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TanulmányoKTanulmányoK

Skala TamáS

adalékokacsehszlovák–magyar
lakosságcseretörténetéhez

TamáS Skala 341.43(=511.141)(437.6)
addendum To THe HISToRy oF THe populaTIon eXcHanGe beTween 341.43(=162.4)(439)
cZecHoSlovakIa and HunGaRy 327(437)”1946/1948”

327(439)”1946/1948”

keywords:czechoslovakiaafter1945.Hungariansinczechoslovakia.Thepositionofminoritiesinthesocie-
tyafterthesecondworldwar.Thepopulationexchangebetweenczechoslovakia-Hungary.Theprincipleof
reciprocity.

1. a csehszlovák áttelepítési bizottság és a magyarországi Szlávok
antifasisztaFrontjánakkapcsolata

1.1.amagyarországiSzlávokantifasisztaFrontja

a csehszlovák kormány a lakosságcsere-egyezmény szerint jogot szerzett arra, hogy
magyarország területén propagandatevékenységet fejthessen ki. ebben igen nagy
segítségetkapottegylegálisszervezettől,amagyarországiSzlávokantifasisztaFront-
játólésannakszócsövétől,aSlobodától(Szabadság).

TémánkszempontjábólazelsőemlítésreméltólegálispolitikaiszervezetaSzlovák
nemzetiegységpártja(Stranaslovenskejnárodnejjednoty),mely1941.augusztus21-
én alakult meg budapesti központtal böhm emanuel vezetésével. a megalakulásra
azértnyíltlehetőség,mertaTiso-féleSzlovákiaterületénmaradtmagyarokat–aköl-
csönösség elve alapján– csak így képviselhette az esterházy jános vezettemagyar
párt.aSzlováknemzetiegységpártjataglétszámárólnincsenekadataink.kezdetek-
benatagságigendifferenciáltvolt,snagyonvalószínű,hogymegalakuláskorjobboldali
irányultság jellemezte,míg aháború vége felé a baloldali szlovákokhelye erősödött
meg,akikkésőbbfokozatosanátvettékazirányítást(kugler2000,36–37.p.).ezeka
baloldaligondolkodásúszemélyekvoltakazok,akikakésőbbiekbenmegalapítottáka
magyarországiSzlávokantifasisztaFrontját(antifašistickýfrontslovanovvmaďarsku).1

annyibizonyos,hogyaháborúvégefeléaszovjetcsapatokelőrenyomulásávalaszlo-
vákokésdélszlávok–áthatvaaszlávtestvériségszellemével–afasisztánakbélyeg-
zett németekkel szembenantifasisztánakhatároztákmegmagukat.2 magyarellenes-
séggelaSzlováknemzetiegységpártjábannemtalálkozunk–errenemisvoltlehető-
ségük,hiszenbármilyenmagyarellenességegyenlőlettvolnaaszervezetbetiltásával–,
ez csak későbbazutódjában, amagyarországi Szlávokantifasiszta Frontjában jelenik
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meg.békésmegyében1944őszéremegváltozottapolitikaihelyzet,ésekkortólmárérző-
dött bizonyos feszültséganemzetiségekközött3 – „elsősorbana szlovákésa csekély
számúszerblakosságkörébenerősödöttanacionalizmus”(kugler2000,38.p.).

azalapítóközgyűlésre1945.február18-ánkerültsorabékésmegyeibattonyán.4

a megjelent küldöttek döntöttek arról, hogy a magyarországi Szlávok antifasiszta
Frontjakéttagozatbólfogállni,egyszlovákbólésegydélszlávból,sakétfélazegye-
sületben egyenlő formában képviselteti magát. az elnöki tisztet a szlovák Francisci
mihály békéscsabai evangélikus lelkész kapta meg, az alelnöki és titkári tisztséget
mindkétszekcióbanegy-egyszlovákésdélszlávszemélyközöttosztottákel.döntöttek
aküldöttekarrólis,hogykiadnakegylapot–Slobodacímmel–,melymindkétnyelven
fogírásokatközölni.azelsőszám1945.június9-énjelenikmeg.5

aközgyűlésenkidolgoztakegyprogramot,melybenköveteltékanemzetiségijogok
megadásátaszlávoknak,követeltékaföldreformmegvalósítását,szlávképviselőketa
magyar parlamentbe, és végül „elérni, hogymindenmagyarországi szláv belépjen a
magyarországiSzlávokantifasisztaFrontjába”(bobák1984,9–10.p.).ezaprogram
mértéktartónak tűnik, ha viszont figyelembe vesszük, hogy a későbbiekben milyen
magyarelleneshangotütöttmegaSloboda,csakarrakövetkeztethetünk,hogyaprog-
rameleveaszlovákokmegnyerésérekészült.6

amagyarországiSzlávokantifasisztaFrontjamégaténylegesegyezménymegköté-
seelőtt–1945másodikfelétől–atiszántúliföldnélküliekkörébenagitációtfejtettki
azáttelepülésmellett(Tóth1993,161.p.)amagyarországiszlovákvezetőkkészültek
rá és propagálták a lakosságcserét, ezt bizonyítja a Szlovák nemzeti egység pártja
elnökénekleveleamagyarországiSzlávokantifasisztaFrontjánakelnökéhez,Francisci
mihályhoz1945.június7-én.ígyírerről:„…Úgygondolom,hogyigenhasznosésfon-
tosazÖnökszervezete,mertebbenaziránybankitudnakfejtenimegfelelőszervezési
éspropagandatevékenységet…azáttelepülésegynemzetköziszerződéskereténbelül
fogmegvalósulni…a későbbiekbena kisebbségi kérdésmegszűnik, és ezért a gon-
doskodásrészünkrőlÖnökfelélehetetlenlesz.”(Idézi:bobák1984,11.p.)

még ebben a hónapban egy negyventagú delegáció látogatott csehszlovákiába a
magyarországiSzlávokantifasisztaFrontjánakszlováktagozatából,hogytájékoztassaa
kormányképviselőit:amagyarországiszlovákoktörekednekacsehszlovákiábavalóátte-
lepülésre(bobák,uo.).apitvarosiszlovákokvoltakazelsők,akikkinyilvánítottákigényü-
ketazáttelepülésre,csehszlovákia területére (bobák1984,10.p.).Franciscimihálya
magyarkommunista párt békésmegyei szlovák származású titkárát arról tudósította,
hogyapitvarosiésambrózfalviszlovákokküldöttségetmenesztettekpozsonyba,sonnan
acsehszlovákkormányolyanutasításávaltértekvissza,hogyindítsákmegazagitációtés
számoljanakazzal,hogyazáttelepüléstajobbmódúgazdáknemfogjákvállalni,ezérta
„földmunkásságraésaziparimunkásságrakellhelyezniafősúlyt”.azutasításbanazis
szerepelt,hogyamagyarországi földnélkülieknekfelkellhívnia figyelmüketarra,hogy
mígmagyarországaföldreform7 soráncsak3-4holdföldetfogjuttatni,azoknak,akikvál-
laljákazáttelepüléstcsehszlovákiába,8-10holdföldjár(kugler2000,39–40.p.).

azelsőemlítésalakosságcserérőlaSloboda1945.július7-iszámábanjelentmeg.
arrahívtákfelazokfigyelmét,akikazáttelepülésengondolkodnak,hogyfigyeljékalap-
banmegjelenőinstrukciókat,ésnetegyenekidőnekelőtteolyanintézkedéseket,ame-
lyekalapjánakésőbbiekbenanyagikártszenvednének(bobák1984,11.p.).

amagyarországiSzlávokantifasisztaFrontjánakszlovákszekciójateljesapparátusá-
valbekapcsolódottaszlováklakosságotmegnyerőlakosságcsere-akcióba.ezmagaután
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vontaakétszekcióközöttikapcsolatkomplikációját.aszlovákszekcióebbenazidőben
munkájánaksúlypontjátazáttelepüléspropagálásáraéselőkészítésérefordította,míga
jugoszlávszekciómunkájátazalapítóközgyűlésenlefektetettpontokhatároztákmeg:a
nemzetiségijogokkiharcolása.akétszekcióközöttikapcsolatkérdésétegykonferencia
rendezte,mely1945.december3-ánülésezettmohácson.ezenakonferenciáneldön-
tötték,hogyaszekcióksajátelképzeléseiketönállóanfogjákmegoldani,kölcsönöstámo-
gatás nélkül. a konferencia utáni helyzetről megállapíthatjuk, hogy a magyarországi
SzlávokantifasisztaFrontja jugoszlávszekciójának–aszerbek,horvátok,szlovének–
vezetéseelhatárolódottaszlovákszekciómunkájától(bobák1984,11.p.).atényleges
szakításraakétszekcióközött1947másodikfelébenkerültsor,mikorisintenzívtanács-
kozásondöntöttekatovábbiközösmunkáról,valamintanemzetiségijogokról.aszlovák
szekciómunkájátF.bartošekképviselte,akimintSzlovákiábólérkezetttanácsadósegí-
tetteazegyesületmunkáját.Szlovákrészrőlnagyobbvoltazigyekezetazegyesületegy-
bentartására,hiszenígynagyobbpolitikaitevékenységettudtakkifejteni,amielsősorban
aszlovákfélnekkedvezett(bobák1987,30–31.p.).Feltételezem,hogyakölcsönösülé-
sezésenaképviselőkmindkétszekciójánakazokoztaalegnagyobbgondot,hogyezideig
–ésakésőbbiekbenis–aszlovákszekcióa lakosságcserétrészesítetteelőnyben.az
eddigiekben ez szorosan összefüggött a budapesten székelő csehszlovák áttelepítési
bizottságmunkájával,melyeziránybanintenzívtevékenységetfejtettki.8

1.2.acsehszlovákáttelepítésibizottságtevékenységemagyarországon

megállapíthatjuk,hogyaSlobodábanmegjelenőírások–melyekcsak30%-banjelen-
nekmegaláírással–acsehszlovákáttelepítésibizottságmagyarországimegjelenésé-
velostorozzáka„magyarreakciót”,salapolyanszövegeketközöl,melyekszerinthaa
szlovákkisebbségnemtelepülát,akkorráa„nemzethalál”–ateljeselmagyarosodás
vár.9 Hamegfigyeljükalapbanigengyakranhasználtkétfogalmat–„reakció”és„fasiz-
mus”–, rájövünk,hogyezekaszerzők felfogásábanmindenesetbenszlovákellenes
értelmetkapnak.10 aszóbanforgócikkekalapjánmárkönnyenkikövetkeztethetjük,ki
isképviseliebbenazidőbenmagyarországonademokratizmust.

mindezekellenére1946elején,mégacsehszlovákáttelepítésibizottságmegérke-
zéseelőtt,amagyarkormánythivatalnokaiúgytájékoztatták,hogyazemberekbizony-
talanokazáttelepülést illetően,ahatározatlanokszámaameghatározó.„avagyono-
sabbak,abiztosegzisztenciávalrendelkezőkésazöregekhallanisemakartakazátte-
lepülésről.”(Tóth1993,161.p.)

apropagandaidőszakaalattacsehszlovákáttelepítésibizottságtagjaitoborzógyű-
léseket,nyelvtanfolyamokat11 éskultúresteketszerveztek,szórólapokatosztogattak,s
arádióéssajtó isrendelkezésükreállt.ezekkelazakciókkalegyrésztazérzelmekre
szerettekvolnahatni,mintazegyikszórólapcímeismutatja:„maťvolároztratených
synov”–azanyahívjaszétszóródottfiait(vadkerty2007,249.p.).elsősorbanazokkal
aszlovákokkalszámoltak,akiketanemzetimeggyőződésvezetett,deapropaganda
hatásárajóvaltöbbenvoltakazokaszegényebbsorbanélők,akikgazdaságiérdekből
döntöttekazáttelepülésmellett.avagyontalanrétegminélnagyobbarányújelentke-
zésevégettaztamódszertalkalmazták,hogytelepülésenkéntmegnyertekazáttele-
pülésre3-4módosabbgazdát,ígyremélveazt,hogymajdlátvaamódosabbakjelent-
kezését,atöbbiekishamarabbráveszikmagukatazáttelepülésre.azokatazingado-
zókat,akiketnemsikerültsemakecsegtetőgazdaságkilátásbahelyezésével,sema
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szlováknemzethezvalóújbólitartozás–aszlovákszármazás–eszméjévelmeggyőz-
ni, a csehszlovák áttelepítési bizottság igyekezett a megfélemlítés eszközével jobb
belátásrabírni.olyanvalótlanságokat terjesztettek,mintpéldául:akinemtelepülát,
aztamagyarkormányszétfogjatelepíteni,vagyabbanasorsbanfognakosztozkodni,
mint a németek, akiknek „egy batyuval” kellett magyarország területét elhagyniuk
(kugler2000,57.p.). „Tudja,szörnyűvoltaz,amitanémetekkelcsináltak.jöttekaz
éjszakaiórákban,összepakoltákőket,aztánvittékkinémetországba.ésmikornekünk
felkínálták az átköltözést, bizony, nem sokat gondolkodtunk. az apám nekünk azt
mondta,szlovákokvagyunk,éshamennünkkell,akkormenjünkegyütt,neadjisten50
kilóval.”(Idézi:paríková1993,25.p.)

a csehszlovák áttelepítési bizottság (Československá presídlovacia komisia) a
magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény II. cikkelye értelmébenmagyarorszá-
gonpropagandatevékenységetfolytathatottaszlováklakosságkörében,erre6hétállt
rendelkezésére,vagyisaztáprilis14-igkellettvolnabefejeznie.12 acsehszlovákhiva-
talnokok1946.március4-énköltöztekbudapestre,azegykoricsehszlováknagykövet-
ségépületébe.atoborzásmárcius5-énkezdődött,ésacsehszlovákfélkérésérejúlius
27-igmeghosszabbításrakerült.13 elsőlépéskéntmagyarországterületéttoborzókerü-
letekreosztották,ezeknagyjábólmegfeleltekaszlovákkisebbségtelepülésszerkezeté-
nek. a toborzókerületek központjainak az alábbi helységeket választották ki: pilis,
aszód,kiskőrös,esztergom,bánhida,Felsőpetény,balassagyarmat,Salgótarján,mis-
kolc, Forró, Sátoraljaújhely,nyíregyháza,Szarvas,békéscsaba, Tótkomlós,Gyöngyös
éspécs(vadkerty2007,245.p.).

acsehszlovákköztársaságképviselőineknézeteszerintaszlovákokmentalitását
azáttelepülésselkapcsolatbannégydologhatározhatjameg(bobák1987,35.p.)

–aszlováklakosságelégedettségénekmegszerzéseagazdaságiegységekegyesí-
téséről–„ikresítések”;

–anemzetiségielnyomásamagyarországiszlovákoknál;14

–apropaganda,amelyetmagyarországintenzívenvezetettalakosságcsereellen15;
–konzervativizmus,leginkábbaföldműveseknél.16

a fentebb említett magyarországi toborzókerületeket a Szlovák Telepítési Hivatal
területi kirendeltségeivel „ikresítették”. azún. ikresítésnekaz lett volnaazalapelve,
hogyamegközelítőenegyformanagyságúésértékűingatlantbírócsaládokatpárosí-
tották. az ikresítési irányelveket a csehszlovák áttelepítési bizottság hagyta jóvá,
melyekszerintaz ikresítésalapjátavagyonésafoglalkozásképezi,sezekszerinta
következő csoportokat állapították meg: önálló földművesek, iparosok, kereskedők,
ipariüzemektulajdonosai,mezőgazdaságibérlők,szabad-ésmásfoglalkozásúak.az
ikresítéshozhatófelannakokaként,hogyacsehszlovákfélnemtudtamegvalósítani
aztazelképzelését,hogyamagyarországonjelentkezettszlovákokatmaradéktalanul
áttelepítse.a szlovákáttelepülőkmegnyeréséregazdaságiérveket sorakoztattak fel:
„azikresítésnélamagyarországiszlovákokelvárásaitkellfigyelembevenni,vagyistel-
jesítenianekiktettígéreteket.”(Idézi:vadkerty2007,266.p.)azilyenígéretekrejóaz
alábbipélda:egymagyarországiszlováktisztviselőt,akimagyarországonegyötödházat
és 1,8 kataszteri hold földterületet bírt, azzal csábították az áttelepülésre, hogy
Szlovákiábanikresítettékegy60kataszteriholdszántóvalés9,5kataszteriholdréttel
bírómagyargazdával.mivelaszlovákfélazikresítéssoránavagyoniparitástnemtar-
tottabe,amagyar fél többször ismegszakítottaa lakosságcserétazzalaz indokkal,
hogyamígaszlovákiaimagyarokdeportálásaésavagyoniparitásegyezménybenkikö-
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adalékok a csehszlovák–magyar lakosságcsere történetéhez 7

töttmegnemtartásanemrendeződik,addigalakosságcsereszünetel.kijelenthetjük,
hogyavagyoniparitásravonatkozóegyezménybenvállaltelvmegsértésétakiválasztás
módjajelentette(vadkerty2007,264–267.p.).17

a vagyoni paritásmegnem tartását két okkal lehetmagyarázni, az egyikcsehszlo-
vákiában,amásikmagyarországonkeresendő.csehszlovákiábanaszlovákiaimagyarokat
azállamiszervekválasztottákki,sebbenjelentőspozíciókat18 foglaltakelakommunisták,
akikatehetősebbnéprétegekeltávolításáratörekedtek,mindenekelőttaföldműveléssel
foglalkozóparasztgazdákra(Šutaj2008,59.p.).véleményemszerintakommunistapoliti-
kusokavagyonosabbnéprétegekkiválasztásánálmárazesetlegeshatalomrakerülésük–
ez1948februárjábanbeiskövetkezett–utánipolitikaiirányelvekettartottákszemelőtt,
amelypolitika részétképeztea termelőszövetkezetekkialakítása. ígyegyrésztnemcsak
megszabadultakegyolyantársadalmirétegtől–aföldművesparasztságtól–,melytelje-
senönellátó,sígymajdvonakodikbelépniamegalakulótermelőszövetkezetekbe,smeg-
nyerikmaguknakazáttelepültszlovákságotis,melynekútjátúgymondezideigegyenget-
ték,mígvégülmegteremtettékalehetőségetaföldhözjutásához.19 amásikokamagyar-
országiszlovákoknaktettfelelőtlenígéretekhezkapcsolódik,melyekkelrávettékazáttele-
pülniszándékozókat.azáttelepülteksokesetbenugyanisnemvoltakelégedettek,éscsa-
lódásaikrólértesítettékamagyarországonmaradtrokonaikat,ismerőseiket.egyaszlová-
kiaikürtrőlkitelepített21kataszteriholdfölddelrendelkezőparasztgazdaházábapéldául
aHevesmegyeikisnánáróltelepítettekszlovákokat.őígyemlékezikmeg,mikéntisadtak
hangotcsalódottságuknakazáttelepültek:„mikoreljöttünk,lentjöttünkakertbe,akkorjön
atótúgykötényesen,tótosan.Szegényapámértette,tudtamitbeszélnek.aszondta(az
áttelepült):háténnekem–minekünkazvótígérve,hogyottmaradazistállóbanazállat,
benneházbanbútor,hátmosthunvan?ezvótnékikígérve.”20 azilyenésehhezhasonló
„megkárosított”szlovákokelégedetlenségeeljutottamagyarországiszlovákokhoz,ésezis
hozzájárultahhoz,hogy1948elejétőlnagyszámbanléptekvisszaazáttelepüléstől,ami
azteredményezte,hogy1948másodikfeléreazakciókifulladt,amagyarországiszlovákok
közülugyanismárnemvoltkitáttelepíteni.avisszajelentkezéseketazzalislehetmagya-
rázni,hogy1948-ramagyarországonagazdaságihelyzetkonszolidálódott.

Haanemzetiségitudatfelőlközelítjükmegajelentkezőszlovákokat,megállapíthatjuk,
hogymagyarországnakazonarészén,aholkompaktterületenéltekésmegtartottákszlo-
váktudatukat–leginkábbazalföldiszlovákok–,aszlovákokérdeklődéseazáttelepülés
irányábananemzetitudatukkalmagyarázható.alegtöbbáttelepültszlovákabékéscsabai
éstótkomlósikörzetbőlszármazott:11743és10823személy.azolyanterületeken,ahol
szórványtalkottak,aholgazdaságilagéskulturálisanalacsonyabbfokonálltak,érdeklődé-
süket leginkábbagazdaságiszempontokmotiválták.éppenezeka„szlovákok”21 voltak
azok, akik később fokozatosan lemondtak az áttelepülésről, leginkább az után, hogy
magyarországonkonszolidálódottagazdaságihelyzet(bobák1987,34–36.p.).

a gazdasági helyzettel ismagyarázza visszajelentkezését az egyikparádi üveggyári
munkás–FeketeSándor–,akiamagyaráttelepítésikormánybizottsághivatalábanelő-
adja,hogycsehszlovákiábavalójelentkezésétönkéntvisszavonja,mertmintüveggyári
munkásnakmegélhetésemagyarországonbiztosítvavan.magyarnemzetiségűnekvallja
magát,akicsak„feleségeunszolásáraésaszlovákpropagandabizottságnagyígéretére
jelentkezettáttelepülésre.Időközbenfelesége,akiszlováknemzetiségűvolt,meghalt”.22

ajelentkezésihatáridőletelteutánacsehszlovákkormány1946.június14-énnyújtot-
taátamagyarkormánynakakitelepülésrejelentkezőésaztönkéntvállalómagyarországi
szlovákoknévsorát–majdaztmégcsaládiügyekreésahadifoglyokrahivatkozvajúnius
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végéigmeghosszabbították.1946.augusztus26-ánpedigcsehszlovákiaismertetteazon
szlovákiai magyarok névjegyzékét, akiket majd a paritásos csere alapján szeretne
magyarországrakitelepíteni:alistára105000személykerültfel(bobák1982,75–76.p.).

acsehszlovákáttelepítésibizottságmunkájánakeredményekéntmagyarországon
95 421 személy jelentkezett áttelepülésre.23 közülük 73 273 települt át
csehszlovákiába.acsehszlovákköztársaságbanazegyezményv.cikkelyealapjánkije-
löltek105047személyt,őkvoltakazún.„fehérlaposok”.avIII.cikkelyalapján–mely
aháborúsbűnösökettartalmazta–acsehszlovákhatóságok65200személytakartak
kicserélni. a ténylegesen kitelepített szlovákiai magyarok száma 89 660 személy.
jelentősvoltazeltérésaföldvagyonban,azállatállománybanésagazdaságifelszere-
lésekben,azazaz intenzívgazdálkodást folytatószlovákiaimagyargazdák ingóságai
megfeleltekabirtoknagyságánakéstermelésiszínvonalának.Haaparasztigazdasá-
got–élőésholttulajdonraosztva–azállatállomány(szarvasmarha,ló)ésgazdasági
felszerelés(eke,borona,henger,szekér,szecskavágóstb.)alapjánvizsgáljuk,jelentős
többletet tapasztalunkmagyaroldalon,hiszenezekösszefüggtekamáremlítettbir-
toknagysággaléstermelésiszínvonallal.aszlovákoldalonezeklényegesenkisebbek
voltak,többletetmindösszeolyanállatfajtáknáltalálunk,melyeknemfüggtekösszea
földműveléssel – sertés, kecske, juh, szárnyas.24 a szlovákiaimagyarok csehszlová-
kiában109294kataszteriholdathagytakhátra,mígamagyarországiszlovákokföld-
vagyona38748kataszteriholdattettki,sebbemárbeleszámoltákamagyarországi
földreformkeretébenkapott376kataszteriholdat(vadkerty2007,303–306.p.).25

afoglalkozásimegoszlásakétnépcsoportközött–azelső3000családösszeha-
sonlításában–nemmutatjelentősebbeltérést,lényegeseltérésekabirtoknagyságok
közöttvannak.26 mígamagyarországrólkitelepítettszlovákföldművelőkföldtulajdonnal
egyáltalánnemvagycsakmaximálisan5kataszteriholddalrendelkeztek–ezaföld-
műveléssel foglalkozók 61,8%-a –,ez az arány a szlovákiai magyaroknál 23,7%. „a
magyarországrólkitelepítettbirtokosoktöbbsége,53,3%-a,0–5kataszteriholddalren-
delkezik, míg a szlovákiai magyarok 37,6%-nak 5–10 kataszteri holdja, 27,4%-nak
10–20 kataszteri hold földje volt. a magyarországra áttelepültek 11,3%-a pedig 20
kataszteriholdfelettiterülettelrendelkezett.”(Tóth1993,168.p.)27

2. a magyar áttelepítési kormánybiztosság pozsonyi meghatalmazotti
Hivatalánaktevékenysége28

amagyaráttelepítésikormánybiztosságfeladatát,szervezetifelépítésétkétfőrészre
lehetosztaniacsehszlovák–magyarlakosságcsereszempontjából.azegyikfelügyelte
acsehszlovákiábanfolyóáttelepítéstésvagyonösszeírást,azikresítést,jelenvoltalel-
tár felvételénél, ésmegtagadhatta azt, ha rendellenességet tapasztalt. amásik fel-
adataaszlovákiaimagyaráttelepítettekmagyarországielhelyezése,továbbáazáttele-
püléstvállalószlovákoknyilvántartása,ingatlanaikellenőrzéseésavisszalépőszlová-
koknyilvántartása.kormánybiztossá anemzeti parasztpárthoz tartozó jócsik lajost
neveztékki,akiakétvilágháborúközöttmagaiscsehszlovákállampolgárvolt(kugler
2000,93.p.;vadkerty2007,262–264.p.).

amagyar–csehszlovákvegyesbizottság1946.július8-i7.számúhatározatakimond-
ta:„azáttelepülőkésazegyezményv.cikkébenfelsoroltszemélyekakétSzerződőFél
kormányaközöttezévfebruárhó27.napjántörténtlevélváltásbanmeghatározottterje-
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delembenkonzulijogvédelmetélveznek,mégpedigcsehszlovákiábanamagyarkormány
meghatalmazottjabratislavaihivatalánakfelállításaútján.”(Idézi:Szabó1981,II/46.p.)
ahivatal1946.augusztus1-jénalakultmegapozsonyimudroňút35.számalatt,sveze-
téséredr.wágnerFerencetjelöltékki.ahivatalelsőkomolyabbteendőjeacsehszlovák
szervekrészérőlaugusztus26-ánátnyújtottnévjegyzékfeldolgozása,amelytartalmazta
azokat a személyeket, akiket a csehszlovák fél a lakosságcsere-egyezmény v. és vIII.
cikkealapjánkiakarttelepíteni.enévjegyzékalapjánadtakiamagyarmeghatalmazotti
Hivatalazún.fehérlapokat,melyekazáttelepítésrevalókijelöléstényétközölték,segy-
benkonzulijogvédelembenrészesítettékazáttelepítésrekijelölteket.ameghatalmazotti
Hivataltehátelláttaazáttelepítésrekijelöltszemélyekkonzulijogvédelmét,tiltakozotta
vagyonelkobzásoksakülönbözősérelmekellen–acsehszlovákiaimagyarságérdekvé-
delmétképviselte–,továbbákapcsolatotlétesítettaSzlovákTelepítésiHivatallal,ésirá-
nyította az áttelepítés jogi és műszaki lefolyását, zökkenőmentességét (Szabó 1981,
II/46–50.p.).ahátrahagyottvagyonokösszeírását–avegyesbizottságdöntéseértel-
mében–aszállítmányokelindításaelőttitizedikvagyötödiknapelőttiidőbenkellelvé-
gezni.avagyonösszeírásnálegymagyarsegyszlovákhivatalnokjelenikmeg,ésközösen
állapítjákmegahátrahagyottvagyonértékét(Szabó1981,II/57.p.).

1946szeptemberébenameghatalmazottiHivatalmegalakítottaterületikirendeltsége-
it,melyeklosonc,kassa,érsekújvár,komárom,léva,párkányésSomorjaközponttaljöt-
teklétre(vadkerty2007,264.p.).ezekvoltakazokaközpontok,ahovábelehetettnyújta-
niamagyarérdekképviseletekrészéreafellebbezéseket,amennyibenkértékazáttelepí-
tésilistárólvalótörlésüketvagyéppenkérvényeztékakitelepítéstmagyarországterületé-
re.azesetekdöntőtöbbségébenazáttelepítésilistáravalófelvételtésazáttelepítésilis-
tárólvalótörléstidős,magukatmagatehetetlennekvallóemberekkérték.azilyenkérvé-
nyeknagyhányadátaSzlovákTelepítésiHivatalcélzottmunkájávallehetmagyarázni:„a
csehszlovákkitelepítésijegyzékbenszámtalanolyantényvanlefektetve,miszerintazöreg-
szülőkavelükegyháztartásbanélőférjezettésnősgyermekeiktőlkicserélésrévénelkell,
hogyszakadjanak.”29 arrólvanszótehát,hogyaSzlovákTelepítésiHivatalakitelepítési
listaösszeállításakorfigyelembevette,hogyaparaszticsaládszerkezetháromgeneráció-
bólállt,azidősebbcsaládtagokmégafiatalokkalegyháztartásbanéltek.aparasztember
egybizonyoskortelérvemárnemtörekedettarra,hogyaföldművelésbenaktívanrészt
vegyen,eztalehetőségetátadtaazőtkövetőgenerációnak,fiainak.mivelazáttelepítési
jegyzékbeazidősembereknemkerültekbele–vagyhabelekerültek,akkoracsaládtag-
jaikatnemvettékfel–,savelükegyháztartásbanélőkakitelepítési listárafelkerültek,
nemvoltmásválasztásuk,mintkérvényezniakitelepítésilistáravalófelvételüket.aforrá-
soktanúságaszerintezekazidősemberekingatlanvagyonnal(házhellyel)márnemren-
delkeztek, így családtagjaik elköltözése után fedél nélkül maradtak volna, házhelyüket
ugyanisamagyarországiszlovákokkaptákmeg.30 egy idősgaramvezekényiházaspár is
ezértkériakitelepítési listáravalófelvételét:„…vejükkel,polcsáklajossalközösháztar-
tásbanélnekéssemmineműingatlannal,vagyonnalnemrendelkeznek.Továbbámagas
korukravalótekintettelegyedülitámaszukpolcsáklajos,akieltartásukrólgondoskodik.”31

1948.augusztus19-éntisztázódottahelyzet,mikorisamagyarésacsehszlovákkormány
közöttolyanmegállapodásjöttlétre,hogyalakosságcserétebbenazévbenbekellfejez-
ni.ezekszerinta65évenfelüliférfiakatésa60évenfelülinőket–amennyibenmaguk
nemkérikáttelepítésüket–nemkelláttelepíteni.„abehelyettesítéscsakisazegyezmény
v.cikkealapjánkijelöltekkörébőltörténhet,decsakakkor,haazilletőcsaládáttelepítését
magaiskéri,illetvekörzetibiztosÚrfelhívásárahajlandóáttelepülni.”32
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Szinténkérvényeznikellett,haidőközbenházasságkötésrekerültsorésaházaso-
dófelekközülvalamelyiknemszerepeltalistán.anyakönyvikivonattalkellettigazolni
éskérvénytbenyújtani,haidőközbenakitelepítésrejelöltcsaládnakgyermekeszüle-
tett.abeadottkérvényeknekacsehszlovákésamagyarkörzetibiztosokmegállapítják
jogosságátéskérikmásfelvételétazáttelepítettekközé.

ameghatalmazottiHivatalforrásaiutalnakacsehországideportáltakvisszatérésére,
kiknek„szolgálatiideje”lejárt,éshaeddigmégnemszökdöstekvolnavissza,akkormost
egységesenvisszatérnek.Hazatérveigenkellemetlenhelyzetbekerültek,mivelezidőalatt
lakóházaikba Szlovákia északi részéről telepeseket (kolonistákat) költöztettek, s ingó
vagyonuknagyrészeiselveszett.ezekazegzisztenciájukatvesztettszemélyekazáttelepí-
téstőlremélikéletfeltételeikjobbrafordulását.acsehországimunkárakényszerítettdepor-
táltak„fehérlapot”nemkaptak,alakosságcserekeretébenemkerültekbele,ígytöbben
„soronkívüliáttelepítésükirántfolyamodnak,eztamagyarországielhelyezésinehézségek
miattcsakletelepítésiigényükrőlvalólemondásukellenébenhajlandóengedélyezni”.33

a hátrahagyott ingatlanok összeírásánál a pozsonyban székelő meghatalmazotti
Hivatalfigyelmeztetijegyzékébenterületikirendeltségeit,hogyavagyonösszeírásnálne
vegyék figyelembe a csehszlovák hatóságok által beírt régebbi termésátlagokat,
hanemazátlagosterméshozamrovatnálaténylegeshelyzetetvegyékfigyelembe.34 a
SzlovákTelepítésiHivatalmunkatársaitfelsőbbszervekértesítik,hogyahátrahagyott
értékekleltározásánáltörekedjenekaszlovákfélszámárakedvezőadatokbeviteléhez,
ugyanis ígypróbálnakmegminélkisebbértéket feltüntetniahátrahagyottszlovákiai
magyarok ingatlanainál. a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a szlovák hivatalnokok a
lakóházakszázalékolásánál–azépületekállapotánakmegbecsülésekor–szándéko-
sankevesebbrebecsültékezekállapotát,mígpl.aszlovákösszeíróbizottságegytagja
60%-banbecsültemegazingatlanállapotát,amagyarfél70%-raértékelteazt.azilyen
esetekbenabizottságtagjaiegyköztesértéketállapítottakmeg,dearraisvoltpélda,
hogyazingatlanértékekörülkialakultvitábanaszlovákféldühébenazingatlanérté-
kének csak töredékét jegyezte az összesítő lapon, amagyar fél pedig erremintegy
válaszkéntamaximálisértéketállapítottameg.azingatlankörülkialakultvitákbana
magyarfélnemjárultakitelepítésrejelöltszemélyelszállításához,ésakörzetihivatal
vezetőjejegyzékbentudattaeztameghatalmazottiHivatalvezetőivel,akikhivatalosan
tiltakoztakaSzlovákTelepítésiHivatalnáléskértékazegyüttműködéstavitátképező
ingatlanokértékénektisztázására.35

amagyarmeghatalmazottiHivataligyekezettelősegíteni,hogyazingóésingatlan
vagyonuktólmegfosztottszemélyekértékeiketvisszakaphassák.ahivatalvezetőjeírás-
banértesítiaterületivezetőket,hogyolyanszemély,melyáttelepítésrelettkijelölve,de
ingóvagyingatlanvagyonátacsehszlovákhatóságokmégnembocsátottákrendelke-
zésére,azáttelepítésiszerelvénybőltörlendő,ésaddigmásszállítmánybabenemoszt-
ható,mígazelkobzottvagyonkérdésemegnemoldódik.36 avisszakapott ingatlanok
állapotatöbbesetbeniselszomorítottaeredetitulajdonosukat.IlyenvoltbartalRáfael
palástirómaikatolikuslelkészesete,akinek1000gyümölcsfábólállótelkételkobozták
és házát egy szlovák lakónak– valószínűleg egy kolonistának37 – kiutalták.kiderül,
hogyazúj lakó tönkretetteagyümölcsöstazodanemvalóköztes termelésselésa
szántással,mellyelafákgyökereitkárosította.38

amagyar összeíró bizottság tagjainaknemcsak a szlovák hivatalnokokkal kellett
megküzdeniük,avagyonokösszeírásaésjegyzékbevételeakitelepítésrekijelölteknél
semmentmindenesetbenproblémamentesen.Ilyenesetvoltpaksyantalnagyszarvai

10 Skala Tamás
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/2

, 
S

om
or

ja



kitelepítettesete,akiavegyesösszeíróbizottsággalkülönbözöttössze.„mégazössze-
írástmegelőzőbeszélgetéssoránkitértnevezettáttelepülőamagyarországihelyzetre,
mikoriskedvezőtlenkritikávalilletteamagyardemokráciát,általábanademokráciá-
kat,a vezetéstésazáttelepítésnélműködőmagyarhivatalnoki kart, kidomborítván,
hogyőérettségizett,ésmennyiiskolázatlanembervezet.Feltetteakérdést,hogyugyan
mitfogőkapniodaát,aholmindenféletudatlanalakokvisznekvezetőszerepet?”39

akitelepítettekbenlejátszódódühötéskeserűségetjellemziazalábbieset,melyet
aSzlovákTelepítésiHivatalmunkatársaiészleltekésennekhangotadva,jegyzékben
tiltakoztak a meghatalmazotti Hivatalnál. a jegyzék szerint a galántai járásbeli
FelsőszelinkontárFerenc,akikitelepítésrevolt jelölve,közvetlenülakitelepítéselőtt
„nadvoresadverevylámal,vkuchynesadvereveľmipoškodil,vylámal16sklenných
tabúlvrozmeroch25x25.vmaštalisaoknávylomil,poškodilpecnapečeniechlebaa
roztrhalplot5mertovdlhých.Spôsobenáškodaobsahujeodhadnutáodborníkmina
4000kčs.”40 (azudvaronlévőajtótkitörte,akonyhaajtótnagyonmegrongálta,kitört16
25x25-ös méretű táblaüveget. az istálló ablakait kitörte, megrongálta a kenyérsütő
kemencétés5méterhosszankiszaggattaakerítést.azokozottkáraszakemberek
becsléseszerint4000korona.)

aforrásoktanulmányozásakorellentmondásokatistapasztalhatunk.Többszörelő-
fordult,hogyavagyonösszeíróbizottságmármegkezdteazérintettvagyonánakössze-
írását,mikorisazérintettmegjelentésbemutattaaszlováknemzetiségétigazolódoku-
mentumot–reszlovakizált.41 ezzelellentétbentalálkozunkolyanesetekkelis,miszerint
aki„fehérlapot”kapott,deakésőbbiekbenmegszerezteacsehszlovákhatóságoktóla
csehszlovák állampolgárságot igazoló okmányt, hiába kereste fel a helyi „osídlovací
úradotazoncélból,hogyazokmányalapjántöröltessemagátakicserélésijegyzékből”.
aSzlovákáttelepítésiHivatalolyanindokkalutasítottavisszaakérelmeket,hogyajegy-
zékbőltörölnimárnemlehet,amiaztjelenti,hogymégazállampolgárságmegszerzé-
sesemvoltelegendőahhoz,hogyalistábóltöröltessék.42

ameghatalmazottiHivatalfellépettazolyanesetekbenis,amikorszabálytalansá-
gokatészleltacsépelésieredményeknélagazdakönyvekbevalófelvezetésekkor,mikor
isaszlovákhivatalnokok3-4mázsávaltöbbetírtakbemindenmagyarkönyvébeazon
acímen,hogy„biztosancsépeltfeketénis”.amagyarösszeíróeztszóváistesziszlo-
vákkollégájának,miskovicsjánosnak,akiviszontmódszerénnemhajlandóváltoztat-
ni. a termelőket így nagy kár éri,mert ennyivel többet is kell beszolgáltatniuk,mint
amennyi terményük a valóságban van. a magyar hivatal utánajár az ügynek, ám a
csehszlovákhatóságokegyrendeletrehivatkoznak,amelyszerintbecslésalapjánisbe
lehetírniaterméseredményeket,„mertvalószínűlegmindenkieldugott2-3q-t”.aköz-
benjárásrautólagkijavítjáka„tévesen”beírtadatokat.nemegyediesetekrőlvanszó,
mert később ismegjelenneka forrásokban szabálytalanságrautaló jelek. „a gazda-
könyvekbehelytelenadatokatvezetnekbe–azokkijavíttatásaállandóanfolyik.”43

azérsekújvárikörzetbentöbbesetbenmegtörtént,hogyaszlovákszervekacsend-
őrségjelenlétébeneltulajdonítottaklovakatmagyargazdáktól.olyanesetekbenteszik
eztmeg,mikorafrontvonultávalazoroszkatonaságelkoboztaamagyargazdalovát
és cserébe katonalovat hagyott nála. ezt nem jó szándékuk jeleként tették, hanem
azért,mertakatonalónakvalamilyenproblémájavolt–lesántult,nagyonlegyengült.a
magyargazdaazígykapottlovatsajátköltségénmeggyógyítjaéstakarmányozza,hogy
új erőrekapjon.közvetlenülakitelepüléselőtt viszonta csendőrséga lovakatelko-
bozzaazonajogcímen,hogynemazövé,nohaazadottlórólgazdájamarhalappalren-
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delkezik. Szintén nem hajlandók kártérítést adni az olyan gazdáknak, kiknek lovait
elkobozták. ezt arra való hivatkozással teszik, hogy magyarok a károsultak.
megoldatlanproblémátjelentakésőbbiekbenis,hogyaszlovákhatóságokaszarvas-
marhákatéslovakat„atulajdonosokranemhajlandókátírni,haaznemáttelepülő”.44

előfordultolyanesetis,mikorazelkobzottingóvagyonkörülivitatragédiábatorkollott.
IlyenvoltazímelyközségbelibathóIstváneseteis,kinekkilencbirkájátazáttelepítési
hivatal elvitte és odaadta egy Romániából45 áttelepült szlováknak, akinél viszont csak
háromdarabvolttalálható.aromániaiszlovákáttelepültezeketnemvolthajlandóvisz-
szaszolgáltatni,mivelasegédkomisszártólkaptaőket.abirkákeredetilegegymásikíme-
lyigazdatulajdonátképezték,deaztartozásfejébenbathóIstvánnakátengedteőket,és
ezt az ügyletet írásba is foglalták – később ezt a gazdát csehországba deportálták.
amikoraromániaiszlovákokmegjöttek,állatokravoltszükségük:megjelentekasegéd-
komisszárralésegyRočeknevűagronómussal,majdelvittékabirkákatmondván,hogy
azokadeportálttulajdonátképezik.asértettféleztjelentetteameghatalmazottHivatal
munkatársának, és közösen jelentekmeg, majd kérdőre vonták az agronómust és a
segédkomiszárt. azt a választ kapták, hogy az elkobzás felsőbb utasításra történt, de
megnevezninemvoltakhajlandóke„felsőbbembert”.akésőbbiekbenbathóIstvánnem
ismerteazügyetszorgalmazni,mivelmegfenyegették,hogypóruljárhat–ezasegédko-
misszárrészérőltörtént.„mertSesztákkrakéleremberéstöbbszörmegfenyegette,hogy
haabirkákdolgátpiszkálnifogja,olyanbosszútállrajta,hogymagaismegbánja.”bathó
Istvánamagyartisztviselőnekelmondta,hogyasegédkomisszárnégyhelyreadtaodaa
birkáit, ebből kettőtmegtartottmagának, ezeket a barátaival együtt levágták és elfo-
gyasztották.későbbmegtörténtaz,amitőlbathóIstvántartott,ugyanisegyszlováktitká-
ri jelentésszerint–amitameghatalmazottiHivatalmunkatársainakcímeztek–bathó
megtámadtaSesztákjózsefet,aki lelőtteőt.aszlováktitkári jelentésnemfelelmega
valóságnak,aszlovákhatóságokpróbáltákönvédelemnekbeállítaniazesetet.aforrások
szerintbathó Istvánnéazesetmegtörténteutánkérvényeztea kitelepítendők sorából
való visszahagyását, mert testvéreivel szeretne áttelepülni, akik jelenleg az egyedüli
támaszai.Indokláskéntfelhozza,hogy„azegyikközségielöljáróférjemetagyonlőtte”.46

3.acsehszlovák–magyarlakosságcsereszereplői

azalábbiakbankétolyantelepüléstszeretnékbemutatni,melyekalakosságcserevég-
rehajtásasoránérintvevoltak.azegyikaHevesmegyeikisnána,mígamásikadél-
Szlovákiábantalálhatókürt.akétfalunemtartozottalakosságcserekiemelttelepülé-
seiközé,atöbbihezképestkismértékbenvalósultmegalakosságáttelepülése,illet-
veáttelepíttetése.47 Számomramégisazértvoltfontosakéttelepülés,mertazáttele-
pülésrejelentkezettszlovákokkisnánárólkürtrekerültek,betelepülvénakitelepítésre
kijelöltkürtimagyarokingatlanaiba.aszakirodalometárgykörbeneddigmégakéttele-
pülésselnemfoglalkozott,ígykutatásomsoránalevéltáriforrások,életutak,48 éshely-
színimegfigyelésekalapjánpróbálomvázolni–természetesenateljességigényenél-
kül–avizsgálttelepülésekenvégbemenőlakosságcserét.

3.1.kisnána

kisnánaazegerésGyöngyösvonzáskörzetébetartozótelepülés,melyneknépessége
az1941-esnépszámlálásszerint1623fő,ésebből211szlovákanyanyelvűnekvallot-
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tamagát.Heves,jászkunésSzolnokmegyébe1711körülérkeznekszlovákjobbágyok
Gömör,HontésZólyommegyéből(chlebnicky1998,9.p.).Földrajzi-ökológiaitényezők
figyelembevételével amagyarországi szlovák településeket két nagy csoportra lehet
osztani: alföldi és hegyvidéki településekre. mindkét csoport további alcsoportokra
tagolgató,ígymásmezőgazdaságitípustképviselnek–atémánkszempontjábólfontos
– mátraaljai települések és mást a délkelet-alföldi vagy duna–Tisza közi falvak
(Gyivicsán1993,29.p.).

akisnánaiakemlékezetébenmegmaradt,hogyGyetváról(detva)származnak,ami
nem messze található Zólyomtól.49 az egyik kisnánai áttelepültnek az 1940–42-es
évekbenegyhelybeliszlovákidősembermesélteel„származásuk”történetét:„Gyer-
mekkoromban, lehettem olyan tízéves, játszottunk mi, gyerekek, és egy idős bácsi
mondta szlovákul, hogy: deti poďte, sadneme si, ja vám porozprávam, odkiaľ mi
pochádzame. (Gyerekek, gyertek, üljetek le, elmesélem, honnan is származunk). és
ekkorezamiškobácsielmesélte,hogynekiméganagyapjaemlegette,hogyGyetva
községből származnak.majd később itt-ott lehetett hallani a többi dolgozótól, hogy
azértjöttekideagyetvaiak,azértkerestékmegeztahegyesvidéketamátraalatt,mert
azavidék,aholőklaktak,hegyividékvolt,ésnemaföldművességgel,iparral,hanem
azerdészetbentudtákmegkeresniamindennapibetevőtakisnánaiak.”50

a Gyetváról való származásra utal a községet irányító képviselők névsora között
találtGyetvaipálneveis.51

Számunkraatelepülésszempontjábólazafontos,miértdöntöttekakisnánaiszlo-
vákokaSzlovákiábavalóáttelepülésmellett.acsehszlovákáttelepítésibizottságtag-
jaitoborzóútjaikonmegjelentekatelepülésen,ésmegkezdtékpropagandamunkájukat
ésajelentkezettekösszeírását.„voltottbiblia,szlovákkönyvek.anyukámismegtanult
belőle imádkozni. a faluban mindenki római katolikus volt és az írás-olvasás nagy
újdonságnakszámítottszlovákul.édesapámisbeiratkozott,tőlünkgazdagabbakis,és
mégtöbbenolyanok,akikneksemmijüksevolt.atestvérei,akikotthonmaradtak,ezek
mindbeiratkoztak,majdkésőbbvisszairatkoztak.Senki semondtanekünk,hogyaz
ittenimagyarokkalmivan.aztmondták,hogyakétországközöttimegegyezés.vót,aki
aztmondta:summásvótam,ennélrosszabbmárnemlehet.”

azáttelepülésre való jelentkezéstnemmindenesetbenhatároztamega szlovák
agitátorokáltalhangoztatottközösnemzethezvalótartozásésajobbgazdaságihely-
zetre valókilátás.előfordultakesetek,mikorazáttelepülést választóemberekazért
döntöttek így, mert magyarországon szlovákságukért megkülönböztették őket vagy
sérelmeketszenvedtekel:„édesanyámtúhallottam,hogymilyenproblematikusisvolt.
velejártampiacokravajjal,tojással,túróval,havoltgyümölcs,akkoraz.egyalkalom-
malaszomszédfaluban,verpeléten,ottisvoltpiacrész,egybüszkefiatalembermond-
ta:tótok,mitkerestekitt?ésfölrúgtaatojást,fölrúgta,amiottvót.deazokatöbbiek,
akikottvótak,nemtámogatták,hogynecsináld,látod,szegényemberrelígyviselked-
ni.anyukakét-háromilyenesetreemlékszik.”vagy:„édesapámsógoratudottírni,de
egykérvénytnemtudottvolnamagyarulmegírni.egyszervalamiproblémákvótakaföl-
dekkel,elmentabíróságra,ésottaztmondtákneki:előszörtanuljonmegmagyarul,és
majdakkorjöjjönbíráskodni.”

azezekésehhezhasonlóesetekmindhozzájárultakahhoz,hogyacsehszlovák
áttelepítőbizottságígéreteitáptalajrataláljanakaszlovákemberekben.aXvII.kitele-
pítőkirendeltség–Gyöngyös–adataiszerintkisnánánösszesen325főjelentkezett
áttelepülésre.52 ez114 fővelmeghaladtaamagukatszlovákanyanyelvűeknekvallók
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számát.aténylegesáttelepüléstvállalókszáma–aforrásoktanúságaszerint–13fő,
ezekmindegyikenapszámos.azáttelepülésre1946.október21-énés29-énkerültsor,
s valószínűlegnincstelenek,mivelamagyarkormány1946-bancsakaz ingatlannal
nemrendelkezőszlovákokegyoldalútranszportjáhozjárulthozzá.eztbizonyítjaazis,
hogyakitelepülőknélcsakanevet,születésiévet,foglalkozástésacsaládiállapotot
közlik.53 akövetkező transzport1948szeptemberében indult,sekkormár rendelke-
zünkazáttelepülőkföldtulajdonánaknagyságárólshogyaföldreformsoránmekkora
földterületetkaptak.akimutatásilapon15családfőneveszerepel–akinekanevénaz
ingatlanszerepel–,avelükegyháztartásbanélőkszámátnemtüntettékfel.magyar-
országonhagytakösszesen37kataszteriholdföldet,valamintaföldreform54 soránjut-
tatottnemegészen3kataszteriholdat,aminnégycsaládosztozott.55

avisszajelentkezettekszámaigenmagasvolt,kb.ajelentkezettekkétharmada.„a
szlovákáttelepülésibizottságpedigsokmindentígért.vótolyanemberis,akielőttmár
ottálltazautó,ésaztmondta,hogynemmegy.”

a csehszlovák áttelepítési bizottság tagjai igyekeztek megnyerni magyarországi
szlovákviszonylatbanmódosabbembereketazzalacéllal,hogyígyaszegényebbekis
jobbanfognakjelentkezni.„minden,amiavagyontjelentetteakkor,akétanyadisznó,
kéttehén,takarmány,szalma,saraboló,eke,azvótnekünk.ezértislettapukameg-
bízva.valakiegyvagonnaljött,valakieggyelse.”

akisnánaiakatszállítótranszport1948.szeptember22-énérkezettkürtre.avisz-
szaemlékezésekszerintazingatlanokátvételekornemvolttapasztalhatókonfliktus,s
akésőbbiekbensemtörténtsemmilyenösszeütközésazáttelepültkisnánaiakésaz
őslakosokatképezőkürtiekközött.azellenszenvperszemegnyilvánultazőslakosok
részéről,mertazáttelepültszlovákokakitelepítésrenemkerültcsaládokrokonságá-
nakingatlanaitfoglaltákel.kezdetbeneztazelhatárolódástanősülésbenfejeztékki.
„mikorénidetelepültem,voltezanekeverjükösszeaszénátaszalmával,ezanősü-
lésiakció.énitt,afaluban,mulatságbaneltáncoltamén,denemudvaroltamsenkinek.
Hogyhaezegyszerbaj,akkorgondoltam,hogyhozokénmajdmagamnakvalamiszlo-
váklányt.nincsodaírva,hogyafalubólnősüljek.”

3.2.kürt

kürt (Strekov) dél-Szlovákiában, érsekújvártól (nové Zámky) 20 km-re található, a két
világháborúközött93%-osmagyartöbbségűtelepülés.a lakosságtúlnyomótöbbségea
földművelésbőltartottaelcsaládját.acsehszlovák–magyarlakosságcserekeretébenegy
transzporthagytaelatelepülést,1948.szeptembervégén,34családdal,azeltartottak
számávalösszesen96személy(azma-339transzportszámalatt).56 azőstermeléstfolyta-
tócsaládokonkívülvoltköztükegyasztalos,egyszabó,egybognármesterésegytávírda-
munkás.ahátrahagyottföldterületnagysága395kataszteriholdattettki.57 azátirányítási
laponacélállomásnincsfeltüntetve,csakannyi,hogyFejérmegyébekellszállítaniakite-
lepítetteket.akitelepítetteknagyrészevégül isakomárom-esztergommegyeiakáraés
bakonysárkányrakerült,aholisaszinténkitelepítettsvábokházábaköltöztettékbeőket.

akitelepítésrevaló felkészülést,a rokonságtólvalóelszakadást,aszállításkörül-
ményeitésvégrehajtásátabeszélgetéseksoránmindencsaládtragikusanéltemeg.

„nagyon-nagyonmegvoltamlepődve,aztánarragondoltam,végülismagyarország-
ramegyünk,olyannagybajnemlesz....ahogyaztánolyandurvánrakodtak,téptek,rán-
gattak bennünket a kiszállításkor. ahogy kiértünk az állomásra, azt mondják: most
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búcsúzzatokelaszülőfalutoktól.Hátel lehetképzelni,milyenérzésvolt.lementünk
budapestre, onnan pusztaszabolcsra,majd nagy nehezen beérkeztünkmórra,majd
kisbérre.kisbérenosztmárvártakezekafullajtármagyarrakodók,bitangmódraszór-
tákakészleteinket,abútorainkotakocsikba.arrólvoltszó,hogyakaközségetnemfog-
jukvállalni:voltolyan4-5polgártársakocsin,akikszemrevételeztékaközséget.nem
akartukelfogadni,deegyszerűenbeszórtakbennünkötkülönbözőhonvédségiautók-
ba,mintarongyot.akánaztánúgyvártakbennünköt,hogy:megjöttekafelvidékicigá-
nyok,telepesek.olyanragyogószemekkelníztekránkkb.kétévig.”

„...46őszénkerültemhazaafogságbú.Gyüttekatótok,nízkétíkaházakot.ahábo-
rúutánmegcsináltattukakéményt,merttalálatotkapott,ésazablakokat.ezértkerű-
tünkát,mertszépházunkvót.átgyüttünk,feleségemállandóansírt,énnemtudtam
enni. olyan házat kaptunk, hogy az istállónk külömb vót. olyan keskeny udvarban
vótunk, hogy a kocsival nem tudtammegfordulni benne.megkérdeztík, hogymeg-e
vagyok elégedve a házzal.mondtam, hogy nem. akkor nézzekmagamnak egy sváb
házatésválasszak.deéninkábbottmaradtam.ígymegmaradtaböcsület.”

akürtről kitelepítettekakésőbbiekben többször ishazalátogattakésbaráti kap-
csolatbakerültekaz ingatlanaikbabeköltözöttszlovákokkal.asorsukbabeletörődött
kitelepítettek a szülőfalujukmeglátogatásakor felkeresték egykori házukat, de soha
semléptekfelellenségesenazebbebetelepültszlovákokkal,sőtvoltolyancsaládis,
amelymégmagyarországi lakodalombaismeghívtaaz ingatlanábabeköltözőszlová-
kot. „...őveleerrőlnembeszéltünk,elő sehoztuk.énúgyértelmeztem,ő talánnem
bűnösazé,voltunkisnáluk,barátságosnépvót.”

„későbbídesapa,mikorhazajött,megisnízteaházat.őjóbavótvelük,nemhara-
gudtak.”

Összegzés

akárpát-medencetörténetétésetnikaijellegétdöntőenbefolyásoltákazévszázadok
alatt végbement természetes és a „központi hatalom” által irányított népmozgások.
Ilyenközpontilagszervezett„népmozgásnak”tekinthetjükamásodikvilágháborúután
megkötött csehszlovák–magyar lakosságcserét is. a dolgozat ezt a felülről irányított
folyamatotvizsgálja,mindavégrehajtóállam,mindpedigatelepítéseketmegélőlakos-
ságszempontjából.kijelenthetjük,hogyalakosságcseremegkötéseésannakkeresz-
tülvitelenemcsakazaztvégrehajtóállamokpolitikájáravolthatással,hanemalapve-
tőenbefolyásoltamindakétabbanrésztvevőetnikumegészéletétéskultúráját.egy
ilyentípusúbeavatkozáskövetkezményeikitapinthatóakazáltalamvizsgáltkéttelepü-
léséletében is.kürtközségesetébenkijelenthetjük,hogy lényegesenbefolyásoltaa
szlovákrepatriáltakbeköltözése.

kürtközségéletéta20.századfolyamánmeghatároztákazállamformákésállamha-
tárokváltozásai,akitelepítésésbetelepítés,areszlovakizáció,melyekhatásáraahelyi
társadalomstabilitásamegbomlott,mindtársadalomszerkezeti,mindetnikaitekintetben.
afalusitársadalmatértelsőközpontibeavatkozáskénttekinthetünkaz1918-asállam-
határ-változásra,mikor isa történetimagyarországészaki területétképezőFelvidékaz
elsőcsehszlovákköztársaságrészévévált.aSzlovákiadéliterületeinkompakttömbben
elhelyezkedőmagyar lakosság – történelme folyamán először – nemzeti kisebbségbe
került. a következő beavatkozás Szlovákia déli területeinek 1938-asmagyarországhoz
valóvisszacsatolása,58 majdvisszatéréseacsehszlovákállamhatárokközé.
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a két ország közötti lakosságcserét egy államközi egyezmény szabályozta, és így
központiirányításalákerült.azegyezményértelmében–mindazérintetteklélekszá-
mát,mindvagyonihelyzetüketfigyelembevéve–akitelepítéskölcsönösségenalapult,
valójábanazonbanegyenlőtlenfeltételekközöttfolyt.azegyiklegfontosabbkülönbség
az,hogymígamagyarországi szlovákokönkéntdönthettekazáttelepülésmellett, a
szlovákiaimagyarlakosságkitelepítéseelsősorbanpolitikaimegfontolásokalapjántör-
tént. amásodik világháború utáni csehszlovák politikai pártok amagyar kisebbség
bűnétabbanhatároztákmeg,hogynemvoltakhűekaköztársasághoz,saktívanrészt
vettekszétverésében.acsehszlovákemigrációmáraháborúalattkidolgoztaamagyar
lakosságkitelepítésénekdoktrínáját,samagyarkisebbségtőlvalómegszabadulásvolt
azapont,aholakülönbözőpolitikaipártokérdekeitalálkoztak.acsehszlovákpolitiku-
sokálmaegyolyanköztársaságmegteremtésevolt,melyetcsakcsehekésszlovákok
alkotnak, nemzetiségi kisebbségek nélkül. ezt az álláspontot elsősorban az edvard
benešköréhez tartozónemzetidemokratákképviselték,deaháborúvégéreakom-
munistapolitikusokisrájöttek,haszélesíteniszeretnéktársadalmitámogatottságukat,
nemhatárolódhatnakelamagyarellenességtől.

acsehszlovákkülpolitikaazsarolásésamegfélemlítéspolitikájátigenkövetkezetesen
éssikeresenalkalmazta.apotsdamikonferenciautánacsehszlovákfélarraazálláspont-
ra jutott, hogykényszeríteni kell amagyar kormányt egy lakosságcseremegkötésére. a
magyarkormányebbenazidőbenmégpolitikailagelszigeteltvolt,anagyhatalmakpedig
egyvéres,többmilliósemberveszteséggeljáróháborúutánneméreztékátennekasúlyát.
mivelajogfosztóintézkedésekcsehszlovákiábanmegtörténtek,félővolt,hogyahatármel-
lettélőtömbmagyarságotszéttelepítik,mivelazérintkezettamagyarállammal.

adolgozatmegírásakorarrakerestemaválaszt,miértisdöntöttekamagyarorszá-
gi szlovákok a Szlovákiába való áttelepülés mellett. ennek értelmezéséhez Hoppál
mihálymegállapításaitfogomalkalmazni(Hoppál1987,129–135.p.).Tudjuk,hogya
magyarországi szlovákok döntésében jelentős szerepet játszott addigi értékrendjük
megváltozása,melyetnagymértékbenbefolyásoltaz1945utánihelyzet.azegyének
úgyérezték,hogynagyazeltérésabelső–gazdasági,társadalmi,politikaiésetnikai–
értékrendjükésakülső,társadalmilag,államilagmeghatározottértékrendközött.az
áttelepülésrevalójelentkezésselezeknekazértékrendeknekaváltozásátremélték.a
szlovákagitátorokáltalhangoztatottföldhözjutásban(gazdasági),azújbóliegynem-
zethezvaló tartozással– „mať volá roztratenýchsynov” (azanyahívja szétszóródott
fiait)–etnikaiértékrendjénekjavulásátvéltefelfedezni.kijelenthetjük,hogyazáttele-
pültek saját életminőségük javítására addigi értékrendjük elutasításával reagáltak.
Hoppálmegállapítja,hogyazértékrendbefolyásoljaésszabályozzaazegyénekdönté-
seit,illetvehogyszorosanösszefüggazéletmóddal,se„kapcsolatokfelismerésehoz-
zájárultatársadalmimozgásfolyamatokmegértéséhez”(Hoppál1987,130.p.).

véleményemszerint–melyet saját kutatásaim is alátámasztanak–amagyaror-
szági szlovákok körébennégy „típust” lehetmegkülönböztetni azok körében, akik a
kitelepülésmellettdöntöttek.

az első csoportba ameggyőződéses szlovákok tartoztak, kikbenmég élt a szláv
tudat, egy tömbben éltek s amindennapi érintkezésben döntően a szlovák nyelvet
használták. ez a csoport a csehszlovák áttelepítési bizottság megjelenésével és a
magyarországiSzlávokantifasisztaFrontjánakmegalakulásávalalegkövetkezetesebb
szószólójalettazáttelepülésnekésutóbbiszervezettagjalett.
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adalékok a csehszlovák–magyar lakosságcsere történetéhez 17

a második csoportba azok a szlovákok tartoztak, akik településükön kisebbséget
alkottakvagymagyarországolyanterületénéltek,hogyszórványnaktekinthetők.ahelyi
magyarlakossággalházasságikapcsolatbakerültek,körükbenvegyesházasságokjöttek
létre,éskialakultazún.kettősetnikaitudat.avegyesházasságokáltalkialakultcsalád-
szerkezetbenahétköznapinyelvbenaszlovákotmárátvesziamagyar,aszlováknyelv
használatapedigcsaládiösszejövetelekre,lakodalomra,disznótorrakorlátozódik.59

aharmadikcsoportbavalóssérelmeikalapjánazonszlovákoktartoztak,akiketa
magyarlakosságmegkülönböztetésselilletett,amiheznemkellett,hogyfeltétlenülfizi-
kaierőszakpárosuljon.

a negyedik csoportba azok a „szlovákok” tartoztak, akik a lakosságcsere által a
magyarországterületérőleltávozóknak–Szabókárolyszerint–a20%-átalkották.e
csoportot azok alkották, akik amagyar tisztviselők szerint nem is tudtak szlovákul.
ebből a csoportból kerültek ki azok az áttelepülést kérvényezők-vállalók, akiket a
csehszlovákáttelepítésibizottsággazdaságiígéreteicsábítottakSzlovákiába.

alakosságcserébenrésztvevőszlovákokattöbbesetbeniselítélik,minthaenép-
csoportlettvolnaaz,melyalakosságcserétvéghezvitte.lényegébenazonbancsaka
lehetőséggel éltek, hogy jobb gazdasági körülmények közé kerüljenek. az áttelepült
szlovákokés az őslakosmagyarság kapcsolatára álljon itt az alábbi példa: „…adéli
órákban,aközségbenésahatárbankintdolgozó,máráttelepültszlovákokataköz-
ségházáraegybehívtákésottráakartákbírniőketarra,hogyavisszamaradtcsaládo-
kat rakják ki az utcára, ők pedig költözzenek a helyükbe. a szlovákokmegtagadták
azzal,hogyőkilyenjónépeketnemhajlandókbántalmazni”.60

jegyzetek

1. jánbobákerrőlúgyírtanulmányában(bobák1984),hogyazantifasisztaszárnyerősödöttmeg.
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8. amagyarországi Szlávok antifasiszta Frontjának 1946 őszén 27 176 volt a taglétszáma.
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érkeztek–amagyarfélengedélyeztenincstelenszlovákokegyoldalútranszportjátaz1946-
os évben –, a helyi, szlovákiai hatóságok legnagyobb megdöbbenésére, gyermekeiknek
magyartanításinyelvűiskolátkértek(kugler2000,72–73.p.)

12. Indokoltesetbenakitelepülésrevaló jelentkezéstmeglehetetthosszabbítani–eztazegyez-
mény is tartalmazta –, és ezzel a csehszlovák fél élt is, és utólagos toborzást hirdetett. a
csehszlovákpolitikusokésacsehszlovákáttelepítésibizottsághivatalnokaielégedetlenekvol-
takaszámukrabiztosítotthathétpropagandaidővel,mivelszerintük„ilyenrövididőalattművé-
szetaszlovákoktízezreibenfelébresztenianemzetiöntudatot”.Idézi:vadkerty2007,247.p.

13. központiutasításraajárásifőjegyzőelrendeli,hogyakiáttelepülésrejelentkezett,azokatnév
szerintösszekellírni,valamintakikállamialkalmazottakésjelentkeztekáttelepülésre,azokat
azonnalelkellbocsátaniállásukból(Hml–XXII-346,kisnánanagyközségjegyzőkönyvei).

14. paríkovászerintazáttelepülőknagyobb többségea teljesasszimilációelől „menekült”, s
döntött a Szlovákiába való áttelepülésmellett. eztmagyarország diszkriminációs kisebb-
ségpolitikájávalmagyarázza:„mikorméggyerekekvoltunk,magyarországonmagyariskolá-
bajártunk.Számolniamainapigiscsakmagyarultudok.Szlovákulazunokámtóltanulok.”;
„Szlovákul csak az anyukámmal és az apukámmal beszéltem, természetesen nálunk,
oroszlánybanafalubanmindenkiszlovákulbeszélt,deaziskolábanmárféltünkhasználni.
Sőt,máraziskolábanismagyarulkellettimádkozni.”Idézi:paríková1993,23.p.

15. ezalattaztértik,hogyamagyarfélelleneztealakosságcserét,aminekhatásáraisjelent-
keztekaszlovákok.

16. aföldművesközösségekbenaszlovákhagyományokésaszlováktudatjobbanmegmaradt,
főlegadél-alföldön,aholegytömbbenéltek.

17. a részletesenkidolgozott, falukra,városokravonatkozó„ikresítési” tervekbenaszlovákiai
magyarfalumelléodarendeltékamagyarországiszlovákfalutis,ahonnanaszlovákokatvár-
ták.ezazelvcsakazelső20szerelvényelindításáigműködött.lásdlászló2005,86.p.

18. IlyenvoltaTelepítésiHivatal,melynekmódjábanállta lakosságcsere jegyzékébőlkivenni
bizonyosszemélyeket.erreakkorkerültsor,havalakireszlovakizált–szlováknemzetiségű-
nekvallottamagát–, ígycsehszlovákállampolgárságot iskapott.aTelepítésiHivatalsza-
bályzatánakértelmében„rendszerintnemreszlovakizálhatóakazokaszemélyek,akiknek
lakhelyedél- ésdélkelet-Szlovákiaún.betelepítési területén találhatóvagy5katasztrális
holdnálnagyobbterületűföldbirtokkalrendelkeznek”.lásdŠutaj2008,34.p.

18 Skala Tamás
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/2

, 
S

om
or

ja



19. aSlobodaszerint:„ezazelem,melyideérkezik,alkalmasarra,hogyidővelkolhozokathozzon
létre.”ezafeltevés–ahogymegismutatkozott–reálisvolt.pl.akomáromijárásbanaszö-
vetkezetekbe leginkábbazáttelepültek jelentkeztek. jánbobákadél-szlovákiaiáttelepültek
termelőszövetkezetekbevalóbelépésévelkapcsolatosanazáttelepültekszociálisszerkezeté-
bőlindulki.azáttelepültek75%-aföldművesvolt,köztükabszolúttúlsúlybanvoltakaföldnél-
küliek.Főlegezekazelemekvoltakaszövetkezetesítésgondolatánakterjesztőiésmegvalósí-
tóidél-Szlovákiában.azáttelepültszlovákokkésőbb–ígyaz1948-asválasztásalkalmávalis
– leginkábbacsehszlovákkommunistapártraszavaztak (bobák1984,22.p.).paríková is
megemlíti az áttelepült szlovákokkal kapcsolatosan, hogy a szövetkezetekbe jobbára a kis
tulajdonnal(földdel)rendelkezőkésaföldnélküliek léptekbe.„Tudja,amitapasztalatunka
gazdálkodással.misokkaltöbbföldetkaptunk,mintamitotthagytunkmagyarba.nemvoltunk
teháterrefelszerelve.ésmégaz,hogyoroszlány,demásföldműveseredetűfalvakmárrégóta
nemvoltak.Harminchétbenmegalapítottákoroszlánymellettakohót.ésekkoraszegénység,
ésazok,akiknekkevésföldjükvolt,elkezdtekabányábafuvarozni.akkormuszájvoltazember-
nekaföldjemellettdolgozni,hogymegéljen.nemúgy,mintakikbékéscsabárólvoltak,kikmin-
digföldművesekvoltak,ésígykönnyebbenalkalmazkodtakittazújországban.”;„az,akinek
földjeottvolt,ésittszinténkapott,márnemvoltmegazakötődésaföldhöz.azasajátszülői
föld,aszülőiházmindottmaradtmagyarországon.azakkorfájt,mikoreljöttünkide.nekünk
nemfájtaztaföldet,mitittadtak,odaadniazállamnak.”;„mikoraszövetkezeteketmegalapí-
tották,kilencvenszázalékbanazáttelepültekésazitteniszegénységlépettbe.…akolonisták
is–azok,akikamásodikháborúutánjöttek–koránbeléptekaszövetkezetbe,őknemteljes
szívvelviszonyultakakiosztottföldhöz.”Idézi:paríková1993,26.p.

20. Sajátgyűjtés.
21. jánbobákkritizáljaazokataszlováktörténészeket,akikamagyarországróláttelepültszlo-

vákokat„magyarként”jelölikmeg.Ilyenm.vietornakazamunkájais,melyszerintnagyrészt
nemisvoltakszlovákok,hanemgyakranolyanelemek,akiknek„vajvoltafején”ésezértel
kellettelhagyniukmagyarországterületét,vagyolyanok,akikalakosságcserébenavagyon-
gyarapodáslehetőségét látták.(bobák1984,27.p.)eztalátámasztjaSzabókároly is,aki
szerintalakosságcseresoránamagyarszervekkifogásolták,hogy21,57%nembírjaaszlo-
váknyelvet(Szabó1981,I/254.p.).

22. Hevesmegyeilevéltár,fond.XXIv-1/3g.mák–Gyöngyösikirendeltségiratai.
23. Szabókárolyszerint–akiacsehszlovák–magyarlakosságcserealattapozsonyimeghatalma-

zotthivatalhelyettesevolt–amagyarszervekrészérőltörténőkifogásolásokutánacsehszlovák
áttelepítésibizottság80149személytfoglaltanévjegyzékbe(Szabó1981,I/254.p.).

24. akürtre települtkisnánaiakállatállományátazőslakosokúgy jellemezték,hogycsakpár
„golyószóróval”jöttekát–„gyüttekagolyószóróstótok”.aszlovákiaimagyarparasztgazda-
ságokraakecsketartásnemvoltjellemző.

25. acsehszlovák–magyarlakosságcsereszámbeliismertetésénélalegújabbszakirodalmigyűj-
tést vettem alapul, vadkerty katalin könyvét. Šutaj szerint – szlovák levéltári adatokra
támaszkodik–aszlovákokmagyarországon43749kat.hold földethagytakhátra (Šutaj
2008,60.p.).Szarkalászlótanulmányábanrosszadatokszerepelnek,szerinte„…aszlová-
kiaimagyarkitelepítettekutánösszesen16000holdés15700lakóházmaradt,a60257
szlovákáttelepülőutánmagyarországonviszontmindössze15000holdés4400lakóház.”
(Szarka2007,26.p.)

26. jánbobákszerintazáttelepültszlovákok75%-aföldművelésselfoglalkozott(bobák1984,27.
p.)Szabókárolykéziratábanaföldművesekarányát92,5%-rateszi(Szabó1981,I/254.p.).

27. azösszehasonlításazelső3000ki-ésbetelepültcsaládot–11 000,ill.12 000személy–
vizsgálja,ígynemtarthatjukelfogadhatónakazegészáttelepítettnépességre.Szlovákszem-
pontbólmindenképpentorzítottképetfesthet,hiszenaz1946-osévben–mikoriscsaka
csehszlovákféltelepítettmagyarországrólcsehszlovákiába–szintecsaknincstelenekátte-
lepülésétengedélyezteamagyarkormányzat.

adalékok a csehszlovák–magyar lakosságcsere történetéhez 19
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/2
, S

om
orja



28. jelen esetben a magyar áttelepítési kormánybiztosság meghatalmazotti Hivatalának
csehszlovákiában folyómunkájátvizsgálom.akutatásamagyarországoslevéltár (fond.
XIX-a-15-e,f–magyaráttelepítésikormánybiztosságpozsonyimeghatalmazottiHivatal)for-
rásainalapszik.

29. mol–mák-XIX-a-15-f,2.doboz
30. Figyelembekellvennünkaztis,hogyaszlovákhatóságokakitelepítésilistaösszeállításakor

még az 1946. február 27-énmegkötött lakosságcsere-egyezmény szellemében jártak el.
ekkormégúgy számoltak,ha valaki önként kérvényezi kitelepülését, akkoraztparitáson
felül,akvótábanembeleszámítvakellkezelni,sakvótát így iseltudjákérni.errealapot
adottaszlovákfélnekalakosságcsere-egyezményszámosvitátkiváltópontja,melyetmind
aszlovák,mindamagyarfélmásképpértelmezett.azegyezményX.cikkeértelmébenlét-
rehozott magyar–csehszlovák vegyes bizottság volt az, ahol a lakosságcsere-egyezmény
vitás pontjait ütköztették egymással és a vegyes bizottság döntései voltak azok,melyek
útmutatástszolgáltakalakosságcserevégrehajtásában.

31. mol–mák-XIX-a-15-f,2.doboz
32. mol–mák-XIX-a-15-e,1.doboz
33. mol–uo.nehézmegállapítanieparitásonfelülátvettekszámát,vadkertykatalinszerint

kb.6000személytávozottönként(vadkerty2007,304.p.)
34. mol–mák-XIX-a-15-e,2.doboz
35. mol–mák-XIX-a-15-e,1.doboz
36. mol–mák-XIX-a-15-f,3.doboz
37. aszlovákpolitikaivezetésaszlovákokészak–déliirányútelepítéséttartottaelsődlegesnek.

kolonista lehetett minden 18. életévét betöltött csehszlovák állampolgár, természetesen
csakszláv.ajelentkezőszemélyekközüldöntőenkisparasztokatválasztottakki.aSzlovákia
északi részéről érkező kolonisták nem voltak járatosak a csallóköz, valamint a vág és a
Garamközötti területekenmeghonosodott termelésben,hiszen itt teljesenmásmezőgaz-
daságikultúralétezett,mintészakon(vadkerty2007,150–152.p.).

38. mol–mák-XIX-a-15-f,1.doboz
39. mol–mák-XIX-a-15-f,2.doboz
40. mol–mák-XIX-a-15-f,3.doboz
41. mol–mák-XIX-a-15-e,3.doboz
42. mol–mák-XIX-a-15-f,2.doboz
43. mol–XIX-a-15-f,2.doboz
44. uo.
45. csehszlovákiaterületérearomániaibiharvármegyeterületérőlisérkeztekszlovákok,akik-

rőlamagyarországiszlovákokígyemlékeznekmeg:„őknemtudtakmagyarul,mintmi,akik
magyarbóljöttünk.nehezentudtunkvelükbeszélgetni.azértis,mertőktöbbségébenfavá-
gókvoltakbiharból,nem tudtakúgygazdálkodni,mintmi,akikazalföldről jöttünk.őka
magotcsakelásták,nemmegszántottföldbevetették,mertmieztismertük.ezazértisvolt,
mert otthon nekik csak kevés földjük és trágyájuk volt. később mindent itt hagytak és
elmentek.”(Idézi:paríková1993,22.p.)

46. mol–XIX-a-15-f,3.doboz.lászlópéterkönyvébenközölegyinterjúrészletetbathóIstván
árvájával,bathóarankával,melybenszinténmegerősítiatragédiát.atörténetetazzalegé-
szítiki,hogySesztákazzalaszándékkalindultkiazállomásra,hogy„hárommagyarembert
kivégez”(lászló2005,19–21.p.).

47. Tilkovszkyszerintnincsnyomaannak,hogyanógrádmegyéveldélkeletrőlhatárosHeves
megyeszlovákfalvai–domoszló,kisnána,markaz–szerepeltekvolnaakiszállításijegyzé-
kekben(Tilkovszky1989,11.p.).

48. a3.fejezetbenközöltidézeteksajátgyűjtésembőlszármaznak.
49. detva–archaikusszó,jelentése:ifjúság.
50. Sajátgyűjtés.
51. Hevesmegyeilevéltár–fond.XXII–346.kisnánanagyközségiratai.
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52. Hml–XXIv-3-f.ajelentkezettekéskitelepültekpontosszámátvalószínűlegsohasemfogjuk
tudni pontosanmegállapítani. egymásik kimutatás szerint kisnánán303 fő jelentkezett
áttelepülésre.dönteninemtudunkakétadatközött,mertaziratokonnemszerepeldátum.

53. Hml–XXIv-3-j.
54. „nemmindenkiigényeltföldet,olyan,akineknemvoltsemmifélebefogóállatja,nemtudott

mitbefogni,vagynemvoltjószomszédja,aznemisigényelt.vót,akielvállalta,demásnak
kellettátadnia,mertnemtudtamegművelni.”

55. Hml–XXIv-3-f.
56. az adatközlők elmondása szerint viszont ennél sokkal többen kaptak „fehér lapot”.

valószínűlegezekkitelepítéséreazértnemkerültsor,merta lakosságcserét1948végén
leállították.

57. mol–XIX-a-15-e,1.doboz.
58. amikorakürtiekazelsőcsehszlovákköztársaságidejéreutalnak,úgymondják,hogy„acse-

hekalatt”,az1938–1945közöttiidőszakrapedig„amagyarokalatt”megnevezésthasználják.
59. „ahogy visszaemlékszek arra, hogy jártunk disznótorba a keresztapámhoz, akit Hegedűs

józsefnekhívták,őverpeléti,szomszéd falubólszármazott,őegypárnótátdalót,merhát
általábaszlováknótákmentek,determészetesenkinekmilyenkedvevót,vagykihogyakart,
úgydalót,dalótakígyis,úgyis,detudom,hogyezazembersohasebeszélt,afeleségepedig
mindenkivelszlovákul,aférjévelpedigmagyarul.agyerekeivel,háromcsaládjavolt,minda
háromperfektbeszéltszlovákul,determészetesenmagyarulis.”Sajátgyűjtés.

60. mol–XIX-a-15-f,3.doboz.

Források

Heves megyei levéltár – kisnána nagyközség iratai. magyar áttelepítési kormánybiztosság
Gyöngyösikirendeltségénekiratai

magyarországoslevéltár–magyaráttelepítésikormánybiztosságIratai
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TamáS Skala
addendum To THe HISToRy oF THe populaTIon eXcHanGe beTween cZecHoSlovakIa and

HunGaRy

In the20thcentury, theHungarianethnicminority inSlovakia lived tosee two
worldwars,beingseparatedfromthehomecountryandbecomingminority,and,
anotherborderchangewithin20years,whensomepartsofupperHungarygot
back to Hungary. although the horrors of wars and the shock of Trianonwere
undoubtedlydecisiveeventsfortheHungarianethnicminorityinSlovakia,wecan
saythatthecriticalmomentumwastheirstatuswithoutrightsresultingfromthe
czechoslovakpoliticaldecisionsafterworldwar II,which isstillpresent in the
memoriesofthepeople.
on5april1945,theczechoslovakgovernmentdeclaredtheestablishmentofa

newczechoslovakRepublic,statingthatthenewrepublicwouldbethe„nationstate
oftheczechsandSlovaks”.edvardbenesandthecommunistclementGottwald
intentedtobuildastateinwhichthereisnoplaceforanon-Slavicminority.
mythesisdealswiththeexchangeofthepopulationandallofitsproblematic

aspects,fromthepointofviewofbothHungaryandczechosolvakia.Theforeign
policy of the Hungarian government was largely determined by the fact that
Hungary,attheendofworldwarII,stoodonthelosingside,whileczechoslovakia
on the winning, and this was always reminded when they could not reach a
commonposition in thequestionof thepopulationexchange.The thesisdeals
with theczechoslovakmigrationanddomesticpolitics, inparticularwith those
foreignpolicyevents thatassistedordelayed their implementation. I alsodeal
withthestepsof theczechoslovakRepublicaimedattakingawaytherightsof
minorities, the so-called benes decrees, which weremeant to accomplish the
Slovakmigrationpolicies.IdealspeciallywiththeSlovakmigrationpolicies,the
activities of the Slovak propaganda committee in Hungary and, in a separate
heading, with the protection of the rights of the Hungarian minority in
czechoslovakia.
The exchange of population should have been based on reciprocity, especially
regardingthenumberofthoseconcerned,buttheresettlementanddisplacement
in reality took place between two unequal parties. The thesis deals with the
exchangeofpopulationanditsimpactsintwosettlement(kürtandkisnána)by
analyzinghistoricalarchivesandinterviews.
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bevezetés

Folyóiratunk előző számában a nyelvi problémák különféle kérdéseivel foglalkoztam
(lanstyák2010);főcélomazvolt,hogykorábbietárgyúközleményeimretámaszkodva
fölhívjamafigyelmetanyelviproblémákkutatásánakfontosságára,sbemutassamleg-
fontosabbtípusaikatkilencszempontszerint.afeltártanyagnagybőségemiattéppa
nyelviszempontbólelkülönítettproblématípusokkalfoglalkoztamalegrövidebben,azt
ígérve,hogyennekatémakörnekkülönközleménytszentelek.jelenírásommaleztaz
ígéretemetkívánombeváltani.

ahogyaztmárelőzőcikkembenisjeleztem,azeddigfeltártnyelviproblémáknyelvi
szempontbólnégyaltípusbasorolhatók(lásdlanstyák2010,41–43.p.).(1)egyrészük
olyan formák, ill.nyelvváltozatokhasználatábóláll,amelyeknyelvilegkifogástalanok,
csakhasználatukkontextusanemmegfelelőaz interakcióegyvagy több résztvevője
szerint;ezek  a  nye lvhaszná la t  kontex tusábó l  adódó  nye lv i  p rob lémák .
(2)másik részüképpellenkezőlegolyannyelvi forma,amelyazadottnyelvbennem
létezik,semmilyenközösséginormánaknemfelelmeg;ezek  a  beszéd megva ló -
su lásának  zavara i t  tükröző  nye lv i  p rob lémák . (3) a harmadik probléma-
csomag–amelykülönösenkisebbségikörülményekköztnagyonfájó–abbólatényből
adódik,hogyabeszélőkneknemállmódjukbanmegismerninyelvükmindenolyandia-
lektusátvagyregiszterét,amelyreszükségükvolna;idetartoznaka nye lv i h iánybó l
adódó  nye lv i  p rob lémák . (4)azutolsótípusbaolyanproblémáktartoznak,ame-
lyek a nyelvi rendszer, ill. szókincs eredendő tökéletlenségeire, bizonytalanságaira
vezethetőkvissza;ezeka  nye lvbe l i  h iánybó l  és  b i zony ta lanságbó l  adódó
nye lv i  p rob lémák .

előző írásomban, amikor a problémák súlyosság szerinti csoportjairól beszéltem,
jeleztem, hogy a probléma súlyosságának érzékelését a közösségben élő különféle
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nyelvi ideológiák1 is befolyásolhatják. a nyelvi ideológiák azonbannemcsak a létező
problémákmegítélésérevannakhatással,hanemjelentősmértékbenhozzájárulnaka
nyelviproblémáknakalétrejöttéhezésfennmaradásáhozis.az,hogymitérzékelnekés
minősítenek a laikus beszélők nyelvi problémának, nagyban függ attól, hogymilyen
nyelviideológiákbefolyásoljákőket.éppenezértfejtegetéseimsoránmindigigyekszem
kitérniazideológiákszerepéreazéppentárgyaltproblémalétrejöttébenésfennmara-
dásában.ezekazideológiákalaikusbeszélőkhözrendszerintaközoktatás(azonbelül
főlegazanyanyelvinevelés)ésanyelvművelésközvetítésévelkerülnek,detudnikell,
hogyazanyanyelvinevelésbenmégmindigalapvetőenahagyományosnyelvművelés
szemléleteérvényesültájainkon,ezértamikorfeltárjukanyelvi ideológiákszerepéta
nyelviproblémáklétrejöttébenésfennmaradásában,valójábannyelvművelés-kritikával
isfoglalkozunk.

anyelviproblémákrólazalábbiakbankétfélemegközelítésbenbeszélek.egyrészt
mintegyedi,különállóesetekről,adiskurzuskontextusára,aszövegkörnyezetrevaló
tekintet nélkül; ezt a megközelítést mik rosz in tű  megköze l í tésnek nevezem.
Tudjukazonban,hogy„abajnemjáregyedül”,abeszélőksokszorugyanazondiskur-
zusonbelülszámos,nyelviszempontbólazonosvagyakárkülönbözőtípusúproblémá-
valszembesülnek,ezekpedigglobálisanisbefolyásoljákazadottdiskurzusnyelvimeg-
valósulását;ezamegközelítésmakrosz in tű megköze l í tés .

Ha egy beszélő, aki nem ismeri jól a standard nyelvváltozatot, olyan helyzetbe
kerül,aholastandardnyelvváltozathasználatátvárjákeltőle,valószínű,hogy–
hahosszabbideigbeszélvagyhosszabbszövegetírle–nemcsakegyetlennem-
standardelemethasznál,hanemtöbbet.Haegyetlenilyennemstandardelemre
nézünkmint nyelvi problémára (pl. a standard lemegy-e forma helyett a nem-
standardle-e megy formahasználatáraegykonkrétesetben),akkormikroszintű
megközelítéstalkalmazunk.Haazegészdiskurzusranézünk,ésösszességében
vizsgáljukafelmerülőproblémákat,anemstandardalakokhasználatát(pl.nyelv-
járásivagyregionálisköznyelvijelenségek;hiperkorrektszóalakok,nemmegfele-
lő jelentésben használt idegen szavak, nyelvbotlások stb.), akkor megközelíté-
sünkmakroszintű.

anyelviproblémávalkapcsolatoskutatásaimelméletikeretétanye lvmenedzse lés -
e lmé let adja(lásdlanstyák2010,24–25.p.éspassim),amelyanyelvalakítás-elmé-
let legátfogóbbés legkorszerűbb,ahagyományosnyelvműveléstésnyelvtervezést is
magábafoglalóválfaja(lásdpl.jernudd1993;nekvapil2006,2007,2009;neustupný
2002;muraoka2009).

1.anyelvhasználatkontextusábóladódónyelviproblémák

mikrosz in ten alegjellemzőbbesetekbenaproblémátegylétezőnyelviformahasz-
nálataokozza,amelyugyannyelviszempontbólkifogástalan(„jólformált”),ámazadott
körülményekközöttvalamimiattabeszélőés/vagyahallgatószámáranemmegfele-
lő, s ilyen értelemben helytelen.makrosz in ten akkor beszélünk a nyelvhasználat
kontextusábóladódóproblémáról,haegyegésznyelvváltozat(dialektus,regiszter)vagy
egyönállónyelvhasználataminősülnemmegfelelőnekazadotthelyzetben.amakro-
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szintenjelentkezőnyelviproblémasok-sokmikroszintűnyelviproblémábólállhat,még-
hozzákülönbözőtípusúakbólis.

jómagam normasértésnek (konkrétabban nyelvváltozat- és stílustévesztésnek)
és így mikroszintű nyelvi problémának éreztem az elbaltáz ige használatát az
egyikszlovákiaimagyarképviselőjelöltválasztásiszórólapjánakebbenaszöveg-
részletében:„Örömmeltapasztalom,hogykampányrendezvényeinknekmennyire
pozitívahangulataésavisszhangja.aHídkonkrétprogrammaléskivitelezhető
megoldásokkal szólítjameg a választóit. Ha nembaltázzuk el,most egy olyan
helyzetelőttállunk,aholaHíd lehetamérlegnyelve. Ilyenpolitikaihelyzetben
sikerültakisebbségiönkormányzatiságmegvalósításaavajdaságimagyaroknak,
melygyakorlatilagakulturális-oktatásiautonómiátjelentiszámukra.”

Hangsúlyozom,hogyazelbaltáz szótebbenaszövegbenénmintkonkrétsze-
mély,aválasztásiszórólapegyikolvasójaérzemstílustévesztésnek,denyelvész-
ként nem állítom, hogy objektíve is problémás ez a használat. lehet, hogy az
elbaltáz mamárközömböshangulatúszó,csakénmégakorábbistílusértékében
ismeremés használom. empirikus kutatások nélkül ennél többet nemmernék
errőlahasználatrólmondani.

aszerint,hogyaszóbanforgóformamiértminősülnormasértőnek,ill.milyennormát
sért,háromfélenyelviproblémátkülönböztethetünkmegezenatípusonbelül:stílus-
problémákat,nyelvhelyességiproblémákatéstabuizáltnyelviformákbóladódóproblé-
mákat.mindháromemlítettesetbennormasér tés következikbe,ezek természete
azonbanjelentősenkülönbözikegymástól.

1.1.Stílusproblémák

a stílusproblémákmikroszinten az adott helyzetben nemmegfelelő stílusértékű szó
vagymásnyelviforma,makroszintenpedignemmegfelelőnyelvváltozathasználatából
adódnak.astílusproblémákesetébenközösségiszintentörténiknormasértés,abeszé-
lőolyanformáthasznál,amelyabbanaközösségbenazadotthelyzetbennemszámít
megfelelőnek.ezahallgatóbólés/vagymagábólabeszélőbőlnegatívértékeléstvált-
hatki,amiesetenkéntverbálisaniskifejeződhet.

azilyentípusúdevianciákegyrészétnyelvváltozat-tévesztésneknevezhetjük,más
részétpedigstílustévesztésnek.nye lvvá l tozat - tévesz tésrő l  és  s t í lus tévesz -
tés rő l akkorvanszó,amikorabeszélőazadottnyelvváltozatbanérvényesülőegyütt-
előfordulásiszabályokatmegsértveolyannyelviformáthasznál,amelyazadottdialek-
tusbanés/vagynyelviregiszterbennyelvi–denemtartalmi–szempontbólnemmeg-
felelő; az ilyen forma természetesen az adott diskurzusnak a stílusába se illik bele,
mivel nincs összhangban a beszédhelyzet követelményeivel. Ha a beszélő nem egy
konkrétnyelvváltozatszabályaitsértimeg,deazáltalahasznált formamégiselütaz
adottkonkrétdiskurzusstílusától,méghozzáabeszélőszándékátólfüggetlenül(azaz
nemtudatosstíluselemrőlvanszó),csaks t í lus tévesz tésrő l beszélhetünk.

a komáromi Selye jános egyetem egyik magyarországi oktatója mesélte, hogy
hallgatóit, akik suksükölve2 beszéltek vele, kijavította,mert az általuk használt
nyelviformákat, ill.nyelvváltozatotegyetemikontextusbanneméreztehelyénva-
lónak. a hallgatók azzal védekeztek, hogy az általuk használt formák nyelvileg
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helyesek, ezenkívül részei anyanyelvjárásuknak, ezért használatuk nemkifogá-
solható.

a hallgatók érvelése vernakularista és pluralista ideológiai alapokon állt. a
vernakularistaideológiaképviselőiarrabátorítjákazembereket,hogyaszámuk-
ramegszokott, természetes nyelvváltozatot használják, amely gyakran az első-
kéntelsajátított nyelvváltozat, azún. vernakulárisnyelvváltozat, abeszélő igazi
anyanyelve(anyanyelvjárása).apluralistaideológiaértelmébenpediganyelvivál-
tozatosság nem sajnálatos állapot, hanem érték (ahogymár a régi rómaiak is
megmondták:„varietasdelectat”–aváltozatossággyönyörködtet).

ahallgatóknak igazukvoltabban is,hogyazáltalukhasználtnyelvi formák
nyelvileg teljesen „feddhetetlenek”, anyelvművelőkezzel kapcsolatos kifogásai
ugyanisnemnyelvi tényeken,hanemplatonistaés racionalistanyelvi ideológiai
meggondolásokon alapulnak. a nyelvi platonizmus a nyelvhelyességet a nyelv-
használattól függetleníti: nem számít, hogy egy nyelvi forma egy közösségben
elterjedtvagyakárkizárólagoshasználatú,attólmég,hanemfelelmegaz„égiek”
kritériumainak,azazanagytekintélyűnyelvtanokban,kézikönyvekbenlefektetett
szabályoknak,helytelen.azelvárásittaz,hogyegynyelvtaniformánaknelegyen
kételtérőjelentése,ill.grammatikaifunkciója,aminekasuksükölőalakoknem
felelnek meg; ez az elvárás nyelvi racionalista ideológiai alapokon nyugszik.
ennekazideológiánakahíveianyelvrőlminttökéletesenműködőgéprőlgondol-
kodnak,észavarjákőketazolyankétértelműségek,mintamilyenekasuksükölő
formákhasználatábóladódnak.(nemzavarjákőketviszontazugyanilyenkétér-
telműségek, ha a standardban is megvannak, pl. olvassuk, elemezzük, várjuk
stb.,amipedigastandardizmusmegnyilvánulása.)

azt,hogya„suksükölő”formáknyelviszempontbólnemhibásak,azemlített
oktató–nyelvészlévén–nemvontakétségbe.amitkifogásolt,azcsakaz,hogy
ezeketanyelvilegkifogástalanformákatahallgatókolyanhelyzetbenhasználták,
aholez–legalábbismagyarországon–astandardnyelvváltozatfelsőbbrendűsé-
géthirdetőstandardistanyelviideológiaerőteljesérvényesülésemiattszokatlan.3

Haahallgatókbeszédébenmásnyelvjárásiformákiselőfordultak,azazvala-
miféleregionálisköznyelvenbeszéltek,makroszintenisnyelvváltozat-tévesztésről
volt szó (feltételezve, hogy az adott beszédhelyzetben a nyelvjárásias közveleg
használata valóban nem helyénvaló). Ha viszont a hallgatók amúgy standard
magyarnyelvenbeszéltek,asuksükölőformákhasználatamikroszintenvoltnyelv-
változat-ésstílustévesztés.

astandardnyelvikultúrákban4 –ígyamagyarbanis,főlegamagyarországimagyarban
–a stílusproblémák jelentékeny részeabból adódik, hogyabeszélő standardnyelv-
használatábannemstandardelemekjelennekmeg,vagypedigolyanhelyzetben,ahol
astandarddialektushasználatát várjákel,abeszélőnemstandardnyelvváltozatban
(vagyastandardésnemstandardelemeit,formáitvegyítőközvelegben)szólalmeg(vö.
domonkosi2007,41–42.p.).ámegyáltalánnemszükségszerű,hogyaz ilyentípusú
normasértésnyelviproblémátokozzon:éppastandardistaéshomogenistanyelviide-
ológiák működésének következménye az, hogy a nemstandard nyelvi elemek vagy
nyelvváltozatokhasználatátbizonyoshelyzetekbenproblematikusnaktartjákabeszé-
lők.azazaztismondhatjuk,hogyaproblémavalójábannemaz,hogyabeszélőnem-
standardelemeketvagyakáregésznemstandardnyelvváltozatokathasznál,hanemaz,
hogyazadotttársadalombanazemberekgondolkodásátbefolyásoljaastandardizmus
ésahomogenizmusideológiája.azelőbbiszerintbizonyosbeszédhelyzetekbenastan-
dardnyelvváltozatotkell–vagy legalábbis illik–használni,mertaz jobb,magasabb
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rendű,tökéletesebbmásnyelvváltozatoknál,azutóbbiszerintnemjó,haegynyelvvál-
tozatba(esetünkbenastandardba)másnyelvváltozatelemeivegyülnek.5

a stílusproblémák közé tartoznak a közkeletű nye lv i  babonákba vetett hitre
visszavezethetőnyelvhasználatiproblémákis,mivelazadottközösségbenelterjedt,jól
ismertnyelvhelyességibabonákonalapulószabályokmegszegéseéppúgynyelvválto-
zat-tévesztéstvagystílustévesztéstokoz,mintazegyébnyelvhelyességiszabályokmeg-
szegése.azugyanis,hogyanyelvészekésnémelynyelvművelőknemazonosulnakegy
nyelvhelyességiszabállyal,mégnemváltoztatjameg– legalábbisnemazonnal–az
adottjelenségnegatívértékelésétanyelvközösségérintettszegmensében.6

Hiába tagadjákamaiakadémiainyelvművelők,hogyahatározói igenév létigés
szerkezeteazolyanmondatokban,mintpl.meg van írva, hogy nemcsak kenyér-
rel él az ember magyartalanvagymásszempontbólhelytelenvolna,haegyszera
beszélőkegyrészeerrőlmitsemtudvaazilyenszerkezetekethelytelennektartja,
egykalapalávéveőketaténylegesennemhasznált,a macska föl van mászva a
fára-féle,aszerkezetlejáratásacéljábólkiagyaltmondatokkal.anyelvközösség-
benakorábbinyelvművelőihelytelenítéstovábbélésemiattazilyenszerkezetek
használata a beszélőknek problémát okozhat, akár tisztában vannak az adott
szerkezetmaihivatalosnyelvművelőimegítélésével,akárnem,hiszenababoná-
banhívőhallgatókrészérőlahatározóiigenévlétigésszerkezetenegatívértékíté-
letetvagyszankciótválthatki,amelyafórumokonéscsetszobákbanledorongoló
megjegyzésben,iskolaikontextusbanpedigakárrosszabbérdemjegybeniskife-
jeződhet.

érdemes még megjegyezni, hogy a határozói igenév létigés szerkezetének
elfogadásamellettifőérv–azti.,hogyezaszerkezetnemgermanizmus–maga
ispuristaindítékú:ugyaniseztaszerkezetetakkorishelyesnekkellenetekinte-
nünk,hagermanizmusvolna,egyszerűenanyelvhasználatitényekalapján.

paradoxmódonazokatazeseteket is anyelvhasználat kontextusából adódóproblé-
mákhozsoroljuk,amelyekbenegynyelviformátabeszélőés/vagyahallgatóminden-
félekontextusbanhelytelennekérez,annakellenére,hogyazobjektívesemnemnyelv-
botlás,semnemhiba,ésnemisanyelvirendszereredendőtökéletlenségénekmeg-
nyilvánulása(ezekrőlalábbszólunk).azaszubjektívérzés,hogyegynyelviformahasz-
nálatavalakiszámárasemmilyenkontextusban„nemmegfelelő”,kívülrőlnemkérdő-
jelezhetőmegsemnyelvi,semvalamilyenmástényrevalóhivatkozással.7

Hapl.egybeszélővagyhallgató–aközhiedelemmelösszhangban–helytelennektart-
jaade ésaviszont kötőszóegyütteshasználatát,akkorezproblémátokozhatnekiattól
függetlenül is,hogyezahasználatabeszéltnyelvbenteljesenáltalános,nemcsaka
kevésbéiskolázott,hanemamagasanképzettemberekreisjellemző,ésaszépiroda-
lombólisszámtalanpéldaidézhetőrá.anyelvhasználattényeinemszámítanak,mert
aracionalistaideológiafényébenkéthasonlójelentésű,ill.funkciójúkötőszóegymás
mellettvalóhasználata„fölösleges”.

mivelvalószínűneklátszik,hogyaFórum Társadalomtudományi Szemle olvasóiis
kétkedvecsóváljákfejüketesorokolvastán,haddidézzekjelesíróinktólaszokásosnál
többpéldátade ésaviszont kötőszókegyütteselőfordulására:
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nemértadologhoz,akiezenaprógondokathaszontalanságnaknézi:de viszont
az adelungok tévednek meg, midőn ők akarnak lenni a mi mestereink [...]
(kazinczyFerenc,1816.)asomkutigrófaHázösszesmágnásaiközta legnép-
szerűbbember,semmitsemkicsinyeléssemmitsemtartnagyra.Senkitsenéz
le, de viszont bálványt sem csinál senkiből. (mikszáth kálmán, 1889.) vajon
emlékszik-emégrá?lehet,hogyőisrágondol,éppígy,mostegybudapestidivá-
nyon,bárazislehet,hogycsaktréfázott.De akkorviszont nemérti,miértéppen
őrámutatott a sok-sok nő közül? (kosztolányidezső, 1918.)ó,mária, te nem
tudod,hogymit jelentmagyarországonapénz!egygazdagországból jöttél ide,
ahol a császárnak van legtöbb pénze,de itt viszont a király lát legkevesebbet
azokbólazaranytallérokbólésezüstgarasokból,amelyekazőarcképévelvannak
diszitve. (krúdyGyula,1926.)mondja,hogyegyik répafelelős,és tanítónőtvett
feleségül, a másik géplakatos kolozsváron, de annak viszont meghalt a nagy-
bátyja,aharmadikbőrszakmábantevékenykedik,anegyedikagronómusvalame-
lyikállamigazdaságban,azötödikpiacitalicskás,ahatodiknemcsinálsemmit,
mivelmeghalt. (Sütőandrás,1970.)ősemafféle tökrészeg;eszméletvesztésig
sohasem iszik,hanemcsakeddigazédesbódulatig,de addigviszont folyvást,
mégéjszakais,mertmáralvásrasincsigenszüksége.(IllyésGyula,1974).[...]az
elejénpéldáulelfelejtettemondani,hogynőrőlvanszó,eztkésőbbhangsúlyozta,
de akkorviszont eszébejutott,hogyeznyilvánmagátólértődő,éshaőeztkiemeli,
azaztjelentené,minthaszámáranemvolnaaz[...](esterházypéter,1982.)

Zárjukasortkétnevesnyelvésztőlszármazópéldával!

anépnyelve,haegyfelől szabadabban fejlődik is,mintamegrögzített irodalmi
nyelv,de viszont másfelőlnagyrégiségeknekisamegőrzőjemindszókincs,mind
nyelvtanialakoktekintetében.(csűrybálint,1936.)azazelem,amelyazismert
információthordozza,atémáhoztartozónaktekintendőugyan,de viszont atéma
–mint a közlés dinamizmusa szempontjából legalacsonyabb értéket képviselő
elem – nem feltétlenül és nem mindig valamely ismert mozzanat kifejezője.
(balázsjános,1985.)

astílusproblémákközétartoznakazokazesetekis,amikorméganyelvművelőksem
kötikvalamilyenbeszédhelyzethez,ill.nyelvikontextushozakifogásoltformahaszná-
latát,hanemazt–platonistaés racionalista ideológiai felfogásuknakmegfelelően–
mindenfajtabeszédhelyzetben,nyelvialapontartjákhelytelennek.azérttekinthetjükaz
adottjelenségekhasználatátstílusproblémának,mertabeszélőközösségnekcsakegy
részeazonosulezzelanyelvművelőimegítéléssel;azokszámáraviszont,akiknemhisz-
nekatorznyelvművelőiértékítéletekbenvagynemistudnakróluk,ejelenségekiscsak
bizonyosbeszédhelyzetekben jelentkeznekproblémaként,mivel bőven vannakolyan
beszédhelyzetek,ill.nyelvikontextusok,amelyekbenazadottformanemnormasértő,
shasználatanemisokoznyelviproblémát.

pl.a„nákolást”anyelvművelőkéziszótármindenfajtabeszédhelyzetbenhelyte-
leníti(bárnyilvánaszerzőknemmernékvállalni,hogyazilyenformákatanyelv-
járásokban isnyíltanhelytelennekbélyegezzék),hiszen így fogalmaz:„azalanyi
ragozás jelen idő egyes szám 1. személyében nincs illeszkedés: (én) fáznék,
bocsátanék, húznék. a -nák toldalékos (én) fáznák stb. igen durva hiba!”
(nymkSz.2 2005,179.p.).valójábanszámosolyanmagyarbeszélőközösségvan,
aholigenisvanilyenhelyenilleszkedés,sahelytelenítettformákteljesentermé-

28 lanstyák István
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/2

, 
S

om
or

ja



szetesek,helyesek.ebbőlkövetkezőenhaegybeszélőolyanközegben„nákol”,
aholnemszokás,mindenképpenstílusproblémárólvanszó.(a„nákolásra”lásd
mózes2010.)

1.2.nyelvhelyességiproblémák

anyelvhelyességiproblémáknyelvművelőkés/vagylaikusbeszélőkrészérőlkifogásolt,
deaközösségnagyrészeáltalennekellenéreazadotthelyzetbenvagyáltalában is
normatívnaktartottnyelviformákhasználatábóladódnak.anyelvhelyességiproblémák
csakmikroszinten jelentkeznek.anyelvhelyességszempontjábólhelytelennektartott
nyelviformákhasználatávalabeszélőnemaközösséginormátsértimeg,hanemcsak
ajobbáraanyelvművelőkáltal létrehozottszabályokvalamelyikét,olyanszabályokat,
amelyeketalegtöbbbeszélőnemismerésnemiskövet.az,hogyanyelvművelőkmeg-
engedikmaguknak,hogyolyanszabályokathozzanaklétre,amelyekellentétbenállnak
mégaziskolázottbeszélőknyelvszokásávalis,csakaplatonistanyelviideológiaérvé-
nyesülésévelmagyarázható.8

a nyelvművelés reprezentatív kiadványaiban, a nyelvművelő kézikönyvben és a
nyelvművelőkéziszótárkétkiadásábantalálhatónyelvhelyességikérdésekszámottevő
részenyelvhelyességiprobléma:azérintettnyelviformákhasználatátanyelvművelők
ugyanhelytelenítik,errőlazonbanvalószínűlegmégaz iskolázottemberektöbbségé-
neksincstudomása.anyelvhelyességiproblémákjelentősrészetehátabbóladódik,
hogyegy-egybeszélőhiszazún.nyelvművelőibabonákban,ésmegispróbáljakövetni
azezekenalapuló,deaközösséginormávalszembenállószabályokat,ill.–haéppen
hallgatóiszerepbenvan–követésüketelvárjaabeszélőtől.álljonittnéhányjellegzetes
példa!

aplatni szótanyelvművelőkvulgárisstílusértékűnektartják,az„igényes”beszéd-
benszerintüknincshelye(vö.nymksz.2 2005,445–446.p.).ennekalighalehet
másoka,mintaszóidegeneredete,ugyanisavalóságbanaplatni-tkimutatha-
tóanmegtaláljukmindenfélestílusrétegben,aszaknyelvibenis,valamintlegjobb
íróinksajátszövegeibenis–tehátnemott,aholegybeszélőtakarnánakvelejel-
lemezni.ahelytelenítéstehátalighanemapuristaésnacionalistanyelviideológia
érvényesülésénekkövetkezménye.anémeteredetűszavakésnyelviformákirán-
tiellenszenvazegykoriHabsburg-uralomirántiellenszenvleképeződése,ponto-
sabbanannaktovábbélőmaradványa.(lásdlanstyák2009d.)

anyelvművelőkéziszótár(l.nymksz.2 2005,53.p.)azátütő melléknevet„saj-
tónyelvi divatszó”-nak titulálja, s azt a tanácsot adja a nyelvhasználónak, hogy
helyettesítseezekkelaszavakkal:nagy, óriási [hatás]; kirobbanó, fényes, ragyo-
gó, világraszóló [siker]; nagy, óriási, hatalmas [erejű].ahelytelenítésvalószínűleg
itt ispurista indítékú,ugyanisakézikönyvállításaszerintazátütő „enyhén ide-
genszerű”,vagyisföltehetőlegvalamilyenidegennyelvhasonlómotiváltságúsza-
vánakahatásárajöttlétre,vagylegalábbisazistámogatta,erősítettelétrejöttét,
ill.elterjedését.

azalapján szórólakéziszótár(nymksz.2 2005,31.p.)megállapítja,hogyaz
mindinkábbnévutóváválik,pl.eredményei alapján egyre nagyobb megbecsülés-
nek örvend. nohaanévutóváválásévezredesnyelvtörténetifolyamatamagyar-
ban, melynek hasznosságát aligha merné egyetlen nyelvművelő is kétségbe
vonni, a kéziszótármégismásmegoldásokat javasol az olvasónak: egyrészt a
tömörebb„szinonim”ragot(eredményeiért),másrésztahagyományos„szinonim”
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névutót (eredményei miatt). azajánlottmegoldásokból látszik, hogyazalapján
használataazérthelytelenítődik,mertnemelégtömör, ill.nemelégrégi,vagyis
nyelviracionalistaéskonzervativistaalapon.anyelviracionalistafelfogásatömör-
ségbenabszolútértéketlát,ígyazeredményeiért megoldást„kétségtelenül”jobb-
naktartjaazeredményei alapján megoldásnál,pedigvalójábanhelyzeteválogat-
ja,abeszélőcéljainakmikorfelelmegjobbanegytömörebbésmikoregyterjen-
gősebbnyelvi forma.anyelvikonzervativizmusahagyományosnyelvielemeket
eredendőenjobbnakvéliakésőbbkialakultaknál:így„nyilvánvaló”,hogyaszerint
jobb,mintazalapján,éselőnyben„kell”részesíteni.További,aszövegbenexpli-
citenszereplőkifogásazalapján „túlzottgyakorisága”,deezazállítás teljesen
megfoghatatlan,hiszennemlétezikmérce,melyhezképestazalapján „túlzottan”
volna gyakori; az ilyen állítások a nyelvművelő irodalomban rendszerint a szó
„bemószerolását”célozzák;főlegolyankoralkalmazzákőketanyelvművelők,ami-
korahelytelenítésvalódiindítékátvalamilyenokbólnemkívánjákfelfedni.

akéziszótárszerintazaki névmás „csakszemélyrevonatkozhat”amainyelv-
ben.ezzelamegállapítássalellentétbenállaz,hogyakézikönyvszerintterjedő
jelenségazaki-nekgyűjtőnévhezvalókapcsolása,pl.a család, a cég, a vállalat
stb.,aki… akézikönyveztdurvahibának tekinti, ahelyett,hogya tények láttán
felülbírálná azt az elképzelését, hogy az aki csak személyre vonatkozhat.
(nymksz.2 2005,26.p.)ezazeljárásanyelviracionalista,platonista,konzervati-
vista éshomogenista ideológia fényében válik érthetővé. „nem logikus”azaki
névmást gyűjtőnévhez kapcsolni,mivel a gyűjtőnévnemszemélyt jelöl, hanem
személyekcsoportját–eztipikusanracionalistaokoskodás.azaki amagyarban
„nyilvánvalóancsakszemélyrevonatkozhat”,hiszenezállanyelvtankönyvekben,
sígyazégiszférában,azeszmékvilágábanisezaszabályérvényesül;haabeszé-
lőknemeszabálynakmegfelelőenhasználjákazaki névmást,azcsakhibalehet
–ígyérvelaplatonizmus.ahagyományosamely névmástökéletesenmegfelelaz
adottcélra,smivelrégótahasználjuk,„nyilvánvaló”,hogyjobb,mintazújonnan
megjelenőaki –ígygondolkodnakakonzervativizmusképviselői.azaki névmás-
raebbőlkövetkezőensemmiszükség,hiszenefunkcióbetöltéséremárvankife-
jezőeszközünk,nemkellmégegy–vélikahomogenizmusideológiájánakbűvö-
letébenanyelvművelők.

mégazelőzőpéldáknálismeglepőbbtalánazalkot igévellétrehozottkifeje-
zésekegytípusánaknyelvművelőihelytelenítése,pl.akövetkezőmondatokban:a
hegység anyagát vulkáni kőzet alkotja; a két ország határát a Duna alkotja. akézi-
könyvíróiszerintazigeelhagyandó:a hegység anyaga vulkáni kőzet; a két ország
határa a Duna. (nymksz.2 2005,35.p.) a javaslatból jól látszikanyelvművelő
tanácsokéletidegensége:egy,anyelvikonzervativizmusbanésracionalizmusban
gyökerező nyelvi tévhit alapján (baj, ha egy szónak új jelentése alakul ki,még
inkább,haezalegfontosabbszemantikaijegyekelvesztéséveljár)egyformátegy
olyanmásik formával szeretnénekhelyettesíteni, amelynekmása stílusértéke,
azazanyelviváltozástmégazonazáron isérdemesnektartjákvisszafordítani,
hogyegypontoncsökkenanyelvstilisztikaidifferenciáltsága.

azemlítettésehhezhasonlónyelvművelőibabonáksokaságaahétköznapibeszélők-
nek többnyirenem, csupánanyelvőröknek (ésesetlegnéhánybuzgókövetőjüknek)
okozgondot,nekikiscsakolyanértelemben,hogynemmindigképesekkövetniasaját
maguk,ill.társaikáltalkiagyaltnyelvhelyességiszabályokat.9 annakérdekében,hogy
képet kapjunkarról,milyennagymennyiségűnyelvművelői babonát (ésezzel együtt
nyelvhelyességiproblémát)hozottösszedicstelentörténeténekszáznegyvenévealatt
amagyarnyelvművelés,részletesmagyarázatnélkülidézünkpéldákatkifogásoltnyel-
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viformákraanyelvművelőkéziszótáraésbkezdőbetűsszócikkeikből(nymksz.2 2005,
13–87.p.).mivelamagyarnyelvművelésegyikközpontikérdéseazidegenszavakés
az idegenszerűségekelleni harc, a nyelvhelyességi kérdéseket ebből a szempontból
kétnagycsoportraosztjuk:belsőéskülsőnyelvhelyességikérdésekre.

a  be lső  nye lvhe l yesség i  kérdések közéazérintettnyelviváltozókazonvál-
tozatai tartoznak, melyek létrejöttében a nyelvművelők nem tételeznek föl idegen
hatást(pl.nákolás,suksük).

belső nyelvhelyességi kérdések a következők: az ad szóval mint funkcióigével
alkotottszámoskifejezés,pl.hangot ad a véleményének, hitelt ad valaminek, len-
dületet/lökést ad vminek, (vmilyen) magyarázatot ad vmire, pofont ad vkinek,
útbaigazítást/útmutatást ad vkinek, igenlő/tagadó/kitérő stb.választ ad vmire;
azaláhúz ige átvitt értelmű használata (pl.aláhúzza valaminek a fontosságát;
beszédében a miniszterelnök aláhúzta, hogy…);azalátámaszt igeátvittértelmű
használata(pl.vmit érvekkel támaszt alá; nézetét hatásos példákkal támasztotta
alá); azalkot szó az olyan kifejezésekben,mint pl.a hegység anyagát vulkáni
kőzet alkotja;azamelyik használataamely helyett,pl.eltört a hamutartó, ame-
lyikhez annyi kedves emlék fűződött; azamennyiben feltételeskötőszókéntvaló
használata,pl.amennyiben a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget;az
anyag szótöbbesszámúhasználatasokesetben,pl.tananyagok, a vita anyagai;
a szembeállító azonban használata tagmondatélén,pl.az esték már hűvösek,
azonban a nappalok még kellemesen melegek;abarkochba játéknevének[bar-
kóba]kiejtése;abeállítottság főnév;abeazonosít ige;abepótol ige,avalamilyen
feladatot, szerepet, hivatást betölt kifejezések; abevállal ige; abevett gyakor-
lat/szokás/dolog kifejezésekbenabevett jelző;abiztosít igeélettelendolgokkal
kapcsolatban,pl.az új készítmény fokozott tisztítóhatást biztosít; abombasztikus
melléknév’frenetikus,hatalmas,világrengető’jelentésben;abonyolít ige’ügyin-
tézéstvégez’ jelentésben, ill.abonyolító ’ügyintéző’ főnév;abölcsőde szó[böl-
csöde] ejtése; a sportnyelvi bunda ’titkos megegyezés, összejátszás vmiben’
jelentése;stb.,stb.,stb.

a  kü lső  nye lvhe l yesség i  kérdések közéazokata változatokat soroljuk,ame-
lyeketanyelvőrökidegeneredetűnektartanak(pl.ahatározóiigenévlétigésszerkeze-
te,párostestrészeknevénektöbbesszámúhasználata).azösszetet t –mindbelső,
mind külső – okokra  v i sszavezethető , nyelvi problémát okozó nyelvhelyességi
kérdéseketkülsőnektekintjük.

külsőnyelvhelyességikérdésekakövetkezők:azolyanalá- igekötősigék,mintpl.
alábecsül, aláereszkedik, alászáll, alázuhan;azalapjában véve kifejezés;azalap-
vető, alapvetően szavak;azalárendelt szerep(et játszik) szókapcsolat;afelesége
hatása alatt kifejezés;akéz alatt vesz/vásárol/elad kifejezések;azalul- igekötős
igék(pl.alulfejlett, alultáplált, alulfizet, alulszámláz);azami kötőszóafőmondat
egészére vonatkozóan, pl.Mindennap felhív telefonon, ami eleinte jólesett, de
most már idegesít;azanélkül, hogy szerkezet,pl.tűzbe vetette az üzenetet, anél-
kül hogy elolvasta vol na; azátmegy ige átvitt értelemben (pl.a tiltakozás nyílt
lázadásba ment át);azátütő melléknév(pl.átütő siker);azátveszi a leckét/tan-
anyagot kifejezés;abalanszíroz ige;abánkódik valami fölött vonzat;abeállómel-
léknéviigenévcélhatározóialkalmazása,pl.a botrányt elkerülendő, nem folytat-
ták az előadást; abebeszél vkinek vmit ige;abehatárol ige;abehoz igeátvitt
értelműhasználata,pl.behozza a lemaradást/hátrányt/veszteséget;abelátja a
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hibáját kifejezés;avalaminek a keretein belül kifejezés;a benyomás főnév átvitt
értelemben,pl.vmi mély benyomást gyakorolt rá;abetart ige az ilyenkifejezé-
sekben:betartja a szavát/ígéretét, betartják az egyezséget/szokást;azúj rend-
szert/módszert/eljárást/szabályt vezet be kifejezések;abirtokában ragosnévszó
azolyankifejezésekben,mintpl.a szükséges adatok birtokában megindítottuk a
hagyatéki eljárást;ablamál ige,ablamázs főnév;aburleszk szó[börleszk]ejté-
seésbörleszk írásmódja;stb.,stb.stb.

nyelvhelyességiproblémárólvanszóakkoris,amikorabeszélővagyahallgatóolyan
nyelvi formát vél helytelennek, amely anyelvművelés érvényesálláspontja szerint is
kifogástalan–azilyenformákhelytelenítéseegyén i  nye lv i  babonákra vezethető
vissza.

ígypl.előfordulapuristanyelvi ideológiákbefolyásaalattállókétnyelvűbeszé-
lőkkel,hogyegyvagytöbbnyelviváltozónakaztaváltozatát,amelynekamásik
nyelvükben is van megfelelője, helytelennek gondolják, s használatát kerülik.
példáulegyszlovákiskolábajáró,deválasztékosmagyarnyelvhasználatratörek-
vő fiatalember helytelennek vélte a kigyógyít, ill. kigyógyul igéket, s igyekezett
helyettükmindigameggyógyít, ill. meggyógyul (részleges)szinonimákathasznál-
ni,mivelúgygondolta,hogyakigyógyít,ill.kigyógyul aszlovákvyliečiť,ill.vyliečiť

sa tükörfordítása.

1.3.Tabuizáltnyelviformákhasználatábóladódóproblémák

a tabuizált nyelvi formák használatából adódó problémák közé mikrosz in ten az
európai társadalmakban, ígyamagyarban is,elsősorbana trágárszavakhasználata
tartozik–eztársadalmiszintűprobléma. Idetartoznakújabbanazún.„politikaikor-
rektség”-gelkapcsolatostabuisztikustiltásokis,amelyekafogyatékosságokkal,szexu-
ális devianciákkal, kisebbségi etnikumokkal stb. kapcsolatos szókincs egy részét,
továbbáanyelvbebelekódolódott„szexista”vonásokatérintik.atabuizáltformákhasz-
nálatanemfeltétlenülstílustalan,sőtlehetakárstílusosis,atabuszegéshatásanyel-
venkívüliviszonylatban,társadalmiszintenjelentkezik,inkábbviselkedési,mintnyelvi
vétségnekszámít.

a „politikai korrektség” értelmében nyelvi problémát jelenthet az olyan szavak
használata,mintpl.cigány, néger, süket, fogyatékos, kövér, buzi,mivela„politi-
kai korrektség” értelmében ezeket  a roma, fekete, sőt újabban afroamerikai,
siket, fogyatékkal élő, teltkarcsú vagytestsúlyproblémákkal küszködő, meleg sza-
vakkaljavallotthelyettesíteni.

azilyentiltásokkülönféle(nemnyelvi)ideológiákravezethetőkvissza.a„politikaikor-
rektségre”visszavezethetőnyelvhasználatinehézségekáltalábannemtekinthetőktár-
sadalmi szintű problémának, de tudatos problematizálásuk miatt lehetséges, hogy
azzáválnak.

atabuizálásnakmintproblémánakmakrosz in tű jelentkezésérepéldáklehetnek
anyelvválasztássalkapcsolatosproblémák,ugyanisakisebbséginyelvekhasználata
bizonyosszínterekenvoltaképpentabu jellegű tiltásaláesik.ezviszontvalódi társa-
dalmiprobléma,súlyosságárajólutalazatényis,hogyemberjogi,ésegyesországok-
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banbüntetőjogivonatkozásai isvannak,máshol jogszabályi támogatásnélkül,önké-
nyesen tiltják a kisebbségi nyelvek használatát. egy szlovákiaimagyar példa erdélyi
szerzőtől:

magyarmunkáspanaszolja,hogyamunkahelyensembeszélhetanyanyelvén.az
öccséveliskénytelenszlovákulbeszélni,mertkülönbenkirúgjákmindkettőjüket.
aneveelhallgatásátkérőpanaszosmondja:„Tegnapmegafasisztaszlovákbáb-
állambólismertmondássalförmedtekránkavillamoson,hogynaSlovenskupo
slovensky,vagyisSzlovákiábantessékszlovákulbeszélni.lassanmárodajutunk,
hogymárcsakodahazabeszélhetünkazanyanyelvünkön”–mondjaamátyus-
földidiószegről(pardon,Sládskovicovo10)pozsonybaingázókőműves.(Sylvester
lajos,Háromszék.)11

másfelőlvannakolyanhelyzetekis,amikoratöbbséginyelvhasználatalehethátrányos
abeszélőszámára,mégakkoris,haazállamhatalomazőoldalánáll.

ígypéldáulegymagyartöbbségűdél-szlovákiaifalubannagygondotokozna,ha
egymagyaranyanyelvűpolgármesterjelölt(csak)szlovákulkívánnakortesbeszé-
det tartani. Igaz, ebben a törekvésében az államhatalom teljes támogatását
élvezhetné,ezazonbanalighaakadályoznámegcsúfosválasztásibukását.

2.abeszédmegvalósulásánakzavaraittükrözőnyelviproblémák

anyelvijellegükszerintosztályozottnyelviproblémákmásodikalaptípusábananehéz-
ségabból adódik, hogyabeszélő–nyelvlélektani vagypatológiai okokból–egy, az
adottnyelvbenmeglévőnyelviformát„deviáns”módonhasználvagypedigolyannyel-
viformáthasznál,amelyazadottnyelvbennemlétezik,azazsemmilyennyelvváltozat-
ban,semmilyenbeszédhelyzetbennemnormatív.abeszédmegvalósulásánakzavarai
közt tarthatjuk számon a nyelvi lapszust is. ez a problématípus csak mikroszinten
jelentkezik.

abeszédmegvalósulásánakzavaraiköztérdemeskülönbségettenniaszerint,hogy
egészséges vagy beteg, ill. idős emberek nyelvhasználatában jelentkeznek-e. az
egészséges  emberek nyelvhasználatában jelentkező zavarok kétfélék lehetnek:
szűkebbértelembenvettmegakadásjelenségekésnyelvbotlások(tévesztések);alább
ezeketmégrövidenbemutatjuk.abetegségek ésazöregedés nyelvikövetkezmé-
nyeiáltalokozottnyelviproblémákróleddigkevesettudunk,úgyhogyezzelakérdéssel
dolgozatombannemfoglalkozom.Szinténnemkívánokfoglalkozniabeszédhibákkal,
amelyekannyibanéletkorhozkötöttek,hogyinkábbagyerek-ésazöregkorrajellemző-
ek,mintsemazemberiéletútközépsőszakaszára.apatológiáshátterűnyelviproblé-
mákmegoldásavalójábannemtartozikanyelvmenedzselőkhatáskörébe,mertalap-
vetőenorvosiproblémáról vanszó,ámmivelahétköznapibeszélőkezeket isnyelvi
problémánaktartják,nemlehetőketteljesenfigyelmenkívülhagyni.

2.1.megakadásjelenségek

amegakadásjelenségekolyannyelvhasználati jelenségek,amelyekmegtörika folya-
matosbeszédet,miközbentartalmáhoznemjárulnakhozzá(lásdpl. Gósy2002,2003;
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lanstyák2009b).Szűkebbértelembenvettmegakadásjelenségekpéldáulabeszéd-
tempó-lassulás; egyes hangok megnyújtása; nehézséget okozó szavak, kifejezések
tagolvaejtése; beszédszünetbeiktatása, amely lehetnémavagy jellel kitöltött; újra-
kezdés (a beszédfolyamatmegszakítása, néhányhang vagy egy, ill. több szómegis-
métlésevagykorrigálása).Tágabbértelembena2.1.alattemlítettbotlásokisameg-
akadásjelenségekközétartoznak(afentidefiníciónakmegfelelnek).

azalábbirövidszövegrészletben,amelyegyszociolingvisztikaiinterjúbólvaló(lásd
Sebők 2009, 188–189. p.,) a nyelvi problémaként normális körülmények közt nem
értelmezhetőlazításosjelenségekenkívültöbbmegakadásjelenségistalálható:

az, hogy az ilyenmegakadásjelenségeknyelvi problémaként jelentkeznek-e, beszéd-
helyzettőlfügg,sebbenszerepetjátszhatnakbizonyosmértékbenanyelviideológiák
is.Hétköznapihelyzetekbenamegakadásokáltalábannemokoznakproblémátsema
beszélőnek,semahallgatónak,sőtahallgatónakegybizonyosmennyiségűmegaka-
dásraegyenesenszükségevanahhoz,hogylegyenelegendőidejeaszövegmegérté-
sére. Formálisbeszédhelyzetekben,pl. egyállásinterjúbanamegakadások,hanagy
számbanjelentkeznek,ronthatjákabeszélőrőlahallgatóbankialakulóképet,különö-
senhaazanyelvi racionalizmus ideológiájaalapjánúgygondolja,hogymindenszö-
vegnekrendezettnekkelllennieahhoz,hogyjólbetöltsefunkcióját.

2.2.nyelvbotlások

anyelvbotlásokolyanalkalmilaghasználtnyelviformák,amelyeknemcsakahallgató,
hanemabeszélőszámáraisnormasértőek,mégpedignemcsakazadottbeszédhely-
zetben, hanem attól függetlenül is (vö. Gósy 2002, 2003; Huszár 2005; lanstyák
2009b).nyelvbotlásokanyelvirendszermindensíkjánjelentkeznek,ígypl.megkülön-
böztetünkhangtanibotlásokat, szótévesztéseket, rossz toldalékok,deviánsnyelvtani
szerkezetekhasználatátstb.nézzünkmegkételtérőtípusúpéldátnyelvinaplókból!12

azelőadásonazáltalunkkitöltöttmítoszkérdőívekellenőrzésérekerültsor,ami-
korazalábbinyelvimítoszhozértünk:Minden embernek – különösen pedig az
iskolázottaknak – erkölcsi köteles sé ge, hogy ápolja, védelmezze anyanyelvét,
ügyeljen épségére, tisztaságára. akijelentésbentalálhatóerkölcsi jelzőreatanár
úrúgyreagált,hogyszerinteazembererkölcsikötelességetöbbekközöttinkább
azlenne,hogyne hidegenedjen el acsaládtagjaitól.

Mos nem aszm nd m mostan jóvan most1 fölépíttek 
egy ag+//.2 valami erömüwet a keertbe (..)3 de (.)4 
aki viszont csak álmodozni tud ës ()5 és s1 nem tud 
cselekedni vagy nem tud t;t;teni1 érte semmit az z 
hiábo () S a faluba pedig (.)4 megin ()5 látom azt a ()5 
azt a1 terepet ahol a nagy álmoim megvalósuatnak ës 
a saát munkám is (.) Saát magam megvalósuatok a 
munkám által () Péddaul ()5 Ö MM Ö M6 talákozt m a 
+//.2 ugyi7 vannak itt barátoim (.) Ma <=már> ugyi7 
négy éve ismerem köt (.) Egyik haverom kiment (.) 
kesztet <!> <=elkezdett> kaszáni egy egy1 gyomos 

részt (.) 

1 ismétléses újrakezdés 
2 javításos újrakezdés 
3 közepesen hosszú be-
szédszünet 
4 rövid beszédszünet 
5 nagyon rövid 
beszédszünet 
6 habozás 
7 töltelékszó 
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apiaconhallom,hogykétidőshölgymagyarulbeszél,amirepozsonybanazértfel-
kapjaazemberafejét.azegyikhölgyarrólbeszélt,hogynemsokáraittadecem-
berésakarácsony.azüzletekbenismegjelennekmajdaszaloncukrok,aminekő
különösenörül,mertmáraligvárja,hogy„karácsonyikoalíciót”egyen–azaked-
vence.

azelsőesetbenabeszélőtudatábanegyszerreaktiválódottkétige,azelidegenedik és
azelhidegül,mivelmindkettőbeleillikakontextusba.akettővegyülésébőljöttlétrea
tényforma.amásodikesetbenkéthasonlóhangalakú,deeltérőjelentésűszó„kevere-
dett össze”, akollekció [kolekció] ésakoalíció, olymódon,hogyabeszélőazegyik
helyettamásikathasználta,azazhangzásihasonlóságonalapulólexémacserekövet-
kezettbe.amennyibenabeszélőnemismerteazegyikvagymásikszót,malapropiz-
musrólvoltszó,ezesetbenazonbanapéldanemanyelvbotlásokat,hanemanyelvi
hiányjelenségétillusztrálja(lásdalább,a3.1.alatt).

a nyelvbotlások közé sorolandók a kétnyelvű emberek beszédében jelentkező
a lka lmi  in te r fe renc ia je lenségek is, mindazok a tévesztések, amelyeket a
beszélőkmagukiskitudnakjavítani.példáulakövetkezőnaplóbejegyzésszerzője,aki
atörténetbenazegyikbeszélő,problémakéntéltemegatükörszóláshasználatát,dea
hallgatóisfölfigyeltazinterferenciajelenségre,saleírásbólúgytűnik,hogynegatívan
értékelte (anyelvmenedzselés-elméletszerintanyelvinormátólvaló,negatívanérté-
kelteltérésnyelviprobléma;lásdlanstyák2010,26.p.).

erikaarrólkérdezősködött,hogyansikerültvisszaalkalmazkodnomaziskolaikör-
nyezethez,vannak-ekomolyabbnehézségeim,aztánpedigkonkrétanarrólazórá-
rólkérdezett,amelyikreéppsiettem.énakérdéséreaztfeleltem,hogyazazóra
eléggéproblematikus,merthogynemértekazelőadásokbólsemmit,ésméghoz-
zátettemaszemléletességkedvéért,hogy:„az nekem olyan spanyol falu”. amikor
kimondtam,észrevettem,hogyerikafuránnézrám,denemtudtam,hogyholabaj,
gyorsanmegiskérdeztem,hogymosteztugyerosszulmondtam,mireőelmagya-
rázta,hogyezaszlovákbólfordítottšpanielska dedina,dehogyeztmagyarulnem
használják.Többszörisvisszakérdeztem,hogyténylegnemhasználják-eamagyar-
ban,mertnekemezmégmindignemvoltnyilvánvaló.aztánvégülisazzalgyőzött
megazerika, hogyezt nyugodtanbeleírhatomanyelvi naplómba is. akkormár
megértettem,hogyittnagyabaj,hamársajátmagamatsemtudomkijavítani.13

az írott nyelv vonatkozásában ide vehetjük a he l yes í rás i  tévesz téseket és az
e l í rásokat is,ahelyesírásitévesztésekközülazokat,amelyeknemabeszélőnyelv-
tudásbeli hiányosságaiból, hanem pl. pillanatnyi figyelmetlenségéből adódnak. a
helyesírásihibákelkövetéseszigorúanvévenemnyelviprobléma,ámalaikusbeszé-
lőkfeltétlenülannaktartják,márpedigkiindulópontunkszerintnyelviproblémaaz,amit
abeszélőkannaktartanak(lásdlanstyák2010,28–29.p.).Sőtalaikusbeszélőkszá-
mosvalódinyelviproblémátishelyesírásinaktartanak,különösenahangtani,sőtalak-
tani(!)jelenségekírásosrögzítésévelkapcsolatosakat.

azelírásramintnéhányemberszámáraeléggésúlyoskövetkezményekkeljáróprob-
lémárakivételesenakárpát-medencéntúlról,amesszichilébőlhozunkegyideipéldát:

menesztettékachileinemzetipénzverdevezetőjét,miutántöbbezerpénzérme
kerültúgyforgalomba,hogyazországnevehibásanszerepeltrajtuk.az50pesós
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érménchilehelyettchiieszerepel.azérmékmég2008-benkerültekapiacra,de
abakitmeglepőmódontavalyigsenkisemvetteészre.azegészországszámára
kínostévedésellenéreapénzérméketnemvonjákvissza,sőtértékükasokszo-
rosáraemelkedett,agyűjtőkpedigmintritkaságravadásznakazelfuseráltpén-
zekután.14

a nyelvbotlások többsége észrevétlen marad, vagy ha tudatosul is a beszélőben
és/vagyahallgatóban,nemokoznyelviproblémát.ahelyesírásibotlásokéselírások
jelentősrészeszinténészrevétlenmarad;amennyibenazelőbbidézetthírigaz,méga
nagyonexponálthelyekenmegjelenőhibákkaliselőfordulhat,hogyhosszúideigészre-
vétlenekmaradnak,annakellenére,hogysokember látjaaszöveget,amelybenelő-
fordulnak. a nyelvbotlások észrevétlenségét az is magyarázhatja, hogy valószínűleg
csakkevéssékapcsolódnakhozzájukmegbélyegzőnyelviideológiák.15

2.3.nyelvilapszus

nyelvi lapszusrólakkorbeszélünk,haabeszélőneképpennem juteszébeazáltala
amúgyismertnyelviforma.anyelvilapszusalkalmi,pillanatnyinyelvihiánynakistekint-
hető,silymódonanyelvihiányjelenségekköztisszámontartható(ezeketlásdalábba
3.1.alatt).akövetkezőpéldanyelvinaplóbólszármazik.

délutánfeléakonyhaablakábandohányoztam,édesanyámiskörülettemtevékeny-
kedettvalamit,ahúgompediganappalibanülta laptopjával,ésnagyonbelemé-
lyedtacsetelésbe.megiskérdeztüktőle,hogymiértvanannyiracsendben,mireő
gyorsanválaszolt,hogymagyarokkalír.nálunkacsaládbanezakifejezésamagyar-
országimagyarokat jelenti.azonnalmegértettük,hogyazértvancsendben,mivel
jobbanrákellkoncentrálniaanyelvhasználatára.majdegykisidőmúlvánsegítsé-
gértkiáltottáthozzánkakonyhába:„Kuni, hogy van az, tudod, amikor szoksz le,
nem cigizel sokáig és hiányzik?” énazonnalgondolkodnikezdtem,deédesanyám
gyorsabbvolt,ésegypercenbelülmegszületettamegoldás:elvonási tünetek,és
ekkormégnagybüszkeséggel tettehozzá,hogy „absťák”.mivelővolta legügye-
sebb,hiszennekijutotteszébeleghamarábbmindkétnyelvenakeresettszó.

anyelvilapszusmindigproblémátokoz,legalábbabeszélőnek,dezavarólehetahall-
gató számára is. az ilyen problémák viszont nem érződnek súlyosnak, ami szintén
összefügghetazzal,hogyvélhetőennemkapcsolódnakhozzájukazadottjelenségeket
megbélyegzőnyelviideológiák.Gyöngébbnyelvtudásesetébenkönnyebbenlétrejöna
nyelvilapszus,amiszinténaztmutatja,hogyanyelvilapszusnemválaszthatóeléle-
senazalábbtárgyaltnyelvihiányjelenségektől.

3.anyelvihiánybóladódónyelviproblémák

nyelvihiányonabeszélőknyelvtudásánakkülönfélehiányosságaitértjük.Haanyelvi
hiányabbóláll,hogyabeszélőegy-egyolyankonkrétnyelvielemetvagyformátnem
ismervagy ismerrosszul,amelyreazadottbeszédhelyzetbenéppenszükségevolna,
mikrosz in ten jönlétrenyelviprobléma.amintlátjuk,eza„hiány”egyarántjelenthe-
tiazadottnyelvielemvagyformanemismeretétéshiányosismeretét.makrosz in ten
akkor okoz a nyelvi hiány problémát, amikor a beszélő képtelen arra, hogy az adott
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beszédhelyzet követelményeinekmegfelelőenbeszéljen, ill. a hallgatómegértseazt,
amitnekiazobjektívenézveérthetőenbeszélőbeszédpartneremond,vagyisnem,ill.
hiányosan ismeri az adott beszédhelyzetben szokásszerűen használt nyelvváltozatot
vagynyelvet.amakroszinthezsorolhatjukanyelvikészségekhiányátis.

3.1.nyelvielemekésformákhiánya

mikrosz in ten anyelvihiányabbóladódik,hogyabeszélő,ill.ahallgatóaszükséges
nyelvi formátnem ismeri, rosszul ismeri vagy (abeszélőnek)nem jutéppeneszébe;
makrosz in ten pedigabból, hogyabeszélőa számáraazadott beszédhelyzetben
szükségesnyelvváltozatotvagynyelvetnemismeri,nemtudjahasználni,ill.ahallgató
nemértiazadotthelyzetbenszokásszerűenhasználtnyelvváltozatotvagynyelvet.16 a
nyelvihiánykiváltója lehetabeszédmegvalósulásávalkapcsolatosolyanzavaroknak
is, amelyekkel az előző pontban foglalkoztunk (megakadások, nyelvbotlások). nyelvi
hibákatelsősorbananyelv-, ill. nyelvváltozat-elsajátításésanyelv-, ill. nyelvváltozat-
felejtésfolyamánkövetnekelazemberek.

abeszélőkkülönfélenye lv i  s t ra tég iákat alkalmazhatnakanyelvihiányáthida-
lására,ill.elleplezésére,pl.acélszóhelyettannakhiperonimájáthasználják,körülírá-
sokatalkalmaznak,kódotváltanak(haerrevanlehetőség),nyelvenkívülieszközökhöz
folyamodnak(pl.mutogatás,rajzolás,hangutánzás),beszélgetőtársuktól,esetlegvala-
ki mástól segítséget kérnek. írásban történő kommunikáció esetében nemegyszer
lehetőségvanszótárakvagymássegédeszközökhasználatárais.

anyelvihiányrólviszonylagsokbejegyzésszólanyelvinaplókban.nézzünkmegket-
tőt!

Szintén a barátommal fordult elő, aki arrólmesélt, hogy ismerőse „terítő” lett.
(Győriesenterittő.)énmegavilágértnemértettem,miaz,akkormagyaráznikezd-
te,hogyhátáruterítő,akiárutterít.kb.félévigpolemizáltunkmégezen–énállí-
tottam,hogyamagyarbannincsilyenkifejezés,őpedig,hogyigen.aztánegyszer
elővettemazértelmezőkéziszótárat,ésmegdöbbenvetapasztaltam,hogy3.vagy
4. jelentése (a terítésnek)valóbanazáruterjesztés.bocsánatotkérteméselis-
mertemahibámat.

mindszentekünnepénvégiglátogattukakörnyezőtelepülésektemetőit,éskora
estehazatérveforróteaközbenbeszélgettünk.énaRozsnyóiHírlapotiskezembe
vettem,hogyátlapozom,ésinnenisaktuálisdolgokattudhatokmegavárosról,mire
feltűntegyismerősarcfényképeazújságban.mivelédesanyámtávolabbvolttőlem,
énkényelmességemmiattamellettemülőhúgomatkérdeztemazilletőkiléte,leg-
főképpenfoglalkozásafelől,mireahúgomígyválaszolt:„Tudod, Kuni, ő most az új
sírfelügyelő.” nemaKuni voltameglepő(mertmáregyideje,hogyezlettabece-
nevemotthon),hanemasírfelügyelő szó,amireénrögtönvisszaiskérdeztem,hogy
miaz,ésekkormárédesanyámszóltközbe,kijavítvaalmát,hogytemetőgondnok.
Szinte mindketten meglepődve néztünk édesanyánkra, hogy hogyan jutott neki
eszébeagondnok szó,aminálunksosemvolthasználatos.

anyelvihiányhozkapcsolódófontosfogalomanye lv i  h iba .anyelvihibaabeszélő
nyelvtudásbeli hiányosságának a megnyilvánulása; olyan nyelvi forma, amelyet a
beszélőnemcsupánalkalmilag,tévesztésképpenhasznál,hanemrendszeresen,mivel
nincs tudatábanannak,hogyaz illető formaazadottbeszélőközösségbenáltalában
vagyvalamelykontextushoz,beszédhelyzethezkötődőennemnormatív.

a nyelvi problémák típusai nyelvi jellegük szerint 37
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/2
, S

om
orja



errelehetnepéldaaföntebbemlítettkollekció – koalíció lexémacsere,amennyi-
benezakétszóvalamelyikéneknem ismerésemiatt jött létre;az ilyenokokra
visszavezethetőszócseréketmalapropizmusnaknevezzük.

egy további, egyértelmű példa amalapropizmusra annak a (szlovákul nem
tudó) csallóközi asszonynak az esete, ki elmesélte szomszédjának, hogy előző
napegynagyobbtelepülésenvolt,aholazáruházbanegyszép„zsumpát”vásárolt
magának. a történetben többször is használta az egyébként ’emésztőgödör’
jelentésű szlovákiaimagyar zsumpa szót ’pongyola’ jelentésben, nyilván azért,
mertösszekeverteaszlovákžupan ’pongyola’szóval.

azí ro t t  nye lv vonatkozásábanebbeacsoportbatartoznakahe l yes í rás i  h iány -
je lenségek és h ibák is; vagyis azok az esetek, amikor a beszélő problémája az,
hogyegyszótvagykifejezéstnemtudhelyesen leírni, ill.hibásan írja le (nem figyel-
metlenségből,hanemhelyesírásiismereteinekhiányosságamiatt).

SokproblémaokozójáváváltaHelyesírásikéziszótárazzal,hogyhibásanszere-
pelt benneaKárpát-medencei szóalak, kis kezdőbetűvel,kárpát-medencei for-
mában(Hksz.1988,318.p.).nyilvánezzelmagyarázható,hogyakiskezdőbetűs,
helytelenformaszámoskiadványbanmegjelent,többekközöttazénírásaimegy
részében is, miután a gondos szerkesztők kijavították helytelenre az általam
helyesenleírtszóalakot.

makrosz in ten nyelviproblémaaz,haabeszélővagyahallgatónemismeriaszá-
máraszükségesnyelvváltozatotvagynyelvet.kisebbségihelyzetbenazegyszerűbeszé-
lőkneksokhelyen(szinte)csakamindennapibeszéltnyelvhasználatáravanlehető-
ségük,ezértannyiraáltalános,hogyabeszélőke lső  nye lvük  s tandard változata-
itnemismerikeléggé,ezpedigbizonyosélethelyzetekbenastandardistanyelviideoló-
giaerőteljesérvényesülésemiatt gondotokozhat. a standardonbelül különösen jel-
lemző a fo rmál i s  s t í lusvá l tozatok gyöngébb ismerete vagy ismeretük hiánya.
Szintén jellemzőaszaknye lvek ismereténekhiánya.azembereknagy részesaját
szakmája anyanyelvű terminológiáját sem ismeri kellőképpen, mivel a szakmájukat
nemazanyanyelvükön tanulták; szinténkevésbé ismerikazemberekmásszakmák
szókincsét, amellyel pedig kapcsolatba kerülhetnek, pl. a hivatali nyelvet, az általuk
űzöttkedvtelésszókincsét,sportnyelvetstb.

azoknál az embereknél, akik olyan településeken élnek, ahol a k isebbség i
lakosság  e rős  többségben  van ,gyakorinyelviproblémaamásodnye lv  hét -
köznap i  reg isz te re inek elégtelenismerete,pontosabbanazalapvetőmásodnyel-
vi beszédkészség hiánya. a kisebbségi beszélők egy része egyáltalán nem ismeri a
közösségmásodnye lvé t , a többségi nyelvet (nemcsak nem beszéli, nem is érti),
vagycsakegészentöredékes ismereteivannakróla;ezatöbbségi részről jelentkező
nyelvinacionalistaéshomogenistanyelviideológiákmiattmégolyankorisgondotokoz-
hat,amikorabeszélőnekatöbbséginyelvrevalójábannincsnagyszüksége.

kétnyelvűségi helyzetben nyelvi probléma lehet a többségi nyelvűek számára a
k isebbség i  nye lv  i smeretének  h iánya is.azalábbipélda,amelynyelvinapló-
ból származik, némilegbizarr jellegeellenére jól illusztráljaanyelvi problémátmind
magyar,mindszlovákoldalról:

apostásnőugyanszlovákanyanyelvű,demártöbbmint20éveabaránél,amely
egymagyarlaktafalu,ígymindentmegértmagyarul,csakbeszélninincsbátorsá-
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gaafentemlítettokmiatt.apostáralátogatóöregekkel,akiknembeszélnekszlo-
vákul, úgy kommunikál, hogy az idősekmagyarul beszélnek, ő pedig szlovákul
válaszol.anagymamámezzelazelvárássalmentbeegynapapostára.köszönt,
ésmegkérdezte,amimiattjött,erreapostásnőmagyarulválaszoltneki.anagy-
mamámszámáraezannyiraváratlanvolt,hogyazthitte,szlovákulmondottvala-
mit,csakőnemértette.Háromszorkérdezettvissza,mirerájött,hogyapostásnő
magyarulbeszélt,ekkormármegértetteamondanivalóját.

Sajátosproblémaaze lső  nye lv  g lobá l i s  i smeretének ,akülönfélee lső  nye l -
v i  készségeknek a hiánya – ebbe a csomagba sorolhatók a nyelvvesztésből, ill.
nyelvcseréből adódó, a kisebbségi kétnyelvű közösségeket sújtó problémák,melyek
súlyosságátanacionalista,pluralistaésvernakularistanyelvi ideológiák isnövelik.a
nyelvinacionalistaideológiakisebbségiképviselőianyelvcserébensokszor„nyelváru-
lást”hajlamosaklátni,erkölcsikérdéskéntítélvemegaproblémát;apluralizmuskép-
viselőiszámárasajnálatostényegynyelveltűnése,mivelezcsökkentianyelviváltoza-
tosságot;avernakularizmuspedigveszteségkénttekintazadottközösségeredetinyel-
vénekelenyészésére.ugyaneztafolyamatota„győztes”nyelvbeszélőiáltalábanépp
ellenkezőlegítélikmeg:atöbbséginacionalizmusörülakisebbséginyelveltűnésének,
ahomogenizmuspedigkedvezőfejleménynektekintianyelviváltozatosságcsökkené-
sét.anyelvészekilyenesetbenáltalábanakisebbségiszemlélettelésideológiákkalvál-
lalnakinkábbközösséget,bárvannakkivételekis.

egynyelvűségiéskétnyelvűségikörülményekköztegyarántelőfordul,amaiglobali-
zálódó világban alighanem egyre gyakrabban, hogy a beszélőnek valamely idegen
nye lv re volnaszüksége,amelyetnemismer (pl.ahhoz,hogyegymunkakörtbetölt-
hessen).ezsúlyosegzisztenciálisproblémakéntjelentkezhetsokemberszámára.

3.2.nyelvikészségekhiánya

némilegmástípusú,deösszefüggőproblémátjelentazazeset,amikorabeszélőhíján
vanvalamilyen,számáraszükségeskonkrétnye lv i  készségnek ,pl.nehezenolvas,
írásbanügyetlenülfogalmazvagyegyáltalánnemtudazanyanyelvénírni;ezkisebbsé-
gihelyzetbeneléggyakoriazokbanazesetekben,amikorabeszélőkazanyanyelvüket
tantárgykéntsemtanultákaziskolában.kisebbségihelyzetbengyakranadódnakprob-
lémákafo rd í tás i  készség hiányából;ennekkialakításasajnosnemcéljaakisebb-
ségiiskolának,ezpedignagyhiba.

4.nyelvbelihiánybólésbizonytalanságbóladódónyelviproblémák

anegyedik–atöbbihezképestamagyarnyelvvonatkozásábanmarginális–típusban
abeszélőtakommunikációbanmagaanyelv,anyelvirendszergátolja,annakhiányos-
ságaiésbizonytalanságai.

H iány esetébenmikrosz in ten aproblémátazokozza,hogyanyelvirendszerben
nemtalálhatómegazanyelviforma,amelyreabeszélőneképpenszükségevolnavagy
ameglévőformavalamimiattabeszélőszámáranemmegfelelő.makrosz in ten a
probléma forrása az, hogy az adott nyelv eleve nem rendelkezik a beszélő számára
szükségesdialektussal(konkrétanstandardnyelvváltozattal)vagyregiszterrel(pl.írott
nyelvváltozatokkal vagy azon belül szaknyelvekkel, stílusváltozatokkal). a (magyaror-
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szági)magyarnyelvbőljelenlegnemhiányoznakolyanregiszterek,amelyekreabeszé-
lőknek szükségük volna, így azok semmilyen beszédhelyzetben nem kényszerülnek
nyelviokokbólkódváltásra.arégimagyarnyelvbenazonbanvoltilyenhiány(pl.aszak-
nyelviregisztereké),smaisvanszámosmásnyelvben.

anye lv i  b i zony ta lanság mindigmikrosz in ten jelentkezik;ilyenkorabeszé-
lőnek rendelkezésére áll a megfelelő nyelvi forma, csak annak státusza valamilyen
okból kifolyólag ambivalens; itt nem csupán a beszélő bizonytalanságáról van szó,
arról,hogyőnemismeripl.azérintettszóstílusértékétvagypontosjelentését,hanem
arról,hogyazadottszónakobjektíveisbizonytalan,ellentmondásosahasználata,így
nincs(még)kialakult,egyértelműstílusértéke,pl.azért,mertneologizmusrólvanszó
vagypedigolyanelemről,amelyéppaváltozásfolyamatábanvan.

4.1.eredendőproblémák

valószínű,hogymindenemberinyelvbenvannakaprótökéletlenségek,többértelműsé-
gek,bizonytalanságok, „gyengepontok”, vagyisamikrosz in tű nyelvbelihiánynyil-
vánvalóannyelviuniverzálé.ezekanyelvi racionalista ideológiaszámáramegmagya-
rázhatatlantökéletlenségekcsakritkánokoznakgondotabeszélőnek,ritkángátolják
ahatékonykommunikációt.17 logikailagisbelátható,hogyhaegy-egyilyentökéletlen-
ségmégissúlyosproblémákgyakoriforrásáváválna,akkoranyelvirendszerbőlnagyon
hamarkiküszöbölődne.

amagyarbanközismert,laikusbeszélőkáltalisgyakranészrevételezettpéldaaz
eredendőnyelvbelihiányraa(kifogástalan)felszólítómódú,határozóiigenéviés
-hat/-het képzős alakok hiánya az igék egy csoportjában, pl. csuklik, fénylik,
hanyatlik, ízlik, siklik, vedlik (*vedeljen, vedljen?, *vedelve, vedlve, *vedelhet,
vedlhet?).

egymásik ilyenproblémajelentéstani jellegű:afogalmazásbannemegyszer
gondotokozannakkifejezése,hogytöbbbirtokosnakegy-egybirtokavan(pl.min-
denkinekegy-egygyereke):haaztmondjuk,hogykivitték a játszótérre a gyerekü-
ket,ez aztisjelentheti,hogyegyközösgyereküketvittékki,akivitték a játszótér-
re a gyerekeiket pedigazt,hogymindegyikük(vagynémelyikük)egynéltöbbgye-
rekkelmentki.méghaavilágismeretalapjánegyértelmű is,hogymelyikértel-
mezésahelyes,amegfogalmazásfurcsalehet,lásdpl.boldoggá tettük a felesé-
günket vs.boldoggá tettük a feleségeinket.

azilyennyelvbeliproblémákleginkábbe lkerü lés i  s t ra tég iák alkalmazásávalold-
hatókmeg.

édesanyámkedvencsorozataabarátokközt.mindenestenézi.mikormegkér-
deztemtőle,hovámegy,aztmondta:megyek nézni a barátokat.–ajelenségszó-
kapcsolat-összevonás. a szándékolt közlés a „barátok közt-öt” lett volna, az
összevont,kiejtettalakpediga„barátokat”.véleményemszerintaz isközreját-
szott,hogytudta,énmegértemennyibőlis,hogymiaz,amitnéznifog,tehátez
valójábanlehet,hogynemisbotlásnakminősül,hanemtudatoskihagyásnak.

anyelvirendszerentúlanye lv i  d i skurzusokró l iselmondható,hogyeredendően
„tökéletlenek”,olyanértelemben,hogyazemberinyelveknemtesziklehetővéatelje-
senegyértelmű,pontosfogalmazást.ugyanakkorafogalmazásbólkiküszöbölhetetlen
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két-éstöbbértelműségeknagyrészecsakstrukturálisszempontból,„elméletileg”okoz
gondot,elsősorbanazoknakanyelvművelőknekéshíveiknek,akikaracionalistanyel-
vi ideológiabefolyásaalattállnak,ahétköznapibeszélőkakonkrétélethelyzetekben
ezeknagyrészétészresemveszik,salegritkábbesetekbenértikfélreakét-vagytöbb-
értelmű közléseket, mivel a hallottak vagy olvasottak értelmezésekor erőteljesen
támaszkodnakabeszédhelyzetreésavilágrólszerzettismereteikre.

4.2.nyelvtörténetikorszakhozköthetőproblémák

anyelvköztudomásúlagállandóváltozásbanvan;ezérthetővéteszi,hogyanyelvirend-
szerbenbármikorlétrejöhetnekéslétreisjönnekkisebb-nagyobbnyelvbelihiányossá-
gokésbizonytalanságok.ezek–hanagyonzavaróak,éssokembernekokoznakrend-
szeresengondot–anyelvbőlspontánnyelviváltozásokfolytánelőbb-utóbbkiküszöbö-
lődnek(ebbeaszervezettnyelvmenedzselésisbesegíthetpersze),deátmenetiideig–
amelyemberimércévelmérvenagyonhosszúislehet–sokembernekokozhatnakgon-
dot.márpusztánmagaanyelviváltozásis,amikoréppenfolyamatbanvan,bizonyta-
lanságotokozhatarégiésazújjelentés,stílusértékegymásmellettélésefolytán.

amaimagyarnyelvbőletekintetbenkétproblémacsomagotérdemesmegemlíte-
ni:azegyikbeaszemélytelenfogalmazássalkapcsolatosnehézségektartoznak,
a másik pedig a magázódással és a magázódó megszólításokkal kapcsolatos
problémák.azelőbbirőlkorábbiközleményembenírtam(lanstyák2010,43.p.).
amásikproblémalényege,hogynemlétezikstilisztikailagjelöletlenmagázóhar-
madikszemélyűnévmás (azön túlságosan formálisésegykicsitmesterkélt,a
maga viszontsokkontextusbannépiesennyersésemiattudvariatlan),miközben
más típusú megszólítás sem áll mindig a beszélő rendelkezésére („sofőr úr”,
„Kovácsné asszony”).egymásikprobléma,hogyabeszélőtöbbesszámúigeala-
kokathasználvakénytelenvagytegezővagymagázóformátválasztani(nézzetek
ide vagynézzenek ide),miközbennemritkaeset,hogyamegszólítottakegyrészé-
veltegező,másrészükkelmagázóviszonybanvan.egyfajtagyógyírtjelentezekre
aproblémákraategeződésszéleskörűterjedése,ezazonbanaproblémátmég
akkorsemszüntetnémegmaradéktalanul,haamagázódásteljesenkiszorulnaa
használatból,mivel ismeretlen embermegszólítása tegező viszony esetében is
gondotokoz(ahaver! ésehhezhasonlóknemmindenhelyzetbenfelelnekmeg).

4.3.neologizmusokkalkapcsolatosproblémák

anyelvbenújonnanmegjelenőnyelvi formákhasználatagondotokozhatabeszélők-
nek.egyrésztazért,mertneologizmusmivoltukmiattobjektíveisbizonytalanleheta
státuszuk,másrésztpedigazért,mertráadásulabeszélőknehezebbenistudnakutá-
nanéznia„helyes”használatnak,miveleneologizmusokegyrészétaszótárak,nyelv-
tanok,nyelvhasználatikézikönyvekmégnemtartalmazzák. (Sokszoréppbizonytalan
státuszukmiatt; a szótárak esetében erre aztmondják, hogymég „nem szótáréret-
tek”.)

azújszavaknakbizonytalanlehetadenota t í v  je lentése (milyentípusúérzés-
re,hangulatrahasználatospontosanafíling?;miakülönbségabankkártya ésa
hitelkártya közt?)vagyas t í lusér téke (pejoratív-e,ill.mikorpejoratívabiznisz?;
stilisztikailagjelöletlen-evagyjelöltaközgyógyellátott vagyakiosztmány?),sgon-
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dotokozhatasz inon imák  köz t i  vá lasz tás  is(laptop vagynotebook?,disc-
jockey, DJ vagylemezlovas?, adattár vagyadatbázis?).

problematikuslehettovábbáaneologizmusoktő tan i  be i l l eszkedése és
to lda léko lása (térerője vagytérereje?, ímélez vagy ímélezik?, szörföl vagy ször-
fözik?, partnerség vagypartnerság?).

különösen az idegen eredetű neologizmusok esetében gondot okozhat a
k ie j tésük ([laptop] vagy[leptop])és/vagyazírásmódjukis(cool vagykúl?).

másjellegűgondotokoznakaneologizmusokazzal,haabeszédpartnernem
ismer i , ill. nem ér t i vagy fé l reér t i őket (pl. aNincs egy bugyid? kérdést,
melybenabugyi szó’genothermtasak’jelentésbenszerepel),vagypedige l len -
szenvet váltanak ki belőle (mint pl. a konzervatív beszélők egy részéből sok
újabb„becézett”, játékosnyelviforma–bari ’barát’,tali ’találkozás’,marhapöri
vagymarhapöci ’marhapörkölt’,csiripöri ’csirkepörkölt’ésezekhezhasonlók).

aneologizmusokkalkapcsolatostermészetesproblémákhozhozzáadódnakanyelvmű-
velőielítélésésmegbélyegzéskövetkezményei.Tudvalevő,hogyanyelvművelőkzsige-
rigyanakvássalésidegenkedésselfogadjákazújnyelvifejleményeket,salegtöbbeset-
benmondvacsináltokokbólelutasítjákőket;avalódioklegtöbbszörakonzervativista,
aplatonista,aracionalista,ahomogenistaésastandardistanyelviideológiaérvénye-
sülése,melyekfényébenaneologizmusokmegjelenéserosszdolog;ezekhezjárulhat
mégidegeneredetűneologizmusesetébenapuristaideológiais.akonzervativistaide-
ológiaszerintahagyományosformaeredendőenjobb,azújraezértáltalában„nincsis
szükség”.aplatonistaideológiaameglévőformát„ahelyes”formánakláttatja,azúj
ezértnemaz,hiszenaszótárak,nyelvtanoksemtartalmazzák.aracionalistaideológi-
ánakmegfelelően„mindenszövegnekegyértelműnekkellenelennie”,aneologizmus
viszont,mivelmégnemmindenkiismeri,„értelmezésizavarokatokozhat”.ahomoge-
nista ideológia értelmében az új változatok „megbontják a nyelvi egységet”, „veszé-
lyeztetikanyelvi rendszerstabilitását”.astandardista ideológia fényébenazúj fejle-
ményekellenszól,hogyezekújmivoltukbólkövetkezőennemrészeiakodifikáltstan-
dardnak,„vagyishelytelenek”.Hapedigezenfelülmégidegeneredetűekis,akkora
puristaideológiaalapjánnegatívanbefolyásolják„amagyarnyelvfejlődését”,szókin-
csétvagygrammatikairendszerét„keverttéteszik”.

mivelaneologizmusokidővelvagystabilanbeépülnekanyelvirendszerbe,vagyel-
enyésznek,avelükkapcsolatos„objektív”problémákésbizonytalanságokegyidőután
megszűnnek; ezeket azonban rendszerint túlélik a nyelvművelői helytelenítések, bár
ezekjelentősrészeisidővelenyhülvagyelistűnik.mindezaztmutatja,hogyvalójában
a neologizmusokkal kapcsolatos problémák is a nyelvtörténeti korszakhoz köthető
problémákközétartoznak,csaksajátosjellegükmiattérdemesőketkülönszámontar-
tani.

Összegzés

dolgozatombananyelviproblémákatnyelvijellegükalapjántipizáltam,srövidenjelle-
meztemazegyestípusokatésaltípusokat.atípusokésaltípusokillusztrálásáraszol-
gáló példákat javarészt a nyelvművelő irodalomból és az empirikus kutatások során
összegyűltanyagból(konkrétannyelvinaplókból)vettem.Fontosfeladatomnaktartot-
tam,hogy–aholcsaklehetett–utaljakakülönfélenyelviideológiákszerepéreaprob-
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lémák létrejöttében, ill. fennmaradásában. az osztályozás alapjául szolgáló négy fő
típusnemválikelélesenegymástól,vannakköztükkisebbátfedődések,átmenetekis.
anyelviproblémáktipizálásaaztacéltszolgálja,hogyaproblémákkezelésében(ezen
belülmegoldásában) ne kelljen külön stratégiákat kidolgozni és alkalmazniminden
egyeskonkrétnyelviproblémára,hanemelegendőlegyenazegyestípusokkezelésére
vonatkozó stratégiákkal operálni. a nyelvi problémakezelés stratégiáit egy különálló
írásbanszeretnémbemutatni.
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ISTvánlanSTyák
TheTypesoflanguageproblemsaccordingtotheirlinguisticcharacter

The paper deals with typologizing of language problems, according to their
linguisticcharacter.Theexamplesof typesandsubtypesmostlycomefromthe
literatureonlanguagecultivationandfromempiricalresearch(languagediaries
containing descriptions of various speech events). The author puts great
emphasisonidentifyingthelanguageideologies,whichplayavitalroleintherise
oflanguageproblems,aswellastheirpreservation.Thetypologyisbasedonfour
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important problem types: 1. language problems arising from the inadequate
contextoflanguageuse;2.languageproblemsarisingfromusinglanguageina
deviant way; 3. language problems originating in language deficiencies of the
speakers;4. languageproblems,whichare theconsequenceofdeficiencies in
thelanguagesystemitself.Thesemaintypesarenotstrictlyseparatedfromeach
other,theirbordersaresometimesblurred.
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bevezetés

Iskolaitörténelemtanulmányainkból,történelmiregényekből,filmekbőltudjuk,hogya
néhaiuralkodókatisfelettébbfoglalkoztatta,hogyanállaszénájuk,milyenesélyekkel
rendelkeznekegy-egyfontoseseményvégeredményétilletően.Sazért,hogyeztmeg-
tudják, körülvettékmagukat –mai nyelven szólva– szakemberekkel: többek között
sámánokkal, papokkal, jósokkal, akik néha bizony egy fejjel rövidebben végezték.
Természetesenazzalistisztábanvoltakezekazuralkodók,hogylétezikvalamiféleköz-
hangulat(aminemvoltazonosamaiközvéleménnyel),sennekkifürkészéseérdeké-
benelőfordult, hogy álruhábaöltözve elvegyültek alattvalóik között (bár elterjedtebb
módszervolt,hogykémeketküldtekanépközé),mégakkor is,haazőstátusukés
hatalmuknemanépakaratátólfüggött.

a modern társadalmakban, ahol az uralkodó politikai elitet demokratikus parla-
mentiválasztásokonanépválasztjameg,apolitikaiszubjektumokmoderneszközök
segítségével próbáljákmegtudni, mekkora esélyük van a hatalomért folyó harcban.
ezekegyikközismertformájaaközvélemény-kutatás.

aközvéleményamoderntársadalomterméke.magaafogaloma19.századmáso-
dikfelébenkerülbeatársadalomtudományvérkeringésébe.amainapigvitáktárgyát
képezi,hogyaközvéleménymint jelenségpozitívnakvagynegatívnakminősíthető-e,
sőtaközvéleménylétezéséttaglalódiszkusszióksemzárultakmégle.azutóbbiaka
neves francia szociológus,pierrebourdieu1973-banmegjelenta közvéleménynem
létezikcíműtanulmányánakköszönhetőenlángoltakfel,akiaztazálláspontotképvi-
selte, hogy nincs objektív módon létező, autonóm közvélemény, csak közvélemény-
kutatásokvannak, sezekhozzák létreazta jelenséget,amitközvéleménynekneve-
zünk.azellentáborszerintaközvéleménynemakutatásokterméke,hanemolyanléte-
ző jelenség, amely tudományosmódszerekkel és eszközökkelmérhető, s a közvéle-
mény-kutatáséppegyilyeneszköz.írásombannemállszándékombanezzelavitával
foglalkozni,csupánazértemlítettem,svázoltamfelnagyontömörenakétszembenál-

lampl ZSuZSanna

arejtőzködésmisztériuma,
avagyadalékokazmkpésamost-Híd

választásieredményéhez

ZSuZSannalampl 316.653
ThemysteryofHiding:datatotheelection’soutcomeforSmk 32.019.5
(partyoftheHungariancoalition)andmost-Híd 324:342.53(437.6)”2010”

329(=511.141)(437.6)

keywords:publicopinionresearch.Ignoranceofpluralism.Thespiralofsilence.
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48 lampl Zsuzsanna

lómegközelítést,mertezeknemcsupánaközvéleményre,hanemérthetőmódona
közvélemény-kutatásra is vonatkoznak, s a közvélemény-kutatás mint tevékenység
irántiattitűdöketisjelentősmértékbenbefolyásolják.alapvetőleginnenerednekaköz-
vélemény-kutatásokróllétezőnegatívvélekedések,azirántuktápláltbizalmatlanságtól
egészenamegrögzötthitig,hogyezafajtakutatómunkamindenfélemanipulációtáp-
talaja.mindezgyakranaközvélemény-kutatókraisátterjed,sezértvanaz,hogysokan
–elsősorbanazeredményeikkelelégedetlenpolitikusok,egyesújságírók,deelőfordul,
hogymég a társadalomtudománymás területétművelő kollégák is – bizalmatlanok
velük szemben, sőt azzal vádolják őket, hogy megvásárolhatók, pénzért hajlandók
manipulálniaközvélemény-kutatásfolyamatátésavégeredményeket.

e helyen ezekkel a nézetekkel sem áll szándékomban vitába szállni. nemcsak
azért,mertugyanúgy,mintbármely területen,ebbenaszakmában is lehetnekdilet-
tánsokésszélhámosok(ámakiőketválasztja,nemisérdemel jobbat),hanemfőleg
azért, mert nemmindig szükséges és nemmindig érdemes vitatkozni. írásom első
részébeninkábbakövetkezőkérdésekrefókuszálok:1.mitőltekinthetőtudományos-
nakegyközvélemény-kutatás,2.kinekszólésmireszolgálaközvélemény-kutatás,3.
mennyiretekinthetők„jóslatnak”egyközvélemény-kutatáseredményei.

írásommásodikrészébena2010-esszlovákiaiparlamentiválasztásokatmegelőző
közvélemény-kutatásokeredményeitelemzem,különöstekintettelazmkpésamost-
Hídválasztásipreferenciáira.Helyesnekbizonyultakabecslések?végezetülaharma-
dik részben felvázolom az mkp és a most-Híd választási preferenciái és választási
eredményeieltéréséneknéhánylehetségesokát.

1.atudományosalapokonnyugvóközvélemény-kutatás
nem minden arany, ami fénylik, s nem minden közvélemény-kutatás, amit annak
neveznek.legalábbisnemtudományosközvélemény-kutatás.vagyis ilyenesetekben
máraközvélemény-kutatásmegnevezéshasználataismegtévesztő.példáulnemköz-
vélemény-kutatás,haabillaelőttkérdőívköteggelfelszerelkezvetudakoljukavevőktől,
szerintükmikor fog felbomlani az éppmabeiktatott új kormány. a napilapokbanés
egyéb sajtótermékekben, valamint azok online változataiban „közvélemény-kutatás”
címmelszereplőbármilyentípusúkérdéseksemközvélemény-kutatások.nemazért,
mertrosszakakérdések,nemazért,mertnemkérdeznekmegelegendőembert(bár
mindkéthibafennállhat),hanemazért,mertaztkérdezikmeg,akiéppaznapvásárol,
amásikesetbenpedigaznyilvánítvéleményt,akinekkedvevanhozzá.vagyisaválasz-
adásesetleges.azilyenvéleménytudakozódáshelyeselnevezése„ankét”.

az első tudományos közvélemény-kutatást George Gallup végezte 1936-ban az
egyesültállamokban.azelnökválasztásrakészülvekidolgozottegyolyanmódszert,amely
avéletlenszerűségenalapult, samelyneksegítségévelúgy tudtakiválasztaniazösszes
szavazóközülazta3000válaszadót,akitténylegesenmegkérdeztek,hogyennekacso-
portnak az összetétele bizonyos paramétereiben pontosan tükrözte az egész szavazói
népesség ezekre a paraméterekre vonatkozó összetételét. vagyis reprezentatív mintát
alkotott,sennekköszönhetőenaközvélemény-kutatáseredményeimegegyeztekaválasz-
tásokeredményeivel.ugyanakkorésugyanottaliterarydigestcíműfolyóiratisszétküldött
10milliókérdőívet.csaknem2ésfélmilliókérdőívérkezettvissza,tehátlényegesentöbb,
mintGallupesetében,aliterarydigestbecslésemégishelytelenvolt:aválasztásokered-
ményénekpontosanafordítottjátjelezte.ennekahibásmintavételvoltazoka.Fó
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a tudományos közvélemény-kutatás egyik alapvető ismérve azóta is amegfelelő
mintavétel.

Továbbifontostényező,hogyaközvélemény-kutatások–mintazalkalmazotttársa-
dalomtudományi kutatások egyik fajtája – sosem nyújtanak 100 százalékos érvényű
eredményeket. egészegyszerűenazért nem,mert a társadalmi jelenségek lényegéből
adódóanez lehetetlen.aközvélemény-kutatásokáltalában95százalékosmegbízható-
sággalkészülnek.deezmégnemminden.Hapéldáulamegkérdezettek19százaléka
válaszolja,hogyazXypártraszavazna,akkornemhazudunk,haaztmondjuk,hogyennek
aválasznak95százalékosamegbízhatósága,deaztistudnunkkell,hogyeza19%nem
teljesenpontosadat.azt,hogymennyirepontos,ésmilyenintervallumbanérvényes,az
ún.standardhiba(másszóvalhibahatár)értékeadjameg,amelyetmégamintavételelőtt
kikellszámítani.Hapéldáulastandardhibaértéke1,3%,akkorelmondható,hogyazXy
pártra19%+/-1,3%szavazna, vagyisazún.konfidencia-intervallum17,7%és20,3%
közöttmozog.amennyibenazXypártraaválasztásokonszavazókarányabeleesikebbe
azintervallumba(például18,8%),akkorabecsléshelyesvolt.

a tudományos közvélemény-kutatás további jellemzőiről is lehetnemég beszélni,
ámazokazismertetettkritériumokkalellentétbenaszövegmásodikrészénekmegér-
téséhezkevésbéfontosak,ígynemtérekkirájuk.Sakkormostlássukröviden,kinek
szólnakaközvélemény-kutatások,micéltszolgálnakésmitláttatnak.aháromkérdés
szorosanösszefügg.

a Fórumkisebbségkutató Intézetmegbízásából 2001 óta készítek közvélemény-
kutatásokat. Összeszámoltam, hogy ez alatt az idő alatt 13 közvélemény-kutatást
végeztünk,sennekköszönhetőenafentebbemlítettkérdésekreadottválaszoktekin-
tetében is bőséges tapasztalatra tettem szert. most csak a lényeget emelem ki. a
válaszarraakétkérdésre,hogykinekszólnakaközvélemény-kutatásokésmirejók,
alapvetőenattólfügg,hogykinektesszükfelezeketakérdéseket(perszeezeknema
felmérés részeként hangzanak el, hanem többnyire magánbeszélgetéseken, vagy a
médiából származnak a válaszok, de semmiképp sem reprezentatív vélemények).
olyanbeszélgetőtársak,akiknem társadalomtudománnyal vagypolitikával foglalkoz-
nak,általábanaztszoktákmondani,hogyaközvélemény-kutatásapolitikusoknakszól,
mertelsősorbanőkakarják tudni,hogyanviszonyulnakhozzájukaválasztópolgárok.
deazilyenfelmérésekazokszámáraishasznosak,akikugyannem„hivatásból”űzik
apolitikát,ámvalamilyenszintenfoglalkoztatjaőket,éstájékozottakakarnaklennia
pártokesélyeitilletően.aztviszontmégsenkitőlsemhallottam,hogyaközvélemény-
kutatásúgyáltalábanaválasztóknak,skonkrétabbanazadottbeszélgetőtársnakszól-
na,amiarraengedkövetkeztetni,hogyaztgondolják,afelmérésekeredményeinem
befolyásolják őket választási döntéseikben.mi az újságírók véleménye? Szerintük a
közvélemény-kutatásmindenkinekszól:apolitikusoknak,amédiaközönségének,de
azújságíróknak,vagyisamédiatartalmakelőállítóinak is.apolitikusokszámáraegy-
fajtatükrötjelent,aközönségnekinformációt,amédiánakpedigfeldolgozandóésköz-
lendő/sugározandó anyagot. a politikusok véleményei a legérdekesebbek: általában
lefitymálják a közvélemény-kutatásokat.nyilatkozataik kulcsszavaamegbízhatatlan-
ság: a felmérések nemmegbízhatók, az ő pártjukat senki sem tudjamegbízhatóan
mérni, a választópolgárokkörébenszerzett személyes tapasztalataik sokkalmegbíz-
hatóbbak,mielőttazeredményekrőlnyilatkoznának,megkellnézniük,kicsináltaafel-
méréststb.azelmúltnégyévlegelmarasztalóbbvéleményeegyértelműenazvolt,hogy
afelmérésekolyanok,mintanőialsónemű.1 deaz iselgondolkodtatott,amikorköz-
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vetlenülaválasztásokelőttegypolitikusaztmondta,hogynekiésapártjánaksemmi
szükségeaközvélemény-kutatásra.azaválasztóknakszól,hogytudják,kitkellválasz-
tani(amainapignemteljesenértem,mitakartezzelmondani).

kutatókéntúgy látom,hogyaközvélemény-kutatáselsősorbanannakszól,akimeg-
rendeli.ellenkezőesetbenmiértköltenepénztvalamire,amirenincsszüksége?Snem
titok,hogy választási időszakbanapolitikaipártoka leggyakoribbmegrendelők. Igazuk
van,mertegyjóközvélemény-kutatásfelettébbhasznoslehet.abbanrejlikahaszna,hogy

1.segítmegismerniaválasztópolgárokat;
2.segítbemérniegymeghatározottidőszakbanapolitikaierőviszonyokat;
3.támpontokatnyújtaválasztásikampánymegtervezéséhez,levezetéséhez;
4.bemutatjaalakosságaktuálishangulatátafelmérésidőpontjában;
5. ellenőrző funkciója van: a megrendelő összevetheti saját, választópolgárokról

alkotottképétaválasztópolgárokválaszaialapjánkirajzolódómozaikkal.
egy jó közvélemény-kutatásból tehát nagyon sokatmeríthetnek a politikusok, de

igazábólcsakakkor,haértikazeredményeket.Úgytűnikazonban,hogynemmindig
értik,sebbenmáskutatókollégákvéleményeismegerősít.Önmagábanvéveeznem
lennebaj,hiszenegypolitikustólnemaztvárjukel,hogyaközvélemény-kutatáslegyen
aszakterülete(hacsakkorábbannemezvoltaszakmája).ebbenakutatókaszakem-
berek,sőkmindentszívesenelmagyaráznak.abajottkezdődik,hogyvannakolyan
politikusok, akik azt hiszik, hogy ehhez is értenek, s nincs szükségük segítségre,
tanácsra.azelsőhibátpedigottkövetikel,hogyaválasztókmegismerésétszolgáló
adatokbeható tanulmányozásahelyett (amennyiben ilyenek is szerepelneka felmé-
résben) a választási preferenciák mágikus százalékaira figyelnek, vagyis arra, hogy
mennyienválasztanákapártjukat.márpedigéppezekazokazadatok,amelyekalegin-
kább„pillanatnyi”érvényűek,hiszenaválasztásipreferenciákatársadalombanzajló
eseményektőlfüggőengyorsanváltozhatnak,ingadozhatnak.aválasztókmegismeré-
séreirányulóadatokviszontolyanmélyebbstruktúrákattükröznek,amelyeknehezeb-
benváltoznakmeg,tartósabbérvényűek,ezértsokkalinkábblehetrájuképíteni,mint
aválasztásipreferenciákra.

azelmondottakbólkövetkezik,hogyaharmadikkérdés–mennyiretekinthetőkelő-
rejelzésnek, jóslatnak a közvélemény-kutatások – rossz kérdés, ha arra gondolunk,
hogyaválasztásipreferenciákbólegyértelműenésmindigmeglehetjósolniaválasz-
tásokeredményét,tehátazt,hogyazegyespártokpontosanhányszázalékotkapnaka
választásokon.ezbizonyoshelyzetekbenelőfordulhat(példáulGallupemlítettközvéle-
mény-kutatásais ilyenvolt),denemeza jellemző,mertaközvélemény-kutatásnem
jóslás.Snemazértnemadhatpontoselőrejelzést,merttökéletlenmódszereatársa-
dalommegismerésének, hanem azért, mert a társadalmi történéseket lényegükből
eredőennem lehetmegjósolni, főlegnemhónapokkalelőre (azakutató,aki ennek
ellenkezőjétállítja,nemállaszakmamagaslatán).Hatehátvanegyolyanadat,mely
szerint az Xy pártot januárban 37 százalék választaná, akkor ez csakis erről szól,
semmi másról. Ha a következő hónapokban is van ilyen adatunk, akkor annyival
tudunktöbbet,hogylátjukaválasztásipreferenciákadottidőszakbanmutatkozóvál-
tozását.deezmégmindignemjogosítfelarra,hogyegyértelműkövetkeztetéseketvon-
junk le Xy párt választási eredményét illetően. Ha tehát a közvélemény-kutatást a
választásipreferenciákrakorlátozzuk,akkoregyértelműenkimondható,hogyajelenről
szól,nemajövőről(debizonyazsemkevés,haajelenrőlvannakmegbízhatóadata-
ink!).amennyibenviszontaválasztókviselkedésénekfentebbemlítettmélyebbstruk-
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túráiról is kérdezünk a felmérésben (például értékrendek, szimpátiák, csoportközi
viszonyokstb.),akkorezekből levonhatókbizonyostanulságok,amelyeknagymérték-
bensegíthetnekaválasztásipreferenciákésaválasztásieredményekmagyarázatánál.

akimegértiazelmondottakat,aztalánazt ismegérti,hogyegykutatómiértnem
kedveliaztakérdést,hogyhaegypártnakilyenésilyenválasztásipreferenciáivoltak,
akkorhogyan lehetaz,hogytöbben/kevesebbenszavaztakráaparlamentiválasztá-
sokon. Hát úgy, hogy a választási preferencia és a választási döntés két különböző
dolog.aválasztásipreferenciaaválasztópolgárokegyhipotetikusidőpontbantörténő
visszavonható,megváltoztathatószavazásánakbecslése,aválasztásidöntéspedigegy
konkrét, valós, nem visszavonható cselekedet eredménye. ez perszenem zárja ki a
közvélemény-kutatók arra irányuló törekvését, hogy minél pontosabb becslésekkel
szolgáljanak,hiszenalakosságválasztásipreferenciáirólcsakisőktudnakadatokkal
szolgálni.nélkülükapártok,amédiaésvalamennyiközvélemény-formálótényező,s
magaaközvéleményiscsakamegérzéseireésszemélyes,nemreprezentatívtapasz-
talatairatámaszkodhatna.

2.választásipreferenciákésválasztásieredmények2010-ben

az eddig elmondottak tükrében hasonlítsuk össze a választások előtti becsléseket a
választási eredményekkel. előbb nézzükmeg négy ügynökség, a Focus, amedian, az
mvkésapolisáltala2010márciusátóljúniusigterjedőidőszakbanmértválasztásipre-
ferenciákat.az1.ábránazmkp,a2.ábránamost-Hídválasztásipreferenciáiláthatók.

1. ábra. amagyar koalíció pártja választási preferenciái (forrás: http://spravy.prav-
d a . s k / p o l i t i c k e - p r i e s kumy - a g e n t u r - f o c u s -m e d i a n - a -mv k - f l 7 - / s k -
volby.asp?c=a100421_160242_sk-volby_p126%)

5,2 5,1

5,9

5,2

3,9

3,3

6

5,6
5,9 5,8

5,1

0

1

2

3

4

5

6

7

Március Április Május Június

Focus
Median
MVK
Polis

 

a rejtőzködés misztériuma... 51
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/2
, S

om
orja



2. ábra. amost-Híd választási preferenciái (forrás: http://spravy.pravda.sk/politicke-
prieskumy-agentur-focus-median-a-mvk-fl7-/sk-volby.asp?c=a100421_160242_sk-
volby_p12)

azmkpnégyügynökségáltalbecsültválasztásipreferenciái3,3%és6%között,amost-
Híd preferenciái 2,3% és 6,9% közöttmozogtak. júniusra vonatkozó adatokkal csak a
Focusésazmvkszolgált,azutóbbiügynökségadataiaválasztásoknapjárólszármaznak.
azmvktehátaválasztásoknapján5,6%-otmértazmkp-nak,és5,2%-otamost-Hídnak.

avizsgált időszakegészéttekintveazmkpválasztásipreferenciáiháromügynökség
szerintcsökkenőtendenciátmutattak(polis,median,mvk).ezzelszembenaFocusbecs-
léseistabilitásrólárulkodtak,májuskivételével,amikorhirtelenmegugrottazmkp-tválasz-
tókrészaránya.júniusbanviszontújravisszatértazeredeti,5,2százalékosszintre.

amost-Hídesetébenamedianamásikháromügynökséghezképestalacsonyabb,de
emelkedőválasztásipreferenciátmutatottki.ennéllényegesenmagasabbakvoltakapolis
általmértpreferenciák,deezekfokozatosancsökkentek.azmvkbecsléseiszerintapárt
egész időszakalattaparlamentiküszöbkörnyékénhelyezkedettel.aFocusapolishoz
hasonlóanelőbbmagasabbértékeketmért,majdáprilisbannagyzuhanáskövetkezettbe,
eztkövetőenviszontegyreinkábbfelfeléíveltekamost-Hídválasztásipreferenciái.

Összehasonlítvaakétpártválasztásipreferenciáinaktrendjeit,jólláthatóakétellen-
tétestendencia–acsökkenésazmkpésanövekedésamost-Hídesetében.

amint említettem, júniusra csupán az mvk-tól és a Focustól rendelkezünk adattal,
viszontcsakaFocusközölteastandardhibaértékét(1,5%).ezértaválasztásieredmé-
nyeketcsakaFocuslegutolsóbecsléséveltudomösszehasonlítani.Tehát:azmkpapar-
lamentiválasztásokon4,33%szavazatotkapott.aFocusbecslése5,2%volt,deastandard
hibávalszámolvaez3,7%–6,7%-oskonfidencia-intervallumnakfelelmeg.amost-Hídpár-
totazurnáhozjárulók8,1százalékaválasztotta.aFocusbecslése6,5%volt,ami5%–8%-
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oskonfidencia-intervallumotjelent.vagyisaFocusbecsléseiazmkp-tilletőenkorrektnek
tekinthetők,amost-Hídesetébenpedigszintén„súrolták”avalósághatárát.

aFórumkisebbségkutatóIntézetaválasztásiidőszakbanegyetlenközvélemény-kuta-
tástvégzett,mégpedig2010márciusában.azebbőlszármazóválasztásipreferenciáksze-
rinthamárciusbanlettekvolnaaparlamentiválasztások,azmkp5,1%-otkapottvolna,a
most-Híd 2,8%-ot. mivel a standard hiba 1,3% volt, az mkp szavazatainak aránya
3,8%–6,4%között,amost-Hídszavazatainakaránya1,5%–4,1%közöttmozgottvolna.Ha
tehátaparlamentiválasztásokmárciusban lettekvolna,sakétpártugyanaztazered-
ménytértevolnael,mintjúniusban,akkorazmkp-tilletőenaFórumbecsléseishelyesnek
bizonyult volna. amost-Híd pártra vonatkozó becslés azonban nem állta volnameg a
helyét.ehhezperszehozzákelltenni,hogyamost-HídnakaFórumnálmértválasztásipre-
ferenciáibannemjelentekmegaszlovákválasztópolgárokszavazatai.nemisjelenhettek
meg,mivelafelméréscsakadél-Szlovákiábanélőmagyarnépességetcéloztameg.

nézzünkegytovábbiösszehasonlítást.az1.táblázatbanaparlamentbebekerültpár-
tokválasztásieredményéthasonlítomösszeajúniusiválasztásipreferenciákkal.atáblá-
zat3.oszlopábanazonügynökségpreferenciájaszerepelelsőhelyen,amelyiklegközelebb
álltazadottpártválasztásieredményéhez.ezenkívülaFocuseredményeitmindenholfel-
tüntetem,mivel ezek a standard hiba ismeretében pontosabban értelmezhetők. Tehát
akkorismegjelennekatáblázatban,hanemezekaválasztásieredményhezlegközelebb
esőértékek,mintpéldáulazSdkÚ,aSmerésazSnSesetében.amost-Hídésazmkp
esetébenviszontmindháromrendelkezésreállóadatotfeltüntetem,hiszenazolvasótvaló-
színűlegéppezakétpártérdeklilegjobban.atáblázat4.oszlopábanaválasztásiered-
ményésalegutolsóválasztásipreferenciaközöttieltéréslátható.az5.oszlopbanaválasz-
tásieredményésaFocusáltalmértjúniusipreferenciakülönbségeszerepel.

1. táblázat. aválasztásieredményekésaválasztásipreferenciákösszehasonlítása(for-
rás:http://volby.sme.sk/c/5306992/ako-dopadli-volby-a-co-ukazovali-prieskumy.html)

Párt A párt 
választási 
eredménye 
(%) 

A választási eredményhez 
legközelebb es  júniusi 
preferencia (%) 

Eltérés 
(%) 

Eltérés 
Focus 
(%) 

KDH 8,5 9,2 (Focus) +0,7 +0,7 
Most-Híd 8,1 7,1 (Polis) 

6,5 (Focus) 
5,2 (MVK) 

-1 
-1,6 
-2,9 

 
-1,6 

SaS 12,1 12,4 (Focus) +0,3 +0,3 
SDKÚ 15,4 15,9 (Polis) 

12,1 (Focus) 
+0,5 
-3,3 

 
-3,3 

Smer 34,8 32,3 (MVK) 
29,5 (Focus) 

-2,5 
-5,3 

 
-5,3 

SNS 5,1 6,2 (MVK) 
7,7 (Focus) 

+1,1 
+2,6 

 
+2,6 

MKP 4,3 5 (Polis) 
5,2 (Focus) 
5,6 (MVK) 

+0,7 
+0,9 
+1,3 

 
+0,9 
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alegkisebbeltérésekazSaS-nálésakdH-nálmutatkoznak.amiakonfidencia-inter-
vallumotilleti,akdH,azSaSésazmkpesetébenaFocusbecsléseihelyesekésamost-
Hídesetébenisahatáronmozognak(aminteztmárfentebbemlítettem).azSdkÚ,azSnS,
sfőlegaSmeresetébenviszontakonfidencia-intervallumonkívülhelyezkednekel.mivel
a többi ügynökségmérésénél fennálló standard hiba értékét nem ismerjük, erről csak
annyitmondhatunkel,hogyapolisbecsléseipontosabbakazmvkbecsléseinél.amipedig
azmkp-tésamost-Hídatilleti,azmkp-tvalamennyiügynökségfelülértékelte,amost-Híd
pártotviszontvalamennyialulértékelte.perszehasonlótendenciafigyelhetőmegazSnS-
nél(felülértékelt)ésaSmernélis(alulértékelt).akikfigyeltékaparlamentiválasztásoknap-
jánatelevízióbanaválasztásistúdiókat,biztosanemlékeznekrá,hogyazmvkexitpollja
(a választásoknapján zajlóközvélemény-kutatás)eredményeit ésa végleges választási
eredményeketösszehasonlítvaaműsorvezetőmegkérdezteazügynökség igazgatójától,
mivelmagyarázzaeztazeltérést.őa„skrytývolič”-ra,azazrejtettszavazórahivatkozott.
valóbanlétezhetilyesmi?miez,pontosabbankiaz?vagyezekinkábbelterelőmanőverek,
hogya közvélemény-kutatónaknekelljenbevallania tévedését?azmkpésamost-Híd
választásieredményeismagyarázhatóugyanezzelajelenséggel?

3.ahallgatásspirálja
aszakirodalomazokataválasztókattekintirejtett(látens)szavazóknak,akikvalamilyen
oknálfogvaaközvélemény-kutatásnálnemvalljákbe,hogykireszavaznának.aszavazó-
helyiségben,aparavánmögöttegyedülállvaazonbanmármerikvállalniaválasztásukat.
ennekarejtőzködésnekazazoka,hogyúgygondolják,egyedülvannakavéleményükkel,
ésattóltartanak,hogyhaeztnyilvánosanisvállalnák,akkortársadalmilagelszigetelőd-
nének.eztafolyamatotírjaleahallgatásspiráljaelnevezésűelmélet(noelle-neumann
1993),valamintapluralizmusignoranciájaelmélet(Fischer2001).ahallgatásspirálja
azt jelenti,hogyminélnagyobbnaktűnikegycsoportaközvélemény-kutatásokszerint,
annálinkábbvisszahúzódikakisebbnektűnőcsoport.ennekeredményeképpenakövet-
kezőközvélemény-kutatásnálanagyobbcsoportmégnagyobbnak,akisebbmégkisebb-
nekfoglátszani,sareáliserőviszonyokcsakaszavazófülkébenderülnekki.ezazelmé-
letugyanakkoraztisbizonyítja,hogyaközvélemény-kutatásnakközvélemény-konstruáló
erejeisvan,bárazelméletmegalkotója,elisabethnoelle-neumannszerintazelsődleges
„felelősség”amédiáé.ugyanisszerinteéppamédiaalakítkiegyképet,sazemberek
ennekalapjánfeltételezik,hogymelyikcsoportvantöbbségben.ennekafeltételezésük-
nek(is)megfelelőennyilvánítanakvéleménytaközvélemény-kutatássorán,afentiekben
leírtmódon.viszontennekaközvélemény-kutatásnakazeredményeiújfentamédián
keresztüljutnakelanyilvánossághoz.

apluralizmusignoranciájaelméletarrólszól,hogyazemberekkülönféleképpenérzé-
kelhetik a (politikai) véleményük alapján kialakult helyzetüket. például van két párt és
mindkétpártnakvannakszimpatizánsai.az,hogymelyiktábornagyobb,csakaválasztási
eredményekbőlderülki,demáraválasztásokatmegelőzőenismindkéttábornakvanvéle-
ménye,érzésearról,hogyőkkisebbségetvagytöbbségetalkotnak-e.négyhelyzetlehet-
séges.azelsőareálispercepció,amiazt jelenti,hogymindkét táborhelyesenészlelia
saját helyzetét, vagyis a többség többséginek, a kisebbség kisebbséginek hiszimagát.
Tükörpercepciónaknevezzükaztahelyzetet,amikormindkétcsoport,tehátatöbbségés
akisebbségistöbbségnektartjamagát.Fordítottpercepciórólakkorbeszélünk,amikora
többségkisebbségnek,akisebbségviszonttöbbségnekhiszimagát.azutolsólehetőséga
párhuzamosalulbecslés,amikormindkéttáboraztgondolja,hogykisebbségetalkot.
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lehetséges,hogyamagyarszavazókisrejtőzködtek?azerreutalóegyiklehetséges
jel–természetesenaválasztásieredményekenkívül–abizonytalanválaszok(nem-
csaka„nemtudja”,„nemtudválaszolni”,hanemazösszes,tartalmilagbizonytalan-
ságrautalóválasz)magasrészaránya.ugyanisnemjellemző,hogyegyközvélemény-
kutatásnálazemberektömegesendirekthazudnak.Sokkalinkábbjellemző,hogyha
nemakarnak„színtvallani”,akkorabizonytalanságálcájátöltikmagukra.

a Fórum kisebbségkutató Intézet két utolsó közvélemény-kutatásának (2009
augusztusában800-asmintánés2010márciusában1022megkérdezettel)eredmé-
nyeitszemlélveelmondható,hogyaválasztásipreferenciákbanmegmutatkozóbizony-
talanságcsökkent,hiszen2009augusztusábanamegkérdezettek22százalékavála-
szolta,hogynemtudja,kireszavazna,2010márciusábanviszontmárcsakalig10szá-
zalékuk(2.táblázat).

2. táblázat. amkpésamost-HídválasztásipreferenciáiaFórumfelméréseialapján(%)
(forrás:mészáros2009,40.p.)

akimondottanakétpártotérintőmáskérdésekbenviszontmagasvoltabizonytalanok
részaránya.például2009augusztusábanarraakérdésre,hogymelyikazelvárásainak
leginkábbmegfelelőpárt,40%jelöltemegazmkp-t,20%amost-Hídat,s40%válaszol-
taazt,hogyegyiksem.arraakérdésre,hogymiértszavaznaazáltalaválasztottpártra,
23%válaszolt„nemtudom”-mal(mészáros2009,41.p.).perszeezaközvélemény-kuta-
tásnemaválasztásiidőszakbankészült,hanemkéthónappalamost-Hídmegalakulá-
saután,vagyisfeltételezhetjük,hogyeztanagymértékűbizonytalanságotazújhelyzet
szülte.Sebbőlarraiskövetkeztethetünk,hogyittmégszósincsrejtőzködésről,atöbb-
ségivagykisebbségiválasztóistátusérzékeléséről.2010márciusáraviszontnemszű-
nik,haneméppellenkezőlegtovábbraisfennállezabizonytalanság.ennekkétpéldája
láthatóa3.és4.táblázatban.ezekazadatokaztiselárulják,hogyaválaszadókközül
korántsemutasítottákelannyianamost-Hídpártot,mintaztazmkp51százalékosés
amost-Híd28százalékospreferenciájaalapjánfeltételezhettükvolna.

3. táblázat. jódöntésnektartja,hogyegyespolitikusokkiváltakazmkp-ból?(%)

4. táblázat. SzimpatikusÖnnekamost-Híd?(%)

 2009. augusztus* 2010. március 
MKP 49,4 50,7 
Most-Híd 23,2 28,1 
Nem tudja 22,1 9,4 
 

Igen 25 
Nem 43 
Nem tudja 32 
 

Igen, olyannyira, hogy szavaznék rá 30 
Szimpatikus, de nem szavaznék rá 18 
Nem szimpatikus 27 
Nem tudom 25 
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akétpártválasztásieredményébentehátszerepetjátszhatottaválasztókkorábbirejtőz-
ködése.Sennekhátterébenfelfedezhetőapluralizmusignoranciájánakésahallgatás
spiráljának mechanizmusa. vagyis a választópolgárok egy része – egész pontosan a
most-Hídválasztóinakegyrésze,hiszenhanemőkrejtőzködtekvolna,akkoraválasztá-
sokeredményeimindenbizonnyalfordítvaalakultakvolna–úgyérezte,hogyvalóspárt-
preferenciájával kisebbségben van, s ezért nem akart vele nyilvánosan előhozakodni.
Igenám,csakhogyamediantkivéveatöbbiügynökségelőrejelzéseszerintmindkétpárt-
nakvoltesélyebejutniaparlamentbe,hiszenazmkp-nak5–6százalékot,amost-Hídnak
5–6,9százalékotjeleztek.nemvoltköztükakkorakülönbség,amibőlaválasztókegyér-
telműenarrakövetkeztethettekvolna,hogyamost-Híd rosszabbuláll,hogyeza tábor
alkotkisebbséget.Sőt,avizsgáltidőszaktendenciájátkövetveépphogyjobbanállt,mint
azmkp.perszeaválasztók(márakikfigyeltékezeketazadatokat)2 amédiánkeresztül
nema preferenciák alakulásának trendjével szembesültek, hanemaz épp legfrissebb
preferenciákkal,sezekalapján–legalábbismájusvégéig,amikornyilvánosságrakerül-
tekaFórummárciusieredményei–nagyjábólkiegyensúlyozottnakláthattákakétpárt
versengését.akkorhátmiértérezhettékmégisamost-Hídszimpatizánsai,hogykisebb-
ségbenvannak?véleményemszerintitttöbbtényezőegyütthatásajátszottaaszerepet.

amiazmkpésamost-Hídválasztásieredményeitilleti,nemazvoltameglepő,hogy
amost-Hídbejutottaparlamentbe,hanemaz,hogyazmkpnemjutottbe.ezaközvé-
lemény-kutatókatismeglepte,annakellenére,hogyamintaztbemutattam,aválasztá-
si preferenciák alapján erre a lehetőségre is lehetett számítani. a választások után
azonnalmegindultaka spekulációk,hogymi voltazokaazmkpsikertelenségének.
voltak,akikazárulómagyarokatokolták,dealegtöbbenakampányt.voltak,akikaz
mkpkampányát,másokamost-Hídkampányát,amiértlekörözte(elmondásukszerint
azutolsókéthétben)azmkpkampányát.3

akétpártkampányáról,azok tartalmi,vizuáliséskommunikációsaspektusairólegy
másiktanulmánytlehetneírni.mindkétkampányrólkülön-külön,deméginkábbakettő
kölcsönhatásáról.mostazonbancsakannyibanfoglalkozomakampánnyal–mégpedigaz
mkpkampányával,hiszenazeredményekazmkprovásáraalakultak–,amennyiahhoz
szükséges,hogyfelvázolhassamamost-Hídraszavazókrejtőzködéséneklehetségesokait.

azelsőtényező,amit figyelembekellvenni,akövetkező.azmkpannakellenére,
hogyelegendőilyenjellegűinformációvalrendelkezik,olyankampánytfolytatott,mint
aki nem ismeri a szlovákiai magyarokat, azaz a saját potenciális szavazótáborát.
minthaelfeledkezettvolnaarról,hogyaszlovákiaimagyaroknemzetiéspolitikaiérték-
rendtekintetébenheterogénnépességetalkotnak,akétfajtaértékrendösszefonódá-
sábólkeletkezőtípusokatnemisemlítve.azteljesenbiztos,hogyakampánynemerre
atudásraépített.Hogyegészenpontosanmibőlindultkiazmkp,aztigazábólcsaka
kampánystábtudhatja,deakampánytfigyelveakövetkezőháromlehetőségetlátom:

1.arraalapozott,hogyaszlovákiaimagyarokhomogénnépesség,vagyisgyakorla-
tilagmindegyformák,apolitikávalkapcsolatbanegyformaelvárásaikvannak,sezeket
azelvárásokategyedülazmkptudjafelvállalniésteljesíteni;

2. a szlovákiaimagyarok nem homogén népesség, de elég csak az egyik részét
megszólítani – az mkp bizonyára úgy gondolta, hogy ez a rész alkotja a szlovákiai
magyaroktöbbségét;

3.aszlovákiaimagyaroksokfélék,deazértmindmagyar,ezértapártazösszes
magyartmegakartaszólítani,súgygondolta,hogyezsikerülni fog függetlenülattól,
hogynemmindenmagyaregyforma.
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azt,hogyazmkpakampánysoránnemvettefigyelembeamagyarokheterogenitá-
sát,sezenbelülatöbbségvéleményét,akövetkezőnéhányadatisbizonyítja.

arraakérdésre,hogyaközeljövőttekintvemiaggasztjaleginkábbamegkérdezet-
teket,akövetkezőeredményeketkaptuk (5. táblázat).29 területből (ittcsakazelső
huszonkettőtsorolom fel)aszociális,egészségügyiésgazdaságihelyzetaggasztotta
őketalegjobban,akisebbségihelyzetcsakezekutánkövetkezett.

5. táblázat. aközeljövőttekintvemiaggasztjaÖntalegjobban?

egymásikkérdésbenazttudakoltuk,hogyafelsorolt19területtelmennyireelégedet-
tekamegkérdezettek(6.táblázat).

arraakérdésre,hogyajövendőkormánynakmelyproblémákatkellelsőkéntmegolda-
nia, a válaszadók72százalékaamunkanélküliséget,28 százalékuka gazdaságés
egészségügy helyzetét említette, 25 százalékuk a szlovákiai magyarok helyzetének
orvoslását.

amagyarországipolitikusokszlovákiaieseményekbevalóbeleszólásátillető,2009
augusztusábólszármazóvéleményeka7.táblázatbanláthatók.

1. A munkanélküliség 39% 
2. Az egészségügy, szociális gondoskodás helyzete 37% 
3. A szegénység 28% 
4. A gazdaság helyzete 19% 
5. A közbiztonság, b nözés, a lakosság biztonsága 16% 
6. A fiatalok helyzete 16% 
7. az életszínvonal 15% 
8. A szlovákiai magyarok helyzete 13% 
9. A magyar szül k szlovák iskolába járatják gyerekeiket 11% 
10. A szlovákiai magyarok számának csökkenése 10% 
11. A pályakezd k helyzete 10% 
12. A romák helyzete 9% 
13. A szlovák–magyar együttélés 9% 
14. Az id sek helyzete 7% 
15. Az asszimiláció 7% 
16. A jogbiztonság 6% 
17. A mez gazdaság 5% 
18. A szlovákok betelepedése a magyar falvakba 5% 
19. A környezetvédelem 4% 
20. A lakáshelyzet 4% 
21. A dél-szlovákiai úthálózat helyzete 3% 
22. A társadalmi közérzet 3% 
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6. táblázat. mennyireelégedettazalábbiterületekkel?

7. táblázat. milyenmértékbentartjahelyesnek,hogymagyarországbeleszóljonaszlo-
vákiaimagyarokatérintőkérdésekbe?

2010márciusábanamegkérdezettek79százalékaértettegyetazzal,hogyfontos,hogy
aszlovákiaimagyarpolitikusokjókapcsolatbanlegyenekamagyarországipolitikusokkal.
ugyanakkor55százalékukválaszolta,hogyegyetértazzal,hogyazanyanemzettelésa
magyarországi politikusokkal való kapcsolattartás csak addig fogadható el, amíg nem
sértiaszlovákokatésaszlovákpolitikusokat.45%nemértettezzelegyet.

végezetülaz,hogymelyikkormánykoalíciónakörültekvolnaalegjobbanaválasz-
adók,a8.táblázatbanlátható.

8. táblázat. afelsoroltakközülÖnmelyikkormánykoalíciónakörülnealegjobban?

Inkább elégedetlen Részben elégedetlen Inkább elégedett 
1. A jelenlegi 
kormánnyal 

1. Azzal, ahogyan a 
magyarországi 
politikusok kezelik a 
szlovák magyar 
viszonyt 

1. A munkájával 

2. A politikusokkal 
általában 

2. A szlovák–magyar 
viszonnyal Szlovákiában 

2. Az egészségi 
állapotával 

3. Az ország gazdasági 
helyzetével 

3. Az MKP-val 
 

3. Az emberi 
kapcsolatokkal a 
lakhelyén 

4. Szlovákia és 
Magyarország 
viszonyával 

4. A Most-Híd 
politikusaival 
 

4. Lakhelyén a 
szlovákok és magyarok 
együttélésével 

5. Az emberek 
életszínvonalával 

5. A jövedelmével 
 

5. Lakáskörülményeivel 

 6. Lakhelye fejl désével 
az utóbbi négy évben 

6. Családi életével 

 7. Az életkilátásaival  

 8. Az életszínvonalával  
 

Nem helyeslem, hogy beleszóljon 31 
Kommentálhatja az eseményeket 45 
Aktívan beleszólhat a szlovákiai 
magyarsággal kapcsolatos ügyekbe 

24 

 

SDKÚ, KDH, HZDS, MKP 38 
SDKÚ, KDH, HZDS, Most 27 
Smer, HZDS, SNS 1,6 
SDKU, Smer 3 
Smer, KDH, MKP 20 
Smer, Most, HZDS 6,8 
Smer, HZDS, MKP 3,4 
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a rejtőzködés misztériuma... 59

apárttöbbmegnyilvánulásábólisarralehetettkövetkeztetni,hogynemabbólindultki,
amit a szlovákiaimagyaroknak az adatok szerinti többsége a legfontosabbnak tart,
hanemabból,hogyönmagamitszeretne(eztviszontnemtudtahatékonyan„eladni”).
ebbőlkifolyólagsokválasztópolgárérezhetteazt,hogyazmkpszámáranemfontosaz
ővéleménye,samellett,hogyezegyreinkábbeltávolíthattaőketapárttól,aztisgon-
dolhatták,hogyvéleményükkelkisebbségbenvannak.Hiszenazmkpegészenakam-
pányvégéig(sőt,avégéna62:28-asaránypropagálásávalméginkább;errőlmégszó
lesz)többfélemódoniseztsugalltafeléjük.

ezzelegyidejűleghatottamásodiktényező.azmkpkampányanemaválasztások
előtt kezdődött, hanembugáréknak azmkp-ból való távozása, valamint amost-Híd
megalakulásaután.ennekakampánynakazegyik legfontosabbüzeneteaválasztó-
polgárszámáraelőszörazvolt,hogyvannakjómagyarésrosszmagyar(haegyáltalán
mégmagyarnaknevezhető)politikusok,dekésőbbmáraz,hogyvannakjómagyarés
rosszmagyarválasztópolgárok,sezekközülazelőbbiekazértelmes,felelősemberek.
Sezmárvalóbankomolyokarejtőzködésre.Hiszennagyonsokembernemszimplán
kisebbségivéleményűnekérezhettemagát,hanemarosszmagyarbélyegétésabuta,
felelőtlenemberbélyegétisrásütötték.Svajonkiszereti,hamegbélyegzik,skivállal-
janyilvánosaniseztabélyeget?arejtőzködőknekbiztosanvoltráokuk,hogynevál-
lalják.

végezetül a harmadik tényező. a fenti folyamatok zajlása közben május végén,
tehátcsaknemkéthónappalafelmérésutánjelentekmegaFórummárciusravonat-
kozóválasztásipreferenciái,amelyekszerintazmkp51százalékkalfölényesenveze-
tettamost-Híd28százalékávalszemben.amédiáhozeljuttatottanyagbankivolthang-
súlyozva s a megjelent hírekben is szerepelt, hogy ezek márciusi eredmények.
közvetlen a választások előtt azonban napvilágot látott4 az mkp hirdetése, amely
viszont a stabil választók preferenciáiból számított 62:28mkp ésmost-Híd „állást”
emeltekikisséködösítve,hogyeznemazösszesmegkérdezettpreferenciájaéstelje-
senelhagyvaaztafontostényt,hogyezazadatismárciusbólszármazik.ezekutána
most-Híd szimpatizánsainak egy része még inkább kisebbségként észlelhette saját
magát,sezméginkábbmegerősíthetteahallgatásspiráljánakmechanizmusát,amely-
bőlaztánaválasztásifülkemagánya„szabadítottaki”kiőket.

aközvélemény-kutatásokhatásávalkapcsolatbantovábbifontosjelenségaband-
vagon- (utánfutó-) effektus, amelyet a szociológia egyik nagy mestere, paul F.
lazarsfeld fedezett fel, amikor 1940-ben az amerikai elnökválasztással kapcsolatos
választóimagatartásokatvizsgálta.1944-benaThepeople’schoicecíműkönyvében
írtale,hogyaválasztókinkábbaztapártottámogatják,amelyneknagyobbazesélyea
győzelemre.Úgygondolom,hogyazmkpésamost-Hídválasztásieredményébeneza
jelenségnemjátszottszerepet,éppamáremlítettkiegyensúlyozottesélyekmiatt.Ha
viszontcsaka62:28-atvettékvolnafigyelembeaválasztópolgárok,akkorabandva-
gon-elméletértelmébenazmkp-tkellettvolnaméginkábbtámogatniuk.

ezeketasorokategyhónappalaválasztásokután,azaz2010.július12-énírom.az
elmúlthetekbenolyanvéleményekkel,politikusiéspolitológusimédianyilatkozatokkal
is találkoztam,hogyazmkppolitikusai túlbecsültékapárt választásiesélyeit, folya-
matosan10százalékrólbeszéltek,sezokoztaavesztüket.ugyanissokan,akikerede-
tilegazmkp-tválasztottákvolna,annaktudatában,hogyapártjukazőszavazatuknél-
kül isbejutaparlamentbe, inkábbamost-Hídraszavaztak.Haddkapjonesélyteza
pártis.
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60 lampl Zsuzsanna

kutatóként úgy gondolom, hogy előfordulhatott ilyesmi, de nem olyan mértékben,
hogybefolyásolhattavolnaakétpártválasztásieredményét.aközvélemény-kutatások
elméletébőlismertazajelenségis,amikora„vesztésreállás”mobilizáljaaválasztókat,
mégpedigolymódon,hogymégazokiselmennekszavazni,akikeredetilegnemakartak,
csakazért,hogyazőpártjuknagyobbtámogatástkapjon.akulcsszó:aSajáTpárt!Tehát
senkinemmegyelszavaznicsakazért,hogyegymásikpártottámogassonasajátjaellen,
főleghaezaz„ellenpárt”olyanszínekbenvanfeltüntetve,amilyenbenazmkptüntette
felamost-Hídat.ezegyszerűenellentmondajózanésznek.Shamégiseztteszik,akkor
ezaztjelenti,hogyazadottpártotnemellenpártkéntkezelik,hanemszimpatizálnakvele.
azelképzelhető,hogyamost-Hídesetébeniseztörtént,deakkorezújfentmegerősíti,
hogyezapárttöbbembernekvoltrokonszenves,5 mintazaválasztásipreferenciákból
kiderült.vagyisőkmegintcsakarejtőzködőszavazókkategóriájátszaporították.

jegyzetek
1. „afelmérésekbennembízom,szerintemolyanok,mintanőibugyi:egyszerilyenek,máskor

olyanok.”dušanČaplovičvoltkisebbségi ésemberijogokért,valaminteurópaiügyekértfele-
lősminiszterelnök-helyettesnyilatkozata.Új Szó,61.évf.(2008.november8.)259.sz.1.p.

2. a2010.márciusiadatokszerintaszlovákiaimagyarok27százalékátérdekliapolitika,35
százalékukatigenismegnemis,38százalékukatpedignemérdekli.aszlovákiaimagyar-
sággalkapcsolatoskérdésekirántennéljóvaltöbbenérdeklődnek:61százalékukatfoglal-
koztatja,25százalékukatnéhaigen,néhanem,11százalékukatnemnagyonfoglalkoztat-
ja,3százalékukatpedigegyáltalánnemfoglalkoztatjaaszlovákiaimagyarproblémakör.arra
akérdésre,hogymennyire figyelikaválasztásikampányt,akövetkezőválaszokatkaptuk:
12,3%naprakészenfigyelte,14,2%csakanekiszimpatikuspártkampányátfigyelte,39%
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hogynemlehetelkerülni”,28%-otnemérdekelteakampány,5%ignoráltaakampányt.

3. például: http://ujszo.com/napilap/kozelet/2010/06/14/villaminterju; http://ujszo.com/
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menyek-a-valasztasokrol;http://ujszo.com/napilap/kozelet/2010/06/14/villaminterju-0

4. Új Szó,63.évf.(2010.június5.)128.sz.15.p.
5. aszimpátiánkívülegyadatamegbízhatóságészleléséről:2010márciusábanazmkp-ta

megkérdezettek55százaléka,amost-Hídpártot46százalékuktartottamegbízhatónak.
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a rejtőzködés misztériuma... 61

ZSuZSannalampl
THe mySTeRy oF HIdInG: daTa To THe elecTIon’S ouTcome FoR Smk (paRTy oF THe

HunGaRIan coalITIon)and moST-Híd

Thefirstpartofthestudy looksforanswerstothefollowingquestions: (1)what
makesanopinionpollscientific,(2)forwhomisanopinionpollforandwhatisits
purpose, (3)how much can the results of an opinion poll be looked at as a
“prophecy”. Inthesecondpart, theauthoranalysesthepollsconductedbefore
the 2010 parliamentary elections, with a special emphasis on the electoral
preferencesoftheSmk(partyoftheHungariancoalition)andmost-Hídparties.
weretheestimatescorrect?Thethirdpartsketchesoutthepossiblereasonsof
thedifferencesbetweenpre-electionpollsandactualresultsforbothparties.
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„azemberéleteregényénekkompozíciójátcsakkésőnismerifel.”
(Peéry Rezső)

„életemmindenkésőbbimegpróbáltatása,szenvedéseés
megrázkódtatásaebbőlaháromadatbólkövetkezett:

Pozsonyban születtem,magyarnak születtem,ésolyanpolgári 
családból születtem,melyahumanitásésszabadelvűségiránti

tiszteletettermészetemmétette.”
(Peéry Rezső)

pozsonyban,magyarnak,polgáricsaládból

Száz éve, 1910. március 27-én született írónk publicisztikai munkáiból, emlékező
esszéiből egy végérvényesenelveszett világ, egy visszahozhatatlanul eltűnt városés
egy elveszni látszó személyiségeszmény, erősen háttérbe szoruló értékszemlélet
rekonstruálható, egészena finom részletekig.egy személyre szabott, különbejáratú
mítoszrészévéavatjapeéryakétvilágháborúköztipozsonyt,akárcsakmáraikassát,
krúdy a Felvidéket, és annyimásmiliőt, Faulkner az amerikai délt, smég hosszan
sorolhatnánkamagyarésvilágirodalmipéldákat.peérymártizennyolcéveskorikéz-
iratosnaplójábancsodálattaladózikproustíróimódszerének,aki„kilencvenoldaltíraz
emlékezésnek és a képzettársításnak [kiemelés tőlem – T. L.]bonyolultésszövevényes
folyamatáról,melyetegyínyenelolvadó,teábamártottsüteményidézfel”.1 pozsonynak
ezamítoszképzőszerepepeéryéletébenmindvégigmegmaradt. írásaiban jelképpé
nemesedikagyermekkoraegyrészénekszínteretadóbódéFerencútilegendáscsalá-
diházis:avilágellentétes,vagylegalábbisegymástóltávolesőpontjai,pólusai–ter-
mészetéscivilizáció,polgáriasultvárosilétformaésfalusijelleg,korszerűésanakro-

TóTH láSZló

adalékokpeéryRezsőélet-éspályakezdéséhez
bekezdések,közelítések,előszövegek

egyélettörténet-rekonstrukcióskísérlethez

láSZlóTóTH 82:929:821.511.141(437.6)
datatoRezsőpeéry’sbiographyandauthorship 821.511.141(437.6):929

070.42
929peéryRezső

379.831:061.2(=511.141)(437.6)
796.03

keywords: Hungarians in czechoslovakia 1918–1927. bratislava between the two world wars. Scouting,
scoutmovement.Hungarianscouts inczechoslovakiabetweenthetwowars.christianyouthmovements.
minorityliteratureandjournalism.



nisztikus,búcsúzásésérkezés,valóságoséstranszcendens,atársadalmiranglétrán
egymástólvastagfalakkalelválasztottosztályokésrétegekképviselői–simulnak,ez
utóbbiak amaguk felekezeti és etnikai-nemzetiségi tarkaságában egymáshoz peéry
gyermek-éskiskamaszkoránakebódéFerencútkörnyéki,két-háromutcávalbehatá-
rolhatóuniverzumában.

írónkönképének,azonosságtudatánakkövetkezősarkalatospontjátamagyarsága,
amagyarnyelvéskultúra reágyakorolt személyiség-és identitásképzőhatásaadja.
pedigjellegzetesközép-európaiéletút,sorsazövé;peéryapaiágoncsupánmásodik
generációsmagyarvolt:miutánanagyapjamég nemtudottmagyarul,amagyarnyelv
éskultúraanémetnekszületettsamagyartkomáromiközépiskolaitársaitóltanulgató
édesapja–akésőbbközmegbecsülésnekörvendőpozsonyiszülészorvosésvárosszé-
pítő,nemzetközihírűrózsanemesítőésfotográfusuradalmikovács-ivadék–választása
volt.(olyannyira,hogyamikoregyalkalommal,mégaz1880-asévekben,aprólicista-
ként magához hívatta szigorú tekintetű, német gimnáziumi igazgatója, michaelis
vilmos,ésanémetszármazásáraésanyanyelvérefigyelmeztette,sennekmegfelelő
magatartásraintetteőt,akülsőráhatásnakezazerélyesszándékacsakméginkább
megerősítettebenneanyelv-éskultúraváltáserőteljesszándékát.)2 írónkstuttgartisír-
jánafeliratmagyarul,peéryRezsőként,snemaRudolfnémetesalakváltozatbanőrzi
anevét(beteljesítvearokonsorsúnagypéldaképnek,máraiSándornakazemigráns-
sorssalkapcsolatosbaljóslatújövendölését:„acsákánykoppanéslehullnevedrőlaz
ékezet”3 –ékezethibásan:Rezsöként).atörténetfolytatása(befejezése?),hogyírónk
családja anémetországbanélő, 1952-benSopronbanmégmagyarnak született, de
tudtommal nyelvünketmár nem beszélő fiában visszatért a németséghez, a német
nyelvbe,kultúrába,ígyaz,hogypeéryaszemélyessorsát,emberi-íróimagatartásátoly-
annyiraelhatárolómódonmagyarnakszületett,acsaládtörténetmindösszekét-három
nemzedéknyi,ámannálfontosabbésjellemzőbbkitérőjevoltcsupán.deanyaiágona
magyarmellettaszlovákelemisjelenvoltebbenajellegzetesenközép-európaisors-
képletben,saz,hogyígycsaládjábanháromféle–német,magyarésszlovák–nemze-
tielemkeveredett,továbbáháromféletársadalmiosztály–anincstelencselédségés
munkásság,ahirtelenfelemelkedőésugyanilyenhirtelenlecsúszóúri-dzsentriközép-
osztály,valamintajómódbanélőműveltésatársadalmiéletbenközhasznúszerepet
betöltő polgárság – tapasztalati világa adódott össze, szintén a személyes sors és
magánmitológiaegyik,magatartásformát,világszemléletetadópillérénekszámított.

ezutóbbi–polgáriszármazása,polgárvolta,apolgársághozvalótartozása,polgá-
riélet-ésértékszemlélete–egybenmagánmitológiájánakharmadiktartópillére,jólle-
hetőmaga–édesapjauradalmikovács-ivadék,édesanyjanemesszármazék lévén–
polgárnakiscsupánmásodikgenerációsvolt.

mindehhez,aszármazásésacsaládikörnyezetmelletthozzávehetjükméganagy
hírű pozsonyi evangélikus líceumot, mint neveltetésének, világképe kialakulásának,
szocializációjánaklegfontosabb,életeszmény-formálóterepét,amelyhezazemberi-tár-
sadalmi és természeti környezet harmóniájára épülő cserkészélet ugyancsak egész
életreelegendőélményeket,tapasztalatokat,fogódzókatadott.acserkészéletafizikai
erőnlétetfejlesztőéletmódonkívülegyfelőlaz intenzívközösségiéletélményét jelen-
tetteazidőbenafiatalokszámára,fokozatosanelmélyítvetársadalom-ésközösségis-
meretüket,amelyekmelléavárosipolgárivadéklimbachercsemete–peéry–számá-
raatermészetsemmimáshoznemfoghatóélményétistársította.azőtermészetfelfo-
gása–márkoragyermek-,majdserdülőkorábanis–szintepanteisztikushúrokatzen-
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getmeg,azembertermészetbőlvétetettségétéstermészetbevetettségétagondvise-
lés legnagyobbajándékaként fogta föl, az Isten-természet a harmónia legmagasabb
fokátjelentetteszámára.Természetélményésszellemiébredésegybefonódásaater-
mészetésemberiszellemegybetartozásánaktudatát,hitéterősítettebenne,amioly-
kora legnagyobbmegrázkódtatásokés lelki traumákesetében isamenekülésútját
nyitottamegelőtte,smindenesetbenatermészethezfordulvalelkivigaszért,aföldi
nyomorúságokközülvalahányszoratermészetésakozmoszvégtelenjévelvalótransz-
cendenskapcsolatmutattamegszámáraakiutat.

azelsőgyermekkoritraumák,eszmélések

Háborús évek

magát,későbbi,posztkamaszkorinaplójában,visszatekintve,olyan,erősakaratú,öntu-
datos fellépésűemberkénekállítja be, akinekmár ötéves korában is „határozott és
keményvéleménye”voltmindenkiről,mitöbb,aztvalljabüszkénmagáról,hogy„már
ötéves koromban volt »énkém«”.4 első gyermekkori élményeit a pozsonyi bábaképző
Intézetnek„apálffy-kertvénvadgesztenyefáiranéző,komolyképű,puritán,nagyépü-
letéből” származtatja, ahol édesapja orvosként, anyai nagyanyja pedig „főmadám-
ként”,azazelsőműtősnővérkéntdolgozott,melynek„óriásifolyosóiról,fanyarkarbol-
szagáról,nagycsendjérőlés tisztaságáról”mégélete vége felé isérzékleteseleven-
séggelír.5 aháború,bármilyfurcsánhangzikis,négyéveskorátólnekiis„természetes
ésmegszokottvilága”volt,lévénhogyédesapjakatonaorvosiszolgálatotisteljesített.
peéry, visszaemlékezése szerint, szinteminden szabad idejét a pozsonyi katonakór-
házban, lábadozó fiatal katonák között töltötte, s bár a frontmég igenmessze volt
tőlük,márekkorvalamifélelmetesbizonytalanságtöltötteelőtaztilletően,hogy„vala-
mitörténnifogvelünk”,shamarosan„avárosbaiseljönaháború”.6 deelkísériédes-
apjátakisbió–akithaláláigígybecézmajd„aminisztertőlazutcalányig”mindenki7 –
vidékibetegeihez,akülönbözőpozsonykörnyékikastélyokbaéskúriákbais,mertezek-
reahelyekreszinténgyakranhívtáklimbacherdoktort,akibárláthatóbüszkeséggel
mutattabekisfiát„ápoltésszépasszonyoknakésmerev,komorarcúférfiaknak”,akik-
nektársaságábanazonbankorántsemérezteolyanjólmagát,mintugyanezenkúriák
„ízesszavú,jóhumorúéskedvesmosolyúuraságikocsisai”,lovászlegényei,intézőicsa-
ládtagjaikörében.8 ámfelejthetetlenélményemaradtazis,amiazismeretlen,baljós
jövőtőlvaló,máremlítettfélelméterősítettebenne,melyremárafelnőttekis„komor
szívvelkészülődtek”,amikoregyjegesdecemberireggelen,a„bizonytalankörnyékre”
hivatkozva, s biztonságuk érdekében, fegyveres kísérettel jelentmegnáluk az egyik
gazda.9 Safenyegetőjelekegyreszaporodtak,alakosságellátásaegyrejobbanaka-
dozott, „a komisz széntől füstöt köhögtek a kályhák”, gyengébb lett a gázvilágítás,
kisebbek lettekazsemlyék,smegesett,hogytejhíjánvízzelkészültkonyhájukbana
kakaó,vagyishiábaszületetttehetőscsaládba,rájukisegyrenagyobbsúllyalneheze-
dettakiszolgáltatottságésafélelemlégköre,azaz,állapítjamegpeéryéletevégefelé:
„nemvoltkülönösenjókisfiúnaklenniezekbenazesztendőkben.”10

otthonábankönyvekveszikkörül, természettudományosérdeklődésűédesapja–
akinekdolgozószobájában„életeutolsóórájáig”ottálltamikroszkóp–Fridtjof nansen,
Roaldamundsen,SirernestShackleton,RobertFalconScott,illetvewilhelmbölsche,
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RaoulFrancéműveittartottaállandóankezeügyében,dea„botanizálóGoethe”isvisz-
szatérőolvasmányánakszámított,spersze,mindenekelőtt,SemmelweisIgnácvoltgya-
koripéldája,míghumánérdeklődésű,irodalombarátédesanyja–akiférjeszüleiked-
véért németül tanult – „háromemeletes könyvespolcán” a hálószobábanadyendre,
kaffka margit, Gárdonyi Géza, babits mihály, móricz Zsigmond, karinthy Frigyes,
kosztolányidezső,móraFerenc,TömörkényIstván,HerczegFerenc,azőtotthonukban
ismeglátogatóvárnaiZseni,másfelőlellenkey,GustaveFlaubert,Guydemaupassant,
émileZola,HenrikIbsen,augustStrindbergműveifeszítettektömöttsorokban.vagyis
ezzel,írjamagárólkésőbbavisszaemlékezőpeéry,„advavoltakneveltetésemlegfon-
tosabbelemei[…]anélkül,hogyfogalmamlettvolnaakonzervatívésakorszerűérté-
kelés, ízléskettősségéről”.11 mindemellettlimbacherék–márcsaktársadalmistátu-
suknálésrangjuknálfogvais–élénktársaságiéletetiséltek.egymástértéknáluka
látogatók, vendégek, s ők is gyakranmegfordultakmásoknál, amikor is a felnőttek
közöttérdekesbeszélgetések,olykor lázasviták,eszmecserékfolytak,amelyekneka
limbachergyerekekisakaratlantanúi,részeseilettek.agyermekpeérymáréleteleg-
korábbiszakaszaibanolyanmű-ésszakszavakkalismerkedettcsaládikörnyezetének
köszönhetően,mint „küret”, „méhenkívüli terhesség”egyfelől, „szociálisgondozás”,
„anya- és csecsemővédelem”, „feminizmus” másfelől. életre szóló nyomot hagyott
emlékezetébenédesapjaésaszomszédjukbanlakójelesirodalomtörténész,filozófus,
pedagógiaiíró,teológus,tanár,SzelényiÖdöncsaknematettlegességigfajuló,könyvet,
dísztárgyat,alabástromoszlopocskákkaldíszítettnehézórátnemkímélő,1918.őszi
vitájanemzetikatasztrófáról,országárulásrólés -vesztésről,arról,hogyTisza Istváné
vagykárolyimihályévolt-eahelyes(ebb)út (ebből is láthatóanazegyikük,Szelényi,
szenvedélyesTisza-pártivolt,mígamásikuk, jászioszkár feltétlenhíveként,ha„fél-
szívvel”is,dekárolyitvédte),mireamegszeppentlimbachercsemeteGusztibarátjá-
val,arovartankésőbbihírestudósával,aki,mintlátnifogjuk,néhányhétmúlva,élete
egymásikmegrázógyermekkoriélményénekisrészeselesz,sietveelkotródotttovább
szerkesztenikettőjükkézírásosújságját,aTuristáklapját,melynek„egyetlenkomoly
előfizetője”peérynagyanyjavolt.12

aháborúsesztendők–sazazokmúlásával„szaporodógond,szegénységésnyo-
morúság” – édesanyját is fokozott társadalmi tevékenységre sarkallták: „szervezett,
gyűlésrejárt,vitatkozott,segített,agitált,gyűjtöttvárosszerte”,bekapcsolódottafemi-
nista mozgalomba, valamint „az akkoriban kiépülő társadalomgondozó szervezetek
munkájába”, szívén viselte az anya- és csecsemővédelem ügyét, „ápolt, előkelő és
komolyvendégek”jöttekhozzábudapestről,köztükolyan,amagukkorábanországo-
san ismert személyiségek,mint bédi-SchwimmerRóza, Spádi adél,madzsar józsef,
vagyamáremlítettvárnaiZseni(melyvendégjárástlimbacherdoktor,műveltésagilis
feleségemunkájánakelismerésétlátvabenne,egyfelőlelégedetten,afeminizmussal
szembeniellenszenvemiattviszontnemkisfenntartássalszemlélte).13 anyjáhozkötő-
dikpeéryelső,srögvestmeghatározótalálkozása adyendrével is.lakásuknagyszo-
bájábanüldögéltekugyanisegyzimankóstéliestén,asztalukatafehérbóbitásszoba-
lánymármegterítetteuzsonnához,előttükpedigazérdekesÚjságlegfrissebbszáma,
amikor édesanyja könnyes szemmelmegkérdezte kisfiától, hogy tegyen-e egy csepp
vajat a háborús körülményekmiatt vízzel készült kakaójába, aztán az előttük fekvő
képeslap„barnatónusúgyászkeretescímképére”mutatott,ésmegsimogattafiacskája
arcát: „ezt neked is tudnod kellmár, kisfiam.meghalt ady endre, a költő.” később
peéry innen, sa szülei gondjaival valóe találkozásaitól számítottabúcsúját „agyer-
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mekkori tudatlanságtól és tájékozatlanságtól”.14 S élete végén is jelképes értelmet
tulajdonítottannak,hogynegyedikeselemistakéntszülőhazájaföldrajzávaléppazidő-
benkezdettismerkedni,amikorkimondtákfeletteahalálosítéletet,amipedigtudatát
illeti,aztannakhalálávaltartja„egykorúnak”.15

legelsőeszméléseinek,benyomásainakforrásvidékeakonventésakisfaludyutca,
valamint a Szárazvám és a Häfner út környéke is. az evangélikus elemiben – „dex
bácsi”–dexFerencvoltazosztályfőnöke.Felejthetetlennapokattöltbarátaivaladunai
uszodában, a vár alatti természetes strandon – „pozsonyban kicsit úgy születik az
ember,hogymegmártjákadunában”16 –,amivelnemcsakönismeretüketerősítették,
amiknemcsakerőpróbákravoltakjók,snemiscsakalustaelnyúlásokat,azédessem-
mittevésihletettóráit jelentettékszámukra,hanemírónknakatermészettel,azegyik
őselemmel:avízzelvalóújbóliegyesülésaktusát,egy,valamifélevegetatív létállapot
éteriönfeledtségébevalóemelkedésboldogságátisjelképeztékegészéleténát,sszin-
te az örömódák emelkedettségével szólt, ha erről, ezekről az élményekről írt.17 de
emlékirataibanapeérynélmindösszeegyévvelfiatalabbkovácsendreisa„nagyfür-
déseket”emelikiagyermekkorábólapöcsniben,azoroszváriduna-ágban,atélikikö-
tőben,perszeacsónakázások,aligeticsavargások,akörnyezőhegyekbeligyümölcs-
lopásokmellett,sazokatadíszleteket,melyeketazóvárosbiztosítottgyermekkorához:
akorzót,akávéméréseket,avárlépcsőt,a „Hainburg feléeltűnőbécsi villamost”,a
dómot,artureugendobosventúrutcaipékműhelyét,wedlerhíresmákospatkóit,a
mayercukrászdát(Széchenyiannakidején„innenlesteaszemköztiablakbanSeilern
crescentiajárását-kelését”),18 sannyimindenmást.jóllehetmás-mástársadalmiosz-
tályból érkeztek – kovács a bizonytalan sorsú, nincstelen munkásrétegből, a
limbacher fiúapolgári jólétbiztonságából–, ígyhelyenkéntanézőpontjuk iseltérő
lehetett, pozsonnyal kapcsolatban mindketten ugyanazokat a gyermekkori képeket,
emlékeketraktároztákelmagukban,ugyanaztalevegőtszívtákmagukbamindaket-
ten(mellesleg,nemmindentanulságnélküliérdekességkénttegyükhozzá,hogygyá-
rai,üzemeiserőteljesiparaellenérepozsonyaz1920-asévekbenavilághatodikleg-
tisztábblevegőjűvárosavolt!).19

A 19. század vége: a főhatalomváltás

a19.század–mintannyiakébanközép-európában–alimbachercsaládéletében(is)
az első világháború befejeztével, az osztrák–magyar monarchia, illetve a történeti
magyarországszétbomlásával,a(zúj)csehszlovákállammegalakulásávalésmár1918.
december6–8-ánmeginduló,területszerzőhódításaivalértvéget.amiezutánjött,ellent-
mondottmindenkorábbiszemélyess történeti tapasztalatnak,ésavilágegyegészen
más,azaddigiaktólteljesmértékbenelütőszemléletétkényszerítetteráamagyarságra,
melynek életében új időszámítás kezdődött. kimondatlanul is ezt látszik igazolni a
pozsony-kutató peter Salner szlovák történész – saját szakterületére vonatkoztatott –
összegzéseis,akiszerintnemcsakazemberektöbbségeszámára,hanemáltalábanis,
azosztrák–magyarmonarchiaszétesése–egyújállamszületésemellett–mindenek-
előttaztjelentette,hogyamúltrészévéváltminden,amiévszázadokonkeresztülalakí-
tottaavárosjellegét,sőt„azaddigipressburgvagypozsonyméganevétiselvesztette”.20

esetünkbenhelyénvalónaklátjukafiatalabbmagyartörténésznemzedékegyikígé-
retének,kollaiIstvánnakamegállapítását,melyszerintTrianonalapvetőenazta„nem-
zetiidentitásképzésnek”isegyikfontoselemétjelentő„történelmiteret”bontottameg,
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melyaddigarégimagyarország„mindennapiéleténekakeretétadta”,samely„addig
valóságoséskézzelfoghatóvolt”.21 az1918végétőlmeginduló,messzemenőenagresz-
szívésbékeszerződésekáltalmégnemszentesítettcsehszlovákterületfoglalásoknyo-
mánazújállamhozkerülőmagyarság–ésperszenémetség–végzetestragédiaként
éltemegazújhelyzetet,melyrenemcsakhogyfelkészülvenemlehetett,hanemame-
lyetmindenjózanérvnekésemberi–denemtörténelmi!–logikánakellentmondónak
látott.akkorugyanismársenkinemtartottaelvitathatónakaszlovákságnakazáltala
– túlnyomó többségben – lakott területeken való önrendelkezési, sőt államalapítási
jogát,melyeketatörténetimagyarországészaki,aszlovák–magyaretnikaiésnyelvha-
tár fölötti részein (még)az1861-es turócszentmártoniMemorandum is„különösebb
nehézségeknélkül”kijelölhetőnektartott,22 ámaztmársokanmélyenigazságtalannak,
összeesküvésnek,merényletnekérezték,hogyazújhatárokkijelölésébenazetnikai
szempontokmellett,sőt,bizonyosértelembenazokellenébena„stratégiaiésgazda-
ságiszempontok”ismódfölöttérvényesültek,melyekszerepétmértékadószlováktör-
ténészek–példáulĽubomírlipták–iselismerték.23

az említett felkészületlenségről írt jankovics marcellHúsz esztendő Pozsonyban
címűemlékiratanyitófejezetébenis(A vég kezdete):„…mennyimindentnemtudtunk,
éstudatlanságunkbanfelkészületlenekvoltunk–lelkileg is.”24 alelkekenúrrálevőálta-
lánosbizonytalansággalkapcsolatbanpedigmegjegyzi:„valaminekvégevolt,desenki
nemtudta,mikezdődik.”25

azelsőcseh(szlovák)légiók1919.január1-jénszálltákmegpozsonyt,majdjanuár
6-ánSamuel Zoch csehszlovákkormánybiztosátvettea várost jankóZoltán főispán
kormánymegbízottól, és kijelentette, hogy a település neve ezentúl bratislava (bár
ekkormégawilsonovo–wilson-város–semkerültleanapirendről),ahivatalosnyelv
pedigaszlováklesz.Február4-tőlpedig–ünnepélyeskülsőségekmellett–Szlovákia
Teljhatalmúminisztériuma is Zsolnáról pozsonyba települt át.26 az őslakosság – írja
ezekrőlanapokrólemlékiratábankovácsendre–„komorannézte”ezta„tányérsap-
káslegionáriusoksegédletévelmegvalósuló»honfoglalást«”.27 alegionáriusok,illetveaz
új államhatalom bevonulását a kilencéves limbacher fiúmár személyes emlékként
rögzítette: „1919 egyik január eleji napján mint kilencéves kisfiú a pozsonyi
Szentháromság-templomelőtt álltamapámkezébekapaszkodva, s úgy bámultama
piac térről felfelé vonuló, eddig soha nem látott fegyveres csapatok hosszú-hosszú
menetét.azolaszalpesivadászokvadonatújegyenruhájában,sötétkéktányérsapkával
ésfácántollasszürkesüvegbenvonultakbeöszvérekvontattagépfegyveresosztagok
kíséretébenacsehszlováklégiókpozsonyba.”28 ezzelsígykerültFelvidék–lakóitudta
éshozzájárulásanélkül–„márólholnapraegyalakulóújállamhatáraiközé”,és így
kezdődöttmeg az a „gigantikusművelet”, amely a történeti ország szlovákok lakta
északiterületeit„egytekintélyesterjedelműésmélységűmagyaretnikaisávvalegye-
tembenkihasítottamagyarországterületéből,államjogilagésténylegesenacseh-és
morva-medencéhezcsatolta”.29

azimpériumváltáseseményei,látjuk,aszóbanforgócsaládkiskamasz,nyolc-kilenc
évescsemetéjét–későbbiírónkat–márközvetlenülérintették,samaguklegdurvább
valóságában beleszóltak életébe. meghatározó élménye volt, melyet még csaknem
négyévtizeddelkésőbbisnagybeleélésselemlegetettA pozsonyi Duna-parton… című
emlékezésében, amikor 1919. február 12-én, délután öt órakor, egy – a Szociál-
demokratapártáltalszervezett–népgyűlésrőlhazafelébaktatva,aSzéleslépcsőnhir-
telensortüzetadott le rá–apolgárgyerekekakkoriöltözködésiszokásaszerintkék
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szalagosmatrózsapkában,aranygomboskabátbanláthatjukekkoramajdaniírót–és
tizenháromévesbarátjára,SzelényiGusztiraegyolaszegyenruháscsehszlováklegio-
náriusosztag.30 életüketmindösszeannakköszönhették,hogyidőbensikerültalépcső
magasmellvédjealábukniuk.apozsonyinemszlovákajkúőslakosokgyászosnapja
voltez.közvetlenülazírónkáltalleírtesetelőttcsehlegionáriusokösszetűzéstprovo-
káltak a város, illetve a Felvidék megszállása, valamint a Szlovákiai Teljhatalmú
minisztériumpozsonybavaló,február4-ibevonulásaellendélutánháromórárameg-
hirdetetttiltakozónépgyűlésrésztvevőivel–írónkittszinténjelenvolt–,stöbbszöris
a fegyvertelen tömeg közé lőttek. az incidensnek hét halálos áldozata (peéry, élete
végén,egyhelyütt tizenháromhalottatemlít–tévesen31)éshuszonháromsebesültje
volt(alegtöbbjüketahátukon,tehátmenekülésközbenértealövés).ahalálosáldo-
zatokat–albrechtkárolyhuszonegyéveshazabocsátotttengerészt,Heringes[másutt:
Haringás] Ferenc harminchét éves szabómestert, kovács György huszonnyolc éves
hadirokkantat, kubesch vilmos tizenhét éves fémipari szakiskolai tanulót, lunzer
Gusztávtizenkilencévesgyárimunkást,SoósFerencnéharminchétévesháztartásbe-
lit,valamintZáborszkyGyulaharminckétéveshivatalnokot–február16-ántemettékel
több ezer gyászoló jelenlétében, amely napon Hubert károly tizennégy éves polgári
iskolaitanulóvalisvégzettegycsehlegionáriusfegyvere.32 (peéry,márhatvanadikélet-
évén túl, egyik emlékezésébenarról ír, hogyaz áldozatokegyike– „fehér szakállas,
öregzsidóember”–buktábanmagávalrántottaőt.33)

ezzelakiskamaszpeéry„politikaifelvilágosítása”óhatatlanulmegtörtént.aszülői
házbanegyértelműenésegyöntetűenmegszállásnak tekintettékacseh területfogla-
lást és a város legionáriusok általi elözönlését, s az események német származású
édesapjátméghajlíthatatlanabbátettékévekkelkorábbanönkéntvállaltmagyarságá-
bans„nemzetiségidolgokban”egyaránt.a„szabadelvűpolgárságegyikismert”képvi-
selőjeként természetesen nem lett nacionalista továbbra sem, de családja minden
tagjaszámára„magyarnaklenniésmaradniaváltozóviszonyokközepette”,természe-
tesnektűnt–„másmagatartásragondolnisemtudtunk”,összegzikésőbbpeéry–,s
„a megszállók barbárok voltak” a szemükben, akik „összetörték a jogrend és a
méltányosságtörvénytábláit”.34

dr.limbacherRezső,azismertpozsonyiorvosháza–peéryneveltetésénekelsőd-
legesszíntere–tehátegyfelőlamásnemzetűekésnemzetiségűek iránti tolerancia,
másfelőlviszontamásokkáráraésönösérdekekbőltörténőerőszakosnemzetiérdek-
érvényesítés elleni határozott állásfoglalás szentélyének, bástyájának bizonyult. ez
összefüggésben itt kell szólnunk a család egyik rokonáról, a peéry gyermekkorából
megőrzöttsokszínű,elevenpanoptikumbatartozódr.mészárosIstvánnyitraibírósági
tanácselnökről,peéryanyainagyanyjabátyjáról is.márpusztamegjelenésével, fellé-
pésévelisa19–20.századfordulójának,azimpériumváltáskörüliesztendőkvilágának
egyik figurája volt „fekete szalonkabátjában, csíkos nadrágjában” ez a „piros arcú,
borotváltfejű,délcegöregúr”,aki–emlékezikrápeéry–„apámatrendszerint»lieber
Schwagernek« szólítja, szüleimmel magyarul, nagyanyámmal szlovákul beszél, de a
magyarmondatotnémetülkezdivagyzárja,aszlovákbamagyarszótkever,ahogyanazt
azegykorinyitraiemberszerettevolttenni”.Időnkéntimegjelenésemindighozottnémi
feszültséget limbacherék pozsonyi házába, ugyanis valahány alkalommal szükségét
éreztehevesmagyarázkodásbakezdeniaztilletően,hogyazállamfordulatutánmilyen
történelmi – és nem utolsósorban személyes –megfontolásból cserélte föl magyar
nemzetiségét szlovákra. azzal persze a limbacher családban ismindenki tisztában
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volt, hogy azokkal a „kemény, kegyetlen törvényekkel”, melyekkel az államfordulat
„beköszöntött”amagyarországtólelcsatoltterületekmagyarlakóiszámára,mindenki
úgyvédekezett,ahogytudott,svégülismindenkicsakmagánaktartozottelszámolás-
salérte.35 mészárosdoktortörténeténekazonbanazadnémipikantériát,sőtabszurd
színezetet,hogyamikornéhányesztendővelkorábban,amillenniumiévekbenszíntisz-
taszlovákvidéken,alsókubinbankapotthivatalt,díszmagyarbanintetteahelybelieket
arravonatkozóan,hogy„nemkívántöbbtótszóthallani”,1919utánmármint„meg-
bízhatóésjelescsehszlováktisztviselőkorholtaésbíráltaa»magyarok«nacionalizmu-
sát”(gyermekeit,mellesleg,annakidején,arisztidésIldikónévrekeresztelte).az1930-
asévekbenpedig–nyitrán–annakaküldöttségnekvolthangosszószólója,melyaz
ottanikatolikuspüspököterélyesfellépésresürgetteannakérdekében,hogytiltsabe
azistentiszteletinyelvkéntakörnyékenmégmindighasználatosmagyart.ahatvanas
éveibenaRequiem egy országrészért emlékezéseit,esszéitírópeéryszelídmalíciával
azégiekhatáskörébeutaljaacsaládjukbanazemberiésnemzetiségiköpönyegforga-
tásjelképévélettnyitrairokonukmegítélését:„azénszegénynagybátyámazótalegfel-
jebb valamely égi bíróság előtt ad számot arról, miért érezte kihívásnak kukučín
mártonnyelvét1900tájánalsókubinban,smiértkívántamegvonniadinnyétárusító
gerencséri paraszttól ésamúlt árnyai nyomát keresőnyitrai nyugdíjasanyótól azt a
lehetőséget,hogymagyaruldicsérhesseazuratanyitraiváralatt?”36

bódéFerencút

alegendáshírű,bódé–másutt:bode–Ferencút(ma:Gorazdovaulica)17.számalat-
ti családiházatpeéryédesapja1920nyarán vettekraitzbéla virágkereskedőegyik
rokonától.azeredetilegittelterülőszőlőskertekhelyén,a20.századelsőmásfélévti-
zedébenkialakítottvillasornévadója,bódéFerenc(1828–1900)egyikevoltazoknaka
köztiszteletbenállópozsonyiemberbarátpolgároknak,akika19.századmásodikfelé-
benrendkívülsokattettekszülővárosukemberiléptékeinek,arculatánakmegtartásá-
ért;magabódé–avárositanácstagjakéntis–különbözőjótékonyságiegyletekszer-
vezésévelírtabemagátakoronázóvárosaranykönyvébe.37 akárazéletünketerre-arra
terelő játékos véletlenekmegnyilvánulásának, vagy valamelymisztikus sorsszerűség
jelképének is tekinthetjük,hogylimbacherdoktor,a lelkesés tevékenyvárosszépítő
szülészorvoséppebbenabódérólelnevezettutcábantaláltamagaéscsaládjaszá-
márakényelmes,meghittotthontnyújtó,megvételrealkalmasházat.(azutcaaszláv
írásbeliség megteremtőinek számító, a 9. századi morva Fejedelemségben, illetve
pannóniábanistevékenykedőcirillésmetódkövetőjekéntsaszlávnyelvűliturgiahíve-
kéntismertGorazdrólkaptaaz1945-tőlhasználatosmainevét.)

aHegyi-liget(ma:Horskýpark)oldalán,amélyúttal(ma:Hlbokácesta,illetveaHegyi-
ligetfölöttirésze,ahuszitavezérésprédikátorutánmanagyprokopút)párhuzamosan
futó,alamacsiútba(ma,ezarésze:brnianskácesta)beleszaladó,akkormég„rosszul
kövezett és gyéren világított”bódé Ferencút utolsó háza volt limbacheréké: „zömök,
oldalttornyos”öregépület,melyetpeéryék„némiszépítéssel”ugyanvillánakneveztek,
valójábannemvoltmásegynagyobbacska,ám„igénytelencsaládiháznál”.38 aházfazsin-
dellyelvédett,északnyugatioldalánlevőszobácskaablakaamorvamezőrenézett,jelez-
ve,hogyotthonukazetnikaihatárvonalánépült,s„akisszobábólnyílókilátásaporta
Hungaricalátványavolt[…]oda,aholaszlávtérségésősotthonkezdődött”.39
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Szelíd,mondhatnibukolikusképtárulpeéryemlékezéseibőlalimbacher-portakör-
nyékét kilenc évtized távolából vizslató szemelé. a város és a falu ölelkezett össze
akkoribanmégabódéFerencutcában,melynek–sakörnyékbeliutcáknak–kertes
családiházaiazidőtájtszerény-szorgospozsonyiközéppolgáricsaládoknakadtakott-
hont. peéry időskori (1974-es) visszaemlékezésében megelevenednek az 1920-as
évekbenittlakók:Tóthantal,a„nyájasarcú,szabályosbajuszú,kövéradótanácsadó”,
Toman úr, a „szürke szemű, ráncos arcú, kertje alján épült kasok körül serénykedő
méhész”,mazajános,azagglegény földmérő.minthaegy impresszionista festmény,
egy cézanne- vagy egy Szinyeimerse-kép elevenednemeg peérymaza úrról rajzolt
portréjában, akit írónk tolla nyomán „példás rendben tartott, kavicsos utacskákkal
szimmetrikusan behálózott kertjének egy fehér asztalamellett sárgásfehér, likacsos
szalmakalappal lilaszín, húsos arca felett, szabályosan rezgő fejjel” látunk magunk
előttmagányosanborozgatni.demegismerhetjükugyaninnena„gidaarcú,vérszegény,
hajlottanjárófeketeruhásözvegyasszonyt:Teszáknét,ésfiát,marcit;azutcaelejierké-
lyes villában lakó, Trockijra hasonlító, „piros arcú, kecskeszakállas, cvikkeres” cseh
vasutast, aki „barátságos öntudattal pislogott a világba” és hangos „nazdar!”-ral
köszöntöttmindenkit;apeéryékházávalszembeniportán,egy„göcsörtösakácfasor-
ral”övezett„komiszulkövesút”végénlevőtanyájánidősédesanyjávalés„tépettruhá-
jú, kócos”, öregbéresével együtt lakó, „árnyékos szemű, sasorrú,napbarnított arcú,
szófukar”niklasurat, aki „kigombolt, kockás ingében, fehéreresbőrkabátjában,bri-
cseszébenésmagas,bőrlábszárvédőjében”atejethordjanekik;segypillanatraelénk
villanazazállandóan„dühtőltajtékzófeketekuvasz”őrizte,„mindigtártablakredőnyű,
hosszú,fehér,földszintesházbanlakó”két–egyidősebbésegyfiatalabb–gyászru-
hásnőis,akikminthavalamilyennagytitkotrejtegettekvolnaszívükmélyén,melyet
azonbanazutca lakóiközülsenkinem ismert.40 errőlavidékrőlvalókagyermekkor
nemfelejthetőpanoptikumánaktovábbiregényesalakjaiis:ajóidőbentavasztólőszig
amélyútonmindendélbenvégigsétáló,csontgombosbotjátmagaelőttlógázóvakúri-
ember„halványbarnaruhában,vajszínűmellényben,sárgafélcipőben,finomhajtású
puhakalapban”;amélyútikápolnamerevenbicegő,magátsokgalléros,pecsétes,feke-
teköpönyegbenvonszoló,rokkantlábú,ortopédcipőssekrestyése,akikülönösenagye-
rekekkelszembenbizalmatlan.anyomoréksekrestyéstolykor„ráncosarcú,viseltes,
szürkekendőbebugyolált,gyulladtszemű”anyjakíséri „köhögve,sóhajtozva,dohog-
va”,és„szipogva,sírvapanaszoljakeservétamélyútibokroknakésfáknak”.micsoda
társadalmimikroklímamárezis–jegyezhetjükmeg–,egyetlenesszécskekétésfél
oldaláratömörítve,shogyaképteljesebblegyen,írónkazállamfordulatutánaszülő-
városába betelepedett cseh vasutas mellé, szinte észrevétlenül, odakanyarintja az
őslakosoknacionáléját is,megjegyezvén,hogy„avakúriembermagyar,asekrestyés
némettájszólásátcsakidősebbbennszülöttérti”,saztánavalóságterhestársadalom-
rajzotegyetlen tollvonássalakozmikusba,a transzcendensbe futtatjaki: „…azöreg-
asszonyétalighanemcsakabokrokésafák.”41 dehogyaképmégteljesebblegyen,
szólnikellahetentetöbbalkalommalisapozsonyipiacokra„fityegőcsizmávalvállu-
kon,hátukonpúposodó,kékkendősbatyukkal,mezítláb”errefeléigyekvőlamacsiszlo-
vákparasztasszonyokról és -menyecskékről,42 továbbáa francia származásúosztrák
Saint-Genoisbáróróléscsaládjáról,valamintudvartartásáról,akikúgyéltekhegyi-lige-
tikastélyukban(maegyetemidiákszállóvanezena területen),„minthaamonarchia
hajótörésénekvalamelyépenmaradtrobinsoniszigetén”várnákaszabadulást.43
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avilágellentétes,vagylegalábbisegymástóltávolesőpontjai,pólusai–természet
éscivilizáció,polgáriasultvárosilétformaésfalusijelleg,korszerűésanakronisztikus,
búcsúzásésérkezés,valóságoséstranszcendens,atársadalmiranglétránegymástól
vastag falakkal elválasztott osztályok és rétegek képviselői – simulnak egymáshoz
peéry Rezső gyermek- és kiskamaszkorának e bódé Ferenc út környéki, két-három
utcávalbehatárolhatóuniverzumában,amiolyan ingergazdagkörnyezetet jelentetta
limbachercsemeteszámára,melyvilágszemléletének,eszme-ésértékrendszerének
kialakulásáraalapvetőbefolyássalvolt,skésőbbiéleténekszintevalamennyidöntése,
elemzőésértékelőgesztusaközvetlenülisvisszavezethetőagyermekkornakehheza
világteljességétmagábanfoglalóédenéhez.

azutcanevezetességeodaköltözésükutáncsakhamarlimbacherék„tágas,pom-
pás,többrétegűkertjelett”,melyveteményesrészre,gyümölcsösreésdíszkertretago-
lódott.amiazonbanaleginkábbkiérdemelteafigyelmet:azösszhatásvolt.„atujasor
hatalmasglédája–emlékezettvisszagyermekkoravarázslatoskertélményéreamár
nagybetegpeéry,háromévvelahalálaelőtt–,aterebélyes,méltóságosezüstfenyők,a
bukszussalkerítetttörpe-ésmagasrózsa-csoportok,asötétzöld,gondosanöntözöttés
rövidrenyírtpázsitadíszkertben,égővörös,vajsárga,halványpirosés fehérkúszóró-
zsákvadzuhatagaabejáratipergolasorban,akoratavasszallilásfehérenhabzómag-
nóliák,akesernyés-édesenillatozó,tömöttfürtűorgonákfehérésvilágoslilafüzérei,az
oldalsóházfalatelborítótearózsa,avadszőlőindákkal,-levelekkel,-kacsokkalbefutta-
tottlugas,atörpe,kúszóőszibarack-éstélikörtefákpárhuzamosanfutóéskarosgyer-
tyatartókkéntfelvezetett,keménylevelűlombrácsozatánakfalaiaközömbösarrajárót
is szemlélődésre késztetik. Gyümölcsvirágzáskor a hátsó kertet a cseresznye, alma,
barack,körte,szilvaésringlóhófehér,fehéresrózsaszínvirágainakóriásbokrailepik
el,mintnyáronafutó-éskúszórózsáközöne.későtavasztólkésőősziganövényialak-
zatok,formák,színekésillatokdúsjelenléteéstüntetése”jellemeztekertjüket,44 mely-
nek–sittenirosariuma–kialakításáhozlimbacherdoktor1933-bankapottösztön-
zést, amikor megismerhette chotek mária Henrietta grófnő világhírű alsókorompai
rózsakertjét. „az ott látottakbenyomásaalatt amagamkisebb terjedelműkertemet
[sic!]alakítottamátrózsakertté,aholelsősorbanakúszórózsákváltozatosszépségeit
igyekeztem érvényre juttatni”45 – írja később erről a rózsákról szóló könyvében a
„pozsonyiGülbaba”,46 limbacherdoktor,aki,később,aligetirózsakertmegalkotásá-
val„hervadhatatlanrózsacsokrotnyújtottátavárosnak”.47

a bódé Ferenc utat a város felől az óvárost a Főpályaudvarral összekapcsoló
Stefánia útról (ma: Štefánikova ulica) – a peéry idejébenmég a pozsonyi születésű
aradivértanúról,aulichlajosrólelnevezett,későbbpavolkrižko(1841–1902)levéltá-
ros, történész nevére átkeresztelt utcácskán végighaladva – amély úton, ebben „a
sziklákközérobbantott,abruzzóihangulatúvájatban”lehetettmegközelíteni.amélyút
avároslegrégebbi,s–mindanégyévszakban–legfestőibbrészeiközétartozik.első
említése1493-bólszármazik,avárositanács1529-benmárjavíttatta.jelentőségétaz
adta,hogyavárostezazútkötötteösszelamaccsal,sezvezetetttovább,morvaország
felé.ajohannandreasbaumlerpozsonyibotanikusrólelnevezettutca(ma:nekrasova
ulica,nyekraszovutca),amélyútfolytatása(ma:nagyprokoputca)sabódéFerencút
általhatároltkisterecskén,peéryékutcájánaktorkolatánálállottamélyútikápolna,
melyet azonban az első Szlovák köztársaság idején az ennek helyén épült Havas-
boldogasszonytemplomakedvéértleromboltak.Innen„két-háromszázméternyikapta-
tó”vezetamár1493-banisemlítettkőbányahelyén,hívőpozsonyikatolikusasszonyok
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adalékok Peéry Rezső élet- és pályakezdéséhez 73

által1892-benkialakítottlourdes-iSzűzmáriabarlangjába.peéryt–protestánskisfi-
úként–mélyenelbűvölteahelymisztikuma,séletreszólóanmegigézte„avakítóan
fehérmárványfelület,atérmélysége,agyertyarácsokfénye,afőoltárborostyánzuha-
taga”, mely együttesen „színpadias, egyben áhítatra késztető látványt” nyújtott.48

valamivelfeljebbpedig,aFőpályaudvarfölöttdomborulókálvária-hegytitokzatosbiro-
dalmahívogattamegújulókalandokraagyermek, illetvekiskamaszpeéryt,ahováaz
utcájukvégimélyútikápolnátólkanyargottfölazút.olyanlehetettamindenmögött
kihívótitkottudógyermek,majdaromantikusihletettségébenlobogókamaszszámá-
raeza„növényiburjánzásával”iscsábítóvidék,mintegyelvarázsolttáj,minthavala-
melyizgalmasregényszínhelyei,lapjaielevenedtekvolnamegelőtte.Sokvolterrefelé
–az1920-asévekelején–amagányos,elhagyott,enyészetnekindultház:„azárt,vas-
rácsoskapu,avadulburjánzónövényzettelbetemetettkerítés”,agazzalbenőtttelek,
melyeketa természetmárkezdett visszavennia civilizációtól (talánazállamfordulat
utánazújországbólkiutasított,illetveelmenekültmagyarokvoltakazegykorigazdáik),
smelyeknekmáranevükisaköltészetrégióiközelébevonzottaacsapongóképzele-
tet(Testory-ház,csokoládé-kert).49 abódéFerencútegybenújpajtásokatisadottneki,
amikor ő maga is az utca „alkalmilag összeverődő gyerekcsoportjának tagja” lett.
közülükéletevégefeléisnosztalgikusan–ésnemkisbűntudattal–idézimegHeim
médi,mindszentybabaésatöbbiekmellettakékszemű,szelídTeszákmarci„hegyes,
fehérarcátésegyresoványabbalakját”,akivalamilyensemmiség,megjegyzésresem
méltóostobaságmiattegyszerösszeveszettatöbbiekkel,sattólkezdve,„valamelyért-
hetetlengyermekirátartiságkövetkeztében,közönytszínlelve,köszönésnélkül”men-
tekelegymásmellett.peérynemmúlóbűntudataugyanebbőlarátartiságból fakad,
amiértősemvoltképesáttörni„azostobaválaszfalat”kettőjükközött.Teszákmarci
ugyanis hetedikes gimnazista korában tüdőbajbanmeghalt, s peérymégéletealko-
nyánisrészesnekéreztemagátapusztulásában,ésazesetetgyermekkoraolyansérü-
lésekéntértékelte,melynagymértékbenhozzájárult„érzelmialkata”kialakulásához.50

ahogyagyermekkorára,annakszínhelyeire,kereteire,lényegeséslényegtelenmoz-
zanataira,villanásairaemlékezőpeérytolvassuk,minduntalanegyregény–egygyer-
mekkor,egyeszmélésregényéneka–lapjaitlátjukmegelevenednimagunkelőtt.peéry
írásaibantöbbszörisfelbukkanaz„életmintregény”motívuma(lásdpéldáultanulmá-
nyunkegyikmottóját),melybenvégsősoron jellegzeteskompozícióskeretben, illetve
szerkezeti rendben illeszkednek egymáshoz annak történései, szereplői, helyszínei,
konkrétésmetafizikusvonatkozásai.

azevangélikuslíceum
peéryéletevégéigbüszkevoltprotestánsneveltetésére,melynekalapjaitaszülőiház-
bankapta,samelyaztánapozsonyievangélikuslíceumtörténelmilégkörű,évszáza-
doklevegőjétőrzőfalaiközöttteljesedettki.amagakésőbbinevelői-pedagógusi-isko-
laszervezőiés -irányítóigyakorlatában ismindvégigmeggyőződésselérvényesítettea
protestáns szellemet és nevelői gyakorlatot: az iskolát sohasem „rideg pedagógiai
nagyüzemnek”,tanítványaitsohasemmegszelídítendő-betörendőegyedeknektekintet-
te,akiketaszigorúanvett tananyagésaszűkreszabotts rigorózusdidaktikaicélok
prokrusztész-ágyába kellene kényszerítenie az iskolának. ellenkezőleg: az iskolának
kellalehetőlegsokrétűbbsegítségetnyújtaniatudásuk,személyiségükkiteljesedésé-
hez.Iskolafelfogásaszerint–amelyettermészetesenerősenbefolyásoltaksajátlicista
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évei is–preceptorokésnövendékeikviszonyábannemelsősorbanazalá-s föléren-
deltségen alapuló tanár-diák kapcsolat érvényesült, hanem mindenekelőtt „társas
lények,emberek”voltak.egykoriiskoláját,almamaterétazértlátjaegészéletreszóló
példának,mertazaszó legtágabbértelmében–segyfajta „protestáns individualiz-
mus”szellemében–„nevelniakart,felelősségreszoktatni,szerepetadni,öntevékeny-
ségreserkenteni”.51 (bizonnyalinnen,sajátiskolájánakmindennapipedagógiaigyakor-
latából eredeztethető az iskolai önképzőkörimunka fontosságával kapcsolatos,már
egészenkoraimeggyőződése–látnifogjuk,különböződiáklapokban,mártizenöt-tizen-
hatéveskorában,maga iseltökéltencikkezettazönképzőkörökmellett.52)vagyisaz
iskola,„furfangosmellékintézményeiben,köreiben,vállalkozásaiban”,növendékeinek
mindenféle és -fajta egyéni ambíció és hajlam kiéléséhez tág teret biztosított, „ki
madarattömöttki,kiahíreséremgyűjteménybendolgozott[mindkettő édesapja pél-
dája – T. L. megj.],[kinek]könyvtáros,bálrendező,líraiköltőcsetlő-botlóhajlamaitépp-
úgyápolták,mintaszervezőét,jogászétvagysportemberét”.aziskolatehát,melyépp
elehetőségekmegteremtéserévénváltnélkülözhetetlennéésfontossáadiákszámá-
rais,elsősorbanemberimagatartásratanít.Sabélmátyásszellemétmagábanhordó
pozsonyievangélikuslíceum,mintilyen,apozsonyipolgárság,polgárlét,polgárimaga-
tartásbölcsőjeisvoltegyúttal,aholalatinszöveget„a17.századvégénegyformánfor-
díthattákmagyarra,németrevagyszlovákra,[s]aprotestánsmagyarnemesicsaládok
sarjait, a justhokat, podmaniczkyeket, jeszenákokat, Szemeréket, pulszkyakat,
Rádayakataziskolaugyanazonszigorralnevelte,mintamagazdagszerbésrománifja-
kat,akiknemzetikultúrájukattalánittápoltákelőször,vagykollártéspalackýt.[…]a
közöshit,aközöspolgáriésembereszménykörülnőnekfeléskülönülnekittelakul-
túrák. […] a kultúrák párhuzamos kinyílásának olyan káprázatos folyamatamegy itt
végbe, amit már nem lehet csak egy nép és kultúra szempontjából szemlélni […],
hanemcsakisazalmamaterszempontjából,melyitt,Kelet-Európa nyugatán [kiemelés
tőlem – T. L. megj.]egyformántudottcsíráztatnimagyar,szlávésnémetszót”.53

amikorpeéryRezsőtízéveskorábanavédcölöpútievangélikuslíceumdiákjalett–
ekkoribanolvastaA Pál utcai fiúkat54 –,nemegyszerűenegyoktatásiintézménynöven-
dékeineksorábalépett,hanem–éselsősorban–édesapjaegykoriiskolájánakkapu-
ját lépteát,akikésőbb,a líceum intézetiorvosakéntésegészségtan-oktatójaként is
sokáigműködöttmégitt.55 Tanáraiközültöbbenmégtanítottákazédesapját,másodi-
koskorábanmagyartanára,albertjózsef–akiegybenazosztályfőnökeisvolt–pél-
dáulazővalamikori,Az erdei lakról,Tompamihályversérőlszólófogalmazványátolvas-
tafelazosztályukelőttmintadolgozatként,segyáltalán,mindenütt,mondhatni,aző
szelleméveltalálkozott.amiakárnyomasztóanishathatottvolnaagyermekpeéryre,s
azédesapjávalvalóörökösösszevetés,illetveazédesapjaiskolaiszellemeelleniláza-
dásraissarkallhattavolnaőt.Szerencséreazonbanegyelőremégéppazellenkezője
történt –még ha peéry tizennyolc–huszonkét éves kori, a családjával való időleges
szembefordulásábaakárezisbelejátszhatott–,skésőbb,márfelnőttkorában,„nem-
zedékektalálkozóhelyének”neveziaziskolát,melyannakélményétadtamegszámá-
ra,hogy „a fiakbanazapákálltakhelytújból”.56 ahelytállásebelsőkésztetése–s
korántsemkényszere–annakgyermeki felérzéséből fakadtbenne,amitulajdonkép-
pen későbbi döntései, cselekedetei, fellépései mozgatórugója volt egész életében,
vagyishogyigazábólacsaládjatekintélyefüggtőle.

egyidejűlegiskolájaazújországkeretekközékerültvárosában–apozsonyimagyar
középiskolák közül – amagyar nyelvű oktatás utolsó bástyáját is jelentette, hiszen a
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berendezkedőcsehszlovákhatalomideiglenesérvénnyel–egészen1923-ig–egyedülitt
engedélyezte„hiánytalanulamagyaroktatást”a„tanintézetvalamennyiévfolyamában”.57

jellemzőaz iskola jóhírnevéreés ismertségére, továbbápozsonykorabelinemzetiségi
összetételéresnyelvi-kulturálisvonzáskörére,hogyamikorvégérvényeseneldőlt,hogyaz
1923–1924-estanévvelállamikezelésbekerülésreálgimnáziummáalakulát,aziskolá-
ba ötszázharminchatan iratkoztak be amagyar és háromszázkilencen a német osztá-
lyokba.58 peérykésőbbaváltásegyiklényegeseleméneka„csehszlovákegység”gondo-
latánakelőtérbekerülését tartja,melybizonyosmértékbenaz iskolájukban iselőtérbe
került,annálisinkább,mivela„csehszlovákfogalompárdivergálójegyeit”„gyermekfővel,
tanulatlanuléstapasztalatlanul”mégaligha láthattákát.demárakkor is feltűntneki,
hogyacsehszlovákhimnusz,amelyetkötelezőenmegkelletttanulniukésénekelniükkel-
lett,minthanemteljesenfeleltvolnamegemezegységelméletnek,mivelaz„acsehésa
szlováknemzetidalvolt,amiakételemönállóságátéreztetteazegységben”,smindszö-
vegükben,minddallamukbanélesenelütöttekegymástól.Smígalágyandallamoselső
részcsehországszépségeitdicséri,ésacseh föld,acsehhazaszeretetérőláradozik,
addigapattogó,dinamikus,szlovákszövegűmásodikrész„aszlováktestvéreket”veszé-
lyeztető„ellenségpusztulásánakfenyegetőlátomásátidézi”,amikicsitelisbizonytalaní-
tottaőt,hiszen„nemvoltkellemesarraeszmélni,hogyazellenség,amelynekpusztulá-
sátjósoljaadal–mivoltunk”.59

Színes,elevenképetfestemlékiratábanaziskoláról–ugyancsakkiemelveannak
jelentőségét–kovácsendreis,aki,ellentétbenírónkkal,azalsórétegekközül,nincs-
telenmunkásgyermekkéntkerültalíceumba,semiattkezdetbenigencsakidegennek
éreztemagáta„jólfésültúrigyerekek”között.őiskiemelteazonbanazönművelésnek
aztaszabadságát,melyetaziskolabiztosítottnövendékeiszámára,illetveaztatevé-
kenyönképzőkörimunkát,amelyaziskolafalaiközöttfolyt,samelyarraislehetőséget
adottszámukra,hogy(irodalom)tanáraikaranyjánosért,vörösmartymihályértvalólel-
kesedésével szembeállíthassák a maguk ady-rajongását, kassák-imádatát – ebben
különösen az ifjú peéry Rezső járt élen, aki többek között, tizenhét évesen, azEgy
ember élete címűkassák-regénynekislelkespropagátoravolt.60 mindemellettkovács
aztisaziskolaérdeménektudjabe,hogy„korrektülfogalmazóértelmiségieketnevelt”,
amimár„egymagábanishallatlanulnagyérdemabbanavegyesnyelvűvárosban,ahol
olysokancsúfítottákelamagyarnyelvet”.61 aziskolatanárikarajobbáranagytudású,
olykorszélesebbkörbenisaktív,savárosiközéletbenmegbecsülttekintélyekbőltevő-
döttössze,akiknekkezeközül–amagukkonzervatív ízléseésszellemisége, illetve
erkölcsiéspedagógiaielveiellenéreis–általábankiválóképességű,amagukszakte-
rületénavilágszámospontjánérvényesülő,skorukkallépésttartanitudó,széleslátó-
körű,magasáltalánosműveltséggelbíróemberekkerültekki,amimagábanisataná-
rokjómunkájátdicséri.emellettkovácsaziskolademokratikusszellemétiskiemeli,
azt, hogymindenki szabadonkiteljesíthette képességeit,62 ami egybevágpeéry véle-
ményévelis.érdekesviszont,hogybárírónktöbbhelyüttisnagymegbecsülésselnyi-
latkozott volt iskolájáról és tanárairól, név szerint csak ritka esetben tért ki rájuk.63

dinamikus, sodró lendületű, expresszívmondatokkalmegnyilvánuló iskolai (élet)kép
peéryTizennyolc évesek című,1928-ból,valószínűlegazévelsőnegyedéből,aközvet-
lenülazérettségijeelőttiidőszakbólvalókisprózakísérlete,melygyorsvonású,ámrend-
kívül finom jellemrajzokban jelenítettemeg osztálytársait, a köztük és tanáraik közt
értelemszerűenmeglevő feszültségeket, ellentéteket, skarinthyn iskolázott paródia-
kéntisfelfoghatókrendkívültalálótananyagjellemzései(„mondatok,zajok:»Te,ugye,
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hogyaTimárvirgilrokonaahalálfiainak?«…»barátaim,Strindbergazíró!olvassátokel
a’vörösszobát’!«...»anőketilletőenénugyanazonazálláspontonvagyok.«…»meres-
kovszki…atörténelmiéleslátás…zsenicentrizmus…atömegekcsakarravalók,hogy
egynagyembertdobjanakkimagukból…«Raccsolóhang,azsentrié:–Róthmisi,ma
estenáladleszakártya.”)64

akamaszévekSturmunddrangja
azállamfordulatotfelnőttfejjelmegélőnemzedékekre„érthetetlenelemicsapásként”
hatottakafőhatalomváltássalegyütt járóváltozások.afeladatadottvolt–bársenki
számáranemvoltkönnyű:frissibenlettkisebbségimagyarkéntmeglelnikinek-kineka
magahelyét „az új hazában, amely a nemzetiségeket idegen testként kezelte”, ami
óhatatlanulmagávalvontaamagyarkisebbségszinteazonnalmegkezdődöttzsugoro-
dásátis.65 peéryéknemzedéke,tehátaz1910körül,esetlegazévtizedderekánszüle-
tetteké,vagyisazoké,akikméggyermekfejjelér/ltékmegazállamfordulatot,sszocia-
lizálódásukat túlnyomó résztmárazújcsehszlovákköztársaságmegváltozott társa-
dalmi-politikai-gazdasági-nemzetiségi-emberiviszonyaihatároztákmeg,anagyrahiva-
tottság önérzetével s az apák történelmi bűneivel való látványos szembefordulással
indult.66 peéry,akikésőbbnemegyhelytanemzetiségikérdésmegoldásánakképte-
lenségével magyarázta a történelmi magyarország bukását,67 s ezért elsősorban az
előttük járónemzedékeket–apáiknemzedékeit– tette felelőssé,egy tizenhét-tizen-
nyolcéveskori,elbírálásraFábryZoltánnakküldött,akutatókrészérőlmindez ideig
észrevétlenülmaradtírásábananemzedékesapáiknemzedékeközöttiszembenállás
okakéntazelőttükjáróknakaháborúkitörésébenviseltfelelősségétjelölimeg(„meg-
feledkeztetekfigyelniminket[…]akikakatasztrófaroppantkaoszában[sic!]csepered-
tünkfel,akiketegészéletünkredeterminálaz,hogyezerkilencszáztizennégyéstizen-
nyolc között telt el gyermekségünk, mint a növényt, mely árnyékban fejlődött”).68

emlékiratábanaveleegykorúkovácsendre–akitőlfejezetcímünketisvettük69 –szin-
ténnemkertelt,amikorkijelentette,hogy„antagonisztikusellentéteketláttunkazegy-
korimagyarállambanfelnevelkedett’öregek’ésazújviszonyokköztformálódó’fiata-
lok’ gondolkodása, életmódja, ízlésvilága között”, s e nemzedéki különbségek egyik
legfontosabbokátaz1918-asállamfordulatbankelllátni,mellyelazújországhozcsa-
toltmagyarnépességésszellemikultúra„kikerültcentrálishelyzetéből”.70 azújnem-
zedékeksokoldalúfelkészülésénekkezdeteiegybeestekacserkészmozgalommagyar-
országi (és csehszlovákiai) elterjedésével, ámazúj hazábanemozgalom „általános
emberitartalmátfeltudtacserélniahazaiproblémákirántimélyfelelősségérzettel”,„el
tudott szakadni a vak és önző nacionalizmustól (magyartól és nemmagyartól egy-
aránt)”, s önmaga kiteljesítését az adott realitásoknak megfelelően tervezte meg.71

ezekarealitásokviszontmárazaddigismeretlenésmegnemtapasztaltkisebbségilét
nemegy–popélyGyulaszóhasználatátkövetve:aleszorítottságotésakiszolgáltatott-
ságotismagukbanfoglaló–elkeserítőtapasztalatátistartalmazták,méghozzápoliti-
kai,nemzetiségiésszociálisvonatkozásbanegyaránt.72

Cserkészélet, cserkészévek – a kezdetek

atörténetimagyarországon1910-től indultmegacserkészmozgalomafelvidékiszár-
mazásúdr.Szilassyaladárgyermekorvoskezdeményezésére,sazország1918–1919-
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bencsehszlovákiáhozcsatoltészakirészein1913-tólkezdettkifejlődniszervezettkere-
tekközött.a legelsőcserkészcsapat ittazugyanebbenazévbenakomáromibencés
gimnáziumbankarleSándorpaptanárvezetésévelmegalakultTurulvolt,segyidejűleg,
szeptemberben,létrejöttekazelsőpozsonyicsapatokis,melyekéléreafőreáliskolában
Hornyákodilótornatanár,afelsőkereskedelmiiskolábanpedigSzomorjózsefállt.mire
azonbanamagyarcserkészszövetség1919-benténylegesenmegszerveződöttvolna,az
országészakirészeitmárcsehszlovákiáhozcsatolták,amiazottanicsapatokmunkáját
éstovábbiútjátissorsdöntőmódonbefolyásolta.73 afőhatalomváltásutánapozsonyiés
akassaicserkészcsapatokmegszűntek,többvidékivárosbanviszont(komárombanés
Rimaszombatbanpéldául)aziskolaitestgyakorlókörökszakosztályaikéntsikerülttúlél-
niük az államfordulatot. a legelső szlovákiai magyar diákszervezkedésre azonban –
amelyrőlsokáigsemmitsemlehetetttudni–azállamalapítássalegyidőbenkerültsor
pozsonyban,amikorisakeresztényszocialistadiákokSzabadszervezetenevűszervező-
dés röpiratban tette közzé követeléseit az új államkeretek közti időszakra (Szózat
Szlovenszkó diákságához).74 ennekegyikleágazásalettkésőbbamagyarIfjakpozsonyi
Szövetsége (mIpSZ),amelyazutántovábbiegyetemivárosokban is létrehoztaamaga
fiókszervezeteit (prágában a magyar akadémikusok keresztény körét [makk] vagy
brünnbenacorviniát,depéldáulbécsbenésbudapesten isvoltegy-egyalakulata.)75

másfelől a londoni székhelyű nemzetközi cserkésziroda által hivatalosan is elismert
csehszlovák cserkészszövetség bármár 1920-ban létrejött, a csehszlovákiaimagyar
cserkészcsapatok egészen 1928-ig kívülmaradtak azon, így az 1922-ben jókaimór
nevétfelvettkomáromiTurul,valamintazegykoripozsonyifőreáliskola1921tavaszána
kiskárpátokTuristaegyesületkebelében–slényegébenamIpSZösztönzésére–ugyan-
csakHornyákodilóáltalalapítottcsapatais.Snohaezutóbbicsapatműködéséthiva-
talosancsak1924-benengedélyezték,márugyanazonévbenmegtartottanyári–vajári
–nagytáborát,majdavándortáborozásátis.76

1921 januárjáramegjelentekazelső (csehszlovákiaimagyar)cserkészújságok is:
azurrGyörgyésbányaijánosközreműködésévelkassánszerkesztettjövőnk,valamint
aSchererlajosgimnáziumi tanáréscserkészparancsnokszerkesztette losonciami
lapunk.akettőközülezutóbbibizonyulthosszabbéletűnek,semelletthatásávalés
súlyával issikerültbeírniamagátacsehszlovákiaimagyarszervezet-ésművelődés-,
sőtirodalomtörténetbeis(1927-benpéldáulmóriczZsigmondtólésmóraFerenctőlis
eredeti,kimondottanalapszámáraírtcikketközölt,deSzabódezsősemzárkózottel
attól,hogypublikáljona lapban).77 ahalkszavú,szabályos „cserkész-ésdiákújság”-
kéntindult,tanulságostörténetekkel,szívhezszólóversekkel,szépre-jóraoktatómora-
lizmusokkal,ismeretterjesztéssel,mozgalmijellegűhírekkelindulólapocskatörténeté-
ben az1925–1926. év jelentette a fordulópontot, amely egy időre a csehszlovákiai
magyarcserkészmozgalomnak,sbizonyosértelembenakisebbségiszellemiéletnekis
egyiklegfontosabbfórumávávált.Schererugyanisekkorfogadtabelapjábaaprágai
SzentGyörgykörkessler–akésőbbibalogh–edgárvezetésévelszavukategyrehan-
gosabbanhallatómagyarfőiskoláscserkészeit,akiknekcsatlakozásávalalapasarlós
mozgalomegyikelőkészítője,terepe,későbbszócsövelett.azaddigidiákújságpedig
folyóiratjellegetöltöttmagára,amikor1926szeptemberétőlapozsonyiköltő,publicis-
taTamáslajostársszerkesztőként,abudapestidr.Fenyvespálpedigfőmunkatársként
álltodaScherermellé.afolyóirataz1920-asévekmásodikfelébenritkánmegfigyel-
hetőgazdagságábanmutattaafiatalcsehszlovákiaimagyarszellemiéletet,melynek
egymássarkárahágónemzedékeitöntudatosésszínessereglésükbenvonultattafelaz
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1919utánösztönszerűenmegszerveződöttcsehszlovákiaimagyarirodalomésműve-
lődés tekintélyes alakjának számító jankovics marcelltől, Sziklay Ferenctől és Tichy
kálmántól,apedagógusi-szakíróitekintélyétmárekkormegalapozottkrammerjenőtől
ésamárelsőköltői,illetveíróisikereintúljutottGyőrydezsőtől,mécslászlótólkezdve
Tamás lajoson, Szombathy viktoron,darkó Istvánon, urr Idán,marék– ekkormég:
marek–antalon,avégváriRezsőnéven ittpublikálnikezdőSzalatnai–akkormég:
Ráchel–Rezsőn,vagyazekkormégazesereglésselegyüttmenetelő,későbbazon-
banasarlósoktóleltávolodottbrogyányikálmánonkeresztüla legelső tudósításkáit,
cikkecskéit, írásait tizenkét-tizenhárom évesen szintén ide küldözgető ifjú peéry –
ekkormégévekiglimbacher–Rezsőig,saveleegyidősdobossytestvérekig,továbbá
jócsiklajosigésalapFakadó rügyek rovatábanmárjelentkezőIlkupálig.78 amáraz
időbenistekintélyesszavúSzvatkópálFiúk, önképzést, Európát és fiatal magyarságot
címűjegyzetébenbiztattaalap1926.novemberiszámábanakisebbségimagyarfia-
talságotönképzőkörökalakítására,önképzésre,önállóságra,shangoztattaelőttüka
kitekintés,a„nagyeurópaiműveltség”szükségét.79

a csehszlovákiaimagyar cserkészet vezetőimár az 1921. április 3-án losoncon
sorra került első csapatközi értekezletükön elhatározták a Szlovenszkói magyar
cserkészszövetségmegalakulását, s szeptemberre elkészítették annak alapszabály-
tervezetét,80 ám ezt a belügyminisztérium1923. április 19-én elutasította. ezután a
kiskárpátoktárgyalástkezdettacsehszlovákcserkészszövetséggelegy,acseh,aszlo-
vák,amagyarésanémettestvérszövetségekbőllétrehozandóunióról,amelyazonban
végülisnemhozottkézzelfoghatóeredményt.Ilyenkörülményekmellettakiskárpátok
– a komáromi jókai cserkészcsapattal együtt –, említettük, egészen 1928-ig a
csehszlovákcserkészszövetségenkívülműködött,81 ámamikorapozsonyirendőr-igaz-
gatóságbeakartatiltania tevékenységüket,beadtaaderekát,ésbelépettaszövet-
ségbe.acsapatbetiltásánakszándékamögöttvalószínűsíthetőenazállt,hogyHornyák
odilót–akitközbenpozsonybólazérsekújvári,majdazipolyságigimnáziumbahelyez-
tek át – a hatalom politikailagmegbízhatatlannak nyilvánította.82 közben 1924-ben
megalakult amIpSZprágai csoportja, skessler [balogh] edgár tulajdonképpenerre
építvehoztalétre1925márciusában–amakk-tólfüggetlenül–aprágaimagyarcser-
készekSzentGyörgykörét,melynemsokkalkésőbbmárszembeisfordultapozsonyi
központtal.83 nevüket a kolozsvári testvéreknek a prágai Hradžin udvarán álló
Sárkányölő Szent György-szobra után választották, s bár kezdetben a mezinárodní
sdruženívysokoškolskýchskautů(FőiskoláscserkészeknemzetköziSzervezete)véd-
nökségétélvezték,későbbkiváltakaszervezetből.84

írónka legendáshírű tornatanár,azelsőpozsonyi cserkészcsapatok létrehozója,a
Hornyák odiló parancsnokolta pozsonyi kiskárpátok cserkészcsapat tagja volt. a
kiskárpátok a legnagyobb magyar cserkészcsapatnak számított csehszlovákiában
(kárpátaljátisbeleértve).acsapatKiskárpátok címűindulójátSendleinjánospozsonyi
tanár szerezte.elsőnyilvánosünnepi rendezvényüket1922.március26-áraszervezte
meg,amelynekszereplőiköztaszlovenszkóimagyarköz-ésirodalmiélet,illetveművelő-
dés későbbi ismert képviselői közül már feltűnt brogyányi kálmán, kessler [balogh]
edgár,csádermihályéskrepelka[környei]elekis.azelsőünnepélyesfogadalomtételre
–negyvenújonccserkésszéavatásával–május25-énkerültsor,melyenbizonnyalmár
atizenkétévesifj.limbacherRezsőisjelenvolt,akiamilapunkbanisekkorjelentkezik
–alap1922.évi8.számában–azelsőírásával(SzalatnaiRezsőaReményikSándortól
kölcsönvettvégvárinévenkezdettőlfogva,már1921-tőlszerzőjevoltalapnak).
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A Sólyom őrs

peéry cserkészaktivitásának köszönhetően viszonylagosbőséggel állnak rendelkezé-
sünkre azok az adatok és ismeretek, amelyek segítségével betekinthetünk későbbi
írónk–atizenéveslimbacherbió(gyakranírtaalánevétebbenaformában)–kamasz-
éveibe.akülönbözőlapokhírei,tudósításaimellettolyankézírásoscserkésznaplókés
naplókönyvek is fennmaradtak például (köztük vegyesen a peéry és a mások által
írtak),amelyek–kiegészülvetizenhét-tizennyolcéveskoriénkereső,környezetreflek-
tálóés-elemzőfeljegyzéseivel–közelebbvisznekszemélyiségfejlődésénekenagyon
fontosszakaszához,belsőhabitusa,világ-ésértékszemléletemeghatározósarkkövei-
nekkijelöléséhez,ésnemutolsósorbaníróinyelvekialakulásánakkezdeteit,buktatóit,
eredendő,tehátaszemélyiségébengyökerezőjegyeitisfelvillantjákelőttünk.Spersze
további színekkel is kiegészíthetjük általuk az adott korról, az államfordulat utáni
kisebbségitársadalomönépítkezésérőlésértékszervezőlépéseirőlalkotottképünket.

akiskárpátokcserkészcsapatII.rajánakIII.őrse–azazazaranyrajSólyomőrse–őrsi
szertárának 1924. október 10-i naplókönyvi bejegyzései85 azzal kezdődnek, hogy
limbacherbióőrsvezető(így,biókéntszerepelakérdésesnaplókönyvben)egydarab
katonaiásótvételezettegynaposdévényikirándulásukra.amimindebbőlfontos,aza
rendszerességésmegtervezettség,módszeresség,amellyelezeketahétvégipozsony
környékikirándulásaikat,továbbáugyancsakhatározottritmusszerintismétlődő„őrsi
óráikat”,„őrsisétáikat”megszervezték.azifjúpeérymindignagykedvveléslendület-
tel,mindenegyesalkalomraalaposanfelkészülve,nemkiselhivatottság-ésküldetés-
tudattalálltodaezeknekatermészet-éskörnyezetmegfigyelő, természet-éskörnye-
zettudatosságraszorító,szülővárosakörnyékétbecserkészőösszejöveteleik,rendezvé-
nyeikélére.deugyanilyenlelkesenvettrésztazújoncokkiképzésében,újfiatalokbeve-
zetésében a cserkészélet színes, eseményteli, ismereteket és önismeretet egyként
bővítő világába. így aSólyomőrsmunkatervébena vörösárvacsalán, a gyöngyvirág
vagyabékapetékmegfigyelése, netán valamely elhagyott katonasír gondozása vagy
egy-egyirodalmifelolvasáséppúgyszerepel,mintatestmozgatóhadi-éslabdajátékok
(futballés„handball”)stb.olyanisvan,amikoraSólyomőrs„szeretettőrsvezetője”–
aszeptember3-iőrsióranaplóvezetője,bézaycornélnevezi ígylimbacherbiót–a
naplóvezetésfontosságáraintitársait,sfeltettszándéka,hogy„rendetlensólymaitkor-
dábafogja”,amiért„új,tetterősreformokat”eszeltkiaszámukra.alkalmankéntsát-
rakkal,mindenfélefelszereléssel,különbözőeszközökkelmegrakottszerkocsitishúz-
nakmagukkal,példáulegésznaposkiránduláseseténatáborikonyhátsemhagyják
otthon,hiszenatermészetikörülményekköztiközösfőzésésétkezéskülönkuriozitá-
saezeknekakiruccanásaiknak.ezeknekatermészetbenvagyamunkásotthonbantar-
tott„őrsióráknak”ahangulatárólvalljonittaSólyomőrsindulójais:

„aSólymokcsapata,
menetkészenáll,
virágnyílikarra,
amerreőjár.
mindderékfiúkők,
nemlusták,heverők,
bólogatnaknékik
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80 Tóth lászló

acserfatetők.
csergaly[sic!]akalapra,
Úgymarsolnakők,
vidámságaszívben,
azadnagyerőt.”

amelletttehát,hogymindenegyesilyenalkalomújabbkapcsotjelentszámukra,„mely
szorosabbrafűziarajtagjait”,illetveacsapatot,ezekazegyüttlétektest–szellem–lélek
harmonikusépülésénekszolgálatávalissegítikaközösségésegyéndichotómiájának
kialakulásátafiatalnemzedékekben.Smindehhezazalkalmankénticserkészesemé-
nyek,-avatások,-ünnepekismetafizikusemelkedettséggeltelihátteretfestenek.csak
a példa kedvéért idézzük itt a kiskárpátok cserkészcsapat 1925.május 24-i, soros
cserkész-fogadalomtételét a pozsonyi vigadóban. a Sólyom őrs krónikájából szinte
kisütazizgaloméslámpaláz,anemmindennapiaktusnakazünnepélyessége,amely
valamennyirészvevőtahatalmábakerítette:„…atitokzatosfüggönymögötttürelmet-
lenkedikaközönség.csendesenállpatkóalakbanacsapatarivaldaelőtt.Szétszalad
a függöny.a féligmegtöltött terem tapssal fogadjaa feszesvigyázzbanálló,selyem-
zászlóscsapatot.Ünnepiesfeketesorokemelkednek lassúdübörgéssel,mikorjózsi,
karcsi[Terebessy Károly – T. L. megj.]satöbbifogadalmassorbaállacsapatelőtt.
közösenérezasokmagyar,asokcserkészszív,midőnelhangzanakafogadalomsúlyos
igéi…”afogadalomtevőkkörülnyüzsgőcserkészszervezőkegyike–lehetnemásképp?
–természetesenatizenötéveslimbacherbió,akiazünnepiműsorszereplőiközöttaz
egyikkétnaposkirándulásukróltartottfelolvasástazegybegyűlteknek.

de egészében is levonhatjuk a következtetést, hogy az ifjú peéry afféle irodalmi
mindenese, tudósítója, krónikása, irodalomnépszerűsítője, olvasmányajánlója őrsé-
nek,rajának,csapatának,akielsőíróisikereitisaratjacserkészkrónikáival,beszámo-
lóival,kirándulás-éstáborozásleírásaival.Természetesenőfoglaltaösszeőrsekróni-
kájában–Cserkésztábor Jánošik országában címmel–akiskárpátokcserkészcsapa-
tának1925.július7-eés30-aközöttitáborozásátisavrátnavölgyében.acserkész-
naplótaz ifjú író-cserkész lobogóképalkotó fantáziájáravalló, lángoló líraihevülettel
festett helymeghatározása indítja. ezután a táborépítéssel,majd egy hirtelen jött, s
özönvízszerűáradástmagávalhozóviharviszontagságainakköltőifordulatokbangaz-
dagérzékeltetése, továbbáakalandostáborélettörténéseineksakis-fátraikóborlá-
soknakárnyalatosfestésekövetkezikanaplóban,melyetahegylakókkalvalótalálko-
zásokmélyrehatóemberélményeiegészítenekki,sjóllehetatyerhovai„faviskókbocs-
koroslakói”eleinteidegenkedveszemléltékamagyarulbeszélő„búrkalaposcsapatot”,
végülmélykapcsolatalakultkie„jámbor,istenfélő,dolgoshegyiemberek”satáboro-
zókközött,86 akikazittlakóksorsátátérezvenyugtázták,hogy„mennyivelkönnyebbaz
alföldiemberdolgaaszegényhegyilakókénál”,akinekezermétermagasságbakellfel-
kapaszkodniaazért,hogy„egyszekérkeszénáját”onnanlehozza.Shamosolytkeltis
bennünkazemelkedetthangú, líraiprózátpróbálgatóbeszámolókamaszossummá-
zata, őszinteségében szemernyit se kételkedhetünk: „a pozsonyi cserkész álmában
sokatfogmégavrátnaisziklákonkalandozni.”

augusztusban, 19-én egy felső-csallóközi, kis-dunai vízimalmot látogattak meg a
pozsonyiSólymokésSasok,sezenélettapasztalataikatbővítőkalandjukatmegintcsak
bióvetettepapírra,változatlanlíraihúrokatpengetőhangszerelésben.akiscsapateltö-
kéltenhaladcéljafeléa„nyárfáktövében”meghúzódó„aprófehérházikók”közt,ahol„aFó
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nyüzsgőnagyvárosból idevetődött fiúkmohónszívjákmagukbaacsendet,asíkságot”,
akikbeezúttal„magyarembereshallgatagságot”oltott„abúzát,zöldcsírátáldotttáplá-
lékkáérlelőnapfény”.Snagyélményük,amikor–olvassuktovábbeszövegesfalvédőraj-
zot–avégremegleltmalomnáltalálkoztak„atulipirosmolnárnéval”,akinek„magyaro-
sanömlöttszájábólasokpanasz:életkeserv”,azpedigkülönösenmeghatottaőket,hogy
a „nehézkesen csoszogó”molnár, ez a „csizmás, mellényes, szótlan, fekete bajuszos
ember”,miutánátvitteőketcsónakjávalatúlpartra,önérzettelutasítottavisszaadiákok
által„szégyenlősen”felkínáltfizetséget:„nemkőezérnékemsemmise,magyardiákok
maguk,magyarembervagyokén!”,mirecserkészeinkmeghatottanbámultake„nemes
szeretetűmagyaremberután”, teljesenátérezvea történet szépségét, vagyishogy „a
németfalusFelső-csallóközbentestvériesszeretetbenölelkeztekösszeazegymásrabuk-
kanóárvamagyarok”.ezanemzetiromantikátólisbőségesenátitatottkiscserkészcse-
vej,keresettségébenegyszerrevisszatetszőésmeghatóstílusgyakorlat,hangpróbaakár
hapeéryhamarosan–aligegy félévmúlva–megjelenő irodalmi-íróidébut-jének,87 a
Hiradó-beliA falu barátainaklennemárazegyikelőfogalmazványa.

a tartalmas-kalandos,élményekkels tanulságokkal telinyárutánszeptemberben
megkezdődöttatanítás,ésfolytatódottacserkészévisamagahatározottrendjesze-
rint. Tovább folytatódnak az őrs vezetőjének környékismereti előadásai (előbb
„bratislava”északkeletikörzetéről,majdvereknye,Szunyogdi,püspöki,kisérd,éber-
hard, Hidas nevezetességeiről, Récse történetéről, s egy alkalommal az arany rajon
belül,aZerge-hegyetéskörnyékétiscélbaveszik);őrsiirattárathoznaklétre;megta-
nuljákkessler[balogh]edgáröregcserkészfrissenfaragottrigmusátavrátnaitáborról;
szeptember11-énFarkasGyulaszemélyébenkapottbecsesvendégetazőrs,akiaz
együttélőnépekésaz„elárvult”magyarnemzetszeretetérebuzdítottaőket,majdaz
őrstagjaiolvassákfelfrissírásaikat(bióezúttal isegykirándulásuktörténetétörökí-
tettemeg,kessler[balogh]edgárpedig„négybolygócserkész”–edgár,bió,kálmán
ésali–kilencnaposmátyusföldiútjárólszámoltbe); „gyönyörű részleteket”olvas fel
cserkésztársainakjacklondonregényeiből,többekköztamagyarul1922-benmegje-
lentFarkasvérből,röpelőadásokattartmahátmaGandhiról,aszeretetrőlésannaktör-
vényéről,hangsúlyozva,hogycsakebbőlakiindulásbólválhatbelőlük„jóőrs”,aszem-
ápolásról,a10.,cserkésztörvényről,azazabarátkozásról,későbbazélettörvényéről,
a Zerge-hegy nyugati oldaláról, illetve növényzetéről, egy Növénytant ajándékoz az
Irattárnak,sközben továbbra isőrsi társai fegyelmezetlenségemiattdohog,éskilá-
tásba helyezte, hogy hamarosan legalább „öt rendgyakorlati” kirándulást tesznek;
november2-án„teljeslétszámmal”képviseltettékmagukata„pozsonyihősöksíremlé-
kének felszentelésénél”, ahol többek közt „bió papája”, limbacher doktor mondott
megemlékezőbeszédet.november10-énazutánarrólszólaSólyomőrsbejegyzése,
hogy az e napi őrsi órát limbacher bió betegségemiattmás tartottameg helyette,
majd,akövetkezőévjanuárjátólmáraSasokőrstagjakéntemlítikabejegyzések.

„A falu barátai” – a Sasok

amilapunk1925.októberi számábanaprágaiSzentGyörgykörpályázatothirdetett
cserkészőrsökrészére„falusigyermekeknekrendezendőmesedélutánra”,ámarracsak
kétőrsjelentkezett(egylosoncról,egypozsonyból).apályázat„regös”címmel88 jutalma-
zott legjobb mesemondóinak egyike a tizenöt-tizenhat éves limbacher Rezső volt.
Tulajdonképpen innen számíthatók a szlovákiai magyar regöscserkészet kezdetei is.89
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magyarországonekkormárjelentősebbelőtörténetretekintettvisszaacserkészetnekez
anépihagyományokéskultúraápolására,terjesztésérelétrejöttvonulata,melynek1918-
tólmegteremtődtekaszervezettkereteiis.aprágaiSzentGyörgykördiákjaikezdemé-
nyezésérearegöscserkészetneksajátoshajtásaalakultkicsehszlovákiában,s„anem-
zetmegtartóerőtaparasztságbanlátván,öntudatánakerősítésére, látókörénekbővíté-
séreregöscserkészekkelfalujárómozgalmatindított”,melyafalusiéletviszonyokfeltárá-
sáraésleírásáratörekedett,aSarlólétrejöttévelazideológiaibefolyásolásegyreerőtel-
jesebbszándékávalis.90 a(regös)cserkészekrendszeresenkijártakadél-szlovákiai(szlo-
venszkói)magyarfalvakba,aholelbeszélgettekahelybeliértelmiségiekkel:aplébános-
sal,lelkésszel,tanítókkal,különbözőtörténetiésstatisztikaiadatokatrögzítettekazadott
faluról, népszokásokat és népdalokat, nyelvjárási különösségeket gyűjtöttek, rajzokat,
vázlatokatkészítettekazérdekesebblátnivalókról,házakról,viseletekről,népművészeti
remekekről(ebbenapozsonyinemesszeghyjenőjártazélen),helytörténetiemlékeket
ésműemléképületekettekintettekmeg,mesedélutánokattartottakafalusigyerekeknek,
műsorokat adtak nekik, könyveket gyűjtöttek és ajándékoztak a falusi iskolai és köz-
könyvtáraknakstb.,vagyis,amozgalomban,legalábbiskezdetbensalapvetően,aszoci-
álisésnépnevelőiszempontokvoltakameghatározók.ésmégvalami:ahányfalu,ahány
találkozás–annyiélmény,kaland,újismeret.

említettük,írónkmagaezidőretesziíróiindulását,amikorisirodalmitevékenységé-
nekkezdetét,début-jétA falu barátai címűírásamegjelenéséhezkötiapozsonyiHíradó
1926.január31-iszámában(jóllehetalosonciamilapunkatmártizenkétéveskorától
elláttakisebbtudósításokkal,hírekkel,könyvszemlékkel).a„halkszavú,disztingvált,tar-
tózkodóembernek”számító91 arkauer IstvánáltalszerkesztettHíradóamégvutkovich
SándoralapítottanyugatmagyarországiHíradójogutódjakéntfolytatódottazállamfordu-
latután.peérykésőbbismindignagyszeretettelgondoltvisszaaz írásátmegjelentető
muki bácsira– arkauer Istvánra–, akitmajd jóval később, a róla írt nekrológjábana
pozsonyipolgárság„vonzóésnemes”,„észrevétlenülfölényesmegtestesülésének”titu-
lált,sakineklapja„bölcsmértéktartássalélt,évtizedekcsendesúriformáibamerevül-
ten”,saza„nemes,érdeklődőéscsöndesrezerváltság”áradtki„szolidhasábjaiból”,
mely„mindenigazkultúravégállomásaésbeteljesülése”.92 peéryittmáramegszépítő
messzeségtávlatábólidéztemegazegyébként„szerényszínvonalú”lapot,melynekazon-
banazirodalomtörténészTurczellajosértékeléseszerintmégisnagyérdemevolt,hogy
„gondosanszámontartottaésértékelteapozsonyikulturális,zeneiésképzőművészeti
eseményeket”.93 megkelljegyeznünk,hogyennélsokkalszigorúbbvéleményiselhang-
zottalőrinc-kapuutcábankészülőHíradóról,akortárskovácsendréé,aki„apolgárság
leibzsurnáljánk”neveztealapot,mely„újnemzedéketnemnevelt,amagyarújságírás
ügyétnemvitteelőbbre”.persze,gyanítjuk,ebbealetaglózóértékelésbe,mindenvélhe-
tőigazságtartalmaellenéreazisbelejátszhatott,hogykovácselsőírásai–ifj.limbacher
Rezsőéitőleltérően–elutasításrataláltakalapnál.94

acím,A falu barátai,tulajdonképpenannakafalujárómozgalomnakaneve,mely
1925-től kezdve–aprágaiSzentGyörgykör cserkészeinekszorgalmazására is–a
városicserkészeketelindítottaavidékfelé,hogyezekkelaregösjárásokkala„városi
fiúk”megismerjék„azagrárdeterminációsnéplélekkulturáliskincseitésigaziigénye-
it”,95 sakülönbözőterületekenkiválóteljesítménytnyújtóőrsöket„afalubarátai”fel-
iratúőrsizászlóvaljutalmazták.akamaszcserkészifjúnakezaszázadelejiszalonlíra
kellékeivel telezsúfolt, szecessziósan túldíszített, jelzőhalmozó fogalmazványa a
csallóközbe,a„napcsókoltakisalföldre”vezetiazolvasót,ahola„sziklás,vadtájakhoz
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szokott”szemét–emlékezzünkcsakagyermeksakiskamaszTátra-szeretetére,hegyi
túrázásaira–„lágyansimogatjaaszéttártrónaságegyszerűsége”,ahollelkébefogad-
ta„amagyarparasztnehézkalászosföldjét”,megszerette„aztazsírosfekete,napsü-
töttegöröngyöt,melybemagyarvérünkmunkásizmavetiazaranyfényűnapot”,meg-
szerette„azöldzsírjátáldotttáplálékkáérlelőnapfényt”,megszeretteaszóbanforgó
tájat,mely„kincse,édesanyjaaröghözkötöttTestvérnek…”–dejobbnemidéznibelő-
letovább,annyiranincsezekbenabarokkosanzsúfoltsorokbansemmikésőbbiragyo-
góesszéistánkváratlannyelvifordulatokkal,megoldásokkalteli,egyénivezetésűnyel-
véből, átlátható s hátborzongató hatásokra képes stílusából, letisztult, céltudatosan
vezetettgondolatmeneteiből(hacsaknemvesszükbiztatójelnekkamaszpályakezdőnk
életkoráhozképestgazdagésjelentősolvasottságróltanúskodószókincsét).vagyisez
mégugyanazanyelvimatéria,amelyacserkésznapló(k)banöltöttformát.amiértazon-
banmégisfontoslehetszámunkraezazírás,az,hogyészlelhetőenittkezdettelőször
kitág/rulnialátóköre,sszunnyadószociálisérzékenységeisittésekkorkapjaazelső
ösztönzéstkésőbbi teljesspektrumúkibontakozásához,árnyalatosartikulálódásához
(lásdazírásbana„kérges,keményparasztmarokban”puhánfekvő„fehér,városifiú-
kéz” motívumát, ellentétpárját!). a minden ízében iskolás fogalmazvány a pozsonyi
Sasokcserkészcsapatánakcsallóközi (somorjai)ésmátyusföldi (hidaskürti)missziós
útjáról ad romantikusan túlszínezettbeszámolót, smegjelentetése is serkenthettea
fiatallimbacherfiúíróipályairántivonzalmánakkialakulását.

ugyanezen év nyarán – július 1-je és 9-e között – az ifjú peéry is ott van
liptószentivánban a prágai és a brünnimagyar főiskolások Szent György köre által
összehívottországoscsapatközitáborban,melyetkésőbbSzalatnaiRezső–az1928.
évigombaszögitáborozássalegyütt–úgyminősített,hogyaz„lélektanitanfolyam”volt
aszámáramindvégig,s„kiapadhatatlanpedagógiaiemlékforrása”maradt.96 Ittnegy-
vennégyen jöttek össze Szent-Ivány józsefmagyar nemzeti párti vezető, parlamenti
képviselőbirtokán(kétévvelkorábbanakomáromicserkészektáboroztakabirtokon).
peéry–édesapjarévén–gyermekkorábólismerteapolitikust,akiotthonukbanisjárt
náluk,és„ízesszavú,joviális,megnyerőember”benyomásátkeltettebenne,smaguk
is jártakabirtokos liptószentivániudvarházában, smégélete végén iselismeréssel
szóla„szülőföldönvalóboldogulás”,a„kislépésekemagyarrealistájáról”.97 akessler
[balogh]edgárparancsnokoltatáborbaakiskárpátokháromcserkésztküldött,köztük
limbacherbiót,akimelleslegaseregletércliliomcímű,„napifalragaszként”megjele-
nőtáboriújságjánakszerkesztőjelett.IttvoltSzalatnaiRezsőis,akiehelytcserélteföl
családnevét,aRácheltaszülőfalujautániSzalatnaira.atábortáviratbanköszöntette
masarykköztársaságielnököt,akiviszontválasztintézettarésztvevőkhöz.98

atáboriéletazegyéneketegybeforrasztóközösségiélményekésazelmétpalléro-
zó előadások, tanácskozások, illetve a résztvevők tehetségét, felkészültségét, fizikai
erőnlétét,ügyességétpróbáratevőmegmérettetésekegészsorátkínáltaajelenlevők-
nek.voltitthadijáték,akadályverseny,tornabemutató,távolságbecslésigyakorlat,lab-
darúgócsata, népi tánc, kuruc tárogatójáték, tréfás jelenet, átszellemült szavalat,
továbbátanácskozásakisebbségicserkészetjövőjéről,lehetőségeiről,afalusicserké-
szetésaregöscserkészetkiszélesítéséről.a„kiserdeiállam”továbbifontosintézmé-
nyénekszámítottmégavénuzsoráskantinja,acserkészposta,atáborikönyvtárésa
mentőállomásis.Ráadásulapozsonyicserkészek–sakomáromiakugyanígy–innen
mégnemmentekhaza,hanemludwigaurélvezetésével–asuttóivízesésérintésével
–aterhelyi (tyerhovai)vrátna-völgybelátogattak,smegmásztáka„csupaszfejű”kis-
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krivántis.99 acserkésznyárkövetkezőkalandsorozatátpeéryszámáraezutánvélhető-
enapozsonyikiskárpátok,valamintazérsekújváriczuczorGergelycserkészcsapatok
rendezte, sHornyákodilóés janson jenővezettenyolcvanfős–ugyancsak júliusi–
közös táborozás jelentette a kis-kárpátok morvamezei oldalán levő nádasfő
(Rohrbach)közelében,melyen–mintakiskárpátokoszlopostagja–őisottlehetett.100

azviszontbizonyos,hogyakiskárpátokjókairajánakháromtagúSasokőrse–peéry
biónkívülmégGálffyZoltán (kófic)ésnemesszeghyjenő (nemes)voltaka tagjai–
éppen az ő vezetésével indult augusztusi vándorlására, melynek során (augusztus
10–11.) a mátyusföldön, magyarbél érintésével, Zonctoronyban, egyházfán, jókán,
nagyfödémesen,nemeskossúton,vízkeleten,Hidaskürtön,Tallóson,nádszegen– itt
keltek át a csallóköz határát jelentő kis-dunán –, vásárúton jártak, majd Gútára,
későbbnemesócsáramentek,aholaludwigaurélvezette,sbősfelőlérkezőőzekkel
találkoztak.Gyalogtúrájukatinnenkomáromfeléfolytatták,ésógyalla,párkány,vala-
mintérsekújvárvoltakakövetkezőállomásaik.jókánGregorovitslipótnemzetgyűlési
képviselő,plébánosfogadtaőket;nagyfödémesenszázhúsz„aprógyereknek”tartottak
mesedélutánt (melyen peéry az Ezüstország című mesét, később Garay jános
Obsitosát adta elő).101 nagyfödémesről nemeskosútra vitt a három vándorcserkész
útja,augusztus12-énpedig,vízkeletután,Hidaskürtkövetkezett,aholazérsekújvári
cserkészekkel találkoztak.az itteni, azérsekújváriakkal közösmesedélutánonpeéry
repertoárjaA törpék harcávalbővült.Tallósonkrisztinusztantóúréknálszálltakmeg,
ahonnan„szalonnásmagyartízóraiután”indultaktovább.nádszegenegyöregcigány-
asszonyálltaelpeéryútját(„kiégettpergamentbőrénekredőimozognak,feketehajá-
ból,sokszínűruhájábólrosszszagárad”),aki„Fújjaebbeapínzbenagyságosfiatalúr
mindenrosszát,baját,gondját!”szöveggelkicsalttőleegykoronát.akövetkezőéjsza-
kátvásárútontöltötték.aSasokőrsezzelazútjávalelnyerteaprágaiSzentGyörgykör
vándorlásversenyénekdarvasjános,kessler (balogh)edgárésmohácsy jánosoda-
ítélteelsődíját:egymagyardíszfokost,amelycsoport„különösenamagyarnépművé-
szettanulmányozásávalésmegörökítésévelvégzettjómunkát”,éssikeresmunkájáért
peéry–többekközöttjócsiklajossal,ludwigauréllalésabebarangoltvidékeknép-
művészeti emlékeit szorgalmasan rajzolgató nemesszeghy jenővel – az 1927. évre
megkapta a „regös” címet, s könyvjutalomban is részesült.102 a Sas őrs limbacher-
peéryvezetteregösnaplójátnégyévvelkésőbb–részbenamintaadás,részbenpedig
a regösmozgalom szlovákiai kezdetei felmutatásának szándékával –, 1930májusá-
ban,júniusábanésszeptemberébenamilapunkbanbaloghedgárközölte.atárgyila-
gosleírásokszemélyesemlékekkelkeverednekbenne,aleíróhangotaköltőiimpresz-
sziók,líraihangulatok,festőihangulatképek,csendéletekpihenőiakasztjákmeg.ezek
egyúttaltollátélesítő,mondataihajlékonyságátelősegítőstílusgyakorlatokis;például
egykisady-utánérzés:„cipőnksárbandagaszt.Záporcsapkodjaazugart.azégpere-
menrétegeslilafelhőkalólelőtüzesedikavéresnapkorong.anapfényfakóvörösség-
gelcsókoljaatarlókat.véresárnyúakamezőtfekvőkeresztek.mindenvérrelaláfes-
tett”–egykismóriczitájfestés:„…virágzórózsaszíndohánytáblákatcsókolanap.az
üde fehér házak ereszein felfűzött dohánylevelek barnúlnak. […] a sárga gabonake-
resztekkatonásrendbenülnekatarlón.azugaronitt-ottalattomosancsillantmegegy-
egyvíztócsa.azutategyszerrecsakvíztakarja.mezítlábdagasztunkasüppedékessár-
ban.bokáigcsillogó,iszapossárfestékvonjabealábunkat”–egyexpresszionistalen-
dületet vevő riportázs: „cséplőgép dohog az udvaron. víg ritmusban köpi a füstöt a
feketekémény.[…]azadogatóbiztoskönnyedséggeletetiakévenyelődobot.Fent,a
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porosmagasbanegyrerakjákakazlat.pirosfejkötők,ritmikusemberimozgások,doho-
gás,terjengőfüst,por,sárgakazlakongyolcsbólkibarnállóizmokolvadnakszenthar-
móniába.élet!”–egykisimpresszionistafalukép:„alkony.arohanó,piszkosdunában
mossabeborulóarcát a lilás-véreségbolt. […]a faluhosszanelhúzódikazországút
mentén,acsillaghímeségboltalatt.”103 amalapszámSzerkesztői üzenetek rovatában,
melybenpeérycserkésznaplójánakmásodikfolytatásamegjelent,filológiaipontossá-
gú jegyzet részletezi – a közlést nehezményező krendl Gusztávnak címezve, aki a
csehszlovákiai magyar cserkészmozgalomban játszott (később?) fontos szerepet, s
Hornyákodilótávozásautánakiskárpátokcserkészcsapatnakisaparancsnokavolt–
annakkörülményeit,hogyaniskerültanaplókézirataaszerkesztőséghez:„aSasőrs
regösnaplója peéry Rezső és nemesszeghy jenőmagántulajdonát képezte,mely az
1926-ikévivándorlásiverseny feltételeiértelmébenaSzentGyörgykör tulajdonába
mentát.maaSzentGyörgykörjogutódja,aSarlóőrzi,ettőlaszervezettőlkaptameg
amilapunk.”104 persze,ahogybaloghedgárismegállapítjaanaplóközléseléírtjegy-
zetében,ebbenavállalkozásbanmégsokanaivitás,agyermekirácsodálkozásavilág
számukraismeretlenoldalára–deéppezezeknekavándorlásoknakacélja:avárosi
gyerekeketkivinniafalura,közelíteniegymáshozapolgáriésanépikultúrátésművelt-
séget,feltárniésközelebbrőlmegismerniafalusiéletkörülményeket,stávlatosanmun-
kálkodniazoknakafeltételeknekamegteremtésén,melyekekörülményekmegváltoz-
tatásáhozszükségesek.105

A könyv és a diák

ami lapunkekkoribanmár– limbacherRezsőnéven–egymásutánközöltepeéry
könyvismertetéseit. 1926 szeptemberében például Rudyard kipling A három kópé
című„cserkészregényéről”írt,melyugyan„nemnyúlakamaszkortragédiáinakmélyé-
re,nemnagykoncepciójú,debámulatosmegfigyeléseivelakönny igazgyöngyétésa
szívbőljövőkacagástelőcsaló,szellemeskiplingileírásaivalművészierejű”.106 demég
ugyanebben az évben írt a lapban jack londonFarkasvéréről is (emlékezzünk: egy
évvelkorábbanmárőrsifelolvasásttartottbelőle);könyvismertetésénekérdekessége,
hogymégHviezdoslavotsannakpanteizmusátisbelekeveri,azamerikaiíró„legpom-
pásabberdőregényének”nevezvekérdéseskönyvét.107 akövetkezőévbenakönyvrőlírt
kisdiákvallomástA könyv és a diák címmelpeéry,mely–amellett,hogymárminden
tekintetbenapályakezdő író tisztulónyelvét,egyszerűsödő,könnyebbenáttekinthető
gondolatmenetét, tisztulóstílusátmutatja–,azért issokatmondódarab lehetaszá-
munkra,mertkésőbbitág,nemzetitéseurópaitegyütttekintőértékszemléletétittlát-
jukelőszöramagaegyértelműségébenmegfogalmazódni:„…agyökeres,alapos,euró-
paiszinvonaluműveltségésaszellemikultúra:azigazi,egyetlen,nemesmagyarhagyo-
mány.akönyvazaforrás,amelybőla legkülönbözőbbtávlatokatátfogóműveltséget
beszerezhetjük.” S ízlésének, szellemi érdeklődésének tágasságáról tanúskodik kis
vallomásánakajánlólistája is,mely a lehető legtermészetesebb valóságalakító, való-
ságbővítő mozdulattal rakja egymás mellé petőfi és ady, molnár Ferenc és
RabindranathTagore (itt:Tágur)nevét,majdolvasásrabuzdítjaa„maiordító, filmkí-
gyós, rádiós” világbanélődiáktársait.108 bizonyos, hogye kis elmélkedésa tizenhat-
tizenhét éves gimnazista saját önképzőköri tevékenységének, tanára – dr. pfeiffer
jános – irányításával szerzett tapasztalatainak is összefoglalása, amit ami lapunk
1927.júniusiszámábaírt,csoportjukberzsenyidánielszületésének150.évfordulójá-
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86 Tóth lászló

rarendezettdíszönképzőköriülésérőlszólótudósításaisigazol.ezutóbbihíradásában
újabb nevekkel-színekkel bővíti-gazdagítja ifjúkori érdeklődésének, olvasmányainak
palettáját(babitscsal,kosztolányival,benedekmarcellal).109 azönképzőkörökkérdésé-
velfoglalkozikpeéryamilapunkdecemberiszámábanközölt,fentebbmáridézettés
hivatkozott írásában is,melybenbizonyosreformokat javasolazönképzőkörimunká-
ban,s–a„Fiúk,kóstoljatokbeleaSzabadkutatásnagyszerűségébe,izgalmába!”jel-
szóvalbiztatvatársait–nagyobbteretkívánbiztosítaniazoktatásbanazújkultúrának
ésamodernirodalomnak.110

ekkormáregyreszélesebbkörben(fel)figyelnekrá,egyretöbbhelyenszámolnakvele,
slassan-lassannemzedéke–azakkoritizenhét-tizennyolcévesek–egyretöbbekáltal
sokrahivatottnak tartott (köz)szereplője lesz. így például amikormájusbanapozsonyi
magyarfőiskolásokSzentGyörgyköreaToldyköregyikhelyiségébentanácskozástren-
dezettamagyarfaluproblémáiról,csádermihályszigorlóorvos,apozsonyimakkelnö-
kénekA falu és a higiénia című,valamintbrogyányikálmánjoghallgatónakacsallóközi
építési formákról tartott előadása mellett a hetedik osztályos reálgimnáziumi tanuló
limbacher Rezsőt kérték fel előadásra, melyet A falu a magyar irodalomban Szabó
Dezsőig címmeltartott.111 1928márciusábanviszont,amikorelterjedtahíre,hogymég-
iscsaksorkerülkosztolányidezsőszlovákiaikörútjára,apozsonyimagyarreálgimnázium
önképzőkörébenrövididőalattmásodszorfoglalkoztakaköltőműveivel,aminekmegfe-
lelően peéry kosztolányiA húgomat a bánat eljegyezte című verséről írt tanulmányát
olvastafel.112 visszaemlékezésébenbaloghedgárúgyemlegetiatizenhétéveslimbacher
Rezsőt,ezt„azelőkelőgyermekszobaésarégievangélikuslíceumatmoszférájábólindult
hetedikesreálgimnazistát”,mintaregösmozgalomreménységét,aregösprogramokerős-
ségét.peéryreekkoribanmélyhatástgyakoroltkaffkamargitjátékkönyve,aKisemberek,
barátocskáim;olvastaSelmalagerlöflegendáit,oscarwildemeséit–kettőjükírásaiból
dicséretesregösprogramotisösszeállítottakisiskolásoknakszántfalusimesedélutánok-
ra,hogy–amintaztamilapunkbaniskifejtette–a„művésziszószárnyánszentmagas-
ságokba repítse hallgatóit”. S máris programot hirdet: „a műveltség ne legyen tabu,
hanemközöskincs!”Ilyképpenfedeztettefölaprófalusihallgatóivaltöbbekközöttarany
jánostólA fülemilétésA tudós macskáját,petőfitőlazArany Lacinak játékosbáját,vala-
mintaSzeget szeggelt,amelyek–írjabaloghedgár–az„önképzőkörökbenelvesztették
elsődlegesszereplőiket,afalusitábortüzeknélazonban–parasztgyermekekszíneelőtt–
újrafelfénylettekteljesplaszticitásukkal”.113
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7. molnárjózsef:Emlékbeszéd Peéry Rezső ravatala fölött. i.m.II.p.
8. peéryRezső:ahalfarkúországvégnapjai.Inuő:Requiem egy országrészért. 20.p.
9. uo.20–21.p.
10. uo.22.p.–apozsonybanuralkodó1918-asviszonyoknak,mindennaposbizonytalanság-

nak érzékletes leírását adja jankovics marcell visszaemlékezése. lásd Húsz esztendő
Pozsonyban. i.m.13–42.p.Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/2

, 
S

om
or

ja



11. peéryRezső:Háromember.Inuő:A végzet bábjátéka… i.m.41.,43.p.
12. peéryRezső:ahalfarkúországvégnapjai.Inuő:Requiem egy országrészért. 24–25.p.
13. uo.24.p.
14. uo.22–23.p.–A halfarkú ország végnapjai című,életevégefeléírtvisszaemlékezésében

peérytkissémegtréfáltaazemlékezete,amikoradyhalálát1918-ratette;koránakköltő-idol-
jaugyanis1919.január27-énhunytel.uo.23.p.

15. uo.18.,20.p.
16. peéryRezső:nyáriszélbenadunánál.Inuő:A végzet bábjátéka… i.m.17.p.
17. valószínűlegnemvéletlen,hogyadunánakezamisztériumapeéryRezsőlegjobbbarátját,

SzalatnaiRezsőtismegérintette,akinekbölcsőjeugyannemefolyómellettringott,ámélete
meghatározóévtizedeittöltötteakoronázóvárosban,1944-benpedigA Duna költői címmel
adottkiművelődéstörténetilegértékesválogatástamagyarirodalomduna-verseiből,mely-
nekpeéryhimnikus folyó-dicséretével egybecsengő, ihletett bevezető tanulmányátugyan-
csakőírta.

18. kovácsendre:Korszakváltás.i.m.76–77.,93.p.
19. uo.94.p.
20. Salner,peter:pozsonytársaságiélete1919–1989.Ford.:avarHajnalka.Limes,1996.1–2.

sz.32.p.
21. kollai István: egy békeszerződés pszichológiája. a Trianon-trauma okairól. InMeghasadt

múlt.i.m.133.p.
22. InMeghasadt múlt.i.m.135.p.
23. uo.
24. jankovicsmarcell:Húsz esztendő Pozsonyban. i.m.24.p.
25. uo.23.p.
26. a történeti észak-magyarország csehszlovák megszállásának, illetve a születőben levő

csehszlovákköztársaság általi bekebelezésének eseménytörténetével kapcsolatban lásd
popélyGyula:Felvidék 1914–1920. i.m.;A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története
1918–1998 IV.,i.m.;A (cseh)szlovákiai magyarok kronológiája 1918-tól napjainkig.http://
www.foruminst.sk/index.php?p=kronologia&t=a&xp=&w=&data_Id=&syear=1919&mId=&
lev=&Ind=8&p=index,hu (utolsó letöltés:2010. június1.); illetveakatonai-hadászaticse-
lekményeket taglaló művek közül: Hronský, marián: Szlovákia elfoglalása a csehszlovák
katonaság által 1918 novemberétől 1919 januárjáig.i.m.,valamintazerősenszlovákelfo-
gultságúésszempontúművekközül:Hanák,jozef:Obsadenie Bratislavy 1918–1920.i.m.

27. kovácsendre:Korszakváltás. i.m.14.p.
28. peéryRezső:utószókétszlovenszkóiévtizedhez1918–1938.Inuő:A végzet bábjátéka…

i.m.162.p.
29. uo.162.,163.p.
30. peéryRezső:apozsonyiduna-parton…aszázadgyermekénekvallomása.Inuő:uo.7.p.
31. peéryRezső:pistabátyámésanemzetiségikérdés.Inuő:uo.45.p.
32. jankovicsmarcell:Húsz esztendő Pozsonyban. i.m.68. p.; ill.A (cseh)szlovákiai magyar

művelődés története 1918–1998 IV. i.m.10–11.p.
33. bárpeéry a halálos áldozatokegyikéreutal, valószínűlegaz egyik sebesültről van szó.–

peéryRezső:pistabátyámésanemzetiségikérdés.Inuő:A végzet bábjátéka… i.m.45.p.
34. uo.45–46.p.
35. peéryRezső:ahalfarkúországvégnapjai.Inuő:Requiem egy országrészért. i.m.19.p.–a

szülőiféltésmeghatóesetekéntemlítiidőskorivisszaemlékezésébenpeéryamanegyedikes
elemistakori,„kisformátumú,rajzlapokbólösszefűzöttvázlatkönyvének”arejtélyeseltünte-
tését holmijai közül, melybe egy-két hónappal korábbi iskolai feladatként a történeti
magyarországmegyéitrajzoltabe,amelyetazonbannemsokkalkésőbb„már»irredentapro-
pagandának«minősítettahatalomféltőindulata»prevrat«korában”.uo.19–20.p.

36. peéryRezső:pistabátyámésanemzetiségikérdés.Inuő:A végzet bábjátéka… i.m.49.p.
37. Horváth,vladimír,phdr.:Bratislavský topografický lexikon. i.m.107.p.
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88 Tóth lászló

38. peéryRezső:Gyermekkoromtájaipozsonyban.Inuő:A végzet bábjátéka… i.m.22–23.p.
39. uo.30–31.p.
40. uo.24.p.
41. uo.25.,26.p.
42. uo.30.p.
43. uo.29–30.p.
44. peéryRezső:Gyermekkoromtájaipozsonyban.Inuő:avégzetbábjátéka…i.m.23.p.
45. limbacherRezső,dr.:A rózsa világa.i.m.57.p.
46. ébertTiboréazelnevezés,lásdaköv.lábjegyzetben.
47. ébertTibor:pozsonyiarcképekláthatatlanhegyekkelésvizekkel.Inuő:Pozsonyi vecsernye.

i.m.84–86.p.–limbacherdr.életénekerrőlafejezetéről(is) lásdmég:kisslászló,dr.:
Limbacher Rezső doktor 1872–1947. i.m.

48. peéryRezső:Gyermekkoromtájaipozsonyban.Inuő:A végzet bábjátéka… i.m.26.p.
49. uo.31.p.
50. uo.24–25.p.
51. peéryRezső:333évvelezelőttalapítottákmegapozsonyievangélikuslíceumot.évszázados

nevelőmunkaaprotestantizmusésaközép-európaikultúraszolgálatában.Inuő:A végzet
bábjátéka. i.m.51.p.

52. lásdpl.aMi Lapunk 1927.decemberiszámábanÖnképzőkörcímmel.
53. peéryRezső:333évvelezelőttalapítottákmegapozsonyievangélikuslíceumot…Inuő:A

végzet bábjátéka. i.m.51–55.p.
54. peéryRezső:akönyvésadiák.A Mi Lapunk,1927.május,88.p.
55. Fukárivaléria:Egy régi alma mater.i.m.74.p.
56. peéryRezső:333évvelezelőttalapítottákmegapozsonyievangélikuslíceumot…Inuő:A

végzet bábjátéka. i.m.51.p.
57. popélyGyula:Erős várunk az iskola.i.m.33.p.
58. Fukárivaléria:Egy régi alma mater.i.m.64.p.
59. peéryRezső:utószókétszlovenszkóiévtizedhez1918–1938.Inuő:A végzet bábjátéka…

i.m.173–175.p.
60. kovácsendre:Korszakváltás.i.m.36.,47–48.,61.p.
61. uo.47.p.
62. uo.46.,61–62.p.
63. miazonban,hanemistörveateljességre,említsükittlegalábbnéhányukat:amárhivatko-

zottalbertjózsefenkívülírónkkésőbbiosztályfőnökét,dr.antalffyvilmost,akielvitteőtaz
érettségiig,továbbádr.mitterhauszerRichárdot,dr.jeszenszkyIstvánt,dr.dobayjánost,dr.
pröhle Henriket, Tóth Ferencet, dr. orbán Gábort, a későbbi csehszlovákiai magyar
Tudományos, Irodalmi és művészeti Társaság majdani elnökét, dr. losonczi lajost, dr.
magyarGyőzőt,dr.adamisGyulát,FecskeIstvánt,dr.mészárosGyörgyöt.adebrecenidéri
múzeumSarló-gyűjteményében–dS.X.86.470.4jelzetalatt–találhatóegy13laposgép-
írásosfeljegyzés,melyenaziskolavalamely,peéryvelegykorútanítványa–régidiákszokás
szerint–összeírtatanáraikbecenevét, jellegzetesszokásait,szóhasználatikülönösségeit,
szavajárását,elszólásait, jellemezveemberioldalukat,gyengéiket,melydokumentumköz-
vetlenpéldákatadaziskolábanuralkodótanár-diákviszonyra.

64. peéryRezső:Tizennyolc évesek. i.m.23–24.p.
65. peéryRezső:Utószó két szlovenszkói évtizedhez 1918–1938.InA végzet bábjátéka… i.m.

167–168.p.
66. Szvatkópálegykésőbbi, karikaturisztikus-önelemzőesszéjébenaz „elsikkadtnemzedék”

(Zwischengeneration)németpéldájanyománköztesnemzedéknekneveziaz1901–1910
közöttszületett,„magáhozhasonlókókadtfejűegykorúakat”,akik„negatívumokbanismer-
tékmeg”avilágot;priamoszfiaiők–„azelőttünkjövőkbüszkék,mertőka»frontgenerá-
ció«,azutánunkjövőkbüszkék,mertfiatalok,kiésmivagyunkmi?”,ezanagykérdésaszá-
mukra.Szvatkópál:A lyukas kád nemzedéke.Inuő:A változás élménye. i.m.44–45.p.Fó
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67. uo.166.p.
68. peéryFábrynakküldött,címnélküliírása,feltehetőenaz1928.évelsőfeléből.csemadok

ov–FkIbH
69. kovácsendre:Korszakváltás.i.m.76.p.
70. uo.148.p.
71. uo.151.p.
72. popélyGyula:ezvoltaSarló1. i.m.16.p.
73. Fogarassylászló:Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i.m.5–6.p.;A felvidéki

magyar cserkészet története.i.m.
74. SinkóFerenc:A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei… i.m.148.p.
75. uo.152.p.
76. Fogarassy lászló: Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i. m. 8–9. p.; Sinkó

Ferenc:A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei… i.m.157.p.lásdmégnyáritáborozások.
A Mi Lapunk,1924.szept.1.13.sz.103.p.–Tulajdonképpenkessler–akésőbbibalogh
–edgártisHornyákodilóvontabeacsapatba.

77. Fogarassy lászló:Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i.m. 9., 34. p. – ami
lapunkegészen1932-igfennállt,ám1929-rekezdetteljellegtelenedni,illetveeljelentékte-
lenedni,sakeresztényoldalfelől, illetőlegjobboldalrólmindgyakrabbanérteavád,hogy
nem teljesíti hivatását, aminek ellensúlyozására előbb pozsonyi, majd érsekújvári, végül
komáromiszékhellyel1929-benlétrejöttaz1938-igfennálló,erősenkatolikusbefolyású,de
aprotestánsbarátiSzótóleltérőenafelekezetikizárólagosságranemtekintő,protestánsés
zsidómunkatársakatisfoglalkoztatóTábortűz.uo.44.p.

78. uo.14–15.,24–25.
79. Szvatkópál:Fiúk, önképzést, Európát és fiatal magyarságot.i.m.–azönképzésgyakorlati

kérdéseireSzvatkóegyébkéntkésőbbisvisszatértalapban. lásduő:Az önképzés prakti-
kus problémái. i.m.–valószínűlegezekazírások(is)ösztönözhettékatizenhétévespeéryt
amagaönképzőkör-népszerűsítőfeljegyzéseinekamegírására1927-ben.

80. Fogarassylászló:Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i.m.10–14.p.
81. uo.18–20.p.
82. uo.33.p.
83. SinkóFerenc:A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei… i.m.158.,159.p.
84. Fogarassylászló:Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i.m.22–23.p.
85. akiskárpátokcserkészcsapataranyrajaSólyomőrsének1924.,1925.,1926.évitöredé-

kesszertárinaplókönyvibejegyzéseiből,őrsinaplóibólvettidézeteket,hivatkozásokatalább
nemadatolomkülön-külön,fontosabbesetekbencsupánazokkeletkezésénekidőpontját
tüntetemfelaszövegben.

86. ezekakirándulások,táborozások,találkozásokdöntőbefolyássalvoltakpeéryvilágképeés
személyiségekialakulására,smégéletevégénisanemzetiségek–szlovákokésmagyarok
– békés egymásmellettiségének bizonyítékaiként, egymásmegismerésének kitűnő alkal-
maikéntemlegetiőket:„Tizenhatéveskoromtólkezdvegyalogszerreléssítalponbejártam
Szlovenszkóészakiésközépsőrészénekmindenjelentőshegységét,nyarantaévekigszín-
tiszta szlovák környezetben ütöttük fel cserkészsátrainkat. Háltam csőszházban, paraszti
tisztaszobában, havasi menedékházban vagy fakéreg borította pásztorkunyhóban fenn a
szálláson,desoha,seholneméreztemnyomátvalamelyidegenkedésnek,visszautasításnak
vagyéppengyűlölködésnek.azemberekfennahavasonugyanolyanszíves,megértőember-
séggelésvendégszeretettelfogadtak,mintakisalföldmagyarföldművesei.”peéryRezső:
Utószó két szlovenszkói évtizedhez… Inuő:A végzet bábjátéka… i.m.183.p.

87. ami lapunk-beli korábbi, egészen tizenkétéveskoráig visszanyúlópublikációitnemszá-
mítva,őmagatekintettevisszaemlékezéseibenannak.

88. aregöscímettizennyolcévenalulicserkészekkaphattákmeg,segyévenátviselhették,ám
aztegyéviismételtregösmunkávalújbólmegszerezhették.Fogarassylászló:Magyar cser-
készmozgalom Csehszlovákiában… i.m.34.p.
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89. uo.25.p.
90.Magyar Katolikus Lexikon. i.m.(–R–regöscserkészet)
91. kovácsendre:Korszakváltás. i.m.139.p.
92. peéryRezső:Föld, fogadd be… i.m.115.p.
93. Turczellajos:Pozsony és a két világháború közötti csehszlovákiai magyar sajtó. i.m.49.p.
94. kovács endre: Két háború közt. i. m. 17–18., 20. p. később, 1981-ben megjelent,

Korszakváltás címűemlékiratábankovácsmárvalamiveltárgyszerűbbenemlékezikmega
Híradóról(139.p.).

95. Regösiskola.Vetés,1.sz.7.p.
96. SzalatnaiRezső:Sarlósok varázsa és igazságkeresése. i.m.1778–1779.p.
97. peéryRezső:Utószó két szlovenszkói évtizedhez 1918–1938. Inuő:A végzet bábjátéka…

i.m.197.p.
98. Fogarassylászló:Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i.m.25.,26.p.
99. nyári táborozások [= Csapatközi cserkésztábor az Alacsony-Tátrában]. i.m.A Mi Lapunk,

1926.szeptember.127.p.
100. uo.[=Cserkésztábor Nádasfőn].128.p.
101. peéryRezső:aSasokregősnaplója.A Mi Lapunk,1930.május.117–118.p.
102. uo.–errőlazútrólvándorlásokcímmelrövidenamilapunk1926.szeptemberiszámának

Hírekrovataisbeszámolt.A Mi Lapunk,1926.szeptember.7.sz.135.p.–lásdmégezzel
kapcsolatban:avándorlásversenyeredménye.A Mi Lapunk,1926.december.10.sz.179.p.

103. arészletekaregösnaplóelsőkétrészébőlvalók:aSasokregösnaplója.A Mi Lapunk,1930.
május.117–118.p.;1930.június.136–138.p.

104. Szerkesztőiüzenetek[=Krendl Gusztáv, Pozsony].A Mi Lapunk,1930.június.152.p.
105. baloghedgár:azelsőregösjárásnaplója.A Mi Lapunk,1930.május.116–117.p.
106. Újkönyvek.A Mi Lapunk,1926.szeptember.7.sz.129–130.–afolyóiratugyanezenszá-

mánakSzerkesztőiüzenetekrovatábanaszerkesztőmegköszöniaküldeményt,stovábbi
jelentkezésekrebiztatjapeéryt, jelesülbeszámolótkér tőleaugusztusicserkészvándorlá-
sukról.Szerkesztőiüzenetek.uo.hátsóbelsőborító.

107. Újkönyvek.A Mi Lapunk,1926.október.8.sz.144.p.
108. peéryRezső:akönyvésadiák.A Mi Lapunk,1927.május.5.sz.88.p.
109. Önképzőköreink[=limbacherRezső:A pozsonyi magyar gimnázium önképzőkörének…].A

Mi Lapunk,1927.június.6.sz.123.p.–érdekesség,hogyugyanebbenalapszámbanmég
egy – ezúttal bió néven közölt – tudósítása szerepelt peérynek,melyben akiskárpátok
édesanyja,dr.limbacherRezsőnéáltalvezetettleánycserkészeinekegyházgelleiműsoros
fellépésérőlszámoltbe.cserkészet[=bió:Tizenkét csallóközi kis község…].A Mi Lapunk,
1927.június.6.sz.121.p.

110. limbacherRezső:Önképzőkör.A Mi Lapunk,1927.december.10.sz.199.p.;vágásIstván:
amilapunkésSchererlajos.InA magyar cserkészet és forrásainál. i.m.85.p.

111. Hírek[=A pozsonyi főiskolás cserkészek szervezkedése].A Mi Lapunk,1927.június.6.sz.
125.p.lásdmégFogarassylászló:Magyar cserkészmozgalom Csehszlovákiában… i.m.
30.p.

112. Hírek[=A pozsonyi magyar reálgimnázium önképzőköre…].A Mi Lapunk,1928.április.79.p.
113. baloghedgár:Hét próba. i.m.55.p.

Felhasználtforrásokésirodalom

Kéziratok
akiskárpátokcserkészcsapataranyrajaSólyomőrsénektöredékesszertárinaplókönyvibejegy-

zéseinek,őrsinaplóinakfénymásolatipéldányaiaz1924.,1925.,1926.évekből.–
ezekapósom,ozsvaldárpádhagyatékábólkerültekabirtokomba.Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/2

, 
S

om
or

ja



adalékok Peéry Rezső élet- és pályakezdéséhez 91

peéryRezső:Pillanatnyi elmezavar naplója. Jegyzőkönyv, mely az elszórt gondolatoké.kézirat,
1928.Tulajdonombanlevőfénymásolatipéldányátazíróözvegyétől,peéryleonától
kaptam2001-ben.

debrecenidérimúzeumSarlóGyűjteménye(dS.X.86.470.4)
Fábry Zoltán levélhagyatéka, csemadok országos választmányának levéltára – Fórum

kisebbségkutatóIntézet,bibliothecaHungarica(Somorja):csemadokov–FkIbH

Lexikonok, kronológiák
A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 IV. Művelődéstörténeti kronológia –

Könyvészet – mutatók.Szerk.ésösszeáll.:Tóthlászló–FilepTamásGusztáv.buda-
pest,ISTeR,2000,368p.

A (cseh)szlovákiai magyarok kronológiája 1918-tól napjainkig. http://www.foruminst.sk/index.
php?p=kronologia&t=a&xp=&mId=&lev=&Ind=1&p=index,hu,&Ind=8 (utolsó letöl-
tés:2010.június7.)

Horváth,vladimír,phdr.:Bratislavský topografický lexikon.bratislava,Tatran,1990,408+48p.
Magyar Katolikus Lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/R/reg%c3%b6scserk%c3%a9szet.html

(utolsóletöltés:2010.június7.)

Folyóiratok
amilapunk(losonc):1922,1924,1925,1926,1927,1928,1930
Híradó(pozsony):1926
kortárs(budapest):1971
limeskomárom-esztergommegyeiTudományosSzemle(Tatabánya):1995,1996
ÚjSzó(pozsony):1929
vetés(Rozsnyó):1928

Könyvek, tanulmányok
A felvidéki magyar cserkészet története. http://hu.wikipedia.org/wiki/a_felvid%c3%a9ki_ma-

gyar_cserk%c3%a9szet_t%c3%b6rt%c3%a9nete (utolsóletöltés:2010.jún.6.)
A magyar cserkészet és forrásainál. Összeállította: Hodossy Gyula. dunaszerdahely, lilium

aurum,1994,65–126.p.
A vándorlásverseny eredménye.amilapunk,1926.december.10.sz.179.p.
baloghedgár:Az első regösjárás naplója.amilapunk,1930.május.116–117.p.
baloghedgár:Hét próba. Egy nemzedék története 1924–1934. Tényekéstanúk.másodikkia-

dás.budapest,magvetőkönyvkiadó,1981,424p.
ébertTibor:Pozsonyi vecsernye láthatatlan hegyekkel és vizekkel.budapest,ISTeR,2001,128p.
Fukárivaléria:Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó

negyven éve 1882–1923.pozsony,kalligram,2003,141p.
Hanák, jozef: Obsadenie Bratislavy 1918–1920. Kronika dní a udalostí. bratislava, albert

marenčinvydavateľstvopT,2004,184p.
Hronský,marián:Szlovákia elfoglalása a csehszlovák katonaság által 1918 novemberétől 1919

januárjáig. Ford.: dr. käfer István. budapest, Honvéd Hagyományőrző egyesület,
1993,57+térképmell.

jankovicsmarcell:Húsz esztendő Pozsonyban.H.n.,méryRatio,2000,236p.
Kedves Rezső! Drága Bió! Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezése.közzétetteésszerkesz-

tette:FilepTamásGusztáv.budapest,present,2001,355p.
kisslászló,dr.:limbacherRezsődoktor1872–1947.InPozsonyi Casino Évkönyve 2006.Össze-

állította:aichpéter.H.n.,é.n.,74–88.p.
kollaiIstván:egybékeszerződéspszichológiája.aTrianon-traumaokairól.InMeghasadt múlt. i.

m.130–143.p.
kovácsendre:Két háború közt.budapest,Turul,1944,111p.
kovácsendre:Korszakváltás. Emlékiratok.budapest,magvetőkönyvkiadó,1981,397p.

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XII. évfolyam
  2

0
1

0
/2

, S
om

orja



92 Tóth lászló

limbacherRezső,dr.:A rózsa világa.bratislava–pozsony,SzlovákiaiGyümölcsészetiegyesület,
é.n.,91p.

márai Sándor: A delfin visszanézett. Válogatott versek 1919–1977. budapest, akadémiai
kiadó–Helikonkiadó,1994,230p.

Meghasadt múlt. Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből. Szerk.: kollai István.
budapest,TerraRecognitaalapítvány,2008,256p.

molnárjózsef:emlékbeszédpeéryRezsőravatalafölött.InpeéryRezső:Requiem egy országré-
szért. második kiadás (molnár józsef emlékbeszédével). münchen, aurora
kiskönyvtár,1984,135+XXIv.p.

nyáritáborozások.A Mi Lapunk,1926.szeptember.7.sz.126–129.p.
[peéry]limbacherRezső:akönyvésadiák.A Mi Lapunk,1927.május.5.sz.88.p.
[peéryRezső]bió:Tizenkétcsallóközikisközség…A Mi Lapunk,1927.június.6.sz.121.p.
[peéry]limbacherRezső:apozsonyimagyargimnáziumönképzőkörének…A Mi Lapunk,1927.

június.6.sz.123.p.
[peéry]limbacherRezső:Önképzőkör.A Mi Lapunk,1927.december.199.p.
peéryRezső:Tizennyolcévesek.Új Szó,1929.december.3.sz.23–24.p.
peéry Rezső: a Sasok regösnaplója.A Mi Lapunk, 1930.május. 117–118. p.; 1930. június.

136–138.p.
peéry Rezső: Föld, fogadd be… Arkauer István emlékére. a Toldy kör évkönyve 1940.

Szerkesztette:császárIstván.bratislava–pozsony,Toldykör,é.n.,115–116.p.
peéry Rezső: Requiem egy országrészért. második kiadás (molnár józsef emlékbeszédével).

münchen,aurorakiskönyvtár,1984,135+XXIv.p.
peéryRezső:A végzet bábjátéka, avagy Peremmagyarok az idő sodrában.vál.ésszerk.:Filep

TamásGusztáv–Tóthlászló.pozsony,kalligramkönyvkiadó,1994,472p.
popélyGyula:Erős várunk az iskola. Tanulmányok a szlovákiai magyar oktatásügy problémakö-

réből 1918–1938.pozsony/bratislava,madách-posonium,2005,372p.
popélyGyula:ezvoltaSarló1–2.Irodalmi Szemle,2009.június,6.sz.15–26.p.;2009.július,

7.sz.62–70.p.
popélyGyula:Felvidék 1914–1920.budapest,magyarnapló–Fókuszegyesület,2010,440p.
Pozsony – Pressburg – Bratislava. A 700 éves város – Die 700 jahren alte Stadt – 700-ročné

mesto. Szerk.: Gyurcsík Iván–jégh Izabella–papp Zsuzsanna. pozsony–budapest,
kalligram–Regio,1994,250p.

Regösiskola.Vetés,1.sz.7.p.
SinkóFerenc:afelvidékiifjúságimozgalmakkezdeteiTrianonután.Regio,1990.április.2.sz.

148–160.p.
Szalatnai Rezső: Sarlósok varázsa és igazságkeresése. Kortárs, 1971. november. 11. sz.

1775–1784.p.
SzalatnaiRezső:A Duna költői. Öt évszázad versei a Dunáról.budapest,Hungária,1944,287p.

–Reprint:H.n.,aquakiadó,é.n.[1991],187p.
Szvatkópál:Fiúk,önképzést,európátésfiatalmagyarságot.A Mi Lapunk,1926november.9.sz.

153.p.
Szvatkópál:azönképzéspraktikusproblémái.A Mi Lapunk,1926.december.10.sz.177–178.p.
Szvatkópál:A változás élménye. Válogatott írások.válogattaésszerk.:FilepTamásGusztáv–G.

kovácslászló.pozsony,kalligramkönyvkiadó,1994,344p.
Turczellajos:pozsonyésakétvilágháborúközötticsehszlovákiaimagyarsajtó.Limes,1995.3.

sz.47–54.p.
vágásIstván:amilapunkésSchererlajos.InA magyar cserkészet és forrásai.i.m.65–126.p.
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adalékok Peéry Rezső élet- és pályakezdéséhez 93

láSZlóTóTH
daTa To ReZSő peéRy’S bIoGRapHy and auTHoRSHIp

ThemonographicstudycharacterizesthebeginningsoftheworkandlifeofRezső
peéry (bratislava,1910–Stuttgart, 1977), aHungarian journalist and critic in
Slovakia. It discusses in detail his origin, the formation of his self-image as a
writer,awarenessofidentityanddevelopmentintermsofrelationshiptohisown
Hungarianethnicityandcivicvalues.
peérycamefromawealthyandintellectuallyverydemandingfirstgeneration

bourgeoisiefamily.Inhislaterhighschoolyears,hewasanalreadyexperienced
andaccomplished journalistandyouthmovementactivist.Hisacademicmajor
wasHungarian-French-philosophyinbratislava,buthespentseveralsemestersin
pragueandparisaswell.asateacherheonlyworkedforashortperiodoftime,
his main profession was journalism, more precisely literary journalism and
criticism.
Hisfirstchildhoodtraumasandrelatedrecollectionscanbetracedbacktothe

First world war, and the first imperial change, when his hometown suddenly
becameapartofthenewlyestablishedczechoslovakRepublic.Hisfamilymoves
toanewplace,butremainsinbratislava,neartheHorskýpark(Forestpark),in
an almost bucolic, intimate environment. This is when they place him in an
evangelicallyceum,althoughheoriginallyhadaprotestantupbringing.duringhis
teenageyears,hisethnicbackgroundprovedtobeaprimaryeffect,resultingin
himfeelingalienatedinhisnewhomeland.
The study emphasizes the years of forming the Hungarian scout groups of

czechoslovakia,includingRezsőpeéry’sactivitiesandhisjournalisticroleinthe
process. His diary entries and articles proved to be invaluable sources on
scouting.
at its end, the study reflects on the beginnings of his literary activities and

readingexperiences.
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a19.századelejérenyugat-európábanmár többországbanáltalánosanelfogadottá
váltaz„egyállam–egynemzet”nemzetiségpolitikaielv,amelyetanémetromantika
nyelvikoncepciójaésafranciaállamnemzetsajátosötvözeteként(deák2000,30.p.)
az1830−40-esévekbenmáraHabsburgbirodalomegyesnemzeteiésnemzetiségei
iskövettek,areformkorimagyarországonpedigalegérezhetőbbenamagyarliberálisok
nemzetkoncepciójánakmegfogalmazásábanjelenikmeg.

aHabsburgbirodalomnemzetiségeinekkutatásasoránmáraegyreinkábbelőtér-
be kerül a nemzetkép kérdése, vagyis az egyes népeknek a nemzeti sztereotípiák
aspektusábóltörténő,részbenaszociálpszichológiátilletővizsgálata,amelyegyrepon-
tosabbstatisztikaiésmérésimódszereksegítségéveligyekszikfeltárniazegyéniésaz
ehhez kapcsolódó tágabbértelmű csoporttudat jellegzetességeit a korabeli sajtóter-
mékek,tehátaközvéleményalapján.„anemzetképekkialakulásaszorosanösszefügg
anemzetfejlődés,anemzeti-nemzetállamiideológiák,amodernnemzettudatokkiala-
kulásával,anemzetállamitörekvésekmegjelenésével.”(Sokcsevits2006,4.p.)aszte-
reotípia,aképalkotásának jellemzőmozzanata,hogyelengedhetetlenül,mérlegelés
nélkülorientál,ugyanakkorkönnyenprogrammáválhatésváltisatársadalomkörében
(miskolczy–vári2006,10.p.).azönképalkotásánál,azönmeghatározásnálazegyes
népekigyekeztektudományosanmegalapozninemzetüklétjogosultságát,célultűzveki
azönigazolást;eza jelenségkelet-közép-európatérségébenmindennemzetiségnél,
ígyHabsburgbirodalomnemzetiségeikörébenismegfigyelhető.atudományosöniga-
zolásfőszószólói,azirodalomképviselőimára18.századvégénhangotadtaknem-
zetükdicsőítésének,samagyarköltők,prózaírókazegyesszomszédosnépekjellem-
zésesorán,desajátnemzetüktörténelmének,eredeténektaglalásánálisnemegyszer
nemzetképet,nemzetképeketalkottak,ugyanakkoraszlovák,ahorvátésrészbenmás
szlávgondolkodók,haamagyarságrólvoltszó,nemzetükésnépükkíméletlenülelnyo-
móéskizsákmányolónemességetláttákésláttatták(Fried2006,16.p.).ezekazesz-
méktermészetesennemterjedtekegyformánamagyarkirályságösszesnemzetisége
körében, sha részbenelfogadjuk isezeketa túlzó,egyszerűnek tűnő, sokszormeg-
gondolatlanszemléleteket,feltétlenülszemelőttkelltartanunk,hogya19.századelső

kőmíveS TIboR

„búcsúalatinnyelvtől”
akassaiközigazgatásnyelvváltása1840-ben

TIboRkőmíveS 811.124`244:35(437.6)”1840”
“aGoodbyetothelatinlanguage”Thechangeofadministrativelanguage 81`244:811.124
inkošicein1840 35:81`244

keywords:kassa(today,inSlovak:košice),19thcentury.Thedevelopmentoftheofficiallanguageinthecity
administrationandcitizensofkassa.TheswitchfromlatintoHungarian.



felébenanemzetiségeknemcsakpolitikailag,gyakrannyelvilegsemalkottakegységet.
árnyaltabbképeterrőlaproblematikárólcsakakkorkapunk,hamegvizsgáljukakora-
beliforrásokat,ésittnemcsupánazirodalmi-kulturálishagyománytkellérteni,hanem
akorabelihivatalosésmagánlevelezéseket, feljegyzéseket,samiaszempontunkból
lényegesebb,atársadalomegyrészelakóhelyéül,valamintakulturáliséletközpontjá-
ul isszolgálóvárosokiratanyagait.avárosokpolgárainakés lakosainakközösségea
soknemzetiségegymásmellettélésének tipikuspéldája, ígyavárosi iratanyagnem
csupána városműködésének, jogi-gazdasági viszonyainakmegértéséhez szolgálhat
alapul,hanememultikulturálisközegnemzeti-nyelvisokszínűségének,ugyanakkora
nemzetiségekegymásmellettélésénekrealitásához.

anemzetisztereotípiákalkotásánakazegyesnemzetiségekkörébenfeltűntfontos
mozzanataitanemzeti-nyelvimozgalmaknaka18.századvégénés19.századelején
bekövetkezettelőretörésebefolyásolta.ahorvátnemzetimegújulásimozgalomtagjai
amagyarországgyűlésenháttérbeszorultaka19.században,amagyarképviselők
ugyanisféltekazillírgondolatokelőretörésétől,jóllehetamagyarnemzetinyelvérde-
kébena19.századelsőévtizedeibentetterőfeszítésekpéldakéntszolgáltakahor-
vátokszámárais.ahorvátértelmiségekkoriskétrészreoszlott,egyikükaHabsburg-
ellenes fellépésthirdette,Horvátországot a középkori hagyományokat követő közös
államalakulatkereteiköztképzelteel,amásikvonalugyanakkorateljeselszakadást
tűztekicélul,deahorvátságmagyarokrólalkotottképeésezutóbbielképzeléscsu-
pánkésőbb,adualizmuskorinemzetiküzdelmeksoránalakulát(Sokcsevits2006,
21–22. p.), illetve ekkor kezd radikalizálódni; amagyar fennhatóságban nemzetük
függetlenedésifolyamatánakakadályátlátták.amagyarreformkorielitkörébenazillí-
rizmustólvalófélelmenkívülerőteljesebbenjelenikmegapánszlávgondolatokésa
köréjük csoportosulómozgalmak elvetése. a délszláv kissebségek közül a szerbek
képviselték erőteljesebben a pánszláv gondolatok terjesztését, bár a Habsburg
birodalmonbelülélőésabirodalomhatáraintúliszerbekközöttisjelentőskulturális
különbségekmutatkoztak.mígabirodalmonbelülakultúránaknémethatássalötvö-
ződőváltozataalakultki,aszerbállapotokrajellemző,hogyakétszerbszabadsághős,
kara György és milos obrenovics sem írni, sem olvasni nem tudott. az első szerb
újság,aSrbskenovine1834-benjelentmeg,ésagyérszámúszerbírócsoportazon
munkálkodott,hogyanyugatiműveltségetközelebbhozzaakisszámúszerbolvasó-
közönséghez(Rátz2000,80.p.).

acsehnemzetimozgalomsajátossága,hogyviszonylagkoránkibontakozott,ésaz
elsőkközöttöltötttömegesméreteket(Hroch1989,87.p.).csehországvoltapolitikai
pánszlávizmusközpontja,képviselői(pavoljozefŠafárik,Františekpalacký,jánkollár)
igyekeztektudományosérveketfelsorakoztatniapolitikaiagitátoroktevékenységéhez,
sőt képviselői maguk is részt vettek a gyakorlati politikában (Rátz 2000, 106. p.).
közülükkettenszlovákszármazásúakvoltak,kollárésŠafárikmégisacsehnyelvet
akartákelfogadtatnihivatalosésirodalminyelvkéntaszlovákokszámárais;ellenezték
aközépszlováknyelvjárásonalapulónyelvbevezetését,ŠtúrésHodžaelképzeléseit.a
nyelvivitákésamagyarellenesmegmozdulásoka’40-esévekelejéreértékelcsúcs-
pontjukat,amikoramagyarnyelvhivatalossátételéremegindítottmozgalmakisaleg-
hevesebbekvoltak.aszlováknyelvimozgalmakcentrumaiazegyházi,főkéntazevan-
gélikusiskolákvoltak.Zaykároly,azevangélikusiskolákfőfelügyelőjeerőteljesenfellé-
petta szlovák törekvésekellen, közbenjárására tiltottákbe1841-benaz iskolákban
működöttszlovákirodalmiköröket(Rátz2000,119.p.;kiss2005,25.p.).1
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azosztrákésnémetnyelvterületen,látvaakülönbözőnépeknyelviösszetűzéseit,a
nyelvpolitikamegváltoztatásábanláttákamegoldástabirodalomnyelvisokszínűségé-
nek problémáira. a birodalom vezető politikusai nem tekintették komoly gondnak a
magyarésaszlávnyelviküzdelmeket,akétnemzet(amagyarésaszláv)nyelvharcát
kübeckbárókamaraielnök1843-banegyenesena„barbárságsazerőszakküzdel-
mének”tulajdonította,szerinteegyiknyelvsemalkalmasarra,hogyaműveltcivilizáció
eszközelegyen(Szekfű1926,554.p.).

a19.századinyugat-európábananemzetállamelveváltazáltalánosanelfogadott
államiéspolitikaitényezővé,sőta19.századraazegyesországokmárkialakítottáka
maguknemzetállamát,ennekműködőadminisztrációját,deapolitikaiésakulturális
intézményrendszerét is (Fried 2006, 18. p.), ellenben a soknemzetiségű Habsburg
birodalomban egyetlen nemzetiség (etnikum) sem rendelkezett számottevő relatív
többséggel (deák 2000, 7–8. p.), így nem alakulhatott ki a nemzetállam alapvető
társadalmifeltételesem.az1848−49-esforradalmimozgalmakatmegelőzőenanem-
zetimozgalmakanyelvi jogokkiterjesztését,bővítésétamodernnacionalizmusesz-
méinekjegyébensürgették.anemzetiségeknyelvitörekvéseitöbbszempontbólkülön-
bözhettek,2 mégisegységesenléptekfelanyelvijogokkiterjesztéséért,mertaszéthú-
zótársadalmiviszonyokésabirodalmipolitikafigyelembevételévelezlátszottalegna-
gyobbösszetartóerőnek.magyarországonarendinemzetipolitikáraközvetlenülhatott
anemzetinyelvkérdése,ígykapcsolódhatottösszeapolitikaésakultúra.afelvilágo-
sodáskoránakmagyarművelődésiprogramjaianemzetiirodalomtámogatásánkívül
fontosnaktartottákazállamnyelvmagyarrátételétis,ezértaII.józsefáltalhivatalos-
sátettnémetnyelvhelyébenemalatint,hanemamagyarnyelvetakartákállítani,s
ezzelrészesei lettekanemzetimegújuláseszmei-politikaiáramlatának(veliky1999,
13–14.p.). amagyarnyelvi törekvések idejéna törvényhozás,aközigazgatásésaz
igazságszolgáltatásterületéntovábbraisaközépkorbólörököltlatinnyelvvoltaköte-
lező és meghatározó. a magyar nyelv ügyét a törvényhozás 1790-től szorgalmazta,
ekkorazalsótáblaelőszörmondtakiazországgyűlésen,hogyezentúlmagyarnyelven
folytatja tanácskozásait,egybenagimnáziumokbanésazakadémiákon isamagyar
nyelvetvezetikbeoktatásinyelvként,3 devéglegcsak1844-bentehettékkötelezővéa
magyarnyelvhivataloshasználatát.azországgyűlésekentehátcsakazalsótáblánvolt
engedélyezettamagyarnyelvhasználata,akövetekfeliratijavaslataikat,levelezésüket,
hivatalosírásbeliügyintézésükettovábbraislatinulfolytatták.

amagyarreformkoriországgyűlésekenkésőbbistöbbalkalommalfelmerültésszá-
mosesetbenvita tárgyátképezteamagyarnyelvhasználatánakkérdése,anemzeti
eszme, ezen belül a hivatalos nyelv kérdésénekmegoldása egyre erősebb politikai
tényezővévált.areformkorbananyelvhasználatkérdéseaközpontikormányzattársa-
dalompolitikájábanismegjelenik,sőtaHabsburg-adminisztrációméganemzetitörek-
vésekbefolyásolásáraisfelhasználta.abirodalomcentralizációstörekvése,erőteljes
éscélirányosvoltasemgátoltaazonbanavallás,aközigazgatásésazigazságszolgál-
tatásalsófokánahelyinépességanyanyelvénekhasználatát(deák2000,191.p.).a
nagyobbközigazgatásiegységekben,avárosokbanahivatalinyelvhasználatotaszo-
kásjog,amindenkoritanácsésnemutolsósorbanavárosinépességhatároztameg.a
reformkorirendiországgyűlésekenistöbbszörelőkerültavárosok,sezenbelülkivált-
képpaszabadkirályivárosokkérdése.aszabadkirályivárosokcsökkenőgazdasági
potenciálját és befolyását nemegyszer sérelmezték követeik, a rendek pedig éppen
elmaradottgazdaságiszerepükmiattköveteltékavárosokszavazatijogánakszabályo-
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zását,sezavitaaz1825–27.éviországgyűlésencsúcsosodottki.akirályivárosokgaz-
daságiéskulturálisszerepükhanyatlásátabban látták,hogyegyrésztakirály túlzott
befolyásaalattállnak,másrészt,összehasonlítvaanyugatiországokvárosaival,ahazai
városokpolgárainakéslakosainaknemzetiségiösszetételekülönbözikazországnem-
zetiségiarányszámától,magyarországonugyanis,avárosokonkívül,aparasztitömeg,
illetveanemességvantúlsúlybanapolgárielemmelszemben.Többmegyeikövetúgy
látta,hogyakirályivárosokpolgárai„sohasem,vagycsaknagyonnehezensimulnának
amagyarnemzetiséghez”(részletesebbenlásdczoch1998a,1179–1193.p.),éppen
ezértavármegyeielitatiszaikerületekvárosaitrészesítetteelőnyben.akassaikövet
nemszólaltfelaz1825–27.éviországgyűlésen,bár,úgytűnik,a19.századelsőfelé-
bennemamagyarokvoltaktöbbségbenavároslakosságátilletően,ígyakassaiakatis
érintetteamagyarságésmásnemzetiségekviszonyánakkérdése(czoch1998b,72.
p.).wickbélakassa-monográfiájábankiemeli,hogyavárosőslakospolgárainakérint-
kezésinyelveekorbanamagyar,anémetésaszlováknyelv,denagyonsokanbeszél-
nekfrancianyelvenéstöbbenangolulis(wick1941,178.p.).Fényeselek1837.évi
statisztikaiművébenmegállapítja:„nyelvökrenézvemagyarok,németekéstótok−a
németekazonbanszámosabbnaktetszenekamagyaroknál.”(Idéziczoch1998b.72.
p.) akassáról származóneves régész ésművészettörténész,Henszlmann Imre is a
németpolgárságtúlsúlyátemeliki,mely„nemzedékkevéssészítamagyarszellemhez,
melycsakgyermekeiknélkezdfogamzani”(Henszlmann1846,19.p.).amagyarföldés
népei című folyóiratban 1846-ban megjelent városleírásában hozzáteszi, hogy „a
magyarságot itt, mintmindenütt, általában a közép nemesség teszi, állandó lakást
azonbanaránylagcsakkevesentartanakközülükavárosban,mertakassánlakástól
elidegeníthetiőketa főnemességkizáróosztályszelleme” (uo.).Tanulmányánakfüg-
gelékébenaszerkesztőkfontosnaktaláltákkiegészíteni,hogykassa„mindenrendűés
osztályúlakosaiköztszámosmagyartalálhatóésmégazidegenajkúaknagyobbrésze
isértésbeszélmagyarul;azújnemzedékmagyarosodásapedignemzetiségtekinteté-
benbiztosátalakulásranyújtreményt”(I.m.20.p.).ondrejHalagaszlovákmedievista,
történész,akiavároslevéltárátisrendezte,areformkorikassainemzetiségiösszeté-
telről értekezve a szlovák nemzetiség abszolút többségéről beszél Fényes elek és
johannplathműveirehivatkozva;szerinteacsakszlovákulbeszélőlakosokszámaaz
1860-asévekelején8473volt (plath,j.:kaschauerkronik.kassa,1860,45–47.p.
Idézi:Halaga1982,17.p.),hozzátéve,hogyakiktudtaklatinul,azokbeszéltekszlová-
kuliskassán(Halaga1982,17.p.).Fényes1851-benazországosnépszámlálásalap-
jánpontosabbadatokatisközöl:4738tót,2904magyar,2592német,729izraelita,
100cigány,2838pedigkülföldiésbelföldiidegen(Idéziczoch1998b,72.p.).4 alélek-
összeírásoka18.századvégétőlszerényebbüteműnövekedéstmutatnakaz1830-as
évekközepéig.azelsőadat1787-benaII.józsef-félenépszámlálás7905főtmutatott,
majdazelsőfennmaradtvárosilélekösszeírás,amely1788-bólmaradtfenn,7537főt
számlált (czoch 2009, 70. p.). a lakosság számának emelkedése az 1830-as évek
végéngyorsulfel,alegnagyobbüteműnövekedésaz1850–1860-asévekbentapasz-
talható.az1836és1838közöttiévekösszeírása10300főtszámlált,majd1839-ben
11000föléemelkedett,1844-benmárközel13000-ettettki,végülazutolsólélek-
összeírás1847-bena14000főtismeghaladta(Idéziczoch2008,44.p.;kiss2005,
21.p.).

a városközigazgatási területenégy részbőlállt:abelvárosbólésahozzá tartozó
újvárosból,valamintazalsó,afelső,ésaközépsőhóstátból.általánostendenciavolt
akorszakban,hogymígabelvárosnépességealigemelkedett,ahóstát lakosságaa
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betelepülések következtében erőteljesebben növekedett (wiedermannová 1984,
149–150.p.).mígkassánaHóstátnakcsak1843-tólmaradtakfennirataikülönálló
levéltárifondként,eperjesFelső-Hóstátjánakvároskönyvét1665-től1828-igvezették.
azeperjesihóstát jegyzőkönyvemegbízhatóforrásakülvárosnépességéneknöveke-
dését,lakosainakfoglalkozásátésakülvárositanácstisztújításiprocesszusátilletően,
sőt 1750-től a Felső-Hóstát pénzügyi könyvelését is tartalmazza. az eperjesi Felső-
Hóstátot tehetősebbemberek lakták,mintazalsót,5 azelőbbi városrészben többaz
önálló házzal és a saját földdel rendelkezők száma is. a fennmaradt hóstáti város-
könyveketkülönbözőszlováknyelvjárásokbanvezették,mivelgyakranváltoztakazírno-
kok, és velük együtt a szlovák nyelvjárások, vagy helyesebben nyelvváltozatok és a
helyesírás is(wiedermannová1984,150–151.p.).akassaihóstátadminisztrációjá-
banszinténkülönközvetlenfelügyelők,hóstátibírákképviseltékavárosvezetésétmár
akoraújkoróta.abírákatavárositanácsválasztotta,leggyakrabbanahóstátilakosok
közülkerültekki.akassaihóstátibíráktúlnyomótöbbségeszlávajkúésgyakranírás-
tudatlan.6 ahóstátterületilegésközigazgatásilagisavárosiadminisztrációrésze,akül-
városilakosokjelentősrészeszlovákajkúvolt,ígyaszlováknyelvhasználata18.szá-
zadutolsónegyedétől tűnik fela tanácsi iratokban,mégpedigazügyekhezmellékelt
dokumentumoknyelveként,avárosvezetésénekszólófelterjesztésekazonbantovább-
raislatinulíródnak,egészen1841-ig.

a reformkori hivatali nyelvhasználat változását, egységesítését az ország nyelvi
különbségeimiatttartottákfontosnak,ugyaneztacéltszolgáltaévszázadokótaalatin,
amelyetismétcsakegyközösnekítéltnyelvvel,amagyarralkívántákfelváltani.akas-
saivárosiközigazgatásnyelveugyanakkortúlnyomórésztlatinnyelvűa19.századelső
felében is. a tanácsülések jegyzőkönyveit egészen1841-ig latinul vezetik, amagyar
nyelvűleveleketésügyiratokatislatinulregesztázzák.azügyrövidlatinnyelvűleírását
rávezettékaziratkülzetére,ezegybenaziktatástésaziratokkésőbbikezelésétismeg-
könnyítette.előfordultviszontkorábbanis,hogyavárosihivatalokegymásköztmégis
magyarulleveleztek,aválasztottközség1839-benazországgyűlésretörténőkövetvá-
lasztássalkapcsolatbanajánljaavárostanácsának,hogyajobbegyüttműködésésa
közös érdekek képviselete végett az országgyűlésre a többi szabad királyi várossal
közöskövetutasítássalellátottköveteketindítsanak.7

alatinnyelvtudása,amellett,hogyarendistátusjelevolt,évszázadokonkeresztül
belépőt jelentett az ország közigazgatási és politikai szférájába (pál 2005, 4. p.).
kassánazoknakapolgároknak,akiknemtudtaklatinul,akülönbözővárosigazgatási,
jogi,pereseljárásoksoránavárostisztviselői,kiküldöttmegbízottaiasajátnyelvükön
olvastákfelazügyvagyügyletszempontjábólfontosabbiratokat,pl.anyugtákat8 ésa
végrendeleteket,9 amifeltételezteazügybeneljáróhivatalnokoknyelvismeretét.ezeket
aziratokatlegtöbbszörkassakirályivárosaljegyzőjevagyegyírnokfoglaljaírásba,de
gyakranvalamelyiknyelvismerettelrendelkezősenatorvégzieztamunkát,atestátor,
vagyisazörökhagyó,illetveanyugtakiállítójánakkérésére.anyugtákbannemszere-
pelnektanúk,deavégrendeletekvégénkéttanúigazolja,hogyaziratotavégrendel-
kezőnekanyanyelvénisfelolvasták.10 mindezekrőllatinnyelvűjelentésekkészülnek,így
többször csak az ügyek résztvevőinek nevéből következtethetünk anyanyelvükre. a
nyugtákat,bérletiszerződéseket, zálogosításokatakülönbözőnemzetiségűkassaiak
természetesensajátanyanyelvükönfogalmaztákmeg(feltéve,hatudtakírni),seztaz
eredeti iratot nemegyszer a városi ügyirathoz csatolták, s ebbőlmár természetesen
kiderül, hogy német, magyar vagy szlovák anyanyelvű-e az ügyben szereplő polgár.
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1829-benpéldáulTakácsGyörgy300rajnaiforintértzálogbaadjaszőlőjét,alatinnyel-
vűzáloglevélalattamagabiztonságakedvéértaziratsajátkezévelírottmagyarnyelvű
átírásátisfontosnaktartja.11 ahivataloslatinnyelvűzáloglevélmelletttehátszerepela
polgáranyanyelvénmegfogalmazottátiratis,hogyalatinnyelvetnemismerőisbiztos
legyenabban,hogyapontosanbehatároltszőlejétaszámmalésszóvalisközöltáron
adjazálogba.

a hóstáti lakosok nyelvhasználata gyakran szlovák, amint ez a hóstáton készült
különbözőiratokbóliskiderül,ugyanakkorahóstátiaktisztújításijegyzőkönyve,amely
csak 1843-tólmaradt ránk,magyarul íródott.12 a szlovák nyelv13 hivatali használata
egyébkéntnemmondhatótúlgyakorinakkassánaz1830-asévekbenavárossalvaló
levelezésekcsakkivételesesetbentörténtekszlovákul,bárkassárólelmondható,hogy
többnemzetiségéstöbbvallásvárosavolt.korábbanmégahóstátilakosokirataiból
semderülki,hogynagyszámúszlováknépességlakta,amegmaradtiratokközülcsak
abíróságoktanúinakkihallgatásijegyzőkönyvebizonyítjaaszlávajkúnépesség16–17.
századijelenlétét(Halaga1957,27.p.).Hasonlóahelyzetpozsonybanis,amelyszin-
tén többnemzetiségű város volt már a középkor óta, ellenben a pozsony városi
levéltárbanelhelyezett1564−1859közöttkeletkezettoklevelekés levelek jegyzéke
egyetlenszlovákulírtdokumentumotsemtartalmaz(Skladná2005,237.p.).kassán
viszont–elvétve–akadnakszlováknyelvűlevelekaz1830-asévekben,amelyeketa
városhoznyújtottakbepolgárai;ilyenpéldáulmichaelvasinszkyleveleavárositanács-
hoz,melybenanyjaházánakügyébenírmogilanyból,14 krakkómellől.15 ehhezhasonló
leveleketazonbanalig-aligtalálunk,avárosszolgálatábanállótisztségviselőktollából
származójelentések,ügyiratokvagylevelekközöttpedigegyáltalánnem.

Hasonlóahelyzetmiskolcon is,amelyugyannemvoltszabadkirályiváros,sőta
magyarlakosságerőstúlsúlyaazújkorbanismegmaradt,deazetnikumváltásokésa
„kétnemzedékalatt történőbeolvadás”a19.századközepéreésamásodik felére
már jellemző jelenség,míga18. századbanamiskolci lakosságot „sokkal inkábba
különbözőnyelvekegymásmellettélése,valamintanyelvikeveredésjellemzi”(Faragó
2000,233.p.).miskolckamaraimezővárosra,deakörnyékbeli iparos falvakramég
inkábbjellemzőaszlovákbetelepülés,aSzepességbőlérkezőbevándorlókvalószínű-
legmárbizonyoskétnyelvűséget(szlovákésnémet)hoztakmagukkal,aminémimeg-
osztottságoteredményezett.miskolconmégTizenháromvárosnevűutca is létesülta
18.században,aminagyszámúfelföldi(szlovák,német,lengyel)etnikumszegregáció-
járautal.16 azeredetilegmagyarnyelvűlakosságpediganagyszámúbetelepüléssel,a
munkavégzésésakapcsolattartástekintetébenviszonylaghamartöbbnyelvűvé lesz,
magyar identitásukat azonban megtartják. „két-három kultúra, szokásrendszer és
nyelvkisebb-nagyobbmértékűismereteazonbannyilvánvalóanmeggyengítiazeredeti
identitást,ésolyanhelyzetethozlétre,amelybenlehetségesséválikannakmegváltoz-
tatása.”(Faragó2000,237.p.)amiskolciidegenek„magyarosodása”azonbanmára
19.századelejénelkezdődött,mígkassánéspozsonybananemmagyarajkúlakosok
esetébenafolyamatcsakaz1840-eséveknyelvrendeleteiutántapasztalható.

afelvilágosodáskoraótatöbbszörisadtakkinyelvrendeleteket,ilyenvoltpéldáula
nagyvisszhangotkeltő1784.évi II.józsef-féle jogszabály,amelyakormányzásbana
latinhelyettanémetetnyilvánítottahivatalosnyelvvé,ugyanakkoranémetnyelv-tudást
kötelezővétetteahivatalnokiállásokbetöltéséhez.avárosokbannemfogadtáktúllel-
kesenarendeletet,főlegazokonaterületekennem,aholmagyaranyanyelvűeklaktak
túlsúlyban.aszabadkirályivárosoknémetnyelvűtöbbségéneknemjelentettproblé-
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mátarendeltbenelőírthivatalinyelvváltás.II.józsefrendeleteinekvisszavonásaután,
mártestvére,lipótrendelkezettamagyarnyelvtanításáról,sőtkifejezte,hogyahiva-
talnokitisztségeketisazokkapják,akikbeszélikamagyarnyelvet.17 I.Ferenc1805.évi
dekrétumábanengedélyezteakirályeléésakancelláriaszámáratörténőfelterjeszté-
sekkétnyelvűségét(latinésmagyar),18 majd1830-bantörvényteszieztkötelezővéés
engedélyezi a magyar nyelv használatát az alsóbb fokú bíróságokon.19 a reformkori
országgyűlések törvénycikkelyei között 1836-ban találunk a magyar nyelvről szólót,
melyben engedélyezik a magyar nyelv használatát a királyi ítélő Tábla és a királyi
udvariFőtörvényszékelőtt.20 az1840:6törvénycikkelyírjaelőaköztörvényhatóságok
számára,hogy„alegfelsőbbhelyreteendőfelírásaikatszinteegyedülmagyarnyelven
szerkesztessék,”sezzelegyüttaHelytartótanácsis„nemcsakintéző,hanemkörleve-
leitisazországbelimindentörvényhatóságokhozmagyarnyelvenbocsássael”.atör-
vénynegyedikésötödikparagrafusaelőírja,hogyazegyházitörvényhatóságokavilá-
giakkal kizárólag magyar nyelven levelezzenek, illetve a kamara a hozzá intézett
magyarnyelvűlevelekremagyarulválaszoljon.21 aszlováktörténetírásatörvénynega-
tívhatásaiközöttkiemeli,hogyakövetkezőháromévbenazegyházianyakönyvezés
magyarnyelvreváltott(Franková1999,35.p.).atörvénynemtérkiexpressisverbis
arra, hogy a köztörvényhatóságok milyen nyelven iktassák a beérkezett leveleket,
kassán1841-tőlmégismindentanácsülésiiratotmagyarnyelvenkezdtekregesztázni.
azt, hogy hogyan fogadták a város előjárói a hivatali nyelvváltást,megértjük, ha az
1840-esévi tanácsülési jegyzőkönyvutolsóköteténekvégén találhatóbúcsúlevelet22

olvassuk.aszöveg:

Vale, et requiesce paulum peramata lingua latina, incinerabilis manebis tui ad seram
posteritatem memoria, laudem et gloriam tuam publica semper testabuntur protocolla
archivaque tuis repleta documentis. – Non possumus igitur sed neque volumus tibi
derogare dum nationalem maternam amodo amplectimur, tempus adest, ut erga hanc
debitam gratitudinem testemur, tantis enim fuit noster unice erga te amor, ut tibi solum
omnes dotes inesse, maternam linguam patriam vero in officiosis pertractationibus non
tantum superfluam, sed vix usuabilem et applicabilem crediderimus. Evigilamus tan-
dem ex lethargo, et dum eminentiam tuam, o potens ac praedominans adusque lingua
latina! de praesenti quoque recognoscimus, una tamen dulcedinemque utilitatem, ac
valorem maternae linguae nationalis intimius persentientes et nunc huic litantes excla-
mamus: Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo! Vale, iterum Vale.

alatinszövegfordítása:
„Istenveled,ésnyugodjegykeveset,hőnszeretettlatinnyelv,teelhamvadhatatlanul
megmaradszakéseiutókoremlékezetében;hírnevedetésdicsőségedetmindigtanú-
sítanifogjákatestületijegyzőkönyvekésazirataiddalmegtöltöttlevéltárak.ezértnem
akarunk,ésnemisvagyunkképesekártanineked,mígszeretvemagunkhozöleljüka
nemzetinyelvet.Ittazidő,hogytanúbizonyságottegyünkköteleshálaadásunkról,akko-
ravoltugyanisazirántadvalókivételesszeretetünk,hogyazthittük,egyedülcsakben-
nedvanmegazösszesadottság,míghazánkésanyánknyelveahivatalostárgyaláso-
kon és ügymenetekben nemcsak hogy fölösleges, hanem kevéssé használható és
alkalmazható.végülébredjünkfelletargiánkból,ésamígatekiváltságodat,óhathatós
ésezideigegyeduralkodólatinnyelv,továbbraiselismerjük,ezzelegyüttazonbannem-
zeti anyanyelvünkédességét, hasznosságátésértékétegyremélyebbenérezzük,és
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mostnekiáldozva,kiáltsuk:adjátokmegacsászárnak,amiacsászáréés Istennek,
amiazIstené!IstenveledésismétcsakIstenveled!”23

aművelődés-ésmentalitástörténetiszempontból isemlítésreméltószövegmeg-
hatóanfejezikiavárosipolgárokkötődésétazősilatinnyelvhez.ahogyazaljegyzőtol-
lábóliskiderül,atanácsésapolgárokkorábbannemgondolták,hogyalatinnyelveta
magyarralhelyettesítenitudják,eztkifejezettenfölöslegesnekisítélték.pedigamagyar
írásbeliségnekszámospéldájaakadtakoraújkorimagyarországivárosiigazgatásban,
atanácsülésekjegyzőkönyveit,főkéntamezővárosokban,gyakranvezettékmagyarul,
ahogyanatanácsáltalkiadottutasításokatis.miskolcvároskönyvétpéldáulmármeg-
jelenésétől, 1569-tőlmagyarul írták,míg a debreceniek a 16. századbanmég latin
nyelvűek(Tóth1990,55.p.).

alatinkassántapasztalttovábbélésétmagyarázhatja,hogyatúlsúlybanlevőkassai
németajkúpolgárságtalánnembízottabban,hogya„csupán”néhányévtizedemeg-
újítottmagyarnyelvmárkészenállahivataliírásbeliségtőlmegköveteltkomolyfeladat-
ra.aHabsburg-kormányzatkörébencsakabach-korszakneoabszolutisztikusfelfogása
közttalálunkolyannézeteket,hogyabirodalomnépeiköztegyedülanémetésazolasz
nyelv képes arra, hogy a civilizált és művelt népesség eszköze legyen (deák 2000,
191–192.p.).korábbanviszontnincsnyomaennekanyelvpolitikának,nyelvikülönbsé-
gekugyanismindigvoltak,nyelviharcokazonbankassánnemmerültekfel.24 asoknyel-
vű város közigazgatásában egy olyan „holt” nyelvet használtak az újkorban, amelyet
ekkoribanalegkézenfekvőbbnekésalegkifejezőbbnekítéltekazügyekvitelére,ráadá-
sul a polgárok szemében bizonyos hagyománya is volt,mivel a 16−17. században a
városkönyveket latinul vezették, és az iratokat is ezen a nyelven regesztázták.
különbséget tettek ugyanakkor az ún. nagy, és kis városkönyvek között, az utóbbit
németülvezették,deakoraújkorbannagyonsokmagyarbejegyzést is találunkakis
városkönyvben (Kleines Stadtbuch), melyet a 16. századtól „maculatóriumoknak”
neveztek(Halaga1957,63.p.),a17.századbanpedigamagyarbejegyzésekdominál-
takakisésanagyvároskönyvekben is.avároskönyvekésaprotocollumokvezetése
maradéktalanulcsak1841-tőlváltmagyarrá.areformkorbanavárosaHabsburg-kor-
mányzattalésakancelláriávallatinullevelez,sőtjózsefnádorralislatinahivatalosleve-
lezési nyelv.25 a városi tisztségviselők sem egy közös nyelven leveleztek a várossal,
hanemnyelvtudásukfüggvényében.1831-benavárosiföldmérőnémetül,26 avároska-
pitány (bárnemderülki,hogysajátkezűleg írja-ea levelet)27 ésazegyháziak latinul,
ellenbenazarisztokrácia(afelsőnemesirétegis)magyarulíravárositanácsnak,28 de
előfordul,hogynémetülleveleznek.29 azoknakavárosoknak,melyekekkormármagya-
rulírnakkassára(pl.debrecen,eger),kassaismagyarulválaszol,ellenbenalatinnyel-
vűlevelezéstlatinuliktatja,deelőfordul,hogymagyarnyelvűlevélreislatinulválaszol.30

Gyakranmegtörténik,hogyegyiratonbelültöbbnyelvenisírnak−ittkerülelőtérbea
„szlovák”nyelv,aszövegekugyanislegtöbbszörakelet-szlovákiainyelvjárássalkeverts
a cseh nyelvű írásbeliséget követő ún. bernolák-féle szlovakizált cseh nyelvet (kiss
2005,26.p.)tükrözik;amikorahóstátipolgároksajátkezűlegállítottákkiabérletiés
adásvételiszerződéseket,ezzel„szlovák”nyelvűiratokismegjelennekalatinulmegfo-
galmazott kérelemben.31 egymásik példa is tökéletesen bizonyítja, hogy egy ügyben
hányfélenemzetiségű,nyelvtudásúlakosérintett.1835-benegytemetésiiratbanasek-
restyéslatinul,aharangozómagyarulírt,ugyanakkoratemetéstpénzzeltámogatókas-
saiorsolyitaapácákfőnöknőjenémetüladjakiazerrőlszólóigazolást,asírásókhelyett
pedig,mivelnemtudtakírni,latinulállítjákkiamunkátésabértigazolószerződést.32
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1841-tőlalevelezésekésaziratoknyelvetehátmegváltozik,deezaváltozásnem
azonnali.avégrendeletek irataiegyesesetekbenlatinnyelvűekmaradtak,az iktatás
nyelveviszont,haa levél latinul íródott,kétnyelvű lett.33 avároskapitánya1841-ben
mármagyarul (nem németül) írja jelentését a tanácsnak, ésmertmagyar nyelvű a
levél,magyarulregesztázzák.34 akirályihatóságokhozatörvényértelmébenmagyarul
kell fordulni, jelenesetbena tartományi főbiztosnakavárosmagyarnyelvű jelentést
küld a hadi pénztár bevételéről.35 a gazdasági ülések jegyzőkönyve a kora újkorban
latinésnémetnyelvű (Halaga1957,100–107.p.),a tárgyaltkorszakbanegészena
bach-korszakig ezt is magyarul vezetik, az egyes foglalkozási ágak képviselői, ipar-
ágaktól függően, természetesenüzletikönyveiket,kereskedelmiésadósnyilvántartá-
saikat anyanyelvükön vezették, ezek az 1830-as és 1850-es évek között többnyire
németnyelvűek.36

asoknyelvűségavárosigazgatásbankomolyproblémátjelentettakorszakban,aho-
gyan a latin búcsúlevélből is kiderül. a városi írnokoknak, jegyzőknek és különböző
tisztségviselőknek korábban kötelezően el kellett sajátítaniuk a latin nyelvű hivatali
fogalmazást,néhánytisztségbenkizárólagezenanyelvenírhattak,készíthettékjelen-
tésüket.avárosihivatalnéhánytisztviselőjénekirataiköztviszontnemmindig,sőttöbb
esetben egyáltalán nem találunk latin nyelvű szövegeket, ilyen volt például a városi
kapitányi tisztség, 1831 és 1841 között ugyanis, amikor ugyanaz a személy, Haske
Sándorláttaelavároskapitányhivatalát,akapitánynémetüllevelezavárosvezetőivel,
1841-benviszontanémetrőlegyenesenamagyarraváltát.37 Igaz,aláírásanemsaját
kezű,feltételezhetőenírnokakészítettealeveleket,deazírnokisigazodottanyelvvál-
táshoz,ésajelentéseket1841-tőlmagyarulkészítette.amagyarhivatalinyelvbenmeg-
testesültegynyelvűségmindenképpenleegyszerűsítetteazügymenetetkassahivatali
rendszerében,apolgárokszámáramégisarégi,alatinnyelvűrendszervoltkézenfek-
vőbbéstermészetesebb,ahogyabúcsúlevélszövegéből iskiderül,ezértnemérthe-
tünkegyetmaradéktalanula19.századivégiközvélekedéssel,melyszerintatisztvi-
selők „teljes készséggel és nehézség nélkül váltak meg a latin hivatalos nyelvtől”
(Sziklay–borovszky 1896, 94. p.). nem csupán a latin nyelvtől búcsúznak ugyanis,
hanemegyúttalettőla„paradicsomiállapottól”is,hiszenamagyarügyvitelésírásbe-
liségsoknémetajkúpolgárnaknehezebbnekbizonyult,minthalatinulfolytattákvolna
akorábbanmármegszokottgyakorlatot.
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TIboRkÕmíveS
“aGoodbye To THe laTIn lanGuaGe”THe cHanGe oF admInISTRaTIve lanGuaGe In koŠIce In
1840

Themultilingualityinthekassacityadministrationrepresentedaseriousissueat
the time. The city clerks, notaries and various officials were required to learn
proper latin writing composition. In some positions, only latin reports were
allowed.yet,somedocumentsmadebycertainofficialsareoftennotcomposed
inthislanguage,sometimesnever.Thecitycaptain’slettersserveasanexample,
as during Sándor Haske’s mandate between 1831 and 1841 all written
communicationwiththecityofficialshappenedinGerman,however,after1841
hecompletelyswitched toHungarian.Themonolingualityembodied in thesole
useoftheHungarianlanguagehasdefinitelyhelpedtosimplifytheprocessesin
theadministrativesystemofkassa,howevertheoldmethodofusinglatinwas
still more plausible and natural for most citizens. because of this, we cannot
entirelyagreewiththepublicopinionprevailingattheendofthe19thcentury,
accordingtowhichtheofficials“gaveuptheofficialuseoflatin languagewith
ease and full consent”. They did not only give up latin, but also a “state of
paradise”,astheHungarianwritingandadministrationhasprovedmoredifficult
formanyofthenativeGermanspeakers,thanthecontinuedformeruseoflatin
intheirpractice.
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napjainklegaktuálisabb,elemzéstleginkábbkívánókérdéseavallásosságtémájábanaz,
hogyaközép-európaivoltszocialistaországoklakosságánakhitéletét,vallásgyakorlásának
formáitmilyen térenésmilyenmértékbenbefolyásoltákazegyházakéletétaz1950-es
évektőlbeszűkítőkorlátozások,illetveekorlátok1989utánimegszűnése.leginkábbegy-
háztörténeti,vallásszociológiaivizsgálatokigyekeznekmérhetővétenniazetérenszerzett
adatokat,hogyösszehasonlítóelemzések révénkikristályosítsákkövetkeztetéseiket.2 az
egyházakéletétésavallásgyakorlásttémáulválasztókutatásokmindegyikénekérzékelnie
kellaztaz„általános”tendenciát,miszerintavilágszekularizálódik,ahitetegyreerőseb-
benszorítjakiaracionalitás,azemberiéletciklikusegészkéntvalómegélésétalineáris
célokrakoncentrálás,aközösségeketazegyének,aközösértékeketazegyéniboldogulás
eszménye.ezekakörülményekmégérdekesebbéteszik,mégösszetettebbnekláttatjáka
mindezekellenérelétezővallásosságot.azemberiközösségek–deakáregyének–vallá-
sosmegnyilvánulásaitovábbraiskutatásitémakéntisjelentkeznek.

anéprajztudománykülönbözőirányzataiezideigistöbbfélenézőpontból,többféle
módszertannalközelítettékmegavallásosság,avallásgyakorlásjelenségét.ahitnél-
kültulajdonképpennemislétezőfolklórműfajokrendszerezéséveléselemzésévelmár
a20.századelejénisfoglalkoztakkutatások,azótaissorraszületnek–jóllehetmás-
mástudományosirányzatotkövetve–azilyengyűjteményekéselemzések.

a tárgyiasult formában is megmutatkozó vallásosság ehhez hasonlóan sokféle
szempontbólközelíthetőmeg.

az európai irányokhoz szorosan kapcsolódómagyar nyelvű kutatásbanmégnem
egészenkétévtizedefogalmazódottmeg–avallásökológiafogalmánakkörülhatárolá-
sa,azefogalommaljelöltterületmintrészdiszciplínakidolgozásasorán–,hogymin-
den vallás ökológiai rendszerként működik nem csupán természeti, hanem ember
alkotta,mesterségeskörnyezetéhezvalóviszonyulásábanis(bartha1992,5–6.p.)a
vallásökológiakereteiközöttbarthaelek–mirceaeliadeéspócsévanézeteitössze-
vetve – fogalmazta meg, hogy a vallásos ember számára a tér inhomogén, „…egy
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közösség mindennapi életének színtere, a világteremtés által a szentség hordozója,
amelynekrészeiatéregyeselemei,aszenthelyek,szakráliscélúépítmények,tárgyak,
egyszóvalatérinhomogenitásánakszegmentumai”(bartha1992,26.p.).aszakrálistér
szerveződésének és „működésének” tipikus változatait jelentik a búcsújáró helyek. e
helyek térszervezőerejének,egyéb jellegzetességeinekkutatása legújabbanaszegedi
egyetemnéprajzitanszékéhezköthető.3 avallásossághoztartozótárgyivilágmegközelí-
tésénekmásikútján,atárgyakleltárszerűszámbavételeéstipizálásaterénmárkönyv-
tárnyi eredmény született.4 Rendszerezett kutatás tekintetében kiemelkedik a tárgyak
közülaszakráliskisemlékekcsoportja.azetémábanszületettírásokközülpedigugyan-
csak kiemelkednek liszka józsef tanulmányai, aki először felvetette szükségességét,
majdosztrákésnémetpéldákalapjánkidolgoztaéssaját,főkéntkisalföldikutatásainak
eredményeinszemléltetteaszakráliskisemlékekterminológiájátéstipológiáját,ahogyő
magafogalmaz,aképoszloptólakápolnáig(liszka1999a,1999b,2000.),azeredmé-
nyeketkésőbbaközép-európaikutatástörténetbeniselhelyezve(liszka2007.).aszent
terek„profánabb”használatának,atereketbelakóközösséghétköznapiközösségimeg-
nyilvánulásainakkérdéseivelleginkábbatemplomiülésrendbenmegmutatkozószabály-
szerűségeket taglaló írások foglalkoznak.5 a templombelsőésaközösségviszonyátaz
ülésrenden, társadalmi rangon és az ezzel összefüggő adományozáson keresztül
Szacsvayévavizsgáltaabánffyhunyaditemplomesetében(Szacsvay2007.).

a fentemlítettkutatásikiindulópontokegy-egymegközelítésenbelülcsaknéhány
példátfelvillantvaisjelzik,valóbanmennyiresokfélemódonközelíthetőkmegésele-
mezhetőekavallásosélet(érzés)tárgyakbanmegnyilatkozóformái.véleményemsze-
rintafeldolgozásokkiindulópontjáttekintveeltérőmegközelítéseketésakülönféleval-
lásostartalmúvagyazzalfelruházotttárgytípusokatisegydologkapcsoljaértelmezhe-
tőegységgé:atárgyivilágothasználóemberiközösség.

azalábbiakbanegytelepülésközösségéneksajátvallásostartalmútárgyivilágához
kötődőviszonyulásátigyekszemmegvizsgálni.

baracamindenelérhetőforrásalapjánkatolikusfalu,zömébenreformátuskörnye-
zetben.plébániáját1789-benalapították,temploma1787-benépült(bálint1977,392.
p.).egyházszervezetiszempontbólarozsnyóipüspökségplébániája(1766,apüspök-
ségmegalapításaóta),deegyházibirtokosaimárszázadokkalkorábbanisvoltak:az
egrikáptalanésakassaijezsuiták(b.kovács1999,118–121.p.).parókiájáhozfilia-
ként Füge tartozott, tartozik, debaracán anyakönyvezték a szomszédos (és néhány
annáltávolabbi)reformátusésvegyeslakosságúfalvak–kálosa,alsóvály,Felsővály,
Runya,Hanva,Rakottyás,bátka,dulháza,Zsíp–katolikusnépétis.6 ennekmegfelelő-
enaszomszédostelepüléseknépénekszemébenhosszúidőótabaraca„a”katolikus
falu.Önmagukatalegutóbbiidőkigafalulakóiishasonlóanítéltékmeg,aszomszéd
településekrőlazttartották,hogybaracáhozképest„nem olyan vallásosak”.a20szá-
zadközepéig–amelyidőszakbaracatársadalmát,egészéletétiserősenátformálta–
aközösségvallásosságátkülsőségekkelis,formaságokkalisigyekezettmegjeleníteni.
ennekaszándéknaktárgyiasulteredményeitmaismegtaláljukatelepülésen.

írásomaszakráliskisemlékekimmárdefiniáltkategóriájánkívülavallásgyakorlás-
hozkötődőegyébtárgyakkalisfoglalkozik,ugyanisvalamennyitárgykifejezvalamilyen
viszonyulást,valamennyitárgyfontos,jelentésthordozóvalakiszámárasajátvallásos
életében.ahogyanatápéi temetőkápolna„szentraktárának”készítője,barnaGábor
fogalmaz:„avallásgyakorlásbanatárgyakazIstenésazemberköztisajátosszakrális
kommunikációtszolgálják.”(barna2003,10.p.)
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mindenolyantárgyszerepétéshelyétigyekszemmegragadni,amelynekléteafalu-
beliekszándékánakköszönhető,tehátnemfeltétlenülahivatalosvallásliturgikussza-
bályaiokánvannakaszakrálisvagy időnkéntszakralizálttérben,nemnélkülözhetet-
len,előírásszerű„kellékei”avallásgyakorlásnak,hanemannakhelyiváltozatátjelentik.
Úgyjelzikezáltalavallásgyakorlásműfajánakélővoltát,mintfolklórműfajokétavari-
ánsok. valamennyi ide kötődő tárgyról rövid leírást készítettem, de egy-egy nagyobb
egységet–pl.atemplomtextilkészletét–jelenkeretekközöttnemlehetrészleteiben
bemutatni.leltárszerűáttekintésembenkitérekolyanszempontokrais,amelyekrévén
azadotttárgyarávonatkozóközöstudásrévénváltaközösségikészlet,atárgyrend-
szeralkotóelemévé,pl.akészítő,ajándékozószemélye.

1.kültériszakrálisobjektumok

1.1. állandó objektumok

liszkajózseftipológiájaszerintatelepülésvalamennyiszakráliskisemlékeazútmenti
keresztekközé,azonbelülakő-ésfémkeresztekcsoportjábailleszthető.7

1.1.1.martinovicsjózsefésvargaerzsébetkeresztje(atérképenaz1.számú)
afaludéliszélén,abelterületésaszántóföldhatáránáll.laposkő-talponállóerősen
kopottbetonalap.akeresztöntöttvasbólkészült, feketére festett.avalamikornépes
(mára baracán kihalt) martinovics család egyik, éppen a keresztet állíttató ágának
megkülönböztető jellegű ragadványneve volt a bodó, ezért a keresztet a falubeliek
„bodókeresztjé”-neknevezik.

méretei:–alap(akőtalppalegyütt):120cmmagas,mindkétszélessége65és60
cm;–avaskereszt:300cmmagas,rövidszára95cm;–akrisztus-alakésafelirat
ezüstrefestett.

Felirata: „Isten dicsőségére / állíttatta / martinovics józsef / és neje / varga
erzsébet/1906évben”.

azt,hogyeredetilegabetonalaponislehetettfelirat,mamárcsakegynéhánybetűs
szövegtöredékjelzi:„…meGva…”–valószínűlegamegváltó,megváltónkszóbólmaradt
ennyi.
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1.1.2.Temetőirégikereszt(atérképena2.számú)
a temető hozzávetőleges közepén áll, már-már omladozó betonalapon. ennek első
oldalánvalamikorvésett felirat lehetett,amelymárévtizedekkelezelőttkivehetetlen
volt,máranyomaiseltűnt.

méretei:–alap(nehezenmérhető,mertmindenszéletöredezett)kb.90cmmagas,
szélessége64és61cm;–avaskereszt210cmmagas,rövidszára92cm.

akrisztus-alakalattovális,leveleság–mintávalszegélyezett,ezüstrefestettfém-
tábla,valószínűlegszöveglehetettrajta,demárévtizedekótacsakasimafelületlát-
szik. alatta térdeplő, szintén ezüstre festett angyalalak. az öntöttvas kereszt szélei
áttörtdíszítésűek.

1.1.3.Temetőiújkereszt(atérképena3.számú)
atemetőközepetáján,deattólkisséészaknyugatraáll.betonalaponegyszerű,sínvas-
szerűelemekből készült vaskereszt. Feliratanincs, az emlékezetúgy tartja számon,
mint„alukácsékkeresztje”,valószínűlegezacsaládállíttatta.

méretei:–alapja82cmszéles,87cmmagas;–avaskereszt243cmmagas,rövid
szára82cm.

1.1.4.keresztafaluközepén(atérképena4.számú)
azorsósszerkezetűtelepülésbelterületénekkiszélesedőrészén,egyalacsonyvaskerí-
tésselkörbekerítettkisparkban,hársfákközöttálla faluközepén.Teljesegészében
(alapjais)műkőbőlkészült,feliratafehérmárványtáblábavésett-festett,amelyelárul-
ja,hogy1949-benállíttatták.nemcsakakispark,hanemakeresztmagaisvaskerí-
tésselkerített,amelyet–mintakrisztus-alakot–ezüstrefestettek.afalubeliekemlé-
kezeteszerintaparkotakeresztmiattalakítottákki.

méretei:–alapja154cmmagas,97cmszéles;–akereszt206cmmagas,rövid
szára97cm.

Felirata:„Istendicsőségére/állítatta/lukácsIstván/ésneje/Sándormária/
1949”.Sarkábanakőfaragómesterneve:„ádámTornaľa”.
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1.1.5.Templomelőttikereszt(atérképenaz5.számú)
betonalaponállóöntöttvaskeresztatemplomdombon,atemplombejáratánakháttal,
afaluranézőhelyzetben.eltérőenvalamennyieddigemlítettkereszttől,csaknagyon
alacsonybetonalapjavan,talapzata,sőtaszövegnekhelytadórészeisvasbólkészült.
ateljeskeresztszürkérefestett.Feliratábólkiderül,hogy1906-banállíttatták.

méretei:–betonalapja100cmszélesés30cmmagas;–talapzata158cmmagas
és100cmszéles;–akereszt300cmmagas,rövidszára100cmszéles.

Felirata:„ekeresztet/Istendicsőségére/baraczailakos/kovácspál/éskedves
neje/GecseHermin/vallásoskegyelete/áldozá1906évben”.

1.1.6.cs.koósIstvánékkeresztje,„nellikekeresztje”(atérképena6.számú)
ezazegyetlenvalóságosanútmentikereszt,ugyanisolyanútmenténáll,amelyenma
isfutaforgalom.azállíttatáskörülményeinekismertségetekintetébeniskiemelkedik,
az idősebb falubeliekemlékezeteőrzi,hogyaszülők lányukbetegségbőlvaló felgyó-
gyulásáért,hálábólállíttatták,ezértisnevezikegyszerűen„nellikekeresztjének”.

aműkőkeresztenakrisztus-alakezüstrefestett,akicsi,deviszonylagdíszeskerí-
tésakeresztkörülszintén.akereszttalapzatalépcsőzetesfelépítésű.

méretei:–atalapzat lépcsőfokainakmagassága:10+20+30+90,tehátösszesen
150cm,szélességealegmagasabbszakaszon72cm;–akeresztmagassága215cm,
rövidszáránakszélessége72cm.

Felirata fehérmárványtáblába vésett-festett, a talpazat aljában a kőfaragó neve:
„ádámTornala”.

Felirata:„krisztuskirály/megsegítettél/gyermekünket/meggyógyitottad!/Örök
hálául/aszülőktől/koósIstván/ésGecseReginától/1934.”.

afalubeliekemlékezetétegyrésztigazolja,másrésztkiegészítiarendezetlenplébá-
niai irattárbanőrzött, a kereszt állíttatásáról szóló dokumentum.eszerint a rozsnyói
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püspökáltalánoshelynökének levelénkeresztül felhatalmazzaaplébánostakereszt
megáldására.8

akeresztetacsaládleszármazottaiamainapiggondozzák.nembaracánélnekugyan,
deéventelegalábbegyszerrendbeszedikakörnyezetét,mindenszentekkörnyékéngyer-
tyátisgyújtanakatalapzatán,virággalisdíszítik.Időnkéntakrisztus-alakotislefestik.a
keresztállíttatásánakidejébőlmegőrzöttacsaládegyfotótis,akislány–akinekgyógyu-
lásáérthálábólállíttatták–ésédesapjaszerepelrajta.különelemzéstkívánnaa–mel-
leslegjellemző–vallásosságukatnemtermészetesmegnyilatkozásaikkal,hanemafény-
képkedvéértvállaltpózzalmegmutatómagatartás,avallásosságreprezentatívképiszer-
kesztése,valamintaz,hogyakislánynemédesanyjával,hanemédesapjávalszerepela
képen.mígaképszerkesztettségeazújdonságnak,azelkészültkeresztnekszól,amia
családtóladdigismeretlen,újfajta,talánlátványosabbvallásosviselkedéstkövetelmeg
(értelmezésükszerint),azédesapa jelenlétea falu társadalmánbelülikorábbipozíciót
erősíti,sőttalánszimbolizáljais.acsaládtörekvőközépparasztibirtoknagyságongazdál-
kodó,demindkétágonkisnemesicsalád.azédesapa,cs.koósIstvánabbanazidőben
aziskolaszéktagja,sőttöbbévenkeresztül„iskolagondnok”volt.Tehátakeresztállítás–
természetesenahálaadásszándékamellett–egyrésztegyházi rangjának,másrészt–
mivelanyagiáldozattal jár,amireacsaládképesvolt–vagyonihelyzeténektárgyiasult
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közzétételeis.ezpedig–jóllehetatérdeplőimádkozásáltalábannőiviselkedésformaa
vallásoséletben–agazda,acsaládfőszemélyerévénkerülaköztudatbanahelyére,ez
lehetazédesapajelenléténekmagyarázata.

akeresztekközülasorbanelsőkéntésutolsókéntismertetettnek„gazdasági”jelentő-
sége is volt. amárk-napi búzaszentelés során egészen az 1950-es évekigmindkét
kereszthezjártakimádkozniésavetéstmegszentelni.azértvoltgazdaságiszempont-
bólisszerencsésazújabbkereszthelyénekkiválasztása,merthaavetésforgómiattaz
egyikhelyenéppnembúzavetésvolt,amásikonbiztosanazvolt,ígymindenévbentud-
takafaluvalamelyikszélénvalóbanbúzátszentelni.(Ráadásulegyensúlytisteremtett
olyanszempontból,hogymígazeredetibirtokoscsaládok jogállásaszerintimegosz-
lásbanaz1.keresztnekhelytadóhatárrészazún.paraszti,azújkereszthelyeazún.
nemesihatárrészevolt.)

1.2. Időszakos, átmeneti objektumok

1.2.1.Úrnapisátrak(atérképen4pettyeljelölve)
a falusi térátmenetiünnepivé tételének leglátványosabb, jelekkel leginkábbmegkülön-
böztetettalkalmaaz1950-esévekvégéigazúrnapjavolt.amintatérképenislátszik,pety-
tyekkeljelölve,azúrnapi,zöldágakbólépítettsátrakafaluterénekviszonylagaközepén
helyezkedtekel,nemcsupánazorsósszerkezet,hanematemplomközpontihelyemiatt
is.ezenbelülazonbanasátrakatépítőcsaládokafalusitársadalomlegrangosabbjai,a
nagyobbbirtokosokvoltak.mindensátorközpontielemeegy-egyszentképvoltazadott
családházából,külsőreazonbanvalamennyiegyforma,azerdőről frissenbehozottzöld
ágakbólkészült.az1950-esévekközepetájánazünnepbeszorultelőszöratemplomköré,
későbbatemplomba.ebbenaz időszakbanatemplomszobrai,amária-,Szentjózsef-,
Szentantal-ésSzent jános-szobrokköréépítettek„lombsátrat” (azaz inkábbcsakzöld
ágakatállítottakaszobrokmellé,kétoldalt),hogyvalamifélekörmenetetlehessentartani.

114 Gecse annabella
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/2

, 
S

om
or

ja



az1968-aseseményekutáni,azegyháziéletettekintvekisséenyhülésthozóidőkbenaz
akkoriplébánosmégegyvagykétévbeneltudtaérni,hogyazúrnapikörmenetvisszake-
rültarégihelyére,afalusitérbenépítettékmegasátrakat,deahétköznapiidőbeosztás
ésazünnepiviselkedésütközésevégülmégisteljesenkiszorította.

Térkép.afalubelikeresztek(számokkal)ésazúrnapisátrak(pettyekkeljelölt)helye

2.„beltéri”,templomonbelüliszakrálisobjektumok
2.1. állandó objektumok

2.1.1.Szobrok
2.1.1.1.a„kisoltár”
2.1.1.1a.alourdes-ibarlangformájúmária-oltármária-szobratalánalegrégebbiszo-
boratemplomban,vargajánosadományából.
2.1.1.1b.amáriaelőtttérdeplőbernadett-szobrotcsákboldizsárajándékozta.
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2.1.1.2a–b.ajézusSzíve–máriaSzíveszoborpáraSándorcsaládrévénkerültatemp-
lomba.
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2.1.1.3.aFájdalmasmária-szobrotpedigaHankocsaládadományoztaakétvilághá-
borúközöttiidőszakban.

2.1.1.4.nepomukiSzentjánosszobramartinovicsjózsefajándéka.
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118 Gecse annabella

2.1.1.5.SzentantalszobramartinovicsIstvánnékoósmalvinkaadománya.

2.1.1.6.SzentTerézszobrátbodókoósmargitállíttattaakétvilágháborúközött.
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2.1.1.7. Szent józsef szobrát szintén bodó koós margit állíttatta a két világháború
között.

2.1.1.8. 1940-ben került a templomba a „legfiatalabb” szobor. ezt a mária-szobrot
GecseIstvánZoltánésfeleségeállíttattahálából,lányukgyógyulásáért.
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120 Gecse annabella

aplébániarendezetlenirattárábanőrzöttösszeírás–„abaraczaiplébániajámbor
perselyei”–az1911és1940közöttiidőszakbólkiegészíti,pontosítjaazemlékezetet.
eszerintajézusSzentSzíve-perselytvalóbanSándorjózsefésneje,TuzaIlonaalapí-
totta.amáriaSzíve-szoborperselyénekalapítójalukácsIstvánésneje,Sándormária,
aSzentantal-szoborperselyénekpedigmartinovicsjózsefnébattajolánka.azössze-
írásszerintalourdes-imária-szobor-perselyazolvasótársulathozkötődik,ámapersely
1912-benmeg isszűnt. (azemlített forrásaperselyekbevételeitéskiadásaitmind-
összenéhányévenkeresztülrendszerezi,akiadásokközöttelsősorbanszegényekliszt-
je,kenyere,katonákésbetegeksegítéseszerepelrendszeresen.)9

2.1.2. „Hálatáblák”

a templomkétpontjánhelyeztékela fehérmárványtáblákat,kettesével.nemmind-
egyikkészíttetésénekkörülményeireterjedkiafalubeliekemlékezete.
amária-oltármellett:
2.1.2.1.„Hálából/drágaSzűzanyának”Sarkában:k.e.
aztatáblátkészíttetőjesajátgyógyulásáérthelyezteelatemplomban.
2.1.2.2.„Szűzanya/Segítsmegtovábbrais”Sarkában:H.j.
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aFájdalmasmária-szobornál
2.1.2.3.„HálábólSzentantalnak”.egyiksarkában:1962,másiksarkábancs.j.

csupánakészíttetőszemélyét,csákjózsefetismerikahelyiek,atáblaelhelyezé-
sénekokárólnemtudnak.

2.1.2.4.„Fájdalmasjézusom/Irgalmazzamegholthiveknek./19031956m:j:”
ezekatáblákazeredetihelyükönvannakmais,ámaszobrok,amelyekmellészán-

tákőket,közbenmáshelyrekerültek.
alegutolsótáblárólőrizalegtöbbetazemlékezet,ehhezfűződikalegkülönösebb

körülmény. Szövegéből is kiderül, hogy nem hálából készült. egy rimaszécsi özvegy
készíttette,akinekférje1956-banbaracánegyházbontásánálhaltmeg,ugyanisrázu-
hantannakgerendája.
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122 Gecse annabella

2.2. Időszakosan használt tárgyak, építmények

2.2.1.SzentSír
amária-oltáralattalakítottákkiahelyét,nagyszombatestéreaszobrotelteszik,azüre-
getvisszazárják.

2.2.2.nagyböjtioltárkép
aszobrokhozhasonlójámborajándékozószándékvezetteanagyböjtioltárképkészít-
tetőjét.1947-benfestetteegyfalubeliasszony,tulajdonképpenhálából,mertfiatúlélt
egyéletveszélyesbalesetet.akorábbifehérlepedőthelyettesítőképcsaknagyböjtide-
jénlátható,dominánsszíneennekmegfelelőenalila.kétoldaltelhelyezettcsigasegít-
ségével húzzák fel és engedik le, mikor nincs szerepe, az oltár mögötti faládában
fahengerretekervetárolják.Fó
r

u
m
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A nagyböjti oltárkép – az oltáron és miközben leengedik.

2.2.3.atemplomtextilkészlete
a 297 darabból álló textilkészlet teljes körű felmérését 2003 nyarán végeztem el.
minden darabról rövid leírást készítettem, lemértem és lefényképeztem. egyrészt a
fényképek,másrésztmagukatextileksegítségévelavallásgyakorlóidősebbasszonyok
mindegyiket jellemezték,elmondták–perszecsakamelyikről tudták, tudják–,kiés
mikor,holkészíttette,esetlegazalapanyagbeszerzésihelyével,sőtolykorazárávalis
kiegészítveazinformációkat.ennekafelmérésnekazeredményét2006-banpublikál-
tamis(Gecse2006.).

atemplombelsőszobrainkívülezekatextilekárulnakel legtöbbetaszenttérhez
valóviszonyulásról.

atemplomtextilekkelvalófelszerelését,ellátásátbizonyoshatárokközötttartjaa
közösségiízléssahelyszentjellegeis,ámafaluönszabályozóerejeésakülvilágpozi-
tívvéleményétmegtartaniakarásais.ezafajtatöbbirányúigazodásmindenesetben
egynagyonkényesegyensúlymércéjénekvetettealáazújdarabot.

minden felsorolt jellegzetessége között azonban leginkább az adományozók és
készítőknyilvántartása kívánmagyarázatot. amennyibena készleteket is egy darab-
kéntkezeljük(éseztazadományozószempontjábólmegtehetjük),90textillelszámol-
hatunkabaracaitemplomegyházikellékeiközött.a90-ből49esetbenazazonosítók
pontosanemlékeznekmindakészítő,mindazajándékozónevére.7esetbencsakaz
ajándékozószemélyétismerik,akészítőtnem.Fordítotthelyzetremindössze2példa
van,amikorazajándékozótnem ismerik,deakészítőt igen.30darabrólegyáltalán
semmitnemtudnak,ámezekrőlfontostudni,hogyvalamennyiismeretlenaszórvány-
darabokközülvaló,készletezekközöttegyáltalánnincs.

amellett,hogyavallásosságegyikmegnyilvánulásánaktekintjüka templomtexti-
lekkelvalóellátását,felszerelését,lehetetlennemészrevenniegymásikjelentésétis.
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124 Gecse annabella

azt,hogyatextileklétemellettatemplomjáróasszonyokkörébenannakisnagyajelen-
tősége,hogykiadományoztaadarabot,hiszeneztazesetektöbbségébenszámontart-
ják.valójábanafalutársadalmajelenikmegedarabokonkeresztülatemplomban,így
avallásoslelkületenkívülegészenprofánarcaisvanajelenségnek:afalusitársada-
lombanelfoglalthely, rangmegfelelő, illőkorlátokközöttésmegfelelő formában fel-
mutatottmegjelenítése.ezaközösségiönkifejezésaszenttérbenazonban–azelőző-
ekbenfejtegetett„profán”jellegeellenéreis–aztishitelesenjelzi,hogyakiegyhelyet
így„felszerel”,aztasajátjánakérzi.

Összegzés

végigtekintvebaraca20.századivallásostárgyivilágán,egyfajtapárhuzambaállíthat-
jukannaktörténetétafalusitársadalomtörténetével–nemcsupánazért,mertaval-
lásiséleténekrészevolt.az1950-esévekben,azaddigparasztimunkábólélő,ennek
megfelelőéletmódotfolytatónépességéletealapjaibanalakultát.afalusitársadalmon
belül a már-már versengéssé vált felfelé törekvésnek új formát kellett keresni.
korábbaneztaföldbirtokgyarapításávallehetettéskellettmegjeleníteni.1948utánez
lehetetlennévált,ezértalakóházlettannakeszköze,hogyki-kinyilvánvalóvá,látható-
vátegyemásokszámáraissajátvagyonigyarapodását.Szinténaz1950-esévekjelen-
tikahatárátavallásoséletváltozásának.azállamiakarathatását,közösség-lélektani
következményeitezúttalfigyelmenkívülhagyva,csakavallásoséletrekoncentrálvaazt
látjuk,hogy–külsőkényszerhatására,demégis–azünneplés,avallásosmegnyilat-
kozásoktereteljesenbeszűkült.atemplomonkívülbaraca–természetesenmástele-
pülésekhezhasonlóan–nemlehetetttöbbé„a”katolikusfalu.ebbenrejlikatemplom
fölöttébbgazdagtextilkészleténekmagyarázata.márazismutatjaakészítés,azaján-
dékozásidőszakát,hogyamaélőidősebbekemlékeznekezekreakörülményekre.a
rendkívülifelszereltségpedigaztjelzi,hogyakülsőségekbenismegmutatkozniakaró
vallásosságotkisebbtérbe,szűkebbkeretekközékellettszorítani.ahogyanavagyoni
gyarapodástnemafölddel,hanemaházzal,avallássalvalótörődést,atárgyiasított
vallásos érzést nem keresztállítással, nem úrnapi sátorral, hanem szobor, oltárkép,
templomi textil ajándékozásával lehetett kifejezni. Teljesen önálló vizsgálatot kíván
annakelemzése, hogymi lett,mi lesz a sorsaennekamegmerevített tárgyi jeleket
használónyelvnek–miközbenkialakítója,egykorihasználója,aközösségmagaistel-
jesenátalakult.
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annabellaGecSe
THe SySTem oF „SacRed” ITemS – In a pRoFane ReFlecTIon.THe maTeRIal manIFeSTaTIon oF

RelIGIouS FeelInGS In THe lIFe oF a communITy

Siftingthroughtheworldofreligiousitemsinbarcaduringthe20thcentury,we
candrawa certain parallelwith the history of the rural society – andnot just
because religion was a part of it. In the 1950s, the life of the population
fundamentally changed froma previously rusticwork driven livelihoodand theFó
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associatedlifestyle.anewformofpursuithadtobeinvented,asthetendencies
forupwardmovementinthesocialladderstartedresemblingopenrivalry.Inthe
times before, this could and had to be done by the means of accumulating
property.after1948,thiswasnotpossibleanymore,sothehomeitselfbecame
a public display for accumulated wealth. Furthermore, the 1950s represent a
borderlinechangeinreligiouslife.disregardingthewillofstateandtheresulting
societalandpsychologicaleffects;byconcentratingsolelyonreligiouslife,wecan
see that the platform given to religious display, such as celebrations –
succumbingtoanexternalforce,butstill–hasshrunkcompletely.besidesthe
church,barca–naturallyinasimilarfashionasothersettlements–couldnotbe
„the”catholicvillageanymore.Thisisthekeytotheexplanationofthechurch’s
richtextilestockpiles.Thefactthatthecurrentlystilllivingeldersstillremember
theperiodofthemanufacturinganddonationsindicatesthedateoftheseevents.
on the other hand, the extraordinary outfitting signifies that the external

manifestationofreligionhadtomovetoanarrowerspaceofexpression.asthe
accumulation of wealth was not represented by acquiringmore land, but with
decoratingthehouse,thematerialcareforreligionwasnotexpressedbybuilding
crucifixesorlord’sdaytents,butindonatingsmallsculptures,altar-piecesand
churchtextile.anentirelyseparatestudyisrequiredtodiscoverwhatishappening
to the languageassociatedwithproducingsuchmaterialsigns,as thecreators
andformerusers,thecommunityitself,hascompletelychanged.
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kacSInecZ kRISZTIán

„ahatalomcéljaahatalom.”1

atotalitáriusideológiák„irracionálislogikájának”elemzése
Georgeorwellésarthurkoestlerregényeinektükrében

kRISZTIánkacSInecZ 82.091:821.111-31
„Theobjectofpowerispower.”ananalysisofthe„irrationallogic” 821.111-31.091
oftotalitarianideologiesthroughthenovelsofGeorgeorwell 82.033:821.111-31
andarthurkoestler 821.111-31.033

keywords:worldliteratureinthe20thcentury.orwell.koestler.literarystudies.comparatistics.Theinter-
actionbetweenutopiasandideologies.

arthurkoestlerSötétség délben címűregényénekfőhőse,nyikolajSzalmanovicsRuba-
sovkivégzéseelőttarraavégkövetkeztetésrejut,hogyakollektívboldogsághozvezető
egyetlen út kollektív szenvedéssel – diktatúrával van kikövezve. az a kérdésmarad
csakhátra,hogymindezekismeretébenérdemes-evégrehajtaniatörténelemlegnagy-
szabásúbbésegyben legtöbbáldozatotkövetelő társadalmikísérletét. „A válasz ter-
mészetesen igenlő, legalábbis amíg az »emberiség« elvont fogalmával dolgozunk, ám
ha az egyes »emberre« alkalmazzuk (...), a húsból és vérből és csontból és bőrből való
valóságos emberi lényre, akkor azon nyomban megmutatkozik az elv abszurditása.”
(koestler2008).

az elv abszurditása azonban nemcsak ebben rejlik. Rubasovmindhalálig párthű
marad,ezértvállaljaésfogadjaelakoncepcióspertésalegképtelenebbvádakatis–
aszámáraegyedülfontoserkölcsielv,atársadalmi hasznosság nevében.döntéséta
szebbjövőbevetetthiteigazolja.olyanutópisztikusjövőképez,amelybenmár„csak az
eszközök tisztasága szentesítheti a célt” (koestler 2008, 307. p.), és amelyben az
egyénmárnem„milliós tömeg osztva millióval”(koestler2008,303.p.),hanemteljes
jogúindividuum.Gondolataibanazonbanfel-felsejlikadekadenstendencia:„Betonból
nem lehet Édenkertet építeni. Igen, megvédik a fellegvárat, de immár semmi értelme
az erődítménynek, nem mutat immár példát a világnak semmiben.” (koestler2008,
305.p.)aztmégsem ismeri fel,hogyehhezazállapothozéppena társadalmihasz-
nosságelvénekmindenekföléhelyezésevezetettel:„Ha az élet önmagáért szent, ha
az életnek primátusa van a halál fölött, akkor nincsen sem indok, sem fölmentés a gyil-
kosságra. Ezt ássa alá a hasznosság elve: mert minden totalitárius rendszerben elvek
döntenek a hasznosságról, és megszűnik az élet szentsége. (...) ha az igazságot a hasz-
nosság elve határozza meg, akkor már nincs is szükség az »igazság« szóra. Így az igaz-
ságszolgáltatás akadálytalanul válhat a társadalmi hasznosságról való ítélethozatallá.”
(körmendy2007.125–126.p.)

ahatalmataforradalmárokatársadalmihasznosságnevébenragadtákmagukhoz,
hogyamegfelelőpillanatbanvisszaadhassákanépnek.ahatalommegtartásánakesz-
közeiazonbanfokozatosanazeredetimagasröptűcélokfölékerekedtek,mígaztánát



nemvettékazokszerepét.lengyel józsefakövetkező, igen találóhasonlattalhozza
közelebba„a hatalom célja a hatalom”elvét:„A hatalom rákos daganat, megeszi az
emberben az emberség sejtjeit. A cél már szinte semmi, és a hatalom már egyedül a
hatalomért kell...”(lengyel1988,88.p.)

azorwelláltalfelvázolttökéletesdiktatúraéppenabbankülönbözik„gyáva és kép-
mutató”elődeitől,hogytörekvéseibennyíltanvállaljaahatalomkizárólagosságát.az
1984 (1949) harmadik részében o’brien, a mindenható belső párt tagja így okítja
„eltévelyedett”áldozatát,winstonSmith-t:„A hatalom nem eszköz; a hatalom cél. Nem
azért csinál az ember diktatúrát, hogy megoltalmazzon egy forradalmat, hanem azért
csinál forradalmat, hogy diktatúrát csinálhasson. Az üldözés célja az üldözés. A kínzás
célja a kínzás. A hatalom célja a hatalom.”(orwell2003,290.p.)orwellfőmondani-
valója tehátaz,hogyminden forradalom,amelydiktatúrába torkollik,halvaszületett
gyermek:eredeticélkitűzéseineképpenazellenkezőjétváltjavalóra.mindeközbena
forradalomvezetőitisztábanvannakavégeredménnyel–báreztgyakranmagukelőtt
is tagadják.o’brienazonbanmársemmitsemtagad,megszállottanéselragadtatva
magyarázzawinstonnak:„Kezded már érteni, miféle világot teremtünk? Pontosan az
ellenkezőjét azoknak az ostoba hedonisztikus utópiáknak, amelyekről a régi reforme-
rek képzelődtek. A félelem, árulás és fájdalom világát, az elnyomás világát, olyan vilá-
got, amely nem irgalmasabb, hanem könyörtelenebb lesz, ha kiforr. A haladás a mi vilá-
gunkban a több fájdalom felé való haladás.”(orwell2003,294.p.)utópiatehátnem
létezik, csak negatív értelemben. Ivanov elmélkedései a Sötétség délben lapjain a
Sátán„kollektívemberiességéről”,melyfeláldozzaazegyéntaközérdekében,aforra-
dalmateláruló,logikátlanésviszolyogtatólelkiismeretről,valamintahumanitástólés
azemberijogoktólmentestársadalmihaladásróltévesnekbizonyultak,mertazeffajta
ideológiaagyakorlatbansemmifélehaladást,„földiparadicsomot”nemeredményez-
het,csupánleépüléstéspusztulást.(lásdkoestler2008,179–189.p.)ésmimarad
eleépülés,ekiüresedésután,azután,hogyapártmindenemberiérzéstkiirtvagyeltor-
zítésamagaoldaláraállít?Semmimás,csakahatalommámora,atisztahatalomé,
és„a győzelem izgalma, az az érzés, hogy ellenségen taposunk, aki tehetetlen. Ha el
akarod képzelni a jövőt, képzelj el egy csizmát, amely örökké egy emberi arcon tapos.”
(orwell2003,295.p.)

a totalitárius diktatúrában, és főként annak tökélyre vitt, orwelli változatában a
hatalomsohasemegyetlenszemélykezébenösszpontosul,báravezérnekigenfontos
szerepevan:„Nagy Testvér az az álarc, amelyben a Párt a világ számára megmutatko-
zik. Szerepe az, hogy gócpontja legyen a szeretetnek, félelemnek és tiszteletnek, vagyis
azoknak az érzelmeknek, amelyeket könnyebb egy egyén, mint egy szervezet iránt
érezni.”(orwell2003,230.p.)egyénihataloméppúgynemlétezik,mintahogymagán-
tulajdonsem.csakiskollektívhatalomrólbeszélhetünk,apártegyeduralmáról.apárt
azatévedhetetlen,tökéleteserőszakszervezet,amelyneklényegéttalánRubasovsza-
vairagadjákmegaleghatásosabban:„A Párt sohasem téved (...) Maga meg én követ-
hetünk el hibákat. De a Párt soha. A Párt, elvtársam, több, mint maga vagy én, vagy
akár ezer más, hozzánk hasonló ember. A Párt a forradalmi eszme megtestesülése.”
(koestler2008,55.p.)apárturalmaazértválhatörökössé,merthatalmátnemörökí-
ti közvetlenül apáról fiúra, csupán az eszmét, az ideológiát teszi halhatatlanná: „az
örökletes arisztokráciák mindig rövid életűek voltak, míg az egy-egy eszmét magukévá
tevő szervezetek, mint például a katolikus egyház, néha évszázadokig vagy évezrede-
kig fennmaradtak.”(orwell2003,232.p.)ezavégtelenhatalommániaazzalmagya-
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rázható,hogyatotalitáriusrendszerekbenatörténelembenelőszörazoknakazalsóbb
rétegeknekakezébekerültaközvetlenirányítás,amelyekmindaddigelszigetelődteka
politikától.„A hatalomból való több évszázados kiszorulás azért függhet össze a hata-
lomhoz való eszelős ragaszkodással, a hatalom megtartásával bármi áron, mert a
hatalom elvesztése a törvényen kívülieket a semmibe ejti.” (körmendy2007,79.p.)

nézzükmegmostrészletesebben,melyekazokazeszközök,melyekelengedhetet-
lenekahatalommegszerzéséhez,„tartósításához”,ésazideológiahalhatatlannátéte-
léhez.

orwell,miutánelolvastaHitlerMein Kampfját,felismerteaztazerőt,amelyatöme-
geketatotalitáriusdiktatúrákhozvonzza.ezazerőnemajólét,akényelem,biztonság
vagyarövidmunkaidőígéretébenrejlik,mégcsaknemisazeljövendőszabadságés
egyenlőség hangoztatásában, hanem mindenekelőtt abban a hatalomban, amely
képesgyőzelemrevinnianépet.afasizmusnak,anácizmusnakésSztálin„militarizált
szocializmusának”asikeremindugyanazonafelismerésenalapszik,melyszerintaz
embereknek„időnként szükségük van a küzdelemre és önfeláldozásra, sőt a dobokra,
zászlókra és díszszemlékre is. (...) pszichológiai értelemben sokkal megalapozottabb
ez a világkép, mint a hedonista életfelfogás”. (körmendy2007, 265. p.) Innenmár
csakegylépésakülsőésbelsőellenség(imperialisták,fasiszták,alsóbbrendűfajokés
nemzetek, zsidók, kémek, szabotőrök) gyűlöletének,megvetéséneksulykolása, vala-
mintazebbőlfakadófolytonosveszélyérzetszítása,amelynektermészeteskövetkez-
ménye,hogyahatalomamegmaradásérdekében „ideiglenesen”avezérésapárt
kezében összpontosul. Hogy az „ideiglenes” örökössé válhasson, nemcsak állandó
ellenségetésveszélytkellbiztosítaniazembereknek,hanemmindenekelőtttökéletes
alattvalókatnevelnibelőlük.ebbenahelyzetben„az uralkodó elmeállapotnak a sza-
bályozott őrületnek kell lennie”.(orwell2003,240.p.)

Hogyanérhetőelezazállapot?nemelegendőazállamakaratánakvalófeltétlen
engedelmesség, ennél több kell:mindenkinek egyforma nézeteket – a párttalmeg-
egyezőnézeteketkellvallania.mindennekazalapjatehátazideológiávalvalóazono-
sulás,ésezentúlmindenmellékesséválik.apártmindenalattvalónakpontosankije-
löliahelyétésfeladatát,ésperszemindentaközösség(azállam)érdekeinekrendel
alá(hogymikaközösségvagyazállamérdekei,aztpedigtermészetesenapárthatá-
rozzameg).azalattvalókáltalánoséslegfőbbfeladata,hogyátformáljákgondolkodá-
sukat,éshiggyékalegnyilvánvalóbbhazugságokatis,haazokapárttólszármaznak.

azorwelligondolatbűn, gondolatrendőrség, illetveavalóságszabályozás vagydup-
lagondol módszerenemegészenazAngszoc2 találmánya.elsősorbanasztáliniSzov-
jetunióbanigyekeztekazemberekgondolkodásátmindeneszközzelbefolyásolniésa
pártellenőrzésealávonni,ahogyaztRubasovkétszerisemlítinaplójában:„...abban is
a nagy inkvizítorokra hasonlítottunk, hogy nemcsak az emberek tetteiben, hanem a
gondolataikban is üldöztük a gonosz magvait. Nem ismerünk el privát szférát”
(koestler2008,120.p.); 2.„A zsarnokság dilettánsai a maguk idejében még csak arra
kényszerítették alattvalóikat, hogy parancsra cselekedjenek; a Nagy Egyes viszont arra
is megtanította őket, hogy parancsra gondolkodjanak.” (koestler2008,209. p.) aki
megszegteaparancsot,akinemgondolkodotthelyesen(vagyisakiasajátfejévelmert
gondolkodni),azbűntkövetettel,büntetéspedigcsakegylétezett:ahalál.márasztá-
linizmusbanisérvényesvolttehátazorwelli tétel:„A gondolatbűnnek nem következ-
ménye a halál: a gondolatbűn maGaa halál.”(orwell2003,35.p.)mindenmásvétek
azeredendőgondolatbűnszükségszerűkövetkezménye.a totálisdiktatúrában tehát
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nemazértbörtönzikbe,kínozzákmegésítélikhalálraazembereket,amitamúltban
követtekel,hanemazért,amitajövőbenvárhatóanelkövetnének.(Gletkin,a„nean-
der-völgyi”kihallgatótiszt,mindenféleszabotázzsalésárulással vádoljaRubasovot–
többekközöttazzalis,hogymerényletetkíséreltmeganagyegyesellen.mindezeketa
hamisvádakatarraalapozza,hogyRubasovbeismerte:„eretnek”,apártvonaltóleltérő
gondolataitámadtak.)

„A duplagondol azt a képességet jelenti, hogy valaki egyidejűleg két, egymásnak
ellentmondó nézet birtokában van, s mindkettőt elfogadja. (...) A duplagondol az
Angszoc igazi lényege, hiszen a Párt alapvető ténykedése, hogy tudatosan csal, s köz-
ben szilárdan ragaszkodik annak feltételezéséhez, hogy tisztességesen jár el.”
(koestler2008,237.p.)egyfajtaautomatikusönhipnózisez,tudatosanelőidézettski-
zofrénia,amelyetmindenpárthűelvtársnakalkalmazniakell–„elfelejteni valamit, ami-
kor felejteni kell, aztán ismét emlékezni rá, amikor arra van szükség, majd azonnal
ismét elfelejteni, s ezenfelül még ezt a módszert alkalmazni magával a módszerrel
szemben is – (...) tudatosan tudattalanságot előidézni s aztán elfeledkezni a végbevitt
önhipnózisról.” (koestler2008,42.p.)orwellmár jóvalaz1984 megírásaelőttfelfi-
gyeltazokraajelenségekre,amelyekregényébenszükségszerűenaduplagondol alkal-
mazásáhozvezetnek.1941-benírja:„atotálisállamnakazasajátossága,hogyellen-
őrziugyanagondolatot,denemrögzíti.kétségbenemvonhatódogmákatállítföl,és
naprólnapramódosítjaőket.Szükségevanadogmákra,mertszükségevanalattvaló-
inakfeltétlenengedelmességére,deképtelenelkerülniahatalmipolitikaszükséglete-
itőldiktáltváltoztatásokat.Tévedhetetlenneknyilvánítjamagát,sugyanakkorazobjek-
tívigazságnakmégafogalmaellenistámadástintéz.”3 végeredménybenaduplagon-
dol teszi lehetővéapártnak,hogyazemberekemlékeitésezáltalamúltat iskénye-
kedveszerintformáljaát.„Aki uralja a múltat – hirdette a Párt jelmondata –, az uralja
a jövőt is; aki uralja a jelent, az uralja a múltat is.” (orwell2003,42.p.)Goebbels,
Hitlerpropagandaminiszterénekhíresmondásaígyszólt:„A százszor elismételt hazug-
ság igazsággá válik!”Haahazugságotmindenkielhiszi,ésnemmaradírásosbizonyí-
ték,amelymegcáfolhatná,akkorválóbanigazságkéntvésődikbeazemlékezetbe,és
igazságkéntvonulbeatörténelembeis.azállandóhamisítástazonbancsakadupla-
gondol alkalmazásateszilehetővé:mindenpártértelmiséginektisztábankelllenniea
múltváltoztathatójellegével,ugyanakkorazzalis,hogyamúltsohasemváltozott.„Ami
igaz most, az igaz örökkön-örökké.”(orwell2003,42.p.)óceániaeurázsiaellenvisel
háborútkeletázsiávalszövetségben–óceániamindigiseurázsiaellenviseltháborút.
óceániakeletázsiaellenviselháborúteurázsiávalszövetségben–óceániamindigis
keletázsiaellenviseltháborút.4 aSzovjetuniószövetségesea fasisztanémetország,
ellenségeazimperialistanyugat–aSzovjetunióellenségeimindigisazimperialisták
voltak.aSzovjetuniószövetségeseazimperialistanyugat,ellenségeafasisztanémet-
ország–aSzovjetunióellenségeimindigisafasisztákvoltak.

miszükségvanerre?miértkellamúltatátalakítani,atörténelmetállandóanújra-
írni? egyrészt csak a tények elferdítésével őrizhetőmegapárt csalhatatlanságának
dogmája,másrésztpedignemszabadlehetőségetadniegyetlenpárttagnakvagypro-
linaksem,hogyjelenlegiállapotátösszehasonlíthassaamúltbélivel.„El kell vágni őt a
múlttól, éppúgy, mint az idegen országoktól, mert azt kell hinnie, hogy jobban él, mint
ősei, s hogy az anyagi jólét átlagszínvonala állandóan emelkedik.”(orwell2003,235.
p.)avégsőcél:olyan,politikailagtudathasadásosalattvalókatnevelni,akikönkéntés
feltétlenülkiszolgáljákazőketelnyomóhatalmat.csakazilyenalattvalókképesek„fel-
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dolgozni”azokatarettenetesellentmondásokat,amelyekapártmindenkoripolitikáját
meghatározzák.

apártállandóanháborútviselegymásikszuperhatalomellen,ésazalattvalókat
folytonosgyőzelmimámorbantartja,miközbentisztábanvanvele,hogydiadaltsoha-
semarathat.aháborúcéljanemahódítás,hanema fennálló„rendkívüli”állapotok
bebetonozása.aháborúugyanisfelemésztiazokatajavakat,amelyekmegteremthet-
nékazanyagiésszellemiegyenlőséget,ezzelveszélybesodorvaatársadalomhierar-
chikus felépítését. a „rendkívüli” állapotoknak köszönhetően azonban a tényleges
hatalomapártkezébenmarad.A háború: béke.5

óceániahivatalosnyelveazújbeszél.olyanezanyelv,minthaazegészszókészlete
mozaikszavakbólállna.nemelőzményeknélkülvaló,hiszenazösszevontkifejezések
nagyon is közkedveltek voltak a 20. századi totalitárius államokban (például Kom -
intern, náci, Gestapo, cseka).„Az újbeszél célja nemcsak az, hogy az Angszoc híveinek
megfelelő világnézet és észjárás kifejezési eszközéül szolgáljon, hanem az is, hogy
minden más gondolkodási módot lehetetlenné tegyen. (...) Az újbeszélt nem arra szán-
ják, hogy kiterjessze, hanem arra, hogy szűkítse a gondolkodás területét, s közvetve ezt
a célt szolgálja a szóválasztéknak a minimumra való csökkentése.”(orwell2003,329.
p.)(Faludy,akiPokolbeli víg napjaim címűönéletrajziregényében[1962-benjelentmeg
előszörangolfordításbanMy Happy Days in Hell címmel;magyarul1987-benszamiz-
datként],többszörisemlítéstteszaz1984-ről,egyhelyüttadiktatórikustársadalmak-
ra jellemző általános elhülyülést a sötét középkorhoz hasonlítja; az antik kultúra és
főkéntanyelv–aklasszikusgörögéslatin–elhanyagolásátésvulgarizálását,mely-
nekeredményeképpenmárszintesemmitsemtudtakkifejezni,azújbeszél jelenségé-
velvetiössze.)(Faludy2005,381.p.)azújbeszélbefoglalttörekvésekazonbanmeg-
intcsaksúlyosellentmondásthordoznakmagukban.Haazújbeszélttökélyreviszik,és
használatátvéglegelterjesztik,akkorazelvárásokszerintmegkellszűnnieagondo-
latbűnnek,„mert nem lesznek szavak, amelyekkel elkövethető lenne.” (orwell2003,
61. p.) az örökös diktatúra fenntartásához azonban szükség van nemcsak külső,
hanembelsőellenségreis.„Mindig kell hogy legyen kényünkre-kedvünkre kiszolgálta-
tott elhajló, aki üvölt a fájdalomtól, megtörik, megalázkodik, s végül tökéletes bűnbá-
natban, önmagától kigyógyulva, önszántából a lábaink előtt csúszkál.”(orwell2003,
295–296.p.)–mondjao’brienakínpadhozkötözött,„gyógyulófélben”lévőwinston-
nak.agondolatbűn tehátsosemtűnhetel.aháborútsosemnyerhetikmeg.aköztes,
rendkívüli,tudathasadásosállapotvéglegesséválik.

atömegesskizofréniakorábanazválikőrültté,akimegpróbálnormálisangondol-
kodni,akiazobjektívigazságotkeresi.eztérziwinstonSmith,éseztérziRubasovis.
nagyonhasonlógondolatok foglalkoztatjákőketezena téren.Rubasov „a józan ész
marósavával égette ki tudatából minden maradványát a régi, logikátlan erkölcsnek. (...)
És hova jutott? A kikezdhetetlen igazságok axiómái abszurd végeredményre vezettek
(...) Visszatekintve a múltjára, most úgy látta, hogy ámokfutó volt negyven esztendeig –
a tiszta ész ámokfutója.”(koestler2008,304.p.)Rubasovszemélyestragédiájaabban
rejlik,hogy„bűnös ugyan, de nem abban, amiért elítélik”(körmendy2007,129.p.).a
koncepciósperutánlelkekiüresedik,nemtudszámotvetniönmagával,semamúltjá-
val.ugyanakkor„kiábrándultsága nem vádaskodó, inkább önvádló: pontosan tudja a
részét abban a szeméthegyben, amelynek összehordásában tevékenyen részt vett.”
(körmendy2007,121.p.) (letartóztatásaelőtt tulajdonképpenanagyegyesügynö-
kekéntműködött,hanemisértettegyetpolitikájával.)Sőtabbansembizonyos,hogy
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nemhamisvádlóinak,aGletkin-féléknekésanagyegyesnekvan-emindenbenigazuk:
„Az Első Számú Vezető személyéből áradó rettenetben az volt a legrettenetesebb, hogy
elképzelhetőleg csakugyan igaza volt, hogy azok is, akiket meggyilkolt, még a tarkójuk-
ba eresztett golyóval a fejükben is kénytelenek voltak elismerni, hogy lehetséges,
elképzelhető, hogy igaza van. Bizonyosságot persze senki sem szerezhetett.”(koestler
2008,21.p.)ugyanígywinstonsembiztosadolgában:„Eltünődött rajta, miként már
eddig is sokszor, hogy vajon nem ő maga tébolyodott-e. Lehet, hogy az őrültség egy-
személyes kisebbséget jelent. (...) S az iszonyú nem az, hogy megölhetik az embert
azért, mert másképpen gondolkozik, hanem az, hogy igazuk is lehet.” (orwell2003,
91.p.)o’brienvégülaSzeretet-minisztériumkínzókamráibanbebizonyítjaneki,hogy
csakugyanigazukvan,hogyapártnakmindigigazavan,és2+2=5,haapártaztmond-
ja.(érdekespárhuzamrahívjafelkörmendyZsuzsannaennekkapcsánazolvasófigyel-
mét:„ezabizonyos2+2=5[...]ottvirítottmoszkvautcáin,plakátokonésfényreklámon,
ottéktelenkedettaházakhomlokzatán,azötévestervrőlhirdetvénésállítván,hogyaz
négyévalattmegvalósítható.azaz:2+2=5.a jelképekreérzékenyszerzőmegláttaa
szovjetvalóságlényegétafeliratban,vagyahogyőfogalmazott,aszovjetkülszín»tra-
gikusabszurditását«.”)(körmendy2003,231.p.)winstoncsupán„hibaamintán”,akit
átkellnevelniéskikellgyógyítaniazelmebajból–tehátalkalmassákellőttenniarra,
hogygyakorolhassaatudatosskizofréniát.agyógymódegyszerűéshatásos:kínzással
nyomatékosítottagymosás.„Le fogunk törni addig a pontig, ahonnan nincs visszatérés.
(...) Soha többé nem leszel képes mindennapi emberi érzelmekre. Minden meghal ben-
ned. (...) Üres leszel. Üresre facsarunk, aztán megtöltünk önmagunkkal.”(orwell2003,
283.p.)

a totális diktatúra azonban azért totális,mert nemcsak az emberek gondolatait,
emlékeit,hanemérzelmeit,ösztöneitisellenőrzésealávonja,deformáljaésavégsőkig
kihasználja.apozitívvagymély,bonyolultérzéseketeretneknekítéli.„Rokonszenv, lel-
kiismeret, undor, kétségbeesés, bűntudat és engesztelő áldozat a mi számunkra egy -
aránt viszolyogtató kurválkodás”(koestler2008,183.p.)–valljaIvanov,apártfunkci-
onárius.atotalitarizmusanegatív,felszínesérzelmeketpreferálja.azorwellidiktatúra
o’brienáltalfelvázolt„eszményképe”akövetkező:„A mi világunkban nem lesznek más
érzelmek, csak a félelem, a düh, a diadalmaskodás és a megalázkodás. Minden más
érzelmet ki fogunk irtani – mindent. (...) Nem lesz hűség, csak a Párt iránt. Nem lesz
szeretet, csak Nagy Testvér iránt.” (orwell 2003, 294–295. p.) a lélekben rejtőző
gonosz indulatokat, a gyűlöletet, haragot, szadizmust nem igyekeznek elfojtani, épp
ellenkezőleg:szabadutatengedneknekik,csupánamegfelelőobjektumokra,akülső
vagybelsőellenségrefókuszálják(gondoljunkakétpercGyűlöletrevagyanyilvános
kivégzésekre). a szerelmet ésazabból származógyönyört, a barátságot, a szülő és
gyermekeköztiszeretetet–tehátmindazokatatisztaérzéseket,amelyekellenőrizhe-
tetlenek,gondolatbűnneknyilvánítjákésmintilyet,kegyetlenülüldözik.aszexualitást,
hanemcsupángyermeknemzéscéljábóltörténik,hanemélvezetetnyújt,különöskép-
penelítélik.„Nemcsak azért követelik meg a puritanizmust, mert a szexuális ösztön a
Párt ellenőrzésén kívül eső, külön világot teremt az emberben, amelyet ellenőrizhetet-
lensége miatt lehetőleg el kell pusztítani. A fontosabbik ok az, hogy a szexuális nyomor
hisztériát idéz elő, ez pedig kívánatos, mert át lehet alakítani háborús lázzá vagy vezér-
imádattá. (...) Ez az egész ide-oda menetelés, éljenzés és zászlólobogtatás mind csak
besavanyodott szexualitás. Ha bensőnkben boldogok vagyunk, ugyan mi okunk volna,
hogy Nagy Testvérért, a Hároméves Tervekért, a Két Perc Gyűlöletért, és a többi átko-
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zott zagyvaságért izguljunk (...) Hogyan tudnák elérni, hogy a félelmet, a gyűlöletet és
a holdkóros hiszékenységet a kellő fokon tartsák a párttagokban, ha nem fojtanának
el valamilyen hatalmas ösztönt, hogy aztán hajtóerőként felhasználhassák? A szexuá-
lis ösztön veszedelmes a Párt számára, tehát a Párt a maga javára fordítja. Hasonló
trükkel játsszák ki a szülői érzést is. (...) A gyermekeket (...) módszeresen szüleik ellen
fordítják, ráveszik őket, hogy kémkedjenek utánuk, s jelentsék eltévelyedéseiket. A csa-
lád gyakorlatilag a Gondolatrendőrség szerve lett. E ravasz fogás segítségével min-
denkit éjjel-nappal olyan besúgókkal vesznek körül, akik közvetlen közelről ismerik
őket.”(koestler2008,148.p.)

a„szerelmiidill”winstonésjuliaközöttebbenavilágbanteljesenmásmegvilágí-
tásba kerül: önkény elleni lázadássá, „politikai tetté” magasodik. éppen ezért lesz
winston„gyógyulásának”utolsóállomásaa101-esszoba.értelmétugyanekkorramár
ahatalmukbakerítették,legféltettebbérzéseit,szerelmétazonbancsakazzalaziszo-
nyattaltudjákkiölnibelőle,amellyelitttalálkozik.alelkébentámadtűrtezutánanagy
Testvérirántivégtelenszeretettöltibe.akörbezárul.Séppenebbenrejlikazorwelli
diktatúratökélye:mígRubasovkivégzésepillanatábanistelevankétségekkel,winston
„kitisztult”fejjel,tökéletesalattvalókéntnézszembeközelgőhalálával.
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kRISZTIánkacSInecZ
„Theobjectofpowerispower.”ananalysisofthe„irrationallogic”oftotalitarian
ideologiesthroughthenovelsofGeorgeorwellandarthurkoestler

The purpose ofmy study is to analyse the „irrational logic” behind totalitarian
ideologiesusing two incredibly important literaryworks of the20th century. In
their respectivenovels,1984anddarknessatnoon,Georgeorwellandarthur
koestler were first to point out that a total dictatorship is not a short-lived,
necessitatedsolutiontoprotecttheresultsofademocraticrevolution.Itisnota
means to an end, but the object itself, which manifests in destroying civil
democracy and the trampling on the rights of the individual for the sake of
keepingasmallgrouporganisedaroundanideologyforeverinpower.
The most important instrument of such effort is the mass emergence of a

„politicalschizophrenia”,which isable to justifyeventhemost irrationalof the
conflictingthoughts.
akeysequituristhatautopiacanonlyexistinanegativesense.Startingout

from this realisation, it is evident that all lofty revolutionary thoughts will be
soonerorlaternecessarilydistortedintoatotalitarianideology.
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–A folklorista tudóst és a tanár Voigt Vilmost
sokan ismerik, de fiatalkori éveiről alig tudunk
valamit. Mivel ezt az interjút életinterjúnak is
szánjuk, bevezetésként megkérném, beszéljen
nekünk élete legkorábbi szakaszáról, diákévei-
ről. Kezdjük tehát Szegeddel, ahol 1940. janu-
ár 17-én meglátta a napvilágot.

–mintahogyeztmársokanmegtették,én is
hetvenéves lettem,sőtmostanábannekem is
többolyanfeladatomvolt,amikormásokélet-
útját vagy munkásságát hasonló alkalomból
tekintettem át, úgyhogy az ilyen életrajzok
nevetségesésunalmasrészeitsajnosmár jól
ismerem,próbálomis elkerülni.Többaprókér-
désnélméginkábbkiderül,hogymilyenrosszul
ismerjük egymást,még akkor is, ha azt hisz-
szük, hogy ismerjük. Tehát olyan vonásokat
tételezünk vagy nem tételezünk föl, amelyek
vagyvoltak,vagynemvoltak.

–Milyen volt a családi háttér, szülei mivel foglalkoztak?

–Szegedenszülettem,édesanyámékFölsővárosból,édesapámékRókusbólszármaz-
tak,arokonságunktehátszegedivolt.édesanyámnőiszabóvolt,majdkésőbbháztar-
tásbelikénttevékenykedett,tehátrólaméshúgomról,erzsébetrőlgondoskodott.édes-
apámnakmozgalmasfiatalságavolt(jogiésállamtudományidiplomávalrendelkezett),
fiatalkorábanbécsbe iseljutott,kapcsolatbakerültaszegediújságírókkal,nyomdá-
szokkal.azanyámékacsaládbabenősültkoroknayjózsefnekköszönhetőenszemé-
lyesenis ismertékjózsefattilát,ugyanisazemlítettrokonvoltaköltőverseinekelső
kiadója.aszegedihátteretbizonyosvonásokbanmáig ismegőriztük.amikorazelső
néprajzigyűjtőutakramenteméskipróbáltukotthonamagnetofont,akkorderültkiszá-
munkra–nemaz,hogymidialektusokatbeszélünkotthon,mertazzaltisztábanvol-
tunk–,hogymilyen„szörnyen”ö-zünk.mégmais,haahúgommalbeszélgetünk,deha
telefonálunk,akkoriseztadialektusthasználjuk.Sokolyasmirőltudnékaszegediek-
nekmesélni,amitőkmárnemláthattak,mertsokutcátátépítettek,aházakatlebon-
tották. kéthetes voltam, amikor családunk budapestre költözött, de természetesen
későbbislejártunkSzegedre.azthiszem,nagyonsokunkrajellemző,hogyaztatudást,

Interjúa70éves
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amely egy régebbi közösség életére és mindennapjára vonatkozik, megőriztük, és
későbbenneknagyhasznátvettükaszakmánkban.azilyentudástvegyeslakosságú
területen is és több generációnálmeg lehet őrizni. nekem volt szerencsém nagyon
távolraköltözöttemberekkelkülföldöntalálkozni,sazttapasztaltam,hogyhihetetlenül
megrögződött egy olyan kultúra, aminek akkormár nagyon zárvány jellege volt, sőt
olyasmi, ami az ő akkori életmódjuktól igen távol esett. azt az amerikai generációt,
amely’56végénvándoroltkimagyarországról,jólismertem,sokukatszemélyesen.az
őpolitikaibeállítottságuknemzetinekésjobboldalinaknevezhető,azonbangazdasági
beállítottságukalapjána szőrösszívű kapitalistához és a viszonylag sikeres, denem
nagyongazdagszőrösszívűkapitalistáhozsorolhatjuklegtöbbjüket.azőkultúrájukata
dISZ, amadISZ, a kommunista ifjúságimozgalmak, amunkásmozgalmi dalok és a
pestiviccek jelentették,amelyekteljesellentétbenálltakkintiéletmódjukkal.amikor
azonbankarácsonykorösszegyűltünk–nekemvolt ilyenkarácsonyiélményemvelük
kapcsolatban–,senkisemtudtaközülükamennybőlazangyalt,cserébenaminta
mókusfennafán,azúttörőolyvidám…dalocskaszéltébenismertvoltkörükben.eza
fajtaháttéridentitáshihetetlenülérdekestudlenni,éskedvezőkörülményekközöttizo-
lált embereknél ismegmarad.Hamondjuk, valahová elkerül egy nagymama, aki jól
ismerteasajátvilágát,azegykoriéletmódot,amelybeőbeleszületett,éshirtelenanya-
kábaszakadtkétvagyháromunoka,mondjukbuenosairesben,akkoranagymama
megtanítjaőketmagyarul,éspéldául részletesenelmesélinekikegykárpátaljai falu
életétazelsővilágháborúelőtt.ezeketadolgokatsohanemmesélteelsajátgyereke-
inek,mertőketnemérdekelte.anagymamaelmondásaalapjánaztánagyerekekpél-
dáuleljátszanakegydisznóöléstafényűzőenberendezettpalota26.emeletén,mert
ezthallottákanagymamátólésnagyonérdekesnektalálták.Tulajdonképpenezami
szakmánk,ezeknekatradícióknakabemutatása,ésháténisszerencsésvagyokabból
aszempontból,hogyilyenháttértudásraszerttehettem.

–Hol kezdett iskolába járni?

–budapesten,pontosabbanbudánjártamiskolába.egyházi,evangélikusiskolábankezd-
tem,ahovavéletlenülkerültem.Rövidesenállamosították,majdkörzetesítették,minden-
kiodament,ahovaküldték,éscsaknagynehézségekkellehetettjobbiskolábabejutni.
azakörzet,ahováazéniskolám,aRákócziGimnáziumtartozott,nemvoltmesszetőlünk,
ígyénidejutottambe.azáltalánosiskoláimvegyesekvoltak,ámmostutólagvisszagon-
dolvatudatosítom,hogymilyenérdekesvoltazatársadalmiközeg,ahonnanazosztály-
társaimszármaztak.aszülőkközöttmindenféleemberekakadtak:abűnözőktőladek-
lasszálódottgrófig.agimnáziumnagyonjóáltalánosgimnáziumvolt,majdnemminden
tárgyból sokmindenremegtanítottak bennünket és rendszeresen számon is kérték a
tudást.nekemnagyszerencsémvolt,mertegykisosztálybakerültem,ahováhuszonhár-
manjártunk.atöbbiosztálylétszámajóvalmeghaladtaaharmincat.

–Milyenek voltak a tanárai? Kire emlékezik szívesen?

–Régivágásútanárainkvoltak,nagyonhálásvagyoknekik.mindigelszoktammon-
dani,hogyazénközépiskolaiosztályfőnökömdr.mádyZoltánvolt,akinagyonsokrétű
tevékenységetfejtettki,többekközöttamagyarfalukutatásunkbaniskezdeményező
szerepevolt,az1930-asévektőlcserkész-ésfalukutatótáborokatszervezett.alegel-
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ső,akemseileírást2 cserkészdiákjaivalegyüttkészítette.ezekbenazévekbenGyörffy
István tanszékén népi társadalomrajzot, pontosabban „népi társadalomismeretet”
oktatott, így jól ismerteanéprajzoskollégákat.azötlet,hogynéprajzszakramenjek,
tőle származott. egykori tanáraink közül csoma Gyula neves didaktikus él még.
latintanárunk volt Szerdahelyi andor, aki körül most valóságos kultusz alakult ki a
RákócziGimnáziumöregdiákjaikörében.éspersze,nememlítettemittmindenkit…el
kellmondanom,hogyaközépiskolábanamodernpedagógiánakvagyamoderniroda-
lom-vagytörténelemszemléletneknyomasemvolt.1958-banazérettséginapján(júni-
us16-án)reggelbemondtaarádióahírtnagyImrekivégzéséről.meghallgattuk,hogy
kivégeztéknagy Imrét,utánapedigbementünkérettségizni, közbennagyon féltünk,
hogymi leszazérettségin.érdekes,hogymégkönnyebb is voltazérettségi,merta
tanárainkjobbantudták,hogyezahírmitjelent,mintmi,ígynemvoltakjóhangulat-
ban. középiskolás koromban részt vettemmindenféle tanulmányi versenyeken, úgy-
hogy fölvételi nélkül bekerülhettem volna matematikusnak a természettudományi
karra,denekemeszembesemjutottvolnaodajelentkezni.Felvettekerreabölcsész-
karra,aholmosttanítok,bárakkoribaneznemvoltegyszerű,mivelsokatszámította
származás. noha én értelmiségi származású voltam, olyan rendesek voltak velem
későbbitanáraim,akikfölvételiztettekbennünket,hogymindenbajnélkülbekerültünk.
azegykorigimnazistaosztálytársakkaltulajdonképpenmaistartjukakapcsolatot,jól-
lehetigenkülönbözőterületentevékenykedünk.voltaképpennyugdíjbanvagyunkmár:
p.G.(velemáramedveutcaielemibenisegyosztálybajártunk)ésv.e.orvosok,m.G.
agronómus,p.l.máv-tisztviselővolt.Sz.T.nyelvész,v.I.geológus–p.I.pedigévtize-
dekótauppsalábanél,aholazegyetemiállattenyésztésbenvettrészt.múltnyáronvolt
egyskandinavisztikaikongresszusuppsalában–náluk laktam,sokatbeszélgettünk.
Sajnos,mártöbbvoltosztálytársamelhunyt:azállatorvosF.I.,aközgazdászb.Gy.,az
építész d. m., a zenész, majd könyvtáros m. b. a legnevezetesebb lenne köztük
Feldmárandrás, aki1956őszénkerült az osztályba, ámmárazév végénkülföldre
távozottéssemmikapcsolatotnemtartvelünk.kanadábanlettlélekbúvár,azutóbbi
években többször járt, éltmagyarországon és személyiségfejlesztő-tanácsadó irodát
vagyvalamieffélétvezet.Sokszorszerepeltasajtóban,televízióban,könyveijelentek
meg.minthogyazonbanvelünksemmikapcsolatasincs–azegésztörténetkuriózum.
Hasonló kuriózum,hogy ama is széltében ismert politikai újságíró és kommentátor
avar jánostmeg amedveutca elemiből ismerem.nem jártunk egy osztályba, de a
„földrajzszakkörben”együttjeleskedtünk.velelegalábbfélévszázadanembeszéltem.
ugyanezeniskolábólésugyanonnanismeremmályuszkárolyt,anagytörténészmate-
matikusfiát,akitazértkésőbbisláttam.ésbolberitzpált,akitűnőkatolikusteológus-
filozófust, antall józsef gyóntatóját. ővele később is találkoztunk. ő segített abban,
hogy kiváló szakember adja le hallgatóinknak a katolikus vallási néprajzot. persze,
mindezvéletlen,ámjelzi,milyenfurcsakapcsolatoklehetőségeitadtákaziskolák...

–Hogyan emlékszik egyetemista éveire?

–1958-bankerültemazegyetemremagyar–néprajzszakosként.astúdiumokat tisz-
tességgelelvégeztem,ezekközött voltak jobbakéskevésbé jók, viszontnagyonsok
mástishallgattam,holrendszeresen,holrendszertelenül.Hallgattampéldáulszlavisz-
tikát,germanisztikát,skandinavisztikát,valamintművészettörténetetésegykisrégé-
szetetis.Úgygondoltam,hogyazórarendazértvan,hogykitöltsük,ígyalyukasórákon
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isbeültemkülönbözőelőadásokra,úgyhogynagyonkellemesenteltazidő,azember
sokattanult.egyidőutánkiderült,hogynemszabadfölvennitúlsokórát,úgyhogyezek
utánjónéhányórátnemírtambeazindexbe.Tehátteljesenkötetlenülazemberazt
tanulta, ami érdekelte. középiskolás koromban a tanáraink egyszerűen beneveztek
bennünketmindenféletanulmányiversenyre,tehátnemiskérdezték,hogyakarunk-e
versenyezni.ezhasonlóanfolytatódottittazegyetemenis,ígyrésztvettünkkülönféle
diákköriversenyeken.engemazirodalommindigérdekelt,ígyénazirodalmidiákkör-
nekvoltamvalamiféleelnöke.Sokatolvastunk,saztmondhatom,hogyazageneráció,
amihezénistartoztam,hihetetlenülszéleskörűtudásratettszert,mindenfélenyelve-
ket istanultunk,aminekkésőbbnagyhasznátvettük.mieztanyelvtudástakorábbi
többgenerációs értelmiségi családok gyerekeitől eltérően nem hazulról hoztuk
magunkkal,hanemmagunktanultukmegésegymástszórakoztattuk.

–Kik voltak az évfolyamtársai az egyetemen? Említene néhány ismertebb nevet?

–évfolyamtársamvoltkrízaIldikó,dömötörákos,Gémesbalázs,békefimargit,dejó
kapcsolatbanvoltunkakétévfolyammalfeljebbjárókisbáneszterrel,pócsévávalés
csalogZsolttalis.

–Bár nem említette, de a bibliográfiájából kiderül, hogy már hallgató korában több
tudományos írása is megjelent. Ortutay Gyula közelmúltban megjelent Naplóiból is
tudomást szerezhetünk arról, hogy tehetségesnek tartotta Önt és több feladattal is
megbízta.

–ortutaynakrészbenénis„rendeztem”azotthonikönyvtárát,éskésőbbúgyalakult,
hogyabibliográfiájaösszeállításábanissegítettem,deatanulmányköteteiszerkeszté-
sében is résztvettem.akkormégazegyetemenazötödikévfolyamgyakorlatiévnek
számított, tulajdonképpen ekkor kerültem személyes kapcsolatba a néprajzi
múzeumban(ezazintézményakkormégakönyveskálmánkörútonvolt)többkollé-
gávalis,mintpéldáulkovácságnessel,ugyanisekkorkészültanépmese-katalógus,így
énisbedolgoztam.debejárhattampéldáulFéleditmúzeumidolgozószobájábaésa
textilraktárába is, megismerhettem a diószegi vilmos által gyűjtött, sámánizmussal
kapcsolatos anyagot is, és folytathatnám. Többek közt akkor kerültem kapcsolatba
erdélyiZsuzsannával,pesovárernővelésmartinGyörggyelis.azötödiktanévmásodik
félévbenaRadnótimiklósGimnáziumbangyakoroltam,itttanultekkornagyIlonaés
verebélyikincsőis,akikkésőbbugyancsaknéprajzkutatóklettek.

–Aztán később a néprajzkutató Verebélyi Kincső a Tanár Úr felesége és kollégája lett…
De folytassuk az egyetemi évekkel! A szakdolgozatát milyen témából írta?

–amagyarnépmesestílusavoltatéma,eznyomtatásbaneddigmégnemjelentmeg.
„mintolysoknagyívű”dolgozat,ezsemkészültelteljesen.azelejénkommunikáció-
elméleti,akkormoderneszmefuttatásvolt,majdamese„címezésével”foglalkoztam.
nem sok sikert értem el vele. egyik tanárom a következő levéllel küldte tovább
ortutayhoz: „kedves Gyula, én még életemben ilyen hülyeséget nem olvastam…”
ortutaynaknyilvánmégrosszabbvéleményelehetett,debecsületéreszólvánazértrög-
tön„jeles”minősítésselengedtetovább…
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–Hogyan alakult a sorsa az egyetem elvégzése után? Úgy tudom, kitüntetéses diplo-
mával távozott onnan.

–1963-banvégeztemelazegyetemet,akkorabölcsészkaronkampányszerűenmajd-
nemminden tanszékre gyakornokot vagy tanársegédet kellett fölvenni, úgyhogy leg-
alábbtizenötévfolyamtársammaradtbentakülönbözőtanszékeken,ígynekemállás-
gondomsosemvolt.olyannyiranemvolt,hogynemcsakafolklórtanszékenajánlották
fölagyakornokiállást,hanemapesti régimagyarirodalmitanszékenis,deGundabéla
debrecenbeishívott.pestenlaktam,teháttermészetesenittismaradtam.mégabban
isnagyszerencsémvolt,hogyegymásodpercigsemvoltamkatona,amitegyébként
elmondhatatlanulfelesleges időrablódolognakvéltem,ésahogymásokelbeszélései-
bőlutólagértesültem,avalóságmégazénelképzeléseimtőlisszörnyűbbvolt.

–Kik voltak az első tanítványai? Említene néhány olyan nevet, akik később neves kuta-
tókká váltak?

–elsőfolkloristahallgatómvoltpéldáulküllősImola(amáraRadnótiGimnáziumból
ismert nagy Ilona), Szemerkényi ágnes, Tátrai Zsuzsanna, kovács ákos, a nyelvész
balázs Géza, hogy csak néhányat említsek. amagyar és skandinavisztika szakosok
közülemlíthetnémbaloghanikót,ácspétert,kunoslászlótvagyamagyarirodalomból
kapitányágnestéskapitányGábort.detanítottamazíróházaspárt:mezeykatalintés
oláhjánost, kerényiFerencet,atkárijánost,petriGyörgyötésSzörényilászlótis,most
hirtelenőkjutottakeszembe,demégvoltaksokanmásokis,akikismertemberekés
megemlíthetnémőket.

–Kik voltak hallgatói a határon túli magyarok közül?

– két első szlovákiai hallgatónk néptáncos volt, a Sebők házaspár, ők azért jöttek
magyarországra,hogymartinGyörgyszárnyaialattmindentmegtanuljanakanéptánc-
ról. amikor itt végeztek, sikerült elérni, hogy bekerüljenek a Szlovák Tudományos
akadémianéprajzikutatóintézetébepozsonyba,deutánaszintemindjártdisszidáltak
Svájcba, amibőlmindkét oldalon eget verő botrányok voltak. Hallgatóm voltmégb.
kovácsIstvánésliszkajózsefis,őkmindkettenszépenhazamentekazegyetemután,
ami ígyhelyes.perszeakadtakolyanok is,akik ittmaradtak.avajdaságból isvoltak
tehetségeshallgatóim,példáulbeszédesvaléria,jungkároly,klamárZoltán,később
Raffaijuditvagypappárpád,közülüktöbbennálunkdoktoráltak.SzlovéniábólHalász
albertetemlíthetném.voltakerdélyihallgatókis,devietnamból,Finnországból,észtor-
szágbólésamerikábólis,devalamennyitmostnemsorolomfel…

–Egész életét az ELTE Folklore Tanszékén töltötte, ahol hetvenéves koráig volt mun-
kaviszonyban…

–énszépenvégigjártamaszamárlétrát,ésmost, január15-énküldtekelnyugdíjba.
Tanszékvezetőifunkciótazember65éveskoráigtölthetbe,tanítaniezutánistaníthat
egészenhetvenéveskoráig,deazutánmárelkellmenniazegyetemről.éneztnagyon
jómegoldásnaktartom.azttartomproblematikusnak,hogyha–mintazénesetemben
–egyegyetemitanárkilépazegyetemforgóajtaján,akkorugyanazonaforgóajtónnem
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jönberögtönegykövetkezőegyetemitanár.azabaj,hogyezekazállásokörökreszűn-
nekmeg.Tehátazaszisztémasokkal jobbvolt:amikorénbekerültema tanszékre:
akkoratanszékvezetőortutayGyulavolt,aki1910-benszületett,azőelsőbeosztottja
déghlindavolt,aki1920-banszületett,akövetkezővoltkatonaImre,aki1930-ban
született,ésakkor jöttemén,aki1940-ben.voltegyszukcesszivitás,amirőlmamár
nembeszélhetünk.

–A tanár úrnak pályafutása során alkalma nyílt kapcsolatba lépni nagyon sok európai
néprajzi tanszékkel, s annak köszönhetően, hogy nagyon sok nyelven beszél és olvas,
nagy rálátása van az európai néprajzi és folklórkutatásra. Hogyan látja a magyar folk-
lórkutatás helyzetét európai viszonylatban?

–amikorelkezdtemegyetemipályámat,európábanszintemindenüttigenjónéprajzi-
folklorisztikaitanszékekvoltak.ezekrendszeresstúdiumokvoltak,tehátanéprajzisés
afolklorisztikaisegyrendesegyetemiszakvolt,aprofesszoroknagyrészetársadalmi-
lagjelentőspozíciótképviselt.azegyetemitanárságrangvolt,elismerttársadalmirang.
voltlehetőségkülönbözőkutatásokra.az1960-asévekelejétőlanemzetközikapcso-
latokegyreszélesebbéváltak,tehátmiisekkorkezdtünkkülföldreutazni.az1950-es
évekmásodikfelébenépítettekkikülönfélekapcsolatokatazénfőnökeimi,mintpél-
dáulortutayGyula,deGundabélaésmások is.őkmegteremtettekszámunkraegy
nemzetközihátteret,egykapcsolatrendszert,amitaztánmiisfokozatosankiszélesítet-
tünk,újkollégákkal ismerkedtünk.Havalaholeurópábanaztmondtam,hogypesten
végeztemésortutaytanszékéndolgozom,azjóajánlólevélnekszámított.mivelmivol-
tunktulajdonképpenaháborúutánielsőilyenfiatalgenerációtagjai,akikmárkülföld-
reutazhattunk,megszerettekbennünketésmindenkimegakart velünk ismerkedni.
Felkészültnektartottakminket,tehátnagyonjó,gyakranbarátikapcsolatokalakultak
ki.kölcsönösenmeglátogattuk,sőtotthonisvendégülláttukegymást,amainapigszí-
vesenemlékszünkvisszaezekreazidőkreazzalanéhánykollegával,akikmégélnek.
magyarországon1948–1949-benkövetkezettbeatudományok,azoktatásésazegye-
temátszervezésenagyonsokolyanmodernizálással,amireégetőszükségvolt.ennek
azonbansokhátulütőjeisvolt.abbanazidőbenbizonyoskorábbiintézményekromja-
in, azok folytatásaként kialakul például amagyarnyelvtudományi, irodalomtörténeti,
történettudományiésegyébmáskutatóintézetihálózat.Sajnos,ebbőlbizonyostudo-
mányágak furcsamódonvagykimaradtak, vagycsak jóvalkésőbbkerültekbe. Ilyen
voltpéldáularégészetésanéprajzis.anéprajznak1966-ignemvoltakadémiaikuta-
tó intézménye,bárakadémiaikutatóstátusokakkormár léteztekéstulajdonképpen
munkaisfolyt.azakadémiaiintézményihálózatlétrejötteutánanemzetközikapcso-
latok,akülföldiutazások lehetőségeésazanyagiháttérezeknélaz intézményeknél
voltmeg.Tehátégésföldkülönbségvoltazakadémiainéprajzikutatóintézetekvagy
-csoportok és az egyetemek között. az intézeti alkalmazottaknak évente számtalan
lehetőségük nyílt külföldi kutatóutakra a kulturális akadémiai egyezmény keretében
megszabott kutatóhónapoknak köszönhetően. mi Soroksárig sem tudtunk elmenni,
mertazegyetemavillamosjegyetsemfizette.Tehátaszakmaifeladatoknemcsupán
áttevődtekakutatóintézetbe,hanemezutánott isfogalmazódtakmeg.Ilyenvoltpél-
dáulamagyarnéprajzikutatásbananéprajziatlasz,későbba lexikon,néprajzikézi-
könyvek,ésmégtovábbsorolhatnám,milyentervfeladatokvoltak,amelyeketszerintem
azegésznéprajzosszakmánakegyüttesenkellettvolnamegoldania.Sajnos,ebbőlaz
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egyetemet rendszeresenkihagyták,amivéleményemszerintemberi inkollegialitásról
tanúskodik.abbanazesetbenpersze,amikorahosszúéveksoránnemkészültekel
valamivel,természetesenbennünketkértekfelahiányzóanyagmegírására.azt,hogy
miképpenváltozottanéprajznakaszerepeezekbenazévtizedekben,éncsakegyete-
miperspektívábóltudommegítélni,éselképzelhető,hogybenyomásaimmásszakte-
rületekrevonatkoztatvaérvénytelenek.végeláthatatlan,hosszúlistáttudnékfelsorolni,
hogymáraeurópábanholszűntekmegezekakutatásilehetőségek.Hogyszűntekmeg
akutatásokanorvég,asvéd,anémetazosztrákstb.egyetemeken.anéprajzeseté-
benazegyetemekésamúzeumokvoltakugyanisazokahelyek,aholkorábbanafon-
tospublikációk,kiadványokmegszülettek.az1980-asévekbenazegyetemenahall-
gatók létszáma nagyon megnőtt. körülbelül úgy másfél évtizede, amikor miskolcon
elindultakultúrantropológiaijellegűnéprajzioktatás,valamilyenjubileumalkalmából
meghívtak,hogytartsakottünnepielőadást.amikoraportásútbaigazított,hogyhová
kellmennem,ésrátaláltamegyamfiteátrumszerűhelyiségre,aholvagyháromszázan
ültek,azthittem,rosszhelyenjárokésvisszamentemaportáshoz,hogyismétútbaiga-
zítástkérjek.kiderült,hogy jóhelyrenyitottambe,akkorugyaniséppenennyikultúr-
antropológus-hallgatóvoltmiskolcon.mostegyárnyalatnyitmegváltozottahelyzet,de
hátígyisnagyakülönbségakorábbiidőszakhozképest.ugyanishaharmincanjönnek
beegyórára,akkorszívemszerintadnékenneka társaságnakvalamilyenáltalános
műveltséget, ami egyre inkább hiányzik belőlük,másrészt kiemelném közülük azt a
néhány,két-háromtehetségeset,akikvalóbanérdeklődnekaszakmairántésszívesen
foglalkoznánakéletükvégéigezzel.énanéprajzszakotegyolyanévfolyambanvégez-
tem,aholöten-hatanvoltunk.ezaztjelenti,hogymindenfélévbenmindtárgyinéprajz-
ból,mindfolklórbólkét-kétdolgozatotkellettírnunk.Hatízenlettünkvolna,csakegyet
kellettvolna.Haháromszázanvagyharmincanülnekbent,azmár teljesenmindegy,
mertfelsemtételezhetem,hogyaztabizonyoskönyvet,amelyrőlszóvan,elolvasták.
egykönyvnemháromszázvagyharminc,hanemmaximumkétpéldánybanvanmega
könyvtárban.Ittóriásiaváltozás.

–Hogyan ítéli meg a mai magyar folklórkutatás eredményeit, perspektíváit, Ön szerint
melyek azok az irányok, amelyeket preferálni kellene?

–atémákésmódszereknagyonfontosak,amelyekkelafolklorisztikavagyanéprajz
foglalkozik, s az is, hogy ezek miképpen módosultak az utóbbi évtizedekben.
véleményemszerintamagyarnéprajzésafolklorisztikaisaz1930-asévektőlegyfajta
sikertörténetnektekinthető.nagyonsokkitűnőenképzett,színvonalasandolgozókuta-
tó tevékenykedett-tevékenykedik, rendszeresen jelentekés jelennekmegakülönféle
publikációk, tulajdonképpensohasenkitnemgátoltakabban,hogy jóműveket írjon.
Talánaz1950-esévekelejénvoltegyolyanrövidperiódus,amikornagyonsoktémával
vagynem foglalkozott senki, vagypedignem is voltajánlatos foglalkozninéhánnyal:
mintpéldáulavallásinéprajz.ekkornéhánytémakutatásátjobbanforszírozták,mint
példáulaszocialistafaluésazakkoriéletmód,amunkáséletmódkutatása.akollégák
eliskezdtékazilyenjellegűkutatásokat,deegyidőutánegyrejobbanlátták,hogyaz
általukmegismertésösszegyűjtöttadatokközölhetetlenek.nemcsakazért,mertaz
„ittvanmárakánaán”megállapítássalhomlokegyenestellenkezőekvoltak.azakkori
felsőtársadalmivezetésnekugyanisabbanazidőbenmégannáliskevesebbfogalma
voltavidékiéletről,mintakétvilágháborúközöttiidőszakvezetőrétegének.nemvol-
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takismereteikamagyarfalunyomoráról,mertnembeszélteknekikerről,vagyegysze-
rűentudnisemakartakróla.Teoretikusanisképteleneklettekvolnafelfognivalamit.
Hapéldául1951-benvagy1952-benmegjelentvolnavalakiRévaijózsefnél,akinem
voltbutaember,vagyRákosinál,akiszinténnemvoltbutaember,ésaztmondtavolna,
hogyamagyarfalubanrengeteginnovatívjelenségbukkantföl,ezttámogatnikellene,
vagyéppenaztmondtavolna,hogytovábbraisélatradicionálisparasztföldimádata
ésezt figyelembekellenevenni,egyikérvetsemértettékvolnameg.Fölsemfogták
volna,hogytulajdonképpenmitismondanaknekik.ekkorideológiaiokokbólegészen
másvoltakultúrpolitika,deeztapárévetésbizonyostémákatleszámítvaamagyar
néprajzazzalfoglalkozottésaztírt,amitakart.ezutánegytörténetifordulatkövetke-
zettbe,amelyelsősorbanTálasiIstvánhozfűződik,akia mégGyörffyIstvánnálisemle-
getett ötletet tárgyalta újból, miszerint mi valamiféle nomád életmódot hoztunk
magunkkalazőshazából,ésennekanomádéletmódnakanyomaiméga20.század
elejénismegvannakamagyarpusztákon.ebbenvannémiigazság,deezajelenség
nemúgytörtént,hogymindentörténetikorszakbanváltozatlanulmegvolt,hanemúgy,
hogybizonyosrégietapokatőrzöttmeg.ezzelszembenaTálasi-iskolatémakéntkiad-
taazaratás,akukorica,apaprika,aburgonya,akapásnövényekmegjelenését,ame-
lyekrőlépeszűembernemállíthatta,hogymiaburgonyátmegakukoricátazőshazá-
ból hoztukmagunkkal, ésmondjuk lóháton termesztettük a szegedi fűszerpaprikát.
valóditörténetiségetkutattaktehát,ésnagyonsokterületenennekköszönhetőenjól
előrehaladt a kutatás,máig hasznosítjuk az akkor felderített ismereteket. ahol nem
lehetettvalamittudni–jelenesetbenahonfoglaláskora–,ottamagyarnéprajzhall-
gatott,nemgyártotttudománytalanelméleteket.ugyanebbenazidőbenafolklorisztika
is atörténetiségszempontjábólkutattaatémákat.amagyarfolklórszámosjelenségét
nemigazánnemzetköziperspektívábólvizsgálta,sőtolyanromantikuselgondolásokat
hangoztatott,miszerintminden igazi kulturálisértékanéptől származik,megehhez
hasonlók. amikor a 1960-as évek közepén fölmerült a gondolat, hogy Hoffmann
Tamássalegyüttkészítsünkamagyarnépikultúrárólegytörténelmikeresztmetszetet,
akkorazelső reakciómazvolt,hogy igen,decsakabbanazesetben,haHoffmann
Tamásvagybárkimásmegírjaatárgyi-néprajzitörténetetapjaitamagyarnépikultú-
ráravonatkozóan,ésahhozénmármegtudomírniamagyarfolklórtörténetét.aztán
HoffmannTamásnemvállaltaadolgot,ésénközöltem,hogyenélkülénsemtudom
megírniamunkát.későbbaztánaz1980-asévekbenazaddigikutatásieredmények
fényébenújragondoltamadolgotéskijelentettem,hogyazakkorrahozzáférhetőanyag
alapjánmármeglehetneírniamagyar folklórtörténtérőlszólókötetet.

– A magyar folklór című kötet 1998-ban jelent meg, amelyet Ön szerkesztett, illetve
több fejezetét is Ön írta, s nemzetközi viszonylatban is egy nagyon fontos kiadványként
jelezik, nem beszélve az egyetemi oktatásban betöltött hiánypótló szerepéről.

–mivelnagymennyiségűanyaggyűltössze,éstöbbinterpretációisszületett,ennek
alapjánmárlehetőségnyílottegytörténetifejlődésbemutatására.ortutayGyulavala-
mikorahatvanasévekfordulóján írtegyáttekintéstamagyarnépmeséről.az1960-
banmegjelentMagyar népmese címűkötetközismertbevezetésérőlvanszó,amely-
benmár szerepeltek történeti utalások. ezeknek a történeti utalásoknak a konkrét
adattartalma azonban tarthatatlan, ezt nyugodt lélekkel kijelenthetem. viszont tény,
hogylehetőségetadottaproblémaalaposabbvégiggondolásához.amikormiA magyar
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folklór címűegyetemitankönyveketállítottukössze,amagyarnépmesérőlszólófeje-
zetben először bemutattuk a világ népmeséinek történetét és utána következett a
magyarnépmesetörténeténekáttekintéseaközépkortólnapjainkig.ortutayaztisleír-
ta, amiről tulajdonképpen semmit sem tudtunk. ezt ugye nem lehet megtenni.
Szerencséreforráskéntnagyonsokrégiművelődéstörténetiésfolklorisztikaianyagis
rendelkezésünkreáll.ezeketmamárbetudjukilleszteniavalóditörténetiadatokvaló-
ditörténetisorrendjébeésezígymárnemspekulatívjellegű.azt,hogyaműköltészet
ésnépköltészet,akéziratosköltészetésafolklórösszefüggegymással,sohaépeszű
embernemtagadta.amiótaelkezdődötta18.századvégénsok-sokpéldányban,sok-
sokvariánsbanfönnmaradtszövegekkiadása,ezközköltészetnévenkerültbeaköz-
tudatba.Hihetetlenülgazdaganyagállrendelkezésünkre,olyanszöveganyag,aholmin-
denegyesszövegnélésannakvariánsaináltulajdonképpenkülönkelleneminősíteni,
hogyazadottpillanatbanatársadalmilétránakmelyikfokátképviseli.akutatásezta
19. századelejéignyugodt lélekkel vissza tudja követni. perszemégmindig vannak
fehérfoltok,sőtnagyonfurcsafehérfoltok.Ilyenekpéldáulamagyarnépdalszövegek.
amit a legkevésbé ismerünk a strófikusnem-szokáshoz kapcsolódó dalanyagból (én
nagyonóvatosanhasználomaztaszót,hogy„líraidal”),azaz1850és1890közötti
korszak.megvannakapublikációk,eztisnagyonjólennemárösszefoglalni,megírni,
remélem,hogyerre issorkerülegyszer.magyarországonsokáignemvolt találóskér-
dés-kutatássem.mostvégreösszevangyűjtveazanyag,máranyomdábanvan,azis
lehet,hogykét-háromhétenbelülmegjelenikakötet,amelyaz1840-esévektőlazelső
világháborúigamagyartalálóskérdésekantológiájalesz.[anépszerűváltozatazinter-
júkészítésénekidőpontjautánmegjelent:varghakatalin:Találóskérdések.budapest,
Tintakönyvkiadó,2010.–l.j.I.megj.]ennekazanyagnakköszönhetőenatémákvál-
tozását is figyelemmelkísérhetjük,báraza legnagyobbérdeme,hogynagyonrégi.a
szövegakkori,amikoraztföljegyezték,ésénmégegyhéttel,nemhogyegyévvelelőbb-
renemdatáloksemmit,amitnemtudokbizonyítani,alátámasztani.

–Ha már az „apró műfajoknál” tartunk, a Tanár Úr is hozzájárult a közmondás-kuta-
táshoz, hiszen az idősebb Pieter Brueghel festménye alapján egy nagyon figyelemre-
méltó és a közmondáskutatás szempontjából fontos tanulmányt írt.3

–eztnagyonrégenírtam,ésbevallom,énisbüszkevagyokrá.azidőspieterbrueghel
Flamand közmondások címűközismertfestményevoltazalapjaennekatanulmány-
nak. azt azonban megjegyezném, hogy ezek tulajdonképpen nem is közmondások,
hanemszóláshasonlatok.anemzetközifolklorisztikalegkiválóbbszakértőimára19.
századtólszintenapjainkigaztpróbáltákmegfejteni,hogya festményen látható jele-
netek melyik közmondással vagy pontosabban szóláshasonlattal azonosíthatók.
Százegynéhányszöveget tudtakkimutatni.Hangsúlyoznikell,hogybrueghelnekeza
festményekorábbi,mintalegrégebbenföljegyzettmagyarproverbium.énmegnéztem,
vajonhánymagyarmagyarázatottudunkmiezekhezaflamandközmondásokhozadni,
ésarraazeredményrejutottam,hogynagyjábólegyjóharmadáttudjukmagyarada-
tokkalmegfejteni.aminemaztjelenti,hogyvalamelyikszövegrőlvagyábrázolásrólén
aztállítom,hogyaztaközmondástarraésarraakorralehetmagyarországondatálni,
hanemaztakövetkeztetéstvontamle,miszerintazakkorinyugat-európábanabbanaz
időbenmegtalálható,viszonylagáltalánosnaktekinthetőanyagegyharmadrészeami
proverbiumkincsünkben ismegtalálható.ezekazonbannemúgykeletkeztek,hogya
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brueghel-festménnyeljártakkörbeamagyarparasztokésarróltaláltakkiközmondá-
sokat.arrólaközöseurópaiismeretanyagrólvanszó,amelyilyenformábannálunka
19.századiszövegekbenjelentmeg,sezösszetartozik.egymásikugyanilyenpélda,
amit most mélyebben nem részletezek, az exemplumok kérdése. a nagy európai
exemplumgyűjtemények között ott van Temesvári pelbárté és laskai osváté.
Temesvári, ha úgy tetszik, valamivel eredetibb, smegállapíthatjuk, hogy az európai
középkor végi exemplumanyagnak körülbelül egyharmad része megvan Temesvári
kötetében is, vagyis a nála található szövegek körülbelül egyharmad része európai-
nemzetközi.paczolayGyula,akikülönbennemfolkloristakéntindult,évekóta,mond-
hatnámévtizedekótakészítibaranyaidecsimagyarközmondásgyűjteményénekkriti-
kaikiadását.azösszesszövegnekaváltozataitnyomontudjukkövetniattól,hogyaz
adottmegfogalmazáshogyanjelenikmeg,alakulát.Hihetetlenülgazdaganyag,ráadá-
sulezekakisműfajokazértolyanfontosakafolklorisztikaszámára,mert ittmagyar
nyelvűadatokrólvanszó.Haadottegykonkrétcsehközmondás,aztmorvára,szlovák-
ra, sziléziaira, tizenhatféle lengyel dialektusra, beloruszra, oroszra vagy kamcsatkai
oroszrastb.lelehetfordítaniegypercalatt.nemsokészkellehhez,ámezmagyarul
nemmegy.vagyishanekünkmegvanegyeurópaiproverbiumunkmagyarul,éseza
magyarszövegmegtalálhatóakésőbbigyűjteményekben,akkortudjuk,hogyeztvala-
kitalálóan lefordítottamagyarra,ésmáigazthasználjuk,tehátazeurópaifolklorisztika
szempontjábóladottegyegészenkiválómagyaranyag,csaktudnunkkell,hogyebben
mitkellkutatnunk.

–Melyek lennének még azok a fontos területek, amelyek kutatását szorgalmazni kel-
lene?

–az előbbiekhezméghozzátenném,hogyaz1960-asévekhez képest a folklorisztika
helyzetesokatváltozott.mamagyarországonnagyszerűenlehetművelnimagyartörténe-
tifolklorisztikát,természetesenamennyibenakutatónakmegvannakehhezakellőfiloló-
giaiéskomparatívismeretei.afolklorisztikávalharmincévvelezelőttnemlehetettúgyfog-
lalkozni,mintma,merthiányoztakamamármeglevőismeretek.amásikdolog,amitsze-
rintemkutatnikell,azokazújjelenségek.Ittvanpéldáulazakkulturácó.azújjelenségek
vizsgálatához,azthiszem,régenisvoltakmodellek,ittvanpéldáulafolklorizmusfogal-
ma.énafolklorizmustnemmintjelenséget,ésnemegyetlenfogalomként,hanemkomp-
lexjelenségkéntmutatombe.Teháthaaztmondom,hogyvanfolklórésvananemfolk-
lór,akkorteljesenmindegy,hogymiazanemfolklór,éshavalamiafolklórbólanemfolk-
lórbaeljut,azafolklorizmus.viszonthaanemfolklórbóljutelafolklórba,azafolklorizá-
lódás.nemegyetlenfogalomlétezik,hanemtöbb,ésezekközöttlétezikdialektikusmoz-
gás.ezaz,amitanemzetközikutatásnemszokottfigyelembevenni,kivévenéhánykol-
légát,akikolvastákanálunkerrőlmegjelentmunkákat.aszlovákkollégákkal,például
milanleščákkalésmásokkaljóazegyüttműködésezenaterületen,együttdolgoztukeze-
kenafogalmakon.4 amásikdolog,amiamagyarfolklorizmuskutatástmegkülönböztetia
többitől,hogynálunkeznemértékfogalom.amiénktőlkülönösenanémetfolklorizmus-
kutatástérel.ottúgydolgoztákkiafolklorizmuskritikaifogalmát,hogyazvalaminevet-
séges,falsideológiákszolgálatábanállóéshamisjelenség.emlékszem,amikorazakkor
Hermannbausinger által vezetett tanszékenTübingenbenkellett előadást tartanoma
folklorizmusról:bausingerúgykonferáltbeengem,hogyittkövetkezikxy,akiszerinta
folklorizmusnemabbóláll,hogyidősödőbajoröregurakbőrnadrágban,vadászkalapban
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hétvégénugrándoznakésjódliznakahegyekben,hanemafolklorizmuspozitívformákat
isölt,úgymintbartókésmásokműveiben.ugyanezt,vagyishogyezkülönböztetimega
magyarfolklorizmusfelfogástazövékétől, legutóbbidén januárközepénnekemküldött
üzenetébenugyanúgymegismétli,ugyanolyanpozitívmódon.Tehátezisegyszemlélet-
belikülönbség.elmondhatom,hogyszerencséreakorábbi időszakhozképestmamár
sokkal színvonalasabb a történeti folklorisztikánk, mint más országokban. Itt az igazi
probléma,hogyanminősítjükaztatársadalmiközeget,aholezekajelenségekelőfordul-
nak.vagyisakérdésaz,hogyazta közeget,amibenmiakorábbiparasztikultúránakmeg-
felelőjelenségeketkeressük,hogyannevezzük,hogyaninterpretáljuk.Tehátnemafolk-
lorizmusjelenségeketvagynemazolyanmodernjelenségeket,mintpéldáulafénymáso-
lómegjelenése, vagy az olyan leveleket, üzeneteket, amelyek a variálódásbanmeg a
humorbanafolklórkorábbiformáihozképestfejlődtekvagymegjelentek,mintpéldáulaz
internetútjánküldöttlánclevelek.

–Tehát az új információs csatornák nem változtatták meg a műfajokat, csupán a ter-
jedés eszközei, módjai bővültek ki általuk?

–megjelentegytechnika,amelyiklehetővéteszegyolyantípusúinformációterjedést,
amitkorábbanismegtudtunkfigyelni.vagyittvannakpéldádulazsms-ekvagyanagy-
közönségszámárakészülőmagánblogok.egészenbiztos,hogyezeknekamegfogal-
mazásában, tematikájában és a szerkezetében stb. olyan elemek ismegtalálhatók,
amelyekatradicionáliskultúrábólöröklődtekát.akérdésaz,hogyannevezzükezta
kultúrát.az,hogyaparasztilakodalombanviszonylagkésőnjelennekmegahivatásos
fényképészek,az ifjúpárvagya jegyesekmárfényképezkednek,dea lakodalomban
mégnincsenekképek,aztánmegjelennekaképek,aztánmagukarésztvevőkkészítik
afényképeket,aztánavideótéskitudja,mittalálnakkimégajövőben.Tehátnemez
afajtaszukcesszivitásakérdés,hanemhogymineknevezzükezt,bárakáraztismond-
hatjuk,ennekaterminusnakamegtalálásatalánnemafolkloristavagyanéprajzku-
tatófeladata.Igaz,néhányesetbenőkispróbálkoztakezzel,mintpéldáulerdeiFerenc.
„utóparaszti”meghasonló kategóriákat használtak, ami vagy pontos, vagy nem, de
szerencsésebbmegoldás,hanemaztmondjukpéldául,hogyszocialistamezőgazda-
ság. véleményem szerint a posztparaszti semmegfelelő, de az utóparaszti sem. a
magyarnéprajzvagymagyarfolklórszempontjábólakkorlehetmegragadniajelensé-
get,haegyszerrevizsgáljukpl.amátyusföldön,akárpátalján,aSzilágyságbanvagy
Székelyudvarhelyen, a bácskában meg a bánátban és Szlovéniában a szlovéniai
magyaroknális.ugyanezekatendenciákjelenlegeltérőenmódosulnak,mégistalálni
bennükvalamiközöset.ezzelkapcsolatbanmindigelszoktammesélni,hogymitöbb-
szörisjártunkvolttanítványom,Halászalbertjóvoltábóllendvakörnyékén.egyalka-
lommal az egyik adatközlőt kerestük. az említett Halász alberttel egy olyan autóval
mentünk, amiről azt sem tudtammegállapítani, hogymilyen típusú, csak azt, hogy
nagy, szürke,modern. és ezzel az autóval kerestük az adatközlőt. az adatközlő egy
hasonló színvonalú autóval ment el hazulról, bankba, tehát mi a folklóradatközlőt
mondjukegymercedesszelüldözzük,akiachevroletjénmegyelőttünk,deezzelszem-
benottvanakárpátaljaifalusimagyarésnemcsakafalusiszegénység,megamold-
vaicsángókszörnyűgazdaságihelyzete.akérdésaz,hogymiazakategória,ahogyan
ma,2010-benezeketa jelenségeketegykalapalá fogjuk:ezenkell törnia fejünket.
bevallom,nekemsincssokötletem.
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–Mi a véleménye arról, hogy a rendszerváltás után egyre nagyobb mértékben, sőt az
utóbbi néhány évben különösen felerősödött és egyre jobban terjed a romantikus nép-
rajzi szemlélet, terjed a rovásírás, évek óta már nemzetközi rovásírásversenyt is ren-
deznek. Egyre nagyobb teret hódítanak a különféle délibábos teóriák, a tudománytalan
elméletek terjesztői egyre hangosabbak. Ön mivel magyarázza, hogy az emberek ennyi-
re fogékonyak tudománytalan elméletekre? Annak ellenére, hogy a néprajzkutatás óri-
ási eredményeket ért el a romantikus kezdetektől, az emberek zöme – a képzett értel-
miségiek is – a néprajz szó hallatán mégis az ősiségre, a nemzeti specifikumra asszo-
ciál, és a tévécsatornákban is egyre inkább ezt az irányvonalat preferálják?

–eznagyonbonyolultjelenség,ésakármelyikrészévelfoglalkozikisazember,minden
esetbennagyonkörültekintően,óvatosanlehetbármitismondani.azthiszem,hogyaz
egyetemenmieztpróbáltukcsinálni.anéprajzszakma,ittkonkrétismeretek,tudomá-
nyos tények vannak.ezta jelenségekkülönféleképpen lehet interpretálni, dea tudo-
mánykereténbelül.afantazmagóriáknemtartoznakide,aztazemberóránésazelő-
adásokonésmásholismegpróbáljaamagahelyéretenni,eltávolítanitőleazokat,akik
talánebbenhisznek.ennekajelenségneknagyonsokféleokavan,ésegyébkéntnem
csaknálunkvanígy.Teháteztarendszerváltozássalvagyamagyarokizolálthelyzetével,
Trianonnal vagyazzal,hogy valakikösszeesküdtekaz igazmagyarkultúraellen,nem
lehetmagyarázni.nagyonnehézbármitismondani,mertakármilyenfogalmathasznál
valaki,azzalafogalommalkapcsolatbanislehetmegjegyzésttenni.amiaromantikus
kifejezéstilleti:azeurópainéprajzésafolklorisztikaszempontjábólkülönösenaszószo-
rosértelmébenvettromantikaelőtt,a18.századtólaszószorosértelmébenvettroman-
tika után, tehát a 19. század végéig a folklorisztika szinte mindent a romantikának
köszönhet.Tehátazénszámomraaromantikusfolklorisztikadicsérőszó.

–Ilyen értelemben igen, de én arra értettem, hogy a romantikus néprajzi szemléletmód
is hozzájárul a különböző tévhitekre alapozott teóriák terjedéséhez.

–nos,ennekajelenségnekamegmagyarázásáramiegyrosszszakmavagyunk…

–Tudom, hogy ennek az ideológiai szempontból eléggé veszélyes felfogásnak az elem-
zésére, magyarázatára nem a néprajz hivatott, azonban sokszor maguk a néprajzi dip-
lomával rendelkező egyének is terjesztik…

–erremegintaztmondom,hogymiafolklórralfoglalkozunk,nempedigazembernek
a gyógyításával, és nem a genetikai ismereteit vagy egyebeket vesszük figyelembe,
mertakkorelmeorvosértlehetnekiáltani,hiszenezeknemcsakhogytévhitek,hanem
elképesztőszamárságokis.ugyanakkorakultúrábanamagahelyénottvannakezeka
jelenségek,shaegyilletékestudósaztmondja,hogyvalaminemjó,merttudomány-
talan, én biztos nem fogomaztmondanimint folklorista, hogy valami nem jó,mert
tudománytalan,ugyanisénjelenségkéntítélemmeg.egyébkéntafolklór99%-atudo-
mánytalan,ésattólamagahelyénnagyonjólvan.amiigazánszörnyű,azaz,hogyha
valaki tudja ezt, netalántán egyetemi képzésben részesült, és ennek ellenére beáll
szélhámosnak,nosazrémesdolog.

–Ráadásul ideológiai szempontból is nagyon veszélyes.
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–veszélyes,mertbutít,ésugyeatömegkommunikációisnagyonsokszempontbólfele-
lősezért.amikorgenerációkkalezelőttvetítetteatévénálunkaRobinHoodcíműfilm-
sorozatotagyerekeknek,akkoregyidőutánazadáselőttmegadásutánisfigyelmez-
tettékanézőket,hogyagyerekeknelövöldözzenek,ugyanisazok,amikormégszinte
végetsemértazadás,aházilagkészítettnyíllalésíjjallövöldöztékegymást,aszem-
orvosok legnagyobb bánatára. jelen esetbenmi a teendő? ne legyen Robin Hood?
nem tudom.azt viszont igen,hogyhavalaki fantasztikus,hihetetlenés tarthatatlan
ideológiákatakarkitalálni,akkorkitudjatalálni,ésmegtaláljaamódotisarra,hogyter-
jesztenitudja.

–Most térjünk vissza a Tanár Úr munkásságához. Köztudott, hogy nagyon sok külföldi
egyetemen tanított (pl. Helsinki, Tartu, London, Marburg, Hamburg, Innsbruck,
Berkeley, Nashville, valamint Nyitra, Kolozsvár, Újvidék stb.), számtalan konferencián
vett részt és tartott előadást. Ezek mellett számos fontos szervezetnek a tagja vagy
elnöke mind Magyarországon, mind pedig külföldön. Melyek ezek?

–mivelkülönféleszervezetekről,intézményekrőlstb.vanszó,mostinkábbezeketnem
sorolnámfel…

– Én viszont legalább néhányat megemlítenék: a Nemzetközi Szemiotikai Társaság
vezetőségének magyar tagja, a Nemzetközi Finnugor Szemiotikai Társaság és a
Magyar Szemiotikai Társaság alapító elnöke, a Kalevala Társaság, az Európai Néprajzi
Társaság tagja, több ízben volt az UNESCO Rapporteurje, s a folklór védelméről szóló
1989-ben megfogalmazott javaslat végső szövege is Öntől származik. És még hosszan
folytathatnám tovább, azonban terjedelmi okokból nem tehetem. Az viszont érdekelne,
hogy munkásságát milyen díjakkal, elismerésekkel jutalmazták.

–nos,erreakérdésresemfeltétlenülszükségesválaszolni…

–Én viszont fontosnak tartom, tehát felsorolok néhányat: az Európai Folklór Intézet
Európai Folklór Érme, Scheiber Sándor-díj, Lukács György díj, Györffy István emléké-
rem, Ortutay Gyula emlékérem, Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pro Universitate
érme, a Kalevala Társaság jubileumi érme (ezt nagyon kevesen kapták meg), a Finn
Oroszlán Lovagrend tagja, s a Bukaresti Tudományegyetem „professor honoris causa”
címet adományozott Önnek. A Tanár Úr 70. születésnapjára az egyetemen szép ünnep-
séget szerveztek és meglepetésként készült egy kis kamarakiállítás is…

–Igen,hamostkisétálafolyosóra,akkorittláthatkülönbözőtablókat,amelyekmégaz
énünneplésemettartalmazták.aszületésnapiköszöntésemalkalmávalnemvoltalkal-
mammegnézni,csakkét-háromnapmúlvaláttamazanyagot.Többekköztbemutatták
azt is,hogyazénszületésnapomonmilyennevesszemélyiségekszülettek,példáula
születésnapunkegynapraesikalcaponééval…

–Verebélyi Kincső tanárnőnek, a Folklore Tanszék jelenlegi tanszékvezetőjének, az Ön
feleségének is készítettek a diákok és a kollégák egy hasonló kis kamarakiállítást nem-
rég ünnepelt születésnapja alkalmából…
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150 l. Juhász Ilona

–Igen,sazőtfelköszöntőmegemlítette,hogyezenanaponhoztakegy,többkorábbi-
hozképestisnagyonrosszdöntéstjaltában,aháborúutániberendezkedéstilletően,
valamintkelet-magyarországon,aholmárújrezsimvolt,ezenanaponakasztottákföl
azelsőelítéltet.nos,ezutóbbimégalcaponéhozképestismorbid.

– Sokan tudják, mégsem mindenki, hogy Verebélyi Kincsővel házastársak. Hogyan
működik ez, oktatói, majd munkahelyi kapcsolatban?

– erre csak nagyon röviden kell válaszolnom.mi nagyon régóta (mondjuk: 50 éve!)
ismerjükegymást,kincsőgimnazistakoraóta.aztánjobbanakkorismertemmeg,ami-
kormárbudapestiegyetemistakéntnéprajzszakoslett.egyébkéntegyikmunkahelyén
(azegyetemilapoknál)azőfőnökétmégcsecsemőkoraóta(!)ismertem.kincsőnem
úgykerültaFolkloreTanszékre,hogymielőbbösszeházasodtunk.Ittmindenfordított
sorrendbentörtént.vagyiselőbbtanítottamőt(is),majddolgoztunkegyütt(huzamos
és intenzívmódon először amagyarországi folklorizmuskutatásmegszervezésében),
majdőlettutódomaFolkloreTanszékvezetőjeként,anéprajziIntézetigazgatójaként,
doktoriprogramunkvezetőjeként.Gondolom,majd„utódom”leszefunkciókletevése-
kor,megnyugdíjbavonulásakoris.ennekazimmáremberöltőnyimunkahelyikapcso-
latnaksoránviszontsosemegyazonszobábanműködtünk.otthoniskétkülöníróasz-
talunkvan,két szobában.akét személyeskönyvtármégmegmaradt részeit viszont
egybetettük.Haolyankönyvetkérvagyhasznál,amelyazénszobámbanvan,gyakran
tőlemkériésvelemrakatjavisszaahelyére. ígyelvbenmindig tudjuk,melyikkönyv
kinélvan.(azértőrjöngveisszoktunkkeresniegyetsmást...)aszakmábannagyonsok
mindenrőlugyanazanézetünk.eztnemkülönprogramkéntalakítottukki,hanemszin-
teeleveígyvolt.amitennélfontosabbnaktartok:társadalomfelfogásunkszinteteljesen
azonos.Irodalmiésművészetiízlésünkis.ezsemazegyüttlétidejénalakultki–eleve
ilyenvolt.báramikorénortodoxegyházizenétvagycigányfolklórthallgatokóraszám
–beszoktacsukniazajtaját,„ajóbólismegártasok”jelszóval.Sokkaltöbbetolvas,
mintén,főkéntfekveimádfranciáulésnémetülolvasni–napokonát.azthiszem,én
utoljára1956előtt olvastam fekve. a színházat és a koncertet nálam többre tartja.
viszontakrimiketegyüttszoktuknézniatelevízióban.(mástalig.)nagyonszépenéne-
kel(ne)éstáncol(na)–deehhezénnemvagyokjópartner.Tőletanultamatárgyak,
benne a művelődéstörténeti értékű kis tárgyak imádatát, ismeretét, megkeresését.
elhűlök,mimindentgyűjtöttévtizedeksorán.azócskapiacraegyüttszoktunk járni–
bárilyenkorzsandármódonjönmellettem,nehogyén„hülyeségeket”vegyek.(persze,
ősokkaltöbbtárgyatvesz–dehiszenőismeriezeket.)Időnkéntkitisztítjaavitrint–
ilyenkorperszenekemrögtönazlesza„kedves”tárgyam,amikivett.Imádautótvezet-
ni, ésezmegnyugtatjaőt. énmegnemvezetek.ésegyáltalánnemnyugtatmegaz
autósokborzalmasviselkedése.azazsokféleazonosság,sokféleellentétvanköztünk.
nyaralniolyankorésolyanhelyreszeretmenni,amiténeleverosszdöntésnektartok.
azért, főként fiatalabb korunkban rengeteget utaztunk együtt, keresztül-kasul
marokkótólmarburgig,agörögszigetekig.aFolkloreTanszékenmáramármindenki
hozzászokottamikettősünkhöz,amaikollégákvagydiákokelődeiis.őkezttermészeti
tényként fogják fel. a tanszéki értekezleteken azért vannak humoros pillanatok.
egyszerpéldául„bikfic”-nekneveztem–voltaképpenkedveskedésből.nemúgysültel.
egyébkéntkincsőezerszerelmondja,hogyazén„humoromat”élőembernemtudja
felfogni.abbanigazatadok,hogyvanilyenember...mindigvannakötletei,tervei,min-Fó
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digszervezvalamit.ígyperszekönnyűvalakiközelébenfélévszázadotboldogan(no,
nemmindig!)leélni.elfutezazidő.

–Még egy utolsó kérdés, amit minden interjúalany utál: min dolgozik jelenleg a Tanár
Úr?

–erre a kérdésre sosem szerettem válaszolni, ugyanis az embermindig foglalkozik
valamivel,mindigvoltakésvannakkülönböző feladatai.ezt tapasztalatbólmaguk is
tudják,sokszorhuszonötféledologgalkellegyszerrefoglalkozni,ésazember,minta
zsonglőr,próbáljafeldobálni,hogymelyikesiklelegkésőbb,ésháthaaddiglegalábbaz
egyikfeladatátbetudjafejezni.március24-énünnepeljüktanszékünkönaz1978-ban
elhunytortutayGyulaprofesszorszázadikszületésnapját.ővoltennekatanszéknek
egykor a vezetője, s az egyetemi néprajzi intézetnek igazgatója, az elTe rektora és
hasonlók.egyrendezvénytszervezünk,amelyakerepesitemetőbenazünnepeltsírjá-
nakmegkoszorúzásávalkezdődikdélelőtt,utánapedigazelTeközpontiépületében,a
díszterembenegy emlékülést tartunk, aholortutay tevékenységét, életét s érdemeit
méltatjuk, majdmegtekintjük a folklór tanszéken összeállított kamarakiállítást az ő
műveiből,valamintvelekapcsolatosművekbőlésszemélyesemlékeiből,emléktárgya-
iból.akiállítástazünnepeltcsaládtagjainaksegítségévelkészítjükelő.Részleteketvetí-
tünkabbólakétrészesportréfilmből,amitmég1975-benkészítettekortutayról.ezta
filmettöbbokbólszeretnémlátni:énvoltamariporter,teháttudom,mivanafilmben
ésmimaradtki,ugyanislehetőlegalegpontosabb,leghűbbképetpróbáltammegraj-
zolniebbenatévéinterjúbanortutayról,amiegyáltalánnemvoltkönnyű,ugyanisszí-
nesegyéniség,rengetegetbeszélőinterjúalanyvolt.ennekazünnepségnekamegren-
dezésévelrészbenazisacélunk,hogysaját identitásunkaterősítsük.egybenpéldát
akarunkmutatni,hogynemmindenelődünkberúgunkbeleott,aholérjük,sőthalehet,
egyikbese,tehátmégolyanvalakibese,akimegérdemelné,solyanbasetermészete-
sen, aki nemérdemelnémeg. azt szeretnénk, hogy a hallgatóink vegyék észre, egy
nagyonhosszútradícióhozkötődnekőkis,ésugyaneztpróbálomsugallnikollégáimnak
is.arratörekszem,hogykicsithumorosan,szellemesmódonmutassukbeaszemélyi-
ségét,hiszenamiszakmánknemmindigunalmas…

Az interjút L. Juhász Ilona készítette

jegyzetek

1. abeszélgetés2010februárjábankészült
2. azElsüllyedt falu a Dunántúlon (bp.1936)címűkötetrőlvanszó.
3. voigtvilmos:németalföldiközmondásokid.pieterbrueghelfestményén.magyartörténeti

folklorisztikaielemzés-kísérlet.Ethnographia, 96.(1985)59–71.p.
4. vö. leščák, milan–voigt vilmos (red.): Folklorismus Buletin 1. budapest, népművelési

Intézet,1979.
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152 l. Juhász Ilona

voigtvilmosbibliográfiája

Voigt Vilmos 70.születésnapjaalkalmábólegykülönkötetbenmegjelentettékazünne-
peltbibliográfiáját,amelyösszesen2194tételt tartalmaz. (keményfiRóbert [szerk.]:
Voigt Vilmos könyvészete.debrecen,néprajzi Tanszék,2010.184p. [a bibliográfiát
összeállította:molnárSzilvia]).abibliográfiábanszereplő5kategóriábasorolt,külön-
félenyelveken írt (a.könyvek, füzetek,önállókiadványok;b.Szerkesztettművek;c.
Tanulmányok,szaklexikonok,címszavak;d.egyébközlemények:konferenciabeszámo-
lók, ünnepi köszöntések, nekrológok, visszaemlékezések, interjúk; e. Ismertetések,
referenciák)tételekközülhelyszűkemiattmimostcsupánafontosabbönállókötetek
bibliográfiaiadataitközöljük:

afolklóralkotásokelemzése.budapest:akadémiaikiadó,1972,377p./néprajzi Tanulmányok/
afolklóresztétikájához.budapest,kossuthkönyvkiadó,1972,384p./esztétikaikiskönyvtár./
GlaubeundInhalt.dreiStudienzurvolksüberlieferung.budapest,eötvöslorándTudományegye-

tem,1976,120p./azeötvöslorándTudományegyetemókoriTörténetiTanszékének
kiadványai15./

bevezetésaszemiotikába.budapest,Gondolatkönyvkiadó,1977,216p.(2.kiadás:budapest,
osiriskiadó,2008.)

Úvoddosemiotiky.bratislava,Tatran,1981,256p.
modernmagyar folklorisztikai tanulmányok. debrecen, klTe néprajzi Tanszék, 1987, 208 p.

/Folklórésetnográfia34./
Szemiotikai kultúra – a kultúra szemiotikája. debrecen, klTe néprajzi Tanszék, 1990, 55 p.

/néprajzegyetemihallgatóknak4./
afolklorizmusról.debrecen,klTenéprajziTanszék,1990,87p./néprajzegyetemihallgatóknak9./
menin puutarhaani. valikoima unkarilaisia kansanrunoja 1500-luvulta 1900 luvulle. Helsinki,

1990,105p.
Irodalomésnépészakon.abaltifinnnépekfolklórjamintazeurópaifolklórrésze.Tanulmányok.

budapest,universitaskiadó,1997,207p.
Szerk.:amagyarfolklór.budapest,osiriskiadó,1998,651p.
SuggestionsTowardsaTheoryofFolklore.budapest,mundusHungarianuniversitypress1999,

XII.,409p.
világnak kezdetétől fogva. Történeti folklorisztikai tanulmányok. budapest, universitas

könyvkiadó,2000,368p.
afolklórtólafolklorizmusig.Történetifolklorisztikaitanulmányok.budapest,universitaskönyv-

kiadó,2001,355p.
amagyarősvalláskutatáskérdései.budapest,magyarvallástudományiTársaság,2003,107p.

/vallástudományitanulmányok4./
Hoppálmihállyal közösen: ethnosemiotics©Hungary. budapest, european Folklore Institute,

2003.
avallásiélménytörténete.bevezetésavallástudományba.budapest,Timpkiadó,2004,253p.
magyar,magyarországi,nemzetközi.Történetifolklorisztikaitanulmányok.budapest,universitas

kiadó,2004,454p.
europäische linien. Studien zur Finnugristik, Folkloristik und Semiotik. budapest, akadémiai

könyvkiadó,2005,274p.
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SImon aTTIla

magyarországfelbomlásaésatrianoni
békeszerződésamagyarésszlovákkollektív

emlékezetben1918–2010

(aszlovák–magyartörténész-vegyesbizottságideiéves
konferenciája.érsekújvár,2010.június24–25.)

TanulmányoKKonfeRencIa

akétoldalúmagyar–szlovákkapcsolatokatsújtóviszályoktólésfeszültségektőlterheltidő-
szakotkövetőenrendeztemegaszlovák–magyartörténész-vegyesbizottságideiéveskon-
ferenciáját,amelynektémájátTrianon,atörténetimagyarországszéteséseésatrianoni
békeszerződésadta.ennekfényébenakáregyparázsvitáktólterhelt,akeményszakmai
vitákatsemnélkülözőrendezvénytislehetettvolnavárni,ámnemezkövetkezettbe,akon-
ferenciátakonstruktívpárbeszéd,sőtolykoratúlzottudvariasságjellemezte,stalánegy-
egyélesebbvitanemváltvolnakárára.ebbenkétségkívülnagyszerepevoltannakis,hogy
akonferenciaszakmaiprogramjáértfelelősfiatalszlováktörténész,miroslavmichelaszán-
dékaiszerintarendezvényenelhangzóelőadásokahagyományospolitikatörténetimeg-
közelítésekhelyettszintekivételnélkülatrianonidöntésrecepciójával,amagyarésaszlo-
vákkollektívemlékezetbenvalóvisszatükröződésévelfoglalkoztak.

mivel az előre meghirdetett programban feltüntetett bohumila Ferenčuchová nem
tudottrésztvenniarendezvényen,csupánegyetlennyitóelőadáshangzottel.eztaRomSIcS
IGnác tartotta,akiTrianonnakamagyarpolitikaigondolkodásbanbetöltöttszerepérőlrefe-
rált.anevesbudapestitörténészelőadásábóljólkirajzolódtakazokakülönbségek,ame-
lyekatrianonibékeszerződésnekamagyarországiközbeszédbenvalóhelyétjellemezték.

a konferencia első délelőttjének három előadását a téma lokális megközelítése
kötötteössze.azelTetörténésze,abloncZy baláZS aTrianonutánimenekültszerveze-
tekrítusaitéssajátosságaitvizsgálta,miközbenpéldáitelsősorbanaszepességiésa
selmecbányaimenekültekettömörtőszervezetekbőlvette.afiatalszlovákkolléga,lucIa
SeGĽová aszlováknemzetimozgalomcentrumánakszámítóTurócszentmártonnalkap-
csolatoskutatásaivalpróbáltamegismertetniarésztvevőket,ezazonbannemsikerült
teljesmértékben.peTeR macHo,azSZTaTörténettudományiIntézeténekmunkatársaa
trianonibékekötésemblematikusmagyaralakjának,apponyialbertnekakorabeliszlo-
váklapokbanfellelhetőábrázolásaitpróbáltaösszegyűjteni.azelőadásasoránkifejtett
tapasztalataiazonbanazt jelzik,hogyakorabeliszlováksajtómeglehetősenkeveset
foglalkozottTrianonkérdésével,ígyapponyinakiscsakkevésteretszentelt.

a délutáni előadásokat a szintén a pozsonyi Történettudományi Intézetben dolgozó
vÖRÖS láSZlónakamagyarésaszlováktörténetírásTrianon-képérőltartottelőadásavezet-
tefel.nohaazidőhiánymiattaszlovákhistoriográfiacsupánkevéshelyetkapottelőadá-
sában,azazonbanmégiskiderült,hogyazamagyartörténetíráshozképestmeglehetősen
homogénésazévtizedeksoránszintealigváltozóképetőrizTrianonnalkapcsolatban.
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akövetkezőkételőadástöbbszempontból iskilógottasorból.egyrésztazért,mivel
mindkettőnekkét-kételőadójavolt(azegyiknekandRej FIndoR ésmIRoSlav mIcHela,amásik-
nakdaGmaR kuSá ésmIRoSlav mIcHela),másrésztmivelnemishagyományoselőadásokról
voltszó,haneminkábbproblémafelvetődiskurzusokról,amelyekbenatémamódszertani
megközelítésedominált.akonferenciaelsőnapjánakzáróblokkjaatörténész-vegyesbi-
zottságmellettműködő tanári tagozat szervezésébenarról szólt, hogyan lehet Trianont
tanítani.ennekkereténbelüljakab GyÖRGy budapesti tanáramagyarországi történelem-
tankönyvekdidaktikaifejlődéséről,akomenskýegyetemdocense,vIlIam kRaTocHvíl pedig
amódszertanújútjairóladottelő.Shogyatanáritagozatnemcsupánazelmélettelfog-
lalkozik,aztaSelyejánosegyetemoktatója,vajda baRnabáS bizonyította,akiaztazoktatá-
simodultmutattabe,amelyteljesenújalapokrahelyeznéTrianonoktatásátis.

akonferenciamásodiknapjátazelTeoktatójának,ZeIdleR mIklóSnakazelőadásanyi-
totta,akiamagyarországirevíziósszobroktörténetétésszimbolikájátvázoltafel.Szósze-
rintvitáragerjesztővoltkovácS éva előadása,akiTrianontmint„nemzetikonténert”hatá-
roztameg,vagyisaztjelezte,hogyaTrianon-diskurzuslegnagyobbproblémájaéppenaz,
hogynemmagárólatrianonibékeszerződésrőlfolyik,hanemmindenmásegyébről.akon-
ferenciaegyetlenszlovákiaimagyartémájátSImon aTTIla,aFórumIntézetmunkatársaésa
Selyejánosegyetemtanszékvezetőjehozta,akiaztvázoltafelahallgatóságnak,hogyan
vélekedettcsehszlovákiamegalakulásárólésTrianonrólakétháborúközöttikormánypár-
tiaktivistamagyarpolitika.

RendkívülérdekesvoltFeIScHmIdT maRGIT kulturálisantropológuselőadása,akiamai
magyarszélsőjobbésTrianonviszonyát,illetveazún.nemzetirockebbenjátszottszerepét
vizsgálta,skitértarrais,hogyarevíziósjelszavakésjelképekmögöttnemfeltétlenülvan-
nakténylegesrevíziósszándékok.akomáromiegyetemdékánjának,SZaRka láSZlónakaz
előadásaamemoárirodalomTrianon-képéttárgyalta,pontosabbanazt,hogyanláttákatör-
téneti magyarország szétesésében játszott szerepüket olyan politikusok, mint apponyi
albert,jászioszkárvagykárolyimihály.Szinténazirodalom,denemamemoárok,hanem
aszépirodalomvoltatémájaapozsonyiegyetemprofesszora,Roman Holec előadásának,
aki a húszas évek szlovák szépirodalmi alkotásaiban fellelhető Trianon-ábrázolásokat
vázoltafel.

egytudományoskonferenciasava-borsátáltalábannemmagukazelőadások,hanem
azazokatkövető,azokatszínesítővitaszoktaadni,sígyvoltezezúttalis.ebbennemcsu-
pánazegyeselőadásokhoz,deakonferenciaegészétilletőenisszámosértékeshozzá-
szóláshangzottel.Többekközöttazis,hogykicsitegyoldalúvoltadiskurzus,hiszenmíg
Trianonmagyartraumájátalaposankivesézték,arról,hogymiértjelenttraumátaszlová-
koknakTrianon,kevésszóesett,ésaszlovákrésztvevőksemigyekeztekeztmegvilágítani.
mintahogymagyaroldalrólaz iselhangzott,hogyugyan fontosTrianonemlékezetétés
recepcióját vizsgálni, ám a két oldal történetírása közöttmég Trianon alapkérdéseiben
sincsösszhang,sameddigeznemszületikmeg,addigbizonyazállamhatárokkérdésétés
másalapproblémákatsemlehetfélretenni,saszlováktörténetírásnakehhezishatáro-
zottabbanhozzákelleneszólnia.

akonferenciaaszlovák–magyartörténész-vegyesbizottságszervezésébenzajlott,sa
rendezvénykereténbelülavegyesbizottságüléséreissorkerült.éppenezértazavegyes
bizottságfelelősségeis,hogyegyilyenfontoskonferencián,amelyszinkrontolmácsolással
zajlik,megfelelőszintűtolmácsokatbiztosítson.ezugyanisalapfeltételeannak,hogybár-
milyenkonferencianecsupánegyoldalúmonológok,hanemkonstruktívpárbeszédhely-
színelegyen.
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a kockázati társadalom és felelősség című nemzetközi tudományos találkozó az
alkalmazottFilozófiaiTársaságésazeTHoSZTudományosegyesületközösszervezé-
sébenvalósultmegpécsett.

ejtsünkszótelőszörakonferenciaszervezőiről.azalkalmazottFilozófiaiTársaság
1998-bankezdtemeg tevékenységét,ésazazótaeltelt időalatt több tanácskozást,
konferenciátszervezettéstanulmánykötetetadottki,nemzetközirészvétellel.elnöke
dr.SzécsiGábor,titkáradr.karikóSándor.aTársaságcéljaamagyarországialkalma-
zottfilozófiaművelésénekelősegítése.dr.karikóSándorazalkalmazottfilozófialénye-
gétakövetkezőképpenfoglaltaössze:„azalkalmazottfilozófianemcsupánakonkrét-
hoz,agyakorlathoz,azesettanulmányokhozvalóvisszanyúlástjelenti,hanemvalami-
lyensajátságostöbbletetis.[...]azalkalmazottfilozófiaművelőjeaztpróbáljatudato-
sítaniésalátámasztani,hogymindenemberidöntéséscselekvésvégsősoronerkölcsi
jelentőséggelésfelelősséggelbír.”akétéventeszervezettkonferenciákeddigakövet-
kezőtémákatdolgoztákfel:európaiság;politikaiésmoráliskultúra;azalkalmazottfilo-
zófiaesélyei;értékválság–értékváltás;Gazdaságés/vagykultúra;közösségésinsta-
bilitás.azeTHoSZegyesületcéljaakülönbözőtudományágakképviselőiközöttikom-
munikációelősegítéseésamultidiszciplinárisszemléletűtársadalomtudományhazai
művelése.Hivatalosan2009januárjaótaműködik,deinformálisanatagokmár2006
ótadolgoznakegyütt.Tagjaiahazaipedagógiai,orvosi,üzleti,ésáltalánosetikaneves
képviselői; filozófusok,orvosok, jogászok,pedagógiaiésgazdasági szakemberek.az
elmúltévekbenszinténtöbbszakmaikonferenciátszerveztek,melyekenakövetkező
témákat dolgozták fel: Szaketikák; Szaketikák és a tudás; Tolerancia; bizalom. az
egyesületelnökedr.bertókRózsa,titkáradr.barcsiTamás.

azidénáprilis29–30-ánpécsettmegrendezettkonferenciaelőadóimagyarországi,
romániai,szerbiaiésszlovákiaiegyetemektudományosmunkatársaivoltak,akiktanul-
mányaikbanakockázatésafelelősségtematikájáttöbbszempontbóldolgoztákfel.így
azegyeselőadásokatkövetőenérdekesvitaalakultki,amelybenfilozófiai,közgazda-
ságtudományi,gyógyszerészeti,etikaiésegyébérvekésvéleményekütköztek.erövid
összefoglalásbanafentiekretekintettelcsupánazegyeselőadókegy-egygondolatára
térekki,mertazelőadásokrészletesebbbemutatásasokkalnagyobbterjedelmetigé-
nyelne.eGyed péTeR előadásárólamegkésettérkezésmiattsajnoslemaradtam,ésezt
előadásánakcíme(Etnikumközi viszonyok és felelősség-megosztás)ésazelőadósze-
mélyiségemiattissajnálhatom.

unGváRI ZRínyI ImRe A függőség, a kockázat és a felelősség rendszerei címűelőadá-
sábanakockázatotmintazemberilétállapottermészetébőladódótényezőthatározta
meg.„alapvetőlétmódunk,aszabadságaztjelenti,hogyismerjüklehetőségeinketés
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kockázatitársadalomésfelelősség

(alkalmazottfilozófiaikonferenciapécsett.
2010.április29–30.)



élnitudunkvelük:vállaljukalétfeltételekbevalóbeavatkozáskockázatát.”lányI andRáS
véleményeszerintatudásalapútársadalomalaptalantudásútársadalomnakmutatko-
zik.elkerülhetetlennektűnikapolitikaértelménekhelyreállításaegyújpolitikaifilozó-
fiaalapján,melyneklehetségesalapelveiazökológiaielővigyázatosság,amértéktartó
cselekvés,afelelősrészvétel,aközösségiönrendelkezés,adolgokemberiléptékének
helyreállítása, a felszabadulás a hatékonyság-elv és a bőség zsarnoksága alól.
SZolcSányI TIboR aplacebo-hatásésazorvosietikakérdésénekkapcsánaztfejtegette,
mikéntoldhatómegakérdésúgy,hogynesértseabetegekautonómiáját.véleménye
szerintazorvoslásjelenkoriparadigmájánakmeghaladásáravanszükség.SZécSI GáboR
azta témát jártakörül,hogyazúj információközösségekrévénazelektronikuskom-
munikációfelgyorsítjaahagyományosfogalmi,társadalmiéspolitikaihatárokelmosó-
dását, s így tanúivagyunk fogalmiés társadalmikonvergenciáknakazújglobálisés
lokálisközösségiformáktagjaiként.HImFy jóZSeF Politika előtt – politika után címűelő-
adásábanmegkülönböztetteazún.állampolgári,valamintazún.habituális,hagyomá-
nyosértelembenvettpolgárikészségeket.anormatívkészségekelengedhetetlenvol-
táthangsúlyozvarámutatottmindkét„erény”hasznosságárademokráciáinkban.TóTH
I.jánoS Kockázat és felelősség címűelőadásábanHansjonasésulrichbeckmunkás-
ságátvizsgálta.mindkétszerzőközpontitézise,hogya20.századmásodikfeléreafej-
letttechnológiáthasználóemberitevékenységjelentia legfőbbkockázatitényezőt.a
kockázatújformáitcsakafelelősségújformáivaltudjukkezelni.baRcSI TamáS ahumán
biotechnológiakockázatairólelmélkedveagénsebészettelésaklónozássalkapcsolat-
banfogalmazottmegnéhánygondolatot.aklónozássalkapcsolatosfőbbfenntartások
számbavételeutánmorálisszempontbólvizsgáltaahumánbiotechnológiaproblémá-
ját.máRFaI molnáR láSZló előadásábankifejtette,atudásmindeneddigfelvetődöttértel-
mébenmagábanfoglalvalamifajtakockázatot.aneveléstolyanmoráliskommunikáci-
ós folyamatként kell értenünk, amelynek célja az instabil posztmodern szubjektum
morálisartikulációjaanarratívarévén.kaRIkó SándoR előadása,A felelőtlenség kocká-
zata aztaproblémátjártakörül,hogynapjainkbanatechnológiák,atudományokésaz
iparosodáselőrehaladásávalatársadalmikockázatokisnövekednek.Haakockázato-
katazemberifejlődésállítjaelő,akkorazemberierkölcsafelelősakövetkezménye-
kért.elviszintenmindenkiegyetértafelelősségfelvetésével,deakonkrétfelelősség-
vállalástólmármenekül.Haezennemtudunkváltoztatni,feltartóztathatatlanulhala-
dunkazöncélúságésöncsonkításfelé.méSZáRoS andRáS:Társadalmi idő és felelősség.
azelőadásatársadalmiidőésazidentitáskölcsönhatásábólkiindulvameghatározta
aszimultaneitás,aszukcesszivitásésatartamfunkcióit.eztkövetőenpéldákatnyúj-
tott az időszűkeésa felelősség időáltalimeghatározottságára.víG ZolTán ésTamaRa
GajIno egykutatáseredményekétmutattákbe,amelyaztvizsgálta,hogymilyenmér-
tékbenteszelegetaSzerbállamazaarhusiegyezménybőleredőkétalapvetőkötele-
zettségének:egyrészt,hogybiztosítsaanyilvánosságszámáraakörnyezetiügyekben
azinformációhozvalóhozzáférést,másrésztpedig,hogybiztosítsaanyilvánosságnak
akörnyezetvédelemmelösszefüggődöntéshozatalbantörténőrészvételét.SZabó TIboR:
A globális „visszafogott-növekedés” paradigmája.ajelenlegi„újvilágrend”számoskihí-
vást tartogat az emberiség jövője számára. az előadás a francia közgazdász, Serge
latouchea„visszafogott-növekedés”paradigmájamellettfoglalállást.

veReSS káRoly A felelősség mint kérdés címűelmélkedésének témájaahagyomá-
nyosfilozófiaielgondolásokkalellentétbenafelelősségnekhermeneutikaimegközelí-
tésbentörténővizsgálata,dialogikusstruktúraként.GaRacZI ImRe témájátakockázatés
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ajátékelméletekösszefüggésealkotta.kiindulvaazáltalunkismertkozmosztartópil-
léreiből, amelyek a gravitáció és az idő, e kérdések aktuális társadalmi és politikai
vonatkozásaitjártakörül.

loSoncZ alpáR megállapítása szerint tanúi vagyunk a tudományosan közvetített
tudás és a döntés kényszere közöttmegnyíló szakadéknak. e divergenciát különös-
képpen az éghajlat változásával kapcsolatos diskurzus vonatkozásában elemezte.
beRTók RóZSa előadásánakcéljakénta„homooeconomicus”sa„homomoralis”tudo-
mányterületi és individuális értelmű szétválásainak, szétválasztásainak feloldását
határoztamegazokkontextusbahelyezésével,azentitásoksokszempontúvizsgálatá-
val.GeRvaI pál–TRauTmann láSZló: A fejlődés tervezése – a formációelmélet kérdéséről.
azújvilágrendkiépülése,abiztonság,szabadság,demokrácia,jólétértékeinekérvé-
nyesítése a gazdaságban kijelöl egy fejlődési pályát, amiből a felzárkózási folyamat
fakad. az előadásban azt mutatták ki, hogy a formációelmélet értelmezése
magyarországon a kádár-korszakban nem volt összhangban amarxi elmélettel, azt
jelentősmértékbenvulgarizálta.ezmagyarázzaaneoliberalizmuserőteljesjelenlététa
hazaiközgazdaságigondolkodásban.

a konferencia időpontjánakmegválasztása különösen szerencsésnek bizonyult a
résztvevőkszámára,mivelakonferenciaegyiknapjaegybeesettatáncvilágnapjával,
s ez alkalomból a pécsi nemzeti Színház ünnepi előadásán is részt vehettek. nem
kevésbéérdekesprogramokattartogattakagalériák is.acsontvárymúzeummegte-
kintése után egy különleges alfons mucha-tárlat megnyitása következett, amelynek
részevoltakiállítottismertéskevésbéismertóriásplakátokonkívülmuchaműtermiés
utcaifotóinakgyűjteményeis.

visszatérveazonbanmagáraa konferenciára, leszögezhetjük, hogyahely szelle-
ménekmegfelelően (itt pécs városánakmultikulturális voltára gondolva) több szem-
pont,többtémaéstöbblátásmódérvényesülésévelezanemzetközitalálkozóvalóban
érdekesésértékestanácskozássásikeredett.
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Zeman lászló Visszalapozások. Váloga tott
tanulmányok és ismertetések. Duna szerda -
hely, nap Kiadó, 2008, 264 p.

aVisszalapozások címűkönyvsorrendbenelső
kéttanulmánya–írjaZeman–„alíravonzatai
mint bevezető a teoretikus tájékozódást és a
verses forma mibenlétét vázolja, František
miko stílusfelfogását követőleg, kialakítva ter-
minológiaiszedetét.azepikaiösszetevőalírá-
banésa fordíthatóságkérdésekéntátvétellel
együttmegadjákatovábbiakbantárgyaltaknak
premisszáit.”(5.p.)alighalehetneszabatosab-
banéspontosabbanmeghatározniakétemlí-
tett tanulmány helyét és funkcióját Zeman
lászlóVissza lapo zások címűkötetében.

akár ezen a szálon is elindulhatnánk a
könyvbemutatását illetően,hogymegkísérel-
jük végülmegválaszolni,mi lehet e premisz-
szákkonklúziója–ma.ekonklúzió, visszala-
pozvaa„szorosolvasással”áttanulmányozott
kötetben,annakpolifóniájában,többszólamú-
ságábanragadhatómeg.egyikrétegeZeman
filológusi:nyelv-ésirodalomtudósialapállásá-
bangyökerezik,egymásikpedigregionálisori-
entációjában.

Szerzőnk filológusi alapállásánakmegha-
tározójegyeaFrantišekmikoesztétikai-stilisz-
tikai kifejezőértékek kategóriarendszerének
érvényesítése. az elmélet alapvető tételei: a
líralefordíthatatlan,pontosabbanbelőlecsak
annyi átültethető célnyelvre, amennyi benne
az epika. ugyanakkor immanens tulajdonsá-
ga,hogyigényliamásnemzetinyelvekkelvaló
összevetést,afordítást.„amitakérdéskörben
felhoztunk, végül ismind triviális, ésevidens
tényként ismert, illetvemintaszaknyelviszö-
vegnek,aköznyelvinekésazepikainakafor-
díthatóságát és mint a költőinek-lírainak a
lefordíthatatlanságáttartjukszámon.”(71.p.)

Zemanlászlókönyvénekfesztávjaaszigo-
rúan tudományos szűkebb értelemben vett
elméleti-filológiai tanulmányoktól a könnyebb
műfajt képviselő könyvismertetésig terjed. a
két szélső pontot a kötet már említett nyitó
fejezetei, ill.A töredékről és az egészről című
írásokképviselik. ennekellenére koherensa

könyv,sbennecsaklátszólagvannak„lazulá-
sok”. a koherenciaegyik, szöveggrammatikai
szintenmegragadhatójegyeZemanterminoló-
giaihálója.annakellenére,hogyanyelvszük-
ségszerűen terhelt-pregnáns, a szerző nem-
egyszer él bravúros ráfogással is. Tulajdon-
képpenekettősségbőlalakulkisajátosesszé-
isztikusstílusa.

akoherenciamásikszervesösszetevőjea
téma, amelynek egyik központi fogalma az
értékmentés, -felmutatás, ugyanakkor irányu-
lás-irányadás. a téma a következő bináris
oppozíciókkörérendeződik:alíraésazepika
mibenléte, egymásra vonatkoztatása, s min-
dennekfolyományakéntastíluskérdései;afor-
dítás–fordíthatóság; oktatás–oktathatóság, s
ennek kulcsfogalmaként a szövegközpontú-
ság. e tekintetben napjaink számára vitatha-
tatlanul időszerűakötetModern költészet az
oktatásban fejezete. noha ezen írás elsődle-
gescéljaamodernirodalom:epikaéslíraimp-
lementálásaatananyagba(Zemanútmutatása
etekintetbenisfigyelemreméltó),azírásbana
„primer” irodalom,magaaműalkotás issajá-
tosfénytörésbencsillámlikát.azepikaoktatá-
sával kapcsolatban például Georg britling:
Testvérgyilkosság a Holtágban (Bruder mord im
Altwaser), a líra tekintetében pedig például
paulcelan:Halálfúga (mikro)elemzéseiregon-
dolunk.Zemanszerint:„azillusztráláscéljából
elmondottaktalánelégségesenszemléltetikez
esetben is, mennyire fontos a nyelv, a stílus
vizsgálata (a tanulót kiszolgáltatjuk a szöveg-
nek).amodernelbeszélésben(legalábbisbizo-
nyosfajtájában)anyelviformamajdnemannyi-
ra elsődleges, mint a lírában. a közvetlen
forma,afelszíniszerkezet(szöveg)ésahátté-
riség(ontológiai jelentés),aszűkszavúságésa
kinem fejtett közti feszültség túlviszaszöve-
gen,továbbgondolásra,értelmezésrekénysze-
rít, ésmaradandó olvasmányélményt nyújt. S
haatömörség jegyébenmindevvelkapcsolat-
banmáshonnanvettcímkévelcsupánarrauta-
lunk,hogyaköltészetszimbolikus tett,felvetet-
tükatanulóésaműütköztetésénekdidaktikai
kérdéskörét, azutolsó tételeket isbeleértve.”
(134–135.p.)

a szövegben természetesen sok háttéris-
meretet igénylő rész, egyéb előismerettel
kiegészíthető közlés van. ezen háttérismere-
tekhiányajócskánmegnehezítiazolvasószö-
vegbefogadását.Zemanimplicitközlésetulaj-
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donképpenszinténhagyomány;azesszéiszti-
kus kifejezésmód hagyománya. a „hagyo-
mány”tehátnemcsaka„klasszikus”értékálló
témákválasztásábannyilvánulmeg,hanema
kifejezésmódbanis.

a20.századmásodikfelébenazirodalom-
ésanyelvtudományban felbukkanó, egymást
váltó, de sokban egymásra reflektáló és
némely mozzanatában egymást szintetizáló
strukturalista, szemiotikai, szövegtani, prag-
matikaiéskognitív fordulathatásáraaműal-
kotásokmegközelítésénektöbbújszempontja
is felmerül. Zemanmegteremti ezek szintézi-
sét, jellemzőrá,hogyfelvetiakülönfélemeg-
közelítésmódokkínáltalehetőségeket,ugyan-
akkormindenelemzésénekazacélja,hogya
nyelvészeti és az irodalmi felfogásokat egy-
másravetítse,egymásbajátssza.

aműalkotásszületésétközéppontbaállító
megközelítésekközöttszerepelatényfeltárás,
a szellemtörténet és a genetikus elemzés. a
20.századhoztamagávalazirodalmiműalko-
tástközéppontbaállítómegközelítésmódokat,
a fenomenológiát és a strukturalizmust. a
nyelvészetleginkábbittkapcsolódottbeaziro-
dalmi folyamat elemzésébe, különösen az
akusztikus, a szókészleti és a grammatikai
jelenségek,akompozíció,majdpedigameta-
forikusésametonimikusismétlődésvizsgála-
tában.

az 1930-es években induló strukturális,
szövegtani, szemiotikai, az 1960-as években
elterjedőpragmatikai,majdaz1990-esévek-
ben kiteljesedő kognitív fordulattal a nyelvtu-
dománymegközelítései, nézőpontjai is tágul-
tak,sőt,területetovábbbővült.jogosföltenni
a kérdést, hogy ezek a megközelítésmódok
milyenújdonságothoztakaműalkotásokmeg-
közelítésében.másképpenszólva:mitadhata
nyelvtudomány az irodalomtudománynak?
érdekes e kérdést végiggondolni jelen köte-
tünkolvasásaközben is. (kifejtésére itt nem
vállalkozhatunk.) mukařovský az irodalomtu-
dományban, elsősorban a verstanban olyan
tudományos elemzésre törekedett, amilyet a
kortárs fonológia adhat. a fenomenológiai
mondatfogalom helyét saját előadásában
kíséreltemegtisztázni.

Zeman lászló tanulmányait illetőenmeg-
állapíthatjuk, hogy szövegeinek egyik feltűnő
jellegzetességemagaastílus.egyikírásasem
könnyű olvasmány. valamennyit a „tudomá-

nyos esszéstílus” jellemzi. ez a kifejezésmód
azonban még a tudományos esszéstíluson
belülissajátos.ugyanakkorelvitathatatlanjel-
lemzője a szigorú értelemben vett tudomá-
nyosság, főleg a kötet első néhány tanulmá-
nyát illetően, amelyek megkülönböztetett
helyetfoglalnakelazéletműben.Zemanimp-
licit, ha tetszik időnként „szikár” kifejezés-
módja tulajdonképpen az eperjesi kollégium
„áthagyományozódásának” köszönhetően él
tovább. a kollégiumnak a klasszikus nyelvek
oktatásárafektetettsúlyátérzékelteti.Zeman
lászlómegfogalmazásában:eperjestörténel-
mének, műveltségének és humán hagyomá-
nyainak egyik meghatározó tényezője az
együttélés és többnyelvűség; ezzel válik a
magyarságtudat sajátos elemévé, amelynek
analógiája erdélyt jellemzi (kós károly,
makkai).ezasajátosösszmagyarkihatásban
irányadóértékésvállalás.dolgozatainkbane
vonatkozásban főképpen a kollégiumnak
örökségére figyeltünk, de ennél természete-
sen egyetemesebb. a jelenben is mindenne-
műkizárólagosságotésegyoldalúságotellen-
súlyoz, és épp az európainak támasza. ma-
gyar–szlovák viszonylatban az irodalom és a
fordításkölcsönösségének,amásikmegisme-
résének módozataiban a múltban és ma is
aligmellőzhető a jelentősége, az elszigetelő-
désselszembenhat.anyelviésetnikaiátha-
tódástermészetesfolyománya.

megkockáztatjuk, hogy a hagyomány az
egyikkulcsszavaegyáltalánennekakötetnek,
amely szerzőnk negyedik könyve. a hagyo-
mánynálatehátnemcsakaklasszikustémák
választásában, az értékközvetítés határozott
intenciójában, az azokhoz való ragaszkodás-
ban nyilvánulmeg, hanema nyelvi stílusban
is.Helyenkéntúgytűnik,minthaaz,amitolva-
sunk,egyszerrevolnanyelvészetésirodalom-
tudomány, egységes filológia – szerzőnk
ebbenkövetiaprágaiakat.„anyelvrőlminta
»költészet forrásáról« meg kell még említeni,
hogy nem pusztán a kifejezés eszköze, vala-
milyen tartalom többé-kevésbéalkalmashor-
dozója, hanem bizonyos értelemben a tarta-
lommaga.ezaztjelenti,hogynemcsakakife-
jeznikívánttémakeresiamegfelelőkifejezést,
deugyanúgyfordítva,akifejezéshezhasznált
nyelvi eszközök is meghatározzák a témát:
ugyanazadologkétkülönbözőszóvalkifejez-
venemisugyanaz. ígyaztána látszólagcsu-



pán a nyelv oldalát érintő mozzanatok, mint
példáulegyversformahasználata,kihatással
lehetnekanyelvjelentésrétegéneklegtávolab-
biredőjéreis.ajelentésnek,sőtavers»tartal-
mának«nyelváltal valómeghatározottságaa
lírában mutatkozik meg a legkendőzetleneb-
bül;aköltészetmodernelméleteezérta lírát
mintfelettenyelviművészetethatározzameg.
Sazirodalmigyakorlatbanisaztlátjuk,hogya
költészetnyelvieredményeiáltalábanalírából
erednek, s csak onnan vándorolnak át a
regénybe és a novellába.” (jan mukařovský:
Szemiológia és esztétika.válogatotttanulmá-
nyok.válogatta,azelőszótésakommentáro-
kat írta: benyovszky krisztián. pozsony,
kalligram,2007,90.p.)

akötetbeiktatottszövegekáltalánosvoná-
sa a tudományos stílusra jellemző nagyfokú
nominalizáltság, a szövegbe dinamizmust
„behozó” igés, igei származékúelemek rová-
sára. (a tudományos stílus mint alapvető-
elsődleges funkcionális stílus mibenlétéről,
„kitevőinek-indikátorainak”jellemzőirőlegyéb-
kéntéppőírtátfogótanulmányt,funkcionális
stilisztikai elméleti keretben, máig érvényes
tételekkel.nohaZemanezzelis„bizonyította”
atudományosstílusbelijártasságát,habitusá-
hoz az esszéisztikus megközelítésmód áll
közelebb.azesszéisztikus stílus természetes
velejárójaként szintén szembeötlő az ún.
hapax legomenonok előfordulása, szavak és
kifejezésekmás területről való átvétele [kije-
gecesedik, összlet ’geológiai rétegekegyütte-
se’ stb.],melyekmintegy terminologizálódtak
akontextusban.)

Zemanmunkássága,irodalmi,nyelvészeti,
kulturáliselméletibeállítódásaazáltalasokat
idézett néhai Rákos péterével mutat közeli
rokonságot. mindez még elsősorban épp az
említett esszéisztikusság kapcsán ötlik fel
bennünk(vö.példáulRákospéter:Nemzeti jel-
leg – a miénk és a másoké és Prágai őrjárat
címűműveit).aRákospéterrelvalószellemi,
beállítódásbeli rokonságot egyébként Zeman
közvetlenülésközvetveisvállaljarávalótudo-
mányos (és személyes) hivatkozásaival.
„Társadalmi,történeti,regionálisésszemélyes
metsződéseink Rákos péterrel beszélgetése-
inkállandóelemeivoltak,vagyisléteztekbizo-
nyosrokoníthatóságok.”arra,hogymindezfor-
dítva is elmondható, bizonyságul szolgál
Rákosnak Zemanról írt következő jellemzése

„(…)môj osobný typ jeneúnavnýa dôsledne
zapálenývyznavačtextuladislavZeman”(sze-
mélyes tippema fáradhatatlanéskövetkeze-
tesZemanlászló,akinekaszövegahitvallá-
sa);lásdKritika a Kontext,2001,1.84.p.

azegzakttudományosságotmintalkalma-
zandó modellt az irodalomtudományban
Rákos péter nem pártolta. Rákos egyik „kor-
rekciójára”Zemanisutal–lásdKassai és prá-
gai őrjárat. In: peter juščák–Tibor kočík,
(szerk.): Zaprisahaný nepriateľ diktatúr.
Zborníkz medzinárodnejkonferencie.košice,
2003, 75–78.p.)Rákosugyanisakétabszur-
dumból,„hogyszövegnincsen”és,hogy„min-
denaszöveg”azirodalombanazelsőtelőnyö-
sebbnekvéli.mikopedigúgylátja,hogyavizs-
gálatban olyan egzaktságra kell törekedni,
amilyetazanyaglehetővétesz.

Zemanlászlómiko(stílus)elméletétérvé-
nyesíti.ezzelkapcsolatbanóhatatlanulfelme-
rül miko s Zeman időszerűsége. benyovszky
krisztiánerrőlígyvélekedik:„mikostíluselmé-
letének időszerűségét jelzi továbbáazössze-
hasonlítóstilisztikairántmegélénkültérdeklő-
désis,hiszSzabóZoltánezirányúkutatásokat
szorgalmazó írásábanolyan (inter)diszcipliná-
ris követelményeket, elemzési szempontokat,
alkalmazásiterületeketjelöl,ki,melyeketmiko
már 1976-ban, a Štýlové konfrontácie című
könyvében (nagyrészt) meg is valósított.
ebbenamonográfiájábanazeredetiszövegek
és szlovák, cseh, illetve lengyel fordításaik
összehasonlító elemzését végzi el, kiemelten
azélőbeszéd,abeszéltnyelvimegszólalásiro-
dalmi stilizációira koncentrálva, miközben
bámulatos alapossággal és érzékenységgel
tárjafelafordításáltallétrejövőstilisztikaivál-
tozásokat, »kifejezésbeli« elmozdulásokat,
csúszásokat a stílus legelemibb szintjén is.”
(benyovszky krisztián: Stílus, interpretáció,
hatás. In Sándor anna és vörös Ferenc
[szerk.]: Studia Artis Grammaticae et
Litterarum. nyitra,2004,159.p.)

Zeman, könyvének egyik tanulmányát, a
Kitekintés az összehasonlító irodalomtudo-
mányra címűt a következőképpen indítja:
„vannakkönyvek,amelyeknekmegjelentetése
ismertetésüknek nem szab időbeli határt.”
(208.p.)azőVisszalapozások címűkönyveis
ezekközétartozik.

Simon Szabolcs
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Tóth árpád: Polgári stratégiák. életutak, csa-
ládi sorsok és társadalmi viszonyok
Pozsonyban 1780 és 1848 között. Pozsony,
Kalligram, 2009, 264 p. /Pozsony város tör-
ténetei./ Holec, Roman: Dinamitos történe-
lem. a pozsonyi Dynamit nobel vegyipari kon-
szern a közép-európai történelem keresztút-
ján 1873–1945. Pozsony, Kalligram, 2009,
160 p. /Pozsony város történetei./

megtisztelőfeladat,hogyaPozsony város tör-
ténetei sorozatban 2009-ben a kalligram
kiadónál megjelent két könyvet bemutatha-
tom.arendkedvéértelmondom,hogymiisez
asorozat,bárfeltételezem,hogyeztmajdnem
mindenkitudja.Tehát:aPozsony város törté-
netei egymultikulturális, jellegzetesenközép-
európai város múltjáról mesélnek, németek,
magyarok,szlovákok,zsidókésmásnemzeti-
ségűpozsonyiakközöstörténelméről.asoro-
zat kötetei szlovákiai ésmagyarországi kuta-
tókegyüttműködésébenevárostársadalom-,
gazdaság-, politika- és kultúrtörténetének
eddig kevéssé ismert területeit tárják fel új
szempontokésforrásokalapján.

aPolgári stratégiák című könyv,melynek
alcíme:Életutak, családi sorsok és társadalmi
viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között,
magyarországiszerző,Tóthárpádműve.amint
látjuk, a könyvaránylag rövid időszakkal fog-
lalkozik,deazttöbbszempontbólésrészlete-
senfeldolgozza.

aBevezetésbőlmegtudjuk,hogyaszerző
arra keres magyarázatot, hogyan folyt le a
modern kori társadalmi átalakulás és mivel
magyarázható. a kutatás eddigi módszerei
szerinte nem váltak be, ezért a szerző nem
csak az általános érvényű vonásokat keresi,
hanemazegyediesetekintenzívelemzésével
próbálközelebbjutniatörténelmifolyamatok
megértéséhez. a régebbi felfogás szerint a
magyarországi városok polgárai konzervatív
szemléletűekvoltak, jogaikatakartákmegvé-
deni,deez ígynemegészen igaz.apozsony
történetévelfoglalkozóirodalomaszerzősze-
rint aztmutatja, hogyamagyar ésa szlovák
történészeknemigenműködtekegyütt.

aszóbanforgókönyvszerintakérdésaz,
hogy a jelzett időszakban pozsony lakosai
hogyan látták helyzetüket, és hogyan reagál-
takakörnyezőátalakulóvilágra.azegykorélt
személyek társadalmi helyzetéről megrajzol-

ható kép pontossága a fennmaradt forrás-
anyagtól függ,sezértnehezítiakutatómun-
káját,hogypozsony város levéltára többesz-
tendőótazárvavan,úgyhogymásforrásokkal
kellbeérnie.akönyvvégéreérveaszerzőarra
akarválasztkapni,hogyapozsonyicsaládok
milyen stratégiákat választottak, amikor
egzisztenciális jellegű döntéseket hoztak.
Fontoseszközvoltehhezagyermekektanítta-
tása, kiházasításuk és a migráció. a családi
stratégiaidöntésekmögöttdemográfiaiténye-
zők álltak, ezért elsősorban ezeket kell átte-
kinteni. a pozsonyi városlakók stratégiáira
nem szolgálnak konkrét magyarázattal bizo-
nyos általános történeti tények. a szerző a
mikrotörténeti módszereket alkalmazza, de
nem kizárólag, úgy lehetne mondani, hogy
eklektikus módszert használ. Talán arányta-
lanságnaktűnikfel,hogyapolgárságvizsgála-
tánál mind a katolikus, mind az evangélikus
családokelőfordulnak,dearészletesvizsgálat
azevangélikuscsaládokraterjedki.apozsonyi
evangélikus anyakönyvek jól tükrözik azt a
tényt, hogyaz evangélikusegyházhoz kötődő
értelmiség a magyarországi társadalomsta-
tisztikaúttörőjénektekinthető.arómaikatoli-
kusok társadalma összetettebb volt, ennek
oka,hogyazátmenetirétegek(apolgárilakos-
ságonkívülmaradtszemélyek)nagyrésztaző
köreikhez tartoztak. ami a korszakhatárokat
illeti:II.józsefuralkodásaalattpozsonyváros
sokat veszített, míg 1765 és 1780 közt fel-
emelkedésvolttapasztalható.Szólaszerzőa
nevek írásmódjáról is. megállapítja, hogy
ebbenakorszakbanmáreltűnőbenvanahun-
garustudat,nekiviszontnemcéljaanemzeti
ébredés kutatása, úgyhogy a névhasználat
csupántechnikaikérdés.abevezetésvégéna
szerző köszönetet mond mindazoknak, akik
munkájábansegítették.

a következőkben röviden ismertetem az
egyesfejezetektartalmát.

A reprodukció demográfiai feltételei című
fejezetaztvizsgálja,hogyaházasságiéletkor,
illetve maga a házasságkötés ténye, a gyer-
mekekszületésénekrendje,aszülőkéletkora,
az özvegyek újraházasodásának esélyei
hogyanfüggnekössze,ésmilyendöntésilehe-
tőségeket tesznek elérhetővé a következő
nemzedékre vonatkozólag. első helyen a
népességszámmal foglalkozik a szerző.
megállapítja, hogy a régi népesség-összeírá-



soknemmegbízhatók,defolyamatosnöveke-
désvoltmáriaTeréziauralkodásaidején,mikor
ahelytartóiudvar(alberttescheniherceg)volt
pozsonyban,ésavárosbanafőúriépítkezések
folytak. visszaesés tapasztalható 1804-ben,
utánamegintemelkedéskövetkezett.alakos-
ság számára hatással volt a rossz termés, a
kolerajárvány(1830).azországgyűlésekidején
sok volt az idegen. a népesség felekezet és
életkorszerintimegoszlásátisismertetiaszer-
ző a hozzáférhető adatok alapján. az anya-
könyvekadnakalapotaszületések,házasság-
kötésekéshalálozásokfeltárásához.aszerző
a német evangélikus egyház adatait közli az
1780 és 1846 közti időszakra vonatkozólag.
ebbőlkiderül,mikortöbbaszületésekszámaa
halálozások számánál, milyen időszakokra
esik népességnövekedés. a katolikus egyházi
adatok kevésbé áttekinthetők. a házasodási
adatokbólkiderül,hogyaránylagsokvoltazún.
vegyes házasság. a népesedés szerkezetét
befolyásoló tényezőkre vonatkozólag a szerző
ismertetiamódszert,amelyetalkalmaz.eztő
családrekonstrukciónak nevezi. 250 pozsonyi
evangélikuscsaláddemográfiaitörténetétállí-
tottaössze,aházasságtólazegyikfélhaláláig,
azélveszületettgyermekekszületésiéshalá-
lozási időpontját feltüntetve. a demográfiai
adatokat az apa és a fiúgyermekmeg a vők
foglalkozásáravonatkozóadatokkalegészítiki
aszerző.vizsgáljatehátazún.nupcialitást(a
fiatalnőkházasságkötését),azelsőházasság
időpontját, a felnőttkori halálozásnak és a
házasság időtartamának összefüggését, az
újraházasodást, a házas termékenységet, a
csecsemő- és kisgyermekkori halandóságot.
mindezt egyes családok adatainak ismerteté-
sévelmutatjabe.különfejezetetszánabeván-
dorlásra.Főkéntazttaglalja,mennyibenjelen-
tettamigrációutánpótlást,milyenmértékűvolt
a bevándorlás egyáltalán, s honnan és kik
érkeztek.

A városi társadalom tagolódása címűfeje-
zetmegállapítja,hogyakorabelipozsony„ki-
emelkedőendifferenciáltfoglalkozásszerkeze-
tűvárosvolt,magasfokonspecializáltkézmű-
iparral”.aszerzőafoglalkozásszerkezetalap-
vetőkérdéseitvizsgálja,továbbáazt,mitértek
arangokéscímek,éshogyanlehetettarang-
létránfeljebbjutni.vizsgáljaafoglalkozásésa
megélhetés összefüggéseit, bemutatva több
család esetében a rokoni kapcsolatokból

következő foglalkozásváltoztatásokat. a
bemutatottanyagbizonyítja,hogyaszolgaés
napszámos,céheséskontárkézműves,aven-
déglátóéskereskedőfoglalkozásokközt–az
ismertetettéletutak tanúságaszerint–köny-
nyűvoltazátjárás,éshogyakorabelimegél-
hetésigensokszínűvolt.

akövetkezőkbenaszerzőfigyelembeveszi
a rendiség hatását is. a rendiség lehet hori-
zontális, amennyiben azonos helyzetű embe-
rekképeznekközösrendicsoportokat,viszont
ezekacsoportokegymáshozképesthierarchi-
kusviszonybanvannak.azegyesrendekbelső
heterogenitása nagymértékű; ezért az egyes
csoportokhoztartozószemélyekviselkedésea
döntő.avizsgáltjelenségek:akörönbelüliés
kívüliházasodásesélye,ataníttatásmódja,a
foglalkozások,jövedelemforrásokpresztízse.a
szabad királyi városokban a rendi előjogok
kevésbé érvényesültek. a szerző az egyes
rendi csoportok arányát mutatja be a rendi
címekkelegyütt,ésfigyelmetszentelanemes-
ség kérdésének is. Foglalkozik a polgárjog
megszerzésével, ennek jelentőségével, a
régebbi összeírásokkal,mindezt egyes csalá-
dok sorsán ismertetve. a továbbiakban átte-
kintiahatalmipozíciókat,hogyvilágoslegyen,
milyen tisztségekbe hogyan lehetett felemel-
kedni.Ismertetiaszabadkirályivároshatósá-
gi szerkezetét, a városi tisztségeket, a katoli-
kusok és evangélikusok közti paritás elvét,
példákkal illusztrálva. az iskolázottság már
elvárásbizonyospozíciókhoz,továbbáelőnya
választottpolgárság,éselőtérbekerülazegye-
sületiszerepvállalás.aszerzőfelsoroljaafon-
tos pozsonyi egyesületeket, szerkezetüket,
tisztségviselőiket, tagságuk összetételét is
ismertetve.

a Társadalmi stratégiák című fejezet azt
tárgyalja, milyen alapon döntöttek a társada-
lomfelnőtttagjai–aházasférfiak,családapák
–azutódaikegzisztenciálishelyzetéről.afiatal
nemzedék státusának megválasztása a szü-
lők, elsősorban az apa akaratától függ.
beleszólhatmás tekintélyescsaládtag–pl.a
keresztapa–is.agyerekeksorsánakazalaku-
lásában az iskoláztatás, valamely mesterség
kitanulása, a kiházasítás, illetve a helyben
maradásvagyelvándorlásésafelekezetihatá-
rokmegtartásavagyátlépésejátszikszerepet.

akövetkezőfejezetrészletesenfoglalkozik
afelsőbbszintűoktatásiintézményekkelésaz
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iskoláztatással. a szerző kiemeli, hogy
pozsonyiskolavárosvolt,sokszínűiskolaikíná-
lattal. a sokféle oktatási intézmény bizonyos
mértékigegymáshoziskapcsolódott,azállami
katolikusésazevangélikusiskoláknemkülön-
bözteklényegesen.említiaszerzőapozsonyi
katonai intézetet is. vizsgálja a helyben lakó
ésavidékitanulókarányátésazt is,hogyaz
egyescsaládokgyermekeihányosztálytvégez-
tek,ésmiértéppenannyit.

A foglalkozási diverzifikáció és a kiházasí-
tás című alfejezet számos család adatainak
felhasználásával azt mutatja be, mennyire
öröklődöttazapákfoglalkozásaafiúkra,illet-
vehogymilyengyakranirányítottákapolgárok
fiaikatmáspályára.Figyelemmelkísériaszer-
ző a bevándorlottak helyzetét, a polgári jog
megszerzését. érdekes, hogy a polgári jog
nem volt feltétlenül örökölhető. a foglalkozá-
sokközül leginkábbaszőlőművességöröklő-
dött nemzedékekenkeresztül. a bevándorlók
nagy része szintén a családi iparágat vitte
tovább.aziparosokközttermészetesenakad-
tak olyan családok, amelyek tudatosan egy
magasabbstátusfelétereltékafiatalnemze-
déket.aScherzcsaládpéldájánmutatjabea
szerző, hogy a nemesi címet is megszerzett
családfő fiai közt van katonatiszt és lelkész,
leányai orvoshoz, kancelláriai tisztviselőhöz,
udvariágenshez,táblabíróhozmentekfelesé-
gül. a kereskedőnek taníttatott fiatalok csak
harmadrészénekvoltazapjamagaiskereske-
dő, a többi kézműves mesterséget űzött. a
kereskedők utódaiból azonbanmár nem lett
iparos.aszámosbemutatottcsaládköztsoka
bevándorló,ésnevüknémeteredetrevall.

aPozsony a földrajzi térben: az elvándor-
lás szerepe címűfejezetatársadalmistratégi-
ákközésoroljaazelvándorlástis.ennekokai:
a többfiúgyermekes családból érvényesülési
lehetőség híján legalább egy utód távozni
kényszerült;anépescsaládokigyekeztekegy
városok feletti hálózatot kialakítani; a rosz-
szabb helyzetű városból egy jobb jövőt ígérő
városbahelyezikáttevékenységüket.anépes-
ségszám időnkénti stagnálása arra ismutat,
hogy adott korszakban a lakosság egy része
elhagyta a várost. az elvándorlók részben
kassáramentek,részbenpestrevagybudára,
esetleg még messzebb. a szerző a városok
közti vándorlás jelenségét három család

(Tekusch,birnstingel,Habermayer)migrációjá-
nakelemzésévelmutatjabe.

az utolsó fejezet –Kitekintés: egy nyitott
városi társadalom felé – összegezi a kutatá-
sok eredményeit. a polgárcsaládok, elsősor-
banazevangélikusfamíliákvizsgálataalapján
kimondható, hogy a polgárság előtt nyílt egy
mozgástér,melybenstratégiánakminősíthető
döntéseket hoztak. az egyes esetek közt
ugyansokeltérésvan,deáltalábanérvényes
következtetések is levonhatók. először is: a
korabelipolgárságéltadiverzifikáláseszközé-
vel;másodszor:avárosipolgárságnemelszi-
getelt egység, és bár helyhez kötött, képes
nagyobb térben mozogni. a továbbiakban a
szerzőmegmagyarázzaapolgáriszójelentés-
ét,apolgári jog jelentőségét,apolgárosodás
folyamatánakegyes jellemzőit.végül felsorol-
ja,milyenfeladatokvárnakmégakutatókra.

a Függelék statisztikai anyagokat mutat
be, és néhány pozsonyi család leszármazási
táblázatátközli.

akönyvkiállításaszép,amellékelt24kép
jól egészíti ki a könyv tartalmát. a szöveg
olvasmányos, sajtóhibákat nem találtam.
Források, felhasznált irodalom, személynév-
éshelynévmutató.

asokcsaládnévköztkevésazismerős.

aDinamitos történelem címűmonográfiaszer-
zőjeszlováktörténész,RomanHolec,fordítója
SzabómihályGizella.akönyvalcíme:A pozso-
nyi Dynamit Nobel vegyipari konszern a közép-
európai történelem keresztútján 1873–1945.

azelsőfejezet–A pozsonyi Dynamit Nobel
vállalat az Osztrák–Magyar Monarchiában –a
gyárépítésétől (1873)kezdve ismertetiagyár
sorsátazelsővilágháborúig.megtudjuk,kiés
holépíttetteagyárat,amelyanobel-konszern
tagjalett.anobel-társaságnakmárvoltgyáraa
Habsburgbirodalomterületén,Zámkyban,dea
pozsonyigyáratnagyobbratervezték.agyártás
1875-benindultmeg.avárosésagyáregyütt-
működött; az üzem magyarországon volt, a
vezetőségeamonarchiaosztrákrészén.

a szerző ismerteti a gyár hovatartozását a
dynamitnobel-konszernenbelülésagyárnagy-
arányúfejlődését.az1885-ösbudapestiorszá-
gos kiállításon a gyár nagyon jól szerepelt. a
szerzőismertetiagyármoderntechnológiáját,a
szállításimódokat.megtudjuk,hogyapozsonyi
gyár részt vett a nobel-társaság tengerentúli



befektetéseiben (dél-afrika); megismerjük a
philippnagyvállalkozócsaládszerepétésadél-
afrikaigyársorsát.Tudomástszerzünkazállami
gazdasági nacionalizmus jellegéről. 1919-ig a
gyár vezetése német kézben volt, a szerző
beszámol az első igazgatótanács tagjairól,
nobelpozsonyikapcsolatairól,aphilippcsalád
ésmásvezetőkszerepérőlésazérdekszférába
tartozómásgyárakról.képetkapunkagyárter-
mékeiről,avállalatépületeirőlésegykialakuló
munkástelepről. megismerjük a zsidó vállalko-
zókszerepétésavilágháborúhatását.

Az első világháború című fejezetbőlmeg-
tudjuk,milyen fellendülésthozottaháborúa
vegyipari vállalatoknak. a szerző felméri,
hogyanfejlődöttadinamitgyár,milyenújléte-
sítményekkelbővült,milyenújabbtermékeket
gyártott.beszámolagyártelepnövekedéséről,
avízellátásmegszervezéséről,atőkefelhalmo-
zásról,agyárnövekvőnyereségéről,aterme-
lésfokozásáról.adynamitnobelésazapollo
olajfinomító is magánüzem volt, de állami
támogatásbanrészesültek.Szóesikmásüze-
mekről és ezek vezetőiről is; megismerjük a
dynamitnobeligazgatóságát,avezérigazgató
díjazását.avesztesháborúaztánmeghoztaa
nagyváltozástésazújproblémákat.

akövetkezőfejezetacsehszlovákköztár-
saság megalakulásával és a csehszlovák
honosítássalfoglalkozik.amonarchiaszéthul-
lása és pozsony megváltozott helyzete a
dynamit nobel gyárnak sok gondot okozott.
Szlovákiagazdaságilaggyengébbvolt,mintaz
ún. történelmi országrészek. a dinamitgyár
egyideigellenállásigóckéntszerepelt.acseh
iparerőskonkurenciája,amegszakadtkeres-
kedelmikapcsolatoknehezítettékagyárhely-
zetét.aŽivnostenskábankaszerepétisismer-
tetiaszerző,megapozsonyigyárellenirányu-
lóérvelését.magyarázatotkapunkadynamit
nobelellenitámadásokokaira,ésmegismer-
jükazún.honosításfolyamatát.ahazai tőke
ésrészvényekszerepérőlésanemzetigazda-
ságépítésérőlisértesülünk.adynamitnobel
gyár igazgatója – ervin philipp – sok enged-
ményrevolthajlandó,debizonyosjavaslatokat
nem fogadott el. Rengeteg huzavona után a
gyáranémetésmagyartőkésektulajdonában
maradt.1923-banaztánacégvégülteljesítet-
te a honosítás feltételeit. Hogy miért csak
akkor,annakokaitaszerzőmegmagyarázza.
azt ismegtudjuk,hogyanlettapozsonyidaG

(dynamitaGvormalfrednobeletco)végülaz
IGFarbenindustrierésze.

A pozsonyi Dynamit Nobel a Csehszlovák
Köztársaságban című fejezet ismerteti a
pozsonyi konszern egész vezetőségét, a gyár
kiterjedését, termelésétésalkalmazottaiszá-
mát. közben Semtínben épült egy új gyár,
amellyel egyezkedtek. a dinamitgyár élelmi-
szer-ipari termeléssel ispróbálkozott.acseh-
szlovákcégeknitrogénhiánnyalküszködtek,a
hadsereg is behozatalra szorult. különböző
zavarokatokozottanemzetiszocializmuselő-
retörése,mertausztriábanakkormég(1933–
1934)nemszíveltékanáciérzelműalkalma-
zottakat,sel isbocsátottákőket,amipersze
azIGFarbennagyvállalatnaknemtetszett.

A Csehszlovák Köztársaság felbomlása, a
vállalat és a tulajdonosok identitását érő kihí-
vások című fejezetvégigkísériazta rengeteg
bonyodalommal járó folyamatot, amely azzal
végződött, hogy a pozsonyi dinamitgyár foko-
zatosan a német IG Farben egyre növekvő
befolyásaalákerült.megismerkedünkapoliti-
kaieseményekésazsidóellenesintézkedések
következményeivel,egészenazönállószlovák
állammegalakulásáig.

A Dynamit Nobel vállalat a német mono-
póliumok hálójában című fejezet ismerteti a
vállalat új helyzetét, a német birodalomhoz
fűződőviszonyát,anémet tanácsadók (bera-
terek) szerepét, a különféle német–szlovák
egyezményeket,akáderpolitikát,avállalatúj
vezetőitésszerkezetifelépítését.Részletesen
bemutatjaaszerzőazigazgató,HeinrichGatti-
neau személyét. megtudjuk, hogy Szlovákia
nagymértékű bevonása a hadi gazdaságba
nagyarányú fellendüléshez vezetett. ugyan-
akkoradynamitvállalat igyekezettsajátgaz-
dasági érdekeit védeni a német beavatkozá-
sokkal szemben. a német érdekeltség akkor
márbulgáriáraiskiterjedt.atőkeáramlásésa
tőkekapcsolatok,arészvényekmegoszlása,a
kőolaj-finomítóhozfűződőkapcsolat,abankok
szerepeszintemárkövethetetlen.

Az „új Európa” a pozsonyi Dynamit hálójá-
ban című fejezet azt foglalja össze, hogy a
pozsonyi dynamitnobel hány országban volt
érdekelve.megismerjükaz IGFarben terjesz-
kedését,akülönbözőnagycégekegymáshoz
való viszonyát, a leányvállalatok hálózatát, a
lehetségeskonkurenciát,azegyesülésilehető-
ségeket, a cég kiterjedt hatáskörét (balkán,
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Románia, magyar- és Horvátország), az ún.
szindikátusiszerződést–amelyanémetésa
magyar csoport köztállt fenn–ésabankok
szerepét. a szerző részletezi Heinrich
Gattineauigazgatómeghatározófeladatkörét.

A háborús konjunktúra és a bukás című
fejezet ismertetiadynamitnobelgyár fellen-
dülését,gyártásiprogramját,agyártotttermé-
keket, azok értékesítését, költségeit, az
érdekszférájába tartozó kereskedelmi társa-
ságokatésmáscégeketésezeknekösszefüg-
géseit.említiavistraüzemmegindítását,fel-
szerelésétéstermelésivolumenét.amellékelt
táblázatokáttekintéstadnakadynamitnobel
gazdasági mutatóiról és forgalmáról. végül
részletesen beszámol a szerző a politikai
hanyatlásról, ismerteti az amerikai légitáma-
dást,melytönkretetteazapollokőolaj-finomí-
tót, a téli kikötőt és egy csomó áruraktárt.
leírja a dynamit nobel gyár leszerelését, a
berendezés, készletek, szállítóeszközök
elszállítását,összefoglaljaafronteseményeit.

az1945 – a bűnösség kérdése és az iden-
titás újrakonstruálása címűfejezetbőlmegtud-
juk,hogyaháborúutánazIGFarbenvezetőit
anemzetközijogmegsértésévelvádoltákmeg
(négypontban).avádlottakazzalvédekeztek,
hogyőkanémetésazosztráknyomásellené-
re sokáig helyükönhagyták a nemárja tiszt-
ségviselőket, és kártérítést adtak azoknak,
akiketfajiokokmiattkellettelbocsátani(vég-
kielégítésstb.).aszerzőidéziaGattineauigaz-
gató javáraelhangzottmentő tanúvallomáso-
kat. a nürnbergi bíróság megszüntette az IG
Farbent,deavezetőitvalójábannembüntette,
sőt végül fel ismentette.Szlovákiábanpedig
mindent a németekre kentek. a dynamit
nobel cégvalós történetét teljeseneltorzítot-
ták,aszerzőszerintazért,mertacégsorsával
szoros kapcsolatban álló emberek új identi-
tástkerestek.anemzetivállalattáátminősített
cég története teljességgel átíródott, ésa vál-
lalkozóirétegről,amelyelőbbmeghatároztaa
gyárfejlődését,többémárszósemesett.

Források,felhasználtirodalom.

Mayer Judit

öllös lászló: národná identita slobodného
človeka. nitra, univerzita Konštantína filozofa
v nitre, filozofická fakulta, 2009, 156 p.

anemzetiszabadságelvénektisztázásanem-
csak a szabadság pozitív tartalmamiatt fon-
tos,hanemmertanemzetiszabadsághiányá-
val is számot kell vetnünk. vizsgáljuk csak
meg,melyekazokazérvek,amelyekrehivat-
kozvaanemzetállamelnyomjamásnemzeti-
ségűkisebbségeit.Sőtesetenkéntelűzésükre,
deportálásukra is kész. mindenekelőtt azért
fontos az ilyen érvek számbavétele, mert az
adott állam polgárai értékrendjének részévé
válnak.Samintazlenniszokott,későbbtöbb
másformábanjelennekmegakülönfélehely-
zetekben.

de először tekintsük át a nemzetiségi
elnyomást igazoló argumentumokat. Öllös
lászlószerintlogikuskövetkeztetésnektűnik,
hogy aki a nemzetiségi elnyomás elvét elfo-
gadja, annak a nemzetiségi egyenlőtlenség
elvére is rá kell bólintania. méghozzá azzal
érvelve, hogy az értékesebb érvényesül az
értéktelenebbelszemben.ezpedigigazságos
éshelyestársadalmifolyamat,hiszenlényegé-
benvéveahaladástszolgálja.ámazértékets
értékességetolyanmódonkellmegformálniuk
a nemzeti elnyomást alátámasztani kívánók-
nak,hogyazkizárjatöbbnemzetiértékegyen-
rangúságát és egymásmellett létezését egy-
azonállamban.

Öllös szerint a más nemzetiségűekkel
szembeni harc éppen e logikamiatt nem ér
véget náluk, hanem sajátjaikra is kihat. a
dominánsnemzettagjaiköztisgyengítianép-
szuverenitás értékrendjét, rombolva a köz-
ügyekről ésszerűen gondolkodni és róluk
morálisandönteniscselekedniképespolgári
erényeket. Hatalmi eszközök használatát a
nemzeti ellenségnek kikiáltottakkal szemben
emiattnemtekintikazemberiéspolgárijogok
elfogadhatatlanszűkítésének,hanemanem-
zetharcszükségeseszközénektartják.Hapél-
dául embertársa az állam hivatalaiban tőle
eltérőennemhasználhatjaanyanyelvét,azta
többség nem tartja a másik ember nemzeti
szabadsága tűrhetetlen korlátozásának,
haneméppenfordítva,szabadanyanyelvhasz-
nálatáttekintiveszélyforrásnak,sőtolyantűr-
hetetlenkövetelésnek,amelyiksajátnemzete
szuverenitásánakakorlátozásárairányul.



a nemzetállamnak nemcsak nem kell,
hanemnemisszabadnemzetilegegyenlőnek
tekintenieatöbbségétőleltérőnemzetiségűe-
ket. Öllös szerint ebben a világban a tiszta
nemzetállamcéljánésanemzetiharcelkerül-
hetetlenségénekfelfogásántúlnincsenállan-
dóérték.csakhelyzetekvannak,amelyekben
hatékonyabbanvagykevésbéhatékonyanszá-
molhatófelanemzetimásság.

ámaproblémánakvanegymásikdimen-
ziója is. mi magunk. mi vagyunk felelősek
nemzetiszabadságunkért.különösfelelősség
hárul e tekintetben az írástudókra. az „értel-
miségi” fogalmamodern, és lényegileg euró-
pai fogalom. az olyan embert jelöli, akiben
három tulajdonság, képesség egyesül: a
magasszakmai színvonal,azerkölcsi függet-
lenség és a társadalmi elkötelezettség. az
értelmiségi tehátaszellemiéletadott terüle-
ténkoránakszintjénvan.döntéseibenminde-
nekelőtt a szakszerűség vezérli, s ezért első-
sorbansajátlelkiismereténekfelel,álláspont-
jaihelyességéértvállaljaafelelősségetapoli-
tikai hatalommal, illetve a közvéleményben
uralkodómézetekkelszembenis.valamintfel-
emelihangját,határsadalmivisszásságotlát,
és felelni igyekszikkoránakkihívásaira,mint-
hogy tudja: a szakmai felkészültség felelős-
séggelisjár.

az értelmiségi tehát mindenekelőtt saját
álláspontjai helyességéért felel, akkor is, ha
azok az adott pillanatban kellemetlenek.
Gyakranazidőmutatjameg,hogyigazavolt-e,
sha igen,mennyiben.egyértékhezazonban
nekisincsenkulcsa:azigazsághoz.azértelmi-
séginemuralójaazigazságnak,őistévedhet,
de feltétlenül az igazság szabad szellemű
keresője. ám éppen az adja erejét, hogy a
tévedés lehetőségének tudatában van, és
emiattköveteliaszellemszabadságát.Tudja,
csak a szabad gondolkodás, véleménycsere
és kritika csökkentheti a tévedés esélyét.
ellenben a tévedhetetlenség hangoztatása
biztos tévedést jelent. az egyénnemzeti sza-
badságánakelméletepedigéppenanemzeti
tévedhetetlenségkritikája.

Öllös kötete remélhetőleg további vitákat
vált ki. Hiszen az agresszív és ferde értékek
megváltozásánaképpenavitaa legfőbbesz-
köze.avitahiánya,egyetlennézetmonopóliu-
mapedigcsakahelyesértékekettudjaeltor-
zítani. egy olyan országban, amelyikben a

nemzeti veszélyérzet élesztgetése szinte
mindegyik választási kampány részévé vált,
különösenfontosakazegyetemesértékrendre
épülőérvek.azolyanargumentumok,amelyek
azembertmintolyattekintikamorálésapoli-
tikahordozójának,hozzáviszonyítvaítélikmeg
az ilyen-olyan nemzetiségű embert. errefelé
ugyanistúlgyakranteszikeztfordítva.

Végh László

öllös lászló: národná identita slobodného
človeka. nitra, univerzita Konštantína filozofa
v nitre, filozofická fakulta, 2009, 156 p.

Öllöslászlókönyveazegyénnemzetiszabad-
ságátalapozzameg,dekifejtianemzetisza-
badság megvonásának állapotát is. ám a
nemzeti szabadság megtagadása az állam
polgárainak egy részétől önmagában nem
nyújtelégségesmagyarázatotarra,hogymiért
engedhető meg a más nemzetiségűek meg-
fosztásaemberiéspolgárijogaiktól,elűzésük
lakóhelyükről, megfosztásuk magántulajdo-
nuktól.Századunkegyiknemzetirákfenéje,az
etnikaitisztogatásalátámasztásáhozerősebb
érvekkellenek.

abban persze az etnikai tisztogatás hívei
megegyeznek a puhább megoldásformákat
előnybehelyezőkkel,hogyanemzeticélatisz-
ta nemzetállam. amiben eltérnek, azok első-
sorban az élethez, az állampolgársághoz, a
mozgásszabadsághoz, a magántulajdonhoz
való jog és a etnikailag tiszta nemzetállam
közti viszony. az etnikai tisztogatás hívei a
nemzetállammegtisztításátmindezenemberi
jogokföléemelik,mígazasszimilációpártiake
jogok olyan érvényesülését tartják előreva-
lóbbnak,amelymégnemakadályozzaamás
nemzetiségűekbeolvasztását.Tehátazembe-
ri jogokolyanértelmezéséttartjákelfogadha-
tónak,amelynemvonatkozikazállampolgá-
rainaknemzetiszabadságáraésegyenlőségé-
re, ígyakérdéshatalmilaga többséguralma
alatt marad. a nemzeti többség pedig a
demokrácia többségi döntéshozatala révén
korlátozhatja, lassíthatja, sőt vissza is fordít-
hatja a nemzeti kisebbség intézményeinek
működését, a nemzeti életéhez szükséges
jogokérvényesülését.mígazetnikai tisztoga-
táshíveimindenuniverzális emberi érték fö-
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löttállónaktartjáksajátmegtisztítottnemzet-
államukat.

az első esetben tehát elég david Hume
vagyjohnStuartmillnemzetfelfogásáhozvisz-
szanyúlnunk, és a nemzeti identitást olyan
szenvedélyszerű állapotnak kell tartanunk,
amelyből veszélyes az egynél több egyazon
államban. a második esetben azonban carl
SchmidtvagySztálinnemzet-ésállamfelfogá-
sátkellszemügyrevennünk.

egy fontoskérdésazonbannyitvamaradt:
hovasoroljuksajátrégiónkat?abeneš-dekré-
tumok,azazonosállampolgársággalrendelke-
zők,sőtamagukategyazonnemzethezsorolók
világábanismegjelennekanemzetiintoleran-
cialegkülönfélébbformái.vannakköztükolya-
nok, amelyek aránylag egyszerűenbesorolha-
tókakétkategóriavalamelyikébe.ugyanakkor
olyan változattal is találkozunk, amelyik nem
normatív alapon tesz különbséget köztük,
hanemazttartjaigazolhatónakésegybeniga-
zolandónak,hogy–kisállamként–anemzet-
közi hatalmi helyzettől függően használandó
holazegyik,holpedigamásik.Ideológiájában
váltogathatók a faji és nemzeti, geopolitikai
elemek, kombinációjuk fő mércéje pedig az
adotthelyzethezmérthatékonyság.

ehhezazonbananemzeti identitásolyan
felfogását kell preferálni, amely nem teszi
lehetővé, hogy különféle nemzetiségűek egy
politikaiközösségetalkothassanak.anemzeti
önazonosságot tehátolymódonkellmegjele-
níteniannakmindegyikfontoselemében,mint
azemberi önazonosságolyanszenvedélysze-
rű, az ősiségben gyökerező, az egyént uraló
agresszív identitásformát, amely természeté-
bőladódóanveszélyesmásnemzetekre.

azilyenfelfogáskétfontoskövetkezmény-
nyeljár.Scsakazegyikazállamhatalmiesz-
közeinek használata a többségétől eltérő
nemzetiidentitássalszemben.amásikatöbb-
ségnemzetiidentitásánakfelhasználásimód-
jaiazadottpolitikusvagypolitikaipárthatalmi
céljaiért. az efféle identitást ugyanis nyilván-
valóan természeténekmegfelelőenkell hasz-
nálni, azaz a szenvedélyszerűségét kell befo-
lyása alá vonnia a politikusnak. megfelelő

ellenségképpel, ellenségképekkel kell folya-
matosantáplálniaagresszivitásravalóhajlan-
dóságát,azősiségneknematörténelemegy
fejlődési szakaszaként, hanemmodernségel-
lenességszerűen értelmezett, s mellesleg
moderneszközökkelirracionalitássátettrituá-
lisvilágávalleheterősíteniakötődéstanem-
zetiellenséggelvívottharcotvezénylővezérek-
hez.

e világ emberideálja ugyanis nem a kriti-
kus,önállóértékrendűpolgár,hanemanem-
zeti szenvedélyekkel eltelt, politikailag irányí-
tott,indulatokáltalvezéreltszemély.azőtár-
sadalomképe nem vizsgálódóan értékelő,
hanemideologikus,ígykönnyenmozgósítható
bármely harcinak minősített helyzetben az
ellenségeknek deklaráltakkal szemben.
Ideologikusképeavelefolytatottkommuniká-
ciót ismegkönnyíti,célzásokatéskétértelmű
üzeneteketisavártmódonértelmez,ígyveze-
tőinek nem kell vállalniuk az egyértelműség
kül-ésbelpolitikaikockázatát.

éppenezérttűnnekolygyakortaeszmeileg
zavarosnakazilyenorientációjúpártokéssze-
mélyek különféle nemzeti helyzetekről folyta-
tottvitái,amennyibenanemzetiszabadságés
egyenlőség mindenkire vonatkozó egyeteme-
sen érvényesnormái alapjánpróbáljuk értel-
mezniazokat.nézeteléréseiklényegeugyanis
az eszközök optimális felhasználásának kér-
dése,nempediganemzeti igazságosság. így
aztánbármilyeneszközökrőlszólehet,sesze-
rinthelyesnekésigaznakkelltartaniukazállí-
tást,hogyazelnyomónemzettöbb,jobb,érté-
kesebb az elnyomottnál, s éppen ezért van
joga olyan kiváltságokra, amelyeket megta-
gadhatamásiktól.ellenesetbenazértéktele-
nebb juthatna érvényre, háttérbe szorítva az
értékesebbet.egyszóvalazemberiegyenlősé-
getfelülírjaanemzetiegyenlőtlenség.

apolgároknemzetiszabadságánakkérdé-
se a modern nemzetállam egyik alapvető
alkotmányoskérdése.különösenélesproblé-
ma ez a nacionalista legitimációra is igényt
tartóposztkommunistaországokesetében.

Csanda Gábor
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