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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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