske,
Görgicca, Dzsördzsike, Dzsördzsöske, Gyuri,
Gyurika, Gyurka, Gyurkacska, Gyurkëcska,
Gyurkicska, kicsi György, kicsi Dzsördzsike,
kicsi Györgyike. Jellemző az iktelen igék ikes
használata.bír(ik):Zembër hogy birik, ugy ilik.
’azemberúgyél,ahogytud’.lesül(ik):Lesülik
a gyerek. Mulat(ik): Mulatik, mikor iszik.
örvend(ik): …örvendik a gyermek, hogy az
édesannya megy hëzzá. Termik: Ullyan búza
termik!

sajátosnyelvivilágképettükröznekakét-
vagytöbbtagúigeikifejezések(Kif.),ajórészt
fajokra,fajtákra,részfogalmakrautalójelzős
szószerkezetek(sz.),atágabbanértelmezett
frazeológiaiegységek(Fr.)aszólások,aköz-
mondások, a köszönések, a jókívánságok
stb.Mutatóbanálljonittmindegyikkategóriá-

ból néhány szemléletes példa. Kifejezések.
borjú: bőgi a bornyát ’bőg a borja után’ (a
tehén),csokor:csokorba lenni ’együttlenni’.
(Hazaértünk mind immá, csokorba vagyunk,
s fogunk falatozni.), Pohár: béköszöni a
pohárt ’pohárköszöntőt mond’. (Mikor elkö-
szöni a pohárt, monygyák: békét kérik, egés-
ségët.), ül: ëgy falba ül ’egy házban lakik’.
(Ëgy falba ültünk, ëgy fedél alatt.), vësz(ën):
asszonyt vesz ’megnősül’.(Te még véssz egy
aszonyt?). szószerkezetek. Embër: felejténk
embër ’feledékeny’. (Felejténk embër, kurta
zesze.), Fazak: fazak galuskának, galuskás
fazék ’töltött káposztás fazék’, soküdeje:
szűkidejebb ennek elütte ’sokkalennekelőt-
te’ (Dor szűkidejebb ennek elütte vágtak
nádat …), szita:gyakor szita ’sűrű szita’. (A
lányát elküldte a szomszéd faluba gyakor szi-
tát kérni kölcsön.), Tekenő:rengető tekenyő,
rëngő tekenyü ’bölcső’,vonat:sërény vonat ’
sebesvonat’. Frazeológiai egységek. szólás:
bor:Idd e bort, sze rugd e port! ’felejtsdela
gondokat!’,Pénz:Düssz /=gyűjts/feijér pén-
zet fekete napaknak!, szél:A szélnek a lika
kidugult (’fúj a szél’). szóláshasonlat: ver(i):
Addig sirtam, hogy árkot vert az orcámon a
könnyü., száj(a):Úgy beszéltem, harangozott
a szájicskám /ti. szépen, kellemesen/.,
szeret(i):Úgy szeretlek, mind a mézes kalá-
csot… Közmondás:csara:Csora (’varjú’)cso-
rának nem vájja ki a szemit.,Reggel:Ki felkel
régvel, messzebb iér., ver(i): Verd e vasat,
meddig lesz veress! Találós kérdés.
csinál(ja):Mics csinyál a nyúl, mikor betőti a
második esztëndejét? Menyëm belé a har-
madik esztëndőbe., szeker: Vadzs négy
lányom, ikresszek, híjják mind i neven, eggyik
a mászikát örökki kergetődnek, sze eccer
szem ura, hagy utuliérőgyenek. (Szekernek e
kerekei.), ugat(ja): Mi jő bé e faluba, s e
kusák nem ōgassák? (Köd). Egyéb frazeoló-
giai egységek (jókívánságok, köszönések,
köszöntések,kínálásifordulatok,fatikusszó-
lásokstb.).isten:Isten segiccse meg magikat
a jóhozz, s a rosztól őröjze meg!, Egészség:
Egísségët, csak béjöttem, haltam, beszél-
nek.,Használ(ja):Használylyátak ez ebédet!,
Kenyér:Kener ne fogyond el szoha asztalrúl.,
Mise:Misére jártál? (fatikusszólástemplom-
ból való kijövetkor)., Mën(ën): Há mentëk?,

166 könyvek



Mene getnek?, Menjen békével!, csinál(ja):Mit
csán? (szólástalálkozáskor).

azelőbbilexikaielemekközéépülnekbe
a néprajzi adalékok, melyek a szótár igazi
enciklopédikus jellegét adják. a szócikkek-
bennr.rövidítésselirányítjarájukafigyelmet
aszerkesztő.Munkafolyamatokat,hiedelme-
ket, ráolvasásokat, népi imádságokat, nép-
szokásokat, népi magyarázatokat őriznek
meg ezek a színes adalékok. Kolc:
Megszirisszük /= megsodorjuk, megfonjuk/
sziritüvel /orsóvalagyapjút/,fëlvesszük asz-
tal koccán /=sarkán/, megbujillyuk /=meg-
festjük/. ,Putina:Felköti hátára putyinát /=
köpülőt/ a tejvel, hogy míg végzi többi mun-
kát, míg járkál, verődik a hátán a vaj ki.,
vacsog: A pokolban azt mondják, hogy a
kígyók rágják az embereket, a hétfejű sár-
kány belécsapkolódik, s szívják, s az ember-
ek sivákolnak, vácognak., lát(ja):Erdő látta,
mező látta, embër látta, megigizte, ullyan
tisztán maraggyon a feje az igizettül
Piéterkének, mind ez annya szülte e világra,
szép Szüz Mária látta, sz meggyovissza! /=
meggyógyítsa/.,dühüs:Menj el ki a Kárvári
hegyre,/ a te áldott szent fijadot,/ dárdával
döfödik az áldott szent szüvit./ vas kescsük-
vel csabbodják az áldott szent orcáját,/ az ők
dühüd nyálikval töpdösik!, Újesztendő: Újév
reggelin: mert az úgy vót, hogy Szilveszter
estéjén szántottak, újév reggelén tettek
búzát a zsebükbe, kukoricát, napraforgót,
esszekeverték, és elindultak azokba a házak-
ba, ahol jártak este köszönteni. Bementek az
ajtón, kivették a zsebükből a magot, s hintet-
ték a házban. Adjon Isten bő bort, bő búzát,
barackot, hosszú farkú malacot, sok kol-
bászt, pálinkát! Akkor a gazda elment, hozott
bort, pálinkát, hozott kalácsot, tiszta kenyér
tésztából vót csinálva, hozott egy kalácsot
nekijek, máshol még pénzt is adtak nekijek.,
Korcsma:Őt sokszor kapták meg a korcsmá-
nál, s azért van annyiszor feltéve a kalendári-
umba Szent János, van, tízszer fel van téve.

a szerkesztő gondosságát mutatja, hogy
azadatközlőknyelvhasználatimegjegyzésétis
beillesztetteaszócikkbe.ángy(a):Ha úgy akar-
ja, hogy édësebb szó lëgyen: ánygyika.,Röhög:
Udzs beszélt /ti.egymagyarországiilletőségű
személy/, én jött kacagjam. Tudzsák-e, mi a

kacagás? A röhögés! Mük udzs mondzsuk:
kacag. De Magyarországon hejába mondod
kacag, ott: röhög. Kacag, ej, nem tudzsa. De
ha mondod röhög, tudzsa. Nálunk mikor mon-
dod röhögsz, az egyféle csunya beszéd.
Nálunk ló röhög.

Tudományos és tudománytörténeti szem-
pontbólegyarántkiemelkedőalkotásszületett
Péntek János kolozsvári nyelvészprofesszor
szerkesztésében. A moldvai magyar tájnyelv
szótárávalaszerkesztőakolozsvárinyelvésze-
timűhelytöbbévtizedesadósságáttörlesztet-
teazzal,hogyaz1950-esévekbenanagyelő-
dökáltal végzettmoldvai nyelvjárásgyűjtések
eredményeinekazótacédulákonlévőanyagát,
illetvemás−nyomtatottéskéziratos−forrá-
sokbólújabbankigyűjtöttlexikaiadataittöbb-
kötetes szótárrá formálta. Ez a tájszótár a
moldvai magyarok közt végzett nyelvjárási,
néprajzikutatásokeredményeitfoglaljaszinté-
zisbe.Megismerhetjükbelőleahelyimagyar-
ság nyelvi világát, román dominanciájú két-
nyelvűségétésnépikultúráját.olyanműszü-
letett,amelynemcsakgondosanszerkesztett
szócikkeivel,hanemgazdagforrásjegyzékével
istovábbikutatásokrasarkallhatja−reméljük,
sarkalljais−azifjabbnemzedékekdialektoló-
gusait,etnográfusait.Mindenki,akiamoldvai
magyarokélete,nyelveirántérdeklődik,renge-
teghasznosésérdekesinformációtmerítheta
háromkötetből.

Ez a szótár méltó folytatása a kolozsvári
korábbinagynyelvésznemzedékmunkájának.
Köszönetérteaszerkesztőnek.

Cs. Nagy Lajos

vörösFerenc:Kárpát-medenceitörténeticsa-
ládnévatlasz. dunaszerdahely–budapest–
Pozsony, Kalligram Polgári Társulás–Pesti
KalligramKft.–KalligramKft.,2017,564p.

a Kárpát-medencei történeti családnévatlasz
a Kalligram Kiadónál 2014-ben megjelent,
jelenkori családnévanyagot bemutató Kis
magyar családnévatlasznak a folytatása. a
magyarcsaládnévföldrajzikutatásokazelmúlt
években különösen vörös Ferencnek és n.
Fodor Jánosnak (l. http://www.csaladnevat-
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lasz.hu) köszönhetően váltak intenzívebbé, a
jelenkori és történeti családnévállomány tér-
beliábrázolásábanúttörőeredményekszület-
tek. vörös Ferenc szervezésében 2010 óta
évről évre megvalósul a témával összefüggő
„anyelvföldrajztólanévföldrajzig”megnevezé-
sű konferenciasorozat. a nyelvföldrajz a nyel-
vekközöttiérintkezésekkövetkezményeitésa
nyelvekenbelülitájiváltozatok,anyelvjárások
sajátosságaitisegyarántvizsgálja.anyelvföld-
rajzimódszeralkalmasanyelvekésanyelvvál-
tozatokközöttikontaktushatásoktérbelimoz-
gásának ábrázolására, segítségével diakrón
nyelvifolyamatokeredményesentárhatóakfel.
atérdimenziójaszerepetjátszikatulajdonne-
vek változásában és alakulásában is. a név-
földrajzanevektérbelimegjelenítéséneksajá-
tosságaival foglalkozik, hozzájárul a társada-
lomnyelv-ésnépiségtörténeti,kontaktológiai,
migrációsstb.kutatásaihoz.

az ismertetett könyv címe jelzi, hogy
Kárpát-medencei történeti névanyagot tartal-
maz, az 1720-as országos összeírás alapján
dolgozzafelakorabeliMagyarKirályságadó-
köteles személyeinek 176 leggyakoribb csa-
ládnevét a nyelvföldrajzi módszer segítségé-
vel.acsaládnévatlaszban452színestérkép-
lap található, amely az egyes családnevek
földrajzielterjedésétmutatja.

a könyv két nagyobb egységre bontható:
azelméletifejezetreésatérképtárra.

az előszó után elméleti jellegű bevezető
tanulmány(14–68.p.),atémáhozkapcsolódó
szakirodalom-jegyzék (69–84. p.), a felhasz-
nált adatbázisok és források felsorolása (85.
p.)következik.

azelméletirészbenamagyarcsaládnevek
kialakulásáról olvashatunk. az öröklődő csa-
ládnevekhasználataazészak-itáliaivárosálla-
mokban kezdődött a 9–10. században, s
onnan terjedt el nyugat felé először a volt
Frankbirodalomterületére,majdkelet feléa
keresztény világ egészére. Magyarországra a
14.századbanjutottel,sa15.századvégére
általánosnakmondható a családnevek hasz-
nálata.a14.és17.századközöttfokozatosan
stabilizálódottakettősnévrendszer.akétele-
műnévadás(családnév+keresztnév)kialaku-
lásaavilágiésegyházinévadássajátosegy-
ségbeolvadásátjelentette,hiszenacsaládne-

vek többnyire a spontán névadásból létrejött
ragadványnévből,akeresztnevekpedigegyhá-
zieredetűszemélynevekbőljötteklétre.a18.
században (1787-ben) ii. József adott ki egy
rendeletet,amelybenacsaládnevekhasznála-
tát kötelezővé tette. a családneveköröklődé-
sét az anyakönyvezés stabilizálta. az öröklé-
sekésegyébnyilvántartásokmiattszükséges-
sé vált, hogy egy-egy embernek egész élet-
ében azonos maradjon a neve. az öröklődő
családnévnagymértékbensegítetteaszemé-
lyek azonosítását, nemzedékről nemzedékre
biztosítottaazállandóságotacsaládokleszár-
mazásánakjelölésében.amagyarnyelvbena
névsorrendszempontjábólacsaládnév(veze-
téknév) áll az első helyen és azt követi a
keresztnév (utónév), ami azzal függ össze,
hogy amagyarban a jelzőmegelőzi a jelzett
szót: a családnév mint kijelölő jelző áll a
keresztnévmintjelzettszóelőtt(pl.Polák Pál
–MelyikPál?aPolák családhoztartozó).

vörös Ferenc a családnevek kialakulásá-
nakfolyamatánkívül foglalkozikacsaládnév-
változtatások kérdéskörével, a névjoggal,
anyakönyvekkel is. Részletesen tárgyalja az
1720-as országos összeírással kapcsolatos
névtani, társadalomtörténeti sajátosságokat.
Rámutata18.századelejiországosösszeírás
különböző tudományterületeken valóhaszno-
síthatóságára. bemutatja a családnevek tér-
belimegjelenítésévelfoglalkozóhazaiésnem-
zetközinévföldrajziszakirodalmat.betekintést
nyújtacsaládnévatlasszalösszefüggőmunká-
latokba.

aKárpát-medencei történeti családnévat-
lasz legterjedelmesebb részét a térképtár
alkotja (87–544. p.). vörös Ferenc a vizsgált
családneveket elsősorban lexikális típusok
(89–514.p.)szerinttárgyalja,deszemantikai
(515–519. p.) és morfoszemantikai (521–
544.p.)típusokatismegkülönböztet.

az egyes családnevek keletkezés-, hang-,
morfológia-,helyesírás-ésművelődéstörténe-
ténekhátterétmegvilágítószövegesmagyará-
zatokhozzájárulnakakartogramokértelmezé-
séhez.akülönbözőnévadásimotivációkalap-
ján,azonbelülacsaládnevekgyakoriságasze-
rintcsökkenősorrendbenlettekcsoportosítva
atérképlapok.akülönbözőjelenségekföldraj-
zieloszlásának ismertetéséhezkétfélekarto-
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gram készült: az egyik az 1910-esmegyebe-
osztásrarávetítve,amásika18.századeleji
településhálózat alapjánmutatjabeazadott
jelenség régiós gyakoriságát. a családnevek
regionálisgyakoriságátatérképlapokontúljó
lettvolna feltüntetnimegyékszerint táblázat-
ban is – a Kis magyar családnévatlaszhoz
hasonlóan–akönnyebbtájékozódásérdeké-
ben.

a szerző hét főbb lexikális típuson belül
ismertetiazegyescsaládnevekkeletkezéstör-
téneténekhátterét, anévváltozatokelőfordu-
lását,stérképlapokonszemléltetianévregio-
nális gyakoriságát. a vizsgált 176 családnév
közöttszerepelneklakó-vagyszármazásihely-
re utalók (pl. Árgyelán, Erdélyi, Hornyák,
Oravec, Somogyi, Szalai, Szilágyi); felmenő
hozzátartozónevéből létrejöttek (Balázs, Gál,
László, Lukács, Orbán, Pál, Simon stb.);nem-
zedékviszonyítók(Kis, Nagy);nép-ésnépcso-
portnevekből létrejöttek (Horvát, Magyar,
Német, Polyák, Rác, Tót, Török stb.);foglalko-
zást és tisztséget jelölők (Juhász, Kovács,
Molnár, Szabó, Szűcs, Takács, Varga, Wagner
stb.); társadalmi helyzetre, státuszra,
valaki(k)hez tartozásra vonatkozók (Barát,
Gróf, Herceg, Király, Nemes, Szabados stb.);
külső vagy belső tulajdonsággal összefüggők
(Fejes, Fehér, Fekete, Fodor, Sánta, Szarka,
Veres stb.). az egyes családneveket számos
alakváltozatban jegyezték le az összeírók az
1720-as összeírásban, pl. a korpuszban leg-
gyakrabbanelőfordulócsaládnévnek14válto-
zatát rögzítették: Kovács, Kovacs, Kováts,
Kouács, Kovats, Kovach, Kóvács, Kovacz,
Kowács, Kovácz, Kouacs, Kovac, Kóvacs,
Kowacs. azösszeírókacsaládneveketabban
aformájukbanjegyeztékfel,ahogyhallhatták
azokat, s az írásképváltozatok hátterében
hangtanialapú regionálismegoszlások isáll-
hatnak(pl.Szűcs ~ Szőcs, Veres ~ Vörös).

a családnévalkotás módja a morfosze-
mantikaitípusoktárgyalásakorkerülelőtérbe,
atérképlapokonaz-i helynévképzős,-fi névré-
szesmagyarnevek(eképzőkbővebbleírásá-
valazelméletirészbenistalálkozhatunk,49–
58.p.);az-ics, -ová, -ský képzősszlávnevek;a
-mann névrészesnémetnevek;az-ul, -uj, -uly
morfémásrománcsaládnevekföldrajzielőfor-
dulásátfigyelhetjükmeg.anévállománybana

magyareredetűcsaládnevekmellett találunk
német, románés szlávnyelvből származókat
is,amiamagyartársadalometnikaisokszínű-
ségéről árulkodik. a családnevek az etnikai
térszerkezet, a népesség- és társadalomföld-
rajzkutatóinaknyújthatnakfogódzókatakora-
beli nyelvhatár meghúzásához. azonban „a
családnévnyelvialkataésanévgazdanyelvi-
etnikaihovatartozásanincsmindigszoroskor-
relációsviszonyban”(47.p.).

acsaládnevektérbelimegjelenítéseáltala
18.századelejinépességmozgásokról,aszlo-
vákság országrészek közötti migrációjáról, a
németajkúlakosságbetelepítéséről,aromán-
ság terjeszkedésének mértékéről is képet
kaphatunk. a „nyelvi-etnikai csoportok tagjai-
nakbe-és/vagyáttelepítése, illetveáttelepü-
lése is jelentős változásokat eredményez a
nevekföldrajzieloszlásában”(21.p.).

a térképtár után következik az elemzett
176 családnév gyakorisági mutatója (545–
547.p.),satérképekjegyzéke(548–560.p.),
amelysegítiazatlaszbanvalókeresést.

akönyvnemcsupánnyelvészettel,névtan-
nal foglalkozó szakembereknek szól, hanem
egyébszakterületek(történet-ésföldrajztudo-
mány, néprajz, szociológia, genealógia stb.)
képviselőiésacsaládnevekvilágairántérdek-
lődőolvasókishaszonnalforgathatják.

Bauko János

aleksandar Pavlović–adriana zaharijević–
gazela Pudardraško–Rigels Halili (urednici):
Figura neprijatelja. Preosmišljavanje srpsko–
albanskihodnosa.beograd,institutzafilozofi-
juidruštvenuteoriju,KPzbeton,2015,467p.

az1998–1999-eskoszovóiháborútörténete,
ill. annak számos máig ható következménye
rendkívüli módon összetettek, komoly társa-
dalmi,kulturáliséspolitikai terhet jelentenek
ajelenbenismindazérintettpolitikaielitekre,
mind a helyi közösségekre – nem utolsósor-
banpedigmélytörténetigyökerekkelbírnaka
konfliktus előzményei. Mindenképp „forró”
témáról van tehát szó, amelynek a puszta
tudományoskutatása is sokrétűkihívásokkal
szembesülhet–azezekkelvalómegbirkózás-
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ravállalkozottaközelmúltbanegyfiatal,szerb
ésalbánnemzetiségűkutatókbólállószerző-
gárda.azismertetettkiadványcíme(Az ellen-
ség alakja: a szerb–albán viszonyok újragon-
dolása)világosan jelzia tematikát,és tényle-
ges fejesugrást jelent a jelzett társadalmi
törésvonalmélyére. a projekt ötlete az egyik
szerző,MilanMiljkovićrészérőlszármazik,aki-
hezaleksandarPavlovićésRigelsHalilicsatla-
kozott,majdkapcsolathálójukmenténkialakí-
tottákarésztvevő30kutatókörét.akutatás
analitikusságamellettkimondottcéljukvoltaz
is a hét fejezetbenmegírt 24 tanulmányban,
hogyanemzetiésetnikaihatárokonátnyúlva,
azokattudományosanmegalapozottkritikával
is illetve beszéljenek a szerbiai, koszovói és
albániai társadalmakról. a kiadásért a
belgrádiEgyetemkeretébenműködőFilozófiai
ésTársadalomelméletiintézet(institutzafilo-
zofiju i društvenu teoriju), illetve a szintén
fővárosibetonegyesületközösenfelelt.

Mindenképpenmegkellemlíteni(amolyan
tudománypolitikai „érdekességként”), hogy a
szerkesztőielőszó(7–11.p.)szerintazalbán
ésaszerbkulturálisminisztériumtólsemkap-
taktámogatástaprojekthez–mígelőbbieset-
ben azt a visszajelzést kapták, hogy „nincs
ennekmég itt az ideje”, addig a szerb intéz-
ménytőlakértrészleteséstartalmaspályázati
anyag ellenére nem jutottak pénzhez.
lényegében külföldi forrásokból biztosították
a finanszírozást a svájci Fejlesztési és
Kooperációs ügynökség (sdc), valamint a
FreiburgiEgyetemnyugat-balkánikutatásokat
támogató programja (RRPP) segítségével. a
szerzők tucatnyi szerbiai, koszovói, albániai,
közép- és nyugat-európai tudományos intéz-
ménybőlérkeztek,illetvevanköztük,akinapi-
lapnál,máspedigfüggetlenkutatókéntdolgo-
zik.

azelsőnagytematikusblokkaKié a föld?
A szerb–albán ellentét kultúrájának kialakulá-
sa a 19. század végétől címetviseli(15–113.
p.). a területi vonatkozású etnicista/naciona-
lista diskurzusok történeti beágyazottságára,
hátterére és fejlődéstörténetére világít rá,
tehátmindenképpegyalapozójellegűfejezet-
telvandolgunk,amelyennekmegfelelőentar-
talmilag igencsak „tömény”. Megjegyezendő,
hogyafejezetazonbancsakaszerbképzetek-

kel foglalkozik, amit akár hiányosságként is
minősíthetünk, noha nyilvánvaló, hogy még
egy népesebb szerzőgárda sem okvetlenül
képesmindenfontostémaszálatfeldolgozni.a
szerb oldal történeti perspektívája viszont
valóban széles és tartalmas. Kezdésként
aleksandar Pavlović a „törésvonal előtti”
szerb–albán viszonyokat taglalja, pontosab-
ban azt, ahogyan egyes 18. és 19. századi
szerbgondolkodók(pl.dositejobradovićvagy
vuk Karadžić) felfedezték az albán kulturális
világot,mentesenmégazazótamegszilárdu-
ló,főlegnegatívelőjelűsztereotípiáktól.srđan
atanasovskiezutánazún.ó-szerbiaképzeté-
nek19.századimegkonstruálásávalfoglalko-
zik, útleírásokban és tudományosművekben
nyomonkövetveafejlődését.ittjólkirajzolódik
azatudománytörténeti,illetvepolitikai(!)sze-
repkör, amelyet a szerb tudományosság ját-
szottazegykoraközépkoriszerbállamhoztar-
tozóterületekszerbkéntvaló„definiálásában”
is.MilanMiljkovićszövegebehozegyújszem-
pontot, ugyanis külön-külön kitér azokra a
domináns és roppant erőfeszítésekkel érvé-
nyesített stratégiákra, amelyekkel a balkáni
háborúkidejénaszerbsajtópróbáltabizonyí-
tani a szerb oldal Koszovóra való „történeti”
jogát. ana Petrov szövegével aztán újabb –
ezúttal még provokatívabb – mélységet kap-
nakatudományosságésapolitikaösszefonó-
dásának történeti jellemzői, ugyanis nem
kevesebbet állít, mint hogy a szerb szellemi
életolyannagyságai,mintpéldáulJovancvijić,
Tihomir Đorđević és ivo andrić evolucionista,
rasszistaéskolonialistagondolatokkalfelvér-
tezve igyekeztek bizonyítani a szerb nép fel-
sőbbrendűségétabalkánon.vladanJovanović
tanulmánya végül komplex látásmóddal
mutatjabeakoszovóialbánetnikumsúlyának
csökkentésére irányuló számos 20. századi
kísérletetakülönfélejugoszlávésszerbállam-
alakulatok részéről, amelyek szerinte kulcs-
szerepet játszottak a koszovói társadalom
kohéziójánakgyengeségében.

amásodikfejezet–címeA jugoszláv kísér-
let: albán–szerb viszonyok keresztperspektí-
vában (115–173.p.)–némiképp„széttartó”,
de mégis egybecsengő áttekintéseket és
elemzéseket tartalmaz. a sort agronbajrami
nyitja, akinek köszönhetően ismét a valóban
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megkerülhetetlen sajtótörténet és -elemzés
kerülafigyelemközpontjába.Egyszerbésegy
albán napilap cikkein keresztül mutatja be,
hogya20.századkülönbözőidőpontjaibana
sajtó–nemzetiéspolitikaiideológiákmentén
–mikénttartottfentetnikaisztereotípiákataz
albánokról ahelyett, hogy tárgyilagos képet
adtak volna a társadalmi állapotokról.
Másodikként atde Hetemi valódi „metapers-
pektívából”vizsgáljaajugoszláviaialbánokon
belüli, ill. a róluk szóló külső diskurzusokat,
mégpedigazorientalizmusésabalkanizmus
elméleteinekhasznosításával–aterületivetü-
lettelisbíródiszkurzívkategóriákfontosságá-
ra derül itt fény. a Marjan ivković, Tamara
Petrović Trifunović és srđanProdanović szer-
zőhármastazelőzőszöveghezhasonlóanbizo-
nyos diskurzusok „mélye” érdekli, nevezete-
sen, hogy különösen a koszovói társadalmi
megmozdulásokra milyen módon reagált a
jugoszláv szocialista elit. a politikum sziszte-
matikusönlegitimizációjánakugyanisszerves
részevoltakülönféleelégedetlenségeknacio-
nalistaveszélyrevalóredukciója,amelynem-
csak az elégedetlen közösségek, hanem a
jugoszlávelitnacionalizációjáhozisvezetetta
80-asévekválságosidőszakára.

aharmadikszakasz–Mivel oktatjuk az új
nemzedékeket? Szerb–albán viszonyok a tan-
könyvekben (175–238.p.)–központjábanaz
oktatás áll, amely köztudottan – a sajtóhoz
hasonlóan–kulcsszerepettöltbeegy-egyálla-
mi ideológia és kultúra közvetítésében. Ez a
fejezettalánalegszervesebbenösszefüggőa
témaválasztások és -feldolgozások tekinteté-
ben. aleksandra ilić Rajković 1887 és 1987
közötttekintiátahivatalostankönyvektörté-
nelemszemléletét,amelyek lényegébengene-
rációrólgenerációramélyítettékésvariáltáka
„nemtudást”azalbánetnikumról–mégatito-
ista Jugoszláviában is az állam önlegitimáló
narratíváidomináltak.Esildalukutanulmánya
aztánazelőzőszöveggelösszhangban–ésez
azelső,méghanemtökéletesenpárhuzamos
témafeldolgozás a kötetben – az 1945 és
1948közöttialbánésjugoszlávviszonyalbá-
niaitankönyvekbenvalómegjelenésételemzi.
ahodzsaialbániaesetébenittisazállaminar-
ratívák egyeduralmáról beszélhetünk, míg a
rendszerváltásutánluku–talánkissémegle-

pőmódon–azanalitikuséskritikusgondolko-
dást serkentő tartalmak előtérbe kerüléséről
számol be. nailjeMalja-imami a koszovói és
dél-szerbiai albán nyelvű oktatás 1945 és
2015 közötti jellemzőit dolgozta fel, amely
tulajdonképpen egy fejlődési ív felrajzolását
jelentimindazonproblémákkal,amelyekkelaz
adott nemzetiségi iskolaügynek meg kellett
küzdenie.shkëlzengashiafejezetzárásaként
az1998–1999-eskoszovóiháborúfeldolgozá-
sátvesziszemügyrekoszovóiésszerbiai tan-
könyvekben.Mivelegyerőteljesenetnikaitöl-
tetűközelmúltbeli fegyvereskonfliktusról van
szó, ezért a szövegek szemszögei drasztiku-
san különböznek, noha azok a módok, aho-
gyan a saját oldalmagasztalását/áldozatisá-
gát,illetveamásikféldiszkreditálásátmegal-
kotják,soktekintetben identikusakvagyana-
logikusak.

anegyedikfejezettel–Kik a kisebbségek,
és hol vannak? A többségi Mások közötti élet
kihívásai (241–297.p.)–érünkelcsakigazán
a jelenkorig, valamint a valamilyen típusú
terepmunkán alapuló esettanulmányokig.
Mivelegyeskonkrét lokalitásokrólés jelensé-
gekrőlvanszó,ezértezarésznemtörekedhet
teljességre,nohakülönösenanéprajzi/antro-
pológiai (de akár a szociológiai) kutatásokat
jellemző „kis helyek–nagy témák” elv okán
kijelenthető, hogy kulcsfontosságú általános
jellemzőkről szerezhetünk tudomást, ami a
szerb–albán viszonyokat illeti. armanda Hisa
egy a szerb sajtót is gyakran foglalkoztató
jelenségetkutat,amelypediga2006ótameg-
levő délnyugat-szerbiai szerb férfiak és albá-
niainőkköztivegyesházasságok.Hisaolvasa-
tában az átalakulásban levő patriarchális
szempontokezekbenazesetekbenfelülírjáka
nacionalizmus/etnicitás (lényegében a társa-
dalmi realitás) által diktált feltételeket, és
mindezegyáltalánakulturálisjelentésekfigye-
lemreméltó (re)konfigurációjával jár együtt.
MarijaMandićésanasivačkiazetnopolitikai
küzdelmek albán nyelvhasználatra gyakorolt
hatásátvizsgáltákaszerbiaifővárosban,ahol
aszármazásésvallástekintetébenheterogén,
azalbánellenességetlegfeljebbcsakközvetve
tapasztaló, valamint fokozatosan asszimiláló-
dó belgrádi albánság a nyelvet csak a
magánszférábanhasználja.végül inisshkreli
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az észak-albániai shkodra (szerbül skadar)
szerb és montenegrói közösségének/kisebb-
ségénekidentitásátkutatta,amelysoránszé-
penmeglátszottakazokakihívások,amelyek-
kel egy balkáni/délnyugat-európai nemzeti-
ségnekmegkellküzdenie.aszövegbőlasaját
identitáskialakításánaknehézségeintúlkide-
rül,hogyakommunistaalbániábanmegélt80
évnyi elnyomást követően még a legutóbbi
népszámlálás idején sem voltak biztosítottak
areálisnemzetiségiképkapásánakfeltételei
– vagyis az albán állam kisebbségpolitikája
mind a mai napig nem érte el a kívánatos
európaistandardokat.

a legelső résztmintegy kiegészítendő, az
Értelmiségiek és háború: a (nem) nemzeti
igazság közvetítői (299–355.p.)címűfejezet
továbbgöngyölítiazetnikaihatárok/konfliktu-
sokésatudományosság/művészetképviselői
viszonyának témakörét. RigelsHalili az értel-
miségiekszerepétmintanemzetigondolatok
ésprogramokfőgenerálóitlátjamindkétrész-
ről.Konkrétankétolyanprogramadószöveget
tárgyal,amelyetaszerb,ill.azalbánakadémi-
ákadtakkiJugoszláviafelbomlásaidején,és
amelyeknagyonhasonlómódon,etnikai/nem-
zetiellentétekbengondolkodvavázoltákfelpl.
Koszovó kérdését. Predrag Krstić nagyon
hasonlótémátboncolgat,amelysoránaszerb
kulturális és intellektuális elit Koszovóról való
reflexióit elemzi az elmúlt harminc évben,
amelymárakét,gyakranegymássalszemben-
álló(„gnosztikus”és„kritikus”)ágrabomlottaz
átjáráslényegilehetőségenélkül.gazelaPudar
draško szövege szorosan kapcsolódik ehhez,
hiszenaztelemzi,ahogyanaszerbértelmiség
reagáltazelmúlt14évfontoskoszovóiforduló-
pontjaira. amellett, hogy Krstićhez hasonlóan
két csoportot határoz meg, rámutat arra is,
hogylegyenbármilyenálláspontúisamagyará-
zat, a „tehetetlenség” mozzanata motiválja,
amelyegybenjelziazértelmiségtársadalombeli
súlyát, valamintszerbianemzetközi jelentősé-
génekmértékétis.

a művészet, pontosabban az irodalom is
kapottegykülön részt:Megöl a túl erős szó:
írók a nemzet frontvonalain (357–403. p.).
Hogyakülönféleszellemimunkásokmennyire
és milyen módon képesek részt venni egy
konfliktus táplálásában, az az eddigiekből is

világosvolt–ezenapontonazonbanlényeges
adalékokatkaphatunkaz irodalomspecifikus
szerepéről. saša Ćirić a 2000 után szerbre
lefordított albániai és koszovói albán írók
műveiben vette szemügyre a „másik” meg-
konstruálását, egyebek között megállapítva,
hogy míg az előbbiek által írt művekben az
albán önizolációtól való félelem a domináns,
addig utóbbiaknál a 1998–1999-es háború
emlékeazelsőrangútéma.Ezésatöbbitézise
finom meglátásokkal gazdagítja nemcsak a
szerb–albán, hanem az albán–albán viszo-
nyokrólvaló ismeretet is.basricapriqiáltalá-
nosabbtémafelvetésselélt,amelysoránmind
aszerb,mindazalbán irodalombanmeglevő
kölcsönös ellenségképek uralkodása mellett
meghatároztaazokataszerzőketazirodalom-
történetben, akik megpróbáltak túllépni eze-
kenatörésvonalakon,hatásukazonbanigen-
csakkorlátozottmaradt.antonberishajvégül
az irodalmat „háborús diskurzusként” tette
elemzés tárgyává, rámutatva egyebek között
arra,hogya„másik”ellenségképénekfelrajzo-
lásához mennyire sokféle diskurzustípust
(politikai, vallási, elméleti stb.) tud átfogóan
mozgósítani az írás. Mi több, „kannibaliszti-
kusnak”nevezieztazirodalmatateljeskörű,
önmagáterősítőreferenciakeretemiatt.

Úgyismondhatnánk,hogynincskonfliktus
(mégakoszovóisem)azetnikaitörésvonalak
zónájánkívülesőegyüttműködésésabékés
egymásmellettéléspéldái,valamint felemás
kísérleteinélkül.EzekrőlvanszóaVan-e végül
együttműködés: határon átnyúló kulturális és
politikai gyakorlatok (407–465.p.)címűutol-
só fejezetben. Jelena lončar két koszovói
műemlékvédelmi,aszerbközösségépítészeti
örökségére is vonatozó törvény létrejöttét és
hatását elemzi arra a következtetésre (is)
jutva, amely gyakori anomáliája a kisebbség-
politikáknak: habár a törvényi keret elvileg
védené a nemzetiségeket, a kidolgozási és
elfogadási folyamat mélyen a szerbekkel
szembenietnicistaésdiszkriminatívalapokon
állt.anabireševaszerb–albánkülönfélekul-
turális együttműködésről szóló nyilvános, a
művészetet fő témává emelő diskurzusokat
(szám szerint négyet) vesz számba,megálla-
pítvaazokjellemzőit, illetveazokatalehetsé-
ges szerepeket, amelyet a közös alkotófolya-
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matrecepciójajátszhatazinteretnikusproblé-
mákkezelésében.utolsószerzőkéntadrijana
zaharijevićkoszovóiésszerbiaifeministamoz-
galmakszerepeitboncolgatja,rámutatvaszá-
mos,főkéntanemetnikai/nemzetiidentitásra
alapuló jellegzetességükre (nehéz kiemelni
ezek közül bármit, sőt zaharijević is inkább
kérdésekkelzárjatanulmányát).

Jóllátható,hogyakötetethaszonnalforgathat-
ja számos tudományos diszciplína művelője,
valaminthogyhamásértnem,bizonyosanaló-
giákkeresésecéljábólatágabbtérségmástár-
sadalmi/kulturális törésvonalaival foglalkozó
szakemberekisfontosadalékokralelhetneka
szövegekben. az információ- és gondolatgaz-
dagságalapjánnyugodtannevezhetjük fontos
tájékozódási alapnak a szerb–albán törésvo-
nal labirintusában való „bolyongáshoz” még
akkor is, ha az egyes témák specialistái hiá-
nyérzetüknekadnánakesetleghangot.akötet
már megjelent albán nyelven (Rigels Halili,
armanda Hysa, adriana zaharijević, aleksan-
darPavlović(ed.):Figura e armikut: ripërfytyri-
mi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe. Qendra
Multimedia, Prishtina 2016), 2019-ben pedig
tervben vanazangol változatmegjelentetése
is a Routledge gondozásában (amely viszont
terjedelmilegcsakafele leszazeddigikiadá-
soknak).akiazonbanazehelyütt ismertetett
eredetiszerbkötetetveszikezébe,azazangol
nyelvűrezümékbőlistájékozódhat.

Vataščin Péter

Jozef Šétaffy: zabudnuté prípady inšpektora
Šétaffyho.bratislava,MarenčinPT,2018,144p.

amikormegpillantottamakirakatbanaköny-
vet, azt hittem, fikció. címét magyarra így
lehetne lefordítani:Šétaffy felügyelő porlepte
esetei.aztánperszeláttamaszerzőinevetis:
JozefŠétaffy.akönyvrőlhamarkiderül,hogy
szósincsfikcióról,JozefŠétaffyakétháború
közti (cseh)szlovákiában híres és elismert
pozsonyi detektívfelügyelő volt. az Erdőhátról
(búrszentgyörgyről) származott, nagyapját is
így hívták, amiként a könyvet összeállító és
közreadóunokájátis.

a korabeli képekkel gazdagon illusztrált
kötet Šétaffy felügyelő leghíresebb bűnügyi
eseteitdokumentálja:azeseteketmagaafel-
ügyelőjegyeztele,mintegyarchívumotvezetve
a legérdekesebbekről, és számos ügyét a rá
vonatkozó fényképekkel (pisztoly, bilincs, az
ellopottaranyóra,atetthelyszíne)isillusztrál-
ja.Mondhatni:becsületes,szorgalmas,alapos
volt,mégafeljegyzéseibenis.amelyekdöntő
többségeegyesszámelsőszemélybeníródott,
csaknéhányatadelőharmadikszemélyben–
ezekről viszont tudható (az unoka utószavá-
ból),hogyaz1960-asévekbenlapokbanmeg-
jelent,nyilvánaszerkesztőáltalstilizált,leke-
rekítettkriminovellák, természetesenszigorú-
anatényekhezigazodva.JozefŠétaffy(1897–
1977)tehátmégéletébenmegérte,hogygaz-
dag és gondosan vezetett archívumának
néhánydarabjanapvilágot lásson, sőt,egyes
eseteibőltévéfilmiskészült.Ennekellenérea
sors nemigen bánhatott vele kegyesen,mert
1948 után az egykori pozsonyi potentátum
segédmunkáskéntésportáskéntdolgozott.az
új (szocialista) rendszer nem tartott igényt
tehetségéreéstudására.

Pediglegendakéntemlegették,nemcsak
apozsonyiak.nemszokványosfelügyelővolt,
hanemvalóságosfilm-ésregénybelialkat:a
legszívesebbena terepentartózkodott, járta
Pozsonyzegzugosutcáitéstereit,főkéntper-
sze kocsmáit. a magyarokkal magyarul, a
németekkelnémetül,aszlovákokkaléscse-
hekkelszlovákulbeszélt.azelőkelőéshiva-
tali élet képviselői is messziről köszöntek
neki. a városban kivétel nélkül mindenki
ismerte.információitún.tippgäberektől,tipp-
adóktólgyűjtötte,ismerteavárosésaszéle-
sebbkörnyékkistolvajait,kasszafúróit,betö-
rőit, de jóban volt a portásokkal, kocsmáro-
sokkalésbolttulajdonosokkal is.Havalami-
lyenbonyolultabbvagykényesebbbűncselek-
mény történt, biztos, hogy ő kapta meg a
kivizsgálását és a felderítését. olyannyira
hatékonyan dolgozott, hogy a városi rendőr-
ségpresztízsealakosságkörébenfolyamato-
sanemelkedett.Egyébkéntnemcsakapolgá-
rok,hanemazelkövetőkisnagytiszteletben
tartották, partnerükként kezelték. Tudták,
hogyhasegíteneka felügyelőnek,őkésőbb
alkalomadtánviszontsegítiőket.azaszóbe-
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szédjárta,hogyhaabűnözőmegtudta,hogy
Šétaffyraosztottákazügyet,magától jelent-
kezett nála s adta fölmagát,mert egyrészt
tudta, hogy úgyis kézre kerül,másrészt biz-
tosra vehette, hogy beismerő vallomását a
felügyelőabíróságitárgyalásona javárafor-
dítja.JozefŠétaffyaközkedveltségétegyéb-
kéntjóéskedélyestermészeténekisköszön-
hette:humorralmegáldott,szerény,alázatos
személyében mindenki, akivel leállt vagy
leült beszélgetni, kiváló debattert ismerhe-
tettmeg.Ennekperszeakönyvbenisnyoma
van:élvezetes,gyorsanpergő,nagyonjólelő-
adottszellemestörténetekleírójáttisztelhet-
jükszemélyében.

Természetesen jóban volt a sajtóval is: a
két háború közti időben Pozsonyban történt
bűncselekményekrőlszólóújságcikkekrendre
megemlítik nevét és tájékoztatnak ügyeiről.
nem csak a német és szlovák helyi sajtó,
hanempéldáulaPrágai Magyar Hírlap is,mely
azegyikesetétezzelaszenzációéhescímmel
és szalagcímmel hozta: Szerelmi dráma a
pozsonyi Kórház-uccán. Nyílt uccán agyon
akarta lőni férjét egy uriasszony. A közbelépett
detektívfelügyelő megmentette a férj életét.
Egy1935.október26-iesetrőlvanszó,melyet
akönyvHázastársi szerelem és gyűlölet cím-
melközöl(65–70.p):Šétaffyéppenaszolgá-
lati autóra várt a Két oroszlánhoz néven
ismert rendőr-főkapitányság épülete előtt,
amikorészrevette,hogyasarkisponer ruha-
bolt (maegybanknakadhelyet)előttegynő
fegyvertrántegyférfira.azesetperszebonyo-

lultabbésérdekesebb,mintarólaszólótudó-
sítás,amilegalábbkéttanulsággalszolgál.az
elsőaz,hogyasajtóhírmindig (kényszerűen)
leegyszerűsítő a dokumentált valósághoz
képest, amásik, hogy a friss információszol-
gáltatás már ekkor is nagyon fontos volt: a
szombatilövöldözésrőlaPMH másnapi,vasár-
napiszámahoztaahírt.

aMarenčinPTévekótarendszeresenfog-
lalkozik Pozsony múltjával: e célból külön
könyvsorozata van,melynagyközkedveltség-
nek örvend, nemcsak a pozsonyiak körében,
hiszenakiadványokPozsonytörténeti,művé-
szet- és művelődéstörténeti feldolgozásához
nyújtanak – többnyire megkerülhetetlen for-
ráskiadványok gyanánt – hasznos fogódzót.
botorság volna most itt bővebben szólni
Šétaffydetektívfelügyelőegyeshírhedtesetei-
ről,akönyvugyanisvalóbanolyan,mintkrimi-
történetekgyűjteménye:ameglepőfordulatok-
banésváratlanfejleményekkeljáróelbeszélé-
sek nagyon szórakoztató olvasmánynak bizo-
nyulnak, s bizony, a könyv letehetetlen. de
nem iskell letenni: egypihenősnapnyugod-
tan szánható rá, megéri. a két háború közti
Pozsonyirántérdeklődőknekpedig–mintegy
kedélyesen sétafikálva – bemutatja a város
kevésbéismertszeletét,mondjukígy:azárny-
oldalát.avödriciörömtanyákonésaMagasúti
söntésekben olyannyira otthonos detektív az
olvasóhoz is közelebb, szinte testközelbe
hozzaabűnösvárost.
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