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Hires-LászLó KornéLia –Horzsa GerGeLy
–LeTenyei LászLó

akétnyelvűségmintüzletiérdek
egynyelvitájkép-kutatáseredményeiakelet-szlovák–magyar

határrégióban.Kérdőíves,résztvevőmegfigyelésenés
szakértőiinterjúkonalapulókutatáseredményei

KornéLia Hires-LászLó—GerGeLy Horzsa—LászLó LeTenyei
bilingualismasaCommercialinterest

indexingTerms:questionnaire-basedsurvey,interview,linguisticlandscape,inscriptionsonpublicdomains,
slovak–Hungarianborderregion

1.bevezetés

azegynyelvű/többnyelvű feliratokkérdéseaKárpát-medencébensokáignemzetiségi
politikaidiskurzusoktárgyavolt.Mi,magyarok,többnyiresérelmezveéltükmeg,hogy
szlovákiában, romániában, az egykori jugoszláviában, vagy újabban ukrajnában a
nyelvtörvényekmiként szabályozzák a közterületi feliratok nyelvhasználatát. a téma
átpolitizáltságaritkántettelehetővé,hogykellőfigyelemjussonatöbbnyelvűfeliratok
gazdasági vonatkozásaira. jelen tanulmány e hiány pótlására tesz kísérletet: a szlo-
vák–magyar határrégió keleti felén zajló terepmunka azt tette mérhetővé, lehet-e
turisztikaiüzletijelentőségeatöbbnyelvűfeliratoknak.

2018–19-benabudapestiCorvinusegyetem,aszlovákiainadáciaprebudúcnosť
alapítványésamagyarországiinterregióFórumegyesületegy,aszlovák–magyarhatá-
ronátnyúlóegyüttműködésiprojektetvalósítottmeg.1 aprojektközéppontjábanatöbb-
nyelvűség állt: túllépve a kisebbségtudomány megszokott kérdésen, arra kereste a

1 Linguistic Landscape: innovative methodologies strengthening bilingualism in the
Hungarian-slovakianborderregion.supportedbywww.skhu.eu.
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választ, hogyahatáronátívelő idegenforgalom,munkavállalásésnemutolsósorban
bevásárlóturizmusszempontjait figyelembevéve,szükségvan-eakétnyelvű feliratok
üzletigyakorlatánakátgondolására.aprojekttöbbhullámbólállt,előszöregyigényfel-
mérésből,amelynekrészevoltegynyelvitájkép-kutatás,továbbáonlinerésztvevőmeg-
figyeléseskutatás (netnográfia),majdegypilotakcióból,amelynekkeretében50-50
kétnyelvű táblát és 20-20 kétnyelvű étlapot helyeztek ki a projekt résztvevői, külön
mérveapilotbeavatkozásnakhatásátis.aprojektrészeegy,azidegennyelvhozzáfér-
hetőségétminősítőturisztikaivédjegybevezetése.jelen,összefoglalóírásmindezekre
atapasztalatokraalapoz,amikorösszességébenarraakérdésreigyekszikválaszttalál-
ni:jóttesz-eakétnyelvűségazüzletnek.

2.elméletikeretek

Linguistic landscape refers to the visibility
and salience of languages on public and
commercialsignsinagiventerritoryorregi-
on.(Landry&bourhis,1997)

nemnépszerűdologegytanulmánytdefinícióvalkezdeni,hiszenmáraténylegesszö-
vegolvasásaelőttelvesziazolvasókedvétafolytatástól,amiesetünkbenazonbancél-
szerű visszatérni a gyökerekhez. azok számára, akiket érdekel a gondolatmenet, de
nemszeretnénekegynéhányoldalasszakirodalmiáttekintéstelolvasni,hárombekez-
désbenfoglaljukösszealényeget:

azalábbielméletibevezetésbenaztmutatjukbe,hogyakikésamikormegalkották
anyelvitájképfogalmát,azokegyszerregondoltakkétjelenségre,egyrésztaköz-(pub-
lic)ésakereskedelmicélú(commercial)feliratokra(mindakutatásban,mindpediga
nyelvhasználatban).afogalmatésakutatásieszköztazonbanakésőbbiekbenelsősor-
banakülönbözőnyelvi/kisebbségimozgalmaktudományosalátámasztásaként,éppen
ezértelsősorban(szintekizárólag)aközfeliratokvizsgálatárahasználták.ebbőlkövet-
kezik,hogyelsősorbanaközcélúfeliratokvizsgálatánakmódszertanalettkiforrottabb,
kiérleltebb,sokszorkölcsönhatásbanakisebbséginyelvhasználatiirodalomtöbbikér-
désével,pl.oktatás,nyelvijogokstb.azüzleticélúfeliratokvizsgálata,pontosabban:az
üzletilogikábólkövetkező,inherensmagyarázataazonbannemmélyültelkellőképpen.

Mireafrancia–kanadaiszerzőpárosáltal1997-benmegalkotottnyelvitájkép-kuta-
tásgondolatamegérkezettMagyarországra(bőtízéveskéséssel),ezmárelsősorbana
közfeliratok vizsgálatát célozta, egyfajta közösségi nyelvhasználati/nyelvpolitikai kér-
désként.egyrendkívülgyorsdiffúziósfolyamateredményeképpanyelvitájkép-fogalom
hamarismerttéváltaKárpát-medenceországaiban,majdszerteKözép-európában.a
diffúziósfolyamatbanszinténelsősorbanaközösséginyelvhasználatikérdésekerősöd-
tekfel,akereskedelmicélúfeliratokelemzése(ésazazzalkapcsolatoselméletimeg-
közelítés)jobbáraelsikkadt.

jelentanulmányaz1990-esévekelejigyökerekheznyúlikvissza,amikorbourhis
(1992)ésLeclerc(1989)smásoknyománazüzleticélúfeliratokvizsgálatátaközfel-
iratoktóleltérőmegközelítésbenvégzi.azolyankérdésekhelyett,mintnyelvidominan-
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cia, kisebbségi nyelvhasználat vagy nyelvi jogok, jelen tanulmány olyan fogalmakkal
dolgozik,mintfogyasztóielégedettség,nyelvikeresletéskínálat,közvetítőnyelvekstb.

1997–2013:anyelvitájkép-fogalomkarrierje

bourhis 1992-ben kezdett kutatásához az egyik apropót kétségkívül az a sajátosan
francia–kanadaijelenségadta,amelyetLeclerc(1989)egyszerűennyelviplakáthábo-
rúnakhívott:mindfrancia,mindangolnyelvenléteztekköztérifeliratok,deezeknem
egyszerűencsakversengteka fogyasztókkegyeiért,hanemegyfajtaén-üzenetkénta
hirdetőidentitásátishirdették,ezenbelülkiemeltenazetnikai/nyelviidentitását.1989
mégegyofflinevilágvolt,aholaplakátoktérbelimegjelenésejóltükröztearégiók/tele-
pülésekvagyakárvárosrészeknyelvi identitásánakváltozásait,dinamikáját.bourhis
1992-benfogalmaztamegkutatásitervét,amelyszerintazegyesterületeknyelvikom-
petenciáinak(vitalitásának)méréséheznemisszükségesazembereketmegszólítani,
inkább egyfajta kinyilvánított preferenciaként a lenyomatukat, azaz a feliratokat kell
vizsgálni.ennekakutatásnakavégeredményelettaz1997-escikk,amelybenLandry
ésbourhis(1997)megalkottákanyelvitájképfogalmát.Mindebben,mindaz1992-es
kutatási tervben kijelentik, hogy a kétfajta utcai feliratot, azaz a közcélú (public) és
magáncélú(üzleticélú,commercial)feliratokvizsgálatátazértkellmegkülönböztetni,
mertmásszempontok,mármotivációkvezérlikafeliratokkészítőit.Mígazegyikeset-
ben a nyelvi dominancia szempontjai nyilvánvalóan egyfajta helyi politikai kérdés, a
másikesetbena legfőbbszempont–a fogyasztópreferenciáinakmegnyerése.ettől
függetlenülmagaaprogramadó1997-esírásiselsősorbanaközfeliratokkal,illetvea
nyelvidominanciakérdéseivelfoglalkozik.

szotákszilviameglátásaszerintatábláknyelvekülönösenanyelvikonfliktuszónák-
ban keltette fel a kutatók érdeklődését,mint pl. brüsszel,Montreal (Monnier1989;
bourhis1992),izrael(spolskyésCooper1991;shohamy,ben-rafaelésbarni2010),
india(itagiésmtsai2002).akutatásokegyarántfókuszálnakazőshonoskisebbségi
nyelvhasználatra(CenozésGorter2006),vagymigránsközösségeknyelvhasználatára
(Collinsésslembrouck2007),vagyéppenazangolmintvilágnyelvelőretöréseanyelvi
tájképekben (backhaus 2006; Gorter 2006; shohamy, ben-rafael és barni 2010;
soukup2016)

nyelvitájkép-diffúzióMagyarországon

nem lebecsülve a hasonló megközelítések, előzmények jelentőségét (szépe 1994;
szépe1984), a hazai tudományos közösségegyPestre nősült finnnyelvész, Petteri
Laihonenmunkáinkeresztültapasztalhattamegelőszöranyelvitájkép-kutatásokhasz-
nosságát,magyarnyelvitájképeketkisebbségiterületekenkutatott,elsősorbanerdély-
ben (Laihonen2009),demásmagyarnyelvterületen is folytatott kutatást (Laihonen
2012),valamintanyelvideológiákelméletétéshasználhatóságátisvizsgáltaamagyar
nyelvvelkapcsolatoskutatásokban(Laihonen2011).

afiatalkutatómunkásságátbarthaCsillakaroltafel,közöspublikációbanmutatták
beeztaz„új”kutatásiterületet(bartha,Laihonenésszabó2013),illetve2013-banaz
MTanyelvtudományiintézetekonferenciátszervezett„anyelvitájképelméleteésgya-

a kétnyelvűség mint üzleti érdek 5
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



korlata”címmel.sajnos,akonferenciakötetsosemkészültel,deakonferenciaígyis
revelatívhatássalvoltahazainyelvészközösségszámára,sőtazontúlis,kétértelem-
ben:egyrésztátlépteadiszciplinárishatárokat(szociológia,antropológiastb.felényi-
tott), másrészt pedig Magyarország határain túl, a környező országok értelmisége
érdeklődésétisfelkeltetteanyelvitájkép.a2010-esévekelejénKárpátaljánelsősor-
banCsernicskóistván(1998,2013),erdélybenHorváthistvánésTódorerikafogták
össze a nyelvitájkép-kutatásokat (Horváth és Tódor 2011). a TerminiMagyar nyelvi
Kutatóhálózatmódszeresen térképezte felakisebbséginyelvi tájképeketakörnyező
országokban,beleértveausztriát(szoták2016)abalkán-félszigetországaités–hogy
közeledjünkamivizsgálatirégiónkhoz–szlovákiaésMagyarországhatármentiterü-
letekeit is (szabómihály2009;bauko2018;Presinszky2018). a témaszárba szök-
kent: napjainkra jó pár, nyelvi tájképekkel foglalkozó gyűjteményes kötet gazdagítja
nyelvi tájképekkel kapcsolatos tudásunkat (Tódor erika-Mária, Tankó enikő és dégi
zsuzsanna2018;MárkuanitaésHires-LászlóKornélia2015).atémakutatásábankét-
ségkívülamagyarkisebbségheztartozókutatókjártakazélen,demamártöbbromán,
szlovákindíttatásústb.kutatástisismerünk.

üzletiantropológiaimegközelítés

jelenkutatásmegközelítéseannyibanmás,mintalegtöbbfenthivatkozott(gyűjtemé-
nyeskötetekbenmegjelent)irodalom,hogymígazokanyelvitájkép-kutatástakisebb-
ségtudományokvagyanyelvtudományokkontextusábaágyazzákbe,miazüzletiantro-
pológia(business anthropology)megközelítésétalkalmazzuk.ezzelakutatásvisszatér
az1990-esévekelejifelvetésekhez,azüzletiésaközszférabelifeliratokmegkülönböz-
tetéséhez.

Hamegközelítésünktisztánüzletijellegűvizsgálatlenne,azazamarketingtudomá-
nyokba ágyazódna, akkor olyan kérdéseket kellene feltennünk a kétnyelvű feliratok
kapcsán,mintpl.:

–Miatermék?
–Kiacélcsoport?Hogyanszegmentálhatóacélcsoportnyelviszempontból?
–Hogyansegítiazüzenetacélcsoportelérését?
–Miamarketingüzenetcélja?Például:azértékesítéstsegíti,vagyafogyasztókom-

fortjátkívánjanövelni?
–stb.

azüzletiantropológiaiésatisztánüzletimegközelítésközöttnéhányfontoskülönbsé-
get látunk, amely jelen kutatásban is szerepet játszik. a legfontosabbnak tartott
különbség a kulturális antropológiából átvett reflexivitás szempontja. Míg az üzleti
tudományokmegközelítéseszerintagazdaságiszereplőkviselkedéseaprofitmaxima-
lizáláselvárásábóllevezethető,addigmi,antropológusokfontosnaktartjukagazdasági
szereplőkgondolkodásánakmegértését,mertaztvéljük,hogyagondolatok,vélekedé-
sekalakítjákaviselkedést.akétnyelvűfeliratokesetébentehátnemegyszerűenaza
kérdés, hogy az adott célcsoport elérését/fogyasztói elégedettségét stb. segíti-e egy
tábla,hanemhogymitgondolerrőlazavállalkozó,akiatáblátkihelyezi,milyenszem-
pontokalapjándöntegytáblakihelyezéséről,vagyegymeglévőtáblakétnyelvűsítésé-
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ről,éskésőbbmilyenmechanizmusokonkeresztülfogatáblakihelyezésmegvalósulni.
amifőkutatásikérdéseinkezértígyszólnak:

–Milyennyelvhasználatifogyasztóicsoportokkülönböztethetőkmegahelyiválasz-
adókszerint;

–amegkérdezettszerintjóttesz-eazüzletnekakét-vagytöbbnyelvűség,és(akár
igen,akárnem)

–milyenmechanizmusokonkeresztüljelentkezikezahatás;
–végül,hogyankerülnekkiahelyükreafeliratok.

Miveljelensorokíróiismagyarországivagyhatárontúlimagyarkutatók,ezértelőzetes
ismereteink / szakirodalmi olvasmányaink nekünk is a kisebbségtudomány/nyelvi
jogoktémaköréheztartozik.jelenkutatássoránazonbanakisebbségtudományiszem-
pontokatnemtudtukhasznosítani,mertavizsgálatfókuszábanakétországegymás-
hozátjáróturistái,látogatóiálltak.Például,aprojektegyikbeavatkozásihelyszínén,a
magyarországi sárospatakon de facto nincs szlovák kisebbség, ezért ott kisebbségi
nyelvhasználatrólnemlehetbeszélni.avárosvezetésemégiskifejezettenkérte,hogy
anövekvőszlovákiai(szlovákanyanyelvű)idegenforgalommiattavárosturisztikaicél-
pontjait két nyelven,magyarul és szlovákul táblázzuk ki, jelenprojekt kereténbelül.
ennekabeavatkozásnakazigényfelméréséhezéshatásvizsgálatáhozakisebbségtu-
dományiszakirodalmikeretnemadottvolna fogódzót–azüzleti tudományok,köze-
lebbrőlazüzletiantropológiaviszontigen.

amipedigazönreflexivitást illeti,fontosnaktartjukasaját,kutatássaléskétnyelvű
táblákkalkapcsolatoselőzetesvéleményünketistisztázni.nemhiszünkatudományos
objektivitásban,hiszenatudománytisemberekcsinálják,aminembaj,defontostisz-
tázni,hogymiazanézőpont,amelyalapjánazadottvéleménykialakul.Fontosnaktar-
tottukezértakutatáselejéntisztázni,hogymiavárakozásunk,mitgondolunkakét-
nyelvűtáblákrólszlovákiábanésMagyarországon.

előzetesvárakozásainkaterepről

egyantropológiaiterepmunkanemlenneteljesaterepbemutatásanélkül.amiese-
tünkben a „terep” a kelet-szlovák–magyar határszakasz tábláit, feliratait jelenti. a
jelenlegigyakorlatmegértéséhezegykicsitmesszirőlindulunk,bemutatvaegytérség-
belikörképet.

a balkán-félsziget országain végigszaladva észak felé azt látjuk, hogy jószerivel
ahány ház, annyi szokás, országonként eltérő kétnyelvű gyakorlat figyelhető meg.
Görögországbanpéldául,aholagörögábécéismereteazidetévedőkülföldiekrészéről
nemáltalános,azagyakorlat,hogyalegtöbbfeliratangolulisolvasható.eztermésze-
tesenazírásképentúlrészbenazegykoribritdominanciávalismagyarázható.aszom-
szédos bulgáriában vagy szerbiában hasonló a helyzet, a cirill betű ismerete más
országok látogatói számáranemnyilvánvaló, ezért ott is általánosnakmondhatóka
kétnyelvű,pontosabbanegynyelvű,dekétábécészerintleírtfeliratok(szerbül:latinica,
cirillica).érdekes,hogybárazalbáníráslatinbetűs,alegtöbbközérdekűfeliratmagya-
rázatot is kap (pl.: Kentar/Center), mert (helyi értelmezés szerint) az albán nyelv
másoknaknemérthető.ezekenkívülléteznekkisebbséginyelvhasználatifeliratokis,
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pl. a multietnikus vajdaságban előfordulnak szerb cirill/latin/magyar/német/horvát
nyelvűtáblákis.romániábankülönösenügyelnekarra,hogyakülönbözőnyelvűfelira-
tokbetűmérete,tipográfiaikinézeteegyenlőlegyen(bársorrendbenmindigazállam-
nyelvazelső).

aztgondolnánk,hogyamagyarésszlovákgyakorlatezekhezhasonló,deeznincsígy.
azalbánvagygöröggyakorlattalszembenpl.egyiknyelvsemgondoljaazt,hogykicsiés
érthetetlennyelvlenne,amelyetangolulkellenefeliratozni.ezamagyarnyelvesetében
anakronisztikus,amikorméganagyvárosokmellettimallokatiscsakegynyelvű(magyar)
kifejezésalapjántalálhatjamegazautós.akifejezés(bevásárlóközpont)egykülföldinek
nyilvánnemmondsemmit,báregybevásárlókocsipiktogramolykoroldjaeztadilemmát.
akülföldiekszámáraérthetetlentábláinkközülazegyikszemélyeskedvencemegynyír-
bátorikörforgalomútjelzőtáblája,amelyakihajtásbaneztírja:„országhatár”.

ami a kisebbségi nyelvhasználatot illeti, a hivatalos (public) gyakorlat mindkét
országbanjószerivelcsakahelységnévtáblákraszűkítileakisebbségifeliratokat,ám
aromángyakorlattalszembenittnemazállamnyelvvelmegegyezőméretben,hanem
a tőtábla alatt, kisebb méretben, megkülönböztető színnel (Magyarországon zöld,
szlovákiábankékalaponfehér),mintegymagyarázófeliratként,gyengébbekkedvéért
tüntetifelahelyikisebbségitelepülésnevet.Mindezekalapján,aterepmunkaelejénaz
azérzésünklehetett,hogymindkétországbanfontosnaktartjákazanyanyelvvédelmét,
fontosabbnak,mintazidelátogatókülföldiekkelkapcsolatosgördülékenykommuniká-
ciótvagyakisebbséginyelvhasználatpozitívdiszkriminációját.

Terepmunkaközbenazonbanmeglepvetapasztaltuk,hogyazüzletifeliratokeseté-
ben,amindennapokbannemérvényesülazanyanyelvidominancia.Kifejezettenjelen-
tősatöbbnyelvűség,ésfőlegazangolnyelvjelenléte–amitsemegyhivatalos,nemzeti
nyelvpolitikai szándék, sem pedig egykori félgyarmati múlt nem magyaráz, mint pl.
albániavagyGörögországesetében.2

3.akutatásról

nyelvitájkép-kutatásunk2018nyaránzajlott.akutatássoránterepmunkaeszközöket
használtunkamagyar–szlovákhatárrégióvendéglátói,szálláshely-szolgáltatóiésturiz-
mushozkapcsolódóüzleteikörében.Kérdéslehetazolvasóelőtt,hogymiértvoltszük-
ségegyáltalánszemélyesterepmunkára,miértnemvolteléganyelvitájképetgoogle
streetviewalkalmazásbólkinézni,esetlegegyalkalmasmotorralgyűjtenianyelvitáj-

2 azeurostat2016-osadataialapjánMagyarországona25–34évesek40százaléka,a35–
54évesekközel60százaléka,az55–64éveseknekpedigaháromnegyedenembeszélegy
idegennyelvetsem.ugyanezekazarányokszlovákiábancsupán8,13és14százalék.noha
arról, hogymilyen nyelveket beszélnek az egyes országokban, nem állnak rendelkezésre
pontos statisztikák, az iskolai nyelvtanulással kapcsolatban elmondható, hogy míg
szlovákiában a diákok 99 százaléka tanul angolul és 59 százalékuk németül, addig
Magyarországangolnyelvtanulásvonatkozásábanazegyiklegutolsóeurópaiország:adiá-
kok84százalékatanulangolul,továbbácsak46százalékanémetül,amitöbbmint10szá-
zalékpontoslemaradásszlovákiáhozképestmindkétnyelvesetén.(Forrás:eurostat2016)
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kép-statisztikákat.nos,akérdezőbiztosokakülső(utcai)feliratokmechanikusrögzíté-
séntúlmás,szinténfontosmunkarészeketvégeztekmég,akövetkezőket:

1. a kérdezőbiztosokelőször ismegnézték, le is fotóztákésértelmeztéka külső
(azaz homlokzati, kirakati) feliratokat; ez az a munkarész, amelyet akár egy online
motoriseltudnavégezni.

2.ezutánbementek,ésbeltéri(azazbelső)feliratokat,pl.azárlapotvizsgáltákmeg,
szinténtöbbnyelvűségszempontjából.

3.Majdszóbaelegyedtekakiszolgálószemélyzettel,aminekkeretébenrésztvevő
megfigyeléstvégeztek:különbözőhelyzetekbenkülönbözőidegennyelvekenpróbálkoz-
tak. a terepmunkát végző csapat tagjai között voltmagyar, ukrán–szlovák és orosz
anyanyelvű.

4.engedélytkérteknéhánybeltérifotókészítésére,majd
5.Hamódnyíltrá,egyegyszerűigényfelmérőkérdéssortisvégigkérdeztek,struktu-

ráltinterjúkeretében.
6.végül,a látogatásutánakérdezőbiztosok rögzítettékbenyomásukatahelyről,

közteolyankvázikeményadatokatis,mintazüzletbecsültalapterülete,ésolyannehe-
zenmegfoghatójelenségetis,mintahelypresztízse.

aterepmunkaszűkebbenahatárrégiókeletirészébenkerültmegvalósításra,észak-és
Kelet-borsod-abaúj-zemplén megyében (Putnoki, edelényi, szikszói, encsi, Gömrői,
sátoraljaújhelyi, sárospataki, Tokaji, szerencsi járások), továbbá anyugat- ésKelet-
Kassaikerületben (Gölnicbányai/Gelnica, iglói/spišskánováves,rozsnyói/rožňava,
nagymihályi/Michalovce,szobránci/sobrance,Tőketerebesi/Trebišovkistérségekben),
illetvearégiónagyvárosaiban.2018.június21.ésjúnius31.között,összesenhéttur-
nusbanlátogattunkmegösszesen231üzlethelyiséget,ezenbelül90-etszlovákiában
és141-etahatárrégiómagyaroldalán.

Kutatásunksoránmindkétországesetébenagazdaságiágazatonbelülaturizmusrafóku-
száltunk,ésabennemegjelenő többnyelvűségremintgazdaságierőforrásra.a turisták
által látogatott térségek, települések, turisztikai desztinációk esetén elsősorban a szol-
gáltatóegységekenbelül próbáltuk feltérképezni a különböző nyelvek használatát.nem
voltcélunktehátmásszektorokban,színterekenmegjelenőtöbbnyelvűségvizsgálata,ám
bizonyos esetekben az összkép bemutatásához ezt sem hagyhattuk figyelmen kívül.
szlovákiábanamagyarságautochton/őshonoskisebbség,éppenezértamagyaroklakta
településekentermészetesnekvehetjükamagyarnyelvközterekenvalómegjelenését.

4.eredmények

jelentanulmányegyszlovák–magyarhatáronátnyúló,kétnyelvűséggelfoglalkozópro-
jektkutatásieredményeialapjánkészült.aprojektcélcsoportjaia turisztika,szállás,
vendéglátás területén dolgozó vállalkozások, a kutatási kérdés pedig az volt, hogy
miként lehetne szlovákiát komfortosabbá tenni nyelvi szempontból az odalátogató
magyarvendégekszámáraésviceversa.akutatásokkeretébenegy100-100elemű,
célcsoportba tartozó vállalkozást felölelő nyelvitájkép-kutatás valósult meg, amelyet
résztvevőmegfigyeléséskvalitatívinterjúsorozategészítettki,illetveegypilotbeavat-
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kozás(kétnyelvűtáblák,étlapokkihelyezése)kapcsánpedig280fős,alapvetőenatáb-
lakihelyezéshatásosságátmérőadatfelvételkészült.

akutatásoknakvolthárommeglepő,előrenemvárttapasztalatuk.

azegyiknemvárttapasztalat,hogyakétnyelvűség(értsd:szlovák–magyarkétnyelvű-
ség)defactonincsjelenatérségben.Korábbimegérzéseink,terepbejárásaink,úgylát-
szikmegtévesztettek:areprezentatívmintaadataialapjánúgytűnik,hogyakelet-szlo-
vák–magyarhatárrégióbanaturisztika,szállás,vendéglátásfőbbhelyeinaHu/sKkét-
nyelvűfeliratokarányaaz5%-otisaligériel.

1. ábra. afeliratoknyelveiakétországhatárvidékén

az5%körüliHu/sKkétnyelvűüzletifeliratokarányanemcsakakétországba,plánea
kéthatártérségbeirányulóHu/sKidegenforgalomarányainálalacsonyabb,dehelyen-
kéntésidőnkéntahelyiszlovákiaimagyar/magyarországiszlováknépességarányánál
isalacsonyabb.

Másiknemvárt tapasztalatunkazangolnyelvi feliratokkiugróanmagasarányavolt:
25%-nyi angol nyelvi feliratot észleltünk (a külső feliratokban). amagas arányt nem
csakatörténelmihagyományoknemindokolják(atérségnemvoltbritgyarmat,sosem
voltakjelentőskulturáliskapcsolataközép-európaiésangolszászországokközött),de
atérségbelátogatóangolanyanyelvűidegenforgalomsem.

azangolnyelvtérhódításáterősítettemegarésztvevőmegfigyeléseredményeis.
azthittük,hogynagyonfelkészültenvágunkbeleakutatásba,amikorolyankérde-

zőbiztosokatsikerültKárpátaljáróltoborozni,akikközöttvoltmagyar,szlovák+ukránés
oroszanyanyelvűegyaránt.akérdezőbiztosokatarrabiztattuk,hogyazegyeskommu-
nikációsszituációkban igyekezzenekazanyanyelvüketmint idegennyelvethasználni
(természetesenkülönösenaszlovákotMagyarországonésviceversa).

avalóságbanazonbanakommunikációnemtörtszlovákvagytörtmagyarnyelven
folyttovább,hanemtöbbnyiretörtangolsággal.ennektöbbokaisvan–lásdkésőbb.
amitazonbankövetkeztetéskéntlevonhatunk,akövetkező:mindkétországsokattesz
asajátanyanyelvevédelméértésápolásáért.Haazonbannem tesznek lépéseketa
szomszéd ország nyelvének ápolásáért is, akkor a két szomszédos ország lakosai
előbb-utóbbangolulfognakkommunikálniegymásközött.
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aharmadiktapasztalat,amelyrenemvoltunkelőrefelkészülve,egynonverbáliskom-
munikációrautal:apénzre.akétországeltérőpénznemethasznál,Magyarországa
forintot,szlovákiapedigazeurót.anyelvenkívülakomfortérzetetazisjavíthatja,hogy
azénpénzemelfogadható,vagynemiscsakelfogadott,deétlapon,feliratbanismeg-
jelentett,egyenrangúpénzahelyipénzzel.azanyanyelvmintájáraeztakomfortérzést
egyújfogalommalneveztükel:anyapénz. anyapénzapénznem,amelybenleginkább
otthonosantudokgondolkodni,érzemaszámokértékét,azonnalmegtudomállapíta-
ni,hogyszámomramidrágaésmiolcsó.

2. ábra. anyapénzkülföldön:azárakmegjelenítéseahazaiésvendégpénznemben

délkelet-szlovákiaimintánkbanzérusközelia forint,mígMagyarországon jelentősaz
eurómegjelenítéseírásbanazárakban(kirakatokban,étlaponvagybelsőfeliratokban).
errőlegyelőrenemtudunktöbbetmondani: izgalmaskérdés, többtovábbikutatható
kérdéstfelvet.

ronthatja-eakétnyelvűségazüzletikilátásainkat?

akutatásikérdéseinkrevisszatérve,kutatásunkközéppontjábanazállt: segíthetik-e,
ésmilyenmechanizmusokonkeresztülakétnyelvűfeliratokahatáronátnyúlóidegen-
forgalomnövekedését.

akérdésvizsgálatáhozelőszörszembekellettnéznünkegymásikkérdéssel:ronthatja-e
együzletkilátásait,haamagyaronkívülaszlováknyelvetismegjelenítüzletikommu-
nikációjábanMagyarországon (és vice versa). ezakérdés végső soronanacionaliz-
mus,illetveaxenofóbia(idegengyűlölet,azazjelenesetbenakétnyelvi/etnikaicsoport
egymássalszembeninegatívérzései)kérdéséheznyúlikvissza.Hajelentősaxenofóbia
(nacionalizmus)egytérségben,akkorérthetőlenne,haegyidegenforgalmivállalkozó,
példáulegyétteremtulajdonosaattóltarthat,hogyaszomszédországnyelvéneknyil-
vánosmegjelenítésévelahazaifogyasztóikörétvagyannakegyrészétveszíthetiel.

a térségbelinagymintásnacionalizmus-és idegenellenesség-kutatások jobbáraa
szlovákésmagyarközösségegymás irántiellenszenvénektartóscsökkenésérőlszá-
molnakbe,különösenakétországeu-csatlakozásaóta.Különösenaschengenihatá-
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rokmegnyitásaótadinamikusannövekszikakétországközöttiszemélyforgalom,ami
hozzájárulhatottaszemélyesjótapasztalatokerősödéséhez.

Különösenbeszédesekegy2016-ban,szlovákiaimagyaranyanyelvűkisebbséghez
tartozófiatalokrafókuszálókutatásadatai:

3. ábra. Xenofóbiaaszlovákiaimagyarfiatalokkörében

Forrás:MozaiK,MagyarifjúságKutatás2016
http://www.ujnemzedek.hu/sites/default/files/atoms/files/magyar_ifjusag_kutatas_2016_gyor
sjelentes_a_karpat-medencei_fiatalokrol.pdf

azábránlátható,hogyaszlovákiaimagyarfiatalokkörébenazidegenellenesség(for-
díthatnánk talán bizalmatlanságnak is) általábanmindenkivel szemben elégmagas
értékű, beleértve a „piréz” népcsoportot is, amely egy kontrollváltozóként használt,
kitalált nép. Két etnikai csoportmegítélése viszont pozitív, a saját (tehát szlovákiai
magyar)ésaszlovák.akutatásieredménypozitívüzeneteamikutatásunkszempont-
jából az, hogy ezek szerint amakroadatok alapján a szlovák–magyar viszonyt üzleti
szempontbólnembefolyásoljáknegatívanakétnyelvűfeliratok:példánkbanavendég-
lősnemfogvendégeketelveszíteniazért,mertkétnyelvűfeliratokathelyezel.

Kutatásunksoránrésztvevőmegfigyelésselvizsgáltukaverbáliskommunikációalaku-
lását:hogyanhasználjukazidegennyelvet,amásikországnyelvétélőszóban?

Kérdezőbiztosaink,akikközöttvoltszlovák,ukrán,oroszésmagyaranyanyelvűis,
ketteséveljártak.aztafeladatotkapták,hogyahollehetséges,igyekezzenekamásik
országnyelvénkommunikációtkezdeményezni.Kérdezőbiztosainkönreflexívmódon,a
kommunikációsszituációvalkapcsolatosérzéseikreiskitértekterepmunka-beszámoló-
ikban.abeszámolókbólazderültki,hogyezafeladatszámukrarendkívülmegterhelő
volt,akövetkezőérzéseikmiatt:

 
 

 
  

 

12 Hires-lászló kornélia – Horzsa Gergely – letenyei lászló
Fó
ru

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
4,
s
om

or
ja



–gyakrantartottakattól,hogynemfogjákőketmegérteni(Magyarországonszlová-
kulésviceversa);

–méggyakrabbanarrólszámoltakbe,hogyúgyérezték,egyfajtaudvariatlanság,
sőttaláninzultuslennearészükről,hanemaszlováknyelvetvennékelőszlovákiában
(ésviceversa),holottazt isbeszélik,vagy legalábbiskettejükközülazegyikbeszéli.
számukra az lett volna természetes, hogy ha kettejük közül az egyik beszéli a helyi
országnyelvet,akkorbeszéljen(tolmácsoljon)ő;

–másfelőlviszontazisfrusztráltaőket,harosszmagyarsággal/szlováksággalkel-
lettvolnabeszélni,ezértakármelyiknyelvenis,demindigazanyanyelvűkérdezőbiztos
kommunikált az adott helyen, illetve ha nyelvet váltottak, akkor a társa vette át a
beszélgetésfonalát;

–attólviszontnemtartottak,hogyőketinzultusérnéamiatt,habármelyiknyelven
beszélnek.azoroszanyanyelvűkérdezőbiztosszámoltbeilyenérzésről,illetveszórvá-
nyosanjelentmegegyezzelkapcsolatosfélelemérzésakérdezőbiztosokban,denem
nyertigazolást.

asajátérzéseikkelszembenakérdezőbiztosokaválaszadókérzéseitnemismerhet-
ték,csakaviselkedésüketfigyelhettékmeg.Megfigyelésük így isérdekes:aztvették
észre,hogymindmagyar,mindszlovákoldalonakkorveszielőszívesenazeladó/pin-
cérstb.az idegennyelvet,haazt jól,már-márkitűnőenbeszéli. Többválaszadóúgy
fogalmazott(aterepmunka-beszámolókszerint),hogytudamásiknyelven,denemjól,
ésnemakarja,hogykinevessék.Gyakori,hogymegérti,deválaszolnimárnemtudaz
idegen nyelven. Összességében: azt figyelték meg, hogy amikor valaki csak kicsit
beszéli(töri)aszomszédországnyelvét,akkornemszívesenhasználja.aztörtszlovák
éstörtmagyarhasználatahelyettviszontgyakranvettékelőatörtangolt,amelyetszin-
tén nagyon kevesen beszéltek jól. Úgy látszik, ebben a térségben az angolt törve
beszélnikevésbéfrusztráló,mintahelyinyelveket.

Összefoglalva:amásikországnyelvénvalóélőszavaskommunikációsokszornehéz-
kes.enneknemxenofóbiaazoka(aszlovák-,illetvemagyarellenességeltűnőbenvan),
hanemmásfélelmek,frusztrációk:nemfognakmegérteni,udvariatlannakfognaktar-
tani,kinevetnek.akövetkeztetésünkhasonló,mintafeliratokalapján:haakétország
nemteszerőfeszítéseketaszomszédországnyelvénekerősítéséért,akkorapolgárai
valószínűlegelsősorbanangolulfognakkommunikálniegymásközött.

Gondot jelent, hogy nemalakultak ki általános kulturálisminták a többnyelvűüzleti
kommunikációra,amimindavásárlókban,mindazeladókbanzavart,frusztrációtokoz-
hat.egyszerpéldáulbarcelonábanjárvaegykatalánismerősünkelmagyarázta,hogya
többnyelvűvárosbanafőszabályszerintmindigavevőnyelvéhezigazodikakommuni-
káció:hakatalánul,spanyolulvagyangolulkérünkvalamitaboltban,azeladóigyekszik
az adott nyelven válaszolni. itt, a kelet-szlovák–magyar határtérségben nincsenek
ehhezhasonlóegyszerűszabályok.

az eddigiek alapjánmegállapíthattuk, hogy a többnyelvűség – nemárt az üzletnek.
nem jelentősaszlovák/magyar idegengyűlölet,ezértnemvalószínű,hogysokan fel-
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húznákazorrukategy-egykétnyelvűfeliratláttánbármelyországban,élőszóbanpedig
azidegennyelvűkommunikációugyannehézkes,ámüzletilegnemártalmas.devajon
jóttesz-eakétnyelvűségazüzletnek?Lehetreálisanüzletihasznotremélniakétnyelvű
feliratokelhelyezésétőlaturisztikaidesztinációkban?

akétnyelvűség–szexi!

eztakérdéstkétadatfelvételalapjánkérdeztük.azelsőakérdezőbiztosokmegérzése
volt:terepbejárásuksorántöbbszempontszerintrögzítettékbenyomásaikatahelyek-
ről,ezekközöttvoltakkézzelfoghatóbbszempontok(pl.becsültnégyzetméter)éskép-
lékenyebbérzések(pl.milyenmagasahelypresztízse).azeredményeketazalábbigra-
fikonfoglaljaössze:

4. ábra. atöbbnyelvűésegynyelvűfelirattalrendelkezőszállás,vendéglátás,turisztikai
célpontokmegítéléseakérdezőbiztosokvéleményealapján

azábránjóllátható,hogyatöbbnyelvűhelyekkivételnélküljobbanteljesítenek,mint
azegynyelvűek:többkülföldilátogatótvonzanak,jobbminőségűszolgáltatásokatnyúj-
tanak,magasabbpresztízstsugallnakstb.ezazeredménynemmeglepő:akiatérsé-
get ismeri, tudja, hogy az újabb, korszerűbb, fancy helyek egyúttal többnyelvűek is.
Példakéntmutatunkkéthonlapot,mindkettőegy-egyidegenforgalmivállalkozáshon-
lapja,amelyekegyazontelepülésenműködnek.akéthonlapközöttistílus-éspresztízs-
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belikülönbségkb.az,amitakérdezőbiztosainkabejártterületenakétszerszázelemű
mintánistapasztaltak.

5. ábra. illusztráció:egykétnyelvűésegyegynyelvűidegenforgalmivállalkozáshonlapja

azegynyelvű(kicsitprovinciális,vidékies)éstöbbnyelvű(fancy,korszerű,divatos)érzé-
sekközöttikülönbség,mitafentiképillusztrál,mindenbizonnyalüzletielőnnyelisjár
–gondoltukmi.demitgondolnakrólaavállalkozók?akérdésmegválaszolásához–
megkérdeztükavállalkozásokképviselőit,ugyanennekanyelvitájképeskutatásnaka
keretében.akérdésszándékosanegyszerűvolt:Önszerintakétnyelvűségjótteszaz
üzletnek?

Mint a 6. ábrán látható, a stakeholderek (szállás, vendéglátás, turisztikai célpontok
vezetői/dolgozói)többnyireerősenegyetértenekazzal,hogyatöbbnyelvűségjótteszaz
üzletnek.

vanazonbanegymagyarországiválaszadó,akiszerintakétnyelvűségnemjavítana
azőüzletén.visszakerestükazadatbázisunkban,hogymilyenvállalkozásrólvanszó.
nos,amagyarázatittsemaxenofóbia:egyolyanfalusivendéglátóhelyrőlvanszó,ahol
semaszlovákkisebbség,semazidegenforgalomnemjelentős.
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6. ábra. Önszerintakétnyelvűségjótteszazüzletnek?–vállalkozókválaszai

egyharmadikmegközelítésben,apilotprojektbeavatkozáshozkapcsolódóanmegkér-
deztünk280helyijárókelőt,alapvetőenakihelyezetttáblákkalkapcsolatban,demel-
leslegugyaneztakérdéstnekikisfeltettük.amintanemalakosságra,hanemakihe-
lyezetttáblákranézvereprezentatív:

7. ábra. akétnyelvűségjótteszazüzletnek?járókelőkvéleménye,5fokúskálánmérve
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a járókelőket két alkalommal szólítottákmeg a kérdezőbiztosok, a tábla kihelyezés
előttésután.

azábránlátható,hogyazemberekáltalánosságbanegyetértenekazzal,hogyakét-
nyelvű táblák jót tesznek az üzletnek (4,03 és 3,73 átlag szlovákiában és
Magyarországon);haazonbanlátnakisegyilyenkétnyelvűtáblát,akkorasajátbenyo-
másukalapjánjóvalmarkánsabbezapozitívvélemény(4,15és4,21érték).ebbőlaz
következik,hogyahatártérséglátogatói,lakosaiésvállalkozóiakkorértékelikigazána
kétnyelvűtáblákat–havannak.

amultinacionálisüzletigyakorlat

amikorakutatástmegkezdtük,azvoltazelőfeltevésünk,hogyakétnyelvűségetanagy
(multinacionális,globális)kiskereskedelmivállalatokvalósítjákmegalegkönnyebben.
Meglepődtünk, hogy amultikereskedők tulajdonképpen úgy viselkednek, mintha az
országhatárontúlnemlenneélet.

8. ábra. aTescoGlobalMagyarországhonlapjánakáruházkeresőszolgáltatása

azábraegykísérleteredményétmutatja.Hahelymeghatározásunkszerintaszlovák
határ mellett, Tornyosnémetiben vagyunk, és megkérjük a keresőt, hogy mutasson
közeliTescoáruházakat,akkorafentitalálatilistátadja.érdekes,hogymégabudapes-
tiáruházakat is figyelmünkbeajánljaakereső (248km),míga legközelebbi, kassai
Tescoáruházatnem(18km).egyelőrenemtudjuk,hogymiennekazanomáliánakaz
oka,detény,hogyaglobálisláncokalapvetőenbelföldrekorlátozzákacélcsoportelé-
résierőfeszítéseiket.
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9. ábra. aTescoáruházakhonlapja

Meglepődvevettükészrepéldául,hogyaTescoáruházhonlapjaegynyelvű.emlékszik
mégráazolvasó,hogymitírtunkazegynyelvűvállalkozásokról,általánosságban:ala-
csonypresztízsű,kevéssékorszerű,kevéssétrendi,jellemzőenfalusi.Meglepővoltszá-
munkra,hogyéppegyilyenglobális,nemzetközicég,amelynyilvánjelentősmarketing-
költségvetésseldolgozik,szinténebbenakategóriábantalálható.Kivételtcsakazon-
linebevásárlófelületjelent,amelymagyar–angolilletveszlovák–angolkétnyelvű,deide
csakazalátogatójutel,akieltudjaolvasniamagyarmenüpontot:onlinebevásárlás.

aTescoestenemegyedi,atöbbiáltalunkvizsgáltáruházlánc(auchan,Kaufland,Lidl,
billa,PennyMarket,Coop,Cba)hasonlóüzletpolitikátfolytat.

egymásikáruházkutatásiosztályávalfolytatottinterjúnksoránkiderült,hogypl.az
ún.kasszafelméréseksoráncsakazadottországirányítószámaittudjakezelniarend-
szer (pl.Magyarországon a 4-jegyűeket). a külföldi vásárlókra tehát nem terjed ki a
kasszafelmérés.vanolyanáruház,aholbizonyosidőszakokbanakasszafelmérésada-
tainak30-40%-amissing,azazérvénytelen.vélhetőentöbbségükbenkülföldivásárlók.
Meglepő,hogya kiskereskedelmi láncokmarketingkutatása, pláneamarketingkom-
munikációignorálegyilyenjelentősfogyasztóicsoportot.

Hogyantovább?

akulturálisantropológiaegyikfontosirányzatavoltaz1930-asévekbenazún.akció-
antropológia,amelyamagasanképzettfehérbőrűantropológusokmoráliskihívásának
tekintette,hogynecsakkutassa,hanemlehetőségeihezmértensegítseisazalacso-
nyabbiskolaivégzettségűésmásbőrszínemiatthátrányoshelyzetbekerülőtársadalmi
csoportokat.

azakcióantropológiaszéphagyományátébresztettefeljelenegyüttműködés,ami-
koraCorvinusegyetemoktatóiéscivilszférábólérkezőszlovákiaipartnereegyolyan
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akciótfogalmazottmeg,amelytalánsegíthetiakétnyelvűszolgáltatásokkiteljesedését
ahatárrégióban:egykétnyelvűségethirdetőmatricáról vanszó,amelykiragasztható
azokraahelyekre,aholkétnyelvűszolgáltatásokérhetőkel.(amagyarországiváltozat-
banaszlováknyelvnagybetűs,amagyarfordításkisbetűsésviceversa).nemtitok,
hogyamatricaötletétakolozsvári igentessek.rooldal inspirálta,amelyerdély-szerte
térképeniskereshetővétetteamagyarlátogatókszámáraelérhető,komfortoshelyszí-
neket.Kitudja,talánidővelazegészKárpát-medenceszlováknyelvenelérhetőhelyszí-
nei iselérhetőklesznekegyhasonlótérképikeresővel,aszlovákokszámáraútmuta-
tástadvaamagyarhatármenti,vagyépp távolabbiolyanhelyszínekre,aholszlovák
nyelven iselérhetőszolgáltatásokvannak (pl.békésbenvagyavajdaságiPetrőczön,
erdélybenélesd,nagylakstb.),ésviceversaugyanezmagyarnyelven.

10. ábra. Kétnyelvűhelyekbejáratáraszántmatrica–szlovákiaiváltozat
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KornéLia Hires-LászLó—GerGeLy Horzsa—LászLó LeTenyei
biLinGuaLisM as a CoMMerCiaL inTeresT

Thequestionofmonolingual/multilingualinscriptionshadintheCarpathianbasin
longbeenasubjectofpoliticaldiscoursesonethnicminorities.We inHungary
hadforthemostpartfeltharmedbythelawsadverselyaffectinglanguageuseof
public inscriptions in slovakia, romania, the former yugoslavia, and, most
recently,inukraine.Thepoliticizationofthesubjectmadeitrarelypossibletopay
due attention to the economic aspects of the multilingual inscriptions. The
present study attempts to fill this gap: the fieldwork on the east side of the
slovak–Hungarian border region made it possible to measure the potential
economic significance of multilingual inscriptions from the point of view of
tourism. as a result of the study we found that 1) the multilingualism of the
examined shops providing tourist services or venues of hospitality industry is
associated with higher prestige, and higher presumptive incomes, and, 2) the
stores where the salespersons do not use the language of the neighbouring
countriestypicallycommunicatewiththeenteringguests inenglish. ingeneral,
the lack of openness toward the neighbouring language generally results in
pushingbothlocallanguagesintothebackground.
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ÖLLÖs LászLó
abársonyosforradalomelsőmagyar

dokumentumai1

LászLó ÖLLÖs
Hungariandocumentsofthevelvetrevolution

indexingTerms:revolution,dictatorship,politicalsystem,elections,constitutionality

a november 18-án éppenmegalakulófélben lévő FüggetlenMagyar Kezdeményezés
hírt véveaprágaidiáktüntetésekről,nyomban tiltakozika rendőribrutalitásrólellen.
Követeli„abeavatkozáselrendelőinekfelelősségrevonását,–valamint–aletartózta-
tottakazonnaliszabadonbocsátását”.Fontoskitétel,hogyelsőhelyenköveteli„atör-
téntek politikai konzekvenciáinak levonását”. ez a követelés ugyanis nemcsak jogi
következményekkel jár, hanem már politikai változásokat is feltételez. a Független
MagyarKezdeményezéselsőcéljaazvolt,hogyaszlovákiaimagyaroknakbekellkap-
csolódniukarendszerváltásfolyamatába,segítveafolyamatotannakmindenszintjén,
hiszenezakorszakkihívása.ezalattazországégészétértette,deegybenfontosnak
tartottaarendszerváltástaszlovákiaimagyarokkörében.szlovákiábanelsőkéntköve-
telnekaszabadválasztásokatésdemokratikusalkotmányt.2 akommunistapártvezető
szerepének törlése az alkotmányból, valamint a szabad választások követelése a
november26-ánPozsonybanaszlováknemzetiFelkelés terén tartott tüntetésenaz
FMK-tképviselőGrendelLajosbeszédébenelhangzik.3

„aFüggetlenMagyarKezdeményezéstagadmindentotalitáriusideológiát.”eztszö-
gezileaFüggetlenMagyarKezdeményezéselvinyilatkozata.azFMKtöbbpártrendsze-
rű demokráciát, a hatalom hármasmegosztását, a kisebbségek jogainak védelmét,
piacgazdaságot,társadalmiönszerveződéstésönigazgatást(többekközöttakisebbsé-
gekszámárais),azideológiaialávetettségmegszűntetéséttűzikicéljául.4

1 atanulmányegyesrészeielhangzottakaFórumKisebbségkutatóintézetésaTársadalom-
tudományiKutatóközpontKisebbségkutató intézete szervezésében2019. október3-ána
magyarpolitikaiérdekképviselet1989-tőlnapjainkigcímmelmegtartottkonferencián.

2 aFüggetlenMagyarKezdeményezésnyilatkozata(1989.november20.)Szabad Kapacitás,
1989/1.

3 GrendelLajosbeszéde.uo.
4 a Független Magyar Kezdeményezés elvi nyilatkozata. (1989. november 24.) Szabad

Kapacitás,1989/1.
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aprogramdokumentumrészletesenfoglalkozikanemzetikisebbségekkérdésköré-
vel. enneksarokpontjait azalábbielvekalkotják:anemzeti kisebbségekproblémáit
csakademokráciaoldhatjameg,anemzetikisebbségekállamalkotók,anemzeteket
ésnemzetikisebbségeketkollektívjogokilletikmeg,ámanemzetihovatartozásembe-
rijog,ígyejogokmindenegyesegyéntmegilletnek,valamintszükségesegynemzetközi
kisebbségvédelmirendszerlétrehozása.5

a Független Magyar Kezdeményezés elő dokumentumai hatással vannak a
nyilvánosságazerőszakellen(vPn)november25-énmegjelentprogramnyilatkozatá-
ra. a programnyilatkozat 13 pontba sorolja céljait, és a rendszerváltás több lépése
tekintetébenjólláthatóahasonlóság.anemzetikisebbségekkérdésébenpedigaprog-
ramnyilatkozat11.pontjaazalábbimegfogalmazásttartalmazza:„Követeljükacsehek
ésaszlovákokkövetkezetesendemokratikusföderációját,ésanemzetikisebbségek
jogainakéshelyzeténektörvényesszabályozásáta teljeséstényleges jogegyenlőség
elve szerint.”6 a megfogalmazás egy nappal később Grendel Lajosnak a pozsonyi
tömegtüntetésenelmondott beszédében ismegjelenik.Grendel hozzáteszi: „Csupán
jogállambanlehetmeghatározniképviseletünkformáitahatalmiszervekben,követke-
zésképpenolyanintézményrendszerlétrehozásával,amelyszavatolnáaképviseletiés
végrehajtószervekútjánanemzetikisebbségekönigazgatását.”7

november21-énaMagyarTerületiszínházkomáromitársulatánaktagjaicsatlakoz-
nakaPrágaiszínművészetiakadémiaésaprágaiszínművészekfelhívásához,elítélve
akarhatalom17-i brutális beavatkozását, azonnalimunkabeszüntetést hirdetnekés
kijelentik,résztvesznekanovember27-iáltalánossztrájkban.

a november 22-énmegalakuló aMagyar diákszövetség szintén a forradalmat a
rendszerváltozásigelvinnikívánóerőkegyikévéválik.

ademokratikusMagyarKezdeményezésekTámogatóinaknyilatkozatamindenek-
előtt „az 1968-as események újraértékelését, az igazságtalanulmegbélyegzettek, a
máskéntgondolkodásukmiattvádlottakpadjárajuttatottakrehabilitálását”követeli.8

aFüggetlenMagyarKezdeményezésjanuár18-iprogramnyilatkozataegymásmel-
lettjelentiki,hogydemokratákvagyunk,ésmagyarokvagyunk.demokraták,mertigazi
demokráciaazegyénszabadságáraésdifferenciált politikai viszonyokraépülhet. és
magyarok,ugyanisa„csehszlovákiaimagyarságamagyarnemzetrésze.anemzethez
tartozásemberijog.MindencsehszlovákiaimagyarCsehszlovákiaegyenjogúpolgára,
tehátazállamalkotója”.Leszögezi,hogy„anacionalistademokrácianemdemokrácia.
emberi, polgári és nemzeti jogegyenlőség nélkül nincs demokrácia”.9 szorgalmazza

5 uo.
6 Szabad Kapacitás, 1989/2.
7 Szabad Kapacitás, 1989/1.
8 ademokratikusMagyarKezdeményezésekTámogatóinaknyilatkozata.Szabad Kapacitás,

1989/2.
9 aFüggetlenMagyarKezdeményezésprogramnyilatkozata.Szabadság és felelősség. A Ma -

gyar Polgári Párt programja. H.n.[Pozsony],KiadjaaMagyarPolgáriPártKözpontiirodája,
1992,109–110.p.
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Csehszlovákianemzetállamikoncepciójánakátértékelését,annakalkotmányjogikon-
zekvenciáivalegyütt.

akisebbségikérdésmegoldásafeltételezianemzetikisebbségekegyenjogúságát
biztosítótörvényeket.Célul tűzikianemzetikisebbségekkulturálisönrendelkezését,
ezenbelüloktatásügyükönkormányzatiságát.ugyanakkorszorgalmazzakisebbségek
képviseltétatelepülésiönkormányzatokban,bővítveazönkormányzatokhatásköreit.

azFMKahagyományosellenségképreépülőnemzetfelfogásmegváltoztatásátszor-
galmazza,ésegyolyannemzettudatkialakításáratörekszik,amelysajátpozitívértéke-
iben találja meg önazonosságának alapját. a program tehát egyfajta új nemzetkép
kialakításátkezdeményezi.(aforradalomutániévekbentöbbkonferenciaszervezésé-
velpróbálkozikvele.)azelv intézményeskifejeződésétacsehszlovákszövetségikor-
mányban létrehozandó multikulturális minisztériumban látja. a Független Magyar
Kezdeményezés az előző elv továbbgondolásával a nemzeti félelmek felszámolását
alapvetőfontosságúnaktartja.Továbbáazállamdecentralizálásátszeretné.valamint
ezzelösszefüggésbenolyanviszonykialakítását javasoljaaszomszédosországokkal,
amely révénaz államhatárok elveszítenékeddigi túlfokozott politikai jelentőségüket.
ugyanakkortudatosítja,hogyavalóbanhatékonykisebbségvédelmetcsakanemzeti
többségtudjabiztosítani.eztajogfelfogásábólkövetkezőenatöbbségkötelességének
tartja.10

egyikkulcsfontosságúcéljaatelepülésekténylegesönkormányzatainakhelyreállí-
tása. ennek részeként szorgalmazzaa helyi kisebbségek képviseletét a helyi önkor-
mányzatokban.amagyarokategyrésztarrahívjafel,hogymegfelelő jelölteketállítsa-
nakaszlováktöbbségűtelepüléseken,másrésztpedigarra,hogyamásnemzetiségű-
ekképviseletéttegyéklehetővéott,aholmagukvannaktöbbségben.apolgáritársada-
lom kialakításának szándéka jelenikmeg abban a javaslatban,mely szerint a helyi
problémáktisztázásáravitakörökethozzanaklétreapolgárok.

agazdasággalcélkéntapiacgazdaságmegteremtését,avállalkozóiszabadságot,a
tulajdonformák egyenjogúságát és a szociális biztonság megteremtését fogalmazza
meg a program. ugyanakkor 1990 januárjában a rendszerváltás megakasztásának
veszélye jelenikmeg.„szükségesatulajdonviszonyokéstulajdonosi jogoknyilvános-
ságelőttitisztázása,nehogyarégigazdaságibürokráciakorábbihatalmátmagántulaj-
donná alakítsa át.”11 Magyar célokat ismegfogalmaz a program, nevezetesen olyan
gazdasági szerveződések alapítását tartja fontosnak, amelyek képesek amagyarok
érdekeinekérvényesítéséreatulajdonváltásfolyamán.akorábbiidőszaktapasztalata-
iból kiindulvaa gazdaságátalakításánakolyanmódját szeretnéelérni, amelyiknem
rombolja,hanemépítiamagyaroktársadalmiszerkezetét.

Különfoglalkozikamagyarokszámárafontosmezőgazdasággal,céljáultűzvekiaz
újmezőgazdaságitermelőiformákbevezetését,beleértveahelyifeldolgozóipart.

akultúrával foglalkozó részakultúra ideológiaialávetettségénekmegszüntetését
követeli.aszlovákiaimagyarokszámáraazeurópáhozvaló felzárkózásthangoztatja,

10 aFüggetlenMagyarKezdeményezésprogramnyilatkozata.uo.110–113.p.
11 uo.
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azazazelmaradástkulturáliselmaradásnakistekinti.Leszögezianemzetikisebbsé-
gekkulturálisönigazgatásánakelvét.azönigazgatásoktatásügyirészéntúlmeghirdeti
amagyarokteljesoktatásirendszerénekkiépítését,azazafelsőoktatásintézményeit
is.Továbbá:alapítsákmegtudományosintézményeiket.

azegyházakkalfogalakozórészleszögezi,hogyazegyházaknakpolitikamentesek-
nekkelllenniük.aprogrambanmegjelenikahitoktatásszabadsága,azállamellenőr-
zésétbiztosítótörvényekeltörlése,azegyházakintézményrendszerénekújjászervezé-
se.akeresztényemberkapjavisszaméltóságát.ugyanakkorfontosnaktartjaamagyar
hívőkérdekeinekpolitikaiképviseletét.12

aszociálpolitikaterénaFüggetlenMagyarKezdeményezésalapelve,hogyazanyagi
biztonságmindenpolgáremberiméltóságánakalapja.ugyanakkoraztfeltételezi,hogy
„azországgazdaságihelyzetebeláthatóidőnbelülromlanifog.sokakéletszínvonala
csökken”.13 ezértmármagondolnikellarra,hogyanelőzhetőmegvéglegeslecsúszá-
suk.ehhezátfogószociálisbiztosításirendszertkelllétrehozniazújkörülményekközt.

ugyanakkoramagyarokvonatkozásábanhangsúlyozza,hogyamagyarlaktaterüle-
teklemaradásátmegkellszüntetni.alemaradásakommunistarendszernemzetiség-
politikájának következménye. elemei az alacsonyabb szakképzettségi szint, a kevés
munkahelyéssokingázó,valamintamagyaroktársadalmistruktúrájátmegbontóipar-
fejlesztés.ennekmegoldásáraszakértőicsoportoklétrehozásátjavasolja.

amozgalomjogfelfogásaafelvilágosodásliberálisszerződéselméletéreépül.azFMK
szerint„ajogazembertermészeteslétállapota.jogainknemazértvannak,mertazokat
másokadják,hanemmertlétezünk”.14 amozgalomjogállamotteremtene.aprogramfel-
soroljaajogállamfeltételeit,mindenekelőttalegfontosabbnaktartottemberiéspolgári
jogokat,majdkijelenti,hogyazállamotapolgárokhozzáklétresajátszabadságukésbiz-
tonságukvédelmében.Következésképpenamozgalomkorlátozniakarjaazállamköz-
pontihatalmát,éserősíteniahelyi,valamintterületiönkormányzatokat.

atovábbiakbananemzetikisebbségekkollektívjogainakelveszerepel,valaminta
nemzeti kisebbségek pozitív diszkriminációját biztosító törvény és az anyanyelvüket
egyenjogúsítónyelvtörvényelfogadása.

ugyanakkorfoglakozikabíróságokfüggetlenségénekkérdésével,leszögezve,hogy
mindenszintenelkellválasztaniőketatörvényhozóésvégrehajtóhatalomtól.aforra-
dalomfolyamatátjelziazalábbimegfogalmazás:„Mármaelkellkezdeniajárásibíró-
ságok és ügyészségek megtisztítását a pártállam elvtelen, korrupt kiszolgálóitól.”15
ugyanakkorjogászokbólállóbizottságokfelállításátkezdeményezi,amelyektanáccsal
szolgálhatnakaközéletdemokratizálásátérintőjogikérdésekben.a„jogottvan,ahol
jogotalakítópolgárokvannak”16 megfogalmazásjelzi,hogyamozgalomazátalakulás
sikeréneklegfőbbzálogátapolgárokemetörekvésébenlátja.ugyanakkorjelzi,hogya

12 i.m.113–114.p.
13 i.m.114–115.p.
14 i.m.115.p
15 uo.
16 i.m.116.p.
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törvényekmégarégiek,ahatalmistruktúrafelemás,sezazilyentörekvéstakadályoz-
nifogja.Tehátelejétőlfogvatudatosította,hogyapolitikairendszermegváltoztatásaa
forradalmatkövetőenisjelentősellenállásbaütközik.

aprograma„Kikvagyunk?”kérdéséreaztválaszolja:egyrésztdemokraták,más-
résztmagyarok.demokraták,mivelannakaliberáliseszmekörnekaképviselői,amely
azegyénszabadságáttekintilegfőbbésazembertőlelidegeníthetetlenértéknek.igazi
demokráciátcsakdifferenciáltpolitikaiviszonyokköztlehetépíteni.Kollektivistaviszo-
nyokközepettepedigkiváltképpenfontosazegyénszabadságánakvédelme.

a„magyarokvagyunk”rövidértelmezéseazalábbi.aforradalomutánelőszörfogal-
mazódikmegpolitikailag,hogy„acsehszlovákiaimagyarságamagyarnemzetrésze”.
akérdéstaprogramemberi jogiértelmezésbenadja,mivelanemzetihovatartozást
emberijogkéntértelmezi,sebbőlkövetkezőenacsehszlovákiaimagyarokatazország
egyenjogúpolgárainak tekinti, s ígyazállamalkotóinak.visszautasítjaaztakorábbi
rendszerbenhangoztatottálláspontot,amelyacsehszlovákiaimagyarságotatöbbségi
nemzetbeintegráltszociális-etnikaijelenségnekfogjafel,ésamagyarokemberijogai
megsértésének tekinti a sajátosságaik felszámolására irányuló törekvéseket.
Leszögezi,hogy„anacionalistademokrácianemdemokrácia.emberi,polgáriésnem-
zeti jogegyenlőség nélkül nincs szabadság”. a program tehát az emberi és polgári
jogokhozkapcsoljaanemzetijogokatis.

a Független Magyar Kezdeményezés nemcsak az ország politikai rendszerének
transzformációjátakartaelérni,hanemaszlovákiaimagyarokintézményrendszerének
megváltoztatásátis.aCsemadokkorábbipolitikaiszerepének,szerkezeténekésfunk-
ciójánakkérdésébenváltozástakart,elkívántaválasztaniapolitikaipártoktól.apoliti-
kátólfüggetlen,sokszínű,azállamáltalpartnerkéntkezeltciviltársadalomkiépülését
szerettevolnaelérni.aCsemadokkapcsánadokumentumígyfogalmaz:„szükségvan
akulturálisrendezvényeket,anépművelőmunkátszervezőésmenedzselő,apolitiká-
tólfüggetlen,demokratikusfelépítésűkulturálisszövetségre.”17

azFMKelsőprogramdokumentumaitehátarendszerváltásésanemzetiségijogok
összekapcsolásánakprogramjátfogalmazzákmeg.ennekkapcsánademokratákszö-
vetségéthirdetiknemzetiségihovatartozástólfüggetlenül.„Közöstörténelmünksorán
együttkezdtükaforradalmataszlovákdemokrataerőkkel,ésmaisegyüttvívjukatota-
litáriusállamellen.”18 amozgalomszerintKözép-európábancsakakkorszületikigazi
demokrácia,amikoraz ittélőkisnemzetekösszefognak,ésegyüttküzdenektagjaik
emberi,polgáriés„kollektívnemzetijogaiért”.

a szlovákiaimagyarokpolitikai életétanyugat-európaialkotmányosságkereteibe
illeszkedőpolitikaieszmeáramlatokmenténszerveződőszlovákiaimagyarpártokfor-
májábanképzelteel,melyekköztversenyfolyikszámoskérdésben,ugyanakkoregyütt-
működnekaszlovákiaimagyaroknemzetiségicéljainakmegvalósításában.apolitikai
pártok ilymódonmagyar pártok, ugyanakkor az egyes eszmeáramlatok értékrendje

17 uo.
18 a Független Magyar Kezdeményezés programnyilatkozata. Szabadság és felelősség. A

Magyar Polgári Párt programja. H. n. [Pozsony], Kiadja a Magyar Polgári Párt Központi
irodája,1992.
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utatnyitazazonoseszmeáramlatokhoztartozószlovákiaipártokfelé,amilehetőséget
teremtavelükvalóegyüttműködésre.Mindenekelőttennekrévénnyílikesélyaparla-
mentitöbbségmegszerzéséreamagyarokatérintőügyekbenis.sőtilymódonalkalom
nyílikamagyarokrészvételéreakormányban.akormányzatirészvétel lehetővéteszi,
hogymegszűnjön amagyarok által lakott területek hátrányos kezelése a végrehajtó
hatalom részéről. Továbbá teret nyit olyan társadalmi vitának, amely a szlovákiai
magyarokönkormányzatiságáhozvezethetőutategyengetianélkül,hogyfenyegetnéa
rendszerváltásfolyamatát,éspolitikailag izolálnáamagyarkisebbséget.aszlovákiai
magyaroknak a jelentős európai eszmeáramlatokhoz kötődő politikai pluralizmusa
ugyanakkorlehetőségetadarrais,hogypolitikaiszervezeteikegynéltöbbnemzetközi
pártszövetségbenképviseltessékmagukat.

aszlovákiaimagyarokésanemzeti kisebbségekhelyzetemegváltoztatásának,a
problémaközösszlovák–magyarmegoldásánakalapelveittartalmazzaanyilvánosság
azerőszakellenésaFüggetlenMagyarKezdeményezésközösnyilatkozataanemze-
tek,nemzetikisebbségekésetnikaicsoportokegyüttélésérőlszlovákiában.az1990.
január21-énelkészültéskiadottdokumentumszerint„tudatosítanunkkellazonban,
hogyazújdemokratikusstruktúrákkialakulása,élettartamaésperspektívái jelentős
mértékbenattőlfüggnek,mennyireleszünkképesekleküzdeniatérségünkbenmeglé-
vő,történelmigyökerűnemzeti,nacionalistaélőítéleteket”.19

anyilvánosságazerőszakellenkijelenti,hogykészülőprogramjábananemzetek,
nemzetikisebbségekésetnikumokegyüttélésénekjavaslataismegjelenik.

amegoldáscéljaéskiindulópontjaazegyén,azállammindenállampolgáraállam-
alkotó.elvetikareciprocitáselvét.anemzetikisebbségeketésetnikumokatkollektív
jogokilletikmeg.afelekelvetikakollektívbűnösségelvét.valamint„anemzetekés
nemzetikisebbségekésetnikumokkollektív jogaibólkiindulvaönigazgatás illetimeg
azokatmindenolyankérdésben,amelykizárólagőketérinti,továbbáegyenjogú,közös
döntésrejogosultakmindenolyankérdésben,amelyőketisérintik”.20 Továbbátámo-
gatjákegynemzetköziellenőrzésirendszerkialakulását.

a rendszerváltás irányultságának szempontjából különös fontossággal bír a
Független Magyar Kezdeményezés 1989. december 4-kén kiadott állásfoglalása.
ebbenCsehszlovákiaKommunistaPártjátarraszólítjafel,hogyhaladéktalanulhagyja
elamunkahelyeket.„afentiekalapjánfontosnaktartjukleszögezni,hogyamunkahe-
lyeken,ahadseregben,azállambiztonságiszervekbenésabíróságokonmegengedhe-
tetlenapolitikaierőkjelenléte.”„amunkahelyeknemválhatnakapolitikai,ideológiai
ésválasztásiharcokszínterévé,mertezamunkahelyiésgazdaságiirányításrégifor-
máinak restaurálását eredményezné.”21 ez az álláspont nemcsak a CsKP okán bírt

19 anyilvánosságazerőszakellenésaFüggetlenMagyarKezdeményezésközösnyilatkozata
a nemzetek, nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok együttéléséről szlovákiában.
Szabadság és felelősség. A Magyar Polgári Párt programja. H.n.[Pozsony],KiadjaaMagyar
PolgáriPártKözpontiirodája,1992,117.p.

20 i.m.118.p.
21 aFüggetlenMagyarKezdeményezésállásfoglalásaamunkahelyi politikai tevékenységgel

kapcsolatban.Szabad Kapacitás, 1989/3.
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nagyjelentőséggelekkor.Hanemamiattis,mertanemkisrészbenanyilvánosságaz
erőszakellenismunkahelyekenszerveződött.eztavitátazelsőpillanattólkezdvepol-
gári szervezettségűFMKkövetkezetesen lefolytatta anyilvánosságazerőszakellen
vezetésével,rámutatvaaszakszervezetésapolitikaimozgalomköztikülönbségekre.
végülavPnváltoztatszervezetiszabályain.

az1989-esforradalmatmegelőzőenmegszületettmagyarelképzeléseknekkorlátot
szabott,hogyaszlovákiaimagyarpolitikaivezetésegyescsoportjaimögöttaligálltkri-
tikustársadalomtudományibázis.azaddigkiadottcsekélyszámútanulmányjavarész
amagyaroktörténelménekegyeskérdéseivelfoglalkozott,esetenkéntaszlováknacio-
nalizmustörténelmiérveirereagálva.néhányíráspedigakormányzatnakamagyarok
ellen irányuló nemzetiségpolitikáját elemezte. emellett kritikus észrevételek jelentek
megaszlovákiaimagyarirodalomegyesműveiben,valamintaszlovákiaimagyarsajtó-
ban,főlegamagyarkulturálisélettelfoglalkozócikkekben,perszearendszercenzúrája
szabta keretek közt. a cenzúrától függetlenül a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség
jogvédőbizottságánakdokumentumaitartalmaztakfontosinformációkat.

ámezekazismeretekésészrevételektöredékességük,konkréthelyzetekhez,ese-
ményekhez kötöttségük okán a forradalmatmegelőzően általános cselekvési tervvé
nemállnakössze.

a helyzet különbözött mind a magyarországitól, mind pedig a lengyelországitól.
ezértaz1989utáni szlovákiaimagyarpártrendszerkialakulásaésamagyarpártok
programjainakmegalkotásasoránérezhetőatudományosigényűfeldolgozáshézagos
volta.azakkormegfogalmazottpártprogramokvagyteljesenújakvoltakamárismert
kritikaiészrevételekreépülve,vagypedigvalamilyenmódonaz1968-aselképzelések-
hezkötődtek.

sajátosmódonakétvilágháborúközöttiszlovákiaimagyarpolitikaiörökségnem
játszott jelentősszerepetaz1989utániszlovákiaimagyarpártszerkezetkialakulásá-
nál.utólagvizsgálvaperszeakadnakhasonlóságok,deugyanúgykülönbözőségekis,
ámamialegfontosabb,akétvilágháborúközöttimagyarpolitikusokésközéletiszemé-
lyiségekelképzelései,érveinemváltakapolitikaiközbeszédtárgyává,politikaidönté-
sekhivatkozásialapjává1989után.2

azellenbenállítható,hogyarendszerváltáskorMagyarországonkialakultpárttagolt-
ságjelentőshatástgyakoroltaszlovákiaimagyarpártokjellegére.ennekszámosoka
volt.apolitikaiszocializációnakaszlovákiaimagyarokkörébenishasonlóforrásaivol-
tak,mintMagyarországon.

Mindennekértelemszerűenmegvoltahatásaa„bársonyos”forradalomidején,és
aforradalmatkövetőidőszakban.amagyarkisebbségtársadalmafokozatosanemel-
kedik magasabb szervezettségi szintre, és új intézeteinek, oktatási intézményeinek
születésévelszellemikapacitásaiiserősödnek.

ámsemaforradalmatmegelőzően,sempedigaforradalomalattésutánanemszü-
letikolyanrészletescselekvésiterv,amelyikazországnyilvánosságának,anépnekaz
értékrendjét változtatná meg a magyar–szlovák viszony problémakörében. noha az
1989-esforradalomegyesdokumentumaiutalnakaváltozásszükségességére.
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LászLó ÖLLÖs
HunGarian doCuMenTs oF THe veLveT revoLuTion

This study presents and analyzes the first declarations and programs of the
Hungarianorganizationsofthe1989revolutioninslovakia.Theanalysisextends
tothefirsthalfof1990.Theexaminationisbasedontwomethodologicalaspects.
one is the change of regime, that is, the consideration of the objectives and
valuesthatwereaimedatoverthrowingtheformerdictatorshipandintroducinga
new constitutional democracy characteristic for the Western world. The other
aspect is the improvement of the situation of Hungarians in slovakia, i.e. the
formulationoftheirspecificrightsandothernationalneeds,andthewayhowto
achievethesegoals.ofcourse,thetextraisestheissueofcombiningthesetwo
aspects. The study is primarily based on contemporary documents, but it also
reflectstheaspectsofacademicliteratureonthesubject.
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GriGorij MesežniKov
aszlovák–magyarkapcsolatokpolitikai

tényezőiademokratikusátalakulás
időszakában:helyzet,tendenciák,kihívások1

GriGorij MesežniKov

PoliticalFactorsoftheslovak–HungarianrelationsinthePeriodofdemocraticTransition:situation,
Trends,Challenges

indexingTerms:Hungariansinslovakia,representation,theslovaks´opiniononHungarians,theslovaks´
perspective,theHungarians´perspective,chronology,surveys,opinionpolls

1.bevezető

anemzetekköztikapcsolatokatkülönféletényezőkbefolyásolják,köztükpolitikaiakis.
ezalólnemkivételaszlovák–magyarkapcsolatoksem.ezösszefüggatörténelmikon-
textussal,akétnemzetmúltbelisokrétűállami-politikaiegyüttélésénekformáival,dea
jelenlegifolyamatokkalis,mindazzal,amibefolyásoljaazországáltalánosbelpolitikai
fejlődését,azutóbbiharmincévtranszformációjánakarculatátésalakulását,arefor-
mokeredményeit,aszlovákiaidemokráciaállapotát.

aszlovák–magyarkapcsolatoknakháromszintjükvan:anemzetközi(szlovákiakontra
Magyarország),azinteretnikus(szlovákokkontramagyarok)ésatöbbségi-kisebbségi(a
szlováktöbbségkontraamagyarkisebbségszlovákiában).ezaháromszintkölcsönösen
összefüggegymással,denemidentikus.Mármagábóleténybőliskövetkezik,hogyakét
nemzetköztikapcsolatokatbefolyásolópolitikaitényezőkkategóriájábaazoktartoznak,
melyekmindabelső,mindakülsőkérdéskörrelösszefüggnek.

amiakülsőproblematikátilleti,elsősorbanakölcsönösinterakciókbalépőorszá-
gok jellegérőlvanszó,fejlődésipályájukról,belsőelrendezésükről,egybizonyoskap-
csolattípusravalóberendezkedésüktől,politikájuktólstb.

1989utánmagyarrészrőlaMagyarKöztársaságról(2012-től:Magyarország),szlo-
vák részről előbb a szövetségi Csehszlovákiáról, 1993 óta pedig az önálló szlovák
Köztársaságrólvanszó.Mindkétrészrőlelmondható,hogyademokratikusátalakulás
államairól van szó, 2004 után az eu tagországairól (valamint naTo-tagországokról,
Magyarországesetébenmár1999-től),az1991-benalakult,eredetilegháromközép-

1 aFórumKisebbségkutatóintézetáltal2019.június6-ánmegrendezettA szlovák–magyar
kapcsolatok tegnap és ma címűtudományoskonferenciánelhangzottelőadásszerkesztett
változata
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európaiország(Csehszlovákia,LengyelországésMagyarországalkotta)v4-ekregioná-
liscsoportjánaktagjairól.

aszlovák–magyarkétoldalúkapcsolatokatfőkéntazaténybefolyásolja,hogykét
partner-ésszövetségesországrólvanszó.ezeknekakapcsolatoknakakonkrétarcu-
latánnemutolsósorbanakétországpolitikai(főkéntkormány-)elitjénekviszonyulása
tükröződikvissza.ezpediggyakranösszefüggakormányokpártösszetételén,demind-
két ország kulcsfontosságú politikai képviselői bizonyos személyes jellemvonásaival,
személyesviszonyulásukkal.

aszlovák–magyarkapcsolatokbelsőproblematikájánakrészeiazországfejlődésé-
nekáltalánospolitikaijellemzői,apolitikairezsimjellege,azemberijogikérdéskörjogi
beágyazottsága,beleértveakisebbségijogokatis,alakosságpolitikaipreferenciáiés
értékorientációi, a pártok aktivitásai, beleértve azokat is, melyek azt hangoztatják,
hogyamagyarközösségtagjainakérdekeitképviselik.

2.amagyarközösséghelyzete:válogatottjellemzők

Hogyanlehetneavizsgálttárgybanmeghatározniszlovákiamagyarlakosságánakhely-
zetét?

amagyarlakosságszlovákiábanáltalábanvévejólintegrálódottazországszociális-
politikaiésgazdaságiszerkezetébe(nohanémely,magyarnemzetiségűeklaktatérség-
nek rosszabbak a szociális-gazdasági mutatói, mint az országos átlagé: ezekben
nagyobb a munkanélküliség, rosszabb minőségű a közlekedési infrastruktúra stb.).
Politikailag a lakosságnak jólmobilizált része, a közigazgatásminden szintjén saját
politikaiképviselettel(helyi,regionálisésországosszintenis).ezenfelülamagyarorszá-
gipolitikaierőkkelissajátoskapcsolataivannak,mikéntamagyarországikormánynak
ismegkülönböztetettobjektuma.

a szlovákiaimagyarokatamagyarországi kulturális ésközélet iránti nemcsekély
érdeklődés jellemzi. a szlovákiaimagyarok amagyarországi kulturális,művészeti és
mediálistermékekfogyasztói,sokanközülükfigyelemmelkísérikamagyarországibel-
politikai fejleményeket, és saját ideológiai és politikai preferenciáik vannak. ezzel
együtt, különféle reprezentatív közvélemény-kutatások szerint a szlovákiaimagyarok
döntőtöbbségeaszlovákKöztársaságirántilojálisállampolgár.

aszlovákiaimagyarközösséghelyzetétazalábbiakbefolyásolják:
–akisebbségekreprezentációjánakáltalánoshelyzete,beleértveapolitikaitípusú-

aktóleltérőeket;2

2 ezakérdésaszlovákiaimagyarokszámárarendkívülfontos.arrólvanszó,hogyaszlovákiai
magyarokeddigiegyetlenelismert(ésszéleskörbenakceptált)reprezentációapolitikaipár-
tok,melyekparlamentiképviselőtugyanolyanfeltételekmellettválasztják,mintazösszes
többi párt képviselőit. ezért amagyar közösség specifikus igényeit és a beteljesülésükre
vonatkozójavaslatokatpolitikaitérfélenapártpolitikarészénektartják(seszerintisviszo-
nyulnakhozzájuk),nempedigspecifikustartalmújelenségnek,melynemazonosapártpo-
litikaagendájával. Tény,hogyeddiga szlovákiaimagyarok reprezentációjánaksemmilyen
mástípusanemjöttlétrekellőmértékűlegitimitással.
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–azállamiéskormánypolitikaaművelődés,akultúra,akisebbségekanyanyelvé-
nek használata, az emberi jogok, a regionális fejlesztés, a foglalkoztatáspolitika, a
vidékfejlesztésésamezőgazdaságterületén;

–amagyarközösségpolitikaiképviseleténekhelyeszlovákiapolitikai rendszeré-
ben(beleértveavégrehajtóhatalompozícióit is),amagyarésamáspolitikaipártok
kapcsolatai.

vannakolyankérdések (témák),melyekelőidézhetikvagyelmélyíthetikamagyar
közösségtagjaiésaszlováktöbbségközöttikülönbségeket,akárgyakorlati,akárver-
bálistéren,aközbeszédszintjén.akövetkezőkrőlvanszó:

–némelytörténelmieseményeltérőértelmezése(anemmagyarnemzetekasszimi-
lációjaazosztrák–MagyarMonarchiábana19.ésa20.században,atrianoniszerző-
dés következményei, az 1938–1945 közötti időszak eseményei és fejleményei
szlovákiában és Magyarországon, a 2. világháború utáni események (kitelepítés,
deportálás,lakosságcsere);

–azautonómiakülönféleaspektusainakéskoncepcióinakmegítélése,azautonó-
miárólszólóáltalánosvélekedés;

–azországterületi-közigazgatásifelosztása;
–aMagyarországáltaljavasolt,aszomszédországokbanélőmagyarkisebbségek

tagjaira vonatkozó intézkedések (kettősállampolgárság, a külhonimagyarok sajátos
státuszastb.);

–Magyarországbelpolitikaieseményei.
szlovákiábanazutóbbinéhányévbenmegfigyelhetőújelemnektarthatóegybizo-

nyosmagyarságonbelülifeszültség(ti.amagyarközösségenbelülifeszültség).Míga
közelmúltban (2009-től)ez főlegapolitikaiképviseletmagyar részénekkétszubjek-
tumra való hasadásával függött össze, meg a kölcsönös vetélkedéseikkel, jelenleg
ehhez társul amagyar kormánypárt, a Fideszéselnöke,orbánviktor politikájának
eltérőmegítélése.ebbenazesetbennemisetnikai,hanempolitikaijellegűjelenségről
vanszó,mivelamagyarvezetőpolitikája–azőmegfogalmazásával–,„az illiberális
demokrácia”politikájatúllépatisztánetnikailagdefiniáltszlovák–magyarproblemati-
kahatárain,smáskérdésekrevonatkozik,melyekközvetlenülnemfüggnekösszesem
aszlovák–magyarkapcsolatokkal,semakisebbségikérdéskörrel,hanemmindenek-
előttapolitikairendszerrel,ahatalomgyakorlásmódjával,azeu-hozvalóviszonnyal,az
európaiintegrációtervével,av4-ekeu-valszembenipolitikájával.

etekintetbenorbánkoncepciójánakaszlovákiaimagyarokkörébenplurálisavissz-
hangja:részintelfogadó,részintkritizált.sezbizonyosmértékigtükröződikamagyar
nemzetiségűlakosokpolitikaipreferenciáibanis,sjelentősnézetkülönbségeteredmé-
nyezkörükben.

3.szlovákokésmagyarokkölcsönösmegítélése:mitmutatnakafelmérések

a szlovák–magyar kapcsolatok fontosmutatója a szlovákok ésmagyarok kölcsönös
megítélése,melyazállampolgárokpolitikaimagatartásábanistükröződik.

aKözéletiKérdésekintézete(inštitútpreverejnéotázky–ivo)által2008és2017
közöttvégzettreprezentatívközvélemény-kutatásokrámutatnakamagyarokkalszem-
beni szociális fenntartások mértékére is. a közvélekedés szintjén ez a különbség
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viszonylagalacsony:2008-banaszlovákoknakcsak17%-anemakarta,hogymagyar
legyenaközvetlenszomszédja;2017-benugyanezgyakorlatilagugyanazonaszinten,
18%-onmaradt.(1.táblázat)

1. táblázat. a többségszociális fenntartásánakmértékeakisebbségekkelszemben;
2008-banés2017-ben

Forrás: ivo/KvbsKsav,2008;ivo/FoCus,2017.

atény,hogyamagyarokkalszembeniszociálisfenntartásokhosszúidőszakonátmeg-
maradnakugyanazonviszonylagalacsonyszinten(főlegannakhátterében,hogymás
közösségekirántnövekszenek)kétségkívülkedvezőhír.

ahelyzetazonbanmeglehetősenmás,amiamagyarokszlovákiaihelyzeténekmeg-
ítélését illeti: egészében, a szlovákokéhoz képest, de a szlovákiaimagyar közösség
különbözőaspektusainakmagyarokésszlovákokáltalimegítélésében.

aválaszadóknézeteiésakisebbségikérdésekrevonatkozóközvetlenvagyközve-
tetttörténésekközöttikapcsolatmeghatározásáhozkihasználjukazivonémelykoráb-
bi kutatását. amit az eredmények vizsgálata esetén nagy biztonsággal ki lehetett
mutatni,azamagyarokésaszlovákokeltérőszemléletevolt,sakölcsönösrokonszenv
nyilvánvalóhiánya.

említésreérdemes,hogy2008-ban,anemzeti-populistakoalíció(smer-sd–Hzds–
sns)kormányzásafélidejébenaszlovák–magyarkapcsolatokkiéleződtek(mindbelső,
mindkülsőszempontból),sjelentőskülönbségekmutatkoztakaközött,mintvéleked-
nekegymásrólamagyarokésaszlovákok,hogyantekintenekakétoldalúkapcsolatok
egyesaspektusaira.

Fico első kormányának félidejében amagyar kisebbség helyzetéről vallott nézetek
szlovákésmagyarrészrőlalapvetőenkülönböztekegymástól.Mígaszlovákoktöbbsége
(54%)a2006utániválasztásokatkövetőenamagyarkisebbséghelyzetétváltozatlannak
ítéltemeg,scsak19%-ukismerteel,hogyrosszabbodott,amagyarok78%-agondolta

ZavarnÆ Önt a szomszØdsÆgÆban: ? 2008  2017  
Roma csalÆd 70 79 
Moszlim csalÆd 32 73 
Fejlődő országból menekült bevándorlók 21 59 
HomoszexuÆlis pÆr 34 54 
Leszbikus pÆr 25 48 
BiszexuÆlis 25 45 
`zsiai csalÆd 22 43 
Afroamerikai csalÆd 21 43 
Zsidó csalÆd 11 30 
UkrÆn csalÆd 17 25 
Hosszœ tÆvon munkanØlküli  11 23 
Szellemi fogyatØkos 11 23 
Magyar csalÆd 17 18 
Testi fogyatØkos   3   6 
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úgy,hogyamagyarkisebbséghelyzete romlott.amagyaroknakcsak19%-avélteúgy,
hogyamagyarkisebbséghelyzete2006-hozképestnemváltozott.(2.táblázat)

2. táblázat. „a2006-osparlamentiválasztásokésr.Ficokormányalakításaótatöbb
mintkétévteltel.Gondoljonvisszaarra,hogyazalábbikétterületenmivoltahelyzet
szlovákiábanaparlamentiválasztásokelőtt,smondjameg,hogyanváltozottazótaa
helyzet!”(%-banaválaszok:„javult”:„változatlanmaradt”:romlott”)

Forrás:ivo,2008.november.Megjegyzés:a100%maradékáta„nemtudom”válaszokalkotják

afelmérésmegmutatta,hogyaszlovákokkörébenamagyarokfelsőbbrendűségének
képzeteél (aszlovákválaszadók73%-aszerintaszlovákiaimagyarok többre tartják
magukat,mintaszlovákokat),valamintaszlovákiairántilojalitásukelégtelensége(a
szlovákok59%-anemértettegyetazzalanézettel,hogyamagyarnemzetiségűpolgá-
rokugyanolyanfontosnaktartjaszlovákiajólétét,mintaszlovákok).Magukamagyarok
viszontezekkelazelképzelésekkelnemértettekegyet.aszlovákokszámlájáraírtáka
felsőbbrendűséget (58%), magukat pedig lojális állampolgárnak tartották, akiknek
ugyanolyanfontosszlovákiajóléte,mintaszlovákoknak(88%).(3.táblázat)

3. táblázat. „Milyenmértékbenértegyetazalábbikijelentésekkel?”(válaszok%-ban:
„teljesen+inkábbegyetértek”:„egyáltalán+inkábbnemértekegyet”)

Forrás:ivo,2008.november.Megjegyzés:a100%maradékáta„nemtudom”válaszokalkotják

amagyarokhatározotttöbbségeelzárkózottazirredentaelképzelésektől,szerintük„a
szlovákiaimagyaroktöbbségeelutasítjaahatármódosítástésszlovákiadéliterületei-
nekMagyarországhoztörténőcsatolását”(79%).szlovákrészrőlazonbanamagyarok
ilyen álláspontjáról csak 30% voltmeggyőződve,míg 36%-uk ellenkező véleményen
volt,34%-uknakpedignemvoltrólakifejezettállásfoglalása.agyanútehát,melysze-
rint amagyarok az irredentizmus felé hajlanak, a szlovákoknak egy viszonylag nagy
arányátjellemezte.(4.táblázat)

aszlovákokdöntő többségének (67%)meggyőződése,hogy„amagyarkisebbség
képviselőinemérikbeakisebbségijogokjelenlegiállásával,ésfokozzákkövetelései-
ket”.aszlovákok64%-augyanakkorúgyvéli,hogy„aszlovákkormánynakhatározot-
tabban kellene képviselnie a többségi szlovák nemzet érdekeit”. amagyarok ennek

 

 A szlovÆkok szemszöge A magyarok szemszöge 
A magyar kisebbsØg helyzete 19 : 54 : 19 2 : 19 : 78 
Az emberi jogok megtartÆsa 23 : 58 : 15 11 : 43 : 42 

 

 

 

     
 

     
   

      
      

    

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

      
 

       
     

 
 
 

     

 
 
 

     

   
  

     
      

 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     
 

 

 

 A szlovÆkok szemszöge A magyarok szemszöge 
A magyarok többnek tartjÆk magukat a 
szlovÆkoknÆl 

73 : 17 10 : 85 

A szlovÆkok többnek tartjÆk magukat a 
magyaroknÆl 

19 : 72 58 : 37 

A magyaroknak ugyanolyan fontos 
SzlovÆkia jólØte, mint a szlovÆkoknak 

24 : 59 88 : 7 
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ellentmondó véleményen voltak: szerintük a magyar kisebbség képviselői csak a
kisebbségi jogok létezőmegtartásán fáradoznak (56%),akormánytólpedigelőzéke-
nyebbhozzáállástvárnak(72%)(4.táblázat)

4. táblázat. „az alábbi véleménypárok közül melyik felé hajlik?” (egyetértés a-val :
közép:egyetértésb-vel–%-ban)

Forrás:ivo,2008.november.Megjegyzés:a100%maradékáta„nemtudom”válaszokalkotják

akölcsönöskapcsolatokfeszültségénekfelelősségétilletőenaszlovákokésamagya-
rok véleménye alapvetően különbözött.Míg a szlovák nemzetiségű állampolgárok a
problematikushelyzet felelősségételsősorbanamagyarkormányraésMagyarország
hivatalosképviselőire,valamintamagyarpolitikaiésközéletmásképviselőirehárította
(mindkétesetbenegyaránt70%),aszlovákiaimagyarközösség tagjaia felelősséget
főként a sns-ben és az szK kormányánakmás képviselőiben látta (62%), valamint
robertFicoakkorikormányfőben(61%)(5.táblázat)Tehátaszlovák–magyarkapcso-
latoknegatívállapotánakéskedvezőtlenalakulásánakfelelősségéértmindaszlová-
kok,mindamagyarokamásikfelethibáztatták.

 

 

 

 

     
 

 A szlovÆkok szemszöge A magyarok szemszöge 
A magyarok elkØpzelØsei Øs ÆllÆspontja a szlovÆk�magyar hatÆrról 
A: A szlovÆkiai magyarok többsØge elutasítja a 
hatÆrmódosítÆst Øs SzlovÆkia dØli területeinek 
Magyarországhoz történő csatolását. 
B: A szlovÆkiai magyarok többsØgØnek rejtett 
cØlja a hatÆrmódosítÆs Øs SzlovÆkia dØli 
területeinek Magyarországhoz történő csatolása. 

 
 
 
 
 

30 : 13 : 36 

 
 
 
 
 

79 : 13 : 6 
A kisebbsØgi követelØsek jellege 
A: A magyar kisebbség képviselői nem érik be a 
kisebbsØgi jogok jelenlegi ÆllÆsÆval, Øs fokozzÆk 
követelØseiket. 
B: A magyar kisebbség képviselői csak a 
kisebbségi jogok létező megtartásán fáradoznak. 

 
 
 
 

67 : 14 : 10 

 
 
 
 

21 : 19 : 56 
A szlovÆk kormÆny optimÆlis irÆnyultsÆga 
A: A szlovÆk kormÆnynak a magyar 
követelésekkel szemben előzékenyebbnek 
kellene lennie. 
B: A szlovÆk kormÆnynak hatÆrozottabban 
kellene kØpviselnie a többsØgi szlovÆk nemzet 
Ørdekeit. 

 
 
 
 
 

9 : 20 : 64 

 
 
 
 
 

72 : 18 : 7 
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5. táblázat. „azutóbbiidőkbenproblematikussáváltakaszlovák–magyarkapcsolatok.
azennekazállapotnakazokaira vonatkozó vélekedésekmegoszlanak. jelöljemeg,
kérem,hogyaszlovák–magyarfeszültségértazalábbiszubjektumokközülmelyikmek-
korarészbenfelelős.véleményétegyötösskálánhelyezzeel,ahol5=kulcsszerepe
vanés0=semmilyenszerepenincsbenne.”(az5+4válaszok%-ban)

Forrás:ivo,2008.november

akövetkezőkétgrafikonaszlovákokésamagyarokeltérőmegítélésétdokumentálják,
amiaszlovákiaimagyarközösséghelyzetétésabelpolitikaieseményekmagyarokra
gyakorolthatásátilleti.

az1.grafikonbaaz ivoáltal2010novemberébenvégzettkörvélemény-kutatások
eredményeiláthatók.ezekmutatják,milyennekítéltékamagyarokasajáthelyzetüket
abelpolitikaiváltozásokkalösszefüggésben.a2010-esesztendővelszemben,amikor
isivetaradičovákabinetjekormányzott,2013-ban,amikormárasmer-sdvoltkormá-
nyonrobertFicóvalazélen,azoknakamagyaroknakazaránya,akikaváltozástkriti-
kusnaktartották,40%-ról57%-ranőtt,miközbenaszlovákokamagyarközösséghely-
zetétilletőensemmilyenváltozásokatnemlátott.

1. grafikon. „Hogyan értékeli a magyar kisebbség helyzetét és esélyeit a szlovákokkal
szemben?”(amagyarésszlovákválaszadókvéleménye2010-benés2013-ban,%-okban)

Forrás:ivo,2010novembereés2013novembere

 A szlovÆkok szemszöge A magyarok szemszöge 
A magyar kormÆny Øs MagyarorszÆg hivatalos 
képviselői 

70 37 

A magyar politikai és közélet más képviselői 70 36 
A SNS politikusai 48 84 
Az SZK kormÆnyÆnak tagjai 25 62 
Robert Fico miniszterelnök 16 61 
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azivo2014-esfelmérése(2.grafikon)akritikusanhangoltmagyarokarányaa2013.
novemberiállapothozképest57%-ról44%-raesett vissza.enneka változásnaka fő
okaazújonnanmegválasztottelnök,andrejKiskatevékenységevolt,akianyilvános
fellépéseinakisebbségekhezvalótoleránsabbviszonyt,azállampolgárielvérvényesí-
tését,ademokratikusszabályokfeltételnélkülimegtartásátésazemberijogokvédel-
métszorgalmazta.

2. grafikon. „Hogyanértékeliamagyarkisebbséghelyzetétésesélyeitaszlovákokkal
szemben?” (amagyar és szlovák válaszadók véleménye2013-ban és 2014-ben,%-
okban)

Forrás:ivo,2013novembereés2014októbere

4. Hogyan formálódott szlovákiában a magyar közösség politikai
képviselete:akulcsfontosságúpillanatok

aszlovák–magyarviszonytbefolyásolófontosbelpolitikaitényezőkközéfőkéntazokszá-
mítanak,melyaszlovákiaimagyarközösségpolitikaiképviseletévelkapcsolatosak,ennek
reálispolitikaisúlyával,aszlováktöbbségpolitikaireprezentációhozvalóviszonyával,ami-
kéntamagyarnemzetiségűállampolgárokpolitikaimobilizációjánakmértékévelis.

1989utánszlovákiábantöbbrelevánsmagyarpolitikaiszubjektumislétrejött,vál-
tozóalakmásokban(önállópolitikaipártokkéntésválasztásikoalíciókban):azFMK-tól3

3 FMK: Független Magyar Kezdeményezés; MPP: Magyar Polgári Párt; MKdM: Magyar
KereszténydemokrataMozgalom;MK:MagyarKoalíció;MKP:MagyarKoalícióPártja(később:
MagyarKözösségPártja)–apártokrövidítéseinekfeloldásátlásdedolgozatfüggelékében!
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(később:MPP),azMKdM-enésazegyüttélésenkeresztülazMK-ig,MKP-ig, végüla
Most-Hídig.atöbbimagyarpártpolitikailagnemvoltreleváns,illetvemarginálisvolt.

amagyarpolitikaipártoktevékenységéhezkétfontosmérföldkőkötődik:1998és
2009.azelsődátumamagyarpolitikaireprezentációbanfellépőintegrációsfolyamat-
talfüggöttössze(nohaeztazintegrációtamagyarközösségfelőlnézvekülsőkörülmé-
nyek kényszerítették ki), amásik évszám ellenkezőleg, a dezintegrációs folyamattal
függössze.

1998-banazakkoriellenzékikoalíciósválasztásitömböketaHzds–sns–zrskor-
mánykoalícióáltaljóváhagyottválasztásiszabályokkényszerítettékki,amistratégiájuk
megváltoztatásávaljáregyütt.Mindkétellenzékipártkoalíció–azsdKésazMKis–
kénytelen volt legelsősorban politikája integrációs szerepét erősíteni. de mindkettő
eltérőutatválasztott.Mindegyikükazadottpártsajátosjellegéttükrözte,főkéntazesz-
mei arcélük, a nemzetközi kapcsolataik, a gyakorlati tapasztalataik és kölcsönös
együttműködésükelért színvonala tekintetében, sperszeakoalícióknaka választók
általielfogadásátilletően.

azMKpártjaiazegyetlenpolitikaiszubjektumba–azMKP-ba–valóegybeolva-
dástválasztották.azokközéatényezőkközé,melyekvégérvényesenbefolyásoltákaz
MKdM,azegyüttélésésazMPPegyalakulatbavalóegyesülését,azalábbiakvoltak
meghatározók: a standard választási koalíciók többéves tapasztalatai (az MKdM–
együttélés koalíciója 1990–1994 között; az MKdM–együttélés–MPP koalíciója
1994–1998között), azegyespártokprogrambeli közelsége (azMKdMkonzervatív
formációvolt,azeurópaidemokratikusuniótagja;azegyüttéléskonzervatív-liberális
mozgalomként határozta meg magát; az MPP pedig, mely a liberalizmust vallotta
magáénak,aLiberálisinternacionálétagjavolt),azegyesülttömbnekaválasztókálta-
linagyarányúelfogadása,sannaknagyvalószínűsége,hogyahárommagyarszubjek-
tum egyesítésével tovább erősödik a magyar nemzetiségű állampolgárok „etnikai”
szavazásánakjelensége.

Fontosszerepevoltebbenannak is,hogyamagyarpártokonbelülivitaa leendő
koalícióformájárólésapártokegyüttműködésérőlmégaválasztásitörvénymegváltoz-
tatásaelőtt létrejött.egyébkéntaválasztásimódszerkétalapvariánsáról folytavita:
egyújválasztásipártlétrehozásárólésaháromszubjektumeggyéolvadásáról.

azegyespolitikairésztvevőkönállóságátmegtartóválasztásipárt létrehozásának
gondolatátazMPPtámogatta,aháromszubjektumegyetlenszervezetitömbbéalaku-
lásátakezdetekkezdetétőlazegyüttéléspreferálta.ámazMKdMvoltaz,melyazúj
választásitörvényelfogadásátkövetőenazMK-nbelülmegváltoztattabejegyeztetését
MKP-raazzalazajánlattal,hogyazegyüttélésésazMPPcsatlakozhatehhezazújon-
nanregisztráltpárthoz.MagánakazMKP-nakalétrejöttétazeredetiháromszubjek-
tumformálismegszűnésekísérte.azMKP-banegyesülőeredetipártokeszmeisajátos-
ságaiazújpártbelsőszerkezetébenismegőrződtek,aminekkövetkeztébenegyideig
kéteszmeiplatformjavolt:akeresztény–konzervatív–népi(azegykoriMKdMésazegy-
koriegyüttéléstagjai)ésapolgári–liberális(azegykoriMPPtagjai).

végül,az1998-asmeghatározóparlamentiválasztásokonezadöntésmeghoztaa
magaténylegesgyümölcsét:azegyesültpártakorábbipártokáltalkorábbanszerzett
mandátumokszámánakmegfelelőképviselőimandátumotszerzettstagjalettaszéles
demokratikuskormánykoalíciónak.
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2009-benellenkező–dezintegrációs–folyamatnaklehettünktanúi,amikorisegy
komolybelsőkonfliktusmiattazMKP-bólkilépettepártnéhányjelentősképviselőjes
létrehoztaazújönállószubjektumot,aMost-Hídpártot.

Miistörténtvalójában2009-ben?azegyesültmagyarpártviharosfejlődésenesett
át,melycsorbátejtettbelsőegyütt-tartásán,szakadásteredményezve,stöbbjelentős
képviselőjeelhagyta (beleértveazalapítóelnökbugárbélátsnéhány továbbiparla-
mentiképviselőt),ennekfolyományakéntújpolitikaiszubjektumalakult,melyamagyar
nemzetiségűválasztókkörébőlmerítetttámogatást,sezzelazMKPfontoskonkuren-
sévévált.azújpártmegalapításautánazMKPválasztásipreferenciáiaparlamentbe
kerüléshatáráracsökkentek.azújonnanalakultpártpedigegy teljesévtizedre rele-
vánspolitikaierővévált,kellőmértékűválasztóitámogatássalahhoz,hogyháromszor
egymásutánparlamenti,ebbőlkétszerkormányalakítópártlegyen.

az új párt születése körüli számtalan körülményből érdemes egyetmegemlíteni.
2009.június7-énazMKP-nbelülhetekighúzódókonfliktustkövetőenbugárbélabeje-
lentette:arrólértesítetteazMKPvezetőségét,hogyőésháromtársa(a.nagyLászló,
GálGáborésbastrnákTibor)kilépnekapártbólsvelükegyüttazországos,kerületiés
helyipártszerveksoktagjais.bugárjelezte,hogyazMKPtávozótagjaiújpolitikaiszub-
jektumot alapítanak Most-Híd néven, mely a szlovákok és a magyarok, valamint a
magyarokésamagyarokegyüttműködésénekpártjalesz.azMKPakkorielnöke,Csáky
Pálazzalakijelentésselreagálterre,hogyazújpártazMKPvetélytársalesz,ésszá-
molnia kell a komoly vetélkedéssel. Kijelentette, a jövőt illetően nem látja okát az
együttműködésnek,hiszenerreaközöspártonbelülsemvoltakképesek(ezaCsáky
általelőrejelzettállapotvégültízteljesévigtartott,akétpártvalóbannemműködött
együtt).Csákyaztisközölte,hogyazMKP-tazújszubjektumnemveszélyezteti,mert
továbbraiserősésakcióképespárt(etekintetbenakésőbbifejleményeknemadtak
igazat azMKP akkori elnökének). azMKP 2009. októberi kongresszusán részt vett
orbánviktoris,részvételeegyértelműenkifejezte,hogyazMKPésaMost-Hídközötti
versengésbenegyértelműenazelőbbittámogatja.

aMost-Hídmegalapításaelsősorbanegyolyanpolitikaipártlétrehozásátjelentette,
melypotenciálisanmeghatározószubjektummáválhat;másodsorbanamagyarközös-
ségpolitikaireprezentációjánakegytovábbiváltozatánakfeltételeitalakítottaki,mely
kisebbség ezáltal plurálisabbá vált; harmadszor: a politikai színtér ellenzéki oldalán
bizonyoserőátcsoportosításteredményezett,miközbennemcsakamagyartérfélen.a
Most-HídképviselőihangsúlyoztákazMKP-valvalóegyüttműködésmegkötésébenvaló
érdekeltségüket,melypártot,mintmondták,nemellenségesszubjektumnak tartják,
hanemcsakvetélytársnak.apártelsőkongresszusánbugárkijelentette,hogyaMost-
Hídnemegymásikszlovákiaimagyarpárt,hanemegymindenki–akitoleranciátkeres
ésnemakarfeszültséget–előttnyitvaállópárt.apártmegalapítottakerületiésjárási
szervezeteitszlovákiánakazokbanarégióibanis,aholakisebbségimagyarokaránya
azösszlakosságottekintvekicsivagycsaknemsemmilyenvolt.

5.aMost-HídésazMKP:asikermértéke

aszlovákiában„magyarnak”mondott(ti.amagyarnemzetiségűválasztókraszámító)
politikaipártoktevékenységesikerességénekmértékérevonatkozókiértékelésünkben
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megállapíthatjuk,hogyazeltelttízévbenezeknekapártoknakaválasztottszervekben
valórészvételükmeghatároztapolitikaisúlyacsökkenőben.

epártoknakaképviselőimandátumokszámaalapjánkifejezettparlamentiképvise-
lete2010ótacsökken.azutóbbiháromválasztásiciklusbanakétmagyarpártraapar-
lamentiválasztásokonrájukszavazókszámastagnál.(6.táblázat)

ennekakövetkezőkazokai:
– amagyar politikai színtér felaprózása, kettéválása két önálló, egymással nem

együttműködőésegymásnakkölcsönösenkonkurálószubjektumra.ennekafragmen-
tációnakaközvetleneredményeakétmagyarpártegyikénekismétlődősikertelensége
aparlamentiválasztásokon.

–aszlovákiaimagyarokválasztásikedvénekcsökkenése.ennekfőkéntakétpárt
ésképviselőiteljesítményévelvalóelégedetlenségazoka,azutóbbiidőbenelsősorban
asmer-sd-velésasns-velkoalícióskormánytalakítóMost-Hídszereplésévelvalóelé-
gedetlenségé.

–amagyarnemzetiségűválasztókmáspártokraleadottszavazatai,amiösszefügg
aszlovákpolitikaipártokbővülőkínálatával.

6. táblázat. aszlováknemzetiTanácsbatörténőválasztások(amagyarpártokszerep-
lése)

Forrás: azszKstatisztikaiHivatala(választásistatisztika)

 

 

VÆlasztÆsok Politikai 
szubjektumok 

Szavazatok 
szÆma 

Szavazatok 
arÆnya (%) 

MandÆtu-
mok szÆma 

A szubjektumok vÆlasz-
tÆsok utÆni stÆtusza 

1990 MKDM �
EgyüttØlØs 

     292 636   8.66 14 MKDM � EgyüttØlØs 
ellenzØkben 

1992 MKDM � 
EgyüttØlØs 
 
MPP 

     228 885 
 
+       
      70 689 
=  299 574 

  7.42 
 
 
  2.29 

14 
 
 
- 

MKDM � EgyüttØlØs 
ellenzØkben 
 
MPP parlamenten kívül 

1994 MK (MKDM, 
EgyüttØlØs, 
MPP) 
 

    292 936 10.18 17 MK ellenzØkben,  
Moravčík kormányzása 
idejØn a DU-KDH-SDĽ 
koalíciót tÆmogatta 

1998 MKP     306 623   9.12 15 MKP kormÆnyon 
2002 MKP     321 069 11.16 20 MKP kormÆnyon 
2006 MKP     269 111 11.68 20 MKP ellenzØkben 
2010 Most-Híd    

 
MKP 

    205 538 
+ 
    109 638 
=  315 176 

  8.12 
 
  4.33 

14 
 
- 

Most-Híd a kormÆnyban 
 
MKP parlamenten kívül 

2012 Most-Híd    
 
MKP 

    176 088 
+ 
    109 483  
=  285 571 

  6.89 
 
  4.28 

13 
 
-  

Most-Híd ellenzØkben 
 
MKP parlamenten kívül 

2016 Most-Híd   
  
MKP 

    169 593 
+ 
    105 495  
=  275 088 

  6.50 
 
  4.04 

11 
 
- 

Most-Híd a kormÆnyban 
 
MKP parlamenten kívül 
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a6.táblázatbanszereplőadatokarravallanak,hogyminélintegráltabbvoltapolitikai
spektrummagyarrésze,annálmagasabbvoltparlamentiképviseleténekamértéke(s
ezzelegyüttamagyarnemzetiségűekképviseleteis).

amagyarpártokszereplésénekelemzéseaztmutatja,hogyválasztásitámogatott-
ságukképleteaszerintváltozik,milyentípusúválasztásrólvanszó.

aparlamentiválasztásokon2009-esmegalakulásaótasokkalsikeresebbaMost-
Híd, amely az utóbbi három választás során mindig bejutott a szlovák nemzeti
Tanácsba,mígugyanezekenaválasztásokonazMKPegyszersemjutottaparlament-
be.(6.táblázat)

amegyeiválasztásokoneddig(amegyeiönkormányzatokbanszerzettmandátumok
számáttekintve)azMKPvoltazerősebb.aMost-Hídsokkalgyengébbenszerepelt.(7.
táblázat)

7. táblázat. Megyeiválasztások(amagyarpártokszereplése)

Forrás: azszKstatisztikaiHivatala

ahelyhatóságiválasztásokonakétpárteredményeösszehasonlítható,mindaképvi-
selők,mindapolgármesterektekintetében,nohaazMKPitt isvalamivelsikeresebb.
(8.táblázat)

8. táblázat. Helyhatóságiválasztások(amagyarpártokszereplése)

Forrás: azszKstatisztikaiHivatala

azeurópaiParlamentbetörténő2019-esválasztásután2004ótanemleszképvisele-
teazeP-benegyikolyanpártnaksem,melyamagyarnemzetiségűválasztókatképvi-
seli.azMKPésaMost-HíderedményeiazeP-választásokutolsókétalkalmávalsikerü-
kettekintveösszehasonlíthatókvoltak.2014-benmindkétfélegy(egyenkéntegy-egy)
képviselőimandátumotszerzett,2019-benviszontegyiküksemjutottbe.(9.táblázat)

VÆlasztÆsok Øve Az MKP megyei önkormÆnyzatok-
ban szerzett mandÆtumainak szÆma 

A Most-Híd megyei önkormÆnyzatokban 
szerzett mandÆtumainak szÆma 

2001 60 - 
2005 53 - 
2009 32 2 
2013 34 4 
2018 30 8 

 

 
         

 

 
        

 

 

 

 
 
VÆlasztÆsok 

MKP Most-Híd 
Képviselők 
arÆnya (v%) 

PolgÆrmesterek 
arÆnya (%) 

Képviselők 
arÆnya (%) 

PolgÆrmesterek   
arÆnya (%) 

2002 9.54 8.00 - - 
2006 9.17 7.40 - - 
2010 5.68 4.43 4.21 3.26 
2014 5.54 3.67 3.99 2.99 
2018 6.04 3.96 4.43 4.37 
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9. táblázat. eP-választások(amagyarpártokszereplése)

Forrás: azszKstatisztikaiHivatala

Látszik,hogyazokonaválasztásokon,melyekalacsonyválasztóirészvétellelzajlottak
(helyhatósági választások, eP-választások), azMKP nyeresége nagyobb volt, mint a
Most-Hídé.ezekenaválasztásokonazMKP-nakösszetartóbbésmobilizálhatóbbvolt
aválasztóköre,mintaMost-Hídé(bára2019-esválasztásokonaMost-Híddalszembe-
nifölénysembiztosítottképviselőimandátumotazMKP-nak).

6.amagyarközösségpolitikai reprezentációjánakviszonyaa többségi
pártokkal,részvételakormányban

aszlovák–magyarkapcsolatokbanfontosszerepetjátszikaszlovákpolitikaielitneka
magyarközösséghezéspolitikaiképviselőihezvalóviszonyulása.e tekintetbennégy
szempontotérdemesfigyelembevenni:

1.sokszlovákpolitikus(főleganacionalisták)egyviszonylaghosszúidőszakonát
nemvoltakhajlandókelfogadni(belsőleg,pszichológiailag,deagyakorlatbansem)azt
azaszimmetriát,melytörténetilegalakultkiaszlovák–magyarviszonyközt.ezekapoli-
tikusokakölcsönösviszonyokbanareciprocitáselvétigyekezteérvényesíteni,mégpe-
digkivételnélkülminden területen,minden társadalmilag relevánskérdésben.Meg-
mutatkozott,hogyeznemígyműködik,mertellentmondavalóságnak,teháthogyaz
ilyenhozzáálláshasználhatatlanés tarthatatlan.Közbenrendszerszintű lépésrőlvolt
szó,svilágosvolt,hogyhaafelelőspolitikaielitnemavalóságnakmegfelelőencselek-
szik,semmilyengondnemoldhatómeg.

e tekintetbenpozitívanértékelhetőaza tény, hogyMikulášdzurinda,majd iveta
radičová kormánya nem tartottak igényt a reciprocitás elvének érvényesítésére. a
robertFicoésPeterPellegriniminiszterelnökökkormányávalszembenisokfenntartás
azországvezetésénekmódjátilletőenellenéreelkellismerni,hogyezeksemalkalmaz-
ták a reciprocitás elvét politikájukban, sem amagyar kisebbséggel, semMagyaror-
szággalszemben.atényekközé,melyekettőlelriasztották,aMost-Hídnakakormány-
koalícióbanvalójelenléteemlíthető,ésáltalábanakiegyensúlyozottállamközikapcso-
latok,melyekazorbánésFicokormányfőkszabtakeretekköztzajlanak.

2.ahelyzetetévekhosszúsoránátbonyolította,hogyazún.magyarkérdésheza
nemzeti (pontosabban: nacionalista) beállítottságú szlovák politikusok blokkszerűen
viszonyultak,sezadifferenciátlanhozzáálláseredményezte,hogyamagyarokathomo-
génentitásnaktartották–aszlovákiaimagyarokat,azMKP-t(későbbaMost-Hídat),a
magyarokatmintetnikaicsoportot,Magyarországotmintállamot,amagyarkormányt,

 

 
         

 

 
VÆlasztÆsok 

MKP Most-Híd 
Szavazatok 
arÆnya (%) 

Szavazatok 
szÆma 

MandÆtumok 
szÆma 

Szavazatok 
arÆnya (%) 

Szavazatok 
szÆma 

MandÆtumok 
szÆma 

2004 13,24 92 927 2 - - - 
2009 11,33 93 750 2 - - - 
2014 6,53 36 629 1 5,83 32 708 1 
2019 4,96 48 929 0 2,59 25 562 0 
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amagyarországipolitikaipártokatstb.anemdifferenciáltszemléletnemcsakazsns-
reésaHzds-revoltjellemző,hanembizonyosidőszakbanasmer-sd-reis.ademok-
ratikus,nempopulistapártokraeznemvoltjellemző(smamárasmer-sd-resem).

3.Fontosszempontvolt(smaisaz)azetnikainacionalizmusjelenléteésszituációs
megerősödéséneknagyvalószínűségeabelpolitikábanésazországnyilvánosközbeszé-
dében,mégpediganacionalistaerők(amúltbanfőlegazsnsésaHzds,maaszélső-
jobboldaliĽsnsis)részéről.aszlováknacionalistákközbenazetnikainemzetetvallják,
amivelgyakorlatilagakisebbségekkizárásánakelvétalkalmazzák.Továbbraishasznála-
tosazetnikaikártyamintegyetemesmobilizálóeszköz(különösenválasztásokelőtt).

4. ami a kisebbségi magyarokkal való kapcsolatokat illeti, a nacionalista erők
demonstrálták a szlovák–magyar interetnikus kapcsolatok konfrontatív szemléletét,
teljestörténelmitávlataikban,éberenfigyeltékamagyarokatsrejtvevagyleplezetlenül
olyanmodellmellettszálltaksíkra,melyamagyarokatkizártaapolitikaidöntéshoza-
talból.amagyarokatúgyállítottákbe,mintakiknemlojálisakazállammalszemben,
mintakikatöbbséginemzetszámárapotenciálisveszélyforrástjelentenek,mertúgy-
mondfőcéljuk,hogyszlovákiánakártsanak.enegatívtulajdonságokatazegészközös-
ségrevonatkoztatták,azolyankijelentéseket is,miszerint„azönállóságarögeszmé-
jük”vagyhogy„fölénybeakarnakkerülni”.amagyarkisebbséglegitimköveteléseita
priorialehetőlegrosszabbjellemzőkkelillették.

Mikatapasztalatokamagyarpolitikaireprezentációnakaszlovákpártokkalvalóorszá-
gosszintűegyüttkormányzásról?

amagyarpártoknak1990ótamindenmegbízatásiidőszakbanképviseletükvolta
szlovákparlamentben,legalábbegyszubjektum(koalícióvagypárt)révén.1998ótaa
magyar pártoknégyszer voltak kormánykoalícióban:1998és2002között, 2002és
2006között,2010és2012között,valamint2016óta.Kétszerszerepeltakormány-
banazMKP,kétszeraMost-Híd.

2016-ig szlováknemzeti-populista pártok nem léptek kormánykoalícióra magyar
szubjektumokkal,amagyarpártokeddigazévigszinténkerültékazilyenszövetséget.

1990–1992 között,atranszformációsidőszakkezdeténamagyarközösségpoliti-
kai reprezentációjának egy része szerepet vállalt a végrehajtó hatalomban az egyik
többségipolitikaiszubjektummal.ezazFMKvolt,melynekképviselőifelkerültekavPn
választásilistájára,avPnképviselőiklubjában,segyiktagjaavPn/FMK–KdH–dskor-
mánykoalícióbaisbekerült.

az MKdM és az együttélés képviselő alkotta magyar kisebbségi reprezentáció
ugyankormányonkívülmaradt,denemszámítottklasszikusellenzéknek(ellentétben
azsns-szel,azsdĽ-lelés1991-tőlaHzds-szelis).areformpártijellegű,akormányko-
alícióáltaljavasoltlegiszlatívjavaslatoktöbbségétazMKdMésazegyüttélésképvise-
lőiistámogatták.

1994-ben a magyar pártok sokkal nyíltabban és közvetlenebbül támogatták a
MoravčíkvezetteKdH–du–sdĽkormányt,sbárdejurenemalkottákalétrejöttkoalí-
cióskormányt,defactoannaknemformáliscselekvőivoltak.

1998–2002 között,tehátatekintélyelvűnemzeti-populista,azilliberálisdemokrácia
irányábahaladópártokkormányzásátkövetőenszlovákiábanazsdK–sdĽ–MKP–soP
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kormánykoalíció tevékenykedett,melynek arend Lijphart4 ismert konszociálismodellje
szerint„nagykoalíció”jellegevolt.jozefMorevčík1994-eskormányávalösszehasonlítva
Mikulášdzurindaelsőkormányaadekvátintézményesformávalbírt.nemvolt„minimáli-
sangyőzteskoalíció”,alkotmányostöbbségevoltaparlamentben(93képviselőimandá-
tum)éstöbbféletársadalmirétegetképviselt,beleértvealegnagyobbnemzetikisebbsé-
getis.éppanazMKPrészvételeakormánybanerősítetteennekakormánynaka„nagy-
koalíciós”kormánytipológiaielemeit.azMKPrészvételeakormánybannemszimbolikus
jellegűvolt,snemkorlátozódottcsakakisebbségiproblematikamegoldására,sazidő
tájtakisebbségipolitikaipártnakhagyományosanmegszabottkeretektúllépésétjelentet-
te.akitűnőenmobilizálhatómagyarkisebbségpolitikaireprezentációjánakmódjaavég-
rehajtóhatalomban(kormányalelnök,miniszterek,minisztériumokállamtitkárai)ésatör-
vényhozásban(aparlamentalelnöke,parlamentibizottságokelnökei)azidőtájtkedvező
feltételeketteremtettatöbbséginemzetésakisebbségimagyarokkapcsolatainakpozitív
fordulatához–aHzds–sns–zrskormánytöbbéveskonfrontatívpolitikájaután.

Közbenanagykoalícióazértnemautomatikusanjöttlétre.az1998-asválasztások
utánikormányalakításitárgyalásokkezdeterámutatottapotenciáliskoalícióspartne-
reknekakabinetpártösszetételérevonatkozóeltérőelképzeléseire.azsdĽképviselői
kijelentették,hogyazsdK–sdĽ–soPhármaskoalícióazMKPnélkülszámukraelfo-
gadhatóbbmegoldásvolna.azsdKésasoPviszontkitartottazMKPrészvételeésa
négyeskoalíciómellett,ígyvégülazMKPkoalícióspartnerlett.

2002–2006-ban az MKP másodszor szerepelt a kormányban. az sdKÚ–MKP–
KdH–anoazerejét (78képviselőimandátumavolt) ésaprogramalapját tekintve is
szerényebbvolt.Márnemaszélesközép-jobbkoalícióvolt,deezméginkábbkiemelte
azMKPjelentőségétmintolyanszubjektumét,melyliberálisszociális-gazdaságirefor-
mokértküzdött.

bizonyosmértékighasonlóhelyzetismétlődöttmeg2010–2012 között,amikorisa
közép-jobbkormánykoalíciónakazsdKÚ-ds,aKdHésasasmellettrészelettaMost-
Híd is (a koalíciónak 79 képviselői mandátuma volt). demár egy más, az MKP-tól
különböző szubjektumról volt szó, eltérő profilú programmal és más vezetőséggel,
mikéntaválasztóihátteresemvoltazonos.

akormánykoalíciónakaMost-Híd2016–2019közöttisrészevolt.olyanpártokkal
lépettkormányra,melyekkelazideignemcsakamagyarpolitikaiszubjektumok,hanem
a szlovák közép-jobb demokratikus és nem populista pártok sem működtek soha
együttkormányszinten.ezamáspártokkalvalóegyüttközreműködésekközülalegvita-
tottabbnakszámítottolyanpolitikaipártrészéről,melyamagyarnemzetiségűválasztó-
katképviselte(stalánakármilyenprogramúszlovákpártrészérőlisazlettvolna).

asmer-sd-velésazsns-szel,valamintaközép-jobbsieťtyelkötöttkoalícióindoka-
kéntaMost-Hídképviselőiszámosérvetfelsorakoztattak:biztosítaniazországpolitikai

4 a„nagykoalíció”kormányzásánakbizonyoselemeimárajozefMoravčíkvezettedemokrati-
kuserők–1994márciusaésszeptembereközti–kormányátisjellemezték.ezakormány
azonbanközvetlenülnemparlamenti választásokútjánállt fel, legitimitásátaparlamenti
erőviszonyokkétválasztásköztimegváltozásánakköszönheti,sazakkoriMagyarKoalíció
pártjaitámogatásánaknemvoltkormányzószerepjellege.
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stabilitását;más,parlamenti többségetbiztosítókoalícióhiányát;a jobboldaliszélső-
séggelszembeniharcszükségességét;azállamkülpolitikájábanbiztosítaniazintegrá-
ciópárti és nyugatbarát vonalat; a nemzetiségi kisebbségek, beleértve a magyarok
szükségleteinekkielégítését.

afejlemények,melyekasmer-sd–sns–Most-Híd/sieťkormánykoalíciómegalaku-
lásátkövették(főkénta2018-asévviharoseseményei)visszamenőlegjócskánrelati-
vizáltákafelsoroltérveknémelyikét.Tekintettelarraazállapotra,melybeaMost-Híddal
együttháromévikormányzással jutottazországmintolyan,nemkülönbenamagyar
közösségpolitikaiképviselete,megállapíthatjuk,hogyaMost-Hídmotivációjaasmer-
sd-vel és az sns-szel történő kormányba lépését illetően ma már sokkal kevésbé
egyértelmű,mint2016-ban.ezatényaMost-Hídválasztóitámogatottságánakerején
ismegmutatkozott,s2019derekánkérdéses,vajontalál-eapártebbőlahelyzetből
valamilyenértelmeskiutat.

7.Kihívások

a szlovákiai magyar közösség politikai képviselete a közelgő, 2020-as parlamenti
választásokelőttkereszteződéshezért.Kikellértékelnieajelenlegihelyzetet,önrefle-
xiótgyakorolnisalapvetődöntéstkellhoznia.választkelleneadnialegégetőbbkérdés-
re:hogyanbiztosítaniaszlovákiaimagyarokszámáraazolyanpolitikaiképviseletetés
azállamapparátusmindenszintjénvalórészvételt,hogyalegmegfelelőbbmódonbiz-
tosíthatóklegyenekazérdekek,smegvalósíthatókajogosigények.ezakihívásannál
komolyabbéssürgetőbb,hogyanekivalómegfeleléssokkalnehezebbkörülmények
közt valósulhat meg, mint a múltban, sokkal nagyobb konkurenciájú környezetben,
tekintettelapolitikaiszíntéraktuálisbővülésére.

Kétalapvetővonalnakkellmegfelelni.
azelső:meghaladniamagyarszíntérfeldaraboltságánakjelenlegiállapotát,felújí-

taniazegyüttműködéstannakérdekében,hogyamagyarnemzetiségűállampolgárok
képviseletekellőmértékbenmegmaradjon.afeldaraboltságmegszüntetésénekmódja
belső,ésmagukamagyarszubjektumokköztivitakérdése.

Másodsorban: a szlovák demokratikus erőkkel való együttműködés feltételeinek
javítása,főkéntakülönféleterületekrevonatkozókonkrétpolitikákkidolgozásasorán.
ennekazegyüttműködésnekazeredményeiazteredményezhetnék(amikéntamúlt-
banisígyvolt),hogynemcsakamagyarközösséghelyzetérelesznekpozitívhatással,
deaszlovákiaidemokráciaállapotárais.

Haaszlovákiaimagyarpolitikaireprezentációnaknemsikerülnehatékonyanvála-
szolniafelvetettkihívásokra(azazhogyamagyarközösségneknemlenneparlamenti
képviselete,snemkövetkeznebeaszlovákésamagyardemokratákolyanegyüttmű-
ködése,melyválasztadnaa(többségiéskisebbségi)problémákmegoldására,akkora
negatívhatásazországbelpolitikájánakegészérenézvésttöbbmintvalószínűvolna.

(Csanda Gábor fordítása)
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Függelék

aszlovákiaipártoknevénekrövidítései

ano–aliancianovéhoobčana(azÚjPolgárszövetsége)
ds–demokratickástrana(demokrataPárt)
du–demokratickáúnia(demokratikusunió)
FMK–FüggetlenMagyarKezdeményezés
Hzds–Hnutiezademokratickéslovensko(demokratikusszlovákiáértMozgalom)
KdH–Kresťansko-demokratickéhnutie(KereszténydemokrataPárt)
Ľsns–Ľudovástrananašeslovensko(Miszlovákiánknéppárt)
MK–MagyarKoalíció
MKdM–MagyarKereszténydemokrataMozgalom
MKP–MagyarKoalícióPártja/MagyarKözösségPártja
MPP–MagyarPolgáriPárt
sas–slobodaasolidarita(szabadságésszolidaritás)
sdĽ–stranademokratickejľavice(demokratikusbaloldalPártja)
sdK–slovenskádemokratickákoalícia(szlovákdemokratikusKoalíció)
sdKÚ – slovenska demokratická a  kresťanská únia (szlovák demokratikus és
Keresztényunió)
smer-sd–smer-sociálnademokracia(smer-szociálisdemokrácia)
sns–slovenskánárodnástrana(szlováknemzetiPárt)
soP–stranaobčianskehoporozumenia(PolgáriMegértésPártja)
vPn–verejnosťprotinásiliu(nyilvánosságazerőszakellen)
zrs–združenierobotníkovslovenska(szlovákiaMunkásainakszövetsége)

GriGorij MesežniKov
PoLiTiCaL FaCTors oF THe sLovaK–HunGarian reLaTions in THe Period oF deMoCraTiC
TransiTion:siTuaTion,Trends,CHaLLenGes

The relations between nations are influenced by a variety of factors, including
political ones. The slovak–Hungarian relations are no exception either. This is
connectedwith thehistorical context,with themanifold formsof state-political
coexistenceofthetwonationsinthepast,butalsowiththeongoingprocesses,
with everything that influences the given country’s overall domestic political
development, the image and evolution of the transformation of the last thirty
years,theresultsofthereforms,thestateofdemocracyinslovakia.Partsofthe
internal problems of the slovak–Hungarian relations are the general political
characteristicsof thecountry’sdevelopment, thenatureofthepoliticalregime,
thelegalembeddednessofthehumanrightsissue,includingminorityrights,the
politicalpreferencesandvalueorientationsofthepopulation,andpartyactivities,
includingthosewhichclaimthattheyrepresenttheinterestsofthemembersof
theHungariancommunity.

a szlovák–magyar kapcsolatok politikai tényezői... 47
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



Fó
ru

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
4,
s
om

or
ja

  

Fórum Kisebbségkutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda

 

M I S A D  K ATA L I N

NYELVHASZNÁLAT
KÉTNYELVŰ KÖRNYEZETBEN

 
   

 
 



juraj MarTonyiK
azetnikaiidentitásösszefüggéseiaszlovákok

ésamagyarokkölcsönösmegítélésében1

juraj MarTonyiK
CorrelationsofethnicidentityinMutualPerceptionofslovaksandHungarians

indexingTerms:slovak–Hungarianrelations,ethnicidentity,ethnicity,stereotypes

bevezető

dolgozatunk2 azetnikaiidentitásösszefüggéseivelésmegnyilvánulásaivalfoglalkozik,
aszlovákKöztársaságállampolgáraiközti felfogástésmegítélést illetően,mindszlo-
vák,mindmagyar részről. a dolgozat elméleti szempontból az etnikum ismeretének
jelenlegiállapotátésavelekapcsolatosjelenségeketértékelinemcsakszlovákiában,
hanemkülföldönis.aszélesebbkörűösszehasonlításésmegragadásvégettillusztrá-
láskéntacsehésaromanemzetiségetisbevontuk.

azértékelésazemlítettnemzetiségek652fősmintájánalapul,ebbenegyformán
vannakképviselvenemcsakanemzetiségek,hanemaneméskorszerintimegoszlás
is.azadatokbegyűjtése2017-benzajlottaszlovákiaietnikaiviszonyokalakulásának
tendenciáinevűprojektkereténbelül,melyazetnikaiviszonyokésváltozataikmegra-
gadásánaktörténelmi,szociológiaiéspszichológiaijellemzőitvizsgálta.

azittbemutatottvizsgálatanemzetiségekmegítéléséreirányultazetnikaiidentitás
ésabelőleeredőauto-ésheterosztereotípiákszempontjából.avizsgáltmutatókataz
etnikaiidentitásPhinney-félemodelljeösszetevőinek(autosztereotípia,kulturálisanga-
zsáltság, a valahová tartozás érzése, önidentifikáció) alapjánalakítottuk átmérhető
tudományos fogalmakká, a összetevőket a projekt során alkalmazott adminisztratív
kérdőívválogatotttételeiképviselték.

azígynyertadatokaválaszadókjelentősmértékűhasonlóságátmutatják,minda
magyar,mindaszlováknemzetiségűekrészéről.ezahasonlóságjellemziakölcsönös

1 aFórumKisebbségkutatóintézetáltal2019.június6-ánmegrendezettA szlovák–magyar
kapcsolatok tegnap és ma címűtudományoskonferenciánelhangzottelőadásszerkesztett
változata

2 KészültaszlovákKutatás-ésFejlesztéstámogatóügynökségaPvv15-0745.sz.szerződése
alapján:Az etnikai viszonyok alakulásának tendenciái Szlovákiában (a nemzetiségi kérdés-
kör összehasonlító kutatása 2004–2020) –Tess2
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egymástértékeléstis,melypozitívésreciprok,valamintaromaetnikummegítélésétis,
melyegyformánnegatív.

az etnikai identitás összetevői szempontjából a heterosztereotípia legfontosabb
mutatójaként az autosztereotípia mutatkozott, mely jelentős mértékben előrejelzi a
heterosztereotípiaértékeitvalamennyivizsgáltnemzetiségesetében,aromaetnikum
kivételével,melynekheterosztereotípiájátajelekszerintmástényezőkalkotják,minta
többietnikumheterosztereotípiáit.ezekazeredményekarrautalhatnának,hogymíga
kevésbé stigmatizált nemzetiségek heterosztereotípiáit inkább az egyén belső, sem-
mintkülsőtulajdonságaihatározzákmeg,mintegyazetnikumobjektívjellemzőiként,a
roma kisebbséget illető heterosztereotípiákat különféle tényezők határozzák meg.
enneklehetségesokait,összefüggéseitésértelmezésétvitárabocsátjuk.

sztereotípiák

a szlovák–magyar viszonyok kérdésköre a legkülönbözőbb – történelmi, szociológiai,
pszichológiai–jelenségekérdekesszíntere.acsoportésazegyénfelőlennekanyilvá-
nostérnekésdiskurzusnakarészeiakülönfélebevettelképzelésekésmentálisrövidí-
tések,melyeketsztereotípiáknaknevezhetünk.azilyenfolyamatoktöbbfélemódondefi-
niálhatók,szociálisösszefüggésbenfelfoghatókmintavilágrólalkotott többé-kevésbé
konzisztensképek,melyekhezalkalmazkodtakaszokásaink,ízlésünk,kapacitásainkés
reményeink(Lippman2004).ebbőladefinícióbóleredasztereotípiáknakazatenden-
ciája,hogyarealitástazegyénekelvárásaihozigazítsa,mikéntezekbizonyosellenállása
isakülönféle,akonkrétsztereotípiátelméletibefolyásolásávalszemben.

MagánakasztereotípiánakajellegétFiske,CuddyvagyGlick(2006)modelljesze-
rintakétdimenzióstérbelielhelyezkedésehatározzameg,aholazegyikdimenziótaszí-
vélyesség(Warmth)dimenziójaalkotja,amásikatakompetencia(Competence)dimen-
ziója.ekétdimenziókombinációjateszilehetővéasztereotípiáknégyérzelmiösszete-
vőjeszerinti felosztását,melyekakövetkezők:1.csodálat;2.sajnálat;3. irigység;4.
megvetés.ilyenfelosztásalapjánlehetségestehátazadottsztereotípiabesorolása,s
ezzelegyüttazadottkisebbségéis,melyanekitulajdonítotttulajdonságokalapjánaz
érzelmihierarchiávalállösszefüggésben.

a sztereotípiák hagyományos felfogása mint többnyire negatív állásfoglalásra és
elképzelésre(allport,1945)teháthiányos,hiszenasztereotípiákértékeianegatívtóla
pozitívakigvariálódhatnak.azilyenfelosztásrévénnemcsakazegyesnemzetikisebb-
ségekérzelmi töltetei jellemezhetőek,hanemegyébmáscsoportokéi is,beleértvea
sajátcsoportot(l.pl.Fiskeésmtsai1999,Lee–Fiske2006–azértékelésekfelosztása
specifikuscélközösségekésastátuszukfelfogásaalapján).

asztereotípiaalakulásánakfolyamataagyermekkorbankezdődik;általánosanelfo-
gadottközmegegyezésszerinthogymára4-5évesgyerekekisképeseketnikailageltérő
csoportokkal szembeni negatív sztereotípiák kialakítására és fenntartására (l. pl.
raabe–beelmann2011).sztereotípiának,előítéletnekebbenafelfogásbanolyannega-
tív, az etnikai kisebbség tagjai ellen irányuló meggyőződések számítanak (brown–
Hewstone2005),melyekbizonyosmértékigautomatizáltak,sajátítottak,vagynemtuda-
tosszintenvannakjelen.ebbenazösszefüggésbenautomatizáltnakazafolyamatszá-
mít,melykülsővagybelsőingertőlbizonyostudatosmeggyőződésigvezet.azígydefini-
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ált korcsoport (4-5 évesek) a fejlődéspszichológia szempontjából olyan korszaknak
tekinthető, amikormár potenciálisan világosanmegfogalmazható a gondoskodó sze-
méllyelszembeniérzelmikötődés,ugyanakkorakognitívképességeklehetővéteszika
külvilágrólalkotottbizonyosállandóképkialakítását.ekétvilágmezsgyéjéntehátmeg-
jelenik egyfajta alapelképzelés a világról, mely nyomatékosan, mondhatnánk, szinte
abszolútmódonfüggaszülőkvagygondozókbeállítottságától.ejelenségekpárhuzama-
kéntelméletilegtalánafóbiákkialakulásánakfolyamataemlíthető,amikoragyerekek
maguktólnemtáplálnakfélelmetafóbiákszokásosobjektumaivalszemben,deaszülők
reakcióinakmegfigyelésévellassanésbehaviouristamódonhozzászoknakezekhezaz
ingerekhez(burnstein–Ginsburg2010,askew–Field2007).Társadalmiszintenazilyen
folyamatmegfelelőjekéntpl.atársadalmikonformitásttarthatnánk.

ebbőlazelvbőleredeztethetőaszubjektívenfelfogottautoritáshatásaalattmegho-
zott bizonyos állásfoglalások iránti érzékenység, akár személyt értünk ez autoritás
alatt, akár referenciális csoportot vagy társadalmi befolyásokat. az individualizáció
folyamataolyanstádiumokhozvezet,amikorazilyenfolyamatmegismétlődik–azemlí-
tettobjektumokkal,melyekszubjektívautoritásoknakfoghatókfel.afejlődéspszicholó-
gia szempontjából a hagyományos szülői autoritásokkal szembeni dackorszakokra
kerül sor, konkrétan a pubertás- és a korai felnőttkorban (Marshall–Tanner 1986).
(Mástípusú)autoritásforráskéntjelenikmegakorosztály,értékképedigavelükszem-
benielfogadáslépfel.ezekahatásokésbefolyásukazállásfoglalásokraésazértékek-
remeglehetősen feldolgozott jelenség,mindelméleti,mindkísérletioldalról (Tucker-
drob–salthouse2008).ezértistűniklehetségesnek,hogyazegyénnemcsakapuber-
táskorban fogékonyazautoritásokra,hanemhogyapubertássoránkialakultelfoga-
dásprecedensrekülönféleegyébkonstrukcióképülnek,melyekegyéletsoránasztere-
otipgondolkodáslehetségeskatalizátoraikénthatnak.

etnikaiidentitás

azetnikaiidentitásonalapulósztereotipgondolkodásfolyamatainakbeszüremléséta
mármeglevővizsgálatokalapjánfeltételezhetjük.azidentitásalakulásánakfolyamatai
a pszichológia különféle ágazatainak alappillérei közé tartoznak, így a szociálistól
(Tajfel–Turner1986)afejlődéspszichológiánát(erikson1963)egészenaklinikaimeg-
nyilvánulásokigészavarokig.

identitásalatttágabbértelembenazegyénkülönbözőaspektusaitdefiniálóésazőt
magátavilágbanelhelyezőjellemzőkösszességeértendő(Hornsey2008).aszociális
identitáselméleteebbenazösszefüggésbensajátoskategóriátképez,melykülönféle
szociálistényezőkhatásátigyekszikmegmagyarázniasajátviszonyformálódásátille-
tőenszociáliscsoportokkaléscsoportköziekkelszemben,melyeknekazegyénönként
vagy„genetikailag”(etnikum,nemstb.)tagjalehet(l.isajiw1992).

etnicitásalattetekintetbenmegnyilvánulásokszélesspektrumátérthetjük,atávoli
eredettőlkezdveanyelvenkeresztülegészenaközöskulturálishagyományokig(Ford–
Kelly2005,Liebkind2006).azetnikaiidentitásilyenértelembenazegyénetnicitásá-
bóleredőésezzelösszefüggőtényezőkönállócsoportjáthozzalétre.

az etnikai identitás a sztereotípiák jelentősmeghatározó tényezőjének látszik, a
vizsgált nemzetiségi, etnikai vagy faji csoporttól függően (jaramillo–Mello–Worrell
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2015).akimutatottviszonyokazonbannemegyértelműek,sőtgyakranellentmondáso-
sak,pozitívhatásazőslakosamerikaiakkörébenmutathatóki(Hamillésmtsai2009,
romeroésmtsai2014),ámezahatásnemuniverzális(pl.Mousseau2013,Galliher
ésmtsai2011).

a szlovákiai valóságra az etnikai jelenségek vizsgálata tekintetében gyakran
rányomja bélyegét a nézetek sztereotípiája, valamint az aktuális politikai szcéna és
képviselőinek„szükségletei” révénadestruktív tendenciák.azetnikai identitásmint
jelenségannálkomplikáltabbnaklátszik,mivelaktuálisformájaolyanváltozásoknakés
szubjektívinterpretációknakvankitéve,melyektársadalmi,történelmiésgeográfiaijel-
legűeknektűnnek.očovský(1992)kéttényezőtállapítmeg,melyekazetnicitásállan-
dóságáraésváltozásárahatnak:abelsőéskülsőtényezők.apszichológiaitudományá-
gakazidentitásformálódásakérdésébengyakranekérdéskörlegkomplexebbrálátá-
sátadják,ámelszigetelődnekaszociális,kulturális,történelmivagypolitikaifolyama-
toktól (Hošiminová 2008). az identitás és szerkezete tárgyában a szlovák–magyar
folyamatokkérdéskörénekismeretéttekintveúgytűnik,hogyanemzetiésahelyiiden-
titásösszefüggéseerősebbaszlovákiaimagyarokközt (anemzeti identitássalstabi-
labba kapcsolatuk,mint ahelyivel),mígamagyarországi szlovákokhelyi identitása
felülírjaanemzetit(Hošiminová2008).

amódszer

azetnikai identitásszerkezetealakulásáhozvezetőútazőtalkotóegyesösszetevők
azonosítása által vezet. ebből a célból az etnikai identitás Phinney-féle modelljét
(1990)választottuk,melyazetnikaiidentitásnégykomponenséthatározzameg.ezek
akövetkezők:1.Önidentifikáció:azilletőspontánésönkéntesalaponazadottcsoport
vagy etnikum tagjának vallja magát; 2. a csoporthoz való tartozás érzése: egyfajta
érzelmiállásfoglalás;3.asajátcsoportjáhozvalóviszony:azetnikumhozvalóviszony
kognitív és értékelő összetevője; 4. angazsáltság a kulturális életben: participáció a
rituálékban,azadottetnikumkulturáliséletereprodukciójánakcéljából.

abemutatandóvizsgálatcéljaasztereotípiákvalenciájánakösszevetése,azokéasztere-
otípiáké,melyeketaszlovákKöztársaságállampolgáraiképviselnek,mindaszlovákok,
mindamagyarok,másodlagosanpedigazetnikaiidentitásmeghatározóértékevalenci-
ájának tesztelése a kinyilvánított sztereotípiamértékéhez. a szélesebb összefüggések
szemléltetésevégettmásnemzetikisebbségekkiegészítőadataitisfelhasználtuk.

a vizsgálatot Az etnikai viszonyok alakulásának tendenciái Szlovákiában 2004–
2017 között nevűprojektumbólszármazóadatokonvégeztükel;ezekazadatoklehe-
tővéteszikahasonlóságokésakülönbözőségekkövetésétnemcsakazegyesnemze-
tiségekközött,hanemavizsgáltmutatókidőbelistabilitásátis.

aminta652válaszadónalapul:ebből162szlováknemzetiségű,165magyar,165
csehés160roma.aválaszadókafelméréssorántöbbmintszázkérdésreválaszoltak.
aválaszokathétpontosbipolárisskálánrögzítettük,ahola0azadotttételnegatívpólu-
sátképviseli,a7apozitívpólust,ebbőladódóana3,5askálaneutrálisközéppontját
jelenti.aválaszokkonceptualizációjáhozakérdésekreadottválaszokatreprezentáló,
jellembelivagyérzelmijellemzőktételeiszolgáltak.
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eredmények

avizsgálatelsőlépésekéntbemutatjukazetnikaiidentitásazegyesidentifikáltössze-
tevőinekmegállapított értékeit. a kapott eredményeket az 1. táblázat szemlélteti, a
vizsgáltnemzetiségekátlagértékeivel.

1. táblázat.avizsgáltváltozókalakulásaaválaszadóknemzetiségefüggvényében

a2.táblázatbanazegyesváltozókközöttiinterkorrelációkszerepelnekazadottnem-
zetiségekrevonatkozóan.

2. táblázat. avizsgáltváltozókköztikorrelációkmegoszlása

**a0.01-esszintenjelentőskorrelációk

eztkövetőenvizsgáltukafelállítottskálákonakifejezettpozitívvagynegatívsztereotí-
piamértékét.ezeknekamutatóknakazértékeitazegyesnemzetiségekmegoszlásá-
bana3.sz.táblázattartalmazza.a4.táblázatbanazegyesnemzetiségekkelszembeni
ésazetnikaiidentitásegyesösszetevőineksztereotípiáiköztikorrelációkszerepelnek
(Pearsonkorrelációskoeficiense).ezeketaskálákathattételbőlállókompozitmérték-
kéntállítottukössze,atételekazegyesnemzetiségekpozitívanvagynegatívanérzékelt
jellemzőitfejezikki.azösszeskompozitskálapszichometrikustulajdonságaitaz5.táb-
lázatszemlélteti.

NemzetisØg: ÖnidentifikÆció TartozÆs 
ØrzØse Autosztereotípia AngazsÆltsÆg 

SzlovÆk 5.61 6.23 5.37 5.03 
Magyar 5.15 5.70 5.26 5.05 
Roma 5.39 5.54 4.76 4.20 
Cseh 5.31 6.05 5.38 4.85 

 

 

    

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
e   
i   

 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 

  

     

 

 

VÆltozók: ÖnidentifikÆció 
A15 

TartozÆs ØrzØse 
A11 Autosztereotípia AngazsÆltsÆg 

ÖnidentifikÆció 1 ,369** ,334** ,254** 
TartozÆs ØrzØse  1 ,345** ,267** 
Autosztereotípia   1 ,310** 
AngazsÆltsÆg    1 
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3. táblázat.anemzetiségekszerintiheterosztereotípiákáttekintése

4. táblázat.azegyesnemzetiségekkelszembeniésazetnikaiidentitásegyesösszete-
vőineksztereotípiáiköztikorrelációk

anemzetiségekköztmegállapítottkülönbségeketkülönbségistatisztikaimódszerekkel
teszteltük.ajelentőskülönbségeketazinterpretációésvitafejezetbenfejtjükki.

5. táblázat. akompozitskálákreliabilitásánakértékei

interpretációésvita

dolgozatunkazetnikaiidentitás,akomponenseiésavizsgálatimintánbelülisztereo-
tipizálás kifejezettmértéke közötti lehetséges átfedődéseivel foglalkozott. Hangsúlyt

     

 

 

    

 

          SztereotípiÆk: 
 
NemzetisØgek: 

Heterosztereotípia 
a szlovÆkokkal 
szemben 

Heterosztereotípia 
a magyarokkal 
szemben 

Heterosztereotípia 
a romÆkkal 
szemben 

Heterosztereotípia 
a csehekkel 
szemben 

SzlovÆk  4.94 3.15 5.33 
Magyar 4.98  2.81 4.69 
Roma 4.76 4.08  4.68 
Cseh 5.17 4.62 2.93  
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       SztereotípiÆk: 
Az  
etnikai  
identitÆs  
összetevői: 

Heterosztereotípia 
a szlovÆkokkal 
szemben 
 
 

Heterosztereotípia 
a magyarokkal 
szemben 
 
 

Heterosztereotípia 
a romÆkkal 
szemben 
 
 

Heterosztereotípia 
a csehekkel 
szemben 
 
 

ÖnidentifikÆció .205 .198 -.010 .238 
TartozÆs ØrzØse .144 .207 .005 .282 
Autosztereotípia .508 .491 .039 .506 
AngazsÆltsÆg .150 .299 -.082 .221 

 

  

 

SkÆlÆk: Cα 
Heterosztereotípia 
a szlovÆkokkal 
szemben 

0.867 

Heterosztereotípia 
a szlovÆkokkal 
szemben 

0.915 

Heterosztereotípia 
a szlovÆkokkal 
szemben 

0.907 

Heterosztereotípia 
a szlovÆkokkal 
szemben 

0.886 

Autosztereotípia 0.918 
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fektettünkasztereotípiákértékvalenciájáraaszlovákállampolgárokrészéről,minda
szlovák,mindamagyarnemzetiségűeketilletően,sillusztrációkéntacsehésaroma
etnikummalkapcsolatbanis.ecélbóltöbbféleskálátalakítottunkki,sezekethasznál-
tukemutatókvizsgálatakor.afővizsgáltkonstrukcióazetnikaiidentitásésösszetevői
voltak,mivelazonbanakialakítottegységesmértéknemmutatottelégségesreliabili-
tást (Cα=.644), a vizsgálatokhoz a Phinney-féle (1990) komponenseketmint önálló
mutatókatvettükfigyelembe.azelső,ezekreazadatokravonatkozóleírópillantásazt
mutatja,hogyazegyesösszetevők,közepesen,némelykormagasanpozitívszámokban
látszanakmegnyilvánulni.azalkalmazotttételeketilletőenelmondható,hogyazetnikai
identitás,ahogyankonstituálódott,egybelső,szubjektívjellemzőtképvisel,melyrőlfel-
tételezhető,hogyaválaszadókkörébenazetnikaiönbizalombizonyosformájátalkotja,
mivelazáltalánosönbizalombizonyosmértékigmoderálóelemkéntviselkedikazetni-
kaiidentitástöbbolyaneffektusátilletően,mintpl.amegnövekedettakadémiaisiker
(l.pl.brody–Chenésmtsai2006)vagyajobbadaptációseredmények(serrano-villar–
Calzada2016).ezazértékmindazösszesvizsgáltnemzetiségesetébenpozitív.az
etnikaiidentitásösszetevőinekértékeiabemutatottvizsgálatbanavizsgáltnemzetisé-
geketilletőennemkülönböztekegymástóljelentősenazösszesnemzetiségesetében,
kivévearomát.azautosztereotípiaegyszempontosvarianciaanalízise(anova)kompo-
nensénekF(3,651)=11.245,p=.01aromanemzetiségalegközelebbimagyartól
jelentősenkülönbözikíp=.01szinten,segyedülikéntmutatstatisztikailagnagyelté-
réstebbenazösszetevőben.ugyanezahelyzetismétlődikamásodikvizsgáltkompo-
nensesetébenis,ezakulturálisangazsáltság:F(3,651)=23.325,p=.01,ittaroma
nemzetiségap=.001szintenkülönbözik,ezúttalazonbanazutolsóelőtticsehektől.

akulturálisangazsáltságkomponensénélérdemeselidőznünk,merthogyakultúra
ésakulturálismegnyilvánulásoka romaetnikumesetébenvalószínűlega leginkább
elfogadott és legpozitívabb aspektusa a romák minden megnyilvánulása közt
(bittnerová 2014). a roma etnikumra vonatkozó jelentősen alacsonyabb átlagérték
interpretációjaarraengedkövetkeztetni,hogyátértékelődikaromakultúráravonatko-
zóegyetemesenelfogadottelőítéletsennek fontosságamaguka romákszámára.a
kulturálisangazsáltságtehátaromaetnikumválaszadóikörébenkisebbjelentőségű,
mintamilyennekafelszínes,laikusmegítélésalapjántűnhetne.azegyesértékekpre-
ferálásának kérdése ezek szerint sokkal nyitottabb és sürgetőbb,mint hinnénk, s a
továbbikutatásokiseziránybanfolyhatnának.

a(hova)tartozásérzésénekkomponense–melyahasználtmódszerbenolyanérzel-
miállásfoglalás,melyasajátnemzetiségrevonatkozóbüszkeségetfejeziki–anemze-
tiségekköztbizonyoshierarchiáteredményezett.azegyszempontosvarianciaanalízis–
F(3,651)=12.487,p=.01–azelsőkéthelyenstatisztikailagjelentéktelenkülönb-
séggelaszlovákokatésacsehekethozta,amásik,statisztikailagjelentőseneltérőcso-
portotamagyarokésaromákalkotják(Tukey,p=.01amagyarokésacsehekközt).
itt,aszlovákokelsőhelyétilletőenvitathatóahazainemzetiségkönnyebbítőhatása,
de ez a hatás sem biztosít jelentős többletet a nemzeti kisebbségekkel szemben.
ennekahipotézisnekabizonyításáraszükségvolnaizolálnieztahatást,többország-
banfolyóvizsgálatokkal.

azutolsóvizsgáltkomponensazönidentifikációvoltmintaválaszadóspontánönjel-
lemzéseazadottetnikumhozvalótagjaként.azegyszempontosvarianciaanalízisáltal
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felállítotthierarchia–F(3,651)=3.126,p=.025–azonbanazegyesnemzetiségek
köztikisebbmértékűeltéréstmutatja,azegyetlenstatisztikailagisjelentőskülönbség
azelsőszlovákokésazutolsómagyarokköztmutatkozik(Tukey,p=.015),aCohne-
hatásmaximáliserejével:d0.33.eszerintazetnikumtagjakéntvalószimplaönmegje-
lölésmindazösszesvizsgáltnemzetiségreérvényes,azannyirastigmatizáltcsoport,
mintaromákesetébenis.aszlovákokésamagyarokköztikimutathatókülönbségúgy-
szinténrelativizálhatjaazönidentifikációjukat,demertazátlagértékfolytonvilágosan
apozitívszámokköztmozog,efölöttnemszükségesmegállnunk,sajelenségmagya-
rázataabbanazegyszerűhatásbanragadhatómeg,melyahazainemzetésakisebb-
ségekesetébena(mérsékelten)gyengébb,deahazainemzetheztovábbra ispozitív
viszonyulásköztfennáll.

azegyesösszetevőkköztikorrelációk,amintazta2. táblázatszemlélteti,gyenge
vagyközepesenpozitívviszonytfeltételeznekavizsgáltmutatókban,azösszesvizsgált
nemzetiséget illetően, ami arra utal, hogy az ezen összetevők közt fennálló viszony
elégséges, ugyanakkor a már említett reliabilitás a vizsgált nemzetiségek esetében
nemteszlehetővéilyenáltalánosítást(Cα=.644).

asztereotípiákésasztereotipgondolkodásteréntöbbfigyelemreméltótényttapasz-
talni,ezekértékeita3.táblázatfoglaljaössze.azelsőjelenség,melyetaleírószemszög-
bőlláthatunk,az,hogyezekazértékekazetnikaiidentitáskomponenseihezhasonlóan
szinténaskálapozitívtérfeléntalálhatók,kivévearomaetnikumot,melyalegerősebben
negatívansztereotipizáltetnikum.ezatényalegalacsonyabbszubjektíveérzékeltauto-
sztereotípiávalegyütt–demégmindigapozitívtartományban,igazolvaazautosztereotí-
piapozitívvoltátaheterosztereotípiávalszemben(Triandisésmtsai1982),aromanem-
zetiségűválaszadók4,76-osátlagértéke–nemcsakaszlovákok,magyarokéscsehek
részérőlaromákkalszembenmegnyilvánulónegativitástjelzi,hanematulajdonönkép
romlásátis,melynekkapcsánelmondható,hogybeigazolódikakülsőmegítélésnegatív
hatásaacsoportrólmintolyanrólalkotottképre(bittnerová2014).

amásiktény,melyetekintetbenfigyelemreméltó,a4.táblázatbólkiolvasható:ez
tartalmazzaaz etnikai identitás (vagyis a belső érzelmi és személyiségi tényezőkaz
egyénindividualitásánakoldalán,négyvizsgáltösszetevőáltalképviselve)ésazegyes
vizsgált nemzetiségekkel szembenmegnyilvánult heterosztereotípia közti korreláció-
kat.ezeka viszonyokagyengevagyközepesenerős viszonyok (Pearsonkorrelációs
koeficiense) közé sorolhatók. érdekes ugyanakkor, hogy a romákkal szembeni hete-
rosztereotípiákmellettezekaviszonyokegyszeribenjelentéktelenértékűekké(-.08-tól
.03-ig) válnak. ez az eredmény arra utal, hogy nemmutathatók ki azok a tényezők,
melyekegyennyireerősenstigmatizáltcsoport–amilyenaromáké–formálásáravan-
nakhatással.Mígatöbbiheterosztereotipcélcsoportbizonyosviszonytmutatnakezek-
kelabelsőjellemzőkkel,sminthaáltalukerősödnének,aromákkalszembeniheterosz-
tereotípia, úgy tűnik,más, nemelőfeltételezett tényezőktől függ. e tényezők lényege
elméletileglehetneextern,pl.amedializáció,melyhatássalvanazérzelmiállásfogla-
lásokracionalizációsfolyamataira,asajátcsoporttalszembenikonformitás(stangor–
sechrist–jost2001),stb.

azetnikai identitáslegjelentősebbösszetevője,melyaheterosztereotípiaértékeit is
előrejelzi,úgytűnik,a4.táblázatbanbemutatottadatokalapján,azautosztereotípia,mely
ekomponensmeghatározóerejénekkiértékelésecéljábólegyegyszerűlineárisregresszi-
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óbahelyeződött.amaradékháromkomponens(kulturálisangazsáltság,azhovatartozás
érzéseésazönidentifikáció)ilyenértelembennemtűnneklényegesnek.azautosztereo-
típiaésazetnikai identitás lineárisregressziójamegerősítieztazelőfeltevést.jelentős
predikció állapíthatómeg: (F[1, 650] = 297,455, p < .000), r2 = .314. az így kapott
modellből tehát az következik, hogy az összes heterosztereotípia változatai 31%-a az
autosztereotípiamintazetnikaiidentitásösszetevőjehatásávalmagyarázható.amara-
dékháromösszetevőszázalékoshozzájárulásanemhaladtamegaz5%-ot,ebbőlkövet-
kezőenahasználtmértékegységeketajelenlegiadatokbanátkellértékelni.

anemzetiségekszintjénameghatározóerőszempontjábólérdekeshatásalakulki:
akialakítottregressziósmodellmagyarázatotada31%-osátlagosvarianciára,decsak
aszlovák,amagyarésacsehetnikumesetében.aromákravonatkozóheterosztereo-
típiák értékelésekor ugyanis bárminemű predikciós hatás elsikkad. ez az eredmény
megerősítiaztafeltételezést,melyetakorrelációsviszonyokhiányajelez,nevezetesen,
hogy a romákkal szembeni heterosztereotípiátmás tényezők alakítják,mint amás,
kevésbéstigmatizáltcsoportokkalszembeniheterosztereotípiákat.

ehelytmégérdemesmegállniafölött,mialkotjaabemutatottkorrelációsésreg-
resszívviszonyoklényegét.ugyanisazautosztereotípia(mintasajátcsoportbelsőérté-
kelése)ésakülsőcsoportokértékeléseköztiszorospozitívviszonyarrakésztetiakuta-
tásbanrésztvevőválaszadókat,hogyannáljobbraértékeljékamáscsoportoktagjait,
minéljobbraértékelikaválaszadókamagukcsoportját.Magátóladódikazafeltevés,
hogyminéljobbnaktartjaazemberamagacsoportját,annálkevésbéokozgondotneki
pozitívanmegítélnia többicsoportot.Haerreamegállapításraazellenkező irányból
tekintünk,aztakövetkeztetéstvonhatjukle,hogyamikéntazegyéniszinten,éppúgya
társadalmin bizonyos kivetítéshatás érzékelhető, ahol az egyén világfelfogásának
kulcstényezőiacsoportmegítélésétilletőennemacsoportobjektív,külsőtulajdonsá-
gailesznek,hanemintern,jellembelibeállítottságok,melyekeldöntik,hogyanérzékeli
ésítélimegatársadalmatésjelenségeit.eztatendenciátmárallport(1954)isjelzi,
szerinteazemberekaszociáliscsoportokközti láthatókülönbségekreszoktakössz-
pontosítani,shaezeknemelérhetők,azegyénleegyszerűsítésútjántalálösszefüggé-
seketamegítéltcsoportismertésismeretlenjellemzőiközött.azígyfelfogottközvetlen
kivetítéstalkalmazhatjukazinformációkkiegészítésefolyamatában,amialapvetőfon-
tosságúatársadalomrólalkotottleegyszerűsítettképek,vagyisasztereotípiákkialaku-
lásában.amegítélendőszubjektumravonatkozónemelegendőinformációkesetében
eztűnikazértékelőállásfoglalásokmeghozásafőfolyamatának(Xieésmtsai2012),
nohaaszociáliskivetítésnek,úgytűnik,fontosabbhatásavanasajátcsoportmegíté-
lésében,mintegykülsőben(robbins–Krueger2005).

aszlovák–magyarviszonylényegevizsgálatunkesetébentehátreciproknakésdia-
dikusnak tekinthető, az etnikai identitás összetevőinek értékét illetően különösebb
különbségeknélkülinek,statisztikai jelentőségreegyedülazetnikaibüszkeségésaz
érzékelthovatartozáskülönbségetettcsakszert,demindkétértékazalkalmazottská-
lákhatározottanpozitívtartományábanmaradt,sakutatásianyagbannemkülöníthető
elaszlovákminthazainemzetiséghatásaakisebbségekkelszemben.

amegnyilvánultheterosztereotípiaszempontjábólfontos,hogyezmindkétnemzeti-
ségtekintetébenapozitívszámoktartományábanvan,tehátmindaszlovák,minda
magyarválaszadókkölcsönöseninkábbpozitívanérzékelikegymást,mintnegatívan.a

az etnikai identitás összefüggései... 57
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



megállapítottértékekhasonlóságaaspektrumellenkezővégéniskimutatható:aroma
etnikummegítélése a szlovák és a magyar (sem a cseh) nemzetiség részéről nem
mutatstatisztikailagjelentőskülönbséget,segyedülikéntazértékeltetnikumokközül,
az érzékelt értékeaz értékskálanegatív részén található. ezt amegállapítást alátá-
masztjamindkét etnikum nyilvánosságának véleménye a romaság problematikájára
mintnagymértékbenautomatikusanelutasító,illetveelítélttársadalmiveszteségre,a
prioriproblémára(Majo2014).aszlováktársadalomképeaszlovákésamagyaretni-
kum szempontjából tehát a sztereotípiák értékének összehasonlításában kevésbé
megosztott,minthinnénk,avizsgáltadatokbóleredőkölcsönösmegítélésakölcsönös
értékelésekpozitívjellegéttárjafel.

avitaelmozdításaaleírójellegtőlalehetségesjavaslatokésakonstruktívmegol-
dásokfelélehetővéteszimegragadniazeredményekértelmezésénekelméletikeretét
acsoportközikontakthipotézis(allport1954)kontextusában.ezazelméletabbólindul
ki,hogyakülönbözőcsoportokköztiellenőrzöttkapcsolatbizonyoskörülményekközt
azecsoportokképviselőiköztitolerancianöveléséhezvezethet.avizsgálatokeredmé-
nyeibizonyosértelembenmegerősítikaposztulálthatáshatékonyságárólszólóáltalá-
noskijelentéseket,ámetekintetbenaszakirodalomnemegységes(l.Pettigrew–Tropp
2006). néhány szerzőmegállapítja, hogy a csoportközi kontaktusnak van esélye az
individuáliselőítéletekcsökkentésére,deezahatásnemalkalmazhatóáltalánosság-
banacsoporttalmintolyannalszembenielőítéletekre(pl.Forbes1997).vagyisakon-
taktushipotézishatásosésérvényesazindividuálisrésztvevőkegymáshozközelítésé-
ben,dekevésbéazegyescsoportokközöttifeszültségcsökkentésétilletően.ebbőla
tételbőllevezethetőazafelismerés,hogyennekamódszernekköszönhetőencsökken
azegyestagokköztiellenségeskedésvagyelőítélet,decsakolyanmértékben,amilyen-
benakisebbségtagjátmárnemazadottcsoporttagjánaktartják,magyarul:amegíté-
lő szemébenmárnemegycsoport tagja,deacsoportraésa jellemzőire vonatkozó
véleményváltozatlanmaradt.ebbenazösszefüggésbenakisebbségicsoportmegítélt
tagja lényegébenkibújtasztereotípiamegbélyegzésealól,olymértékben,amennyire
márnemtartjákazadottcsoporthoztartozónak.acsoportra,illetveacsoporttöbbitag-
járanézvéstmindenmaradarégiben.

ennekahatásnakagyakorlatiértelmezéseabemutatottkutatáskontextusábanazt
jelentené, hogy a kisebbségek tagjait értékelő egyének, akik egymástól távol állnak
(földrajzilagvagytapasztalatoktekintetében),hajlamosaklesznekrosszabbulmegítélni
amásetnikumokképviselőit,mintazokazegyének,akikközvetlenkapcsolatbanáll-
nakvelük.a vizsgáltanyagbanazonbannem leheta válaszadókat lakhelyükszerint
elkülöníteni,ígyeztahipotézistaszlovákiaikisebbségekviszonyaitilletőenegyújabb
kutatásnakkellmegerősítenie.
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juraj MarTonyiK
CorreLaTions oF eTHniC idenTiTy in MuTuaL PerCePTion oF sLovaKs and HunGarians

Thispaperdealswiththecorrelationsofethnicidentityanditsmanifestationsin
mutual perception and opinion among citizens of theslovakrepublic, both of
slovak and Hungarian ethnicity. For the possibility of broader comparison and
apprehension, we also used as illustration the Czech and roma ethnicities.
subsequently,thevaluesweremeasuredonasampleof652respondentsofthe
mentionedethnicities,withanequalrepresentationofethnicity,sex,andage.The
observedresultsindicateahighdegreeofsimilarityamongrespondentsofboth
Hungarian andslovak ethnicities. This similarity is foundboth in each other´s
assessments, which is positive and reciprocal, and in the assessments of the
roma,whichareequallyinthenegativepoles.
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LansTyáK isTván
afunkcióigésszerkezeteknéhányáltalános

kérdéséről

isTván LansTyáK
onsomeGeneralQuestionsofLightverbConstructions

indexingTerms:lightverb,lightverbconstruction,actionnoun,objectnoun,synonymy,corpusdata

1.bevezetés

dolgozatomban1 afunkcióigésszerkezetekáltalánosjellemzőivelkapcsolatosgondola-
taimatosztommegakedvesolvasóval;ezekafunkcióigésszerkezetekrőlszólónyelvé-
szetiésnyelvművelő irodalomolvasása,valaminta funkcióigésszerkezetekkorpusz-
vizsgálatasoránmerültekfölbennem.nemlévénleírónyelvész,inkábbcsakfelhívom
a figyelmet némely problémára, további kutatásokat igénylő kérdésre. elsődleges
célom,hogykérdésekettegyekfel,nemaz,hogyválaszoljakrájuk.Hamégisadokvála-
szokat,ezeketnemtekintemvéglegesnek,inkábbcsakinspirációnakmásokszámára,
hogykedvetkapjanakezzelatémávalfoglalkozni.

Mivelakérdéskörmeglepőenszerteágazó,ebbenazírásbanaligbeszélekafunk-
cióigésszerkezetekstílusértékérőlésnyelvhelyességi,ill.helyénvalóságimegítélésük-
ről (amipedigérdeklődésemfő tárgyavolna):azezzelkapcsolatosmeglátásaimegy
részétmárkorábbanközreadtam(l.Lanstyák2019),atöbbinekamegírásáraajövő-
benszeretnéksortkeríteni.

Tekintettelarra,hogyanyelvművelő,denéhaméganyelvészetiirodalombanisjava-
részt ugyanazokapéldák ismétlődnek, a tárgyalt jelenségek illusztrálásáradolgoza-
tomban nagy számban hozok a jól ismert példákmellett kevésbé szokásosakat is.
Különodafigyeltemarra,hogyakevésbétipikusfunkcióigésszerkezeteksemaradja-
nakkiapéldákközül.

1 azírásomtémájáhozkapcsolódókutatásokatazMTatámogatjahatárontúliösztöndíjprog-
ramja révén, részben közvetlenül, részben a Fórum Kisebbségkutató intézet keretében
működő Gramma nyelvi iroda közvetítésével. További támogatóm a szlovák Kutatás- és
Fejlesztéstámogatóügynökség:korábbanazaPvv-0689-12sz., jelenlegazaPvv-17-0254
sz.szerződésalapján.ittköszönömmegHeltaiPálnak,valamintcikkemnévtelenlektorának
hasznosmegjegyzéseit,melyekközültöbbetfelishasználtamdolgozatomvéglegesváltoza-
tánakkialakításához.szinténköszönetteltartozomKitleiibolyajavításaiért.
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dolgozatommegírásáhozaMagyarnemzetiszövegtár2.0.5.sz.verziójának(alább
Mnsz2)adataithasználtam.2 azokatavizsgálatokat,melyekbőladatokatközlök,2019.
július16.ésszeptember19.közöttvégeztem.Mindakollokációkfelkutatásához,mind
a funkcióigés szerkezetekmennyiségi vizsgálatához többnyire a „részletes keresés”
opcióthasználtam.a„részleteskeresés”mezőbenaszerkezetnévszóitagjáttüntettem
fel.akontextusszerinti szűréstúgyvégeztem,hogyaz igének (mint szótőnek)maxi-
mum3szótávolságrakellettállniaakeresőmezőbenmegadottnévszótóljobbravagy
balra,hogyavéletlenegybeesésekszámaalacsonylegyen(demégezeketisvalame-
lyestkompenzálhatjákazokazesetek,amelyekkimaradtakastatisztikából,mivelaz
ige3szónálnagyobbtávolságravoltafőnévtől).

akeresőmezőbentöbbnyirenemszóalakokra,hanemszótövekrekerestemrá,meg-
advaazt,hogyatalálatokmilyennyelvtaniesetbenlegyenek;ígyastatisztikákrendsze-
rintatöbbesszámúésabirtokosszemélyjelesformákatistartalmazzák.Kollokációk
keresésekorakeresőmezőtüresenhagytam,csakanyelvtaniparamétereketállítottam
be,majda találatokból–ha3000-nél többvoltbelőlük–1500-as,némelyesetben
3000-esvéletlenmintátkészítettem,atalálatokatpedigatalálatiszószerintrendez-
tem. a kollokációk felkutatásához eleinte a „kollokációk” funkciót használtam, de
ennekhasználataalegtöbbesetbenkevésbébizonyulthatékonynak.

nagyonalacsony (20alatti) elemszámesetébenaz adatokat tisztítottam,3 maga-
sabbelemszámesetébenrendszerintnem.a„személyes-közösségi”alkorpusztasok
azonostartalmúdokumentummiattteljesenkihagytamavizsgálatból.azalkorpuszon-
kéntirelatívgyakoriságszámításáhozsajnosnemhasználhattamaszövegtárwebolda-
lántalálhatótáblázatosadatokat,4 mivelezekegyüttesentartalmazzákazadatokköz-
zétételeótakettéválasztott„személyes”alkorpuszadatait.ezértaz„újalkorpuszkészí-
tése”menüpontrakattintvamegjelenőstatisztikaiadatokattekintettemmérvadónak,5
melyekazonbanatöbbialkorpuszvonatkozásábansemazonosakatáblázatbafoglalt
adatokkal.6 szerencsére ez a probléma az e dolgozatban közreadott adatokat, ill. a
közrenemadottadatokból levontkövetkeztetéseketcsakkismértékbenérinti,mivel
alkorpuszonkéntivizsgálatrafőkéntafunkcióigésszerkezetekstílusértékénekmegál-
lapításáhozvanszükség,ezatémakörazonbandolgozatombólaterjedelmikorlátok
miattcsaknemteljesenkimaradt.

2 http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/
3 erreott,aholpontosadatotközlök,atalálat szóelőttállóreleváns jelzőutal.Kétféletisztí-

tástvégeztem:azelsősoránkihagytamaz ismétlődődokumentumokat,amásodiksorán
kihagytamamintábakerültnemmegfelelőadatokat(pl.azokatazeseteket,amikorakét
keresettszóvéletlenülkerültegymásközelébe,denemalkotkollokációt).

4 http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/stat.html
5 http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/bonito/run.cgi/subcorp_form?corpname=MNSZ2
6 a kétféle adatsor közötti eltérések oka számomra ismeretlen, sajnos a nyelvtudományi

intézetérintettosztályátólnemkaptamakérdéseimreérdemiválaszt.
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2.Fogalommagyarázat

ebbena fejezetbena„funkcióigésszerkezet”ésa„terpeszkedő/terjengőskifejezés”
fogalmával foglalkozom.azeddigi irodalombanakettőtnemegyszeregybemosták,a
„funkcióigésszerkezetek”fogalmátpedigavalóságosnálegységesebbkéntláttatták.e
hiányosságokpótlásárateszekmostkísérletet.

2.1.Funkcióigésszerkezet

a szakirodalomban7 található legfontosabb megállapítások alapján a funkcióigés
szerkezetet legtágabbanolyannévszói-igeiszerkezetkénthatározhatjukmeg,amely
egyhatározóragos,tárgyragosvagyzéróragos,olykornévutósnévszóbólésegyrend-
szerint kisebb-nagyobbmértékben alulspecifikált jelentésű igéből, ún. funkcióigéből
áll,pl.aláírásra kerül, különbséget tesz, elintézést nyer, követelményt támaszt, hivatko-
zás történik, vizsgálat alá vesz; kivételt képez, magyarázatként szolgál, gondot jelent,
türelmet tanúsít.aszerkezetfogalmijelentésénekmagvátanévszó,nyelvtanijelenté-
sétazige,stílusértékétpedigakifejezésegészehordozza,amelyeltérhetmindkéttag
stílusértékétől (pl. azaláírás és a kerül közömbös stílusértékű szavak, azaláírásra
kerül szerkezetviszontformálisstílusértékű).

amint a következőkből kiderülmajd, a funkcióigésnek tekintett szerkezetek és a
névszó+igekapcsolatábólállóteljesértékűszerkezetek,valódiszintagmákköztnincs
éleshatár,sőtakáraztismondhatnánk:nincssemmilyenhatár,mivelszámosszerke-
zet helye csak a „ha akarom vemhes, ha akaromnem vemhes” elv alkalmazásával
dönthetőel,amiugyanszéltébenhasznált,degondosantitkoltmódszertanieljárásaa
nyelvtudományikutatásoknak.

igeitartalmúfunkcióigésszerkezet
a funkcióigés szerkezetnévszójaa legjellemzőbbesetben igei tartalmat kifejező szó, a
szerkezetegészepedigpárhuzambaállíthatóegyolyanönállóanhasznált igével,amely
mind jelentésében, mind hangalakjában hasonlít a funkcióigés szerkezet névszójára.
ennekvagyazazoka,hogyaszerkezetbentalálhatónévszóazigénekaszármazéka(pl.a
felmentést ad szerkezetfőneveafelment igébőlalakult-ás/-és képzővel),vagyennekafor-
dítottja:az,hogyazönállóanhasználtigeaszerkezetbenlévőnévszónakaszármazéka(pl.
amegcéloz igeacélba vesz kifejezésbentalálhatócél főnév-z képzősszármazéka).

azelmondottakalapjánegyt ip ikus igeitartalmúfunkcióigésszerkezetakövetke-
zőtulajdonságokkalbír:1.azegyiktagjacselekvéstvagytörténéstkifejezőnévszó,ún.

7 afunkcióigékkelésafunkcióigésszerkezetekkelkapcsolatosnyelvészetiésnyelvművelőiro-
dalombóldolgozatommegírásáhozelsősorbanakövetkezőmunkákbólmerítettem:o.nagy
1968,sziklainé1986,b.Kovács1999,Lengyel1999,Keszlerszerk.2000,vincze2009.a
képárnyalásáhoznéhány továbbimunka ishozzájárult,pl. T.andrás1956,Grétsyszerk.
1976,zeman1988,zimányi2006,dobos2006–2007,vargánéKiss2008,Kemény2009,
Csorba2010,Lázár2017.
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eseménynév (nyelvtani szempontból deverbális főnév); 2. amásik tagja egy erősen
alulspecifikált jelentésű ige;3.a szerkezet szinonimviszonybanáll egyolyan igével,
melynektöveazonosaszerkezetbentalálhatónévszótövével.amintaz5.3.fejezetben
látnifogjuk,anévszói-igeiszerkezetésazönállóhasználatúigevagynévszódenotatív
jelentéseköztnemegyszerkisebb-nagyobbkülönbségekvannak(vagyisaszinonímia
csupánrészleges),stílusértékükpedigtipikusesetbennagyoneltérő.

a„tipikusfunkcióigésszerkezetek”kategóriamagvát azokakifejezésekalkotják,
melyeknekfőneveaveleszinonimviszonybanállóigébőlkeletkezett-ás/-és képzővel;
ezeketprotot ip ikus funkcióigésszerkezetekneknevezhetjük.Márcsakaképzőter-
mékenymivoltábólfakadóanisazilyenszerkezetekállnakdenotatívjelentéstekinteté-
benlegközelebbazigéhez,vö.büntetést alkalmaz : büntet; információval ellát : infor-
mál; átirányítást eszközöl : átirányít; toborzást folytat/végez : toboroz, kéréssel fordul
vkihez : kér vkit; lemaradás mutatkozik : lemarad; ellenállást tanúsít : ellenáll.

Kevésbé t ipikus funkcióigésszerkezetekazokazalakulatok,melyekbőlafenti
háromjegyközülvalamelyikhiányzik,vagyis:1.főnévitagjuknem(vagynemegyértel-
műen)fejezkicselekvéstvagytörténést(pl.elsőbbséget ad, jogában áll, vágy ébred
vkiben, fogságba esik, üzembe helyez, szégyent hoz vkire, érvényre jut, látványt nyújt,
gúnyt űz, sikerre vezet);2.igeitagjukjelentéseközelállazigealapjelentéséhez,8 vagyis
nem (tipikus) funkcióige (pl. rendelkezésre bocsát, gonoszságot cselekszik, jegyző-
könyvbe foglal, rohamot indít, köszönetet mond, kitüntetésben részesít, kifogást talál);
3.aszerkezetneknincsegyszavasigeiszinonimája9 (pl.alkalmat ad/nyújt, adómentes-
séget élvez, nyomást gyakorol, biztosra megy, vmilyen benyomást kelt, koalícióra lép,
kezelésre szorul, edzést tart vkinek).

névszóitartalmúfunkcióigésszerkezet
bárnemfelelnekmegafentikritériumoknak,mégisjellegzetesfunkcióigésszerkezet-
nekszámítanakazokazalakulatokis,melyekneknemigei,hanemnévszói(főnévivagy
melléknévi)szinonimájukvan,amelyamondatbanállítmányiszerepű,pl.határt alkot :
határ, kivételt képez : kivétel, megoldást jelent : (ez a) megoldás, önállóságot élvez :
önálló, vmilyen minőséget képvisel : vmilyen minőségű, közhelyszámba megy : közhely,
biztonságot nyújt : biztonságos, bizonyítékul szolgál : bizonyíték, állítmányi szerepet tölt
be : állítmányi szerepű, vádlottként szerepel : (ő a) vádlott, vmilyen állásponton van :
vmi az álláspontja; biztosra vesz : biztos benne, alázattal viseltetik : alázatos; vmilyen

8 „alapjelentésen”afunkcióigekéntishasználtigéknekaztajelentését,ill.azokatajelenté-
seitértem,melyekbenönálló,teljesértékűigekénthasználatosak.alegtöbbmunka„erede-
ti”jelentésrőlbeszél,deezfélrevezető.

9 Haanévszóitagösszetettszóvagybővítményevan,aszinonimakéttagú,pl.jobb kiszolgá-
lást biztosít : jobban kiszolgál, egészségkárosodás megelőzését biztosítja : megelőzi az
egészségkárosodást; adatmegőrzést biztosít : adatokat megőrzi. Továbbibővítményesetén
háromtagúislehetamegfelelő,pl.ingatlanok forgalmának korlátozását biztosítja : korlátoz-
za az ingatlanok forgalmát, a kommunista hegemónia érvényesítését biztosítani hivatott
intézkedés : a kommunista hegemóniát érvényesíteni (hivatott intézkedés). ettőlfüggetlenül
általánosságbanegytagúszinonimárólfogokbeszélni.
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méreteket ölt : vmilyen méretű; elutasító magatartást tanúsít : elutasító; újdonságként
hat : újdonság; nem fér hozzá kétség : nem kétséges, érdekében áll : érdeke.

azilyenszerkezetekjellemzőjegyeiakövetkezők:1.egyiktagjuktöbbnyireelvont
fogalomra,tulajdonságrautalónévszó,ún.dolognév;2.másiktagjukegyalulspecifikált
jelentésűige;3.aszerkezetszinonimviszonybanállegyolyannévszóval,melynektöve
azonosaszerkezetbentalálhatónévszótövével.anévszói-igeiszerkezetésazönálló
használatúnévszódenotatívjelentéseköztittcsekélyebbneklátszikakülönbség,mint
az igei tartalmú funkcióigés szerkezeteknél, ám nincs kizárva, hogy ezt csak azért
látomígy,mertezutóbbiakatsokkalfelületesebbenvizsgáltam,mintazelőbbieket.

anévszóitartalmúfunkcióigésszerkezeteknélamegvizsgáltanyagalapjánegyelőre
nemmerült fölannakszüksége,hogykülönbséget tegyek tipikuséskevésbé tipikus
szerkezetekközt.Úgytűnik,anévszóitartalmúfunkcióigésszerkezetekzártabbkate-
góriátalkotnak,mintazigeitartalmúfunkcióigésszerkezetek.

Képszerűfunkcióigésszerkezetek
Kérdés,mennyiretekinthetők(kevésbétipikus)funkcióigésszerkezeteknekazokakife-
jezések,melyeknekigéjevagynévszójavalamilyenmértékbenmetaforikusjelentésű.
az igénél ametaforikus jelleg „üti” a jelentésbeli alulspecifikáltságot (pl. győzelmet
arat, zajt csap, gondolkodóba esik/ejt, kétség fér vmihez, megjegyzést fűz vmihez,
dühbe gurul, vmennyi tagot számlál, kezelésre szorul, vmennyi évet számlál, reményt
táplál, sebet üt, pillantást vet),anévszómetaforikusjellegepedigazegészkifejezést
metaforikussáteszi(pl.kézre ad, törés áll be, kezet emel vkire, vmilyen megvilágításba
helyez, rohamot intéz vki ellen, fülébe jut, lencsevégre kerül, fejébe megy, lépést tart,
kezelésbe vesz, össztűz alá vesz, gátat vet, színpadra visz),sezzelhasonlóvátesziaz
idiómákhoz. az idiómákat viszont nem tekinthetjük funkcióigés szerkezetnek, mivel
nem elemezhetők a funkcióigés szerkezetek első két jellemző jegye szempontjából
(tekintve,hogyjelentésüknemadódikakéttagjelentéséből),azpedig,hogyvan-eegy-
szavasigeivagynévszóimegfelelőjük,nemtűnikrelevánsnak.

arészbenvagyteljesenmetaforikuskifejezésekkizárásátafunkcióigésszerkezetek
körébőlaztesziproblematikussá,hogyszámosesetbenugyanazaszerkezethasznála-
tos hol eredeti, hol átvitt értelemben, pl. tótágast áll, aranyba foglal, bukfencet
hány/vet, felszínre hoz/jön/kerül, csúcsra jut, léket kap, pályára lép,sakettőaránya
kifejezésenként más és más. amikor a kifejezésnek egyszavas megfelelője is van,
nemegyszerazishasználatosmetaforikusan(pl.törés áll be ésmegtörik, vmilyen meg-
világításba helyez ésvhogy megvilágít, tűzbe hoz/jön ésfeltüzesít/feltüzesedik, csődbe
megy/csődöt mond és becsődöl, léket üt vmibe és meglékel vmit, lendületet vesz és
nekilendül),saképszerűségamúgyisalapvetőjellegzetességeazemberibeszédnek.

Hasonlóanalazahatármegvonásmellettszólazatényis,hogyametaforikushasz-
nálatkonvencionalizáltsága,valamintametaforaelevenségekifejezésenkéntmásés
másmértékű.(vajonmennyireérzialegtöbbembermetaforikusnakmondjukafeszült-
séget ébreszt, állást foglal, sorra kerül, teret nyer, méretet ölt, önmérsékletet tanúsít,
büntetést von maga után kifejezéseketvagyazokvalamelyrészét?)
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2.2.Terpeszkedő/terjengőskifejezés

bárelsőpillantásraúgytűnhet,hogya„terpeszkedő”vagy„terjengőskifejezés”nem
más,mintafunkcióigésszerkezeteknyelvművelőicsúfneve(ésáltalábanúgyiskezelik
mind a nyelvművelők, mind a nyelvészek),10 a kétféle elnevezés valójában fogalmi
különbségeketistakar.11

a „terpeszkedő kifejezés” meghatározására nézve a leghitelesebb forrás, a
nyelvművelőkézikönyveztírja:

Terpeszkedőkifejezéseknekleginkábbazokataszókapcsolatokatnevezzük,amelyekaz
egyébkéntegyetlenigévelvagynévszóvalismegjelölhetőcselekvést,történést,állapotot,
minőségetstb.körülírással,többnyiremagábólazigébőlképzett(rendszerint-ás, -és; -at,
-et képzős)főnévvel,ill.azigenévszóialapszavávalésegymeglehetősenáltalánostar-
talmúvagytöbbé-kevésbékonkrétjelentésnélküliigévelfejezikki.Pl.:ellenőrzést gyako-
rolvmi felett (=ellenőriz vmit); elintézést nyervmi (=elintéződik vmi, elintéznek vmit);
gondoskodás történik(=gondoskodunk, gondoskodnak); dühbe hoz vkit (= feldühít vkit);
stb./Tágabbértelembenazokatakülönféleszerkezetűszókapcsolatokatisterpeszkedő
kifejezésekneknevezik,amelyeknemolyanjellegűek,mintaziméntfelsoroltak(névszó
+ ige), hanem egyszerűen körülírások, és – részint nyelvhelyességi, részint stilisztikai
problémaként–a terjengősség,bőbeszédűség,szószaporításkérdéskörébe tartoznak.
(nyKk.ii.1985,1007.p.)

ameghatározásbóllátszik,hogya„terpeszkedőkifejezés”sokesetbena„funkcióigés
szerkezet”nyelvművelőimegfelelője,ámnemmindig.egyfelől vannakolyan funkció-
igés szerkezetek,melyek emeghatározás értelmében nem tekinthetők terpeszkedő
kifejezésnek,másfelőlvannakolyanterpeszkedőkifejezésekis,amelyeknemtekinthe-
tőkfunkcióigésszerkezetnek.azokafunkcióigésszerkezetek,melyekneknincsegyet-
lenigébőlvagynévszóbólállószinonimájuk,ameghatározásértelmébennemterpesz-
kedőkifejezések.Másfelőlviszontazokaterpeszkedőkifejezések,amelyeknemnév-
szói-igeiszerkezetek,hanemegyéb„körülírások”,nemfunkcióigésszerkezetek(ezek-
kelezértdolgozatombannemisfoglalkozom).

a nyelvművelő kézikönyv ésmás nyelvművelő kiadványok „terpeszkedő kifejezé-
sek”címszóalattrendszeresenfoglalkoznakolyannévszói-igeiszerkezetekkelis,ame-
lyeknemfelelnekmega fenti idézetbenszereplőkritériumoknak,hanemvagynincs
semigei,semnévszóimegfelelőjük(pl.vmilyen fogást alkalmaz, ellenvetéssel él, állást
foglal, hadjáratot folytat, eljárást indít, jegyzéket intéz, vmilyen sorsra juttat),vagyaz
igeitagjukcsakfenntartásokkaltekinthetőfunkcióigének,mertcsakcsekélymérték-

10 afelhasználtnyelvművelőmunkákszerzőiisnyelvészek;amikor„nyelvművelőkről”beszélek
a„nyelvészekkel”szembeállítva,nyelvművelőiminőségükbenutalokrájuk,snemállszán-
dékombanaztsugallni,hogynemvolnanyelvészetiszakképesítésük.aszakképzetlennyelv-
művelőkkönnyenelérhetőírásaitelolvastamugyan,deittnemfoglalkozomvelük.

11 ugyanakkora„terpeszkedőkifejezés”ésa„terjengőskifejezés”megnevezésekegyenérté-
kűnektekinthetők;ezértatovábbiakbanasajátszövegembenarövidségkedvéértcsaka
„terpeszkedőkifejezés”-thasználom.
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ben deszemantizálódott, pl. ellenszenvet kelt, magyarázatát leli vmiben, véleményt
mond, rendelkezést tartalmaz, bolonddá tesz, fizetést teljesít, csapra üt, férfiassá válik,
fejébe vesz.ezakézikönyvekgyakorlatijellegébőlfakadósajátosság.

anyelvművelőkáltal leginkábbelfogadott terpeszkedőkifejezésekközé javarészt
azoktartoznak,amelyeknemtipikusfunkcióigésszerkezetek(haegyáltalánazok):1.
olyannévszói-igeiszerkezetek,melyeknekazigéjenem(vagynemegyértelműen)funk-
cióige,sakifejezésegyikelemevagyakifejezésegészenemegyszerátvittértelemben
(is)használatos,pl.akasztófára kerül, dühbe gurul, vigasztalásra talál, győzelmet arat,
lármát csap, szimatot fog, bosszút forral, gyűlöletet táplál, feledésbe merül, ajtót mutat
vkinek;2.olyannévszói-igeiszerkezetek,melyekneknincsönállóanhasználtigeipár-
juk,pl.célt ér, arányban áll, közkegyelmet gyakorol, jogorvoslattal él, nyilvánosságra
hoz, lélegzethez jut;3.szószerintiértelembenmárnemvagycsakritkánhasználatos
állandósult szókapcsolatok, azaz szólások,melyekben a névszó és az ige jelentése
nemválaszthatóelegymástól,pl.tanújelét adja, élére állít, dűlőre jut, él a gyanúperrel,
lábra kap, kelepcébe kerül, veszendőbe megy, tévútra vezet,mérlegre tesz, zokon vesz.
Kivételtmindenekelőttanémetnyelvikontaktushatáskövetkeztébenlétrejöttkifejezé-
sekképeznek;ezeknemegyszerakkorishelytelennekszámítanak,haeháromcsoport
valamelyikébetartoznak,pl.figyelmen kívül hagy, zavarba jön, gyomrára megy, beszé-
det tart, példát vesz vkiről, büntetést von maga után, szőnyegre kerül.

szepesyGyula (1986:43)szerint „[t]agadhatatlan,hogyanyelvművelőknek igen
nagy részükvana terjengőskifejezésekelterjedésében,mertmeggátoltákamagyar
nyelvrendszerénekésszelleménekmegfelelőszemélytelenkifejezésekalkalmazását”.
ebbenlehetugyanvalami,denemszabadfigyelmenkívülhagynunkaztaténytsem,
hogyafunkcióigésszerkezeteknekvalószínűlegcsakkisebbrészeszemélytelenjelen-
tésű(vö.5.3.).

3.aszerkezetigeitagja

ebbenazalfejezetbenafunkcióigésszerkezetigeitagjánakháromkérdésévelfoglalko-
zom:azzal,melykonkrétigékhasználatosakfunkcióigeiszerepben,mennyireigazakaz
irodalomban olvasható megállapítások a funkcióigék „kiüresedettségéről”, valamint
azzal,léteznek-epar excellence funkcióigék.

3.1.afunkcióigékállománya

a2.1.fejezetbenírottakalapjánafunkcióigét egykisebb-nagyobbmértékbendesze-
mantizálódottésezzelegyüttdelexikalizálódottigekénthatározhatjukmeg,amelytipi-
kusesetbenegyeseménynévvel,kevésbétipikusesetbenpedigegydolognévvelalkot
névszói-igeiszerkezetet.

akülönbözőnyelvművelőésnyelvészetikiadványokbanaleggyakrabbanakövetke-
ző igékvannakemlítve:ad, alkalmaz, alkot, áll, állít, beáll, bekövetkezik, bír, biztosít,
csinál, él, elér, ellát, emel, érez, éreztet, esik, eszközöl, eszközöltetik, foganatosít, fog-
lal, folyik, folytat, fordul, gyakorol, hat, helyez, hoz, intéz, jelent, jut, juttat, képez, kép-
visel, kerül, kerül sor (vmire), kifejt, mutat, mutatkozik, nyer, nyújt, rendelkezik, részesít,
részesül, szenved, szolgál, talál, táplál, tart, tesz, történik, űz, válik, van, végez, végre-
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hajt, vesz, viseltetik, von. agyakoriemlítésnemmindigjelentgyakorihasználatot;az
eszközöltetik pl.marginális,azMnsz2mindössze13találatotadrá,sazokistöbbnyire
régiszövegekbőlvalókvagystilisztikailagjelöltek(pl.ironikusak).

azirodalombanritkábbanemlített–snéhányesetlegeskivétellelvalószínűlegrit-
kábbanishasznált–funkcióigékezek:arat, betölt, csap, cselekszik, ejt, előáll, felhív,
fellép, fennáll, fennforog, fenntart, fér, fog, fűz, gurul, hagy, illet, indít, indul, jár, játszik,
jön, kap, kitesz vminek, kivesz, kölcsönöz, köt, lel, leszűr, létesít, letesz, levon, marad,
megad, megszűnik, megvalósít, megvalósul, mond, ölt, örvend, számlál, szerepel, sze-
rez, szolgáltat, szorít, szorul, támaszt, tanúsít, tartalmaz, teljesít, tűr, üt, végrehajt, vét,
vezet, visz. Kovalovszky(1977)többmintszázolyanigérőltud,amely„terpeszkedőkife-
jezésekben”használatos.

azelső felsorolásbanszereplő rendelkezik igérőlel kellmondani,hogyállítmányi
helyzetben,birtokláskifejezőjekéntnemcsakhogynemfunkcióige,demégcsak„ter-
peszkedőkifejezést”semalkot,legalábbisamikoravan vmije azalternatívája,hiszen
avan vmije ugyanúgynévszói-igeiszerkezet,mintarendelkezik vmivel, alakilagnemis
tömörebb,csupánvalamivelrövidebb(vö.Kemény2009,271.p.).Funkcióigésszerke-
zetnekcsakolyankortekinthető,amikornévszóiszinonimájavan,pl.nagy műveltség-
gel rendelkező : nagy műveltségű. arendelkezik igéreazsemigaz,hogyalulspecifikált
jelentésű volna, hiszen a szerkezetben a ’vmije van’ jelentés amaga teljességében
érvényesül.Hasonló lehetahelyzetakissérégiesbír vmivel szerkezettel is,pl.nagy
jelentőséggel bíró : nagy jelentőségű.

nemtalálkoztamafelsorolásokbanavet igével,pedigazolyanokat,mintpl.avéget,
gátat vet vminek, pillantást vet vmire/vkire, tekintetét veti vmire/vkire, bizalmát, remé-
nyét veti vmibe/vkibe, sőtszemet vet vkire, nincsokunkkizárniafunkcióigésszerkeze-
tekköréből,mivelafentiháromfeltételközülcsakegyneknemfelelnekmeg:főnévi
tagjukrendszerintnemeseménynév,viszontavet részbendeszemantizálódottésdele-
xikalizálódott,smindegyikvizsgáltszerkezetnekvanigeiszinonimája(néhányalegnyil-
vánvalóbbak közül: befejez/abbahagy/leállít[tat] stb. vmit; meggátol vmit; rápillant
vkire; rátekint vkire; bízik, reménykedik vmiben/vkiben; kiszemeli magának).Hiányát
azmagyarázhatja,hogykorábban,amikormég’dob’jelentéseelevenvolt,avelealko-
tottkifejezéseknyilvánmetaforikusnakérződtek.

szintén funkcióigének tekinthetjükakelt igét (pl.aggodalmat, érdeklődést, feltű-
nést, figyelmet, zajt kelt),annálisinkább,mertavelükalkotottnévszói-igeiszerkezetek
egyrészénekigeiszinonimájaisvan,pl.vmilyen érzést kelt vkiben : vmilyennek érzi,
felháborodást kelt : felháborít, vmilyen látszatot kelt : vmilyennek látszik, megbotránko-
zást kelt : megbotránkoztat, meglepetést kelt : meglep, zavart kelt : megzavar.akelt
szinonimái is funkcióigének látszanak, pl. a támaszt, azébreszt, azeredményez, az
okoz igék,12 pl.követelményt, igényt, elvárást, kétséget, akadályt támaszt; emléket, két-
séget, bizalmat, gyanút, tiszteletet, reményt ébreszt; megtakarítást, növekedést, válto-
zást, javulást, vmilyen hatást, fejlődést eredményez; gondot, meglepetést, zavart, sérü-
lést, botrányt okoz.

12 ezekközülatámaszt eleveszerepelaföntilistán.
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ugyancsakfunkcióigeitulajdonságokkalbíratámad ésazébred, pl.vmilyen érzés,
betegség, gyanú, kétely, igény, csődület támad; vágy, gyanú, érzés, kétely, remény,
emlék ébred. igaz,ezekaz igékcsakcsekélymértékbendeszemantizálódtak,deez
többmás,afentifelsorolásokban(különösenamásodikban)találhatóigérőliselmond-
ható(pl.érez, válik; indít, indul, leszűr, megszűnik).(L.még5.3.)

nehezenérthető,miértnememlítikafunkcióigékköztazélvez-t,holottantonimája,
aszenved afelsorolásokbangyakranszerepel,vö.előnyt élvez vs.hátrányt szenved.az
olyanszerkezetek,mintpl.avkinek a bizalmát élvezi (vö.bízik benne), védelmet élvez
(vö.védve van), támogatottságot élvez (vö.támogatva van), önállóságot élvez (vö.önál-
ló), kiváltságot élvez (vö.kiváltságos), afunkcióigésszerkezetekkelszembentámasz-
tottkövetelményekközüllegalábbkettőnekmegfelelnek.

Talánviszonylagosritkaságukmiatthagyjákmindanyelvművelő,mindanyelvészeti
munkákfigyelmenkívülakerül cselekvőpárjával,akerít igévelalakultcselekvőkifeje-
zéseket. itt az egyedüli igazán elterjedt szerkezet a sort kerít vmire (pl. vizsgálatra,
módosításra, intézkedésre, szavazásra, tárgyalásra, határozathozatalra), de szórvá-
nyosan előfordul szót, alkalmat, helyet, időt, módot kerít vmire,melyeknek a főnévi
tagjadolognév,snincsisnyilvánvalóegyszavasmegfelelőjük.

ugyancsakfunkcióigéneklátszikazalávet, különösenakkor,amikoraszerkezettár-
gyibővítményeélettelendolgotjelöl,pl.az adatokat elemzésnek, az irányelvet (szakér-
tői) értékelésnek, az ételmaradékot fertőtlenítésnek, a tojásterméket hőkezelésnek, a
(költségvetési) politikát (uniós) szabályoknak veti alá;ezekbenazalávet egyértelműen
funkcióigekéntviselkedik,hiszenalapjelentésecsakkisebbmértékbenérvényesül. ám
nincsokunkkizárniafunkcióigésszerkezetekkörébőlazokatazeseteketsem,amikor
atárgyibővítményszemélyreutal,pl.vkit hazugságvizsgálatnak, műtétnek, kínzásnak,
motozásnak, vmilyen bánásmódnak, agymosásnak vet alá,mivelazilyenekszámotte-
vőrészeamásikkétkritériumnakmegfelel.

Funkcióigékrejellemzővonásokatmutatmégazeddigivizsgálatokalapjánabocsát
(pl.egyeztetésre, licitre, próbaidőre, szavazásra bocsát; alkuba, áruba, vkinek a birto-
kába/tulajdonába, forgalomba bocsát; szabadon bocsát), az elkövet (pl.bűncselek-
ményt, bűntettet, merényletet, népirtást, támadást követ el) a fordít (pl.energiát, figyel-
met, gondot, hangsúlyt, időt fordít vmire),aszab (pl.feltételt, határidőt, irányt, keretet,
mértéket szab),avéghezvisz (pl.bravúrt, bűncselekményt, csodát, vmilyen dolgot/tet-
tet, változ[tat]ást visz véghez).ezekkelnemegyszerviszonylagközeliszinonimaispár-
huzambaállítható,pl.rendelkezés(é)re bocsát : odaad, útjára bocsát : elindít, árverés-
re bocsát : árvereztet; emberölést követ el : embert öl, garázdaságot követ el : garáz-
dálkodik, rablást követ el : rabol, rágalmazást követ el : rágalmaz; figyelmet fordít :
figyel, gondot fordít : törődik; hangsúlyt fordít : hangsúlyoz; határt szab :
lehatárol/behatárol, korlátot szab : korlátoz, gátat szab : gátol, követelményt szab :
megkövetel, árat szab : áraz; reformot visz véghez : megreformál, fejlesztést visz vég-
hez : fejleszt, pusztítást visz véghez : pusztít.

ugyancsakérdemesfunkcióigénektekinteniavállal-t is, legalábbisnéhánykifeje-
zésben,aholhalványodnilátszikazalapjelentése,pl.felelősséget, garanciát/kezessé-
get, kockázatot, kötelezettséget, vmilyen szerepet, szolidaritást vállal (vö.felel, garan-
tál/kezeskedik, kockáztat, elkötelezi magát, vmiként szerepel, szolidáris/szolidarizál).
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Múltidőbenjobbanérvényesülavállal ’(kötelességet,terhet)magáravesz’jelentése,
jelenidőbenazonbanaszerkezetjelentéseközelállazegyszavasmegfelelőjééhez.

azemlítettekenkívülmindenbizonnyalsokmásigétisérdemesfunkcióigekéntele-
mezniazáltalukalkotottnévszói-igeiszerkezetekneklegalábbegyrészében.jómagam
módszeres keresést nem végeztem, a fentiekmintegy véletlenszerűen kerültek sze-
memelé(sazsemzárhatóki,hogyvannakazemlítettekköztolyanok,melyekszere-
pelnekazirodalomban,csakelkerültékafigyelmemet).

afunkcióigékegyrészeegynéltöbbvonzattalisalkotszerkezeteket.azalábbiakbanegy-
egypéldávalillusztrálomazegyesvonzatokat:jogot ad ésértésére ad; bosszút áll ésössz-
hangban áll; befolyással bír ésbírja vkinek az ígéretét; egyeztetésre bocsát ésforgalomba
bocsát; fogságba ejt ésfoglyul ejt ésfoltot ejt; fogságba esik ésfoglyul esik ésfolt esik és
korlátozás alá esik; perbe fog ésszagot fog, számításon kívül hagy ésválasz nélkül hagy,
szikrát hány ésszemre hány;13 üzembe helyez ésnyugalomra helyez ésvád alá helyez és
használaton kívül helyez éshangsúlyt helyez vmire; hasznot hoz ésgyanúba hoz éstudo-
mására hoz éstető alá hoz; köszönet illet vkit éskritikával illet vkit;következménnyel jár
éstáncot jár; focit játszik észongorán játszik; problémaként jelentkezik vmi és probléma
jelentkezik, zavarba jön ésvilágra jön; kifejezésre jut éscsődbe jut, kifejezésre juttat és
csődbe juttat; sort kerít vmire éssorra kerít vmit; alkalmazásra kerül éssor kerül vmire;
vigaszra lel ésvigaszt lel; akcióba lép ésszövetségre lép stb.;stb.;stb.

amintlátjuk,olykorelőfordul,hogyazeltérővonzatúszerkezetekszinonimátalkot-
nak(fogságba ejt : foglyul ejt; fogságba esik : foglyul esik; sorra kerít vmit : sort kerít
vmire; vigaszra lel : vigaszt lel),detöbbnyirenemezahelyzet.

3.2.afunkcióigefunkciójaésdenotatívjelentése

a funkcióige a szakirodalomszerint segédigeszerű; fő szerepe, amint azt föntebb is
jeleztük,hogyazigenyelvtanifunkciójáthordozza.aszemélyen,számon,igeidőnstb.
kívülolykorakcióminőségrevagyaspektusraisutal,pl.kezdésrevagybefejezettségre.
ugyanakkorazérintettigealapjelentéseisszíneziazegészszerkezetjelentését.

azalapjelentésérvényesüléséthasonlóképpenképzelhetjükel,mintakonvencionali-
zálódottmetaforákesetében.bárazilyenmetaforákbanakép(afiguratívjelentés)sok-
szorháttérbeszorul,selsősorbanazátvittjelentésérvényesül,azelőbbimégsemvészel
teljesen.erreegyikbizonyítékaképzavar,amelyhanemismindenkit,desokakat„zavar”
(Két kakas farkasszemet néz).amásikjólismertbizonyítékaszójáték(Brit tudósok tanul-
mánya szerint VIII. Henrik udvarában nagy volt a fejetlenség). Úgy gondolom, ehhez
hasonlóanérvényesülafunkcióigébenazigealapjelentése.ezértérzünkiróniátpl.aköz-
utálatnak örvend szerkezetben.aszójátékrapéldalehetakövetkezőszóvicc:Azt mond-
ják, elmebajban szenvedek. De én nem szenvedek, élvezem minden percét.

nemcsak a hagyományos felfogású nyelvművelők, hanemmég a nyelvhelyességi
szemlélettőlmentesnyelvészekisgyakranfogalmaznakúgy,hogyafunkcióigékjelen-

13 Metaforikuspéldátcsakottidézek,aholnemtaláltammást.ezekhatáreseteknektekintendők.
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tése„kiüresedett”,azigék„üres”,„tartalmatlan”jelentésűvéváltak.azegyiklegújabb
átfogónyelvművelőmunka,aMagyarnyelvhasználatiszótár iseztmondjaafunkció-
igékről:„nemúgyviselkednek,mintatartalmasfőigék,hanemjelentésnélkül,tartal-
matlanulállnak”(Mnysz.2007,226.p.).azilyenállításoknemhelytállóak.Mégalát-
szólagfelcserélhetőfunkcióigékköztisnemegyszertapasztalunkdenotatívjelentésbeli
különbséget.Például intézkedni egymagánemberis intézkedhetmegahatóságis,s
intézkedést istehet mindamagánember,mindahatóság(különösen,haamagánem-
berintézkedésérőlahatóságszámolbe),ámintézkedést foganatosítani csakhatóság
szokott.14 Ha a funkcióigék „üres” jelentésűek volnának, amás-más funkcióigét, de
ugyanaztanévszóttartalmazószerkezetekköztnemlehetneilyenjelentéskülönbség
(részletesebbenl.5.2.).

aföntemlítettnyer funkcióigétazértérezhetjükzavarónaknegatívdologgalössze-
kapcsolva,mert anyer ige–alapjelentésénekmegfelelően–pozitív vagy semleges
konnotációjúfőnevekkelszokottszerkezetetalkotni(vö.Csorba2010).azMnsz2ada-
taiszerintanyer igévellétrejöttleggyakoribbfeltártfunkcióigésszerkezetekakövetke-
zők(csökkenőgyakoriságisorrendben):támogatást, felvételt, megállapítást, megerősí-
tést, bizonyítást, értelmet, betekintést, bebocsát(tat)ást, megbízást, alkalmazást, elis-
merést, bepillantást, elhelyezést, igazolást, megoldást, elfogadást, (bűn)bocsánatot,
lehetőséget, megfogalmazást, bizonyosságot, kifejezést, értelmezést, bizonyságot, sza-
bályozást, jogosultságot, felhatalmazást, hozzáférést, említést, kegyelmet, befejezést,
feloldozást, jóváhagyást, lendületet, dicséretet, orvoslást, magyarázatot, elintézést,
bizalmat, áldást, bizonyítékot, figyelmet, haladékot, meghatározást, elbírálást, segítsé-
get, visszaigazolást nyer. Látjuk,hogyafelsoroltakköztegyetlenegyértelműennegatív
konnotációjú főnév sincs, pedig haanyer denotatív jelentése funkcióigeként „üres”
volna,svalóbancsaknyelvtani funkciót látnael,aztvárnánk,hogy legalábbnéhány
negatívkonnotációjúfőnévheziskapcsolódjonrendszerszerűen.

afunkcióigealapjelentésénekérvényesülésévelkapcsolatostényeketannakellené-
reérdemeshangsúlyozni,hogysziklainéezekremártöbbmintharmincévvelezelőtt
felhívtaafigyelmet:

azigeelhomályosultságánakmértékekülönbözőlehet,attólfüggően,hogyhasználatos-e
szabadszókapcsolatokbanis,vagysem.demégalegszélsőségesebbesetbenisvanaz
igénekbizonyosszemantikaitartalma.eztbizonyítjaazatény,hogyazigétnemlehetsza-
badonmásátvittértelműigévelhelyettesíteni.(Pl.emiattérezzükhelytelennekahalasz-
tást nyer kifejezést.)(sziklainé1986,269.p.)

az„elhomályosultság”mértékeperszenemcsakattólfügg,hogyazigehasználatos-e
szabadszókapcsolatokbanis(csaknemmindegyiksűrűnhasználatos),haneminkább
olyan tényezők befolyásolhatják,mint az, hogy az ige önálló használatbanmennyire
poliszém,továbbáhogymennyiretágvagyszűkazalapjelentése,funkcióigekéntpedig
az,hogymennyireváltozatosjelentésűfőnevekhezkapcsolódik,sperszeazisfontos

14 ittköszönömmegCúthCsabaszívestájékoztatásátazintézkedés eseménynévvelkapcsoló-
dófunkcióigéknekajogiszaknyelvbenvalóhasználatáról.
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szerepetjátszhat,hogyfunkcióigeihasználatbanmilyengyakori:úgyis,hogyhánynév-
szóvalalkotszerkezetet,vagyismennyiretermékeny,ésúgyis,hogyazegyesszerkeze-
tekmennyireelterjedtekazérintettbeszélőközösségben.

amintazmárafentiekbőliskiderült,azegyesfunkcióigékeltérőmértékbentükrözik
alapjelentésüket, e tekintetben folyványt alkotnak. zimányi (2006, 42. p.) szerint a
funkcióigeként ritkábban használatos igék „határozottan elütnek” azoktól, amelyek
gyakrabbanhasználatosak funkcióigei szerepben, szemantikaiönállóságukat jobban
megtartják.Lázár(2017) jelentéstanialaponkísérletezika„könnyűigék”(lightverbs)
és„támigék”(supportverbs)szétválasztásávalafunkcióigékkategóriájánbelül.ezek
adistinkcióknincsenekellentétbenazzalafeltételezéssel,hogyafunkcióigékfolyványt
alkotnak:ezenafolyványonlehetnekhatározottabbankirajzolódócsomópontok.ecso-
mópontokathasznosvolnakitapogatniés leírni,mertezek ismeretébenkönnyebben
tudnánk egymástól elhatárolni a funkcióigés szerkezetek különféle csoportjait. erre
pedigazértvannagyszükség,mertanyelvművelőkésanyelvművelésselnemfoglal-
kozó nyelvész szakemberek egyaránt tesznek olyan általánosító megállapításokat,
amelyekvalószínűlegafunkcióigésszerkezetekegyvagynéhánycsoportjára,denem
azösszesrevonatkoznak.ezenkívüla funkcióigésszerkezetekegyescsoportjaieltér-
nekegymástólstílusértéktekintetébenis.(Mindenellenkezőhíresztelésellenérenem-
csak formális és közömbös stílusértékű funkcióigés szerkezetek léteznek, hanem
választékosstílusértékűekis,sőtmégbizalmasstílusértékűekisakadnak.)

Úgytűnik,általábanvéveminélkevésbéspecifikusafunkcióigedenotatívjelentése,
annáltipikusabbfunkcióigésszerkezetrőlvanszó(vö.pl.felelősséget vállal – bizalom-
nak örvend – szövetséget köt – megoldást nyer – akadályt képez – megvalósításra
kerül – felfedezést tesz). Kivételt képez a foganatosít, melynek eléggé specifikus a
jelentése,avelealkotottszerkezetekmégisa funkcióigésszerkezetek legjellemzőbb
példáiközétartoznak(l.mégalább).

az, hogy funkcióigék „üressége” tévhit, még nyilvánvalóbb, ha a metaforikusan
használtigéketsemzárjukkiafunkcióigéksorából(l.2.1.).

a funkcióigék állományának körülhatárolatlanságához adalékként érdemesmeg-
említeni,hogymégugyanannakazigénekazalapjelentéseiseltérőmértékbenérvé-
nyesülazazonosszerkezetűfunkcióigéskifejezésekben,pl.sérülést szenved → vere-
séget szenved → késedelmet szenved → átalakulást szenved; kalapot emel → gátat
emel → fényét emeli → kezet emel vkire,amiegyébkéntanyelvművelőiértékítéletek-
benistükröződik:minélinkábbérvényesülazigealapjelentése,annálnagyobbráaz
esély,hogyaszerkezetethelyesnekvagylegalábbelfogadhatónaktartják,anyelviizo-
morfizmusideológiájaalapján.

3.3.igékcsaknemkizárólagosfunkcióigeihasználatban

alegtöbbfunkcióigeelsősorbantartalmasigekénthasználatos,emelléalakultkifunk-
cióigeiszerepük.azegyesigékfunkcióigeihasználatánakarányaeltérő;olyanigéket,
melyekkizárólagfunkcióigekéntvolnánakhasználatosak,nemismerünk,deazigekötő
nélkülieszközöl ésafoganatosít közelállnakhozzá,hogy„parexcellence”funkcióigék
legyenek.Mindkettővalószínűlegleginkábbfunkcióigeiszerepbenél.
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az Mnsz2 adatai azt mutatják, hogy az eszközöl ritkán használatos specifikus
’(folyamatosan)kieszközöl’jelentésben.ezmagyarázhatja,hogyalkalmilagszámtalan
olyanfőnévvelhozhatlétrefunkcióigésszerkezetet,amelyegyébkéntmásfunkcióigé-
velalkotállandósultszókapcsolatot.végnélküllehetsorolniazMnsz2példáit:aláírás-
gyűjtést, árleszállítást, átírást, átrendezést, behajtást, bejelentést, blokkolást, döntést,
(néhány) ecsetvonást, egyszerűsítést, előterjesztést, fazonvágást, feljelentést, felké-
rést, felújítást, finanszírozást, fordítást, forráskivonást, helyreállítást, hozzászólást,
intézkedést, javaslatot, jobbítást, kitelepítést, kihallgatást, korlátozást, korszerűsítést,
közvélemény-kutatást, megrendelést, összehasonlítást, ráncfelvarrást, támadást,
támogatást, vérfrissítést, vizsgálatot stb.,stb.,stb.eszközöl.

azeszközöl igévelalkotottilyenalkalmikifejezésekrendszerinterősebbenformális
stílusértékűszinonimáiamegszokott,állandósultszókapcsolatoknak,melyekkevésbé
formális vagy csaknemközömbös stílusértékűek szoktak lenni, pl.árleszállítást hajt
végre, bejelentést tesz, döntést hoz, egyszerűsítést hajt végre, előterjesztést nyújt be,
feljelentést tesz, felújítást végez, fordítást végez (hangsúly a folyamaton) v. készít
(hangsúlyazeredményen), forráskivonást hajt végre, helyreállítást végez, intézkedést
tesz/hoz/alkalmaz/foganatosít/hajt végre v.intézkedéssel él v.intézkedésnek vet alá
v.vmilyen intézkedéssel lép fel vagy„másodfokon” intézkedésre sort kerít, javaslatot
tesz/terjeszt be/terjeszt elő/nyújt be/ad be (részben eltérő jelentésárnyalatokkal);
kihallgatást végez/tart, korlátozást alkalmaz, korszerűsítést hajt végre, közvélemény-
kutatást végez, megrendelést ad (v.ad be/ad le), támadást intéz/hajt végre v.negatív
értelemben elkövet, támogatást nyújt/ad v. támogatásban részesít, vizsgálatot
végez/folytat/készít (ezutóbbinálhangsúlyazeredményen) stb.aszerkezetekerőseb-
benformálisstílusértékenyilvánvalóanazeszközöl igestílusértékébőladódik.

azeszközöl igetovábbisajátossága,hogyavelealkotottállandósultszókapcsolatok
aköznyelvbenfeltűnőenalacsonygyakoriságúak(nemtudjuk,miahelyzetaszaknyel-
vekben,mivelazokazMnsz2-bennincsenekmegfelelőmódonképviselve).aváltozta-
tás(ok)at eszközöl kifejezésre, amely a leggyakoribb,mindössze608 találatot ad az
Mnsz2(egyeséstöbbesszámúfőnéviformákategybevéve);hahozzávesszükaszino-
nimváltozás(ok)at eszközöl adatait is (198),mégmindigcsak806találatotkapunk.
Összehasonlításul néhány adat más funkcióigékkel alkotott szerkezetekre: követel-
ményt támaszt (1057), kifejezésre juttat (2105), kutatást végez (2481), bosszút áll
(3858),kezdetét veszi (4475),tárgyalás folyik (4853),veszélyt jelent (5319),sikerrel
jár (6436),megrendezésre kerül (7915),különbséget tesz (8476),vádat emel (9301),
hatást gyakorol (9054), figyelmet fordít (9397),kilátásba helyez (10634), figyelmen
kívül hagy (10  715), előadást tart (12  758), segítséget nyújt (14  898), választ ad
(25 094),döntést hoz (25 774),javaslatot tesz (26 582),kárt okoz (27 782),figyelem-
be vesz (64 877),figyelmet felhív/fölhív (69 352).15

abbanazértelembenafoganatosít issajátosanfunkcióige,hogyfunkcióigésszerkeze-
tekenkívülritkánhasználatos(vö.zimányi2006,44.p.),annyibanviszontafoganato-

15 azadatokatöbbesszámúésabirtokosszemélyjelesformákatistartalmazzák(aholvannak).
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sít eltéraprototipikusfunkcióigéktől,hogydenotatívjelentéseeléggéspecifikus(funk-
cióigekéntis):aztsugallja,hogyazérintettintézkedésmegvalósítását,ill.rendszabály
alkalmazását valamilyen hatóság, intézmény kezdeményezésére szervezetten végzi
(vö. előállítást, házkutatást, kihallgatást, kilakoltatást, letartóztatást, óvintézkedést,
végrehajtást stb. foganatosít).16 amikornemezahelyzet,másfunkcióigéthasználunk
(vö.büntetést foganatosít → büntetést ad; bejegyzést foganatosít → bejegyzést tesz;
lépéseket foganatosít → lépéseket tesz; ellenőrzést foganatosít → ellenőrzést
végez/folytat, gyakorol, tart;l.mégföntebbazintézkedést foganatosít példáját),vagy
pedigbeérjükegyszerűigével(vö.adatkérést foganatosít : kikéri az adatokat).

érdekes,hogyazeszközölhözhasonlóanafoganatosít isviszonylagalacsonygyako-
riságú állandósult szókapcsolatokat alkot a köznyelvi használatban: a leggyakoribb
intézkedés(ek)et foganatosít formáramindössze920találatotadazMnsz2.

4.aszerkezetnévszóitagja

afunkcióigésszerkezetnévszóitagjárólszólófejezetsokkalkevésbévankidolgozva,
mintatöbbi,mégpedigazért,mertanévszóitagvizsgálatáramárnemtudtamidőtkerí-
teni.amáskérdésekvizsgálatasoránnyertészrevételeimetmégishasznosnaklátom
közreadni.

4.1.anévszóitagdenotatívjelentése

amintafunkcióigésszerkezetekfentimeghatározásábólkiderült,atipikusfunkcióigés
szerkezeteknévszóitagjaigeitartalmathordozószó.egynévszóazonbantöbbfélekép-
penhordozhatigeitartalmat,sezkihathataszerkezethasználatára,stílusértékéreés
nyelvművelőielfogadottságárais.

eseménynéviszerkezetek
afunkcióigésszerkezetekbentalálhatónévszókegyrészedenotatívjelentéséttekintve
cselekvés-vagytörténésnév(együttesen:eseménynév),nyelvtaniszempontbóldever-
bálisfőnév.alegjellegzetesebbnekérzettfunkcióigésszerkezetekazok,melyekfőneve
alegtipikusabbnomenactionisképzőt,amaistermékeny-ás/-és-ttartalmazza(kife-
jezésre juttat, megvitatásra kerül, igazolást nyer, javulást mutat, említés történik, válto-
zás következik be).emellettvannakpéldák–bárjóvalkevesebb–másdeverbáliskép-
zők használatára is: -at/-et (felügyeletet gyakorol, használatba vesz, magyarázattal
szolgál, áldozatot hoz), -alom/-elem (hatalmat gyakorol, figyelmet kelt, küzdelmet foly-
tat, védelmet nyújt), -dalom/-delem (fájdalmat érez, késedelmet szenved), -ság/-ség

16 ellenpélda:mástjelentdöntést hozni, ésmegintmástameghozottdöntést foganatosítani.
itt a foganatosít alapjelentése érvényesül. Példa azMnsz2 sajtónyelvi alkorpuszából: „a
jegyzőanapokbanmeghoztavégrehajtásihatározatát,amelyszerintmadélelőtttízórakor
foganatosítjakorábbidöntését,sehhezarendőrségközreműködésétkéri.”
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(segítséget ad, nyereséget elér, fogságba esik, egyezséget köt), -ó/-ő (bemutatót/pihe-
nőt/tájékoztatót tart, fontolóra vesz, kerülőt tesz).

az-ás/-és képzősfőnevettartalmazószerkezetalkotlegegyértelműbbenszinonima-
pártazzalazigével,melynektovábbképzéséveljöttlétreaszerkezetfőneve(beleegye-
zését adja : beleegyezik, növekedést elér : növekszik, aláírással ellát : aláír, beszélge-
tést folytat : beszélget, lopást követ el : lop, erősödést mutat : erősödik), deazértaz
-at/-et képzősfőnevekköztistalálunkilyeneket(magyarázatot ad : magyaráz, bírálatot
gyakorol : bírál, megadja a tiszteletet : megtisztel, ügyeletet tart : ügyel, szolgálatot tel-
jesít : szolgál). ilyenkoralegcsekélyebbadenotatívjelentésbelikülönbség,miközben
tetemesakülönbségstílusértéktekintetében.(L.még5.3.)

vanúgy,hogyafunkcióigésszerkezetnévszójadolognév,dehatározóibővítmény-
kéntszorosankapcsolódikhozzáegyeseménynévifőnév;azilyen„másodfokú”szerke-
zetekisjellegzetesfunkcióigéskifejezésekbenyomásátkeltik,miveldenotatívjelentés
tekintetében megfelelnek a tipikus funkcióigékkel szemben támasztott mindhárom
követelménynek,csakaszerkezetükmás.ilyenmindenekelőttarendkívüligyakorisá-
gú,szenvedőjelentésűsor kerül vmire ésazösszehasonlíthatatlanulritkább,cselekvő
jelentésű párja, a sort kerít vmire, pl. vizsgálatra, intézkedésre, határozathozatalra,
módosításra, tárgyalásra, szavazásra kerül sor/kerít sort (vö.megvizsgáltatik, intéz-
kedve lesz, határozat hozatik stb.). ezenkívülsor kerülhet olyandolgokrais,amelyek
akaratunktól függetlenül vagyakaratunkellenére jönnek létre, ígyezekrenemszok-
tunksort keríteni, pl. összetűzésre, zavargásra, verekedésre, veszekedésre kerül sor.
Hasonlójelentésű,csaksokkalritkábbasorra kerül,deennekazeseménynévifőnév
nemhatározóibővítménye,hanemalanya,pl.sorra kerül a díjátadás, felszólalás, mér-
kőzés, szavazás, tárgyalás, választás, zászlófelvonás. ezajelekszerintsokkaljobban
őrzieredetijelentését,mintasor kerül vmire,ígynemcsoda,hogyjóvalritkábbanhasz-
náljuk.

Melléknévi igenévvagymelléknév isszerepelhetanévszói tagbővítményeként,s
válhatrészévéafunkcióigésszerkezetnekúgy,hogyönállóigévelállíthatópárhuzam-
ba,pl.apadó, erősödő, hullámzó, hanyatló, felfelé ívelő tendenciát mutat (vö.apad,
erősödik stb.);ellenséges, bizonytalan, dacos, diszkriminatív, együttműködő magatar-
tást tanúsít (vö.ellenségeskedik, bizonytalankodik stb.);befolyásoló, erősítő, kockázat-
növelő, korlátozó stb.tényezőként hat (vö.befolyásol, erősít, növeli a kockázatot stb.).
némely szerkezet körülíró jellegű:anyai, gyengéd, szenvedélyes, őszinte érzelmeket
táplál (vö. anyaként, szenvedélyesen, őszintén szereti).

dolognéviszerkezetek
nagyonnagyszámbanhasználatosakolyanfunkcióigésszerkezetekis,melyekszintén
viszonylagegyértelműpártalkotnakegycselekvést,történéstjelentő,azonostövűigé-
vel,ámezazigenemalapige,haneméppenséggelafunkcióigésszerkezetbentalálha-
tónévszóbólalakultdenominálisképzővel(l.még2.1.).ilyenkoranévszómaganem
mindig és nemegyértelműen eseménynév. Pl.hálát ad : hálálkodik, parancsot ad :
parancsol, bosszút áll : megbosszul, panaszt emel : panaszkodik, alkut köt : megalku-
szik, esküt tesz: megesküszik, kivételt tesz : kivételezik, veszélynek tesz ki : veszélyez-
tet, búcsút vesz : búcsúzik. ezeketkevésbéérezzüktipikusfunkcióigésszerkezeteknek,
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nyilvánazért,mertanévszójukkevésbékelti(vagynemmindenkontextusbankelti)a
cselekvés,történésképzetét.

Mégkevésbétekinthetőktipikusfunkcióigésnekazokaszerkezetek,melyekneka
főnévitagjaalapvetőendolognév,sígyönmagában(afunkcióigenélkül)mégkevésbé
érezzük,hogyközükvolnavalamilyencselekvéshez,történéshez,pl.rokonszenvet érez
: rokonszenvez, zavarba jön : megzavarodik, érvényre jut : érvényesül, hangot kap :
elhangzik, célba vesz : megcéloz, engedélyt ad : engedélyez, rendszerbe foglal : rend-
szerez, érvényre juttat : érvényesít, jutalomban részesít : megjutalmaz, árván marad :
elárvul, szándékában áll : szándékozik, divatban van : divatozik, dühbe hoz : feldühít,
bizonyosságot nyer : bebizonyosodik, érvényt szerez : érvényesít, kegyelmet kap : meg-
kegyelmeznek neki, igényt tart vmire : igényel, házasságra lép : megházasodik, hibát
vét : hibázik.17

amintazmárföntebb,a2.1.fejezetbőlkiderült,anévszóitartalmúfunkcióigésszer-
kezeteknévszóitagjaelevenemeseménynév,hanemdolognév(apéldákatl.ott).ittis
előfordul,hogyaszerkezetanévszóitagjelzőibővítményévelegyüttalkot jellegzetes
funkcióigésszerkezetet,melyegyszavasmelléknévvel,olykorfőnévvelállíthatópárhu-
zamba,pl.agresszív, brutális, bölcs, cinikus, elutasító magatartást tanúsít (vö. agresz-
szív, brutális, bölcs, cinikus, elutasító); antiszemita, baráti, ellenséges, hazafias érzel-
meket/érzéseket táplál vki iránt (vö. antiszemita, barátságos vele, ellenséges vele,
hazafi).

4.2.anévszóitagpoliszémiája

afunkcióigésszerkezetekegyestípusainakelkülönítésétnehezíti,hogypoliszémfőnév
esetébenameghatározásértelmébenugyanazakifejezésazesetekegyrészébenese-
ménynévinekvolna tekinthető,merta főnéveseménynévi jelentéseérvényesül,más
esetekben viszont nem,mivel pl. az -ás/-és képzős főnév a cselekvés eredményére
utal.azilyenesetekszétválasztásanemmindiglehetséges.Pl.haatámogatást kap-
tam azt jelenti, ’segítettek nekem,megtámogattak’, akkor a névszó eseménynév, a
szerkezet pedig prototipikus funkcióigés szerkezet; ha viszont pénzösszeget jelent,
akkor a névszó dolognév, s mint ilyen a jelentésváltozás miatt már csak közvetett
viszonyban áll a támogat igével, azaz ilyen módon a támogatást kaptam kifejezés

17 Kérdés,hogyahibát vét kifejezésvét szavamennyiretekinthetőfunkcióigének.elleneszól,
hogykevéskifejezésbenfordulelőállandósultszókapcsolatként,éselégerősenérződikaz
alapjelentése.ugyanakkorvanigeimegfelelője(hibázik),ésazigejelentéseakifejezésben
nemazonosazalapjelentésével,hiszenafunkcióigenemaztjelenti,hogy’elvéti,eltéveszti
ahibát’,hanemaztsugallja,hogyahibátakaratlanulkövetiel(l.Fejes2015).aztisérdemes
figyelembevenni,hogyahiba ésaFejesáltal isemlítettszabálytalanság főnevekmellett
alkalmilagmásnévszókkalalkotottszerkezetekre isvannéhánypéldánk:bakit, tévedést,
törvénytelenséget, sőt: vétséget (!) vét,ezeketazonban(mamég)nyilvánfogalmazásihibá-
nakkelltekinteni.ezenkívülahiba szóösszetételiutótagkéntisalkotavét-telnévszói-igei
szerkezetet:önhibát, kettőshibát, szarvashibát, támadóhibát, verőhibát, lépéshibát, betűhi-
bát vét.
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’pénzösszeget kaptam’ jelentésbenátkerült adolognévi jelentésűnévszóval alkotott
szerkezetekkategóriájába.

szemléltetésképpennézzünkmegelőszöregypéldátazMnsz2-bőlatámogatást
nyer kifejezésre:„zrínyialengyelkirályválasztástólvártreményt,arraszámítva,hogya
franciáktólnyer támogatást”.Hanincskontextus,ésnemismerjükatörténelmikörül-
ményeket, nem tudhatjuk, hogy zrínyi Péter cselekvő támogatást (pl. katonait) vagy
pénzbelijuttatástremélt-eafranciáktól,vagyis-is;azelőbbiesetbeneseménynévi,pro-
totipikusfunkcióigésszerkezetrőlvanszó,amásodikesetbendolognévi,kevésbétipi-
kusfunkcióigésszerkezetről.

akövetkezőkétpéldábanamegbízást nyer funkcióigésszerkezeteltérőkontextu-
sokbanszerepel:azelsőbenamegbízás cselekvésjellegeerősebbenérvényesül,mint
amásodikban:1.sikereseténanyilvánosságotvállalópap jutalma,hogymegbízást
nyer alundwoodiplébániavezetésére.(ittelsősorbanacselekvésregondolunk,hogyti.
a papot megbízzák valamivel.)18 2. Hogyan fordulhat elő, hogy egy cég 3,5 milliárd
értékbennyer államimegbízásokat versenynélkül?(ittinkábbaprojektekremintolya-
nokragondolunk,amireafőnévtöbbesszámúalakjaisutal.)azelőbbiazolyanproto-
tipikusszerkezetekhezállközel,mintamilyenabebocsátást, befejezést, betekintést,
elhelyezést, megerősítést, orvoslást nyer,azutóbbipedigazolyan,funkcióigésszerke-
zeteknekegyáltalánnemvagycsakkevéssétekinthetőalakulatokhoz,mintamilyenaz
ajándékot, állást, díjat, energiát, lehetőséget, mandátumot, nemességet, vmilyen tiszt-
séget nyer.

a névszói tag poliszémiájamég inkább érzékelhetővé válik, ha összehasonlítjuk
egymássalazeltérőfunkcióigével,deazonosfőnévvelalkotottszerkezeteket.Például
aberuházást eszközöl kifejezésben aberuházás inkább eseménynév, aberuházást
létesít kifejezésbenmárinkábbdolognév;aberuházást megvalósít ilyenszempontból
ambivalens.ilyenpéldákatkülönösebbkeresésnélkülisnagyszámbanlehetneidézni.

4.3.anévszóitagkapcsolódása

amint föntebbameghatározásban jeleztük,a funkcióigésszerkezetnévszói tagjaaz
igeitaghoztárgyrag,határozóragvagyzérórag,olykornévutósegítségévelkapcsolódik.
a leggyakoribbnaka tárgyrag (felmentést ad, ellenállást tanúsít) ésahatározóragok
közüla-ra/-re (értékesítésre kerül, vmilyen fogadtatásra talál) ragtűnik,devannakpél-
dák–kevésbéprototipikusszerkezetekből–máshatározóragokra(dicséretben része-
sül, rendszerbe foglal, vmilyen véleményen van, árverésre bocsát, vmilyen következmé-
nyekhez vezet, üldöztetésnek kitesz, szigeteléssel ellát, egyenrangúvá tesz, alapul szol-
gál, közvetítőként szerepel) észéróragrais(hajlandóság mutatkozik, közeledés törté-
nik, köszönet illet vkit, kétség támad benne v.kétsége támad).

arról,hogyafőnévnévutósislehet,aszerzőkrendremegfeledkeznek,nyilvánazért,
mert a névutós alakulatok számaalacsony (pl. vmilyen elbírálás alá esik, felügyelet

18 afilológiaikorrektségkedvéértbevallom,hogyamondatbóleltávolítottamegyszót,akét
esetköztinagyobbkontrasztkedvéért.azeredetibenezáll:„állandómegbízástnyer”.
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alatt áll, megfigyelés alatt tart, említés nélkül hagy, figyelmen kívül hagy, hatályon kívül
helyez, ellenőrzése alá von, művelés alá vesz).

5.aszerkezetmintegész

aszerkezetnévszóitagjánakjelentésekapcsánmáraszerkezetegészévelisfoglalkoz-
tunk,mivelanévszóitagjelentésétnemvoltcélszerűaszerkezetegészétőlelvonatkoz-
tatvatárgyalni.ittmostolyankérdésekretérünkki,melyekrőlmásproblémákkapcsán
mégnemvagycsakérintőlegesenesettszó.

5.1.aszerkezetnyelvtaniésjelentéstaniviszonyai

Köztudott,hogyafunkcióigésszerkezetnekformálisanaz igeazalaptagja,anévszói
tagpedigbővítménye,ámjelentéstaniszempontból–aminta2.1.fejezetbenisjelez-
tük–afőnévdominál,apredikatívtartalmatjavarésztazhordozza.ebbenafunkció-
igés szerkezet (pl.megerősítést nyer) eltér a szokásos szintagmáktól, melyeknél a
jelentésképzésbenmindkéttagnagyjábólegységesenveszrészt(pl.versenyt nyer),de
azidiómáktólis,melyekbenakéttagjelentésenemválaszthatószét(pl.egérutat nyer).
akéttagszerepeköztieltérésekellenéreafunkcióigésszerkezetjelentése„egységes”
(pl.megerősítést nyer : meg lesz erősítve v.megerősíttetik).

Grammatikusaink szerint mondatban a funkcióigés szerkezet mondatrészként
(összetettállítmánykéntvagyjelzőként)viselkedik,éppazért,mertanévszóazigének
csakformálisanbővítménye.

ahogyazmára4.1.fejezetbőliskiderült,vannakszerkezetek,melyekneknévszói
tagjáhozjellemzőmódonminőség-vagybirtokosjelzőibővítményjárul.Példanéhány
jellemzőminőségjelzői bővítményre:gyengülő, hullámzó, hanyatló, felfelé ívelő stb.
tendenciát mutat; áramvonalas, elegáns, fiatalos, félelmetes, jellegzetes stb. külsőt
kölcsönöz vminek; (adó)fizetési, kártérítési, megjelenési, számlaadási stb.kötelezett-
séget von maga után; alkotmányos, biztos, elvi, gazdasági stb.alap(ok)ra helyez; barát-
ságos, hűvös, kedvező, lelkes, meleg stb. fogadtatásra talál/fogadtatásban részesül;
durva, egyenlő, enyhe, megalázó bánásmódot alkalmaz; napirendi (vagysorszámnév-
vel: első, második stb.) pontként szerepel; furcsa, kellemetlen, kényelmetlen, rossz
érzése támad; elismerő, eltérő, elítélő, hasonló, jó, rossz, lesújtó stb.véleménnyel van
vmiről; ellenőrző/ellenőrzési, biztonsági, hatósági, járványvédelmi, korlátozó, rendőri,
zárlati intézkedés(ek)nek vet alá.

van,hogyaminőségjelzőiésabirtokosjelzőibővítményváltakozikegymással,pl.
vmilyen célt szolgál : vminek a célját szolgálja; vmilyen jelleget ölt : vminek a jellegét
ölti, vmilyen sorsra jut : vminek a sorsára jut. birtokosjelzőipéldákattaláltamtöbbek
közöttakövetkezőszerkezetekre:vminek az áldásait élvezi; vminek a részeként szere-
pel; vminek az esete, gyanúja, veszélye, kérdése, tényállása, feltétele fennforog; vmi-
nek a fennhatósága alá esik; vminek a tárgyává tesz. ezeknekaszerkezeteknekajel-
zőisokszoresetlegesek,nemalkotnakjellemzőkollokációkat,ezértnemishozokrájuk
példákat. Kivétel az utolsó, melynek jellemző bővítményei: megfontolás, vizsgálat,
elemzés, gúny, kifogás, közbeszéd, (köz)nevetség tárgyává tesz;ezekállandósultszó-
kapcsolatoknaktekinthetők.
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5.2.azazonosnévszóttartalmazószerkezetekszinonímiája

Kezdjükkétterminológiaikérdéssel!
a funkcióigés szerkezet és az egyszerű ige viszonyára többnyire a „szinonímia”

műszóvalutalnak,Lőrincz(2004,2011)azonbanamellettérvel,hogyazokbanazese-
tekben,amikorafunkcióigefőnévitagjaalakjábanésjelentésében(vagyolykorcsak
jelentésében) hasonlít egy igére, korrektebb „variánsokról” beszélni (pl. választ ad :
válaszol, tanúként lép fel/szerepel : tanúskodik : tanú). Hasonlóképpenbeszéltzeman
Lászlómár1983-ban„jelentéstanivariánsokról”(1988,1045.p.).Mivelnemegyértel-
mű,hogymilyenmértékűhasonlóságesetébenbeszélhetünkmégvariánsokról,19 srá-
adásulazalakihasonlóságnemisszükségszerű(l.pl.hírül ad : közöl, szemügyre vesz :
megvizsgál),azegyszerűségkedvéértmindkétesetbenösszefoglalóanaszinonima ter-
minusthasználom.

nemcsakanyelvművelőmunkákban,hanemgyakrananyelvészetiszakirodalom-
banis„helyettesíthetőségről”,nempedigszinonímiárólbeszélnek.éneztaszóhaszná-
latotkerülöm,egyrésztazért,mertanyelvművelőigondolkodásmódbana„helyettesít-
hető”-höznagyonközeláll,sőtszintebelőlekövetkezika„helyettesítendő”,másrészt
azért, mert a tényleges diskurzusokban való helyettesíthetőségnek nagyon gyakran
különfélenyelvtani,stilisztikaiéspragmatikaiakadályaivannak.Mivela„szinonímiát”
dolgozatombananyelvirendszer,nemadiskurzusokszintjénértelmezem,eztafogal-
mathasználvaazilyenakadályokranemszükségestekintettellennem.

afunkcióigékszinonimitásárairányulóeddigi–csakelőzetes,ésmódszeresneknem
mondható–vizsgálatokegyiktanulságaaz,hogymégazokaz igékis,melyeknekaz
alapjelentése közel áll egymáshoz (pl. tesz, végez, készít, alkalmaz), a szerkezetnek
eltérőjelentésárnyalatotkölcsönözhetnek.

PéldáulazMnsz2adatainak(felületes)átnézéseutánúgytűnik,hogyazösszeha-
sonlítást tesz (356találat)inkábbalkalmi,rövidideigvégbemenőcselekvésrevonatko-
zik,mígazösszehasonlítást végez (218találat)inkábba hosszabbideig,esetlegszer-
vezetten,mondjukkutatáskeretébentörténőre.ajóvalritkábbösszehasonlítást készít
(16 releváns találat) jelentése közel áll az összehasonlítást végezhez, de ebben az
összehasonlítás kevésbéérződikeseménynévnek,acselekvéseredményére,azelké-
szültösszehasonlításraisvonatkozhat,tehátdolognévijellegű.aszinténjóvalritkább
összehasonlítást csinál (5relevánstalálat) viszontazösszehasonlítást teszhezállközel
denotatív jelentés tekintetében,csakastílusértékemás.20 azösszehasonlítást alkal-
maz (11relevánstalálat) látszólagcsakformálisabbváltozataazösszehasonlítást tesz
ésazösszehasonlítást végez formáknak(miközbenbármelyiketjelentheti),agyakorlat-
banmégislátunkbizonyoselkülönülést:atalálatokegyrészébenazösszehasonlítást

19 Pl.atanúként lép fel kifejezésbenahangsornagyobbrészenemhasonlítatanú hangsorra
(csak4fonémaazonosa14-ből);haazalakiszerkezetétnézzük,akkoranégymorfémából
állókifejezésnekcsakazegyikmorfémájaazonosatanúval.

20 azösszehasonlítást csinál azegyikeseteazinkábbinformális,bizalmasstílusértékűfunk-
cióigésszerkezeteknek.
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alkalmaz szerkezetetolyanmondatokban látjuk,melyekbenvalamilyensajátosmód-
szerreltörténőösszehasonlításrólvanszó.21

ésperszeolyanszerkezetekisalakultakazösszehasonlítás főnévvel,melyekafen-
tieknekszigorúanvévemárnemisszinonimái,annakellenére,hogyazösszehasonlí-
tás bennükinkábbacselekvésre,mintannakeredményérevonatkozik.ilyenazössze-
hasonlítást ad (16relevánstalálat),azösszehasonlítást nyújt (4relevánstalálat),az
összehasonlítást kínál (4 releváns találat), ill. ezek ellentétes szemléletű párja az
összehasonlítást nyer (2relevánstalálat).

igényesebb feladatvolnaolyanszinonimszerkezeteket találni,melyekbenazérintett
funkcióigékjelentéseköztnincs vagyaligvanjelentésbelikülönbség.nyilvánilyenekis
léteznek, csak éppen a jelentéskülönbség hiányát sokkal nehezebb és körülménye-
sebbbizonyítani,mintameglétét,ráadásuleztavizsgálatotinkábbkonkrétdiskurzu-
sokvonatkozásábanlehetnesikeresenelvégezni.

5.3.afunkcióigésszerkezetésazönállóigeszinonímiája

afunkcióigésszerkezetésavelepárhuzambaállíthatóegyszavasigeivagynévszóiszi-
nonima jelentésenagyonközel isállhategymáshoz,de lehetnekköztük jelentősebb
különbségek is,melyekarraa föntebbmáremlített tényrevezethetőkvissza,hogya
funkcióigékdeszemantizáltsága igénként,sőtszerkezetenkénteltérőmértékű.Minél
nagyobbak a jelentésbeli különbségek a szerkezet és annak egyszavasmegfelelője
közt,annálkevésbéérezzükaszerkezetettipikusanfunkcióigésnek.

azalábbiakbanazösszegyűlt empirikusanyagalapjánáttekintem,milyen jellegű
különbségekészlelhetőkaszerkezetésazegyszavasszinonimaközt.Csupánfelületes
észrevételekrőlvanszó,azáttekintéstmégishasznosnaktartoma leendőkutatások
szempontjából. Helytakarékosság végett itt az egyes funkcióigés szerkezetekre csak
egy-egypéldáthozok.

1.azelsőcsoportbaazokaszerkezeteksorolhatók,melyekbenafunkcióigejelentése
keveset ad hozzá azigeiszinonimajelentéséhez,ígyaszerkezetnekésegyszavas
megfelelőjénekadenotatívjelentésecsaknem azonos.jelentősviszontastílusér-
tékbelisazazzalösszefüggőpragmatikaijelentésbelikülönbség,aminnemiscsodál-
kozhatunk,hiszen–azonosdenotatív jelentésük lévén– létrejöttük indítékaéppaz,
hogyahétköznapias,közömbösstílusértékűnyelviformákmelléformálisabbstílusér-
tékűszinonimákjöjjeneklétre,melyekalkalmasakarra,hogyaszövegetformálisabb
stílusúvátegyék.

ilyenekpéldáulakövetkezők:változtatást eszközöl (vö.megváltoztat), intézkedést
foganatosít (vö.intézkedik), kritikával illet (vö.kritizál), tájékoztatást ad (vö.tájékoztat),
segítséget nyújt (vö.segít), támogatásban részesít (vö. támogat), érdeklődést mutat
(vö.érdeklődik), ellenállást tanúsít (vö.ellenáll), tisztelettel viseltetik (vö.tisztel), táma-

21 Megkellazonbanjegyezni,hogyazalacsonyelemszámokmiattezekcsaksejtések,melye-
ketnagyobbanyagonlehetnecsakigazolnivagycáfolni.
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dást intéz (vö.megtámad), reményt fűz vmihez (vö.reménykedik), kérdéssel fordul vki-
hez (vö.kérdez tőle), köszönetet mond (vö.megköszön), házasságra lép (vö.összehá-
zasodnak), diplomát szerez (vö.diplomázik), fontolóra vesz (vö.megfontol), bizalmát
veti vkibe/vmibe (vö.bízik benne), érvényt szerez (vö.érvényesít), fájdalmat érez (vö.
fáj neki),akadálymentessé tesz (vö.akadálymentesít),függetlenné válik (vö.függetle-
nedik);dühbe jön/gurul (vö.feldühödik), különbség mutatkozik (vö.különbözik), sérü-
lést szenved (vö.megsérül),egyezségre jut (vö.megegyezik),meglepetésként hat (vö.
meglep),csődbe megy (vö.becsődöl),árván marad (vö.elárvul),bátorságot vesz (vö.
felbátorodik),táncot jár (vö.táncol),neszt fog (vö.megneszel).22

az e csoportba tartozó kifejezések közt soka prototipikus funkcióigés szerkezet:
általábananyelvészek,ill.anyelvművelőkiselsősorbanezekregondolnaka„funkció-
igésszerkezet”,ill.a„terpeszkedőkifejezés”megnevezésekhallatán.Mivelahagyomá-
nyosfelfogásúnyelvművelőkzsigeriellenszenvetéreznekaformálisstílusiránt,érthe-
tő,hogyecsoportbatartozikazáltalukmegbélyegzettszerkezetektúlnyomótöbbsége.

2.amásodik csoportba azokat a szerkezeteket soroltam,melyekben a funkcióigék
olyan jelentésmozzanatokkal (aspektus, akcióminőség,modalitás stb.) gazdagítjáka
szerkezetekjelentését,amelyekamagyarbanvagymásnyelvekbenszintetikuseszkö-
zökkel (pl. szenvedő,visszaható,műveltető igékképzői;kezdésre, tartósságra, folya-
matosságrastb.utalóigekötőkvagyigeképzők)iskifejezhetőkvolnánakegyigealakon
belülis,tehátamelyekamagyarbanvagymásnyelvekbengrammatikalizálódtak.Úgy
gondolom, ilyenkor – fordításelméleti kifejezéssel élve – egyfajta expl ic i tációról
beszélhetünk, olyan értelemben, hogy a funkcióigés szerkezet explicitté tesz olyan
jelentésmozzanatokat,amelyekapusztaigébenimplicitmódonvannakjelenvagycsak
megfelelő szövegkörnyezetbenérvényesülnek,míga szerkezet szövegösszefüggéstől
függetlenülistartalmazzaőket.Máskorviszontaszerkezetcsupánnyomatékosabban
fejezikiapusztaigejelentését(nyilvánvaló,hogyakötöttmorfémáhozképestaszabad
morfémahangsúlyosabbanutalazadottjelentésre).

ecsoportonbelüllegnagyobbszámbanolyanszerkezetekettalálunk,amelyekalkal-
masak arra, hogy a cselekvést  a cselekvőtől  e lvonatkoztatva jelöljék, s így
egyebekköztformálisnyelvieszközökkelpótoljákaszenvedőigékvisszaszorulásaáltal
keletkezettűrt.ilyenektöbbekközöttakövetkezők:halál beáll (vö.meghal),károsodás
bekövetkezik (vö.károsodik),említés esik vmiről (vö.említik),fogságba/foglyul esik (vö.
elfogják),korlátozás alá esik (vö.korlátozzák), tárgyalás folyik (vö.tárgyalnak), köszö-
net illet vkit (vö.köszönöm neki), felhatalmazást kap (vö.felhatalmazzák), benyújtásra
kerül (vö.benyújtják), felszólalásra kerül sor (vö.felszólal), beruházás megvalósul (vö.
beruháznak), felvételt nyer (vö.felveszik), tiszteletnek örvend (vö.tisztelik), elismerés-
ben részesül (vö.elismerik), megértésre talál (vö.megértik),módosítás történik (vö.
módosítanak vmit), kezelésnek veti alá magát (vö.kezelik).

22 ahogyarrólmárszóvolta3.2.fejezetben,ugyanazokafunkcióigékmásnévszóvalmáskate-
góriábaistartozhatnak,pl.aszövetségre lép ésazösszeszövetkezik köztnagyobbajelen-
tésbelikülönbség,mintafentiházasságra lép ésösszeházasodik között.ezértugyanazzal
afunkcióigévelkülönbözőcsoportokbantalálkozhatunk.
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szintén elég nagy számban találunk olyan szerkezeteket, melyek a cselekvés
kezdetének, ill. a valamilyen ál lapotba kerülésnek a mozzanatát emelik ki.
ilyenekanyagombanakövetkezők:apadás áll be (vö.apadni kezd),áruba bocsát (vö.
árulni kezd),vágy ébred (vö.vágyakozni kezd), hiányérzete támad (vö.hiányozni kezd
vkinek vmi), forgalomba helyez (vö. forgalmazni kezd), megfigyelés alá helyez (vö.
elkezdi megfigyelni),vizsgálat alá vesz (vö.vizsgálni kezd),működésbe hoz (vö.elkezdi
működtetni),vmilyen igénnyel lép fel (vö.vmit igényelni kezd),változás következik be
(vö.változni kezd), hatályba lép (vö.hatályos kezd lenni),használatba vesz (vö.elkezd
használni),művelésbe von (vö.művelni kezd),zavarba jön (vö.elkezd zavart lenni).

ekétfőcsoportonkívülkisebbszámbanolyanszerkezeteketistalálunk,amelyek
más jelentésmozzanatok explicitálására vagy hangsúlyozására alkalmasak. ilyen a
műveltetés (pl.csalódást kelt vkiben/okoz vkinek, vö.ang.disappoint sb,szlk.skla-
mať niekoho; kételyt ébreszt/támaszt, zaklatásnak tesz ki vkit, vö. lehetővé teszi, hogy
zaklassák; örömére szolgál, vö. megörvendezteti; bejutást biztosít, vö. bejuttat); a
befejezettség (pl. következtetésre jut, vizsgát letesz, együttműködést megvalósít,
átalakítást véghezvisz, támadást végrehajt);acselekvésvagy folyamat tar tósságá-
nak,  ill. fo lyamatosságának hangsúlyozása (pl. felügyeletet gyakorol, előítéletet
táplál, támogatást élvez, megfigyelés alatt áll/tart vkit, működésben van, ellenállást
fejt ki, egyeztetés folyik);aszükségesség kifejezése(pl.bizonyításra szorul,vö.be
kell bizonyítani),at i l tás mozzanata(pl.nem tűr beleszólást ’nemszólhatnakbele’).itt
említhetjükmegazegyszerűségkedvéértatagadószó,  ill.afosztóképző jelenté-
sénekformálisabbstílusértékűnyelvieszközökkelvalóvisszaadásátis(pl.említés nél-
kül hagy, vö.nem említ, üzemen kívül helyez, vö. már nem üzemeltet,hatályon kívül
helyez ’hatálytalanít’,logikát nélkülöz ’logikátlan’).

az1.ésa2.csoportköztátfedésvan:mindazokakifejezések,melyeknekazigeitagjaszin-
tetikuseszközökkelfejezikiazadottjelentésmozzanatot,mindkétcsoportbabesorolhatók
(pl.félelmet ébreszt : megfélemlít).azilyenekahagyományosfelfogásúnyelvművelőkmeg-
ítéléseszerintáltalábanhelytelenek,mivelúgymondegyszerűigévelhelyettesíthetők.az
egyébszerkezeteketviszont,melyekneknincsegyszavasigeimegfelelőjük,anyelvművelők
enyhébbenítélikmeg,ill.sokkifejezéstegyáltalánnemhelytelenítenek.

3.aharmadikcsoportbaazokataszerkezeteketsoroltam,amelyekértékelőmozzana-
tottartalmaznak(vö.Csorba2010);ezekemellettmásjelentésmozzanatotisexplicitál-
hatnak,ígyittistalálunkátfedéseketmáscsoportokkal.

az ad például funkcióigeként semleges, a nyújt, a biztosít vagy a vmivel szolgál
viszont pozitív dolgot jelentő főnévhez szokott kapcsolódni, vö. segítséget
ad/biztosít/nyújt,23 segítséggel szolgál; büntetést ad, *büntetést biztosít/nyújt, *bünte-

23 nemcsaknyújtani ésbiztosítani lehetsegítséget,hanemlehetsegítségnyújtást is biztosítani;
89adatunkvanazMnsz2-bőlerreaformára.anyelvőröknekigazukvanabban,hogyaz
ilyen formákkalkönnyűvisszaélni (kiaz,akitnemnyugtatmeg jobban,haaztaz ígéretet
kapja, hogy „segítenekneki”,mint haaztmondják: „biztosítjákneki a segítségnyújtást”),
csaképpenenneksemmiközeanyelviformahelyességéhez.
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téssel szolgál. Kedveződolgokravonatkozófőnévvelkapcsolódikösszeazélvez,míg
kedvezőtlenekkelvagyolykorsemlegesekkelaszenved, vö.pl.vkinek a bizalmát élvezi,
védelmet, támogatottságot, kiváltságot, előnyt élvez éshátrányt, sérelmet, késedelmet,
halasztást, üldöztetést, bomlást, változást szenved. szintén pozitív konnotációjú az
elér,sezisszembeállíthatóolykoraszenved igével,vö.sikert ér el vs.vereséget szen-
ved. semlegesavmire vezet, denegatívavmit von maga után,pl. győzelemre, sikerre,
jóra, halálra, konfliktusra, rosszra vezet; büntetést, eltiltást, kizárást, pusztulást von
maga után. atesz semleges,azelkövet kedvezőtlenülmegítélttevékenységeketjelölő
főnévvelkapcsolódikössze,pl.csodát tesz, említést tesz, szemrehányást tesz; ember -
ölést, merényletet, garázdaságot követ el. semlegesvagypozitívkonnotációjúméga
vmivel ellát (aláírással, bélyegzővel, információval, kézjeggyel, szigeteléssel, védelem-
mel) ésméginkábbavminek örvend (népszerűségnek, jó egészségnek, sikernek, köz-
tiszteletnek). Csak pozitív kontextusú példákat találtam a vmijét bírja szerkezetre
(támogatását, bizalmát, egyetértését, ígéretét, felhatalmazását, rokonszenvét stb.).

4.anegyedikcsoportbaazegyébjelentésmozzanatokatsoroltam,melyeketazismer-
tebbnyelvekbentudtommalnemszokásszintetikusankifejezni(deenneknemnéztem
utána).ittnemegyszermárafunkcióigékésateljesértékűigékhatársávjábanjárunk;
aszerkezetekköztakadhatnakolyanok,amelyekesetlegteljesértékűnévszói-igeiszer-
kezetkéntisértelmezhetők,melynekigéjenem(vagyalig)funkcióige,mertaszerkezet-
benazigealapjelentése(szinte)teljesmértékbenérvényesül.(Máskérdés,hogyegyé-
nenkéntisváltozhat,kimennyireérzikiaszerkezetbőlazigealapjelentését.)

álljonittnéhánypélda:növekedést ér el (vö.növekszik +teljesítmény+máremlített
pozitívmegítélés),kifogással áll elő (vö.elkezd kifogásolni +váratlanság,meglepetés),
panaszt emel (vö.bepanaszol +jogi, intézményeskeret),figyelmet fordít (vö.figyel +
nagyobbsúly,fontosság),meglepetésül szolgál (vö.meglep +hangsúlyosanezacélja),
ellenőrzést tart (vö.ellenőriz +szervezetten,rendszeresen),haragot tart (vö.haragszik
+ tudatosanéstartósan),felelősséget vállal (vö.felel +tudatosan,sajátelhatározásá-
ból),ellenőrzés alatt tart (vö.ellenőriz +amásikakarataellenére), szolgálatot teljesít
(vö.szolgál +hivataloskeretek),kérést intéz (vö.kér +hivataloskeretv.nagyfontos-
ság),véget vet (vö.bevégez +határozottan,akárerőszakkal,rendszerintrosszdolgot),
hibát vét (vö.hibázik +akaratánkívül),eltiltást von maga után (vö.eltiltják vmitől +ez
vminekakövetkezménye),csökkenést eredményez/okoz (vö.csökken +ezvmineka
következménye), jegyzőkönyvbe foglal (vö. jegyzőkönyvez + vminek a részévé tesz),
adósságot csinál (vö.eladósodik +sajátaktívközreműködésével),tiltás alá esik (vö.
tiltják +ennekjogalapjavan),felügyeletnek vet alá (vö.felügyeli +kellemetlendolog+
akárakarataellenéreis).

5.szinténateljesértékűnévszói-igeikapcsolatokhatársávjábantartózkodunk,amikor
azokat a szerkezeteket vizsgáljuk, amelyek átv i t t  ér telemben,  képszerűen is
használatosak,vagyéppenséggelfőlegúgyszokásőkethasználni(l.még2.1.).

olykor csak az ige érződhet kisebb-nagyobb mértékben metaforikusnak, pl. zajt
csap, szövetséget köt, szót ejt, pillantást vet, papírra vet, győzelmet arat, méregbe
gurul. Máskoranévszóképszerű,gyakranátvittértelmű,ez–amintarróla2.1.feje-
zetbenmárvoltszó–azegészkifejezéstképszerűvéteszi,pl.útját állja; polcokra, pad-
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lóra, lejtőre, utcára, terítékre, napvilágra kerül; pályára, színpadra, színre, helyére,
piacra, trónra, szőnyegre lép; fejét adja vmire, kezet emel vkire, hátat fordít, kardélre
hány, fegyvert letesz, vmilyen megvilágításba helyez, felszínre hoz; zsákutcába jut, tót -
ágast áll. nemegyesetbenazátvittértelműhasználaterősendominálvagyakárkizá-
rólagos,pl.kirohanást intéz vki ellen, révbe jut, agyára megy, teret nyer, fejtörést okoz,
tükröt tart vki elé, lakat alatt tart, árnyékot vet vmire, aranyba foglal, tyúkszemére lép,
játékot űz.

egyértelműenkívülállnakafunkcióigésszerkezetekkörénazokakifejezések,ame-
lyekkonkrétértelembennemvagyalighasználatosak,éssokszoraszemléletialapjuk
semnyilvánvaló,pl.állja a sarat, hűvösre kerül, tőrbe ejt, tető alá hoz, dűlőre jut, kol-
dusbotra juttat, nyomdokába lép, olajra lép, füstbe megy, csütörtököt mond, csorbát
szenved, lóvá tesz, nem tűr nyomdafestéket, palira vesz, latba vet, szájára vesz.

azegyesigékbesorolásátnehezíti,hogyszövegösszefüggésbőlkiszakítvakellmegítél-
ni,miveljárulhozzáafunkcióigeaszerkezetegészénekjelentéséhez.Konkrétszöve-
gekbenelőfordulhat,hogyafunkcióigénekolyanjelentésmozzanataiisaktiválódnaka
beszélőktudatában,amelyek–elszigeteltennézveőket–nemjátszanakszerepeta
szerkezetjelentésénekkialakításában.ezenkívülegyénikülönbségekislehetnekegy-
egyjelentésmozzanathangsúlyosságának,sőtmegléténekmegítélésében.

vonzatszerkezet
végülmegkellemlíteni,hogyafunkcióigésszerkezetésazegyszerű igenagyonsok
esetben nyelvtani szempontból is különbözik egymástól: eltérő a vonzatszerkezetük
(errel.b.Kovács1999,dobos2006–2007,vincze2009).Példáulparancsot ad vmire,
de:megparancsol vmit; különbséget tesz vmik között,de:megkülönböztet vmiket; láto-
gatást tesz vkinél, de:meglátogat vkit, haragot tart vkivel v.haragot táplál vki iránt,de:
haragszik vkire,feljelentést tesz vki ellen,olykorvkivel szemben, de:feljelent vkit, meg-
állapítást tesz vmiről v.vmivel kapcsolatban,de:megállapít vmit, vmilyen felhívással
fordul vkihez : felhív vkit vmire.

ezta ténytnyelvünkőrei többnyire figyelmenkívülhagyják,amikora funkcióigés
szerkezethelyettazegyszerűigehasználatátszorgalmazzák.arraviszonteléggyakran
utalnak,hogyahelyettesítésnemmindigvégezhetőel,haaszerkezetfőnevénekjelző-
jevan(pl.indítványt tesz/terjeszt elő/nyújt be : indítványoz, de:módosító indítványt ter-
jeszt elő : 0)vagyhaafőnévitagösszetettszó(pl.vizsgálatnak vet alá v.vizsgálatra
kerít sort : megvizsgál, de:hazugságvizsgálatnak vet alá v.hazugságvizsgálatra kerít
sort : 0).

5.4.afunkcióigésszerkezetésazönállónévszószinonímiája

a funkcióigés szerkezet és az önálló névszó jelentésének eltéréseit nem vizsgáltam
módszeresen,ezértittcsupánfelsorolomazonfunkcióigékegyrészét,amelyekrend-
szeresenvagyszórványosanelőfordulnakolyanszerkezetekben,melyekkelnagyjából
azonosdenotatívjelentésűnévszóállíthatópárhuzamba(l.még2.1.).

vannakolyanfunkcióigék,melyekrendszerszerűenkapcsolódnakösszenévszóval
úgy,hogyaszerkezetnekönállónévszóiszinonimájavan.azzal,hogykonkrétszövegek-
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benténylegesenmennyirevolnaelvileghasználható,ill.mennyirehasználatostényle-
gesenanévszóiszinonima,nemfoglalkozom.vannakesetek,amikoranévszóvalóban
lehetséges alternatíva, van, hogy inkább csak elméleti lehetőség, mert a tényleges
használatnakstilisztikaiakadályaivannak,sbizonyáraarraistalálnánkpéldát,hogya
pusztanévszóelméletilegsemjöhetszámításba.

előszörazokataszerkezetekettekintemát,melyeknekfőnévi,aztánpedigazokat,
melyeknekmelléknéviszinonimájukvan.

Főnévi  szinonimájukvanmindenekelőttaképez ésazalkot igékettartalmazófunk-
cióigésszerkezeteknek,melyeknemegyszeregymássalisszinonimviszonybanvannak
(pl.alapját, részét, gerincét alkotja/képezi; határt képez/alkot),bárnegatívkonnotáci-
ójú szavakkal inkább csakaképez kapcsolódik (pl.akadályt, problémát, bűncselek-
ményt).

nagyontermékenyfunkcióigeebbenacsoportbanaképvisel (pl.álláspontot, erőt,
értéket, véleményt, irányt),a jelent (pl.veszélyt, kihívást, terhet, biztonságot, előrelé-
pést)ésajelentkezik (pl.probléma, igény, betegség, hatás, hiány).

Megkelltovábbáemlítenihárom,részbenszinonimakénthasználatostovábbifunk-
cióigét:azegyikavmiként szerepel (pl.gyanúsítottként, példaként, feltételként, priori-
tásként, bizonyítékként), amásika vmiként/vmiül szolgál (pl.alapul/alapként, példá-
ul/példaként, bizonyítékul/bizonyítékként, tanulságul/tanulságként, magyarázatul/
ma gyarázatként),aharmadikpedigavmiként jelentkezik (pl.problémaként, feladat-
ként, igényként, hiányként). ritkábbhasználatúavmiként hat, pl.húzóerőként, kurió-
zumként, felüdülésként, revelációként, szenzációként hat.

„Másodfokon”afőnéviszinonimájúszerkezetekközétartozikavmilyen tiszt séget/
tisztet/posztot betölt és részben más kollokációkban a funkciót/szerepet betölt,
amennyibenjelzőjükvan,pl.elnöki, igazgatói, parancsnoki, ügyvezetői, tisztséget/tisz-
tet/posztot betölt; bírói, főügyészi, reklámozói funkciót/szerepet betölt; csúcsmodell,
békebíró, dobos funkcióját/szerepét tölti be.

végülérdemeskitérnia -számba megy szerkezetre,pl.ritkaság-, csoda-, élmény-,
szenzáció-, esemény-, közhelyszámba megy. ezekaritkaság, csoda, élmény, szenzáció,
esemény, közhely főnévvelállíthatókpárhuzamba,deegyrészüknekpontosabbmeg-
felelőjeisvan:a-szerű képzőszerűutótaggallétrehozottélményszerű, szenzációszerű,
közhelyszerű melléknév.

rendszerintmel léknévi szinonimájukvanvagylehetakövetkezőigékkelalakultszer-
kezeteknek:viseltetik (felelősséggel, előítélettel, jóindulattal, türelemmel, empátiával);
örvend (egészségnek, közkedveltségnek, népszerűségnek, tekintélynek, sikernek); bír
és rendelkezik, melyek rokon értelműek (fontossággal, illetőséggel, részesedéssel,
tulajdonsággal). a vmilyen magatartást tanúsít szerkezet a névszó jelzőjével azonos
melléknévveláll szembenmintegyszavasszinonimával,pl.agresszív, bölcs, cinikus,
elnéző, elutasító. Hasonlóahelyzetaveleszinonim,desokkalritkábbvmilyen viselke-
dést tanúsít szerkezettel,pl.agresszív, antiszociális, férfias, elnéző, tiszteletteljes.

számosesetbenmelléknévi–fosztóképzősvagynekimegfelelőprefixumottartal-
mazó– szinonimája vanavmit nélkülöz szerkezetnek, pl. logikát, realitást, humort,
koncepciót, felelősséget, hagyományt, hitelességet nélkülöz.
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vannakfunkcióigék,amelyekcsakegyvagynéhányolyanszerkezetetalkotnak,mely-
neknévszóiszinonimájavan.Főnéviszinonimájavanazállásponton van szerkezetnek
(vö.álláspontja).Melléknéviszinonimájukvanpéldáulakövetkezőknek:türelmet gyako-
rol (vö.türelmes),hasznot hoz (vö.hasznos),hatályba/érvénybe lép (vö.hatályos/érvé-
nyes lesz, hatályossá/érvényessé válik),tanulsággal szolgál (vö. tanulságos),ellenszen-
vet táplál vkivel szemben (vö.ellenszenves neki),vmennyi tagot, főt, évet számlál (vö.
vmennyi tagú, fős, éves).Tagadóértelembenhasználatosanem fér kétség/gyanú vmihez
szerkezet,szinonimájaanem kétséges vagyakétségtelen,ill.a nem gyanús.

e funkcióigék – amikor más névszókhoz kapcsolódnak – olyan szerkezetekben
használatosak,melyeknekigeiazönállószinonimájuk,pl.hatást, bírálatot, ellenőrzést
gyakorol (vö.hat, bírál, ellenőriz),áldozatot, döntést, intézkedést, rendeletet, termést
hoz (vö.feláldoz, dönt, intézkedik, rendelkezik, terem) stb.sperszeolyanszerkezetek
isvannak,melyeknekegyáltalánnincsegyszavasmegfelelőjük,pl.nyomást gyakorol;
bajt, fordulatot, példát hoz; stb.

Megjegyzemmég,hogyafordítottesetreisakadpélda,arrati.,amikoregyfunkció-
igével többnyire olyan szerkezetek alakulnak, melyeknek névszói szinonimája van,
mégis előfordul itt-ott igei szinonima is, pl. terhet jelent (számára), vö. megterheli;
veszélyt jelent, vö. veszélyezteti; fenyegetést jelent, vö. fenyegeti; akadályt jelent, vö.
akadályozza; előrelépést jelent, vö. előrelép; élményt jelent, vö. élvezi; örömöt jelent,
vö. örül neki; akadályt képez, vö. akadályoz; tulajdonát képezi, vö. rendelkezik vele;
elutasító magatartást tanúsít, vö. elutasítja.

5.5.azalakfüggetlenpárokszinonímiája

ateljességkedvéértrövidenkitérekazokraazesetekreis(bárezeketnemvizsgáltam),
amikoraszerkezetbentalálhatónévszónakcsakelméletilegamegfelelőjeazige,vagy
nincsisafőnévnekazonostövűigeiszinonimája.azelsőnekemlítettesetrepéldalehet
adivatban van : „dívik” vagya hatályba lép : elkezd „hatni”,amásodiknakemlítettrea
futásnak indul : nekiiramodik; helyet foglal : leül; bebocsátást nyer : beengedik; benyo-
mást tesz : hat; összhangba hoz : harmonizál; információt/tudomást szerez : értesül;
szó nélkül hagy : nem reagál; igent mond : elfogad, beleegyezik; nemet mond : elutasít;
kifogással áll elő : mentegetőzik?; órát tart : [órakeretek közt] tanít?; helyt ad vminek :
elfogad vmit?; kézre kerít : elfog?, kudarcot vall : megbukik?, felsül?, lebőg?, beég?. ez
utóbbiesetbenaszerkezetnévszójaésaszerkezetigeiszinonimájaköztcsakjelentés-
belihasonlóságmutathatóki,alakilagnincsközükegymáshoz.

Haazilyeneketiselfogadjukafunkcióigésszerkezetekszinonimáiként,afunkció-
igésszerkezetekkörétmégnehezebbmegvonni,hiszennincskijelölhetőhatáraannak,
milyenmértékűjelentésbelieltérésesetébenbeszélhetünkmégszinonímiáról,ameny-
nyibenakétszóáltaljelöltfogalmaknakvanegyvagynéhányközösjegyükis.ahatár-
megvonást a „szinonímia” fogalmának többféle értelmezhetősége is nehezíti. nem
mindegypéldául,hogyszótárivagypragmatikai,kontextuálisszinonímiávalszámolunk-e.
Lehet-evajonúgytekinteni,hogymondjukafolyamatba helyez funkcióigésszerkezet-
nekazelkezd, anyomást gyakorol-nakakényszerít,apánikot kelt-nekamegrémít a
szinonimája?némelykontextusbanigen,alegtöbbentalánnem,deaz„igazi”szinoni-
mákseillenekbelemindenkontextusba.
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ugyanakkorazegyszavasszinonimameglétét,méghacsakpragmatikaiszinonima
is,mégishasználhatjukegyfajtabizonyítékkéntarranézve,hogyaszerkezetjelentése
„egységes”,vagyisnemolyan,mintavalódiszintagmáké(l.5.1.).

5.6.szinonimahiány

amint föntebb láttuk,nemmindenolyanszerkezetnek,amelyet funkcióigésnekérde-
mestekinteni,vanegyszerűigébőlvagynévszóbólállószinonimája,főleghaaszinoní-
miátszigorúbbanértelmezzük.néhánypélda:elsőbbséget ad, alkalmat biztosít, próba-
időre bocsát, adósságot csinál, útba ejt, kézjeggyel ellát, zsákmányul esik, önkritikát
gyakorol, keresetet indít, gyanút kelt, vmilyen jelleget kölcsönöz, igazat mond, magya-
rázatot nyer, lehetőséget nyújt,24 vmilyen jelleget ölt, feltételt szab, nagygyűlést tart,
kezelésre szorul, lehetővé tesz, szívességet tesz, tekintettel van vmire, bravúrt véghez-
visz, elégtételt vesz, felelősségre von; előkalkulációt végez. sokszorméga legjellem-
zőbb,-ás/-és képzőseseménynévvelalkotottszerkezetneksincsegyszerűmegfelelője,
pl.amikorafőnévösszetettszó:terrortámadást követ el, házkutatást végez, kényszer-
gyógykezelést foganatosít, béketárgyalásokat folytat, kényszerleszállást hajt végre,
szükségmegoldást alkalmaz, verőhibát vét stb.

bizonyáraazilyeneknekazanalógiájaishozzájárulhatottaszinonimávalrendelkező
funkcióigésszerkezeteklétrejöttéhezéselterjedéséhez,bárahagyományosnyelvmű-
velésképviselőiinkábbafunkcióigésszerkezetekidegenmintáravalókeletkezésének
tényét hangsúlyozzák, nyilván azért, mert egy belső analógiás fejleményt nehezebb
elítélni,mintegyidegentojásbólkikeltkakukkfiókát.

olykoraziselőfordul,hogyafunkcióigésszerkezetnekvanugyanegyszerűigéből
állópárja,deazmástjelent,ígynincsenekszinonimviszonybanegymással.Példáula
szünetet tart ésaszünetel más-mástjelent:azelőbbinekazalanyaszemély,azutóbbi-
nakcselekvés,történés,folyamat(vö.Lázár2017);asorra vesz ésafelsorol vagyapél-
dát hoz éspéldálózik közti jelentésbeli különbség nem szorulmagyarázatra (l.még
alábbaképessé tesz ésaképesít példáját).azilyenekparonimánaktekinthetők.

vanúgy,hogyaszerkezetésazönállóigeolykorszinonimák,máskornem.Például
akezelésbe vesz szerkezetazesetekegyrészébenszinonimájaakezel (kezelni kezd)
igének,azesetekmásrészébenviszontaszerkezetnekegyolyanmetaforikusjelentése
érvényesül,amilyennelazegyszavasigeiszinonimanemrendelkezik(’intenzívenfoglal-
kozikvagykeményenbánikvkivel,sokszorvmilyencéleléréseérdekében’;’megver’).

amintaföntebbipéldákbólislátszik,azegyszavasszinonimanélküliszerkezetektete-
mesrészénekfőneveegyáltalánnemértelmezhetőeseménynévként.ennekellenérea
vizsgálatoksoránazameggyőződésalakultkibennem,hogyezeketisfunkcióigésszer-
kezetkéntérdemesszámon tartani, amennyiben igéjük funkcióige. az igeimegfelelő
hiányaegyébkéntnémelyesetbenmerőesetlegesség(vö.sziklainé1986:269–270).

24 Miheztartásvégettérdemesmegjegyezni,hogyanyelvművelőkézikönyv(ii.1985:411)még
alehetőséget nyújt vmire szerkezetetisaterpeszkedőkifejezésekköztsoroljafel,stermé-
szetesebbmegfelelőjénektartjaapusztanévszóiállítmányt,azazlehetőség vmire.
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aszlovákbanpéldáullétezikalehetővé tesz-hez,aképessé/alkalmassá tesz-hez,akét-
ségessé tesz-hezrendelhetőige,a„meglehetősít”(umožniť),a„megképesít”25/„meg-
alkalmasít” (uschopniť) ésa „megkétségesít” (spochybniť). Hapediga lehetővé tesz
szerkezetetfunkcióigésnektekintjük,avelesokszorazonosjelentésűvmit biztosít szer-
kezetetsemkezelhetjükmásként,pl.gondoskodást, lebonyolítást, működést, védelmet
stb.biztosít (vö. lehetővé teszi a gondoskodást, lebonyolítást stb.), annál is inkább,
mertezekneknemegyszeregyszavasmegfelelőjükisvan(vö.gondoskodik, lebonyolít
stb.).azismerőesetlegesség,hogyamagyarbannincsegyszavasmegfelelőjearészt
vesz szerkezetnek,hacsakastilisztikailagerősenjelöltparticipáltnemtekintjükannak
(vö.ang.participate, detake part is,szl.zúčastniť sa).Haazegyszavasszinonimátnél-
külözőkifejezéseketkizárnánkafunkcióigésszerkezetekköréből,abérbe vesz funk-
cióigésszerkezetnekminősülne(vö.kibérel),deabérbe ad nem,mivelnincsszinoni-
mája.azilyeneljárásalighavolnagyümölcsözőafunkcióigésszerkezetekműködésé-
nekjobbmegértéseszempontjából.

azigeivagynévszóiszinonimanélküliszerkezeteketazértsemvolnatanácsoshatá-
rozottankizárniafunkcióigéskifejezésekköréből,mertugyanazonfunkcióigévelalko-
tott kifejezések egy részének van, más részének nincs egyszavas igei megfelelője.
Példáulazad funkcióigévelalakultparancsot, utasítást, eligazítást ad kifejezéseknek
vanegyszavasmegfelelőjük(vö.parancsol, utasít, eligazít),deahasonlójelentéskörbe
tartozóútmutatást ad vagy ultimátumot ad kifejezésekneknincs(azelőbbimárelsza-
kadtazutat mutat kifejezéstől).vagyarokonszenvet érez kifejezésnekigeimegfelelője
van:rokonszenvez, azellenszenvet érez kifejezésnekmárcsaknévszói:ellenszenves
neki,a felelősséget érez kifejezésnekviszontnincsegyszavasmegfelelője (a felelős-
ségteljes névszótannaktekintenierőltetettnektűnik).ehhezhasonlópéldáksokaságát
hozhatnánkfel,ehelyettcsakmégegyet,aholazegyszavasmegfelelővelrendelkezőés
aztnélkülözőkifejezésugyanabbólaszűkjelentéskörbőlvaló:aletartóztatásba helyez
egyértelműmegfelelőjealetartóztat, ámazőrizetbe helyez (vagyőrizetbe vesz) kifeje-
zésneknincssemigei,semnévszóiegyszavasmegfelelője.

nyilvánvaló,hogyazehhezhasonlóösszetartozókifejezéseketnemvolnacélszerű
elszakítaniegymástól,ígyazegyszavasmegfelelőhiányaellenéreazilyeneketvélemé-
nyemszerintcélszerűneklátszikfunkcióigésszerkezetekkéntkezelni.

5.6.Lexémaérték

a funkcióigés szerkezetek tagjainak jelentésbeli összeforrottsága, ill. egyszerű igével
valóesetenkéntihelyettesíthetőségearrautal,hogylexémaértékűek.anagyobbgyako-
riságúakállandósultszókapcsolatnaktekinthetők.Különbözőmértékbenlehetnekszó-
lásszerűek,ígyafunkcióigésszerkezetekésazidiómákfolyványtalkotnak.aképszerű
funkcióigésszerkezeteknek,ill.azidiómáknakastílusértékeissokszoreltérő:nemfor-
málisak, hanem választékosak. ezeket a hagyományos felfogású nyelvművelők sem
szoktákhelyteleníteni.

25 aképesít jelentésespecifikusabb,mintamiaképes szóbólkövetkezne.

88 lanstyák István
Fó
ru

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
4,
s
om

or
ja



aritkábbanhasznált,alkalmibbfunkcióigésszerkezetekislexémaértékűek,denem
tekinthetőkfeltétlenülállandósultszókapcsolatnak.akettőközöttihatár–amintarra
már föntebbutaltunk–bizonytalan,bár tüzetesebbvizsgálat révénnemvolna talán
lehetetlenmennyiségikritériumokalapjánlegalábbaköznyelvrenézveelkülönítenia
ténylegesenállandósultszókapcsolatokatazalkalmibbkollokációktól.

azttalánfölöslegesishozzátenni,hogyalegalkalmibbkollokációkisfunkcióigésszer-
kezetek,hamegfelelneka2.1.fejezetbenemlítettkritériumoknak.számosfunkcióigéről
–akárcsakaképzőkről26 –aztmondhatjuk,hogytermékeny,újmegújnévszókkalalkot-
hat szerkezetet, ez biztosítja mint kifejezőeszköznek a rugalmasságát. amennyiben
helyesamegfigyelésem,a„legigazibb”állandósultszókapcsolatokat–paradoxmódon–
éppaterméketlenfunkcióigékalkotják,melyekcsakegyvagyegynéhánynévszóvalalkot-
nakszerkezetet(sezsokszorkontaktushatáskövetkeztébenjött létre),az ilyeneknem
kevés esetben kiugróan gyakoriak a termékeny funkcióigékkel alkotott szerkezetekkel
összehasonlítva.ezeketisérdemeslennekülöncsoportkéntszámontartani,mertjelleg-
zetességeikkihatnakhasználatukraésmegítélésükreis,ámennekfeltételeafunkcióigés
szerkezetekremintkollokációkrairányuló,azenyémnélalaposabbvizsgálat.

6.Összegzés

dolgozatomafunkcióigésszerkezetekstílusávalésmegítélésévelkapcsolatosvizsgá-
lataim mellékterméke; azokat a gondolataimat, felvetéseimet, kérdéseimet adom
benneközre,amelyekmunkaközbenfelmerültekbennem.nemlévénleírónyelvész,fő
célomnaknemafelvetettproblémákmegválaszolásáttartottam,hanemmagukatafel-
vetéseket.Mivel ezzel a témával a jövőben nem tervezek foglalkozni, abban bízom,
hogyeztmegteszikhelyettemmások,shogymeglátásaimat–vagylegalábbazadato-
kat,amelyekenezekalapulnak– fel tudjákmajdhasználni,akárúgy,hogyépítenek
rájuk,akárúgy,hogymegkérdőjelezikvagyhelyesbítikőket.

zárszókéntegydolograszeretnékmégkitérni.aminttudjuk,„a”tipikusterpeszkedő
kifejezésekhagyományosnyelvművelőimegítélésemeglehetősennegatív(errel.még
Lanstyák2019),aminekfőokaahagyományosmagyarnyelvműveléserősnyelviver-
bizmusa,nyelviszintetizmusaésnyelvipurizmusa.anyelviverbizmusnyelvművelőiide-
ológiakéntmegfogalmazvaaz ameggyőződés, hogy a puszta ige eredendőenhelye-
sebb,mintavelenagyjábólazonosdenotatívjelentésű,igeialaptagúszószerkezet,s
amennyiben ezek közül mint szinonimák közül választhatunk, mindig a puszta igét
érdemesválasztanunk.anyelviszintetizmusazameggyőződés,hogyaszintetikusnyel-
viformákeredendőenhelyesebbekazanalitikusaknál.anyelvipurizmustnemszüksé-
gesbemutatni.27

anyelviverbizmusésanyelviszintetizmusindítékaaz,hogynyelvünkőreiszerinta
„magyar szemlélet” az igét, ill. a tömör kifejezésmódot részesíti előnyben– ilyen „a

26 a funkcióigék funkció tekintetében hasonlítanak a képzőkhöz (vö. Lázár 2017), így nem
csoda,hogyvannakköztükkülönbözőmértékbentermékenyekésterméketlenek.

27 azemlítettésmásnyelviideológiákral.Lanstyák2017.
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magyar nyelv jelleme”. e mögött a téves meggyőződés mögött alighanem a nyelvi
homogenizmusáll;nyilvánemiattvetítikkiahagyományos felfogásúnyelvművelőka
szépirodalmi stílusnak és a népköltészet stílusának a jellegzetességeit az egész
magyarnyelvre.ezértvanaz,hogy–kis túlzással–anyelvművelőknek legalábbisa
régebbinemzedékeia formálisstílusúszövegektől iselvárták,hogyabefordultama
konyhárastílusábaníródjanak.28 apurizmuspedigúgyjönaképbe,hogyafunkcióigés
szerkezetekegykisebb–denemjelentéktelen–részeidegennyelvikontaktushatás
következtébenjöttlétre.
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isTván LansTyáK
on soMe GeneraL QuesTions oF LiGHT verb ConsTruCTions

Thispaperexamineslightverbconstructions,withspecialregardtotheborderline
cases, i.e. verbo-nominal constructions,whichmay ormay not be analyzed as
light verb constructions. it analyses the possiblemeanings of the light verbs—
beyondbeingthecarriersofgrammaticalfunctions,andcomparesthemwiththe
meaningsofthepotentialoractualone-wordequivalentsoftheseconstructions.
Theempiricalbasisof the research isprovidedby thev2.0.5of theHungarian
nationalCorpus.
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Felvidékiek naplói és memoárjai 
a második világháborúból
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a.GerGeLy andrás
Mágikuspokoljárások,avagyháttérzajoka

kiszolgáltatottságantropológiájához

Tudunk vagy sejtünk, képzelünk vagymegbizonyosodunk, tapasztalunk vagymegfé-
lemedünk,értelmezünkvagymegértünk…eljárásokezek,önképekéstárs-képek,kísér-
letek afélelemellen,amegismerhetőséghitéért,amegnevezhetőségbátorságával,a
definíciókfegyverzetével.Társastudások,társadalmigyakorlatok,szociálisinterakciók,
retorikai győzelmek, belátási kísérletek, megnevezési szertartások. a tudás gőgje a
titokellen,aszellemhatalmamindenellen,snéhaönmagaellenis.nevezzüktalán
belátásnak vagymegértésnek, értelmezési jogosultságnakésdefinícióshatalomnak
akár,vagybékéltetőeljárásnakmindamarejtélyektúlsópartján,aholfennenharsog-
hatjuk, hogy lám, elértük,megragadtuk, neve van, kategóriája, besorolásimutatója,
tehátigazatnyertünk,amibensosemlehetünkkellőképpenbiztosak,deminduntalan
megkíséreljük, hátha egyszer mindörökre birtokunkba kerül… Kerül a tudás, a név,
kerülafogalomvagyajel,azemberhezkapcsoltcéltudat,azoptimistajövőkép,aléte-
zésokánakésmódjainakértelmestárháza.

vajon miért és miként hat megnyugtatóan vagy felajzóan tudatunkra az a fajta
tudás, amelyet arról formálunk, amit nem tudunk és nem is tudhatunk igazán?
Merthogynemtudnivaló,hanemvalamimás.nyerünkvelebátorságot,fölépítünksza-
badságot, elkereszteljük valaminek: békének, jelképnek, toposznak, a viszály elleni
harceszköznek, a kiszolgáltatottság elleni fogalomnak, a megnyugvás tudatának, a
haragellenszerénekvagyazemlékezet lenyomatának.aztánakkormár ittami jele-
nünk,sveleaboldogítódefiníció,ajövőkép,atársadalomremény.Kelleznekünk.ez
azillúziótlanuniverzalizmus,abelátásbátorsága,amegnevezésjoga,atávolság,mely
békítésandalít.

Csakhogylegtöbbszörmindezmégsincsily intenzívkulturáliskényszernekkitéve,
tudományoserőnekkanalizálásáraszánva.valahogyanvannakadolgok,amegneve-
zésszinterájuktapaszolva,azemóciómentestudományáltalhitelesítve.snevezzük
Társadalomnak, ha megengedik! saját kiadásban, ideális esetben, azonos nyelvi
közegbenéskulturálismiliőbenszintenemislenneennekakadálya.verbálisanforma-
lizálni,nyelvileguralni,fogalmilaglecsupaszítani,sezzelszintemegragadni–miegyéb
közhasznalehetneatársastudásnak,aközösrévedésnek,amegőrzöttkincsekverbá-
lisbirtoklásának?

aztánmárcsakhivatkoznikell.Kigondolta,mikorshol,smégmásokhogyanmind-
errőlvagymindezellen.agyőzelemmárisamiénk,mihelystnevetadtunk,elhelyez-
tünk,agyakorlatrendelkezésérebocsátottuk.amimegamegélt,valamifölötturalmi
derűveleligazodásbája,azmársaját,narratív,bölcsésbelátásos,rangosésvitatha-
tatlantudás!
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vagymi.Példaképpenamáskénttudásellenszere.esetlegabizonytalanságelke-
rülésénektechnikája.alétigazolásieszköze,abefogadásnyelvtanával,ajóváhagyás
szintetestvérieseleganciájával.sazutánakiértetlenüljön,azmárvagycsakelfogad
és tudomásul vesz, vagy makrancosan átnevez, újradefiniál, önmagát is boldogítva
konstruál.birtokábanarag,ajelző,aminősítés,atisztanyelvijel-együttesközlésjoga,
abefogadókéskirekesztettekkörénekdefiniálásielőjogais.atöbbimegnémacsend.

azemocionálispompábamégissokszor,vagymindigújramegújrabeleszövődik,
belevegyülésbensőátírástsürgetolykoramáskénttapasztalás.akinetikuskalodából,
abehatárolásszegmentaristagőgjébőlnéhaelőtöraklasszifikáló,materializálómaga-
biztosság,decsakhogyolykormagaisszembesüljönanemkellővagynemkielégítő
bizonyossággal.slehet,eznemvalamiféleillúziótlanuniverzalizmus,hanemcsupána
cseh (és részben kelet-európaianmegfogalmazott) kényszeredett magabiztosság az
eligazodásterénésameglátásokönteltségével.ámakinetánhíjánvanafranciásszó-
tárnak,melybenmégajelentésselfelruházottfogalmakisújabbdefiníciókatvonzanak
és változó alakú formulát is képzelnek, nemegyszer épp amármeglelt tartalom és
jelentés örömével fordul a további, megszámlálhatatlan ellentmondások és kiviruló
megfontolásokfelé(les Lumières,többesszámban,hogyeltántorítsonazegyetlenkizá-
rólagosmegfontolástigazságnakmeghirdetőrendszerképzetétől!).1 azillúziótlanuni-
verzalizmuskicsinyhitűségeésegyetlenmegoldásra törekvéseperszeönmagában is
el-leend,nincs szükségea teljesebbnek tetszőárnyaltságra, a felvilágosodóértelem
visszfényeire,aközlésbátorságbántómagányosságára.

Látszólagvalamimegtévedtmagánmonológtónusábanzsolozsmázomitt.ámmég-
semcsupán.MerthátkinetudnáKafkamindenholottlététazugokban,Hrabalszikrá-
zóőszinteségétasnasszságokban,vagyMichalajvaz(A másik város)titokrafogékony
tekinteténekcselescsalárdságáthovátenni,amikorazevidensközösvilágokmegis-
meréséntúli (vagybelüli?)magánvilágokesélyeiről iséppúgyszóvan?!vagymikora
prózaiéstársadalomszemléletihagyománynem/nemcsakazelőíró,joghiteles,predik-
ciókbanelőtolakodóevidenciáirólvanslehetszó,hanemazegymástisát-megátfonó
stilárisésgondolkodásihagyományok,aváltakozóperspektívalehetségesrétegzettsé-
géről,fókusztávolságairól,abármikoriésbárholielbeszélőénkapcsolódásairólmind-
ahhozalétezővilághoz,melynekelemiszubjektivitásrakészsége,összekomponálásra
igényt tartószétesettségea történeti fájdalmakvidékeirőlszedettelemekreépül.az
ilyeténmélyülő,zavarbaejtőenkomplex,deösszességébenmégispusztítóösszhatású
elbeszélőmódoknak,amelyekközöttkiemelthelyetbiztosítmagánakjáchymTopolleg-
többkönyve,valaholalényegimélységekbenésélményközelitudásokbanlakozikarej-
tekező elhallgatások, a „résekből” mindenütt előtolakodó utalások dekompozíciós
technikája,amelyekolvastánéppamindenkoriolvasónakkellújraösszerakniaazel-
hallgatások, rejtett jelentésekhátországátésa történő történelemvisszafelé vezető
nyomvonalait.

1 G. Kovács László, Patrik ouředník 2006 Illúziótlan univerzalizmus (interjú) http://www.k
alligramoz.eu/Kalligram/archivum/2006/Xv.-evf.-2006.-marcius-aprilis/ouredniK/
illuziotlan-univerzalizmus

94 a.Gergely andrás
Fó
ru

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
4,
s
om

or
ja



Topolprovokatív iróniájaésamindenkori (megokolt,elterpeszkedett, fenyegetően
konstans)félelemtörténetiéstraumatikuseseményeinekbelvilágárautalóregényterei
sajátoslakövezetei,„sinistra-körzetei”avidékicseh-felvidékekésváros-alvilágoklehet-
ségességének.éstörténetiidejükakárlehetnemaiis,Monarchia-koriis,vagyabogu-
milikusidőkbőlvaló,mertmindegyikbenvalamifélerémisztőátmenetlakozikamági-
kusirrealizmusésakíméletlenemlékezetiszoborállításközött.adegenerálódórejté-
lyekhömpölygőciklikussága,a folytonosvárakozásaz irrealizmusra,anyomranyom
kiszámíthatatlanságokésakeresésekelszántságaül talánmindmegannyi regényén.
azÉjszakai munka,azAngyal miliőjeéppúgy,mintaNővérem biztostalajtfogatörté-
neti képek, képzetek, félelmek és megszállás-impressziók érzelmi mélyvilágában, s
minduntalanottlelimegamenekülés,asodrópolitikákrareflektálóemberiközösség
elszigeteltmikrotájánakkínjait.2 árvaház,elhagyottság,távoliésközelesfenyegetések,
viselkedési defektusok vagy aberrációk, eszközlétre kényszerítettség, a mindenkori
megszállottakreményvilágaésakapaszkodók,jövőremélőkeszmeképzeteivívnakpár-
viadaltazuralkodóeszmék,ezekkiszolgálói,avagyamindenkoripogromok,megszál-
lások,törvénytelentörvényekésmégtörvénytelenebbleszármazottakaligmúltja,vas-
kosjeleneéséjszakairésvilágokbólkibukkanópatkányszármazékokuralmával…

delehet-emindebbőlnemcsakaszürreálisreáliát,hanemajelenmúltörökségesí-
tésénektegnapintúli,holnapokfelévezetőútvonalaitlátnivagyképzelegni?szolgál-e
mindez társas tudással, társadalmi jövőképpel,átélt jelenképtelenséggel?segyálta-
lán:betegesképzetekvagyregényesátiratok,szociografikushitelűfaluképvagyveszett
képzeletre támaszkodóördögjáráskontrasztjai építikezeketahistóriákat?a „mikis
falunk”dadogósbája,vagyaKastélyimmárföldbefordultmélyvilága,negatívantiutó-
piájadolgozik-eazefféletársadalomképenbelül?

apokolihozazördögiis

Meglepő,bárnemegyedülállóanszokatlan,hogyciklusaivannakamagyarirodalom-
történetbenisadél-amerikai,kínai,afrikaivagyéppcsehirodalomirántiérdeklődés-
nek,befogadásnakésérzékenyítésnek–amitlehetkorszakoslelkesültségekkelvagy
piaciérzékenységgelminősíteni,detapasztalativalóság,hogyhaacsehirodalomkor-
társaitkeressükamaihazaikiadóikirakatokban,bizonyakevéskivételközüliskitűnik
a Kalligram,mely legalább a kísérletmerszével tolja elébünk válogatott szerzői kör
messzenemérdektelentermését.néhányéve,amikorMichalajvazszenzációsprágai
könyve,A másik város megjelent,próbáltaménisvalamelyeskultúrafogyasztóivissz-
hangot kicsikarni, dehama latolgatnámennek sikerét, egyhamarbeláthatom,hogy

2 aháromnagyobbegységbőlállóregény,aNővérem elsőblokkjában(Város) isaszerzőtől
megszokottkulcsszavak:repedésazodúban;apince;azokatárgyak;akkoracsatornában;
összeesküvés;bizniszösvény;aszerződés:várunk;hang;asziklánésvidéken;adobozdol-
gai;voltegyálmom…Majd:nemrendeztekköztünkvérfürdőt;árnyak;ajel;csapda;népek
tavasza;kanakkirályság;éselvesztem;keresek,keresekéskésekethurcolokmagammal;
rengettaföld;afalésamimögöttevan…jáchymTopol:Nővérem. 1998.FordítottaKoloszár
Péter.bratislava/budapest,Kalligram.online:mek.niif.hu/00200/00298/00298.pdf
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kellőésremélthatás,referenciáknélkülmaradtam.sénmégcsakhagyjánvolnék,de
a fontosabbkötetek is éppoly szűkkörnekmagánbeszédeimaradtak,minthaamai
moldovánköltőketvagykoszovóinovellistákatkínáltamvolnamegismerésre.éppezért
is szembeszökő, hogy immár ötödik (magyar nyelvű s kiadású) kötettel kopogtat
jáchymTopol,kiegyszemélybenköltő,prózaíró,publicistaésdalszövegíróis,szamiz-
dat-szerző,anyolcvanasévekbentöbbundergroundzenekartagja,irodalmihetilapok-
napilapokmunkatársamindmáig, sAz Ördög műhelye címűkisregényeszintemind-
ezekegyüttese,apokaliptikusésszürrealista,historikusésemlékező,amarginalizált-
ságbanlétezésésholokausztkövetőérzelmihabitushűábrázolata.vagyishátamin-
denkoriésmindenholokausztéselviselésmegdöbbentőkrónikása,ahumánumpár-
tosszószólójaalkotkörünkben.netánegyhumanista,akiahumánumhalálánakkró-
nikása,agótikusmeseésakereteskomponáltságúmodernrémregénytörténetmondó
dalnoka.

jáchymTopolugyanisazördögregényévelismét(Közép-ésKelet-)európa20.szá-
zaditörténelmiéstársadalmitraumáikörülbonyolódótörténetfűzéstformál,bárhaa
kötetmintegyfelénélaz iskiderül:semTerezínben,semvlagyivosztokbannemérzik
úgy a népek, hogy „keleten” lennének, sőt európa közepének vagy épp határának
tekintikmagukat,hamégismegkérdikhovatartozásukat.azeseményekkéthelyszínen
játszódnak:acsehországiTerezínbenésaMinszkhezközeliHatinyban,anácikvezette
népirtásegykoriemlékhelyein–magávalahelynévvelisjelezve,hogytársadalmihan-
gulatátéstraumáittekintve,megagroteszkeszközeivelkifejezveismindenszörnyű-
ségnéllehetmégszörnyűségesebbtörténés,snemutolsósorbanazismétlődésisilyen,
aköztünképpenzajlótovábbélésemindannak,amianépekpusztításáhozvezetett.a
holokausztésaháborústerrortúlélőáldozatai,illetveazokleszármazottaiittminden-
nelésmindenkivelszembeszállvapróbálják„táplálni”avilágemlékezetét,léprecsalni
figyelmét,őrizniésmegtartaniazt,amithelyilegapusztításidejevéghezvitt.arémisztő
hagyatéknakperszerögtönirigyeistámad,savita:kinekfájóbbazemlékmegőrzése
–akáramaiakatisugyanolyanvégzetnekrendelialá,mintazegykorivégzetekazakko-
riakat.aterezíniemlékbrancsaligteszmást,mintkicsibenéshelyibenugyanazt,ami
abunker-vagykazamataturizmustéltetiavilágbármelytáján.sajáttervük,majdafölé-
bükerősbödőizmosabbakcéljaisezlesz:azemberiségellenibűntettekmúzeumának
létrehozása,apusztításturisztikaiesélyeinekbármiáronmegszerzése.aMinszkmel-
letti„üzletközpont”azonbanmárnemcsakapusztulásbűvöletétazemlékezésméltó-
ságahelyébeállítótörekvésekhelyszínelesz,hanemAz Ördög műhelye márabármely
emberben lakozómindenkori gonosz termőhelyévé is válik... akik itt a haszonkulcs-
keresők,azokmégkevésbémegértőek(vagy,pontosabban,ugyanúgysajáthaszonra
kalkulálók,mint az egykori, történelmi ügyesek!), így az idősíkok párhuzamai szinte
magukatkínáljákakötetlapjain–nemminden„boldogvég”olvasatesélyével.

akötetbelsődinamikája isaméltóságostólavizionált totalitásig(éstovább)hul-
lámzik:lassúiramúazelsőharmad,sazeseményekdacáraatörténéselsőszemélyű
elbeszéléserámutatasietségelkerülésénekésaszemélyesvisszatekintésnekmeg-
annyidicsfényére,kínjára,sivárságárais.akötetfelétőlazonbanészvesztőenmeglódul
atörténet,apusztításlogikájamintegyaközlésmódhelyébelép,akistelepülésieliga-
zodásanagyvárositobzódáserőfölényébecsúszikát.ittmintegyfolyamatosjelenben
zajlikamúltbavissza-visszalépőcselekmény:minthaváltanákegymást,keverednének,
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filmfolyamkéntátmosódnánakegymásonahajdaniTheresienstadthírhedtgettójának
eseményeiahaszonkulcsosemlékezetüzelmekkel,azélőemlékezetésamuzealizál-
hatómúltvariációi,atörténetvezetésdrámaikeménységeésazelbeszélésfájdalma,a
túlélőnéhányakmegszállottságaésasodródókörökkitettsége,abűntettekszubjektív
ténye és a praktikus-haszonelvű politikai nyerészkedések fájdalmas borzalma.
Mindegyik felrázó, időzített lélekbomba, egyszálú cselekményvonulatra görcsölődő
múlt,melyneksosemlehetátéltjelene,sugyanakkorörökrejelenbezártrettegésis,
melynekjövőidejemégamúltnálisfélelmesebb.

adrámaiság,haregénybeékelt,deasszociatívearchaikusisegyben,talánakkoris
magánhordozzaatisztelet,emlékezésésantikbüntetésmotívumárnyát,haittésmos-
tanimagaa történéseseménye.az ittésmostmúltbelidinamikájaazonban inkább
élesztiakortársbanamesszireeltoltmúltárnyalatlanulsötétpoklát,semmintaztjelen-
valóvásumákolja.atriviálisanalógiaperszenemelkerülhető:adottapolitikaimúltat
kisajátító,rendőrrelésfeljelentővel,spionnalésállamiasítottemléképítménnyeltakti-
kázó(Műemlék-méltóságbazárt)hatalom,satörténésekhelyszínénazanyamegme-
neküléseésazapahalálaciklikusankövetikegymást,minthabiblikusátokvonulna
végigrajtuk,kecskelegeltető főhőssel,mitikuseseménysorral,véletlenszerűenrátörő
archaikusbűnváddal,keserűkörnyezetiártalommal,melyatúlélőlényekbőlsugárzik.
a narrált történelem mellékszereplői is rendszeralkotó személyiségek, s mindez a
terézvárosiasbandériumünnepélyesvonulásainak,aPrágamellettivármaradványtit-
koskazamatáinak,atalányos„álnéven”érkezőruszkipartnereknek,aszenvedésnek
kitettnyugatimenekültekholokauszt-túlélőharmadikgenerációjánakösszesszenve-
delmétlehetővéteszi.deafehéroroszpárhuzam,Hatinynevemégdrámaibbanhataz
utókorszámára,aholanyomulónémetekateljeslakosságotmegsemmisítették,míg
Terezínben„csak”ajavát.javátamenekülteknek,ahontalanoknak,azsidóknak,az
üldözötteknek,saholazemlékezetimunkaezértnemcsakegyessorsokból,utólagos
kegyeletimaradványokbólépül,hanemaszolidaritás,apolitikaiörökség,amindenkori
pusztítóhatalomvégtelenindolenciájánakemlékezetébőlis.akiirtottlakosokmentá-
lis-morálisörökségeazonbannema„messzimúlt”terápiájátteszilehetetlenné,hanem
ahatóságokönkényesbarbárságátis,melynekazengedélynélküliemlékezetimozga-
lom,a„revitalizációs”szándékúmorálistörekvésismételtkihívójalesz.Csehésorosz
halottak,németésukránpusztítók,terápiáraszorulóemberekvégtelentömegeisod-
ródnakelátszólagbelenyugvóközönnyelátitatottlapokon,deközben,(haolvasmányos
tónusbanis),helyenkéntahétköznapiságbörtönittasszókincsével,aminduntalantár-
sadalmivereségéselnyomottságlélekrontógazemberségévellepikelahaszonlesések
éskegyetlenségekvádjaitsugárzóoldalakat.HaPrágátéppcsakbombázták,Hatiny
megsemmisüléseésakörülöttesűrűerdőfedtefalvaksírhellyéválása(143települést
égettekfel,433pedigeltűntatérképről)sokszorosaazitteniáldozatnak–smindkét
emlékezethelyutólagamegmaradtakküldetésesvállalásávalkerültbeaközép-vagy
kelet-európai históriába. de vajon értheti-e egyik a másikat? Lehet-e Prágában élő
emléke Katynnak, s lehet-e ugyanolyan vagy párhuzamos múltkonzerváló szándék,
amelyellehetetlenültemberekemlékezetéreépítemittvagyamott?slehet-eamaiprá-
gaiaknak vagy uralkodó putyinoknak, rablovics gaztevőknek, önkéntes gyilkosoknak
szelídlelkiismeretéhezvágniazévszázadosjelentéstartalmakvádját,adokumentáló
közösigényt,azemlékezettisztelgésénekfontosságát,ahivatásosemlékezetihivata-
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lok ócska közönyének elégtelenségét, a tárgyi kultúra pusztulását, az emberi kultúra
elvadításánakfejleményeit?Mellesleglehettudniaztis:azelevenemlékezetmintarcha-
ikus felkiáltójel minden hatalmat bőszít, és minden hatalom harckocsis ellenereje
mögött ott rejlik az embertelenség öröksége, no meg örök emberanyaguk mögött a
kiszolgálás„ügyes”alázatais.aholaterezíniÖrömműhelylétrejöhetett,hogyakódorgó
lelkeknekterápiásgyakorlattaladjonvégsőlegamortizálófeloldást,onnanléptéketvált-
vaésazepikaiváltozásdrámaiváfokozásaérdekébenmesélőfőhősünkmintegyátkerül
azÖrdögműhelyénekhelyszínére,aholtalánmégmagaazördög isszelídkecskének
minősülneazemberigonoszságfőszereplőiközött.ezekpedigszámosanvannak,tudat-
fosztókegyetlenséggelésperfektlikvidátorsággal.ügyesek,azújügyesekkorszakában,
amindigtúlélőördögipokolfényderengésében,afenyőerdőkhamvábanis.

Topolbárkorunksértettségiésmegaláztatottságimitológiájátalkotjameg,szinte
észrevétlenülatörténelemeposziváválásánakkereteitismegrajzolja.afejezetekdrá-
maifokozásaszintefilmszerűdramaturgiávalszolgáljaaleírhatatlanképsorokvízióit.
demégezsemlehetteljesszerzőiénjeszámára:akötetvégiköszönetnyilvánításban
külön isbocsánatotkérazért,mert„nemvagyokképesteljesenrealisztikusan írnia
démonokról” – írja. Csupán elgondolhatjuk, e messzi modern mitologikum mivé is
lehetne,ha„realisztikusabban”szólna.devisszábbaképzelettel!atanúságtevőésa
létállapot morális veszélyeztetője lehet ugyanaz. ám a mitikus megbocsátás legyen
örökrészünk,hamindazt,amiértazÖrdögműhelyeszótárunkbakerülhet,mégennélis
realisztikusabbanmutatnábe.ésszükségesincsrá.aműhelybenamindenkoriárta-
lom,atestetlengonosz,azÖrdögnélisördögibbembertalálalkotóhelyre.azemberiség
ördögeéppúgyalkot,mint tesziaztazalternatívprózaésahumánus tárgyválasztás
kortárscsehszerzője.avízióéséletérzés,szereleméspusztulás,akeresésésazext-
remitás,vágyéstúlélés,líraiságésgroteszk,drámaiságésabszurdmaicsehalkotója
márelőzőregényeibenisanyelvésakáosz,aszétesettvilágokésazapokaliptikussza-
bályok,amenekülésésmegőrzésösszhangjábanteremtimegsajáthangját,aháború
hangját,melybensosincsenekgyőztesek,demindenkiáldozat.Mágikusésmisztikus
nyelve,várositájlírájaésfalusilétdrámájaeztakötetét(mintakorábbinégymásikat)
ugyancsakkitölti–minthaazördögibbembermindenkorilétezéséértkérnemindegyre
aktuálisabbmegbocsátást.Pedigazt ispontosantudja:eztvalójábansenkiéssehol
nemkaphatjameg,legkevésbéavilágainkbanfölöttébbbűnrészesember.

entre-acte:amegismerőmegértéselszalasztottesélyeiatársadalomku-
tatásban

jelzem rögtön: semmiképpen semnagy-komolykodó-száraz tanulmányrészlet akarna
lenni ez. Kicsiny közjáték csupán, alkalmi függőhíd az értelemvesztett megismerés
harcmostapartjaiközött,talánmorgolódás-esszé,vagyinkábbmégezsem,csaklep-
lezettenünnepélyeskedő,interdiszciplinárisankötözködőkérdezősködés.esetlegolva-
sóijegyzet,belefontoskodás,hangostépelődés.nemmásról,csupánarrólatudásszfé-
ráról,melybehaolykorbelelátokis,egyrekevesebbközömvanhozzá.nem,vagynem-
csak azért, mert „a társadalomról” való tudás (jó és régi szokása szerint) „valahol
magasan”afelhőkfölöttivilágbanúszkál…(ettőlméglehetnemadár,drón,őrangyal
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vagymegfigyelőgépis.azmeghaddéljen,egészségére!)inkábbamiszontyolít,kedvem
szegi,azamegkérdőjelezhetetlentudálékosság,amia„jobbantudom”ésa„mindigis
tudták” közötti intim résben fekszik el, és csöppet sem reflektál önmagára: tényleg
tudom-e,ténylegazTtudom-e?Politikávalfoglalkozni…–nyilvánnemlehetúgy,hogy
azalanyiszerzőnemmondátvagybét,nemfoglalpártálláspontot,vagynemigyekszik
függetlennek festenimagátbármilyen„pártos”elköteleződéstől. (ettőlpersze–még
vagymár–olvasóiegyrészénekelevegyanús,hiteltelen,kétségeketkeltőlesz,mert
hiszmicsodásmondás,amelybőlnemderülki,honnanbeszél,kihezszólakkoraT.
szerző?!)aTársadalommalfoglalkozniaakutatónakugyancsak„távolságtartó”közve-
tettséggelillik…,azmegugyanolyan„újságírós”,publicistai,minthahírtközölneforrá-
sok nélkül, tanmesét szereplők nélkül, hitbéli tanítást szakrális előkép nélkül, vagy
színskálátvakon.

vessenyugodtanellenemaTiszteltolvasó:nahátakkorvalljszínt,pajtás,éppen-
séggelteakkorholállsz?!?Honnanbeszélsz?Kibízottmegvele,milyenelőjogodadja
atudásközlésmerszét…?sakkorépptehonnantudod-mondodemezt,mikaforrása-
id,mirehivatkozol,kinekinspirációjáragondolod„végig”adolgokat?

rövidválasztezekrenyilvánnemtudok.ezekistalányok…demégsemcsakazok.
a célzott beszélgetésmindig lehetmesszi jövendőbe felelőtlenkedő, széles(en nem
létező)néptömegekhezszóló,megbotránkoztatóan lehangolt frázis, tudálékosponto-
sítgatás,akarnoktukmálás,rátarticselezésaz„objektivitás”védfalamögül,kötelezett-
ségnélküliszurkapiszkamindenkiellen,akigondolkodikvagyesélyesazönállóközlés-
bátorságra.demindigtartisvalakitőlvalakikfelé,irányavan,útja,sebessége,tempó-
ja,céljakell legyen.éstételeziamásikoldal,amásikfél,amegértő,abefogadó,az
ellenkező,avitatkozó„objektív” létét,vagy legalábbképzelteshetőségét, lehetséges
partnerségét,együttérzőmegértését…acéltalanbeszédviszontmagányos.Felelőtlen
isemiatt,defőkénttalánhaszontalan,majdnemértelmetlenis.jószerivelazértválaszt
azemberközlő-beszélőszakmát,hivatást,pozíciót,látószöget,mertvalamelyközlen-
dőjeérlelődikidőrőlidőre.shamindigcsakcsipetnyirészétmondjaelannak,amivár-
ható, épeszűen lekezelik majd, legyintenek rá, érdektelennek gondolják. s vajon
elmondhatja-e„egyszerre”is?akkormegkinek?Célzottankireépítve,kihezszólva?

delehet-eegyáltalán„célzott”egybeszélgetés?Úgyvélem,mindigaz.vagymagán-
monológ,sakkorisaz.Terápiás,vagytisztázó,vagykényszeresakár,deszól,valamiért
és valakihez.Megnyugtatóan, fölhergelően, fásultan, görcsösen vagy kisszerűen, de
mégis szól.smég inkább,hamásik felet, képzeltolvasót vizionálaközlő.egyik fél
önmaga,deamásiknélkülmégönmagasemlehet(amúgy).Csakhogydelikátkérdés
marad:attól,mertnyilvános,akárközvetített,akárdirekt,közössélesz-e,aminekazzá
válnia hivatása, küldetése volna? Csak amatőr közvélemény-kutató vagy félamatőr
kommunikátor vagyok,mégismeggyőződésem, hogy közössé válik előbb-utóbbmin-
den,esetlegcsaksokkal-sokkalkésőbb,éppenséggelévtizedekreispangó,megalvadt
állapotában–demégakkoriskihámozható,shaérdemivoltazüzenet,sakkortalán,
végre,időlegesenmegérthető,sőtaktuálisértelmébenisvehető,fogyasztható,pártol-
ható,megszívlelendő.deehhezközölnikell,nyilvánosan,olykorkihívóan.akortárstár-
sadalomtudományszintecsakiszártönköreibenközöl,zárttudástartománynakmono-
logizál,bennfentesvilágokatépítki,akárneisértsék,intimüdvtanokatismételgetegy
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nap élő elméletekből…– aztán lemegy a nap, s jönnek sorra az újabb hipotézisek.
aztánmajdmegintesteledik…

amúgy,mégis,mitishiányolok?Mirefutkiezakörkörösmagánbeszédamegértés-
rőlvagymegismerésről?

Példalehet(nealevegőbeszónokoljakmár!),akárcsakegyasokakközül:egyszer
(2011)egyTömörkény és egyéb urak címenzajlókonferencia(azirodalmijelenbűvköré-
ben) nemcsak „ismerős urak, idegen emberek” vagy a hallgatag magyar ember, az
„elpengetett régi világ” allegóriái mentén értelmezhető közléstartományokba invitált
sokakat,hanema„dokumentum”ésa„ponyva”műfajiságának,aképiábrázolásésa
szimbolikusközléseknarratívvilágosságánaktárgykörébenisérdekesnóvumotkínált(a
szegediparasztokról,avirtuálisértékrendekről,aprofán liturgiáról,azetnografikusés
szociografikusnépábrázolásról,a20.századielbeszéléstörténetiérvényéről),sezena
közléshorizonton roppant izgalmas tárgykörbe fogott értő szavaival szilasi László egy
akkorielőadásában:Tömörkénynél még megvolt: a részvét és az irónia elfeledett lehető-
ségei a szegedi parasztábrázolásban.3 Máracímisarraserkent,necsakaszépészeti,
irodalomhistóriai,kultúrakritikaivagystilisztikaidimenzióbanszólaljonmeg,hanemmai
relevanciájával, társas és tudományos érvényességével is. (Közjátékom címe is innen
fakad…)demikéntisszól,aminemszól,amifeledésbement,amilélekpendülésrőlmond
le,aminemkötelezbefogadásra,nemélaközlésfelelősségeszközével,snemébresztrá
a közlésoldal másik felének, a befogadás-oldalnak elkötelezettségére?! s van-e ilyen
egyáltalán–irodalomban,értékközvetítésben,művészetiágakban,atudássajátosrése-
iben?nemszól-eakárévszázadnyitátaludvaistöbbről(vagyéppsokkaltöbbről,ismét
aktuálisról, folyamatosankísértőről)az,amit imittvagyamott,sokaknakvagykevesek-
nek,naplónakvagy többkötetes regénynek fogalmaztakelődeink?nincs-e„kötelezően
ismerendőirodalom”értékeamesszimúltbólkísértőtudásnak,aregisztráltüzenetnek,
azirodalomhagyatékánakatársas-éstársadalomtudományokszámára?

Merthátde…,dehogyisnem,sőt!Talánezért iskedveljükaz ilyesmikísértéseket.
Talánezért isülapolcunkon,ezértkínáljaszövegtestétolysokelődolysok-sok-sok
műve, hagyatéka, üzenete, utókornak „célzott” beszédmódja. Kicsit ekképpen, aho-
gyanThomkabeátafogalmazza:„aszociokulturálisvagymorálisaffinitás,aMészöly
Miklósáltalgyakranemlegetettfilantrópia,aszolidaritásésaválsághelyzetbenlévők
irántiemberiérzékenységnemlenneelegendőamélyszakadékpoétikumánakkiala-
kításához, amely a jelenkori történelem emberi tapasztalatát jellemzi. az elbeszélő
elszenvedőként, résztvevőként, tanúként, krónikásként léphet föl. Tényszerűen vagy
személyesenreflektálhat,fikciósvagyvallomásosformábanbeszélhetarról,amikörül-
veszi,ésaminekmagaisrészese.vagyolyaníróialapállásbólszólalmeg,amelyazérin-
tettségetnemleplezőérzelmitöbbletből,azátmenetisorsközösségbensőlátószögéből
következik,mintszilasiregényében.”4 smertA harmadik híd szilasijamarkánsanőrzi

3 szilasi László: Tömörkénynélmégmegvolt:a részvétésaz iróniaelfeledett lehetőségeia
szegedi parasztábrázolásban. in Thomka beáta (szerk.): Befejezetlen könyv. budapest,
KijáratKiadó,2012,31–42.p.

4 Regénytapasztalat. Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás. budapest,KijáratKiadó,2018,
185.p.
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afelelősmegszólalásésafilantrópiaszükségességénekegészhabituálishátországát,
vagyéliésátéltetivelünkazAmíg másokkal voltunk történőtörténelmeiben„amara-
dékkaland”várásánakegészvalóságértékét(„Ismered a dolgok valódi értékét. A lélek
és a gondolat lényegi jogait soha nem szabad elveszítened. A mesterség, a szükség és
az alkalom sem bitorolhatja el. Ezek voltak a kiszabott bölcsességei.”–286.p.),addig
ekiszabottbölcsességeknemmagukértvalóak,hanemközösek,körkörösek,csere-
kapcsolatiértékük létfolytonosmozgás,dekísértő jelenlét is,bennünkvisszhangzik,
értünkvalóanisközkincs.

Mármost,hamagamravállalhatomittakellőbölcsességésirálynélküliszentenci-
ázásfelelőtlenségét–talánéppezaz,ami„általánosan”hiányzikakortárstársada-
lomtudományok legtöbbjéből mostanság. és egészen biztos az, hogy ilyeneket nem
lehet és nem is szabadna mondani, társadalomkutatóként mégannyira sem…, de
kérem,láttassavalakivelemaztazértünkvalóanhitelesközléstapolitikatudomány,a
makroszociológia,arendszerkritikusmédiakutatás,aszemélyeshangtólsemérintet-
lenszociálpolitika,anarratívmédiatudományvagyazökológiaifelelősségűklímakuta-
tás,avárostervezés,azigazgatástudományvagyanemzetközikapcsolatokelméletei
bűvköréből,amelyezzela„mirólunkvanszó”moralitássalfogalmazazemberről!nem
a„zemberek”létezhetetlenvilágáról,hanemőróla,azegyénről,közösségéről,kisköre-
iről,állapotairól,sorsfacsaródásáról,poklairól,tisztulásairól,reményeirőlvagyújrafölé-
püléseiről! azokról a résekről, melyekben (akarja, nem szereti, elviseli, belepusztul
akár)alétebontakozásávalkellmegelégednie.a„mélyszakadékpoétikuma”,aszoli-
daritáshiányaésaszocialitáshanyatlásaaleginkábbaz,melyköztesteret,hidaknél-
küliterepet,lebombázottvilágokésfölöttükgöpzivelelsurranómindentudásokidegen-
ségétérinthetné,szinteérintetlenülhagyjamindatudást,a„rizómák”lététésmegne-
vezését,demegannyiraatudhatótudásoktársas-társadalmielköteleződését!

Csalfa szentencia ez itt, megengedem. a társaslélektan, az óvodapedagógia, az
orvosi antropológia, a kisközösségi valláskutatás, a zenei befogadásvizsgálat is tud
személyesetmondani, ha nem épp nagy kvantilisekben „átlagolhatót” akar közölni,
vagynemfelülnézetiképekbenakarjamagátvédettnekérezni.deméghányéshány
élő,mozgó,változó,árnyalódóvilág,mélységésmagasságlakozikalétben,melyekhez
ezeknekalegtávolabbiközüksemlehetezenamódon,hiábaisigyekeznekatudomá-
nyos fórumokat teleírni és társadalmi érzékenységet vonzanimaguk felé!Megértjük
persze,márha(ki)mondjákegyáltalán,haismerttéválik,haelérhetőenforgalmazott,
mimindent tudunkmamár az emberről, a létezésről, a képzeteiről, kapcsolatairól,
közösségeiről,hiányairól,vágyképeiről,megnyilvánulásairól.de…Minthamégisfolyto-
nosankimaradnaamegismerésteljességébőlamegértésesélyeinekegyszegmense,
snemiscsekélypartja,nemiskicsinykemezője!Miértvajon,skiaz,akierreérzéket-
lenmarad,akieztnemközli,nemakarjaközölni,nemtudjaátfogni,nemképessejdí-
teni, nem meri kimondani? elmaradna tőlünk, kivonulna éppen az a tudásmód a
létünkből,amelyatényismeretésavélelem-térségtalálkozásipontjain,ezekhasadé-
kaibanlakozik?Titokkáválikatársastudásszámárais,amiéppazértnemlennetit-
kolható,mertasokféleségárnyalataibólmindannyiunkérintettségénekkellenekihal-
latszania,nempedigatudásfelhőkakukkvárábanücsörgőkfölényének!

Talánháttértudás,talánrákérdezés,demindezekmellett ismegfontolandóGilles
deleuzeésFélixGuattarikísérleteazágakésbogak,összefüggésekésleválakozások,
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részekésegészekfelfogáskísérleteiről:„nietzscheaforizmáiatudáslineárisegységét
csak akkor szakítjákmeg, ha az örök visszatérés körkörös egységére utalnak,mely
visszatérésmintnem-tudott jelenvanagondolkodásban.anyalábos rendszer tehát
nemigazánszakítakettősséggel,aszubjektumésobjektum,atermészetesésszelle-
mirealitáskomplementaritásával:azegységkialakulásaatárgybantovábbraisgátak-
ba,akadályokbaütközik,mígaszubjektumbanegyújfajtaegységgyőzedelmeskedik.a
világelveszítettekarógyökerét, támaszát,máraszubjektumsemképesdichotómiák
gyártására, ugyanakkor egy ambivalens, túldeterminált magasabb egységhez jut el,
amiatárgydimenziójáhozképestmindigiscsakegykiegészítődimenzió.avilágkao-
tikussávált,akönyvazonbantovábbraisavilágképe,hajszálgyökér-kozmoszagyökér-
kozmoszhelyett.Furamisztifikációakönyvmisztifikációja,hiszenminélinkábbrészek-
rebontott,fragmentált,annálinkábbteljes.akönyvmint imago mundi, valóbanelég
érdektelengondolat.valójábannemelégaztmondani:éljenasokféle–bárnemköny-
nyűilyeténképpenfelkiáltani.semmiféletipografikus,lexikálisvagyszintaktikaiügyes-
ségnemelegendőekiáltáshallatására.asokfélétcsinálni kell, denemegymagasabb
rendűdimenzióbekapcsolásával,haneméppenellenkezőleg,egészenegyszerűena
márrendelkezésreálló,n-1dimenziókszintjén(csakisígylehetrészeazegyasoknak,
lévénbelőlemindigkivonható).Kivonniazegyetakonstituálandósokból; írniazn-1
dimenzióban.eztarendszertlehetnerizómánaknevezni.[…]arizómanéhányhozzá-
vetőleges jellemzőjének felsorolása nélkül valószínűleg senkit nem győzünkmeg. a
rizómábanéppenellenkezőlegaviszonylat,avonatkozás,akapcsolódásnemszükség-
szerűennyelvijellegű:eltérőszemiotikailáncszemekkülönfélekódolásmódokhozkap-
csolódnak,biológiai,politikai,ökonómiaistb.láncszemekhez,sezzelnemcsakkülön-
félejelrendszerekethoznakjátékba,hanemakörülményekösszejátszásábólkövetke-
ző helyzeteket is. A megnyilatkozás kollektív elrendeződései valóban direkt módon,
gépies elrendeződésekben működnek, ennek következtében nem lehet radikálisan
szétválasztaniajelrendszereketannaktárgyaitól.anyelvészetben,méghaszándéka-
inkat tekintve ugyan az explicithez tartjuk magunkat, és semmit nem tételezünk a
nyelvről,akkorisegyolyandiszkurzusmezőbelsejébenmaradunk,amelymégkülönös
társadalmielrendezésmódokatéshatalmitípusokatimplikál.”5

ésnemmertabbólállnaatudományvagyatudás,atudósoktudásaésatudhatósá-
gokképzete,hogyrálelünkegyforrásra,magyarázatra,sabbanmegkapaszkodvaimmár
végtelenülföltárhatónakfeslővilágotmarkolhatunkmeg,hanemmertlegalábbannyiraa
válaszokhelyetti/mellettikérdésektehetnékkiatudásterét,aholmintegyútbéliakadály-
lyáleszaképzet,hogyavilág,alét,alétezésértelmevalamelyidőiségbenéscélokság-
banmagát a „fejlődést” is hordozza,mintegy elvitathatóvá válik, amint a létezés igéit
keressük.demennyirehasztalanisarákérdezés,amintamozgás,afejlődésíve,acél-
képzetekfelé jutásszimbolikusvagyakarnokvíziójátakarnánkmegragadni!sahogya
„gépieselrendeződések”hatalomtechnikusaiamagukakarnokságávalfolytatják-befeje-
zikefurcsalénybeliségmegjelenítését,azvisszaisvezetafelé,amitaszó,akép,azérzé-
kítéseszköztárávalatudáskínálatársadalomismeretnek:„Mitöbb,azamerikaiésmár

5 deleuze,Gilles–Guattari,Félix:rizóma.1996.FordítottaGyimesiTímea.Ex Symposion,15–
16,1–17.p.http://www.c3.hu/~exsymposion/HTML/fu/deleuze/foszoveg.htm
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azangol irodalom iskifejezésre juttatta rizomatikusértelmét,képesvoltdolgokközött
mozogni,bevezetniazés logikáját,felforgatniazontológiát,elmozdítaniazalapot,eltöröl-
nikezdetetésvéget.Képesekvoltakpragmatikátcsinálni.aközéptehátegyáltalánnem
azátlag,ellenkezőlegezazahely,aholadolgokfelgyorsulnak.adolgokközötti egynem
lokalizálhatóviszonytjelöl,nemmozgástegyikbőlamásikbaésfordítva,inkábbmerőle-
gesirányt,keresztmozgást,melyegyiketésamásikatismagávalragadja,kezdetésvég
nélkülipatak:akétpartotlassanmossa,középenpedigfelgyorsul…”(uo.).

a műalkotásban, képben vagy irodalombanmegjelenő térségiség persze mindig
direktnekislátszik,amúgyvonalakraszimplifikálható,demégissokféleárnyalattalbír
befelétekintve(sennekmegannyitónusátjelenítimegakoszosszürkékbenbővelkedő
Topolszintemindenterepeéstalaja,barlangjaésmenedékhelyeis),deamellett,hogy
avilágegészmegragadásáratörekedne,magaatársadalomleírásisbeériolyan„egzak-
tumokkal”, konkrétumokkal, „derivált” adatsorokkal, amelyek voltaképpen ábrákká
egyszerűsítikamozgásokat,változásokat,jelentésesteljességet.ekképpenalétezhető
világvalamelyáttérképezését,deterritorizálását,egybenakárarész-terekújraterritori-
zálását ismegoldhatónak tüntetik fel, sőt el is végzik–hamásképpnem, legalább
olyanformán,hogya tudásrólvaló tudást,a társadalomtüneményeiről valóképzetet
egyfajtamozgásrészévé,azeredetésacélokközöttiátmenetfejezetévéképletesítik,
amivelabefogadóbanolyanképzetetnyitnak,amelybenamozgás,asodrása terek
közöttiútmegtételévelegybenatérészlelésétisviszonylagossáteszi.ahosszanti,hori-
zontálisútvalamitőlvalamifelémintvalamitér-sortűnhetfel,amelyvégülazidőtadja,
sígymagaarizómavalamifélesokszorozotttérfelékalauzol,delegalábbismagaaz
„úton-léttere”mintköztesállapotszolgálképzetkéntahhoz,hogyazútnak,fejlődés-
nek,indulásnakésérkezésnekmintegyértelmelegyen,seztakárkívülrőlkapja,nem
eredendőentestesítimeg,voltaképpenifunkciójaszintemármegvan.avilágekképpe-
niújrafelosztásaésaköztesállapotigéjének,amozgásnakésátalakulásnakfontossá-
gaTopolördögiútjainlegalábbakkorajelentőségetkap,mintaföldiléthelyettaföld-
ben lét,aszabadban lét rabságaéppolyankínos jelentőségű lesz,minta földalatti
vagy bunkerben lét kietlensége; vagyis amozgás(ok) és (cél)okság(ok) perspektívái
olyasfajtaszemélyeslétben-térbenmegértéstkínálnak,amelyabelsőnkérzelmi,indu-
lati,túlélésiprogramozottságábóladódóanmintegyamegélésésátélhetővilágban-lét
teljességétjelenítikmeg.Topolhőseiéppannyirabarlanglakók,mintmenekülők,épp
annyiraKafka„eleve-múlt”és„mindig-eljövendő”közöttikiszolgáltatottságikulcshely-
zetéttestesítikmeg,mintamennyiremagátahistóriaemlékezetétvoltaképpenmeg-
személyesítik,privatizálják,egyúttalmegisosztják.6

Ígyesikmintegykézreazirodalmivagyvizuálisműalkotásokbefogadásifolyamatá-
bana„szubjektumésobjektumoppozíciójára”érvényesnektekintettnyugatimetafizi-
ka klasszikus felosztása, amely nem enged e gondolkodási hagyománnyal szimplán
csakszakítani(lám,példáulaTopolregényétkörülvevőszerénysajtóvisszhangfülszö-
vegszerűkivonatosságátaregénytárgyakéntszereplőkor[ok]rólvagytörténetiesemé-

6 az árnyaltabbmegközelítéshez a fennebbutaltdeleuze–Guattari-forrástanulmánymellett
lásdmégPéterszabina:aművészet fennsíkjai.Magyar Filozófiai Szemle,2016,1.120–
134.p.
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nyekről),viszontmagukbaaregénytárgyakéntszolgálóeseménymenetbeminduntalan
beleszövődőtárgyikitettségnek,emlékezetimomentumoknak is feltétlennévadással
hódol,sígymagátatárgyakbanvalóegységképzetétisfölérendeliannakatörténés-
világnak,amelyéppa regénybenevilágokelképesztőenveszélyes tárgyiasulásátés
intézményesülését(muzealizációjátésüzletiesedését,materiálisértékétésembertől
függetlenített piaciságát) fokozza le az „értelmezés” praktikus szemléletmódjának
szintjére.Kísértetiesazanalógia:„azértelmezésbebevontműalkotásokasokféleség
elveszerintrizomatikusak:nincsalanyuk,sekonkréttárgyuk,csakhatározóik,mérete-
ik,dimenzióikvannak,melyeknemtudnakanélkülgyarapodni,hogytermészetükújra
ésújramegneváltozzon”(vö.deleuze–Guattari1996,4–5.p.).

devajonértelmezhető-e,értelemmelbír-eatörténelem,apolitikatörténete,aszim-
bolizációkismerete,aműalkotásoksajátterénekilyetén„rizomatikus”funkcionalitása?
van-e bárki számára kezelhető jelentése, jelentősége a résekben és köztességekben
megbúvótársadalmiságoknak,haazoknemleírhatókaszámszerű-képletszerűkivonatok
formájában, s nem tehetők direkten is egy társadalmi tudáspiac bolti árucikkeivé?
Megjeleníthető-eapolitikaitudás,atársaslétképzetek,alétezőnépekközösségitagolt-
ságábannem„tárgyilagosan”megnevezhető,„leírható”minősége?van-ebármelyértel-
me,rejtelmescélja,megnevezésiürügyeannak,aminemkizárólagcsakaművészethis-
tóriavagyahatalomtörténetelkülönítettszféráiban„ragadhatómeg”?Lehetne-eugyan-
akkoralétrőlvalóismereteinkelemitartozékaazábrázolásieszközök,műalkotások,kép-
zetszintűelvontságokmegértése,megnevezéseatársastudáseszközeként?

nincs,devalójábannemisigenlehetneakárHieronymusboschpokolvízióiközött
olyanfeeling,mintjáchymTopolkönyveiben,hiszakkormégnemigenlétezettaz„elv-
társi”és„barátsági”közösségnekazahuszadikszázadbantöbbváltozatbanismegis-
mertváltozata,amelyahitlerivilágcsehvagyukránmegfelelőjét,vagy68-astestvér-
barátimegszállást kísérte-övezte Topol különböző regényhelyszínein. évtizedekig azt
voltam képes hinni: nincs drámaibb a dokumentarista filmvalóságnál, a társadalmi
tényekérzékenyéshitelesrögzítésénél,amindennapirealitásokfekete-fehérenleké-
pezhetővilágainál,avagyaszociológiai„valóságkép”egynémelyéletközelifeldolgozá-
sánál…–demamárúgyvélem:„a”valóságrólszólvaolykorhalványképzetünksincsa
belsővalóságok,az intimgyilkolódások,asajátkörnyezetbenkerekedőfenekedések
gyalázatosvilágáról,melyekkiestartománytlaknakbeTopolkönyveibenis.akortárs
csehíró(másmódonugyan,mintbodorádámvagydragománGyörgy,devalamikép-
penmégisközösgyökerűhangnemben)éppazokatamagánszférákatjárjabe,melyek
példáulakorosztályimásságnak,agyerek-éskiskamaszlétnekolyanszféráibavisz-
nek,aholafelnőttségvilágánaklényegébenmindenpusztítóelememégerőszakosab-
ban,bántóbbanhat.svajonegykortárstársadalomkutatómikor leszolybátor,hogy
makrostrukturális elemzés helyett kezébe vegyen egy „közönséges regényt”, s kont-
rasztotképezzensajáttársadalmitudása,megamegformáltregényvalóságeseményei
között?Hányanugranakmaneki,hogyspiróGyörgyhistorikusregényeibenamaivissz-
hangokathalljákmeg?HányankanalaztákhiányzótársadalmivalóságképkéntKonrád
Györgykorairegényeit,skikvannakmost,akikmégrálátnakalételviselhetetlenárnya-
latosságában rejtőzködő párhuzamok értékbecslésére? Hol reked meg a „társas
tudás”ésa„társadalmitudat”képzetformálásikedve,haGionnándorvagydaniloKiš
maivisszképétkeressükalétezéséppenmostadottszféráinakközegében?shaaköz-
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vetlenválaszottrejlikiséppThomkabeátavagybenczeerika,Hellerágnesvagyszegő
jánosmegannyiolvasónaplójában,akomparatívéspolifónidentitáskereséskolozsvári,
vásárhelyi, váradi,pécsi,szabadkai,kassaivagydunaszerdahelyiműhelymunkáiban,
mikoréshogyanjutelezmajdatérségkutatókcsíkszeredai,akommunikációkutatók
szegedi,aközléselméléncekdebrecenivagybudapesti,avallásnéprajzosokljubjanai
vagyőrvidéki,brünnivagypozsonyiköreihez?shaeljutis,mikorshogyanlátjukmajd
asokfélemondottbólakiválogatottmondolatotátszivárogniatársadalomrólvalótudás
bölcsészeti,kommunikációsvagydesign-módszertanivilágába?

Talánrossznapamai,talánfelhőkmögélopódzottanapéshiányzikamárciusidusán
mégkorainakistarthatótavasz.Talántúlsokapolitikusbeszédazünnepélyespillanatok-
ban, európaizálódásban és térségi kispolitikákban, új pártszerveződésekben és még
újabb„rendszervisszaváltók”körében,skevésneklátszikajóreményabiztatóbbjövőre.
Taláncsaknemkéneszomorítóirodalmatolvasni,saGoldberg-variációkhelyettafúga
művészetétkéne„háttérzenének”zengetni.deamegértésmég„befelé”és„lefelé”oly
sokdimenziójánakhiánya,amegismerésegyszersmindenkorralehetetlentotalitásának
nyűgjeakkorsemlennekönnyedebb,halemeztcserélnék.sasajáthangkulisszámmég
nemmentségakérdezésellen,semamegismerésvágyképe,reménye,esélyeellen.de
haabbanisbiztoslehetek:erreamagánmonológrasemfogsohasenkiválaszolni,smég
kevésbékívánnámagáravenniközösgondunk,akkorakárafrikaidobzeneirögtönzésre
cserélhetnémGlennGouldelvarázsoltszigorátapontosság terén,sazéppolykecses
megoldáshiánymegmaradnaatársadalomkutatásokszámára.

Hátakkor…,hogyhonnanbeszélek,mártalánérthetőis.dehogykinek,ezmégrej-
télytudnamaradniegyideig.addigishaddszóljonanagystruktúrákbanaszemélyes-
séghangját,amakrorendszerbenamikroméretűtónuskülönbségetisélvezettelkérde-
zőjohannsebastianközlés-bája.ezzelmégelvagyunkegyideig.addigmegtánavilág
isfordul,snemlesznekkínoskérdéseinkaméglehetségesjövőkről,értelmezésiesé-
lyekről,ünnepidélutánokról.demindezmáralighanemtúlisvanaháttérzajokéshír-
harangok ütközésén, a mágikus pokoljárások szóban leképzett végvidékein is.
Megmarad viszont amikroléptékű ködpára, a rizómákból kipárolgómérgező bűz, s
megmaradarelevánskétségeketkötelezettségszerűenmegfogalmazóakarnokságis.
apokolivégítélet-képhezmegállnakmégaroskadókönyvespolcok,s talánmindent
betöltajólhangoltzongorafutamokbékítőpompája.Márciusi,hanemistizenkétpon-
tosdeklarációk,deatizenkétfokoskromatikusskáláktalánmásköztességetisígér-
nekavilágnagytudományokmellé…

Összefonódórések,kátrányital,szocialistacirkusz

akromatikusanrendezett,újdonatújmódonformáltgondolatiéshangulatiskálákigazán
ismertelőképeilakoznakabbanatársadalomtudományimegismerésbenis,melybena
jelek jelentésekké, a jelentések jelekké, a följelentések eseményekké, az események
akárföljelentésekkéisválnak,demindigvalamelylendületesebb,völgyiesítettverzióban
hoznakújsodrást.Talánarésekmiatt,talánarizómákbanrejtőzködőigazságokmiatt,
talánaközléshagyományújabbszertartásaiokán.azelsőkközöttperszeKafkárólisgon-
dolkodni lehet,deműveinekbelsőabszurditását (jellemzőmódon,ugyanakkorsajátos
„topológiai”jelentéstérrévén)anyugtalanítóalaptónus,afeszültségetregény-folytonosan
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fenntartóállapotábramagahordozza.ilyenszerűaTopoláltalmegidézettÉjszakai munka
keretébenis,demásműveibenszintevégigmegülővölgyiség,kivetettség,alázatbakény-
szerítettség,természetijegyekkelisalátámasztottmarginalizáltságalaptónusa.7

arejtelmesebbsakortársprózábanpéldaképpenbodorádámszinteösszesmunká-
jábanészlelhetőhasonlóalaptónusazértelmezőaspektusbanekkéntjelenikmeg:„Több
okavanannak,hogykérdésesekakísérletek,amelyekasinistra,verhovinasegyébjelö-
lésekténylegesföldrajziazonosításán,anévadásfurcsaságaibólkiindulókövetkeztetése-
ken,illetveatörténelmiéstársadalmivonatkozásokkonkretizálásánfáradoznak.epoé-
tikalátószögébőlugyanismódosulezenösszefüggésekténylegesjelentősége.adilemma
ugyanaművekbőlkövetkezik,amagyarázatotazonbancsakelvontsíkonbefolyásolhatja
akor,akelet-európaitájék,azalkotásokszármazása,nyelve,azalakoknemzetihovatar-
tozásánakesetlegesmeghatározása.arendhagyónévadáskonnotációsgazdagságaés
azeldönthetetlenségtudatoseljáráseredménye,smintilyenhitelesformájaazemberi
szabadságvesztéskortapasztalatának.//Módszerésszemléletkérdése,hogyazegyes
elbeszélőpoétikákazeseményszerűemberivilágszociografikus,antropológiai,lételmé-
leti, egzisztenciális, lélektani, etikai ésegyéb vonatkozásaibólmelyelőtérbeállított sík
látószögébőlértelmezikatöbbit.arról,hogybodorművészetemélyenelkötelezettaszo-
ciologikumiránt,elsődlegesenontológiaikarakterűkérdésfelvetéseellenéresemfeled-
kezhetünkmeg. aVerhovina madarainak különös paradoxona éppen az antropológiai
vonatkozásokerőteljesérzékiségűontológiábafoglalása.afurcsahegyvidékiimagináció
azélőésélettelentermészet,azanimálisösztönök,érzékszervek,szagok,látványok,ízek,
biologikum,testnedvek,észleletekanyagszerűségévelavegetálásrakényszerítettlétmód
határkérdéseitfeszegeti.alefokozottságállapotrajzaegyetemes,tehátfeletteállalokali-
zálássalösszefüggőkategorizálásikonvenciónak.//aregényekakörzet,telep,büntető-
telep, javítóintézet és egyéb locusokat nem urbánus közegbe, nem épített terekbe,
hanemtermészetikörnyezetbehelyezik,ennekszervesrészekéntjelenítikmeg.abeágya-
zásiműveletnémiképpenellensúlyozzaabekerítettségérzetét,amithiábakeresnénka
történeteketaszoba,ház,hajó,cellafalaiközézáróugyancsaktudatos,parabolisztikus
vagyéppen tárgyszerűelbeszélőhagyományban. //a regényirodalomakülvilágésaz
ábrázolástágasságávalegyeskorokbanabelsőtörténésekmegjelenítését,máskoranar-
ratívelemlefokozásátsareflexiónyelvétszembesíti.bodormásiránytkövet,solyantel-
jességnekatapasztalatátkínáljafel,amiaközelképésapanoráma,amikroészleletésa
tágasság,képszerűvs eseményszerű,statikusvsmozgalmasellentéteihezhasonlószem-
beállításokonalapul”(Thomka2014).8

bodorésTopolanévritmusalapjánnemvethetőössze,ésmástónusokokánsem.
ámacsehésrománverzióbanisatermészetitájlevertsége,aszüntelennyomás,ahaj-

7 Lásdehhezmég:benyovszkyKrisztián:érintkezések,összefonódások,rések.jáchymTopol:
Noční práce. Praha, Torst/Hynek 2001. http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/archivum/
2004/Xiii.-evf.-2004.-januar/erintkezesek-oesszefonodasok-resek

8 Thomkabeáta:verhovinagroteszkbölcsessége.inMilbacherróbert(szerk.):Előzetes kér-
dések. Rohonyi Zoltán emlékkönyv.KronoszKiadó,2014,155–161.p.https://sites.goog-
le.com/view/peri-mikro-szkp/20191-20/thomka-be%C3%a1ta-verhovina-groteszk-
b%C3%b6lcsess%C3%a9ge
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lítottságésgörcsösség,amilitárisműveletekszótára,avegetálólétmódésvidékibün-
tetőtelep-szerűközegevidensenhívjaéletrea„narratívlefokozásnak”aztaminőségét,
melybőlazolvasómégpillanatokraisaligbújhatki.sennekcrescendójaegyopuszon
belül,demáralaptónusbanisfőhangsúlyaéppolyan,mintegyvezértémaésvariációi
egyrobusztuskompozícióban.Lám:

„siřemvoltazotthonunk,akétemeletnyifiúnak,ataknyoshosszúingeseknekésazidő-
sebbtréningeseknek.szigor,elegendőmeleg,éleleméscsehtudás,ezkellnektek,mon-
dogattaahatnővér.

Trógernépségvagyunk,éskeménykiképzéskellnekünk,hogyrendesemberlegyen
belőlünk,mondogattavyžlataparancsnok.

alegkülönfélébbhelyekrőljöttünk.
amikorvalakiújjött,főlegahosszúingesekhez,azidősebbekrögtönszemügyrevették

éslezsűrizték,dakotamentadakotákhoz,ferdeszeműaferdeszeműekhez,acsehekmeg
dýhához,hapedigolyasvalakithoztak,akirőlnemlehetetttudni,hovavaló,ésnembeszélt
csehül,csakvalamihalandzsanyelven,azegyideigegyedülültésbőgöttasarokban,aztán
anővérekelvittékdolgozni,ésmegtanítottákcsehül,ésistengyermekelett,ésruhátkapott
acsehgyerekekadományaiból,templombajártvelünk,evett,tetveketlopott,aludt.

istenmindengyermeke,legyenazhosszúingestöpörtyűvagymártréningruháraérett
suhanc, érkezéseután rögtön kapott párat a pofájára az idősebbektől, hogy tudja, az
otthonotthonbanvan.

ahálótermekkétemeletefölött lezártrégiemeletekvoltak,alattunkpince,apince
aljánpedigvíz.

én sosem kerültemmagánzárkába a pincében. oda büntetésből küldték a fiúkat,
vagyhogylehiggadjanak,ahogyLeontýnanővérmondta,mertnéhavalamelyiktréninges-
nélelmentekotthonról,rájöttazötperc,klinikaiesetekvoltunk.

Cseh otthon voltunk külföldi gyerekek számára, eldobott gyerekek számára, rossz
gyerekekszámára–olyankülföldiállampolgárokfiaiszámára,akikszartakagyerekeikre,
bekrepáltak,hűvösrekerültek,vagyelpárologtak.

[…]
amikorazotthonmégnemvoltotthon,teherautókaközpontbólágyakat,seprűketmeg

dobozokbanevőeszközökethoztakalbrechtanővérután,megrengetegfiútréningnadrágot
meg-felsőtmegtálcátmegládákbanágyneműtmegszinténládákbanrengetegszappant.
Csakutánajötteksiřembeanővérek.jöttekadalaikkal,avallásoskeresztjeikkelLeontýna
nővérvezetésealatt,akiaztánazegészotthonotthontirányította.anővérekakolostorból
jöttek,elvettéktőlükakommunisták.akommunistákkiszakítottákőketazimádságból,és
csibészek,gyépések,hulladékok,vásott,árvakölykökgondozásárautasítottákőket.anővé-
rekgondoskodtakrólunk,amígakommunistákeztismegnemtiltottáknekik.

nemtudom,miótavagyoksiřemben.emlékeimbenhallomahócsikorgását,tudom,
hogy Cimbura úr bevisz albrechta nővér konyhájába. előtte árnyékföldön voltam, ahol
lármavolt,ricsajmegazénnépem.”

eszövegrészaKátrány részlete,9 abbólaz„időutazásból”,melybenTopolaz1950–60-
as évtized gyermekélményéből, 1968-as baráti tankhadosztályok megszállásának
empirikus valóságából, a bolyongó nők és gyermekek kitettségének és tárgyszerű

9 Kátrány. (Kloktatdehet)FordítottaKoloszárPéter.budapest,Kalligram,2009,268oldal
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eldobhatóságánaklétvalóságából,mindenféleténylegesésmentális,morálisésnem-
zetköziháborúságokéletkészletébőlépítifölárnyékföldvagyapokloktájrajzánaképü-
leteit,romjait,csonkjait,feketéllőmaradványaitésemberilétformáit,akárbeleértveis
akitaszítottakéselszomorítottak teljes „al-világát”,hogyakorszakemberialvilágait
mégfényesebbrepingálhassa.azindítótónusbanmégkisgyermekfőhősazotthonott-
honban,mintegyelhagyatva isgondozottan indítjaállapotleírását,hogymajdkicsivel
odébbmáragondoskodásbelsőrétegeit,azálgondoskodáslátszatait,majdugyanen-
nekharcokközepetteelszenvedettformáitállítsakontrasztbasajátgyermekifantázia-
képébenegyvalaholmesszitávoltképzelő,egytalánlétező„meseszépvilág”otthoná-
val,miközbenazakárgroteszk,akársültrealisztikus,akárszürrealistaprózábaillőfigu-
rákkeverednekálomképekkelésálomtalannaturalizmussal,helyimítoszokkalésegye-
temesennemzetközifegyverropogással.

valamelyestmagaaprózaianátélhetődrámaikiszolgáltatottságiskeverianatura-
lisztikus, fantazmagórikusés sültrealistapróza, a világérzékelésnemvagynemcsak
gyermekiképvilágábaa felnőttkorbólbevetülőáthatásokminden részletét,acsahos
rasszizmust,aháborúsrablásmindenörömétésgyalázatát,alátszatheroizmusvalódi
kegyetlenségétésatehetetlenülsodródószenvedőkegész68-asszürreáliseltaposott-
ságát:

„néztemalábamat,amelyatörpelábamellettlógottkiatankból,figyeltemaharckocsi-
zókabátösszetűzöttésfelhajtottujjait,abbanreménykedtemugyanis,hogymegintnőt-
temegykicsit.Minélhamarabblekelltudnomagyerekkort,határoztamel,miközbena
tankunkzötyögvehaladtazútonKupečákésaporosföldekközött,aholezenanyáron
semmisemnőtt;hozzásimultamahomlokpáncélhoz,ésvártam,hogyvégetérjenagye-
rekkorom…”

aregényalaptónusaegyszerre(vagyfelváltva)amegidézőemlékezetésadrámaitör-
ténéspárhuzamosságábanlelimegönmagát.semmivalódiheroizmus,semmitársas
vagytársadalmibiztonság,csakisanaturálislétésaszürreálislehetségességváltako-
zásakínálkeretet,változónézőpontot,összecsúszásifelületet.Magaalétarizóma,a
részvéttelenésavalószerűenképtelenváltakozásanemcsakírói„módszer”,hanema
„bármimegtörténhet”legújabbkoriábrázolástechnikamintegytörténetihűségűinter-
pretációssíkjais.atermészetiésatörténeti,agyermekkoriésakorszakos,alétélmény
ésafikciófeszítőpányváiafizikaivilágésamorális,atermészetfelettiésadrámaian
fiktívkategóriákcsuszamlásaihozvannakkikötve.Mintegy„kontrafaktuális”történeti
állapot,afikcióerdejébenéslankáinkódorgás„történelmifantasy”-jeolyanhelyisme-
retikategóriákmintegyszélesebbkörbevetítettérvényességévelszól,amilyena68-as
szovjetés„barátisegítségnyújtó”megszállásvolt,sezennemareálhistóriamódosító
eljárásaváltoztataprózainarratívaértelmében,hanemalehetségesvilágokreáliája,
ennekhatárai szabtaképtelenségekalternatívmotívumaival.szintúgyáttűnésekben
mosódikegymásbaaművészijátékosság,aszociábilisfélelemésafalusi-természeti
kitettséggyermekikörképe,kiegészülveakülsőtörténésekabszurdvagydrámaimivol-
tával, az alternatív elgondolás és a strukturális történetfolyamat ellentmondásaira
épülve.nincs„avalóság”,csupánegymegkettőzött,külsőésbelső, idegenéssaját,
elfogadhatatlanésmegtűrt,túlmotiváltanéletszerűésképtelenülaberráltvilágfolya-
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matosdörzsölődése.10 errőlakétkedéseknélkülitörténészekmintlemeztelenítettvaló-
ságrólegyvalódihistoriográfiaivitábanvélekednénekmásképpen,akommunikációs
térbenviszontmásparadigmákatkövetőírószámáraanyelviértékűdiskurzusazolva-
sóvalnemegy„igaziregény”íráshatárainakképletével,hanematörténelmetmintmúl-
tategymásfajtadeterminizmusnakalárendelő„tényszerűségekkel”kiegészítvekínál-
hatja,ebbőladódóanviszontnemaz„objektívan”megismerhető,hanemamagaposzt-
modernes sodrásában történeti narratívaként konstruált mondandó kerül szemünk
elé.afőhősmegismerőés„idősödő”,afelnőttkorbabelenőnikényszerülő,sabbana
múltat, árnyékföldet, az elhagyatottságot és az élésképtelenséget mint közvetlenül
adottatmegfogalmazószereptudatrészeselesz,számáraafelnőttek„racionális”vilá-
gaazevidenspusztulás,sőtanullaesélyűjövőközvetlenségéveljár.ennyibentörténeti
is,dehűségeamegismerőbeleilleszkedésésamenekülőkiilleszkedettséglétezhetet-
lenhatárvonalánhelyezkedikel.olyféleképpen,ahogyanakortárstársadalomtudomá-
nyok(ismételt,százévmúltánismétélednilátszó)ismeretelméletikulcskérdéseiismé-
telten föltehetők volnának – ha ugyan le nem tiltaná azokat valami jól megfontolt
érdekháttér,ajobbantudásigyekezete,alegitimmódonkinyilatkoztatásrafelkentség
kötelme.evalamelyest„leletmentés”,azegyénkiléténekmintegy„bementése”atár-
sasközösségiéletbenmaradáskulcstémáiközé,sőtszinteegyetlentovábbélésilehe-
tőségkéntamegismerőemlékezetféltekére,olymódonválik ittalternatívhistóriává,
hogyazontúlvoltaképpenédesmindegyteóriákvégtelenmezőjevancsupán,deépp-
olybejárhatatlantájak,mintalétezéspoklokoninnenifertálya.

Topolregényesvilágaalétezésobjektívabszurditásávalszembeállítjaa„mégembe-
ri” létezésszubjektíverőszakosságát.a68-ascsatákidejénarobusztusankegyetlen
ellenfél, aki nemcsak ellenség, de a történelem reális küzdésdilemmáit perszonális
közelbőlmegjelenítőmitikusönképűnarratívközeg is,egybenolyanregénytézissze-
replőinekhangja,aholazalternatívvalóságesetébenmármindegy,kikszövetkezneka
helyitúlélőkellen,atájegységbelsőtengerrelelöntésétvagyéppenatomkísérletihely-
színkéntkezelésételőjelzőseregekimmárnematörténeti,hanemamitikusprózához,
amágikuspokoljárásokforrásirodalmáhozsegítikközelebbkerülniazolvasót:

„a cseh bemondó közölte, hogy a csehszlovák népet elárulták. a csehszlovákokról
beszélt,akikakeletihordákelleniegyenlőtlenküzdelembenéletüketáldoztákacivilizált
nyugat-európaivilágért,ésaztvárták,hogyavilágasegítségükresiet,dacoltakazorosz
ázsiai sztyeppékről érkező invázióval, ahogy őseik a tatárok inváziójával, és cseh vagy
szlovákfejüketbüszkénazégfeléemelvehaltakmeg,merthitték,hogyakultúrember
elárulásanemismétlődikmeg,hogynemleszmégegyMünchen”(201.p.).

atörténetihűséghelyettinarratív,akárextrém,akárstíluspolitikai,akárabszurdisztáni
szakszótárbaillőalternatívvalóságképtehátahipotetikusszenvedésvalósidejűtudó-
sítássáválik,egybenkiskamaszszemmeltekintveisagyrémmódonlenyűgöző,sper-
sze a megsemmisítő tragédiák a legendák lehetetlenségével és a helyenként nem

10 árnyaltabbrészletekről lásd:erikGilk:Mi lettvolna,ha?…/Lokálpátria/Lettre,2014,94,
11–13.p.epa.oszk.hu/00000/00012/00078/pdf/ePa00012_lettre_2014_94_11-13.pdf
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kevéscsehöniróniávalbemutatottlokalitástudattaliskiegészül,mitőlismagaanemzeti
bátorságleszapolarizálttörténésekésapincékbe,barlangokba,odúkbazártidentitá-
sokellenpólusa.Haépp ez anemzetitudat,haezekahősök,haezatörténelem,ha
ilyena„barátság”,shaennyiegyemberélete,sorsa,értéke,jövőjeis,akkorottadics-
fénynekmaradékaishaloványködbevész.amélyrőljövőszkepszis,aperszonálishistó-
ria ésa kollektív emlékezetbelülről árnyalt (vagy tájegységivémaszkírozott) arculatai
nemhogyazújsmégújabbkoritörténelemvéglegeskisiklásáttükrözik,deakonstruált
világokmindenkorilehetőségétisa„faktualitás”formáltaperspektívátlanságfelétolják,
ennekmélységesmélymitológiaigödrébetaszítják.ekképpenazalternativitásttükröző
történetiprózaésazabszurd-szociografikusmegjelenítésmódokúgykerülnekközvetlen
szomszédságba,hogyafolyamatbannemcsakatörténetikitérők,elválásokéstestvéri-
ségek,önkörénbelülisembertelenmikrohistóriavagyalehetségességekbeteljesület-
lenvakvéletlenjeidúlnak,hanemegyúttalamegismerésmódjátésértelmétismegkér-
dőjelezőhumanistafilozófiamodernlehetőségeiisbecsődölnek.acsehtörténetírásban
isidőiszintéziseketkeresőszakkutatóifelfogáséppúgy,minta„regénytapasztalat”je-
gyébenkérdéseketésmegértésmódokatmegfogalmazóontológiaistátuszkutatás(lásd
alaposabbanThomka2018)egyarántarrafigyelmeztet,hogynemcsupán„történelmi-
regény-értelmezésekújnapirendjekerülelébünk,hanemakortárs létfelfogásokújra-
gondolásikategóriáinak” isszámotkell vetniükanarratívák rejtőzködőbbvilágával.a
fennebb utalt Topol-kontextusok épp ezért kihívóbbak a kulcsszavak felől tekintve
(pince, összeesküvés, bizniszösvény, elveszettség, népek tavasza, csapda, jel, kések,
rengőföldésrejtőzködőtárgyak,repedésésodú),detalánmégerőteljesebbenkínálko-
zikazanalógiásmegfejtés,melyavilágirodalommágikuspoklainakcsehéletközösség-
bevetítettpárhuzamáthelyezifókuszba.Mintegyaproblematika„kivonatolt”,máshang-
nembenisfelizzítotttükrejelzieztTopolVéres szelindek címűversében:

Kihirdetteamoratóriumotaháborúvégetért
elkezdődöttaMajoméveszanaszétgörögtek
anarancshéjakalevegőbencsörögtekadrótok
azégsötétésnedvesvolt
nemvoltmirőlbeszélninemvolthovamenni
véresszelindekkeltalálkozott
alehetőlegalkalmasabbállatvoltmost
akiveltalálkozhatottegyáltalánahosszúsétasoránafalakközt
afagytólreszketőszelindekazátjáróvégénbalrapanel
jobbrakocsmamajdaLinhart-félepékség
ahomokmegcsikordultegypillanatramegláttaavilágot
apillanatrezdülésében
egyszerrevalamivolt.11

apillanatrezdülésébenmeglátottvilág,melyegyszerrevalamivélehet,talánnemvég-
telen távolságban lakozik a bevezetőmben felhozott háttérzajoktól, amegfélemedés

11 németh zoltán fordításai. http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/archivum/1997/vi.-evf.-
1997.-aprilis/avantgard-tancosno-veres-szelindek
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mintmegértés,a rejtélyekbékülésemint szimbolizációseljárás lehetséges felfogás-
módjától.sajáttudásterületikontextusbavonvamindezakiszolgáltatottságantropoló-
giájánakigenérzékletesállapotrajza,mondhatnikutatásiterepe,melyenésmelybena
létezés elvitathatóságai nemcsupán gazdasági vagy kapcsolati, vallási vagy etnikai,
pszichológiaivagypolitikaiszíntérenmegjeleníthetőrezdülésekkéntkapnakszerepet,
hanemmagaapillantásmint ontológiai gesztus teszi őket véresenkomollyá. Topol,
amikor a megszállás műveleteit és előzmény-következményeit jeleníti meg, mintegy
párhuzamos történetekkéntbánika szinteanimista falusi közösség, a kátrány-itató,
büntetőmenhely-intézményésakommunizmusideológiaidrámájátólleverthelyisza-
badságosság, az elbizonytalanodott közösség és amagabiztos fegyveres bandák, a
távoliésamindennapi,adefektusokbandúskálóidegenéssajátfélelemfeldolgozások
őrjítő parttalanságainak variációival,12 „a varázsmese és a gótikus hagyományoknak
elkötelezett fantasztikus irodalom”atmoszférateremtő funkciójával,akafkaiságésa
gyermekkor-ábrázolásokregényírói,vagyazabszurditásokcsehtradícióinakmegfelelő
megközelítésekjelentéstelítettségével,azéjszakák,pincék,tisztogatások,titkosműve-
letek, »reakciós« gonoszság és még reakciósabb ideologikusság gyötrelmeivel”
(benyovszky2004).

Lehet,akárabármikoritársadalomrólvalótudásispontosabbaszociológiaaspektu-
sából,mintademográfia, politika,nemzetközi kapcsolatok „magasságából”, sakár-
melyhelyikutatásisgenerálisabbanhitelesahelyitudás,helyikapcsolathálók,helybeli
érzékenységek„mélységeiből”tekintve.devajonatörténeti,esemény-vagyhelytörté-
neti,esetlegemlékezethistóriaitudáslehet-ebármelyarchívumleletanyagánálishite-
lesebb?Lehet-etöbbettudnunk,haapáratartalom,afarkas-félelem,ahelyszellemek,
abüntetőhatalmak,szakrálishitekbelsővilágátaz interjúkkal, levelekkel,emlékező
nyilatkozatokkalpontosítjuk,minthamindehhezmégtársulazirodalomfaggató,belá-
tó,megismerőaspektusa is?s lehet-emélyebbahelyi tudásvalamiféle „mandarin-
nyelv”feléközvetítve,atársadalmiismeretekszótárávalbővítve,vagyennekszókész-
letére„átfordítva”tesszükértelmezőmegismeréstárgyává?slehet-easajátérzékeny-
ségünkön áteresztett sokféleség „fölébe” helyezni a társadalomtudományi belátás
érvényességét–vagycsupánatudásterületimegosztássegítmindezekklasszifikálá-
sában?Hapedigatermészeti,természetes,annaklátszóvagyazzáváltozószokások,
normák,döntéshelyzetek,kiutak,elkerülőmegoldásokkérdéseivelarejtekezőmozgá-
sokatéshiedelmeketisegybefűzhetjük,kialakulhat-emagaamozgás,aváltozásössz-
hatásánaktetszőkommunikatívolvasat?

MintPéterszabinaemlékeztet,azemlékezetmegőrzésaspektusábanmindvégigott
rejtőzködikarizómamintmegannyi„valamivéválás”,melydimenziókból,mozgásban
lévőirányokbóláll,melynek„nincssekezdete,sevége,mindigcsakközepevan,ahon-
nankihajtéskiárad” (vö.deleuze–Guattari1996,14.p.).ekképpatermészetazért

12 LásdehheztovábbikörvonalakkalsTopolÉjszakai munka c.regényénekhátterévelegybe-
csengőkifejtését:benyovszkyKrisztián:érintkezések,összefonódások,rések.jáchymTopol:
Noční práce. Praha, Torst/Hynek 2001. http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/archivum/
2004/Xiii.-evf.-2004.-januar

mágikus pokoljárások... 111
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



hasonlíthatóaművészethez,mertilymódonképesösszekötniafennállóélőelemeket.
s ennek következtében olyan affektumokká és perceptumokká lényegül át, melyek
általanézőegyolyankiterjedtkompozícióséskonzisztenssíkontaláljamagát,amivel
párhuzamosanegyüttúgyépülsgyarapszik,ahogyaműhaladelőre,ahogynyitogatja,
kavargatja, szétszedi és újraépíti az egyre határtalanabb kompozíciókat, amelyeket
mindjobbanésjobbanáthatnakakozmikuserők(vö.deleuze–Guattari2013,160.p.).
Ígyabefogadóimunkarévénrizómákszülethetnek,aművekolvasásakoraszökésvo-
nalakkiterjeszthetőekaddigapontig,amikorszintemár-márabsztraktgépezetekként
azegészkonzisztenciasíkotbefedik(deleuze–Guattari1996,7.p.).aműalkotásoka
reprodukálható „világ helyett egy olyan kívüllétet éreztetnek, amineknincs képe, se
jelentése,seszubjektivitása.[…]Minélmélyebbremerülünkegyműalkotásban,abefo-
gadásannálinkábbegyolyanaktussáválik,amelysajáttermészetébőladódóanmaga
utánvonjaaviláglétezésétmintalétünkigazolásáhozszükségeshátteret.ennekokán
testünketexpressis verbis mindigmeghatározzákazokatárgyak,melyekkelmindunta-
lanészlelésiviszonybakerülünk;azasztal,amitnézünk,aszék,amireleülünk,ajárda,
aminsétálunksígytovább…”(i.m.131.p.)

Összességébenúgyvélem:éppezazaháttér,amellyelvalamiértaműalkotásoktólfüg-
getlentudomány-„műalkotás”,máskoratudáslesenmagasanállószcientáriumahét-
köznapi megismerési és megértési szintű ismeret- és tudástermeléssel nem képes
befogadómódonkölcsönhatásbakerülni,vagybelátóviszonybanegyüttélni…ezlehet
talánoka,magyarázataazoknakazelszántinterpretációknak,amelyekrévénatársas
tudásegyegészenmásfajtatársasságrólalkotottfogalmaivalkommunikál,aprioritáso-
katkiemelőszaktudományiaspektusokismétegyújfélével,devalaholazegészmintha
mégissérülne,valamibefogadóátkarolásnélkülmaradna…s főképp:minthaéppa
létezőemberperegne,hullana,pottyannakibelőlük.

végsősorontalánazsemlehetképtelenség,hogymagukatatudásközvetítőolva-
satokatéppazokakívüllétektükrözikleginkább,melyekaviláglétezésétmintalétiga-
zoláshozszükségeshátteretláttatják,amikorarólavalótudástkínálják.atárgyiasított,
tudásterületiszegmensekretagoltteljesképhelyettimegoldásokbanéppejelentések
szubjektivitásaszenvedhiányt…ámde,azsemkizárható,hogyamágikuspokoljárások-
nakbővenmegvanamaguktudományosmutatkozásiformájais,melyekbőlpedigezek
nemoknélkülhiányoznak.

Topolköteteikapcsántalán túlmesszirevetemedtemmár itt.Tenni iscsakazért
merészkedtem,mertTopolfigyelmeztetadolgoktermészeténeksemazegyesre,sem
asokféleségkiábrándítóverzióiranememlékeztetőábrázolásmódokkölcsönhatásai-
ra, a világban-lét és a kollektív tudás környezeti összképének ismeretföldrajzára.
árnyékföldre is, ahonnan talán vétettünk-érkeztünk, s az ördög pokoliMűhelyére is,
aholazemlékezet földbezárt,emlékművé lennikényszerítettállapotamintegyegye-
temlegesenközösvégállomásunk.svelünkatársadalomtudományokéis,melyekmint-
haéppelszalasztanákalehetőségétamegismerőemlékezetillőenértelmezőbefoga-
dásának.
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FüLÖP LászLó
Kiegészítésekanyitraszerdahelyizerdahelyi

családtörténetéhezésgenealógiájához

a történelmiMagyarországon valamikor háromszerdahelyi nevű családot ismerünk.
azonbananyitraszerdahelyi,azalamegyeiésazerdélybenéltazonosnevűfamíliák-
naksohanemvoltközükegymáshoz,nevükegyezésecsupánvéletlen.

azitttárgyaltzerdahelyicsaládtagok,őseikésutódaikanevüketmindigéskövet-
kezetesenebbenaformábanhasználták.anévelejénállóZ csakhelyesírási,hagyo-
mányelviörökségésragaszkodás,mertakiejtésesz hanggaltörtént.azonbanlegko-
rábbi adataik dokumentumokban történt rögzítésekor hazánkban a szabályozatlan
helyesírásmiattazsz hangotvagylatinosformábans-sel,vagyazazthelyettesítőz-vel
tudták jelölni.Csupánnéhányesetbenolvashatjuksz betűvel,amia18–19.századi
oklevélátíróknakköszönhető.

acsaládtörténetévelkapcsolatosannagyonsokkérdésmerültfölmára19.szá-
zadban,sőtelőtteésnapjainkbanis.nagyiván1 hatalmasésmindenrekiterjedőmun-
kájábanezzelkapcsolatosanszintemindetfölteszi(néhakörülírjavagyóvatosanmeg-
kerüli),oldalakatszánapontosításokrahitelesokmányok fölhasználásával,azonban
ezekrefeleletetnemmindenütttudadni.bizonyáranemkapottacsaládmégakkorélő
tagjaitól,aközeliéstávolileányágirokonaiktólkiegészítéseket,adatokat,mertfelhasz-
nálta volna őket a közel hét oldalon. nem ismerhette a család levéltárából közölt
későbbi dokumentumokat sem, mivel azok 1890-ben2 jelentek meg nyomtatásban,
valamintazinternetenközöltlevéltáriadatokatsem.3

akorábbanemlítettkérdésekközülnéhányatszeretnénkmegismertetniazolvasó-
val,hogylássa,mennyireérdekesecsaládévszázadokkalezelőttiélete,életmódjának
számunkra néha indokolatlan váltásai. a kérdéseinkbe egyúttal belefogalmazzuk
nagyon rövidenezeneseményeket,mivelazokat részletesenolvashatjákanagy-féle
kötetmegfelelőlapjainvagyazinterneten.

a családkorábbinevénekemlítésenemzerdahelyi, hanembikchei volt.ugyanis
1419előttaFejérmegyeibicskeéskörnyékénélt,birtokoltekiterjedtnépességűfamí-
lia.azerdahelyicsaládlevéltárábantalálhatóegy1350-benkeltokirat,amelybensze-
repelegybykcheiPéterbánésnővére,Katalinasszony,4 azonbannembiztos,hogyaz

1 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal XII. Pest,1865,
354–360.p.

2 szerémi (a keresztnév hiányzik): A Szerdahelyi család levéltárából. Történeti Tár, 1890,
539–550.p.

3 https://archives.hungaricana.hu/en/charters/search/results/?list=eyjxdWvyesi6iCjXskv
MPshcilplcmrhaGvseWkgy3nhbFx1MdblMWQgKFegMjc5KvwiKsj9&page=1&per_page=50

4 https://archives.hungaricana.hu/en/charters/43828/?list=eyjxdWvyesi6iCjXskvMPshc
ilplcmrhaGvseWkgy3nhbFx1MdblMWQgKFegMjc5KvwiKsj9
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őőseikrevonatkozikezenfennmaradtírás.amaibicskevárosnevénekelsőemlítése
1270/1279-benmégszinténbykche,amelyaz1256-banemlítettbyccheynemzetség-
névbőlszármazik.5 anévalakbanegy,arégimagyarnyelvbenelőfordulóhangtanijelen-
séggelvandolgunk,amelybenak ésacs hangokközötthangátvetés(metatézis)tör-
tént.6 nagyivánaztírjaróluk,hogy:„acsaládtörzseistvándebichke...1419-bencsere
adománybankaptanyitramegyébenzerdahelyt,acsaládistb.jószágokkal.”acsalád
ezek után vette föl a zerdahelyi nevet. azt azonban nem említi, hogy mely
családdal/családokkaltörténtezabirtokcsere,saztsem,hogyannakmivoltazoka,
hogyabikcseiekegyészakabbralévő,viszonylagtávolimegyébetelepedtekát.sajnos
amegmaradtCsaládilevéltárukirataisemadnakerreválasztszámunkra.azonbanfel-
tételezzük,hogymárkorábbaniskellettrendelkezniükvalamifélerokonivagycsaládi
kötelékkelazújlakóhelyükön,haviszonylaggyorsanbetudtakrendezkedni,alkalmaz-
kodni,azottaniszokásokatfelvenni,éskiépíteniakapcsolatokatazottélőnemesicsa-
ládokkal. ez utóbbit épp a beházasodási körük bizonyítja a legjobban (Pogrányi,
Családi,Gyepes~Gyöpöscsaládokstb.).

amásikhasonlóanmegválaszolatlankérdésmindamainapigasomogymegyeibir-
tokaikkalkapcsolatos.ugyanisevármegyébennyolc-tízterületenvoltakfalvaik,szőlők,
kúriák, amelyeket nem tudni, hogy kiknekésmiért adtakel. Csupánebirtokrészek
körülipereskedésekre,egyezségekre,igazságtalanelfoglalásokra,elzálogosításrautal-
naknagyivánsorai.1500körülasomogymegyeijavakrólazadatokmegszakadnak.
nemtudjuk,hogypontosankiklettekazújbirtokosok,pedigolyan,maisismerttele-
pülésekvannakköztük,mintzákány,Gyékényes,amelyek1489-benmégzerdahelyi
istvántulajdonábanvoltak.1476-banpedigméga„szerdahelyiimrefiakbírtákzálog-
ban”arégikastélytzákányban–afalutörténeteszerint.azinternetenfelsoroltbirto-
kosváltásokeléggékövethetetlenek.7 aziskérdés,hogynyitramegyébőlhogyantudták
ezeket igazgatni, az adót, a terményt beszedni, és elszállíttatni somogyból
szerdahelyre.az1419-eselköltözésükutánugyanismajdszázévigmégövéikvoltakaz
említettfalvak,illetveazokbizonyosrészei.

aharmadikmegválaszolatlankérdésaz,hogyamennyibena15.századelejéntele-
pültekát(nyitra)szerdahelyre,akkorhogyanlehetségesaz,hogyacsaládilevéltáruk-
ban 1274-től találhatók „egy” zerdahelyi családdal kapcsolatos dokumentumok.
ezeketnem tudjukpontosanösszefüggésbehozni a címbenemlített családdal több
oknálfogvasem.ugyanisafennmaradtokiratokmindlatinnyelvűek,amelyekbenaz
említett férfiak „dezerdahel” utótaggal szerepelneka keresztnevükután. a13–14.
századbanezekbizonyáranemcsaládnevekvoltak,csupánazilletőklakhelyét/birtok-
helyétjelölhették.valószínűlegcsupánavéletlennévegyezésmiattkerültekezendoku-
mentumokacsaládlevéltárába.(Talánalegfigyelemreméltóbbadataz,amely1368.

5 KissLajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára I. budapest,akadémiaiKiadó,1988,211–
212.p.

6 akéthanghelyetcserélt, részbenejtéskönnyítésokából, részbenazanalógiamiatt. ilyen
szavainkpéldául:fekcse>fecske,kekcse>kecske,szökcse>szöcskestb.

7 Újbirtokosként többcsaládneve isszámításba jöhet:dombai,zákányi,Marczali,báthori
stb.
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április 26-ára keltezett. ebben írják le, hogy a szent György-templom kegyurai a
zerdahelyiek, sacsalád tagjainkívül,azőhozzájárulásuknélkülodamásokatnem
temethetnek.)

1419.április20-ánanyitraikáptalan jelentetteazuralkodónak,hogyszerdahely
várábaésahozzátartozóbirtokokbaellentmondásnélkülbeiktattákbikche-iLászlót,
Pált ésPétert. azoklevélmagyartartalmikivonata(regesta)szerint:László,János, Pál,
Jakab ésPéter.8 Tehátacsaládekkortelepedettlenyitravármegyében,smégarégi
családnevükönemlítikőket.ebbőltudhatjukmegalegelsőkéntleírtötősüknevét.

számomraafentinkívülazelsőbiztosadat,amelyetfelleltemvelükkapcsolatban,
1437-bőlkeltezett(lásd:pársorrallejjebb).Tehátkörülbelülhúszévvelkésőbbi,mint
ahogyazáttelepülésükmegtörtént.

atovábbiakbanazerdahelyicsaláddalkapcsolatos,acímbenmegadottkiegészíté-
seimetamáremlítettnagyiván-félegenealógiáhozakövetkeződokumentumokalap-
jánkívánommegtenniésbemutatni:

a zerdahelyi család levéltára9 1248–1525-ig; a már idézett Történelmi Tárból
zerdahelyiMihálykiadásifeljegyzései(évszámnélkül);azerdahelyiekközöttipereske-
désjegyzőkönyve(1599);zerdahelyijánosvégrendelete(1604)észerdahelyiMihály
végrendelete1615-ből.

atovábbiakbanigyekszemidőrendbenbemutatniésfölsorolniacsaládegyesemlí-
tetttagjait,shalehet,akkorazokatbeilleszteniaközöltcsaládfába.azemlítetteknevé-
nél egy-egy leírt eseményt röviden ismertetni, amennyiben erre találtam utalást.
(néhányévszámnálazújonnanmegjelentkeresztnevekmiattazismétlődéseketnem
lehetettelkerülnöm.azerdahelyicsaládnevetatovábbiakbanZ-vel,vagyhanéhaúgy
írtákát,akkorSz-szelrövidítem.)

1437: zerdahel-i (ez a származási hely jelölése) Literatus György felesége Ilona
asszony.ezazilonaanéhaizerdahelyiTamás fiának,Mihálynak ésZsuzsanna nevű
feleségénekaleánya.(zsuzsannazentandrás-iorrosjakablányavolt.)apozsonyikáp-
talanáltalkiállítottoklevélbenfiaik:László, Mihály, Péter ésPál, leányaikpedigIlona
ésZsuzsanna.

1448:néhaiz.László édestestvérének, Jakabnak a fiaiLászló ésJános.nekikcsa-
ládinézeteltérésükvoltz.Péter, János,valamintezutóbbinakBenedek ésmás nevű
fiaiközött.(amásnevűnélnincsfelsorolás.ezekszerintjánosnakmárfelnőttkorúfiai
voltak.TalánTamás,László ésjakabtestvéreklehettek.

1462:sz.Farkas János (kettőskeresztnév)maga, felesége, testvéresennek fiai
nevébentiltakozott,mertsz.Mihály egyesbirtokaitelfoglalta (kár,hogyaszemélyek
nevétnempontosítottákazírásban).

ugyanebben az évben z.Farcas dictus János, szülei és fia,Ágoston tiltakoznak,
mivel z. Mihály a birtokon várat épített, s az ő birtokrészeiket is hozzácsatolta.

8 http://regesta.mi.btk.mta.hu/a-i%20a%20Magyar%20országos%20Levéltárban%
20őrzött%20iratokról%20készült%20regeszták/a-i-10%20diplomatikai%20Levéltár/
zerdahelyi/index.html#regeszta-398291-a-i-10%200000%208186.jpg

9 https://archives.hungaricana.hu/en/charters/search/results/?list=eyjxdWvyesi6iCjXskv
MPshcilplcmrhaGvseWkgy3nhbFx1MdblMWQgKFegMjc5KvwiKsj9&page=1&per_page=50
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Problémásavárépítésénekakérdése.ugyanisegyrésztmár1419-benistörténtróla
említés,másrésztpedigcsakkésőbbkaptakerreengedélyt(lásdpársorral lejjebb!).
elképzelhető, hogy inkább a régi kúria megerősítéséről, átalakításáról van itt szó.
KülönbenMihályhasonlóanagresszívviselkedésévelkésőbbistalálkozunk.

1465:valószínűlegakorábbanemlítettLászlóneveittújraolvasható.
szinténezenévbenMátyáskirálymegengediz.MihályésFrank(o) testvéreknek,

hogyszerdahelyenazeddigi„castellum”helyettfalakkal,árokkalésegyébmódonmeg-
erősítettváratépíthetnek.Frankónevévelcsakebbenazévbentalálkozunk.ezenvár
későbbisszerepelacsaládtörténetébenmintvitatárgya.afalu-éscsaládtörténetsze-
rintaPodmaniczky fivérek rohamoztákmegakúriáikat,ezértkérikvédekezésülegy
komolyabb vár építésének lehetőségét. állítólag azonban ekkor csupán egy torony
készültelbelőle.

1466,1469 és1472:azelsőévbensz.jános,amásodikbansz.jakabfiai,László
ésjános,aharmadikbansz.FarkasLászlóésjánospereskednekMihályésImre újabb
hatalmaskodásaésterületfoglalásaellen.

1478: az ekkor íródott oklevélből tudjuk meg, hogy Mihály feleségének a neve
Margit asszony.

1499:Mihályekkormárnemélt,mivelafeleségét,Margitotmintözvegyetemlítik.
ebbenazévbenolvashatjukafiuk,Tóbiás nevételőszörazokiratokban.

az1500.évtőlmegszaporodnakazerdahelyicsaláddalkapcsolatosanfennmaradt
nevek,adatok,évszámok,viselttisztségeikleírásai.ebbőlkövetkezik,hogyanők(fele-
ségek, lányok) nevét is mindinkább rögzítették, pontosították a férfiaké mellett. a
házasságok révén olyan, főként nyitramegyei vagy az ahhoz közeleső barsmegyei
nemescsaládokisbekerülnekatovábbileírásunkba,mint:Családi,aszúpatakiHencz,
Germendy,silyenkornéhányszóvalkiegészítjükazerdahelyicsaládtörténetet.

1504: sz.Benedek nyitra várnagya lesz, aki egyúttal amegye alispáni tisztét is
ellátja.agenealógusoktőlevezetikle„biztosan”atovábbiakbanazerdahelyicsalád
nemzedékrendjét.

ugyanebbenazévbenemlítikTóbiástelőszörmintnősembert.afeleségeCsaládi
(Chaladi) Péter özvegye, Ilona asszony. (nagy iván iii. kötetében a hölgy neve:
„Germendyeleonóra,kiutóbbz.Tóbiásnő”–valószínűlegittTóbiásmásodikházassá-
gáról van már szó.) a Családi/y család a szerdahellyel szomszédos faluról,
Családkáról10 vette a nevét, amelynek egy része a zerdahelyiek birtoka volt. a férj,
Tóbiásnevétnemjelenítikmeganemzedékrenditáblák.

1514:sz.i.György feleségeCsaládiPéterleánya,Anna.(elsőemlítés:1508.)ezzel
aházassággaltovábbnőakét,márrokonfamíliaköztikapcsolat.

1521–22:sz.benedekfiaitolvashatjukkétoklevélben:Pál, Péter, Márton,11 saz
előbbírtGyörgy.(PéterésMártonnevévelmáscsaládiforrásokbannemtalálkozunk.)

10 Családka(régenCsalád)falucskanyitraszerdahelytőldélre.szlovákneve:Čeľadince.Kiss:i.
m.i.,303.p.

11 1563:z.MártonfeleségeÚjfalussyKata.
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1524: Családi Ferenc leánya, dorottya, aszúpataki Hencz benedek özvegye.
(Másodikférje:Kis-KöröskényiMihály.)TalánőazaDorkó asszony,akirőlmajdakésőb-
biekben a második végrendeletben lesz szó, tőle is örököltek a halála után a
zerdahelyiek. abizonytalanságotazokozza, hogyott viszont zerdahelÿdorkónéven
szerepel.ilyennevűhölgyazonbannincsacsaládfán,lehetséges,hogyanévelőtagja
csupánalakhelyétjelöltemeg,nemavalódicsaládnevét.

ugyanezenévbenkeltokmánybólismerjükmegz.GyörgyésCsaládiannaakkorélt
gyermekeinekanevétis:András ésErzsébet.

ezennelmegszakadnakacsalád levéltárábólközöltokiratok.névszerintez idáig
nemszerepeltekanagyiván-félekötetbenszereplőkövetkezőutódokbenedekgyer-
mekeiközül:sebestyén,Margitésbora.

akövetkezőszemélyek,adatok,eseményekmáraTörténelmiTárbanközöltközle-
ményekbőlbővítik továbba család történetét. időbennagyotugrunkelőre,1599-re.
addigraazeddigemlítettszemélyeknagyrészeelhunyt,gyermekeik,unokáikkövetkez-
nekasorban,sakörülbelülháromgenerációnyihiánytnemlehetségessemévszámok-
kal,semacsaládfánvégigvezetni,kiegészíteni.

nyitrán kelt1599. szeptember10-énegypereskedési jegyzőkönyv,12 amelybena
családegyesérintetttagjaiszerepelnek.apervalódiokanemderülkiadokumentum-
ból.ÚjraegyMihály nevűcsaládtagellenprotestálarokonAndrás ésfia,Tóbiás, aki
nemrégérkezetthazaerdélyországból.ezaTóbiásvalószínűlegaz1504-benmáremlí-
tett Tóbiás unokája vagy unokaöccse lehetett. van egy bátyja, Ferenc, aki ekkor
erdélybentartózkodott.Különbenacsaládbólnégyfőkatonáskodotterdélyben.amár
előzőlegemlítettkétfivérenkívülJános öccse,György,valamintMihályöccse,szintén
György. (apró érdekesség, hogy a jegyzőkönyvbe bekerült az akkori szerdahelyi pap
neveis:Paulussaffarowicz.)

a következő közölt dokumentum zerdahelyi János végrendelete, amely 1604.
november7-én íródott.13 ebbőlnéhányújabbcsaládtaggalbővíthetjükazeddigieket.
Többalkalommalemlítiegynagyonközeli,kedveltrokonát,„szegénysz.István uram”-
at,akiajelzőbőlítélvemárelhalálozott.azévszámokalapjánúgyjönki,hogyi.György
ésCsaládiannaegyikfiatalabbfialehetett,bárnagyivánnálenneknemlelnianyomát,
mintahogyjánosnaksem.aggódvaszólistvánméghajadonlányainaktovábbisorsá-
ról,sajnosneveknélkül.azidősebbTóbiástiselhaltkéntírjale.jánosmásodikfelesé-
ge14 amárelhunytjókúthyMiklóslányavolt,akiekkormárszinténnemélt,csupánaz
anyósa.őkKomárommegyeibirtokosokvoltak.egyöccsérőlír,afeljebbmáremlített
Györgyről,aki„erdélybenelveszett”.Lánytestvéreitúgyemlíti,hogyhúgaim,kikközül
csakegyetnevezmeg.z.Zsuzsanna15 zékel(székely)ádámfeleségevolt,snekikvolt
egy„fiacskájuk”.végrendeletébenatöbbirokonátegyszóvalsememlíti,ezérttovábbi
kapcsolatokatnemtudunkkiépíteni.atestamentumánaktanúi(12fő)közöttviszont

12 szerémi:i.m.,543.p.
13 szerémi:i.m.,541.p.
14 elsőfeleségenyárÿLajostestvérevolt,ugyanisasógorátemlítiatestamentumban.
15 zsuzsannamásodikférjevásárdyFerencvolt.
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szerepel három távoli rokon is: johannes elefántÿ senior, Laurentius elefántÿ és
johanneselefántÿjunior.amárkorábbanemlítettz.Ferencfiának,andrásnakvolta
feleségeElefánty Ilona,16 kinekacsaládjaKálmánkirály17 idejétőlszámítnyitramegyei
birtokosnak.egynagyontávolirokonaolvashatómégaszövegben:Pogrányijános.a
nagyapjalánytestvérének,MargitnakaférjePogrányiMihályvolt,inneneredarokoni
kapcsolat.z. jános–shasonlóanacsaládmindentagja–evangélikusvallásúvolt,
ezértavégrendeletébenmegemlékezikaszerdahelyiprédikátorrólis(névnélkül)mint
örökösről.

akövetkező,családilevéltárbanfennmaradtemlékz.Mihálynak,nyitravármegye
alispánjának (említés: 1589–1620) saját kezű feljegyzéseit tartalmazza arról, hogy
családtagjaiközülkiknekésmilyenalkalommaladottbizonyosösszegeket.ezamemo-
riale(emlékeztetőfeljegyzés)keltezésnélküli,ígyújranehézségbeütközikazittemlített
személyekcsaládfárahelyezése.Körülbelülnégy-ötévetölelföl,azegyestételekalatt
pontosanösszesítve,hogyéventehányaranyforintésdénárértékettesznekkietéte-
lek.bevezetőjébenaztírja,hogymindezeketabátyjának,Pálnakmégazéletébenadta,
majdannakhalálautánafeleségénekésgyermekeinek.ebbenszerepelneksokadal-
mak,azazvásárok(Tapolcsány,Privigye),pozsonyiutazás,vásárlások(különbözőruha-
darabok,anyagok,fűszerekstb.),valamintazunokahúgamenyegzője,amelyrearuhá-
katbécsbenvásároltamegneki.valószínűlegezPálhalálautántörténhetettmár,mert
Mihály fizeti a szakácsokat, a hegedűsöket, a trombitásokat is. Pál feleségét nagy-
váthy Katának18 hívták. Családja többmegyében birtokolt: vas, Komárom, szatmár,
Trencsén–nemtudjuk,hogyafeleségmelyikágbólszármazott.anaplóbólPálnégy
gyermekénekanevét ismerjükmeg.szeretnémezeketabbanazalakban fölsorolni,
ahogyMihálynagybátyjukemlítetteőket:Suska, Gyurkó, Andráskó ésaférjhezment
Annók asszony.Közülükcsakkettőszerepelnagyivánkötetében,viszontottolvasha-
tunkegyistvánról,akibiztosannemPálgyermekevolt,hiszMihályírtvolnaróla.

végülugyanezenz.MihályvégrendeleteolvashatóaTörténelmiTárbanátírásban,
ez 1615-ben kelt. nyitra vármegye viceispánja volt, s egyben nádori ítélőmester.
Testamentumanagyonkörülményesenvanmegfogalmazva,nehézegymásmelléillesz-
teniidőbenéssorrendbenabenneszereplősokszemélynevet.ráadásulmindenférfi
„uram,uramöcsém”,mindennő„húgom”köznévvelvanemlítve,ezáltalarokonikap-
csolatoknemderülnekkipontosanmindigaszövegből.azalispánkétszerházasodott
meg.elsőfeleségeKoronthály N.amásodikpedigNyáry N.volt(egyikneksemtudjuk
megakeresztnevét.)azelsőfeleségénekemlítiafiútestvéreit(azazasógorait):istván
ésGábor19 –ezutóbbiazidőbenhalálozhatottel,mertgyermekeitárvakéntírjale.a
második feleségének pedig csak az anyját ismerjük meg: nyáry Magdolna asszony
névalakban.Mihálynagyonsokszoríregyetlengyermekéről,Mihókról,akitmindvégig

16 ilonaapja:elefántyPétervolt.
17 Kálmán(Könyves)1095–1116.
18 nagyi.:i.m.,viii.,1861,95.p.
19 nagyi.:i.m.,vi.,1860,372.p.anyáricsaládnálnemtalálniakapcsolatotazerdahelyicsa-

láddal.
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ebben a becézett névalakban említ. szintemegható, hogy apaként, férfiemberként
milyenaggodalommalgondoskodikMihókról, annak további sorsáróléséletéről.azt
kériatutoraitól,hogyfiátegyütttaníttassákamárelhaltPálbátyjaandrásnevűfiával,
tehátakétifjúkörülbelülazonoskorúésmégigenfiatallehetett.Kéri,hogyhalálaután
majdaszerdahelyitemplombantemessékelakétfeleségeközé.

nemszeretnénkeltérniacímbenmegadotttémától,ezértnemsoroljukföl,hogykik
ésmit örököltek tőle (birtokok, ékszerek,pénzösszegek, ruhaneműkstb.), csupána
családtagokésarokonoknevére,azoknakakapcsolatairafigyelünkatovábbiakban.
bátyjaavégakaratírásakormárnemélt,afelesége,akitMihály„ángyomnak”(!)nevez,
még nincs egy esztendeje, hogy szintén elhunyt. egy öccsét említi, Györgyöt, aki
„erdélyben elvesze” – a szókapcsolat többször előfordul a dokumentumokban,már
korábbanisolvashattukjánostestamentumában1604-ben.nemtudnibiztosan,hogy
egyavagykétkülönbözőszemélyrőlvan-eszó.azonbanazévszámokésarokonikap-
csolatokalapjánvalószínűsíthetjük,hogycsupánvéletlenülegyezettakét férfirokon
neve.akövetkezőkbenanévszerintmegnemnevezetthúgairólszól.előszörazokat
emeljük ki, akik vér szerinti testvérei voltak. ekkor még élt Teorek Györgyné20

(Fruzsina).Háromgyermekérőlszól:siga,nlány(későbbMéreyjánosné)ésahajadon
Treska.amásikhúg,Symonÿ Jánosné (jusztina)mármeghalt.nekikétárvagyermeke
volt, egy fiú, amásikat csak „gyermekként”olvashatjuk, tehát semanemét, sema
nevétnemismerjükmeg.abarsmegyeisimonyinevűsógoránakmegtudjukatestvére
nevétisaszövegből,mivelőisörökölt.ritkakeresztnevetkapott,Moyses. (azapjukat
isMózesnekhívták.)aharmadikhúgzsuzsavolt,férjevásárdyFerenc.bizonyáranem
éltekmár,mivelcsupánasógorarokonaiközülemlítkettőtis:Vásárdy Mihályt, annak
fiait ésGyörgyöt.21 Kiemeli,hogyreájuknemhagysemmitsem,mivelsohakedvétnem
keresték,ésnemhallgattakaszavára.elánytestvérének,zsuzsannánaknemlehettek
utódai,ugyanisnemteszrácélzástsem.

ezekutánkövetkezzenekazoka„húgai”,akikmártávolabbirokonokvoltak,azon-
ban bizonyára fiatalabbak voltak őnála, ha így említi a nevüket. egyikük „Leffánthy
Imréné (elefánthy)húgomasszony,akinekegyhajadonleányavan,suska.amásikuk
Abaffÿ Györgyné, nekiszinténegy leányavan.aharmadikpedigUyffalussÿ Istvánné,
kinekszinténvangyermeke.ezutóbbicsaláddalazerdahelyieknekrégótaéstöbbszö-
rösvoltakapcsolatuk.Márton22 feleségeÚjfalussyKatavolt(1563),akésőbbemlíten-
dőunokaöcsGábornakpedigÚjfalussyzsuzsa(1620körüliadat).bekerültavégren-
deletbeegyÚjfalussyandrásésjános23 is,viszontaztnemtudjukmeg,hogyazelőzők-
kelmilyenkapcsolatbanálltak.

20 Más források szerint 1550körülKereskényiGyörgyné, aki az első férje lehetett. ugyanis
Köreskényi Farkasra–akiGyörgy testvére lehetett–örökségül készpénzthagyott (anév
írásaváltozó).

21 avásárdykihaltnyitramegyeicsalád.
22 errőlaMártonrólcsakazÚjfalussycsaládnemzedékrendjénolvashatunk.nagyi.:i.m.,Xi.

1865,379.p.
23 anevekírásaeltérő:Wjffalusy,uyfalussÿstb.
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(rokonaimellettfelsorolja,hogyhűjobbágyaiközülkiknekmithagyörökül.Megkell
jegyezni,hogyvelükszemben isnagyonbőkezűvolt.Kikellemelni,hogy tekintélyes
összeggel támogatta a falu prédikátorát, iskolamesterét, s a templomot, amelynek
évenkéntifelújítására,építésérekülöngondolt.)

néhányszemélytmégbizonytalanabbulsikerülelhelyeznünkazerdahelyicsalád-
ban.ezekközétartozikazazIstván,akirőlmindkétfiútestvér,jánosésMihályisnagy
tisztelettelemlékezikmegavégakaratában.1604-benmárnemélt,hiszenjános,akor
szokásánakmegfelelően, „szegény” jelzővel illeti. vélhetően a nagybátyjuk lehetett,
hiszkétgyermekérőlismegemlékeznek:István ésGábor.éppezutóbbibóllehetkiszá-
mítani,hogynálukidősebblehetett,hiszGábor„uramöcsém”-kéntolvasható.Gábor
unokatestvérüknekisélegyifjabbGábornevűfia,akinekmártöbbgyermekevan.24 ez
azistvánésleszármazottaiseholnemtalálhatóakacsaládfán,sazistvánnévgyako-
riságamiattnéhamégaztisnehézeldönteni,hogymelyikszemélyrőlesikszó.(azbiz-
tos,hogynemaz1489-bensomogybanbirtokoltistvánrólvanszó,hiszazmárnagyon
rég elhalálozhatott.) a másik bizonytalan, de közeli rokon a korábban is említett
zerdahelyiDorkó asszony,akitőlföldeketörököltek.MindeztMihályGyurkónevűispán-
járahagyta.25

azerdahelyicsaládnemzedékrenditáblájátazittfelsoroltbizonytalanságokmiatt
utólaglehetetlenrekonstruálni.ezértistörekedtünkarra,hogylegalábbavalamikorélt
családtagok és rokonok nevét szinte csokorba szedve megörökítsük az utókornak.
Többokaisvanennekazemlítettbizonytalanságnak.egyrésztaz,hogyegy-egycsalád-
tagnak általában több gyermeke született, s köztük már nagy volt a korkülönbség.
Másrészt:amígalányokatnagyonfiatalon,12–16éveskorbankiházasították,addiga
fiúk–a leírásszerint–csakhuszadikévükután letteknagykorúak.addig tanultak,
semmifélebirtokfölöttnemrendelkezhettek,házasságraiscsakezutángondolhattak.

Havégigolvassukazittemlítettdokumentumokat,akkorföltűnik,hogyazerdahelyi
családbana16.századbanszokásosneveketkaptákafiúgyermekek,emiattnagyon
sokazismétlődőkeresztnév.ezalólcsupánágostonésakétTóbiáskivétel,akiknek
viszont nagyon ritka nevet választottak a szüleik. Ha az itt olvasható családneveket
tesszükavizsgálódásunkközéppontjába,akkormegállapíthatjuk,hogymindenrokon
nemescsaládmagyarnevetviselt,sazáltalábanavalamikoribirtokközpontjuk -i kép-
zősalakjábólszármazott.viszonthakigyűjtenénkavégrendeletekbenfelsoroltjobbá-
gyok,szolgák,cselédeknevét,akkorkitűnne,hogynéhánykivétellelazokmindegyike
szláv(szlovák,lengyel)családnév,keresztnévvagybecenév.

végülamásodiktestamentumbólegynagyonérdekesésritkaesetetkellkiemel-
nünk.aztírjaMihály,hogyazsámbokréten26 lakóHrusóczÿGyörgyuramházábanlakik
„a”képíró,akirőlatovábbiakbangondoskodnikell.nemisgondoltukvolna,hogya16–

24 Más,későbbiforrásokszerintistvánözvegyeamadéKatalin(1618).ifjabbGáborfia:istván,
lányapediganna,akinekférjetőkésujfalusiÚjfalussyistván.

25 az eset érdekessége, hogymindegyiknek a szlovák nevét írta le: dworcsinska kopanicza
(föld),Pawelkostrikopanicza(egyholdnyiföldrész)ésKosutowskÿLazmellettegyrétecske.

26 nagyzsámbokrétfalunagytapolcsánytólészakkeletre.
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17.századbanéltalispánolyanhiúemberlettvolna,hogyáldozarra,hogymegörökít-
tesse magát, pontosabban életnagyságú arcképét egy festővel. Természetesen az
anyagi helyzete megengedte, hogy ezt megtegye. ezt a festményt a nemzeti
Portrétárban őrzik,mérete körülbelül 67 x 85 cm.27 az ismeretlen nevű (ugyanis a
nevét nem jegyezték föl) festő arra törekedett, hogy minél hűbben adja vissza
zerdahelyiMihályarcátésruházatát.azelkészültképaljánakétkézfejkidolgozása
viszontmárelnagyolt.szerémi,adokumentumközlőjeészrevette,ésnagyontalálóan
megjegyezte,hogytalánéppenazaruhavanrajta,amelyet„Leffántÿimrénéhúgom
asszony...hajadonleányának”,suskánakhagyottörökül.ahogyírjaaz552.lapon:ez
egyfeketebársony,prémezett„nyárikissuba”,amelynek„azeleifeketegubás[für-
tösreszőtt]bársony.”

zerdahelyiMihály1615-bennagybetegenkészíttetteelavégakaratát.Mintutólag
megtudjuk,kigyógyultesúlyosbetegségéből,sfölépüléseutánmégévekig,nagyiván
szerint1620-ig(talánekkorhaltmeg?)„közpályánműködött”.

anyitraszerdahelyizerdahelyicsaládezutánélttagjaival,életükkel,viselttisztsége-
ikkel,rokonaikkal1615utánazáltalamhivatkozottnagyiván-félekötetbentaláltováb-
biadatokatazolvasó.

27 https://www.google.hu/search?hl=hu&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=703&ei=
eo2HWrzpFiGiwaL50aHgCQ&q=zerdahelyi+Mih%C3%a1ly&oq=zerdahelyi+Mih%C3%a1ly&
gs_l=img.3...2423.8255.0.9467.19.8.0.11.11.0.120.591.5j1.6.0....0...1ac.1.64.img..2.10.
692.0..0j0i19k1j0i10i19k1j0i24k1.0.y1ka_rFQs5a#imgrc=wzFse32l4u8noM:
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anGyaL béLa
adatokaszlovákiaimagyarokcsehországi
deportálásánaktörténetéhez,1946–1949

(1.rész)

acsehországideportálásoktörténetekiemelthelyetfoglalelaszlovákiaimagyaroktörté-
nelmiemlékezetébenésatörténetírásábanegyaránt.amásodikvilágháborútkövetően,az
újjáalakult Csehszlovákiát szláv nemzetállamként felépíteni akaró törekvések jegyében
számosmagyarellenesintézkedésthoztak,leginkábbazonbanacsehországikényszerköz-
munkárahurcolásnakafájóemlékeélmaisaszlovákiaimagyarokemlékezetében.

aszocializmus időszakában tabukéntkezeltéka témát, ígyahivatalos történetírás
aligtettemlítéstamagyaroktízezreitévekigközmunkára,csehországikényszerlakhelyre
kötelezőjogszabályokrólésintézkedésekről,adeportálásokatkizárólagmunkaerő-tobor-
záskéntbeállítva.1 amagyartörténetírásbajanicsKálmán–előszörnyugatonmegjelent
–könyve2 emeltebeatémát.aszerzőelsősorbanakorabelisajtóra,hivataloskiadvá-
nyokra, valamint saját emlékeire támaszkodvamutatta be a jogfosztottság időszakát.
Tőleszármazikahontalanságéveikifejezés,ilyenmódonnevetadvaazidőszaknak.

arendszerváltásutánKarelKaplankönyve3 jelentettfordulatotacsehtörténetírás-
ban,akielsősorbanlevéltáriadatokfeldolgozásávalobjektívenszámoltbeamásodik
világháborúutánitörténésekről,szakítvaazaddigietnocentrikuséskommunistaszem-
lélettel.nagyívűmunkájábanazonbanamagyarokdeportálásacsupánegymozzanat
azeseményekláncolatában,aszlávnemzetállamépítésénektöbbévesfolyamatában.
aszakmaikörökbenisaligismertjúliusbalážnakaprágaiKárolyegyetemen1991-ben
készítettkandidátusidisszertációja,4 amelybenaszlovákiaimagyarságmásodikvilág-

1 arendszerváltásigmegjelentmunkákközülakiemelkedikzvara,juraj:Maďarská menšina
na Slovensku po roku 1945. bratislava,1969.

2 KétnyugatikiadásutánMagyarországon1989-benjelentmegelőszörillyésGyulaelőszavá-
val.janicsKálmán:A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világhá-
ború után 1945–1948. [budapest],HunniaKiadóKft,1989.

3 azelsőmagyarnyelvűkiadásaamagyarkisebbségetérintő fejezetkibővítettváltozatával
jelent meg a pozsonyi Kalligram Könyvkiadónál. Kaplan, Karel: Csehszlovákia igazi arca
1945–1948. Pozsony,1993.

4 baláž, július: Maďarská otázka v  prvom desaťročí povojnového Československa (1945-
1954). Praha, 1991. Munkáját a szerző bocsátotta rendelkezésemre, amiért ezúton is
köszönetetmondok.

Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja

TanulmányokDokumenTumok



háborútkövetőelsőtízévénekúttörőjellegűésalaposlevéltárikutatásokratámaszko-
dó,nemzetiéspolitikaielfogultságtólmentesfeldolgozásátadta.

amúltszázadkilencveneséveinekelejénamagyarországiésszlovákiaimagyartörté-
netírás elsősorban az oral history, a naplók, amemoárirodalom eszközeivel igyekezett
objektívképetadniakisebbségimagyarságotért,máighatótraumáról.5 interjúk,naplók,
visszaemlékezések,aszlovákiaimagyarságközösségiemlékezetétföltérképezőmunkák,
valamintezekbőlválogatott,összefoglalókiadványokamainapigjelennekmegatémáról.6

azelsőmagyarnyelvűtudományosmonográfiaadeportálásokrólvadkertyKatalin
tollábóljelentmeg,amelynekfüggelékerövidválogatástistartalmazatémáhozkap-
csolódó levéltáridokumentumokból.7 a rendszerváltásutánaszlovák történészek is
részletesebb,levéltárikutatásokratámaszkodómunkákkaljelentkeztek,8 ésegykismo-
nográfia isnapvilágot látottatémáról,amelybenŠtefanŠutaj többévtizedeskutató-
munkájánakeredményeitfoglaltaössze.9 alegutóbbimásfélévtizedbenmegjelent,az
időszakotfeldolgozómunkákközülkiemelkednekPopélyárpádnakakorszakkronolo-
gikusösszefoglalásávalésavonatkozóforrásokfeltárásávalésközreadásávalkapcso-
latosmunkái.10

azutóbbiévtizedekbenlátványoselőrelépéstörténtabbanazirányban,hogyaszak-
maiközönségésaszélesebbolvasóközönségegyarántmegismerhesseadeportálások
hiteles történetét,ésazeseményeketelhelyezzékamásodikvilágháborúutániévek

5 Molnárimre–vargaKálmán:Hazahúzott a szülőföld… budapest,1992.;zalabaizsigmond
(szerk.):Magyar Jeremiád. Visszaemlékezések, versek, dokumentumok a deportálásról és a
kitelepítésről, 1946–1948. Pozsony, 1995.; Tóth László (szerk.): „Hívebb emlékezésül…”
Pozsony,1995.;szarkaLászló(szerk.):A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlé-
kezete 1945–1948. Komárom,2003.

6 TóthLászló(szerk.):Hontalanok. Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez
1945–1948/1949. Pozsony,2014.acsehországideportálástraumájamégmaiissokadat-
közlőemlékezetébenélénkenél,ennekpéldájakéntemlítem,hogy2017-benahelyiGútatv
munkatársaivalegydokumentumfilmetkészítettünk70 éve történt. A csehországi deportá-
lások Gútán címmel,amelybenötidősembervallazátélteseményekről.https://www.you-
tube.com/watch?v=jMGGyuGuLp4

7 vadkertyKatalin:A deportálások. A szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája
1945–1948 között. Pozsony,1996.amunkábanzavarólaghat,hogyalevéltárijelzeteksok
esetbennemrendszerezettek,nemvisszakövethetők,aközöltdokumentumoknemkrono-
logikussorrendbenkövetikegymástésnincsenekmellékelvehozzájukismertetők.

8 bobák,ján:Maďarská otázka v Česko-Slovensku (1944–1948). Martin,1996.ŠtefanŠutaj
munkáinak magyar nyelvű fordításaiból egy összeállítás is megjelent, Šutaj, Štefan:
Magyarok Csehszlovákiában 1945–1948 között. Tanulmányok a beneši dekrétumokról, a
csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről. budapest,2008.

9 Šutaj,Štefan:Nútené presídlenie Maďarov do Čiech. Prešov,2005.
10 Popélyárpád:adalékokaszlovákiaimagyarságcsehországideportálásánaktörténetéhez.

Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/2.99–125.p.;Popélyárpád:A (cseh)szlovákiai
magyarság történeti kronológiája 1944–1992. somorja,2006.;Popélyárpád:Fél évszázad
kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. somorja,2014.
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nacionalista feszültségektől terhes, elsősorban edvard beneš11 köztársasági elnök
nevévelfémjelzettidőszakában.számoshelytörténetimunkaismegjelentarendszer-
váltás után, amely ennek a szomorú időszaknak egyes településekhez kapcsolódó
vonatkozásaitdolgozzaföl.12

azeseményekrőlkialakultképazonbanmégkorántsemmondhatóteljesnek,soka
hiányzórészlet.Csaknemazösszesemlített,a témát földolgozótörténelmimunkára
jellemző,hogyadeportáláseseményeit,aCsehszlovákiábanamásodikvilágháborút
követőévekbenzajlóhatalmastársadalmiváltozásokbólésbelpolitikaifolyamatokból
kiragadvaábrázolják.Hiányzikapolitikatörténetiháttérfölvázolása,amelyjelentősen
segítené az események föltárását, ugyanakkor a munkák többségénél a magyar
kisebbségetértsérelmekleírásárahelyezikahangsúlyt.az1945és1948közöttlezaj-
lott csehszlovák bel- és külpolitikai események eredményeként az ország a szovjet
blokk részévé vált, és létrejött a kommunista diktatúra. a csehszlovákiai magyar
kisebbségszerepeéshelyzeteezekbenafolyamatokbannincsmegfelelőenfeldolgoz-
va. a deportálások kvantitatívmutatói sem tisztázottakmegnyugtatómódon. a köz-
munkárarendeltekszámaéstársadalmirétegződése,adeportálásbanérintettszlová-
kiaiközségekmennyisége,acsehországitelepülésekterületieloszlása,aholamagyar
családok munkabeosztásra kerültek, nem megfelelőképpen föltárt.13 a több tízezer
deportált magyar számára a kényszerlakhelyként kijelölt Cseh- és Morvaországban
eltöltöttkétévesidőszakföltárása,leírásaisváratmégmagára.akisebbcsehországi
falvakban, majorokban, néhány családonként szétszórt magyarság élete, munkája,
küzdelmeahazatérésért,aszökéseikésaz1949elejénlezajlottvégsőhazatelepülés
sokrészletemáignemismert.

11 beneš,edvard (1884–1948)csehpolitikus.1918–1935közöttkülügyminiszter,1935és
1938közöttköztársaságielnök.amüncheniegyezményaláírásautánlemondtisztségéről
ésnyugatratávozik.1940–1945közöttmegalakítjaazemigránscsehszlovákkormányt,ő
maga mint köztársasági elnök működik tovább. 1945-ben hazatér, 1946-ban az
alkotmányozó nemzetgyűlés ismét köztársasági elnökké választja. 1948. február 25-én
kinevezi a nemzeti Front új kormányát, ám 1948májusában nem hajlandó aláírni az új
alkotmányt,és1948.június7-énlemondtisztségéről.

12 ateljességigényenélkülmegemlítemTánczosTibor:Ötven éve történt. A deportálás és a
kitelepítés története Nagymegyeren. dunaszerdahely–nagymegyer,1997.;angyalbéla:Gúta
1945–1949. dunaszerdahely, 1997.; borziné bódi irén: Szülőfalum Gömörfüge –
Deportálásom története. Deportálásom 50. évfordulójára. rimaszombat, 1996.; Pukkai
László:deportálásokaGalántaijárásból.inuő:Mátyusföld I. A Galántai járás társadalmi és
gazdasági változásai 1945–2000. Komárom–dunaszerdahely,2002,59–66.p.;danajka
Lajos:Mesélő utcák. Felsőszeli gyötrelmes évei a háború és a jogfosztottság idején 1940–
1950. Felsőszeli,2008.

13 adeportáltak számáraésazakció területi vetületére vonatkozóan többegymástól eltérő
levéltáriadatismert,aközöltadatok,dokumentumoksokesetbenhibáskvantitatívmutató-
kattartalmaznak.errePopélyárpádésŠtefanŠutajisfelhívtaafigyelmet.Popélyárpád:Fél
évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből.
somorja, 2014, 66–69. p.; Šutaj, Štefan:Nútené presídlenie Maďarov do Čiech. Prešov,
2005,66–72.p.
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azeseményekrészletesmegismerésétazalapkutatásokkiterjesztése,akapcsoló-
dó levéltáridokumentumok,számoshivatalés intézményeddigkevésbé ismert irat-
anyagának feltárásasegíthetielő.amásodikvilágháborútkövetőévekbenamagyar
kisebbségkérdéseCsehszlovákiábanrendkívülösszetettproblémavolt.alététmegha-
tározólegfontosabbdöntésekakülpolitikaterénanagyhatalmakszintjén,14 valaminta
magyar–csehszlovákkétoldalútárgyalásokonszülettek1945és1947között.Miután
Csehszlovákiának a nagyhatalmaknál nem sikerült elérnie, hogy az országban élő
németekhez hasonlóan egyoldalú kitelepítéssel véglegesenmegoldják amagyarkér-
dést,acsehszlovákvezetésaz1946.február27-énMagyarországgalmegkötöttlakos-
ságcsere-egyezménymielőbbivégrehajtásátszorgalmazta,valamintbelsőmegoldáso-
katkerestek,amagyarságországonbelüliszéttelepítéséhezésareszlovakizáció15 esz-
közéheznyúltak.

acsehországrészekbetörténtdeportálás,amagyarokközmunkárarendeléseszá-
mos csehszlovák hivatal hatáskörét érintette, és a helyzetet bonyolította az ország
aszimmetrikusállamjogiberendezkedése,hogyszlovákiakülöntörvényhozótestület-
tel, szlovák nemzeti Tanáccsal, valamint végrehajtó szervvel, a Megbízottak
Testületével(tkp.kormánnyal)rendelkezettezekbenazévekben,mígacsehországré-
szekben ilyen szervek nem voltak, csupán köztársasági szinten létezett kormány és
nemzetgyűlés.16 Tehát a szlovákiai magyarság problémája, annak egyes aspektusai
megjelentektöbbhelyi,szlovákiaiésországoshivatalműködésébenésazáltalater-
meltiratanyagbanis.Ígyvoltezadeportálásokesetébenis.17 amagyarlakosságelszál-
lításában,agyakorlativégrehajtásbannélkülözhetetlenszerepevoltakatonaságnak

14 ittelsősorbanaz1945nyaránlezajlottpotsdamikonferenciaésaz1946októberébenvéget
értpárizsibékekonferenciahatározataitkellkiemelni.

15 aszó„visszaszlovákosítást”jelent.azakciószervezőiazelmúltévszázadokalattelmagyaro-
sodottszlovákokönkéntesnekhirdetettvisszatérésétértettékalattaaszlováknemzethez.
Mivelareszlovakizáltmagyaroknakaztígérték,visszakapjákcsehszlovákállampolgárságu-
kat,mentesülnekavagyonelkobzásésakitelepítésalól,amegfélemlítettmagyarokközel
kétharmadajelentkezettreszlovakizációra.

16 a háború befejezését megelőzően az 1945 márciusában lezajlott moszkvai tárgyalások
soránszületettmegegyezésazújjáalakultCsehszlovákiábanazún.félföderatívállamiberen-
dezkedésről, a cseh–szlovák kapcsolatokúj rendszeréről, amelyet az ottmegfogalmazott
kormányprogrambanéstöbbelnökidekrétumbanisdeklaráltak.atárgyalásokonamoszk-
vaikommunistaemigrációésalondoniemigránskormányküldöttségeivettekrészt,később
csatlakozotthozzájukaszlováknemzetiTanácsküldöttségeis.aszlováknemzetiszervek
hatáskörétkésőbbkellettrögzíteni,pontosítani.ahatásköröktisztázásahárom,Prágában
megkötöttmegegyezésbenöltött formát1945–1946folyamán.a tárgyalásokeredménye-
ként,elsősorbanaz1946.júniusvégénmegkötöttharmadikprágaimegegyezéskövetkez-
tébenszlovákiajogkörénekaszűkítésekövetkezettbe.

17 PéldakéntmegemlítemezekközülaközpontiállamigazgatásszintjénaszlovákTelepítési
Hivatalt, a Földművelési Minisztériumot, a Földművelési Megbízotti Hivatalt, a szociális
GondoskodásMinisztériumát,aszociálisGondoskodásMegbízottiHivataltstb.ezekneka
hivataloknakjelentőskapacitásaitkötötteleadeportálásokvégrehajtása,majdadeportál-
takkal,acsehországiéletükkel,munkájukkalkapcsolatosügyintézés.
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ésabelügyiszerveknek.ezutóbbiakiratanyagatémánkszempontjábólmégrészben
föltáratlan.

a döntéshozatalra, és ennek függvényében természetesen az irattermelésre is
hatássalvolt,hogy1945–1948közöttkoalíciósidőszakrólvoltszó,amikortöbbpárt,
elsősorban az egyre erősödő és egyre nagyobb befolyással bíró kommunista párt a
sajátbelpolitikaicéljairakívántafelhasználniamagyarkérdésmegoldásátésérvénye-
síteniabbanapártszempontjait.Tehátakommunistapártvezetéskülönbözőszintjein
isfontosdöntésekszülettekamagyarkisebbségsorsánakrendezéséről.ittisfigyelem-
bekellvenni,hogyléteztekkülöncsehésszlováknemzetipártszervek,melyeketélén-
kenfoglalkoztatottamagyarkisebbségkérdése.

az alábbiakban három olyan államigazgatási területre és általuk termelt iratokra
hívomfölafigyelmetésmutatokbenéhánydokumentumotbelőlük,amelyeksegíthetik
arészletesebb,objektívebbképkialakításátamagyarok1946és1949közöttikény-
szerközmunkájáról.

1. amagyarok csehországi deportálásának kérdéseaharmadik cseh-
szlovákkormányülésein

edvard beneš köztársasági elnök amájusban lezajlott alkotmányozó nemzetgyűlési
választások18 után,1946.július2-ánneveztekiaCsehszlovákiaháborúutáni,hivata-
losnevénacsehekésszlovákoknemzetiFrontjánakharmadikkormányát,amelynek
élénatörténelemsoránelőszörálltkommunistapolitikus,KlementGottwald19 szemé-
lyében.akormánytovábbraiskoalíciósvolt,anemzetiFrontösszespártjátfelölelte,20
és 26 tagja volt. a miniszterelnökön kívül 5 elnökhelyettese és 18 minisztere volt,
továbbákétszlovákállamtitkáriskormánytagkéntvettrészt21 azüléseken.

18 a választások ugyan szabadnak nevezhetőek, de nem voltak teljesen demokratikusak,
hiszenazindulópártokszámátkorlátozták,anémetekésamagyarokpedigállampolgárság
hiányábannemrendelkeztekválasztójoggal.acsehterületekenCsehszlovákiaKommunista
Pártja (CsKP)40,17%-kal szereztemegazelsőhelyet aCsehszlováknemzetiszocialista
Párt (CssznP) előtt (23,66%). a Csehszlovák néppárt 21,23%-ot, a Csehszlovák
szociáldemokrataPárt(CsszdP)15,59%-otszerzett.eltérővoltahelyzetszlovákiában,ahol
ademokrataPárt(dP)nyerteaválasztásokat61,43százalékkalaszlovákiaKommunista
Pártja (szLKP) előtt, amely mindössze 30,48%-al végzett a második helyen. a
szabadságpárt4,2%-ot,aMunkapárt3,11%-otszerzettaszlovákiaiválasztásokon.

19 Gottwald,Klement(1896–1953)csehkommunistapolitikus,aháborúalattimoszkvaikom-
munistaemigrációvezetője,1945-tőlkormányalelnök,1946-tólkormányfő,1948júniusától
köztársaságielnök.

20 akétfrissenalakítottszlovákkispártotleszámítvaaválasztásonrésztvettpártokmindegyi-
kehelyetkapottakormányban, ígyakormánynakgyakorlatilagaparlamentbennemvolt
ellenzéke.aCsKP7,aCsnszP,aCsehszlováknéppártésadP4-4,aCsszdP3,azszLKP
2miniszteritárcátkapott,2tagjapártonkívülivolt.

21 akormánynemzetiFronton(népfront)alapulószerkezetétisamoszkvaitárgyalásokonala-
kítottákki1945tavaszán.Felépítéséttörvényilegaz1945.április2-ánkiadottelnökialkot-
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akormányösszetételétésprogramjátalapvetőenaz1945tavaszánMoszkvábana
kommunistaemigrációésalondoniemigránscsehszlovákkormány,valamintaszlovák
nemzetiTanácsküldötteiközöttlezajlotttárgyalásokalkalmávalmegkötöttegyezségek
határoztákmeg.22 Papíronugyankétpártonkívülitagjaisvolt,janMasaryk23 külügymi-
niszterésLudvíksvoboda24 nemzetvédelmiminiszterszemélyében,deőkis,valójában
aligtitkoltanazegyreerősödőésegyreerőszakosabbkommunistabefolyástérnyerést
szolgáltákapolitikaiéletbenésatársadalombanegyaránt.szerepükaz1948február-
jábankirobbantkormányválságotkövetőkommunistapuccsidejénváltnyilvánvalóvá.25

akormánymunkáját,apártokközöttdúlópolitikaiharconkívül,aszlovákokcentra-
listatörekvésekkelszembeni,Csehszlovákiánbelülnagyobbönállóságrairányulóten-
denciáiisnehezítették.akommunistapártonbelüliviszonyokatisszámos,régisérel-
meken alapuló, személyes rivalizálás, ellentét befolyásolta.26 Csehszlovákia

mánydekrétum szabályozta. ennek második paragrafusa értelmében a Külkereskedelmi
Minisztérium,anemzetvédelmiMinisztériumésaKülügyminisztériumállamtitkáraszlovák
éstagjaakormánynak,amennyibenaminisztercseh,ésfordítva.ezzelacsehésszlovák
nép egyenjogúságát kívánták reprezentálni. az első két kormányban ez így is volt, az itt
ismertetettharmadikbanmárcsakakülügyésahadügyesetébenmaradtmegaszlovák
államtitkár.

22 amoszkvaitárgyalásokról,akormánymegalakulásárólésakésőbb„kassaikormányprog-
ramnak” elnevezett program kidolgozásának részleteiről nagy mennyiségű dokumentum
találhatóaPrágainemzeti Levéltárban–národníarchivPraha (nemzeti LevéltárPrága),
fond100/24ÚvKsČKlementGottwald,svazek172.

23 Masaryk,jan(1886–1948)csehpolitikus,diplomata,T.G.Masarykköztársaságielnökfia,
1940–1945közöttazemigránscsehszlovákkormánykülügyminisztere,1945-tőlkülügymi-
niszter.akommunistapuccsidejénnemmondottletisztségéről,1948.március10-énmáig
tisztázatlanmódonkizuhantirodájaablakánésmeghalt.

24 svoboda,Ludvík(1895–1979)csehkatona,tábornok,politikus,amásodikvilágháborúbana
szovjetunióoldalánharcolócsehszlovákcsapatokfőparancsnoka,1945és1950közöttnem-
zetvédelmiminiszter.1968és1975közöttaCsehszlovákszocialistaKöztársaságelnöke.

25 1948elején václavnosek kommunista belügyminiszter leváltotta a prágai rendőrségnyolc
nemkommunista vezetőjét, ezutánapolgári pártok tizenkétminisztere tiltakozásul beadta
lemondását.Mivelnemcsatlakoztakhozzájukújabbkormánytagok,kisebbségbenmaradtaka
kormányban.edvardbenešelnökaCsKPköveteléséreelfogadtaalemondásukat,ésGottwald
február25-énújkormánytalakított,márcsupakommunistákkalegyüttműködőtaggal.

26 Megemlítempéldául,hogyviliamŠiroký(1902–1971)szlovákkommunistakormányalelnök-
nekrendezetlenügyeivoltakvladimírClementiskülügyiállamtitkárralésaszlovákkommu-
nisták több vezetőjével. a szlovák nemzetiségű, eredetileg vasutas foglalkozású Široký
1939-benPárizsbanakommunistaemigrációbanegyüttdolgozottClementisszel,azonban
mikor az nyilvánosan hangot adott nemtetszésének az 1939 augusztusában megkötött
német–szovjetpaktummalkapcsolatban,személyesenjártközbe,hogykizárjákapártból.a
háborúutánpedigmindentmegtett,hogymegakadályozzaavisszatérésétapártba,vala-
mintazemelkedőpolitikaikarrierjétisigyekezettkettétörni.Širokýnakjelentősszerepevolt
abbanis,hogyvladimírClementis,azötvenesévekelejénlezajlottkoncepciósperekidején,
azakasztófánvégezte.Širokýnakaszlovákkommunistáktöbbvezetőjévelszembenahábo-
rúalattiellenállásbanésaszlováknemzeti felkelésben játszott, felnagyítanipróbáltsaját
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KommunistaPártjaaháborúalatt több részre tagolva, többközponttalműködött. a
háború után a hazai, cseh és szlovák illegális mozgalom tagjain kívül a Klement
Gottwaldvezettemoszkvaiemigrációésakevésséismertnyugaticsehszlovákkommu-
nistaemigráció27 vezetőiisjelentőspozíciókatfoglaltakelazállamésapártvezetésé-
ben.

Klement Gottwald kormányelnök 1946. június 8-án lépett az alkotmányozó
nemzetgyűlésplénumaeléésvázoltaajövendőbeliújalkotmánykörvonalaitéskormá-
nyaprogramját.azalkotmánnyalkapcsolatbankijelentette,hogyazCsehszlovákiáta
csehek és a szlovákok nemzetállamaként fogja deklarálni. a németek kitelepítése
Csehszlovákiábólnagyerőkkelmárzajlottebbenazidőben,akormányfőszavaiszerint
ezmárcsupán„szervezésiéstechnikaikérdés”.Megjegyezteazonbanazt is,hogya
németekkitelepítéseutánlegkevesebbfélmilliómunkavállalófoghiányozniacsehtar-
tományokban,ésezveszélyeztetiakétévesgazdaságitervmegvalósulását.amunka-
erőhiánymegoldására„nemzetimunkáramozgósítást”ígért.szóltamagyarkérdésről
is,melyet„teljesen”megkívánoldaniakormány,mivelamagyarkisebbségmegmara-
dásaazországbanarevizionizmusfennmaradásáteredményezné.28

szerepemiattalakultkifeszültség.KlementGottwaldközelimunkatársánakésacentraliz-
mushívénekszámított,ésapolitikaikörökbenköztudottvolt,hogyaszovjetnKvdembere.
Paradoxmódon a kormányalelnöki posztjamellett, állandó prágai lakosként, a szlovákia
KommunistaPártja(szLKP)elnökitisztét isbetöltötte1945-től1953-ig.akorszakvezető
csehszlovákiai személyiségeinek életútjáról bővebben Pešek, jan és munkaközössége:
Aktéri jednej éry na Slovensku 1949-1989. Personifikácia politického vývoja. Prešov,2003.

27 a nyugati kommunista emigráció vezetője václav nosek (1892–1955) cseh kommunista
politikusvolt,aki1941-től(attólkezdődően,hogyazemigránscsehszlovákkormánydiplo-
máciaikapcsolatotlétesítettaszovjetunióval)tagjavoltaCsehszlovákállamtanácsnak,az
emigránscsehszlovákkormánytanácsadóésellenőrzőszervének,1942-től1945-igannak
alelnöke.1945és1953közöttbelügyminiszterésaháborúutániévekpolitikaiéletének
egyikkulcsfigurája.alondonikommunistaemigrációtevékenységétisaKlementGottwald
vezettemoszkvaiemigráció, illetveaszovjetunió irányította.erről lásdaváclavnosekés
KlementGottwaldközötti levelezést:národníarchivPraha,fond100/24ÚvKsČKlement
Gottwald,svazek172.

28 „a München előtti időszak megmutatta, hogy a nemzetközi nyugtalanság gerjesztésének
egyikeszközenálunkamagyarésanémetkisebbségvolt.anémetkisebbségkitelepítésema
márcsupánszervezésiéstechnikaikérdés.akormányragaszkodnifogamagyarkisebbség
kérdésének teljes megoldásához, nemcsak Csehszlovákia, de a demokratikus Magyaror-
zághozfűződőjóviszonyérdekébenis.Tapasztalataink,nemcsupánamúltban,deajelen-
ben isbizonyítják,hogyamagyarkisebbség létenálunkéletben tartjaa revizionizmustés
gátoljaabékésfejlődéstKözép-európában”–mondtabeszédébenakormányelnök.http://
www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/003schuz/s003003.htmletöltés:2019.07.25.
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dokumentumoki.

1.

Prága, 1946. november 29. részletaharmadikkormány43.ülésénekjegyzőkönyvé-
ből,amagyarlakosságmunkaszolgálatrarendelésévelkapcsolatoselőírásokérvénye-
sítésérőlszólónapirendiponttárgyalásáról.

Feljegyzés
a harmadik kormány 43., 1946. november 29-én, pénteken a kormányelnökség

hivatalánaképületében15órakortartottüléséről

jelenlévőkésigazoltanhiányzók ajelenlétiívszerint.
Kl.G o t t w a l d kormányelnök15.20-kormegnyitjaazüléstésbejelenti,szüksé-

ges,hogyakormányelőszörmegtárgyaljonnéhánysürgőskülpolitikaiügyet,ezekről
zd.Fierlinger29 kormányalelnök,helyettesítveakülügyminisztert,fogbeszámolni.

i.
amunkakötelezettségrőlszólóelőírásokérvényesítésénekkérdéseamagyarlakosságra.
zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökmegkezdibeszámolójátrámutatvaarra,hogy

olyangyakorlatalakultki,hogyaminisztériumokegyesreferenseimagukszámolnakbe
anagykövetségeken,éshivatalosügyekrőltárgyalnakanagykövetségeken.ezteljesen
tűrhetetlenállapot,amelynemméltóegyszuverénállamhoz.szükségesúgyrendezni
akérdést,hogyakülföldiképviseletihivatalokkalcsakiséskizárólagazarrahivatott
külügyminisztérium képviselői tárgyaljanak és más hivatalnokok ilyen beavatkozást
nemtehetnek.azalelnökkériajelenlévőHeidrich30 követetaKülügyminisztériumfőtit-
kárát,hogyküldjönszétszigorúkörlevelet,amelybenahivatalnokokatemlékeztetierre
akötelességükre,ésamelybennyomatékosanmeghagyja,hogytartsákbeeztasza-
bályt. az alelnök hozzátette, hogy erről az ügyről csak mellékesen tesz említést.
egyébkéntareferenstől,akiéppenazamerikainagykövetségenvolt,szerzetttudomást
arról,hogysteinhardt31 nagykövetastatedepartmenttőltáviratiútonkapottkérdést,
hogy adjon jelentést amunkaerőmozgósítási akcióról amagyar lakosság körében,
amelyrőlamerikábanaztállítják,hogydeportálásjellegevanésavégrehajtásasorán
erőszakoscselekményekre(atrocitásokra)kerülsor.anagykövetnektehátbekellszá-

29 Fierlinger,zdeněk(1891–1976)csehszociáldemokratapolitikus,aháborúalattalondoni
emigránskormánymoszkvainagykövete,aháborútkövetőelsőésmásodikkormányminisz-
terelnöke. Gottwald első kormányában kormányalelnök. a szociáldemokrata pártban a
CsKP-valvalóegyüttműködéstámogatójavolt.

30 Heidrich, arnošt (1889–1968) cseh diplomata, az első Gottwald-kormány idején a
Külügyminisztériumfőtitkára,egyik irányítójavolt.akommunistapuccsután1948-banaz
usa-baemigráltésottishunytel.

31 steinhardt,Laurence(1892–1950)amerikaidiplomata,azusaprágainagykövete.
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molnia, és jelentést kér, hogyan állnak a dolgok. egyidejűleg a köztársasági elnök
Károlyi32 gróftólkapott levelet33,akitiltakozikaz„exterminációsakció”ellen,amelya
magyarokellenkezdődöttCsehszlovákiában,éskériaköztársaságielnököt,hogyezt
azakciótállítsale.akormányalelnökaggódik,hogyittMagyarországrészérőlfolytatott
nagyonkomolyakciórólvanszó.steinhardtnagykövetmégnemfoglaltállást,csupán
jelentést kér, de nem lehet arra számítani, hogy ebben az ügyben valamiképpen a
segítségünkrelesz.aszónokmegvangyőződve,hogyalegnagyobbfigyelmetkellfor-
dítanunkazakcióra,ésazttanácsolja,aKülügyminisztériumfőtitkáraisfejtsekivéle-
ményétazügyben.

aKülügyminisztériumfőtitkáraHeidrich követelőszörakormányinformálásacéljá-
ból megállapítja, hogy Csehszlovákia egyrészt elfogadta ez év februárjában a
Magyarországgalmegkötöttlakosságcsereegyezményt,másrésztahatározatot,amely
a párizsi békekonferencián fogadtak el,34 nemzetközi-jogi kötelezettséget, hogy a
magyar kisebbségkérdését nálunknem fogja egyoldalú intézkedésékkelmegoldani,
hanem Magyarországgal kötött megállapodással, ill., hogy a határozat szerint ilyen
megállapodás megkötését megkísérli, és amennyiben nem sikerülne, joga lesz a
négyekTanácsához35 fellebbeznie.Mostazonbanakció folyikszlovákiában,melynek

32 KárolyiMihálygróf(1875–1955)földbirtokos,politikus,1918novemberétőlminiszterelnök,
1919januárjátólköztársaságielnök,1919júliusábanemigrált.1946-bantérthaza,1947-
től1949-igMagyarországpárizsikövete.állásáróllemondott,ismétemigrált.

33 azedvardbenešköztársaságielnöknekcímzettlevél1946.11.28-ánkeltbudapesten,és
csehnyelvűfordításátszétküldtéktöbbcsehszlovákközpontiállamigazgatásiszervnek.„a
hírekalapján,amelyeketkaptam,kötelezőközmunkaürügyénamagyarokatszlovákiában
szétszórják,ésemellettmegfosztjákőketvagyonuktól,ezzelmegsértikazérvényesegyez-
ménytalakosságcseréről,amelyalapján,mígérvénybenvan,acsehszlovákkormányfelfüg-
gesztmindenelnyomóintézkedéstamagyarkisebbséggelszemben”–írjaKárolyiMihály.
archiv bezpečnostních složek Kanice (biztonsági szervek Levéltára, Kanice), fond Mi-
nisterstvovnitra–správainternačních,sběrnýcha pracovníchstředisekPrahae6(belügy-
minisztérium–internáló-,Gyűjtő-ésMunkaközpontokigazgatásaPrágae6),69.doboz.a
leveletésbenešválaszátemlítijanekistván:KárolyiMihályacsehszlovák–magyarviszony
és lakosságcsere rendezéséért 1945–48 között. Fórum Társadalomtudományi Szemle,
2004/2.127–158.p.

34 ittelsősorbanamagyar–csehszlováklakosságcsere-egyezményhezmellékeltjegyzőkönyvről
vanszó,amelybenacsehszlovákféltételesenvállalta,hogyamagyarkérdésvéglegesmeg-
oldásáigfelfüggesztiazáttelepítéseketésavagyonelkobzásokataszlovákiaimagyarokköré-
ben.aMagyarországgalPárizsbanmegkötöttbékeszerződés5.cikkelyekimondja,hogya
lakosságcsere lebonyolítása után a Csehszlovákiábanmaradómagyar lakosság ügyének
rendezéséreakétország tárgyalásokat fog folytatni.Hahathónaponbelülnem jön létre
megegyezés, Csehszlovákiának jogában lesz a Külügyminiszterek Tanácsához fordulni, a
véglegesmegoldáseléréseérdekébensegítségetkérni.

35 a második világháborúban győztes államok által létrehozott Külügyminiszterek Tanácsa,
amelyetnégynagyhatalom,azamerikaiegyesültállamok,nagy-britannia,Franciaországés
aszovjetunióhozottlétre.atanácsülésénfogalmaztákmegamásodikvilágháborútlezáró
párizsibékeszerződéseketazötvesztesországgal,köztükMagyarországgal.
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soránnemteljesenvilágos,hogyvalójábanmunkaerőmozgósításról,munkakötelezett-
ségbevezetésérőlvancsupánszóa88/1945Tt.sz.elnökidekrétumalapján,vagyez
egy akció, amely arra irányul, hogy véglegesen megoldja nálunk a magyar kérdést
azzal,hogyeztakisebbségetszétszórjaaköztársaságegészterületén.néhányintéz-
kedés,amelyjelenlegszlovákiábantörténikérveketadamagyarokkezébe,hogytöbb-
rőlvanszó,mintazidézettdekrétumrendelkezéseinekegyszerűérvényesítéséről.Ma
mikoraszónoknálvoltakapozsonyiTelepítésiHivatalelnökedr.Čech36 ésdr.okály37 a
lakosságcserekormánymegbízottja,ésmegkérdeztékőt,tulajdonképpenmilyennem-
zetközikötelezettségeinkvannak,megmagyaráztanekik,hogysemmilyenkötelezettsé-
getsemvállaltunk,amelyekakadályoznánakabban,hogyamagyarokraalkalmazzuka
munkáramozgósításról,vagymunkakötelezettségrőlszóló törvényielőírásokat,ame-
lyekáltalánosanérvényesekmindenlakosra.Fontossággalbírazonban,hogyezeketaz
intézkedéseketamagyarokkalszembenazonosaránybanalkalmazzák,mintacsehek-
kelésaszlovákokkalszemben,hogynelehessenkifogásolninálunkamegkülönbözte-
tést.olyan intézkedésazonban,amelyennekaszabályozásnakakeretein túlmegy,
ellentétbenlennenemzetközikötelezettségeinkkel.amennyibenilyenlépéseketkifogá-
solhatnának velünk szemben, éppen most, mikor ülésezik a négyek Tanácsa és a
biztonságiTanács,ésabékeszerződéseknémetországszövetségeseivelmégnincse-
nek végérvényesen jóváhagyva, nehéz helyzet alakulhatna ki számunkra. a főtitkár
meggyőződése szerint teljesmértékben védhető amunkakötelezettségről szóló tör-
vényalkalmazása,denemmehetünktúlezenalkalmazáskeretein.

dr.H.r i p k 38 aminisztermegállapítja,hogyazügynekvanbelpolitikaiéskülpoli-
tikaivetületeis.véleményeszerintpontosanatörvényielőírásokszerinthaladunk,ill.
a88/1945Tt.sz.általánosmunkakötelezettségrőlszólódekrétumalapján,ésugyan-
így kellene cselekednünk a kétéves gazdasági tervről szóló törvény alapján, hiszen
ugyancsak feltételez munkára mozgósítást. a miniszter éppen a napokban volt
szlovákiábanéstudja,mindkétfőpolitikaipártegyetértamagyarokmunkáramozgó-
sításánakvégrehajtásával,sőtfontosszámukra,hogyadolgotkonkréten,minélgyor-
sabban végrehajtsák, hogy az egész akciót tavaszig befejezzék,mivel arról van szó,
hogybiztosítvalegyenalegtermékenyebbvidékekmegművelése.aminiszterezértazt
ajánlja,hogyahivatalokpontosanakéttörvényalapjánjárjanakel.amiakülpolitikai
vetületetilleti,aminiszternekazabenyomása,hogynemértettehelyesenakülügymi-
niszterésakülügyiállamtitkárfejtegetését,mikorhazatértekapárizsikonferenciáról.
amennyiben tudta volna, hogy a nemzetközi kötelezettségeink alapján nemkezdhe-
tünkhozzánálunkamagyarproblémalikvidálásához,nememlítettevolnanemréga

36 Čech, ján (1915–1998) szlovák kommunista politikus, 1945 és 1950 között a szlovák
TelepítésiHivatalelnöke.

37 Helyesenokáli.okáli,daniel(1903–1987)kommunistapolitikus,ebbenazidőbenalakos-
ságcserétcsehszlovákrészrőllebonyolítóCsehszlovákáttelepítésibizottság(Csáb)elnöke.
1948–1950belügyimegbízott.1951-benbebörtönzik,1960-banszabadul.

38 ripka,Hubert(1895–1958)csehtörténész,politikusaCsnszPtagjakéntaharmadikkor-
mánybankülkereskedelmiminiszter.az1948-askommunistapuccsutánnagy-britanniába
emigrált,Londonbanhunytel.
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brünnben elmondott beszédében, hogy ezt a problémát vagy úgy likvidáljuk, hogy
Magyarország végülmégisátveszi amagyarokat, vagyúgy, hogy szétszórjukőket az
egészköztársaságban,desemmiképpennemengedjük,hogykompaktegységekben
éljeneknálunkésilymódon,egyszerajövőbenújranemzetikisebbségetalkothassa-
nak,amelykisebbségistátusztkövetelhetne,ezzelalapotadnaazújrevizionizmusnak.
aminiszterazonbanúgyvélekedett,beszélhetígyazalapján,ahogyanakülügyünkkét
kezelőjereferált.Mindkétúrugyanisismételtenhangsúlyozták,hogynemcsakaszovjet
államférfiak,deazamerikaiakésazangolállamférfiakugyancsakkinyilvánítottáka
velük folytatott beszélgetésben,hogyamagyarokkal azállamonbelül azt csinálunk,
amitakarunk,ezamidolgunk,ésebbesenkinemfogbeleszólni.Mostegyszeriben
tudomástszerzünkarról,hogyafebruáriegyezménnyelalakosságcserérőlésapárizsi
konferenciahatározatávalnemzetközilegkötvevagyunk,hogyamagyarlakosságkér-
dését nem szabad egyoldalú aktusokkal oldanunk. ezt a külügyminiszter úr és az
államtitkár úr azonnalmegmondhatták volna.bizonyára teljesenmásbenyomásunk
lettvolna.zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökfigyelmeztet,hogyahogyanaminiszter,
úgy az államtitkár csupán többé-kevésbé magánbeszélgetéseikről referáltak, és az
ilyenbeszélgetésekről,kijelentésekrőlabenyomásoktermészetesennagyonszubjektí-
vek.Kl.G o t t w a l d kormányelnökfigyelmeztet,hogydrClementis39 államtitkárkife-
jezettenaztmondta,hogyahatározatelőnye,hogymostmármindenkielismeri,hogy
amagyarokkalaterületenbelülaztteszünk,amitakarunk.dr.H.r i p k aminiszter
megerősíti,hogyezvoltabeszámolóértelme,éshozzáteszi,hogybiztosanemlékszik,
hogy egy ilyen kijelentést tett az amerikaimoszkvai nagykövet beddell-smith.40 Már
nem tudja, erről Masaryk miniszter tett jelentést, vagy dr. Clementis államtitkár.
Mindkétúrazonbanhangsúlyozta,hogyezekutánrajtunkáll,hogyamagyarokügyé-
bengyorsanésenergikusantárgyaljunkéshasználjukkiahangulatot,amelyapárizsi
konferenciánlefolyttárgyalássalkialakult.ezamagyarázataannak,hogyaköztársasá-
gielnökmiértbeszéltolyannyíltanabbanabeszélgetésben,amelyrőlazinformációs
minisztertettemlítést.aminiszteregyébkéntnembírtafelfogni,miértnembeszélhe-
tünkígy,hiszenállandóanaztmondjuk,hogyegységesnemzetiállamotakarunkésszi-
lárdanelhatároztukakisebbségeklikvidálását.eznemújdonság.Haebbenadologban
csakkisséismegingunk,azrosszlenneszámunkra.előszöraztmondtáknekünk,hogy
amagyarokkitelepítésenemlehetséges.nemértettünkegyetezzel,demegakartunk
ezzelbékülni.ahatározattal,amelyetPárizsbanelfogadtak,aminiszterésazállamtit-
kárbeszámolójaalapján,elismertékajogunkatazegységesnemzetállamra.Hamás-
képpenértendőkadolgok,mintahogyanmimagyarázzuk,felkellettvolnabennünket

39 Clementis,vladimír (1902–1952)szlovákkommunistapolitikus.1939–1945 részt vetta
csehszlovákellenállásimozgalombanPárizsban,majdLondonban.1945és1948közötta
külügyminisztériumszlovákállamtitkára,akormánytagja,ésebbenaminőségébenkulcs-
szerepe volt amagyar–csehszlovák külkapcsolatok alakításában és amagyar kisebbség
elleniintézkedésekmegvalósításában.1948–1950külügyminiszter.1951-benkoncepciós
perbenhalálraítéltékéskivégezték.

40 beddellsmith,Walter(1895–1961)amerikaitábornok,diplomata,1946és1948közöttaz
egyesültállamokmoszkvainagykövete.
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világosítani.aminisztermegismétli,hogyrosszlenne,amennyibenamagyarokelleni
intézkedéseksoránakárkicsitishaboznánk.ezaztjelentené,hogynemsikerültőket
szétszórniaköztársaságbanésmegmaradnaknálunk,mintkompakttömeg.Hogyez
milyen következményekkel járna azt könnyű elképzelni. Már most beavatkozik
spellman41 érsek byrnesnél,42 akiről tudott, hogy a humanizmus leple alatt támogat
mindenreakciót,ésamiesküdtellenségünk.Ígyismarad300.000németünk,talán
valamivelkevesebb,haehhezhozzájönnénekamagyarok,mintkompaktegység,akkor
10évmúlvaolyanmesszejutnánk,hogystátusszalrendelkezőkisebbségeinklenné-
nek,ésmindenfélejogokatkövetelnének.ebbőlazokbólkifolyólagnemcsillapodha-
tunkegypillanatrasem.amiformálisvédekezésünknagyonegyszerűlesz,amennyi-
bena88/1945Tt.sz.dekrétumrendelkezéseireésakétévesgazdaságitervrőlszóló
törvénynek általános munkaerő mozgósításra vonatkozó rendelkezéseire támaszko-
dunk.amennyibenamagyarok,vagyakülföldikörökkérik,hogyegyelőreneköltöztes-
sünkegészcsaládokat,hanemagyerekekethagyjukszlovákiában,ezmegtörténhet.
azonbankérdés,hogyezkellemeslesz-easzlovákiaimagyaroknak.egyébkéntfolytatni
kell az akciót, amennyiben teljesen rendszeresen és tárgyilagosan fogunk haladni,
kibírjukanyomást,amelyetránkgyakorolnak.apárizsikonferenciautánamagyarok
aztgondoltáknyertekésazőkéréseikalapjánmegy továbbminden.rajtunkmúlik,
hogymégazelőtt,mielőttújabbnemzetközitárgyalásrakerülsor,olyanhelyzetetala-
kítsunkki,hogyamagyaroktudjákhogyanisállnak.Tudatosítaniukkell,hogycsakkét
lehetőségükvan:vagyátveszikamagyarokatMagyarországra,vagytudomásulkellven-
niük,hogyszétosztjukőketkisebbcsoportokbaazegészköztársaságban.azenergikus
lépésekmellettszólnakabelpolitikaimegfontolások is.amennyibenelhanyagolnánk
eztakérdéstaszlovákokjoggalkifogásolhatnák,hogyanémetekkitelepítésérőlgon-
doskodtunk, amelyet végre ishajtottunk, amagyar kérdésmegoldásával pedignem
törődünk.aminisztermegismétli,hogykülpolitikaiszempontbóladologvilágos,mun-
káramozgósításthajtunkvégreazáltalánosmunkakötelezettségalapjánésmunkára
mozgósítástakétévestervalapján.

Kl.G o t t w a l d kormányelnökúgyvélekedikahelyzetteljesenvilágosésavitát
lelehetzárni.aztajánlja,akormányadjafeladatulabelügyminiszternek,hogyaszoci-
ális gondoskodásminiszterével egyetértésben folytassák az akciót és gondoskodjon
arról,hogyazteljesencélirányosanéstárgyilagosanfolyjék,nekerüljönsorfelesleges
technikaihiányosságokra.zd.F i e r l i n g e r kormányalelnöktámogatjaazkormány-
főnekeztajavaslatát,hozzátéve,nemismétlődhetnekmegazesetek,hogyamagya-
rokátszöknekahatáronésottlövöldözésrekerülsor.Kl.G o t t w a l d kormányelnök
azttanácsolja,azakciótnagykiabálásnélkülhajtsákvégre.egyébkéntazálláspontunk
világos.Teljesenjogunkbanáll,hogymozgósítsukamagyarokatis,amikormozgósítjuk
afiatalokatésadiákokat,ésamikorkatonákatküldünkabányákba.eztmindenbe-
avatkozónakelkellmondanunkilledelmesen,denagyonhatározottan.amagyaroktilta-

41 spellman,Francisjoseph(1889–1967)newyork-iérsek,bíboros.
42 byrnes, james Francis (1879–1972) demokrata párti amerikai politikus, 1945 és 1947

közöttkülügyminiszter.
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kozó jegyzéketadtakátazesetrőlanagyhatalmaknakésaszovjetuniónakis.aszónok
nemgondoljaúgy,hogyszovjetuniónekünkvalamitiskifogásolna.amagyarokmaguk
isbelátják,hogyKárpát-ukrajnábanisalákellmagukatvetniamunkafegyelemnek.b.
L a u š m a n 43 minisztermegjegyzi,hogyezérvényesromániábanésjugoszláviában
is,aholegyébkéntkisebbségi jogokat ismernekelamagyaroknak.Kl.G o t t w a l d
kormányelnökmégmegemlíti,hogyajelentés,amelyeteddigaKülügyminisztériumki-
adott egészen jó.Kéri az információsminisztert adjonutasítást a sajtónak, hogyaz
akciórólcsakabbanaszellembenírjanak,hogymunkaerőmozgósítászajlikazáltalá-
nos munkakötelezettségről és a kétéves gazdasági tervről szóló alkotmánytörvény
alapján,ezazakciósújtjaacseheketésaszlovákokatis,nemtehetünkkivételeketa
magyarokfelé.azonbanegyelőrenemszabadkonfiskálni.ahelyzetnemolyanegyér-
telmű,mintanémetekesetében,aholelégvoltkiadniaparancsot,hogyanémetpakol-
jaabőröndjétésmenjen.amagyarokesetébenebbenafázisbaneztnemlehetgyako-
rolni.egyébkéntteljesenbiztos,hogyazakciótfolytatnikell,nemszabadmeginognunk.

H e i d r i c h követhozzákíván tennimégnéhánymegjegyzést.akötelezettség,
hogyamagyarokategyelőrenemszórjukszétaköztársaságbannemzetközijogiszem-
pontbólteljesenvilágos,mivelbennefoglaltatikaz1946.február27-ilakosságcsere-
egyezményben,aholköteleztükmagunkat,hogytartózkodunkmindenfajtakiutasítás-
tólvagyáthelyezéstől,kivéveamunkaerőmozgósításkeretébenvégrehajtottintézke-
désektől.eztakötelezettségetátemeltékapárizsihatározatbaésennekkövetkezté-
benérvénybenvan.amostanimagyarokkalszembeniintézkedéseketnemhozhatjuk
kapcsolatbaazzal,hogyMagyarországnemteljesítiazezévfebruárikétoldalúegyez-
ményt a lakosságcseréről. ez ugyanis nemadna nekünk jogot ahhoz, hogymagunk
sértsükmegazegyezményt.Tartanunkkellmagunkatahhoz,hogyamitmostcsinálunk
nemmás,mintintézkedésazáltalánosmunkakötelezettségrőlszóló88/1945Tt.sz.
dekrétumkeretében,eztazintézkedéstakkorisvégrekellenehajtanunkamennyiben
amagyarokazegyezménytrendesenteljesítenék.aföldművelésiminiszterjólmondta,
hogyittnemlehetkérdés,végrehajtjuk-eazintézkedéstvagysem,hanemcsakarról,
hogyjólcsináljuk.röviden,atechnikánmúlik.nemhajthatjukvégreadolgotdeportá-
lásformájában,hanemcsupánmunkáramozgósításformájában.dr.Čechésdr.okály
maszinténkérdeztékaszónokot,mitörténjenamagyarokvagyonával.Megmagyarázta
nekik,hogyazadotthelyzetbennemszabadkonfiskálni,hanemcsupángondoskodni
kellavagyonmegfelelőkezeléséről.

zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökszerinta téma teljesenki lettmerítve.Újból
figyelmeztetniszeretnemég,hogyMasarykminiszterésdr.Clementismindigcsupán
az egyes szövetséges államférfiakkal folytatott beszélgetésekről számoltak be, és a
beszámolóiknaknemvoltcélja,hogyakormányafelidézettkijelentésekalapjánkonk-
rétintézkedésekettegyen,abeszámolócsakarraszolgált,hogyjellemezzékazegész
helyzetet.ilyenkijelentésekresorkerülakülönbözőtársaságirendezvényeken,ebéde-
ken,vagyvacsorákon,vagyfogadásokon,természetesenjogilagnemkötelezőérvényű-
ek.egyébkéntazonbanigaz,hogyalegnagyobbóvatossággalkelleljárnunk,ahogyan

43 Laušman,bohumil(1903–1963)csehszociáldemokratapolitikus,aGottwaldvezettehar-
madiknépfrontkormányipariminisztere.1949-bennyugatraemigrált.
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azkitűnikabbólakörülményből,hogyspellmanérsekmárbyeneshozfordult.őnagy
reakciós,azellenségünk.Következetesen,deóvatosankelltárgyalnunkésa88/1945
Tt.sz.dekrétumkeretében.elsősorbanszükségessteinhardtnagykövetnekafolyama-
totmegfelelőenmegvilágítani.H e i d r i c h követfőtitkáremlékeztetett,hogyugyan-
csakválasztkelladniKárolyigróflevelére.Készülaválaszvázlatánakkidolgozásáraa
kormánybanelhangzottvitaalapján,éshivatkoznifogelsősorbanamunkáramozgósí-
tásrólszóló törvényrendelkezéseireésakétévesgazdasági tervre,azzalakitétellel,
hogyezekbőlazintézkedésekbőlnemtudunkengedni.Határozottancáfoljukaztazállí-
tást,hogyvalamiféleatrocitásoktörténtek.bizonyáratörténtekkisebb incidensekés
talánindokoltafélelem,hogynéhatúlnyersenléptekföl,denemkifejezettenvalami-
féletervezetterőszakoskodásvolt.j.Ď u r i š 44 minisztermégfigyelmeztetarra,hogy
akormánynakmégiscsakfoglalkozniakellamagyarokvagyonánakkérdésével.aszlo-
vákoknaknincsenekföldjeikésvárnakerreaföldre.szükségeslesz,hogyamagyarok
földjétarendelkezésükrebocsássák,legalábbnemzetikezelésbevételformájában,ez
lenneazelső lépés,hogymegművelhessékazt.Kl.G o t t w a l d kormányelnökúgy
gondolja, határozottan helytelen lenne, amennyiben munkára csupán a szegény
magyarokatmozgósítanánkésagazdagparasztokagazdaságaikbanmaradnának.a
munkáramozgósításnakmindenkirevonatkoznikell.dr.H.r i p k aminiszterjavasol-
ja,hogytalálkozzanakazérintetttárcákminisztereiésdolgozzanakkivilágoséspontos
irányelveketazakció továbbivégrehajtására.ezekaz irányelvekeddighiányoztakés
ezzelmagyarázható,miért történtek helytelen dolgok.Határozottan tilos azt állítani,
hogy a magyar probléma likvidálására irányuló akcióról van szó nálunk. Kl.
G o t t w a l d kormányelnökkérdezi,milyen formábantörténikamihivatalosközle-
ményünk, ill.megkaptuk-emár az amerikaiak hivatalos jegyzékét, amelyre válaszol-
nunkkell.H e i d r i c h követmegvilágítja,hogyilyenjegyzéketnemkapunk,hanem
steinhardt nagykövetet táviratilag szólította föl a state department, hogy tekintettel
spellmanérsekbeavatkozásárabyrnesnáladjonjelentést,miazigazságabban,hogy
azállamonbelülamagyarokdeportálásátvégezzükésatrocitásokrakerülsor.adolog
teljesentitkosésmegkellőriznieztatitkot,mivelegyáltalánnemszabadottvolnatudo-
mást szereznünk arról, hogy távirat érkezett. jelentést erről per nefas45 kaptuk.
steinhardt nagykövetmost tudni szeretné,milyenmagyarázatunk van és szándéko-
zunk-e cáfolni azt az állítást, hogy a nemzetközi kötelezettségeinkkel ellentétben
teszünkvalamit.Heidrichkövethozzáteszi,hogymegegyezettzd.Fierlingerkormányal-
elnökkel,javasoljaakormánynak,hogyháromtagúküldöttségutazzonszlovákiába,a
Magyarországgalfoglalkozóosztályésanyugatiállamokosztályavezetőiésegyszer-
kesztő összetételben, amely delegáció magán a helyszínen kivizsgálná a dolgokat,
sajátbenyomásokatszerezneésavisszatérésükutánazonnalértekezletrehívnáakül-
földisajtóképviselőitésottközölnémitállapítottakmeg,ígyvédhetőlenneazellensé-

44 Ďuriš, július (1904–1986) szlovák kommunista politikus, 1945-től 1951-ig földművelési
miniszter.1951–1953közöttaMegbízottakTestületénekelnöke.

45 titkosúton
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ges propaganda, amely ebben az ügyben ellenünk folyik. Prof. dr. zd.n e j e d l ý 46

nagyhibánaktekinti,hogyaszlovákiábanfolyóakciótdr.Čechvetteakezébe,akia
TelepítésiHivatalelnöke.általánosmunkáramozgósításrólvanszó,amelykizárólaga
szociális Gondoskodás Minisztériumára tartozik, ill. a szociális Gondoskodás
MegbízottiHivataláraésajárásimunkavédelmihivatalokra.amennyibenilyenakciónál
felbukkanatelepítésihivatalneve,kézenfekvő,hogyebbőlúgyítélikmeg,valamilyen
áttelepítésiakciótvégeznek.j.u r s í n y 47 kormányalelnökteljesenegyetértaszociá-
lis gondoskodásminiszterénekazálláspontjával éshozzáteszi, apozsonyi Telepítési
Hivatalmárszétküldöttvalamivégzéseketazáttelepítésről,ezttermészetesenazonnal
lekellállítani.Heidrichkövetszótemelazért,hogyakormányelnökjavaslataalapján
azegészügyrőlazonnalinformáljákakülügyminisztertésakülügyminisztériumállam-
titkárát, hogy tudják, a kormánymilyen álláspontot foglal el. Kl. G o t t w a l d kor-
mányelnök,akimárelőzőlegmegfogalmaztaakormányhatározatijavaslatát,megálla-
pítja,senkineknincstovábbiellenvetéseésakormányezutánelfogadja

1./Határozat: akormánymeghallgatvazdFierlingerkormányalelnökbeszámo-
lójátanemzetközipolitikaihelyzetről,amelyaz1945.október1-i88/1945Tt.sz.általá-
nos munkakötelezettségről szóló köztársasági elnöki alkotmánydekrétumnak szlová-
kiábanamagyarlakosságratörténőérvényesítésefolytánjöttlétre,elhatározza,hogy

a/kitartazonálláspontjamellett,hogyaz idézettdekrétumrendelkezései termé-
szetesenvonatkoznakamagyarlakosságraszlovákiában,ezértadekrétumottovábbra
isalkalmaznifogjákerrealakosságra;

b/azálláspontjábólkifolyólagfeladatuladjaabelügyminiszternek,aföldművelési
ésaszociálisgondoskodásminisztereinek,hogyegyetértésbenatöbbiérintettminisz-
tériummalésegyüttműködveamegfelelőszlovákiaitényezőkkelgondoskodjanakarról,
hogy az elkezdett akció a dekrétum alapján, annak keretein belül a legcélszerűbb
módontovábbfolyjék;

c/feladatuladjazd.Fierlingerkormányalelnöknek,valamintaKülügyminisztérium
képviselőinek,hogyazonnalküldjenekszlovákiábabizottságotamagyarügyekosztá-
lyánakvezetője,anyugatikapcsolatokosztályánakvezetőjeésegyszerkesztőösszeál-
lításban,amelyelsősorbanahelyszínengyőződnemegavalóshelyzetrőlésvisszatéré-
sükutáninformálnáerrőlakülföldisajtóképviselőinekértekezletét,amelyetebbőla
célbólhívnaössze.végezetül,ebbenaszellembenlegyenerrőlinformálvaazamerikai
egyesültállamokprágainagyköveteis;

d/feladatuladjaazinformációsminiszternek,figyelmeztesseanapisajtót,hogyaz
említettfolyamatbanlévőszlovákiaiakciórólcsupán,mintazáltalánosmunkakötele-
zettségrőlszólódekrétumelőírásainakérvényesítésérőlszámolhatnakbe;

e/feladatuladjazd.Fierlingerkormányalelnöknek,azonnalinformáljaakülügymi-
nisztertésaKülügyminisztériumállamtitkárátakormánynakazügybenfolytatottmai
tárgyalásárólésazálláspontjáról,valamintafentiintézkedéseiről.

46 nejedlý,zdeněk(1878–1962)csehtörténész,kommunistapolitikus,Gottwaldelsőkormá-
nyábanmunkavédelmiésszociálisminiszter.

47 ursíny, ján (1896–1972) szlovákdemokratapárti politikus,aharmadiknépfrontkormány
egyikalelnöke.1948-banhétévbörtönreítélték,1953-banszabadult.
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végrehajtják: zd.Fierlingerkormányalelnök,mintakülügyminisztériumkép-
viselője,ésabelügy,földművelési,szociálisgondoskodásésinformációsminiszterek,
egyetértésbenazérintettkormánytagokkal.

az irat cseh nyelvű, gépelt tisztázatról készült fekete-fehér fotó. národní archiv
Praha, fondvýběrzezápisůschůzičeskoslovenské vlády,duben1945–únor1948
(válogatásacsehszlovákkormányüléseinek jegyzőkönyveiből,1945.április–1948.
február),171a.j.

A csehszlovák kormány ezen az ülésén szembesült azzal a problémával, hogy a tíz
nappal korábban elkezdett deportálások végrehajtása ellentétben van azokkal a nem-
zetközi kötelezettségeivel, amelyeket vállalt. Elsősorban a magyar–csehszlovák lakos-
ságcsere-egyezménnyel, valamint a párizsi békekonferencia határozataival. Ennek
ellenére, bízva külügyi kapcsolataiban és a kormánypropaganda erejében, úgy döntött,
tovább folytatja az akciót. Meghatározták a külügyi tárgyalások és a propaganda során
felhasználni kívánt legfőbb érveket: törvényes keretek között munkára mozgósítás
folyik az országban, a magyarok nem lehetnek kivételek ez alól. Ugyanakkor megerősí-
tették, a deportáltak vagyonát nem szabad elkobozni, hiszen ezzel nyilvánvalóvá válna
az akció magyarellenes jellege.

2.

Prága, 1947. január 28. részletaharmadikkormány57.ülésetitkosrészénekjegyző-
könyvéből, a szlovákiai magyar lakosság kicserélésével és munkáramozgósításával
kapcsolatosnapirendipontmegtárgyalásáról.

Feljegyzés
aharmadikkormány57.ülésénektitkosrészéről,amelyre1947.január28-ánakor-

mányelnökséghivatalánaképületébenkerültsor.

jelenlévőkés igazoltanhiányzók a jelenléti ívszerint,amelycsatolvavanazülés
nem titkos részének feljegyzéséhez, azonban 10.10-kor, amint a kormányelnök Kl.
G o t t w a l d titkosnaknyilvánítottaazülést,azülésterembencsupánakormánytag-
jai,aLegfelsőbbszámvevőésellenőrzőHivatalelnöke,aGazdaságiTanácsfőtitkára,
a Kormányhivatal Politikai osztályának elöljárója, dr. v. b e r n á š e k a
Kormányhivataljogiosztályánakelöljárójamaradtak.Kl.G o t t w a l d kormányelnök
bejelenti, hogymost a külügyminisztérium államtitkára számol be a találkozójáról a
magyarkülügyminiszterrel.

i.
aszlovákiaimagyarlakosságkicserélésénekésmunkáramozgósításánaktovábbi

menete.
dr.C l e m e n t i s államtitkáremlékeztet,hogyőtakormánymeghatalmaztaaz

utolsóülésén,hogyvasárnap,1947.január26-ántalálkozzékamagyarkülügyminisz-
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terrel48 éstárgyaljonveleafeltételekről,amelyekalapjánújramegkezdenémunkájátaz
államközi vegyes bizottság, amelyet az államközi lakosságcsere-egyezmény nyomán
alakítottakmeg.olyan utasítást kapott, hogy közölje amagyar külügyminiszterrel, a
csehszlovák kormány nem ért egyet amunkáramozgósítás fölfüggesztésével, amíg
nemleszbiztosítékaarra,hogyazonnalmegkezdődikacsereamegkötöttszerződés
alapján.ahogyanazvárhatóvolt,amagyaroknem fogadtákeleztakérést, ill.nem
akartakerreazálláspontrahelyezkedni,ezértnemvolt lehetségesamegegyezés.a
magyarokelsőkéréseamunkáramozgósításazonnalileállításavolt,ugyanakkorkije-
lentették,egyáltalánnemmunkáramozgósításrólvanszóa88/1945Tt.sz.dekrétum
alapján,mivelhogynemamunkaerőtmozgósítják,hanemegészcsaládokatköltöztet-
nekasszonyokkal,gyerekekkel,elveszikavagyontésnemzetigondnokságalávetikazt.
akorhatártsemtartjákbe.azegyezményCsehszlovákiarészérőltörténtilyenvilágos
megsértésemellet, amelymegengedhetetlen, nagyon nehéz volt védeni amunkára
mozgósításról szóló tézist.amagyarokegyszerűenarraazálláspontrahelyezkedtek,
hogynemtárgyalnak,amígamunkáramozgósításiakciótlenemállítják.adolgokmos-
taniállásánálnemlehetjólvédeniaztazállítást,hogycsupánmunkáramozgósításról
vanszó,mivelamagyarokkezébenhivatalosdokumentumokvannak,végzésekstb.a
nemzetközifórumoneztavitátbiztosanelveszítenénk.világoslenne,hogymegsértjük
azegyezményt.Mintahelytelen jelenségetemlíti azállamtitkára „azalkotmányozó
nemzetgyűlésiválasztásokeredményei”kiadványt,amely1946novemberébenjelent
megésegyebekközötttartalmazza„apozsonyiközpontihivatalok”jelentéseit.akiad-
vány44.oldalánszerepelaszlovákTelepítésiHivatal,amelynek4osztályavan.aiv.-
nekakiadványszerintafeladata„amagyarokkitelepítéseCsehországba”.

azállamtitkármegemlíti,hogyakormányelhatároztaamagyarlakosságáttelepíté-
sétegyrészt,hogynyomástgyakoroljonMagyarországra,másrésztazért,hogysegítsen
a munkaerőhiányon, és végezetül azért, hogy előkészítse a magyar kisebbség egy
részénekletelepítésétacsehterületeken.jelenlegazakérdés,mittegyenakormány,
hogy a nemzetközi szerződést a cseréről Magyarországgal esetleg megmentse.
szükséges tudatosítani, hogynemcsupánkonkrét jogi, erkölcsi kötelezettségeink is
vannak azzal a kb. 60.000 vagy 70.000 szlovákkal szemben, akikMagyarországon
jelentkeztek az áttelepülésre szlovákiába ésma nagyon szorult helyzetben vannak.
szörnyűkörülményekközöttélnek,elkészültekazindulásra,nincsenmársajátegzisz-
tenciájukésmártennikelleneértükvalamit.azállamtitkárakövetkezőketjavasolja:
Megegyezettamagyarkülügyminiszterrel,hogy írásbanmegerősítia tárgyalástartal-
mát,különösen,hogymegerősítiacsehszlovákkormányálláspontját,miszerinthajlan-
dófelfüggeszteniamunkáramozgósítást,decsakabbanazesetben,hateljesgaran-
ciátkap,hogyacserealegrövidebbidőnbelülvégrehajtásrakerül.azállamtitkárátad-
náaminiszternekeztajegyzéket,vagyavonatkozóleveletésegyúttalkérné,hogyaz
államközivegyesbizottságazonnalkezdjemegamunkáját,amelymegvilágítanaésa

48 GyöngyösijánosmagyarkülügyminiszterésvladimírClementiscsehszlovákkülügyiállamtit-
kármagánjellegűtárgyalásairaPozsonybankerültsor1947.január25–26-án,éseredmény
nélkülértekvégetelsősorbanadeportálásiakcióellentétesmegítélésemiatt.
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lehetőségszerinteltávolítanamindenvitáskérdést.Puskin,49 budapestiszovjetképvi-
selő,nyomására lehetszámítanibizonyoseredményreezekenatárgyalásokon,ame-
lyektalánegyhónapotvennénekigénybe.arróllenneszó,hogyakormányhatározza
el,egyetértazzal,hogymégakövetkezőhónapután,valamikor1947.márciuselején
felfüggesztenéamunkaerőtoborzástacsehterületekrészére.ezazalapvetőkérdés.
szlovákiában vannak tényezők, akik határozottan ennek a folyamatnak a szószólói.
elsősorbandr.okáli,avegyesbizottságcsehszlovákiairészénekelnöke,akimegvan
győződve, Csehszlovákiánakmeg kell engednie a csere végrehajtásátmég azon az
áron is, hogy időlegesen leáll amagyarmunkaerő toborzása a cseh területekre. az
államtitkárúgygondolja,talánaföldművelésiminiszteregyetértazzal,hogyatoborzás
fokozottütembenfolytatódjon,decsakezévfebruárvégéig.Kéri,akormányhatároz-
zon,lehetséges-eezafolyamat.

Kl. G o t t w a l d kormányelnök kérdezi, vannak-e kérdések. Prof. dr. a.
P r o c h á z k a 50 minisztermegütközikazon,hogyazállamtitkármaielőadásaalap-
ján Csehszlovákia nem tartja be a nemzetközi szerződés rendelkezéseit és ezért a
nemzetközi fórumon veszítene. Feltételezi, hogy ez egy lehetetlen állapot és nem
engedhetünkmegegyilyenfolyamatot.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,
hogyakormánydöntött erről a folyamatról, akkorennek tudatábankellett lennie. a
magyarokugyancsaknemteljesítikaszerződést.Tulajdonképpenvalamifélevisszavá-
gásrólvanszó.Hiszenellettmondva,munkáramozgósításthajtunkvégrea88/1945
Tt.sz.dekrétumkeretében,másrésztakormánytudatábanvoltannak,hogycsaládo-
kat szállítanak el és a vagyon elkobzásra kerül. v. n o s e k miniszter figyelmeztet,
hogyavagyontnemkobozzákel,hanemcsupánbevezetikanemzetigondnokságot.
Prof.dr.a.P r o c h á z k a miniszterismétenergikusanszótemelazállamköziszer-
ződésmegsértéseellen.Feltételezi,hogycsakazttehetjük,amimegfelelaszerződés-
nek.dr.P.z e n k l 51 kormányalelnökisilyennézetenvan,ésrámutatarra,akormány
előzőtárgyalásainishangsúlyozvavolt,hogyaszerződésszellemébenfogunkeljárni.
Márakkorelhangzottakbizonyoskételyekalehetségesnemzetközipolitikaikompliká-
ciókkalkapcsolatban,éppenezértlettmegállapítva,csakazttesszük,amiaszerződés
kereténbelülvan,semmitnemteszünkaszerződésellen.ebbenaszellembennyilat-
kozottaföldművelésiminiszteris.valóbancsakmunkáramozgósításróllehetszó,ill.
munkaerőtoborzásról.bebizonyítottuk,hogyamagyarokkalcsupánazttesszük,amita
többipolgárral,különösenaszlovákokkal.ebbenaszellembenválaszoltaköztársasági
elnökKárolyigrófleveléreis.aztállították,hogyamagyarokraazonoselőírásokatalkal-

49 Puskin,GeorgijMakszimovics(1909–1963)szovjetdiplomata.1944végétőlaszovjetunió
magyarországi megbízottja és a szövetséges ellenőrző bizottság tanácsadója. 1945 és
1948közöttbudapestiszovjetkövet.

50 Procházka,adolf(1900–1970)csehjogász,néppártipolitikus,Gottwaldelsőkormányában
egészségügyiminiszter.1948februárjábanlemondottposztjáról,majdnyugatraemigrált,az
egyesültállamokbanhunytel.

51 zenkl,Peter(1884–1975)csehnemzetiszocialistapártipolitikus,1945-től1948-igapárt
elnöke. Gottwald első kormányának alelnöke, 1948 februárjában lemondott és nyugatra
emigrált,azegyesültállamokbanhunytel.
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mazunk,mint az összes polgárra. rossz lenne, hamost beismerésre kerülne, hogy
valami szerződéselleneset csinálunk, és amit teszünk, nem tudjuk megindokolni a
nemzetközifórumon.akormányalelnöknemakarja,hogyakormányazállamtitkártfel-
hatalmazzaarra,hogyanehézkörülményekközöttfolyótárgyalásoksoránvalaholelis-
merje,megsértjük a szerződést. a kormányalelnök azutánmegkérdezi, mikor jelent
meg az a kiadvány, amelyről az államtitkár tett említést, miközben feltételezi, hogy
régebbikiadványrólvanszó.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkármegismétli,hogytavaly
novemberikiadványrólvanszó.dr.P.z e n k l kormányalelnöksajnáljaeztatúlkapást
éskitartazálláspontjamellett.

dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,hogyakormánynaktudatábankel-
lettlennie,a88/1945Tt.sz.dekrétumalapjánamunkáramozgósítássoránnemlehet
acsaládtagokatelszállítaniésnemlehetavagyontnemzetigondnokságaláhelyezni,
vagyszlováktelepeseketletelepíteni.Hiszenerrőlamúltévnovemberébenakormány
biztosantárgyalt,ésaköztársaságielnökistuderről.zd.F i e r l i n g e r kormányal-
elnöktermészetesnektartja,hogyaterületeken,aholaföldműveseketmunkáramoz-
gósítjákacsehországrészekbe,szükségesbizonyosintézkedésekettenniamezőgaz-
daságivagyonhasznosításáraésakezelésére.eztelégjólmeglehetnyilvánosanvéde-
ni.azonbantudatábanvanannak,hogyakülföldiekkelvalóbeszélgetéseksoránelég
nehézhelyzetekkeletkeznek,különösenakülföldisajtóval,ésőmagaasajátbőrén
tapasztalta,mikorakülföldiújságírókkérdezték,miértküldenekamagyartelepülések-
reszlovákokat.v.Š i r o k ý kormányalelnökkijelenti,hogynemfelelmegavalóság-
nak,hogyamagyarmunkaerőt,amelyeteddigátköltöztettekacsehterületekre,anap-
számosokból és drótosokból verbuválják. zd. F i e r l i n g e r kormányalelnök kéri
Širokýt,hogyhagyjavégigmondaniamondandójátésbiztosítjaőt,hogyagyakorlatban
előfordulnak esetek, ahol a kisebb földműveseket is elszállítanak, vagyis földműves
gazdaságokkalrendelkezőketacsaládokkalegyütt.akormányalelnökszótemelazért,
hogy a kormány ezeket a problémákat következetesen és véglegesen oldjameg és
tudatosítsa egész valóságában, mivel csupán így találja meg a megfelelő formát,
hogyanisoldjamegazokat.Természetesenaztkellállítani,hogymunkáratoborzáscél-
jábóltelepítjükátamagyarokat,éshumánusokokbólacsaládjaikkalegyütt,hogyne
keletkezzenazabenyomás,hogyrabszolgamunkárólvanszó.Lehetőségetadunkilyen
módonaszámukra,hogyazéletüketacsaládjukkalfolytassák,magukkalvigyékelső-
sorbana gyerekeiket, akik itt látogathatják az iskolát, ezek az intézkedésekmind a
magyarok érdekében történnek. sok függ azon, hogyan fogalmazzukmeg a dolgot.
esetlegaztismérlegelnikellene,lehetőségetadniamagyaroknak,legalábbelméletileg
avisszatérésreszlovákiába,hogyotthasználatbavehessékagazdaságaikat.aszónok
tudatábanvan,hogyittnagyonkényeskérdésrőlvanszó,azonbanhaóvatosan,átgon-
dolt tervalapjánhaladunk,akkoramagyarokszámáraolyankörülményekalakulhat-
nakkiacsehterületeken,hogyegyáltalánnemakarnakmajdvisszatérni.aholkivéte-
lesesetbenmégiselőfordulnailyenkérés,úgykelleneintézniadolgot,hogyvalójában
nemtérnénekvissza,vagyilyenvisszatérésrecsupánegészenkivételesesetbenkerül-
nesor.akormányalelnökfeltételezi,hogyszlovákokatiscsaládokkalegyüttköltöztet-
tünkát,különösenKelet-szlovákiából.sőt,azoknálamagyaroknál,akikalkalmasaka
reszlovakizálásra,fontolóralehetnevennimezőgazdaságivagyonjuttatását,mivelilyen
vagyonbólfeleslegünklesz,különösenahegyvidékeken,aholatelepítésnemfogegy-
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hamarsikerülni.nehezekottazéletkörülmények,deamagyarokszámárailyenegzisz-
tenciamégiscsakelfogadható,különösen,hagondoskodunk,hogyjólmenjenasoruk
ésfelszereljükőketalegszükségesebbágyneművelésruházattal,ahogyanarrólakor-
mányalelnök beszélt az utolsó kormányülésen. szükséges odaküldeni a vöröske-
resztet, gondoskodjon az egészségügyi ellátásról, szétosztani az ágyneműt és főleg
megfelelő propagandát is csinálni. itt Csehszlovákiára nézvemérhetetlen horderejű
kérdésrőlvanszó,ezérthelyénvalólenne,hogyrendszeresenfoglalkozzonveleakor-
mány, állandóan figyelje a fejleményeket, és tevékenysége ne korlátozódjon alkalmi
intézkedésekre.amennyibenamagyarokacsehterületekenboldogoklesznekazszá-
munkranagyjelentőségűleszanemzetközifórumonis.eddigakormánynemfordított
ennekazügynekmegfelelőfigyelmet.akormányalelnökszótemelaztovábbikövetke-
zetesalkalmazásáértamunkáramozgósítódekrétumnak,azonbanadolgotmegfelelő
formábankellvégrehajtani,hogynelegyenokajogospanaszokra.

dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárszeretnéad informandummegjegyezni,hogya
pozsonyilátogatásasoránkérteaszlováknemzetiTanácselnökségét,aMegbízottak
Testületét,aTelepítésiHivataltésmásszlováktényezőket,hogyahétvégéigdolgozza-
nak ki elaborátumot az egész problémáról úgy, hogy a kormány elé terjeszthesse a
javaslatotamagyarlakosságproblémájánakmegoldására.egyrésztareszlovakizáció
problémájáról,másrésztarrólvanszó,hogyesetlegesenmegfelelőkárpótlástadjanak
avagyonért,amelyetelvesznekamagyaroktól,amennyibenezmegtörténne,azavilág-
bannagyonjóhatásttenne,ésnemhányhatnákaszemünkre,hogynemigazságosan
éshumánusanjárunkel.Haamagyaroknemlennénekalkalmasakareszlovakizációra
szlovákiában,megkellenenekikígérni,hogyamennyibenbelegyeznekacsehterüle-
tekrevalóátköltözésbecsehszlovákállampolgárságotkapnak,ésezeknekamagyarok-
nakislehetnebizonyoskárpótlástadniavagyonukért.

v.Š i r o k ý kormányalelnöknemtudjamegérteniazegész folyamatotebbenaz
ügyben, különösen nem bírja felfogni, miért kényszerítenének bennünket térdre a
magyarok.Hiszenőkazok,akikmegsértettékanemzetköziszerződéstésőkazok,akik
nemhajtjákvégre.Türelmesenvártunk,hogyteljesülaszerződés,csakakkorhatároz-
tukelamunkaerőtoborzást,mikorkiderült,hogyareményeinkhamisak.adolgokilyen
állásánálnemfogunkamagyaroktólelnézéstkérniazért,amitcsinálunk,mikoregye-
nesenőkkényszerítettekerrebennünket.azonbanigaz,hogynéhaszlovákiábanhibá-
katkövetnekel,mintpéldáulapublikációval,amelyrőlmaazállamtitkárbeszélt.eza
belügyiMegbízottiHivatalhibája.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,hogy
apozsonyiTelepítésiHivatalintézkedésérőlvanszó.v.Š i r o k ý kormányalelnökhoz-
záteszi,hogyabelügyiMegbízottiHivataliselkövetilyenhibákat.Lényegébenazonban
valóbanamunkaerőtoborzásárólvanszó,ésakörülmény,hogyegészcsaládokatköl-
töztetnek,atoborzáshumánusvégrehajtásátbizonyítja.amagyarokacsehterületeken
elégedettek, sokkal elfogadhatóbb életkörülményeik vannak,mint a szlovákmunká-
soknakésföldműveseknekszlovákiában,ésnéholmégföldecskéjükisvan,amelyet
megművelnek.

zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökúgyvélekedik,ezeknekamagyaroknakkisebb
gazdaságotislehetadni.v.Š i r o k ý kormányalelnökkételkedikebbenésúgygondol-
ja,hogyakormánynaknemkénesemmilyenillúziókbaesnie,hiszenéppennemrégtár-

142 angyal Béla
Fó
ru

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
4,
s
om

or
ja



gyaltakarról,hogynincsenekgazdaságainkavolinyicsehek52 részéresem.amagyarok
azonbankaphatnakcselédföldet.zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökragaszkodika
nézetéhez, hogy szegényebb vidékeken találhatók kisebb gazdaságok. v. Š i r o k ý
kormányalelnökamunkaerőtoborzásfolytatásáértemelszót,közbenbelehetbizonyí-
tani,hogyacsaládokátköltöztetéseönkéntesalapontörténik.nemtörténhetazonban
meg,amitjelenteneknekitöbbcsehországijárásból,különösenPelhřímovból,ahola
nemzetibizottságamagyarföldművescsaládokatvisszaküldiazzal,hogynemakarnak
önállóföldműveseket,csupáncselédeketésnapszámosokat.amagyarokkalésakül-
földdelszembenmindighangsúlyoznikell,hogymikészekvoltunklojálisanteljesíteni
aszerződéstamagyarokkal,hogyőksértettékaztmeg,ésegyáltalánnincsbiztosíté-
kunk arra, hogy egyáltalán teljesíteni akarják a szerződést. a dolgok ezen állásánál
nemtűrhetjük,hogyminketvádoljanak,mikornyilvánvalóanamagyarrészrőltörtént
szerződésszegés.

dr.P i e t o r 53 miniszteremlékeztet,hogyakormányamagyarokmunkáramozgó-
sításávalelakartaérni,hogyamagyarkormányteljesítseazegyezményt.Úgytűnikez
nemsikerült.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárnemértegyetezzelanézettelésmeg-
említi,hogyamostanitalálkozórasemkerültvolnasor,haakormánynemhatározta
volnaelatoborzásiakciót.dr.P i e t o r miniszterkitartazálláspontjamellettésazt
ajánlja,hogyakormányteljesterjedelmében,ténylegesenfoglalkozzonamagyarprob-
lémával.Lényegébenháromútlehetségeshogyanmegoldanieztaproblémát.ezek:a
csere,areszlovakizációésaszéttelepítés.nemhaladhatunkazonbantetszésszerint,
egyrésztazzalkellszámolnunk,hogyvanpartnerünk–amagyarok,másrészttekintet-
tel kell lennünk nemzetközi nyilvánosságra. a dolgok ilyen állásánál csak lavírozni
tudunk.aminiszterazonavéleményenvan,hogyezamanőverezésebbenapillanat-
ban abban állna, hogy időlegesen leállítanánk amunkáramozgósítást. nem osztja
ugyanisazállamtitkárnézetét,hogyamunkáramozgósítássalrátudjukkényszeríteni
amagyarkormánytazegyezményteljesítésére,különösenmikoramagyarkormánybe
tudjabizonyítani,hogynemismozgósításrólvanszó,hanemavalóságbandeportálás-
ról. v. Š i r o k ý kormányalelnök tiltakozik ez ellen az állítás ellen, azonban dr.
P i e t o r megismétli,hogyakörülményekmiatt,amelyekközöttazátköltöztetészaj-
lik, kifejezetten lehet deportálásról beszélni. Ha az államtitkárnak az a benyomása,
hogymegegyezéstérnénkelamagyarokkal,ésazegyezményteljesítésétazzal,ameny-
nyibenmegszakítanánkazátköltöztetésiakciótacsehterületekre,bizonyáraezlenne
ahelyes.alegfőbblehetőségnekamagyarkérdésmegoldásáraazonbanaminisztera
reszlovakizációttartja,ésaggódik,hogyebbenmégnagyobbhibákatvétünk.aminisz-
tervégülfeltesziakérdést,nemkellene-emostvalóbantaktikátváltoztatnunk.

52 azészak-ukrajnaivolinyiterületenélőcsehek,akiknekőseika19.századmásodikfelében
telepedtek leacárioroszországban.1947-ben40ezren települtekvisszaCsehországba,
nagyrészüketaszudétanémetekáltalelhagyotthegyesvidékentelepítettékle.

53 Pietor,ivan(1904–1977)szlovákdemokratapártipolitikus,aharmadiknépfrontkormány-
banközlekedésiminiszter,1948.február20-ánlemondott.akommunistapuccsutánvisz-
szavonultapolitikátólésjogászkéntdolgozott.
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j.Ď u r i š miniszterúgygondolja,hogyakormánynaktudatábankelllennieésmin-
digtudatában isvolt,aproblémanehézségének.nemcsakszlovákproblémárólvan
szó,hanemországosproblémáról.akormányhatározottamunkáramozgósításvégre-
hajtásáról,egészentudatábanvanannak,hogyilyenmozgósításrólvanszó.aszónok
kériazállamtitkárt,hogylegközelebbakövetkeztetéseitóvatosabbanéspontosabban
fogalmazzameg.akormánykifejezettenmeghatározta,hogymunkáramozgósításthajt
végrea88/1945Tt.sz.dekrétumalapján,ésezmellettlehetőségetadacsaládoknak,
hogyegyüttmenjenek.azzalszámoltazonban,hogyagyakorlativégrehajtássoránfél-
reértésekfordulhatnakelő,ésnéhavalamilyentúlkapásoktörténhetnek,deakormány
tudtaaztis,hogyezafélreértésmindigmegmagyarázhatóéstekintettelarra,hogya
cseh országrészekben, a mezőgazdaságban 200.000 munkaerőre van szükség, az
akciótvégrekellhajtani.aminisztermegismétli,hogyazállamtitkárnemfogalmazhat
úgy,ahogyantetteamaibeszédében.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,
hogyamagyarokkalfolytatotttárgyalássorán,ésakülfölddelszembenistermészete-
senaztazálláspontotvédi,hogymunkáramozgósításiintézkedésrőlvanszó.azonban
úgygondolta,hogyittakormánybannyíltanbeszélhet.j.Ď u r i š miniszterkitartaz
mellett,hogyakormánymagahatározottamunkáramozgósításróla88/1945Tt.sz.
dekrétumalapján,azonbanszámoltazzal,agyakorlatbannéhol félreértésekrekerül
sor.aminiszteróvattól,hogyakormánybandeportálásrólbeszéljenek,éshogyennek
az életbevágó problémának megoldására „jobb taktikát” kell választani. nem bírja
megérteni, hogy egy szlovák és ügyvéd hogyan beszélhet így. egyébként a toborzás
következetesfolytatásamellettvan,mivelezazegyetlenfegyver,amelyakezünkben
vanamagyarokellen,nemisbeszélvearról,hogyteljesenhelytelenlenne,hamostbár-
milyenmegegyezés,ésacserevégrehajtásanélkül,felfüggesztenénkamunkaerőmoz-
gósítást,ezzeligazatadnánkamagyaroknakéselismernénk,hogyhelytelenüljártunk
el.aminiszterabeszédebefejezésekénthangsúlyozzaamagyarproblémamegoldásá-
nakvégtelenfontosságátszlovákiaésazegészállamszámára.szótemelazért,zd.
F i e r l i n g e r kormányalelnökajánlásaszerinthaladjunk,amelyetazállamtitkáris
jelzett, vagyis tervszerűen álljunk a reszlovakizáció és széttelepítés kérdéséhez.
Technikai nehézségeket, amelyek előfordulnak amunkáramozgósítás során, el kell
távolítani.Konkréteneztörténtakatonaiorvosokkiküldésével,mikormegmutatkozott,
hogyahelybeliorvosokszabotáljákatoborzásiakciót.ugyancsakszükséges,hogya
szlovákokebbenazügybenegységeseklegyenekésademokratapárttagjaineagitál-
janakatoborzásellenésneterjesszenekolyanhíreket,hogyegyikrészrőlátköltöztetik
a magyarokat, másrészről cseheket küldenek szlovákiába. a miniszter emlékeztet,
milyenteljesegységvoltanémetkérdésmegoldásában,sajnálja,hogyamagyarprob-
lématerénnincsígy,ésaggódik,ennekhátrányoskövetkezményeilesznek.végülismét
atoborzóakciófolytatásáértemelszót,ugyanakkorcsaládokatkellátköltöztetni,még
haezacsehföldműveseknekbizonyosnehézségeketokozis.

Kl.G o t t w a l d kormányelnökaztajánlja,aszónokokrövidítsék lebeszédeiket
oly módon, hogy a kormány valamilyen határozatot tudjon hozni. Prof. dr. zd.
n e j e d l ý miniszterúgylátja,afejlődéstkronologikusankellszemlélni,amennyiben
helyes végkövetkeztésreakarunk jutni. vanegyezményünkamagyarokkal, azonban,
ahogyanaztmárv.Širokýkormányalelnökhelyesenkifejtette,amagyarokeztazegyez-
ménytmaguksértettékmegéstulajdonképpensohanemteljesítették.Hateljesítették
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volna,akkormárátvettékvolnaMagyarországraazta100.000magyartésahelyzet
nálunkteljesenmáslenne.amagyarlakosságmunkáramozgósításátcsakutólagosan
határoztukel,mikorláttuk,hogyanviselkednekamagyarok.aztmondtuk,hogyameny-
nyibenamagyarokúgyragadnakCsehszlovákiára,természetesenszinténdolgozniuk
kell,ésnemlehetnekkivételezettnemzet.ezértterjesztettebeaminiszterajavaslatot
amunkáramozgósításvégrehajtásáraa88/1945Tt.sz.dekrétumalapján,miközben
szinténszámoltunkacsaládokátköltöztetésével,minthumánusintézkedéssel,lehető-
vétéveatovábbicsaládiegyüttélést,acsaládokezenköltöztetésénekköltségeimaga-
sabbak,mintmagánakamunkaerőköltöztetésénekmeghatározottköltségei.azegész
akcióhatáridőhözkötött,adekrétumalapjáncselekszünk,teljesfigyelmetfordítunka
dolgokra,figyeljükafejleményeketésnapontavannakszükségesértekezletek.azakci-
ótakkorszakíthatjukmeg,habiztosítékaink lesznek,hogyacsereelkezdődikésaz
következetesen végre leszhajtva. amunkáramozgósítás védhetőés igazolhatóúgy
belföldi, mint nemzetközi-jogi szempontból. Hibákat az egész világon csinálnak, az
angoltörvényekindiaialkalmazásánálistörténtekkihágásokésfigyelmetlenségek.

dr.P i e t o r minisztermegkívánjajegyezni,hogyteljesentudatábanvanamagyar
kérdéscélszerűmegoldásánaktörténelmijelentőségének,ésőlenneazutolsó,akiez
ellenbeszélne.abeszédébencsupánarrólszólt,hogyolyanutatválasszunk,amelya
legkedvezőbb.elismeri,hogydr.vl.Clementisállamtitkár,akijobbanismeriaviszonyo-
kat,jobbanisítélhetimegahelyzetet.aminiszterúgyvélekedik,hogyadologteljesen
világos és ez a magyarázat elegendő a földművelési miniszternek is. dr. M.
F r a n e k 54 miniszter egyetért a közlekedésiminiszter kijelentésével, hangsúlyozza,
hogynemkíván„falsusprocuratora”lenniazoknak,akikneminformáltságbóléstudat-
lanságbólharcolnakamagyarproblémamegoldásaellenszlovákiában,defigyelmez-
tetniekell,hogytermészetesenvoltakademokratapártbanmásnézetekis,mintpozi-
tívek.végülteljesenvilágos,hogyapárt,mintegészamagyarproblémamegoldásáért
vanésatagjaimögöttáll,akikőtakormánybanképviselik.Hatörténtekegyénikijelen-
tések és támadások, azok nem képviselik a párt véleményét. dr. i. Pietorminiszter
aggodalmai azonban teljesen indokoltak, amikor mérlegeli, hogy dr. vl. Clementis
államtitkármaga ismertebe,hogynema88/1945Tt.sz.dekrétumalapjáncselek-
szünk.

dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárnakazabenyomása,hogyakormánymegspórol-
hatna mindenféle polemikus megjegyzést ebben a vitában, ha az egyes szónokok
helyesentudatosítanákazutolsóüléstanácskozásánakafolyamatát.Helyes,hogya
toborzásiakcióraakkorkerültcsupánsor,mikorakormányfelismerte,hogyamagya-
roknemteljesítikakormányköziegyezményt,hogyMagyarországonvan100.000szlo-
vák,akikátkívánnakköltözniésezértmáregzisztencianélkülvannakésszorulthely-
zetben,másrésztszlovákiábanmegközelítőlegazonosszámúmagyarvan,akikmárdr.
Wagner55 megbízottnál jelentkeztek, hogy telepítsék át őket Magyarországra.

54 Franek,Mikuláš(1903–1968)szlovákdemokratapártipolitikus,Gottwaldelsőkormányá-
ban a törvények egységesítéséért felelős miniszter. 1948 februárjában lemondott és
nyugatraemigrált,azegyesültállamokbanhunytel.

55 WagnerFerenc (1911–1999)magyar külügyi tisztviselő,1946-tól pozsonyi „meghatalma-
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Gyakorlatbanazonbansemminemtörtént,ésehhezjöttamezőgazdaságimunkaerő
sürgetőszükségeacsehterületeken.eztalehetetlenhelyzetetakormánynemtűrhette
továbbésezértkelletthatározottlépésmellettdöntenie,hogykiutattaláljonamagya-
rokáltalelőidézetthelyzetből.ebbenaszellembentárgyaltazállamtitkárGyöngyösi56
miniszterrelisésinformáljaakülföldisajtóképviselőit,akikszintenapontafordulnak
hozzá.Csakamagyarokonmúlik,hogyelkezdjékacsereakciót,ezutánaszakemberek
egységesvéleményeszerintúgyiskénytelenekleszünkamunkáramozgósítástleállíta-
ni,mivelhogynemtudjukamindkétműveletetegyszerrevégezni.nemtudunkugyanis
költöztetni havonta 10.000 magyart Magyarországra, fogadni 10.000 szlovákot
Magyarországról,ésezmellettmégmagyarokatmunkáraszállítaniacsehterületekre.
egyébkéntazállamtitkárcsakmegismételnitudja,hogyamagyarkülügyminiszterkifo-
gásoltaneki,hogyegészcsaládokatköltöztetünkátacseh területekre,gyerekekkel,
nőkkelegyütt,ésamagyarmezőgazdaságivagyontnemzetigondnokságaláhelyezzük,
ésezazegésznemmunkáramozgósításadekrétumalapján.azállamtitkármegismét-
li,hogy februárban találkoznikelleneavegyesbizottságmindkét részének,amelyek
vizsgálnák a lehetőségét a vitás pontokmegoldásának és kidolgoznák amegfelelő
javaslatokat.GyöngyösiminiszterfebruárbanugyancsakPárizsbautazik,hogyaláírjaa
békeszerződést. akormányküldöttségek találkozójáramárciuselejénkerülhetnesor.
azállamtitkármegismétliakérdést,vajonalevelében,amelyetamagyarkülügyminisz-
ternekküld,bejelentse-e,hogyakormányegyetértatoborzásiakciómegszakításával,
amennyibenbiztosítékailesznekacsereakcióazonnalimegkezdésére,azttanácsolja,
hogyazonnaljöjjönösszeazállamközivegyesbizottságavitáspontokmegbeszélésére
azzal,hogymajdmárciusbansorkerülhetakormányküldöttségektárgyalására.addig
isatoborzásiakcióúgykiterjedhetneéselmélyülhetne,hogyesetlegmegfontolhatnánk
afelfüggesztését.ittazonbanolyankérdésrőlvanszó,amelyrőlelsősorbanaföldmű-
velésiminiszternekésaszociálisgondoskodásminiszterénekkelldönteni.

j.Ď u r i š minisztermegjegyzi,hogyabizottság,amelyetakormánykijelöltazutol-
sóülésén,tárgyaltéséppenmajöttlétremegegyezésnéhányintézkedésről,atoborzá-
siakciómeggyorsításárólfebruárban.véleménycserérekerülsorKl.G o t t w a l d kor-
mányelnök, dr. P. z e n k l kormányalelnök,dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár és j.
Ď u r i š miniszter részvételévelarról,milyenkonkréteredményeketérhetnénekela
február hónap folyamán a toborzási akcióban. dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár
ebbenazösszefüggésbenmégmegemlíti,hogyadiplomáciai támogatásracsupána
szovjetunió részéről lehetszámolni.budapestiképviselőjePuskin,eddig rendelkezik
bizonyosbefolyássalamagyarokra.olyanhelyzetállhatazonbanelő,hogyeznemígy
lesz.ezutánmáslépésekrőlkellenegondolkodnunk.Megszakíthatnánkakapcsolato-
katMagyarországgal,különösenkereskedelmiésközlekedésitéren,deaszakemberek
nézeteszerintezkétélűfegyverlenne,amelybennünketiskárosítanaéppenúgy,mint
a magyarokat. v. Š i r o k ý kormányalelnök megkérdezi, nem lehetne-e fontolgatni

zott”,majdfőkonzul.
56 Gyöngyösijános(1893–1951)kisgazdapártipolitikus,1944decemberétől1947májusáig

külügyminiszter.
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gazdasági szankciók bevezetését, de az államtitkár dr. vl. C l e m e n t i s válaszol,
hogyaszakemberekmeggyőződéseszerint ilyenszankciókjelentősenkárosítanának
bennünket.ugyanezenanézetenvanzd.F i e r l i n g e r kormányalelnök,akirámu-
tatarra,hogyMagyarországrólfontosnyersanyagokatkapunk,különösenolajat.dr.P.
z e n k l kormányalelnökvisszatératoborzásiakciófebruárihónapbanelérhetőered-
ményeinekkérdéséhez.j.Ď u r i š miniszterakérdéséremegmagyarázza,hogyeddig
átköltöztettünkösszesen30.000 személyt, ebből körülbelül18.000amunkaerő. el
lehetneérniennekaszámnakanövelését60.000személyreafebruárihónapfolya-
mán, amely körülbelül 40.000 munkaerőt jelentene. szükségünk lenne azonban
50.000családra,amelykiteszmegközelítőleg150.000–200.000személyt.

dr.P.z e n k l kormányalelnökaztfontolgatja,ilyenkörülményekközöttkilehetne-e
jelenteni, hogy a magyar munkaerő toborzás leáll ez év március elején.
nyomatékosankériazállamtitkárt,sohanebeszéljenarról,hogyCsehszlovákiatalán
megsérti a nemzetközi egyezményt. dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár biztosítja őt,
hogytermészetesenmindenüttaztazálláspontotvédi,hogyamagyarokvoltakazok,
akikaszerződéstmegsértették,ugyanakkorCsehszlovákiaaszerződéstartalmasze-
rint,ésasajáttörvényirendelkezéseinekkereteinbelül járel.Kl.G o t t w a l d kor-
mányelnökazonavéleményenvan,hogyadolgokatúgykell látni,ahogyanvannak.
Hiszenvilágos,hogyamagyarokazelsőpillanattólszabotáljákaszerződéstésegyál-
talánnemkezdtékelateljesítését.egyetlenmagyartsemtudtunkkiküldeniéshozzánk
csupánnéhányezer szlovákot küldtek, akik legnagyobb részbenkétséges jellegűek.
világostehát,hogyamagyarokvoltakazok,akikelőidéztékamostanihelyzetet.amun-
kára toborzással bizonyos nyomást akartunk gyakorolni rájuk és egybenmunkaerőt
szerezniésezzellegalábbrészbenoldaniaproblémát,amelyacsehterületekensújt
bennünket. joggalszámolhattunkazzal,hogyacserevégrehajtásaután iselegendő
számúmagyarmunkaerőmaraderreatoborzásra.azazonbanigaz,hogyszlovákiában
néhahülyeségeket csinálnak. valami tényező, aki tevékenységet akar kimutatni, leír
valamitapublikációbaésezaszámunkrakáros.nemlehetazonbanmeghatározó,mit
írnak egyesek, hanem természetesen a kormány tevékenysége a döntő. nyugodtan
arraazálláspontrahelyezkedhetünk,hogyamagyarokvoltakazok,akikcsaknemegy
évemegsértikaszerződést.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmeztet,aszerző-
désszabotálásárólamagyarokrészérőlcsupánamúltévoktóberétől lehetbeszélni.
Kl.G o t t w a l d kormányelnökazonavéleményenvan,hogyakormányadhatutasí-
tástazállamtitkárnak,továbbraisvédjeaztatézist,hogynemCsehszlovákiaaz,aki
megsértiazállamköziszerződést,hiszenMagyarországvoltaz,akiazelsőpillanattól
nemteljesítiaszerződésbőlszámáraeredőkötelességeit,ezértnemlehetaszerződést
végrehajtani.Továbbáazállamtitkárközöljeamagyarokkal,hogyhajlandókvagyunka
munkaerőtoborzástleállítaniamennyibenvalóságosanelkezdődikakitelepítés,szilár-
danegyeztetett, pontos terv szerint, ugyanakkora tényleges leállításra,mondjuk14
nappalazelőttkerülhetsor,mielőttacserevalóságbanelkezdődik,amennyibenlesz
biztosítékarra,hogyvalóbanvégrehajtásraiskerül.ezalegutolsóengedmény,amelyet
tehetünk.egyébkéntamunkáratoborzástfolytatnikell,ellenkezőleg,úgyfokozni,hogy
afebruárhónapfolyamánalehetőlegtöbbmagyarmunkaerőtszerezzünkacsehterü-
letekrészére.azonbanennekmindentúlkapásésfélreértésnélkülkelltörténnie.akor-
mányfőaggódik,hogyatovábbitárgyalásokonamagyarokkalnemérünkelsemmilyen
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konkréteredményt,ésazameggyőződése,amitnemteszünkmegamunkáratoborzás
terénma,azakésőbbiekbennehézségekbeütközhet.

zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökérintiismétakérdést,milyenelőnyöketadhat-
nánkamagyarlakosságnakazért,hogyhajlandóátköltözniacsehterületekre,különö-
senmitlehetneavagyonértkárpótláskéntadni,állampolgárságot,ruhaellátmánytstb.
dr.vl.C l e m e n t i s államtitkáraztajánlja,akormánymanefoglalkozzonezzela
dologgal,mivel,ahogyanmárbejelentette,ezenahétenaszlováktényezőktőlkapmeg-
felelőalapanyagokatennekakérdésnekazeldöntéséhez.ezeknekazalapanyagoknak
alapjánkidolgoznaegyelaborátumotakormányrészére,amelyrőllehetnetárgyalniaz
1947.február4-eiülésen,azelaborátumotelőzőlegszétküldenéazegyeskormányta-
goknak. az elaborátumban ugyancsak tárgyalná a reszlovakizáció problémáját. Kl.
G o t t w a l d kormányelnökkériazállamtitkárt,fogalmazzamegavégsőjavaslatot.
dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárkijelenti,hogytulajdonképpenegyetértazzal,amita
kormányelnökelőadott, hogya válaszban,amelyetamagyar külügyminiszternekad,
védiaztatézist,amagyarokvoltakazok,akikmegsértettékazállamköziszerződést,
ésakikazelsőpillanattólnemteljesítik,azonbanhajlandóakvagyunkatovábbitárgya-
lásra,ésalegnagyobbvalószínűséggelleállítjukamagyarmunkaerőtoborzásátacseh
területek részére, amint gyakorlatilag elkezdődik a csereakció, szilárdan egyeztetett
tervszerint,amintbiztosítékunklesz,hogyezazakcióvalóbanatervszerintvégrehaj-
tásrakerül.Továbbájavasoljaazállamtitkáralevelében,hogyfebruárfolyamánjöjje-
nekösszeacsehszlovák-magyarvegyesbizottságmindkétrésze,akikatárgyalásaik
soránmegbeszélnénekmindenvitáspontot,különösenazokatapontokat,amelyeken
Magyarországálláspontjanyugszik,hogyacserétnemtudjavégrehajtani.adiplomá-
ciainyomásebbenahónapbanarrakorlátozódna,hogyavegyesbizottságtárgyalása
alehetőségekszerintelérjeacélját.Márciusbankerülnecsaksorakormányküldöttsé-
gekhivatalostalálkozójára.Kl.G o t t w a l d kormányelnökmegállapítja,hogyegyet-
értésvanezzelamegfogalmazással.Feltételezi,hogyszükségesahatározatijavaslatot
kiegészíteniabbanaszellemben,hogyamagyarmunkaerőtoborzásának isa legna-
gyobb intenzitással kell folytatódnia, ugyanakkor a lehetőségek szerint humánusan,
minden túlkapás nélkül kell történnie. dr. a. P r o c h á z k a miniszter hozzáteszi,
hogyatörvényeskeretekközöttkellvégrehajtani.Kl.G o t t w a l d kormányelnökezt
magátóléretetődőnektartja.akormányezutánakövetkezőtfogadjael

1./Határozat:akormánymeghallgatvaakülügyminisztériumállamtitkárának
jelentését amagyar külügyminiszterrel folytatott tárgyalásáról, amelyre1947. január
26-ánPozsonybankerültsor,elhatározza,hogy

a/egyetértazzal,hogyazállamtitkáralevelében,amelyetamegegyezésszerinta
magyarminiszternekküld,ragaszkodjonazállásponthoz,hogyMagyarországaz,amely
az első pillanattól kezdve az államközi egyezményt a lakosságcseréről nem teljesíti,
hogyCsehszlovákiaezzelellentétbeneztazegyezménytsohanemsértettemeg,min-
dig kész volt teljesíteni azt, és amagyarmunkaerő toborzását szlovákiában a cseh
területek részére az egyezmény keretein belül és az érvényes, törvényes kereteken
belülhajtjavégre.azállamtitkáralevelébenmegismétli,hogyacsehszlovákkormány
a legnagyobbvalószínűséggelelhatározzaa toborzásiakció felfüggesztését,aminta
valóságbanelkezdődikacsereakcióazállamköziszerződésalapjánaszilárdanmeg-
egyezett,pontostervszerint.Közbenmegtörténhetnehamarább,rövididővelagyakor-
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lati csereakció megkezdése előtt a leállítás, ha biztosítva lesz, hogy végrehajtásra
kerül,akapottbiztosítékokszerint.azállamtitkártovábbájavasolja,hogyazonnaltalál-
kozzonacsehszlovák-magyarvegyesbizottságmindkétrészeazállamköziegyezmény
szerint,azzalacéllal,hogyabizottságafebruárihónapfolyamánmegtárgyaljonmin-
den vitás pontot, és ezzel előkészítse a kormányküldöttségek tárgyalását, amelyre
1947.márciuselejénkerülhetnesor.

b/azösszesérintettkormánytagnakfeladatuladja,hogyteljesterjedelembenfoly-
tatódjonamagyarmunkaerőtoborzásiakciójaszlovákiábanacsehterületekrészére
az1945.október1-énkeltáltalánosmunkakötelezettségrőlszóló88/1945Tt.sz.köz-
társaságielnökialkotmánydekrétumalapján,ugyanakkoreztazakciótazadottlehető-
ségekkeretébenkikellszélesíteniéselmélyíteniésegyúttalhumánusanésmegfelelő
körültekintésselaszemélyekre,akiketérintvégrehajtani.

végrehajt ják:akülügyminisztériumállamtitkáraésazösszesérintettkor-
mánytag.

az irat cseh nyelvű, gépelt tisztázatról készült fekete-fehér fotó. národní archiv
Praha,fondvýběrzezápisůschůzičeskoslovenskévlády,duben1945–únor1948,
291a.j.

A kormánynak ezen a titkos ülésén Vladimír Clementis államtitkár szájából hangzik
el, hogy mi az a három ok, amely miatt a kormány elrendelte a szlovákiai magyarok
deportálását. A nyomásgyakorlás Magyarországra a lakosságcsere megkezdése érde-
kében, segíteni a cseh országrészekben az égető munkaerőhiányon és végül a magya-
rok egy részének széttelepítése az országban, illetve a Csehországba telepítése.
Kiderült azonban, hogy a lakosságcsere megkezdését egyenesen gátolja a magyarok
egy részének munkára hurcolása, hiszen a magyar fél ennek azonnali leállításához
kötötte a csereakció megkezdését. Ezért született az a kormányhatározat, hogy fel-
ajánlják a magyar külügyminisztériumnak a deportálások leállítását március elejével,
amennyiben garanciát kapnak tőle a lakosságcsere megkezdésére. Addig azonban a
februári hónapban gyorsítani kívánták a deportálásokat, minél nagyobbra akarták
emelni a cseh tartományokba szállított magyar munkaerő számát.

3.

Prága, 1947. február 25. részletaharmadikkormány66.ülésetitkosrészénekjegy-
zőkönyvéből,aszlovákiaimagyarlakosságegyrészénekMagyarországgalkötöttegyez-
ményértelmébentörténőkicserélésévelésareszlovakizációkérdésévelkapcsolatos
napirendiponttárgyalásáról.

Feljegyzés
aharmadikkormány66.ülésénektitkosrészéről,amelyre1947. február25-éna

kormányelnökséghivatalánaképületében15órakorkerültsor.

jelenlévők az ülés nem titkos részének feljegyzéséhez csatolt jelenléti ív szerint,
azonbanmihelytKl.G o t t w a l d kormányelnökazülésmegkezdéseután15.20-kor
megállapította,hogyakormányhatározatképes,éstitkosnaknyilvánítottaazülést,az
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ülésterembencsupánakormány tagjai,aLegfelsőbbszámvevőésellenőrzőHivatal
elnöke,aGazdaságiTanácsfőtitkára,ing.M.reimanképv.,dr.vl.bernášek,továbbá
aKormányhivatalPolitikaiosztályánakésjogiosztályánakelöljáróimaradtak,miköz-
benazülés titkos részénajogiosztályelöljárójátaz időszakos távollétealattdr.Fr.
Plachýhelyettesítette.

Kl.G o t t w a l d kormányelnökbejelenti,hogymostaKülügyminisztériumállam-
titkárabeszámolótadamagyarféllelalakosságcsere,valamintareszlovakizációügyé-
benfolytatotttárgyalásról.

i.
Lakosságcsere a Magyarországgal kötött szerződés alapján és a reszlovakizáció

kérdése.
dr.vl.C l e m e n t i s államtitkármegkérdezi,akormánytagjaiszámáraismert-e

amaibeszámolójaalapanyagánaktartalma,amely,mint titkos irat40.252/a/47sz.
alattvoltszétküldveakormányegyestagjainak.Megállapításrakerül,hogynémelykor-
mánytageztazalapanyagotmégnemkaptameg,azállamtitkárezértolvassaateljes
szöveget.azalapanyaga/,ennekafeljegyzésnekamelléklete.57 afüggelékfelolvasása
után, amely az 1947. február 24-én kelt alapanyagon található, közli az államtitkár,
hogynemtudottkapcsolatbalépnidr.okálival,mivelhogyugyantegnapdéli12órakor
Pozsonybólelutazottbudapestre,deamainap12óráignemérkezettmegoda,való-
színűleg az úton valahol időzik. az államtitkár ezért kapcsolatba lépett a pozsonyi
TelepítésiHivatalelnökéveldr.Čechhel,akiszinténazonavéleményenvan,hogyaföld-
nélküliek költöztetése nem elégséges, szereznénk ugyanmunkaerőt a földnélküliek
Magyarországról történő átköltöztetésével, azonban a magyar földnélküliek
szlovákiából Magyarországra történő költöztetése nem felelne meg nekünk, mivel
ezekkelaföldnélküliekkelacsehterületekenszámolunk.azún.kisokálitervalapján,
amelyrőlszóvanazállamtitkárbeszámolójában,előszöragazdagmagyarföldműves
családokatköltöztetnénkát,ésezlenneamegfelelőút,hogyanmentsükmegacsere
akciót. az egész dolog súlyosabb annál,mintsem, hogy az államtitkármaga akarna
dönteni róla. ezért dolgozta ki a részletes beszámolót, amelyet az előbb felolvasott,
mivelfontosszámára,hogyakormánymérlegeljeadolgotésdöntsönróla,teljestuda-
tábanahelyzetnek.azállamtitkársajnálja,hogynemsikerültnekikapcsolatbalépnie
dr.okálival,ugyanisazővéleményedöntőlenneaszámára.dr.okáliperszealegjob-
baninformáltésezértelmondhatná,milyenekakilátások,haazáttelepítésiakciómeg-
kezdődikavalóságbanmárcius1-el,lehetséges-eezegyáltalán,vagynem.azállamtit-
kártelefonáltdastich58 tábornokkal,hogykétségeivannakamagyarokellenjavaslatá-
nakvégrehajthatóságávalkapcsolatban,ésa tábornok telefononválaszolt,hogy tár-
gyaltmagyartényezőkkelésamagyarkormánynyomatékosankéri,acsehszlovákkor-
mánymégiscsakmérlegeljeezeketazellenjavaslatokat.egyáltalánsemminemtörtén-

57 Lásdakövetkező,3a.sz.dokumentumot.
58 dastich,František(1895–1964)csehkatona,diplomata,1947februárjátóltábornok.1946

februárjától 1947 márciusáig a csehszlovák kormány megbízottja a magyarországi
szövetséges ellenőrző bizottságban. a kommunista puccs után nyugatra emigrált, az
egyesültállamokbanhunytel.
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het.atárgyalások1947.március1-énkezdődnekésvagyeredményeseklesznek,vagy
hazátonyrafutnak,bármikorfolytatódhatamunkáramozgósítás,amelyaközlekedési
nehézségekésarosszidőjárásmiattmegszakadt.59 aszónokmegtárgyaltaazügyeta
köztársaságielnökkel,akiazonanézetenvan,hogysemmiesetrese legyenküldve
elutasító válasz, hanem a kompromisszumot kell keresni. azon az állásponton van,
hogynekiésakormánynakiserkölcsikötelességevanamagyarországiszlovákokkal
szemben,akika lakosságcserére jelentkeztek,ésakikmostnagyonszenvednek.Mi
voltunkvégülisazok,akikkezdeményeztékazállamközitárgyalásokatazegyezmény-
rőlésnemzetközi-politikaiszempontbólsemhatnajól,amennyibenmostvonakodnánk
folytatni a tárgyalásokat. ezzel nemzetközileg kedvezőtlen helyzetbe kerülnénk.
Felvetődikazonbanakérdés,hogyanhangozzékaválasz,amelyetamagyarkormány-
nak adunk. az államtitkár továbbra is igyekezni fog, hogy kapcsolatba lépjen dr.
okálival,ésmegbízzaőt,azonnaltárgyaljonamagyarkülügyminisztériummalannaka
3.000 családnak a fogalmáról, akiket elsősorban át kellene telepíteni. dr. okálinak
megkellkérdeznie,vajonnemvennének-eátlegalábbrészbenföldműveseketaföld-
nélküliekhelyett.aföldművesekáttelepítéseúgyiskörülbelül2hétigtartana,eközben
megkezdenénkatárgyalásokat1947.március1-énéskiderülne,hogyanfolynakezek
atárgyalások.ahogyanazállamtitkármárelmondta,amunkáramozgósításiakció1
hét időtartamra föl lett függesztveaközlekedésinehézségekmiatt.Holnapazonban
újrakelleneindulnia.Prof.dr.zd.n e j e d l ý minisztermegjegyzi,hogynemúgynéz
ki.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfolytatja,ésmegemlíti,hogyilyenszelleműinfor-
mációtkapott.azonbandöntenikell,vajonvalóbanazonnalelkellkezdeniazakciót,
vagysem,ill.kikellvárni,milyeneredményeleszamagyarokkalfolytatotttárgyalások-
nak.arrólvanszó,hogyeznéhánynaphalasztástjelenteneéskiderülne,vajonvalóban
nem lehet rábírniamagyarokatarra,hogyelfogadjákazún.kisdr.okáli-féle tervet.
Határozottaninkábbaztajánlja,várjanakamunkáramozgósításújraindításával,mivel
ezt könnyebb megtenni, mint leállítani az akciót, amely újra lendületbe lenne. j.
Ď u r i š minisztermegkérdezi,kihatalmaztafüldr.okálitarra,hogyjavasoljaazún.
kistervet.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárválaszol,hogysenkierrenemhatalmazta
föl,hanemsajátkezdeményezésrejavasolta,azállamtitkárszemélyesenüdvözli,mivel
ezlehetővétennéacsehszlovákkormánynak,hogyőtdesavouo-váljaésajavaslatotne
fogadjael,amennyibenamagyarkormányelfogadnáazt.erreazonbannemkerültsor.
azállamtitkárhangsúlyozza,hogyszeretiazokatatípusúembereket,akikbizonyoskez-
deményezéstfejtenekkiésszemélyszerintelőnyösnektartaná,haamagyarkormány
elfogadná dr. okáli javaslatát. Kl. G o t t w a l d kormányelnök megkérdezi, vajon
annaka3.000családnakazátköltöztetéseaztjelentené,hogyleállnaamunkáramoz-
gósításegészévre.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárelmagyarázza,hogyaköltözteté-
siakcióannaka3.000családnakarészérőlmárelkellkezdődni1947.március1-én,
amennyibenezműszakilaglehetséges.azelsőnapokbanátköltöztetnekbizonyosmeg-
szabottkeretet,pl.300magyarcsaládinnenés300szlovákcsaládMagyarországról.
Közbentalálkoznakadelegációkéstárgyalnak.egyikavitáspontokközül,azakérdés,

59 acsehszlovákhatóságokarendkívülhidegtéliidőjárás,valamintarosszközlekedésiviszo-
nyokmiatt1947.február22-énállítottákleadeportálásokat.
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Magyarországrólmennyiszlovákjelentkezettszabályosanacsereakcióra.amagyarok
azt állítják, csupán 65.000 van belőlük, hogy a többi része a jelentkezésnek olyan
embereké,akiknemszlovákok.Továbbieltéréskeletkezetazonszemélyekkelkapcso-
latban, akiket át kívánunk telepíteni az államközi egyezmény szellemében, mivel
nálunkbizonyosbűncselekményekértelítéltékőket.ezenkívülmégegysormásrész-
letkérdésvan,ésazzalkellszámolni,hogyezekakérdésekkörülbelül2-3naposmeg-
beszéléstigényelnek.Tulajdonképpenarrólvanszó,hogyezekkelamegbeszélésekkel
megszűntessékazokatakülönbségeket,amelyekamagyarokállításaszerintazakadá-
lyaiannak,hogyhozzálássunkacserevégrehajtásához.Hamegegyezésrekerülnesor,
akkorazaztjelentené,hogyacsereakcióvégrelennehajtvaazeredetitervszerint,ill.
havonta átlagosan 10.000 személyt költöztetnének szlovákiábólMagyarországra és
fordítva.Kl.G o t t w a l d kormányelnökmegállapítja,hogyezgyakorlatilagamunkára
mozgósítás1évretörténőleállításátjelentené.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárhoz-
záteszi, hogy télen átlagosan 10.000 személy költöztetésével számolnak és nyáron
15.000-es számmal. a 10.000 átlagos szám mellett ez a valóságban 6-8 hónapi
halasztást jelentene,különösen,haamagyarokkal sikerülnemegegyezniarról,hogy
megengednekúj,utólagosegyhónaposjelentkezéstazáttelepülésre.

j.u r s í n y kormányalelnökkinyilvánítja támogatásátazállamtitkárálláspontját
illetően,amelymelletszólegyrésztakötelezettségamagyarországiszlovákokkalszem-
ben,akikáttelepülésrejelentkeztek,másrésztanemzetközifigyelem.szinténüdvözöl-
né,haamagyarokelfogadnákakisokáli-féletervet.amunkáramozgósítástegyelőre
nemkellenefelújítani,csakakkorkellenemegtörténnie,amennyibenkiderülne,hogya
magyarokszabotáljákacsereakciótésnemhajtjákvégrerendesen.

zd.F i e r l i n g e r kormányalelnökmegállapítja,hogyabeszámolószövegeszá-
máranemvolteléggévilágos,deúgytűnikneki,amagyarokátköltöztetésébenacseh
területekre be kell állnia egy további szünetnek. dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár
kifejti,hogyamagyaroknemakartákfelújítaniatárgyalásokat,amígamagyarlakos-
ságnakszlovákiábóleztköltöztetésétacsehterületekrelenemállítjuk.Másrészrőlaz
államtitkármagaisazonazálláspontonvolt,hogynemlehetleállítanieztamunkára
mozgósítást,amígamagyaroknemadnakbiztosítékot,hogyazonnal,vagyakövetkező
napokbanhatékonyanelkezdődikacsereakció.Mostolyanahelyzet,hogyamagyarok
maguk ajánlották, hogy a csereakció kezdődjön el már 1947. március 1 napján.
azonbankérdés,hogyeztechnikailaglehetséges-e.zd.F i e r l i n g e r kormányalel-
nökmegkérdezi,vajonatárgyalásoktárgyaleszakisokáliterv.dr.vl.C l e m e n t i s
államtitkárkijelenti,ezmajdkiderül.azzalszámol,hogyatárgyalások5napigtartanak.
Hamegegyezésrekerülsor,acsereakciófolytatódni fog.Közbenszámolnikellazzal,
hogyavegyesbizottság9.sz.határozataértelmébenaszerződőfeleknek14nappala
vonatkozótranszportindulásaelőttbekellmutatniukazérintettáttelepülőkjegyzékét.
zd. F i e r l i n g e r kormányalelnökmegkérdezi, vajon amagyarok valóban ragasz-
kodnakahhoz,hogyannaka3.000családnakkeretébencsakföldnélküliekettelepít-
senekát.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárválaszol,hogyéppenátadtaknekiegytele-
fonüzenetet budapestről, amely a prágai magyar megbízott hivatalához érkezett.
bizonyáraamagyarok lehallgattákazállamtitkárbeszélgetésétdastich tábornokkal,
mivela jelentésbenazáll,hogyszükségesdastichtegnapitáviratánakapontjátúgy
értelmezni,hogyamagyarországi transzportokezévmárcius1-én indulhatnának.a
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csehszlovákiaitranszportokelméletilegszinténmárcius1-énindulhatnának,deszük-
ségeslenneavegyesbizottságvégsőhatározataalapjáneljárni,amelyrőlazállamtit-
kármostbeszélt.ezaztjelenti,hogyabizottságcsehszlovákrésze14nappalatransz-
port indulásaelőttbekellmutassaa jegyzéket.zd.F i e r l i n g e r kormányalelnök
ezutánbejelenti,hogyamagyarszocialistáktólbizalmasközléstkapott,annakhelyes-
ségértazonbannemkezeskedhet.ennekaközlésnekazalapjánamagyarokelőnybe
helyeznék,haamagyarproblémátmagunkoldanánkmeg,különösen,haazilledelmes
éshumánusmódontörténik.egyetértenénekazzal,hogyamagyarlakosságotszéthe-
lyezzük. Tartanak ugyanis a következményektől, ha áttelepítenénk nekik ½ millió
magyart.dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár figyelmeztet, erről sohanemvolt szó. j.
u r s í n y kormányalelnökrámutatarra,hogycsupán100.000magyarrólvanszó.zd.
F i e r l i n g e r kormányalelnökkitartálláspontjamellettésrámutatarra,hogybizto-
sankiakartunktelepíteninéhányszázezermagyart.Magyarországattólfél,hogyfasisz-
taértelmiségetküldünknekik,iparosokat,hivatalnokokat,egyszóvalpolgárirétegeket,
amitermészetesennekiknemfelelmeg.Újbólhangsúlyozza,hogyszigorúanbizalmas
üzenetrőlvanszó,amelyértnemkezeskedhetteljesmértékben.akormányalelnökfel-
tételezi,hogyténylegmegkellenekísérelniamagyarokáttelepítésétacsehterületekre,
és itt a lehető legkedvezőbb életfeltételeket kialakítani a számukra.Meggyőződése,
hogyföldetisadhatnánknekik.v.n o s e k miniszterhangsúlyozza,hogyezlehetet-
len, nincs fölösleges földünk és el kellene azt venni a cseh parasztoktól. zd.
F i e r l i n g e r kormányalelnöknemosztjaeztanézetet,újbólrámutatarra,hogya
dolgotjólmérlegelnikelléselőkészíteniasimaéscélszerűvégrehajtásátazáttelepí-
tésnekacsehországrészekbe.H.r i p k aminiszterezzelellentétbenosztjaabel-
ügyminiszterkétségeit,vajonlenne-eelégföld,hogyamagyaroknakjuttathassunkföl-
det. zd. F i e r l i n g e r kormányalelnökemlékeztetmég, hogynem lehet örökkéa
munkáramozgósítássaloperálni,hogyakülföldúgy istudja,hogyanállnakadolgok
valójában,denemleszkülönösebbnehézségünk,haamagyarokkalrendesenfogunk
báni,megfelelőengondoskodunkrólukésnembízzukazelhelyezésükmódjátésagon-
doskodástrólukavéletlenre.akormányalelnökkifejezettenazonvan,hogykülönfel-
ügyelőségellenőrizzeaszlovákiábólátköltöztetettmagyarokelhelyezésétéséletkörül-
ményeit,hogymegfelelőgondoskodás történjengyermekeikről, fel legyenekszerelve
elsősorbancipővelésmunkaruhával.ésneköltöztessenekátembereket,akikareszlo-
vakizálásiakcióralettekkijelölve.Kl.G o t t w a l d kormányelnökaztajánlja,hogya
szónokokafelszólalásaikatalegszükségesebbekrekorlátozzákéslegyenektömörek.

j.Ď u r i š miniszterazonavéleményenvan,aproblémanagyonösszetettéskét
aspektusavan.egyikközülük,hogyáttelepítsükCsehszlovákiábaaszlovákokat,akik
Magyarországonjelentkeztekacserére.Másikkérdésérintiamagyarproblémamegol-
dásátCsehszlovákiában.aminiszternemakarjamondani,melyikebbőlakétproblé-
mábóla fontosabb,de tudatosítanikell,hogykifejezettensemacserével, semmás
akcióval nem szabadulunk meg minden magyartól a köztársaságban, és jelentős
számúmagyarmaradittnekünk.ezekamagyarokbizonyosproblémátfognakjelenteni
aszámunkraajövőbenis.ebbőlazokbólaminiszternemtartjatanácsosnak,hogya
csereakcióújraindítása,ill.végrehajtásamiattteljesenleállítsukamagyarokáttelepí-
tését a cseh területekre, és örülne, ha sikerülnemegoldást találni, amely lehetővé
tennéegyrésztacsereakcióvégrehajtását,másrésztolyaneljárástis,melybiztosítaná
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amagyarlakosságegészáltalánosproblémájánakhatékonyrendezésétaköztársaság-
ban.eztakormánynaknagyonjólmérlegelniekell.aminiszterneknemlennekifogása
azellen,hogyazáttelepítésiakciót, ill.amunkáramozgósítást felfüggesztenékmég
néhány napra, de nem tudna egyetérteni azzal, hogy hosszabb időremegszakítsák.
erreutalazonbanazamód,ahogyankivandolgozvaajelentés.aminisztermegütkö-
zikazon,hogymegmutatkozott,dr.okáli eredetibeszámolójanemvolthelyes, ígya
jelentéstmódosítani kellett. Továbbá újból kifogásolja, hogy dr. okáli amagyar kor-
mánynakegyjavaslatotkészítettasajátrovására,amelyrenemvoltmeghatalmazása
akormánytól.ugyanakkorjelentősügyrőlvoltszó,amelyrőlcsupánakormánydönthet.
Kapcsolódikazállamtitkárbeszámolójánakkövetkeztetéseireakárpótlásról,amelyeta
magyaroknakkellenenyújtani,amennyibenátköltöznekacsehterületekre,aminiszter
kifejezimeggyőződését,hogyegyelőrenemtudunksemmilyentörvénytkidolgozniilyen
kárpótlásról.elismeri,hogypolitikailagjólhatna,hogyhanéhányszázcsaládnak,akik
jó példával járnak elő az asszimilációban a cseh területeken, tudnánk adni kisebb
mezőgazdaságibirtokot1hanagyságban,vagyhasonlót,deeztazonban törvénnyel
nemlehetmegoldani.nemszabadmegfeledkezniarról,hogyamunkaerőrőlisgondos-
kodnikell,mivelközelegatavaszésveszélyesséválhatna,haelhanyagolnánkeztadol-
got.aminisztermegismétli,hogyteljesentudatábanvanamiszlovákparasztjainkhely-
zetévelMagyarországon,deamásikoldalonmégisalegveszélyesebbnekaköztársa-
ságszámáraamagyarproblémáttartjanálunk,ezértújbólajánljaafőirányvonaltar-
tását,amelyamagyarlakosságcsehországrészekbentörténőszétszórásábanlát.

dr. H. r i p k a miniszter teljesen elismeri zd. F i e r l i n g e r kormányalelnök
következtetéseit, hogyamagyarokcseh területre történőáttelepítésérekellenekon-
centrálnunk.Másrészt nemszabadelfelejteni, hogymi voltunkazok, akik kezdemé-
nyeztükazállamköziegyezménymegkötésétacseréről.amennyibenmostelutasítjuk
atovábbitárgyalásokat,ezazegészcsereakciófelszámolásátfogjajelenteni.eztnem
kockáztathatjuk, mivel nagy kötelességeink vannak a szlovákokkal szemben
Magyarországon, akik a cserére jelentkeztek. a magyarok bizonyára meglepődtek,
mennyiemberjelentkezettazátköltözésreCsehszlovákiába.aföldművelésiminiszter
tulajdonképpen ugyaneztmondja,mint Fierlinger kormányalelnök. amennyiben az ő
javaslataikhoz igazodnánk, ezt azt jelentené, hogy feláldoznánk a szlovákokat
Magyarországon. ezt nagyon nehezen vennénk a lelkünkre. a helyzet teljesen más
lenne,amennyibennemkötöttünkvolnaegyezményt.igaz,hogyĎurišminiszterszerint
akettőközülakisebbrosszatkelleneválasztanunk.aszónokmegkérdezi,vajona6
vagy8hónaposhalasztás,melyalattacsereakciótvégrehajtanák,aztjelenti,hogya
magyar kérdést már nem tudnánk belső áttelepítéssel megoldani. Feltételezi, hogy
ilyen radikálismegoldásakésőbbiekben is lehetséges lenne,hogyahalasztásnem
jelentenéazt,hogyamásikakciótnem tudnánkegyáltalánvégrehajtani. Tudatában
van,hogybizonyosnehézségekkeletkezhetnek,deamagyaroknakapárizsibékekon-
ferenciaeredményealapjánmegkellegyezniükvelünkatöbbiszlovákiaimagyarlakos-
ságkérdéséről.aminiszternekazonbanmeggyőződése,hogy ilyenmegegyezésnem
jönlétre,ésaztsemgondolja,hogyszámíthatunkanégyekTanácsánaknyomásávala
magyarokra.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkármegjegyzi,hogykétszavazattalszámol-
hatunkésmindenanemzetközifejlődéstőlfügg.dr.H.r i p k aminisztermegismétli,
hogyszkeptikus,deamásikoldalrólazavéleménye,senkinemfogjamegakadályozni,
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amennyibenaMagyarországgalzátonyrafutotttárgyalásokutánvégrehajtjukaköztár-
saságonbelül az áttelepítési akciót.dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár figyelmeztet,
hogyaddigazideigMagyarországazegyesültnemzetektagállamáváválik,azegyesült
nemzetekpedigkönnyenmegakadályozhatjaazáttelepítést.

Prof.dr.a.P r o c h á z k a miniszterfigyelmeztet,hogylátniésoldanieztaproblé-
mátateljesállamipolitikánkkeretébenkell.nemszabadsemmittennünk,amiokot
adnaaszemrehányásra,hogynemtartjukbeazállamköziszerződést,vagynemhumá-
nusanjárunkel.ezalegrosszabbfauxpas60 lenne,amelyetelkövethetnénk,ésaszó-
nok számára világos, hogy a külpolitikánkért felelős tényezőinknek kell elsősorban
ügyelniezekreaszempontokra.aminiszterkéri,adolgokatilyenszellembenoldják.zd.
F i e r l i n g e r kormányalelnök megfontolásra ajánlja, vajon csinálhatnánk-e bizo-
nyosválogatástaszlovákoktelepítésesoránMagyarországról,éskérniazáttelepülők
jegyzékeit is, ami lehetővé tenné, hogy elsősorban a valóban legmegbízhatóbbakat
telepítsükát,különösenazokat,akikalegtöbbetszenvedtek.energikusésszigorútár-
gyalásifolyamatotjavasolamagyarokkal.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárfigyelmez-
tet, nem vehetünk át gazdag földműveseket, amikor nekünk nincs lehetőségünk
Magyarországrakiköltöztetniőket.Prof.dr.zd.n e j e d l ý miniszterkérdezi,mitaka-
runkelsősorban.KiakarjukköltöztetniagazdagföldműveseketMagyarországra.ezek
aföldművesekaszámunkraalegveszélyesebb,ellenségeselem.amennyibenaföld-
nélkülieketköltöztetnénkát,ezaztjelentené,hogyamegszabadulunkamunkaerőtől,
amelyre, elsősorban a cseh területeken feltétlen szükségünk van. ez azonban nem
céljaazakciónak.szerencsétlenségtörténtazzal,hogyilyenkatasztrofálisvoltazidő-
járás.egyébkéntmáramunkáramozgósításbansokkalelőbbrelennénk,deaszlová-
kiai viszonyokra jellemző,hogydr.okáli24óraalattnem jutottelPozsonybólbuda-
pestre.aminiszterfigyelmeztet,hogyamunkáramozgósításiakciórakilettépítveegy
szélesapparátus,amelyszinténnagyonköltséges.ezértnemlennefenntarthatóezaz
apparátus,amennyibenazakciótnéhányhónapramegkelleneszakítani.nemlenne
persze kifogás a további néhány napos felfüggesztés ellen, de a mozgósítás, mint
olyan,hosszúidőrenemhalasztható.rövidmegszakítássalabbólacélból,hogylehe-
tőséglegyentárgyalniamagyardelegációval,aminisztertermészetesenegyetért.

v. n o s e k miniszter felhozza, hogy az összes szlovákiai magyar lakosságból,
amelynekszámakörülbelül500.000,megközelítőleg180.000személytreszlovakizál-
niakarunkéskörülbelül65.000amagyarkormányálláspontjaszerintátköltöztethető.
ez azt jelenti, hogy ittmarad nekünkmegközelítőleg¼milliómagyar. aztmondják,
hogyezeketamaradékmagyarokatszétkellszórniacsehterületekenéselsősorban
földetéskonfiskáltvagyontkellenenekikadni.aminiszternekfigyelmeztetniekellarra,
hogyeztteljesenlehetetlennektartja.akonfiskáltvagyonhelyzetemaolyan,hogynem
tudjukkielégíteniasajátembereinket,akiknekelőjogukvanakiutalásra.aminiszter
ugyancsak nagyon kétkedik abban, hogy nagyobb számú magyarnak tudnánk adni
mezőgazdasági földet. a dolgok ilyen állásánál a magyar probléma legmegfelelőbb
megoldása,aminélnagyobbszámúkiköltöztetésükaköztársaságból.aszónokmeg-

60 ballépés

adatok a szlovákiai magyarok csehországi deportálásának történetéhez... 155
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



győződése szerint ez az egyetlen lehetséges kiút. egyébként nem látja a helyzetet
annyira bonyolultnak,mivel a tárgyalásnakmeg kell kezdődni a közeli napokbanés
nem fog hosszú ideig tartani. addig nem kellene a munkáramozgósítást felújítani,
hanemkikellenevárnunka tárgyaláseredményét.aminiszterazonbannembízika
megegyezésben,akkoraztánlehetségesleszamunkáramozgósításfolytatása.Tehát
adolognemképviselolyanproblémát,mintgondolják.Földetadniazonbanlegfeljebb
néhányszázcsaládnaklehetséges,ahogyanarrólaföldművelésiminiszterbeszélt.

v. M a j e r 61 miniszter konstatálja, hogy ugyanazt akarta mondani, mint a bel-
ügyminiszter.alakosságáthelyezéseacsehterületekrecsupánkényszermegoldásés
nem teljesen szívesen fogadott. Tudatosítanunk kell, azzal, hogy a magyarokat
szlovákiábólacsehországrészekbeköltöztetjük,tulajdonképpensemmitnemoldunk
meg.Csakmagyarokmaradnak,akárPilsennélvannakvalahol.ahelyzetcsaklátszó-
lagleszjobb.nemkelltakargatnunk,hogykényszerköltöztetésrőlvanszó,amelymel-
lett csupána viszonyoknyomásaalattdöntöttünk.egészébenki kellmondani, hogy
nekünk nem felel meg és nem önként jutottunk ide. a jövőben természetesen
Magyarországgalilledelmes,normálisviszonybanakarunkélniésattólkelltartanunk,
hogy állandóandiplomáciai beavatkozások történnek, ez elkerülhetetlen lesz. a bel-
ügyminiszternekezértigazavan,hogyamagyarproblémacsakakkorleszszámunkra
megoldva,hamegszabadulunkamagyaroktól.Kl.G o t t w a l d kormányelnöktréfá-
sanmegjegyzi„jómagyar–halottmagyar”.v.M a j e r miniszterméghozzáteszi,hogy
határozottannemvennémagáraarizikót,amelyazzaljárna,haelutasítanánkatováb-
bitárgyalást.j.u r s í n y kormányalelnökugyanezenavéleményenvan.Figyelmezett,
hogymivoltunkazok,akikösztönöztükatárgyalásokat,ezértnemlenneelviselhető,
amennyiben most indítványoznánk a leállítását. Továbbá elviselhetetlen lenne, ha
egyáltalán nem törődnénk azzal 70.000-80.000 szlovákkal Magyarországon, akik
jelentkeztekacserére. j.Ď u r i š minisztermegjegyzi,hogyezelmélet. j.u r s í n y
kormányalelnökelhatárolódikilyenállítástóléskitartazálláspontjamellett.L.svob
odahadseregtábornok,miniszteraggodalmátfejeziki,hogyaszlovákoknemfoglalják
el az egész szlovák területet, ha a magyarokat hozzánk, a cseh területekre küldik.
Megfontolásra ajánlja, vajon szlovákiában az ilyen módon kiürített területekre nem
lehetne-eavolinyicseheketletelepíteni,akiknekmostmindenféledombocskákonkell
földetadni,nohaazalföldigazdálkodáshozvoltakszokva.

Kl.G o t t w a l d kormányelnökúgyvélekedikahelyzetteljesenvilágos.abeérke-
zett hírek alapján amagyarok kuncsorogtakminden nagyhatalomnál és támogatást
kerestek ellenünk. Úgy tűnik hajótörést szenvedtek és ezért térnekmost vissza dr.
okálitervéhez,amelyetnéhányhéttelezelőttelutasítottak.eddigazerősségünkvolt,
hogykifogásolhattuknekik,hogymihajlandókvagyunkteljesíteniaszerződést,ame-
lyetőksértettekmeg.Megígértük,hogyleállítjukamunkáratoborzást,amintmegkez-
dődikacsereakció,ésamígrendesenfolytatódik.Mostotttartunk,hogyamagyarok
magukajánljákacsereakciómegkezdését.Hajlandókátköltöztetnielsősorban3.000

61 Majer,václav(1904–1972)csehszociáldemokratapolitikus,azelsőGottwald-kormányélel-
mezési minisztere, 1948 februárjában lemondott posztjáról, 1948 nyarán emigrált, az
egyesültállamokbanhunytel.
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családok, ami körülbelül 15.000 személynek felelmeg. egyidejűleg tárgyalás lesz a
vitáskérdésekről.eddignekünkmegfeleladolog.Továbbáazonbankérdéses,kilegyen
átköltöztetve elsősorban. nekünk fontos, hogymegszabaduljunk a kulákoktól és az
értelmiségegyrészétől.aszónokkérdezi,milyenaszerződésbenaszabályozás,milyen
kategóriákvannakmeghatározva,ill.milyensorrendbenköltöztetikezeketakategóriá-
kat.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárelmagyarázza,hogyaMagyarországraátköltöz-
tetettmagyarokszociálisösszetételénekmegkellfelelniamagyarokszociálisrétegző-
désének nálunk, vagyis 80% földműves, 10% középréteg és 10% munkás. Kl.
G o t t w a l d kormányelnökúgygondolja,kezdhetjükaföldművesekkel.Másikoldal-
rólpedigszlovákföldnélkülieketvehetünkátMagyarországról,demiazelsőcsoport-
ban a magyaroknak, gazdag földműveseket adnánk. Későbbiekben ezek a dolgok
kiegyenlítődhetnének.ehhezatézisünkhözragaszkodnunkkelleneésahhoz is,hogy
abban az esetben, ha a csereakció elakad, folytatni fogjuk amunkáramozgósítást.
Meglátjuk,hogyanfolynakmajdatárgyalások,esetlegmilyenleszameneteacsereak-
ciónak.Közbenazidőjárásjobbrafordul,éshamegmutatkozna,hogyadolgoknincse-
nekrendben,azonnalújbólelkezdhetjükamunkáramozgósítást.akormányelnöknek
azavéleménye,hogyválaszolhatnánkamagyarkormánynak,hajlandókvagyunktár-
gyalni,deemellettkérnünkkellene,hogyadologúgyoldódjon,hogyelsősorbanazoktól
azelemektőlszabaduljunkmeg,akikszámunkraalegterhesebbek.Miazonbanegyet-
érthetnénkaföldnélküliekátköltözésévelazelsőidőbenésezértnemszabadnaatár-
gyalásokatszétverni.dr.vl.C l e m e n t i s államtitkáregyetértazzal,hogyamunka-
erő szerzés céljábólmegfelelő lenne, ha az első időben földnélkülieket szereznénk.
Maradnanekünkmégmegközelítőleg50.000vitánfelülállószemélyazátköltözésre,
ezek után tekintettel lehetnénk az áttelepülök többi rétegére is. zd. F i e r l i n g e r
kormányalelnökkérdezi,vajonaföldnélküliek,akikköltöznek,jogosultakaföldre.dr.
vl.C l e m e n t i s államtitkárválaszol,eznemígyvan.eznemisvolnaigazánlehet-
séges,mivelhogyeztiltakozástváltanaki.aszónokazutánösszefoglaljaazeddigivita
eredményeit.Hangsúlyozza,hogyarrólvanszó,milyenleszacsereakciókövetkezmé-
nye.Cserenélkülnemszabadulunkmegakulákoktólésazértelmiségtől.Csakezsegít
bennünket hozzá ahhoz, hogy szétverjük a magyarok kompakt települési területét
szlovákiában.ezidőalattnemszabadnaürügyetadnunkacseremegszakítására.Kl.
G o t t w a l d kormányelnökfontosnaktartja,hogyfenntartsukalehetőségétamás
eljárásra,haamagyarokmegszakítanákacserét.j.Ď u r i š miniszteraggódik,hogy
bonyodalmakkeletkeznekamezőgazdaságimunkaerőben,amennyibenleállamunká-
ramozgósítás.

dr.vl.C l e m e n t i s államtitkárhozzáteszi,hogyegytranszportföldnélkülitazon-
nal átköltöztethetnénk. a földnélküliek minden vagyonukat magukkal hozhatják.
Kezdődhetnemárcius1.-velezeknekaföldnélkülieknekelsőtranszportjával.Március
4.-én vagy5.-én tudni fogjuk hogyan állunk. amagyarok kártalanításának kérdését,
akikátköltöznekszlovákiábólacsehországrészekbe,feltétlenülszükségeselőkészíte-
ni.azállamtitkárkériakormányt,hogyegyezzenbeleabba,hogyebbenaszellemben
válaszoljonamagyarkormánynak.érintiezekutánareszlovakizációt,ezzelösszefüggő
problémát,és rámutatarra,hogyabelügyminisztérium1947. február24-éna-1143-
24/2-47-i/1sz.alattkidolgoztaazirányelvjavaslatátareszlovakizációvégrehajtására.
Közlialényegestartalmátennekazirányelvnek.Kéri,hogyalegközelebbikormányülé-
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sen tárgyaljákmeg a javaslatot. ezen amódon 180.000-el csökkenne amagyarok
száma. ez jelentősenmegkönnyíti az egész problémamegoldását.Kl.G o t t w a l d
kormányelnök rámutat arra, hogy van precedens példánk Těšín vidékéről, a
volklistásoktóltörténtmegtisztításiakció.szlovákiábanishasonlóanliberálisankelle-
ne eljárni. dr. vl. C l e m e n t i s államtitkár kiegészíti az információval az irányelv
javaslataalapján,milyenlenneafolyamat.ezenamódonobjektívenmegállapítanáka
szlovákokszámátésamagyarokszámát.j.Ď u r i š miniszterkérdésére,hogyankép-
zeliazállamtitkáratovábbimagyarlakosságkérdésénekrendezését,akiacsereakció
esetlegesbefejezéseésa reszlovakizációsakcióutánmarad,dr.vl.C l e m e n t i s
államtitkárválaszol,hogyerrőlakarakövetkezőülésenrészletesenértekezni,mihelyt
a kormány vitázni fog a reszlovakizáció kérdéséről. Kl. G o t t w a l d kormányelnök
ezutánösszefoglaljaavitaeredményeitésalényegespontokatahatározatmegfogal-
mazására.Figyelmeztet,hogyakormányareszlovakizációproblémájárólakövetkező
üléséntárgyalmajd,amelyrekedden,1947.március4-énkerülsor,mivelhogyazeheti
másodikülésanemzetiszocialistapártkongresszusamiattelmarad.akormányezután
elfogadja

1./Határozat:akormánymeghallgatvaaKülügyminisztériumállamtitkárának
részletesjelentésétamagyarkormánnyalfolytatotttovábbitárgyalásrólalakosságcse-
retárgyábanaz1947.február24-i40.252/a/47sz.az írásbelibeszámolójaalapján,
kormányelnökjavaslatáraelhatározza,hogy

a/egyetértőlegtudomásulveszieztajelentést;
b/ feladatuladjaazállamtitkárnak,hogyazelhangzott vitaszellemébenazonnal

válaszoljonamagyarkormánynak,melybenelsősorbanhangsúlyozza,hogyacsehszlo-
vákkormányelvbenegyetértamagyarkormányjavaslataival,amelyeketazfentidézett
1947.február24-ibeszámolóirészébenemlít,azzalakitétellel,hogyatranszportokba,
amelyekkelakétoldalúlakosságcseremegkezdődik1947.március1.-én,besorolhatók
vagyonosszemélyekis,amennyibenbeszerezhetőkazokmányokazotthagyottvagyon-
ról,arészleteketadelegációkhatároznákmeg,amelyeknekamagyarkormányjavas-
lataalapján1947.március1-énkelltalálkozniuk.amiaMagyarországgalkötöttbéke-
szerződés5cikkelyébenfoglalt tárgyalás időpontját illeti,amelyetamagyarkormány
megkívánkezdeni,adelegációhatározzameg,miutánelintézteateendőketalakos-
ságcserévelkapcsolatban.amunkáramozgósításegyelőrefelfüggesztvemarad;

c/feladatul adja a belügyminiszternek, földművelési és szociális gondoskodás
minisztereinek,hogyaKülügyminisztériumállamtitkárajavaslataalapjánaleggyorsab-
bankészítsékela törvényi rendelkezések javaslataitazonmagyar lakosokrészérea
megfelelőkárpótlásnyújtásárólavagyonért,amelyetszlovákiábanhagytak,akiketmár
áttelepítettekacsehországrészekbe,vagyutólagosanmégönkéntátköltöznek;

d/ feladatuladjaabelügyminiszternek,hogyamennyibenmégnem történtmeg,
intézkedjen,hogyahivatalaazonnaljutassaelmindenkormánytagnakareszlovakizá-
ció végrehajtásáról a 1947. február 24-én a-1143-24/2-47-i/1 sz. alatt kidolgozott
javaslatot,tekintettelarra,hogyakormányeztajavaslatotakövetkezőülésénmegtár-
gyalja.

végrehajtják:kormányelnök,aKülügyminisztériumállamtitkáravalaminta
belügy,földművelésiésaszociálisgondoskodásminiszterei.

158 angyal Béla
Fó
ru

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
4,
s
om

or
ja



az irat cseh nyelvű, gépelt tisztázatról készült fekete-fehér fotó. národní archiv
Praha,fondvýběrzezápisůschůzičeskoslovenskévlády,duben1945–únor1948,
295a.j.

A fenti titkos kormányülésen elhangzottak, az ülés hangulata és nem utolsósorban
Klement Gottwald tréfásnak szánt megjegyzése, „jó magyar – halott magyar” jelentik
talán a huszadik századi magyar–csehszlovák kapcsolatok mélypontját. A kormány
minden tagja, kivétel nélkül, a magyar kisebbség teljes szétverése, kitelepítése, elszlo-
vákosítása mellett foglalt állást. Nem rajtuk múlott, hogy ez nem sikerült.

Az ideiglenesen, 1947. február 22-én a rendkívül hideg időjárás miatt felfüggesztett
deportálásokat már nem újították fel többé. Annak ellenére sem, hogy a fenti kormány -
ülésen elhatározott, 3-3 ezer család áttelepítéséről Prágában 1947. március 2-7. sike-
resen indult tárgyalások kudarccal végződtek. Ennek oka az volt, hogy a magyar fél föl-
vette a deportáltak hazatelepítésének és kártérítésének ügyét, amelyet a csehszlovák
fél nem volt hajlandó megvitatni. A tárgyalásokat a lakosságcsere megkezdéséről ápri-
lis 1-én újítják föl, és ezek nyomán 1947. április 12-én megkezdődik az áttelepítés.

Az ülésen hozott kormányhatározatok azon részével, amely a Csehországba depor-
tált magyarok letelepítését és a Szlovákiában hagyott vagyonuk elkobzását, valamint
az érte nyújtott kárpótlás kérdését taglalta, a kormány érdemben csak 1948 elején
kezdett újra foglalkozni.62

3a.

Prága, 1947. február 24. vladimír Clementis külügyi államtitkár titkos feljegyzése a
magyarkérdésrőlacsehszlovákkormány1947.február25-iülésénelhangzottbeszá-
molójához.

(kézzel a lap tetején) a/
40.252/a/47sz.

Titkos
apéldányszáma2

alapanyagdr.vl.Clementisállamtitkárbeszámolójáhozaz1947. ii.25-ikormány-
ülésre

i.
1947.február22-énamagyarkormányinformáltaamikatonaimissziónkvezetőjét

dastichtábornokotbudapesten,hogyhajlandó1947.március1.-velkezdődőenelindí-
tani a kétoldalú lakosságcserét az 1946. február 27-i egyezmény alapján, éspedig
3.000családotmindkétoldalon(azún.kisokáliterv,amelyet1947februárközepéna
magyarkormányelutasított)amennyibenegyidejűleg

a./leállítjáknálunka„kényszeráttelepítést”,

62 Lásda18.sz.dokumentumot.
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b./elkezdődikatárgyalásdr.vl.Clementis,esetlegGyöngyösielnökletévelakétol-
dalúpanaszokorvoslására,miközbenmindkétdelegációegyidejűlegkidolgoznamin-
dengyakorlatikísérőintézkedést.

amagyarkormányjavasolja,hogyegyidejűlegközösközleménylennekiadvaezek-
ről a tényekről, hogy korlátozzák a sajtóvitákat. a sajtó belsőlegmindkét oldal által
ebbenaszellembenleszutasítva.Mindkétoldalszigorúparancsokatadazalárendelt
hivataloknak,hogytartózkodjanakazegyezménymindenfélemegsértésétől.

végezetülamagyarkormány javasolja,hogy legyenmeghatározvaaz időpontjaa
Magyarországgalkötöttbékeszerződés5.pontjaalapjánatárgyalásnakacsehszlovák-
magyarproblémavégsőmegoldásáról.

amagyarkormányprágaimegbízottjarosty-Forgách,63 akibudapestentartózkodik,
ésakieztközöltedastichtábornokkal,kériaválaszt,amennyirelehetséges,1947.feb-
ruár25-igbezárólag.

ii.
Mintismert,1947.február7-éndr.okáliajánlatottettamagyarkormányáttelepíté-

siállamtitkáránakdr.jócsikLajosnak64 3.000-3.000családkétoldalúáttelepítésérea
csehszlovákrészrőlmegszabottfeltételekkel,amiilletiaszemélyekkiválasztását,akik
áttelepítésre kerülnek, és a transzportok szervezését illetően is. az áttelepülésnek
1947.március1-énkellettvolnakezdődnie,egyidejűlegavegyesbizottságnakkellett
volnaelintézniamaradékteendőket.ezzelszembendr.okálijavasolta,hogy1947.feb-
ruár28-ánleállítjukamunkáramozgósítást.

ezta javaslatotamagyarkormánynemfogadtaelésmegkíséreltegyakciótelle-
nünkPárizsban és Londonban is a békeszerződés aláírása előtt és az aláírás alatt.
Londonbannyilvánosválasztkapottbevin65 minisztertől,hogyamunkáramozgósítása
mibelsőügyünk. ellenkezőleg, a brit parlamentben1947. február17-énahelyettes
államtitkárnakválaszolniakellettastrosslabourpártiképviselőkérdéséreamiáttele-
pülőinkMagyarországihelyzetéről,ésamagyarhivatalokrészérőlellenükvégrehajtott
terrorról.

aválaszPárizsbanamagyarpropagandáraésalevélre,amelyetGyöngyösiküldött
bidault-nak66 –ahamarosanmegkötendőcsehszlovák-franciaszövetségiszerződésről
szólónyilatkozatvolt.

a nemzetközi kampány az ún. kék könyvvel (a magyarok munkára mozgósítása
Csehszlovákiában)négyjegyzékkelvoltvisszaverve,amelyeketbudapestenátadtunka
nagyhatalmak képviselőinek is, a bizonyító anyaggal együtt, a lakosságcsere egyez-
ményMagyarországrészérőltörténtmegsértéséről.

63 rosty-Forgách Ferenc (1892–1959 külügyi tisztviselő, diplomata, 1945–1947 között
Prágábanelőbbmeghatalmazott,majdkövet.1947-benlemondottésnyugatraemigrált.

64 jócsikLajos(1910–1980)író,publicista,parasztpártipolitikus,1946-tólállamtitkár,ésegy
ideigacsehszlovák–magyarlakosságcserét irányítóMagyaráttelepítésiKormánybiztosság
vezetőjevolt.

65 bevin,ernest(1881–1951)angolpolitikus,1945–1951közöttkülügyminiszter.
66 bidault,Georges(1899–1983)franciapolitikus,1944–1948közöttkülügyminiszter.
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valószínű,hogyidőközbenbudapestenközbelépettajugoszlávnagykövet–ahogyan
arrólPárizsbanmegegyeztemsimić67 miniszterrel–ésjugoszlávianevébenazttanácsol-
taamagyarkormánynak,hogyneszabotáljatovábbalakosságcsereszerződést.

amagyarkormánybudapestenafranciaképviselőhözfordultazzalakéréssel,hogy
afranciakormányközvetítsenköztünkésMagyarországközött.erreakezdeményezés-
reaztválaszoltamdejean68 nagykövetnek,hogyafranciakormánykorlátozzaatevé-
kenységétarra,tanácsoljaamagyarkormánynakaszerződéseskötelességeinekatel-
jesítésétésinformáltamőt,hogyígyisvárjukakezdeményezőlépéstamagyaroldalról
–mivelamagyarkormánymegbízottjarosty-Forgách,mielőttbudapestreindult,bizto-
sítottengemilyenlehetőségről.

ezekbőlatényekbőlarralehetkövetkeztetni,hogyamagyarkormányegyelőrenem
látmáskiutat ahelyzetből,mint hozzálátni a csereszerződés teljesítéséhez. igaz ez
nemzárjaki–azeddigitapasztalatokután–azújabbszabotázskísérletet.

iii.
előnyök amagyarajánlatelfogadásábólakövetkezők:
1./3.00család,akiketMagyarországróláttelepítenének,azegynegyedétteszikia

földművesáttelepülőknek,akikállítják,hogyamennyibenezenatavaszonnemtörtén-
nemegazáttelepülés,anagyobbrészüknek,tisztánegzisztenciálisokokból,visszakel-
lenelépniükazáttelepüléstől,amigyakorlatilagalakosságcserelegfontosabbszaka-
szánakmeghiúsulásátjelentené.

2./azáttelepülésmegkezdésemegerősítené–főlegmindkétkormányközösnyilat-
kozatávalésaszerződésmegszegéseelleniparancsaivalahivatalokrészére–azöntu-
datátaterrorizáltáttelepülőknek,akiktőlnapontakapunkkétségbeesettkéréseketa
megmentésükreéskiszabadításukra.

Hátránya azajánlatelfogadásánakamunkáramozgósításfelfüggesztése,mely-
nek következtében az eddig 10.000 család, ill.40.000 személy lett áttelepítve cseh
országrészekbe.

akétdelegációtárgyalásainakasikereesetébenamaradékvitáskérdésekmegol-
dásárólaztjelentené,hogyamagyarlakosságmunkáramozgósításaazeddigimódon
gyakorlatilagazévvégéignemfolytatódna,mivelennekfolytatásaújrabüntetőintéz-
kedéseketváltanakiamagyarkormányrészéről,másrésztaszakembereinkvélemé-
nyeszerint,technikailagnemlehetakétakciótegyidejűleggyőzni.

ezértamagyarajánlatelfogadásaaztjelenti:
1./nemoldódikmegamunkaerőkérdéseacsehterületeken,
2./ a magyar kisebbség kérdését nem lehet megoldani a magyar lakosság egy

részénekacsehterületekretörténőkényszer-áttelepítéssel.
iv.
ennekellenére javaslomamagyarajánlatelfogadását,mivelelutasításaa lakos-

ságcserevéglegesmeghiúsulását,CsehszlovákiaésMagyarországközöttafeszültség

67 simić,stanoje(1893–1970)szerb,jugoszlávpolitikus,diplomata,1946és1948közöttkül-
ügyminiszter.

68 dejean,Mauriceernest(1899–1982)franciadiplomata,1945és1949közöttprágainagy-
követ.
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fokozódásátésaKülügyminiszterekTanácsánakszemébenapozíciónkrosszabbodá-
sátjelenthetné,amennyibenelhatároznánk,hogyamagyarkormánnyalvárhatóközvet-
lentárgyalásokeredménytelenségeután,aMagyarországgalkötöttbékeszerződés5.
cikkelyealapján,hozzáfordulunk.

ahiányzómunkaerőacsehterületeken,amunkáramozgósításeddigiformájának
leállításakövetkeztében,pótolhatólenneatöbbiállamból,elsősorbanromániábólaz
áttelepülőkgyorshazaszállításával,ésmunkaerőönkéntesalapontörténőszerzésével
amagyar lakosság köréből. Ha amagyar lakosság szlovákiában látni fogja, hogy a
lakosságcseremár létrejön,ésamennyibenértelmespropagandát folytatunkaköré-
ben a jó munkakörülményekről a cseh országrészekben, elvárható, hogy egy része
önkéntjelentkezikCsehországbamunkára.igazegyfeltétellel:megkelloldanienneka
lakosságnakavagyonánakkérdését.azonavéleményenvagyok,hogyazokamagyar
lakosoknak,akiketmárCsehországbatelepítettek,vagyönkéntáttelepülnek,arányos
kárpótlást kell kapniuka vagyonukért, amelyetszlovákiábanhagytak,mert csak így
számíthatunkapacifikálásukraésasszimilációjukra.ezértjavaslomaföldművelési,a
szociálisgondoskodás,valamintabelügyminisztériumotbízzákmeg,vázoljákfelakor-
mánynakebbenatekintetbenamegfelelőjavaslatokat.

v.
a magyar javaslat elfogadása esetén tárgyalásra kerül sor a kormánydelegációk

között,melynek során amagyar kormánydelegáció érvényesíteni fogja a panaszait az
egyezményrészünkről történtmegsértéséről.elsőhelyenamunkáramozgósításelleni
panaszlesz,ill.azellen,hogyegyidejűlegegészcsaládokatköltöztetnekátésavagyonu-
katbizalmiakveszikát.amagyarkormányvalószínűleg„amegelőzőállapotvisszaállítá-
sát”fogjakérni.ezeketapanaszokatacsehszlovákdelegációnakcsírájábanelkelluta-
sítaniaésamunkáramozgósításiintézkedéstamibelügyünknekkellnyilvánítania.

Továbbipanaszleszazegzisztenciálissegélykifizetésikötelezettségénekabenem
tartása,azoknakamagyarnemzetiségűelbocsájtottállamiésközalkalmazottakrészé-
re, akiknek nincsen semmilyen jövedelmük. a becslések szerint, ezeknek a száma
szlovákiábanmegközelítőleg2.000személy,akikközülalegnagyobbszámú(940)az
iskolaügyi Megbízotti Hivatal hatáskörébe tartozik, akiknek előlegbe létminimumot
fizet ki. a többiekre nézve a kormány már régebben határozott, és a szociális
GondoskodásMegbízottiHivatalautasítást kapott a létminimumkifizetésére, báraz
nemhajtottavégre.ezértennekamagyarpanasznakakielégítéselehetséges–azzal
a feltétellel,hogybekövetkezikszerződésmegsértésénekhasonló jóvátételemagyar
részről.(azáttelepülőkkülönbözőfajtaanyagimegkárosítása.)

Mindkétkormánydelegációnakmégmegkellmagyarázniaegészsorvitáskérdést–
elsősorban akkor, ha a magyar delegáció nem fogadja el a javaslatomat, melyet
GyöngyösinekadtamátmégPárizsbanabéketárgyalásokon,69 amelyegyszerűsítenéés
megszűntetnéavitáskérdéseket.

69 vladimír Clementis1947. szeptember24-énPárizsbanadta át a levelétGyöngyösi jános
magyarkülügyminiszternek,amelybenjavasoltaalakosságcseremegkezdését1947.októ-
ber 1-én. Több vitás kérdésre, mint például az áttelepítendő szlovákiai magyar háborús
bűnösökszámánakarendezéseistettjavaslatot.Gyöngyösiajavaslatotelutasította.

162 angyal Béla
Fó
ru

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
s
ze
m
le
,X
Xi
.é
vf
ol
ya
m
2
01
9/
4,
s
om

or
ja



vi.
amagyarjavaslatújbólhangsúlyozzaatárgyalásszükségességét,illetveazidőpont

meghatározásánakszükségességét,abékeszerződés5.cikkelyeszerintitárgyalásnak.
eztajavaslatátamagyarkormánymáraz1946.november16-ijegyzékébenismegtette.
ajavaslatotújbólelőterjesztetteGyöngyösiazértekezletenPozsonyban,ésPárizsbana
találkozón.aztválaszoltam,hogynemzárkózunkel ilyen tárgyalástól–azonbannem
vagyunkhajlandóakalakosságcserérőlfolytatotttárgyalássalösszekötni.

ezért a magyar ajánlat pozitív megválaszolása esetén javaslom, hogy ez a pont
olyanértelembenlegyenmegválaszolva,hogyatárgyalásidőpontjátabékeszerződés
5.cikkelyealapján,alakosságcsereszerződésselkapcsolatosvitáskérdésekmegoldá-
saután,adelegációkhatározzákmeg.

vii.
abelügyminisztériummaltörténtmegegyezésbenésaz1946.június24-i,illetveaz

1946. augusztus 9-i kormányhatározatok szellemében, az a kormánynak határozati
javaslatotterjesztbeareszlovakizációról.areszlovakizációproblémájáról,valaminta
belsőirányelvekrőlareszlovákizációsbizottságrészére,amelyetennekahatározatnak
azértelmébenmegkellalkotni,szóbelifelvilágosítástadokmajd.

Mindenesetbenazonbanszükséges,hogyakormánykülönhatározattaladja fel-
adatulabelügyminisztériumnak,értesíteniazokat,akikabelügyiMegbízott1946.júni-
us 17-i hirdetménye alapján jelentkeztek reszlovakizációra – annak ellenére, hogy
1930-banszlováknemzetiségűnekvallottákmagukatéscsupán1940-benazerősza-
kosmagyarstatisztikákbanvoltakmagyarnakbeírva–hogyőknemreszlovakizáltak,
hanemszlováknemzetiségűteljesjogúcsehszlovákállampolgárok.astatisztikaiszak-
embereinkbecsléseszerintmegközelítőleg180.000személyrőlvanszó,kétségkívül
szlováknemzetiségűekről,ésezekjogállásávalkapcsolatosfelvilágosítássalszükséges
nyugalmatvinniadélikerületekbe.

amennyibenareszlovakizációsbizottságegyidejűleghozzálátnaamunkához,elvé-
gezhetnéarábízottfeladatot–aszakemberekbecslésealapján,valamintkellőszemé-
lyifelszereltségesetén–3hónapalatt.ezzelvéglegesképalakulnakiamagyaretnikai
kisebbségmaradékárólésalapareálisdöntésmeghozataláraatovábbifolyamatról,
vagy az egyenes tárgyalásokról a magyar kormánnyal, vagy a Külügyminiszterek
Tanácsánakadöntésbevalóbevonásáról–apolitikaihelyzetalapjánazadottidőben.

Prága,1947.február24.
dr.vladimírClementis
aKülügyminisztériumállamtitkára

P.s.dastichtábornoktólfelvilágosítástkértemamagyarajánlatnéhánypontjához.
ennek a véleménynek amegírása után kaptam csak választ dastich tábornoktól a
magyaroldalról.alegfontosabbazértelmezésevoltakétoldalúcserea3.000család-
dalvalóelkezdésének.azajánlateredetimegfogalmazásaalapjánarralehetettkövet-
keztetni, ahogyan fent jeleztem, hogy az okáli javaslatának elfogadásáról van szó.
dastichtábornokkérdéséreazonbaneljutotthozzámamagyarázat,hogyellenkezőleg,
nemazokálijavaslatánakelfogadásárólvanszó,hanemazún.földnélküliekkölcsönös
áttelepítéséről.ezzelaválasszal lényegesenmegváltozikazegészhelyzetésmagyar
ajánlatnagyonkétségesséválik.Kikértemmégdr.okálivéleményét,akiazonbanúton
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vanbudapestre,ígyhátcsakeste,vagyholnapreggeltudokvelebeszélniésazalapján
esetlegesenújjavaslatottenniamagyarajánlatraadottválaszra.

az irat szlovák nyelvű, gépelt tisztázatról készült fekete-fehér fotó. národní archiv
Praha,fondvýběrzezápisůschůzičeskoslovenskévlády,duben1945–únor1948,
295a.j.Melléklet

Vladimír Clementis beszámolója alapján, amelyet a kormány lényegében elfogadott,
a három eszköz közül, amelyekkel csökkenteni igyekeztek a szlovákiai magyarok szá-
mát, taktikai okokból a magyar–csehszlovák lakosságcsere mielőbbi elkezdését
helyezte előnybe a kormány. Az államtitkár a deportálások időleges fölfüggesztését
javasolta, azonban a lakosságcsere elakadása esetén bármikor felújítható lett volna a
széttelepítés. A harmadik eszközzel, az 1946 ősze óta szünetelő, reszlovakizációval
kapcsolatban annak folytatását és gyors lezárását javasolta Vladimír Clementis állam-
titkár.

(Folytatjuk)
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Misad Katalin: nyelvhasználat kétnyelvű kör-
nyezetben. Tanulmányok a magyar–szlovák
nyelvikapcsolódásokköréből.somorja,Fórum
Kisebbségkutató intézet, 2019, 240 p.
/nostraTempora,26./

MisadKatalin aPozsonyiComeniusegyetem
bTKMagyar nyelv és irodalom Tanszékének
docense. Fő szakterülete az összehasonlító
nyelvészet,ahelyesíráskérdéseiésakisebb-
ségioktatás.

Legújabbtanulmánykötetetizenhatnyelvé-
szeti írást tartalmaz, melyek között vannak
kutatások eredményeit bemutató és elméleti
jellegű szövegek is. Témáját tekintve négy
nagyobbegységreosztható:nyelvpolitika,akét-
nyelvűség nyelvi rendszerben való megjelené-
se,szlovák–magyarhelyesírásiinterferenciaés
aszlovákiaimagyarnyelv-oktatáskérdései.

akötetelsőrészébenkaptakhelyetazoka
tanulmányok,amelyekaszlováknyelvpolitika
alakulásátésannakamagyarnyelvhasználat-
ravalóhatásátvizsgálják.az1990.évinyelv-
törvény a szlovákot államnyelvként határozta
meg, ezzel kifejezve annak elsőbbségét az
országbanhasználttöbbinyelvvelszemben.a
kisebbséginyelvhasználatotkorlátozótörvényt
később,1995-benkiterjesztettékmindenfor-
mális színtérre. változást csak az 1999-es
kisebbségi nyelvhasználati törvény hozott,
amelynek értelmében azokon a települése-
ken,aholazadottkisebbségrészarányaeléri
a20%-ot,ahivatalosdokumentumokkisebb-
séginyelven isbenyújthatóak,ésezekrekét-
nyelvű választ kaphat minden személy. a
2011-esmódosításrészbenpozitívváltoztatá-
sokat,részbenvisszaeséstjelentettatörvény
előzőtartalmáhozképest(amódosításpéldá-
ulnemírjaelőahelyiésállamiközigazgatási
szervekdolgozóinak,hogybeszéljékazadott
településenélőkisebbségnyelvét).

a szlovák nyelvtörvény egyes változatai
nemcsakönmagukban,hanemmásországok
törvényeivel összevetve is nagyon tanulságo-
sak.aszerzőFinnországésdél-Tirolvonatko-
zótörvényeithozzafelpéldaként.akisebbségi
nyelv megőrzésének talán egyik legérdeke-
sebb példája dél-Tirol, ahol a német kisebb-

séghez tartozó szakemberek szándékosan
nemlétesítenekkétnyelvűiskolákat,mertúgy
gondolják,hogyaszülőkagyermekboldogulá-
saérdekébeninkábbezekbeaziskolákbaírat-
nák német anyanyelvű gyermekeiket is, ami
pedig veszélyt jelentene a német nyelv fenn-
maradásáraolaszországezenrégiójában.

az1995-ös törvény (melynekértelmében
a hivatali kommunikáció nyelve a szlovák),
valamint az 1999-es kisebbségi nyelvtörvény
(mely kimondja, hogy a hivatalos értekezés-
ben a kisebbség nyelve is használható,
amennyibenazadotttelepülésenakisebbségi
nyelvet beszélők részaránya eléri a 20%-ot)
szlovákia egyes településein hivatali kétnyel-
vűséget eredményezett. ennek legszembetű-
nőbb megnyilvánulásai az intézményeken és
azokonbelülmegjelenőkétnyelvűfeliratok.a
szerzőtöbbdél-szlovákiaitelepülésún.vizuá-
lis nyelvhasználati szokásait vizsgálta, mely
vizsgálatokalapjánmegállapítja,hogyírásban
(afeliratokésahivatalosdokumentumoknyel-
vétilletőleg)aszlováknyelvhasználatadomi-
nál,amagyarfőlegazügyfelekkelvalószóbeli
kommunikációra korlátozódik. egyesmegkér-
dezett hivatalnokok véleménye szerint a
magyar nyelv használatának megerősítésére
azértnincsszükség,merta tapasztalatalap-
ján a lakosok passzív szókincse elegendő
ahhoz,hogyügyeiketintéznitudják.

Hasonlóhozzáállástükröződikakötetegy
másiktanulmányábanis,melybenaszlovákiai
magyar nők névhasználati szokásairól készí-
tett felmérés eredményeit elemzi a szerző.
ezekből az derül ki, hogy – bár 1994 óta a
szlovákiában élő kisebbségeknek joguk van
anyanyelvükönbejegyeztetninevüket–sokan
elfogadhatónaktartjákaszlovákosírásmódot.

a tanulmánykötet fontos részét alkotják
azok a szövegek, melyek a szlovák–magyar
kétnyelvűség konkrét megnyilvánulásait
mutatjákbe.aszlováknyelvmagyarragyako-
rolthatásaakülönböző,szlovákbólmagyarra
fordítottszövegekbenésszlovák–magyarszó-
tárakkészítésénélismegmutatkozik.azinter-
ferencialeginkábbaföldrajziésintézményne-
vek, valamint a rendezvények és ünnepek
nevének írásában nyilvánul meg. a szerző
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egyebekmellettsajtóbólvettírásokonkeresz-
tül mutatja be a sajátos, szlovákiai magyar
helyesírási formákat (ilyen például az intéz-
ményneveknélcsakazelsőszónagykezdőbe-
tűs írása,a földrajzineveknélpedigakötőjel
elhagyása). a szlovák–magyar szótárak ma-
gyar címszavai, illetve a szlovák kifejezések
magyarfordításaiaszerzőáltalvizsgáltszak-
szótárakbansokszornemastandardmagyar
megfelelők, hanem szlovákiaimagyarok által
használtkontaktusváltozatok.anemstandard
magyar szakkifejezések használata a tan-
könyvfordításnálisgondotokoz,akövetkezet-
len terminushasználatugyanismegnehezítia
tanulókszámáraatananyagrögzítését.

agyűjteményutolsórészébenaszlovákiai
magyar tannyelvű oktatás kérdései kaptak
helyet.aszerző–tapasztalatairaésazérvény-
benlevőtörvényekre,előírásokratámaszkod-
va – megállapítja, hogy a magyar tannyelvű
oktatás szlovákiában leginkább csak nyelvé-
ben tér el a szlováktól, tekintve, hogy a tan-
könyvek, amelyekből ezekben az iskolákban
tanítanak(kivéveamagyarnyelvés irodalom
tankönyveket), kizárólag szlovák eredetiből
készített fordítások lehetnek. Ha pedig fordí-
tás, akkor elkerülhetetlen a fordítás során
vétetthibákat,tartalmipontatlanságokatmeg-
említeni.anemhivatásos fordítókáltalhasz-
náltnemstandardmagyarterminológiánkívül
egyújabbproblémamerülfelatémakapcsán:
aszlovákulésszlovákkéntszocializálódottcél-
közönséghelyettmagyardiákokróléskisebb-
ségihelyzetlévénazanyanyelvinevelésfoko-
zott fontosságáról van szó, amely tényezőket
azonban a hivatalos tankönyvelbíráló bizott-
ságritkánvagyegyáltalánnemveszifigyelem-
be,atankönyveknekugyanistartalmilagtelje-
senegyezniükkellaszlovákeredetivel.

atanulmánykötettematikailagnagyonszí-
nes,afelsoroltpéldákonkívülolyankérdések-
kel isfoglalkozik,mintanyelvjárásokéskon-
taktusváltozatok helye a magyar nyelv tan-
könyvekben, a helyesírás-tanítás fontossága
ésmetodológiaikérdései,vagyamagyar ide-
gennyelvkéntvalóoktatásánaknehézségei.a
nyelvészetiésnyelvpolitikaijellegűkötetnem-
csaka szerző szakterületénekésmunkássá-
gának sarkalatos pontjait emeli ki, hanem
bemutatjaazokataszlovákiaimagyarkétnyel-

vűséggelkapcsolatosjelenségeketis,amelye-
ketmindennyelvhasználónakfontoséshasz-
nosismernie.

Kusala Orsolya

Popély árpád: Két választás Csehszlovákiá-
ban.aszlovákországgyűlésésakárpátukrán
szojm megválasztása 1938–1939. Pozsony,
Kalligram,2019,260p.

aszerzőolyantémáhoznyúlt,amelyaligfeldol-
gozottnemcsupánamagyar,hanemacsehés
szlovákkutatókszámárais.amüncheniegyez-
ményésazelsőbécsidöntésutánújjászervező-
dőmásodikcseh-szlovákállamföderalizálásaa
széthullásánakhajnalántörténtmeg,akétévti-
zedig ígért szlovák és kárpátaljai autonómiák
így nem a köztársaság békéjének zálogai,
hanemazutolsókoporsószögeilettek.

aszerzőaz1938végénés1939elejéntar-
tottkétválasztástkívánjabemutatni.akutatás
bevallotteredeticéljaaz1938.december18-ai
első szlovákiai választásokmagyar szemszög-
bőltörténőbemutatásavolt(10.p.).azonbana
kutatás közben rájött, hogy egyrészt a többi
nemzetiség szempontjából is érdemes bemu-
tatni a választást, másrészt a hozzá időben
közellevőkárpátaljaiszojmválasztásávalegyütt
érdemesbemutatni,harmadrésztpedigazálta-
lánoslégkörésaválasztásokhozvezetőútfel-
vázolásanélkülatörténeta„levegőbenlógna”.
Így lett a kötetből a köztársaság végnapjait
bemutatómunka.

Popély árpád több állam levéltáraiban
kutatott (bár nem túl sok eredménnyel, ami
nemaző,hanemafennmaradtforrásokhiá-
nyánakhibája). igyekezettateljesszakirodal-
mat felhasználni, ami magyar nyelven nem
számottevő, cseh és szlovák nyelven sem
kielégítő,ellenbenazukránszakirodalommár
sokkal jobban áll, legalábbis darabszámát
tekintve, ugyanis az 1939-es esztendő az
ukrán nemzettörténet és nemzetpolitika
szempontjából nagyon fontos dátum. ezen-
felülnémetéslengyelirodalmatishasznált.a
szerzőigyekezettakorsajtójátisfelhasználni,
természetesencseh,szlovák,magyar,német,
ruszinésukránszempontbólis.
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számomra érdekes volt az első szlovák
választójogitervezetazonrészénekbemutatá-
sa–végülezkikerültazelfogadottválasztójo-
gitörvényből–,hogyacsehszemélyekszava-
zatijogaellenbevetettegyiktaktikaaválasz-
tójogilletékességhezkötésevolt,azállampol-
gársághelyett,amiazodaköltözöttcsehhiva-
talnokok nagy részét megfosztotta volna a
választói jogától. ezen azért akadt meg a
figyelmemmárelsőolvasatra,mertazún.köz-
ségi illetőséget1919-benazosztrák–Magyar
MonarchiaésaszületőCsehszlovákiatörvényi
szabályozásának különbözőségei alapján a
magyaroktömegesállampolgárságijogtólvaló
megfosztásáraalkalmaztákazországban.1

a választás szótári értelemben nem volt
választás,ugyanisegyetlenlistátlehetettelfo-
gadnivagyelutasítani.aszerzőalaposan fel-
vázolja,hogyanszámoltákfelatöbbpártrend-
szert1938őszén,aválasztásokkiírásapedig
úgy történt, hogy a törvényi szabályozásnak
köszönhetően csupán pár óra volt a listaállí-
tásra,amiméginkábbkizártabármiféleellen-
zékilistafelállítását(34–36.p.).aválasztáso-
kat november 26-án, szombaton írták ki és
27-én vasárnapdélig kellett leadni a listákat
az érvényes ajánlásokkal. bár az akkori
magyar választási rendszerhez képest igen-
csakkisszámúajánlásiselégvolt.2

Így csupán egyetlen, 100 tagú lista volt,
melyen az előzetes ígéretekhez képest jóval
kisebb mértékben szerepeltek a néppártba
beolvasztott korábbi pártok képviselői és a
nemzetiségek képviselői. ráadásul a 100
főből nem is mindegyik volt „bejutó hely”,
hiszen a választópolgárok száma alapján 75
bejutójelölttelkalkuláltak(52.p.).3 amagyar-
ságképviseletébenesterházyjánosszerepelt
a17.helyénalistánakésegytovábbijelölt77.-
ként.abécsidöntésutánszlovákialakosságá-
nak85%-avoltcsehvagyszlovák(53.p.),alis-
tán aránytalan volt a nemzetiségek (német,
ruszin és magyar) képviselőinek száma,
főkéntabiztosbejutóhelyekettekintve.

akampányrólszólófejezetben(54–62.p.)
aszerzőkiválóankifejti,hogyaszokásosérte-
lemben vett – és Csehszlovákia korábbi
választási kampányaihoz képest sem – nem
zajlott választási kampány, ugyanis nem volt
több lista, amelyek egymással versengtek
volna, hanem inkább zsidó- és csehellenes
propaganda-hadjárat zajlott az országban.
nem hagytak semmiféle ellenkampánynak
teret,atávolmaradástvagyalistaelutasítását
fontolgatókatpedigigyekeztekmegfélemlíteni.
egyedülakommunistáknakésaruszinságnak
voltak kisebb próbálkozásai ellenkampányra.
a néppárt vezetése leginkább a németséget
próbáltamegnyernimagaszámáraanemzeti-
ségek közül, közös rendezvények és német
nyelvűpropagandasegítségével.

akampánykapcsánérdekesadalék,hogy
anéppártazsidókatokoltaabécsidöntésért
(57. p.), az illegális kommunista röplapok
pediganéppártot(61.p.).

a többségében zempléni és szepességi
kelet-szlovákiai ruszinság Kárpátaljához való
csatlakozási igénye – még népszavazást is
jónak láttakvolna–addigállott fenn,mígaz
avgusztin volosin vezette ukranofil irányzat
nemkerülthatalomra(72.p.),ezutánazauto-

1 az alkalmazáshoz l.: Godzsák attila: Egy
emlékkönyv és két tanárnő története az
1919-es felvidéki főhatalomváltás során.
in nyiri Péter (szerk.): széphalom – a
Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 27.
sátoraljaújhely,2017,385–399.p.

2 a szlovák választási jogban országos lis-
ták voltak, elméletileg minden pártnak
vagy pártszövetségnek egy listája, 100
választópolgár aláírásával ajánlásával.
ehhez képestMagyarországon az 1938.
évi szabályozás értelmében az egyéni
választókerületben 500, a listás kerüle-
tekben a listához pedig 1500 választó
sajátkezűaláírásáhozvoltszükségemin-
den pártnak vagy jelöltnek, ha nem volt
ún.országospárt,melybonyolultfogalom
törvényidefiniálásáranincshelymost,ha

pedigannakminősült,akkorisegyéniben
150 aláírás kellett minden jelöltnek és
750mindenlistához.országoslistaasza-
bályozásszerintnemlétezett.

3 errőlkésőbbmégleszszó.
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nóm szlovákiában képzelték el a jövőjüket,
azonbananéppártacsehekésazsidókután
leginkábbaruszinokatigyekezettkiszorítania
politikaiéletből.

a választástörténettel foglalkozók számá-
raadalékok,hogyaválasztójog21évreszállt
le24-ről,választhatópedigazvolt,akibetöl-
tötte a 30. életévét és legalább két éve
szlovákia területén lakott. a mandátumok
számaakorábbiaktóleltérőennemvoltmeg-
határozva,hanem20 000szavazatkellettegy
jelöltbejutásáhozés15 000maradékszava-
zat.arészvételkötelezővolt–atávolmaradók
pénzbírságravagybörtönreszámíthattak–,a
szavazás pedig (elviekben) titkos (84. p.).
Kétféle voksolás létezett, „igen” szavazatnak
számított, ha a szavazólapot borítékban
bedobtákazurnábaés„nem”szavazatnak,ha
aborítékotüresendobtákbe.azegyiktrükkaz
volt a nemmel voksolók ellen, hogy több
helyenazablakelétettékazurnákat,hogya
bevilágító napfényben látszódjon, ki szavaz
üresborítékkal(87.p.).

a voksolás további különlegessége volt,
hogykülönválasztóhelyiségekvoltakaszlová-
kok, csehek, magyarok, németek és zsidók
számára(88.p.).

sem a kampányt, sem pedig az eredmé-
nyeketnemérdemesésnemislehetafentiek
miattösszevetniakorábbi–akárazannakaz
évnekatavaszántartott–választásokkal.4

a választásra jogosultak 92,7%-a jelent
meg,akikközül96,6%szavazottigennelalistá-
ra.aleadottszavazatok(1 260 261)63képvi-
selőbejutásáhozvoltakelegendőek(94–95.p.).

érdemes megemlíteni, hogy voltak járá-
sok, ahol igen magas volt a nemek vagy a
távolmaradókaránya.ilyenvoltaGölnicbányai
járás,aholméga jogosultak90%-asemvett
részt és a megjelenők közül is csupán 81%
voksolt igennel (ez épphogy 73%-os támoga-

tottságot jelentett). Pozsony városában sem
érteelarészvétela86%-otésaközel5%-os
elutasítás sem számított kevésnek. a
Mezőlaborci járásbanamegjelentek60,9%-a
voksolt nemmel, és hozzávéve a bojkottálók
arányát is, a választójogosultaknak csak
35,7%-a támogatta a listát (95–97. p.). a
járásbanegyébkéntjelentősruszinkisebbség
élt, amire még kitérünk. a büntetéstől való
félelemmiattnemannyiraabojkottot,hanem
inkább a kevésbé feltűnő ellenszegülést, a
nemmel való voksolást választották többen,
annakreményében,hogynemleszretorzió.a
cenzúrázott sajtó azonban nem közölte a
gyengébbkörzetekadatait,csupánaszámára
is kedvező nagytámogatottságú körzeteket
vagyavégeredményt(aztiskicsiteltúlozva).

a voksolás a néppárti megnyilvánulások
alapján „a világ legfejlettebb nemzetei közé”
emelte a szlovákokat, ahogy Karol sidor, a
HlinkaGárdafőparancsnokafogalmazott:„Mi,
szlovákok ma a németek és olaszok mellett
európaharmadiknemzetevagyunk,akikbebi-
zonyítottuk, hogy a rezsim azonos az egész
nemzetgondolkodásávalésakaratával.”

alistaelutasításatöbbnyireazevangéliku-
sokra és a ruszinokra volt jellemző. a bécsi
döntés után – az 1930-as csehszlovák nép-
számlálás alapján – 45 olyan település
maradtazországban,aholamagyarokaránya
meghaladtaa20%-ot(99.p.).nehézrekonst-
ruálnieközségekadatait,azonbanazoboralji
magyarközségekétsikerültPopélyárpádnak.
eszerintaközségeknagyrészében99%fölötti
voltazigenekarányaaleadottszavazatokból,
bár a távolmaradók számát nem ismerjük.
egyedül nagycétény eredménye szembeötlő,
ahol csupán 64,7% volt a listatámogatások
száma(100.p.).Mivelasajtócsakaszámára
kedvező adatokat közölte, nem kizárható,
hogyatöbbimagyartelepülésenkisebbvoltaz
igenek aránya. erre enged következtetni
néhánykorábbisajtóhír,melyekszerintegyes
magyarközségekMagyarországhozvalótarto-
zásának kívántak hangot adni ellenszavaza-
tokkal, továbbá néhány alsó-szepességi
németvárosugyanígyfogcselekedni(101.p.).
egyébkéntanémetvárosok többnyiremagas
arányban szavaztak igennel a listára, ez alól
az alsó-szepességi települések jelentenek

4 Csehszlovákia korábbi szavazásairól
magyar szemszögből l. angyal béla: a
csehszlovákiai magyarság választói
magatartása a két világháború között.
Fórum Társadalomtudományi Szemle,
2001/1.
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kivételt. alsómecenzéfen 31%-os, stószon
pedigcsupán24%-oseredménytértelalista!
demégaszomszédosszlovákájfalucskában
is csak 20% volt az igenek aránya (103. p.).
érdekes,hogyezekbenanémetfalvakbanaz
újhatárokmiatti elégedetlenségükmiatt–a
bécsi döntés nem csatolta Magyarországhoz
őket – az 1938 szilveszteri rendkívüli nép-
számlálásonsokkaltöbbenvallottákmagukat
magyarnak, mint 1930-ban. ez a németek
szimpátiakifejezésétjelentheti(103–104.p.).

aruszinokelutasítómagatartásánakvizs-
gálatáhozazólublóijárástelepüléseinekfenn-
maradtadatainyújthatnaktámpontot.ajárás-
ban összességében 83,6% volt az „igenek”
aránya(96.p.).azonbanhakülönvizsgáljuka
településeket, akkor azt kapjuk, hogy a szlo-
vák településeken többnyire 100%-os az ige-
nekaránya,míga ruszin településeken4,9%
és100%között igenszélesskálán ingadozik
az igenek aránya (14 településből 6-on nem
érielaz50%-ot)(105.p.).

Tízjárásesetébenfennmaradtakstatiszti-
kák, Popély árpád összegyűjtötte őket. ezek
alapján tudjuk, hogy az ottani cseh választó-
polgárok14,6%-a,azsidók10%-a,amagyarok
9,7%-a, a szlovákok 5,7%-a és a németek
4,3%-amaradt távol a választástól. nemmel
pedigacsehek9,7%-a,amagyarok4,6%-a,a
szlovákok0,8%-a,anémetek0,6%-aésazsi-
dók0,3%-aszavazott(106.p.).

a leginkább elutasítóakmég az evangéli-
kustelepülésekvoltak,melyekelevekevésbé
támogattákanéppártotakorábbiakbanis,és
az,hogyjelenlegalistánisalulreprezentáltak
voltak, tovább növelhette a szakadékot. volt
olyanevangélikustelepülésis,ahol80%eluta-
sítottaalistát(107.p.).

országgyűlés már volt, azonban helyszín
mégnem.eredetilegkétlehetőségmerültfel,
az egyik a pozsonyi városi vigadó épülete, a
másik pedig a Mezőgazdasági Múzeum (ma
szlovák nemzeti Múzeum) volt. végül a volt
vármegyeházaépületeadottotthontaszlovák
országgyűlésnek egészen 1945-ig, alakuló
ülésének pedig először a pozsonyi egyetem
dísztermét választották ki, de végül az is az
egykorivármegyeházánvolt(111–113.p.).

ezutánaszerzőmindazalakulásiülést,
mind a rákövetkező két ülést bemutatja,

melyekközülazutóbbiazautonómszlovákia
utolsó,ésa„független”szlovákiaelsőüléseis
volt.Majdrövidenaképviselőkfluktuációjára
iskitéraz1945-ösfeloszlatásig,ésazország-
gyűlésutóéletétismegismerhetjük.

a könyv második része a kárpátukrán
szojm megalakulásának történetét mutatja
be.aszerzőmintegy felvezetéskénthelyesen
állapítjameg, hogy a ruszinság identitásbeli,
kulturális és politikai megosztottsága miatt
nehezen tudott fellépni egységesen, hiszen
kétnagyirányzat,azruszofil(oroszirányultsá-
gú)ruszinésazukranofilálltegymássalszem-
ben.akétcsoportidentitásánakkülönbözősé-
ge még nyelvhasználatukban is különbözött,
hivatalosaniskérdésesvolt,hogyukrán,orosz
vagy ruszin nyelvjárást alkalmazzanak. a
ruszinságautonómiavágyaugyanúgy1919óta
fennállt,mintaszlovákságé.emellettaruszi-
nok a korábban nem létező kárpátaljai köz-
igazgatási–tartományi–határvonalatissze-
rettékvolnaazetnikaihatárokalapjánnyuga-
tabbra tolniegészenPoprádig,ugyanisaddig
tartott a ruszin etnikai határ, szlovákiai köz-
pontjuk pedig eperjes volt (133–135. p.).
azonbanezakérdésháttérbeszorult,miután
azukránirányzat–németéscsehtámogatás-
sal–felülkerekedett.Majdmegvalósultapár-
tok és szervezetek betiltása,működésük fel-
függesztéseaszlovákrészhezhasonlóan.

az autonómiatörvény és az abban foglalt
választási törvény a szlovákból indult ki, a
választásazonbanbizonyospontokbankülön-
bözött a szlováktól. a mandátumok számát
nem a leadott szavatoktól tették függővé,
hanemúgyszabályozták,hogymindenegyes
népcsoport20 000tagjáraessenegyképvise-
lő(144.p.).

szlovákiához hasonlóan egypárti válasz-
tást tartottak, annyi különbséggel, hogy itt
sikerültellenzékilistákatleadni,amiketazon-
ban–természetesen–elutasítottak(148.p.).
báritttíznapálltvolnarendelkezésrealisták
leadásához, ami szintén kevés idő volt, de a
választások kiírásának hírét vissza is tartot-
ták, így – bár még mindig több, mint
szlovákiában,decsak–kétnapálltrendelke-
zésreazokleadására(149.p.).

a kampányhasonlóan zajlott a szlovákia-
ihoz(165.p.).azegyetlenlistánegy-egycseh,
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románésnémetjelöltishelyetkapott,ésbár
jócskánnagyobbvoltamagyarokészsidóklét-
száma, mégsem kaptak helyet – még a
20 000főtmeghaladólétszámellenéresem,
holott amásik három említett népcsoport el
sem érte a 20  000 fős lélekszámot (163.;
170.p.).

a választási rendszer egyik különlegessé-
ge az volt, hogy itt szlovákiával ellentétben
megvoltszabvaaképviselőházlétszáma–32
tag –, az egyetlen listának köszönhetően így
mégazonsemlehetettizgulni,hogykikkerül-
nekbe,hanemelőretudhatóvoltaszavazatok
mennyiségétől ésarányától függetlenül, hogy
arajtaszereplő32névjutbe(162.p.).

előzetesenmindenkisebbségtámogatását
fejeztekialistávalkapcsolatosan,méghanem
kapott ishelyeta listán–mintaszlovákokés
zsidók–,amagyarokkivételével(177.p.).

a választások sokkal nagyobb nyomás
alattzajlottak,mintszlovákiában.egyeseknek
átlátszóborítékotadtak,másoknak,haészre-
vették,hogyüresborítékkal–azaznemmel–
voksolna,újlapotadtakakezébe,hogyrakja
bele,aszicsGárdistákpedigtöbbszavazatot
is leadtak. egyes hírek szerint még így sem
kapta meg a lista a szavazatok 20%-át.
ellenbena kormányhírek szerint93%-ot kap-
tak(192–194.p.).

Új taktikavoltaszlovákiaiválasztásokkal
szemben,hogyegyesek„hamis”ellenzéki lis-
tátdobtakbeaborítékba,amitmagukkalvit-
tek otthonról (190–191. p.). azonban egyes
forrásokszerintanemhivatalos„ellenzékilis-
tára” leadott voksokat is a kormánypárthoz
számolták(199.p.).

aválasztásokhivataloseredménye94,3%-
osrészvételés92,4%-nyi„igen”szavazatvolt
(196.p.).ahivatalosadatokszerint18telepü-
lésenhaladtameganemekarányaazigene-
két,amikközöttvoltaknémetésruszinfalvak
is,nemcsakmagyarok(198.p.).

Pontos képet sosem fogunk tudni alkotni
róla,egydologbiztos,akárpátaljai választás
méginkább„kézivezérelt”volt,mintaszlová-
kiai.

aválasztástutólagtöbbenistámadták,a
választásibíróságelékülönbözőbeadványok
érkeztek(214.p.).abeadványokügyétnyitva
tartva,többhalasztásutánvégülmárcius21-

érehívtákösszeazalakulóülést,Husztra.az
autonóm kormány ülése azonban már nem
tudottmegvalósulniCseh-szlovákiaszéthullá-
samiatt. bármárcius15-én az országgyűlés
kikiáltotta a függetlenséget, de a tiszavirág-
életű független Kárpáti ukrajnát a magyar
hadseregsöpörteel.akárpátaljaipolitikusok
későbbiéletevégérenagyrésztaszovjetunió
tett pontot, akár ukrán irányultságú, akár
magyarbarát ruszinofil, akár ruszofil politikát
folytattak(225–226.p.).

a könyv egyik fontos, de ki nemmondott
üzeneteazolvasókszámáraaz,hogyóvatosan
kell a „mi lett volna ha” kérdésével bánni a
bécsidöntéskapcsánis,illetőlegmindigmér-
legelnikell,hiszbizonyoshelyzeteknemállan-
dóak.

adöntésselMagyarországhozvisszakerült
magyarságakezdetiörömutánielégedetlen-
ségét szokás napjainkban is kihangsúlyozni,
egyebekközöttafizetések,ademokráciaésa
zsidósághelyzetekapcsán.azonbanakönyv-
benbemutatottváltozásokonkeresztül látha-
tó,hogya„Mindendrága,visszaPrága!”jelszó
igenrövididőnbelüleleveértelmétvesztette,
hiszen nemcsak hogy 1939 tavasza után
Prágáhoznemtartozhattakvolna,hanincsa
döntés,akkorsem–ugyanismegszületettaz
önálló (?) szlovák állam –, hanem „ahhoz a
Prágához”, amit ismertek, végképp nem,
ugyanis a Magyar Királyságtól demokratiku-
sabbberendezkedésűCsehszlovákKöztársa-
ságotegyönállónakcsaktúlzássalnevezhető
Cseh-MorvaProtektorátusésegydemokráciá-
nak csak túlzással nevezhető, fasizálódó
szlovákiaváltotta.Mígakassaivisszaemléke-
zések isáltalábankiemelik,hogyaköztársa-
ság zsidósága számára nyugodtabb légköre
után jött a zsidótörvényeket alkotó Magyar-
ország, elfelejtik közben, hogyha a területet
nemcsatoljákMagyarországhoz, vélhetőena
kassai zsidóság élete is gyorsabban fordult
volna rosszabbra, hisz szlovákiában hama-
rabb kezdődtek a pogromok és a deportálá-
sok.

Godzsák Attila
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bauko jános: Társadalom és névhasználat.
Magyar névtani kutatások szlovákiában.
Magyar névtani értekezések 8, budapest,
2019,228p.

a Magyar névtani értekezések c. sorozat 8.
köteteként látott napvilágot a Magyar nyelv-
tudományi Társaság és az eLTe bTKMagyar
nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, dialekto-
lógiai Tanszékének együttes gondozásában
bauko jános legújabb névtani szintézise. a
szerző eddigi munkásságának, tanulmányai-
nak és habilitációs dolgozatának mintegy
summázatát találjuk az alább ismertetett
kötetben. a szerző a határon túli névkutatás
elismert szakembere, aki csaknem húsz éve
folytat nyelvészeti kutatásokat. Munkájáról
elmondhatjuk,hogyazaztmegalapozógyűjtés
ésafeldolgozáskellőenalapos,módszertani-
lag jól előkészített, és külön érdeme, hogy
innovatívmódonérvényesítettebenneatudo-
mányterületet már néhány éve megfertőző
szocioonomasztikaiszemléletet.

akötetazelőszónésadolgozatotzárófel-
használtirodalomjegyzékénkívültízfőfejezet-
ből áll. az egyes főfejezetek további alfejeze-
tekretagolódnak.

az első főfejezet két résztémát ölel fel: a
szerzőegyrésztkijelölianévtanhelyétatudo-
mányokrendszerében,másrésztrövidenátte-
kintiatársadalomésnévhasználatösszefüg-
géseivelfoglalkozószocioonomasztikakutatá-
si területeit. utóbbit elsősorban a szlovákiai
magyaroknévhasználatábólvettpéldáksegít-
ségével szemlélteti. a könyv ezen részeinek
megszületésenemelőzménynélküli,hiszena
Bevezetés a szocioonomasztikába címűegye-
temi jegyzetében ishasonlókérdéseket fejte-
get. ebben a főfejezetben terítékre kerül a
névpolitika, a névtervezés, a kisebbségi név-
használat,anévváltoztatás,anévkontaktoló-
gia, anévdivat, anévattitűd; valamintanév-
használat és az életkor, nemek, felekezetek,
társadalmi rétegek, csoportok stb. összefüg-
géseinek vizsgálata. a második fejezetben
bemutatjaaszlovákiainévtanikutatásoktör-
ténetét. a szlovák névtudomány eredményei
mellett kitekint a szlovákiai magyar névtani
kutatások eredményeire is. a lista terjedel-
mes,hiszenamonografikuskiadványokmel-

lett a témával összefüggő tanulmányokkal is
foglalkozik. Külön veszi lajstromba a helyne-
vekkel foglalkozó dolgozatokat, valamint a
személynevekkelésegyébnévfajtákkalfoglal-
kozókat is. a főfejezet végén nem feledkezik
megaszlovákiaimagyarnévkutatásfeladatai-
ról sem, de szól a névtannak a filológiai irá-
nyultságú egyetemi képzésben is megjelenő
létjogosultságárólis.aharmadikfőfejezetben
elsősorbanterminológiaikérdésekkelfoglalko-
zik:összevetiamagyarésszlovák(szláv)név-
tani terminológiát. Fontos megállapításokat
tesz: míg a magyar névtudományra a belső
keletkezésűterminusok,aszlovák(szláv)név-
tanraazidegeneredetűszakkifejezésekhasz-
nálataajellemző.végezetülamagyarésszlo-
váknévtaniterminológiávalkapcsolatosaktu-
ális munkálatokra, kiadványokra fordítja a
figyelmet. a negyedik fejezetben a rendszer-
változástkövetőszlovákiaikisebbséginévpoli-
tikajellemzőirőlértekezik.a„táblaháború”és
a „névháború” kifejezések jól szemléltetik a
szlovákiaimagyarokküzdelmeitahely-éssze-
mélynevekhivataloshasználatára vonatkozó-
an. a kisebbségeket érintő szlovákiai névtör-
vényeken túlmenően foglalkozik az európai
dokumentumokkal(regionálisvagykisebbsé-
ginyelvekeurópaikartája,Keretegyezménya
nemzetikisebbségekvédelméről)is.azötödik
fejezetaszlovákiaitulajdonnevekstandardizá-
lásávalésazanyanyelvinévtervezésselfoglal-
kozik. Tapasztalataira támaszkodva ismerteti
azokat a munkálatokat és erőfeszítéseket,
melyeket a személy-, hely- és intézménynév-
tervezés soránazügybenérintett kutatókés
szakemberek végeztek. az egységes intéz-
ménynévjegyzékek segítséget nyújthatnak a
fordítóknak, a sajtó munkatársainak, a köz-
igazgatásbandolgozóknakstb.aszerzőafeje-
zet végén beszámol a készülőben levő
magyar–szlovák keresztnévszótárral kapcso-
latosmunkálatokról is, melyet akár az anya-
könyvi hivatalokban is használhatnak segéd-
eszközként.ahatodik fejezetben (A tulajdon-
név identitásjelölő funkciója)acímbenmegje-
löltfogalmonkívülfoglalkozikanévésidenti-
tás összefüggéseivel. a tulajdonnév funkcióit
magyar,szlovákéscsehszakirodalomalapján
foglaljaössze.Kiemeli,hogyanévminttársa-
dalmi meghatározottságú identitásjel utal az
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önmagunkkal való azonosság vagy valamely
csoporttalvalóazonosulásérzésére,élményé-
re. a nyitrai egyetemisták körében végzett
névattitűd-vizsgálatokeredményeiről is olvas-
hatunk ebben a részben. a kérdőíves mód-
szerrel történő vizsgálatban a szerző arra
keresteaválaszt, vajonahallgatókpozitívan
vagynegatívanviszonyulnak-esajátcsalád-és
keresztnevükhöz; személynevük milyen név-
alakbanvanbejegyezvehivatalosanazanya-
könyvben, hivatalos okmányokban. arra is
kíváncsivolt,hogyterveznek-eajövőbennév-
változtatást;milyen keresztnevet választanak
a leendő lány- vagy fiúgyermeküknek, illetve
milyen formában anyakönyveztetnék család-
és keresztnevüket, mely névalakokkal szólít-
jákmegőketmásokstb.ahetedikfőfejezet(A
keresztnévdivat változása Szlovákiában)
bemutatja a szlovákiai keresztnévdivat válto-
zását,majdkitérakeresztnevekanyakönyve-
zésekorhasználatosnévjegyzékekre,névköny-
vekre szlovákiában és Magyarországon, de
szemügyreveszianévdivatváltozásátbefolyá-
soló tényezőket, a keresztnévadás indítékait,
valamintamagyar–szlovákkétnyelvűkörnye-
zetben jelentkező névadási, névviselési, név-
használati sajátosságokat is. a szlovákiai
kisebbségekheztartozószemélyekneklehető-
ségükvananévanyanyelvenvalóbejegyzésé-
re, a keresztnévválasztás során gazdagabb
névkincsből, kisebbségi és többségi névállo-
mánybólegyarántválogathatnak.anyolcadik
főfejezetben a szerző a szlovákiai magyarok
személynévhasználatában jelentkező kontak-
tusjelenségekkelfoglalkozik.Különtárgyaljaa
család- és keresztnevekbenelőfordulóesete-
ket, de a bece- és ragadványnevek körében
tapasztaltkontaktusjelenségeketisgórcsőalá
veszi. a fejezetetösszegzősoraibanmegálla-
pítja, hogy a magyar–szlovák kétnyelvű kör-
nyezet hatással van a szlovákiai magyarok
névválasztásáraésnévhasználatára.aszlová-
kiaimagyarokbece-ésragadványnév-haszná-
lata magyardominánsnak tekinthető. a
magyarnévviselőkszlováknyelvbőlszármazó
bece- és ragadványneveket is viselhetnek. a
kétnyelvűséget és a névszemiotikai tájképet
taglaló kilencedik főfejezet a szlovákiai
magyartelepülésekvizuálistulajdonnév-hasz-
nálatát mutatja be. szlovákiában a magyar

nyelvűtelepülésekenerősödikamagyarnyelv
vizuális megjelenése, hiszen a névtáblákon,
egyébfelületekenaszlováknévformákmellett
magyarszemélynévalakokegyarántelőfordul-
hatnak. a szlovákos névformák gyakoribbak,
demegfigyelhetőakettősszemélynévhaszná-
lat is, egyes felületeken azonban a magyar
névalakokdominálnak.ahelynév-szemiotikai
tájkép mellett foglalkozik az intézménynév-
szemiotikaitájképpel,deaszemélynév-szemi-
otikaitájképpelis.Helyeselhetőaszerzőazon
megállapítása is, hogy az utóbbi években
egyesszlovákiaimagyartöbbségűtelepülése-
ken amagyar identitású jogi és természetes
személyeknek, a helyi önkormányzatoknak
köszönhetőenterjedazanyanyelvinévhaszná-
lat, gyakrabban jelennekmegmagyar nyelvű
feliratok. a könyv záró fejezetében, a tizedik-
benamagas-tátraimagyar–szlovákhegynév-
párokat elemzi. Meghatározza a hegynév
fogalmát,majdfoglalkozikanévrészkénthasz-
nálatoshegyrajziköznevekkel.Továbbábemu-
tatjaamagas-tátraihelynevekettárgyalóalap-
vető névtani vonatkozású szakmunkákat. a
hegynévpárokatanévadásindítékánakszem-
pontjaszerintcsoportosította.

akötetetbezárófelhasználtszakirodalom
bőségesen tartalmazza a vonatkozó névtani
tárgyúbibliográfiát,mintegysegítségetnyújtva
anévtanirántérdeklődőszakembereknekés
laikusoknak.

baukojánosmunkájánakszerkezetelogi-
kus és átgondolt, nyelvezete kifogástalan,
nyelviszempontbóliskiálljaatudományosság
próbáját.bízvástállíthatjuk,hogymonográfiá-
jaáltalnemcsakaszlovákiaimagyar,hanema
Kárpát-medencei térség névtani kutatásai is
jelentősen gazdagodtak. a kiadványt bátran
ajánljuk az egyetemi hallgatóknak, a névtan
szakembereinek,dehaszonnalforgathatjáka
nevekirántérdeklődőlaikusokis.

Angyal László
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GrendelLajos:amodernmagyarirodalomtör-
ténete.Magyarlíraésepikaa20.században.
Második, bővített kiadás. dunaszerdahely–
budapest,Kalligram,2019,544p.

a mivel foglalkozol mostanában? kérdésre
GrendelLajos2017végénakövetkezőválaszt
adtabenezoltánnakaKorunkban:5 „egyrészt
hamarosanmegjelenikamodernmagyar iro-
dalom története című művem bővített ki-
adása, s közben az emlékiratomon is dolgo-
zom, amelyből nemsokára olvashatóak lesz-
nekrészletek folyóiratokban.”nos,azemlék-
iratra még várnunk kell, az irodalomtörténet
bővített kiadása azonban már megjelent
könyv alakban, két évvel azt követően, hogy
szerzője hamarosnak ígéri a megjelenését.
sajnos,posztumuszműlett.

Kissézavaró,detalánaszerző2018végi
hirtelen elhunytával magyarázható, hogy a
vaskoskötethezkészültbevezetésazeredeti,
2010-es keltezésű, vagyis Grendelnek már
nemvoltidejeújelőszótírnia,vagynemtartot-
tafontosnak,vagyennekújváltozatátakarta
anagymunkavégérehagyni.a„bővítmények”
semjelöltek,ezperszeérthető,ígyazelsőés
a bővített második kiadás közti eltéréseket
csak az mérheti föl, akinek mindkét kötete
megvan. akinek nincs, az beérheti a kiadó
honlapjánközöltrövidjellemzéssel:„Másrészt
pedigújfejezeteketírtakétvilágháborúközöt-
tiaz.ún.konzervatívirodalom(TormayCécile,
szabó dezső, nyírő józsef, bánffy Miklós,
stb.), vagy a határon túli (Kányádi sándor,
végelLászló,Fülöpantal)ésakortársirodal-
munk (Hernádi Gyula, ágh istván, Tóth
erzsébet) képviselőiről.” (a jellemzés első
zárójelesfelsorolásábólkimaradtWassalbert,
nem baj, hívei úgyis rátalálnak a bővített ki-
adásban.) egyes fejezetek (pl. Kosztolányi,
szabódezső)árnyaltabbáváltak,azújakközt
ott találjuk pl. Fülöp antal Piszkos ember c.
regényéneknagyonjóelemzését.

Még a szlovákiai magyar illetőségű szer-
zőkhöz: Tőzsér árpád (393–396. p.)maradt,
természetesen,csakkár,hogy leragadtPécsi
Györgyi 1995-ös monográfiájánál, holott egy
évvel az első kiadást követően már Grendel
rendelkezéséreálltnémethzoltánkorszerűbb
monográfiája (az életmű mint irodalomtörté-
net.Tőzsérárpád),szinténaKalligramkiadá-
sában. enyhén furcsa egyébként, ahogy
Grendel Lajos az ún. „kisebbségi szerzők”
művébe emelésemellett érvel az előszóban:
„a könyvemben említett vagy részletesebben
tárgyalthatárontúliszerzőkhelyea20.száza-
dimagyar irodalom legjobbjaiközöttmagától
értetődő és megkérdőjelezhetetlen.” Ha
magátólértetődő,miértszükségeskülönkitér-
nirá?aztánpedig:milyeníróiéletműaz,ame-
lyik megkérdőjelezhetetlen? alighanem a
halott,areflektálatlan.Másfelőléppaszerző
az, aki megkérdőjelezhetővé tesz kötetében
szereplő „határon túli” írókat,pl.dubaGyula
ésdobosLászlóelemzéstnemnyújtóportréja
(430–431. p.) iskolapéldája lehetne a dísz-
pintységnek, a kötelezően letudandóenume-
rációnak.dobosnál (hasonló esetekkel ellen-
tétben) a kötet nem jelzi, hogy időközben
elhunyt.

az irodalomtörténeti összefoglaló első
(KálmánC.Györgyazés-ben)6 ésazőtkövető
kétrelevánsolvasója-kritikusa,némethzoltán
ésbenyovszkyKrisztián (aKalligramfolyóirat
2011.márciusi ésáprilisi számában)nagyjá-
ból három szemléletbeli melléfogást ró fel
neki.Mégpedigazt,hogyGrendel,nohamaga
is hivatkozik a kortárs irodalomtudomány
nagyjaira,kárhoztatjaőketmintakánontmeg-
szabó,csőlátásúalakokat(némethzoltánsze-
rint Grendel irodalomtörténete a vádlott, a
bűnösszerepébekényszerítiazirodalomtörté-
nészeket); másodjára, hogy több irodalomtu-
dományi (és eszmetörténeti) beszédmódot
ötvöz egybe, így értékelései hol innen, hol
pedig másunnan eredeztethetők, s ez az

5 https://www.helikon.ro/nem-hunyhatjuk-
be-a-szemunket-beszelgetes-grendel-la-
jossal/

6 L.KálmánC.György:vitaképes történet.
és, 2010. okt. 1. https://www.es.hu/
cikk/2010-10-02/kalman-c-gyorgy/a-vita-
kepes-tortenet.html
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eklektikusság normává lép elő; végül pedig,
hogyolyanírók-költőkméltatását,sőtészrevé-
telét hiányolja, akiké éppenséggel munkája
írásakorívelfel.7 benyovszkyKrisztiánpéldául
idéziazelsőkiadásegyiklapszusát,melysze-
rintKaffkaMargitot„nemfeledtékelteljesen,
denemisemlegetikgyakran.ettőlperszemég
lehetnagyíró,akitazutókorelőbbvagyutóbb
akebléreölel.ennekazonbanmanemnagya
valószínűsége. Pedig írt remekműveket is, s
ha csupán egyet, a halhatatlansághoz ez is
elég”. (benyovszky Krisztián: [el]döntetlen.
németh zoltán kritikáját olvasva. Kalligram,
2011/4., 20. évf. 94. p.) (nagyon ötletes
amúgy, hogy benyovszky még Grendel egyik
főszereplőjének nevét is beemeli a címbe.)
Majd tételesen felsorolja, hogy Kaffka
Margitról az ezredfordulón mennyi minden
jelentmeg,a rólaszólómonográfiánkívül is,
ígyzárvaatételekhosszúsorát:„nyilvánvaló,
hogyKaffkaMargitsemagyonhallgatott,sem
alulkanonizált szerzőnek nem tekinthető.”
(uo.)sajnos,azinkrimináltnégymondatválto-
zatlanulbennemaradtamásodikkiadásban

is(az„eziselég”változott„ennyiiselég”-re).
Márpedighabennemaradtakritikusáltalfel-
sorakoztatotttényekellenére,aztkellgondol-
nunk,Grendelnekmárnemvoltidejeésalkal-
maaKaffka-portrénigazítaniegyet–eléglett
volnapl.ezidézettnégy(hangsúlyozom:téves)
mondatotelhagynia.vagy:hanekinemálltez
módjában,aszerkesztőnekkellettvolnameg-
tennie. Hiszen a szerkesztő végül a szerző
barátja,társa,segédje,őrangyala,samihibás,
aztsimánjavítja.

nembaj.GrendelLajosirodalomtörténeté-
nek sok jó passzusa kárpótolhat bennünket,
vannaknagyonpontosésnagyonfontosészre-
vételei, meglátásai, olvasatai. ahogy már
KálmánC.Györgyisírjaazelsőkiadásról:„kifi-
nomult,nagyonisújszempontokatmegmozga-
tó elemzések, kis átrendezések, új nevek,
elgondolkodtató hangsúlyok.” Főleg azokról,
akiketláthatóan-olvashatóanszeret.Merthogy,
mintelőszavábanírja:„ebbenakönyvbenkény-
telenvoltamolyanműveketisszeretni,amelye-
ket máskülönben nem szeretek.” Pedig épp
Grendel Lajosnak kellett a legjobban tudnia:
nincsazakényszerítőerő,amelyazalkotótaka-
ratadacárabármireisrávehetné,mármintma
márnincs ilyen. ismétcsakKálmánC.György
könyvismertetőjére tudok hivatkozni: „Grendel
tiszteletre méltó és sikeres vállalkozásának
egyik legnagyobb erénye, hogy semmi erősza-
kosság, kizárólagosság, diktátum-jelleg nincs
benne.”

Csanda Gábor

7 aGrendel-könyvrecepciójárólösszefogla-
lólag l.sántaszilárd2011.nov.8-ánér-
sekújvárotttartottbeszámolóértékelését:
https://www.watson.sk/index.php?opti-
on=com_content&view=article&id=1182
&PHPsessid=5f1d8c8c24ad85b9c400
4c4578553054
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számunkszerzői

A.Gregely András (1952)
társadalomkutató,kulturálisantropoló-
gus(eLTe,TáTK,MTaTKPTi,budapest,
Magyarország)

Angyal Béla (1958)
helytörténész,néprajzkutató(Gúta,
szlovákia)

Angyal László (1983)
nyelvész(KonstantinFilozófusegyetem
Közép-európaiTanulmányokKara
Magyarnyelv-ésirodalomtudományi
intézete,nyitra,szlovákia)

Fülöp László (1944)
nyelvész(Kaposváriegyetem,Kaposvár,
Magyarország)

Godzsák Attila (1990)
történész,doktorandusz(KároliGáspár
reformátusegyetem,budapest,
Magyarország)

Hires-László Kornélia (1982)
szociológus,doktorandusz(Hodinka
antalnyelvészetiKutatóközpont,
beregszász,ukrajna;budapestiCorvinus
egyetem,budapest,Magyarország)

Horzsa Gergely (1987)
szociológus,doktorjelölt(budapesti
Corvinusegyetem,budapest,
Magyarország)

Kusala Orsolya (1995)
doktorandusz(Comeniusegyetem,
Pozsony,szlovákia)

Lanstyák István (1959)
nyelvész(Comeniusegyetem,Pozsony,
szlovákia)

Letenyei László (1970)
közgazdász,kulturálisantropológus
(budapestiCorvinusegyetem,budapest,
Magyarország)

Juraj Martonyik (1985)
doktorandusz(CsPvsav–azszTa
TársadalomtudományiésPszichológiai
Központja,Pozsony,szlovákia)

Grigorij Mesežnikov (1958)
politológus,politikaielemző(aKözéleti
Kérdésekintézetének–ivo–elnöke,
Pozsony,szlovákia)

Öllös László (1957)
politológus(FórumKisebbségkutató
intézet,somorja;KonstantinFilozófus
egyetem,nyitra,szlovákia)


