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TanulmányokTanulmányok

lansTyák IsTván

nyelviproblémákaszlovákiaimagyar
beszélőközösségben1

IsTván lansTyák 81`242
languageProblemsoftheHungarianspeechcommunityinslovakia 81`373.46

811.162.4:37
811.511.141:37

keywords: language problems, Hungarian speech community, mother tongue teaching, second language
teaching,Hungarianasasecondlanguage,borrowing,slovaklanguagepolicy.

bevezetés

dolgozatombanaszlovákiaimagyarbeszélőközösségbenjelentkezőnéhánytársadal-
mi szintű, tudatosult, nyílt, tartós, súlyos, nehezen megoldható típusproblémáról
beszélek.nemhelyhezésidőhöz,ill.meghatározottszemélyekhezköthetőún.egyedi
problémákróllesztehátszó,hanemazilyenektanulságaitáltalánosítvaaproblémák-
rólminttípusokról,azaztípusproblémákról,mégpedigolyanokról,amelyekaszlovákiai
magyar beszélőközösség legtöbb rétegében jelen vannak (ezért társadalmi szintűek
ezek a problémák), a hétköznapi beszélők is észlelik őket, gondolkodnak rajtuk és
beszélnekróluk(ezérttartoznakatudatosult ésnyílt problémákkategóriájába),régóta
fennállnak és valószínűleg még sokáig kell számolnunk velük (ezért tartósak), az
emberek életét nemegyszer nagymértékbenmegnehezítik (ezért súlyos problémák),
megoldásuktúlmutataszűkebbértelembenvettnyelvalakításon:társadalmi,politikai,
gazdaságiésmástényezőkmegváltoztatásátigényli(ezérttartoznakanehezen meg-
oldható problémákközé).

anyelviproblémáknakezekrőlatípusairólegykorábbiközleményembenírtamrész-
letesebben(lanstyák2010a,szlováknyelvűváltozata2010d),egyrészüketrövidpélda
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1. anyelviproblémákkalkapcsolatoskutatásokaGrammanyelvi Irodamunkatervealapján
folytakésfolynakazmTatámogatásával.Ittszeretnémmegköszönnimisadkatalinészre-
vételeitéskitleiIbolyajavításait.



bemutatásávalillusztrálva.Ittmostacélomaz,hogynéhánykonkrétproblémátrészle-
tesebbenisbemutassak,felhasználvaazemlítettírásésmás,hasonlótémájúközle-
mények (kolláth–lanstyák 2007; lanstyák 2007a, 2008, 2009a, 2010b, 2010c,
2010e,2011;lanstyák–szabómihály2000/2002,2009)tanulságait.

arra,hogyelmondjamavéleményemetnéhányfontos,aszlovákiaimagyaroknagy
tömegeit nyomasztó problémáról, elsősorban misad katalin gyűjteményes kötete
(2009)ihletett,melynektízfejezeteközülalegtöbbkimondottannyelviproblémákkal
foglalkozik. a könyv egyes tanulmányai korábban javarészt önállóan is megjelentek
folyóiratban vagy tanulmánykötetben, s bár tematikailag sokszínűek, a kötet maga
mégisegységes.Eztazegységességetelsősorbankét jellegzetesmegközelítésbizto-
sítja,melyekakönyvcímébeniskivannakemelve:azegyikakontakto lóg ia i szem-
pont (a tanulmányokbanközösaz,hogyamagyar–szlováknyelvérintkezéskülönféle
vonatkozásaivalfoglalkoznak),amásikpedigazeredményekgyakorlatihasznosításá-
nakerőteljesenartikulálódóigénye:azösszestanulmányaz  a lka lmazot t  nye lvé -
szet  tárgykörébesorolható,melyet legújabban találóan„hasznosnyelvészet”-nek is
neveznek.Eza„hasznosság”pedigabbanmutatkozikmeg,hogyazegyesírásokköz-
vetlen vagy közvetett célja hozzájárulni a szlovákiai magyar beszélőket nyomasztó
súlyosproblémákmegoldásához.

aproblémák,amelyekkelmisadkatalinazegyestanulmányokbanfoglalkozik,alap-
vetően öt nagy csoportba sorolhatók. az első csoportot a szlovákiai magyar szak -
nye lvekke l kapcsolatossúlyosgondokalkotják,melyekkelakorpuszalakítás2 kere-
tébenszoktakfoglalkozni,ugyanakkor–ahogyazaszerzőfejtegetéseibőliskiderül–
ahelyzetradikálisstátusalakítási3 lépéseknélkülalighafogmegváltozni.aszaknyelvek
jelenlegiproblémáiugyanisamindenkoriszlováknyelv-ésoktatáspolitikánaka(rom-
lott)gyümölcsei,ígyahelyzetradikálisjavításaisnyelv-ésoktatáspolitikaiváltozásokat
igényel.aproblémakörfontosságárautal,hogyaszerzőháromtanulmánytisszentela
szaknyelvek,aszaknyelviterminológiakérdéseinek.4

a társadalmi szintű nyelvi problémákmásodik nagy csoportjába az anyanye lv i
neve lésse l kapcsolatoskérdések–„vétségekéskétségek”–tartoznak(vö.jakab
1987).mindenkitudja,hogyrégiónkbanalegtöbbkisebbségietnikumfennmaradása
elképzelhetetlen anyanyelvének fennmaradása nélkül (a romák a kivétel), amagyar
tanításinyelvűiskolákbanfolyóanyanyelvinevelésbotrányosállapotávalmégisaligfog-
lalkoznakazilletékesek.Pedigtalánezazaterület,amelyalegkevésbévankiszolgál-
tatvaazállamhatalomnak,mivelazanyanyelvineveléstartalmiésmódszertanikérdé-

4 lanstyák István
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2. akorpuszalakításanyelvalakításnakazaválfaja,amelyanyelvállományárairányul:ennek
legfontosabbterületeaszókincsbővítés,azújszavak,szakkifejezésekstb.létrehozása.

3. astátusalakításanyelvalakításnakazaválfaja,amelyanyelvhasználatkontextusára irá-
nyul: ide tartoznakazokanyelvpolitikai lépések (pl. nyelvtörvényekelfogadása), amelyek
erősítikvagygyöngítikegyesnyelvek,nyelvváltozatokpozícióját.

4. aszaknyelviregiszterekfejlesztésénekszemantikaiéspragmatikaiösszefüggéseiszlovákiai
magyar viszonylatban (11–27. p.); Terminológiai problémák a szlovák–magyar, illetve
magyar–szlovákvonatkozásúszakszótárakbanésszakkifejezés-gyűjteményekben(29–70.
p.);ahangzóbeszédsajátosságai(193–211.p.);amagyarmintkisebbséginyelvhasznála-
tánakgyakorlataahivatalosérintkezésben(71–91.p.).



seibeaszlovákhatóságoktudtommalnemnagyonavatkoznakbele.máskérdésper-
sze,hogyazanyanyelvmegmaradásábanazanyanyelvineveléscsakegy,nemisannyi-
ralényegestényező.azanyanyelvinevelésselakötetkétírásafoglalkozik.5

aharmadiknagyproblémakörtamásodnye lvokta tássa l kapcsolatosproblé-
mákalkotják.azelőzőhöz,azanyanyelvineveléshezhasonlóan,ezaproblémavalami-
lyen módon és mértékben minden szlovákiai magyart érint, attól függetlenül, hogy
magyarvagyszlováktanításinyelvűiskolábajárnak-e,beleértveazokatis,akik(egyik)
anyanyelvükkéntsajátítjákelaszlovákot.aszerzőamagyartanításinyelvűiskolákban
folyószlovákoktatásproblémáivalfoglalkozik,defontosmegjegyezni,hogyanemanya-
nyelvüköntanulószlovákiaimagyargyermekeknyelvelsajátításiproblémáitisérdemes
lenne behatóan vizsgálni. a másodnyelvoktatásnak a szerző egyetlen írást szentelt
kötetében.6

anegyediknagyobbtémakörbeahe l yes í rás problémáitlehetsorolni:ezekugyan
sokkalkevésbéhúsbavágóak,mintaszaknyelvek,azanyanyelvinevelésvagyamásod-
nyelvoktatás problémái, ugyanakkor szintén viszonylag sok embert érintenek, ezért
mindenképpen érdemes velük foglalkozni.megoldásuk részben a szlovákiaimagyar
iskolákbanfolyóanyanyelvineveléshatáskörébetartozik, részbenviszontközmagyar
korpuszalakításifeladat.Ennekatémakörnekkétírástszenteltaszerző.7

amisadkatalináltaltárgyaltötödiktémakörbizonyosszempontból„kakukktojás”,
más szempontból azonban szervesen illeszkedik a kötetbe: a kötet egyik írása a
magyar min t  idegen  nye lv oktatásánakgyakorlatikérdéseittaglalja.8 Ezatéma-
körszigorúannemtartozikdolgozatomtárgyához,hiszenamagyarmintidegennyelv
oktatásánakproblémáiközvetlenülnemaszlovákiaimagyarbeszélőközösségproblé-
mái,ugyanakkorazilyenjellegűkutatásokigenishasznosíthatókaszlovákiaimagyar
beszélőközösségszámárais.nincsugyaniséleshatára„vérbeli”etnikaiszlovákokés
anyelvcsereállapotábanlévőmagyarokközt,akiknekaszámárahasznosvolnanyelvi
rehabilitációs programokat kidolgozni, ezek pedig nemnélkülözhetik amagyarmint
idegennyelvoktatásánaktanulságait.

misadkatalinkönyvénekutolsófejezeteeltérazösszestöbbitőlabban,hogynem
nyelviproblémákkalfoglalkozik,hanemazokatanye lv i  i rodákat mutatjabe,ame-
lyek2001-benamagyarTudományosakadémiatámogatásávaléppazértjötteklétre
szlovákiában,akárpátalján,Erdélybenés–felemásmódon–avajdaságbanis,hogy
anyelvalakításkülönféleeszközeinekalkalmazásával,illetveazaztmegalapozónyel-
vészetikutatásokkalésnyelviadatbázis-építésselhozzájáruljanakahatárontúlimagyar
beszélőközösségek nyelvi problémáinakmegoldásához. a szlovákiai irodadunaszer-
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5. az anyanyelvi nevelés problémái a szlovákiaimagyar tannyelvű oktatási intézményekben
(139–158.p.);ahangzóbeszédsajátosságai.mutatványokaSzép magyar beszéd verseny
hangzási–nyelvijellegzetességeiből(193–211.p.).

6. aszlováknyelvoktatásánakhelyzeteaszlovákiaimagyartannyelvűoktatási intézmények-
ben(159–175.p.).

7. standardtól eltérő helyesírási formák a szlovákiai magyar nyelvű sajtóban (93–117. p.);
nagybetűsítésekaszlovákiaimagyarírásgyakorlatban(119–138.p.).

8. a magyar mint idegen nyelv/hungarológia oktatásának gyakorlati kérdései a pozsonyi
comeniusEgyetemen(177–192.p.).



dahelyenműködikGrammanyelvi Irodanéven, a kárpátalji beregszászbanHodinka
antalIntézetnéven,azerdélyikolozsváronéssepsiszentgyörgyönszabóT.attilanyelvi
Intézetnéven;avajdaságbanazmTaáltaltámogatotthelybelimunkatársakmásintéz-
mények kötelékében végeznek a nyelvi irodákéhoz hasonló nyelvalakító, kutató és
adatbázis-építőtevékenységet.Ezekhezazirodákhozcsatlakozott2007-benahárom
ún. kisrégió–Horvátország, a szlovéniaimuravidékésazausztriaiőrvidék–közös
nyelvi irodája,azImresamuIntézet.EzekazirodákalkotjákaTerminimagyarnyelvi
kutatóhálózatot,melyetszoroskötelékfűzazmTanyelvtudományiIntézetéhez.9

dolgozatomérdemi részébenegy-egy fejezetbenáttekintema föntebbemlítettöt
témakörközülazelsőhármat,ismertetvemisadkatalinfontosabbmegállapításaités
hozzáfűzvesajátészrevételeimet,ill.azelmúltnegyedszázadbanfolytatottkutatásaim
idevágóeredményeit,tanulságait.

aszlovákiaimagyarszaknyelvekproblémái

aszaknyelvekjelentőségétanyelvváltozatokonbelülnemlehettúlbecsülni;jólmutat
erreazamisadkatalináltalisidézettadat,melyszerintaszaknyelviszókincsalkotja
amagyarszókészletnagyobb részét, segyesszámításokszerintamodern társadal-
makban az írásbeliség nagyobb része épp szaknyelvi közleményekből áll (11. p.). a
kisebbségikétnyelvűségkörülményeiköztaszaknyelvekanyanyelviművelésérecsak
korlátozottanvanlehetőség,mivelaszaktudományokésszakmákművelésénekfóru-
maijavarésztállamnyelvűek.különösenigazezatudományoskutatásraésafelsőok-
tatásra, amelyek a szaknyelvek művelésének legfőbb színterei, ezekben ugyanis a
kisebbséginyelvekjelenléteköztudomásúanminimális.nemsokkaljobbahelyzetazo-
konaszínterekensem,amelyekenaszaknyelvekneknemannyiraaművelésefolyik,
haneminkábbahasználata(ahasználatperszebizonyosértelembennagyonis„műve-
lés”):alegtöbbmunkahelyen–legyenszóakárállami,akármagánkezekbenlévőintéz-
ményről,szervezetről,vállalkozásról–azírásbelinyelvhasználatállamnyelvű,akisebb-
ségi nyelv legfeljebb szóbeli változataiban jelenikmeg, ahol használatát nem tiltják
vagynemkorlátozzák(merterreisvannakpéldákszlovákiaimagyarviszonylatbanis).

a szlovákiai magyar beszélőközösségben a szaknyelvek anyanyelvű művelésére
szintecsaknéhánytársadalomtudományesetébenvanlehetőségamagyarnyelvű,ill.
amagyarnyelvet(is)használófelsőoktatásiintézményekben,tanszékeken,valaminta
kisebbségi tudományosműhelyekben. a szaknyelvek anyanyelvű használatának leg-
fontosabbszíntereamagyartanításinyelvűalap-ésközépiskola,továbbá–korlátozott
mértékben – a legalsó szintű közigazgatás; ezenkívül megjelenik amagyar nyelv a
kereskedelembenésaszolgáltatásokbanis,bárkorántsemolyanmértékben,ahogyan
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9. azegyesirodákra,ill.akutatóhálózatral.csernicskóésmtsai2005,kolláthésmtsai2005,
ill. az egyes irodák honlapjait: www.lett.ubbcluj.ro/~tjuhasz/sztanyi/index.html (szabó T.
attila nyelvi Intézet), www.gramma.sk (Gramma nyelvi Iroda), www.kmf.uz.ua/egysegek/
kutatomuhelyek/magyarsagkutato/index.html (Hodinka antal Intézet), www.isnyi.org (Imre
samu nyelvi Intézet), www.mtt.org.yu/vak/kutatasok (magyarságkutató Tudományos
Társaság),www.korpusz.org.yu(vajdaságimagyarnyelvikorpusz).



nyelvi problémák a szlovákiai magyar beszélőközösségben 7

ezlehetségeséskívánatosvolna.azemlítettnyelvhasználatiszínterekenadologter-
mészetébőlfakadóanaszaknyelveknekcsakaközépső,ill.alsórétegehasználatos,az
isinkábbszóbeli,mintírásbeliformájában,ennélfogvapedigsokszorinkábbinformá-
lis,mintformálisstílusváltozatokbanjelenikmeg.10

misadkatalinaszaknyelveknek,ill.aszakterminológiánakaközépsőszintjévelfog-
lalkozik:egyikírásában(11–27.p.)olyanélelmiszer-ipariszakkifejezéseketéstermék-
megnevezéseketvizsgál,amelyekamagyarlaktatelepülésekenműködőhiper-ésszu-
permarketek,ill.kisebbélelmiszerüzletekkétnyelvű(szlovák–magyar)termékkatalógu-
saiból, ill. szórólapjairól származnak, vagyis a laikus vásárlóközönség tájékoztatását
szolgálják;egymásikírásában(71–91.p.)adunaszerdahelyivárosihivatalbanfelgyűj-
töttszlováknyelvűhivataliszövegekmagyarfordításávalfoglalkozik,vagyisismétolyan
szövegekkel,amelyeketa„szakember”alaikusokszámárakészítettel;aharmadikide-
vágóírásában(29–70.p.)szlovák–magyar,ill.magyar–szlovákszakszótárakésszak-
kifejezés-gyűjteményekszókincsétvizsgálja,amelyszakemberektőlszármazik,éscélja
részbenaszakemberek,részbenalaikusszótárhasználóktájékoztatása.

amint tudjuk, a szaknyelvek anyanyelvű művelésének és használatának korláto-
zottságamiattaszaknyelvekterületénerőteljesenjelentkezikanye lv i h iány (afoga-
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10. 1.aszaknyelvek fe lső  ré tegén azadottszakterülettel legmagasabbszinten foglalkozó
szakemberekegymásköztikommunikációjábanmegjelenőszaknyelveketlehetérteni,azo-
két, akiknek a tevékenysége nem egyszerűen a szakmaművelésére, hanem új szakmai
ismeretekszerzésére–ésettőlelválaszthatatlanulaszakterminológiabővítésére,fejleszté-
sére–irányul;alapvetőenatudományosésmásszakmaijellegűpublikációknyelvérőlvan
ittszó,ill.atudományoskonferenciák,szakmairendezvényekbeszéltnyelvimegnyilatkozá-
sairól. az ilyen szintű szaknyelvet használó kommunikációt fe lső  sz in tű  szaknye lv i
kommunikác iónak nevezhetjük.–2.aszaknyelvekközépső  ré tegét azadottszak-
terület szakembereinek szakmai kommunikációjában használt szaknyelvek, azaz pl. két
földrajzszakostanár,kétüzemmérnök,kétönkormányzatitisztviselővagyakárkétvízveze-
ték-szerelőegymássalvalószakmaikommunikációjasoránhasználtszaknyelvképezi,figye-
lembevéveperszeazírottésabeszéltnyelvformalitásszerintirétegződésébőladódósajá-
tosságokat.Eszaknyelviszintenzajlikaközépsz in tű  szaknye lv i  kommunikác ió .–
3.aszaknyelveka lsó  ré tegében helyezkednekelaszakemberekéslaikusokkommuni-
kációjábanmegjelenőszaknyelvek;ilyenszaknyelvekvannakjelentanulásihelyzetben,pl.a
közoktatásbanvagya tudományos ismeretterjesztésben,aholaszakember–a tankönyv-
szerző,anépszerűsítőcikkírója–szólalaikusokhoz–adiákokhoz,alaikusolvasókhoz–,
ésszakmaiismereteketközölvelük.Hasonlóahelyzetazállamigazgatásbanésaközigaz-
gatásban, amikor az államhatalom vagy az önkormányzatmint „szakember” laikusokkal,
vagyisazügyfelekkelkommunikál,továbbáakereskedelmiésaszolgáltatóiszférában,ahol
aszakember(többnyireközvetítőksegítségével)tájékoztatástnyújtazáltalaeladásrakínált
termékekrőlvagyszolgáltatásokrólalaikusok–avevők,azügyfelek–számára.Eztnevez-
zükteháta lsó  sz in tű  szaknye lv i  kommunikác iónak .–4.Ezenkívülmegkülönböz-
tethetjükaszaknyelveknekegymégalacsonyabb, lega lsó  ré tegét is,amelyalaikusok
egymás közti szakmai kommunikációját jellemzi, amikor pl. egy hobbikertész elmondja a
másiknak,hogyanmetsziaszőlőt,egynemautószerelőegymásiknak,mivoltabajaagép-
kocsijának, egy gimnazista egy másiknak mesél egy olyan szakterületről, amely nagyon
érdekli stb. Ilyenkor lega lsó  sz in tű  szaknye lv i  kommunikác ió folyik. Természe-
tesenazemlítetteknemértékkategóriák,mégcsaknemisigényszinteketjeleznek,hiszena
legalsószintűszaknyelvikommunikációislehetamagaszintjén„igényes”.



lomral.lanstyák2000,176–184.p.,2002a,2002b,89.p.;l.méglanstyák2010b,
36–39.p.),ezpedigtágteretengedatöbbséginyelvhatásánaknemcsakaszűkenvett
szókincsben,hanemamondatfűzésbenésaszövegtanijellemzőkben,továbbáazírott
nyelvesetébenkisebbmértékbenahelyesírásbanis.mivelhasonlóahelyzetakárpát-
medencetöbbikisebbségimagyarbeszélőközösségében, fennállaszaknyelvekszét-
fejlődésénekveszélye,ahogyarramisadkatalintöbbhelyenisfigyelmeztet(11–12.,
14.,29.p.).

akülönszlovákiai,erdélyi,kárpátaljai,vajdaságistb.magyarszaknyelvekkialakulásával
amagyarországhatárainkívülélőmagyarbeszélőközösségekszámárakörülményeseb-
bé válna az anyaországgal való kapcsolattartás: megnehezítené a kisebbségben élő
magyarszakemberekkommunikációjátmagyarországikollégáikkal,akisebbségimagyar
fiatalokmagyarországitovábbtanulását,amagyarországitan-ésszakkönyvekhasznála-
tátstb.(11–12.p.)

szembenamindennapibeszéltnyelvvelvagyaszépirodalomnyelvével,aholanyelvi
variabilitásnem zavaró, sőt sokkal inkábbkívánatos,mivel lehetővé teszi a beszélő
szándékánakfinomabbkifejezését,identitásának„elegáns”jelzését,aszínesebb,vál-
tozatosabb, hatásosabb fogalmazásmódot, a szaknyelvekben a variabilitás ellene
megyazegyértelműségalapvetőkövetelményének,ésezértmásnyelvváltozatokhoz
képestjóvalszűkebbkörbenérvényesül.

mivelaszlovákiaimagyarszaknyelviszövegektetemesrészeszlovákbólvalófordítás,
aszlovákiai(ésmáskisebbségimagyar)szaknyelvekvizsgálatavalójábanafordítástu-
dományilletékességikörébeistartozik,pontosabbanafordítástudományésakontak-
tológiahatárterületénhelyezkedikel,ugyanakkorigazánmeggyőzőeredményekvéle-
ményemszerintcsakakkorszülethetnek,haezekavizsgálatoktársasnyelvészeti,azaz
szociolingvisztikaiszemléletűek.ígypéldáulaszerzőáltalvizsgálttermékkatalógusok-
ban és szórólapokon megjelenő magyar nyelvű terméknevek, a dunaszerdahelyi
magyarnyelvűhivataliszövegekbentalálhatósajátoskifejezésekvagyakétnyelvűszó-
tárakban talált nemstandard magyar szavak és kifejezések értékelésekor többféle
szempontúelemzésreisszükségvan:

1.kontakto lóg ia i  szempontbó l akérdésaz,milyenkapcsolatvana forrás-
nyelviszlovákszakkifejezéséscélnyelvimagyarmegfelelőjeközött,azazmilyenmódon
nyilvánulmeg(hamegnyilvánul)amagyarmegfelelőlétrehozásábanakontaktushatás.
aszerzőlegtöbbszörakülönfélekölcsönszótípusokbasoroljaalétrejövőkifejezéseket,
ugyanakkorhangsúlyoznikell,hogykölcsönzésrőlcsakolyankorbeszélhetünk,haacél-
nyelviformátnemafordítóalkotta,hanemazmáreleveélaszlovákiaimagyarbeszé-
lőközösségbenvagyannakvalamelyrészében;ellenkezőesetbencsakinterferenciáról
vagykontaktushatásrólbeszélhetünk;igaz,ennekformáimegfelelnekakölcsönszavak
egyes típusainak (aminemmeglepő,hiszenakölcsönszavakmegjelenéseakontak-
tushatástársadalmiszintű,hosszabbtávúnyelvikövetkezménye).

2.Ford í táse lmélet i  szempontbó l azegyiklegizgalmasabbkérdésaz,hogya
fordító (aki maga rendszerint nem szakembere az adott szakterületnek, és nem is
ismeriaközmagyarszakterminológiát)milyenfordításistratégiákatalkalmazafelme-
rülőnyelviproblémákmegoldására.akülönféle „fordítási inadekvátságok”különféle
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11. Ezegyébkéntaszlovákeredetireisvonatkozik.

fordításistratégiákalkalmazásánakakövetkezményei.Ezekastratégiákmindlegitim-
nekmondhatók,méghaalkalmazásukolykorolyanfordításhozvezetis,amelyazadott
kontextusbanvalamilyenszempontból,bizonyosnyelviideológiákfényébennemaleg-
megfelelőbb.

3.annakmegítélésében,hogyegy-egyfordításimegoldásmennyiremegfelelő,nem
tekinthetünkelakontextustól–ésittjönbeaképbeatá rsasnye lvészet i  szem-
pont .azélelmiszer-iparitermékekmegnevezésénekfordításaesetében,amelyekegy
áruházvagyélelmiszerüzletreklámújságábanvagyszórólapjánjelennekmeg,acéla
vásárlóktájékoztatása(acímzettektehátnemélelmiszer-ipariszakemberek),vagyisa
föntebbemlítettekközülközépsőszintűszaknyelvikommunikációról vanszó,sőtha
úgyvesszük,hogyafordítókommunikálavásárlókkal,akkorakáralsószintűszaknyelvi
kommunikációrólisbeszélhetünk,tekintve,hogyafordítóislaikus.azolvasótájékoz-
tatását ráadásul a legtöbb esetbena terméket ábrázoló fénykép is segíti; ezenkívül
figyelembe kell venni, hogy az olvasóközönség nagy része kétnyelvű, vagyis az első
helyenszereplőszlovákmegnevezést isérti;amagyar fordításnaknemannyira tájé-
koztató,haneminkábbszimbolikusfunkciójavan.Ilyenkörülményekköztnembiztos,
hogyannyira lényeges,hogyafordítóapontosközmagyarszaknyelviterminusthasz-
nálja, sőt (figyelembevéveegyesszaknyelvi terminusokbonyolultságát,nehézkessé-
gét,mesterkéltségét)ezmégkontraproduktívislehet.11 nembiztospéldául,hogyprob-
lémát jelent a reménybeli vásárlónak, haachlieb tmavý krájaný (magyarulszeletelt
barna kenyér)terméknévmagyarmegfelelőjekéntcsakennyittüntetfelafordító:barna
kenyér (21.p.),főleghaafényképenlátszik,hogyakenyérszeletelt,ésazolvasóknagy
részeamúgyisértiakrájaný szót.

annakmegítélésében,hogyegy-egy fordításistratégiaalkalmazásaazadotthely-
zetbenmennyireindokolt,figyelembekellvennikülönfélegyakorlatiszempontokatis,
pl.kiafordító,mennyiidejevanafordításelkészítésére,milyensegédeszközökkelren-
delkezik,azadottfelületenmennyiszabadhelyállrendelkezésreamagyarfordításszá-
márastb.nemmindegy,hogymilyenáron(aszónaknemcsakpénzügyiértelmében)
lehetelkészíteniaterminológiailagpontosésazadottszakterületszempontjábóladek-
vát fordítást, amely az esetek többségében nem is nagyon szolgál információforrás-
ként,inkábbszimbolikusjelentőségevan.

a szerző megfigyelte többek között, hogy „egy-egy szlovák terméknévnek többféle
magyarországimegfelelőjelétezik:aszlovákčerstvé maslo megnevezésnekpéldáula
magyarországikereskedelmiforgalombanateavaj, csemegevaj vagymárkázott vaj felel
meg”(22.p.),ugyanakkorazáltalavizsgáltforrásokban„szintekivételnélkülaszlovák
megnevezésszószerintifordítása,afriss vaj szerepel,elvétvetalálkoznicsakateavaj
műszóval,amásikkétkifejezésegyetlenszlovákiaimagyarárukatalógusbansemsze-
repel”.Fölmerülakérdés,hogyezbaj-e.nyilvánbaj,habajnaktekintjükazt,hogya
szlovákiai magyar vásárló nem tanulja meg a magyarországi terminusokat (kérdés,
hasznát veszi-e ezeknek olyan mértékben, hogy nem ismeretük gondot okozhatna
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12. misadkatalinszemélyesközléseszerint„azélelmiszerekrevonatkozó,uniósnormákat is
figyelembevevőmagyarélelmiszerkönyvszerintnincstartalmikülönbséga3megnevezés
között,deenneksokszoramagyarországimagyaroksincsenektudatában”.

13. ritkábbanelőfordulazis–nyilvánamikoraszótárírónincsrésen–,hogyaszótárbanidegen
szójelenikmegolyanszakkifejezésben,amelyaközmagyarbannemhasználatosidegenszó:
populációsűrűség – hustota populácie,standardmagyarmegfelelője:népsűrűség (53.p.).

14. a közvetlen kölcsönszavak ún. közvetlen kontaktushatás révén jönnek létre úgy, hogy az
átadónyelvbőlalapvetőenátadónyelvihangalakbanjönnekátaszavakazátvevőnyelvbe.
Ilyenpl.aszlovákiaimagyarnyelvváltozatokbanahorcsica, hranolki, párki, vlecska stb.Ezzel
szembenállnakaközvetettkölcsönszavak,amelyekún.közvetettkontaktushatásrévénjön-
neklétre;ilyenkorazátadónyelvielemekátvevőnyelvielemekkelhelyettesítődnek:ígyjön-
neklétretöbbekközöttatükörszókéstükörkifejezések,pl.aszlovákiaimagyarbanazalap-
iskola (vö.szlk.základná škola),azanyasági szabadság (vö.szlk.materská dovolenka),a
fizetetlen szabadság (vö.neplatená dovolenka)stb.

neki),ugyanakkorhaemegnevezésekköztnincstartalmikülönbség,12 akkoregyálta-
lánnembaj,hogynemháromkifejezésközülválasztafordító(milyenalapon?),sőta
szaknyelvekegyértelműségeszempontjábólmégazisinkábbelőnyös,haafordításban
friss vaj szerepel,mertazolvasóezttudjalegkönnyebbenaszlovákčerstvé maslo kife-
jezésselazonosítani.

a szótárak vizsgálatának egyik legérdekesebb tanulsága, hogy „az idegen eredetű
szlovákkifejezésmelléabbanazesetbenismagyarmegfelelőkerül,amikoramagyaror-
szágiszaknyelvszinténazidegeneredetűmegnevezéstrészesítielőnyben”(40.p.).Erre
a jelenségre többszótárból ishozpéldákata szerző,pl.dogma – hittétel, astandard
magyarban:hittétel, dogma; modelovanie – mintázás, astandardmagyarban:modellezés
(40.p.); deformácia – torzulás,astandardmagyarban:deformáció, torzulás; disk – tár-
csa, lemez, a standardmagyarban: tárcsa, lemez, diszk (45.p.).Eza tendenciaazért
figyelemreméltó,mertélesenszembemegyanyelvigazdaságosságkövetelményeivel.a
kétnyelvűbeszélősokkalkönnyebbenelőhívjaamindkétnyelvébenmeglévőszavakat,
kifejezéseket,ezekhasználatatehátkisebbmentáliserőfeszítéstigényel.13 aszótárak–
úgylátszik–azonvannak,hogymegnehezítsékaszótárhasználók,ill.nyelvhasználókdol-
gát,ésolyanlexémákhasználatárakényszerítsékőket,amelyekcsakazegyiknyelvükben
vannak meg. a szótáríróknak ez az eljárása azért is kontraproduktív, mert növeli a
magyarországiésszlovákiaimagyarnyelvváltozatokközöttitávolságot,vagyisa„szétfej-
lődést” támogatja, legalábbisaztabenyomástkelti,hogynagyobbatávolságatényle-
gesnél,aminyilvánvalóannemjóakisebbségibeszélőknek.Ezenkívül–ahogyaszerző
isészreveszi–szűkítiabeszélőkkifejezésilehetőségeit(58.p.).

Eztamagatartástnemlehetmássalmagyarázni,csakapuristaideológiaerőteljes
érvényesítésével.anyelvipurizmusazameggyőződés,hogyahagyományos,nemide-
generedetűszavakésmástípusúmorfémákeredendőenhelyesebbek,mintazidegen
eredetű szavak és más típusú morfémák; hasonlóképpen az idegen minta nélküli,
belsőkeletkezésűformákhelyesebbek,mintazok,amelyeketidegenmintáraalkottak.
Ennek ameggyőződésnek nincs tudományos alapja (l. lanstyák 2007b, 179–180.,
184–190.p.;vö.méglanstyák2009b,31.p.).

érdekes,hogyapurizmusinkábbcsakaközvetlenkölcsönszavak14 esetébenérvé-
nyesül,nyilvánazért,mertazún.„idegenszavak”,amelyekellenazanyanyelvinevelés
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ésanyelvművelésgyakranfolytatirtóhadjáratokat,közvetlenkölcsönszavak.aközve-
tettkontaktushatásraminthanemvolnánakannyiraérzékenyekaszótárakösszeállítói,
ahogyeztaz ilyenpéldákból látjuk:pl.: filozofia marxizmu – marxizmus filozófiája, a
standardmagyarban:marxista filozófia; biológia buniek – sejtek biológiája, astandard
magyarban:sejtbiológia (40.p.);sejt magja – jadro bunky,standardmagyarmegfele-
lője:sejtmag (53.p.).

Ezazeljárásösszhangbanvanakétnyelvűnyelvváltozatokbanérvényesülőszétta-
goló(analitizáló)tendenciával:általánosmegfigyelés,hogyakétnyelvűemberek–ami-
kor választási lehetőségük van – a széttagoló (analitikus) szerkezeteket előnyben
részesítik a tömörítő (szintetikus) szerkezetekkel szemben (Győri-nagy 1988, 7. p.;
lanstyák2002,89–91.p.).aszéttagolószerkezetekkedvelésénekegyikmozgatóru-
gója a kétnyelvűbeszélőkre jellemzőnagyobb fokúnyelvi bizonytalanság; széttagoló
szerkezetekhasználataesetébenugyanisáltalábankisebbatévedésveszélye.anyelv
lexikális síkjához tartozó tömörítő szerkezetek egyedibbek, „kiszámíthatatlanabbak”,
nehezebben megjósolhatóak, mint a nyelv grammatikai síkjához tartozó analitikus
szerkezetek,amelyeka tévedéskockázatanélkül létrehozhatók jól ismert szabályok
alkalmazásával.aztaszótpéldául,hogynőnap,abeszélőnekkülönmegkelltanulnia,
mertnemevidens,hogyazadottfogalmatéppegyilyentípusúösszetételfejeziki;ezzel
szembenanők napja szerkezetetkönnyenlétrehozzamindenanyanyelvibeszélő,nem
kellhozzátudnia,hogyannevezikmagyarországonaztanapot,amikoraférfiakkülön-
féleszokatlanságokelkövetésévelenyhítenekahölgyekkelszembenirossz lelkiisme-
retükön.

a széttagolómegfelelők előnyben részesítése nemcsak a kétnyelvűekre jellemző
széttagolótendenciávalvanösszhangban,hanemafordításokrajellemzőexplicitáció
jelenségévelisrokonítható(errel.lanstyák2003,61–62.p.,vö.még2004,19.p.).
„azexp l i c i tác ió olyanfordításiművelet,amelyneksoránafordítónyíltabban,világo-
sabban,esetlegtöbbszóvalfejezkivalamitacélnyelviszövegben,mintahogyaztafor-
rásnyelviszövegszerzőjetette.”(klaudy2005,163.p.; l.mégklaudy1999,151.p.;
1999/2007).Explicitálástörténikpl.akkor,amikorafordítóazAdy költészete szókap-
csolatotígyfordítjaszlovákra:Básnická tvorba Endreho Adyho;másjellegűexplicitáció
ugyan,deszinténexplicitáció,haamagyarnőnap szótamedzinárodný deň žien kife-
jezésseladjukvissza(annakellenére,hogynincslehetőségünkarra,hogynelegyünk
explicitebbekazeredetinél).

vanolyanszójegyzékis,amelybenazexplicitációellentétére,azimp l i c i tác ió ra is
találunkpéldát.azimplicitációolyanfordításiművelet,melyneksoránafordítóakon-
textusratámaszkodvaacélnyelvbenimplicittéteszolyasmit,amiaforrásnyelvbenexp-
licitebbmódonvankifejezve,pl.haafordítóamagyaraz öcsém három évvel fiatalabb
nálam kifejezéstígyadjavisszaszlovákul:môj brat je o tri roky mladší ako ja,mivela
brat szóebbenakontextusbancsakis fiatalabb testvért jelenthet, ígyamladší jelző
elhagyható(azöcs szótárimegfelelőjemladší brat lenne).amintapéldábólislátjuk,az
implicitációt sokszor a nyelvek közötti strukturális különbségek indokolják. rend-
szeresen implicitálunkpéldáulolyankor,amikor indeoeurópainyelvbőlmagyarravaló
fordítássoránelhagyjukanemrevalóutalást,pl.szl.bola som tam → m.ott voltam.
(azimplicitációral.klaudy2004/2007;vö.mégklaudy2005,174–176.p.éspassim.)
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amisadkatalináltalelemzettkétnyelvűszójegyzékbeneza jelenségúgy jelenik
meg,hogyajegyzékneka„magyarszóanyagaaszlovákmegnevezésekkelösszevetve
sokkaláltalánosabb,kevésbépontos,sesetenkéntjóvalkevesebbinformációttartal-
maz”,pl.:kolóniák – bunkové kolónie,standardmagyarmegfelelő:sejttársulás. azimp-
licitációalkalmazásátittnemakétnyelvközöttistrukturáliskülönbségekmagyarázzák,
hanemvalószínűlegaszótárszerzőineknyelvtudásbelihiányosságairamennekvissza.
(akétnyelvűnyelvhasználatrajellemzőegyszerűsítésésazimplicitációösszefüggésére
l.lanstyák2003,59–61.p.;vö.méglanstyák2004,19.p.)

Egytovábbieljárás,melybenaszótáríróknyelvtudásbelihiányosságaiérhetőktet-
ten,akörülírásokalkalmazásaterminustechnicusokhelyett,pl.kafiléria – állati fehér-
je tartalmú takarmányokat előállító vállalat, standard megfelelő: fehérjefeldolgozó,
fehérjefeldolgozó vállalat. az ilyenmegoldások alkalmazása azért figyelemreméltó,
mertakörülírástmintfordítóistratégiátmégafolyószövegekbeniskerülniszoktáka
fordítók:szótárbanvalóérvényesülésenagyonszokatlan.akörülírásokmint fordítási
stratégiaittkontraproduktív,aztabenyomástkelti,hogyamagyarnyelv„tökéletlen”,
ésemelletttermészetesenatöbbséginyelvi,rövidebbkifejezéshasználatáraösztönöz.

Előfordul,hogyaszótárakaszlovákszakszómagyarmegfelelőiközülcsakaközép-
ésalsószintűszaknyelvikommunikációbanelőfordulótadjákmeg,afelsőszintűtnem,
pl.akolok megfelelőjekéntazegyikszótárbancsakazokmánybélyeg szerepel,azille-
tékbélyeg hiányzikbelőle(46.p.).azilletékbélyegettapasztalatomszerintamagyaror-
szágilaikusbeszélőksemnagyonhasználják,bárpasszívanismerik;ezzelszembena
szlovákiaimagyarokaligtalálkoznakvele–ésnemisigenfognak,hamégaszótárak-
ba sekerül be.Eztmindenképpennegatívankell értékelni, hiszenhaa felső szintű
kommunikációrajellemzőszakszavaknemkerülnekbeaszótárakba,mégnehezebben
várható,hogybekerülnekakisebbségimagyarszaknyelvekbe.

azanyanyelvinevelésproblémái

azanyanyelvinevelésnek–amintaszerzőishangsúlyozza,samintírásomelejénmár
jeleztem is–kisebbségikörülményekköztkülönleges jelentőségevan:mivelagyer-
mekekanyanyelvekisebbvagynagyobbmértékbenveszélybenvan,aziskolánakfon-
tosfeladata,hogyegyrészt(létrehozzaés)erősítseadiákokpozitívviszonyulásátanya-
nyelvükhöz,másrészthozzájáruljonanyanyelvükmegerősödéséhez, kiteljesedéséhez
(vö.139–140.p.).sajnosaszlovákiaimagyariskolákban–ahogyezmisadkatalinfej-
tegetéseibőliskitűnik,bárőnemfogalmazilyenélesen–ehelyettagyermekekneka
ténylegesanyanyelvüktőlvalóelidegenítése,azanyanyelvtekintélyénekazaláásása,a
gyermekeknyelvérzékénekazelbizonytalanítása,nyelvi készségeik rombolása folyik,
miközbentermészetesenmindazok,akikebbenadicstelenmunkábanrésztvesznek
(oktatási„szakemberek”,tankönyvírók,tanítókéstanárokstb.),teljestudatlanságban
vannak tetteik következményei felől. Eljárásukramég sincsmentség, mert mamár
magyarnyelvenismindenkirendelkezéséreállaszükségesszakirodalom.

azanyanyelvinevelésilyenfélresiklásánakfőokátazokbananyelviideológiákban
láthatjuk,amelyekáthatjákazanyanyelvinevelést,ésamelyekvakkáteszikaszakem-
bereketavalódiproblémákiránt,miközbenálproblémákkalfolytatnakszélmalomhar-
cot (pl.„nyelvhelyességihibák”ellenharcolnak,amelyekvalójábananyelvnormális,
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nyelvi problémák a szlovákiai magyar beszélőközösségben 13

hibátlankifejezésieszközei, legalábbisanyelvhasználati színterekegy részén). Ilyen
ideológiaanyelvistandardizmus,anyelvihomogenizmus,anye lv i pur i zmus ,anyel-
viplatonizmusésanyelvikonzervativizmus.anyelvipurizmusrólmárföntebbvoltszó,
ittcsaksimonszabolcsegy írására(2007)utalnék,amelykifejezettenazanyanyelvi
nevelésbenérvényesülőpurizmusrólszól.anye lv i  s tandard i zmus mintáltalános
nyelvi ideológiaazahiedelem,hogyastandardnyelvváltozatértékesebb,magasabb
rendű,fejlettebb,jobb,sőtszebbatöbbinél.anyelvistandardizmusmintnyelvhelyes-
ségiideológiaazanyelvészetiszempontbólalaptalanvélekedés,hogyastandardnyel-
viformákeredendőenhelyesebbek,mintamásnyelvváltozatokhoztartozóformák.a
nye lv i  homogen izmus azameggyőződés,hogyanyelviésnyelvváltozatisokféle-
ségnegatívjelenség;ahomogenizmushíveiezértanyelviegységet,ill.egységesnyel-
vetszorgalmazzákanyelviváltozatosságrovására.anye lv i  p la ton i zmus azavéle-
kedés,hogyanyelvnekvanegyideálisformája,amelymintegyfüggetlenatényleges
diskurzusokbantalálhatónyelvialakulatoktól;aplatonizmusszerinttehátegy-egynyel-
vi forma helyessége független attól,mennyire elterjedt, és kik használják. a nye lv i
konzer vat i v i zmus azatévhit,hogyahagyományos,anyelvbenrégebbótameglé-
vőnyelviformákeredendőenhelyesebbek,mintazújabbanlétrejöttekvagybekerültek.

aszlovákiaimagyarokanyanyelveamagyarnyelvvalamelyszlovákiaibeszéltnyelvivál-
tozata.Ezazaz„édesanyanyelv”,amitagyermekekotthon,édesanyjuktólésmáscsa-
ládtagjaiktólaszeretetlégkörébensajátítanakel,ehhezkötődnekerősérzelmiszálak-
kal, amelyekre különösen nagy szükség van a kisebbségi kétnyelvűség körülményei
közt,aholcsakazerősérzelmikötődéstudjavalamelyestellensúlyozniatöbbséginyelv
nagyobbhasznosságát.az iskolaazonbanagyermekanyanyelvételutasítja,abenne
találhatójelenségekegyrészét„nyelvhelyességihiba”-kéntbélyegzimeg,másrészüket
„nyelvjárásiasság”-ként, egy további részüket „szlovakizmusok”-nak vagy egyenesen
„szlovákszavak”-naktituláljaésszinténhelytelennekítéli.misadkatalinerrőlegytan-
könyvtervezetelemzésekapcsáneztavéleménytfogalmazzameg:

[a]szerzőkastandardnyelvváltozattóleltérőegyébnyelvváltozatokat–köztükakisebb-
ségianyanyelvváltozatot–egyfajtaártalomkéntkezelik,amelytőlmegkellszabadítania
tanulókat[...].arranemisgondolnak,hogyazegyesnyelvváltozatoksajátosszerepköré-
nekkiszorításávalfokozzákatanulóknyelvibizonytalanságát,miközbenelhitetikvelük,
hogy nyelvhasználatuk területi variációja csupán periferikus – s ennek következtében
értéktelen–tartomány.(153–154.p.)

misadkatalinföntiszavaitegyolyanesetkapcsánfogalmaztameg,aholaszerzőkmég
ajelenségminősítésébenisalaposanmelléfogtak.aztállítottákugyanis,hogy„nyelv-
járásijelenség”az,„amikoracsallóközimagyaraztmondja,hogyElvágtam az ujjam. a
köznyelvben ez azt jelenti, hogy az ujjam le is esett a helyéről,mert ott ugyanezt a
Megvágtam az ujjam alakkal fejezzük ki” (153. p.). a tankönyvírók és nyelvművelők
által oly szívesen idézett értelmező kéziszótárban, annak második kiadásában, az
elvág szócikkbenazelsőjelentésegyikárnyalatakéntezazértelmezésszerepel:’erő-
senmegvágvmit,mélyenbelevág’,anélkülhogyezajelentésárnyalattáj vagynép vagy
akárbiz stílusértékkelvolnaellátva(aszótárpéldájaéppazelvágta az ujját).
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14 lanstyák István

Példánk arra is rámutat, hogy az anyanyelvi nevelés a használat kontextusából
kiszakítottnyelvielemeketminősít:haegyjelenséget„nyelvhelyességihibá”-nakbélye-
gez,akkorazadottjelenségetmindenütt:mindenbeszédhelyzetben,bármilyenbeszé-
lőszájából,az interakciócéljától függetlenülhelytelennek tartja.Pedigazanyanyelvi
nevelésnekabbólkellenekiindulnia,hogymindennyelviforma,amitanyanyelvibeszé-
lőkközösségiszintenhasználnak,valamilyenkontextusbanhelyes,helyénvaló.Pl.az
ún.suksükölővagynákolóigealakokhasználatatökéletesenhelyénvalóamindennapi
beszéltnyelvben,nyelvjárásivagykevésbéiskolázottköznyelvibeszélőkszájából,nem
normatívazonbanformálisbeszédhelyzetben.Hasonlóképpenapárki, hranolki, vlecs-
ka szlovákeredetűkölcsönszavakvagyatájszavakhasználataszinténteljesenhelyén-
valóamindennapibeszéltnyelvben,nyelvjárásibeszélőkszájából,bármagyar–magyar
kommunikációesetébennémizavartokozhatnakakommunikációban.

ahasználatkörülményeinekfigyelmenkívülhagyásáraegyolyanpéldaisszerepel
amisadkatalináltalvizsgálttankönyvtervezetben,amely–bevallom–mégszámom-
ra is meglepetés volt, pedig úgy gondoltam eddig, nincsenek illúzióim a szlovákiai
magyaranyanyelvinevelésselkapcsolatban.mégisvoltak.arraugyanisnemszámítot-
tam,hogymégaköszönésekkelkapcsolatbanisegysommás,abeszédhelyzetkülönb-
ségeit,abeszélőktársas jellemzőit teljesenmellőző„szabályt”kapnaka jobbsorsra
érdemesfiatalok:

sohanefelejtsükelanapszakosköszönéshezhozzátenniakívánok szót!Haelhagyjuk,
köszönésünkhányaveti, flegma,netánlenézőlehet;aViszontlátásra alakotnecsonkít-
suk!rövidítettformájamégbántóislehet!(152.p.)

arra,hogyanlehetadiákokatelidegeníteniasajátnyelvüktőlésdemotiválniőket,szo-
morúpélda,hogya tankönyvtervezet íróiaztkívánjákadiákoktól,hogyelrettentő (!)
példaként soroljanak fel „néhány sms-benhasználatos rövidítést” (153. p.). Pedig a
nyelvigazdaságosságérvényesülésérekeresvesemtalálhatnánkjobbpéldát,mintaz
sms-ekrövidítő-tömörítő,emellettsokszorjátékos(igaz,máskor–adologtermészeté-
bőlfakadóan–erőltetett)megoldásait.

azanyanyelvi„nevelés”amindennapokgyakorlatábansajnosnemállmegaminő-
sítgetésnél:anegatívanértékeltjelenségekhasználatáttiltjais,amagalegitimésille-
gitimeszközeivel15 szankcionálja, vagyismindentmegtesz annakérdekében, hogy a
gyermekekédesanyanyelvétlerombolja,sennekromjainegymásik,egyedülhelyesnek

15. legitim eszköz a rossz érdemjegy, illegitim például a kinevetés, kigúnyolás. megjegyzem
azonban,hogyazérdemjegyislehetillegitim,hapl.nemnyelvóránkapadiákrosszérdem-
jegyetnyelviokokból.Pl.azegyikgyermekemegyszertermészetismeretbőlírottdolgozatára
kapottrosszabbjegyetazért,mertacseppfolyósanyagokközt,amelyeketfelsorolt,amálna
isszerepelt.nyilvánvalóvolt,hogyüdítőitalragondolt,hiszenamálna szónakközhasznála-
túszlovákiaimagyarjelentéseaz’üdítőital’(sőtaszótebbenajelentésbenadunántúljelen-
tős részén, magyarországon is ismerik), ezért a válasz helytelenítése nem volt indokolt,
ellenkezőleg:nemminősíthetőmásnak,mintnyelvidiszkriminációnak,anyelviemberijogok
megsértésének. (a nyelvi emberi jogokra l. skutnabb-kangas–Phillipson szerk. 1994;
Phillipson–skutnabb-kangas1995/1997.)Fó
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nyelvi problémák a szlovákiai magyar beszélőközösségben 15

ésszépnekkikiáltott,agyermekekszámáramesterségesnyelvváltozatotépítsenfel,a
„köznyelvet” vagy standardot. csakhogy minden építménynek fontos, hogy szilárd
legyenazalapja.romosalaponnemlehetépítkezni.Ezértazilyen,ún.felcserélőanya-
nyelvinevelés(l.kontra2003)csakfelemásmódonérielcélját,astandardelsajátítá-
sát,haegyáltaláneléri.

milenneahelyesmagatartás?nagyonsoknyelviproblémátmeglehetszüntetniés
újak keletkezésének elejét lehet venni a tényleges anyanyelv, a m indennap i
beszé l t  nye lv  „becsü letének”  he l y reá l l í tásáva l .aziskolánaktudatosítania
kellene a diákokban, hogy a mindennapi beszélt nyelv az élő nyelvek legfontosabb
nyelvváltozata (miután tudatosítottabennük,hogy ilyennyelvváltozategyáltalán léte-
zik):ezazegyetlennyelviregiszter,amelyetminden egészségesbeszélőismerésrend-
szeresen használ. Ha egy közösségbenmegszűnik e regiszter átadása a következő
nemzedéknek,akkorazérintettnyelvazadottközösségbenmegszűnikélőnyelvlenni
(legföljebbolyanformábanélhettovább,mintannakidejénalatinamagaskultúravagy
azóhéberavallásnyelveként).éppenezértamindennapibeszéltnyelvnekkülönleges
védelemésmegbecsülésjár.Eztaregisztertpedigabeletartozóösszesjelenséggel
együttkellelfogadniéshelyesnektartani,beleértvea„nyelvhelyességihibá”-naktitu-
lált jelenségeket,anyelvjárásiasságokat,akontaktusjelenségeketésabeszéltnyelvi
„pongyolaságokat”is.azegyébnyelvváltozatok,pl.astandardvagyaszaknyelvekokta-
tásasoránnemszabadmegengedni,hogya tanulóbanazabenyomáskeletkezzen,
minthaaziskolábanamindennapibeszéltnyelv„feljavítása”vagyplánemásváltoza-
tokkaltörténő„helyettesítése”folyna,hanemúgykelltekinteni,hogyatanu lók kód -
kész le te ú jabb nye lvvá l tozatokka l gazdagsz ik .astandardésaszaknyelvek
elsajátításánakalapja, kiindulópontjaamindennapibeszélt nyelv,melyhezképesta
standard és a szaknyelvi regiszterek nem helyesebb, csupán más nyelvváltozatok.
Ezzelahozzáállássalváltoztathatóhozzáadóváa felcserélőkettősnyelvűségihelyzet,
ill.afelcserélőanyanyelvinevelés(l.lanstyák1998,41–47.p.;kontra2003;vö.még
Péntek1999,22.,67.,73.p.;domonkosi2009).

aközmagyarnyelvmegismerésefontosfeladat,denemszabadmegengedni,hogy
elsajátítása a hétköznapi beszélt nyelv rovására történjen. nem kell úgy viselkedni,
minthaagyermekekanyanyelveastandardlenne(mertatöbbségükénemaz),scsak
azebbentalálható„nyelvhelyességihibákat”,„nyelvjárásiasságokat”és„szlovakizmu-
sokat”kellenekigyomlálni.Elkelleneismerni,hogyagyermekekegynyelviszempont-
bólkifogástalan,értékesnyelvváltozatot,amindennapibeszéltnyelvethozzákazisko-
lába, melynek használata azonban szlovákia magyarlakta területeire korlátozódik.
mivelfontos,hogyaszlovákiaimagyarokazegészmagyarnyelvterületenszabadontud-
janakkommunikálni,nagygondotkellenefordítaniarra,hogyatanulókmegismerjék
azáltalukahétköznapiéletbenhasználtkontaktusjelenségek–mindenekelőtt több-
ségi nyelvi eredetű kölcsönszavak – közmagyar, ill. magyarországi megfelelőit is.
Tanulóinkatmindenképpenfölkellkészíteniarra,hogyhamagyarországonvagymás
határontúlirégióbanszeretnénektanulnivagymunkátvállalni,vagyakárcsakkirán-
dulni,nelegyenekkommunikációsnehézségeik.aszókincsnekeztarétegéttudatosan
kelltanítani(errel.lanstyák1994/1998;vö.mégPéntek1999,26–31.p.).16
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16 lanstyák István

aztmondanisemkell,hogyatanulókáltalhasználtformákatnemminthelytelene-
ketvagyalacsonyabbrendűeketkellszembeállítaniastandardformákkalminthelye-
sekkelvagyhelyesebbekkel,ellenkezőleg:ahelyitájnyelviformákatéskontaktusválto-
zatokat kell elsődlegesnek, az „édesanyanyelv” elengedhetetlen részének tekinteni,
melyekhezabeszélőaleginkábbkötődik,melyekalegszervesebbenhordozzáknyelvi
identitását(vö.csernicskószerk.2003,204.p.,csernicskó2004,32–33.p.;vö.még
Péntek–benő2003,19.,125.p.),samelyekkülönösjelentőségűekaszámára;astan-
dardformákatmintatágabbkörbenvalókommunikációtelősegítőhasznossegédesz-
közöketkellláttatni,amelyekalkalmasaklehetnekarrais,hogyatanulókegyetemes
magyarnemzetikötődését,identitásátiskifejezzék.

a szlovákiaimagyar anyanyelvi nevelésnek – ahogymisad katalin fejtegetéseiből is
kiderül–nemcsakaszemléletévelvanbaj,hanemazzalis,amitazoktatásiszakem-
berekésatankönyvírókbelevesznek,ill.amitnemvesznekbeleatananyagba.atan-
könyvektelevannakkorszerűtlen,életidegen,adiákokszámáraszükségtelennyelvta-
ni ismeretekkel,miközbenmagáról„a”nyelvről,annakműködéséről,különféleválto-
zatairólvalójábannagyonkevesettudnakmegadiákok(vö.sándor1995).amaiszlo-
vákiaimagyaranyanyelvinevelés tartalmáraésszemléletére tökéletesen ráilleneka
nevesnémetnyelvészésirodalomtudós,karlvosslertöbbmintszázévvelezelőtt(!!!)
elmondottszavai:

aszintaxisegyáltalánnemtekinthetőtudománynak,ugyanúgy,ahogyanamorfológiaés
afonetikasem.agrammatikaidiszciplínáknakezazösszességenemmás,mintegyvég-
telen temető, melyet a fáradhatatlan pozitivisták hoztak létre, ahol együttesen vagy
egyenkénta feliratokkalellátottésmegszámozottkriptákbanpompásannyugszanaka
nyelvnekkülönféledarabkái.kinemfuldokolnaennekapozitivistafilológiánakasírihan-
gulatában. (karl vossler: Positivismus und Idealismus in der sprachwissenshcaft.
Heidelberg,1904;idézimáté1997,164.p.)

vosslerkritikájaakorabeliújgrammatikusnyelvészekmunkásságárairányult,stermé-
szetesen nem értelmezhető úgy, minthamindenfajta leíró nyelvészet érdektelen és
hasznavehetetlenvolna.azazonban,amelyetmaaszlovákiaimagyariskolákbantaní-
tanak (már amikor nem irodalomórát vagy osztályfőnöki órát tartanak nyelvtanóra
helyett), kétségtelenül ilyen. Egyetérthetünk tehátmisadkatalinnal, amikor hangsú-
lyozzaanyelvtaniismeretekfontosságát–másszemléletiésmódszertanikeretben:

agrammatikatanításcéljasemmiképpensemazöncélúgrammatizálás,hanemafunk-
cionális szemléletű, nyelvhasználat-központú nyelvtani ismeretek elsajátítása és alkal-
mazásánakmegszilárdítása.agrammatikávalmetanyelvetistanítunk,nemlehetnélkü-
leanyelvhasználatrólbeszélni,helyesírásiésegyébnyelvészeti jellegűszabályszerűsé-
geketmegfogalmazni.anyelvtanalapozótárgyaszövegtan,astilisztika,anyelvtörténet
tanításáhozis.Grammatikanélküllehetetlenidegennyelvetoktatni,grammatikaiisme-
reteknélkülnemalakulkigondolkodásunkbananyelvrendszerszemlélete[...].(154.p.)

asikeresanyanyelvinevelésalapvetőeszközeajólmegírttankönyv(lenne).azeddigi
tankönyvek egyik problémája, amelyrőlmég nem esett szó, az, hogymagyarországiFó
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17. Ennekeredménye:„megtanuljákugyanazegyesparadigmákat(lásdigeragozás,névszóra-
gozás stb.), sőt bizonyos mondattípusokra vonatkozóan automatizálják is őket, önállóan
azonbannemképesekamegszerkesztésükre”(166.p.).

mintárakészültek,miközbenamagyarországimagyardiákokteljesenmásélethelyzet-
benvannak,mintaszlovákiaiésmáskisebbségimagyardiákok.akétnyelvűségihely-
zetből fakadóelőnyöketéshátrányokatkevésséveszik figyelembea tankönyvírók,a
kétnyelvűségnyelvikövetkezményeitkizárólagkedvezőtlenszínbentüntetikfel,tudato-
sanszembehelyezkedveamainyelvtudománynakimmárközhelyszámbamenőmegál-
lapításaival arról, hogy az idegen eredetű elemek nyelvi szempontból nem kevésbé
helyesek vagy értékesek, mint a belső keletkezésűek (erre a magatartásra l. pl.
csicsay–Gubík2004,47.p.).aproblémákatésamegoldásokategyarántjólösszefog-
laljákmisadkatalinírásánakösszegzőmegállapításai:

szlovákiábanakisebbségianyanyelvioktatásún.egytankönyvűoktatás,amelyrendsze-
rint hagyományos nyelvtanoktatást, purista nyelvszemléletet és tradicionálismódszert
feltételez. Eddigimagyartankönyveink amagyarországiaknak általában jóval gyengébb
utánzatai,amelyekkülönféle–innen-onnanösszeollózott–nyelviideológiákraésmíto-
szokraépülnek, s figyelmenkívül hagyjákazt a tényt, hogya kisebbségimagyar gyer-
mekek természetszerűleg olyan kétnyelvű beszédközösségben élnek, amelyben anya-
nyelvkéntegy,atöbbséginyelvhatásaalattállónyelvváltozatotsajátítanakel,samin-
dennapikommunikációsszituációkbanszintekizárólagosaneztishasználják.afentiek
ismeretében a szlovákiaimagyarnyelv-tankönyveknekmind tartalmukban és szerkeze-
tükben,mindmódszereikbenkülönbözniükkell(ene)amagyarországiegynyelvűdiákok
számára írt tankönyvektől, vagyis figyelembe kell(ene) venniük a kétnyelvű helyzetben
történőanyanyelvineveléssajátosságait.mindemelletttermészetesentudományoskuta-
tásokonalapulónyelvszemléletetkell(ene)követniük,elsődlegescélkéntpedigazadek-
vátnyelvikompetenciákfejlesztését,nempedigakülönfélenyelviideológiákésnyelvhe-
lyességibabonákterjesztésétkell(ene)kitűzniük.(154–155.p.)

aszlováknyelvoktatásánaknéhánykérdéséről

a szlovák nyelv oktatásának fő problémája „szerény eredményessége”, hogy misad
katalinvisszafogottmegfogalmazásátidézzem(159.p.).Ennekszámosokátfeltárjaa
szerző:utalpéldául„azeredményesnyelvoktatástelősegítőtechnikaifelszereltséghiá-
nyá”-ra, „a tankönyvekésegyébsegédeszközöknemmegfelelő színvonalá”-ra (160.
p.), ill. „túl igényes” vagy más esetekben éppenséggel „elavult” voltukra (169. p.),
„grammatika-központúságá”-ra (161. p.), ill. a kommunikatív megközelítés hiányára
(vö.165–166.p.)17,anyelvhelyességiszemléletérvényesülésére(l.163–164.p.),az
életszerűség hiányára (vö. 164–165. p.), kitér továbbá az olyan „oktatásszervezési
szempontok”-ra,mint amilyen pl. a „kommunikációs zavar intézményközi szinteken”
(172.p.),utal„azoktatásidokumentumokállapotá”-ra,jelezve,hogy„atanterv,atan-
anyagésa tankönyvnincsenekösszhangbanegymással” (172.p.);akorszerűmód-
szertaniútmutatók,segédkönyvekéskézikönyvekhiányára(172.p.).jómagamittcsu-
pánnéhány,különösenfontostényezőtrészleteznék,skiegészítenémezeksorátegy
olyannalis,amelynemjelenikmegaszerzőelemzésében.

nyelvi problémák a szlovákiai magyar beszélőközösségben 17
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18. aszlováknyelv-oktatás„írottnyelv-központúság”-ánakegyikeredményeazaszlovákságköré-
benisélőnyelvimítosz,hogynémely(iskolázott)magyarjobbanbeszéliaszlováknyelvet,
mintaszületettszlovákok.mivelaszlovákbeszélőktömegeiisastandardistaéshomoge-
nistanyelviideológiaszemüvegénkeresztülszemlélikanyelvhasználatot,amesterkélt,írott
nyelvi,azún.nyelvhelyességiszabályoknakelegettevőbeszédethelyesebbnek,jobbnaklát-
ják,mintaszlovákanyanyelvűbeszélőktermészetesbeszéltnyelvétamaga„nyelvhelyes-
ségihibáival”ésbeszéltnyelvijellegzetességeivel.

azegyikatankönyvekéletszerűtlensége:atankönyviszövegeksokszortávolállnak
a mai fiatalok gondolatvilágától, életszemléletétől, érdeklődésétől; a szövegekben
nemegyszerolyanszavak találhatók,melyeknekamagyarmegfelelői isadiákoknak
legföljebb a passzív szókincsében vannak benne. az egyik legvisszásabb jelenség,
amelyrekülönfölszeretnémhívniafigyelmet,az,amikoratankönyvszerzőknyilvánva-
lóanmagyarnemzetiségűésanyanyelvűszereplőketszlovákulbeszéltetnekegymás-
sal,pl.anyátagyermekével.azilyenpárbeszédekaztsugallják,hogy„normálisdolog”
az,hogykétmagyarembervalamilyenkényszerítőkülsőkörülményhiányábanisszlo-
vákulkommunikálegymással.Haezahelyzetagyermekszámára„nemnormális”(és
feltehetőleg a szlovákiaimagyar gyermekek többsége számára nem az), akkor vagy
elidegenedikaszövegtől,ill.magátólatankönyvtől,dehosszabbtávonmagátólameg-
tanulandónyelvtőlis,vagypedigelfogadjaatankönyváltalsugalltszemléletet,amely
anyelvcserefolyamatábanlévőközösségekenbelülérvényesülőnormáttekintiköve-
tendőmintának,ezzellélektanilagfelkészítveafiatalokatarra,hogyesetlegmajdfel-
nőttéválvaasajátcsaládjukbaneztamintátkövessék(ahogymegfigyeléseimszerint
ezttesziisegyébkéntegyretöbbszülőmanapság).

aföntebbemlítettkommunikatívmegközelítéshiányáhoztartozik,dekülönisérde-
mes kiemelni a beszélt nyelv elhanyagolását,melyrőlmisad katalin a következőket
állapítjameg:

Fontoslenne,hogyvégrebelássuk:abeszédősi,elsődlegesformájaanyelvnek,tágabb
értelmezésbenabeszédértéstisfelöleli[...].Ennekellenéreamagyartannyelvűoktatási
intézményekben folytatott szlováknyelv-oktatásban – kevés példától eltekintve – még
ma, a 21. században is alárendelt szerepet játszanak a szóbeli készségek, sokkal
nagyobbjelentőségettulajdonítunkaszlovákirodalomtörténetésahagyományos,leíró
szempontúnyelvtantanításának.(172.p.)

Tehátnemcsakazanyanyelvi nevelésben,hanemamásodnyelvoktatásban ishelyre
kelleneállítaniabeszéltnyelv„becsületét”.abeszéltnyelvanyelvlegtermészetesebb,
mindontogenetikailag,mindfilogenetikailagelsődlegeslétformája,amelyaz írásbeli-
ség hatalmas mértékű előretörésével sem veszített jelentőségéből. Ezért a másod-
nyelvoktatásbanalapvetőcélkellenelegyenabeszéltnyelvikészségekkialakítása.azt
mondanisemkell,hogyavalódi,ténylegesenhasználtbeszéltnyelvetkellenetanítani
amagasajátosbeszéltnyelvifordulataival,szlengszavaival,nempedigannakíztelen-
szagtalan,avalóságbanseholsemélőpárlatát.18

szinténfontostényezőjeaszlováknyelv-oktatássikertelenségénekaregionáliskü-
lönbségek figyelembevételének hiánya. köztudomású, hogy a szlovákiai magyarok

18 lanstyák István
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19. anyelvinacionalizmusazameggyőződés,melynekhíveiasajátetnikai(nemzeti)identitá-
sukhozkötődőnyelvetmásnyelvekföléhelyezik,azoknál jobbnak,szebbnek,értékesebb-
nektartják.

20. Hasonlóképpenadél-szlovákiaiszlovákokegyrészeszámárasemidegennyelvamagyar,
hanemmásodiknyelv, ill.–azegykori jugoszláviábólszármazó terminológiával–környe-
zetnyelv.amásodiknyelvolyan,nemanyanyelvkéntelsajátítottnyelv,amelyetszéleskörben
használnakazországonvagyrégiónbelülmintkommunikációseszközt.Ezzelszembenaz
idegennyelvazadottországbanvagyrégióbanközösségiszintenanyanyelvkéntnembeszélt
nyelv,amelyetaziskolaioktatássorántanulnakmegazemberek;ilyenszlovákiábanmond-
jukazangol,ámnemilyenamagyaradél-szlovákiaiszlovákokésperszeaszlováksema
szlovákiaimagyarokszámára.környezetnyelvnekelsősorbanatöbbséginyelvszempontjá-
bólnevezikazadottterületenközösségiszintenhasználtkisebbséginyelveket,mindenek-
előttszerbiában,avajdaságban.

nyelvi problémák a szlovákiai magyar beszélőközösségben 19

egyesföldrajzicsoportjaijelentősmértékbenkülönböznekabban,hogymilyenmérték-
benérintkeznekatermészetesélethelyzetekbenszlováknyelvűbeszélőkkel,sennek
következményeként mennyit használják a szlovák nyelvet. ott, ahol a magyarság
kisebbségbenvan,aszlováknyelvagyermekekreazutcán,játszótéren,sportklubban,
üzletbenis„ráragad”,ottviszont,aholahelyilakosságerőstöbbségétalkotja,fordítva
történikadolog,inkábbaszlovákgyerekektanulnakmegmagyarulazutcán,játszóté-
ren, sportklubban, üzletben. Ennek a különbségnek tükröződnie kellene a tantervi
követelményekben is, ahogy ezt misad katalin is javasolja (172. p.; l. még
Halászová–bernáthová–varga2004I,36.,II,41–42.,III,37.p.).

sokan,sokfórumonfölhívtákmárafigyelmetannakanacionalistanyelviideológi-
ára19 visszavezethetőtöbbségiszemléletnekakárosságára,amelynemhajlandóelis-
merni,hogyaszlovákaszlovákiaimagyarokszámáranemanyanyelv,hanemmásodik
nyelv,oktatás-módszertaniszempontbólpedigegyesrégiókbanleginkábbmintidegen
nyelvvolnaoktathatósikeresen.20 Emiattaszemléletmiattatankönyvekolyanköve-
telményekettámasztanakagyerekekkelszemben,melyekneklegtöbbjüknemtudele-
gettenni.ráadásulamagyariskolákbantanítószlováktanárokugyanolyanszlováksza-
kosdiplomávalrendelkeznek,mintazokaszlovák(vagybármilyen)anyanyelvűkollé-
gáik,akikanyanyelvkénttanítjákszlovákiskolákbanszlovákgyerekeknekaszlovákot,
annakellenére,hogyaszlovákidegennyelvkéntvalóoktatásánaklétezikkidolgozott
módszertana, kutatásával évtizedek óta foglalkoznak pl. a pozsonyi comenius
Egyetemen(173.p.).

a végére hagytam a szlováknyelv-oktatás sikertelenségének ritkán említett okát,
azt,hogyahozzáadókétnyelvűségihelyzethelyett inkábba felcserélőkétnyelvűségi
helyzet megerősítését támogatja. Hozzáadónak az olyan nyelvi helyzetet nevezzük,
amelybenmindkétnyelvetnagyrabecsülik,elsajátításukhozésmegtartásukhozpozití-
vanviszonyulnak.Ennekkialakulásához,ill.megmaradásáhozelengedhetetlen,hogya
kisebbséginyelvnekisnagylegyenapresztízse.Haezígyvan,amásodnyelviismere-
tekhozzáadódnakazelsőnyelviekhez,amásodnyelvnemveszélyeztetiazelsőnyelv
épségét. ahozzáadókétnyelvűségi helyzet kedvezanyelvfenntartásnak, s egyszers-
mindlehetővétesziamásodnyelvnekviszonylagkoraibeiktatásátatanrendbeanélkül,
hogytartanikelleneattól,hogyazkárosanfogjabefolyásolniazelsőnyelvfejlődését(l.
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21. ahozzáadóésa felcserélő kétnyelvűség fogalmára l. pl. lambert1972,122. p.;mayés
mtsai2004,1.,8.p.éspassim;magyarulGöncz1985,8.,16.p.;1999,25.,66.,112–115.p.;
2004,264.p.;2005,45–46.p.éspassim;skutnabb-kangas1990/1997,44.p.ahozzá-
adóésfelcserélőoktatásral.aikio-Puoskari–skutnabb-kangas2007.

20 lanstyák István

skutnabb-kangas2002a).ahozzáadókétnyelvűségihelyzettelafelcserélőkétnyelvű-
ségihelyzetállszemben;ezolyannyelvihelyzet,amelybenakisebbségnyelvétlenézik,
elsajátításátésmegtartásátnem támogatják. Ilyenkörülményekköztamásodnyelvi
ismeretekbővülésévelpárhuzamosanazelsőnyelvfejlődésemegakad,acsupánkény-
telen-kelletlenvállaltanyanyelvlassankéntleépül,visszafejlődik.ugyanakkoramásod-
nyelvsemtud–kellőelsőnyelvialapokhíján–teljesenkifejlődni.Felcserélőkétnyel-
vűségi helyzetben a másodnyelv korai beiktatása súlyosan veszélyeztetheti az első
nyelv fejlődését,mertolyankorbanzavarjameg,amikorazmégnemelégszilárd (l.
skutnabb-kangas2002a).21

a„felcserélő”ésa„hozzáadó”kétnyelvűségihelyzetnemegymástkizárókategóri-
ák,hanemegyfolyványkétvégpontjátjelölik,amelyekközöttszámosátmenettalálha-
tó(Göncz2004,2005).léteziktehát„többévagykevésbéhozzáadó,illetvefelcserélő
helyzet”.Errejópéldaéppszlovákia.szlovákiábanamagyarnyelvhelyzeteországos
szinten felcserélő, mivel az államhatalom ellenségesen viszonyul hozzá, s
csehszlovákia 1918-ban történt megalakulása óta koronként változó módszerekkel
ugyan,denemlankadókitartássaltörekszikavisszaszorítására.Helyiszintenamagyar
nyelvhelyzeteattólfügg,milyenamagyarlakosságrészarányaazadotttelepülésenés
arégióban,ill.amagyarlakosságmennyireszervezett.ott,aholkisebbségbenél,fel-
cserélőkisebbségihelyzetrőlbeszélhetünk,aminekazilyenhelyzetbenélőmagyarok
körébenerőteljesenzajlónyelvcserefolyamatokabizonyságai.ott,aholtöbbségbenél
amagyar lakosság,helyi szintenahelyzet inkábbhozzáadókéntértékelhető,merta
közvetlen környezetmindkét nyelv elsajátítását támogatja, ugyanakkor ott is hat az
országosszintenteremtettkisebbségelleneslégkör,sezértbárkisebbmértékbenés
inkábbcsakegyéniszinten,deanyelvvesztésisjelenvan.

ahozzáadókétnyelvűségihelyzetkialakulásánakelengedhetetlen(denemelégsé-
ges)nyelvpolitikaifeltétele,hogyakisebbséginyelvhelyzetejogilagmagasszintenren-
dezett legyen. a kétnyelvűség viszonylagos stabilitása akkor teremthető meg, ha a
kisebbségiközösségkellőgaranciákkalrendelkezikarranézve,hogynyelvénekfunkci-
onálishatókörenemfogleszűkülni.mivelszlovákiábanezanyelvpolitikaifeltételnem
teljesül,a szlováknyelvmagasszintűelsajátításasokmagyar részérőlbelsőakadá-
lyokbaütközik:érzikugyanis,hogyaszlováknyelvetnemazértkellmegtanulniuk,hogy
gazdagabbaklegyenek,hanemhogyőkvagygyermekeikvagylegkésőbbunokáikfelejt-
sékelanyanyelvüket.

bármennyireparadoxnaktűnikis,aszlováknyelvsikereselsajátításáhoztehátépp
azértnincsenekmegszlovákiábananyelvpolitikaifeltételek,mertamagyarnyelvdél-
szlovákiábanalárendelthelyzetbenvan,mégpedigazokonatelepülésekenis,ahola
magyarságazösszlakosságerőstöbbségétalkotja.azországtöbbséginyelve,aszlo-
vák,államnyelvistátustélvez,amely–szembenahivatalos nyelv terminussal–atöbb-
séginyelvegyeduralkodómivoltát jelzi.anyelvhasználatot jogilagalapvetőenazelfo-
gadásakor (1995-ben) nagy nemzetközi felháborodást kiváltó, diszkriminatív állam-
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nyelvi problémák a szlovákiai magyar beszélőközösségben 21

nyelvtörvényszabályozza,melynekméregfogátanéhányévvelkésőbb(1999-ben)elfo-
gadottkisebbséginyelvtörvénysemtudtakihúzni,smindenjelarramutat,hogyerrea
nemrég elfogadott, demég bizonytalan sorsú kisebbségi törvény sem lesz képes. a
magyarnyelvnekahivatalokbanésmásközéletiszínterekenvalójelenléteesetleges,
atörvénysenkitsemkötelezakisebbséginyelvhasználatára,aztcsakmegengedibizo-
nyosszíntereken.ahivatalihasználatjórésztaszóbeliségrekorlátozódik.anyelvhasz-
nálatszámosszínterénamagyarírottnyelvegyáltalánnincsjelen,holottannaknem
volnánaktechnikaiakadályai.mindeztehátakétnyelvűségjelesszakembereiszerint
nemcsakakisebbséginyelvnekrossz,hanematöbbséginyelvelsajátításaeléislélek-
taniakadályokatgördít.

Összegzés

dolgozatomban három, a szlovákiaimagyar beszélőközösségetmélyen érintő nyelvi
problémátmutatokbemisadkatalinkönyve(2009)éssajátkutatásieredményeim,ill.
tapasztalataimalapján:aszaknyelviregiszterekhelyzetét,azanyanyelvinevelésprob-
lémáitésaszlováknyelv-oktatássikertelenségét,annakokait.

adolgozatombanelsőkénttárgyaltszaknyelviregiszterekproblémáiegyértelműena
kisebbségi helyzetre, ill. anyelvvisszaszorító (cseh)szlovákkisebbségi nyelvpolitikára
vezethetőkvissza,sezértgyökeresjavuláscsakakisebbségpolitikamegváltozásaese-
ténvolnavárható,ugyanakkornemszabadalábecsülniakorpusz-ésastátusalakítás
lehetőségeitajelenleginyelvpolitikaihelyzetbensem.azírásombanharmadikkénttár-
gyalt szlováknyelv-oktatással kapcsolatosan fölhívoma figyelmetarraa tényre, hogy
annaksikertelenségeisszorosanösszefüggaszlováknyelvpolitikával,bárerrekeve-
sengondolnak.Ittiselérhetővolnaazonbanelőrelépésatöbbitényezőmegváltoztatá-
sával.amiaharmadikproblémát,amunkámbanmásodikkénttárgyaltanyanyelvineve-
léstilleti,ittanehézségeketvéleményemszerintnem„kenhetjükrá”aszlovákállam-
hatalomra,sajátszűklátókörűségünknekköszönhetjükazt,hogya legtöbbszlovákiai
magyarfiatalnegatívanviszonyulamagyarnyelv-órákhoz,ésaztis,hogymindaz,amit
gyermekeinkatanítóktólés(magyar)tanároktólazórákontanulnak,sokkalinkábbrom-
bolja,mintépíti„édesanyanyelvüket”.Ezazonbanjóhíris–aztjelentiugyanis,hogya
problémamegoldásanemütközikkülsőakadályokba.
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IsTván lansTyák
languageProblemsoftheHungarianspeechcommunityinslovakia

Thepaperdealswiththreegrievouslanguageproblems,whichhavebeenpresent
inthecommunityofHungariansinslovakiaforalongtimeandwhichwillprobably
persistinthefuture,althoughtheydonotseemtobeunsolvable.Theproblems
arepresentedbykatalinmisad(2009).Thefirstissueshespecificallydealswith
in her book, is the problemof the language for specific purposes usedby the
Hungariancommunity inslovakia; thesecond– theproblemofmother tongue
teachingintheschoolswithHungarianasthelanguageofinstruction;thethird–
the problem of the second language teaching, again, in the schools with
Hungarianasthelanguageofinstruction.Theaimofthispaper–aswellasofthe
bookitisbasedon–istocontributetothehandlingoftheseproblems.
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HoboTH kaTalIn

amagyarszaknyelvkutatásmúltjaésjelene
szlovákiában1

kaTalIn HoboTH 81`373.46
researchoflanguageforspecificPurposesinslovakia:PastandPresent 811.511.141`373.46

keywords:researchoflanguageforspecificpurposes,evaluationoftextbooksandperiodicals,specificlan-
guageplanning.

bevezetés

kissjenőszerinta„szakszókincsekmamáramagyarszókészletneknagyobbrészét
alkotják,mintaközmagyarszavak...”(kiss1995,83.p.).azújfogalmakatmegnevező
szakkifejezéseklétrehozása,idegennyelvűterminusokmagyarítása,aszaknyelvekfej-
lesztése,aszaknyelvitervezésanyelvtudományfontosfeladata.kisebbségikétnyelvű-
ségihelyzetben,aholatöbbséginyelvhatásaastandardmagyarnyelvhatárontúlivál-
tozatainakszaknyelviregisztereibenismegfigyelhető,aszaknyelvitervezéskülönösen
jelentős.

írásomaszaknyelvfogalmánakmeghatározása,értelmezéseiésakezdetikutatá-
sokjellemzéseután–ateljességigényenélkül–összegeziazeddigi,szaknyelvekreirá-
nyulószlovákiaimagyarkutatásokat,eredményeket.célom,hogybetekintéstnyújtsak
amagyarszaknyelvjelenlegiszlovákiaihelyzetébe,azaktuálisproblémákba,amegol-
dandófeladatokba.

1.aszaknyelvfogalma,értelmezései,kutatása

aszaknyelvfogalmakülönbözőszempontokalapjándefiniálható.aMagyar értelmező
kéziszótár meghatározása alapján ’valamely tudomány(ág), szakma csoportnyelve’
(éksz.2003,1215.p.).értelmezhetőmintcsoportnyelv,nyelvváltozat,regiszter.

aszaknyelvetcsoportnyelvkéntmeghatározóirányzatszerintaköznyelviésaterü-
letiváltozatokmellettaszaknyelvarétegnyelvekkelegyüttkülönkategóriátalkot,mivel
bizonyos szakmai csoportokhoz köthető kommunikáció megvalósulását segíti elő
(kurtán2003,39.p.).

1. köszönetetmondoklanstyákIstvántanárúrnakéssándorannatanárnőnekmunkámelőző
változatáhozfűzöttészrevételeiért.
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aszak-éscsoportnyelvekettársadalminyelvváltozatnaktekintőfelfogásabbólindul
ki,hogyenyelvváltozatoknemanyelvközösségegészéhez,hanemcsupánmeghatáro-
zottrészéhezkötődnek.aszaknyelvektehátatársadalminyelvváltozatokhozsorolan-
dók,melyekaterületiésköznyelviváltozatokkalegyüttalkotjákanemzetinyelvrend-
szerét(kiss2001,26–27.p.,kurtán2003,42.p.).

aszaknyelvekértelmezhetőkregiszterként2 is,mintatudománysajátosnyelvhasz-
nálata.anemzetinyelvrejellemzőfüggőlegesrétegződésegyadottszakterületnyelvé-
benismegfigyelhető.aszaknyelvfelsőrétegeafogalmilagrendszerezettésszabályo-
zottterminológiávalrendelkezőtudományosnyelviréteg.amárnemtudományos,de
még bizonyosmértékig feszes rétege aműhelynyelv. alsó rétegét a lazább szakmai
nyelvhasználat,aműhelyzsargonalkotja(Pusztai1975,399.p.).

aszaknyelvekkialakulásaazembertáplálékszerzéséhez,akézműiparkialakulásá-
hozkapcsolódik (kurtán2006,932.p.).Fejlődésétanemzetinyelvek rendszerében
akadályozta,hogyatudománynyelvehosszúidőnkeresztülalatinvolt.azegyesfogal-
mak, jelenségek, folyamatokmegnevezésének igénye irányította a figyelmet a szak-
nyelvkutatásfontosságára.aszaknyelvkutatásolyanalkalmazottnyelvészeti irányzat,
amelykapcsolatbanálla lexikográfiával,kontrasztívnyelvészettel, fordítástudomány-
nyal,szocio-éspszicholingvisztikával,nyelvpedagógiával(kurtán2003,54–55.p.).

a szaknyelvek vizsgálata kezdetben a terminológiára összpontosult: terminológiai
szótárak, szógyűjtemények létrehozására,a terminusokszerkezeténekvizsgálatára.a
terminológiafejlesztésmáiglegfontosabbterületeiközétartozikastandardizálás,újter-
minusoklétrehozása,nemzetköziegységesítés,ugyanisatudomány,technikarohamos
fejlődésénekkövetkeztébenfolyamatosazúj fogalmak, tárgyak, folyamatokmegneve-
zésénekazigénye.mészárosTímeaaszakszavaklegfontosabbtulajdonságaiközötta
motiváltságot, egyértelműséget, állandóságot, rendszerszerűséget, rövidséget, hajlé-
konyságot, adekvátságot, lefordíthatóságot említi (mészáros 2005, 166–170. p.). a
szaknyelvkutatásfokozatosankiterjedtaszintaktikaiszerkezetekvizsgálatára,szöveg-
szintűkutatásokra,saszakszavak,szintaktikaiszerkezetekelőfordulásigyakoriságának
mérésétafunkcionálismegközelítésűelemzésekváltottákfel(kurtán2003,58–73.p.).

magyarországonakezdetiszaknyelvikutatásokszinténahiányzószakkifejezések
létrehozásáhozkapcsolódnak,hogyamagyarnyelvalkalmassáváljona(folyamatosan
bővülő) szakmai ismeretekközvetítésére.a főbbkutatási területekközéaszaknyelv
leírása,aszaknyelvkialakulásaéstörténete,aszaknyelvoktatáselméletiésgyakorlati
kérdéseitartoznak(kurtán2003,69.p.).

2.magyarszaknyelviregiszterekszlovákiában

aszaknyelvekhatáron túlihelyzetével,akétnyelvűszakembereknyelvhasználatával,
terminológiaismeretével,aszakmaikommunikáció jellemzőivel (pl.kontaktusjelensé-
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2. „azegyazonbeszélőáltalkülönfélebeszédhelyzetekben,különfélecélokrahasználtnyelv-
változatokat (például mindennapi beszélt nyelv, szaknyelv) regiszternek nevezzük, amely
magábanfoglaljaabeszédhelyzetformalitásaalapjánelkülönülőúgynevezettstílusváltoza-
tokatis.”(kurtán2006,935.p.).



gekmegléte,kódváltás,nyelvihiány)mártöbbnyelvészisfoglalkozott.Többekközött
misadkatalin,lanstyákIstván,szabómihályGizellaisfelhívtákafigyelmetastandard
magyarnyelvhatárontúliváltozatainakszaknyelviregisztereibenfelmerülőproblémák-
ra,aszaknyelvitervezésfontosságára.aszaknyelvitervezés,aterminológiakodifiká-
lása,akétnyelvűszakszótárakésszakszójegyzékeklétrehozása,ahiányzószaknyelvi
regiszterekkialakításaégetőprobléma,smégisszlovákiaimagyarviszonylatbankevés
adatállanyelvészekésazérintettszakterületművelőinekrendelkezésére.Többszak-
területnyelvhasználatárólmégnemkészültátfogófelmérés,sígyaszaknyelvitervezés
és a szakkifejezések kodifikálásának folyamatamég váratmagára. a feldolgozandó
anyagmennyiségemiattazetémával,problematikávalfoglalkozónyelvészekkénytele-
nekszelektálni,selsőkéntazokraaterületekreösszpontosítani,melyekbenahiány3 a
legnagyobb,saregiszterekmegteremtésénekigényealegsürgetőbb.

a szlovákiai magyar szakemberek nagy része nem ismeri saját szakterületének
magyarszaknyelviregisztereit,apontosmagyarszakkifejezéseket.Enyelvihiánykövet-
keztében a kétnyelvű szakemberekkel folytatott kommunikáció során gyakran kódot
váltanak,4 illetőleg tükörfordítás révén a magyarországitól eltérő (szak)kifejezéseket
hoznaklétre.afennállóhelyzettöbbokravezethetővissza.meghatározótényezőtöb-
bekközöttazoktatásnyelve,ugyanisadiákokazanyanyelvűoktatásrévénsajátítják
elanyanyelvükváltozatait,példáulaszépirodalmistílust,abeszéltköznyelvet,adiák-
nyelvet,aszlengetésaszaknyelvregisztereitis.

szlovákiábanazonbansokmagyartannyelvűszakközépiskolábanaszaktantárgyak
oktatásaállamnyelvű,ígyadiákoknemismerikmegamagyarnyelvszaknyelviregisz-
tereit,nemsajátítjákelamagyarszakszókincset.aszaktantárgyakmagyarnyelventör-
ténőoktatásasoránelengedhetetlen,hogyfelhívjukafigyelmetatankönyvekkelkap-
csolatbanfelmerülőproblémákra,ugyanisaszlovákiaimagyartannyelvűközépiskolák-
banaszaktantárgyakoktatásasoránhasználatostankönyvektöbbségefordítás.Efor-
dított tankönyvek sok kontaktusjelenséget5 tartalmaznak, terminológiahasználatuk
gyakrannemkövetkezetes,amagyarországitóleltérőterminusokjelennekmegbennük
(l.bergendi2002,Hoboth2009,92.p.,2010a,37–38.p.,2010b,2010c,lanstyák
1998a, 26–27. p., 2000, 156–157. p., misad 2009, 19. p., szabómihály 2010,
207–210.p.).

a felsőfokúoktatás szinténállamnyelvű. Ezalól csupánanyitraikonstantin Filo-
zófusEgyetemközép-európaiTanulmányokkaraésakomáromiselyejánosEgyetem,
valamintamagyarszakospedagógusképzéskivétel.azegyetemihallgatóksemsajá-
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3. „nyelvi hiányon a szükséges szó, szerkezet, nyelvtani forma nem ismerését értjük.”
(lanstyák 2000, 161. p.). megnyilvánulhat a beszélők nyelvében, illetve az egyes nyelvi
regiszterekbenis(l.lanstyák2000,176–177.p.).

4. „kódváltásnak,illetvekódváltogatásnakakétnyelvűkommunikációolyanválfajaitnevezzük,
melyekbenabeszélőkegyetlendiskurzusonbelülkétkülönbözőnyelvet,pontosabban:két
különbözőnyelvheztartozóelemekethasználnak,mégpediganélkül,hogyazeltérőnyelvek-
heztartotószekvenciáktartalmilagmegfelelnénekegymásnak.”(lanstyák2006,107.p.).

5. akontaktusjelenség„azátvevőnyelvidiskurzusoknak,ill.azátvevőnyelveknekolyaneleme
vagyelemsora,amelyhangalakjábanés/vagyjelentésszerkezetében,és/vagynyelvifelépí-
tésébenhasonlítazátadónyelvimegfelelőjére...”(lanstyák2002,80.p.).
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títjákel intézményeskeretekközött amagyar szaknyelvet, különösen,haközépfokú
tanulmányaikatgimnáziumbanvégezték,illetőlegaszaktantárgyakoktatásaaszakkö-
zépiskolábanállamnyelvűvolt.aszlovákiai felsőfokú intézményekbenoktató tanárok
elsősorbanszinténszlováknyelvenpublikálnak.azoktatás során továbbiproblémát
jelentamegfelelőszakszótárak,kétnyelvűszakszójegyzékekhiánya,illetőlegalétező,
hozzáférhetőszakszótárakkalésszójegyzékekkelkapcsolatbanismerülnekfelproblé-
mák(l.misad2009,29–70.p.).

afentitényekisalátámasztjákaszaknyelvitervezésfontosságát.anyelvtervezési
feladatokelsőlépésekéntfontosnaktartomaszaknyelvek,aszakmainyelvhasználat
helyzetének felmérését, melyhez támpontként szolgálhatnak a már ismert kutatási
eredmények,illetveamégfeltérképezetlenterületektovábbikutatásokraösztönözhet-
nek.Összegzőjellegűírásomelsőrészeaszaknyelvekkelkapcsolatosáltalánosprob-
lémákattárgyalja,eztkövetőenmutatjabeazeddigmegvalósultsafolyamatbanlévő
kutatásokat.

3.kezdetikutatások,nyelvművelőjellegűírások

ahatárontúliszakmainyelvhasználatproblémáitanyelvészekmárkoránfelismerték;
1967-benacsemadokmellettalakultnyelviszakbizottságkeretébenműködöttegyter-
minológiaiszakcsoport,melyekérdéseketvolthivatottvizsgálni.aterminológiaiszak-
csoportban csuka Gyula irányításával megkezdődött egy szlovák–magyar és
magyar–szlovákmezőgazdaságiszakszótárelőkészítése,valamintaszakcsoportintéz-
ménynevek magyar fordítását tartalmazó szójegyzéket is összeállított (jakab 1976,
154.p.,1983,244–245.p.,simon2009,102.p.).aszójegyzékacsemadokközponti
bizottságaTitkárságánaksokszorosításábanjelentmeg1989-ben,sbetűrendbentar-
talmazzaakülönféleintézmények–példáulintézetek,egyetemikarok,üzemek,válla-
latok,hivatalok,társaságok,minisztériumok–szlovákmegnevezésemagyarmegfele-
lőjét(Ij1989).

a comenius Egyetemmagyar nyelv és Irodalom Tanszékének vendégtanáraként
Pozsonybantartózkodódemelászlórámutatottaszakmaiéstársadalmi-államigazga-
tásirétegeknyelvhasználatiproblémáira,valaminta70-esévekbenjakabIstvánszin-
ténfelhívtaafigyelmetatényre,hogyanyelvművelésszámáraleginkábbaterminoló-
giai kérdések megoldása okoz gondot. a csehszlovákiai, majd szlovákiai magyarok
anyanyelviTársaságánakterminológiaiszakcsoportjavégzettelőkészítőmunkálatokat,
ámegyátfogó,aszaknyelvitervezéstelőkészítővizsgálatekkormégnemkezdődöttel
(l.jakab1976,154–155.p.,misad2009,12–13.p.).

akezdeti,elsősorbannyelvművelőjellegűírásokegy-egyszóhasználatával,fordítá-
si nehézségeivel foglalkoznak, s a szlovák szakkifejezésmagyarítására vonatkozóan
adnaktanácsot.FőkéntjakabIstván,mayerjudit,kapásFerencilyenjellegűírásaiban
találhatóak egyes szakkifejezések használatával kapcsolatos útmutatók is (l. jakab
1976,mayer1976,kapás1976).

jakabIstvánahorgászatésavadászatnyelvévelfoglalkozik,utalarra,hogyahor-
gászfelszerelési tárgyak fejlődésével a szókészlet nem tart lépést, valamint említi
néhány halfajta hivatalos és népies megnevezését (l. jakab 1998, 150–152.,
152–155.p.).Fó
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6. aszóválasztástszabómihályGizellatanulmányaösztönzi(l.szabómihály2008b,19–36.p.).
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mayer juditveti fel,hogya tanulmányaikatszlovák felsőoktatási intézményekben
végzőszakemberekneknehézségetokozamegfelelőmagyarszakkifejezések,műsza-
vakhasználata.ámmindennapiéletünknekazisszinténgyakorijelensége,hogybizo-
nyos fogalmak, tárgyak,példáulélelmiszerek,ételek, ruházaticikkekstb.közmagyar
megnevezésétsemismerikaszlovákiaimagyarbeszélők(mayer1976,17–18.p.).

akezdetikutatásoktehátelsősorbanalexikálishiányvizsgálatáraösszpontosultak.
ahivatkozott írások,azontúl,hogyfelhívjákafigyelmetanyelvihiánykövetkeztében
felmerülőproblémákra,foglalkoznakegy-egyszó,szakkifejezéshasználatával,fordítá-
sával.mayer judit az egyes szavakat érintő fordítási problémákmellett tárgyalja az
egészségügyiszakkifejezésekhasználataközbenelkövetetthibákat,melyekethárom
csoportbasorol.azelsőcsoportotazonkifejezésekalkotják,melyeketabeszélőnem
tudmagyarulmegnevezni.amásodikcsoportbaatükörkifejezéseketsorolja,aharma-
dikba a helytelenül használt idegen szavakat (mayer 1990, 17–18. p.). Foglalkozik
továbbánéhányakönyvkiadássalkapcsolatos„hibás”szakszóval,illetvea„helytelen
mezőgazdaságikifejezésekkel”(mayer1990,19–26.p.).

azemlített szerzőkelsősorbanaz interferenciahatáskövetkeztében létrejövőköl-
csönszavakhasználatávalkapcsolatbantárgyaljákegy-egyszakkifejezéshelyesválto-
zatát. E nyelvművelő írások „hasznosnyersanyagául” szolgáltak az1990-ben induló
kétnyelvűségikutatásoknak(l.lanstyák1998b,170.p.).

4.afordítottság6 jeleinekvizsgálatafolyóiratokbanéstankönyvekben

aszaknyelviregiszterekszlovákiaimagyarváltozatainakkutatásárairányulóelsővizs-
gálatokközöttemlítendőzemanlászlónyelvitallózásaTermészetésTársadalomlap-
jánc.írása,melybenaTermészetésTársadalomc.laptízszámánakhibáitveszigór-
csőalá.ÖsszehasonlításialapjaazéletésTudományc.folyóirat.sorravesziazilyenjel-
legűhiányosságokat:helyesírásihibák,nyelvtaniinkongruenciaesetei,szókincsetérin-
tő hibák (mint például rendhagyó szóhasználat, köznyelvi szó használata szakszó
helyett,helytelenszakkifejezések),amondatokszerkezetétérintőhibák.érdeme,hogy
nemcsak egy-egy szó használatát, helyes formáját tárgyalja, hanem a lap stílusbeli
hibáitisrendszerezi.aszaknyelvetnemcsupánaterminológiára,aszlovákiaimagyar
szakmainyelvhasználathiányosságaitamagyarországitóleltérőtükörkifejezésekrekor-
látozza, hanem megállapításait a szintaktikai szintre is kiterjeszti (zeman 1976,
113–121.p.).

aszabadFöldműveshetilapnyelvhelyességi,szaknyelvhasználatiszempontbólkifo-
gásolhatómegoldásaitmayerjuditösszegzi.rámutatalapbanelőfordulótárgyi-szak-
maihelytelenségekre,melyekafordításokonkívülazeredetimagyarcikkekbenismeg-
jelennek.adagályosstílust,a tükörfordításokat,a„zavaros”mondatokat,az idegen-
szerűmondatszerkesztést,valamintapontatlan,következetlenszakkifejezés-haszná-
latotkifogásolja.aszakstílushelyességéttehátnemcsakaszakkifejezésekrekorlátoz-
za,hanemafordításkövetkeztébenaszintaktikaiszintenmegjelenőhibákraisfelhívja
afigyelmet(mayer1976,122–130.p.).
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Fordításproblémákafolyóiratokonkívülaszlovákiaimagyartannyelvűszakközépis-
kolákban használatos tankönyvekben is megfigyelhetők (l. szabómihály 2008a,
84–101.p.,2010,207–210.p.).

akatedrafolyóiratbanHorváthGézamatematika-tankönyvrőlszólóértékelésében
aleggyakoribbfordításihibákközöttahelytelenszóhasználatot,szórendiésnyelvhe-
lyességihibákat,eltérőgondolkodásmódotemlíti,melynekegyikokátazidőésalkal-
masfordítókhiányábanlátja(Horváth2003,22–23.p.).

amibőlkészülaméhpempő–avagytankönyvhibákkalcíműírásszerzőiazalapis-
kolák 4. osztálya számára készült Természetismeret-tankönyvet értékelik (balla,
bundsuch,csuka,urbán2003,26–28.p.).csukaGyulaatankönyvhibáiramutatrá,
mintpéldáulhelytelendefiníciók,hiányzóábramegnevezések,tárgyitévedések,termi-
nusismerethiánya(csuka2003,26.p.).ballaIstvánleginkábbarosszmegfogalma-
zást, helytelen fordítást kifogásolta (balla 2003, 26–28. p.). bundsuchGabriella és
urbánanikóapozitívumokkiemeléséntúlszinténemlítésttesznekatankönyvhibáiról
(bunsuch2003,28.p.,urbán2003,28.p.).bergendimónikaaz1920-asévekben
használatban lévő földrajzkönyveket vizsgálta, ugyanis a földrajzi és tulajdonnevek
használata ebben az időszakban is nyelvpolitikai kérdés volt (bergendi 2002,
117–127.p.).

afentimunkákaszaknyelvekkelkapcsolatosproblémáknéhányrészterületétérin-
tik, rámutatnak a szaknyelv és a tankönyvírás pontatlanságaira, hiányosságaira,
viszontcsaknéhányesetbennyújtanakútmutatótahibákkiküszöbölésérevonatkozó-
an.afolyóiratokéstankönyvekbírálataiazonbanazegyesszakterületekvizsgálatára
irányulókomplexkutatásokkiindulópontjailehetnek.

5.akétnyelvűség(szak)nyelvhasználatimegnyilvánulásainakvizsgálata

Egy-egy szakterület nyelvhasználatának vizsgálatából szakdolgozatok is születtek,
melyekaszaknyelvi regiszterekszókincsbelisajátosságainakvizsgálatánkívül foglal-
koznakkódválasztással,kódváltással.béhrErzsébetasütőipar,debnárkláraaposta-
forgalom,krcsekmáriaazegészségügy,mojzesTímeaaziskolaiésmunkahelyiszak-
nyelviregisztereket,szakmainyelvhasználatot,katonaHenriettaakönyvvitelitermino-
lógiát,krajczárveronikamagyartannyelvűipariközépiskolákdiákjainakterminológia-
ismeretét,nyelvhasználatiszokásaitvizsgálták.aszerzőkakétnyelvűségsatöbbségi
nyelvnyelvhasználatikövetkezményeitisjellemezték.

béhrErzsébetasütőiparbandolgozónégyadatközlőnyelvhasználatábanmegjele-
nőnyelvjárási jelenségeket,kontaktusjelenségeket,kódváltások típusait,okait, jelzé-
sénekmódjátésakölcsönszavakatveszisorraszakdolgozatában(béhrová1994.p.).

debnárkláraszakdolgozataabeszéltésírásbelinyelvimegnyilvánulásokat,kétkét-
nyelvűpostaalkalmazottnyelvhasználatiszokásait,valamintahivatalos feliratokat,a
postai küldemények címzéseire vonatkozóadatokat vizsgálja. a beszélt nyelvi anyag
vizsgálatátkiterjesztianyelvjárásijelenségek,kontaktusjelenségekésnyelvválasztási
stratégiákelemzésére.azadatközlők terminológiaismereteit,aszakkifejezésekstan-
dardmagyarbanhasználatosmegfelelőinek ismeretét fordítástesztsegítségévelméri
fel.azadatközlőkaszakkifejezésekegyrészétamagyarországistandardnakmegfele-
lően fordították, egy rész fordításával meg sem próbálkoztak, illetőleg a magyar-
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országon használatos formáktól eltérő megoldások is születtek, s ezeket ma-
gyarországipostaidolgozókisértékelték.Ezenkívüladolgozatazadatközlőkhelység-,
utca-ésföldrajzinév-ismereteitisfelméri.megállapítja,hogyaszakmairegiszterekhez
kapcsolódónyelvikommunikációtakódváltásonésgyakorikölcsönzésekentúlanyel-
vi„bizonytalankodás”isjellemzi(debnár1994,123.p.).

krcsekmáriaszakdolgozatábanazegészségügyinyelvhasználatotvizsgálja,mely-
hezadunaszerdahelyiEgészségügyiközépiskolábanésadunaszerdahelyikórházban
végzettfelméréseket,valamintháromegészségügyinővérrelrögzítettmagnófelvételes
beszélgetést. a szakközépiskolában végzett vizsgálat eredményei alapján rámutat a
szaktantárgyakoktatásávalkapcsolatosproblémákra,többekközöttamegfelelőtan-
könyvekésazanyanyelvűszaknyelvioktatáshiányára,smagyarázatotkeresatanítási
órákonmegfigyeltkódváltásokaira.adunaszerdahelyikórházbanfolytatottvizsgálatok
a kórház legnagyobb kétnyelvű információs táblaanyagának elemzésére irányultak,
amely során rámutat a standard szakkifejezésektől eltérő jelenségekre, formákra. a
Győrimegyeikórházbangyűjtöttszakkifejezésekettekintiamagyarországiszaknyelvi
standardba tartozónak. az adatközlők szókincsét kérdőíves módszerrel vizsgálja
(krcseková1994).

Említést érdemelkatonaHenrietta amagyar és szlovák könyvviteli terminológiát
összevetőmunkája.aszakdolgozatazadatközlőknyelvhasználatiszokásaitéstermi-
nológiaismereteitfeltérképezőkérdőívesgyűjtéseredményeintúlösszevetiahaszná-
latbanlévőtankönyvekalapjánösszegyűjtöttszlovákszakszókincsetamagyarországi
tankönyvekbentalálhatómegfelelőkkel.avizsgálatotszótárakszóállományánakelem-
zésére is kiterjeszti. a felmérésben anagymegyeri kereskedelmi akadémia diákjain
kívülagazdaságiéletkülönbözőterületeintevékenykedőkönyvelőkisrésztvettek.a
magyarországi és a szlovák könyvviteli tankönyv magyar fordításának terminológia-
anyagátisösszehasonlítja.atartalmiszempontbólteljesmértékbenmegegyezőkifeje-
zésekesetébenamagyarországiváltozatátvételét,aszlovákiaigyakorlatnakmegfele-
lőfogalmaknálújterminusmegalkotásátjavasolja(katonová1995,74.p.).

mojzesTímeafelméréséketvégzettanagysurányikereskedelmiakadémiadiákjai
körében,sazadatközlők terminológiaismereteitösszehasonlítottakatonaHenriettá-
nakanagymegyereikereskedelmiakadémiánvégzettkutatásieredményeivel.Ezen-
kívülbeszélgetéseket isrögzítettakönyvelőkkel,svizsgáltaafelvételekenelőforduló
kódváltásokat,illetőlegabeszédtempót(mojzesová1996.).

krajczár veronika szakdolgozatában az érsekújvári jedlik ányos Elektrotechnikai
szakközépiskolaésakomáromi Ipariszakközépiskolaműszakiés informatikai szol-
gáltatásokagépiparban(mIsz)szakirányharmadikévfolyamánakdiákjaikörébenvég-
zett felmérést. a terepmunka során tanítási órákat figyeltmeg, kérdőíves felmérést,
valamintirányítottbeszélgetéseketisfolytatott.akérdőívtartalmazottazadatközlőkre
vonatkozószociolingvisztikaiadatokat,nyelvhasználatiszokásokat,nyelviattitűddelés
akódváltássalkapcsolatosvéleményeket,valamintterminológiaiismereteketvizsgáló
kérdéseket.a terminológiai ismeretekmérésekülönbözőtípusú feladatokkal történt:
az adatközlőknek fel kellett tüntetniük a megadott szlovák szakkifejezések magyar
megfelelőit, illetőleg formanyomtatványokban a bekarikázott szlovák szavakmagyar
ekvivalenseitkellettmeghatározniuk.afeladatokértékeléséneklényegesszempontja,
hogyafelmérésidejénakomáromiközépiskolábanatantárgyakoktatásamagyarnyel-
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vű,mígazérsekújváriközépiskolábanaszaktantárgyakoktatásaállamnyelvűvolt.az
eredményeketösszevetveelmondható,hogyakomáromiiskoladiákjaiteljesítettekjob-
ban(krajczárová2004).

Eszakdolgozatokelsősorbanaszakembereknyelvhasználatiszokásaitvizsgálják,
rámutatnakaszakmaikommunikációsoránmegjelenőkontaktusjelenségekreéskód-
váltásokra,illetőlegazokokaira,eregiszterekhiányosságaira.

mészáros Tímea a tejipari szakterminológia vizsgálatára vállalkozott. a kutatást
2002-benvégezte.aterepmunkasoránösszegyűjtötteaszabványokbanésatermé-
kekenelőfordulómegnevezéseket.atejipariszakterminológiaelemeitháromcsoport-
baosztotta:

–csakszakmaimegnyilatkozásokbanelőfordulóműszavak;
–hivatalosforrásokbanésatermékekenazonosmódonmegjelenőmegnevezések;
–konkréttermékekenelőfordulótermékmegnevezés.
mígaszabványokbanéshivatalosforrásokbanapontosságésegyértelműségaleg-

fontosabbkövetelmény,addigatermékmegnevezésekkoregyébszempontokatisfigye-
lembekellvennünk,példáulavásárlót,setényezőindukáljaatermékmegnevezések
fentielkülönítését(mészáros2005,185.p.).rámutatvaamegfigyelteltérésekre,pár-
huzambaállítottaamagyarésszlovákterminusokat.avizsgálatsoránösszehasonlí-
totta a megnevezések formai felépítését a motiváció, rendszerszerűség alapján, ki-
emelveakülönbségeketsahátravetettjelzősszerkezetekfordításiproblémáit.

azegészségügynyelvénekbemutatásáttűztekicéljáulmolnárandrea.Elsősorban
aztvizsgálta,hogyaszlovákiaimagyartannyelvűegészségügyiszakközépiskolákbana
szaktantárgyakszlovák,illetvevegyesmagyar–szlováknyelvűoktatásakövetkeztében
milyen kontaktusjelenségek figyelhetőkmeg a diákok nyelvhasználatában, valamint
hogymilyenmegoldásokatalkalmaznaka tanulókanyelvi hiánykiküszöböléséreaz
iskolában, az egymás közti, illetőleg a betegekkel folytatott kommunikáció során.
Továbbivizsgálataiadiákoknyelvválasztásistratégiáinakfeltérképezéséreirányultak.
afelméréseredményealapjánintézményeskeretekközöttcsupánaszlovákszaknyel-
vetelsajátítódiákoknálanyelvihiánynagyobbmértékű,mígazokadiákok,akikaszak-
tantárgyakatvagylegalábbisegyrészüketanyanyelvüköntanulták,biztosabbanhasz-
náljákamagyarszakkifejezéseket(molnár2007,357.p.).

Emunkáknagyerénye,hogyrámutatnakaszaknyelvekkel,aszaknyelvekoktatá-
sávalkapcsolatosproblémákra,jellemzikaszakembereknyelvhasználatátaszakmai
kommunikáció során, s felhívják a figyelmet a szaknyelvi tervezés fontosságára.
rámutatnak,hogymelyterületekentapasztalhatókhiányosságok.Elsősorbanleírójel-
legűek,afelmerültproblémákmegoldásáraelméletiszintenpróbálnakválasztkeresni.
Edolgozatoknemnyújtottakelegendőtereta terminológiaikérdésekmegoldásához,
azonbantovábbikutatások,szaknyelvtervezőmunkálatokhasznoskiindulópontjai,for-
rásailehetnek.

6.szaknyelvitervezés

aszaknyelvekkutatásában,kodifikálásában,ahiányzószaknyelviregiszterekkialakí-
tásábanfontosszerepettöltbea2001-benalakultGrammaEgyesületbelsőszerveze-
tiegysége,azmTakutatóállomásakéntműködődunaszerdahelyiGrammanyelviIroda
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munkatársainaktevékenysége.az irodamunkatársainakcéljatöbbekközöttelméleti
ésempirikuskutatásokvégzése,nyelviadatbázisoképítése,nyelvtervezés,nyelviszol-
gáltatás,elektronikuskönyvtárépítése,publikációstevékenység,kutatásszervezésés
szakértőitevékenységmegvalósítása(misad2009,217–218.p.).azirodamunkatár-
sai elsődleges célként tűzték ki a közigazgatási és jogi szaknyelv terminológiájának
kodifikálását,miveleterületeklegégetőbbproblémájaahiánypótlása.Hasznossegít-
séget, útmutatót nyújtanak szakemberek számára az iroda honlapján hozzáférhető
egy-éskétnyelvűszójegyzékek.azegynyelvűszójegyzékaMagyar Értelmező Kéziszó -
tár szlovákiaimagyar vonatkozású szócikkeit tartalmazza. a kétnyelvű szójegyzékek
különösenhasznosak,ugyanissegítségetnyújtanakazegyesszakkifejezésekpontos
magyarmegfelelőit illetően.azirodamunkatársaiakövetkezőterületekszakkifejezé-
seit dolgozták fel: papír-írószer, bank és pénzügy, a régióban honos madarak szlo-
vák–latin–magyarszójegyzéke,közigazgatásiésjogiszójegyzék,dísznövényekéskerti
növényekszójegyzéke,valamintfoglalkozásnevekszójegyzéke(www.gramma.sk).

a szaknyelvek kutatása, illetve a szaknyelvi tervezés területén kiemelkedő szabó-
mihályGizellamunkássága,különösenaszakkifejezésekkodifikálása,szakszójegyzékek
összeállításaésfordításelméletteréntettjelentőselőrelépést.Elsősorbanjogi-közigazga-
tási és oktatási terminológiával, valamint a tulajdonnevek (helynevek, földrajzi nevek,
intézménynevek)fordításával,használatimódjávalfoglalkozik,illetveazalábbiszószede-
tekösszeállításábantevékenykedett:Eu-szójegyzék,szlovák–magyarhelységnévjegyzék,
szlovák–magyarésmagyar–szlovákterületfejlesztésiszószedet.Ezenkívültöbbekközött
tankönyvekkel,atankönyvekfordításávalkapcsolatosproblémákkal,atankönyvekérté-
kelésével,a fordításproblémáivalésa fordítottság jeleivel,nyelvi jogokkal,hivatalikét-
nyelvűséggel–szlovákhivatalosszövegekmagyarításánakkérdéseivel–,aszakfordítá-
sokminőségjavításánakmódjaivalisfoglalkozik(misad2009,213–247.p.).

a szaknyelvek kutatása terén jelentősmégmisadkatalinmunkássága. kutatási
területeiközétartoznaktöbbekközöttamagyarszaknyelviregiszterekfejlesztésének
problémái, a terminologizálás elméleti-módszertani elvei. Említésre méltó a szlo-
vák–magyar,illetőlegmagyar–szlovákszakszótárakatésszakkifejezés-gyűjteményeket
értékelő tanulmánya, melyben kiemeli a meglévő és hozzáférhető szakszótárak és
-gyűjteményekpozitívumait,azonbanahiányosságaikraisrámutat.nevéhezfűződika
magyar nyelvhasználat vizsgálata a hivatalos érintkezésben,mely az önkormányzati
dolgozók,illetveaszóbeliésírásbeliügyintézésnyelvhasználatánakmegfigyeléséreirá-
nyul(t).Ezenkívülvizsgáljaazélelmiszer-iparitermékekszlovákésmagyarmegnevezé-
seit(misad2009,29–70.,71–90.p.).

mivelazépítőiparnyelvemégfeltérképezetlenterületnekszámít,ezértcélomultűz-
temkiennekvizsgálatát.EddigikutatásaimsoránalosonciWinkleroszkárépítőipari
szakközépiskoladiákjai,valamintkétnyelvűépítészhallgatókkörébenvégeztemkérdő-
ívesfelmérést,melyneksoránadiákoknyelvhasználatiszokásairaésterminológiais-
mereteireösszpontosítottam.afelméréseredményeiisalátámasztottákatényt,hogya
szlovákiaimagyardiákokgyakrannemismerikamagyarszaknyelviregisztereket,illet-
veamagyarországitóleltérőkifejezésekethasználnak,sőtadiákokegyrészenemis
tarja fontosnak a magyar szaknyelv, terminológia ismeretét (Hoboth 2009, 2010a,
2010b,2010c).Továbbikutatásicélomaszlovákiaimagyartannyelvűépítőipariszak-
középiskolákbanhasználatostankönyvekvizsgálata,valamintaszaknyelvoktatásával
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kapcsolatostovábbifelmérésekaszlovákiaimagyartannyelvűépítőipariszakközépis-
kolákban. E vizsgálatok elvégzésével kétnyelvű szakszójegyzék összeállításához sze-
retnékhozzájárulni.

Összegzés

írásomrövidösszegzéstnyújtastandardmagyarnyelvhatárontúliváltozatainakszak-
nyelviregisztereitérintőeddigikutatásokról.rámutatakezdetivizsgálatokra,anyelv-
művelőjellegűírásoktól,melyekegy-egyterminushasználatiproblémáitvoltakhivatot-
takmegoldani,akomplexebb,egy-egyterületszakembereineknyelvhasználatátbemu-
tatószociolingvisztikaifelmérésekre.Eztkövetőenfoglalkozikazaktuális,folyamatban
lévőkutatásokkal,szaknyelvitervezéssel,amégmegoldásravárókérdésekkel,melyek
közülkiemeltszerepűakétnyelvűszakszótárak,szakszójegyzékekösszeállítása,vala-
mintaszakmaiésnyelvhasználatiszempontbólisaszakstílusigényeinekelegettevő
tankönyvekírása.

aszaknyelvitervezéstehátnemcsupánanyelvészeket,tanárokat,hanemazegyes
szakterületekművelőitisérintőnyelvészetitevékenység.aszakterületekterminológia-
problémáinakfeldolgozásafolyamatos,körültekintőfelméréseket,gyakranszavankén-
timérlegeléstigényel,valamintanyelvészekésszakterületekművelőinekegyüttműkö-
dését(misad2009,16–18.p.).
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kaTalIn HoboTH
researchoflanguageforspecificPurposesinslovakia:PastandPresent

The aim of this paper is to give a short summary of recent specific language
researchworksonregistersofthestandardHungarianlanguagevariationsused
in slovakia. besides explaining the meaning of the special language and
presenting the first researches, the study deals with the problems of the
Hungarian language use for specific purposes in slovakia. It characterizes the
first researchesfocusingontheuseofspecific termsanddifficultieswith their
translation.Thepapermakessomeevaluatinginvestigationintoperiodicalsand
textbooks.Italsogivesapictureofasociolinguisticpresentationonthelanguage
use by some users of the specific-purpose language. The last part of the
presentation is devoted to the issue of specific language planning and the
ongoingresearches.
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sándor ElEonóra

avelenceibizottságakisebbségi
törvénytervezetekről1

ElEonóra sándor 061.24(4):342.7
THE vEnIcE commIssIon on THE bIlls on mInorITy lanGuaGEs 342.724

341.234

keywords:minority rights, recommendationsof thevenicecommission,billsonminority languageuse in
Hungary,moldova,ukraine,latviaandromania.

azalábbiáttekintésavelenceibizottság(atovábbiakban:bizottság)azon,akisebbsé-
gijogokravonatkozóállásfoglalásairólkívánképetadni,amelyeketabizottságahozzá
véleményezésrebenyújtottegyeskisebbségitörvénytervezetekkapcsánalakítottki.a
bizottsághozannakmegalakításaóta (1990) többország is fordultazzalakéréssel,
hogy szakértői véleményt fogalmazzonmeg az előkészítés különböző stádiumaiban
található törvényjavaslatokról: bosznia ésHercegovina, Horvátország,moldova, lett-
ország,montenegro,ukrajna,románia,magyarország.Ezzelabizottságkisebbségek-
kelkapcsolatosmunkájanemmerültki,hiszenkészítetttöbbtematikusanalízistisa
kisebbségekhelyzeténekkezeléséről(pl.akisebbségiképviseletésaválasztásisza-
bályokösszefüggéseiről,akisebbségvédelemrőlaszövetségiállamokban,azanyaor-
szágokéskisebbségeikviszonyánakszabályozásáról,akisebbségijogokésazállam-
polgárságviszonyáról,azetnopolitikaikonfliktusokkezelésénekalapelveirőlstb.),illet-
veabizottságnevéhezfűződikazelsőeurópaikisebbségvédelmiegyezménytervezet
kidolgozása(1991).Fontosmegjegyezni,hogyabizottságszorosanegyüttműködikaz
EbEszkisebbségiFőbiztosával, többalapvető jelentőségű iránymutatás (nemcsaka
kisebbségekkel foglalkozók) a két intézmény közös munkájának az eredménye.
Támaszkodikabizottságakeretegyezményésanyelvichartamonitorozóbizottságá-
nakjelentéseireésajánlásairais.akisebbségekkelfoglalkozóvalamennyitípusúdoku-
mentumábólmagaabizottságkészítettvademecumot,amelyetazelképzeléseksze-
rint rendszeresen kiegészít majd – az utolsó válogatás 2007-ben zárult (CDL-
MIN[2007]001). Ezaz „útmutató” tematikai felosztásban (definíció, felsorolás, elis-
merés, tagság,kollektív jogok,pozitívdiszkrimináció,közvetlenésközvetettdiszkri-
mináció,nyelvijogok,autonómképviselet,hivatalokhozfűződőviszonyésrészvétela
közügyekintézésében,választásikérdések)közliabizottságalapvetőfontosságúnak
ítélt,általános jellegűkisebbségpolitikaimegállapításait.Ez tehátegyfajta tézisgyűj-
temény,demint ilyen,kevésbévilágítjamegabizottságmunkamódszereitazegyes
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törvényjavaslatokelbírálásakor,mintmaguknakavéleményeknekatanulmányozása.
mivelazalábbiáttekintéscéljaéppenegyfajtagyakorlatisegítséglenneazoknak,akik
szlovákiában készítenek elő törvénytervezeteket, alább a bizottság tervezeteiről
készültvéleményekettekintjükátröviden.Pontosabbanazokat,amelyekaszlovákiai
helyzetretekintettelaleginkábbrelevánsak–szemelőtttartvaegyrésztazt,hogyaz
eddigmármegismertjavaslatokmilyenelképzeléseketvázolnakegykívánatostörvé-
nyirendezésről,másrésztazt,hogyavoltjugoszláviautódállamaibanelfogadotttör-
vények,azokelbírálásaabizottságrészérőlegyrendkívüli,háborúutánihelyzetettük-
röznek, ígyalighavalószínű,hogypolitikaiszempontbólszlovákiábankövethetőpél-
dákatjelentenek.Elsősorbanésmindenekelőttaztszeretnéezazáttekintéskiemel-
ni,hogyabizottságszemszögébőlmelyekazokaproblémáskérdések,amelyekmeg-
válaszolására–függetlenülabiztosítanikívántkisebbségijogokmértékétől,amipoli-
tikaidöntésfüggvénye–mindenképpenkülönösgondotkellfordítaniaatörvényalko-
tónak.

amagyarországikisebbségitörvénytervezetéről

abizottságkifogásoltaatörvénytervezetazonrészét,amelyszerintatörvényhatályaa
magyarországonlegalább100éveélőkisebbségekreterjedki.atechnikainehézségek
mellett,amelyekazilyenidőhatár-számítássalegyüttjárnak,abizottságazegészkri-
tériumotmintolyatkétségesnektalálta,ésemlékeztetettarra,hogyabizottságegyez-
ménytervezetébentalálhatókisebbségmeghatározásilyetnemtartalmaz.

ajavaslatértelmébenatörvényhatályanemterjedkiamenekültekre,bevándorol-
takra,tartóslakhellyelrendelkezőidegenekre,hontalanokra.Ezarendelkezés,mivela
törvényegyébkéntiscsakamagyarállampolgárokravonatkozna,feleslegesnektűnik.
ugyanakkor a bizottság szerint a naturalizált menekültektől és bevándorlóktól nem
lehet megtagadni egy létező nemzeti kisebbséghez, etnikai csoporthoz csatlakozás
jogát,mertezdiszkriminációtjelenhetne.

a törvénytervezetből az következik, hogymindenki számára biztosítani kívánja a
szabadidentitásválasztást–jelentsenezbáratöbbséghezvagybármelykisebbséghez
való csatlakozást. amennyiben a csatlakozás akadályozásának tilalma az államra
vonatkozik,arendelkezésindokolt.abizottságugyanakkorúgyvéli,nemlennehelyes
korlátozni a kisebbségi,magánjogi szervezetek jogát arra, hogymagukdöntseneka
tagságravonatkozószabályaikról.

akisebbségheztartozásravonatkozószemélyesadatokvédelmétkimondórendel-
kezéskapcsánabizottságfigyelmeztetett,hogyellentmondásfeszülakisebbségistá-
tusbólfakadójogokvédelmeésazonadatoktitkosításaközött,amelyekazadottjogo-
katmegalapozzák.

aszülőföldhözvalójogkapcsánabizottságúgyvéli,hogyamennyibenennekajog-
nakrészeaszülőföldrevalóvisszatérésis,indokoltegyébfeltételeketismegszabnie
jogalkalmazására,ellenkezőesetbenugyanisjogsérelemérhetiazadottterületenidő-
közbenjogszerűenletelepedettlakosságot.ugyancsakindokoltkörülhatárolniahagyo-
mányok ápolására való jogot, ugyanis némely kisebbségi hagyományok emberjogi
szempontbólelfogadhatatlanoklehetnek.
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aparlamentiképviselethezvalójogabizottságszerintalegfontosabbjogokegyike
egydemokratikustársadalomban,ezértfelvetődikakérdés,hogyhelyes-eennekakér-
désnek a megoldását későbbre halasztani, további törvényi szabályozás tárgyává
tenni.

amoldovaikisebbségitörvénytervezetéről

amoldovaiköztársaságkisebbségitörvényénektervezetérőlavelenceibizottságtöbb
tagjakülön-különkészítettvéleményt,aplénumezekrőlszámunkraismeretlenokokból
nemfoglaltállást,tehátnincsbizottságivélemény.

asvájciGiorgiomalinvernielégtelennektaláltaakisebbségdefinícióját,amelysze-
rintkisebbségatöbbségtőleltérőetnikaieredetűcsoport.szükségesdefiniálnimeg-
határozó jellemzőit, és tisztázni, hogy ezek közé tartozik-e az állampolgárság is.
Hasznoslenneleszögezni,hogyaközigazgatásivagyválasztásikörzetekkijelölésekor
azállamtekintettellesz,amennyireezlehetséges,akisebbségekre,legalábbazokona
területeken,aholkoncentráltanélnek.azanyanyelvűoktatás,illetveazanyanyelvokta-
tásanemelhanyagolhatóanyagiterhetróazállamra.Ezértnehézlenneeztajogotmin-
denkisebbségszámárabiztosítani–akedvezményezettekkörétajelentősebblétszá-
múkisebbségekrekell szűkíteni.akisebbségekparlamentiképviseleténekbiztosítá-
sárólszólórésztúláltalános,nemrendelkezikarról,hogyanjönlétreaképviselet.atör-
vényjavaslatbólhiányzikabennefoglaltjogokbetartásánakfelügyelete.vajonebbőlaz
következik-e,hogyakisebbségheztartozókbíróságiútonkényszeríthetikkijogaikérvé-
nyesítését?amennyibennem,egyadhocmonitorozásirendszerszükséges.

abelgaj.c.scholsemaztkifogásolta,hogyajavaslatbannemkonzisztensmódon
keveredikakollektívésegyénijogimegközelítés,amiesetenkéntimplementációsprob-
lémákat vethet fel. így pl. az az egyéni jogi szempontú rendelkezés, amely szerint a
kisebbségi társulások egyenrangúak és egyik sem minősítheti önmagát az adott
kisebbségkizárólagosképviselőjének,ellentmondásbakerülhetazzala rendelkezés-
sel,amelykonzultációskötelezettséget írelőaminisztériumoknakésahelyihatósá-
goknak–hogyanzajlikmajdagyakorlatbanakonzultációanagyszámúszervezettel?

azukrajnaikisebbségitörvénytervezetéről(2004)

azukránkormányegykerettörvény tervezetétkészítetteelő,amelyet többkörben is
vizsgáltabizottság, illetveazEbEsz.azutolsóváltozatrólkialakítottbizottságiállás-
foglalás kifogásolja, hogy nem világos a jogszabály helye a jogrendben –megoldás
lehetne,haegyértelműrendelkezésttartalmaznaarról,hogy lex specialisrólvanszó,
illetvehaútmutatásttartalmaznaavégrehajtótörvényekésrendeletekmeghozatalá-
nakmódjáról.Hasznos lenneazt is jeleznia törvényben,milyeneszközökkelkívánja
ukrajnamegvalósítaniamegfogalmazottszándékokatéscélkitűzéseket.

ahogymásországokkalkapcsolatban,úgyukrajnaesetébenisúgyvéliabizottság,
hogyanemzetikisebbségáltalánosdefiníciójábólkihagyandóazállampolgárságmint
kritérium;azcsakegyespolitikaijogokkalösszekapcsolvaindokolt(választás,közhiva-
talitisztségek).
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a javaslatban felsorolt tényleges jogok nagyjából összhangban vannak a
keretegyezménybefoglaltalapelvekkel,ámanyelvhasználatijogoktúlszűkreszabot-
tak:azanyanyelvetcsakahelyihatóságoknál lehetnehasználniéscsakott,aholaz
adottkisebbségarányszámameghaladjaaz50százalékot.Üdvözlendőahelyihatósá-
gokmellettműködőkisebbségitanácsadószervekfelállításánakszándéka,dekérdé-
sesazokhatáskörénekahelyiszintrevalókorlátozása.Feltételeza javaslategyköz-
pontikisebbségitanácsadótestületetis,ennekfelállítása,hatásköreiazonbantovábbi
pontosításraszorulnak.

ajavaslatemlítéstteszakisebbségekjogárólaközügyekbenvalórészvételre,anél-
külazonban,hogybármilyen,ecéleléréséhezvezetőspecifikuseszköztvázolna.2

alettországikisebbségitörvénytervezetről

abizottságolasztagja,sergiobartoleanalízisénalapulóvéleményeáltalánosmegál-
lapításként figyelmeztet arra, hogy mivel az ország ratifikálta az Európa Tanács
keretegyezményét, nema legmegfelelőbb lépés egy újabbkerettörvényt elfogadni a
keretegyezménybőlkövetkezőállamikötelezettségvállalásbiztosítására,ésfőlegnem
akisebbségijogokhatékonygyakorlásánakbiztosítására.

Elismerésselnyugtázzaavéleményazt,hogyanemzetikisebbségdefiníciójanem
tartalmazza az állampolgárságot, összhangban a keretegyezmény szakértői
bizottságának törekvésével minél szélesebben interpretálni a fogalmat – bár a tör-
vénytervezetmás részei enneka definíciónakellentmondanak, sőt, az alkotmány is
csakazállampolgároknakgarantáljaakisebbségijogokat.ajogbiztonságérdekébena
bizottságszerintfontolórakellenevenniazalkotmányidevágócikkeinekmódosítását.

a törvénytervezet egyértelműen kimondja a kisebbségi nyelv használatának, a
kisebbséginevekhasználatának,akisebbségiszimbólumokhasználatának, illetvea
kisebbségiünnepekmegtartásánakjogát.anyelvhasználatiésegyébjogokközülazok,
amelyekmindentovábbipontosításnélkül,közvetlenülalkalmazhatók,nemkifogásol-
hatók.vannakazonbanolyanrendelkezésekis,amelyektovábbiszabályozástigényel-
nek,mintpl.ahivatalinyelvhasználat.Ezekatörvénybennemeléggévilágosak,illetve
nehezenindokolhatókorlátozásokattartalmaznak.Pl.akisebbséginyelvhasználat„az
államnyelvhasználatátszabályozótörvényeksérelmenélkül”valósulhatmeg,hason-
lóanfogalmazazutca-ésegyébtáblákra,illetveazoktatásravonatkozórészis.

ahivatalinyelvhasználatfontosságáratekintettelaggodalmasnakvélikaszakértők,
hogyahivatalokválaszadásikötelezettségeúgyvanmegfogalmazva,hogyazkisebb-

40 Sándor Eleonóra
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/2
, 

S
om

or
ja

2. a törvényjavaslat, amelyet a bizottság 2004-ben véleményezett, nem került elfogadásra.
2010-benegyújabbukrajnaijavaslatkerültabizottságelé,amely2011márciusábantette
közzéazállásfoglalását(CDL-AD[2011]008). Ennekérdekessége,hogyabizottságrészlete-
senkitérbenneazállamnyelvintegrációsszerepeszükségességénekfenntartására.Erreaz
adottokot,hogybárazukránalkotmánnyalösszhangbanatörvényjavaslatisegyedüliállam-
nyelvkéntemlítiazukránnyelvet,atörvényjavaslatkonkrétrendelkezéseibőlazorosznyelv
teljesegyenrangúsításánakszándékatűnikki(nemcsakazukrán,hanemakisebblétszámú
kisebbségeknyelvénekrovásárais),amiakonkrétukrajnaihelyzetbenabizottságszerinta
nyelvimegosztottságerősödéséteredményezheti.



séginyelvenvagy„mindkétfélszámáraelfogadható”nyelventörténik.Ezamegfogal-
mazásfelvetiakérdést,vajonazállamvalóbankész-eakisebbséginyelvetbíróhiva-
talnokokalkalmazásátbiztosítani.Továbbrontjaahelyzetet,hogyanyelvhasználatijog
gyakorlása tulajdonképpen a hivatalnokoktól függ, akik „amennyire ez lehetséges”
kisebbségi(vagyakceptált)nyelvenválaszolnak.abizottságúgyvéli,ajavaslatittpon-
tosításraszorul:pontosanmegkellhatározni,melyeka„jelentősszámbankisebbség
laktaterületek”,aholhasználhatóanyelvükahivatalosérintkezésben,illetvekitehetők
feliratokkisebbséginyelven,spontosítaniazadminisztratíveljárást,amelyszerintki-
sebbséginyelvűbeadványokbenyújthatók.akisebbséginyelvűhelységnévtáblákkihe-
lyezésetilalmának„indokoltságakérdéses”.

abizottságüdvözlendőnekmondja, hogyazúj törvénymegszünteti a kisebbségi
kulturálisszervezetekkülönszabályozását,amikizárjaadiszkriminációlehetőségét.a
kisebbségikulturálisörökségvédelméhezvalójogtovábbijogszabályipontosítástigé-
nyel.

az anyanyelvi oktatással foglalkozó részek ismét csak pontosításra szorulnak,
amennyibenezesetbenisszükségesdefiniálniajelentősszámúkisebbségáltallakott
területeket (ahol,amennyiben ilyenkérésmegfogalmazódikésvalós igénymerül fel,
lehetségesazanyanyelvűoktatás), illetveakislétszámúkisebbséglaktaterületeket,
aholazanyanyelvoktatásalehetséges.ugyancsakmegkellhatározniapontosmene-
tétannak,hogyhogyanbíráljákelakérelmeket,hogyalakulnakmegaziskolákstb.az
állásfoglalásarraisrámutat,hogyazoktatásitörvényugyancsakelőterjesztettjavasla-
ta,haelfogadásrakerül,szervezési-működésiszempontbólhátrányoshelyzetbehozza
akisebbséginyelvű iskolákat. Fontosezért akét javaslatharmonizálása,azeljárási
szabályok tisztázása. a kisebbségi jogok garanciáit gyöngítheti az is, hogy a törvény
egyes jogok kapcsán megengedő módot használ („may”), széles mérlegelési jogot
ruházvaezzelahatóságokra.

abizottságvégülsajnálkozásátfejezikiamiatt,hogyatörvényjavaslatteljességgel
mellőziakisebbségekképviseleténekkérdésétatörvényhozásban,avégrehajtóhata-
lomban,azigazságszolgáltatásszerveiben.

Összefoglalójában a bizottság hangsúlyozza, hogy a kerettörvény jellegű javaslat
sem a létező jogszabályoknak nem alternatívája, sem a keretegyezmény megfelelő
implementációjának szerepét nem tölti be. Ellenkezőleg, egy új kerettörvény tovább
késleltetiazimplementációt,miközben,elvbenlegalábbis,akeretegyezménybenfog-
laltvagyabbólkövetkezőkötelezettségeketazállamnakaratifikációpillanatátóltelje-
síteniekellene.ahatékonykisebbségvédelmetbiztosítanihivatotttörvénynekkonkré-
tabbnak kell lennie mind a benne foglalt jogok, mind azok hatékony érvényesítése
tekintetében.amennyibenegyesterületekszabályozásátmástörvényekhatáskörébe
utalja,azadottjogoklényegétakkorisbelekellfoglalniakisebbségitörvénybe.

arománkisebbségitörvénytervezetéről(2005.október)

aletttörvénytervezettelszembenarománelőterjesztésigenrészletes,mivelajavas-
latbabelekerültekamástörvényekbenmármegfogalmazottkisebbségijogokis,néha
eltérőszóhasználattal.Eztaformátarománkormányazértválasztotta,hogyatörvény
„teljesebbképetnyújtsonakisebbségheztartozóklétezőjogairólésrendelkezésükre
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állóeszközökről”.bárezfelvetjogértelmezésiproblémákat,főlegamikoraztkellmeg-
ítélni,melyiknormatekintendő lex specialisnak,abizottságúgyvéli,hogyegyátfogó
törvényelfogadásakifejeziazállamelkötelezettségét,jelentősenhozzájárulademok-
ratizálódási folyamathoz. mivel a törvényjavaslat a kulturális autonómia bevezetése
kapcsántöbbújintézménylétrehozásátirányozzaelő,ahatásköröktisztázásarendkí-
vül fontos, s e tekintetben nem lehet csak a lex specialis derogat generali elvére
hagyatkozni.

anemzetikisebbségfogalmadefiníciójánaktörvénybefoglalásaabizottságszerint
semajogszabályvégrehajtása,semanemzetközijogszempontjábólnemelengedhe-
tetlenfeltétel,denemiselfogadhatatlan.azviszontkövetelmény,hogyadefinícióne
eredményezzen önkényes és indokolatlan megkülönböztetést. Ebből a szempontból
problematikusajavaslatbanfoglaltdefinícióazonrésze,amelyszerintcsakamodern
románállammegalakulásaótaazországterületénélőközösségminősülhetnemzeti
kisebbségnek;ajavaslategybentételesenfelsorol20,nemzetikisebbségnekminősü-
lőközösséget.afelsorolástatörvénybőlkikellhagyni,delegalábbiscsakpéldaszerű
felsorolássá alakítani, és az illetékes hatóságokra, végső soron a bíróságokra bízni,
melyközösségetismerikel„nemzetikisebbségnek”.

adefinícióvalkapcsolatbanfelvetődikazállampolgárságmintfeltételkérdéseis.az
állampolgárságmegkövetelése indokoltapolitikai jogok, főlegaparlamentiképvise-
lethezvalójogesetében,dekevésbéindokolhatóakulturálisésoktatásijogokvonat-
kozásában.abizottságjavaslataszerintezértazállampolgárságotmintfeltételtnema
nemzeti kisebbség definíciójába kell belefoglalni, hanem azt kellene meghatározni,
hogymely specifikus jogok azok, amelyekkel csak az állampolgársággal rendelkező
kisebbségiszemélyekélhetnek.Eztamegoldástalkalmazvaelkerülhetőpl.az,hogya
törvényantidiszkriminációspasszusaicsakazállampolgárokravonatkozzanak.azetni-
kai,kulturális,nyelviésvallásiidentitásmegőrzéséhez,ápolásához,kifejezéséhezvaló
jogot ugyancsak „nehezen elfogadható” az állampolgárokra szűkíteni. megkérdője-
lezhetőazidegenállampolgárságúak–deminimumazonidegenek,akikvalamelyelis-
mertnemzetikisebbséggelazonosnemzetiségűek–kizárásaakulturálisautonómiá-
ból.

anyelvi jogokérvényesüléseérdekébena javaslatkitérazérintettköztisztviselők
nyelviképzésénekszükségességére,illetvetolmácsokbiztosítására.abizottságszerint
ittisszükségesapontosítás:milyenkörülményekközött,milyenesetekbenmelyikmeg-
oldásalkalmazandó?anyelvijogokesetébenisindokolhatatlan,miértneélvezhetnék
azokatazállampolgársággalnemrendelkezők(pl.anyakönyvezés,igazságszolgáltatás,
szociálisésegészségügyiszolgáltatások),vagyazidegenekmiértneszámíthatnának
belea„jelentőslétszám”elérésébe.

azelképzelésekszerintajavaslatotalkotmánytörvényformájábanfogadjamajdela
parlament.Ennekaténynekazonbannincshatásaabíróságokelőttiesetlegeseljárá-
sokra–etekintetbenviszontigenfontos,hogyatörvénypontosanmegkülönböztesse
akormányravonatkozóprogramjellegűkötelezettségeketabíróságokonegyénekáltal
érvényesíthetőjogoktól.atisztázatlanságkonfliktusokhozvezethetpl.azoktatásivagy
kulturálisjogokterületén,aholajavaslatszéles(egyetértésivagykonzultációs)jogkö-
röket biztosít a közösség reprezentatív testületei számára, viszont nem tér ki azon
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egyénekjogvédelmilehetőségeire,akiketakollektívjogokbólfakadódöntésekesetleg
negatívanérintenek(pl.aziskolaigazgatókkinevezésekoradódhatilyenhelyzet).

atörvényjavaslatkülönfejezetbenfoglalkozika„választási”kisebbségiszervezetek
jogállásával,tehátazokkalakisebbségiszervezetekkel,amelyekatörvényhozási(helyi
ésparlamenti), illetielnökválasztásonapolitikaipártokhozhasonló jogosítványokkal
vehetnek részt. a bizottság ezek bejegyzési feltételeit elfogadhatatlanul szigorúnak
tartjaannakelismerésemellettis,hogyazilyenszervezetektermészetesenszigorúbb
megítélésaláesnek,mintazegyébönkéntestársulások.(azilyenszervezettagságael
kellérjeazadottkisebbségutolsónépszámlálásszerintilétszámánakmin.10száza-
lékát; amennyiben a 10 százalék abszolút számokban eléri vagy meghaladja a 25
ezret,atagoklegalább25megyébenkelléljenekúgy,hogyegymegyébensemleheta
taglétszám300-nálkisebb.)afeltételekfavorizáljákamárparlamentihellyelrendelke-
zőcsoportokat,nemteljesítikazarányosságésszükségességkritériumát(különösen
akkor,hafigyelembevesszükahelyiválasztásokonvalórészvétellehetőségétis,vala-
mintazt,hogyabejegyzettszervezetekszereznekjogotakisebbségiTanácsbanvaló
részvételre, támogatásialapokkezelésére,állami támogatásra).abizottságáthidaló
javaslataszerintkülönkelleneválasztaniaválasztásokonvalórészvételésazegyéb
jogosultságokkritériumait.Igenpozitívanértékeliabizottságviszontazt,hogyakultu-
rális autonómia szerveinek, az ún. nemzeti tanácsoknak a megválasztásában nem
csakazígyregisztráltkisebbségiszervezetekvehetnekrészt.akisebbségilistákkalés
választásokkalkapcsolatosadatvédelmiproblémákatismegkelloldani,nemelegen-
dőazáltalánosadatvédelmiszabályokrahivatkozni.

aromántörvényjavaslatarraiskitér,hogyafentebbdefiniáltkisebbségiszerveze-
tektagságábóllegfeljebb25százaléklehetanemazadottkisebbségheztartozósze-
mély,illetvetiltja,hogyugyanazonszemélyegyésugyanazonkisebbségkétkülönböző
szervezeténekistagjalegyen.Ezeknekafeltételeknekazellenőrzéseabizottságsze-
rint a gyakorlatban rendkívül nehéz, emellett sérthetik az Európai Emberi jogi
Egyezmény11.cikkétisazegyesülésszabadságáról.aparlamentiéselnökválasztás
esetétkivévejogosulatlanakülföldiállampolgárokkizárásaisakisebbségiszerveze-
tekből.

atörvényjavaslat5.fejezeteakulturálisautonómiávalésannakintézményeivelfog-
lalkozik.Ezzelkapcsolatbanabizottságmegállapítja,hogyakisebbségikulturálisauto-
nómiának ugyan nem létezik nemzetközileg általánosan elfogadott modellje, de a
keretegyezményszakértőibizottságatöbbországértékelésbenakeretegyezmény15.
cikkeegyiklehetségesimplementációseszközénekminősítetteakulturálisautonómi-
át, és a kisebbségi identitásmegőrzése hasznos eszközeként említik azt az EbEsz
lundi ajánlásai is. Ezért általánosságban a kulturális autonómiamodellje pozitív és
hasznoseszköze lehetakisebbségekközéletbenvalórészvételemegerősítésének–
hogyez igaz-eromániáranézve is, annakmegválaszolásakizárólagahelyi politikai
döntéshozókratartozik.

ajavaslatértelmébenakulturálisautonómiatestületeitrészbenkonzultációs,rész-
benegyetértésijogokilletikmeg–egyetértésijogfőlegazoktatási,kulturális,hírköz-
lésiintézményekvezetődolgozóinakkinevezésekor,akinevezésjóváhagyásakorvagy
akinevezendőszemélyretettjavaslatokbenyújtásakor.Továbbipontosításnélkülezek-
nekakollektívjogoknakavégrehajtásaaggályoslehetaköztisztviselői,közhivatalnoki
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állásokpályázatútján történőbetöltése,azelutasítottszemélyek jogorvoslati lehető-
ségeiszempontjából.

akulturálisautonómiaújintézményeklétrehozásátfeltételezi,amelyekszélesjog-
körökkelrendelkeznekmajdazoktatás,kultúra,médiák,történelmiemlékek,kulturá-
lisörökségkezeléseterületén.bárajavaslatleszögezi,hogyezekjogalanyisággalbíró
közigazgatásihatóságok,abizottságszerintazt istisztáznikell, jogosultak lesznek-e
rendeletekethozni,haigen,hogyanlehetezeketmegtámadni,illetvehogyahatóságok
szerveimilyenfelelősségetviselnek.

ugyancsakrészletesenszabályoznikellakulturálisautonómiaTanácsokésazálla-
mi szervek viszonyát, viszonyukat a nemzeti kisebbségek Tanácsához, a nemzeti
kisebbségiszervezetekhezstb.,elkerülendőahatásköriátfedéseketésazeljárásitisz-
tázatlanságokat.atörvényjavaslatszerintakulturálisautonómiaintézményeitadóbe-
vételekbőlfogjafenntartaniazállam,nyitvamaradazonbanakérdés,hogymilyenlesz
ennekazadónakajellege,kifogjafizetni,milyenkulcsszerintkerülelosztásra.

amintazafentiekbőlkiderül,abizottságanemzetközijogjelenlegiállásánakmegfe-
lelőenelismeri,hogyazegyesországoknakszélesmérlegelésijogkörükvanakisebb-
ségijogokvonatkozásában,lényegébenazadottországpolitikaidöntéshozóirabízza,
hogymilyenmértékűjogokatbiztosítanakakeretegyezménybenmegszabottminimális
követelményekbetartásamellett,megmaradnak-eazegyéni jogokszintjén,vagykol-
lektívjogokatisbevezetnek-e.azisbelügy,vajonazadottjavaslatokategyszerű,avagy
alkotmánytörvényként kívánják-e az országok elfogadni, hogy egy átfogó törvényben
próbálják-emegrendezniakérdésvalamennyivonatkozását.

–amiakeretegyezménynekmegfelelőminimáliskövetelményeketilleti,abizottság
ukrajna esetében emelt kifogást a nyelvi jogokmértékét illetően: az 50 százalékot
meghaladókisebbségiarányszámmintahivatalinyelvhasználatfeltételeellentétesa
keretegyezménnyel,amelyilyenkontextusbana„jelentősszám”kifejezésthasználja.a
romániaijavaslatotértékelveugyanakkora20százalékosarányszámotmegfelelőnek,
anemzetközigyakorlatnakmegfelelőnekvélelmeziabizottság.

–nyilvánvalóanpolitikaikérdésaz,hogyegykisebbségitörvényalkotmánytörvény
vagy egyszerű törvény formájában kerül-e elfogadásra – fontos viszont az, hogy a
szubsztantívjogokbíróságiútonkikényszeríthetőklegyenek,illetveakormányravonat-
kozó, programjellegű vállalások teljesítésének módjáról legalább vázlatosan rendel-
kezzenatörvény.

–akikényszeríthetőség,ahatékonyjogvédelemnembiztosított,havalamelyország
csakkerettörvénytfogadelúgy,hogyaznemtartalmazgaranciákat,útmutatástavég-
rehajtó törvények kidolgozására, a kidolgozás módjára. Igen fontos a bizottság
lettországgalkapcsolatosmegállapítása,miszerintegyolyanországesetében,amely
egyébkéntmárratifikáltaakeretegyezményt,egykerettörvényjellegűjogszabályelő-
terjesztésetulajdonképpencsakakeretegyezményből fakadókötelezettségekvégre-
hajtásánaktovábbihalogatásáteredményezheti.akésőbbiekbenelfogadandóvégre-
hajtótörvényekkörülírásánakelmulasztásaabizottságfigyelmeztetéseellenérevezet-
hetpl.olyanszituációhoz,mintamagyarországikisebbségekparlamentiképviseleté-
nekmegoldatlansága.
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–mintismertes,akeretegyezménynemtartalmazzaanemzetikisebbségdefiníci-
óját,ésabizottságisazonazálláspontonvan,hogyaznemfeltétlenülszükségesaz
egyesországoktörvényeiszintjénsem.amennyibenmégisadefiníciókidolgozásamel-
lettdöntatörvényalkotó,tekintettelkelllennieafejlődésdinamikájára–azadottpil-
lanatban létező kisebbségi struktúra nem örökéletű –, a diszkrimináció tilalmának
elvére,azEnszáltalelfogadottalapelvre,miszerintvalamelykisebbséglétenemakor-
mányokakaratánakfüggvénye,hanemténykérdés.abizottságebbőlkiindulvaellenzi
azolyandefiníciókat,amelyek–mintamagyarvagyaromán–megszabjákazország
területéntörtént letelepedéshatáridejét(ezenkövetelményteljesítésénekazellenőr-
zéseagyakorlatbanegyébkéntisigennehezenkivitelezhető).Ennélishatározottabban
kifogásoljaaz„elismert”kisebbségektételesfelsorolását,amiáltalábannépszámlálá-
siadatokraszokotttámaszkodni,miközbenanemzetiségrevonatkozókérdésfeltevés
évtizedenként változik és más-más eredményeket produkál. a nemzetközi jog jelen
állásszerintugyanvédhető,deinkábbkerülendőazállampolgárságotmintkritériumot
isbelefoglalniadefinícióba.Ellenkezőesetbenelőállhatolyanhelyzet,hogyakisebb-
ségi törvényekbenszereplőantidiszkriminációskitételekhatályacsakazállampolgá-
rokrafogvonatkozni,aminyilvánvalóanabszurdum.

–arugalmasdefiníciókövetelményébőlnemkövetkezik,hogyazállamoknakagya-
korlatban nehezen vagy egyáltalán nem teljesíthető kötelezettségeket kell vállalniuk.
Ellenkezőleg,abizottságarománésamoldávjavaslatrólkészültvéleményébenisköte-
lezettségszűkítéstjavasoltegyesjogokkalkapcsolatban,mivelúgyvélte,hogymoldávia
nem tudnaminden kisebbségnek,mindenütt,minden körülmények között anyanyelvű
oktatástbiztosítani, ill.hogyrománianemlenneképesakisebbségekhez tartozósze-
mélyekszámáraazországegészterületénbiztosítaniazanyanyelvűházasságkötést.

–azállampolgárságifeltételelhagyásaésatúlméretezettkötelezettségvállalások
közötti feszültséget a bizottság úgy javasolja áthidalni, hogy a törvényben felsorolt
konkrétjogoknálkellmegszabni,azokmindenkire,vagycsakazállampolgárokravonat-
koznak-e.

– az állampolgársági kritériumelhagyásamellett abizottság azzal is érvel, hogy
akáranyelvivagyoktatásijogokesetébeniskevésséindokoltezekélvezetébőlkizárni
minimálisanazokatazállampolgársággalnemrendelkezőszemélyeket,akikneknem-
zetiségeazonosvalamelyőshonosnemzetikisebbségével.azilyenidegeneketanem-
zetikisebbséghezkelleneszámítaniakkoris,amikorvalamilyenszázalékbanmegadott
létszámeléréseakérdés.

–akisebbségijogokhatékonyvégrehajtásalehetetlenpontosprocedurálisszabá-
lyoknélkül.abizottságerreszintevalamennyivéleményében rámutatott, legyenszó
nyelvi,oktatási, részvételi jogokról.azegyértelműeljárásiszabályokhiányanemcsak
jogbizonytalansághozvezetakedvezményezettekoldalán,deazt iskérdésesséteszi,
kész-eazállamamegfogalmazottjogokgyakorlatibiztosítására.

–ahatékonyjogvédelemrészeakisebbségitörvény(ek)beillesztéseajogrendbe.
amennyibenalkotmánytörvényrőlvanszó,tisztáznikellhatásátamárhatályosjogsza-
bályokra,haegyszerűtörvénykéntfogadjákel,úgyvilágosandeklarálnikell,hogyjelle-
géttekintvelex specialis.Ezazonbanönmagábannemelegendő;ügyelnikellatörvé-
nyekösszehangolására,avégrehajtó intézményekhatásköreiközöttiátfedésekkikü-
szöbölésére.
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–amennyibenakisebbségitörvénykollektívjogokatisbevezet,gondoskodnikella
kisebbségekheztartozószemélyekegyénijogainaktiszteletbentartásáról,azautonó-
miaintézményeinekdöntéseivelszembenijogorvoslatlehetőségeiről.

–akollektívjogokbevezetéseeseténakisebbségeketreprezentálószervezeteket
érintőválasztási,támogatásistb.szabályokatúgykellkialakítani,hogyazoknefavori-
záljákegy-egykisebbségegyetlenszervezetét.

mindentösszevetve,abizottságivéleményeklényegétúgylehetneösszefoglalni:azálla-
mok olyan, a nemzetköziminimumnak tekintett szintetmeghaladó kötelezettségeket
vállaljanak,amelyeknekelegettudnakéskomolyanelegetisakarnaktenni.végülhang-
súlyoznikell,hogyabizottságvéleményecsakajánlástjelentazországokszámára.mint
az eddigi tapasztalatok ismutatják, bár az érintett országok saját kezdeményezésük
alapjánkérikfelabizottságotaszakértőiegyüttműködésre,azelkészültszakvéleményt
mégisgyakranfigyelmenkívülhagyják.általábanakisebbségeikkárára.

ElEonóra sándor
Thevenicecommissiononthebillsonminoritylanguages

Theaimof thearticle is toprovideapictureon thepositionsof theEuropean
commissionfordemocracythroughlaw,knownalsoasthevenicecommission,
regarding bills on regulation ofminority rights. The author points out that the
commission, in its work, relies on the reports of the institutions of council of
Europeresponsibleformonitoring,aswellasontheactivitiesoftheoscEHigh
commissioneronnationalminorities.shedoesnotfocusprimarilyonthegeneral
findingsofthepositionsofthecommissiononminorityprotection,butwarnson
thosepartsofitsdocumentsthatcanprovetobepitfallsoftheenforceabilityof
theexamineddraftbillsinpractice,andontheproblemsthatshouldbeespecially
consideredbytheslovaklaw-makers.
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„az államnyelvről” szóló Tt. 270/1995 számú törvénymódosítására aradičová-kor-
mány2010. júliusiprogramnyilatkozatábanvállaltkötelezettséget.azelőző,Fico-kor-
mányáltaljelentősenszigorítottállamnyelvtörvényrendkívüléleséshosszantartótil-
takozástváltottki–különösen–aszlovákiaimagyarkisebbségrészéről.akritikaelső-
sorban arra irányult, hogy a hivatalos nyelvhasználat területén eleve túlterjeszkedő
államnyelvtörvényaFico-félemódosítástkövetőenméginkábbmegerősítetteatörvény
ejellegét,növelteazállamnyelvésakisebbséginyelvekközöttiviszonybanmegjelenő
aránytalanságot,valaminterőteljesnegatívpszichológiaihatássalazállamnyelvtörvény
szigorú pénzbüntetéseket helyezett kilátásba az államnyelvhasználat szabályainak
megsértéseesetére.azállamnyelvtörvényszigorításakövetkeztébenkialakulttiltako-
záshullámegybizonyosszakaszában–különösenmiutánmagyarország,sajátalkot-
mányoskötelezettségénekiselegettéve,nemzetközifórumokonisfellépettatörvény-
szigorításellen–aFico-kormányvégülazEurópaTanácsún.velenceibizottságához
fordult(2009.szeptember),hogyazvizsgáljamegazállamnyelvtörvényösszhangjáta
vonatkozóeurópaiésegyetemeskisebbségijogijellegűegyezményekkelésszokások-
kal.aFico-kormányelépésétolyanértelembenkommunikálta,miszerintakormánytel-
jesenbiztosabban,hogyavelenceibizottságegyértelműenésminden továbbivitát
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lancz aTTIla

„avelenceibizottságmindenmegalapozott
ajánlása”

Elemzésavelenceibizottságszlovákiaiállamnyelvtörvényt
értékelővéleményérőlésavéleménykonkrétajánlásainak

hatásárólavéglegestörvényszövegre1

aTTIla lancz 316.022.4(=511.141)(437.6)
„alltheWell-Groundedrecommendationsofthevenicecommission” 342.724

342.725
81`242

341.234:81`244

keywords:opinionof thevenicecommissionontheslovakstatelanguagelaw,effectsof theparticular
recommendations,thefinalreadingofthelaw.

1. az elemzés a szerző korábbi –amagyarkoalíció Pártja számára készített – összefoglaló
elemzésénekaktualizált,kibővítettváltozata.



lezáróanelismerimajd,hogyatörvénymódosításenblocösszhangbanvananemzet-
közi egyezményekkel, szokásokkal. a velencei bizottság véleménye azonban csak a
2010.júniusiparlamentiválasztásokatkövetőenjelentmeg,miközbenaFico-kormány
aválasztásokeredményeképpennemfolytathattaakormányzást.

azúj,radičová-kormányfelállásátkövetőenkialakultújpolitikaiviszonyokrareagálva
–konkrétanpedigakormányprogrambantettvállalásalapján–aszlovákköztársaság
kulturálisés Idegenforgalmiminisztériumaelkészítette törvénymódosítási tervezetét,
amelynekcélja„azállamnyelvmintatársadalmonbelülikommunikációsésintegráci-
óseszközhelyzeténekmegszilárdítása,összhangbanadiszkriminációmentességelvé-
vel,anemzetikisebbségijogok2006.éviszintjeelérésénekkívánalmamellett”,továb-
bácéljavoltazis,hogyeltávolítsa„akisebbségeketérintőtörvényekfeleslegeskorlá-
tozásait”.

aminisztériumtörvénytervezeténekkormányonbelülimegvitatásáramár2010.szep-
temberközepénsorkerült.azegyhónapjafelálltkormányáltalanyáriuborkaszezont
követőenszinteazonnalmegindítotttörvénymódosításifolyamatönmagábandicsére-
tesnektűnőtényétazonbankülönbözőellentmondásosjelenségekkísérték.atörvény-
módosítási folyamatból kimaradt a tárcaközi egyeztetés, és ami talán jelentőségét
tekintveennél is fontosabb:akisebbségi társadalomrészérőlolyhevesellenállással
kísért2009-estörvényszigorítástkövetőenazújkormányasajáttörvénymódosítását
egyáltalánnembocsátottatársadalmivitára.akormányonbelüliegyezség2 megszüle-
tésének időpontjával – szeptember24. – kapcsolatos legfurább jelenség viszont az
volt, hogy a Fico-féle törvényszigorításhoz készülő, az Európa Tanács ún. velencei
bizottsága3 által kidolgozandóvéleményakormányonbelülimegállapodáspillanatá-
banmárgyakorlatilagelkészült,akormányviszontdöntésévelnemvártamegavéle-
ményténylegesmegjelenését.sajtóhírekszóltakarról,hogyavelenceibizottságvéle-
ményehetekenbelülmegjelenik,miközbennéhánynaponbelülolyanhírekiskiszivá-
rogtak,hogyavéleményszámospontbanmeglehetősenkritikus.akormánysietsége
ilyenkörülményekközött–azzal,hogyavelenceibizottságérdemiajánlásainakfigye-
lembevételéreelvilegatörvénymódosításparlamentiszakaszábanislehetőségvolt–
viszonylag pontos előképet adott arról, hogy kormánykoalíció (többsége) részéről a
velenceibizottságesetlegeskritikájaakésőbbiekbenmilyenfogadtatásbanrészesül
majd.

azelemzéscímébenszereplőidézetakulturálisminisztériumnakabbanazállásfogla-
lásábanszerepel,amellyelaminisztériumavelenceibizottság2010.október21-én
megjelentvéleményérereagált(2010.október26-án).nemérdektelenazonban,hogy
azidézetmilyenszövegkörnyezetbenszerepelt:„megállapítható,hogykulturálisminisz-
tériumavelenceibizottságmindenmegalapozottajánlásátmárelőzetesenmegjelení-
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2. http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/zakon&masterId=3452, a kormány által
2010.szeptember24-énjóváhagyva

3. Hivatalosmegnevezése:„joggalademokráciáértEurópaibizottság”



tetteazállamnyelvtörvénytörvénytervezetében,ezértnemlátokotajelentörvényren-
delkezéseinekbármiféletovábbimódosítására.”aminisztérium–közvetvepedigakor-
mánykoalíció–beistartottaígéretét:akormánykoalícióáltalszeptember24-énlefek-
tetettnormaszöveg–egyrészterületenkívül4 –atörvénymódosításparlamentiszaka-
szábanmárnemváltozott.

azalábbielemzés,összehasonlításavelenceibizottság„nemmegalapozott”,„légből
kapott”ajánlásaittekintiát,legalábbisazokat,amelyeketakulturálisminisztériumés
aszlovákkormánykoalíció(többsége)annaktekint.

1. az államnyelvtörvény kapcsolata a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény-
nyel (abizottságvéleményének15–18.,135.pontjai)

azállamnyelvrőlszólótörvény1.§(4)bekezdéseaFico-félemódosítástkövetőena
következőképpenhangzik:„Haa jelentörvénynemrendelkezikmásként,anemzeti-
ségikisebbségeknyelvénekhasználatárakülönjogszabályvonatkozik.”Eztaverzióta
radičová-kormány parlamentbe benyújtott törvénymódosítási javaslata érintetlenül
hagyta.

avelenceibizottság(atovábbiakban:bizottság)álláspontjaszerintsajnálatos,hogy
akéttörvényközöttiviszony„ellentmondásos”.abizottságmegállapításaszerintcsak
részbenérvényesül a lex specialis elve, vagyis az, hogy a kisebbségi nyelvhasználat
terén a speciális törvény (a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény) előnyt élvez
más,általánosjogszabályokkalszemben.Ezazelvcsakazokbanazesetekbenérvé-
nyesül,amikorazállamnyelvtörvényazegyesrendelkezéseknéleztkülönkiemeli.az
összestöbbiesetben,pl.haazállamnyelvtörvényésakisebbséginyelvhasználatitör-
vény5 rendelkezései ütköznek (kollízió), az államnyelvtörvény rendelkezései érvénye-
sülnek.Ezellentmondalexspecialisjogielvének,vagyisazállamnyelvtörvényakisebb-
séginyelvhasználatitörvényrendelkezéseivelszembenszabályozzaakisebbséginyelv-
használatot. a bizottság megállapítja: az államnyelvtörvény befolyásolja a jelenlegi
kisebbséginyelvhasználati lehetőségeket,mégpedigegyrészt„ezekneka jogoknaka
korlátozásával,másrésztazállamnyelvpárhuzamoshasználatátírjaelő,jelentősterhet
róvaezzelanemzetikisebbségekhez tartozószemélyekre”.a fentiproblémávalkap-
csolatbanabizottság„átfogóésrendszerszerű”megoldástjavasol.
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4. a2011.március1-jénhatálybaléptetetttörvényazEurópaibizottságnyomásáraorvosolta
avelenceibizottságvéleményének102–106.pontjaibanmegfogalmazottproblémákat.az
Európaibizottságavállalkozásuniósszabadságaszempontjábólaggodalmasnaktartotta,
hogy a pénzügyi ésműszaki dokumentációt teljes terjedelemben államnyelven is vezetni
kell. a parlamenti szakaszbanmegszületettmódosítás szerint ezendokumentációk közül
márcsakazokatkellelkészíteniállamnyelven,amelyekkülöntörvényekszerintieljárások-
hozszükségesek.Továbbáamódosításszerintaközigazgatásiszervekelőttkötelmiszerző-
désektárgyábanfolyóeljárásoksoránimmárnemcsakaszerződésekállamnyelvűszöveg-
változataelfogadott,hanemazokis,amelyekazEurópaiunióvalamelymáshivatalosnyel-
véníródtak.

5. akisebbségeknyelvénekhasználatárólszólóTt.184/1999számútörvény



Megjegyzés: A koalíciós parlamenti képviselők által megszavazott, 2011. március
1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja a Bizottság által megfogalmazott prob-
lémákat. A Fico-féle változathoz képest csupán néhánnyal több esetben nevesíti külön
a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény elsőbbségét a kisebbségi nyelvhasználat
terén. Nem biztosítja a lex specialis teljes körű érvényesülését, azaz a „rendszerszerű
megoldást”. A probléma megoldását az államnyelvtörvény eredeti, 1996-tól és 2009-
ig hatályos szövegrésze jelentette volna, a következők szerint: „Jelen törvény nem sza-
bályozza a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok nyelveinek használatát. E nyelvek
használatát külön törvények szabályozzák.”

2. az államnyelv a hivatalos érintkezésben (abizottságvéleményének50–54.,58–62.
pontjai)

abizottságmegállapítja,hogyazállamnyelvtörvényahivataliérintkezéssoránaz
államnyelvkötelezőhasználatátírjaelő,azzal,hogyatörvényegybenarrólisrendelke-
zik,hogy„eznemérintianemzetikisebbségeknyelveinekkülönelőírásszerintihasz-
nálatáthivatalosérintkezésben”. abizottságmegemlíti, hogyahivatkozott előírása
kisebbségi nyelvhasználati törvény, amely 20%-os kisebbségi arányszámhoz köti a
kisebbségek nyelvének hivatali használatát. a bizottság üdvözli ennek rögzítését,
ugyanakkornem tartjaelégségesnek,hiszenaszlovákiaáltal is ratifikáltregionális
vagykisebbséginyelvekEurópaichartájanemarraköteleziazállamokat,hogykifeje-
zett arányszámhoz, területi korlátokhoz kössék a kisebbségi nyelvek használatát. a
chartamindenolyanesetbenelőírjaakisebbséginyelvhivatalihasználatánaklehető-
vé tételét, amikor a kisebbségi nyelv használata az állami hivatal részéről „ésszerű
kereteken”belülbiztosítható (pl.egyvárosban,aholegyébkéntnincsmega20%-os
kisebbségiarányszám,demegfelelőszámúkisebbséginyelvenisbeszélőpotenciális
hivatalialkalmazott található).éppezérta jelenlegiszabályozás„nemkompatibilisa
chartával”.Ezzelkapcsolatbanabizottságutalarrais,hogylehetővékelltenniaköz-
alkalmazottakszámáraakisebbséginyelvektanulását,vagytolmácsokalkalmazását
az„ésszerűségkereteinbelül”.különfelhívjaa figyelmetadiszkriminációmentesség
biztosítására is,amikoracharta rendelkezéseire,azEnszkisebbségi jogibizottsá-
gánakesetjogárahivatkozvamegállapítja,hogyazállamnyelvkötelezőhivatalihaszná-
lataalóli kivételt nemcsakakisebbséginyelvhasználati törvény szabályozza,hanem
különbözőnemzetköziszerződésekis.abizottságszerintaszlovákiaihivatalosérint-
kezésbenéppezértcsakolyanterjedelembenkellenekötelezővétenniazállamnyelv
használatát,amimégnincsellentétbenszlovákianemzetközikötelezettségvállalásai-
val. így pl. a 20%-os kisebbségi arányszám feltételét nem teljesítő településeken is
lehetőségetkellbiztosítaniakisebbséginyelvhasználatára,hapl.azadotthivatalnok
beszéliazadottkisebbséginyelvet.

abizottságkülönbíráljaazállamnyelvtörvény3.§(5)bekezdésénekelsőmonda-
tát,6 amelyatermészetesésjogiszemélyekszámáraírjaelőaközigazgatásiszervek-

50 lancz attila

6. „Természetesszemélyésjogiszemélyaz(1)bekezdésszerintiszervvelvalóhivatalosérint-
kezésbenésaz(1)bekezdésszerintijogiszeméllyelvalóhivatalosérintkezésbenazállam-
nyelvethasználja,amennyibenezatörvénykülönelőírásvagytörvényáltalmeghatározott
módonkihirdetettnemzetköziszerződésmáskéntnemrendelkezik.”Fó
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kelvalóhivataloskommunikációbanazállamnyelvhasználatát.megállapítja,hogyezt
a rendelkezést lehet szűken (a kormányhatározat ezt teszi) és tágan értelmezni. a
bizottságszerintaszűkértelmezéseseténszabályozásiduplicitássalállunkszemben,
tág(szószerinti)értelmezéseseténpedignemzetközikötelezettségmegszegésérőlvan
szó.abizottságafentiekretekintetteljavasoljaennekarendelkezésnekazeltörlését.

Megjegyzés: A Bizottság kritikája a fenti esetekben elsősorban a kisebbségi nyelvhasz-
nálati törvényre irányul. Azonban a jelen elemzés írásakor a parlament által harmadik
olvasatban elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvénymódosítási tervezetben sem
jelenik meg a Charta által javasolt, nyelvhasználati jogosultság területi vonatkozásait
érintő előírás. Ugyanez a helyzet a közalkalmazottak kisebbségi nyelv tanulására
vonatkozó előírással.

Az államnyelvtörvénynek a Bizottság által törölni javasolt 3. § (5) bek. – az új tör-
vényszöveg szerint: 3. § (4) bek. – első mondatával kapcsolatos problémáját a 2011.
március 1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja, a Fico-féle verziót változatlan
formában őrzi meg.

3. az államnyelvtörvény és a vallás (abizottságvéleményének66–72.pontjai)
abizottságmegállapítja,hogyazállamnyelvtörvénynemszabályozzaazegyházak

és vallási közösségek liturgiai nyelvhasználatát, ugyanakkor az egyházak és vallási
közösségekanyilvánosságszámáraszántügyirataikatállamnyelvenkötelesekvezetni,
kiadni,megjelentetni7 –3.§(3)bek.c)pont.abizottságálláspontjaszerintmivelennél
apontnálnemszerepela„haeza törvény,külön rendelkezésvagymás törvényben
kihirdetett nemzetközi szerződés nem rendelkezik másként” kitétel, úgy tűnik, az
államnyelvhasználataezenaterületenkizárólagosjelleggelkötelező.abizottságsze-
rint ez viszont nemzetközi egyezmények által biztosított jogokat sért, pl. az Emberi
jogokEurópaiEgyezségokmányát(9.és14.§),aPolgáriésPolitikaijogoknemzetközi
Egyezségokmányát (27. §) és a kisebbségvédelmi keretegyezményét (10. §). a
bizottságelismeri,hogya„közrendfenntartásánakcéljaitszolgáló”iratokállamnyelven
iselérhetővékelltenni,dea3.§(3)bek.c)pontjánakelőírásaia„teljeshivatalosügyvi-
tel”mellettésa„nyilvánosságnakszántteljesügyvitelt”államnyelven,kizárólagállam-
nyelven rendelielkészíteni.deméghaazállama„közrend fenntartásánakcéljaira”
szükségesnek tartaná is bizonyos ilyen jellegű, nyilvánossággal fenntartott ügyvitelt
szolgálóiratokállamnyelvűelkészítését,azállamnakkiegészítőpénzeszközöketkelle-
nebiztosítaniaezeniratokállamnyelvrevalófordításánakköltségeire.

Megjegyzés: A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja a
Bizottság által megjelölt problémát, a Fico-féle verziót változatlan formában hagyja –
3.§(2)bek.c)pontként.
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7. c)„államnyelvenvezetikazösszeshivataliügyiratot(anyakönyvek,jegyzőkönyvek,határoza-
tok,statisztikák,nyilvántartások,mérleg,hivatalosfeljegyzések,nyilvánosságnakszólótájé-
koztatásstb.),valamintazegyházaknakésvallásiközösségeknekanyilvánosságnakszánt
ügyiratait.”
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4. az államnyelv használata az oktatásügyben (abizottságvéleményének79–84.pontjai)
abizottságkritikájaazoktatásügyrevonatkozórészbenapedagógiaidokumentáció

ésazegyébdokumentációállamnyelvűvezetésénekterjedelmérevonatkozik.azállam-
nyelvtörvénymindkétdokumentációcsoportesetébenazokkötelezőkétnyelvűvezeté-
sétírjaelőakisebbséginyelvűoktatásiintézményekszámára.–4.§(3)bek.8

abizottságvéleményeszerintakötelezőenállamnyelvenisvezetendő„pedagógiai
dokumentáció”és„egyébdokumentáció”fogalmaiazoktatásügyidokumentációktúl
széles körét öleli fel a kormányhatározat felsorolásában.megállapítja, hogyugyana
kisebbségi iskolák számára nyitva áll a kisebbségi nyelven való vezetés lehetősége
(kötelezettsége),viszontateljesdokumentációkétnyelvenvezetésesúlyosterhetróa
kisebbségiiskolákra,különösenanemkisebbségiiskolákhozviszonyítva.adiszkrimi-
nációmentességésazarányosságelvénekbetartásavégettszükséges,hogyakötele-
zőállamnyelvűség„legitimcélt”kövessen.a legitimcélugyanteljesülazzal,hogyaz
oktatásügyiállamihivatalokellenőrzéseígykönnyebbéválik,ecélazonbannincsadva
azoknáladokumentációfajtáknál,amelyeknemfeltétlenülszükségesekazellenőrzési
tevékenységmegvalósításához.abizottságennekaszabályozásnakazújragondolását
javasolja,konkrétan:szűkítenijavasoljaakötelezőenállamnyelvenisvezetettoktatás-
ügyidokumentációkkörétakisebbséginyelvűoktatási intézményekben.ugyanakkor
alternatívmegoldáskénttöbblehetőségetismegemlít:pl.akisebbséginyelvűiskolák
számárapluszmunkaerőtvagypénzügyieszközöketlehetnebiztosítaniatöbbletmun-
kaelvégzéséhez,vagyazoktatásügyiellenőrzéstolyanalkalmazottakralehetnebízni,
akikbírjákazadottkisebbséginyelvűiskolatanításinyelvét.

Megjegyzés: a 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény csak részben orvosolja a
Bizottság által felvetett problémákat. Azon „egyéb dokumentációk” körét, amelyeket
nem kötelező államnyelven vezetni, a Radičová-kormány minisztériumi rendeletben
kívánja szabályozni (vélhetően enyhítésre kerül sor), de a „pedagógiai dokumentációk”
esetében nem kerül sor ilyen enyhítésre és a Bizottság alternatív megoldási javaslata-
it sem alkalmazza. Ugyanakkor a Bizottság által javasolt egyik megoldás, mely szerint
az adott kisebbségi nyelvet bíró alkalmazottakra lehetne bízni a kisebbségi nyelvű isko-
lák ellenőrzését, már korábban is létezett. Az pedagógiai dokumentáció teljes körű két-
nyelvű vezetésének kötelezettsége épp ezért még nagyobb ellentmondás.

5. az államnyelv használata a kisebbségi rádiózásban és televíziózásban (abizottság
véleményének86–90.pontjai)

abizottságmegállapítja, hogy az államnyelvtörvény szerint a rádiós és televíziós
műsorszolgáltatástállamnyelvenkellközvetíteni.Ezalólaszabályalólkivételazamás
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8. „ateljespedagógiaidokumentációtésatovábbidokumentációtaziskolákbanésazoktatá-
si intézményekbenállamnyelvenvezetik.azokbanaz iskolákbanésoktatási intézmények-
ben,melyekbenanevelésésazoktatásanemzetikisebbségeknyelvénfolyik,apedagógiai
dokumentációtkétnyelvűenvezetik,mégpedigállamnyelvenésazadottnemzetikisebbség
nyelvén. azokbanaz iskolákbanésoktatási intézményekben,melyekbenanevelés ésaz
oktatásanemzetikisebbségeknyelvénfolyik,atovábbidokumentációtkétnyelvűenvezetik,
mégpedigállamnyelvenésazadottnemzetikisebbségnyelvén.”



nyelvűtelevíziósműsor,amelyetállamnyelvenfeliratoznakvagyközvetlenülkövetveaz
adotttelevíziósműsortállamnyelvenújrasugároznak.arádiózásbankivételtképeznek
azok amás nyelvűműsorok, amelyeket közvetlenül követve az adottműsort állam-
nyelvenújrasugároznak,vagyazadottműsorahelyivagyregionálisrádiósműsorszol-
gáltatásbananemzetikisebbségekszámárakészültek.–5.§(1)bek.

abizottságszerintakétnyelvűműsorszórás lehetővé teszia többséginemzethez
tartozók számára a kisebbségi nyelven sugárzott műsorok megértését, ami elvileg
bővíthetiakisebbségikultúrákkalkapcsolatosismereteiket.aműsorszolgáltatásbana
kisebbségi nyelv mellett kötelezően megjelenő államnyelv tehát legitim célt követ.
ugyanakkorezakötelezettség járulékosköltségeketgenerál,deez„nemvezetheta
nemzetikisebbségekműsorszórásánakmegakadályozásáhozvagyazattólvalóeltán-
torításhoz”.

abizottságüdvözliazatényt,hogyazállamnyelvtörvény–akorábbiakhozképest
előrelépéstelérve–ahelyiésregionáliskisebbségirádiózásnálnemrójárulékoster-
het a műsorszolgáltatókra. ugyanakkor megállapítja, hogy a kisebbségi televíziózás
esetébennemkerültsorilyenkivételre,ami„aránytalanulsúlyosterhet”róakisebb-
ségiműsorszolgáltatókra.abizottságszerintezzelkapcsolatbannemigazolható,hogy
„aszlováknyelvetolymértékbenfenyegetiakisebbséginyelv,amiilyenradikálisállás-
pontotkövetelakisebbségiműsorszolgáltatássalszemben”.abizottságjavaslata:ha
azállammégismegszeretnéőrizniateljeskétnyelvűséget,akkormagánakazállam-
nakkellenefedeznieakisebbséginyelvűműsorokszinkronizálásánakésfeliratozásá-
nakpluszköltségeit.

Megjegyzés: A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja a Velencei
Bizottság által megjelölt problémát. Ugyanakkor, a jelen elemzés írásakor a parlament
által harmadik olvasatban elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvénymódosítási ter-
vezetben sem került sor a – Bizottság szerint – súlyosan diszkriminatív előírás enyhí-
tésére. Ha az enyhítésre sor került is volna a kisebbségi nyelvhasználati törvényben,
ahhoz az államnyelvtörvényt is módosítani kellett volna. Mindezt azért, az 1. pontban
megfogalmazott probléma szerint, mert a kisebbségi nyelvhasználati törvény rendel-
kezései csak akkor érvényesülhetnek, ha az államnyelvtörvény „nem rendelkezik más-
ként”. Ezen a példán is látható, hogy esetünkben a speciális jogszabály (kisebbségi
nyelvhasználati tévé) csak akkor érvényesülhet az általa szabályozni hivatott speciális
területen (kisebbségi nyelvhasználat), ha azt az általános jogszabály (államnyelvtör-
vény) külön engedélyezi.

6. az államnyelv használata a bírósági és a közigazgatási eljárásokban (abizottság
véleményének102–106.pontjai)

abizottságmegállapítja,hogyazállamnyelvtörvényszerintabírósági,közigazgatá-
siésegyébjogérvényesítőfórumokeljárásaibanazállamnyelvhasználatakötelező(7.
§).Ezalóltörvényszerintikivételtképeznekakisebbségekheztartozószemélyekésa
szlováknyelvetnembírószemélyek,akülöntörvényekbenmeghatározottterjedelem-
ben.abizottságszerintazonbanezekakülöntörvényekbenrögzítettjogok(tolmácso-
lás,fordítás)csakakkorvehetőkigénybe,haabüntetőeljárásvagyaközigazgatásieljá-
rás résztvevője nem beszéli az államnyelvet. a bizottság felhívja a figyelmet, hogy
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szlovákianemzetközivállalásaiértelmében(charta,9.fejezet)akisebbséginyelvhasz-
nálata lehetőségeinek ennél jóval bővebbeknek kellene lennieük. Pl. a kisebbségek
általlakottterületekenabüntetőeljárásokban,polgárijogiésközigazgatásieljárások-
banakisebbséginyelvethasználókszámárakérelemrebiztosítanikelleneakisebbsé-
ginyelvűeljárást,akisebbséginyelvenbenyújtottkérelmekésbizonyításlehetőségét
(szóbanésírásban).amegállapításszerint„ezekajogokegyértelműenbővebbekatol-
mácsolás lehetőségénél, és a szlovák nyelvtudástól függetlenül igénybe vehetők
kisebbséginyelvethasználókrészéről”.abizottságszerintezértazállamnyelvtörvény
7.§-aellentétbenállszlovákianemzetközikötelezettségvállalásaival.

Megjegyzés: A problémát az államnyelvtörvény szövegében és a módosításra váró
kisebbségi nyelvhasználati törvényben lehet megoldani. A Bizottság által bírált 7. §-ban
megjelenő problémát a 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény nem orvosolja.
A jelen elemzés írásakor a parlament által harmadik olvasatban elfogadott kisebbségi
nyelvhasználati törvénymódosítási tervezetben előrelépés történt a közigazgatási eljá-
rások területén. Ám a Bizottság által kritizált pontban, mely szerint a büntető eljárás-
ban csak akkor lehet használni a kisebbség nyelvet, ha az eljárás résztvevője kijelenti,
hogy nem beszéli az államnyelvet, nem történt előrelépés.

7. a magánszféra nyilvános kommunikációja (a bizottság véleményének 124–126.
pontjai)

abizottságmegállapítja, hogyazállamnyelvtörvényalapján „anyilvánosság tájé-
koztatásáraszántösszesfeliratot,reklámotésközleményt,főlegazelárusítóhelyeken,
sportlétesítményekben, éttermekben, utcákon, utakmellett és felett, repülőtereken,
autóbusz-ésvasútállomásokonésatömegközlekedésijárművekbenállamnyelventün-
tetikfel.”Hamásnyelvűszövegettartalmaznak,ezekaszövegekcsakazállamnyelvű
szövegutánkövetkeznek, és tartalmilagazonosnakkell lenniükazállamnyelvű szö-
veggel.–8.§(6)bek.9

abizottságvéleményeszerintezesetenkéntazállamnyelvhasználatánaksúlyos
többletkötelezettségét rója mindazokra, akik egyéni döntésük alapján más nyelvet
kívánnakhasználnianyilvánoskommunikációjuksorán.abizottságmegállapításasze-
rint a törvény hatályos szövege „dermesztő hatással” lehet a szólásszabadságra.
ugyanakkorüdvözlendő,hogyazállamnyelvtörvénytmagyarázókormányhatározatsze-
rintafentiszabályozást„megszorítólagkívánjákalkalmazni”,azazakereskedelmijel-
legűkommunikációkat(pl.reklámok)kivonjákezellenőrzésalól(!).abizottságszerint
eztaszándékotazonbanazállamnyelvtörvényszövegébenkellenemegjeleníteni.
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9. „a nyilvánosság tájékoztatására szánt összes feliratot, reklámot és közleményt, főleg az
elárusítóhelyeken, sportlétesítményekben, éttermekben, utcákon, utak mellett és felett,
repülőtereken,autóbusz-ésvasútállomásokonésatömegközlekedésijárművekbenállam-
nyelventüntetikfel.Hamásnyelvűszövegettartalmaznak,amásnyelvűszövegekcsakaz
államnyelvűszövegutánkövetkeznek,éstartalmilagazonosnakkelllenniükazállamnyelvű
szöveggel.amásnyelvűszövegegyenlővagykisebbbetűméretbenkerülfeltüntetésre,mint
azállamnyelvűszöveg.”



abizottságszintúgyfelszólítjaamegfelelőszerveketakötelezőkétnyelvűségeterü-
letenvalómegkövetelésénekfelülvizsgálatára,különösenolyantelepülésekesetében,
aholszintekizárólagkisebbségekheztartozószemélyekélnek.

Megjegyzés: A Bizottság általában véve kritikus a 8. § (6) bek. által előírt kötelező
államnyelvhasználattal szemben. A kereskedelmi jellegű kommunikációk – vélt – kivé-
telét e szabály hatálya alól pozitívumként említi. A valóságos helyzet ezzel szemben az,
hogy ez az előírás ugyanúgy vonatkozik a kereskedelmi jellegű kommunikációra is, bár
nem a Kulturális Minisztérium jogköre ennek ellenőrzése, hanem a Szlovák
Kereskedelmi Felügyeleté. A kereskedelmi jellegű kommunikációra tehát továbbra is
vonatkoznak a 8. § (6) bek.-sel egyenértékű előírások, csupán az ellenőrzése került át
egy másik szervhez – a Velencei Bizottság e pontnál tehát ténybeli tévedésben van. Ezt
az is bizonyítja, hogy a módosított államnyelvtörvény alapján idáig összesen két pénz-
büntetéssel végződő eljárást reklámhirdetések államnyelvű megjelentetésének hiánya
miatt indították.

A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény egyik esetben sem orvosolja a
Bizottság által megfogalmazott problémát, csupán a kisebbségi nyelv és az államnyelv
sorrendiségében történik enyhülés. Fontos körülmény ugyanakkor, hogy e törvényi elő-
írások érintetlenül hagyásával az időközben „megszelídült” szankciókra vonatkozó rész
a reklámok szankcionálhatóságát illetően nem eredményezett enyhülést. Pl. a nyilvá-
nosan, kizárólag kisebbségi nyelven felhívást közlő egyesület a 2011. március 1-jén
hatályba léptetett törvény szerint már nem szankcionálható (de továbbra is törvény-
sértést követ el), viszont ha egy gazdasági társaság közöl nyilvánosan kizárólag kisebb-
ségi nyelvű reklámot, az továbbra is szankcionálható törvénysértés maradt. Ennek oka,
hogy a reklámokról szóló törvény szerint az államnyelvtörvény e szakaszának be nem
tartásával törvénysértés valósulhat meg, és bár az államnyelvtörvény szerint ilyen eset-
ben már nem lehet szankcionálni, a reklámokról szóló törvény az említett törvénysér-
tés esetén „saját pénzbüntetéssel” fenyeget. A törvénysértés lehetősége tehát meg-
marad a magánszféra területén, holott a Bizottság többször is kihangsúlyozza, hogy
ezen a területen az államnak nem kellene beavatkoznia. Továbbá, egy a magánszférán
belüli fontos területen – a reklámoknál – nemcsak törvénysértés valósítható meg az
államnyelvre vonatkozó törvényi előírások be nem tartásával, hanem továbbra is súlyos
pénzbüntetések vethetők ki a törvénysértésért.

8. az államnyelvtörvény szankciói (abizottságvéleményének129–131.pontjai)
abizottságszerintnyilvánvaló,hogynemhelyesszankcionálnimindazokatazese-

teket,amelyekaszlovákjogszabályok,valamintaszlovákiaáltalratifikáltnemzetközi
szerződések által biztosított kisebbségi nyelvhasználati lehetőségekre alapoznak.
abbanegyetértaszlovákhivatalokkal,hogyaszankcióknélkülitörvénynöveliannak
esélyét,hogyatörvényrendelkezéseitfigyelmenkívülhagyjákmajd.ugyanakkoraztis
tudomásul veszi, hogy a szlovák hivatalok szerint a törvény célja nem a büntetés,
hanemazállamnyelvmegfelelőalkalmazása.abizottságszerint„ezacélsokkalhaté-
konyabbanérhetőelegyüttműködő,bizalomépítő jellegű intézkedésekkelvagya tör-
vénycéljánakelérésétbiztosítómáseszközökkel,mintszankciókkal.aszankciókkal
csakalegextrémebbesetekbenkelleneélni,vagyegyáltalánnemkelleneélnivelük”.
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Megjegyzés: Értelmezésemben a „legextrémebb esetek” fogalmilag a polgárok élet-
ének, egészségének, vagyonának veszélyeztetésével, veszélyeztetettségével kapcsola-
tos információkat fedik le. A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény a szankci-
ókat nemcsak ezen a területen, hanem a közigazgatási szervek összes nyilvános infor-
mációja esetén is megőrzi (ha ezeket nem közölték államnyelven), így a Bizottság által
megfogalmazott problémát csak szűk körben orvosolja.

9. az ún. irányelvek mibenléte (abizottságvéleményének26–32.pontjai)
abizottságmegállapítja,hogyaszlovákkormánykormányhatározatformájábanún.

irányelveketfogadottelazállamnyelvtörvényrendelkezéseiegységesértelmezésének
céljaira.megállapítjatovábbá,hogyazún.irányelvek–megnevezésükellenére–nem-
csakalapvetőésáltalánoselveket,hanem„definíciókat”, többesetbenpedig„atör-
vény hatályát szűkítő szabályokat”, „kiegészítő szabályokat” stb. is tartalmaznak. a
bizottságvéleményeszerintmivelatörvényautentikusértelmezésérecsakmagaatör-
vényhozóképes, ez a kormányhatározatnem tekinthetőa törvény rendelkezéseinek
autentikus értelmezésének. épp ezért a kormányhatározatnak nincs kötelező jogi
ereje, legfeljebb a kormánynak alárendelt közalkalmazottak irányában rendelkezik
kötelezőerővel. abírósági jogalkalmazásbanmárnem.a jelenlegi vagyegykésőbbi
kormánybármikorvisszavonhatjaakormányhatározatrendelkezéseit.afentiekmiatta
bizottságatörvénybenfellehetőjelentősebbpontatlanságokat,félreérthetőmegfogal-
mazásokatatörvényszövegébenjavasoljaorvosolni.

Megjegyzés: A 2011. március 1-jén hatályba léptetett törvény nem is utal az ún. irány-
elvekre. Ugyanakkor az ún. irányelveket tartalmazó kormányhatározat a Bizottság által
kritizált formájában jelenleg is hatályban van. Azzal, hogy bizonyos részei a törvény
megfelelő részeinek módosulásával természetszerűleg hatályon kívül helyeződtek.

Összefoglalás

avelenceibizottságvéleményébenmegfogalmazottbírálatok jelentőségükés tartal-
mukszempontjábólháromfőterületreösszpontosulnak.Ebírálatokatkülönbözőmér-
tékben (nem) vette figyelembe a kormánykoalíció, illetve általában a törvényhozás.
Ezekafőterületekakövetkezők:

1. Az államnyelvtörvény viszonya a kisebbségi nyelvhasználati törvényhez –a
2011.március1-jénhatálybaléptetetttörvényaminimálismértékbenfelelmeg
avelenceibizottságeterületenmegfogalmazottelvárásainak.
2. Szlovákia nemzetközi kötelezettségeit sértő rendelkezések –a2011.márci-
us1-jénhatálybaléptetetttörvényegyesetbenmódosítottaazEurópaibizottság
nyomására a korábban hatályos törvényt, illetve a kormány által 2010. szep-
tember24-énmegállapodotttörvénytervezetet.legalább3-4esetbenazonban
nem.
3. A pénzügyi szankcionálás törvényi lehetőségei és terjedelme –a2011.már-
cius1-jénhatálybaléptetetttörvényugyancsakminimálismértékbenteszeleget
avelenceibizottságelvárásának.
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akormánykoalícióésáltalábana törvényhozása fenti fontos területeken ignoráltaa
velencei bizottság ajánlásait.10 az államnyelvtörvény kisebbségi nyelvhasználati tör-
vényhezvalóviszonyában(1.), illetveaszankciók lehetőségénekszéleskörűmegha-
gyásával(3.)akormánynembiztosítottamégaFico-kormányhivatalbalépésekorfenn-
állóstatusquótsem.akormánykoalícióésáltalábanatörvényhozás3-4esetbennem
vettefigyelembeavelenceibizottságbírálatát,melyszerintszlovákianemzetköziköte-
lezettségeinekmegsértésérőlvanszó(2.).

azelőzőbekezdésfigyelembevételével„különösfénybehelyeződnek”aradičová-
kormány programnyilatkozatának azon részei, melyek szerint a kormánykoalíció az
államnyelvtörvény módosítását „a nemzeti kisebbségek jogai 2006. évi szintjének
elérésével”hajtjamajdvégre,illetve„aszlovákköztársaságkormányakövetkezetesen
teljesítimajdazállamemberiéskisebbségijogokterületénvállaltnemzetközikötele-
zettségeit”.11

aTTIla lancz
„alltheWell-Groundedrecommendationsofthevenicecommission”

TheGovernmentof Ivetaradičovámadecommitments in itsmanifestoof july
2010 to amend the intensively disputed law on the state language. They
intended to implement the task by „keeping the 2006 status quo” and by
„consistent fulfillment of international commitments” taken by the slovak
republic. The venice commission, in its opinion released shortly after the
manifesto, made recommendations that, if respected, could have helped the
Governmenttofulfillitsowncommitmentsmadeinthemanifesto.However,this
didnothappen.Whatmore,thegovernmentcoalitiondeclaredasignificantpart
of the opinion – with some exaggeration – „unrealistic” and henceforth fully
ignoredit.

„a Velencei Bizottság minden megalapozott ajánlása” 57
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10. 2010novemberébenaszlovákiaimagyarokkerekasztala22pontbólálló,paragrafizálttör-
vénymódosító javaslatcsomagotkészített,amelyetmegküldöttazösszeskormánykoalíciós
képviselőnek,rudolfchmelminiszterelnök-helyettesnekésIvetaradičovákormányfőnek.a
kerekasztaltörvénymódosításijavaslataikizárólagavelenceibizottságvéleményénekazon
pontjai,kritikáialapjánkészültek,amelyeketakormánynaka2010.szeptember24-énmeg-
állapodotttörvényjavaslatiszövegenemorvosolt.akerekasztaltörvénymódosítójavaslatai
acímzettekrészérőlérdemivisszhangnélkülmaradtak.akerekasztalanyagábafoglalt,a
velencei bizottság által megfogalmazott kritikák teljes figyelmen kívül hagyásáról a
szlovákiaimagyarokkerekasztala informáltaazEurópaTanácsParlamentiközgyűlését,a
velenceibizottságot,azEbEszkisebbségügyi főbiztosátésazEurópaiParlamentnéhány
bizottságát,a22pontbólállótörvénymódosításijavaslatangolnyelvűváltozatánakmegkül-
désemellett.

11. Idézetek a radičová-kormány kormányprogramjából (http://www.vlada.gov.sk/data/
files/6257.pdf)
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Egynyelvközösségenbelülipresztízsétnagybanbefolyásolja,milyenszínterekenlehet
használni.ahivatalinyelvhasználatalegfontosabbszínterekközétartozik,különösen
ha kisebbségek nyelvhasználatáról beszélünk. a hivatali nyelvhasználatot a nemzeti
kisebbségtagjaielsősorbanahelyiönkormányzatokkaltörténőkommunikációjukban
gyakorolják.akisebbséginyelvhasználatitörvényeredetiszövegetöbbhelyeniskülön
kezeliazönkormányzatiszerveketatöbbiközigazgatásiszervtől,többkisebbséginyelv-
használatijogotbiztosítvaavelükzajlókommunikációsorán.

írásombanaszlovákiaikisebbséginyelvhasználat jogikereteitésmegvalósulásá-
nakkörülményeitvizsgálomaszlovákiaihelyiönkormányzatokban.atanulmánylezá-
rásakor,2011.június10-énmárelfogadtákanemzetikisebbségeknyelvénekhaszná-
latárólszóló184/1999sz.törvény(atovábbiakban„kisebbséginyelvtörvény”)módo-
sítását,annakkitűzötthatálybaléptetésiidőpontja2011.július1-je.

annakellenérefogomösszehasonlítanieztamódosítottváltozatotazeredetiésa
tanulmánylezárásánakidejénméghatályosszöveggel,hogyIvanGašparovičköztársa-
ságielnökmégnemírtaaláatörvénymódosítást.Haesetlegvisszaküldiisújratárgya-
lásraaszlováknemzetiTanácsnak,atörvényszövegecsakaköztársaságielnökáltal
kifogásoltrészébenmódosulhat.atörvényhatálybalépőszövegehosszúidőremegha-
tározhatjaakisebbséginyelvhasználatkereteit,hamégsem lépnehatályba,érdekes
kordokumentumkénttekinthetünkrá.

azegyesjogszabályihelyektárgyalásasoránkitérekaszlovákiaimagyarnyelvészek
által írt elemzésekre, illetve a kisebbségi nyelvhasználati jogok érvényesülésére. Ez
utóbbibansegítségemreleszmenyhártjózsefnyékvárkonyésdunaszerdahelyhivata-
losügyintézésinyelvhasználatárólírttanulmánya(menyhárt2002),mrvamariannának
ésszilvássyTímeánakaFórumkisebbségkutatóIntézetésadiákhálózatáltal2010.
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cúTH csaba

akisebbséginyelvhasználatjogikereteiés
megvalósulásánakkörülményeiaszlovákiai

helyiönkormányzatokban1999és2011között

csaba cúTH 81`242:352(437.6)”1999/2011”
legalFrameworkoflanguageuseofnationalminoritiesandcircumstances 35.077.92
ofapplicationoflanguagerightsinthelocalGovernmentsinslovakia 342.725
between1999and2011

keywords:legislationonthelanguageuseinslovakia,theminoritylanguagelaw,thescopesoflanguageuse
inthelocalgovernments.



júniuselejétőlszeptemberközepéigmegvalósított,amagyarnyelvhivatalihasználatát
vizsgáló kutatás eredményeit feldolgozó tanulmánya (mrva–szilvássy 2011), illetve
sajátvárosihivataliésönkormányzatitapasztalataim.

1.rövidenaszlovákiainyelvhasználatotszabályozójogszabályokról

a szlovákia által 1998-ban ratifikált kisebbségvédelmi keretegyezmény 10. cikke
kimondja:

1.a felekkötelezettséget vállalnakarra,hogymindenvalamelynemzeti kisebbséghez
tartozószemélynekelismerikkisebbséginyelvénekszabadésbeavatkozásnélkülihasz-
nálatátmindmagánbeszélgetésben,mindnyilvánosan,szóbanésírásban.

az1999-eskisebbséginyelvhasználatitörvényelfogadásárarészbenazittidézettnem-
zetköziszerződésbőliskövetkezőjogikötelezettség,részbenazországeurópaiinteg-
rációjátfelgyorsítandókerültsor.legnagyobbjelentőségeaszlovákköztársaságállam-
nyelvérőlszóló270/1995sz. törvény (a továbbiakban:államnyelvtörvény)által létre-
hozott jogi vákuummegszüntetése volt.részletesértékelésérea tanulmány további
részébenkerülsor.

akisebbséginyelvtörvényelfogadásátkövető időszakbanszámospolitikusinyilat-
kozatéssajtóbelikommentárutaltarra,hogyanyelvitörvénykezéskérdésétnemsza-
badlezártnaktekinteni(lanstyák1999,80.p.).2001-benszlovákiamégratifikáltaa
regionálisvagykisebbséginyelvekEurópaikartáját,amely2002.január1-jénlépett
hatályba,azonban2011-ignemtörténttovábbielőrelépés.

akisebbséginyelvtörvény1999-eselfogadásautánanyelvhasználatijogokszem-
pontjábólviszonylagosnyugalomköszöntöttszlovákiára.Ezanyugalomaztisjelentet-
te,hogyanyelvhasználati jogokháttérbeszorultak,ahétköznapokban,aközbeszéd-
benminthameg is feledkeztekvolna róluk.menyhárt józsef2002-ben (!)megjelent
tanulmányábanarrólír,hogybáratörvényaktualitásaalegutóbbinyelvtörvényhatály-
balépéseótaegyrenő,aköztudatbanegyreinkábbelfelejtődnekanyelvtörvénybizto-
sítottajogok(menyhárt2002,34.p.).

azesemények2009-bengyorsultakfelismét.Ezévszeptemberébenlépetthatály-
ba az államnyelvtörvény robert Fico miniszterelnök nevéhez köthető módosítása,
amely újra felhívta a figyelmet a kisebbségi nyelvhasználati jogokra és érvényesülé-
sükre.

Ennekkapcsánjöttlétreaszlovákiaimagyarcivilkerekasztalmellettműködőjog-
segélyszolgálat,ésjelentmeg100000példánybanajogsegélyszolgálatmunkatársai
általkészítettanyanyelv-használatiútmutató(cúth–Horony–lancz2010).

a 2010-ben alakult radičová-kormány előbb módosította az államnyelvtörvényt,
megszüntetvén legdiszkriminatívabb rendelkezéseit, majd a kisebbségi nyelvtörvény
kerültterítékre.

akéttörvényviszonyárólannyitelkellmondani,hogybárazállamnyelvtörvénynek
vannakakisebbséginyelvhasználatotérintőaspektusai,akisebbséginyelvhasználat
jogikereteitelsősorbanakisebbséginyelvtörvényhatározzameg.azállamnyelvtörvény
errőlakövetkezőképpennyilatkozik:
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1.§(4)amennyibenjelentörvénynemrendelkezikmásként,anemzetikisebbségekés
etnikai csoportok nyelvének használatára külön jogszabályok vonatkoznak.
(lábjegyzetben:)Példáula341/2005sz.törvénnyelmódosítottPolgáriPerrendtartás18.
§-a, a 318/2009 sz. törvény által módosított, a szlovák köztársaság nemzeti
Tanácsának191/1994sz.törvényeaközségekmegjelölésérőlanemzetiségikisebbsé-
geknyelvén,a318/2009sz. törvényáltalmódosított,nemzetikisebbségeknyelvhasz-
nálatáról szóló 184/1999 sz. törvény, a szlovák rádióról szóló, többször módosított
619/2003sz.törvény5.§-a1.bekezdéséneke)pontja,aszlovákTelevíziórólszóló,több-
ször módosított 16/2004 sz. törvény 5. §-a 1. bekezdésének g) pontja, a bünte-
tőeljárásrólszólótörvény2.§-ának(20)bekezdése,aperiodikussajtóról,hírügynöksé-
gekrőlésegyébtörvényekmódosításáróléskiegészítésérőlszóló167/2008sz.törvény
2.§-ának(2)bekezdése(sajtótörvény),anevelésrőlésoktatásról(közoktatásitörvény),
valamintegyébtörvényekkiegészítésérőlésmódosításárólszóló245/2008sz.törvény
11.§-ának(2)bekezdése,12.§-ának(3)bekezdéseés18.§-ának(3)bekezdése.

azállamnyelvtörvény2009-esFico-félemódosításaidejénkészültbelsőszakmaianya-
gokszerintakéttörvényrealexspecialisésalexgeneralisviszonyátkellalkalmazni.
azáltalánosjogelvszerintalexspecialislerontjaalexgeneralist,amiaztjelenti,hogy
azokbanazesetekben,aholugyanaztahelyzetetszabályozzákatörvények,alexspe-
cialisrendelkezéseiazirányadóak.

afentidézettjogszabályihelyazonbannemeztmondja,miveleszerintanemzeti-
ségi kisebbségek és etnikai csoportok nyelvének használatára külön jogszabályok
vonatkoznak,ésezeketakkorlehetalkalmazni,hajelentörvénynemrendelkezikmás-
ként.demiveletörvényrendszeresenmáskéntrendelkezik,kétséges,hogymelyeset-
ben lehet alkalmazni az említett jogszabályokat. annyi kiolvasható azonban belőle,
melyjogszabályoktartalmaznakmégakisebbséginyelvhasználatotérintőrendelkezé-
seket.

afentiszlovákiaijogszabályokontúlakisebbséginyelvtörvény2011-esmódosítása
utánkifejezettenhivatkozikazokraanemzetköziszerződésekre,amelyeketszlovákia
isratifikált:

1.§(1)aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakazállam-
nyelvhasználatamellett1)jogavananemzetikisebbségnyelvét(atovábbiakbancsaka
„kisebbséginyelvet”)ishasználni.Etörvénycélja,hogyaszlovákköztársaságszámára
kötelezőérvényűnemzetköziegyezményekhezéskonkréttörvényekhezkapcsolódvarög-
zítsea kisebbségi nyelv hivatali érintkezésbenésaz ebbena törvényben szabályozott
egyébterületekenvalóhasználatánakszabályait.

azönkormányzatikisebbséginyelvhasználatkapcsánalegfontosabbrendelkezéseket
a kisebbségi nyelvtörvény tartalmazza, további jogszabályokat a későbbiekben csak
akkorfogokidézni,haazokkifejezettenatémáhozkapcsolódnak.

2.atörvényhatálya

akisebbséginyelvtörvénymeghatározzaazonközségekkörét,aholhasználni leheta
kisebbséginyelvet:

a kisebbségi nyelvhasználat jogi keretei és megvalósulásának körülményei... 61
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2.§(1)Haanemzetikisebbségheztartozószlovákállampolgárságúszemélyekegyadott
községbenazutolsónépszámlálásadataiszerintalakosságnaklegalább20%-átalkot-
ják,etelepülésenahivataliérintkezéssoránhasználhatjákakisebbséginyelvet.

(2)az(1)bekezdésszerintiközségekjegyzékétaszlovákköztársaságkormányakor-
mányrendeletbenállapítjameg.

atörvényelfogadásakoramagyarokszámaránya512településenérteelatörvényben
meghatározottküszöböt,a2001-esnépszámlálásiadatokalapjánezaszám501-re
csökkent (lásd: sčítanie 2001), azonban a (2) bekezdés szerinti kormányrendeletet
nemmódosították. a 2011-es népszámlálás becsült előrejelzései alapjánmég több
település csúszik a 20%-os küszöb alá, ezért ebből a szempontból előrelépésként
tekinthetünka2011-esmódosításra:

2.§(1)Haaszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozó,adottközségbenállan-
dólakhellyelrendelkezőállampolgáraikétegymástkövetőnépszámlálásszerintaközség
lakosságának legalább15%-átalkotják,eközségbenahivatali érintkezéssorán joguk
vanakisebbséginyelvethasználni.

(2)az(1)bekezdésszerintiközségekjegyzékétésaközségek(1)bekezdésszerinti
kisebbséginyelvűmegjelölésénekjegyzékétaszlovákköztársaságkormányarendelet-
benállapítjameg.

(3) a szlovák köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az (1)
bekezdésszerintiközségbenjogavanahelyiállamigazgatásiszervvel,aterületiönkor-
mányzatiszervvelésaterületiönkormányzatiszerváltalalapítottjogiszeméllyel(atováb-
biakbancsak„közigazgatásiszerv”)folytatottaszóbeliésírásbeliérintkezéssorán–ide-
számítvaazírásbeliháttéranyagokatésbizonyítékokat–akisebbségnyelvénkommuni-
kálni,ésaközigazgatásiszervakisebbségnyelvénírtbeadványraazállamnyelvmellett
kisebbséginyelvenisválaszolaközokiratokkiállításátleszámítva,miközbenezakivétel
nemérintia(4)és(5)bekezdésekszerintiközokiratokat.

7.c§ (1)a2.§ (1)bekezdésbenakétegymástkövetőnépszámlálásonazonnép-
számlálásokatkellérteni,amelyekeredményeit2011.július1.utánhirdetikki.

(2)a2.§(1)bekezdésrendelkezéseinemvonatkoznakazokraaközségekre,ame-
lyekaszlovákköztársaságnaka2011.július1-igérvényeséshatályos2.§(2)bekezdés
szerintikormányrendeletébenmegvannakhatározva,miközbenezekaközségekakkor
veszítikeljogukatanemzetikisebbségnyelvénekhasználatára,haa2011.július1.utáni
egymástkövetőháromnépszámláláseredményeialapjánaszlovákköztársaságadott
községben állandó lakhellyel rendelkező nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai
egyszersemalkotjákaközséglakosságának15%-át.

Erendelkezésekalapjána jelenleghatályostörvényszerintikormányrendeletbenfel-
sorolt,azazaz1991-esnépszámlálásiadatokalapjánösszeállítottjegyzékbenszerep-
lőközségekcsaka2011.július1-jeutániegymástkövetőháromnépszámlálásered-
ményeialapjánkerülhetnekkiakétnyelvűközségekköréből,azaza2041-bentartan-
dónépszámlálásalapján,haazokonakisebbségarányaaközségbenegyszerseméri
ela15%-osküszöböt.bekerülniszinténnehézebbeakörbe,hiszenezlegkorábbana
2021-bentartottnépszámlálásiadatokalapjánelért15%-kallehetséges.

mindezazt jelenti, hogy a törvénya statusquót őrzi. Többnemzetközi ajánlása
küszöb legalább 10%-ra való csökkentését jelölte meg kívánatosnak. Ez nem is a
magyar,sokkalinkábbaruszinkisebbségszámárajelenteneelőrelépést.
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az új szabályozás az állandó lakhellyel rendelkező polgárok számából indul ki,
korábban kérdéses volt, hogy az önkormányzati választásokmintájára az ideiglenes
lakhellyelrendelkezőketisbeszámítják-e.

mivelnyelvhasználatotbefolyásolóküszöbrőlbeszélünk,célszerűlenneaztazanya-
nyelvűbeszélőkszámáhozkötni.miveleztazadatotanépszámlálássoránugyanúgy
lekérdezik,mintanemzetiséget,ezértnem lenneakadályaakivitelezésnek.Ezzela
megoldássalkivételnélkülmindenkisebbségesetébentöbbközségkerülneatörvényi
küszöbfölé.

akisebbséginyelvhasználatszíntereinekmeghatározásakoraterületiönkormány-
zatokszerveitésazönkormányzatáltalalapítottjogiszemélyeketisemlítik.atörvény
azönkormányzatokesetébencsupánkétszervetismer:apolgármestertésaképvise-
lő-testületet.aközségihivatalokavégrehajtásban,aszervekkelvalókapcsolattartás-
bansegítenek.azönkormányzatáltalalapítottjogiszemélyekbevonásaebbeakörbe
fontos előrelépés lehet amindennapokban. községenként igen eltérő,milyen céllal
hoznak létre jogiszemélyeketazönkormányzatok,deközösbennük,hogya lakosok
sokszorkerülnekvelükkapcsolatba.

3.anyelviküszöbésafeltételekbiztosítása

azeredeti1999-estörvényalapjána20%-osküszöbfölöttaközigazgatásiszervköte-
lesmegteremteniakisebbséginyelvhasználatfeltételeit.

7.§(2)a2.§(1)bekezdéseszerintiközségekbenaközigazgatásiszervkötelesajelen
törvényben ésmás törvényekben rögzített kisebbségi nyelvhasználat feltételeitmegte-
remteni.

mivela20%-osküszöbalattiközségekesetébenatörvénynemtiltjaakisebbséginyelv-
használatot,ezértfellehetettúgyisfognianyelviküszöböt,hogyafelettaközségköte-
lesmegteremteniafeltételeket,azalattlehetségesugyan,deaközségneknincsilyen
kötelezettsége.

amódosítástkövetőenkifejezettenszóesikanyelviküszöbalattiközségeknyelv-
használatáról,mégpedigaszóbelikommunikációkapcsán.Ezaztisjelenti,hogyafenti
gondolatmenet valószínűleghelyénvaló volt. a szóbeli kommunikációérvényesülését
feltételekhezkötöttékugyan–errekésőbbszinténkitérek–,deabizonytalanságokat
orvoslandólegalábbnevesítvelettezajog,hivatkozni lehetrá.azírásbelinyelvhasz-
nálatotatörvénytovábbrasememlítiaküszöbalattitelepüléseken,sfeltételeitsem
kötelesbiztosítaniaközség.Ezekutánahivatalonmúlik,hogyazidegennyelvűbead-
ványokkal, levelekkelmit kezd, lefordítja-e ezeket, vagy egész egyszerűen nem vesz
róluktudomást.Hapediglefordítja,válaszol-erájuk,shaigen,milyennyelven.

anyelviküszöbfelettiközségeknélviszontegyértelműenteljesítendőkötelezettsé-
gekrőlvanszó.aközségekköltségvetésébenazonbanerrenincskülöntétel,arend-
szerváltásótaígyisegyretöbbéstöbbfeladatotruháztakrájuk,aforrásokhozzáren-
deléseazonbanlegtöbbszörelmaradt.aFico-kormányhivatalbalépésénekegyikelső
intézkedése szerint a tengerszint feletti magasság alapján osztották szét az önkor-
mányzatifeladatokellátásánakköltségeit.Ezalapotadhatahhoz,hogyakétnyelvűügy-
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intézés többletkötelezettségeit viselő, ezeket a feladatokat ellátó önkormányzatokat
anyagilagistámogatnilehessen.

sokszor felmerül a kisebbségi nyelvhasználati jogokról szóló tárgyalások során,
vajonejogokbiztosításamilyenterheketrónaazállamra,aköltségekre,ésezbizony
le is rontott sok javaslatot, holott egyrészt nagy részüknem jelent nagyobbkiadást,
másrészt alapvető jogok érvényesülésnek biztosítása nem válhat kizárólag pénzkér-
déssé.

a2010-esfelmérésbenapolgármesterek,hivatalnokoktöbbmintfele(64,2%)úgy
nyilatkozott, hogy nincs gond a nyelvhasználattal. Pozitívan vélekednek a
szlovák–magyar viszonyról, a polgármesterek többségeúgy véli, ha gondok akadná-
nak,őkképesekezeketmegoldani(mrva–szilvássy2011,55.p.).

az elfogadott 2011-es módosítás az eredeti törvénytervezet ellenére mégsem
módosított ezen a rendelkezésen. a törvénytervezetbenmég szerepelt, hogy a fenti
kötelezettségnek a község a kisebbségi nyelvet beszélő alkalmazott, illetve tolmács
vagyfordítószolgálatsegítségévelteszeleget,ámezkikerültazelfogadottszövegből.
Felmerülazonbanakérdés:hanincsenekisnevesítveazeszközök,milyenmásmódon
lehetneezeketteljesíteni?Perszearrasincsésszerűmagyarázat,miértkellettkikerül-
niükezekneka rendelkezéseknek, hamáregyszerbenne voltakazelsőolvasatban
elfogadottváltozatban.

a módosítás egy fontos hangsúlybeli változást is hozott. Hiszen a közigazgatási
szervésalkalmazottaimostmárnemcsakhasználhatjákahivataliérintkezésbena
kisebbséginyelvet,hanemhasználják.

7.§(1)aközigazgatásiszervésalkalmazottaiahivataliérintkezésbenazállamnyelvet
kötelesekhasználni,etörvényésmástörvényekáltalmeghatározottfeltételekmelletta
kisebbséginyelvetishasználják.aközigazgatásiszervésalkalmazottainemköteleseka
kisebbséginyelvetismerni.

azáltalánoskötelezettségmelletújrendelkezéskéntbekerültatörvénybesokatvitatott
rendelkezés,a2.§3)bekezdés-ének3.mondata:

aközigazgatásiszervadekvátmódonmegteremtiazelsőmondatszerintijogokérvénye-
sülésénekfeltételeit,miközbenmeghatározhategyidőszakotazügyekkisebbséginyelvű
intézésére.

azidézetbenemlítettelsőmondatakisebbséginyelvszóbeliésírásbelinyelvhasznála-
tátbiztosítja.Ekötelezettségettehátadekvátmódonkellteljesíteni,ennekértelmezé-
si lehetőségei csak látszólagosak,hiszenakötelezettség fennálléskielégítőmódon
elegetkellnekitenni.Egyilyenlehetőségetatörvényisnevesít,mégpedigegy„foga-
dóórajellegű”ügyintézésimódot.afogadóóracsupánaszóbelikommunikációsorán
kap jelentőséget–az írásbelianyagot legtöbbször iktatóbanadják le–,ezérterrea
szóbelikommunikációrólszólórészbenvisszatérek.

nagyelőrelépéskéntértékelhetőa2.§(3)bekezdés4.mondata:

aközigazgatásiszervláthatóhelyenbiztosítjaakisebbséginyelvhasználatánaklehető-
ségérőlszólótájékoztatástaközigazgatásiszervszékhelyén.

64 Cúth Csaba
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/2
, 

S
om

or
ja



Ezarendelkezésorvosolhatjaakisebbséginyelvhasználategyikalapvetőproblémáját,
azt,hogyanemzetikisebbségektagjaisokszornemisismeriknyelvhasználatijogaikat,
ésezértsokszornemisélnekvelük.Továbberősíthetieztarendelkezést,hogya2011-
esmódosítástkövetőenszankcionálni lehet,hanembiztosítjákaszóbeliés írásbeli
kommunikációfeltételeit,illetvehaerrőlnemadnakmegfelelőtájékoztatást.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbena)nemteszilehetővéa
szlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakakisebbségnyelvén
akommunikációtszóbeliésírásbeliérintkezéssoránvagyerrőlalehetőségrőlnemtájé-
koztatja(2.§(3)bekezdés).

4.azönkormányzatinyelvhasználatszínterei

azeredetikisebbséginyelvtörvényszabómihályGizellaészrevételeszerintakisebbsé-
ginyelvekhivatalihasználatátcsakmagánszemélyekszámárateszilehetővé,akisebb-
séginyelvajogiszemélyek(hivatal-hivatal,illetvehivatal-ügyfél)közöttikommunikáci-
óban nem jelenhet meg (szabómihály 2002, 170. p.). menyhárt józsef (menyhárt
2002,38.p.)iskülönbségetteszazírásosügyintézéssorán:

a.alakosságfelőlérkező,aközségihivatalnakcímzett,
b.aközségihivataláltalírt,alakosságfeléirányuló
c.ésaközségihivatalnakajárásihivatallalfolytatottírásosügyintézéseközött.

mindezekmellett ha önkormányzati nyelvhasználatról beszélünk, ide sorolhatjuk az
ügyfélésahivatalszóbeliésírásbeliérintkezéséntúlaközségek,hivatalok,földrajzi
nevek, utcanevek kisebbségi nyelvűmegjelöléseit, egyéb feliratokat, a nyilvánosság
számára kötelezően közzéteendő információkat, illetve az önkormányzat működése
sorántörténőnyelvhasználatot.

Ezalapjánakésőbbiekbenaszíntereketakövetkezőcsoportosításbanfogomtár-
gyalni:

1.Ügyféléshivatalközvetlenkapcsolata–szóban
2.Ügyféléshivatalközvetlenkapcsolata–írásban
3.Hivatalielnevezések,földrajzinevekhasználata
4.anyilvánosságszámárakötelezőenközzéteendőinformációk
5.nyelvhasználatazönkormányzatműködésesorán
Hozzákelltenni,hogya2011-esmódosításugyannemteszilehetővétovábbrasem

ahivatalokegymásközöttikapcsolataibanakisebbséginyelvhasználatát,ámabelső
ügyvitelesetébenerrekifejezettenlehetőségetad:

3.§(4)ahivataliügyvitelt,különösena jegyzőkönyveket,határozatokat,statisztikákat,
nyilvántartásokat,mérlegeket, a nyilvánosságnak szánt információkat és az egyházak,
illetve vallási közösségek nyilvánosságnak szánt ügyvitelét – az anyakönyvvezetésen
kívül–a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenazállamnyelvmellettkisebbséginyelven
islehetvezetni.
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kérdésespersze,hogymelyikönkormányzatfogélnialehetőséggel,haállamnyelvenis
elkellkészíteniugyanazokatazanyagokat.

a2010-esfelmérésalapjánabelsőhasználatúdokumentumokatazönkormányza-
tokautomatikusan csak szlovákul írják, az információkmagyar fordításáraúgymond
nincskapacitás(mrva–szilvássy2011,58.p.).

4.1.Ügyféléshivatalközvetlenkapcsolata–szóban

azegyesszínterekközülazértisszerepelaszóbelikommunikációazelsőhelyen,mert
azönkormányzatihivatalokban–afalvakbanmindenképp–azügyintézésleginkább
szóbantörténik(szabómihály2002,169.p.).aszóbeliügyintézésreazeredetikisebb-
séginyelvtörvénynekcsupánazalábbirendelkezéseutal:

7.§(1)aközigazgatásiszervésalkalmazottaiahivataliérintkezésbenazállamnyelvet
kötelesekhasználni1),etörvényésmástörvényekáltalmeghatározottfeltételekmelletta
kisebbséginyelvetishasználhatják.aközigazgatásiszervésalkalmazottainemkötele-
sekakisebbséginyelvetismerni.

atörvényta legtöbbkritikatalánéppenaz idézettbekezdésmásodikmondataokán
érte.lanstyákszerintakisebbséginyelvhivatalihasználatátesetlegesséteszi,ajogot
keggyéváltoztatja(lanstyák1999,76p.),menyhártszerintezaténynyelvijogokérvé-
nyesíthetőségétkomolyanakadályozza(menyhárt2002,39.p.).

magában olvasva valóban leronthatja a törvény adta jogok érvényesülését és az
egyes hivatalnokoknak, hivatalvezetőknek is kényelmes e mögé a jogszabályi hely
mögébújni.aközigazgatásiszervnekazonbankorábbanmármegtárgyaltkötelezett-
ségeakisebbséginyelvűügyintézésbiztosítása,ígyaztszóbelikommunikációesetén
akisebbségnyelvétbeszélőalkalmazottalvagytolmácssegítségévelbiztosítaniakell.

Tolmácsalkalmazásamegfizethetetlenazönkormányzatokszámára,a legegysze-
rűbbenésalegköltséghatékonyabbanúgytudjákbiztosítaniafeltételeket,haalkalma-
zottaikismerikakisebbséginyelvetvagylegalábbismindenosztályon,ügyfélfogadási
részlegen dolgozik ilyen alkalmazott. Ez amagyar többségű községekben nemokoz
különösebbgondot,azonbanott,aholamagyarokrészaránya20%és50%közöttvan,
ezproblémátjelenthet.

menyhártjózsefkutatásaiszerintnyékvárkonybanaszemélyesszóbeliügyintézés
az esetek90%-ábanmagyar nyelven folyik, amaradék10%pedig államnyelven.Ha
nemfalubeliszemélyfordulkérésselahivatalhoz,akkorazügyféllelazáltalamegvá-
lasztottnyelvenfolyikahivatalostársalgás.Telefononazalkalmazottaka„Községi hiva-
tal: prosím-tessék” formulát alkalmazva jelentkeznek be, s a kommunikáció nyelvét
újraazügyfélnyelvválasztásahatározzameg(menyhárt2002,37.p.).

adunaszerdahelyivárosiHivatalvalamennyiosztályán,ésezekkülönbözőrészle-
gein az ügyfél nyelvhasználatához, ill. nyelvválasztásához igazodott. a prosím-tessék
kérdésremagyarulválaszolópolgármagyarnyelven,aszlovákulreagálóállamnyelven
kapválasztkérdéseire.agazdaságiéspénzügyiosztályonaszóbeliügyintézésahiva-
talnokokbecsléseszerint95–97%-banmagyarnyelvű(menyhárt2002,50.p.).
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Hasonlótapasztalatokatgyűjtöttekösszea2010-esfelmérésrésztvevőiis.ameg-
kérdezettpolgármesterek87,9%-aszerintazügyfelekkeltörténőszóbelikommuniká-
cióra jellemző amagyar nyelv használata. a hivatalok88%-ában attól függ, hogy az
ügyfélmilyennyelvenszólalmeg.amagyarlakta településekenkétmagyarmagyarul
szólegymáshoz,haviszontvalakiszlovákulszólalmeg,ahivatalidolgozószlovákravált
ésalkalmazkodikazügyfélhez(mrva–szilvássy2011,58.p.).

afenttaglaltgyakorlatazügyfélszámáraalegkedvezőbb,hiszenahivatalnokfel-
ajánljanekimindkétnyelvet,ésazügyfélválaszthatjaki,melyiketszeretnéhasználni.
Eztaformulátfelülírhatjákaszemélyesismeretségek.

azáltalánosankötelezőérvényűjogszabályokrólszólókisebbséginyelvűtájékozta-
tásjellegébőlésterjedelmébőleredendőenáltalábanírásbanvalósulhatmeg,ezértaz
írásbelinyelvhasználatnáltárgyalom.

a2011-esmódosításannyiváltozásthozott,hogyakorábbiaktóleltérőenkifejezet-
tenrendelkezikaszóbelikommunikációról:

2. § (3) a szlovák köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az (1)
bekezdésszerintiközségbenjogavanahelyiállamigazgatásiszervvel,aterületiönkor-
mányzatiszervvelésaterületiönkormányzatiszerváltalalapítottjogiszeméllyel(atováb-
biakbancsak „közigazgatási szerv”) folytatott szóbeli és írásbeli érintkezéssorán, ide-
számítvaaz írásbeliháttéranyagokatésbizonyítékokat,akisebbségnyelvénkommuni-
kálni,ésaközigazgatásiszervakisebbségnyelvénírtbeadványraazállamnyelvmellett
kisebbséginyelvenisválaszolaközokiratokkiállításátleszámítva,miközbenezakivétel
nemérintia(4)és(5)bekezdésekszerintiközokiratokat.

ráadásulazönkormányzatnaklehetővékelltennieakommunikációtszóbeliérintkezés
során,különbenszankcionálhatjákennekelmaradását.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbena)nemteszilehetővé
aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakakisebbségnyel-
vénkommunikációtaszóbeliésírásbeliérintkezéssoránvagyerrőlalehetőségrőlnem
tájékoztatja(2.§(3)bekezdés).

azáltalánoskötelezettségmelletsokatvitatottrendelkezésújrendelkezéskéntbeke-
rültatörvénybe,a2.§3)bekezdés3.mondata:

aközigazgatásiszervadekvátmódonmegteremtiazelsőmondatszerintijogokérvénye-
sülésénekfeltételeit,miközbenmeghatározhategyidőszakotazügyekkisebbséginyelvű
intézésére.

amondatmásodikfelébentalálhatólehetőséggelfeltételezhetőenamagyartöbbségű
községekben nem fognak élni, hiszen valószínűleg van a hivatalbanmagyarul tudó
alkalmazott,ráadásulpolitikailagsemlennefelvállalhatóegyilyenközségpolgármes-
terének,hogykorlátokközészorítjaamagyarnyelvhasználatát.

a szlovák többségű községekben azonban akár előrelépést is jelenthet egy ilyen
megoldás,amelyhangsúlyozandó,nemkötelező.Egyilyenközségalkalmazottaiközött
könnyenelőfordulhat,hogyleszolyanalkalmazott,akinemtudmagyarul,éstegyükfel,
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a magyarul tudó kollégája pedig éppen szabadságon vagy hivatalon kívül van.
amennyibenazügyfélragaszkodikamagyarnyelvűügyintézéshez,könnyenjárhatúgy,
hogymegkérik őt, jöjjön visszamáskor, hiszenadott pillanatbannem tudnakeleget
tenni kötelezettségüknek.Ezesetbenelőrelépés lehet, haazügyfél pontosan tudja,
mikorjöhetmagyarulintézkedni.

Természetesenmindezcsaklehetőség;amennyibenaszlováktöbbségűközségek-
benkomolyigénymutatkozikamagyarnyelvűügyintézésreésamegszabottidőkeret
nemelegendő,ahivatalvezetőnekelkellmajdgondolkodniaazon,hogymásmegol-
dástkereskötelezettségeteljesítésére,példáultöbbmagyarultudóalkalmazottat.

a községi rendőrség szolgálati érintkezésben történő nyelvhasználatát a törvény
különnemszabályozta.mivelaközségihivatalhoztartozott,ezértahivatalinyelvhasz-
nálatáltalánosszabályaivoltakráirányadók.a2011-esmódosításeztaterületetki-
emeli,ésakisebbséginyelvhasználatijogotajelenlevőkegyetértéséhezköti.

7.§(3)a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenaközségirendőrségenszolgálatiérintke-
zésbenhasználnilehetazállamnyelvtörvénymellettakisebbséginyelvetis,amennyiben
ajelenlévőkazzalegyetértenek.

Ezazt jelenti,hogyezenharmadikszemélyeknekmégcsakazeljárás résztvevőinek
semkell lenniük,elég,ha jelenvannakaközségi rendőrségeljárásasorán.Teljesen
életidegenhelyzethezvezethet,haaközségirendőrök,esetlegmagukazügyfelekelő-
szörvégigkérdezikajelenlevőket,vajonegyetértenek-eazzal,hogyakisebbséginyelvet
használják,majdezutánkezdikteljesíteniszolgálatukat.

Hasonlóamegszorításanyelviküszöbalattitelepüléseken,aholakisebbséginyelv
használatáhozazalkalmazott,valamintazeljárásrésztvevőinekegyetértésekell.

2. § (8) aszlovákköztársaságnemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai azon köz-
ségben,amelynemteljesítiaz(1)bekezdésbenfoglaltfeltételeket,szóbelikommuniká-
ciósoránhasználhatjákakisebbségnyelvét,haazzalaközigazgatásiszervalkalmazott-
jaésazeljárásrésztvevőiegyetértenek.

Ezamegkötésindokoltabbéséletszerűbb,mintajelenlevőkegyetértésénekkikérése,
demégmindignemelég indokolt,haabból indulunkki,hogyazanyanyelvhasználat
nemfügghetharmadikszemélyektől.

aszóbelikommunikációbiztosításáraalegalkalmasabbeszközegyfajtanyelvpótlék
bevezetéselehetne.Eztazokazalkalmazottakkapnák,akiknekmunkakörébetartozik
az ügyfelekkel való kapcsolattartás és beszélik az adott kisebbségi nyelvet.
Természetesen ezek után elvárás is lenne, hogy ez az alkalmazott képes legyen a
kisebbségheztartozóügyféllelakisebbségnyelvénkommunikálni.

nyelvészetiszempontbólelmondható,hogyaszlovákiaimagyarnyelvváltozatszó-
belihivatalihasználatáta„kevertnyelvűség”jellemzi,főkéntaszlovák,ill.szlovákere-
detű szakszavaknak amagyar alapszövegbe való beépítése kódváltás, ill. közvetlen
kölcsönzésútján(lanstyák–szabómihály2000,85.p.).
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4.2.írásbelikommunikáció

akisebbséginyelvtörvény1999-eselfogadásakornagyelőrelépésnektekintették,hogy
azaddigiszabályozássalszembenaszóbelikommunikációntúlakisebbséginyelvek
írásbelihasználatávalisszámol(lanstyák–szabómihály2000,85.p.).

aszóbelihezképestazírásbeliérintkezésfeltételeinekmegteremtésesokkalkeve-
sebbproblémát jelentazönkormányzatokszámára,hiszenazügyetát tudjákadnia
kisebbséginyelvetismerőkollégának,akimegírjavagylefordítjaazadottszöveget.Erre
lehetőségetadazáltalános30naposelintézésiidőis.

az eredeti 1999-es szöveg az írásbeli kommunikáció négymódját rögzíti, amely
2011-benkibővülegyötödikkel.

4.2.1. Írásos beadványt kisebbségi nyelven is be lehet nyújtani, amelyre a szerv az
államnyelvű válasz mellett kisebbségi nyelvű választ is küld, kivéve a közokiratokat

akisebbséginyelvhasználatitörvénybeneztígyrögzítették:

2.§(3)aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgárai az(1)bekez-
désszerintiközségbenazállamigazgatásiszervhezésaterületiönkormányzatiszervhez
(atovábbiakban:„közigazgatásiszerv”)címzettírásosbeadványaikatkisebbséginyelven
isbenyújthatják.az (1)bekezdésszerintiközségekbenaközigazgatásiszervazállam-
nyelvű válasz mellett kisebbségi nyelvű választ is küld, ez alól kivételt a közokiratok
képeznek.

azáltalánosbeadványi lehetőségmellettmegkell jegyezni,hogyazügyféla legtöbb
esetbenazadottszerváltalrendszeresítettűrlaponkeresztülfordulaszervhez–erről
későbbleszszó.

aválaszesetébenfelmerülakérdés,hogyazlehet-etöbbegyszerűkísérőlevélnél
(lanstyák1999,77.p.),hiszenahivatal„válasz”-kéntleginkábbvalamilyenközokira-
totállítki,amelykötelezőenszlováknyelvű,vagyvalamilyenhatározatot–errőlkésőbb
leszszó(szabómihály2002,170.p.).

arendelkezésigazijelentőségeáltalánosságábanrejlik,tehátafentieseteketleszá-
mítva bármilyen más ügyben magyar nyelvű választ kaphatunk, ami elsősorban az
információkérésekeseténfontos.aközokiratokkizárólagállamnyelvűváltozatátnem
indokoljasemmi,hiszenpéldáulazútlevélbenistöbbnyelvenfeltüntetikaszövegeket.

dunaszerdahelyen 2000-ben a belügyhöz 1221 beadvány érkezett, ezek között
összesen30magyarnyelvűkérvényvolt.akultúrávalésaziskolaügyikérdésekkelfog-
lalkozórészleghez20magyarés16szlováknyelvenírtkérvény,mígaszociáliskérdé-
seket vizsgáló részleghez 10, az építés- és közlekedésügyi osztályon 1999-ben egy,
2000-bencsupán3magyarnyelvűbeadványérkezett.avárosihivatalminden,teháta
magyarnyelvenírtkérvényreisszlováknyelvenválaszolt(menyhárt2002,45.p.).

anyékvárkonyiközségihivatalírásosügyintézésérejellemző,hogyalakosságrészé-
rőlérkezőkérelmekreakérelemnyelvénekmegfelelőenválaszolnak: teháthaakér-
vény magyar nyelven íródott, akkor magyarul, ha viszont szlovák a kérelem nyelve,
akkorszlovákul(menyhárt2002,42.p.).
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a 2010-es felmérés szerint a hivatalok 70%-ához csak szlovák nyelvű beadvány
érkezik.28%-ukhozszlovákésmagyarnyelvenisérkeznek,nemegész2%-ukteszikia
magyarnyelvenfogadottbeadványt.ahivatalok72%-ánakabeadványokraadottvála-
szaiszlováknyelvűek,afennmaradó28%aválaszadásnyelvétabeadványnyelvétől
teszifüggővé.Ezazaránynemváltozikafalvak,városoknagyságaalapjánsem,járá-
sonként azonban különbségek tapasztalhatók. 40% fölött volt a szlovák ésmagyar
nyelvenisbeadványokatfogadóhivatalokszámaakövetkezőjárásokban:Tőketerebesi
járás(47%),dunaszerdahelyijárás(40,9%),Galántaijárás(40,9%),akomáromijárás
(63%)(mrva–szilvássy2011,48.p.).

a2001-esmódosítás2.§-atovábbrészletezteeztalehetőséget,ésnevesítette a
kisebbségi nyelvű írásbeli háttéranyagok és bizonyítékok lehetőségét. Ez azt jelenti,
hogyaközigazgatásieljárássoránisfellehetezekethasználni.

(3)aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakaz(1)bekez-
désszerintiközségbenjogavanahelyiállamigazgatásiszervvel,aterületiönkormányza-
tiszervvelésaterületiönkormányzatiszerváltalalapítottjogiszeméllyel(atovábbiakban
csak„közigazgatásiszerv”)folytatottszóbeliésírásbeliérintkezéssorán,ideszámítvaaz
írásbeliháttéranyagokatésbizonyítékokat,akisebbségnyelvénkommunikálni,ésaköz-
igazgatási szerv a kisebbség nyelvén írt beadványra az államnyelv mellett kisebbségi
nyelvenisválaszolaközokiratokkiállításátleszámítva,miközbenezakivételnemérinti
a(4)és(5)bekezdésekszerintiközokiratokat.kétségeseténaközigazgatásiszervvála-
szánakállamnyelvűszövegeadöntő.

Ejogokérvényesülésételősegíti,hogyszankciószabhatóki,hanemtesziklehetővé.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbena)nemteszilehetővé
aszlovákköztársaságnemzetikisebbségheztartozóállampolgáránakakisebbségnyel-
vénakommunikációtszóbeliésírásbeliérintkezéssoránvagyerrőlalehetőségrőlnem
tájékoztatja(2.§(3)bekezdés).

1999-benaközokiratokkisebbséginyelvűkiállításátnemengedteatörvény,a2001-
esmódosításutánakisebbséginyelvűírásbelikommunikációtulajdonképpenújmód-
dalbővül:

2.§(5)az(1)bekezdésszerintiközségbenaszületésianyakönyvikivonatot,házassági
anyakönyvikivonatot,halottianyakönyvikivonatot,engedélyeket,jogosítványokat,igazo-
lásokat, nyilatkozatokat és rendelkezéseket kérésre kétnyelvűen is kiadják,mégpedig
államnyelvenésakisebbségnyelvén.kétségeseténaközokiratállamnyelvűszövegea
döntő.

mivelafelsoroltközokiratokkötelezőenszlováknyelvűekis,rendeznikellettakérdést,
hogy ha a két változat értelmezése ellentétben áll egymással, melyik az irányadó.
Természetesenaszlováknyelvűhatározatértelmezéseadöntő.

7.c§(3)a2.§(5)bekezdésrendelkezéseiszerintakétnyelvűszületésianyakönyvikivo-
natok,házasságianyakönyvikivonatok,halottianyakönyvikivonatok,engedélyek, jogo-
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sítványok, igazolások, nyilatkozatok és rendelkezések kiadását 2012. június 30. után
lehetkérni.

7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedé-
seketa2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdésrendelkezéseinekbiztosítására.

ahivataloknak2012.június30-igkellfelkészülniükakétnyelvűközokiratokkiadására.
aterminológiakidolgozásaésegységesítésemiattérthetőajogérvényesíthetőségének
időbelicsúsztatása.márcsakazértiskellidőthagyni,mivelakötelezettségnemtelje-
sítéseszankcionálható.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatási szerv, amely a 2. § (1) bekezdés szerinti községben b) a szlovák
köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának kérésére nem adja ki a
kisebbség nyelvén a határozat hiteles fordítását és a születési anyakönyvi kivonatot,
házasságianyakönyvikivonatot,halottianyakönyvikivonatot(2.§(4)és(5)bekezdések).

4.2.2. a közigazgatási eljárás során hozott határozatot kérésre kisebbségi nyelvű hite-
les fordításban is kiadják

akisebbséginyelvtörvényazalábbiakbanrendelkezikerrőlajogról:

2.§(4)az(1)bekezdésszerintiközségbenaközigazgatásiszervaközigazgatásieljárás
soránhozott határozatát az államnyelvű szövegezésmellett kérésre kisebbségi nyelvű
hitelesfordításbaniskiadja.

ahatározatkisebbséginyelvűelkészítéseabeadványokraadottválaszhozhasonlóan
esetijellegű,ajogérvényesülésétlegfeljebbúgylehetelősegíteni,hogymintákkészül-
nek a tipikus határozatokra. Több ilyen mintát készítettek már, többek között a
kvarda–Gyuricsekszerzőpáros, illetveaGrammanyelvi Iroda.kérdésazonban,hogy
azönkormányzatokhasználják-eezeketamintákat(szabómihály2002,172.p.).

menyhártarrahívjafelafigyelmet,hogyazügyfélenállvagybukikakétnyelvűhatá-
rozatkiállításának lehetősége,hiszenaz1999-eskisebbséginyelvtörvényszerintcsak
kérésreadjákki(menyhárt2002,57.p.).

a2011-esmódosításegyfontosaprósággalkiegészítetteezta jogot. Immárnem
csakkérésre,hanemakkoriskiállítjákazadotthatározatotakisebbségnyelvénis,ha
azeljáráskisebbséginyelvűbeadvánnyalkezdődött.

2.§(4)az(1)bekezdésszerintiközségbenaközigazgatásiszervközigazgatásieljárás3)
során hozott határozatát kisebbségi nyelvű beadvánnyal kezdődő eljárás esetén vagy
kérésreazállamnyelvimellettkisebbséginyelvűhitelesfordításbaniskiadja.kétségese-
ténaközigazgatásiszervhatározatánakállamnyelvűszövegeadöntő.

aközokiratokhozhasonlóanahivataloknak2012.június30-igkellfelkészülniükakét-
nyelvűsítésre,pedigezalehetőségmáratörvénykorábbi,jelenlegishatályosváltoza-
tábanisszerepelt.
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7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedése-
keta2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdésrendelkezéseinekbiztosítására.

Ejogérvényesülésétszinténelősegíti,hogyszankcionálható,haazönkormányzatnem
teszelegetkötelezettségének.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatási szerv, amely a 2. § (1) bekezdés szerinti községben b) a szlovák
köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának kérésére nem adja ki a
kisebbség nyelvén a határozat hiteles fordítását és a születési anyakönyvi kivonatot,
házasságianyakönyvikivonatot,halottianyakönyvikivonatot(2.§(4)és(5)bekezdések).

4.2.3. a területi önkormányzat a saját hatáskörében kisebbségi nyelven is kiadott
űrlapjai

akisebbséginyelvtörvényeztajogotazalábbimódonrögzíti:

2.§(6)az(1)bekezdésszerintiközségbenműködőterületiönkormányzatiszervasaját
hatáskörébenkiadottűrlapokatkérésrekisebbséginyelven isazállampolgárokrendel-
kezésérebocsátja.

lanstyákésszabómihályaGyuricsekéskvardaszerzőpárosrahivatkozvaírják,hogya
községhivatalosnyomtatványtegyedülazingatlanadóesetébenad.Ezazonbanköz-
pontinyomtatvány,vagyiskizárólagszlováknyelvű(lanstyák1999,77.p.,szabómihály
2002,170.p.).

szabómihályaszociálissegélyekrevonatkozókérelmekhezkötődőproblémákrólír,
ezeknekugyanisintegránsrészétképezikazokazigazolások,melyeketintézmények,
hivatalos szervek állítanak ki a kérelmező jövedelmi viszonyairól.mivel a hivatalok,
intézmények közötti kapcsolattartás csak államnyelvű lehet, a kérelmeknek ezek a
részeicsakegynyelvűeklehetnek(szabómihály2002,170.p.).

Űrlapok szolgálnak a kérelmek és más tipizálható beadványok leegyszerűsített
kezelésére,ezekreismintákatlehetkészíteni.azelektronikusügyintézéssokatlendít-
hetajogérvényesítésben,hiszenazelektronikusfelületenazügyfélszámárafellehet
ajánlaniafelületnyelvét,ésaszövegdobozokbaugyanazonadatokkerülnekbe.aszö-
vegszerű részeket a kisebbségi nyelvet ismerő alkalmazott dolgozza fel, ugyanúgy,
ahogyezmostiszajlikagyakorlatban.

atörvény2011-esmódosításaeztajogotazönkormányzatokontúlkiterjesztiaköz-
igazgatásiszervreis.

2.§(7)az(1)bekezdésszerintiközségbenaközigazgatásiszervsajáthatáskörébenki-
adottűrlapokatkérésrekétnyelvűenisrendelkezésérebocsátja,mégpedigállamnyelven
ésakisebbségnyelvén.

ahivataloknak2012.június30-igkellfelkészülniükazűrlapokkétnyelvűsítésére,pedig
azönkormányzatokesetébenezalehetőségmáratörvénykorábbi,jelenlegishatályos
változatábanisszerepelt.
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7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedése-
keta2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdésrendelkezéseinekbiztosítására.

Ejogérvényesülésétszinténelősegíti,hogyszankcionálható,haazönkormányzatnem
teszelegetkötelezettségének.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatási szerv, amely a 2. § (1) bekezdés szerinti községben, d) kérelemre nem
bocsátjarendelkezésreasajáthatáskörébenkiadottűrlapotakisebbségnyelvénis(2.§
(7)bekezdés).

4.2.4. Tájékoztatás saját hatáskörben az általánosan kötelező érvényű jogszabályok-
ról kisebbségi nyelven is

aregionálisvagykisebbséginyelvekEurópaikartájaszerintalegfontosabbtörvények
szövegétkisebbséginyelvenishozzáférhetővékelltenni.

9.cikk
3.afelekvállalják,hogykisebbségivagyregionálisnyelvekenhozzáférhetővéteszikaleg-
fontosabbállamitörvényszövegeket,valamintazokat,amelyekkülönösenérintikenyel-
vekhasználóit,feltéve,hogyeszövegekmáskéntnemhozzáférhetők.

kérdéses,hogyezmilyenmásmódontörténhet,mintatörvénylefordítása.
a kisebbségi nyelvtörvény az általánosan kötelező érvényű jogszabályokról szóló

tájékoztatásrólazalábbiakszerintrendelkezik:

4.§(3)a2.§(1)bek.szerintitelepülésenaközigazgatásiszervsajáthatáskörébenazálta-
lánosankötelezőérvényűjogszabályokrólkérésrekisebbséginyelvenistájékoztatástnyújt.

atörvényekmellettazönkormányzatirendeletekrőlszólókisebbséginyelvűfelvilágosí-
tás is kötelező,haeztazügyfél kéri. a törvénymeghozatalaután fel lehetettúgy is
fogni,hogyegytöbboldalasjogszabályrólnéhánysoroskisebbséginyelvűösszefoglalót
készítenek (lanstyák 1999, 77. p.). szabómihály is úgy értékeli, hogy a kisebbségi
nyelvhasználatitörvénynemrendezteajogszabályokkisebbséginyelvűpublikálásának
kérdését(szabómihály2002,173.p.).

azinformációkhozvalószabadhozzáférésrőlszóló211/2000sz.törvény(további-
akbancsakinformációstörvény),ahogyarraakésőbbiekbenkitérek,kötelezővétette
azönkormányzati rendeletekkisebbséginyelvretörténőfordítását.a tájékoztatás így
nemokozhatgondotazönkormányzatszámára.

a2011-esmódosításnevesítiazönkormányzatirendeletekkisebbséginyelvretör-
ténőfordítását.

4.§(8)a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenaközigazgatásiszervsajáthatáskörében
kérésreazállamnyelvmellettkisebbséginyelvenisbiztosítjaatájékoztatástazáltaláno-
sankötelezőjogszabályokról.a2.§(1)bekezdésszerintiközségsajáthatáskörbenki-
adottáltalánosankötelezőrendeleteitazállamnyelvűszövegmellettkisebbséginyelven
iskiadhatja;ebbenazesetbenazállamnyelvűszövegadöntő.
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a2011-esmódosításszankciókathelyezkilátásba,haazönkormányzatnemteljesíti
kötelezettségét.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbeng)kérésrenembizto-
sítjaa tájékoztatástazáltalánosankötelező jogszabályokrólkisebbséginyelven is (4.§
(8)bekezdés).

4.3.Feliratok,községekésföldrajzielnevezésekhasználata,hivataliel-
nevezések
4.3.1. a községek kisebbségi nyelvű megjelölése

Errőlajogrólaközségekkisebbséginyelventörténőmegjelölésérőlszóló191/1994sz.
törvény, közismertnevén táblatörvény rendelkezett.Ez lehetővé tettea törvénymel-
lékletében felsorolt községek megjelölését a község elején és végén, de ezenfelül
ragaszkodottaszlovákelnevezésekhasználatához:

2.§Hivatalosérintkezésben,különösenaköziratokon,a településekpecsétjén,akar-
tográfiaiművekbenésapostaiérintkezésbenkizárólagaközséghivatalosnyelvűelne-
vezéséthasználják.

amagyarnyelvűhivatalosszövegekbeneszerintaközségeknevecsakszlovákulsze-
repelhet.azért isérthetetlenezarendelkezés,mertegynyelvszókészletéhezhozzá-
tartoznakatulajdonnevek,ígyaközségekelnevezéseis.jogszabállyalnemlehetbele-
avatkozniegynyelvrendszerébe,tulajdonneveinekhasználatánkeresztülsem.aszlo-
vákjogszabályokegyébkéntatulajdonnevekkapcsánaszlovákesetébenmegnevezé-
sekről,akisebbséginyelvekesetébenmegjelölésekrőlbeszélnekkövetkezetesen.

a2010-esfelmérésekszerintmégahelységnévtáblákesetébensemérvényesülta
községekmagyarnyelvűmegjelölése,holottezkötelezőjellegű,6%-uknálhiányoztak.

amagyarlaktatelepülésekenszintemindenholüdvözlőtáblávalköszöntikaközség
határátátlépőket.azesetektöbbmintegyharmadábannincsmagyarfeliratezekena
táblákon,aPozsonyi,szenci,kassa-vidékiésnagymihályijárásmagyarlaktatelepülé-
seinektöbbmint50%-ábannincsmagyarfeliratazüdvözlőtáblákon.

afelmérésbenrésztvevőtelepülések33%-ánmárlegalábbegyszerelőfordult,hogy
ahelységnév-és/vagyazüdvözlőtáblákonamagyarfeliratotmegrongálták,elsősorban
a dunaszerdahelyi, a rimaszombati és a lévai járásban történtek ilyen esetek
(mrva–szilvássy2011,41.p.).

a2011-esmódosításbeépítiatáblatörvénytakisebbséginyelvtörvénybe,néhány
helyenmegengedőbbakorábbiszabályozásnál.

4.§akisebbséginyelvűmegjelölések
(1)a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenaközségállamnyelvűelnevezésemellettaköz-
ségkisebbséginyelvűmegjelölésétisfeltüntetik,mégpedigaközségkezdetétésvégét
jelzőközúti jelzőtáblákon,aközigazgatásiszervépületeinvagyakisebbségnyelvénki-
adotthatározatokon,amennyibenezamegjelölésfelvansorolvaa2.§(2)bekezdéssze-
rintikormányrendeletben.
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amódosításértelmében tehátazönkormányzatépületein vagyakisebbségnyelvén
kiadott határozatokon is fel lehet tüntetni a község kisebbségi nyelvűmegjelölését,
illetvemegszűnikazamegszorítás,hogyaszlováknemzetébresztőkrőlelnevezettköz-
ségekmagyarmegjelölésétnemlehetfeltüntetni.

7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedése-
keta2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdéserendelkezéseinekbiztosítására.

Ezeketazintézkedéseket2012.június30-igkellvégrehajtani,pedigakorábbitáblatör-
vényszerintakisebbséginyelvűmegjelöléseknekmárkintkelllenniük.újhelységnév-
táblákat csak a szlovák nemzetébresztőkről elnevezett községeken kell készíteni, az
épületekreelhelyezetttábláklecseréléseindokolhatjamégazátmenetiidőszakbiztosí-
tását.ahatározatokonvalókisebbségimegjelölésneknincsenekkülönösebbnehézsé-
gei.viszontahatáridőlejártautánszankcionálnilehetakötelezettségelmulasztását.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbene)nembiztosítjaterü-
leténsajáthatáskörébenaközségkisebbséginyelvűmegjelöléséta4.§(1)bekezdés-
benmeghatározottesetekben.

amódosítás lehetőséget ad arra is, hogy vasútállomásokon, autóbusz-állomásokon,
repülőterekenéskikötőkbenszinténfeltüntessékaközségmagyarnyelvűmegjelölé-
sét.azelőzőrendelkezésekhezképestazonbaneznemkötelezettség,csaklehetőség.

4.§(3)aközségkisebbséginyelvűmegjelöléséta2.§(1)bekezdésszerintiközségben
fel lehettüntetniavasútállomások,autóbusz-állomások,repülőtéréskikötőmegjelölé-
sénél is. a község kisebbségi nyelvűmegjelölését az államnyelvű elnevezés alatt kell
megjeleníteniegyformavagykisebbbetűtípussal.

újrendelkezés,hogyhaaközségkisebbséginyelvűmegjelölésemegegyezikazállam-
nyelvűelnevezéssel,akkornemtüntetikfelkülön.

7.c§(5)a4.§(1)–(3)bekezdésekrendelkezéseitnemalkalmazzák,haaközségkisebb-
ségnyelvűmegjelölésemegegyezikazállamnyelvűelnevezéssel.

atáblatörvénnyelellentétbenamódosításszerintmárcsakarróllehethelyinépszava-
zást tartani, hogymódosítsák a község kisebbségi nyelvűmegjelölését.korábbana
táblatörvénylehetőségetnyújtottarrais,hogyatörvénymellékletébeilymódonazoka
kisebbségimegjelölésekisbekerüljenek,amelyeknincsenekbennefelsorolva.kivéve
azokataközségeket,amelyekelnevezését1867és1918,illetve1938és1945között
módosították.

4.a§Helyinépszavazásaközségmegjelölésénekmódosításáról
(1)a2.§(1)bekezdésszerintiaközséglakosainakszavazásávalhatározhataszlovák
köztársaság kormányának rendeletében megszabott kisebbségi nyelvű megjelölése
módosításáról.
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4.3.2. a közigazgatási szervek kisebbségek nyelvén való megjelölése
akisebbséginyelvtörvényazalábbimódonrendelkezikerről:

2.§(5)az(1)bekezdésszerintiközségbenműködőközigazgatásiszervnekazépületen
elhelyezettmegnevezésétkisebbséginyelvenisfeltüntetik.

azönkormányzatiszervekmegjelölésekötelezőazépületen,aközségihivatalokugyan
nemszámítanakönkormányzatiszervnek,avégrehajtásbanvesznekcsakrészt,deaz
általánosjogértelmezésszerintahivatalfeliratátiskétnyelvűentüntetikfelakisebb-
séginyelvtörvényalapján.

a2010-esfelmérésszerintahivatalok76%-ánfeltüntettékmindahivatal,mindatele-
pülésmagyarnevét.afennmaradó24%megoszlikazontelepülésekközött,aholsema
hivatal,sematelepülésnevenincsfeltüntetvemagyarul(10%),vagycsakahivatalneve
vanmagyarul(12%),esetlegcsakatelepülésneve(1%)(mrva–szilvássy2011,40.p.).

aközségihivatalokbelsőfeliratairólatörvénynemrendelkezik.az1999-eserede-
tiszövegalapjánezekfelfoghatóakvoltakmintkötelezőenfeltüntetendőfontosinfor-
mációkattartalmazófeliratok–ezekrőlkésőbbleszmégszó.bárafeladatokminden
önkormányzatban azonosak, a hivatal belső felépítése községenként különböző. az
elnevezésekezértsokhasonlóságotmutatnak,denemegységesek.

a2011-esmódosításannyitteszcsakhozzáakorábbiakhoz,hogyhaaközigazga-
tásiszervkisebbségnyelvűmegjelölésemegegyezikazállamnyelvűelnevezéssel,nem
tüntetik fel a kisebbség nyelvű elnevezést. Ez a magyar nyelvű elnevezéseket nem
fenyegeti.

7.c§(4)a2.§(6)bekezdésrendelkezéseitnemalkalmazzák,haaközigazgatásiszerv
kisebbséginyelvűmegjelölésemegegyezikazállamnyelvűelnevezéssel.

ahivataloknak2012.június30-igkellvégrehajtaniukarendelkezéseket,bárakoráb-
biakhozképestújelemnemkerültatörvénybe.

7.d§aközigazgatásiszervek2012.június30-igkötelesekvégrehajtaniazintézkedése-
keta2.§(4)–(7)bekezdésekésa4.§(1)bekezdésrendelkezéseinekbiztosítására.

aszervekkisebbségimegjelölésénekelmaradásaszankcionálható.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbenc)nembiztosítjaazon
azépületen,aholszékel,akisebbséginyelvűmegjelölését(2.§(6)bekezdés).

4.3.3. az utcanevek és más helyi földrajzi jelölések kisebbségi nyelven való feltünte-
tése további lehetőség
akisebbséginyelvtörvényazutcanevekrőlésahelyiföldrajzikisebbséginyelvűmegje-
löléseirőlakövetkezőképpenrendelkezik:

4.§(1)a2.§(1)bek.szerintiközségiönkormányzatsajátterületénazutcaneveketés
máshelyiföldrajzijelöléseketkisebbséginyelvenisfeltüntetheti.
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lanstyákszerintezarendelkezésszentesítetteaszámosmagyartöbbségűközségben
már1999előttélőgyakorlatot,aközterületekkétnyelvűmegnevezését.lehetőségnyílt
arra,hogyezagyakorlatazalacsonyabbmagyarrészarányútelepülésekenismegho-
nosodjék.anyelviküszöbötmeghaladó,deszlováktöbbségűönkormányzattalrendel-
kezőtelepülésekenahelyiképviselő-testületnagyvonalúságánmúlikakisebbséginyel-
vűmegjelöléseksorsa(lanstyák1999,78.p.).

a2010-esfelmérésszerintaholvoltakegyáltalánutcanévtáblák,ottiscsakazese-
tek48%-ábanvannakazutcanevekkiírvamagyarulis.13községbenvélekedtekúgy,
hogyhamástelepülésneveszerepelutcanévként,akkornemvagynemmindeneset-
benlehetamagyarnevétfeltüntetni,pl.bratislavaiút,pedigenneknincssemmiköze
aközségekkisebbséginyelvűmegjelöléséhez(mrva–szilvássy2011,40.p.).

a2011-esmódosításeztalehetőségettovábbraisfenntartotta,azonbanaföldraj-
zinevekkisebbségimegjelölésénekhasználatáttovábbrészletezte:

4.§(5)szakmaipublikációkban,asajtóbanésatömegkommunikációmáseszközeiben,
illetve a közigazgatási szervek hivatali tevékenységében, amennyiben használják a
kisebbséginyelvet,astandardizáltföldrajzielnevezésekmellettfellehettüntetniaföld-
rajziobjektumokkisebbséginyelvbenmeggyökerezettéshasználtmegjelölésétakisebb-
ségnyelvénis.

atulajdonnevekhasználatárólmárfentebbleírtakerreazesetreisérvényesek.afel-
sorolt területekenugyanisakisebbséginyelvűszövegben isaszlovákelnevezéseket
kellhasználni,éscsakemellettlehetapl.amagyarnyelvűmegjelöléstisfeltüntetni.

4.4.Információkanyilvánosságszámára

4.4.1. a hangosbeszélő
afalvakonkülönösenfontosinformációszerzésiforrásahangosbeszélő.Enneknyelv-
használatáteddigcsakazállamnyelvtörvényszabályozta:

5.§(3)anyilvánosságtájékoztatásáraszánt,ahelyirádióvagyegyébtechnikaiberen-
dezésekáltalközzétettközleményeketállamnyelventeszikközzé;ezeketaközleménye-
ketazállamnyelvenvalóközzétételtkövetőenmásnyelvenisközzélehettenni.

a 2011-es módosítás ugyanezeket a rendelkezéseket fogalmazta meg, pusztán az
tekinthetőelőrelépésnek,hogyegyáltalánszabályozzaakisebbséginyelvtörvényis.

a2010-es felmérésszerinta települések69%-ábanelőszörszlovák,utánapedig
magyarnyelvenhirdetnek.azállamnyelvtörvényellenéreatelepülések18%-ábanelő-
szörmagyarul,utánapedigszlovákulszólalmegahangosbeszélő.amaradékesetben
fele-felearánybanoszlikmegazontelepülésekszáma,melyekbenvagycsakszlovákul,
vagyazállamnyelvtörvénnyelellentétesencsakmagyarulhirdetnek(ezazarány5-5%-
otteszki).néholanyelvhasználatamellettasorrendésazeneisnemtetszéstokoz
(mrva–szilvássy 2011, 52. p.). a hangosbeszélőre vonatkozó rendelkezéseket lehet
alkalmazniazönkormányzatáltalkiadottújságra,illetveaközségekweboldalairais.
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4.4.2. az információk szabadságáról szóló törvény szerint kötelezően nyilvánosságra
hozott információk nyilvánosságra hozása a kisebbség nyelvén
azinformációstörvényszerintmeghatározottinformációkatazönkormányzatkötelesa
kisebbségnyelvénisnyilvánosságrahozni.

6.§ (5)akülön törvénybenmeghatározott településekenakötelesszemélyezeketaz
információkatakisebbségnyelvénisnyilvánosságrahozza.

azinformációstörvénybenmeghatározottközségekmegegyeznekakisebbséginyelv-
törvényszerintiküszöbfelettiközségekkel.Ezeknekaközségeknekakövetkezőinfor-
mációkatkellnyilvánosságrahozniuk:

– létrehozásának módját, hatáskörét, illetékességét és szervezeti felépítésének
leírását;

–hogyankellahatározataellenfellebbeznivagymegtámadniaztabíróságon;
–hogyankellakérelmeket,javaslatokatésmásbeadványokatbenyújtani;
–milyenjogszabályokalapjánjárnakelésmelyekazügyféljogaiéskötelezettségei;
–milyenilletékeketkellfizetni.
Ezekjórészeáltalános,tehátegyközpontimintaalapjánelkészíthető.ajogszabá-

lyiháttérnélazáltalánosjogszabályokmellettfelkellsorolniazönkormányzatirende-
leteket,ezértittmármindenközségnekmagánakkellelkészítenieazinformációsanya-
got.azilletékekfizetésétközpontilagszabályozzák,ezérteziselkészíthetőközpontilag.

a2011-esmódosítássokelemetátemeltazinformációstörvényből,sőtújelemek-
keliskiegészítette.

5.a§(2)a2.§(1)bekezdésszerintiközségahivatalihirdetőtáblán,aközségwebolda-
lánésakiadottidőszakikiadványbanmegjelentfontosinformációkatazállamnyelvmel-
lettkisebbséginyelven isközzéteszi,mégpedig:a) létrehozásánakmódjátésaközség
önkormányzatiszerveinekjogköreit;b)azoknakajogszabályoknak,utasításoknak,útmu-
tatóknak,értelmezőrendelkezéseknekáttekintését,amelyekalapjánaközségeljárés
döntésthoz,vagyamelyekatermészetesszemélyekésjogiszemélyekközséghezfűződő
jogaitéskötelességeitszabályozzák;c)azinformációszerzéslehetőségénekhelyét,ide-
jét ésmódját, továbbá információkat arról, hogy a természetes és jogi személyek hol
nyújthatnakbekérelmet,javaslatot,indítványt,panasztvagymásbeadványt;d)annakaz
eljárásnakaleírását,amelyetaközségnekbekelltartaniamindenkérelem,javaslatés
másbeadványintézésesorán,beleértveabetartandóhatáridőketis;e)aközségáltalaz
egyeseljárásicselekményekéseljárószervekeljárásautánbeszedendőeljárásiilletékek
díjszabásátésazinformációkhozvalóhozzáférésbiztosításautánjárótérítési illetékek
díjszabását;f)aközösségieszközökkelvalógazdálkodássalésaközségvagyonávalvaló
rendelkezésselkapcsolatosinformációkat.

azújelemaközpénzekkelésaközségvagyonávalkapcsolatosinformációkkisebbsé-
ginyelvűközzététele;atöbbimáreddigiskötelezővolt.

bárerrőla2011-esmódosításnemrendelkezik,az információs törvényszerinta
szlováknemzetiTanácsmintájáraközzékelltenniazönkormányzatműködésévelkap-
csolatoskövetkezőinformációkatis:

–aképviselő-testületiésbizottságiülésekidőpontjait;
–azülésekjavasoltprogramját;
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–aképviselőkjelenlétiívétésaszavazásokeredményeit;
–anyilvánosülésekenkészültjegyzőkönyveket;
–azelőterjesztettésazelfogadottrendeletekszövegét.
Ezarendelkezésszintebetarthatatlan.azidőpontok,javasoltprogrampontokésa

képviselőkjelenlétiívemégcsak-csaklefordíthatóésközzétehető,deajegyzőkönyvek
lejegyzésemagábantöbbnaposmunkátigényel,ezekfordításaszinténlegalábbennyi
időbetelne.ajegyzőkönyvekamagyarnyelvenfolyóülésekrőlisszlovákulkészülnek,a
magyarnyelvűváltozataszlováknyelvűfordításalehetne.

képviselő-testületiüléseketkb.havontaegyszertartanak,abizottságokésavárosi
tanács előtte szoktak ülésezni. a bizottsági és a tanácsülések néhol nyilvánosak,
másuttzártak.Hanyilvánosak,atörvényrendelkezéseezekreisvonatkozik.mindezen
ülésekkelkapcsolatosfordításokkomolykihíváseléállítjákazönkormányzatokat.

a 2010-es felmérés szerint az információk nyilvánosságra hozatala szlovák és
magyarnyelven legmagasabbaránybanaGalántai,anagymihályi,akomáromiésa
dunaszerdahelyijárásokbanbiztosított.azönkormányzatirendeleteketazönkormány-
zatokcsak15%-banjelentetikmegmagyarul(mrva–szilvássy2011,48.p.).

4.4.3. a fontos információkat tartalmazó szövegeket kötelező a kisebbség nyelvén is
megjeleníteni
akisebbségvédelmikeretegyezmény11. cikkea következőketmondjaa kisebbségi
nyelvűfeliratokról:

2.afelekkötelezettségetvállalnakarra,hogyelismerikmindenvalamelynemzetikisebb-
ségheztartozószemélyazonjogát,hogysajátkisebbséginyelvéncégtáblákat,feliratokatés
egyébmagántermészetűinformációkattegyenközzéanyilvánosságszámáraláthatóan.

akisebbséginyelvtörvényeztaterületet1999-tőlakövetkezőképpenszabályozta:

4.§(2)a2.§(1)bek.szerintiközségekbenafontosinformációkat,főkéntazóvó,figyel-
meztetőésegészségügyi tájékoztatószövegeketanyilvánosságszámárahozzáférhető
helyekenkisebbséginyelvenisfeltüntetik.

afeliratokkötelezettjebárki,akiatörvénybenmeghatározotttartalmúfeliratotkiteszi.
afontosinformációkatanyilvánosságszámárahozzáférhetőhelyekennemcsaklehet,
hanemkötelezőfeltüntetniakisebbségnyelvénis,bárennekarendelkezésneknem
voltszankciója.kérdésazonban,hogymiszámítfontosinformációnak.atörvénypél-
dálózik,amikoróvó, figyelmeztetőésegészségügyi jellegű feliratokrólbeszél,de fon-
tosnakértékelhetjükakötelezettszervekműködésévelkapcsolatosfeliratokatis.

a feltételekbiztosításaaközigazgatásiszervek feladata,kérdésazonban,hogya
helyiönkormányzatvagymásközigazgatásiszervhogyantudrábírnimásszemélyeket
arra,hogysajátköltségükönkisebbséginyelvűfeliratokatfüggesszenekkiahozzájuk
tartozó, illetve tulajdonukban lévő, a nyilvánosság számára hozzáférhető helyeken
(lanstyák1999,78.p.).

a2010-esfelmérésszerintatelepülések65,6%-ábanmagyarnyelvenisfeltüntetik
ahivatal tájékoztató feliratait éshivataloshirdetményeit.20,2%-ábannincsenek fel-
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tüntetve,14,2%-ábanpedigrészben,attólfüggően,hogymirőlvanszó(mrva–szilvássy
2011,51.p.).

azönkormányzatihivatalihirdetőtábláraolyananyagokiskikerülhetnek,amelyeket
nemazönkormányzatkészít,hanemmásközigazgatásihivataloktólkapnakkötelező
kifüggesztésre.Ezekfordításasokszornehézségetokozazönkormányzatoknak,hiszen
nemsajáthatáskörükbetartozószövegetkellfordítaniuk.

Ennekarendelkezésnekazalegnagyobbelőnye,hogyelégtáganértelmezhető.a
2011-esmódosításazonbanteljesenújalapokrahelyeziafeliratokkérdését.azállam-
nyelvtörvény 2010-esmódosításához igazítja és lehetővé teszi feliratok elhelyezését
különbözőhelyeken.

4.§(6)a2.§(1)bekezdésszerintiközségbenaszlovákköztársaságállampolgáraiéle-
tének,egészségének,biztonságánakvagyvagyonánakfenyegetettségétérintőinformáci-
ókatanyilvánosságszámáraelérhetőhelyekenazállamnyelvmellettkisebbséginyelven
isfeltüntetik.mindenfeliratotésanyilvánosságtájékoztatásáraszánthirdetményt,külö-
nösen az árusítóhelyeken, sportlétesítményekben, a vendéglátó-ipari egységekben, az
utcánazútmellettésfelett,azautóbusz-állomásokonésvasútállomásokonfellehettün-
tetniakisebbségnyelvénis.

az általános „fontos” feliratok kategóriát a 2011-esmódosítás utánmár nem lehet
alkalmazni.azújszabályozásviszontmárszankciókat is fűzazáltalameghatározott
feliratokkétnyelvűségénekelmaradásaesetére:

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbenf)nembiztosítjaa4.§
(6) bekezdés elsőmondata szerinti információkat, feliratokat és hirdetményeket saját
hatáskörében; (2) a kisebbségi nyelvhasználat területén közigazgatási szabálysértést
követelazajogiszemélyvagytermészetesszemélyvállalkozó,akia4.§(6)bekezdés
szerintifeliratotvagyhirdetménytnemtüntetifelakisebbségnyelvénis,amennyibena
szlovákköztársaságállampolgáraiéletének,egészségének,biztonságánakvagyvagyo-
nánakfenyegetettségétérintőinformációkattartalmazófeliratrólvagyhirdetményrőlvan
szó.

4.5.nyelvhasználatazönkormányzatműködésesorán

4.5.1. a területi önkormányzati szerv tanácskozása kisebbségi nyelven
a kisebbségi nyelvtörvény a képviselő-testület üléseinek nyelvét a következőképpen
szabályozza:

3.§(1)a2.§(1)bek.szerintitelepülésenaterületiönkormányzatiszervtanácskozása
kisebbséginyelvenisfolyhat,haazzalvalamennyijelenlevőegyetért.(2)a2.§(1)bek.
szerintitelepülésenaképviselő-testülettagjaeszervtanácskozásainakisebbséginyel-
vetishasználhatja.Tolmácsolásrólazönkormányzatgondoskodik.

akisebbséginyelvtörvény1999-eshatálybalépéseelőttamagyarnyelvhivatalihasz-
nálatátszámosközségbenönkormányzati rendeletekszabályozták.a törvénymegfo-
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galmazásánakpozitívuma,hogyakisebbséginyelvhasználatánakjoganemkorlátozó-
dikakisebbségektagjaira,tehátegyszlováknemzetiségűképviselőisbátranbeszél-
hetazülésenmagyarul,haúgylátjajónak(lanstyák1999,77.p.).

azönkormányzatiülésekszlovákiábanáltalábannyitottak,az1999-benhatályba
lépett szöveg alapján bármilyen alkalmi látogató meghiúsíthatja az önkormányzat
kisebbséginyelvűülésezését,mégcsaknemisszükséges,hogyazérintettközséglako-
salegyen(lanstyák1999,77.p.).

ahatékonyügyintézésmiattaképviselőkáltalábananyanyelvükönszólalnakfel,és
amagyartöbbségűközségekbenmindenkiértiamásikmondanivalóját.akkoradódhat
gond,haegyadottképviselőnembírjaakisebbségnyelvét,mertakkorfelmerülatör-
vényáltalisemlítetttolmácskérdése.Hamagyarulzajlikazülés,akkoramagyarulnem
tudókkérhetnek tolmácsot,haszlovákul zajlik,akkorpedigamagyarul felszólalókat
kellszlovákratolmácsolni.

a2010-esfelmérésszerintkevésazonközségekszáma,aholvalamilyenmódonfor-
dításhozfolyamodnánakazüléssorán.Főképprögtönzöttfordításokrólbeszélhetünk,
amikor a felszólalómondja elmondanivalójátmindkét nyelven. aválaszadók13,8%-
ánakelmondásaszerintazülésekenmindenkiszlovákulbeszél,sazüléstvezetősze-
mélymondjaeladolgokatkétnyelven.

aközségek17,4%-ábanfolynakmindkétnyelvenaképviselő-testületekülései,ami
abszolútszámban93településtteszki.a2010-esfelmérésekszerintaképviselő-tes-
tületek 22%-ában készítenek írásbeli anyagokatmagyar nyelven, három járásban, a
komáromi(44,7%),adunaszerdahelyi(46,9%)ésaTőketerebesijárásokban(39,5%)
(mrva–szilvássy2011,48.p.).

a2011-esmódosítása3.§(2)bekezdésébebeszúrtegymondatot,miszerint:

a község képviselő-testületi tanácskozásának többi résztvevője akkor használhatja a
kisebbséginyelvet,haazzalaközségképviselő-testületénekmindenjelenlévőtagjaésa
községpolgármestereegyetért.

a többi résztvevőnyelvhasználatáteddignemszabályoztanyelvtörvény,amódosítás
szerintfeltételekhezkötötten,deszinténhasználhatjákakisebbséginyelvet.azegyet-
értéstajelenlévőképviselőktől–feltehetőenazért,hogyértsékafelszólalást–,illetve
apolgármestertőlkellmegkapniuk,akkoris,haapolgármesteresetlegnincsjelen.Ez
arendelkezésazért istűnikfeleslegesnek,mertafolyamatbanlévőülésenmártisz-
táznikellanyelvhasználatikérdéseket,mireatanácskozástöbbirésztvevőjeszótkap-
hat,ígyakialakultgyakorlatotlehetnerájukisalkalmazni,nemkellenetovábbifeltéte-
lekhezkötnijogukat.

a fenti szabályozás miatt érdekes végigtekinteni a sokszor idézett felmérésen,
amelya2010-esönkormányzativálasztásokelőttihelyzetetkutatta.Eszerinta20%-os
nyelviküszöbötelérőközségekbentöbbnyiremagyarnemzetiségűpolgármesterekvan-
nak.azilyenközségeknemegész3%-átvezeticsupánmagyarulnemtudópolgármes-
ter(mrva–szilvássy2011,50.p.).

atörvénycsakaönkormányzatiszervülésérőlnyilatkozik,deméga2011-esmódo-
sítás is csak közigazgatási szervek ülésezéséről beszél a 3. § (1) bekezdésében. a
várositanácsésabizottságiülésektárgyalásinyelvérőlnemszólatörvény.
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4.5.2. a községi krónika a kisebbség nyelvén is vezethető
akisebbséginyelvtörvényaközségikrónikárólakövetkezőketmondja:

3.§(3)a2.§(1)bek.szerintiközségekbenakrónikakisebbséginyelvenisvezethető.

2010-igazállamnyelvtörvényúgyrendelkezett,hogyakrónikakisebbséginyelvűválto-
zatacsakaszlováknyelvűfordításalehet.macsupánannyiamegkötés,hogytartal-
milagazonosnakkelllennie,dehogymelyiknyelvaforrásnyelv,aztnemszabályozzák.

5.akormányalelnökjogkörei

azállamnyelvtörvénymintájáraa2011-esmódosításalapjánakisebbséginyelvekrőlis
kétévente jelentéskészül.Ehhezaminiszterelnök-helyettes információkatés írásbeli
háttéranyagokatkérhetaközigazgatási,ígyazönkormányzatiszervektőlis.

7.a§aszlovákköztársaságemberijogokértésnemzetikisebbségekértfelelőskormány-
alelnökénekjogköre(3)a(2)bekezdésszerinticélbólakormányalelnökjogosultaköz-
igazgatásiszervektőlinformációkatésírásbeliháttéranyagokatkérniakisebbséginyelv-
használatrólhatáskörükbetartozóterületeken.

amennyiben ilyen információkat, háttéranyagokat kér a miniszterelnök-helyettes, az
önkormányzatokköteleseknekielegettenni,különbenszankcióvalsújthatjákőket.

7.b§(1)akisebbséginyelvhasználatterületénközigazgatásiszabálysértéstkövetelaza
közigazgatásiszerv,amelya2.§(1)bekezdésszerintiközségbenh)nemnyújtinformá-
ciókatésírásbelianyagokatakormányalelnökneka7.a§(3)bekezdésszerint.

6.aszankciókról

az szankcionálható szabálysértéseket az egyes jogoknálmegtárgyaltuk. annyit érde-
mesmégmegjegyezni, hogya szankciómértékétazállamnyelvtörvény szankcióihoz
igazították.kiszabásáracsakírásbelifigyelmeztetésbenmeghatározotthatáridőeltelte
utánvanmód,amennyibennemhárítottákelajogelleneshelyzetet.

abírságmegállapításánálfigyelembeveszikaszabálysértéssúlyosságát,következmé-
nyeit, az elkövetés körülményeit, a jogellenes cselekmény ismétlését és időtartamát.
bírságotcsakahivatalszabálysértésrőlvalótudomásszerzéstőlszámítottegyévenbelül,
legkésőbbazonbanazelkövetésnapjátólszámítottkétévenbelüllehetkiszabni.

7.b§(4)amennyibenahivatalolyankötelességszegéstállapítmeg,amelyaz(1)és(2)
bekezdésekszerintiközigazgatásiszabálysértésésazírásbelifigyelmeztetésbenmegha-
tározotthatáridőleteltétkövetőensemtörténikmegamegállapítotthiányosságokkijaví-
tása,ahivatal50eurótól2500euróigterjedőbírságotszabhatki.abírságotkiszabóeljá-
rásraaközigazgatásieljárásrólszólóáltalánosjogszabályvonatkozik.(5)abírságmeg-
állapításánálfigyelembeveszikaszabálysértéssúlyosságát,következményeit,azelköve-
téskörülményeit,ajogellenescselekményismétlésétésidőtartamát.bírságotahivatal
szabálysértésrőlvalótudomásszerzéséneknapjátólszámítottegyévenbelül,legkésőbb
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azonbanazelkövetésnapjátólszámítottkétévenbelüllehetkiszabni.(6)ajelentörvény
szerintkiszabottbírságokazállamiköltségvetésbevételei.

7. a kisebbségi nyelvhasználati jogok kihasználatlanságáról és ennek
okairól
a gyakorlati kutatások és a hétköznapi tapasztalataink azt mutatják, hogy kevesen
élnekakisebbséginyelvhasználatijogaikkal.menyhártaztamegállapítástteszi,hogy
falu-városviszonylatbananyelvtörvényfalun,kisebbközösségbenjobbmegvalósulást
eredményezahivataloskétnyelvűségnek.Ezzelszembenanyelvtörvényérvényrejutá-
savároson–legyenazakárazerősenmagyardominánsdunaszerdahely–szintemini-
málishatású(menyhárt2002,50.p.).

menyhártazeddigtapasztalthatástalanság(feltételezett)okaiközülakövetkező-
ketsoroljafel:

–anyelvhasználóknemtudnakanyelvtörvénybenmegfogalmazottjogaikról;
–nem tudják, ill. nembiztosakabban, hogymilyenkérvényeket fogalmazhatnak

meganyanyelvükön;
–annakellenére,hogyelkészültekahivatalosdokumentumokatkisebbséginyel-

venmegszövegezőminták,formanyomtatványok,amagyarügyfeleknemélnektörvény
adtajogukkal;

–magasabbszintenazügyintézésnyelveúgyisszlovák(menyhárt2002,51.p.).
a2010-esfelmérésértékelésébenazönkormányzatokszempontjábólproblémának

jelöltékmegamagyarterminológiahiányosismeretét,valamintazt,hogynincsidőés
pénzafordításra.Eztbizonyítjaazatény,hogyakutatotttelepülések90%-anemkölt
pénztfordításra.aterminológiahiányosismereteakérdőívkitöltésesoránismegmu-
tatkozott,mikorakérdezőbiztosoknakszlovákulisfelkellettolvasniukegyes,főlegaz
ügyintézéssoránhasználtkifejezéseket,mivelapolgármesternemtudta,mirevonat-
kozottazadottkifejezés(mrva–szilvássy2011,56.p.).

amagyar szlovákiai nyelvváltozataiból hiányzik a közigazgatási, jogi és sokmás
szaknyelvi regiszter terminológiája, hiszen a hivatali szférában a kisebbségi nyelvek
írásbanmárlegalábbfélévszázadanemvagycsakkorlátozottanvoltakhasználatosak
(lanstyák1999,79.p.)

Ezaproblémanemoldhatómegamagyarországiszakterminológiaegyszerűátvé-
teléveléselterjesztésével,mégpedigarészbeneltérőreáliák,valamintamagyarorszá-
giésaszlovákiaiszakszövegekstílusbeli-megfogalmazásbelikülönbségeimiatt.annak
eldöntéséhez pedig, hogy mely magyarországi terminusok alkalmazhatók szlovákiai
kontextusban, smelyek nem, hosszadalmas előkészítőmunkálatokra és szinte sza-
vankéntimérlegelésrevanszükség(lanstyák–szabómihály2000,85.p.).

a2010-esfelméréssoránapolgármesterekegyrészeproblémakéntjelöltemega
hiányosszlováknyelvtudástis(mrva–szilvássy2011,56.p.).

8.afennállóproblémákorvoslása
mintaztmárfentebbemlítettem,haa2011-benelfogadottmódosításokhatálybalép-
nek,hosszúidőremegfogjákhatározniakisebbséginyelvhasználatkereteit.Ezaztis
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jelenti,hogyamármeglévő, illetveameglévőkhözmostkapcsolódónyelvhasználati
jogokérvényesülésételőkellmozdítani.

atörvénybenmeghatározottszankciók,valamintatájékoztatásikötelezettségbiz-
tosanhozpozitívelmozdulást,deanyelviregiszterekproblémájátnemoldjamegsem
akötelezettszemélyek,példáulönkormányzatok,sempediga jogaikatérvényesíteni
kívánókisebbséginyelvhasználókrészéről.

menyhártszerintnyelvtervezésünknekszámoskomolynyelvészetifeladatmegoldá-
sátkellmegvalósítania:

–szükségvanarra,hogyaszlovákiaimagyarnyelvhasználótudatosítsa: jogavan
kétnyelvűhivatalosügyintézésre–mindszóban,mindírásban;amédiánaktovábbrais
fontosszerepevanazeddigtapasztaltalulinformáltságmegszüntetésében;

–továbbimagyarnyelvűhivatalosformanyomtatványok(levelek,kérvények,bead-
ványok)megszövegezése és azoknak a szlovákiai (magyar) ügyintézésben való nép-
szerűsítéseésalkalmazása;

–aközigazgatási-jogiszaknyelvterminológiájánakmegalkotása–gyakorlatiprob-
léma:egyszerűbbéspraktikusabbazeddighasználtszlováknyelvűterminológia;

–központinyelviirodalétrehozása(feladatai:1.nyelvtervezés–hiányzószaknyel-
veklétrehozása;2.fordítás–kétnyelvűhivatalosdokumentumokmagyarváltozatának
elkészítése;3.nyelvitanácsadás–helyiszintenfolyófordításimunkákszakmaisegí-
tése)(menyhárt2002,53.p.).

E feladatokat részletesebben is szétírta lanstyák István és szabómihály Gizella
(lanstyák–szabómihály2000).szintemindenterületentörténtekelőrelépések:létre-
jöttaGrammanyelviIroda,készültekjogszabályfordítások,űrlapok,egyébszövegmin-
ták, rádióműsorok, anyanyelv-használati útmutató (cúth–Horony–lancz 2010) stb.
rengeteg tennivalóvanazonbanmégezena téren,amihezkomolyhátteretadhata
kisebbségekértfelelősminiszterelnök-helyettes,hiszenőfelügyeliakisebbséginyelvek
használatánakérvényesülését.
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csaba cúTH
legalFrameworkoflanguageuseofnationalminoritiesandcircumstancesof
application of languagerights in the local Governments in slovakia between
1999and2011

membersofnationalminoritiespracticetheirofficiallanguageusefirstofall in
their communication with the local government. In this study, I examine the
frameworkandcircumstancesofapplicationoftheminoritylanguageuseinlocal
governmentsofslovakia.atthemomentofthefinalizationofthisstudy,on10th
june, 2011, the amendment of law no. 184/1999 on the use of minority
languages(“minoritylanguagelaw”)wasalreadyadopted.Thewordingofthelaw
tocomeinforcecandeterminetheframeworkoftheminoritylanguageuseinthe
longrun,andifitwould,forsomereason,notcomeinforce,wecouldregarditas
an interesting testimony on the era. In the course of discussing the particular
provisions, I touch upon the analyses elaborated by Hungarian linguists in
slovakia,aswellastheassessmentsofminoritylanguagerights.

a kisebbségi nyelvhasználat jogi keretei és megvalósulásának körülményei... 85
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sImon aTTIla

akettéosztottváros*
azállamhatárésazetnikumokközöttiválasztóvonaláltal

kettéosztottkomáromakétháborúközött

aTTIla sImon 94(439)”19”
Thedividedcity 94(437.6)”19”

341.382”1920”

keywords:komáromdevidedintotwocitiesbystatebordersandethnicgroupsbetweenthetwoworldwars,
coexistenceofHungariansandslovaksbetween1919and1938.

adunabalpartjánfekvőkomáromjelene–különösenagazdaságihelyzete–magán
viseliadél-szlovákiairégiómindenproblémáját.Pedigavárosnemvoltmindigperife-
rikushelyzetben,hiszenhosszúésdicsőmúlttalrendelkezik,amelyneklegszebbpilla-
natai az 1848-as szabadságharc előtti időszakra esnek. a szabadságharc bukását
követőenazonbanavárosfejlődésemegrekedt,amileginkábbavasúthiányánakvolt
betudható.adualistamagyarországvárosairaolyjellemzőfejlődéskomáromotcsaka
19.századutolsókétévtizedébenérteel,miutánaváros(ajobbpartiúj-szőnybenfel-
épültvasútállomásnakköszönhetően)rákapcsolódottabudapest–Győrvasútvonalra,
smiutánmegépültekaPozsony–dunaszerdahely–komáromésakomárom–érsekúj-
várvasútvonalakis.avasutaknakésaz1892-benátadottErzsébethídnakköszönhe-
tőenadunabalpartjánfekvővárosésajobbpartiújszőnyisegyreinkábbközelebb
került egymáshoz, aminek betetőzéseként a jobb parti települést 1896-ban
komáromhoz csatolták, létrehozva így a duna mindkét partjára kiterjedő nagy-
komáromot.1

avárosfejlődéseazonbaneztkövetőensemvolttöretlen,amitaz1910-benkimu-
tatottcsupán18ezreslakosságszámisjelez,smintkovácsévaismegállapítjaaváros-
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* a tanulmányacseh-szlovák Történészvegyesbizottság2011. június1-jénaselye jános
Egyetemenanemzetközivisegrádialaptámogatásávalmegrendezettakettéosztottváros
c.konferenciájánelhangzottelőadásírottváltozata.
a dolgozattal kapcsolatos kutatásokat a szlovák Tudományos akadémia és a szlovák
köztársaság oktatási minisztériuma tudományos kutatásokat támogató alapja vEGa
2/0117/09sz.projektjetámogatta.

1. komárom1918előttifejlődésévelkapcsolatbanlásdmáczamihály:Komárom. Történelmi
séták a városban.Pozsony,madáchkönyv-éslapkiadóvállalat,1992.



88 Simon attila

rólírttanulmányában,2 azegyesítésmégnemjelentetteazt,hogyadunakétpartján
lévővárosrészekténylegesenisegytelepüléskéntkezdtekvolnaműködni.Igaz,aváros
erre igazából időt sem kapott, hiszen a történelmi magyarország első világháború
végén bekövetkezett tragédiája és az 1918–1920-as impériumváltás az addig köz-
igazgatásilagésnyelvilegisegyneműtelepüléstegyszigorúanőrzöttállamhatáráltal
kettéosztotta,miközbenaTrianonutánifejlődésabalpartikomárom–komárnóbanis
meghasonlástokozott,hiszenavároslakosságamentálisankétegymássalszemben
állóetnikaitáborbakezdetttömörülni.a jelentanulmányennekakettősmegosztott-
ságnaknéhánykiválasztottaspektusátigyekszikkörüljárni.

azállamhatárokáltalikettéosztottság

aTrianonbantörvényesítettújállamhatárokolyanélőrégiókatvágtakketté,amelyek
évszázadokonátszervesegészetalkottak,miközbenfigyelmenkívülhagytákazetnikai
viszonyokatis.Ezadurvabeavatkozásazérintettrégiókéletébejelentős,mondhatni
döntőváltozásokathozott.olyantérségekésegészmegyék,amelyekkorábbanatör-
ténelmimagyarországcentrumáhozközelhelyezkedtekel,s–gazdaságiéskulturális
értelembenegyaránt–természeteskapcsolódásipontotésközvetítőiszerepetjátszot-
takazalföldésaészakihegyvidékközött,1919/20-bansajátállamaikperifériájára
kerültek,saperiférikuslétmindenhátrányarájukzúdult.kétolyanállamhatáröveze-
tévéváltak,amelyekellenségesviszonybanálltaksszintenemiskommunikáltakegy-
mással.Ennekhátrányátazígylétrejöttdél-szlovákiaésészak-magyarországegyaránt
megérezte.azolyanadualizmusidejéngyorsanfejlődőgazdaságiközpontok,mintpél-
dáullosoncvagyrozsnyófejlődésemegtorpant,egyesvárosokelveszítettékgazdasá-
giésnépesedésihátországukat,vagyfordítva,némelyikrégióelveszítetteaddigtermé-
szetescentrumát(példáulazIpolymentebalassagyarmatot).

aváltozásegyik legnagyobbveszteseéppkomáromvolt,hiszenazújállamhatár
nemcsupánadunakétpartjánelterülőmegyétvágtaketté,hanemmagátavárostis,
amelyhelyzettelkomáromlakosai–mindkétoldalonegyaránt–csaknehezenbékül-
tekmeg,saztkezdetbencsakátmenetiállapotkéntfogtákfel.Ennekszéppéldájaként
a bal parti komárombanmegjelenőmagyar nyelvű lapok (szlovák sajtó a városban
ekkormégnemvolt)1919nyaráigtovábbraiskülföldkéntérzékeltékPrágát,amagyar-
országieseményekrőlbelpolitikakénttudósítottak,stovábbraisbudapestettartották
fővárosuknak.3
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2. kovács éva: a „házassági piac” alakulása komáromban (1900–1940). In Horváth
zsolt–lugosi andrás–sohajda Ferenc (szerk.):Léptékváltó társadalomtörténet. budapest,
Hermészkör–osiris,2003,371.p.

3. azt,hogyantudósítottakomáromisajtóazállamfordulatról,kételemzéstárgyavoltmár.az
első kovács éva: Határváltó diskurzusok: komárom 1918–22, 1938. In bárdi nándor
(szerk.): Konfliktusok és kezelésük Európában. Technikák és hagyományok. budapest,
Teleki lászló alapítvány, 2000, 181–212. p.; amásodik egyetemi tanítványommunkája:
beselászló:azállamfordulatkomáromieseményeinekvisszatükröződéseahelyisajtóban
(1918–1920). Eruditio-Educatio,4.évf.(2009),4.sz.7–26.p.



azújállamjogihelyzetelsőkézzelfoghatóhátrányaivalakomáromiakésazérintett
régiókbanélőlakosságazállamhatárokátjárhatatlanságakapcsántalálkoztak.azállam-
határokátjárhatóságaateljesszlovák–magyarhatárszakaszonkomolygondotjelentett,
hiszenakétháborúközöttiidőszakbanahatárátlépéshezútlevélkellett,miközbenennek
kiadásátacsehszlovákhatóságokadminisztratíveszközökáltalnehezítették.amagyar
nemzetiünnepekidejénpéldáulmégazérvényesútlevéllelrendelkezőketsemengedték
át,nehogyrésztvegyenekamagyarországonszervezettünnepségeken.4 akikpedigezek-
benanapokbanmagyarországontartózkodtak,azokatszigorúanszámontartották.nem
csoda,hogyakorabeliátlagpolgár,akárazolyanis,akiahatárövezetbenélt,azelsőköz-
társasághúszévealattritkánjutottátahatármásikoldalára.

Ezafajtaszigorúhatárőrizetahatármindkétoldalánlakókszámárarosszésnehéz
volt,nemzetiségrevalótekintetnélkül,dekülönösenaszlovákiaimagyarokesetében.
az ittenimagyar polgárságés értelmiség– különösenHont ésnógrád térségéből–
ugyanistovábbraistermészeteskulturáliscentrumakénttekintettbudapestre,smeg-
próbáltatartaniveleakapcsolatot.Ezfőlegagazdagabbpolgárságnaksikerült,amely
anyagihelyzeténekköszönhetőenletudtagyőzniazelőttetornyosulóutazásinehézsé-
geket.jólpéldázzaeztaz1929-benjómódúlosoncizsidópolgáricsaládbanszületett
Hidasijózsefvisszaemlékezése,akiígyírtarról,mitjelentettnekikbudapest:„Kezdtem
a világot megérteni, és azt is, hogy miért beszélünk magyarul, amikor az országunkat
Csehszlovákiának hívják. Megtudtam, hogy Budapest a főváros Losonc számára
továbbra is, és mágikus vonzását nem csak azonos nyelvünk okozza. (…) A magyar
nyelvű világváros életünk lényeges tartalmi része volt. Budapesttel állandó kapcsolat-
ban álltunk, valaki mindig éppen Budapesten járt, valaki mindig valami újdonságot
fedezett fel ott, valaki valamit mutatott, amit éppen Budapestről hozott. Mindenki oda
járt, ünnepekre, színházba-operába, vásárra, futballmeccsre.”5 aztmárcsakmelléke-
sen jegyzemmeg,hogymivelatömegközlekedésmégnehézkesés lassúvolt,külön
taxijáratkötötteösszelosoncotésbudapestet,sazösszesszlovákiábakerültváros
közül arányait tekintve épp az 1918 előtt budapest elővárosaként számon tartott
losonctartottafennalegélénkebbkapcsolatokatavoltfővárossal.

aszigorúhatárőrizetirezsimetahatárkétoldalánélőlakosságazöldhatáronvalóátjá-
rássaligyekezettmegkerülni.azillegálishatárátlépéstazegymástlátogatórokoncsaládo-
kon,amagyarországiiskolákbantanulószlovákiaidiákokonkívülleginkábbacsempészek
vettékigénybe.különösenerősvoltezafajtatevékenységnógrádésGömördimbes-dom-
bos,erdőkkelborítottvidékein,aholszintelehetetlenvoltmegelőzniazillegálisátkelést.
mintazegyarendőrségáltalaharmincasévekbenfelgöngyölítettesetealapjánkiderül,
Tornaljatérségébenegyhelyiboltosvoltaközpontiszereplő,akinélamagyarországicsem-
pészekrendszeresenvásároltákfelacigarettapapírt,borsot,öngyújtókövet,6 svittékáta
zöldhatáron.nógrádbangyakorivoltazállatok:lovak,birkákáthajtásais.
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4. slovenskýnárodnýarchív(atovábbiakban:sna),fond(f.)Policajnériaditeľstvovbratislave
(Prba),kartón(k.).520,mat.249/1.maďarskýnárodnýsviatok15.marca.

5. Hidasi józsef:Losonctól Losoncig. Egy város, egy család, egy túlélő története. budapest,
múltésjövőlap-éskönyvkiadó,2008,40.p.

6. národníarchívčeskérepubliky,Praha(načr),fondPresídiumministerstvavnitra(načr,
amv-Pmv),225,k.225-1478-7



komáromlakosaiszámára,akikszámáraazújállamhatáregybenvárosukmester-
ségeskettévágástisjelentette,ahatáronvalóátkeléslétszükségletvolt.ígyazt,hogy
1919februárjábanelőszörcsakakétoldalközöttipostaforgalmatszüntettékbe,7 majd
februárvégénazakkorkezdődőpénzcserévelösszefüggésbenteljesenlezártákakét
partot összekötő hidat is, legalább olyan tragédiaként érték meg, mint a város
csehszlovákmegszállását.ahelyieknekezaztjelentette,hogyazorvosokonkívül,akik
szabadonközlekedhettek,csakrendkívüliengedéllyellehetettahídonátkelni,saztis
szigorúmotozáselőztemeg.anőkviszontgyakorlatilagnemmehettekátatúlsópart-
ra,mertnemvoltolyanszemélyzet,akimegmotozhattavolnaőket.8

acsehszlovákhatóságokeredetilegaztközölték,hogycsupán8-10naprazárjákle
ahidat(alezárásegyébkéntazakkorlezajlottpénzcserévelvoltösszefüggésben),de
azmégmárciusközepéniszárvavolt,majdmiutánamagyarTanácsköztársaságkiki-
áltását követően szlovákiában statáriumot rendeltek el, természetesen továbbra is
megmaradt a hídzárlat, sőt az átkelést teljesen beszüntették. Ebben az időszakban
ugyanisszlovákiaésmagyarországközöttcsupánPozsonynál,szobnáléslosoncnál
lehetett,decsakrendkívüliesetben,átkelniahatáron.9

miutánaTanácsköztársaságelbukott,afegyvereskonfliktusmegszűnt,sahatáro-
kat is végleg kijelölték,1919nyarától némileg könnyebbé vált ahídon valóátkelés.
Ekkor heti két alkalommal, szerdán és szombaton délután 3 órakormegnyitották a
hidat,sakirendelkezettameglehetősennehezenbeszerezhetőátkelésiengedéllyel,
azátkelhetett.dehanemjöttazonnalvissza,akkor3-4napotkellettvárniaavissza-
téréssel.

Ezalehetetlenhelyzetcsak1920elejénenyhültismétvalamelyest.Ekkormármin-
dennapátlehetettmenniatúlpartra,detovábbraiscsakhosszúengedélyezésután(s
alegtöbbútlevélkérelmetvisszautasították).azhídonvalóátkelésreanapmeghatáro-
zottóráivoltakkijelölve:reggel7és10óraközött,12és14óraközöttés16és18óra
közöttvoltnyitvaahíd.10 kivételtaszőlőtulajdonosokképeztek,vagyisazok,akikneka
magyarországioldalonmaradtaszőlőjük,őkreggel5ésestenyolcközöttkelhettekát
ahídon.Ezekazún.kettősbirtokosokvoltakazegyedüliek,akikállandóhatárátlépési
engedéllyel rendelkeztek,ámhaahatóságokkicsit kellemetlenkedniakartak,akkor
időnkéntbevontákazengedélyeiket.

Eztahatármizériát,hogyelvoltakzárvaavárostúlpartjától,aholannak idejéna
budapestivonatrafelszálltak,akomáromiaknehezenéltékmeg,sbezártságkéntérzé-
kelték,amelyérzéstazalábbi–egyakomáromilapokbanmegjelentírásbólszárma-
zó–mondatok is igazolják:„Valóssággal foglyok vagyunk, nem lehet szabad mozgá-
sunk abban az irányban, amely felé mozognunk kellene és lehetne. Itt a Duna-híd,
amely normális időben a világ forgalmába bekapcsolt bennünket. 27 személy és gyors-
vonat állt a nap 24 órájában rendelkezésünkre, amellyel 2 óra alatt Pestre vagy 4 óra
alatt Bécsbe értünk….”11
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7. Komáromi Lapok,1919.február1.,5.p.
8. Komáromi Lapok,1919.március8.,2.p.
9. Komáromi Lapok,1919.április26.,3.p.
10. Komáromi Lapok,1920.február27.,3.p.
11. Komáromi Lapok,1920.február21.,1.p.



anehezenátjárhatóésnemcsakországokat,hanemembereketéscsaládokategy-
mástól elválasztó határok támadások egész sorának célpontjai voltak az adott kor-
szakban.olyanakciókéi,amelyekolykorahatárokérvényességétakartákmegkérdő-
jelezni, máskor mulandóságát jelezni. különösen sok ilyen történt a csehszlovák
köztársaságmegalakulásátkövetőelsőkétévben,valamintazelsőköztársaságutol-
sóévében,1938-ban.

akomáromiErzsébethídakétháborúközöttvégigazegyiklegfontosabbhatárát-
kelőhely volt akétországközött, de leginkábbkétesetbenkerült a figyelemközép-
pontjába.azelsőilyenaz1919.május1-jénamagyarországikomáromi,győriéstata-
bányaimunkásokáltalindítottéstragikusanvégződőtámadásvolt,amelyatámadók
valóságoslemészárlásávalvégződött.amásodikilyeneset1938októberbentörtént,
ám ez szerencsésebben végződött. az október negyedikén a katolikus templomból
kiáramlóésmagyarhimnuszténeklőtömegugyanisösztönösenaszámárasérelmes
TrianontjelképezőakadályokkallezártErzsébethídravonult,sazaveszélyfenyegetett,
hogyahídcsehszlovákőrségeközéjüklő.12 ámnéhányjózanabbrésztvevővisszafor-
dulásrabírtaatömeget,ésígyademonstrációnemfordulttragédiába.Egyakkoriben-
césdiák,Füssylászlókésőbbígyrekonstruáltaazeseményeket:„A templom ajtajában
megjelent Győri Vince diák a koronás háromszínű magyar zászlóval. A tömeg hangosan
követelte: »hozd ki«, »hozd ki« – és elindultak a zászlóval a két országot összekötő híd
felé. – Időközben megjelent a tömeg vonulása mentén a rendőrség és a csendőrség is.
Akcióba akartak lépni, de a tömeg a magyar himnuszt kezdte énekelni. A himnusz
éneklése alatt úgy a rendőrség, mint a csendőrség szolgálatában lévő egységei vigyáz-
ban állva, tisztelegve várták az éneklés végét, ami azonban nem akart a végéhez érni.
A tüntetők azért mégis lassan elértek a hídfőhöz. Ekkor jelent meg előttük Csütörtöki
Lajos rendőrségi alkalmazott, aki egyébként a lakásbejelentő hivatalban dolgozott.
Csütörtöki figyelmeztette a tüntetőket, ne menjenek tovább, mert a hídőrséget már fel-
szerelték nagy teljesítményű fegyverekkel. Ne menjetek tovább, kiabálta, ordította,
majd könyörgött a tömegnek: »Ne tovább« – és csoda történt. A tömeg megállt, és a
magyar himnusz éneklése után visszafordult, és e napra befejezték a tüntetést.”13 a
komáromiaknakmégegyhónapotkellettvárniukarra,hogyahídonemeltútakadályok
leomoljanak.

Ha öszességében értékeljük, azt kell mondanunk, hogy a kettéosztott város két
oldalaahatárrealitásábólfakadónehézségeketkülönbözőmódonélteát.abalparti
komárom számára az új államjogi helyzet nagy visszalépést jelentett, hiszen a
csehszlovák köztársaságban municipiális, törvényhatósági jogú városból14 nagyköz-
séggé minősítették le. még nagyobb gondot okoztak azonban számára a jobb part
elvesztésénekgazdaságivonatkozásai:hiszenazonazoldalonmaradtavárosszámá-
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12. sna,f.kúba,k.255,62165/1938.prez.
13. számadóEmese–Turizsolt:Komárom, 1938–1945. A Felvidék visszacsatolása és komáro-

mi következményei a korabeli sajtó és dokumentumok tükrében.komárom,Önkormányzat,
2008, 82.p.

14. aTrianonbancsehszlovákiáhozcsatoltterületekencsaknégyvárosrendelkezettilyenjogál-
lással:Pozsony,kassa,selmecbányaéskomárom.Igaz,ebbőlkettő,selmecéskomárom
nemkorabelijelentőségemiattvívtakieztamegtisztelőjogállást.



ralegfontosabbvasútvonalésvasútállomás,miközbenamegyedéli,jobbpartirésze
alapvetőeniparosodottabbvoltabalpartirésznél.vagyisavárosgazdaságihátorszá-
gánakegyjelentősenrészétiselveszítette,sjelentősencsökkentekavárosilakosság
munkalehetőségeiis.smivelabalpartirészlegnagyobbüzemét,alőszergyárat–ahol
korábban 4 ezer fő dolgozott –már 1919 folyamán bezárták,15 komáromban a két
háborúközöttikorszakbanaszlovákiaiátlagotmeghaladószintűvoltamunkanélküli-
ség.

agazdaságinehézségekkövetkeztébenmagaaváros isállandópénzügyiproblé-
mákkalküszködött,saharmincasévekközepénteljescsődbekerült,aminekkövet-
keztébenaTartományiHivataldöntésealapján1935-benavárosképviselő-testületét
feloszlatták, a város élére pedig az Ivan dérerrel jó kapcsolatokat ápoló nagy jenő
bankigazgatószemélyébenkormánybiztostneveztekki.16 Ezazállapotaz1938-asköz-
ségiválasztásokigfennmaradt.

ajobbpartiújkomárom,amely1918-bantulajdonképpenfaluvolt,viszontparadox
módonprofitálnitudottakettéosztottságból,hiszennéhányévigmégmegyeszékhely
maradt,ahováhivataloktelepültek,ésamelynek infrastruktúrájáterőltetettütemben
fejlesztették,lakosainakszámátgyorsanfelduzzasztották.ígyaz1919-esszétváláskor
csupánhétutcávalrendelkezőtelepülés1938-banmárnegyvenutcávalrendelkezett.17

amagyar–csehszlovákállamhatárkétkülönbözőberendezkedésűállamotválasz-
tott el egymástól: a liberális színezetű csehszlovák demokráciát és ameglehetősen
konzervatív,magyarországiautoritatívrendszert,sennekakülönbségnekahatárkét
oldalán élő lakosság gondolkodásában is nyoma kellett, hogy legyen. a szlovákiai
magyarokkal foglalkozó szakirodalom egyik nagy s máig megválaszolatlan kérdése,
hogy húsz év csehszlovákiában való élet után, 1938-ra másokká váltak-e az itteni
magyarok,mintamagyarországiak.vagyis létezett-eazadottkorszakbansokakáltal
hangoztatott„felvidékiszellem”,amelyalattáltalábanaszociálisabbkérdésekreérzé-
kenyebb,aközügyekirántelhivatottabb,demokratikusabbgondolkodásúmagyarokat
értettek.

Erreakérdésreajelendolgozatnemtudésnemisakarválasztadni,aztazonban
látnikell,hogyaszigorúanőrzötthatárokegyfajtaelidegenedést, vagyúgy ismond-
hatnánk,szétfejlődéstismegindítottakahatárövezetkétoldalánelőmagyarokközött.
Ezafajtadifferenciálódásmárrögtön1919-benmegkezdődött,leginkábbabban,hogy
ahatárkétoldalánélőmagyaroknakolykormáreltérőekvoltakazérdekeik,sezért
egyreinkábbkétkülönközösségkéntkezdtékegymástlátni.Ennekazelsőnyomáta
komáromilapokban1919elejénmegjelentegyik írás jelenti,amelybenagazdasági
nehézségekkelküzdőbalpartikomáromiakakövetkezőmondatokkalfordulnakajobb
partiakhoz: „A Dunán át kiáltunk hozzátok, magyar testvéreink s kérünk titeket: ne
tekintsetek bennünket idegeneknek (…) Ma, amikor a szomorúság mardossa lelkünket,
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15. máczamihály:apolitikaierőviszonyokalakulásaegydél-szlovákiaihatárvárosbanazelső
csehszlovák köztársaság idején (komárom 1919–1938). Új Mindenes Gyűjtemény 1.,
bratislava-Pozsony,madách,1981,92.p.

16. uo.96.p.
17. komáromvároshivataloshonlapja.http://www.komarom.hu/komaromrol.php



miért fordultatok el tőlünk és miért hagytok minket magunkra? Egy kormányrendelet
ugyan kimondja, hogy a megszállott területekre árut nem szabad szállítani. Igen, de kik
vannak a megszállt területen? Kitől várunk mi élelmet, cukrot, tejet, tűzifát, gyufát és
egyebet, ha nem tőletek?”18

avalódiszemléletbeliésvilágnézetikülönbségekazonbancsaklassanalakultakki,
s igazábólcsakaz1938.november2-ibécsidöntésutánváltak láthatóvá,amikora
szlovákiaiésamagyarországimagyar,akikhúszévenkeresztülelszigetelveéltékegy-
mástól,közvetlenüliskonfrontálódhatottegymással,samikorahatárkétoldalánélő
magyarokközöttazörömmellettitt-ottazidegenkedésérzéseisfelbukkant.

Ennekjelentiszéppéldájátazaleírás,amelyazoknakabalpartikomáromiaknak
azérzéseitörökítimeg,akik20évutánelőszörmehetekátajobbpartikomáromba,
aholmeglehetős idegenkedésselnéztékazelőzőhúszévalattottemeltépületeket:
„Barátságtalan gőggel bámultak le ránk ezek az épületek, és mi farkasszemet néztünk
az idegen cikornyáikkal. Valami a torkomat fojtogatta. Talán az idegen, áporodott leve-
gő, ami ezekből az épületekből áradt. Sohasem éreztem annyira a spengleri igazságot,
mint épen itt, hogy minden műalkotás szükségszerűen magán viseli a Zeitgeistnek,
annak a kornak a bélyegét, amelyben fogantatott. A teret betöltötte az a lelkiség, amit
Szekfű Gyula neobarokknak nevez: a magyar dekadencia (…) Mint élő anakronizmus
meredt felénk egyre idegenebbül egy koncepció és mondanivaló nélküli kornak, az ún.
’konszolidációs’, a ’keresztény kurzus’ a ’kultúrfölény’ korszakának bemerevedett pöf-
feszkedő önáltatása. A háború utáni Csonkaország reprezentatív stílusa – állapítottam
meg magamban, amit mi már nem ismerünk és ezért állunk érthetetlenül előtte (…)
Ebben a városházatéri revelációban már csírában benne volt mindaz a csalódás és
konfliktus, amit később a felszabadulás mámoros, önfeledten boldog napjai után a két-
féle, húsz év óta egymástól elfejlődött lelkiség szükségszerűen felszínre hozott.”19 de
hasonlóankiábrándultanláttákabalpartikomáromiakaztis,hogyatrianonihatárok
ledőléseutánielsőnapokbanamagyarországioldalrólabalpartraáttódulótömeget
nemannyiraa„visszatértmagyarokérdekelték”,mintazolcsócsehszlovákiaiiparter-
mékek,különösenacikta-cipők.20

Persze,ahogyanaszlovákiaimagyarnakhúszévutánbizonyosszempontbólidegen
voltnéhánymagyarországi jelenség,úgycsodálkoztakráamagyarországiakaz itteni
viszonyokraésmentalitásra.Ezarácsodálkozásmégaztamáraisándortisjellemez-
te,akifeltehetőenjólismerteazitteniéletet,sakiegybalpartikomáromivendéglőben
szerzetttapasztalataialapjánírtale1939májusábanazalábbisorokat:„A vendéglők-
ben sok ember, hangos szó, kirándulók és emlékezők: a felvidéki városokban most egy
nemzedék keresi emlékeit. Az ebéd jó és olcsó, a kiszolgálás gyors és készséges, s
mégis, az egészben van valamilyen árnyalati idegenség: ez még a másik stílus, ez az
étterem, ez a modernség, ez az étlapnélküliség, ez az olcsó, kéretlen menürendszer…
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18. Komáromi Lapok,1919.január25.,1.p.
19. Ikvay lászló: újkomáromi kontraszt (felszabadulási élmény). Új Élet, 1939, 5–6. sz.,

321–322.p.
20. aciktatulajdonképpenbaťa-cipőttakar,csakabécsidöntéselőttinapokbanazérsekújvá-

riüzemetátnevezték,hogyígymentsékátatermeléstésazértékesítést.



valahogy más minden az étteremben, mint a Duna másik partján. A személyzet figyel-
mes, de másként, mint odaát, az egészben van valami gyárias, tömegre beállított, s azt
kell mondanom, hogy ez a modor, ez a stílus, ez az egész változás, melynek már csak
az életformákban találni ízét és nyomát, nem is ellenszenves. Itt húsz évig másként
éltek az emberek, sok gond között, sok szenvedésben, s mindenestül tanultak egy
újfajta életütemet, amely nem sokat kivételez. A demokrácia rejtélyes folyamat, s nem
szabad összetéveszteni a rossz modorral. Ez a Baťa-cipős demokrácia még rajtahagy-
ta kézjegyét a visszakerült területek életformáin, s ha szelleme, hangja idegen is, azt
kell mondanom, nem ez volt a legrosszabb, amit a csehek ellenünk elkövettek.”21

azetnikailagmegosztottváros

miközbenTrianonélőrégiókatvágottketté,egyújrégiót is létrehozott,amelyetmáig
dél-szlovákiánaknevezünk.sbárElenamannovádél-szlovákiátolyanelképzeltrégió-
kéntírjale,22 amelyneknemlehetkijelölniahatárait,mégislétezőéskörülhatárolható
régiórólvoltszó,amelyetetnikaialapokonlehetettkijelölni.vagyisdél-szlovákiaakora-
beli–kétháborúközötti–közbeszédben(éstkp.mais)aztazakkormégélesnyelv-
határáltalbehatárolttérségetjelentette,aholamagyarlakosságélt,saholabbanaz
időszakbanjelentőstöbbségetalkotott.

akétháborúközöttdél-szlovákiakettősképetmutatott.afaluvilága–azidebeköl-
tözöttszlávtelepesek,csendőrök,postások,tanítókmegjelenéseellenére–szinteérin-
tetlenmaradt,sőrizteetnikaimagyarjellegét,avárosokazonbanjelentősátalakuláson
mentekvégig,s többnyelvű, többkultúrájúközeggéváltak.nemmaiértelembenvett
multikulturális közegekről volt azonban szó, hanem sokkal inkább megosztott, egy-
mássalaligkommunikáló,párhuzamosstruktúrákról.avárosimagyarés„csehszlovák”
világokugyanisegymássalnemnagyonérintkeztek,egymássalaligkeveredtek.

amegosztottság alapját jórészt az etnikai hovatartozás adta, de nem feltétlenül
csakaz,hiszenaválaszfalaknemmindigmagyarok,valamintakisebbségetképező
csehekésszlovákokközött voltak,azőslakosokésazújbevándorlókközött isaka-
dozhatottakommunikáció.Hogyazőslakosokésazújonnanbeköltözőkközöttisza-
kadékolykorerősebbvolt,mintazetnikaicsoportokközötti,aztadél-szlovákiapere-
mén elhelyezkedő Pozsony példája igazolja. daniel luther kutatásai szerint ugyanis
nohaahúszasévekPozsonyábanelsősorbanamagyarokésnémetekazegyikoldalon,
valamintacsehekésszlovákokamásikonálltakegymássalszemben,azőslakosszlo-
vákokpozíciójanemvoltennyireegyértelmű,hiszenatársadalmikonvencióktovább
éltek,ésaszlovákoktöbbetkommunikáltakamagyarokkal,mintacsehekkel.23
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21. máraisándor:Ajándék a végzettől.budapest,Helikon,2004,181.p.
22. mannová,Elena:southernslovakiaasanImagenedTerritory.InstevenG.Ellisandraingard

Eβer (eds.):Frontiers, regions and identities in Europe. Thematic work group. 5.Frontiers
andidentities;4.Pisa,Plus-PisauniversityPress,2009,185–204.p.

23. luther, daniel: Polarizácia bratislavskej spoločnosti v prevrate roku 1918. In salner,
Peter–luther,daniel(eds.):Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor polarizácie mestského spo-
ločenstva 20. storočí. bratislava,ústavEtnológiesav,2001,29.p.



daniellutherPozsonypéldájánnégyolyantényezőtsorolfel,amelyavárosilakos-
ságpolarizációjáhozvezetett.mégpedigazetnikaihovatartozást,azúj, illetvea régi
államhozfűződőviszonyt,azőslakosokésbevándorlókközöttikülönbségeket,valamint
agazdaságiérdekekközöttikülönbségeket.24

komáromesetébengyakorlatilagmindanégytényezőmegfigyelhető,ámalapvető-
enmégisetnikaialapúpolarizációrólvanszó,hiszenbármelyiktényezőtnézzükanégy
közül,azegyikoldalonmindigamagyarok,amásikonpedigacsehszlovák lakosság
állt,aminekelsősorbanazvoltazoka,hogyPozsonnyalellentétbenkomárombanaz
őslakosokszintekizárólagmagyarokvoltak.Ezafajtahasadáspedigóhatatlanuloda
vezetett,hogyakülönbözőkommunitásokdifferenciálatlanulláttákegymást.azegyik
voltami,amásikazők,függetlenülattól,hogyazegyesközösségekmagukiserősen
rétegzettekvoltak.

aTrianonelőttikomáromotegynyelvűmagyarvároskéntszokáselkönyvelni,sasta-
tisztikákeztigazoljákis,hiszenaz1910-esnépszámlálásszerintavároslakosságának
89,2%-avallottamagátmagyaranyanyelvűnek,5,6%-apedignémetnek.25 azösszma-
gyarországitrendekkelellentétbenaszlovákokszáma1880és1910közöttnemhogy
csökkentvolna,hanemlényegébenmegkétszereződött,s2,4%-ról4,1%-raemelkedett.
annakellenéreazonban,hogyavároslakosságanagyrésztmagyarvolt,ahelyimagya-
rokmintegynegyedemásnyelvet isbeszélt.Főleganémetet,deaszlováksemvolt
ismeretlenésidegenelőttük,hiszenavárosnakazországoskereskedelembenbetöl-
töttszerepemiattszlovákokisgyakranmegfordultakitt.ígyazokaszlováktutajosokis,
akikavágonkeresztül leúsztatottfaárutegészenPestigkísérték,sakikhez–liszka
józsefkutatásaiszerint–akomáromimagyarkereskedőkszlovákszóraküldtékagye-
rekeiket.26 Ezek a szlovák tutajosok 1918 előtt időszakonként valósággal ellepték a
várost,megvoltatörzskocsmájuk,templomuk,ahovájártak,shozzátartoztakaváros-
képhez.akomáromilapoknagyrokonszenvvelekképpírtróluk:„Ünnep és vasárna-
pokon a Szent András templomot népesítették be az ájtatos tót hívek. A borbélyműhe-
lyeket is nagyban frekventálták. (Hogy is ne? Hiszen én szakálas talpas tótot nem lát-
tam, bajuszosat is csak ritkán.) Leginkább azokat, melyekben szívesen fogadták el –
fizetés gyanánt – a dorongot. Ez volt a pénzegységük. A vörös hasú bankót már a pausz
képviselte. Elég sűrűn keresték fel – bevásárlások végett – az üzleteket is. Legtöbbet
csábított a híres komáromi fehér cipó. Kalács számba ment náluk (...) Sűrűn hangzot-
tak fel utcáinkon – sokkal sűrűbben mint ma – az ’ablako-o-o-ót drótozni’ no meg a ’bo-
rovicska borova’ kiáltások.”27 Ennek a „szlovák kapcsolatnak” paradox módon épp
csehszlovákiamegalakulásavetettvéget,hiszenaszlovákfadéliiránybanvalószállí-
tásamegszűnt,ígymintakomáromilapokegyfentiírásaisjelzi,elmaradtakaváros-
ból,aholemiattegyrekevesebbszerlehetettszlovákszóthallani.

komárometnikaikettészakadásátnema„talpasok”snemisakomáromkörnyéki
őslakos szlovákság okozta, hanem az 1919 tavaszától ide meginduló imigráció. a
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24. uo.31.p.
25. azadatokforrása:kepecsjózsef (szerk.):A felvidéki települések nemzetiségi (anyanyelvi)

adatai százalékos megoszlásban (1880–1941). budapest,ksH,1996,42.p.
26. liszkajózsef:Populáris kultúra.somorja,FórumkisebbségkutatóIntézet,2010,407.p.
27. Komáromi Lapok,1919.szeptember20.,2.p.



bevándorolástahadseregegységeikezdték,hiszennagyszámúhelyőrségköltözötta
városba, majd hivatalnokok, kereskedők stb. folytatták, illetve a húszas években a
komáromkörül létrehozottszlováktelepesfalvakból ismegkezdődöttabeköltözésa
városba.atelepítésekegyikfőideológusa,Ivandaxneravároskörülösszesen18tele-
pes falu létrehozását tervezte,amelyekgyökeresenmegváltoztatták volnakomárom
hátországánaketnikaiviszonyait.28 Ezatervazonbancsakrészbenvalósultmeg.

avárosbairányulóbevándorlásnakköszönhetőenaz1930-asnépszámlálásidején
a21ezer lakosúkomáromlakosságánakmártöbbmintegyharmadavoltolyansze-
mély,akimásjárásbanszületett.Ebből5251személyszlovákiamásjárásaibólköltö-
zött ide,2560viszontcsehszlovákiamástartományaiból.29 Ezutóbbikategóriaa71
kárpátaljáról idekerült–nemzetiségi szempontbólnembehatárolható–személyen
kívülgyakorlatilagcseheketésmorvákat,főlegállamialkalmazottakat,illetvekatoná-
kat jelentett. de amás járásokból komáromba költöző személynek is nagy része a
magyar–szlováknyelvhatárfölöttirégiókbólszármazott,őkfeltehetőenszlovákokvol-
tak.vagyisaz,hogyaz1930-asnépszámlálásalapjánkomáromlakosságánakimmár
25%-átacsehszlovákelemtetteki,nagyrésztamigrációvalmagyarázható,scsupán
elenyészőlehetettazokszáma,akiknemzetiségetváltottak.

a városbanélő őslakosokésbevándorlókahelyi társadalomkülönbözőpozícióit
foglaltákel.azőstermelőktovábbraisszintekizárólagazőslakosságközülkerültekki,
denagytöbbséggelőkalkottákaziparosokrétegétis.azElenamannovááltalfeltárt
adatokszerint1929-benakomáromi iparosok68%-avoltmagyar,27%-azsidó(akik
szintén magyar anyanyelvűek és őslakosok voltak) és csupán 5%-a csehszlovák.30

viszontamagántisztviselőkközött37%,avárosiköztisztviselőkközöttpedig54%volt
acsehszlováknemzetiségű.31

az így létrejött két komáromi közösség egymás mellett élt ugyan, de egymástól
jórésztizoláltan,amikülönösenakulturáliséletben,illetveaszimbolikusmegnyilvánu-
lásoksoránváltjólérezhetővé.mintamáremlítettElenamannovákimutatta,azelzár-
kózásabbanismegnyilvánult,hogyakomárombanműködő74társulásközülcsupán
azok19%-arendelkezettvegyesnemzetiségűtagsággal,atöbbivagykizárólagmagyar,
vagykizárólagcsehszlováktagságúésnyelvűvolt.32

amindennapokésamunkaszintjéntermészetesenszükségszerűnormalitásvolta
kétetnikumközöttiérintkezés,azünnepekazonbanmáréleshatártvontakközéjük.
különösenahúszasévekrevoltjellemző,hogyamagyarlakosságteljesenelzárkózott
ahivataloscsehszlovákállamiünnepekenvalórészvételtől:semazoktóber28-i,sem
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28. daxner,Ivan:Vnútorná kolonizácia na Slovensku.bratislava,1924,33.p.,atelepítésekről
részletesenlásdsimonattila:Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világhá-
ború között.somorja,FórumkisebbségkutatóIntézet,2008.

29. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl III. Ostatní data
demografická.Praha,státníúřadstatistický,1937,9,204–211.p.

30. mannová,Elena:konštrukciamenšinovejidentityvmestskomprostredí.[maďarivkomárne
avlučenci1918–1938.]Insalner,Peter–luther,daniel(eds.):Etnicita a mesto.bratislava,
ústavetnológiesav,2001,113.p.

31. kővágójózsef:A szlovákiai magyar nyelvterület városai. budapest,[i.k.]1946,30–31.p.
32. mannová,Elena:konštrukcia...,i.m.135.p.
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amasaryk elnök születésnapja alkalmából rendezett ünnepségekennem vett részt,
otthonmaradássaltüntetett,sacsehszlováknemzetilobogókatsemraktaki.amagyar
nemzetiünnepek(március15.,szentIstvánnapja)megegyenesentiltvavoltak,sígy
azokravalóemlékezésatemplomokésegyesületekzártajtajamögészorultvissza.

bizonyosfajtaenyhülésebbőlaszempontbólahúszasévekközepétőlmutathatóki,
amikorazállamiünnepekalkalmábólmáramagyarháztulajdonosokegyrészeiskirak-
taacsehszlováklobogót,samikorahelyimagyarságképviselőiismegjelentekmára
hivatalosünnepségeken.33 sőt,mintElenamannovájelzi,1928-tólmárhivatalosrészei
voltak a magyarok a helyi állami ünnepességeknek, hiszen az ez évi október 28-i
ünnepségenabencésgimnáziumdiákjaiisfelléptek.34 sfordítvaisakadtakmárgesz-
tusok,hiszenkomáromnagyszülöttjének,jókaimórnakaz1925-ösévfordulósünnep-
ségén, ha a helyi csehszlovák lakosság nem is, de a kormányzat képviseletében
methodbellaispánisrésztvett.azünnepségfényébőlazonbannémilegelvett,hogyaz
akkoriszokásokkalellentétbenavárosnemöltözöttünnepidíszbe,amitaslovenský
denníkígykommentált:„Az nyilvánvaló, hogy a szlovák Komárnót nem lehet feldíszíte-
ni magyar zászlókkal, s mivel csehszlovák vagy szlovák lobogókat sem lett volna helyes
kirakni, így a várost inkább feldíszítetlenül hagyták.”35

az ünnepek kérdése összefügg azzal, ahogy a két közösség (vagyis a komáromi
magyarokés„csehszlovákok”)atörténelmet,adottesetbensajátvárosukétegymástól
eltérőenlátta.Ennekjópéldájaaz1919.május1-jeiszigeticsatahelyiutóélete,ame-
lyetszakdolgozatábanaselyejánosEgyetemegyikhallgatójadolgozottfel.36 minttud-
juk,1919.májuselsejénelsősorbangyőri, tatabányai ésújszőnyimunkások (aköz-
ponti hadvezetéstől függetlenítvemagukat) abban hitben, hogy csehszlovákiában is
napirenden van a bolsevik forradalom, támadást intéztek a bal parti komárom
csehszlovákhelyőrségeellen.amegfelelőenelőnemkészítettkalandortámadástra-
gikuskövetkezményekkel járt,acsehszlovákhadseregazErzsébet-szigetreszorította
beatámadókegyrészét,sottmáigpontosanfelnemtártokokmiattmintegy200-300
támadótegyszerűenagyonlőtt.

Ennekatragikuseseménynekazemlékehosszúévekremeghatároztaakétközös-
ségnekazállamfordulathozéstulajdonképpenegymáshozvalóviszonyátis.mintaza
kétkomáromihivatalnokáltalösszeállítottanyagból iskiderül,37 avároscsehszlovák
része a szigeti csatát a csehszlovákkomárnomegteremtésének egyik legfontosabb
mozzanataként,egyfajtaalapmítoszkéntértékelte,selsősorbanavárostvédőkatonák
hősiességéttartottafontosnakelőtérbetolni:„cseh és szlovák kéz a kézben, ha kellett,
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33. uo.126.p.
34. uo.Egyvoltbencésdiákkal,vargaImrévelkészítettbeszélgetésazonbanaztisjelzi,hogya

magyardiákokcsupánkényszerhatásaalattvettekrésztezekenazünnepségeken,miköz-
ben saját nemzeti ünnepeiket nem ülhették meg. Interjú Varga Imrével. Fórum
kisebbségkutatóIntézet–bibliothecaHungarica,kézirattár.

35. Slovenský denník,1925.február24.
36. bese lászló: Egy komáromi május 1. A szigeti csata elfelejtett története. szakdolgozat.

komárom,selyejánosEgyetem,2011.
37. novák,Emil–bellák,michal:Obsadenie mesta Komárna a maďarský bolševický útok dňa 1.

mája 1919. okresnýúradvkomárne,komárno,1929.



életét áldozta a drága haza oltárán Szlovákia felszabadításáért, melynek elválasztha-
tatlan része a mi Komárnónk is.”38 azemlítettírásbanszintebüszkeséggelszámolnak
bearról,hogyamagyaroktömegesenugráltakadunába,aholvagymegfulladtak,vagy
agyonlőttékőket.sőtaháláscsehszlovákközösségemlékművetisemeltaharcokban
elesettmintegy17–19csehszlovákkatonaemlékére.asokoléslegionáriusokhelyi
szervezeteinek kezdeményezésére részben gyűjtésből felállított emlékmű avatása
1928. május 28-án, pünkösd hétfőjén zajlott a komáromi katolikus temetőben,39

melyentöbbdíszvendégésfelszólalógazdagítottaaprogramot.acsehszlovákhadse-
regképviseletébenmilošŽáktábornokisottvolt,ésahelyicsehésszlovákközösség
szinteegyemberkéntvettrajtarészt.

komárommagyarközösségetermészetesenegészenmáskéntláttaazakkoriese-
ményeket. s bár sokan úgy vélték, felelőtlen akcióról volt szó, az áldozatok – akik
között19helybéliisvolt–nagyszámamiattazeseményakomáromiemlékezetbetra-
gédiakéntvonultbe.Ezt jelziakomáromilapokegyik1928-as írása:Még nem szá-
radtak fel az arcokon a könnyek, még nem fakultak meg a gyásznak fekete kendői
Komáromban a legszörnyűbb május elsejének emlékén, és nem szűnt meg a jajszó és
az elfojtott zokogás, ha erről a napról beszélnek a dunaparti kisvárosban: május else-
je örökre fekete marad az élők emlékezetében, akik tanúi voltak a borzalmak éjszaká-
jának.”40

amagyaráldozatok(azotteltemetettmintegy120fő)szinténemlékművetkaptak
ahelyitemetőben,amelyahúszasévekbenakommunistapártáltalszervezettmájus
1-jeifelvonulásokelsőfontosállomásavolt.

a húszas évek megemlékezései azonban arra engednek következtetni, hogy az
emlékűnemáltalánosvárosimegemlékezések,haneminkábbcsakacskPáltalszer-
vezettkoszorúzásokhelyszínevolt.azazonbannyilvánvaló,hogyacsehszlovákemlék-
műnél szervezett ünnepségeken a helyimagyarok nem vettek részt, s amagyar el-
esetteksírjánálsemvoltakcsehszlovákmegemlékezők.

minta fentipéldák is igazolják,akétháborúközöttikomáromkétszeresen isketté-
osztottvárosvolt,amelyteherugyannemzetiségrevalótekintetnélkülavárosmindkét
részébenélőketegyformánsújtotta,deamelylegnehezebbenmégisabalpartimagya-
rok vállára nehezedett. a komáromi magyarok két válaszfal közé került elszigetelt
közösséggé váltak, amely amagyarországi oldallal nem tarthatta, a saját partjának
szlovákjaivaléscseheivelpedignemnagyonakartaápolniakapcsolatokat.

az államhatár jelenléte azonban azt is jelentette a bal parti komárom számára,
hogynemcsakkétország,hanemkétkultúratalálkozásánakhelyszínévéisvált.olyan
hellyé,aholtermészetesmódonlehetmegismerniegymásiknemzetnyelvét,kultúráját,
mentalitását. Ez pedig, ha élni tud vele valaki, olyan gazdagodást és lehetőségeket
jelent,amelyakisebbségilétszámoshátrányátfelültudjaírni.
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38. uo.8.p.
39. beselászló:Egy komáromi…,i.m.46.p.
40. Komáromi Lapok,1928.május1.,1.p.



aTTIla sImon
Thedividedcity

Thestudygivesaninsighttotheinterwarlifeofkomárom/komárno,situatedon
thetwobanksofthedanuberiver,cutintotwopartsbytheoverturnin1919/20.
TheTreatyofTrianondividedkomárom,theuniformcityregardingadministration
andthelanguagespokenintotwoparts.localpeopleperceivedthisasasevere
trauma,astheywererestrictedfromanimportantpartoftheirlivingspace.The
divisionhadbroughtdeclinefortheczechoslovakianpart(leftbank)andgrowth
for newkomárom, on the Hungarian part (right bank). after 1919, the city of
komárno (on the left bank), with its decisively Hungarian-speaking citizens,
becameanethnicallyandculturallydividedcity.althoughthenativeHungarians
andtheimmigrant„czechoslovaks”wereabletocooperateintheeverydaylife,
but holidays and other symbolic acts clearly indicated that there are two
separatedcommunitieslivingsidebyside,butbuildingtheircultureparallelly.
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1.kutatásiirányvonalak,megoldáskeresés,dilemmák

agazdaságielitekjoggaltekinthetőkazújabbtársadalomtörténetikutatásokegyikki-
emelttémájának.akelet-közép-európaitörténetírásokban,ezekkereténbelülaszlo-
vák,csehésmagyargazdaságtörténetreisgondolok,változóintenzitásúérdeklődés-
nekörvendenek.amimégishiányzik,azaközép-európaigazdaságielitkutatásokhely-
zetének,eredményeinekésdiskurzusainaktanulmányozása,különtekintettelazegyes
történészi koncepciókra és konstrukciókra. kutatásaim egyik célja, hogy komparatív
eszközökkelvizsgáljamháromközép-európaitörténetírásgazdaságielitekkelfoglalko-
zómunkáit.akutatástovábbimozgatórugója:atudományosságfejlődéseérdekel,szű-
kebbenvéveagazdaságielitekrőlvalógondolkodás.avizsgálatotmásrésztazisindo-
kolja,hogyarendszerváltozástkövetőenaszlováktörténetírásbanésazonbelülagaz-
daságtörténet-írásbantöbbé-kevésbé,demégiskitapinthatóegy–atöbbikelet-euró-
paitörténetíráshozhasonlóanmegkésett–paradigmaváltás(szerintemelőször1997-
ben,majdezt„betetőzve”2004-ben).2
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Gaučík IsTván

arimamurány-salgótarjánivasműrt.agaz-
daságielitekpéldáján1

IsTván Gaučík 669.1
Therimamurány-salgótarjánIronWorksPlcontheexample 330.341.424(437.6)”19”
oftheeconomicelites 330.341.424(439)”19”

keywords:economichistory,economicelites,thehistoryofthe„rima”ironworksfrom1881totheimperial
change,theconsequencesoftheredefinitionofstatebordersintheeconomichistoryoftheworks.

1. készültazmTaHatáronTúlimagyarTudományosÖsztöndíjprogramtámogatásával.a tanul-
mány,amelydoktoridisszertációrészétképezi,kétfejezetbőláll.azelsőegyelméletikérdése-
ketfeszegetőésagazdaságielitkutatássalfoglalkozófejezet.Eztkövetiavállalatelsővilág-
háborúutánihelyzetével,főlegszlovákiaiérdekeltségeivelésazújvállalatvezetésistratégiával
foglalkozóesettanulmány.

2. aparadigmaváltásfogalmaalattaszlováktörténetírásújeredményeinek,értelmezéseinekés
értékeléseinekszínesskálájátértem.ugyanegyesszerzők(dušankováč)radikálisfordulatról
beszélnek,azonbanazmégsemtekinthető„egyújkezdetnek”ésa„régi”historiográfiaiszem-
léletvégének.Inkábbbizonyoselemekfolytonosságárólbeszéhetünk.ígyanemzetitematikák
előtérbekerülésérőlésamarxistakánonnalvalókiegyezésről.adamHudekszerintéppena
szlováknemzetilegitimizáció,illetveacsehésszlováknemzetitörténelemmesterségesegy-



úgygondolom,hogyidőszerűezeketazeredményeketmérlegretenni,összehason-
lítanimástörténetírásokkal,illetvehogyjobbanlássukhelyzetünket,tágabb,nemzet-
köziperspektívábóltekintenirá.3 Ehhezazonbanazösszehasonlítás,melyazönrefle-
xiót, amódszerekésmegközelítésekátvételét ésalkalmazását csak segítheti, elen-
gedhetetlen.aztszeretnémbizonyítani,hogyagazdaságielitekértelmezéseiegyolyan
kommunikatívtudományosrendszerekbenzajlanak,amelyekbenazelméletalkotásés
aminőségértékeléselvártkövetelmények.4 Eztatudományosdiskurzust,melyazintern
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máshozkapcsolásaálltacsehszlovákkommunistaállamszervezésszolgálatában,méghaez
azirányvonaladeklaráltinternacionalizmussalszembekerültis.
az„aktívák”közéa(korlátozott)önreflexiót,detabuizálást,deideologizálástésakülföldiered-
mények iránti fogékonyságot sorolom. Ezek a szövegek a Historický časopisben 1997-ben
jelentekmeg.akövetkező,mármarkánsabbváltásra2004-benkerültsor.EkkoraHistorický
časopisésamünchenbenmegjelenőcollegiumcarolinumközölttanulmányokat.aszlováktör-
ténetíráshelyzetének legújabbelemzéséreačesko-slovenskáhistorická ročenka2006-ban
vállalkozott.vö.kováč,dušan:zamysleniesanadslovenskouhistoriografioudeväťdesiatych
rokov. Česko-slovenská historická ročenka,2003,225–231.p.;Hudek,adam:vývojkonceptu
československých dejín v slovenskej marxistickej historiografii. In mervart, jan–středová,
veronika (szerk.): České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. ústí nad orlicí,
HistorickýústavFakultyhumanitnýchstudiíuniverzityHradeckralové,2009,109–116.p.;uő:
Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948–1968. bratislava, Historický
ústavsav,2010.;Górny,maciej:Miedzy Marksem a Palackým. Historiografia w komunisticznej
Czechoslowacji.Warszawa,Trio,2001.

3. joggalállítható,hogyagazdaságiésvállalkozóielitekkutatásaszlovákiábanméggyermekci-
pőbenjár.Ennekhátterébenkéttényezőáll:aszlováktörténetírásjelenlegikondíciója,illetve
agazdaság-ésvállalkozástörténetperifériáraszorultsága.atörténetírásokatamúltésajelen
történészei között zajló sajátos diskurzusnak is tekinthetjük. Ezendiskurzus folyamán vagy
eredményeképpenelkészíthetőaszlovákiaigazdaságielitkutatásokmérlege.Fontosszempont
arelevancia.Teháthogyeszakterületeredményeimilyenmértékbenkapcsolódnakakülföldi
kutatásokhoz,vagyéppenmiértkülönböznektőlük.milyenakörnyezőországokhistoriográfiá-
inakhatása,ésmilyenezeknekazimpulzusoknakabefogadóképessége.Ezenkívülholjelöl-
hetőkianyugat-európaitrendekkelszembenilemaradásterülete,ésmiazokaasarkítottértel-
mezéseknek.romanHolecésĽudovítHallonközelmúltbanmegjelentmunkáiimmárkritikus
vizsgálatalávettékazilyenirányúszlovákpublikációkat,ugyanakkorújtörténészikonstrukci-
ókatalkottak.Holec,roman: Hospodárskedejinynaslovensku–stavaproblémyvýskumu.
Česko-slovenská historická ročenka,2006,41–58.p.;uő:„neviditeľnárukatrhu”alebo„vša-
deprítomnéruky”manažmentu(knovýmdiskusiámametódamnapolihospodárskychdejín).
Historický časopis,2006,1.sz.3–24.p.;Hallon,Ľudovít: Problematika hospodárskych elít v
slovenskej historiografii. Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání.Praha,
dokořán,2007,154–167.p.;uő: úroveňspracovaniatematikyhospodárskychelítvslovens-
kejhistoriografii.Česko-slovenská historická ročenka,2007,51–74.p.

4. azelméletalkotássalkapcsolatbanrichardTillyszkeptikusálláspontotfogalmazmeg,amikor
kijelenti,hogyazeurópaigazdaságtörténet-írásokbanatörténetiség(történettudomány)meg-
határozó súlya nem hagyja egy teoretizálási irányultság megerősödését. ambrosius,
Gerold–dietmar Petzina, dietmar–Plumpe, Werner: Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine
Einführung für Historiker und Ökonomen.münchen,oldenbourgverlag,2006,13.p.aszlovák
ésamagyargazdaságtörténet-írásonbelülezaproblémaazirányadónemzetközieredmények
recepciójánakmegkésettségével,késésévelésanemzetihistoriográfiakanonizálásávalisszo-
rosösszefüggésbenáll.



térben (kutatók,egyetem,kutatóintézet)ésextern térben (nyilvánosság, szponzorok,
állami intézmények) valósulmeg és információs dimenziókat hoz létre, nálunk vagy
semmisnektekintik,vagylebecsülik.5 Ezanemisolyanrégenméghagyományosdis-
kurzusa (poszt)modernvilágbanátalakult.az immárkitágult,globalizált információs
térben,újkommunikációspiacokonjelentmeg,lásdpéldáulazelektronikuspublikáci-
ókatazinterneten,ésezafajtadiskurzusjóltapintható,kutathatójelenség.aszlovák
történetírásbanazinterntérbenfolyószaktudományoskommunikációk,ígyatudósok
egymásköztikommunikációinak,aszemélyesésintézményesinterakcióknak,apubli-
kálttextusoknakmintki-ésbefeléirányulódiskurzusoknak(ittafogalomalattakuta-
tásitémákatésaproblematizálásterületeitértem)azértékeléseiháttérbeszorultak.6

Ezenahelyenkísérletet teszekagazdaságielit fogalmának„árnyalására”.agaz-
daságielitfogalmátazáltalánoselitfogalombólvezetemle.avállalkozástörténetleg-
fontosabbirányzataivalisfoglalkozom,mertagazdaságielitkutatásokhozelengedhe-
tetlen a tudományos háttér ismerete. a tanulmányban a rimamurányi fejlődésének
meghatározó „töréspontjával”, az 1918–1919-es államhatalmi változás gazdasági
következményeivelfoglalkozom.részletesenáttekintemazóriásvállalattörténetének
szlovákésmagyarrecepcióit.mérlegrehelyezemalegfontosabbkutatásieredménye-
ket.azelsővilágháborútkövetőenelőállt,teljesenújgazdaságihelyzetnekamegérté-
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5. a hagyományos nyelvészet a diskurzusra mint összefüggő szöveg- vagy beszédegységre
tekint.anyelvrőlvalógondolkodástmegújítóésatársadalmilagellenőrzöttdiskurzusteó-
riájátmegfogalmazó,atörténészeketegyszerrezavarbahozóésinspirálómichelFoucault
szerintazonbanadiskurzusokegyadotthelyzetbenelmondott,elmondhatottállításokhal-
mazai,melyekatudástanyelvsegítségéveltermelikki.adiskurzuselindításában,megszü-
letésébenazeseménynektulajdonítottnagyjelentőséget,ígyadiskurzustdiskurzusesemé-
nyekösszességekéntisfelfoghatjuk.adiskurzusokhatározzákmegatémát,ésajelentések
is bennük konstruálódnak.megszületésüket követően a tudományos szövegek ismegőr-
ződnek,olvassákés ismétlik,másokkommentáljákőket,hivatkoznakrájuk,elemeiketés
megállapításaikat transzformálják.különböződiskurzusokat indítanak, azonbananóvum
nemaz,amitamegjegyzésekkelmondunk,hanemamindigvisszatérőesemény.amásik
oldalonafontosabb,jelentősebbszövegeketgyakranelhomályosítjákamegjegyzések.úgy
gondolom,hogyazírott(gazdaság)történetimunkákszinténilyentípusú,mondhatnidiszcip-
línánkéntkötöttdiskurzusok.Ezek,hangsúlyoznikell,különbözőtudományosdiszkurzívfor-
mációkbannyilvánulnakmegéssokféleváltozataikalakulnakki,példáulabővítés,rövidí-
tés,kiegészítés,átrendezés,átíráskövetkeztében.nemazigazmondásés„anagytörténe-
tek”eszközei,hanemidőfelettiséggelrendelkezőmédiumok,melyeklehetővéteszikamúlt
ésajelen,agenerációkköztipárbeszédet,adekanonizálástésújkommunikációscsator-
nákkialakítását.agazdaságielitkutatásokeredményeit(szövegeit)agazdaság-éstársada-
lomtörténettalálkozási(diskurzus)mezőibekívánomhelyezni. Foucault,michel:Rád diskur-
zu. bratislava,agora,2006,16–21.,23.,33–36.p.Foucaulthatásátatörténettudományra
bódyzsombor vizsgálta.bódyzsombor:michelFoucaultésa történetidiszciplínama. In
szekeresandrás(szerk.):A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás
néhány aspektusa.aTörténelem–Társadalomtudományokkonferenciaanyagai.budapest,
l’Harmattan–atelier,2002,37–50.p.

6. Hagenhoff, svenja–seidenfaden, lutz–ortelbach, björn–schumann, matthias: Neue
Formen der Wissenschaftskommunikation. Eine Fallstudienuntersuchung. Göttinger
schriftenderInternetforschung,band4,Göttingen,universitätsverlag,2007,4–28.p.



séhezelengedhetetlenacsehszlovákiaiésmagyarországigazdaság fejlődési irányai-
nakbemutatásais.arimamurányi1920-tóldatálhatóújvállalatirányításistratégiáját
és a kereskedelmi politika fő jegyeit szintén fontosnak tartom bemutatni. végül a
pozsonyiképviseletlétrehozásánakkörülményeitésműködésétkívánomtisztázni.

2.azelitekértelmezéseiésideologizálásiveszélyei

Ezenahelyenazelitek„fogalmimeghatározásának”csupánvázlatoskísérletére,ésnem
a historiográfiákban vagy a rokon társadalomtudományokban, főleg a szociológiában
megjelenő, használt és elfogadott terminus technicusokelemzésére vagy éppen tudo-
mányokonbelüligenezisükbemutatásáravállalkozhatok.7 Ezafogalom,értelmezésiés
viszonyítási területeinek behatárolatlansága következtében képlékeny, gyakran műhe-
lyenkéntésszerzőkéntváltozófogalomnaktekinthető,ígyazértelmezésiköreistág.

azértelmezésekalkotásátmegnehezíti,hogya20.századpolitikaelmélet-teoreti-
zálási„versenyében”azelitelméletamarxizmussalszembenazideológiaikonfrontáció
egyik szereplője volt.8 általábanapolitikai és gazdasági elitek ennek következtében
pejoratív és antidemokratikus konnotációt kaptak, hiszen a hatalomszerzés erősza-
kosságát,atőke-éserőforrásokfelettikorlátlanhatalombirtoklásátkapcsoltákhozzá-
juk.9 Ezenirányzatképviselőiaztposztulálták,hogyazelitek„létezése”szükségszerű
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7. Takácskárolyszerintazeliteketnégyfélemezőbenértelmezhetjük.1.atársadalmitagolódás
szempontjarealistaésnominalistanézőpontokattartalmaz.anominalistákatársadalmicso-
portokatmesterségeskategóriáknaktekintik,statisztikaiszereppelbírnak,ígyazeliteksem
különülnekelatársadalomtól,azonbelülafelsőrétegeknekaszervesrészétalkotják.area-
listáktagolttársadalmatlátnak.Ebbenazelitekönállóentitáskéntvannakjelen.2.azelitszű-
kebbéstágabbfogalma.szűkebbenvévecsakapolitikaielitértendőalatta.afogalmitarto-
mánykiterjesztésévelbeszélhetünkkulturálisésgazdaságielitrőlvagyszakelitről(pl.katonai
elit).3.aszemélyhezvalókapcsolásszerinttermészetesésszervezetielitrőllehetszó.ater-
mészeteselittagjaiképességeiknek,habitusuknak,személyestöbbleteiknekköszönhetően
választódnakki.aszervezetielittagjaiszámáraazadottszervezetnyújtkiemelkedésilehe-
tőséget.4.azelitfogalomirányultságaszerinthatalmiéspozicionáliselitekkülönböztethetők
meg.Ezutóbbikategóriarokonvonástmutataharmadikkal.Takácskároly:azelitszocioló-
giai fogalmáról.Szociológiai Szemle, 1998, 1. sz. 139–148. p. vö.még Pecka, Emanuel:
sociologickéteorieelity.Inkoutská,Ivana–svátek,František(szerk.):Politické elity v Česko-
slovensku 1918–1948.Praha,ústavprosoudobédějinyavčr,1994,13–32.p.

8. az elitelmélet „atyái” és legjelentősebb képviselői közé sorolható macchiavelli, Gaetano
mosca,vilfredoPareto,maxWeber,robertmichels,c.Wrightmills,Haroldd.laswell.Ezen
elmélet kritikusai között találhatjuk robert dahlt. loužek, marek: sociologická teorie
vilfredaPareta.Sociológia,2010,4.sz.420–425.p.aszociológiaielitelméletekáttekinté-
sérelásdWasner,barbara:Eliten in Europa. Einführung in Theorien, Konzepte und Befunde.
Wiesbaden,vsverlagfürsozialwisszenschaften,2004,29–104.p.

9. mindezeketazideologizmusokatpregnánsantartalmazzapéldáulakelet-németországimar-
xistaelitértelmezésegyikszócikke.Ezekszerintazelitelmélet(Elitetheorien)tudománytalan
ésreakcióstanítás,melyszerintatörténelmetkiscsoportokéskiemelkedőszemélyiségek
alakítják.azirányzatazimperialistafilozófiaésszociológia„játéka”.Erőszakosabbformáját
a„fasiszta rasszizmus” képviseli.azelitelméletapolitikaiklerikalizmussal isszövetkezik.
lásdMeyers Neues Lexikon. II. Band.leipzig,vEbbibliographischesInstitut,1962,895.p.



ésszerepükapolitikaiválasztásilehetőségekmeglétébenishangsúlyos.mindeközben
kisebbhangsúlytésfigyelmetkapottamarxizmusnakmintelitistaeszmeáramlatnaka
kutatása,messianizmusra való „hajlama”,mely a választási lehetőségeket tagadta,
azokatadeterminisztikushaladásgondolatávalhelyettesítette.10 az1980-aséveknyu-
gat-európaineoelitizmusa,célirányosanpolitikaielméletként,márárnyaltabbantekin-
tettazelitektársadalombanelfoglalthelyére,véltésvalóságosszerepére,valamintaz
elitcsoportokköztiegyüttműködésre.nagyfigyelmetkaptakéskulcsfontosságúvávál-
takakülönböző társadalmi rétegekhez,a„tömegekhez” fűződőkapcsolathálók is,a
szervezetekbefolyásaésazelitekmobilitása,körforgása,nyitottságavagyéppenelzár-
kózása.11

1989utánazelitekújdiskurzusmezőbekerültek.akelet-közép-európaiposztkom-
munistaországokpártelitjeinek„átalakulása”,arégiésazújpolitikaielitekköztipár-
huzamokésazújkapitalistagazdaságielittagjainakpályaképe,összetétele,karrierje,
azelitújratermelődésénekéskörforgásánakkérdéseikerültatársadalomtudományok
érdeklődésénekközpontjába.12 atérségtörténettudományaieközbenkénytelen-kellet-
lenaszociológiábólkölcsönzöttvagyteoretizálásiütköztetéseknélkülhasználtáltalá-
nosfogalmakkaloperáltak.amarxistakánonosztályszemléleteésazelitelméletszim-
biózisa, illetve az elitfogalommegkérdőjelezése egyszerre jelentekmeg. az1990-es
évekanemzetielitekreneszánszátishozták,melykézakézbenjártazelitista(úgyis
nevezhetjükklánokat,kasztokatmegjelenítő)vonásokkiemelésévelésanemzetielitek
kizárólagosságánaksugalmazásával.azelitekebbenakontextusbanmintracionális,a
megfelelőésalkalmazhatótudásbirtokában lévő,különlegesnek láttatottcsoportok-
ként,ahatalompredesztináltbirtokosaikéntjelentekmeg.atömegvagyanépellen-
benképlékenymassza lett, irracionális jelzőtkapott,melyetazeliteknekszinteköte-
lességükirányítaniésbefolyásolni.13

amegközelítéseksokrétűségénélfogvaésazelitelméletformalizmusa,egyoldalú-
sága,azelitképződésés-cseresoránatársadalmimobilitáslebecsülésemiattegyköz-
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10. acsehszlovákmarxistairodalomelitkritikájáralásdmáchová,jirina–vaněk,antonín:Mýtus
elit.Praha,universitakarlova,1973.nárta,miroslav:Teorie elit a politika. Ke kritice elitářst-
ví.Praha,svoboda–Pravda,1975.

11. Highley,john–Pakulski,jan:Elitelméletamarxizmusután.Századvég,1998,9.sz.71–88.
p.;Highley,john–Pakulski,jan:ElitePowerGamesanddemocraticPoliticsincentraland
EasternEurope.Inmicheldobry(szerk.):Democratic and Capitalist Transitions in Eastern
Europe. lessonsforthesocialsciences.kluwer,dordrecht,2000,109–130.p.

12. szelényi Iván–szelényiszonja:Elitcirkuláció vagy elitreprodukció. Társadalmi riport1996,
475–500.p.;szalaiErzsébet:azelitekmetamorfózisa.Educatio,1995,4.sz.585–597.p.;
uő: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. budapest, aula,
2001.;bozókiandrás:azelitváltáselméletiértelmezései.kelet-közép-európaimegközelíté-
sek. Inbárdinándor–Fedineccsilla(szerk.):Etnopolitika. A közösségi, magán és nemzet-
közi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában.budapest,Telekilászlóalapítvány,2003,
9–41.p.

13. sládek,František:kdějinámsociálníchelitprvníčeskoslovenskérepubliky.Soudobé dějiny,
1995, 2–3. sz. 170–171. p.; uő. Elity v Československu 1918–1948. In koutská,
Ivana–svátek,František(szerk.):Politické elity v Československu 1918–1948.Praha,ústav
prosoudobédějinyavčr,1994,8.p.



megegyezéseselitfogalomnemisalakulhatki.akonszenzuálisanegységeselitekkel
szemben jogos elvárás a demokratikus értékek képviselete és védelme, amely a
demokratikusrendszertstabilizálótényezőkéntműködik.anemegyetértőelitellenben
aztnemszilárdíthatjameg.azideológiailagegységeselitpedigáldemokráciairányába
mutatóútraléphet.azerkölcsösségkövetelményeésazetikusellenőrzéslehetőségei
pedigszinténazelitekkelszembenibizalmaterősítőforrások.14

3.Gazdaság-ésvállalkozástörténetiirányzatok

agazdaságtörténetésegybenagazdaságielitkutatáselméleti„gyökereinek”,atudo-
mányos ésmódszertani differenciálódás folyamatánakbemutatása és az irányzatok
áttekintésetémaválasztásunkszempontjábólmegkerülhetetlen.15

agazdaságtörténet19.századravisszavezethetőhagyománya,alogikaisterilitást
ésrészletestényfeltárástfeladatulkitűzőnemzetgazdaságtantörténetiiskolája,melya
történetileírástésazelméletetiselválasztotta,fokozatosanátalakult.agazdaságtör-
ténethatárvonalaiaz1950-esévektőlkétiránybanváltoztakmeg.

1.atörténetigazdaságtan(historicaleconomics)vagyújgazdaságtörténet(neweco-
nomichistory)aneoklasszikusökonómiáratámaszkodik.aneoklasszikusközgazdaság-
tan(neo-classicaleconomics,neoklassischeTheorie)a19.századutolsóharmadátólaz
1930-asévekigvoltaközgazdaságtanmeghatározóirányzata.aklasszikusközgazda-
ságtannéhánytételére–példáulazegyensúlyratörekvő,„tökéletes”,„öntisztító”piac,
az állami beavatkozás ellenzése a gazdaságban– támaszkodik. a haszonra törekvő,
gazdálkodó egyén (homo oeconomicus) a vizsgálati tárgya. más vélemények szerint
jelenleg„semholt”irányzat,mert„résztudományai”,amikro-ésmakroökonómiatovább
élnek,különközgazdaságirészterületekkéváltak.amikroökonómiaapiaciszereplőkkel
(termelőkkel,fogyasztókkal)foglalkozik,akikethaszonmaximálásésköltségminimalizá-
lásjellemez.Fontosszerepetkapaháztartásokfogyasztásának,avállalatoktermelési
stratégiáinak és a piac jellegzetességeinek vizsgálata. a makroökonómiai szempont
nemzetgazdaság-központúésa„realitásokkal”foglalkozik.Tárgyaiazegyesgazdasági
szektorok,amakrogazdaságimutatók,anövekedés,amunkanélküliségstb.amakro-
ökonómiaegyikközpontigondolata,hogyazegyénracionálisdöntésekethoz;hasznát
ésbevételeit,minélkevesebbbefektetéssel,maximalizálnikívánja.16

az új gazdaságtörténet ma is inkább angolszásznak jellemezhető irányzata az
1950-esévekvégénkeletkezettamerikában.17 megszületésénekfőmozgatórugójaaz
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14. röhrich,Wilfried:Eliten und das Ethos der Demokratie.münchen,beck,1991,110–122.p.
15. Ebbenarészbenameghatározótörténetiiskolákközülvázlatosanazamerikaitésanéme-

tetmutatombe.
16. Felderer,bernard–Homburg,stefan:Makroekonomika a nová makroekonomika.bratislava,

Elita, 1995.; reiß, Winfried:Mikroökonomische theorie. Historisch fundierte Einführung.
münchen–Wien, oldenbourg verlag, 2007, 1–9. p.; Gabler verlag (Herausgeber):Gabler
Wirtschaftslexikon. stichwort: makroökonomik, online im Internet: http://wirtschaftslexi-
kon.gabler.de/archiv/55461/makrooekonomik-v6.html, http://wirtschaftslexikon.gabler.de
/archiv/55270/mikrooekonomik-v4.html.



volt,hogymindjobbannőttagazdaságielméletekésagazdaságtörténetköztiszaka-
dék,ésakétterületközöttazátjárhatóságmindnehezebbévált.azújgazdaságtörté-
netvagymásnévenkliometriadominánsmódszertani jellegzetessége,hogyamate-
matikai közgazdaságtan egyik részterületére, az ökonometriára támaszkodik. Ez az
irányzat „kvintesszenciája”, ezért ökonometrikai történetírásnak is nevezik, amely a
gazdaságijelenségekmatematikaielemzésévelésmodellezésévelfoglalkozik.18 avaló-
színűség-számítás, a statisztika és a címtárak tartoznak a kedvelt eszközei közé.
Termelésiéskereskedelmiadatokathasznál,aszállításiköltségekésa földtulajdon
alakulásaérdekli.agazdaságnövekedésénekvizsgálatárakitüntetettfigyelmetfordít.

akliometrikustörténetírásmódszere,melylépéseketteszazeredményekverifiká-
lására,a történészi ismeretszerzéstényeinekpontosellenőrzéséretörekszik.anem-
zetközi és interregionális összehasonlítás a kedvelt terepe. a kliometria fő erejét az
elméletek felhasználásával szembeni nyitottság alkotja. általában elmondható, hogy
kutatási alapját, a saját(os) feltevésalkotást és megnevezést követően a felállított
modellelfogadásátvitateszilehetővé.19

akliometriaazonbanmódszertaninehézségekkelisküzd,melyeketabusinesshis-
toryhíveielőszeretetteltámadnak.azellenérvaz,hogyakliometrikusokagazdaság-
történeti alapkérdéseket tendenciózusan, ellentmondásoktól sem mentesen, szűk
területenteszikfel,csakaneoklasszikusgazdaságelméletekretámaszkodvainterpre-
tálják, és mindent kvantifikálni akarnak (másrészt természetesen a kvantifikálás
veszélyeitésakritikátsemkellabszolutizálni).olyantémákpéldául,mintanagyvállal-
kozóktulajdonstratégiái,azállamigazdaságpolitikaideológiaimeghatározottságának
szerepevagyéppenaszociálisváltozásokjelentőségeazéletszínvonalraígy„kilépnek”
azújgazdaságtörténetterületéről.

akliometria,melyaközgazdaságtanlogikáját„vittebe”agazdaságtörténetbe,olyan
formalizáltmodellekethasznál,melyekbenapiacirányítjaafogyasztókat.Ezazirányzat
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17. akliometriaszületésétaz1957-benamassachusettsiWilliamstownbanrendezetttalálko-
zóhozkapcsolják,amelyenakliometrikusokelőszörmutattákbeamódszertanieljárásaikat,
melyek azután „szabványozott” eljásárokká váltak. a kliometrikusok az 1960-as évektől
szerveztékszakmairendezvényeiket.Társulásukat(Thecliometricsociety)1983-banhoz-
táklétredeirdren.mccloskyéssamuelH.Wiliamsonvezetésével.Elsővilágkongresszusu-
kat1985-bentartották.aszervezetközlönyeacliometricnewsletter.azegyesületvezető-
ségébendöntőenamerikaiegyetemekésintézetekkutatóifoglalnakhelyet.azirányzatelfo-
gadottságátjelziazis,hogyaEuropeanreviewofEconomicHistoryközliakliometrikusírá-
sokatéspéldáulnicholascraftsésjohnkomlosisaszerkesztőbizottságbanfoglalhelyet.
http://www.cliometrics.org

18. aközgazdaságbanazökonometriakikezdhetetlennekhittpozícióita2000-tőlkibontakozó
új,amérésiproblémákkalfoglalkozómódszertanivitákrendítettékmeg.az1960-asévek-
tőlöncélúnak (is) tituláltökonometriaegyikszülőatyja,az1969-benközgazdaságinobel-
díjasragnarFrischkésőbbplayometricsnévvel illetteamódszert,mertazarealitásoktól
elszakadt.Törökádám:Társadalomtudományitényekéstermészettudományosmódszerek.
Közgazdasági Szemle,2009,12.sz.1071.p.

19. komlos, john–stögbauer, christian: neue Wirtschaftsgeschichte/kliometrie. www.econ-
hist.vwl.lmu.de/cliometrics.pdf



ahosszútávúgazdaságinövekedésnagykérdéseireösszpontosít,mintanekilendülés
vagyazelmaradottság,éskvantitatíveljárásokathasznál.Példáulazújszámításimód-
szerekkel–nemcsekélyvitákraadvaalkalmat–azamerikaivasúthálózatköltség-és
haszonelemzését,adéliültetvényekrabszolgatartásánakracionalitását(r.W.Fogel),az
angolipariforradalomhatásait,anövekedéséslassulásmértékétkutatták(j.mokyr,r.
Floud,d.mcclosky).alegjelentősebbipariországok(usa,nagy-britannia,németország)
két világháború közti gazdasági helyzetét és gazdaságpolitikáját (P. o’ brien, k.
borchardt), valamint az 1945 utáni gazdasági fejlődésüket vizsgálták (n. crafts, a.
maddison).azeurópaiországokiparosodásátnemzetköziösszehasonlításkereténbelül
vizsgálták(azosztrák–magyarmonarchiátj.komlos,d.F.Good).20

johnkomlosrólkülönérdemesszótejteni,mertmunkásságaszorosankötődika
németésrészbenamagyargazdaságtörténethez.johnkomlos1989-ben„alapította”
az antropometrikus gazdaságtörténeti irányzatot, melyet ő szellemi mozgalomnak
nevez.azantropometriaagazdaságnakazemberiszervezetregyakorolthatásaitvizs-
gáljaésazemberbiológiaivonatkozásaivaltörténetiszempontbólfoglalkozik.atest-
magasság,azéletszínvonalésatáplálkozás jelennekmegújkutatási témákként.az
irányzateddigfigyelemrenemméltatottforrásokatvontbeatörténésziérdeklődésbe
(katonaiösszeírások)ésatörténetidemográfiamódszereitishasználja.komlosaszer-
kesztőjeazáltala2003-banalapított,münchenbenmegjelenőEconomicsandHuman
biologycíműfolyóiratnak.21

joggalállítható,hogykét,kontinentálisantovábbraiselkülönülő(amerikai–európai)
gazdaságtörténetihagyományrólbeszélhetünk.Európábananémetgazdaságtörténet
rendelkezikerőspozíciókkal.anémetországiakadémiaiésegyetemirendszer,melyben
a gazdaságtörténet szoros kapcsolatban áll a társadalomtörténettel, eltérő fejlődési
pályáraállítottaakutatásokat.az1990-esévektől,nemutolsósorbanjohnkomlosés
scottm.Eddietevékenységénekköszönhetően,mindjobbankibontakoztakanémetkli-
ometrikusgazdaságtörténetikutatások,melyekfőképpenanémetiparosodásraésa
weimari köztársaság gazdasági helyzetére irányultak, az irányzat bázisa azonban
továbbraisazusa,illetveangliamaradt.22
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20. ambrosius, Gerold–Petzina, dietmar–Plumpe, Werner: Moderne Wirtschaftsgeschichte.
Eine Einführung für Historiker und Ökonomen.münchen,oldenbourgverlag,2006,13–18.
p.;bendaGyula:newEconomicHistory.InTörténeti-statisztikai tanulmányok 1.,budapest,
ksH, 1975, 261–277. p.; Fogel, r. William: Tudományos és tradicionális történetírás.
Világtörténet,1986,3–4.sz.7–40.p.;scott,m.Eddie:Ami „köztudott”, az igaz is? Beveze -
tés a kliometrikus történetírás gondolkodásmódájába.debrecen,csokonaikiadó,1996.

21. http://www.econhist.vwl.lmu.de;komlos, john: az antropometrikus történetírás jelentősé-
géről.Aetas,1994,3.sz.5–16.p.;uő: Holtartazantropometrikustörténetírás?áttekintés
anegyedszázadoskutatáseredményeiről.Aetas,2006,2–3.sz.268–283.p.komlospálya-
futásáralásd„....azemberektesténmintegyészlelnilehetagazdaságifolyamatokváltozá-
sát” beszélgetés john komlossal. Aetas, 2006, 2–3. sz. 257–264. p. az antropometria
németországi recepcióját jól példázza, hogykomlos társszerzőként szerepel azegyik leg-
újabb német gazdaságtörténeti szintézisben. komlos, john–schmidtke, susann:
bevölkerung und Wirtschaft. In ambrosius, Gerold–Petzina, dietmar–Plumpe, Werner:
Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung für Historiker und Ökonomen. münchen,
oldenbourgverlag,2006,69–87.p.



azeljárás támadhatóoldalátazellenfelekkorán felfedezték,ugyanisakliometrikus
munkákdefinitívinformációkatnemszolgáltatnak,kvantitatívmérlegeketvonnak(terme-
lésben, pénzügyben), és ígymint „történetellenes”, „kontrafaktuális” kísérletek,melyek
kizárólagosságratörekedveajelenségekethozzákegyoldalúösszefüggésbeazelmélettel,
kritizálják.azirányzathíveihangsúlyozzák,hogyugyanvéglegesválaszokatnemképesek
adniésnemisakarnak,azonbanakonszenzusonalapulómegállapításokatteszikmér-
legre,amítoszokatcáfolják,ésezzelsegítikagazdaságtörténetútkeresését.23

2.amásik,aneoinstitucionalistaközgazdaságtanhozkötődő,amerikaigyökerekkel
rendelkező,anémetgazdaságtörténetetismegtermékenyítő,az1960–1970-esévek-
tőlkibontakozó,leírómodelleketalkalmazókutatásiirányzat,abusinesshistoryfőkép-
penavállalattörténetbenterjedtel.

aneoinstitucionalizmus(newinstutionaleconomics,neueInstitutionenökonomik)
az 1970-es évek folyamán vált a közgazdaságtan meghatározó irányzatává.
nemzetközilegszervezettirányzat,különegyesülettelrendelkezik(Internationalsociety
fornew Institutional Economics). az irányzat különböző iskolái (német, osztrák, frei-
burgi,amerikai)azintézményeskeretekhatásaitésfejlődésüketvizsgálják.azállam-
mal, a bürokráciával, az állami intézményekkel (neue Politische Ökonomie, Public-
choice-Theorie), a piaccal, a piaci hierarchiákkal (vállalatokkal) és tulajdonjogokkal
(property-rights, verfügungsrechte) vagy éppen a megbízó-ügynök kapcsolattal
(Prinzipal-agent-Theorie),tehátalegnagyobbtisztahaszonérdekébenhozottracionális
döntésekkelfoglalkoznak.azirányzatmintkritikaaneoklasszikusgondolatoktovább-
fejlődésénektekinthető.aneoklasszikusökonómiatéziseitnemvetiel,hasznosaknak
tartja, felhasználja,azonbantávolinak tartjaazemberekvalóságosviselkedésétől.a
piackerülpiedesztálra,ésapiacimechanizmusokhibanélküliműködésébenbíznak.
azegyén,ebbenarendszerben,cselekvőkéntnemláthatjaátazösszefüggéseket.a
közérdeketkizárják,csupánagazdaságilagérdekeltekösszességérőlbeszélnek.24
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22. Tilly,richard:cliometricsinGermany.anIntroductoryEssay.InSelected Cliometric Studies
on German Economic History. stuttgart, steiner verlag, 1997, 17–33. p.; scott, m.
Eddie–komlos, john: deutsche kliometrie. Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissen -
schaften,1999,2.sz.293–311.p.

23. kövér György: a gazdaságtörténet-írás újabb útjai. In bódy zsombor–Ö. kovács, józsef
(szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek.
budapest,osiriskiadó,2003,286–290.p.;ránkiGyörgy:Közgazdaság és történelem – a
gazdaságtörténet válaszútjai.budapest,akadémiaikiadó,1977,46–53.p.akontrafaktuá-
listörténetírásralásdsládek,ondřej:ohistoriografiiafikci.událost,vyprávěníaalternativ-
níhistorie. Insládek,ondřej–bláhová,kateřina(szerk.):O psaní dějin. Teoretické a meto-
dologické problémy literární historiografie.Praha,academia,2007,134–155.p.

24. vö.Halmoskároly:közgazdaságtanéstörténelem–anarratívésneoinstitucionalistafor-
dulatután.Korall,2001,5–6.sz.206–220.p.;ambrosius,Gerold–Petzina,dietmar–Plum-
pe,Werner:Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung für Historiker und Ökonomen.
münchen,oldenbourgverlag,2006,21–22.p.;Erlei,mathias–leschke,martin–sauerland,
dirk: Neue institutionökonomik. stuttgart, schäffer-Poeschel verlag, 2007, 26–40.,
103–167.,294–304.p.;Gablerverlag(Herausgeber):Gabler Wirtschaftslexikon. stichwort:
neue Institutionenökonomik, online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de
/archiv/1470/neue-institutionenoekonomik-v11.html



az irányzatvizsgálódásialapja tehátazegyénésazegyének társulásai,az intéz-
mények.azirányzatfőjellemzője,hogyképviselőimikroszintűvizsgálatokatfolytatnak,
a„legfőbbmozgatót”nemapiacban,hanemavállalatbelsőszervezeténekirányítói-
ban,amenedzserekbenlátják.Ezaziskolanyitottmástársadalomtudományokirányá-
ba és előszeretettel alkalmazza a szociológiai technikákat. olyan új értelmezések
fűződnek az irányzathoz, mint a hálózatelemzés szemléletével a bank-iparvállalat
viszonyátértékelése,azún.összekapcsolódó igazgatóságihelyek (interlockingdirec-
torship)azonosításaésamultinacionálisvállalatokterjeszkedésénekelméletei.25

kiemelkedőamerikaiképviselőjenormans.b.Gras,akiabusinesshistorytárgyát
a nyereség elérésére szakosodott vállalkozók kutatására szűkítette. Tanítványa,
Henriettam.larsonszerintazirányzatavállalkozókmúltbanlezajlottüzletirányításá-
val (administration) és működésükkel (operation) foglalkozó tudományág. kezdete
amerikábana20.századelejérevezethetővissza,ésanagygazdaságiválságidején
dolgoztákkitéziseit.azirányzatelőfutáraia19.század40-eséveitőlkibontakozóelső,
mégnemtudományosérdeklődésbőlkeletkeztek,hanemüzletiprofiltprezentálóame-
rikaivállalattörténetek,melyekacsatornázásiésvasúttársaságokkal,illetveazezeket
avállalatokatirányítóvállalkozókkalfoglalkoztak.atörténetimegközelítéseka19.szá-
zadközepétőljelentkeztek(1850:americanrailroadjournal,1855:Elazarlordnew
york-i vasúttörténete és további vasúttörténetek a század végéig). számos amerikai
pénzintézetaz1870-esévektőlnagyérdeklődésselfordultsajáttörténetefelé.azelső
banktörténetetdavisrichWhitnypublikáltaasuffolkbankról(1878),melyettovábbi-
akkövettek.aziparivállalatokésbiztosítóktörténeténekfeldolgozásaiisekkorjelen-
tekmeg.azelsővállalkozástörténetitudományostáraságot(businessHistorysociety)
1925-benalapították.EztkövetteajournalofEconomicandbusinessHistoryszakmai
folyóiratindulása1928-ban.a19.századi„tudományelőttihagyományra”a20.szá-
zadmásodik felében, immár tudományosanmegalapozott, az1940-es évek végétől
vállalkozóibiográfiákatfelmutatóéspublikációsfórumokatkiépítő,elsősorbanGrasés
tanítványaimunkásságánakeredményeképpenakadémiaiszintenintézményesültvál-
lalkozástörténet támaszkodott.azamerikaipublikációs fórumokatazExplorations in
EntrepreneurialHistory(1949–1969),abusinessHistoryreview(bHr,1954-től)ésaz
ExplorationsinEconomicHistory(EEH,1963-tól)jelentette-jelenti.afolyóiratokanem
amerikai vállalattörténeti kutatásoknak is teret szentelnek. a bHr az elmélet és az
empíriaköztiközéputatképviseli,azEEHagazdaságtörténetnehézfajsúlyúkérdései-
vel foglalkozik.26 az amerikai vállalkozástörténet „aranykora” amásodik világháború
utánköszöntöttbe.számoskutatóintézet,egyetemitanszékjöttlétre,ésnagymérték-
benmegnőttahézagpótlóvállalatmonográfiákésesettanulmányokszáma.

a Gras-féle iskola a 30-as évek végén definiálta a vállalkozástörténet őáltaluk
viszonylagszűkreszabotttárgyát,melyetavállalkozóiüzletpolitikafogalma(business
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25. kövérGyörgy:Elméletésmódszeralegújabbgazdaságtörténet-írásban.Aetas,1999,1–2.
sz.285–294.p.

26. Pierenkemper, Toni: Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und
Ergebnisse. stuttgart, Franz steiner verlag, 2000, 49–50. p.; jaeger, Hans: business
History:diewichtigstenzeitschriften.Geschichte und Gesellschaft,1980,3.sz.456–463.
p.;http://www.hbs.edu/bhr/



administration)alkotott. az irányzat felfogásábanazüzletpolitikaa tudományágköz-
ponti és lényeges kutatási problémája. az üzletpolitika meghatározásához az üzleti
célokmegnevezése,azüzletemberekáltalmegfelelőeszközökalkalmazásaésgyakor-
latbavalóátültetése,alehetőségekközülvalóválasztás,avállalkozóimagatartásésa
mindennapirutinintézkedésekvizsgálatafontos.szerintükazüzleti-kereskedelmiélet
tudományoskutatásanemkerülhetimegaztatényt,hogyavállalkozótahaszonérdek-
liésezatényezőjelentősenbefolyásoljaüzletpolitikáját.27

ToniPierenkemperhárommegjegyzéstfűzöttaGras-féletézishez.Előszöristelje-
senhelyénvaló,hogyazüzletitevékenységképeziakutatástárgyát,azonbanmégsem
lehetsemmiféletársadalmijelenségetapriorielőrekizárniéscsakegyszűkterületen
vizsgálniavállalkozóitevékenységet.másodszorafentikutatásiprogramhasznárólis
szólt. a nagy számú vállalkozástörténetimunkák kétségkívül a történeti tudásunkat
gazdagítják.Ezekafeldolgozásokatörténetitudatotrögzítikéstudományoshozadé-
kukpótolhatatlan.Harmadszorabusinesshistoryszűkreszabotttárgyválasztásanem
kielégítő.avállalkozótnemcsakmikroökonómiailagegyediegységként lehet felfogni,
hanemanemzetgazdaság„részeként” is.akoraivállalkozástörténetmonográfiaköz-
pontú, „álizolált” szempontját ezértmár korán kritika érte. Gras kritikusai felrótták,
hogyavállalkozóiüzletpolitikakorlátozottmodellje(avállalkozóhaszonközpontúsága)
az autonóm tudományos álláspont kialakítását veszélyezteti. Pierenkemper szerint
végülistermészetesatudósokfélénksége,hogycsakilyenmódon,behatároltalapon
fogalmazzákmegmondanivalójukat.akorlátozotttémaválasztásazösszehasonlításo-
katnehezíti,ésszámostanulmányszenvedattól,hogyaközgazdaságtankínálatából
semmifélemegfelelőelméletetnemveszát.kezdetben,főképpenadiszciplínakiala-
kulásakor,azesettanulmányokújterületeketvilágítottakmeg,majdarendszerezésés
azelméletalkotáskövetkezett.atörténészekazegyedi,elszigeteltesetekbőlindultakki
ésaszemléleteselméletekigjutottakel.azesettanulmányokkalamodellalkotástfino-
mítottákésaproblémakörtimmártársadalmikontextusbanvizsgálják.28

a vizsgálati perspektívát arthur H. colemunkássága szélesítette ki, aki 1948-ban
hoztalétreaHarvardEgyetemenműködővállalkozástörténetikutatóintézetet(research
centerinEntrepreneurailHistory),melyetarockefelleralapítványtámogatott.vezetése
alattazamerikaibusinesshistoryújfejlődési iránytvettaz„entrepreneurialapproach”
szemlélettel.avállalkozónakaztaképétvezettebe,akiszervezi,menedzseliavállalatot
vagyavállalkozást(enterprise)ésazakadályokatleküzdvekockáztat.Ezazirányvonala
vállalkozók személyére és alapvető társadalmi funkcióikra orientálódott.29 Ez a kép a
schumpeterivállalkozóimodellel rokon,amelybenavállalkozóaközpontiszereplő,aki
dinamikus,kreatív,innovatívésazüzletikockázatotvállalja,ésakiahosszútávúgazda-
ságifejlődésmotorja,egybenakapitalizmusevolúciójánaksegítője.30
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27. Pierenkemper, Toni: Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und
Ergebnisse.stuttgart,Franzsteinerverlag,2000,40–44.p.

28. uo.44.p.
29. uo.47.p.
30. schumpeter, joseph: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung.berlin,1964.schumpeter

munkásságáróléselméletérőll.reiss,Winfried:Mikroökonomische theorie. Historisch fun-
dierte Einführung.münchen–Wien,oldenbourgverlag,2007,307–309.,312–317.p.



colekísérletet tettegypontosabbvállalkozómodell leírása.rámutatott,hogyszá-
mos esetben ellentétes koncepciók állnak rendelkezésre a többarcú üzleti életben
tevékenykedő vállalkozók leírására. az őáltala javasolt, egységesnek tekinthető kon-
cepció lényege,hogyalapjábanvéveazüzleti tevékenységetszámos„tényező”bizto-
sítja.avállalkozókáltalmegszerzetttudáséstapasztalatnemcsakazüzletinormákra
ésértékekrevolthatással,hanemagazdaságiintézmények(bank,börze)működésé-
reis.avállalkozóiétosznemcsakagazdaságműködtetésébenésazanyagijavakelő-
állításábanjátszottfontosszerepet,hanemanemanyagi„szolgáltatások”biztosításá-
banis.coleavállalkozókkövetkezőfeladataithatároltakörül:1.azüzleticélokmeg-
határozása,2.aszervezetmegtartása-megőrzése,3.pénzügyieszközökbiztosítása,4.
alkalmazkodásatechnikaifejlődéshez,5.atermékek„alkalmazkodása”apiacfejlő-
déséhez,6.aközéletbenjókapcsolatokápolásaatöbbivállalkozóval.azirányzatavál-
lalkozóitevékenységetbefolyásolóideákkalésideológiákkalisfoglalkozik,azokközül
elsősorbanazokrakoncentrál,melyekaz innovációs teljesítményt „növelik”.31 abusi-
nesshistorycole-ikutatásiprogramjátPierenkempernégytételbenfoglaltaössze:1.az
egyesvállalkozókkal,vállalkozóicsoportokkalvagyágazatokkal foglalkozóvállalattör-
ténet,2.vállalkozóbiográfiák,egyéniéskollektívcsoportok,azegyesüzletieszközök
(bankjegyek, jelzálogkölcsönök, részvénytársaságok) kutatása, 3. az üzleti „eszmék”
fejlődésénekvizsgálata,4.azüzletirendszerekfejlődésénekkutatásameghatározott
régiókbanvagyágazatokban,5.különféleszociáliscsoportoküzletitevékenységének
vizsgálata,illetveatevékenységükbenbeálltváltozásokvizsgálataésértékelése.32

nemállítható,hogyezzelabusinesshistorykutatásiterületeazelőzőekbenvázol-
takkal lezárult vagy behatárolódott volna. az elméletdeficitet felhánytorgató kritikák
ellenéreéppenhogyaterületeikiszélesedtekéssokrétűeklettek.atanulmányokbana
„konzervatívstílus”visszatért,azegyediesetekbőlvalóáltalánosrakövetkeztetésural-
kodottel.agazdaságiintézményekésvállalatokhosszútávústratégiáinakbemutatá-
sakerültelőtérbe.az1962-benrögzítettcole-félekutatásiterületekjelenlegisadek-
vátak.Ezekazokasúlypontok,melyekköréabusinesshistorykutatásaiszerveződnek:
1.azún.casestudy,mintrendszerszerű-elemzővizsgálat(gyakorlat)éshipotézisalko-
tás,melynekeredményeibőla jelenlegiüzletpolitikákprofitálhatnak,2.egykvázi tár-
sadalomtörténetiperspektíva,nevezetesenazüzletiéletetbefolyásolószociáliséspoli-
tikai változások folyamatainak vizsgálata, 3. a gazdasági fejlődésmozgató erejének
gazdaságtörténetivizsgálata.33
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31. Hughes, johnathan: arthur cole and Entrepreneurial History. Business and Economic
History, 1983, vol. 12, 133–144. p.; http://www.h-net.org/~business/bhcweb/publicati-
ons/bEHprint/v012/p0133-p0145.pdf

32. Pierenkemper, Toni: Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und
Ergebnisse.stuttgart, Franzsteinerverlag,2000,48–49.p.; arthurH.cole tanulmánya:
WhatisbusinessHistory?Business History,1962,2.sz.98–106.p.

33. Pierenkemper, Toni: Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und
Ergebnisse.stuttgart,Franzsteinerverlag,2000,50.p.



4.mitértekgazdaságielitalatt?

agazdaságielitfogalmaáltalánoselitdefiníciókbólvezethetőle,ésezzelegyátjárha-
tóság isrögzíthető,hiszenagazdaságihatalomgyakranátválthatópolitikaiváésfor-
dítva. a fogalom pontosításához elsődlegesen gazdasági alrendszert kell feltételez-
nünk. Ennekazalrendszernekahatárait nem tekinthetjük szilárdaknak. éppenhogy
átfedésekkelvandolgunk.agazdaságnyilvánvalóantársadalmijelenségésapolitika,
kultúra,atársadalmiéletlegkülönbözőbbformáifelétalálutakatésátjárókat:beágya-
zódikatársadalombaéstovábbialrendszerekkelkerülkölcsönhatásba.34

agazdaságielitfogalmaalattebbenatanulmánybanavállalkozóelitetértem.35 Ez
belsőlegtagolthalmaznaktekinthető,melybenacsoportokegymáshozvalóviszonya,
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34. Parsons, Talcott: Elméleti tájékozódás. In Talcott Parsons a társadalmi rendszerről.
szociológiaifüzetek45.kötet,budapest,ElTEszociológiaiIntézet,1985,84–111.p.

35. a20.századmásodikfelébenagazdaságielit-kutatásnégynagyterületehatárolhatókörül:
menedzserializmus, bank(ár)uralom, osztálykohézió (rétegidentitás) és erőforrás-függőség.
johnscotthálózatelemzésivizsgálatokkal foglalkozott,aminapjainkbanazegyik legsikere-
sebb irányzatnak mutatkozik. lásd tőle: Social Network Analysis. A Handbook.
london–newburyPark–newdelhi,2000.anagyvállalatokbanműködőmenedzserekbefo-
lyásánakvizsgálataakétvilágháborúközötti időszakranyúlikvissza.Ezakutatási irányzat
amerikai gyökerekkel rendelkezik (adolf a. berle, Gardiner c. means, james burnham).
burnhamakésőbbiekbenamenedzserek„hatalmát” nemzetközi trendkéntmagyarázta,a
„menedzserekforradalmáról” beszélt,ezértislettezatézisnépszerű,ösztönzőéskritizált.
koncepcióját john Galbraith fejlesztette tovább, aki szerint a vállalatokat technokraták
(menedzserek,szakemberek)irányítottákésműködtették.Ezekacsoportokenneklebonyolí-
tásáhozmegfelelőinformációkkalrendelkeztek,ésatevékenységüketszaktestületekissegí-
tették. Ezekaz értelmezésekamenedzserekbefolyásának túldimenzionálását jelentették.
Ezzelszembenralfdahrendorfakarrierutakra,képzettségre,atársadalmi-kulturáliskörnye-
zetreésértékrendrefektetteahangsúlyt.Ezekkelamenedzseregészenmáslegitimációval
rendelkezett,mintatulajdonos,akinekapozíciójátéselismertségétavagyonabiztosította.a
menedzserszakembernekavállalatonbelülatulajdonrészcsakrészbenálltarendelkezé-
sükre.Fontosszempontkéntismertékfelavállalatonbelülikonszenzusjelentőségét,tehátaz
alárendeltekéstársakegyüttműködésihajlandóságát.amenedzserelismertségétatudás,
munkateljesítményésadisszonánsjelenségekkezeléseszilárdíthattameg.részletesebben
lásdlengyelGyörgy–barthaattila:bankárok:amagyargazdaságielitdominánscsoportja?
Replika,1997,25.sz.71.p.,http://www.replika.hu/archivum/25/7.aziparvállalatokfeletti
bankuralomtézisét1909-benrudolfHilferdingalkottameg(A finánctőke.budapest,1959).
afinánctőkekategóriájábaaz„idegen,károsésveszélyes”tőkeésbankárfogalmátisbele-
értette.szerintealegjelentősebbgazdaságijelenségetatermelésközpontosításajelentette,
amelykartellizációhozvezetett.Hilferdingnélazexpanzívfinánctőkeésabanktőkekapottki-
emeltszerepet.Ezeketakategóriákataszlovákmarxistatörténetírásisátvetteésalkalmaz-
ta.lásdHorváth,Štefan–valach, ján:Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918.bratislava,
alfa,1975.uő:Peňažníctvo na Slovensku 1918–1945.bratislava,alfa,1978.aprobléma-
körhöz lásd Tomka béla: Érdek és érdektelenség. A bank-ipar viszony a századforduló
Magyarországán 1892–1913.debrecen,multiplexmedia–debrecenu.P.,1999,21–56.p.
kövérGyörgy:bankésiparmagyarországon1914előtt.Inuő:A felhalmozás íve. Társadalom-
és gazdaságtörténeti tanulmányok.budapest,2002,309–320.p.
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acsoportoktagjainakprivilegizáltvagydominánshelyzeteképezikutatásoktárgyát.a
kiváltságokvizsgálatakiterjedhetajövedelmi-vagyonihelyzetre,életmódraés-stílusra,
atársadalminyitottságra-zártságra,szaktudásra,presztízsre.adominanciaelemzését
adöntésikompetenciák,stratégiaalkotás,befolyásoláséspozícióhalmozás,ahierar-
chiábanelfoglalthely,illetveaszociálishálózatoktémáibiztosítják.36

5.arimaaszlováktörténetírásban37

Tény, hogy a rima a szlovák gazdaságtörténet perifériáján található. a tematizálás,
koncepcióalkotás és módszertani megoldások keresése megkésett. a problémák a
szlovákgazdaságtörténet-írásnemzetiésmarxista,illetvepozitivistahagyományaiban,
jelenlegihelyzetében,irányultságában,aszakosodásésintézményesüléselmaradásá-
bankeresendő.38
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36. lengyel György–bartha attila: bankárok: a magyar gazdasági elit domináns csoportja?
Replika,1997,25.sz.71.p.,http://www.replika.hu/archivum/25/7

37. a szövegben a vállalat korabeli, közhasználatban lévő rövidítését, a rimát és a
rimamurányitpárhuzamosanhasználom.

38. szlovákiábana jelenlegiszemléletetalapvetőenmeghatározzákaz1948–1989közöttimar-
xistaüzemtörténetdiskurzusánakutózöngéi,módszertanihagyományaésnéhányjelenleg
kiemeltenkezelttéma(főlegazsidóvagyonárjásítása).nincsenekismereteimarról,hogy
csehszlovákiában az 1960-as évek első felének „ideológiailag szabadabb” légkörében a
businesshistoryésFirmengeschichteújmeglátásaimennyirehatottakösztönzőlegaszlo-
vákgazdaságtörténészekre.milanmyškaacsehadaptációvalrészletesenfoglalkozik,felso-
roljaamódszertanipluralizmustképviselőmunkákatis,deaszlovákiaibefogadáscímzett-
jeihiányoznak.ígyĽudovítHallonújabbanmegfogalmazottvéleményeaszlovákgazdasági
elitkutatások1961-eskezdetérőlvitatható.Ľubomírliptákekkortetteközzétanulmányát,
melybena„szlovákburzsoázia”kétvilágháborúköztifogalmátdefiniálta.nemazelitelmé-
letretámaszkodott,hanemamarxistaosztályelméletreésnemisadaptáltaavállalkozás-
történeti irányzatokmeglátásait.liptáknálaburzsoáziaegyszerűenamunkásosztályanti-
tézise,eltűnésreítélt,emellett„változékonyentitású”és„parazita”osztály.Egyébkéntistöb-
bekközöttliptáknemabankszektorvállalkozóival,hanemaszlovákpénzintézetekkel,és
nemazagrárelittel,hanemamezőgazdasággalfoglalkozott.agazdaságiváltozásokatpedig
egyoldalúanapolitikaiföldindulásokkövetkezményeikénttárgyalta.akülönbözőnemzetisé-
gűtőkecsoportoktevékenységétnemzetpolitikailagkárosnaktartotta.azidegenérdekeltsé-
gek meglétében veszélyforrást látott. Hallon a szlovák gazdasági elitkutatások „alapító
atyái” közé sorolja még a politikatörténettel foglalkozó Ivan kamenecet és michal
barnovskýt.kamenec1977-benaszlovákburzsoáziagazdaságpolitikájával,azonbelülaz
árjásítás gazdasági céljaival foglalkozott. Egyáltalán nem elitként tekintett a burzsoázia
fogalmára. Gondolatmenete szerint a zsidó vagyon elkobzásából a burzsoáziamindegyik
csoportjaprofitált,csakaszlováknépszélestömegeinem.szerinteéppenezbizonyítjaaz
árjásításosztályjellegét,ésaburzsoáziakompromittálódását.Hallonszerintaszerzőanor-
malizációkellősközepénnyúltehheza témához,ésaburzsoázia „differenciált”képének
bemutatásával„különlegeshelyet”foglaltelakorszaktörténetírásában.Eztannakellenére
állítja,hogykamenecneknemagazdaságiszféraaszakterülete,hanemapolitika-éspárt-
történet, illetve a szlovákiai zsidóság 20. századi története. michal barnovský az
1945–1948közöttitársadalmiésgazdaságiátalakuláskérdéskörénekszentelte1978-ban
megjelentkönyvét.aszerzőoptikájaegyáltalánnemkülönbözöttakorszakcsehésszlovák



Ezekmellettafelső-magyarországirégiótörténeténeknacionalizálásazajlott.atör-
ténészekagazdaságiéletetegygazdaságilag„elkülönülő”szlováketnikaitérre,„piac-
ra”korlátozták,miközbenaz1918előttiállamikontextuskiesett.aszlovákpénzinté-
zetekésvállalkozásokfeltérképezése,anemzetfejlődésbenjátszottszerepükki-éstúl-
hangsúlyozása,anemzetiidentitás„nyomonkövetése”ésáltalábanagazdaságinaci-
onalizmusfelszínesjegyeikerültekelőtérbe.atörténelmimagyarországgazdasága,az
uradalmigazdálkodás,anagybirtokrendszer,a„nemszlovák”tőkecsoportokvállalko-
zóitevékenységevagyanemzetközikartellek,szindikátusokmáighiányzófejezeteia
szlovákiai gazdaságtörténet-írásnak. a koburgok, andrássyak, Esterházyak, a zsidó
nagyvállalkozókgazdaságszervezésemellettarimaisebbeacsoportbasorolható.39 a
szlovákgazdaságielitkutatásokszámára„akitörésiutat”azetnikaiszempontokhát-
térbeszorításaésa„szlovákiaiterritóriumon”túlratekintés,általábanaszlovákvállal-
kozókésvállalkozásokországoskontextusbavalóhelyezésejelentheti.40

a szlovák megközelítések a szűkebb gazdaságtörténet mezsgyéjén maradtak. a
gazdasági szereplőket kizárólagmarxista szempontok szerint értelmezték. a szlovák
gazdaságtörténet„kirakatszekrényévé”,máigaligelemzettokok (érték-és ideológia-
semlegesség,tényközpontúság,újpozitivizmus?)miattabányászattörténetvált.41 Eza
részdiszciplínaszámosfontos,atörténelmimagyarországbányászat-éstechnikatörté-
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feldolgozásaitól.anemzetiésdemokratikusforradalom,magyaránanemzeticélokatszol-
gáló társadalomszervezés „eszmei” területeinmozgott. barnovský semkivétel az osztály-
szemléletalól,ésaháborúalatti(„alibistaburzsoázia”),illetveaháborúutáni„új”szlovák
gazdaságielitönkényesmeghatározása(100ezerkoronanyereségfelettivállalkozók,akik
ugyanakkor„névtelenek”)tudománytalan.amagyarésnémetgazdaságielitekpedigszin-
ténnévtelenvesztesekként jelennekmeg.Hallonkonstrukciója,ésezzelaszlovákgazda-
sági elitkutatások múltjának és állítólagos eredményeinek utólagos megkonstruálása –
emellettazárjásítássorán,majdaháborúután„kialakult”újszlovákelitrétegfelvetése–
azértbizonytalanésmegkérdőjelezhetőkísérlet,mertahogyanálaemlítetttörténészek,ő
semteszkülönbségetpolitikaiésgazdaságosztály,valamintelitközött.Empirikusvizsgála-
tok pedig nem folynak (milan myška ezeket a publikációkat meg sem említi). a fogalmi
magyarázathiányzik,ehelyettadhoc jellegűmegállapításokszületnek,melyekahistorio-
gráfiánbelülidiskurzusttévutakraviszik.vö.lipták,Ľubomír:vývinslovenskejburžoázieza
predmníchovskejčsr.Historický časopis,1961,256–274.p.;kamenec,Ivan:khospodár-
skejpolitikeslovenskejburžoázievrokoch1939–1945(arizačnýprocesajehotriednycha-
rakter).Historické štúdie,1977,(22.)34.,36.,61.p.;barnovský,michal:Sociálne triedy a
revolučné premeny na Slovensku v rokoch 1944–1948. bratislava, veda, 1978.;myška,
milan: business History in der Tschechischen republik. In Teichova, alice–matis,
Herbert–resch,andreas (szerk.):Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends
und Studien aus Zentraleuropa.Wien,manz,1999,69–70.p.;Hallon,Ľudovít:úroveňspra-
covaniatematikyhospodárskychelítvslovenskejhistoriografii.Česko-slovenská historická
ročenka,2007,51–53.p.

39. Holec, roman: Hospodárske dejiny na slovensku – stav a problémy výskumu.Česko-slo-
venská historická ročenka,2006,41–43.,48.p.

40. azújértelmezéseklehetőségérelegjobbpéldaHolec,roman:Inzářický,aleš(szerk.):The
Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe
1800–1914.ostrava,ostravskáuniversitavostravě/universityofostrava,2009,25–35.p.

41. uo.45.p.



netérevonatkozóadattalgazdagítottaismereteinket,technológiaiésfejlesztési irány-
vonalakramutatottrá,aszerzőkabányászatiéskohászatimutatókatértékelték,ellen-
benamegalapozottüzemtörténetikutatásokhiányoztak.42

a szlovákösszefoglaló jellegű, alapvetőenmégmindigpolitikaközpontú „szintézi-
sekben”arimagyakorlatilagnemjelentmeg,bárakisebbtanulmányokhangsúlyoz-
zák, hogy „kétségkívül” a legnagyobb bányászati és vasipari vállalat volt a mai
szlovákiaterületén.Ezekamunkákazüzemetcsupánérintőlegesenemlítik,főképpen
a„szlovákiaigazdaságitér”jellemzésekor,azállamigazdaságpolitikánakmintelnyomó
nemzetiségpolitikánakazábrázolásakor,régebbenegygazdaságilagönállóterületvízi-
ójátisfelvetve,abányászatésvasiparfejlettségének,anyersanyaglelőhelyekgazdag-
ságánakabemutatásakor.43
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42. aszlovákgazdaságtörténettalánlegsikeresebbterületeabánya-éskohászattörténet.vö.
novotný, ján: Vývoj priemyselnej výroby na Slovensku v prvej polovici XIX. storočia.
bratislava,vydavateľstvoslovenskejakadémievied,1961.;Hapák,Pavol:Dejiny železiars-
keho priemyslu na Slovensku.bratislava,1962.;Šarudyová,mária:Topografia železiarní na
Slovensku. košice, slovenské technickémúzeum, 1989.;mazůrek, jaroslav:Baníctvo na
Slovensku v rokoch 1854–1938. Hospodársky, sociálny a politický vývoj. martin, 2000.;
zámora,Peter(szerk.):Dejiny baníctva na Slovensku. I.kötet.Využívanie nerastných suro-
vín, ťažba rúd, vybraných nerudných surovín a výroba kovov na území Slovenska od počiat-
kov do roku 1945.košice,zväzhutníctva,ťažkéhopriemysluageológiesr,2003.színesa
szerzői paletta.megkerülhetetlenekPaulínyi ákosmunkái a zólyombrézói hengerműről, a
kisgarami vasgyárról és további gazdaság-, illetve technikatörténeti tanulmányai. lásd
založenievalcovnevPodbrezovej.Historický časopis,1959,3.sz.340–419.p.;kdejinám
hroneckýchželeziarnív rokoch1855–1865.Historické štúdie vI.,1960,7–47.p.Paulínyi
publikációinak bibliográfiáját lásd Aetas, 2002, 2–3. sz. http://www.aetas.hu/2002_2-
3/2002-2-3-22.htm.jozefGindla„közép-szlovákiai”bányavidékreésselmecbányárasza-
kosodott.GustávFrákgömörikutatásokatfolytatott.azutóbbitémaválasztásanemléptetúl
ahelytörténetiésmunkásmozgalmikereteket.Gindlszakmaipályafutásáraéspublikáció-
inakbibliográfiájáralásdActa Historica Neosoliensia,2007,10.sz.9–57.p.;Frák,Gustav:
zánik železiarskeho priemyslu naGemeri.Obzor Gemera, 1973, 4. sz. 142–143. p.; uő:
Železiarne v údolí rieky Čremošnej (Drnava a Lúčka). vlastivedné štúdie Gemera 7.
rimavskásobota,vydalaGemerskávlastivednáspoločnosť,1989,47–78.p.;uő:Štyristo
rokov železiarskej výroby v hornom toku rieky Slanej. vlastivedné štúdie Gemera 8.
rimavská sobota, vydala Gemerská vlastivedná spoločnosť, 1990, 61–99. p. lásdmég
Dejiny Slovenska III.,bratislava,veda,1992,432.,433.p.azújabbszlovákbányászattörté-
netikutatásokavállalkozástörténetterületéreisbeléptekésazarisztokratacsaládokáltal
alapítottbánya-ésvasipariüzemekkelfoglalkoznak.vö.Prínos Andrássyovcov pre baníctvo
a železiarstvo v okolí Rožňavy. rožňava,roven,2008. a felvidéki bányászat és kohászat
jelentős személyiségeinek arcképalbuma szintén hiánypótló munka. Papsonová,
mária–berger, michael:Portréty komorských grófov a osobností baníctva a hutníctva na
území Slovenska v 17.-19. storočí. Porträts der Kammergrafen und Persönlichkeiten des
Berg- und Hüttenwesens auf dem Gebiet der Slowakei im 17. bis 19. Jahrhundert.košice,
banskáagentúra,2007.

43. vö.Tibenský, ján (szerk.):Slovensko. Dejiny.bratislava,obzor,1978,562–564.,568.p.;
marsina, richard–čičaj, viliam–kováč, dušan–lipták, Ľubomír: Slovenské dejiny. martin
maticaslovenská,1992,170–205.p.;kováč,dušan:Dejiny Slovenska.Praha,lidovénovi-
ny, 1998, 140–145. p.; čaplovič, dušan–čičaj, viliam–kováč, dušan–lipták,



a rima elődvállalatai és az 1881-es létrejötte, általában a pozicionális csoportok
(arisztokraták,tisztviselők,bankárok,pénzügyitanácsadók,kereskedők,jogászok;csalá-
diésrokonikapcsolatok)nemkaptakmegkülönböztetettfigyelmet,csupánhellyel-közzel
arimamurányvölgyivasművelőEgyesület1851-esalapításátemlítik,deebbenazössze-
függésbenamurányvölgyiunióésarimaicoalitiosemszerepel.44 avállalatgazdasági
elitjérőlpedigezekbőlapublikációkbólsemmitsemtudhatunkmeg.azelsővilágháború
után csehszlovákia területére került rima-érdekeltségek, így a zólyomi unió vas- és
bádoggyár Társaság, a korompai Hernádvölgyi magyar vasipari rt. történetét és a
csehszlovák/szlovákgazdaságbanelfoglaltpozícióikatishomályfedivagycsakáltalános
technikatörténeti adatok állnak a rendelkezésre.45 a rima szlovákiai érdekeltségeinek
1923-tólkezdődőnosztrifikálásaésfelszámolásukrészletei,ugyanúgyanagykiterjedésű
erdőbirtoksorsasemismert,illetvecsakelszórtinformációkkaltalálkozhatunk.
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Ľubomír–lukačka,ján:Dejiny Slovenska.bratislava,aEP,2000,203. p.;mannová,Elena
(szerk.): Krátke dejiny Slovenska. bratislava, aEP, 2003, 223–225. p.; Od revolúcie
1848–1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku. Počiatky politickej emancipácie Slovákov a
formovania modernej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. X. kötet.
bratislava,literárneinformačnécentrum,2009,216–217.p.alegújabbszlovákgazdaság-
történetiszintézisbena„szlovákiai”regionálisbányaterületekésnyersanyaglelőhelyekkiak-
názásánakfolyamatát,azállamésmagánszféravállalkozásaitmutatjákbe.amurányvölgyi
unió 1808-as alapítását szlovák kezdeményezésnek tartják és a „túlnyomóan” szlovák
nemzetiségű részvényeseket emelik ki. aréti-félemonográfia etnikai szempontokatnem
említ.Ellenbenavállalkozáselnökének,sturmannmártonnakaszerepéttartjafontosnak.
a szlovák kötetben arimaikoalíció csak rövid jellemzést kap, pedigkoroknai ákosmár
1977-benközölt tanulmánytarimaikoalícióról.éppenezamunkaszolgáltatjaa legjobb
példát az egymás melletti elírásra. koroknai a „felvidéki arisztokraták”, földbirtokosok,
vaskohótulajdonosokésrimaszombatrészvételével1810-benalakultvállalkozásszerveze-
tifelépítésén,tisztviselőgárdájánésahivatalnokokszolgálatihatásköreinkívülazügyviteli
nyelvvel is foglalkozott.Ezanyelvhasználategy többnyelvű társadalmiközegetközvetít.a
napibeszámolók,számadásokésegyébiratok„vagymagyar,vagydeák,vagyTóthnyelven
készültek.” vö. kohútová, mária–vozár, jozef (szerk.): Hospodárske dejiny Slovenska
1526–1848. bratislava, veda, 2006, 119. p.; réti lászló: A Rimamurány-Salgótarjáni
Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,1977,13–14.
p.;koroknaiákos:Egyfeudáliskorirészvénytársaság(rimaicoalitio)szervezeteésműködé-
se.Levéltári Szemle,1977,3.sz.457–487.p.

44. kivételtképezPaulinyiákos,akiakisgaramivasgyártörténetévelfoglalkozó,szélesebblátó-
körűtanulmányábanarimamurányivasművelőEgyesületetmintkonkurensvállalatotemlí-
ti és árpolitikájával foglalkozik. k dejinám hroneckých železiarní v rokoch 1855–1865.
Historické štúdie VI.,1960,17.,20.,29–31.p.

45. arimagömöritelepeit(rozsnyó,alsósajó,rákosbánya,luciabánya,dernő)aszlovákipar-
és bányászattörténet számon tartja, és foglalkozik is velük. http://www.mineraly.sk/
files/hist/074_1918-38_rimamuransko_salgotarjanska_spol.htm.GustávFrákarimavas-
hegyibányájávalkapcsolatbanközöladatokat:Baníctvo v Železníku. Dejiny baníctva a tried-
nych bojov. košice, východoslovenské vydavateľstvo, 1987. rákosbányával foglalkozik
kladivík,Eugen:Železorudnábaňavrákoši vovlastníctverimamuránsko-šalgótarjánskej
železiarskejúčastinnejspoločnosti.Montánna história,2009,314–327.p.;battaIstván:a
gömöribányászatmúltjából.Gömörország,2004,1.sz.16–25.p.luciabányadokumentá-
ciójátlásdnárodníarchiv,báňskéhejtmanství,Praha,783.doboz.



6.arimaamagyartörténetírásban

amagyargazdaságtörténetbenarimanemtartozottésnemtartozikazelfelejtettfeje-
zetekközé.avállalatrövidtörténetével,tevékenységével,üzletpolitikájávalésgazda-
ságivezetőrétegével,eltérőszempontrendszerekalapján,számosszerzőfoglalkozott.46

részletesebben elsőként réti lászló, 1972-ben, a magyarországi kartellfejlődés
kontextusánbelül,„osztályerő-összetevőket”figyelembevéve,nemutolsósorbanakar-
telltörténelmiszerepérekeresveválaszt,vizsgáltaarimát.47 avállalatérdekérvénye-
sítésétéspiacipozícióinakmegszilárdításátavasiparonbelülikartelltevékenységmar-
xista sablonjaiba helyezte. Ezek posztulátumai közé tartozott az ipari és banktőke
„érdekegysége”,„afinánctőkeésfináncoligarchiagazdaságiéspolitikaibefolyásának
megszilárdulása”, és ellentmondásos módon, az egymással „harcban” álló burzsoá
csoportok„egységesfrontja” is.aszerzőezenvezérfonalátazonbanmégisátszőtték
olyanevidenciák–azelhúzódóválságraadottválaszokként–,mintarimaiparikomp-
lexumának termelésracionalizálása, a fejlesztési tervek, a kereskedelmi-értékesítési
politikarugalmasságaés„azésszerűcentralizáció”.rétirészletesenelemezteazoszt-
rák–magyarkartellegyezményfelmondásánakkövetkezményeit,azegyeztetéseket,és
arimapiacbővítő lépéseit.mondanivalójának lényegétazonbanamagyarvaskartell
tisztességtelenárpolitikájának,saját „önző”, „profitszerző”érdekeinekbizonyításával
ésafinánctőkéhezvalókapcsolódásávalatársadalmikizsákmányolásbanjátszottsze-
repénekbizonyításaalkotta.

rétinevéhezfűződikamáigegyetlen,aránytalanságaiésideológiaiballasztjaielle-
néreismegkerülhetetlenrima(rész)szintézis,bárakötet1919-igtaglaljaavállalattör-
ténetét,ésamagyarországivasiparéskohászatfejlődésénekcsupánvázlatátnyújtja.
avállalatelődüzemeinektörténetévelésaz1881-esfúzióvalrészletesenfoglalkozik.a
vállalkozásokbanszerepetvállaló,irányító-szervezőfeladatokatellátóbirtokosok,ban-
károkésműszakiértelmiségiekpályaképeitsemhagyjafigyelmenkívül.szembetűnőa
kötetszerkezetiéstartalmiegyoldalúsága,hiszenaTanácsköztársaságidőszakaésa
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46. a19.századvégiés20.századelejimemoárjellegűmunkákraésipartörténetifeldolgozá-
sokranemtérekki.aközelmúltbanmegjelentelszórtadatokatésrögzültsémákatfelvonul-
tató szakirodalomból lásd vö. berend T. Iván–ránki György: Magyarország gyáripara
1900–1914. budapest,szikra,1955,131. p.;berendT. Iván–ránkiGyörgy (szerk.):Gaz -
daság és társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa XIX–XX. századi történetéből.
budapest,magvetőkiadó,1974,148.p.;berendT.Iván–szuhaymiklós:A tőkés gazdaság
története Magyarországon 1848–1944.budapest,kossuthkönyvkiadó–közgazdaságiés
jogikönyvkiadó,1975,87.,91.,97–99.,105.,113.p.;katuslászló(szerk.):Magyarország
története 1890–1918. 1. kötet. budapest,akadémiaikiadó,1979,573.,1027.p.;vö.még
kaposi zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000. budapest–Pécs, dialóg
campuskiadó,2002,185.,244.p.arimaegyikbányájánaktörténetérelásdnagykároly:
Somsálybánya története 1900–1980.miskolc,Hermannottómúzeum,1985.

47. réti lászló: Adatok a magyar vasipari kartell fejlődéséhez, különös tekintettel a
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaságra, 1900–1906. különlenyomat a
magyar Tudományos akadémia dunántúli Tudományos Intézetének „komplex földrajzi és
történelmi kutatások újabb eredményei a dunántúlon” c. kötetéből. budapest, 1972,
157–177.p.



munkásmozgalmi szerveződések,megmozdulások, bérharcok kiemelt szerepet kap-
tak.amunkaegyikfőüzenete,hogyatőkéscsoportokhatalmaavilágháborúéveire
csökkent,ésa„rimaimunkásság”„kilépettelszigeteltségéből,szervezettségeelőreha-
ladt”.arimatörténeténekaforradalminéphatalomígyválik„legfontosabbidőszaká-
vá”és„integránsrészévé”.aszerzőjaváraírandó,hogyipartörténetimunkájátaválla-
latlevéltáriarchívumábanvégzettalaposéskörültekintőkutatásokraalapozta.48

amagyarüzemtörténetikutatásokegyikjelentősalakja,koroknaiákosrétivelszin-
teegyidőbenfoglalkozottarima-csoportosulással.49 azimmárszocialistanagyüzem-
méátalakított iparikomplexumnak,azegykoririmánakalétrejöttétamagyarországi
vasipar történetében méltán nevezte korszakhatárnak. rétihez képest ugyan a
koroknai-féleinterpretációújelemetnemhozott,hiszenamárhagyományosipar-és
technológiatörténetilátásmódmellettazüzemérdekeltségiköréről,annakkompeten-
ciáiról ésaz irányító testületekenbelüli erőviszonyokról többetnem tudhatunkmeg,
azonbanamenedzseruralomtéziséneknyitottutat.Ellenbenaztnemtudhatjukmeg,
hogy a borbély lajos és bíró ármin nevével fémjelezhető „menedzseri vezetésnek”
milyenkülföldipárjaivoltak,ésmihezképestalakultezki„egyidejűleg”.ahasonlóság-
raiscsakösszehasonlításútjánlehetettvolnarávilágítani.50

azutolsókétévtizedhoztamegarimaújmegközelítéseit.lengyelGyörgy1989-es
máigfontosalapművébenamagyarországivállalkozóelitprofiljátrajzoltameg.51 Eza
kötetamagyarhistoriográfiábanelsőkénttisztáztaatársadalmiésgazdaságielitfogal-
mát.Ezzeltúllépettamarxistaosztályszemléletenésmegszüntetteazelitkörülitermi-
nológiai zavart.52 lengyelnél jelent meg a rima elődüzemeinek szakértelmisége
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48. réti lászló: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.
budapest,akadémiaikiadó,1977.rétitovábbimunkái:arimamurány-salgótarjánivasműrt.
apolgáridemokratikusforradalomésaTanácsköztársaságidőszakában(1918–1919).Acta
Universitatis Szegediensis,1973,29–70.p.;arimamurány-salgótarjánivasműrt.amásodik
világháborúban.Történelmi Szemle,1973,1–2.sz.170–187.p.;azózdivasműsorsánakala-
kulásaazI.világháborúután.Bányászati Kohászati Lapok-Kohászat,1974,11.sz.494–501.
p.rétielőttugyanszületettegy tanulmány,de teljesen ideologizáltszempontokatképviselt.
lásdbirta István–kende jános:arimamurány-salgótarjánivasműrt. vas-és fémmunkás-
képviselőinek1918.február2–3-iértekezlete.Borsodi Szemle,1970,4.sz.48–55.p.

49. koroknaiákos:azóriásvállalatkibontakozása(1881–1900). InberendT. Iván(szerk.):Az
Ózdi Kohászati Művek története.ózd,ózdikohászatiművek,1980.

50. „avállalatélén,annálisinkább,mivelarészvénytulajdonosokjórésztküföldiérdekeltségek
voltak, a korszerű vállalatirányítás legújabb fejlődési szakaszának megfelelően szakértő
menedzserekálltak.arégi,patriarchális tulajdonosiüzemvezetés ittmárnemlétezett.az
operatív termelésirányításmellett a hosszú távú vállalatstratégiai döntések is a szakértő
alkalmazottakhierarchizáltvezetőgárdájánakkezébenvoltak.aszázadfordulókörül,főként
azamerikai ipari vállalati fejlődés termékekéntkialakultún.menedzseri vezetés tehátaz
általunkvizsgáltvállalatesetébenegyidejűlegéshasonlóformábanjöttlétre.” uo.116.p.

51. lengyelGyörgy:Vállalkozó, bankárok, kereskedők.budapest,magvetőkiadó,1989.
52. GyániGábor–kövérGyörgy:Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második

világháborúig. budapest,osiriskiadó,2003,221–247.p.amarxistaéskapitalistavállalat-
történetközöttiszemléletbelikülönbségekkel,illetveatipologizáláskérdéseivelfoglalkozott
koroknaiákos:amagyarországitőkésvállalkozóktípusai.InInczemiklós(szerk.):Az üzem-
történet-írás kérdései. Elméleti és módszertani tanulmányok.budapest,1979,137–171.p.



(HeinczFrigyes),kereskedelmiésműszakiigazgatói(bíróPál,borbélylajos,Quirinleó
lipót),ésavállalathozkapcsolódóarisztokraták (andrássymanó,andrássyGéza).a
gazdaságielitelőzőtagjaitszármazásuk,karrierútjuk,kivívott-elértpozícióikésiskolai
végzettségükalapjáncsoportosította.53

Tomkabélatisztáztaamagyarországibank-iparproblémakörbeágyazvaarimaésa
Pestimagyarkereskedelmibank(Pmkb)kapcsolatát.Többekközöttabankésiparvál-
lalat közti erőviszonyokra, a bankuralomra és annak kiterjedtségére, valamint az ipar
tőkeellátottságárakeresettválaszokat.arimaesetébenannakönfinanszírozóéssaját
tőkefelhalmozóképességére,egybenpénzügyiönállóságáramutatott rá.kiterjedt ipari
komplexumamindnagyobbmozgásterettettszámáralehetővéésavállalativezetéscse-
lekvési szabadságát terjesztette ki. anagyméretűügyleteket, köztükarimaalaptőke-
emeléseittöbbbankegyüttműködésebiztosította.Tomkaavállalatvezetőtestületeiben
helyetfoglalókszemélyiösszeköttetéseitismegvizsgálta,ésarraakövetkeztetésrejutott,
hogyarimakereskedelempolitikaiésfejlesztésidöntéseinélamenedzserekrendelkez-
teknagybefolyással.Eznemjelentetteabankérdekekháttérbeszorulását.kellőalkal-
makkorazérdekérvényesítéstőlésnyomásgyakorlástólnemálltakel.azigazgatóságon
belülaszabályozóésellenőrzőmechanizmusokszerepéthangsúlyozta.kutatásaibizo-
nyították,hogyarimanemvoltaPestimagyarkereskedelmibankvállalata.54

kövérGyörgyamagyarországiiparinagyvállalatokrangsorolásánakstatisztikaiéskon-
cepcionálisújraértékelésétvégezteel.Tanulmányábanegyszerrefoglalkozikforráskritiká-
val,főképpenakorabelifoglalkozásiésvállalatstatisztikaadataival,fogalommagyarázattal,
elsősorbana„gyár”,„ipartelep”fogalmánakeltérőmeghatározásaival,amiamunkáslét-
számeltérőadataitésakésőbbitörténésziértékelésekelkanyarodóútjaiteredményezte.
különelemzi az1980-as évek elején,berend T. IvánésránkiGyörgy nevéhez fűződő
tézist,melyszerinta19–20.századfordulójánamagyarországiipartnagyfokúkoncentrá-
ciójellemezte.Ennekatézisnekagyengéjétakövetkezőkbenlátja.Egyrésztproblémákat
okozott az ipari koncentráció bizonyítása a monopolkapitalizmus tetőpontjának tartott
1900–1910közöttiidőszakban,másrésztamagyarországiiparvállalatiszerkezetetsajá-
tosnak tekintő berendék kis- és nagyüzem arányaiban, eltolódásaiban gondolkodtak.
Eközben az ún. „kitöredezett” középüzemek kategóriája továbbra is elemezhetetlen
maradt. a nagyüzemet, annak vezetési-igazgatási formáinak és vállalati szervezetének
kialakulásátakülföldi,főlegosztráktőkecsoportoktevékenységénektulajdonították.55
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53. lengyel György:Vállalkozó, bankárok, kereskedők. budapest,magvető kiadó, 1989, 32.,
35.,38.,47., 66–67.,88.p.lásdméguő:dieungarischeWirtschaftseliteim19.undzum
anfangdes20. jahrhunderts: lebensbahnenderGenerationen. Inbácskai vera (szerk.):
Bürgertum und bürgerliche  Entwicklung in Mittel- und Osteuropa. II. Band. budapest,
akademischesForschungszentrumfürmittel-undosteuropaanderkarlmarxuniversitätfür
Wirtschaftswissenschaften,1986,591–694.p.

54. Tomkabéla:Érdek és érdektelenség. A bank-ipar viszony a századforduló Magyarországán
1892–1913. debrecen,multiplexmedia–debrecenuniversityPress,1999,99.,102–103.,
117–118.,140–142.,177.p.vö.méguő:személyiösszefonódás(interlockingdirectorates)
bankok és iparvállalatok között a századfordulómagyarországán.Replika, 1997, 25. sz.
37–46.p.közölvemég:Business History,2001,1.sz.25–42.p.

55. Erre lásdbővebbenberendT. Iván:avállalati fejlődésútjaiéssajátosságaiaXX.századi
magyariparban.kutatásikoncepció.Valóság,1974,2.sz.29–41.p.



kövérrámutatottarraatényre,hogyazüzemfogalmávalamarxistapolitikaigaz-
daságtanésüzemtörténetakapitalista vállalatotdehonesztálta.a vállalkozási típus
fogalmi zavarainak és a korabeli statisztika történeti értelmezéseinek gordiuszi cso-
mójátvágtaszét,amikorazzalérvelt,hogyüzemésvállalatkategóriáitakortársakfel-
váltvahasználták,dekövetkezetesen ipartelepetértettekalatta.az1910-esvállalat-
statisztikaesetébenazezerfőnéltöbbetfoglalkoztatónagyüzemekrangsoránakhasz-
nálhatatlanságáthangsúlyozta,mertazokavállalatotnemmintgazdálkodásiegysé-
get,hanemagyártelepetminttermelőüzemettartottáknyilván.56 akövetkezőkonklú-
ziótvontale:„summasummárum:ilyentípusú(ipartelepi)adatokbóléppamodernvál-
lalatiformáktérhódításáranemlehetkövetkeztetéstlevonni,ezláthatóankülönösen
igazacsúcsontalálhatóóriásvállalatokesetében.”57 akiutategyúj forráscsoport,az
1912-esés1937-esbudapestiárjegyzékekbevonásávaltaláltameg.Ezekaszelektált,
de tényleges piaci pozíciókat mutató jegyzékek ugyan nemzetközi vizsgálatokkal is
lehetővétehettékazösszehasonlítást,deezújabbmódszertanigondokatvetettfel(a
szerző ezek taglalására már nem tért ki). kövér tehát az iparvállalati koncentráció
fogalmátárnyalta.véleményeszerintakoncentrációreálisjelenségvolt,dearányairól,
mélységérőllehetvitatkozni.ugyanakkorszemmellátható,hogynemcsakamagyaror-
szági,hanemalajtáninnenitartományokbóliscsakegyediesetekbenkerülhetettbe
egy-egyilyentípusúnagyvállalatanemzetközimezőnybe.ahazaipiacokontermésze-
tesenmaghatározószerepükésbefolyásukvolt.arimaisezenkritériumokfényében
rangsorolható.az1917-esadatokszerintavas-ésacélgyártásterénazelsőhelyetfog-
lalta el. a vállalatot az államkincstár és az államvasút-társaság követte. az 1937-es
árfolyamérték-adatokalapjánahatodikhelyrekerült,amérlegfőösszeg tekintetében
negyedikvolt.58 mindezekmögöttazelsővilágháborútkövetőgazdaságifelbomlás,a
területváltozásokokoztapiacvesztésésamagyargazdaságátrendeződése,akönnyű-
iparelőtérbekerülésehúzódottmeg.59

vassGergelyazelőzőekbenbemutatottkutatásistratégiáktóleltérő iránytválasz-
tott,miközbenarimaforrásadottságaithasznosította.avállalatirányításbanrésztvevő
ésaztbefolyásolócsoportokat(bankárok,menedzserek)ésszerepüketvizsgáltaadön-
téshozásifolyamatokban.kétproblémárakeresettválaszt:abankibefolyásmilyensé-

a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a gazdasági elitek példáján 121
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIII. évfolyam

  2
0

1
1

/2
, S

om
orja

56. kövérGyörgy:Ötvenóriás.Iparvállalatitoplistákmagyarországona20.századelsőfelében.
Múltunk,2000,3.sz.86–92.p.

57. uo.96.p.arimaésvállalataiaz1910.évirangsorbanakövetkezőhelyeketfoglaltákel.
rimamurányi-salgotarjánivasműrt.ózdon2769munkással105.aHernádvölgyimagyar
vasipar rt. korompán 1907 munkással 105. a rimamurányi-salgotarjáni vasmű rt.
salgótarjánban1260munkással106.

58. uo.101.,103.,117.,120.p.kövéraziparikoncentrációtszemmelláthatónak,deerőtlen-
nektartotta.azújkutatásiszempontokraisfelhívtaafigyelmet.ígypéldáulanagyvállalati
belső struktúra megismeréséhez, valamint az üzem- és vállalatszerkezet közti lényeges
különbségekmegállapításáhozesettanulmányokszükségesek.

59. azújgazdaságpolitikánakésgazdaságirekonstrukciónakagazdaságföldrajzitérbeszűkü-
lésével,aközlekekedésihálózatmegcsonkításával,akülföldipiacokátrendeződésével,a
külföldi tőkeközpontok áthelyeződésével, a nyersanyaglelőhelyek és gazdasági központok
elvesztésével,amunkaerőösszetételénekátalakulásávalésagazdaságiágazatokarány-
változásaivalkellettszámolnia.



gére – mely befolyást nem értelmezett alárendelő célzattal, egyfajta meghatározó
pénzügyihegemóniaként,hanemrészvételként–ésamenedzserek,valamintanem
menedzserekbefolyására(hatalmára),illetveaköztükfeltételezhető„hatalommegosz-
tás” arányaira. az igazgatósági tagok (bankok képviselői, arisztokraták, politikusok)
pozicionálismegoszlásávalésavállalati igazgatók (borbélylajos,bíróármin)hatás-
körével,menedzserképévelrészletesenfoglalkozott.arraakövetkeztetésrejutott,hogy
arimalegfontosabbstratégiaidöntéseinélugyanamenedzserekjelentősmozgásteret
kaptak,azonbanabankárokkijelöltékamozgástérhatárait,ésadottesetbenjogaik
érvényesítésétőlsemriadtakvissza.60

Pogányágnes2005-benatöbbmintháromévtizeddelkorábbanrétiáltalfelvetett
kartellkérdésheznyúltvisszaéshelyezteatémátújértelmezésimezőbe,nemmellőz-
veakomparációlehetőségétsem–miközbenréti1972-esmunkájáranemisreflek-
tált–,hiszenazosztrák,csehésmagyarkartellekközöttiegyüttműködéstvizsgálta.a
kartellésszűkebbenvéveamagyarvaskartellfogalmáttisztítottamegazideologikus
éselítélőcímkéktől.Ezekbenagazdaságiszervezetekbenazegyüttműködés,azerő-
forrás-elosztáséspiacikonszolidációhatékonyeszközétlátta.Történetijelentőségüket
növelte,hogyavállalatköziinformációcserétésavállalkozók,menedzserekköztikap-
csolatokat, együttműködésüket és amegállapodásokmegszületését is segítették. a
konfliktuskezelésterénszinténpozitívszerepetjátszottak.61

azosztrákésamagyarvaskartellpéldáján,rétireistámaszkodva,szemléltettea
kooperációésarivalizálásjelenségeit.a19.század70-esés80-aséveibenakartell-
alapítások főszempontjaitazáringadozásokkivédéseésazátláthatóárszabályozás
alkotta. az üzleti partnerek közti együttműködés a piaci verseny korlátozása nélkül
elképzelhetetlenlettvolna.aközös,osztrák–magyarkartellmegszületését1886-bana
németvasiparexpanziójahívtaéletre.akartellrövidműködésekudarcotvallott,hiszen
azolcsóbbnémetárukatnemvoltakképesekkiszorítaniamonarchiapiacáról,deköz-
vetlenokátarimakülönutasgazdaságpolitikájaokozta,amelyaszállításikvótaeme-
lését akartaelérni, ésáruit a kartell tudtanélkül az osztrákpiacon is értékesítette.
Pogányellenbenapiaciegyensúly„megbomlásának”hatásairanemtérki,melyeka
rimaüzletpolitikájáta fenti irányba terelték.arimánakaz1902-benújraszervezett
magyarkartellbendöntőszavavolt,hiszennemcsaka legnagyobbországosvasipari
vállalkozásrólvoltszó,hanemakartellnyolctagjaközülháromtartozottazérdekeltsé-
gikörébe(1900-tólHernádvölgyimagyarvasiparirt.,unióvas-ésbádoggyár,1906-tól
kalánikohó-ésbányart.).62
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60. vassGergely:bankárokésmenedzserek.arimamurány-salgótarjánivasműigazgatótaná-
csaaszázadelőn(1892–1914).Korall,2003,14.sz.135–158.p.

61. Pogányamagyarországikartellszerződéseklegelsőkezdeményét,rétirehivatkozva,arima
elődvállalatához,arimaikoalícióhozkapcsolja,amely1828-bankötötteladásiegyezményt
a koburg-művekkel. a rimamurányvölgyi vasmű Egyesület közreműködésével 1876-ban
megalakult felvidéki vasiparosok jogi és hitelügyi szervezetét a későbbi magyarországi
vaskartellelőzményénektekinti.

62. Pogányágnes:kartellekésmenedzserek.vállalatköziegyüttműködésavas-ésacéliparban
(1886–1931).Aetas,2005,1–2.sz.144–159. p.arima1886–1900közöttamagyarkar-
tellbenaszállításikvótadöntőhányadával,45%-kalrendelkezett.
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Pogányágnesérdemeaz1902-től1917-igfennálltközösosztrák–magyarvaskar-
tellméltótörténetiértékelése(melyetrétikorábbanelhalasztott).63 akartellszerveze-
timűködésével,avégrehajtóbizottsághatáskörével,azegyeztetésekmechanizmusai-
valésakooperációelveivelrészletesenfoglalkozik.akartellműködésétsikeresnekés
eredményesnek jellemezte.Egyrésztazosztrákésmagyarvasiparérdekegyeztetését
ésértékesítésipiacok rögzítésétsegítetteelő,másrésztnemzetközileg iskomolyabb
pozíciókatsikerültkivívnia,mintazelsőközöskartellnek.

aszerzőelsőkéntfoglalkozottarimaelsővilágháborúutánihelyzetévelis.Ezzela
nagyvállalatotközép-európaiösszefüggésrendszerbehelyezte.kiemelte,bárbővebben
nemelemezte „a csehszlovákiaimodus vivendi”, tehát az1922-es államközi egyez-
ményjelentőségét,aszlovákiainyersanyagforrásokhozésipartelepekhezvalószabad
hozzáférést.aszlovákiairima-érdekeltségekirányításábanapozsonyiképviseletpótol-
hatatlanszerepéreszinténrámutatott.EzeketabíróPálnevéhezköthetőújvállalat-
irányítási stratégiához kapcsolódó lépéseket „a felerősödő gazdasági nacionalizmus
időszakábannemlebecsülhetőeredményként”jellemezte.64

aszakmaiköztudatbanhagyományozódottképszerintakétvilágháborúköztikét
évtizedet,melyetadualistagazdaságszervezetfelbomlása,anemzetállamiautarkia,a
nemzetitőkeközpontokmegerősödése,valamintapolitikaiellentétekterheltek,kizáró-
lag a gazdasági elitek konfliktussorozatai érhetők tetten. Ellenben a legerősebb
csehszlovák,osztrák,magyarvas-ésacéliparivállalatokjópéldáiazegyüttműködés-
nek(mégharövidideigtartónakis),azérdekszférákéspiacok(újra)elosztásának.E
kiegyezéseksikerességébennemutolsósorbanaz1918előttiszemélyes–mamégalig
ismert–kapcsolathálóknakisfontosszerepükvolt.az1925-benmegalakult„szövet-
ség”közép-Európaicsoportnévalattműködött,ésazöt legnagyobbcégalkotta.65 a
külön-különszétforgácsolódócsehszlovák,osztrákésmagyarvasgyárakegy integrált
csoportkéntjelentősebbtermelésiaránytképviselhettek,ésígyazeurópaipiacokonis
számításbavehettékőket.Emellettabelföldipiacaikrólakülföldivetélytársakatkizár-
hatták.azelvárásokazonbannemteljesültek.anémet–franciaviszonyelmérgesedé-
se,atérségbentapasztalhatókisnemzetibizalmatlanságésabeköszöntővilággazda-
ságiválságkövetkeztébenezazegyüttműködésiformafelbomlott.
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63. uo.149–152.p.vö.rétilászló:A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság tör-
ténete 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,1977,65–70.p.akartellekkelrövidenfog-
lalkozott berend T. Iván–szuhay miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon
1848–1944.budapest,kossuthkönyvkiadó–közgazdaságiésjogikönyvkiadó,1975,125.
p.

64. uo.153.p.
65. a csehszlovák cégek: Witkowitzer bergbau- und Hüttengewerkschaft (vítkovice), Prager

Eisenindustriegesellschaft,berg-undHütengesellschaft(Třinec).azosztrákvállalat:Öster-
reichischealpine-montangesellschaft.magyarképviselet:rima.Pogányágneskétévszámot
szerepeltetaközép-Európaicsoportmegszűnésérevonatkozón(1928,1932).vö.Pogány
ágnes: kartellek és menedzserek. vállalatközi együttműködés a vas- és acéliparban
(1886–1931).Aetas,2005,1–2.sz.154.,156.p.



7.kétország,kétgazdaság

azelsőcsehszlovákköztársaságafelbomlottmonarchiagazdaságipotenciáljánakkb.
70%-átörökölte,azutódállamokközöttalegfejlettebbnektekinthetjük.acsehország-
részekmára20.századkezdeténanyugat-európaigazdaságfejlődésjegyeitmutatták.
csehországaHabsburgbirodalomgazdaságimotorjánakszámított.Ezazországrésza
háború előtt, az egy főre jutó nemzeti jövedelmet tekintve, az osztrák tartományok
mögöttamásodikhelyetfoglaltael.Ezenaterületenazösszbirodalminemzetijövede-
lem42,8%-akeletkezett,emellettaziparazagrárszférábandolgozómunkaerőjelen-
tőshányadátanövekvőtermelékenységkövetkeztébenképesvoltfelszívni.azún.tör-
ténelmitartományokbantöbbfontosiparágazatottalálhatunk(kőszén-ésbarnaszén-
bányászat,vas-,ill.vegyipar),amelyekdöntőhányaddal,60–75%-osaránnyalkerültek
azújutódállamhoz.olyanfontos,régihagyományravisszatekintőtermelésiágazatok
összpontosultakterületén,mintazüveg-ésporcelángyártás,acukorgyártás,akohá-
szatvagyatextilipar.Ezenkívülacsehországimezőgazdaságoteurópaiszintenjelentős
intenzifikációésversenyképességjellemezte.66

Ezekellenéreamasarykiköztársaságakettősmonarchiafelbomlásátkövetőgaz-
daságidezintegrációbólfokozatosanlábaltki.aHabsburgbirodalomacsehipariter-
mékek számára nagy felvevőpiacot jelentett, de 1918-at követően az ipari termelés
beszűkült lehetőségek között keresett kitörési utakat.67 Főképpen az 1924–1929
közöttigazdaságikonjunktúrahozottkomolygazdaságisikereket.Eztnemutolsósor-
banaziparilagfejlettcseh-morva-sziléziaiterületekiparikapacitásaiésegycéltudatos
gazdaságpolitikaalapoztameg.68

avoltfelfölditerületeköröklöttiparikapacitásaazonbanacseh-ésmorvaországi,
illetveasziléziaiterületekkelösszehasonlítvakevésnekbizonyult.az1918utániszlo-
vákiairégióamagyariparikapacitás8,5%-valrendelkezettés1913-ban,abányásza-
tot kivéve, az összmagyarországi termelésnek mintegy 18,6%-át állította elő.
magyarországlegfejlettebbterületénektekinthetjük,melya19.századutolsókétévti-
zedétől az iparfejlesztés súlypontja volt.69 a mai szlovákia területe több iparágban
domináns szerepet játszott. a papírgyártásból 53,7%-kal, a textiliparból 33,7%-kal
részesedett,emellett20%fölöttrészesedettavasgyártásbólésvasfeldolgozóiparból,
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66. kosta, jiří: die tschechoslowakische Wirtschaft im ersten jahrzent nach der
staatsgründung. In lemberg, Hans–Heumos, Peter (szerk.): Das Jahr 1919 in der
Tschechoslowakei und der Ostmittteleuropa. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum
in Bad Wiessee vom 24. bis 26. november 1989.münchen,oldenbourg,1989,63–66.p.

67. Teichová,alice:Kleinstaaten im Spannungsfeld der Großmächte. Wirtschaft und Politik in
Mittel- und Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit.münchen,oldenbourg,1988,19.p.

68. lacina, vlastislav: Hospodářství české zemí 1880–1914. Praha, Historický ústav čsav,
1990,87.p.uő:Zlatá léta československého hospodářství (1918–1929).Praha,Historický
ústavavčr,2000,14.p.

69. azipartámogatás1881–1914közöttelértea16,2milliókoronát,melyazösszesmagyaror-
szágibefektetés33,6%-avolt.atextiliparfejlesztésére9,5milliókoronajutott.Ezazorszá-
gostámogatás39,8%-áttetteki.kardosbéla–artnerl.lászló:aFelvidékiparinépességé-
nekalakulásaaháborúelőttésután.Magyar Statisztikai Szemle,1935,10.sz.865.p.



afaiparbólésabőrfeldolgozásból.70 szlovákiarészesedésemagyarországnemzetijöve-
delmébőlkb.16,3%-rabecsülhető.71

szlovákiábanaz1921–1923-asgazdaságiválságotazújállamhatár,amelyelvág-
taahagyományosdélipiacokat,azújéskiélezettebbversenyhelyzet,acsehvállalatok
kormányzatitámogatása,avoltfelföldirégióiparivállalataiszámáraazállamitámoga-
tásokelvesztése,amagasszállításidíjak,aközlekedési,szállítási,kiviteliéselhelye-
zési,valamintazértékesítésiakadályokmélyítettékel.Ezaválságvalójábanmegmu-
tattaaszlovákiaiipargyengepontjaitésazaddigi(magyarországi)iparosodásifolyamat
aránytalanságait.72

amásodikvilágháborúküszöbéigmagyarországgazdaságaaszlovákiaitóleltérőfej-
lődésipályát futottbe.amagyargazdaságakétvilágháborúközötta trianonibéke-
szerződésmegszorítógazdaságikövetkezményeivel,amonarchiabeliközösvagyonés
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70. Faltus, jozef–Průcha, václav: Prehľad hospodárskeho vývoja na Slovensku v rokoch
1918–1945. bratislava, vPl, 1969, 9–18., 291–308. p. az általános fejlődésképre lásd
kropilák, miroslav (szerk.): Dejiny Slovenska V. (1918–1945). bratislava, veda, 1985.;
vadkertykatalin:acsehszlovákköztársasággazdaságtörténete(1918–1938).InFejezetek
a csehszlovákiai magyarság történetéből.Pozsony,kalligram,1993,175–215.p.;Palotás
Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. budapest, osiris kiadó, 2003,
265–270.p.

71. Frič,milan:Neutešený hospodársky vývoj na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. bratislava,
1932,6.p.

72. az ipar szerkezetváltását a régi birodalmimunkamegosztási rendszer felbomlására adott
válasznaktekinthetjük,amelysoránaveszteségesiparágakatfelszámolták,azelavulttech-
nikaiparkotvagymegszüntették,vagyátszervezték,ésaveszteségesenműködőtermelési
kapacitásokatlikvidálták.ugyanakkoravállalkozókazújbel-éskülföldipiaclehetőségekhez
alkalmazkodtak.aszlovákiaiiparbangyökeresváltozásokmentekvégbe.azújállamakül-
földiközpontokbólirányítotttermelőiésközlekedésivállalatokatarrakötelezte,hogyszék-
helyüketésgazdaságiügyeikvezetéséthelyezzékátcsehszlovákterületre.azüzemekegy
részeáthelyezteszékhelyétszlovákiába(példáulPozsonybaadynamit-nobel,asiemens,a
stollwerk).apolitikaiokokmiattkésőn,csak1927-bentetőaláhozottcsehszlovák–magyar
kereskedelmimegegyezésrendelkezettacsehszlovákterületéntalálhatómagyarvállalatok
nosztrifikálásáról.acégekdöntőtöbbsége(90%-a)tetteátaszékhelyétcsehszlovákiába.
národní archiv, ministerstvo průmyslu, obchodu a živnosti, 337. doboz; nostrifikace slo-
venských průmyslových podniků, 38.643/20. uo. 627. doboz; jednání s maďarskem o
smlouvuonostrifikacipodniků(1921–1927),16.556/27.aválságpénzügyiösszeteveőire
lásd Faltus, jozef:Povojnová hospodárska kríza v rokoch 1921–1923 v Československu
(Priemysel a peňažníctvo). bratislava, vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1966,
156–180. p. a nosztrifikáció kérdéskörére az ipar és a bankszféra területén vö. Faltus,
jozef:nostrifikáciapoI.svetovejvojneakodôležitýnástrojupevneniačeskéhofinančního
kapitálu.Politická ekonomie,1961,1.sz.28–37.p.;romportlová,marta–sládek,zdeněk:
českéobchodníbankyajejichúlohapřitvorběfinančníchakapitalovýchvztahůvestřední
Evropě,zejménavůčimaďarsku.InMěnove systémy na území českých zemí 1892–1993.
Sborník z konference v Opavě 22. a 23. března 1994.opava–Praha,ústavhistórieamuze-
ologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty slezské univerzity opava, českí národní banka
Praha,1995,143–155.p.;Holec,roman:Dinamitos történelem. A pozsonyi Dynamit-Nobel
vegyipari konszern a közép-európai történelem keresztútján 1873–1945. Pozsony,
kalligram,2009,29–42.p.



terhekmegosztásánakpolitikaiésgazdaságikérdéseivel,illetveavagyonvesztéshatal-
masvolumenévelszembesült.73 azújgazdaságpolitikánakésgazdaságirekonstrukció-
nakagazdaságföldrajzitérbeszűkülésével,aközlekedésihálózatmegcsonkításával,a
külföldipiacokátrendeződésével,akülfölditőkeközpontokáthelyeződésével,anyers-
anyaglelőhelyek és gazdasági központok elvesztésével, a munkaerő összetételének
átalakulásávalésagazdaságiágazatokarányváltozásaivalkellettszámolnia.74 azipar
ésalapanyagokbázisakéntszolgáló,főképpenvoltfelső-magyarországiperemterületek
leszakadásávalafeldolgozóiparkoncentrálódottamagyarterületeken.amezőgazda-
ság termelékenységét a csallóközi, bánáti területek elvesztésén kívül olyan öröklött
problémákakadályozták,mintatőkehiány,agépesítéselmaradásavagyaföldbirtok-
szerkezetelőnytelenösszetételeésagazdaságokalacsonyfokútermelékenysége.az
országanyersanyagok(ércek,fa)tekintetébenerőteljesbehozatalra,amezőgazdasá-
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ja 73. az 1910-es statisztikai adatokhoz viszonyítva csehszlovákia területére az őstermelésben,

bányászatban,iparbanéskereskedelembendolgozók16–19%köztiarányajutott.az1913-as
adatok szerint a magyarországi gyáripari termelés 18,6%-a és a munkáslétszám 20,7%-a
kerültcsehszlovákterületre.apénzintézetek14,3%-akerülthatárontúlra.amagyarállamota
jóvátételfizetéseésazelcsatoltterületekpénz-ésadóügyiviszonyainak(hadikölcsönök,jogi
ésfizikaiszemélyektartozásai,adósságok,ingatlanok,értékpapírokésrészvényeknosztrifiká-
ciója,bankokésszövetkezetekbudapestiletétei),valamintadevizaforgalomnakarendezése
állítottakomolyfeladatelé.aszomszédországokkalfolytatotttárgyalásokatanemzetivaluták
eltérőárfolyamaiésazelzárkózónacionalistagazdaságpolitikáknehezítették.magyarország
pénzügyiösszeroppanásátcsakiskülföldikölcsönfelvételakadályozhattameg.abethlen-kor-
szakpénzügyistabilizációsintézkedéseinek,amagyarállamszanálásának,amagyarnemzeti
bank1924-es létesítésénekésapengő1927-esbevezetésénekköszönhetőenállt talpraa
magyargazdaság.vö.aháborúelőttimagyarországstatisztikaiadataiamegmaradtéselvesz-
tett területek szerint részletezve. Magyar Statisztikai Szemle, 1923, 78. sz. 291., 300.,
301–302.p.;madarassy-beckGyula:azátcsatoltterületekkelszembenfennállópénztartozá-
siviszonyainakkérdéséhez.Békejog és békegazdaság,1921.november,2.füzet,33–38.p.;
Jelentés a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének 1919–1922. évi működéséről.
budapest,1923,14–19.,34–35.p.;ormosmária:Az 1924. évi magyar államkölcsön meg-
szerzése.budapest,akadémiaikiadó,1964.;bácskaiTamás(szerk.):A Magyar Nemzeti Bank
története I. Az Osztrák Nemzeti Banktól a Magyar Nemzeti Bankig 1816–1924. budapest,
közgazdaságiésjogikönyvkiadó,1993,501–581.p.;Hornyákárpád:adalékokamagyarjóvá-
tételrendezésénekésaz1924.évinépszövetségikölcsönmegszerzésénekjugoszlávésangol
vonatkozásaihoz.Indévényianna–rabvirág(szerk.):Receptek válságra. Pénz és gazdaság a
20. század első felében. Pécs, Pro Pannonia kiadói alapítvány, 2007, 43–64. p.; szávai
Ferenc:amonarchiafelbomlásábóladódóvitáselszámolások.uo.160–180.p.bethlenpoliti-
kaipályafutásáraésgazdaságpolitikájánakbemutatásáralásdromsicsIgnác:Bethlen István.
Politikai életrajz.budapest,magyarságkutatóIntézet,1991,150–167.p.

74. azutódállamokpolitikaivezetőitisztábanvoltakamagyarországivasúthálózatkatonai,gaz-
daságiésszállítási jelentőségével.avasúticsomópontokésszárnyvonalakkatonaibirtok-
bavételeanemzetiterritóriumhatáraitiskicövekelte.acsehszlovákkövetelésekesetében
amagyar–szlováketnikaihatárvagyanyelvhatárebbőlaszempontbólaligkapottsúlyt.vö.
majdánjános:avasútszerepeahatárokkialakulásában.InPásztorcecília(szerk.):„...ahol
a határ elválaszt”. Trianon és következményei a Kárpát-medencében. balassagyarmat–
várpalota, nógrád megyei levéltár–nagy Iván Történeti kör–szindbád kht., 2002,
100–115.p.;Palotászoltán:A trianoni határok.budapest,Interedition,1990,45–47.p.



giterményekértékesítéseterénpedigkivitelreszorult,tehátakülkereskedelemtőlszo-
rosanfüggő,annakkiszolgáltatottgazdasággáváltozott.azexportképességbiztosítása
tőkebefektetéseket,ígyakülfölditőkeimportjátigényelte.75 aprotekcionistavámpoliti-
kát,sajátnemzetgazdaságamegerősítésevégett,azeurópaiésaszomszédállamok-
hozhasonlóanmagyarország iskövetkezetesenalkalmazta.Erre1925-tőlkerültsor,
miután az államháztartás stabilizálódott. a békeszerződés rendelkezései különösen
sújtották a nehézipari termelést, kohászatot, szén- és vasércbányászatot. a nyers-
anyaglelőhelyekéserdőknagyobbrésztahatárontúlrakerültek,ellenbenafeldolgozó-
iparamegkisebbedettmagyarterületekenmaradt.

8. a rimamurányi útkeresése a gazdasági dezintegráció örvényében
(1918–1922)

1919 novemberében a Horthy vezette nemzeti Hadsereg csapatai bevonultak „a
bűnös”és„bűneiértvezeklő”budapestre.azoptimistavéleményekszerintezzelabel-
politikaizűrzavarnakésagazdaságikilátástalanságnakisvégérvényesenvégeszakad.
Ellenbenarimamurányibudapestiszékházábannovember15-énülésezőigazgatósá-
gitagoktovábbraisgondterheltekvoltak,hiszenazújhatárokésamagyarállamfel-
bomlásahosszútávrameghatároztaavállalathelyzetét,egésziparirendszerét,renta-
bilitásátéstőkéit.

az óriásvállalat anyagi veszteségei a forradalmak időszakában, a csehszlovákés
román katonai intervenció, illetve a szepes-gömöri régiómegszállása következtében
megtöbbszöröződtek.76 arimamurányit1919januárjátólademarkációsvonalelvágta
arimaésasajóvölgyébenelhelyezkedő telepeitől.azózdi,salgótarjániésnádasdi
iparvidéketvédőmunkásezredekmájusfolyamánnemtudtákfeltartóztatniacsehszlo-
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75. a magyar gazdaság fejlődésének problémáira vö. berend T. Iván–ránki György:
Magyarország gazdasága az első világháború után (1919–1929). budapest, akadémiai
kiadó, 1966, 28–31. p.; berend T. Iván–szuhay miklós: A tőkés gazdaság története
Magyarországon 1848–1944. budapest, kossuth könyvkiadó–közgazdasági és jogi
könyvkiadó,1975,198–253.p.;Honvárijános–draskócziIstván:Magyarország gazdaság-
története a honfoglalástól a 20. század közepéig.budapest,aulakiadó,2000,315–324.
p.;kaposi, zoltán:Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000.budapest–Pécs,dialóg
campuskiadó,2002,271–300.p.;ormosmária:Trianonésamagyargazdaság.InPásztor
cecília (szerk.): „...ahol a határ elválaszt”. Trianon és következményei a Kárpát-medencé-
ben. balassagyarmat–várpalota, nógrád megyei levéltár–nagy Iván Történeti
kör–szindbádkht.,2002,47–58.p.

76. arimafelett,hadiüzemként,1919.január30-igakatonaságfelügyeletetgyakorolt.akor-
mányilyenformábanatermelésfolyamatosságátakartafenntartani.avállalatafeszültsé-
gekenyhítéseérdekébenszociálpolitikaiintézkedéseketfoganatosított.amunkaerő-problé-
mánésaszociálisgondokonigyekezett javítani,kevéssikerrel.1918végénamunkásság
baloldaliradikalizálódásafokozódott.afiatalmunkások„teljesenacommunismus”híveilet-
tek.1919januárjábanamunkásokkalbérmegállapodásszületett.anyugdíjasalkalmazot-
tak jövedelmeit is újraszabályozták. lásdréti lászló:A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
Részvénytársaság története 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,1977,147–155.p.



vák előrenyomulást. a csehszlovák legionárius egységek a stratégiailag fontos
bánrévét foglalták le. a román hadsereg augusztus 16-án szállta meg ózdot és
nádasdot.77

atermelés1918.november1-jénleálltéscsak1919februárjábanindultújra.78 a
kohókhosszabbideignemdolgoztak,nemkaptaksemkokszot,semszenet.azacél-
gyártás visszaesett. a cég a nyersvas- és féltermékkészleteit kezdte felhasználni. a
rimavezetőségétaz1919.március22-énlétrehozottnégytagúdirektóriumellenőriz-
te,amelynekfeladataiközétartozottaki-ésbejövőposta,valamintavagyonkezelés
felügyelete. a tantiémek kifizetéséhez is a direktóriumhozzájárulása kellett. amun-
kásbéreknagyteherként,kb.évi2milliókoronakéntjelentekmeg.anyugdíjügyekren-
dezésére„felsőbb”nyomásrakötöttekkollektívszerződéseket.amásikoldalonamun-
kateljesítmény csökkent.79 zorkóczy sámuel80 műszaki igazgató a következőkről szá-
moltbe:„mindenütta8óraimunkaidőretértünkát,kénytelenekvoltunkamunkások-
nakmindinkábbterjedőbeavatkozásátazüzemekvezetésébetürelemmelelviselniés
aháborúfolyamánmármegduplázottmunkabéreketmégegyszermegkétszerezniés
ezen felül amunkanélküliek támogatása címén óriási összegek kerültek kifizetésre.
mindezen akadályok és nehézségek dacára sikerült a február elején felvett üzemet
fenntartaniésamárciushófolyamánegyjavulótendenciátmutatóemelkedőtermelé-
sieredménytelérni,amikoramárciusvégévelbeállottváltozásmindeneddigifárado-
zásainkeredményétegyszerretönkretetteésmiutánamunkásságahatalmatteljesen
magáhozragadta,mindenbefolyásunkteljesenmegszűnt.”81

azüzemnyersanyagtartalékai,telepei,fióküzemeiéserdőbirtokaicsehszlovákiában
maradtak.azózdi,nádasdiéssalgótarjánikohókanyersanyaghiánykövetkeztébenleáll-
tak.akorompaiészólyomigyárakkalmegszakadtakapcsolatuk.aromániaikalánivál-
lalattalugyaneztörtént.apolitikaiösszeomlásválságoshelyzetbesodortaavállalatot.
avállalatműködésénekfenntarthatósága,aziparikomplexumszéthullásadamoklész-
kardként lebegettmindenki feje felett.a legfontosabbdöntésekethozó testület tagjai
immáregyévenemisültekösszeteljesszámban.azelőző1919-esmárciusiülésrea
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77. réti lászló:A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.
budapest,akadémiaikiadó,1977,182–183.p.

78. arimamurányiacsehszlovákkatonaihatóságoknál1919februárjábanelérte,hogyavas-
hegyi, rákosi és sajó-völgyi ércet magyar területre szállítsa. réti lászló: A Rimamurány-
Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,
1977,168.p.

79. magyar országos levéltár (mol), rimamurány-salgótarjáni vasmű rt. (rmsT), z 368, 3.
csomó,1.tétel,1919.március26.jkv.

80. zorkóczysámuel(1869–1934)bányamérnök,tanár.besztercebányaiszületésű.aselmec-
bányaibányászatiakadémián tanult1887–1890között.Tanulmányaibefejeztévelott lett
segédtanár.1894-benkerültarimához.36évesen,mivel„feltűntrendkívüliképességeivel”
az ózdi gyár üzemigazgatója lett. borbély lajos 1912-benmagamellé veszi és a vállalat
műszakivezetésétbíztará.mol,rmsT,z368,4.csomó,1.tétel,1934.április25.jkv.

81. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1919.november15.jkv.



Wienerbankverein képviselőjét, Popperbernátot82 és egymásik bécsi tagot,márkus
Hugót83 „azidőrövidsége”ésazutazásinehézségekmiattmegsemhívták.

bíróPál84 novemberihelyzetértékelésénekbevezetőjébenakövetkezőképpenfogal-
mazott: „Ezapesszimizmus természetesena legközelebbinéhányévreszól,merta
későbbijövőbetekintvemégiscsaktúlsúlybafogjönniazemberimegfontolásbavetett
hit;hamajdazanyagtermelésnélés-elosztásnálaszociálisszükségletekésanemze-
tikülönlegességekmellettismétagazdaságikérdésisszerephezfogjutni,akkorater-
mészetesgazdaságiösszetartozásnemleszfigyelmenkívülhagyható,akkorismétter-
mészetes lesz,hogyagömörivasércek ismétazózdikohófeléésnemvitkovicvagy
kladnófeléfognakgravitálni,minekünknemfogkellenikoldulnivagykokszértnehéz
ellenszolgáltatásokatnyújtani,ellenkezőlegkohóinkújbólazosztrau-karvinaiszénme-
dencetermészetesfogyasztásiterületénekfognaktekintetni.”85

avezérigazgató„váteszi”beszédénekszámoselemeakésőbbiekbennemvalósult-
valósulhatottmeg.azüzemnormálisműködéseelőtt tornyosulóanyagbeszerzési és
-ellátásiproblémákkalsürgősenmegkellettbirkózni,valamintazüzemiforgótőkebiz-
tosításaiselodázhatatlanfeladatvolt.bíróéppenezenazigazgatóságiülésenvázolta
aválságoshelyzetbőlkivezetőutakat.a„minimálisverzió”szerintarimavagyfelszá-
moltvolna,vagyhaarészvényesekfenntartják,akkoristetemesveszteségekkelkellett
számolniuk.avállalattermeléseabékebeliévekhezviszonyítvanagymértékbenvisz-
szaesett.anyersvaselőállításaterén16%-ot,acélingónál18%-ot,készárunál18%-ot
értek el. a készáru elszállítása 22%-ot tett ki, és a termelési költségekmindjobban
növekedtek.
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82. artbergiPopperbernát,avaskorona-rendlovagja,aWienerbankvereinvezérigazgatójaként
1905-től„súlyosegyénisége” voltarimaigazgatóságának.borbélylajostávozásakor1910-
benavállalatvégrehajtóbizottságánaktagja.Ennekatestületnek1919utánisatagja.a
rima alelnökeként 1931. október 7-én hunyt el.mol, rmsT, z 368, 2. csomó, 1. tétel,
1905.október26.jkv.,1910.július2.jkv.uo.z367,1.csomó,2.tétel,arimaüzletijelen-
téseészárszámadása(1910–1911).

83. márkus Hugó 1917-ben került az igazgatóságba. mol, rmsT, z 368, 3. csomó, 1. tétel,
1917.február13.jkv.

84. bíró Pál (1881–1955?) a rimamurányi legjelentősebb személyisége volt. bíró ármin fia.
apja1917-eshalálautánkerültavezérigazgatóiszékbe.budapestenésnémetországiegye-
temeken(berlin,Freiburg)joghallgatóvolt.államtudományidoktorioklevelet1902-benszer-
zett.ráegyévre lépett bea vállalathoz tisztviselőként. a kereskedelmi igazgatóposztját
1912-től látta el. Elnök-vezérigazgatóként működött 1927–1938 között. a magyar
Gyáriparosokországosszövetségénekalelnökipozíciójátisbetöltötte.azelsővilágháború
alatt a közös hadügyminisztériumban a vasipari bizottság tagja volt. amagyar delegáció
vasipari bizottságának tagjaként részt vett a párizsi béketárgyaláson. Politikailag is aktív
volt. az ózdi választókerületből 1927-ben került be egységes párti programmal a parla-
mentbe.bethlenIstvánnalegyütt1935-benkilépettakormánypártbóléspártonkívüliellen-
zékiprogramotképviselt.képviselőimandátumáról1938-banlemondottésmáigtisztázat-
lanokokmiattelhagytaazországot.Prágában(1938),amszterdamban(1939),majd1940-
tőlzürichbenélt.Új Magyar Életrajzi Lexikon. 1. kötet. budapest,magyarkönyvklub,2001,
750–751.p.

85. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1919.november15.jkv.



bíró stratégiájában a csoportosulás pénzügyi szanálása kiemelt jelentőséget
kapott.Eztalépéstahirtelenmegnövekedettbankadósság,apénzváltozás,akialaku-
ló szomszédállamok vámterületei és az anyagárak változásai idézték elő. az önálló
csehszlovák vámterület létrejötte, a pénzelkülönítés szlovákiai lebonyolítása 1919.
március3.és12.között,acsehszlovákkoronatörvényesfizetőeszközneknyilvánítása
és a pénzforgalom szabályozása a határzárral együtt átmenetileg a rima-központot
elvágtákazérdekeltségeitől.86 arima1918közepénaPmkb-kalszemben25millió
koronaértékbenhalmozottfelhitelt.aWienerbankvereinésabrünnimorvaagrár-és
Iparbank87 1918októbervégén37milliókoronahiteltnyújtott.88 ahitelfelvételtazakut
csehkorona-hiány kényszerítette ki, mert 1919 február végéig csak a legnagyobb
nehézségekkelvoltakképesekellátniacsehszlovákiaiterületrekerültaffiliáltvállala-
taikatkészpénzzel.akapcsolat,eléggyorsan,áprilisrahelyreállt.acsehkoronábantör-
ténőeladásokatmégnemakartákrealizálni,mertakitermeltércetamagyarországi
kohóikbanszántákfeldolgozni.

a stabilizálás sikeressége érdekében a rövid távú hiteltörlesztés nem jöhetett
szóba,ígybíróarészvénytőkeemelésétjavasolta,méganyilvánvalókockázatok(vesz-
teségek,bizonytalanjövő)ellenéreis.Ezaztjelentette,hogyarészvénytőkét10-ről50
millió koronáraemelik. a tervet az1919.december13. rendkívüli közgyűléshagyta
jóvá.89 azátállásegyik„kombinációját”acsekélyebbhozamúnyereségességmegőrzé-
sejelentette.Ennekalapjátavasérc-ésszéntermelésbevételeiésazérdekeltségivál-
lalatokrészvényjövedelmeibiztosíthatták.aközgazdaságiviszonyokrosszabbodásával
pedig,hakohókbezárásárakerülnesor,abevételtmás ipartelepekmegvásárlására
fordítanák.

aHernádvögyihelyzetérőla forrásokszerintegyedülbíró rendelkezettnaprakész
információkkal.90 akorompaiüzemszámárasokfejtöréstokozott.nemcsakakiforrat-
lanésváltozékonypolitikaihelyzet,avalutakérdés,hanemaszanálásmódjaésamind
valószínűbbneklátszócsehtőkebevonásésahelyimunkásságmindradikálisabbbér-
követeléseimiattis.acég10milliókoronával„tartozott”azanyavállalatnak,ésahadi-
kölcsön-tartozásaielértéka3,34milliókoronát.csupánaWienerbankvereingyorshi-
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86. Šouša, jiří: rašínovaměnova reforma v roce 1919(1920). InMěnove systémy na území
českých zemí 1892–1993. sborník z konference v opavě 22. a 23. března 1994.
opava–Praha,ústavhistórieamuzeologieFilozoficko-přírodovědecké fakultyslezskéuni-
verzityopava,českínárodníbankaPraha,1995,53–61.p.;kačkovičová,mária:menové
reformyv20.storočí.InĽudia, peniaze, banky.zborníkzkonferencie6–8.novembra2002.
bratislava,národnábankaslovenska,2003,386–391.p.

87. apénzintézetcsehcégnevemoravskáagrárníaprůmyslovábankavolt.
88. az anyavállalat 16milliót, aHernádvölgyimagyar vasipari rt. 19milliót, az unió vas- és

bádoggyárTársaságrt.2milliókoronátkapott.
89. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1919.december13.jkv.bírómár1919szeptembe-

rébenazalaptőke-emelésbengondolkodott,deekkormégsemaWienerbankvereint,sem
aPmkb-otnemértesítette.avasércbányákeladásánakötletételutasította.mol,rmsT,z
371,129.csomó,337.tétel, 928/Titk.1919.szeptember27.

90. bíróPál1920végénúgyfogalmazott,hogyaválságellenéreelért,akedvezőárviszonyok-
nakköszönhetőnyereségelérésecsak„autoritatívvezetésésszigorúmunkafegyelemmel-
lettlehetséges”.mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.



telesegített ideig-óráig.az igazgatóságotacsehkoronábanvalómérlegkészítésésa
veszteségek feltüntetése vagy kozmetikázása dilemmákelé állította. abban az eset-
ben,haazeladásiértékekettüntetikfel,deazokatalacsonyanállítjákbe,egyesetle-
ges kisajátítás esetén a reális értékeket nem kapják vissza. Ha pedig az adatokat
magasabbantüntetikfel,avagyondézsmarótöbbletterheketavállalatra.91 Egyébként
„egyteljesenhelyesbecslésnemeszközölhető”.

bíróPálazüzemetőrzőcsehszlovákkatonaságszerepérepozitívantekintett,mert
jelenlétükbenaközbiztonságésapolgárivagyonmegőrzésérelátottesélyt:„[azembe-
rek]mikorlátták,hogytulajdonképpenmindentmegtehetnekbüntetlenül,túlkapása-
ikbannemismertekhatárt.”92

azüzemszén-éskokszellátásaakadozott,majdteljesenleállt.ígykudarcotvallott
azatervis,melyszerintakorompaivállalat„egyfajtaönellátással”,átmenetilegképes
biztosítaniakétmartin-kemenceműködését.aproblémáttetézte,hogy1919őszéna
csehországiszéntermelésisakadozottvagyéppenszünetelt,ígyettőlavásárlásilehe-
tőségtőliselestek.arimavezetőségemár1919nyarántájékoztattaacsehszlovákkor-
mányt az üzemhelyzetéről, és a szakszervezettel is tárgyalt a foglalkoztatási kérdé-
sekről.Ezzelmegkívántákelőzniazesetlegesrepresszívcsehszlováklépéseket.

azólyomiunióhelyzete,aproblémákellenére,összehasonlíthatatlanuljobbvolt,mint
a Hernádvölgyié. Pénzfölösleggel rendelkezett, és 7 millió koronát „hitelezett” is a
rimának.agazdaságimutatóikedvezőekvoltak,ami7%-ososztalékfizetéstislehetővé
tett. a valóságban, a kedvezőtlen értékesítési körülmények között, szintén holtpontra
jutottazeladásiüzlete.azunió irányítása, főleg1919 tavaszánütközöttakadályokba,
mertatelephelyzólyombanvolt,deaszékhelyétbécsbenjegyezték.93 arimaigazgató-
ságaideiglenesennemfoganatosítottintézkedéseket,atovábbifejleményekrevárt.

a román fennhatóság alá került kaláni lemezgyár rt. maradt az egyedüli olyan
érdekeltség,mely1918és1919fordulójánmegtudtatartaniaktivitását,önfinanszíro-
zóképességét,éspénzügyihelyzeteiskedvezőmaradt.azigazgatóságnakaközeljö-
vőbenrománrészvénytöbbséggelkellettszámolnia(amitarománokmárfélhivatalos
utakon jeleztek is). Ennek „beköszöntét” mindenesetre késleltetni akarták.
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91. végülamagasabbértékekkerültekbeamérlegbe.avagyonaadónagyterheketróttavál-
lalatra.számításaikszerintarimamurányinak10,8millió,aHernádvölgyinek6,5millióés
azuniónak2milliókoronátkellettfizetetnie.Erreosztrákésmagyarhadikölcsönöketnem
használhattakfel.mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.

92. asalgótarjániésózdiüzemekeltérőhelyzetbenvoltak. arima1919augusztusábaninter-
veniált acsehszlovákmegszállásmiatt.attól tartottak,hogyacsehkatonaság leszerelia
gyárakatésaberendezéseketelszállítják.arrahivatkoztak,hogy„aszlovenszkóiüzemeink
összefüggnekezengyárralésközvetvecsehérdekekisszenvednek”. nehezményezte,hogy
asalgótarjániüzembenacsehkatonaiparancsnokságagyárvezetőséggelnemkommuni-
kált, hanemakinevezett bizalmiakkal tárgyaltaka gyárműködésénekkérdéseiről. ahogy
fogalmazott:„hajogilagnemis,delényegilegegészbolsevistagazdálkodásfolyik.” acseh-
szlovák kivonulás után sem következett békésebb időszak. a bevonuló román csapatok
1919.szeptemberelejénrekviráláscéljábólvettékszámbaarimaberendezéseitéskészle-
teit. mol, rmsT, z 371, 129. csomó, 337. tétel, a budapesti központ levele Pozsonyba
(1919.augusztus20.),826/Titk.1919.augusztus26.;901/Titk.1919.szeptember1.

93. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1919.március26.jkv.



Prosperitásamiatt nem gondoltak az üzemeladására,mert „a jövőromániájában”
nagylehetőségeketláttakaterjeszkedésre.

az1920-asüzletiévbírójóslataiszerintalakult:azüzemeknyersanyagellátásanem
javult, a kokszellátás sem rendeződött és a tartalékolt készleteiket használták.
kedvezőjelkéntértelmezte,hogyacsehszlováktörekvésekésnyomásgyakorláselle-
nére a rima megőrizte szervezeti egységét. a vállalat szempontjából létfontosságú
gömöriérckészletekhezmégmindignem jutottakhozzá.a vezérigazgatókereskede-
lempolitikaiértékelésébenúgylátta,hogyegyévalattbebizonyosodott,agömöriércet
csakaborsodikohókbandolgozhatjákfel.agömöriterületebbenahelyzetben„torz-
szülötté” vált. Önálló vasipart a csehszlovák állam ezeken a területeken,megfelelő
tüzelőanyaghiányábannemtudott létrehozni,emellettagömöribányákkihasználat-
lanságaarégióbannövekvőmunkanélküliségeteredményezett(aszakképzettszlovák
munkaerőpedigsalgótarjánbanésózdonhiányzott).Tehátarimánaktovábbraisarra
kelltörekednie,hogyjelenlegyenatérségben.acsehkonkurencia,amorvaországiés
sziléziaivasművekagömörinyersanyagtartalékokirántnemérdeklődtek.számukraa
sokkalmagasabbsvédvasércvásárlásismegfelelt(arima-bányákfuvardíjáhozképest
négy-ésötszörösáron!).

azérdekeltségivállalatokmindsúlyosabbhelyzetbekerültek.aHernádvölgyieseté-
benacsehszlovákkormánynemengedélyezteabécsiszékhelyáthelyezését.bíróegy
pozsonyiszékhelykialakításátafennállópénzügyihelyzet(pénzszűkeésazüzemadós-
ságai94)miattnemláttakivitelezhetőnek.Ezalépésazigazgatóságátalakításávalésa
részvénybirtokegyrészénekeladásávaljártvolna.legfontosabbcélkéntakétmartin-
kemenceüzembehelyezésétésatermeléselindításátjelöltemeg,deaz1919.októ-
ber–novemberimunkássztrájkeztkésleltette.Ezenkívülamagnezittéglahiányamutat-
kozott.95 az unió gyakorlatilag 1920-ban nem üzemelt ésmérsékelt hasznot hozott.
székhelyétzólyombólPozsonybaterveztékáthelyezni.romániábanakalánigyártüze-
lőanyag-ellátásaváltkritikussá,ezértideiglenesenaköltségesebbfaszéntüzelésrekel-
lettátállniuk.nyersanyaghiánymiatt1919.június1-jeótaszüneteltatermelés.96 awöl-
lersdorfi ipartelepet,mely1912-tőlnemüzemelt,3,5millióosztrákkoronaértékben
adtákel.

Összességébenafennállóproblémákellenérearimalikviditásanemrendültmeg,
deanyagihelyzetéreacsehszlovákiaiésmagyarországipénz-ésárviszonyokkedve-
zőtlenhatástgyakorolhattak.97 apénzszűkebeálltapedig„kellemetlen”helyzetetered-
ményezettvolna.bárazadósságokatarimaképesvoltfedezni,mertazanyagkészle-
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94. Ekkoravállalat49,8milliókoronávaltartozottaWienerbankvereinnakésamorvaagrár-és
Iparbanknak.

95. mol,rmsT,z371,129.csomó,337. tétel ,265/lr.1919.október7.1010/I.Titk.1919.
október10.1919szeptemberébenbércsökkentésről folytakeredménytelen tárgyalásoka
korompaimunkásokkal,lásdmol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,bírórudolflevele
bíróPálnak(1919.szeptember5.)

96. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,Pavlovitslevele(1919.augusztus2.)
97. Ezapénzügyiegyensúlyavilágháborúsévekbensemrendültmeg.avállalatvezetőkjelen-

tős belső, titkos tartalékok felett rendelkeztek. réti lászló: A Rimamurány-Salgótarjáni
Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.budapest,akadémiaikiadó,1977,109.p.



teiéskintlevőségeikellőfedezetetnyújtottak,avezérigazgatóazonbanelakartakerül-
niakockázatokat.acsehszlovákiaibankokkalszembenazadósságállományukatvég-
telenségignemnövelhették,amagashitelkamatiscsaknegatívanbefolyásoltaazüzle-
ti eredményeket.abankhitelreazonbanszükségvolt, főleganehezenbeszerezhető
csehszlovákkoronára,hiszenasajátvagyonelégtelenvoltazüzleteklebonyolítására.
Elsősorbanagömöribányákköltségeiésakitermeltércfeldolgozatlanságakövetkez-
tébennőttekmegakiadások.1920-ramár41,5milliócsehszlovákkoronabankköl-
csöntvettekigénybe.atartozásoktetemesekvoltak.az1919szeptemberiadatoksze-
rint40milliómagyarkoronárólés5,2milliómagyarkoronaértékben lombardírozott
hadikölcsönről volt szó. az adósság nagysága október folyamán megnőtt:
osztrák–magyarkoronábankb.75milliómagyarkoronáraés2milliócsehszlovákkoro-
nára.98

8.1.azújvállalatszervezésiéskereskedelempolitikaikoncepciókibontakozása

Ebbenafejezetbenkétkérdésrekeresekválaszt.mikorésmilyencéllalfogalmazódott
megbíróPálbanavállalatműködésénekújalapokrahelyezéseésakereskedelmipoli-
tikaátértékelése?arimamurányikiszolgáltatotthelyzetétképesvolt-eegyújinnováci-
ósprogrammegváltoztatni?

azelsőkérdésmegválaszolásáhozérdemesrészletesebbenbemutatniaz1919ele-
jénlezajlottkoncepcionálisvitátbíróPálésakereskedelemügyiminisztériumosztályta-
nácsosa, Ferenczymóric között a világháborút követőmagyar gazdaságpolitikáról, a
vasiparitermeléséskohászatkitörésiirányairól.mindkéttanulmányabéketárgyalások-
ravalófelkészüléstkívántasegíteni.Ferenczyakormányfelfogásátképviselte.aföld-
rajzi,szállításiéselosztásinehézségekellenéreamagyarvasiparhelyzetétnemtalálta
reménytelennek. becslései szerint az 1913-as vasérctermelés 20%-a, a nyersvas- és
acélgyártás30%-amaradhat amegkisebbedett államterületen. az alapanyagok kiter-
melése és a kohászat kapacitása közti aránytalanságot nem találta olyannak, amely
alapjaibanveszélyeztetnéazágazatjövőjét.avasércellátásranekiisválaszokatkellett
keresnie. a határokon túlra került nyersanyagbázisok tekintetében a szepes-gömöri
bányavidékettekintetteelsődlegesfontosságúnak.Haezzelarégióvalnemsikerülkap-
csolatot létesíteni, akkor aboszniai és szerbiai lelőhelyek felé kelleneorientálódni. a
Ferenczy-féleelképzelés,melyamegcsonkítottországterületbeszűkültpiacárakísérel-
temegadaptálni a vasipari kapacitásokat, nemszámolt a piacáthelyeződések és az
utódállamoksajátvasipari fejlesztéseivel,melyekrövid időnbelülátrajzoljákaközép-
európaigazdaságierőviszonyokatésakartellmegállapodásokatisátértelmezik.
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98. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.,1920.október27.jkv.a
rimamurányi a későbbiekben is igénybe vette a csehszlovák bankokat. az allgemeiner
böhmischerbankvereinbrünnifiókjával1922.szeptember30-ánkötötthitelmegállapodást.
aPozsonyiáltalánosbankkalpedig1924őszén2,5milliókoronaértékűhitelmegállapodást
írtalá.ahiteleketanyagvásárlásra,fuvardíjakra,azelbocsátottmunkásokvégkielégítésére,
üzletipartnereknekésabudapestiközpontpénztárának történőátutalásokra fordították.
mol, rmsT, z 371, 129. csomó, 337. tétel, 10352/bog (1924. szeptember 10.),
60912/secr.(1924.szeptember12.), 1000/d,1205/d,1474/d.



bíró koncepciójának lényegét alkotta a környező államokkal, különösen
csehszlovákiával valómegegyezéselérése.arimanyersvastermeléssel kapcsolatos
gondjaegybenamagyariparproblémájakéntisjelentkezett.avasérctermeléskapaci-
tásainak57%-aésavasfélgyártmányokatelőállítókorompai,zólyombrézóiéspohorel-
lai üzemek, melyek 1913-ban az össztermelés 20%-át adták, kerültek csehszlovák
államterületre.anyersvasat,akorompai,nyustyai,likériéstiszolcikohókelkerülésével,
csupánazózdibiztosíthatta.bíróabalkánivasérctartalékokkalnemszámolt,mertsze-
rinteazokraakibontakozójugoszlávvasipartartmajdigényt.azegyedülikivezetőutat
abilaterálisegyeztetésekbenlátta.99

amásik kérdés esetébenaz1920-ban indított új beruházási programot kell ele-
mezni,melyneklegfőbbcéljátavállalattermelésénekstabilizálásaalkotta.Ezaprog-
ramnégypillérennyugodott.aszénbányászatfejlesztésén,melyetnyolcévalattláttak
megvalósíthatónak.EzeketamunkákatGyürkyGyula100 bányaigazgatóirányította.afar-
kaslyukibányakapottprioritást,emellettfeltárásokatkezdtekasajó-völgyi,rozsnyóiés
luciabányaivasérclelőhelyeken.amásodikpillértasalgótarjánikohóüzemfejlesztése
jelentette(egy„villamosacélkemence”márrégitervvolt).aharmadikatabányamun-
kásoklakóházainaképítése,melyekreafokozottszéntermelésérdekébennagyszük-
ségvolt.anegyedikegyegyüttműködésrőlszóltasalgótarjánikőszénbányávalabor-
sodi szénmedenceközöskiaknázásáról.Erreacélraegyközösvállalatotalapítottak
volna20milliókoronásalaptőkével.101

avállalatalaptőke-emeléseitapénzügyihelyzetjavításaésafejlesztésekfinanszí-
rozásaérdekébenvalósítottákmeg.102 1921márciusábanakiadásoknövekedéseésa
nagyarányú hitelszükséglet váltotta ki az újabb tőkeemelés tervét 70-ről 100millió
koronára. Ekkor újabb kokszvásárlási szerződéseket kötöttek (összesen 180 ezer q
mennyiségben), hogy az ózdi kohókatminél hamarabbüzembehelyezzék. a gömöri
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99. rétilászló:A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.
budapest,akadémiaikiadó,1977,162–167.p.agömöribányákhozvalóhozzájutásazon-
bantávlatilagnemoldottamegavasércellátásproblémáját,mertaszállításukdrágavolt.
azózdikohókvasércszükségleténeknagyobbikrészétrudabányárólésPrijedorbólfedez-
ték.agömörivasércbányáktermelésétezértcsökkentették70%-ról30%-ra.rmsT,z368,
3,csomó,1.tétel,1923.szeptember28.jkv.

100. GyürkyGyula(1860–1949)anógrádmegyeiPusztaberkinszületett.középiskoláitléván,
Esztergomban és körmöcbányán végezte, ahol 1877-ben érettségizett. a selmecbányai
bányászatiakadémián1877–1880közötttanult.aknasugatagonkétéviggyakornok,majd
önkéntesvártüzérvolt.selmecbányán1882–1883közöttaFerencjózsef-aknángyakor-
nok.abányászati államvizsgát1883-ban tette le.kétévig tanársegédkéntműködött.a
szepesmegyeiszlovinkaibányaüzemvezetőjevolt1884-től.akőszénbányaésTéglagyár
Társulatdorogiszénbányájábandolgozik1887-től.arimamurányihoz1892.február1-jén
került.avállalatnál1897-benfőmérnök,ráháromévrebányaigazgató-helyettes,1905-ben
ózdibányaigazgató.1910-benbányatanácsosicímetkap.azországosmagyarkohászati
ésbányászatiEgyesületborsod-gömöriosztályánakvoltaválasztmányitagja.lásdJó sze-
rencsét!, 1910. május 1. 31. sz. 603–604. p.; uo. 1910. július 24. 41. sz. 827. p.;
Bányászati és Kohászati Lapok,1949,5.sz.212.p.

101. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.,1921.júniushó6.jkv.
102. mol, rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.november12.jkv.,1921.február19.jkv.



üzemekpénzszükséglete ismegnőtt, ezértmajdnem300millió csehszlovák korona
bankhiteltkellettfelvenniük.alikérikohótisújraindították.103 azújkereskedelmipoliti-
kaazérdekeltségihálózatnöveléséreésanyersanyagbáziskiszélesítéséretámaszko-
dott.Eztacéltszolgáltaaromeiserésfiaicégátalakítása,mellyelarimaaszerbiába
ésbulgáriábairányulóvasexportotvetteakezébe,valamintabánvölgyiszénbányart.
alapítása.104

arimamurányi tervezett tőkeemeléséheza„közvetlen lökést”az1920októberé-
benaprágaikormánnyal folytatott tárgyalásokadtákmeg.acsehkormány „elvileg”
hozzájárult,hogyagömöribányáikbólkitermeltércetésmeszetüzemeikbeszállítsák,
illetve–méghanemiskellőmennyiségben,de–kokszkiutalástiseszközöltek.Ezegy
rövid távú kompenzációs üzlet lehetősége volt.105 a vállalat cserébe lisztet szállított.
Havonta200,esetleg600vagonkokszotkellettarimánakkapnia (amúgyaz igény
békebeliidőkbenhavi1500vagonvolt).azélelmiszerárakésmunkabérek,valamintaz
acélgyártáskiadásainakfinanszírozásaismegkövetelteazalaptőke-emelést.106

8.1.1.arimapozsonyiképviselete

a rimamurányinak Pozsonyban létrehozott képviselete (kezdetben zentralbureau,
központi Irodanévalatt)acsehszlovákiaiérdekképviselet,aprágaiéspozsonyikor-
mány-, illetve szakmai körökkel való kapcsolatépítés és a szlovákiai ipartelepek,
bányák, kohókműködésének biztosítása szempontjából fontos szereppel bírt. a két
világháborúközött,cégnévként,szlovák–német–magyarmegjelölésthasználtak.107

Ez az iroda, később képviselet, 1919 tavaszán kezdte meg tevékenységét.
„Gyökerei” 1919 áprilisára nyúltak vissza. a hivatal státusa 1923 februárjáig, a
csehszlovák–magyaregyezményratifikálásáigirodavolt.Ezutánszerveztékképviselet-
té.vezetője,bíróbizalmiembere,Wilhelmradwanerkereskedelmi tanácsos lett.az
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103. mol, rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1921.március1.jkv.,1921.április25.jkv.
104. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1921.október12.jkv.,1922.június20.
105. bíróPálakompenzációkbanláttaagazdaságiproblémákáthidalásánakátmenetimegol-

dását.apozsonyirima-tisztviselőkebbennemamegoldást,hanemazakadályoztatástlát-
ták.bíróerrőlígyfogalmazott: „különbenisúgylátom,hogyurbánésradwanernemlát-
szanak tisztában lenni avval a különséggel, ami a csehországhoz tartozandó és a
magyarországhoz tartozandó területek okkupációja között van. Ez utóbbi egy ideiglenes
politikairendszabály,tehátnemjelentiazt,hogyottkizárólagasajátérdekeikszerintgaz-
dálkodhatnak,pld.asalgótarjániszéntovábbraismagyarországnakjutéscsakkompen-
zációs alapon történnek be- és kivitelek.” mol, rmsT, z 371, 129. csomó, 337. tétel,
829/Titk.1919.augusztus29.

106. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1921.október27.jkv.národníarchiv,ministerstvo
zemědělství,1524.doboz,dovozzbožíprorimavsko-muráňsképodniky.

107. a szlovák változat: zastupiteľstvo rimamuráňsko-Šalgotarjánskej železopriemyselnej úč.
spoločnosti prečeskoslovensko,demégamásik forma ishasználatosa cégpapírokon:
československépodnikyrimamuráňsko-Šalgotarjánskejželezárskejúčastinnejspoločnos-
ti.azirodaszékhelye1919folyamánakossuthtér18.1919őszénaHídutcábanvolt,az
év végén a vödric utca 42-ben. a képviselet 1924 elejétől a lőrinc-kapu utca
(lorenzthorgasse)14alattvolt.



1920-asévekbenapozsonyi „csehszlovákiai képviselőség” két szervezeti egységből
állt, az igazgatóságból és titkárságból. a Hernádvölgyi és az unió felszámolásával,
1923.július1-jévelfeloszlottapozsonyiműszakiigazgatóság,ésaszlovákiaiüzemek
irányításátabudapestiközpontvégezte.108 rozsnyón,ahatékonyabbirányításvégett,
különbányaigazgatóságotszerveztek.109

urbándávidlipót110 ésWilhelmradwaner,acégkereskedelmiigazgatói1919tava-
szánmár Pozsonyban tartózkodtak (és szobaproblémákkal küszködtek).111 Ez annál is
fontosabb eredmény, mert 1918 és 1919 fordulójára, 1919 elejére, a Pozsony és
budapestköztiszárazföldi,vasúti,víziösszeköttetésszünetelt.bécsirányából isnehéz
voltabeutazás.apostakésve,4–6vagy10–12naposkésésekkelkézbesítettealevele-
ket.akétvárosköztihajóközlekedés1919augusztusáraállthelyre.apostailevélkülde-
ményekcenzúrájávalisszámolniukkellett,amiavállalatbizalmasjellegűinformációinak
kiszivárgásávalfenyegetett.bíróésamarienbadbantartózkodócsaládtagokegymással
valókapcsolattartásaisakadályokbaütközött.apozsonyiirodagyakorlatilagelszigetelve
működött,amagyarországipolitikaieseményekrőlnemvoltakhíreik.az1919második
felében tervezett „direktor-konferenzet”,melyena vezérigazgató is részt vett volna,és
elsőkézbőltájékozódottvolnaaszlovákiaihelyzetről,többszörelhalasztották.

Ebbenahelyzetben,abécsiEisen-undblechfabriksGesellschaftunionközponti
irodájaértékelődöttfel,melyenkeresztülalevelezésegyrészétlebonyolították.asür-
gősebbvagymagánjellegűleveleketmegbízhatóismerősökönkeresztültovábbították.
a banki átutalások is rendszertelenné és megbízhatatlanná váltak, ezért ezeket is
bizalmi személyekkel oldották meg. bíró Pál, az utazási lehetőségek legteljesebb
kihasználásával, egyszerre intézte cégi és családi ügyeit. a rimát támogatóWiener
bankvereinisbécsiirodájánkeresztüllevelezettbudapesttel.112
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108. mol,rmsT,z368,3.csomó,1. tétel,1921.szeptember28. jkv.apozsonyiképviselet
munkatársaivoltak1936-ban:bokorGyula(helyettesigazgató),Hellerjános(cégvezető),
dr.neuradErnő(ügyész).mindegyiküktisztviselőibesorolásátekkor„emelik”:bokorigaz-
gató,Hellerhelyettesigazgató,neuradjogtanácsoslesz. mol,rmsT,z368,4.csomó,1.
tétel,1936.október30.jkv.

109. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1924.március27.jkv.
110. urbán 1923-ban kilépett a rimától. lásd cégjegyzési jogosultságánakmegszüntetését.

mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1923.október9.jkv.
111. az1919.december13.levélbenapozsonyiképviseletlétrehozását1919elejéredatálják.

lásd mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,csehszlovákiaiésosztráklevelezés.
112. akétbizalmiszemélyFröhlichPálésbokorGyulavolt.Fröhlichbírónakközeli bizalmasa

lehetett,mertkereskedelmiügyekről,acsehgyárakárairól,bécsinagykereskedőkeladási
árairól, különböző ajánlatokról, pénzmozgásról, a hivatalnokok „megkörnyékezésének”
módjáról,azáruvásárláslehetőségeirőlinformálta,útleveletszerzettneki,éscsaládjának
isszállástintézettbécsbenésHinterbrühlben. Egyiklevelében„mélyentisztelőigazhíve-
ként” jellemziönmagát.bíróFröhlichet1919őszénrendeltevisszabudapestre.nemvélet-
lenüllett1922-benigazgató.1926-banhunytel. bokora20-asévekbenapozsonyiiroda
cégvezetőjevolt.alevelekátadásábanacsaládtagokonkívülbáróHatvanyEndreésbáró
kornfeldPál issegített.mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1926.október30.jkv.uo.
z371,129.csomó,337. tétel,60920/Titk. (1924.szeptember20.);bokorGyula levele
bíróPálnak(1919.augusztus21.);FröhlichPálleveleibíróPálnak(1919.augusztus19.,
22.,25.,szeptember1.,2.,24.),bíróPálleveleFröhlichPálnak(830/Titk.1919.aug.29.)



bíróigyekezettnaprakészinformációkatszerezniapolitikaiésgazdaságihelyzetről.
akülföldi, főlegbécsiésprágainémetnapilapokonkeresztül figyelemmelkövetteaz
eseményeket,acsehszlovákkormányésvasgyárak lépéseit.akereskedelmipolitika
szempontjábólavastermékekeladásiadataiosztrákéscsehszlovákkoronában,adevi-
zaátszámítás árfolyamai és a nagykereskedelmi árak változásainak ismerete döntő
fontosságúakvoltak.Ezekmellett,agyorslépésekmegtételeügyében,bizalmasforrá-
sokatisszerzett.Példáulafelső-sziléziaikokszszállításbiztosításáhozvagybármilyen
ügyelintézéséhezprotekcióéskenőpénzkellett. a kommunikációzavarral kapcsolat-
banbíróPálleveletintézetturbánnakegyprágai„kapcsolat”(megfelelőegyén)kiépí-
tése tárgyában,mertaprágaihivatalok lassúságaarimaüzleteitakadályozta.Eza
kapcsolatvalószínűlegnemvalósultmeg.113

a pozsonyi csoporthoz júniusban bíró Pál testvére, bíró rudolf114 csatlakozott. a
három személy közötti munkamegosztás a következőképpen festett. urbán, együtt
radwanerrel–úgytűnik,hogyőszerepeltfőüzletkötőként–,ritkánbírórudolffal,a
prágaikormánykörökésgazdaságivezetőkfeléépítettkapcsolatokat.acsehvasipar-
ral a rima nevében kötöttek üzleteket. Heidler minisztert a munkáskérdéssel és
Hampelminisztert a szénellátással kapcsolatban1919augusztusában keresték fel.
Tárgyaltak a bondy, bruckmer és Podjebrad cégekkel és vítkovicére látogattak.115

urbán,acsehszlovákiaikonjunktúrakezdetétésacsehvasgyárakfelvevőképessége
csökkenéséttapasztalvatárgyaltegyholland–csehszindikátussal300vagonhengerelt
árueladásáról,melyetrészbenleiskötöttek.urbánszervezésénekköszönhetőenhív-
tákmegarimát1919.szeptember10-reaprágaivasgyáriértekezletre,melyenazócs-
kavasárakat vitatták meg. az értekezleten a Prager Eisenindustrie Gesellschaft, a
WitkowitzerbergbauundEisenhüttenGesellschaft,abécsiFirmac.T.PetzoldésÖster-
reichischeberg&Hütte vettek részt.urbán láttael információkkal a vezérigazgatóta
rimavevő-ésközvetítőkörénekállapotárólis.ahelyzetértékelésszerintezakörmeg-
maradt,ígyszlovákiábanaGraber&Hechtcégek,illetveacseh,osztrákésnémetpiaci
jelenlétis.116 radwanerszerepeszinténfontosvolt.akereskedelmiügyekintézésemel-
lettaterepreiskiutazott.Figyelemmelkísérteaszlovákiaigazdaságihelyzetalakulá-
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113. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,928/Titk.1919.szeptember27.aprágaikap-
csolatokmegteremtéséhezésfenntartásáhozegyébproblémáktársultak.avas-,bánya-és
faiparravonatkozómérlegekelkészítésétnehezítette,hogya„főelveket”nemismerték,
ezértmerültfel,hogykikérjékegycsehkereskedelmijogászvéleményét.aprágaihivata-
lok központosítása és átszervezése szintén hátráltató tényezőt jelentett.mol, rmsT, z
371,129.csomó,337.tétel,1919.szeptember30.,1008/I.Titk.1919.október8.

114. bírórudolf1916-bankerültaműszakiigazgatópozíciójába,a31évutánnyugdíjbavonult
lázárzoltánhelyére.azérdekeltségivállalatokkalfoglalkozott,ezértiskerült1919-bena
pozsonyiirodához.1944-bentöröltékazigazgatóságitagoksorából.afelszabadulásután,
az1945.július5.igazgatóságiülésenmárteljesjogútagkéntvettrészt.mol,z368,3.
csomó,1.tétel,1916.február26.jkv.,1916.július11.jkv.,4.csomó,1.tétel,1945.júni-
us6.jkv.,1945.július5.jkv.

115. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,urbánlevelebíróPálnak(1919.augusztus25.)
116. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel, urbánlevelebíróPálnak(1919.december23.)



sát,ésakorompai,illetvezólyombrézóivállalatfinanszírozásátfelügyelte.117 bírórudolf
1916-tól aHernádvölgyi ésunióügyeivel is foglalkozott. ahatalomváltásutána két
érdekeltségsúlyosgondjai,ígyaszén-éskokszellátásnehézségei,akészletekhiánya
mellett amunkássággyakori sztrájkjaimagas termelési költségeketeredményeztek.
csak az új béremelés 1920-ban 1,2–1,5 millió korona többletkiadást okozott.
Ezenkívülfelkellettkészítenieadolgozókataleépítésekre,abérekcsökkentésére.a
gömöri bányavidéket többszörmeg kellett látogatnia. Tehát bíró rudolf vállára ez a
munkakomolytöbbletteherkéntnehezedett.118

aképviseletazüzletkötésekelőttbudapestretovábbítottaazinformációkatakeres-
kedelmicégektevékenységérőléspénzügyihelyzetéről.119 alapelvvolt,hogyazalsóbb
szintűcsehszlovákkatonaihatóságoknaknemszolgáltattakkiüzletiéskereskedelmi
adatokat.120

afentieknyilvánvalóanjelzikbíróPálüzletikezdeményezéseinekirányátéslényegét.a
kereskedelmicélokmellett,apolitikaiésgazdaságizűrzavarban,afelvidékiterületek-
rőlérkezőkorlátozott,ellentmondóinformációkésademarkációsvonalellenérebíró
Pálazújprágai,részbenpozsonyidöntéshozókfelémár1919kezdetén,legkésőbbaz
évelsőfelébenmegtaláltaazutakat.mindenbizonnyalkorábbiismeretségeitmozgó-
sítottaésújkommunikációscsatornákatlétesített.adatolható,hogykapcsolatbanállt
milanHodžával,121 akiasalgótarjánicsehszlovákkivonulásróltájékoztatta.„mareggel
találkoztamHodzsával,kikülönbenszinténmautazikahajóvalPozsonybaésonnan
valószínűlegPrágába.Figyelmébeajánlottamnekiatarjáni,illetvelosonciállapotokat,
amiket őmegjegyzettmagának. ő különben azon a nézeten van, hogy a Tarjánhoz
nekiksemmiközükésazthiszi,hogyazonnanvalóújbólikivonuláscsaknapokkér-
déselehet.Hogyúgylesz-e,nemtudom.”122 Emilstodolánál123 afelszámolásimérlegek
elkészítésénekelhalasztásátkérteésaz iparikomplexumtűzbiztosításügyeit intézte.
Egonbondytól,aprágaibehozataliéskivitelibizottságelnökétől,gyárostóltudtameg
akiviteliárakat.124

138 Gaučík István
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/2
, 

S
om

or
ja

117. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,1919.augusztus27.515/bo.
118. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,bírórudolflevelebíróPálnak(1919.augusz-

tus19.,1919.szeptember5.).bírórudolfekkorígyírt:„Hogymitkezdekénafamíliám-
mal,nemtudommég,mertnemjutokhozzá,hogyamagamdolgaivalfoglalkozzam.”

119. lásdpéldául adüsseldorfiblasberg&co. esetét,melyhezaszlovákáltalánosHitelbank
nyújtott„átvilágítást”. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,8866/bog.(1924.május
26.)

120. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,2927/31919.december3.,1213/Titk.1919.
december13.

121. Hodža,milan(1878–1944)aszlovákagárizmuslegjelentősebbalakja.akétvilágháború
közöttoktatátásügyiésmezőgazdaságiminiszter.miniszterelnök1935–1938között.

122. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel, 901/Titk.1919.szeptember1.
123. stodola,Emil(1862–1945)jogászéspolitikus.közigazgatásiésönkormányzatitémákkal

foglalkozott.
124. mol,rmsT,z371,129.csomó,337.tétel,1919.szeptember26.,1919.december23.a

drótgyártásraszakosodottl.G.bondycég1919-benjelentmegaszlovákpiacon.aFerra
aG-valegyüttalapítottaaFozEisenhandelsGesellschaftot.



apozsonyitisztviselőkaszlovákiaiterületrejutottipartelepek,bányákéserdőkügye-
it intézték, nem éppen kedvező politikai légkörben: „Elégtelen személyzettel, idegen
viszonyokközött,egyrészbenellenséges,demindenesetrebizalmatlansággalmegtöl-
töttlégkörben,ésegyhatározottközigazgatásianarchiaközepetteezenurakcsaknehéz
éshálátlanmunkátvégeztek.”125 alkalmazkodniukkellettacsehszlováktörvényekhez,
ésperesügyekbenalákellettvetniükmagukatacsehszlovákbíróságoknak.

kezdetbenahivatalikörökmagatartásanemvolt„barátságtalan”arimávalszem-
ben,vagyméganemzetesítőtendenciákfelerősödésétnemtapasztalták.aszlovákiai
ésromániaihivatalokrimáhozvalóviszonyulásábankisebbkülönbségekvoltak.bíró
úgy tapasztalta,hogyaprágaiéspozsonyiminisztériumok feléazérintkezés„simán
folyik”.ugyanakkorérzékelte,hogy„acsehkormányszívesenlátná,haatársaságjob-
banalkalmazkodnékazőnemzetikívánalmaikhoz”.Tagadhatatlanul jelenvoltazon-
ban,hogyacsehszlovákhatóságokbármikorképesekvoltakkellemetlenségeketokoz-
ni,hiszennéhányrima-hivatalnokotfigyeltekésalkalmazottakatutasítottakki.aprá-
gaiparlamentbenellenbennyíltrima-ellenességuralkodott.avállalatbanamagyaro-
sításgazdaságieszközétlátták.akalánigyárnálahivatalnokokatarománhatóságok
mégnemzaklatták,ésaforrásokpolitikainyomásgyakorlásrólsemtudósítanak.126

IsTván Gaučík
The rimamurány-salgótarján IronWorks Plc on the example of the economic
elites

Imake an attempt „to tone” the notion of the „economic elite”. I deduce the
notionofaneconomicelitefromthegeneralnotionofelite.Ialsodealwiththe
mostimportantstreamsofhistoryofenterprise,astheknowledgeofthescientific
backgroundisessentialregardingtheresearchofeconomicelites.Inthisstudy,I
deal with the decisive breaking point in the development of the rimamurány-
salgótarjánIronWorksPlc,theconsequencesofthechangeinthestatepower
in1918–1919. I reviewtheslovakandHungarianperceptionsofthehistoryof
thegiantcompanyindetail.Iputonbalancethemostimportantresearchresults.
ForunderstandingthecompletelyneweconomicsituationoccurringafterWorld
War I, it isessential toshow the trends in thedevelopmentof theeconomy in
czechoslovakia and Hungary, too. I also find important to present the main
attributesofthenewcorporategovernanceandthebusinesspoliciesoftheiron
works from 1920. Finally, I clarify the circumstances and operation of the
establishmentandtheoperationoftheirbratislavaagency.
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126. mol,rmsT,z368,3.csomó,1.tétel,1920.szeptember12.jkv.
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nemtudom,hogyatörténelemgroteszkfintorakéntvagytragédiájakéntértelmezzem
atényt,hogya21.századmásodikévtizedénekelsőtavaszánegymagátdemokrati-
kusnakdeklarálóeurópaiuniósországban–nemzetikisebbségként–veszteségeinket
felmérvekonferenciánkellkeresnünkmegmaradásunklehetőségeit.

asszimiláció:akisebbségbekerülésünk,vagyis1918őszeótaszótárunk legfélel-
metesebbfogalma,veszteségeinkszóbeliszimbóluma.

azasszimilációnemújkori találmány, talánegyidősazemberiséggel.beismerjük,
mi,magyarok ismegtettük,nem isegyszer, sazasszimiláció jelen volta történelmi
magyarországmindennapjaiban is.Elismerjük,hogya18.századutolsóharmadától
modern polgári nemzetté alakuló magyarság saját nemzeti államának tekintette a
kárpát-medencét.aszinténnemzettéalakulószlovákokelleni,a19.századutolsóhar-
madátólfelerősödöttasszimilációértmagyarország,amagyarkormányésatörténet-
tudomány többször isbocsánatotkért. Tény,hogymegtörtént,deezazasszimiláció
nemvoltvégzetes.aszlovákságaz„ezeréveselnyomás”-bóléletképesen,aközépkori
szállásterületénélkiterjedtebbetnikaiterületenéltemegaz1918-asévet.

Gazdaságtörténetikutatásaimmaligazoltam,hogyaz1867-esosztrák–magyarki-
egyezést követően – kiemelten a kilencvenes évek közepétől – a magyar–szlovák
nyelvhatáranagyszombat–nyitra–kékkő–losoncvonaltóldélretolódott,stöbbhelyen
elérteazIpolyvölgyét.

a szlovák történettudomány kiemelten kezeli az oktatás elmagyarosítását. Ezzel
kapcsolatbannememlítik,hogyazállamirendeleteknemérintettékazegyházaksmás
nem állami intézmények által fenntartott iskolákat, így pl. a magyarellenességükről
ismertevangélikuséskatolikusegyháziiskolákat.arendeleteknégy-ötévitürelmiidő-
velszámoltak.

1918-banmegfordulta történelemkereke,selkezdődöttakárpát-medenceima-
gyarságtörténeténeklegtragikusabbszakasza.azelsővilágháborúgyőzteseiún.„nem-
zetállamokra”daraboltákatörténelmimagyarországot,sa–ténylegesennemlétező
–csehszlováknemzetnekajándékoztakegyesmagyaretnikaitömböket.Ezzelkiszol-
gáltattákőketaszámukraidegennyelvenbeszélő, idegenkultúrátterjesztőállamha-
talomnak.
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* Elhangzottanépszámlálásésasszimilációcíműkonferenciánérsekújvárott,2011.március5-én.



azúj,demokratikusnakdeklaráltcsehszlovákköztársaságelsőterveianémetésa
magyar nagybirtokosok kisemmizését alapoztákmeg. Földreformjában elvette tőlük,
majdkiosztottaaföldjeiketszláv–cseh,morva,szlovák–kolonistáknak,miközben–
ez1928-igvoltérvényben–megtiltottaanemszlávnemzetiségűek–vagyisamagya-
rok–földszerzését.aföldreformkeretébentervetdolgoztakkiamagyaretnikaitöm-
bökszétdarabolására.Telepesfalvakatlétesítettek,sajelentősebbmagyarközségek
határábankolóniákatszerveztek.

azújhatalomképviselői,akolonistákmagabiztosanviselkedtek,smegrettentették
anyelvüketnem ismerő falusimagyar lakosságot.mivel jelentősebberőszakranem
kerültsor,a falu lassanfelocsúdottahatalomváltástkövetőzsibbadtságból,séltea
maga–többé-kevésbé–megszokottéletét.

avárosokbanmásvoltahelyzet.azújállamotképviselő,zömükbencsehülbeszé-
lő,amagyartnemismerőcsaládokbetelepítésévelmegváltozottanemzetiségiegyen-
súly.amagyar–szlováknyelvhatárközelébenfekvővárosokbanaszlovákszármazású,
demagukatmagyarnakjelentőszemélyekújbólszlovákoklettek.aszlovákligajelen-
téseszerintaz1923–1936-osévekbenmegközelítően80ezrenéltekezzelalehető-
séggel,deezekzömeszlováketnikaiterületenélt.

amagyartöbbségűvárosokbanélőmagyarokakultúrábanéltékkimagyarságukat.
Összetartóerőtjelentettekaszínjátszás,amagyarnyelvűéstémájúelőadás-sorozatok,
közöskirándulások.

Ilyen helyzetben találta a csehszlovákiaimagyarokat 1938 ősze, amikor is újból
átlépettfelettükahatár,smagyarországállampolgárailettek.Tagadhatatlanörömüket
atörténelemnemtartósította,majd1945tavaszánvéglegelistemette.amagyarok
1943-tóltudták,hogyagyőztesnagyhatalmak1918-ashatáraiközöttvisszaállítjáka
csehszlovákköztársaságot,deamagyaroknemmozdultak.szerettékaszülőföldjüket,
sazújhatalmataz1938előttivelazonosították.

csalódtak. az új kormány alaptulajdonsága a kollektív bűnösséggel megvádolt
németekésmagyarokkormányprogrammáemeltgyűlölete,nemzeti,emberiésanyagi
kisemmizése lett. központi kérdés lett a kitoloncolásuk, s a hátrahagyott vagyonuk
szlovákbetelepülőkközöttiszétosztása.apotsdamikonferenciaamagyarokesetében
akitoloncolástmegtagadta,saz1938-banmagyarországhozcsatolt,acsehésaszlo-
vákhivatalosirattokbancsak„betelepítésiövezetként”szereplőterületenélőmagya-
rokkérdésénekrendezésétakétfélbelügyénektekintette.

Ettőlpedignemlehetettsemmijótvárni,hiszvladimírclementiskülügyiállamtitkár
–nemcsakakormányülésein–többször iskijelentette:„avesztesmagyarokkalmi,
győztesek úgy viselkedhetünk, ahogyan csak akarunk, hiszmögöttünk áll a szovjet-
unió.Tehetünkakármit,csakanyugatmegnetudja.”

nyugatmegtudta.Felszólaltazáltalatörvénytelennektartottközmunka,acsehor-
szágideportálások végrehajtásával kapcsolatban,elítélteazembertelenkitoloncolá-
sokat,denemítélteelazirányítottgyűlöletetsamagyarokmegfélemlítését,tízezrek
megfosztását minden tisztességesen megszerzett tulajdonuktól. a lakosságcserébe
rejtett vagyonszerzést, őshonosok kitelepítését pedig törvényesnek tekintette.
rezzenéstelenülvettetudomásulamagyaretnikaiterületszlovákokkalvalóészak–déli
irányúbetelepítését,amibőlaszlováknemzetiTanács(sznT)ésaszlovákTelepítési
Hivatal(szTH)mégaz1920utánbetelepítettmorvákatéscseheketiskizárta,s„haza-
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térésre”kényszerítetteőket.ígyacsehszlovákköztársaságbanélő,demársajáttör-
vényhozói és végrehajtói hatalommal rendelkező szlovák szerveket a magyar- és
németgyűlöletmellettacsehek„nemszeretettsége”isjellemezte.Pedignekikköszön-
hették,hogynemkerültekalegyőzöttek,aháborúsbűnösökcsoportjába,amireaHitler
általműködtetettszlovákkirakatállamelegendőokotadott.

a magyarellenesség, a gyűlölködés, a hivatalos és más jellegű önkényeskedés
melegágyavoltazsznTutasításárakidolgozottamagyarkérdésvéglegesmegoldásá-
nakterve.1945–1946-bangyakorivolt,hogyamagyarfalvakbanmegjelentekkisebb-
nagyobb partizán- ésmás felfegyverzett csoportok. kezdetben raboltak, vittek, amit
csak láttak, későbben csak végigszáguldoztak a községen, a levegőbe lövöldöztek,
majdeltűntek,svisszahagytákarémülettőlmegdermedtlakosságot.

acsehésszlováktörvényhozásaz1945–1946-osévekben–erkölcsilegésanya-
gilagegyaránt–olyanmértékben semmizte ki ésaláztamegamagyarokat, hogya
kialakulthelyzetetkarelkaplancsehtörténészagenocídiumotmegelőzőállapotként
jellemezte.

amagyar lakosságmegfélemlítésénekés kisemmizésének további forrása volt a
népbíróság.akollektívbűnösségalapjánmindenmagyarvádolhatóvolt,seztmegis
tették.voltakolyantelepülések–snemcsakamagyar–szlováketnikaihatárközelé-
ben–,ahonnanbeidéztékésmegvádoltákazösszestizennyolcévétbetöltöttférfit.az
ok:„afasizmus,nagymagyarországvisszaállításáravalótörekvés,amagyarhadsereg
üdvözlésesáltalábanamagyarnemzetiség.”avádakcéljaamegfélemlítésmelletta
vádlottakvagyonánakazelkobzásavolt,esetlegareszlovakizáláselfogadása.

az1945–1948közöttimagyarüldözés,atervezettkitelepítés–aminekalakosság-
cserenevetadták–,akitoloncolások,aszlovákságészak–déliirányú,tervszerűbete-
lepítésemegváltoztattaaháborúvégénmégmagyaretnikaiterületnemzetiségiképét,
s besorolhatták a vegyes lakosságú kategóriába. az itt élő magyarok és szlovákok
aránya az 1948-at követő években, az „internacionalizmus”mögé bújtatott fékezett
nacionalizmuskorábansem javult,saz iparosítás,aszövetkezetesítéskereténbelül
továbbfolytaszlovákokbetelepítése.megszűnikviszontahivatalosanirányítottnyílts
brutálismagyarellenesség–ahogyannapjainkbannevezzük–,amagyarhisztéria,afel-
szín„nyugalmi”állapotbakerült.deazalsóbbrétegekbenszinteállandóvoltamagyar-
ellenesmozgás.azidősebbgenerációmégemlékszikaszinteciklikusanismétlődő„az
alternatív oktatás, a szlováknyelvűoktatás ésabiztos jövő” jelszókalatti akciókra.
szinteállandósultamagyarnyelvellenitámadás,sazelvtársakjóltudták,hogyanyelv
elhagyásaanemzetiségelhagyásátisjelenti.

átéltük, erősek maradtunk. az íróink írtak, a pedagógusaink nemcsak oktattak,
hanemneveltek is,színjátszócsoportokat,énekkarokat,szakcsoportokatvezettek.a
csemadokbiztosfedeletadottmégakonspirálóknakis.amagyarnépdal,néptánc,a
magyarnemzeti történelemközpontjavolt.Tartottukmagunkat,s fütyülveazanyagi-
akra,„tettükamagunkét”.

aztánelérkezettaz,amireálmainkbanvágytunk,sbetört–aszlovákiábanspeciá-
lisanértelmezett–szabadság,ademokrácia,smegkezdődöttanyíltmagyargyűlölkö-
dés,amiahatárokeltörlésétkövetőenolyanméreteketöltött,hogyszlovákpolgárként
szégyenkeznék.Ebbenalégkörbenélünknapjainkbanis.sokannembírjákazállandó
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nyomást,beolvadnaka többségbe.számunk folyamatosancsökken,bár soka „kis”
magyar–szlovákmegértés,szomszédbarátság.

kiahibás,kithibáztathatunk,hogyidáigjutottunk?agyerekeik,unokáikanyanyel-
vinevelésételhanyagoló,anyagiakathajkurászófelnőtteket,aközéletirántérdektelen
magyarokat? miért nem vették ezt észre a nemzetiségünk „őrzésével, védelmével”
megbízottpolitikusaink,amagyarságunkmegmaradásátígérők,politikaiéskulturális
életünketvezetők,akiketatényekreatudománynemegyszerfigyelmeztetettis?

Tiszteltpolitikusaink,kulturáliséletünkvezetői!szavazatainkkalönöketkértükfel,
képviseljék az érdekeinket. bíztunk önökben, s ehelyett megbontották a sorainkat,
meggyengítettek bennünket. akkor jöttek közénk, amikor – saját szempontjukból –
éppen jónak tartották, általában a választások előtt. sohasem tárták elénk a valós
helyzetet,nemszámoltakelamunkájukkal.Hamegakarunkmaradni,akkorezenvál-
toztatnikell!legyenaválasztónakjogaafelelősségvonásra!

mostpedig,kérem,engedjenekmegegyrövidösszefoglalást.
napjainkszlovákiaimagyarságánakéletétfelfokozottszorongásjellemzi.úgyélünk,

mintvadavadászaton,sokunkbanállandósultafélelem,aszorongás.Félünkorszá-
gunkpolitikaivezetésénekmagyarellenesmegnyilatkozásaitól,szenvedünkabennün-
ket megalázó kijelentéseiktől. Teszik ezt velünk talán azért, mert szegényebben
vagyunk,mint ők?mert csendben vagyunk? Tény, hogy az ország legtermékenyebb
régiójábanélünk,amelyazországgazdaságilaglegelmaradottabbterülete.milyenisez
amagyarlaktarégió?kevésamunkalehetőség,keletennincsis,samunkanélküliek
aránya meghaladja a szlovákiai átlagot. nincs korszerű vasúti közlekedésünk, s a
Pozsony–komárom vasútvonal ennek paródiája. nincs gyorsforgalmi úthálózatunk,
nincsvagykevésazipariparkunk,shavannakisilyenek,zömmelamagyar–szlovák
nyelvhatárralokalizáltákőketúgy,hogyinkábbészakfelélegyeneknyitottak.még„sze-
rencse”,hogytöbbezermagyarnakadmunkátazészak-dunántúligyárakbanazanya-
ország.

Felvetődikakérdés,felróhatjuk-eilyenkörülményekközöttakialakulthelyzetetmár
nemtűrő,gyengébbidegzetűnemzettársainknak,hogymindettőlmegakarjákmente-
niagyermekeiket,unokáikat,sbizonyosfokig„délibábosálmokat”kergetvebeolvad-
nakaszlovákságba,asszimilálódnak?

szeretném,haezakonferenciautatmutatvamegválaszolnáalegfontosabbkérdé-
seinket,vázolnámegmaradásunklehetőségeit.
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koncsol lászló nevéhez több jelző párosult: polihisztor,
humanista,egyszemélyeskatedra.valószínűlegmindigaz
amagamódján. Pályáját akár a tipikus (cseh)szlovákiai
magyar entellektüel életútjának is tarthatnánk, de még
annak is atipikus. miközben iskolát teremtett, mértéket
szabott, műveltségével kimagaslott kortársai közül, s
emberitartásaispéldátjelenthetett,tökmagjankóküldö-
ző hordái elől volt kénytelenmenekülni. aki egész élet-
ében másra sem vágyott, mint múzsákkal társalogni,
másokat gyámolít, holott bárki másnál több teher alatt
kellgörnyednie.

Tanár,kiadóiés folyóirat-szerkesztő,költő,műfordító,
kritikus, irodalomtörténész, nyomdász, helytörténész,
kényszerű szabadúszó, de elsősorban Ember. népének,
néhányévigaszlovákiaireformátuskeresztyénEgyház
főgondnokakéntegyházánakszolgája.Pályámegyhosz-
szúranyúlóperiódusában volt szerencsémnéhányhónapig együtt dolgozni vele egy
nyomdában.jómagamkorrektorként,őegykategóriávalfeljebb–minőparadox!–revi-
zorként.Furcsatársaságvolt:kirúgotttanítók,elcsapottszerkesztők,aparanoiásrend-
szer beilleszkedni és megfelelni képtelen alakjainak afféle hrabali gyülekezete.
koncsolméganyomdaimunkagályapadjánisaztfigyelte,honnanjöhetalöttyedtvitor-
látmegrebbentőfuvallat,miközbenhúztukaképzeletbelievezőt.Hasáb-ésoldalkor-
rektúrák olvasása közt (akkor éppen) vajdasági szlovák költőket fordított és görögül
tanult.céduláznikezdettegymajdanimagyar–szlováknagyszótárhoz.vagycsakúgy,
egyszerűenmesélt,sénarragondoltam,ennekazelcsapottésmegtűrtembernekbár-
holavilágonkatedra járna.máighálásvagyoknekiezért,desosemmondtamneki.
Hetvenötévesenismegbocsátássalemléksziküldözőire,akikmegkeserítettékazélet-
ét.Összegezésmérlegel,ésnehéznektaláltatik.károlyfaluilakásánfaggattam.

1936-ban, az első Csehszlovák Köztársaság jobblétre szenderülése előtt két esz-
tendővel születtél.

– június elsején, a gyermeknapon.katicám, a hitvesemmondogatta, hogy soha
nemnőbeafejemlágya,örökkégyermekmaradok.volt isbennevalami,mertelég
élhetetlenember vagyok; ahivatásom is errepredestinált, akivelmindenki könnyen
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kibabrál,akinemtudharcolniazérdekeiért.nadeittvagyok,megértemahetvenötö-
dikévemet,ésnincspanaszomazéletre.

Szellemi harcokat vívtál, ami messze nem azonos az ügyefogyottsággal.
–ígyislehetmondani.Ezfennköltváltozataannak,amitazemberegészéletében

csinált,mertahivatásomféligindifferens,társadalmonkívülihivatás.mertugyankit
érdekelaköltészet,irodalom?Egykisebbséget.deugyanakkorérintkezikatársadalmi
mindennapokkalis,azemberitársadalom–haúgytetszik,apolitika–érdekszféráival,
tehátolykoróhatatlanazütközés.különösenabukottrendszerbenvoltígy,amikora
rendszermozgatói,éltetőiárgusszemmelfigyelték,mitír,mitmondazember.jóllehet
sohanemakartamharcostagjalenniatársadalomnak,mégiskénytelenvoltambele-
mennikonfliktusokba.neménakartam,belerángattakésbeletuszkoltak.sajnos,ezek
akonfliktusokegzisztenciálisanissújtottak,egészéletemenvégigkísértek.adottvolt
márcsakazértis,mertédesapámreformátuslelkészvolt,magyarember,egycsehszlo-
váknacionalista,soviniszta,olykorfasisztoid,magátugyandemokratikusnaknevező,
ráadásul deklaráltan ateista, egyházellenes rendszerben, amelynek olykor a papok
meg a papok gyermekei, hozzátartozói is áldozatul estek. nekem szerencsém volt,
mert édesapámat a falum vezetői szerették, tisztelték, nem akartak neki rosszat.
nekem sem, jó kádervéleményeket írtak rólam, ígymajdhogynemakadálymentesen
tanulhattam,végezhettemelaközépiskolát,majdazegyetemet.

Azért ez biztos nem volt ilyen egyszerű.
– 1942-ben kezdtem iskolába járni, a deregnyői református elemi iskolába.

deregnyő túlnyomó többségében magyar ajkú település, akkor magyarország része
volt.aztánjöttafront,majdaháborúutáncsehszlovákiskolábakellettjárni.kétévig
küszködtem,nemtanultam,nemértettemasűrűncserélődőtanítónéniknyelvét;ők
nemtudtakmagyarul,minemtudtunkszlovákul.1947nyaránédesapámmegelégelte
a dolgot: Fiam, ennek semmi értelme, nem tanulsz meg semmit. mit szólsz
sárospatakhoz?mitszólhattamvolna?nálunkPataknakkultuszavolt.Egyrésztközel
esett,légvonalbannegyvenötkilométerre,másrésztédesapám,nagybátyám,sőtmin-
denősömvagydebreceni, vagypatakidiákvolt.Ezvoltami forrásvidékünk.Persze
hogy föllelkesültem.deakkorszökdösnikellám,átahatáron (mertútlevelet termé-
szetesennemkaptunk)!Hátakkorszökdössünk,feleltem.

Ebbe már korábban is belekóstoltál.
–Igen,1945későtavaszán.kiszállthozzánkkétcsendőraszomszédosbudkáról

(ottvoltazőrs),ésközölték,egyóramúlvavisszajönnek,addigcsomagoljunkössze
ötvenkilót,visznekbennünketcsehországba.őkelmentekacigánysorravalamityúk-
lopásügyetelintézni,mimeggyorsanösszekaptukaztabizonyosötvenkilót,ésneki-
vágtunkazútnak–természetesenmagyarországfelé.édesapám,édesanyám,nővé-
rem,jómagammegkismama,édesanyámnevelőmamája,nekemnevelőnagymamám
később,mertédesanyámmeghalt1946-ban.árkon-bokron,erdőn,laborconát.kiszeli
bácsi, az erdész vitt át bennünket a csónakjával.minden pillanatára emlékszemaz
útnak.Fejfájóskisfiúvoltam,akkoriskegyetlenülfájtafejem.afolyóbalpartjánpihen-
tünkleegyfaalá,aziskikertekalatt,amelyeklefutnakalaborcig,édesapámpedig
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mentabarára,Erdélyimihálytiszteletesúrparókiájára,ErdélyiGézabarátom,püspök
testvéremédesapjához,hogyvalamiképpbiztosítsaazutunkatbodrogszerdahelyig,a
szlovák–magyarhatárig.azéjszakátErdélyimihálybácsiéknáltöltöttük,azabaraiparó-
kián,ésmásnapátszöktünkahatáron.Pontosabbanamagyarhatárőrökvittekátben-
nünket,akiklovasszekérreljöttekértünkavonalra.kétmozzanatraemlékszemtisz-
tán.akéthatárőrközülazegyikaztmesélteatársának,hogyanszedettleegypuska-
lövésselegymagasbankeringőgólyát.Ezengem,kilencévesgyereket,megdöbbentett,
mertagólyaszentállat,nemszabadbántani.amásik,amikoranővérem,a17-éves
évamegkérdezteahatárőröktől:„Tessenekmondani,mármagyarországonvagyunk?”
„Igen,mármagyarországon vagyunk.” „Ittmár szabadmagyarul beszélni?” „Persze,
hogyne!Tesséknyugodtanmagyarulbeszélni.”sanővéremelsírtamagát,ottzokogott
hátul a szekérkasban.nálunkakkor amagyar szóért pofon járt. akisvárdamelletti
Gyulaházáramentünk(aholadédapámreformátuslelkészvolt,ottisvaneltemetve).
ottéltésgazdálkodottanagybátyám,édesanyámbátyja,szelesGábor.náluktöltöttük
azegésznyarat.nyárvégénvisszajöttünk,legálisan,mertakkormégaszovjet–magyar
és szovjet–csehszlovákdemarkációs vonalat nemzárták le, s át lehetett járni. Igaz,
édesapámatkissé„feltartották”azoroszok,demásnapőishazajött.kisvárdárólelvo-
natoztunkcsapra,onnanungvárra,majdnagykaposra.kaposrólkismamávalgyalog
vágtunknekiatizenkétkilométeresútnak,amelyszétbombázva,harckocsiklánctalpá-
tól felmarvaszinte járhatatlanvolt.arravonultkéthétigdargófeléamásodikukrán
hadsereg.mégis,egyszercsakszekérzörgésthallunk,smögöttünkfeltűnikegydereg-
nyőiember.koporsótszállított.kismamafelszálltabakra,énmegbeültemakasba,és
akoporsóbakapaszkodvarázódtamderegnyőig.megérkeztünk,meglátogattukahalot-
tat,ottvoltkiterítveszegény.

Korán, gyerekfejjel kerültél közel a halál és az élet misztériumához, hiszen édes-
apád temetett, keresztelt, esketett. Milyen volt az élet Deregnyőn?

–nekemmindigottkellettlennematemetéseken.deregnyő?Gazdagonrétegzett
faluvolt,mindenvonatkozásban.éltekottjógazdák,kevésbéjómódú,deagazdálko-
dásbólmegélő,aztánszegényemberek,reformátusok,rómaikatolikusok,tízzsidócsa-
lád,zsellérek,skörülbelülkétszázcigányafalukeletivégében.afalunyugativégénaz
„amerikások”módos,csinosházaiálltak,éshátottszékeltalónyaycsalád.őka19.
századbanmégcsakföldbirtokosokvoltak,lónyáróljöttek,aFelső-Tiszavidékéről,és
szép kastélyokat építettek a környéken. deregnyői klasszicista kastélyukat lónyay
Gáborépíttette1836-ban,atemplommalegyidőben,százévvelaszületésemelőtt.ő
reformpártipolitikusvolt,országgyűlésiképviselő,zemplénmegyeküldötte,asátoral-
jaújhelyimegyeházánszolgáltkossuthtaléskazinczyvalegyütt.kazinczyvoltamegye
levéltárosa,szekérenjártbeszéphalomrólújhelyre.kossuthéslónyayGáborolyanjó
barátságbanvoltak,hogykossuthegyidőbenderegnyeykéntírtaaláacikkeit.nyilván
látogattákegymást,éskossuthtöbbszörmegfordultderegnyőn.lónyayaztánkazinczy
egyikleányátvettenőül,shoztaderegnyőre.kazinczyszámosleveletírtnekik,huszon-
hatkötetbenmegjelentlevelezésébenolvastamőket.később,miutánlónyayElemér
elvetterudolftrónörökösözvegyenmaradtleányát,abelgafőhercegnőt,Ferencjózsef
hercegirangotadottneki,magátacsaládotgrófirangraemelte.1944-ig,amígelnem
mentekafrontelől,gyakrantalálkoztamvelük.azöreggrófnő,sztáraykonteszminden
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csütörtököndélutánszertartásosanlejöttédesapámhozaparókiára,éseltöltöttottegy
órát.olyankornekemisbekellettmennem,kezetcsókolnomagrófnőnek,akinagyon
kedvesbotozóöregnénivolt,mindigmegsimogattaafejem,ésmindenfélétkérdezett.
1944húsvétjaelőttaszokásosvizitenaztmondta,kisfiam,remélem,eljössz,ésmeg-
öntözödhúsvétkorakisunokám,marikát.Errenemlehetettnemetmondani.Húsvétkor
lejöttértemanevelőnő,előállítottákanégy-ötéveskismarikát,énborzasztózavarban
voltam, elrebegtem a verset, és annak rendje-módja szerint a kölnivízzel szembelo-
csoltama kis konteszt, aki üvöltött,mint a sakál.majd összeestemszégyenemben,
mindenkieltűnt,csakazöreggrófnőmaradtottvigasztalni.

Már hatévesen olvastál, s minden arra rendelt, hogy szellemi pályára lépj.
–Persze,sokatolvastam.édesapámnakvoltvagykét-háromszázköteteskönyvtá-

ra,ottsorakoztakazErdélyiszépmívescéhkötetei,Tamásiábel-trilógiája,kóskároly,
nyírőjózsef.Petőfivelkezdtem,majdaTolditolvastamel,sperszebenedekElekmesé-
it. azokat imádtam, s a barátaimnak is felolvastam őket. s persze móriczot,
kodolányitólajulianusbarátot,kitudja,hányszor.Ezzelkapcsolatbanisvanegyemlé-
kem.Patakidiákvoltam,tizenhárom-tizennégyéves.akisdiákokmendikásokvoltak,a
nagydiákkal, aki már prédikált sátoros ünnepeken. Hejőbábára mentünk bögödi
dezsővel,akinyolcadikosgimnazistavolt,sőnekikellettprédikálniaszendreylászló
keresztapám templomában. utazunk, a nagydiák meg a kisdiák. beszélgetünk. mit
olvasol,kérdidezső.ajulianusbarátot,nemtudokbetelnivele.Tekodolányitolvasol?,
csodálkozott. kodolányi nekünk jó barátunk! kodolányi az ő falujában,
balatonfőkajáronvoltlelkész(maazáltalánosiskolaazőnevétviseli),safrontalatt,
mivelnekikvolttehenük,őkláttákelakodolányicsaládottejjel.szoroskapcsolatban
voltak.smitadisten,vagytízéveottvagyokPatakonanővéremnél,jövünkkiatemp-
lomból,aszokásosbeszélgetésatemplomelőtt,saztmondjaanővérem:dezső,hadd
mutassambenekedazöcsémet,koncsollacitPozsonyból.rámnéz,saztmondja:te
voltálakisdiákom!Tevoltálamendikás1949-ben,amikorHejőbábánprédikáltam.s
teolvastadkodolányit.nos,ezabögödielvégeztea teológiátdebrecenben, lelkész
lett.Péterjánosvoltapüspöke,akikésőbbkádárkülügyminiszterevolt,és teljesen
beálltakommunistavonalba.bögödinekvalamikonfliktusatámadtvele.FölmentPéter
jánoshozapüspökihivatalba.Összevesztek.avégénbögödiazarcábavágta:Tenem
vagyazénpüspököm!éslekentPéterjánosnakegyhatalmaspofont.Péterjánosrend-
őrkézreadta,beperelte,elítélték,megfosztottákapalástjától.

Lépjünk át ismét a határon, Sárospatakra.
–1947-benédesapámmalátszöktünkahatáronújhelynél,őotthagyottengema

HumánInternátusban,énmegbőgtemegysort.Tizenegyéveskiskölyökvoltam!de
hátezvoltaszokás,ígyneveltekagyerekbőlembert.rengetegetszökdöstünk,csapa-
tostól,szólóban,mikorhogyalakult.Hajólemlékszem,sárospatakonakkor65-70fel-
vidéki diák tanult a gimnáziumban, illetve a tanítóképzőben, Gömörtől keletig.
Huszonnyolcalkalombólsikerülthuszonhétszerúgyátszöknöm,hogynemcsíptekel.
Ez nem jelenti azt, hogy nem találkoztunk határőrrel vagy finánccal, de behunyták
mindkétszemüket.Tudták,mizajliknálunk.
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Sárospatak meghatározó volt az életedben.
–Patakcsodálatosvolt.otterősödtekfelazokazimpulzusok,amikethazulrólhoz-

tam. Ötszáz éves intézmény, amely röptette az emberek ezreit a világba, nemcsak
magyarországra,deszószerintanagyvilágmindenszegletébe.kisdiákvoltam,amikor
kiszakadtamonnan,azötödik–hetedikosztálytvégeztemott(azötödiketkétszer,egy-
szerszlovákul,amineksemmiértelmesemvolt).kitűnőtanulóvoltam.kiválóangolta-
nárunkvolt,dévayjenő,akibelénkpréselteazangolt.olyankiejtésttrenírozottbelénk,
hogynégyévvelkésőbb,miközbenmárnemtanultamangolt(komárombanfranciát),
azegyetemen,aholvoltfakultatívangolom,azangoltanárunk,születettangol,aztkér-
dezte,mikor jöttemel angliából. én?soha életembennem jártamangliában.maga
angol?dehogyis,magyarvagyok.nemlétezik!Honnanezatökéletesoxfordikiejtése?
kiválótanáraimvoltaksárospatakon.Holvanazasárospatak?EzvoltPataköröksé-
ge.amásikazene.énakkormuzsikusnakkészültem.kiválózongora-ésorgonataná-
romvolt.Tóthkaribácsiatanítóképzőtanáravolt,melleslegorgonaművész,sátjárt
hozzánkórákatadni.anyáknapján,madarakésfáknapján,egyébalkalmakkorapata-
kireformátustemplombankishangversenyeketrendeztek.aztmondjakaribácsi:na,
laci,akkor felkészítelek,egybach-prelúdiumotfogsz játszania templomihangverse-
nyen.Telivoltatemplom.karibácsibeállítottaamanuált,aregisztereket,adottegy-
kéttanácsot,észenéltem.defurulyáztam,énekeltemazénekkarban,rengetegetgya-
koroltam. s olvastam.nehéz egzaktmódonmegfogalmazni az egészet: a hagyomá-
nyok,alégkör,akörnyék,ahegyek,aszőlők,akirándulásaink,abodrog–egymese-
világ.

Sárospatak után, amikor lehetőség adódott, itthon folytattad a tanulmányaidat.
–dunaszerdahelyrekerültem,mertegyedülottvoltteljesenkiépítettmagyarpolgá-

riiskola,ottsikerültannyimagyarpedagógustösszetoborozni.Elvégeztemanegyedik
polgárit,smertégetőhiányvoltmagyarpedagógusokból,jelentkeztemapozsonyitaní-
tóképzőbe.Elvégeztékazösszesorvosivizsgálatot, jól látok, jólhallok,nembicegek,
nemvagyokbandzsa satöbbi. alkalmas. jött a válasz: nemvehetnek fel (édesapám
ugye,papvolt),dea jelentkezésemettovábbítjákakomáromimagyartannyelvűgim-
náziumba.IttTurczellajostanárúrnakköszönhetőenfölvettek.azigazgatókézbevette
a jelentkezési lapomat, s közölte, ez a gyerek ideológiai ellenség, nem vesszük fel.
klerikalizmusával megfertőzi a többieket. Erre Turczel: de hát ez kitűnő tanuló,
sárospatakonjártiskolába,kitűnőenvégzettdunaszerdahelyen.Hiszenezegykincs,
igazgatóelvtárs!dehátpapgyerek!naés?Hátnem tudod, igazgatóelvtárs,hogya
magyarreformátuspapokmindiganépfiaivoltak,ésmindiganépszeretetérenevel-
tékőket?nadeaklerikálisszellem,replikázottazigazgató.deigazgatóelvtárs–így
Turczel–,bízol-eteamiszocialistaiskolánknevelőhatásában?Persze,hogybízok.na
hát,akkorfelvesszük,smajdmiátneveljük!Fölvettek.nemcsakengem,vagyhétpap-
gyereket; az én példámra hivatkozva jött Erdélyi Géza, borza dani, nagy Erzsike, a
czókolytanárúrkésőbbifelesége,megmások.komáromérdekesiskolavolt,ataná-
rokolyanok,amilyenek,kiválóak,gyengébbek,orvosok,mérnököktanítottak,devoltak
jók is. Turczel lajos volt a ragyogó példa. volt két kiváló történelemtanárunk, koval
bácsimegdušek,akiarcheológusvolt,czókolytanárúrfenomenálismatekos,akimég
velemismegtudtaszerettetniamatematikát.ottmenttönkreviszontazongoratudá-
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som.anépesbőlérkezettTakácsbandivezetteatánckart.ErdélyiGéza,apüspökpél-
dáulszólóttáncolt.énmegzongoráztam,énvoltamakorrepetitor.kegyetlendologvolt,
egysémáramentminden,kottanélkül,sezazeneifavágásteljesentönkretettefőleg
abalkezem.deegészébenvévehálásvagyokkomáromnak,mertelvezetettazegye-
temig.

Ahová főleg a magyar kedvéért felvételiztél.
–szlovákulnemistudtam,demivelmagyarbóléstörténelembőlmegfeleltem,föl-

vettek.oroszbólcsakragozni tudtam,megszövegeketmondani,amitbemagoltattak
velünkkomáromban,Puskintól,lermontovtól.aztmondjaafelvételiztetőtanár:mond-
jonmégvalamitPuskinról.nemtudoktöbbet,énmagyarvagyok.magamagyar?akkor
beszéljenmagyarul,énakolozsváriegyetemenvégeztem.ruszingyerekvolt.nekem
az orosz klasszikusok a kisujjamban voltak, Tolsztojt, dosztojevszkijt, csehovot,
Turgenyevet,lermontovot,mereskovszkijtolvastam.szárnyrakeltem.atanárbámult:
mifélekönyvtárvoltezakomáromi?megjegyzem,atöbbiekakkorolyanokatolvastak,
mintatávolbanegyfehérvitorla,azacéltmegedzik,csendesdon(utóbbiméghagy-
ján), vagyis szovjet irodalmat. szlovákul az öregondrušnál felvételiztem.csodálatos
ember volt. később elmesélte, hogy amikor okáliék szervezték a bandájukat, hogy
meggyőzzékamagyarországiszlovákokat,hogy„matičkaichvolá”(hívjaőketanyács-
ka), őt is beszerveztékmint nyelvészt, de hamar átlátta, mekkora gazemberség az
egész,éseztapofájábaisvágtaokálinak,akiazonnalhazaküldte.1956decemberé-
benvizsgáznomkellettnálaszlováknyelvtanból.aztmondja,menjek fela lakására.
meglepődtem. leültetett, megkínált, elkérte az indexem, beírta a vizsgát. mit szól
ehhezaszörnyűséghez,amibudapestenzajlik?,kérdezte.Tudja,mivanott?Persze,
állandóan hallgatjuk a rádiót.megbeszéltük,milyen szörnyűség, hogymagyarország
mármegintvérzik.Ezvoltavizsgám.abszolútemagyarpártivolt.

Ha nem itt és most, rosszkor és rossz helyen, akkor – említed – zenész lettél volna.
–anővéremnekvoltotthonzongorája,amitanagybátyjátólkapottajándékba,de

azt magával vitte sárospatakra, amikor áttelepült. Tehát zongora nélkül maradtam.
dunaszerdahelyenmégerőszeneiambícióimvoltak,deegyrésztnemvoltmegfelelő
tanárom,másrésztnemvoltholgyakorolnom.komárombanpedigjöttatánckar,úgy-
hogyerrőllemondtam.márcsaknosztalgiáimvoltak,egészenaddig,amígafiamhét-
évesnem lett, s1967-benvettemegypianínót.vettemkottákat, főlegbachot,mert
bachamindenem,éselkezdtemújragyakorolni.szereztemegykiválózongoratanár-
nőt,akifélévigfoglalkozottvelem,savégénmáraztkérdezgette,mikorakarokfellép-
ninyilvánosan.nevettemrajta.köszönöm,deéncsakamagamgyönyörűségéreaka-
rokmuzsikálni.aztánabbahagytamezt is;az Irodalmiszemlétszerkesztettem,sott
aztánvoltfeladatombőven.

1959-ben szereztél magyar–szlovák szakos bölcsészdiplomát. Utána egy gömöri
„kitérő” következett.

– nyáron nőül vettem a nógrádi Perséről szerelmem, nagy katicát, s miután őt
Feledrehelyezték,mentemutána.akkormégezvoltaszokás.Engemnemhelyeztek
elsehova,dearimaszombatijárásitanfelügyelő–legyenáldottazemléke–elfogadott

150 kövesdi károly
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
II.

 é
vf

ol
ya

m
  

2
0

1
1

/2
, 

S
om

or
ja



engem,ésbeküldöttcsontosigazgatóúrhozarimaszombatiiskolába,akiösszekapart
nekem annyi órát,minden szinten – negyedik elemitől az esti gimnáziumig –, hogy
megkaphattamahatalmas,920koronásfizetésemet.Feledenlaktunkegykúriában,
Póloséknál,aszínészPólosárpiszüleinél,onnanjártamberimaszombatba.ahadse-
reghuszonkéthónapjautánkétévigtanítottunkkaticávalHarkácson.aközségnekpár
évedíszpolgáralettem.Persze,ottismegkeserítettékazéletünketigazgatók(szlovák
igazgatók,sajnos),akiknekvalamilyenokbólnemtetszettem, talán féltették tőlema
pozíciójukat.Pedighátnemvoltmitfélteniük,nemtörtemkarrierre,snemistörhettem
volna,nemvoltampárttag,édesapámokántudtam,hogyabbanarendszerbenesély-
telenvagyokilyesmire.megnemisérdekelt,nemakartamsohavezetni,dolgozniakar-
tamtisztességesen.

Hogyan lettél kritikus?
–mindigvoltakbennemszépíróiambíciók,de…mégegyetemihallgatókoromban

kezdtemversetírni,derájöttem,hogynemvagyokszinkronbanakorral,idővel,aprob-
lémákkal.azavilág,amibenéltem,nemazénvilágomvolt.aztánbelegondoltam:édes
istenem,hátén rosszkáder vagyok!bármikorbelémköthetnek:ahá,apiszkososz-
tályellenség!apiszok ideológiaidiverzáns! Ilyeneket ír.Erre,sajnos,néhányalkalom-
malsoriskerült.másokkal,munkás-ésparasztszármazásúpályatársaimmalellentét-
ben„karámonkívül”voltam.őkleírhatták,„nemhajlokseúj,serégiúrnak”,énnem.
viszont van az emberben egy ösztön. Elkezdtem sündörögni cselényi, Tőzsér (a
nyolcak),az Irodalmiszemlekörül.majdegyszerdoboslászlóakezembenyomegy
könyvet,szőkejóskaelsőkönyvét,azasszonyvár-t: fiú, írjál rólakritikát!Huszonkét
évesvoltam.Elolvastam,átgondoltam, jegyzeteltem,smegírtamrólaavéleményem.
dobosközölteaszemlében.sakkorkapokFábrytól(Fábrytól,azidoltól!)egylevelet,
hogyhátilyet!kiezakoncsol?Telitalálat,eztőisírhattavolna!nekibuzdultam,sírtam
néhánykritikát.Turczel isbiztatott: írjál,fiú,kritikusokravanszükség.énezt,sajnos,
komolyanvettem.akkorlettemkritikus,amikormégirodalomsemvolt.

De azért megkerested magadnak a terepet: Weöres-, Pilinszky-, Vörösmarty-elem-
zéseiddel, vagy amit Bartók zenéjéről írtál, iskolát teremtettél.

– Ezmár nem kritika volt, hanem valahol az irodalomelmélet és a zeneelmélet
határterületeitkezdtemkutatni.későbbugyanisúgytértemvisszaazenéhez(három
évigareformátusegyházpozsonyikántoraisvoltam,szívességből,merthelyettesítet-
temazamerikábakiruccantkántorasszony,ésmegintbach),hogyújraérdekelnikez-
dettazeneelmélet,apolifónia,formatan,megegyébdolgok,srájöttem,hogyazené-
nekésaköltészetnek,mivelidőbenzajlik–egyszonátatíz-tizenötperc,egyverstíz-
tizenöt perc, szemben a festészettel, szobrászattal, mert arra ránézel, és azonnal
abszorbeálod–közösazeredete.agenezisükisazonos.Ergo,kell,hogylegyenvala-
miféle rokonság, affinitás a zenemű mélystruktúrái és a nagyjából korabeli költők
műveinekamélystruktúráiközött.mertugyanabbanakorbanéltek,tehátkell,hogya
maguk eszközeivel azonos módon reagáljanak az adott korra és problémáira.
megvizsgáltam,ésrájöttem,igazamvan.beethovenforradalmárvolt.köztudott,hogy
azEroicátafranciaforradalomhatásáraírta.Petőfimegátvoltitatvaezekkelaforra-
dalmieszmékkel.Tehátbeethovennéla főtémaésamelléktémaúgyfeszülegymás-
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nak, hogy a főtéma kemény, kopogó, amelléktéma pedig lágy. a kettőt egymásnak
ereszti,akettőbirkózikegymással,holegyik,holmásikkerekedikfelül,összefonódik,
szólamokbanlent,fönt,kevereg,kavarog,segyszercsakkikristályosodikbelőleameg-
oldás.Petőfinélugyanezvan:„Teatavasztszereted,énazősztszeretem.”éstalálkoz-
nakközépen,aforrónyárban.shavégigmégyPetőfiversein,mindigeztazantinómiát
találod.ateésazénellentétét.amitbeethovennél.azegészirodalombanészenetör-
ténetbenmegtalálodezeketapárhuzamokat.Erredöbbentemrá,ésdemonstráltam
négy-ötverselemzésen,hogyPilinszkyis,bartókisegygyökerűazépítkezésmódban.
deezmáregyújirányzat,újmegközelítéseazegészproblémakörnek.mondhatnám,
zenei-líraiösszehasonlítóelemzés,amelyvalaholmárazesztétikátsúrolja,vagyabba
szántbele.

A normalizációs évek aztán végképp nem kedveztek a magadfajta gondolkodónak.
– nézd. duba, aki kétségtelenül a szlovákiai magyar próza legnagyobb alakja,

ötvennyolctájánkezdettkibontakozni,deazigazánnagyműveit1966–67tájánkezd-
teírni.sosemfelejtem,amikoraszemlébebehoztaazelsőigazánnagynovelláját.azt
hiszem,ezvoltasántanyúl.akkorkezdett tulajdonképpenkibontakozniaszlovákiai
magyarirodalom.akkormárlehetettvolnavalamitcsinálni,deugye,jötthatvannyolcs
annakkövetkezményei.ottvergődtünkaszemlében.szegényGyulamintfőszerkesztő
közölte a Petrőci, a szabóbéla hülyeségeit, lovicseknek a felkelési rémálmát, ahol
valamifelvidékimagyarpartizánnődolgozottaszovjetejtőernyősöknekfent,aszlovák
hegyekben.megrendítő volt, soha el nem felejtem. Gyula ezt nekemmármeg sem
mutatta.Tudta,hogyottütmegaguta,haelolvasom.mentemanyomdába,kezembe
nyomtaakéziratot,énbetettematáskábaatöbbiközé.komáromfelébuszozvaolvas-
ni kezdtem. uramisten, ezt a marhaságot! Ezt nem lehet! nem adtam le lelkes
rudinak,aszedőnek,hanemvisszahoztam.másnapmondomdubának,akitértettem,
tiszteltemésszerettem,szeretekmáig:Gyula,neharagudj,éneztelolvastamabuszon,
ezegymarhaság.Erreduba:értsdmeg,közelegaszlováknemzetifelkelésévforduló-
ja,ésnekünkvalamitlekelladnunkaszemlébe.deGyula,mondom,ezzelnemlehet
kompromittálnia„szentügyet”,aszlováknemzetifelkelést,alapról,rólunk,aziroda-
lomrólnemisszólva!Hoznikell,éskész.Elküldte,megjelent.naerreaztmondtam,én
ehheztovábbnemasszisztálok.megyek.

Ekkor léptél ki az Irodalmi Szemléből?
–akkorkezdtemaszabadúszást.visszakanyarodva:1974-benbejöttGyurcsóPista

aszemlébe(őmárakkorkivoltnyírva,acsemadokbandolgozott),azzalazajánlattal,
hogyacsemadokországosvetélkedőtszervezaszlovákiaimagyarirodalomról.volna-
ekedvemösszeállítaniegytetszőlegeskérdéssort?acsemadokmegfizeti.Igentmond-
tam, s elkezdtem újraolvasni az egész csehszlovákiaimagyar irodalmat. akkor döb-
bentemrá,hogyezmáregyeleven,élőirodalom.Ittmármegvannakakorresponden-
ciákazegyeskomponensekközött,ittmáramúltelőrevetítvalamitajövőnek,ajövő
visszaüzenamúltnak,aprózábanmegvannakazívekésígytovább.Ezazirodalommár
élőszervezet.aztmondtam,eljöttazidejemegírniaszlovákiaimagyarirodalomtörté-
netét.mitadisten,jönGörömbeiandrisadebreceniegyetemről,vendégeapozsonyi
egyetemnek,megkeres,beülünkakrymbe,sközli:azértvagyokitt,hogymegírjama
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szlovákiaimagyarirodalomtörténetét.bandi,ezfantasztikus,mondomneki,hameg-
engeded,ezkihívás,mertén ispárhónapjahatároztamel,hogymegírom.legalább
leszkétirodalomtörténet.őiselkezdte,éniselkezdtemírni.

Ebből született az Ívek és pályák?
–Ebbőljöttekazelemzések,ívekéspályák,megkét-háromhossz-éskeresztmet-

szet. s ekkor kezdtem rákészülni arra, hogy szétnézek az egészmagyar horizonton,
tehátelkezdtemfoglalkoznivajdaságiírókkal,erdélyiekkel,sőtmárnyugatiakkal,már
amihezhozzájuthattambarátaimrévén.PéldáulGömöriGyuriküldöttnekemkönyve-
ket cambridge-ből. aztán kezdtem szétnézni, hogy legyen egy olyan háttér, közeg,
amibeezeketazirodalmimozgásokatbelehelyezhetem.Eztcsináltammindaddig,míg
csakmegnemjelentekaszínenakülönbözőfedőnevűemberek,sajnos,ismerőseim,
akikrévénalaposfordulatotvettazéletem.

A dolgok logikusan vezettek ide, hiszen megvádoltak, hogy Duray Miklós szövegei a
te lektorálásoddal jutottak ki az „imperialista” Nyugatra, és téged is bevitt a „fekete
autó”.

–Egyaprósofőrrelésegynagydarab,súlyemelőalakútiszttelérkezett,ésszállított
aFebruár(récsei)útinagyépületbe,aholduraymiklóstetteivelkapcsolatban,máso-
dik letartóztatása előtt kihallgattak. orvoshoz készültem, nem voltam jól, kértem,
halasszákelaműveletet,deaztfelelték,nemlehet,mertazállamügyészsürgetiőket.
amásfél-kétóraalattegypolgáriruhásszázadossaltársalogtam.csakővoltaszobá-
ban,sállítólagegyasztalbaépítettmikrofon,amelyaszomszédhelyiségbendolgozó
magnóbaésnéhányfigyelőfülbeszállítottaszavaimat.aszázados,akijogotvégzett,és
később,látom,főtiszt–őrnagy–lett,úrimódonbántvelem,ésviszont.Halkan,nyu-
godtanbeszélgettünk,ahosszú, részletes jegyzőkönyv is,amelyetduray tárgyalásán
minttanúvallomástfelolvastak,megfeleltannak,amitmiklósvédelmébenjónaktalál-
tamelmondani.aszázadoslátszólagelhittenekem,hogynincstevőlegeskapcsolatom
durayval,settőlfogva,miutáneztfelismertem,őtmentettemésmagyaráztam.aztper-
szetudtam,hogymiklósmindentmagáravállal.Feleségemhalálosrémülettelfogadta
adohánybűztárasztópolgáriruháshadnagyot(?),énviszontvégignyugodtésössze-
szedettmaradtam.beszervezninemakartak,nemiscéloztakrá,csaktanúvallomáso-
matírattákvelemaláoldalanként,ahogyazilyenkorszokás.Elolvastam,pontosvolt,
aláírtam.aszázadoslekísértafőkapuhoz,kezetfogtunk,sátadottafrisspozsonyileve-
gőnek. bevillamosoztam a cukor utcai tüdőröntgenre, fölmentem doboshoz a
madáchba, és beszámoltam neki a történtekről. Este a feleségemmel kibuszoztunk
Tőzsérhez, s neki is elmondtam, hol ütöttem el délelőtti unalmamat. ő ebben több
tapasztalatotgyűjtöttbe,diákkorábanbe-bevittékéskihallgatták.azutolsóestibusz-
szalindultunkvolnahaza,amikorláttam,hogyanagy,füvestérségenegyférfiésegy
nőloholaduruzsolójárműfelé.szóltamasofőrnek,várjamegőket;ígyistett,sazúr,
adrágaGondviselőéppenmiklóstésfeleségét,zsuzsáttereltehozzánk;zsuzsaédes-
apja,szabóantalnagytiszteletűúrlakottaközelben.ahúszpercnyiutazásalattbeszá-
moltam neki délelőtti kalandomról, s mindent kiszórtam, ami az ő számára fontos
lehet.Párnapmúlvaletartóztatták,skövetkezettahosszúügyészihuzavona.
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Az akták szerint nacionalistának tartottak a megfigyeltetőid.
–akimagyarkéntnemzeteirodalmárólésazírásbeliségetihletővalóságrólnyíltan,

nemapártzsargonésazéppenérvényesideológiaivonalszerintbeszéltésírt,szerin-
tüknacionalistavolt.Haszlovákkéntvagyrománkéntbeszéltnyíltannemzetéről,azille-
tőtjószlovákkéntvagyjórománkéntminősítették.nemokáli,Husák,clementisvolta
nacionalista,sőtannálisrosszabb,akiaszlovákiaimagyaroklikvidálásáratörekedett,
hanemaz,akieztszóvátette.Ilyenprimitívrugókrajártazideológiakollektívelméje.
nézematartótiszteknévsorát,ésforogtőleagyomrom.Ennyi léhűtőttartottarend-
szer,smintegyetlennapalattkiderült,mindenértelemnélkül.

Hogyan zajlott le mindez?
–visszakelltérnemGyurcsóajánlatához.1984-bentehátelkezdtemolvasniaköl-

tőket.ráczolivértől:állunkasorban (1946),Gyurcsó Istvántól:köbölkúttól jötteka
katonák,csontosvilibácsinaka46-os,47-esverseitazalabakörnyékideportálások-
ról.mondom:úristen,dejóversekezek!megdénesGyurka,megbábi,ozsvald.Hiszen
ezekjólmegírtversek,éskirajzoljákazegészszlovákiaimagyartörténelmet!kezdtem
őketkigépelni,savégénösszeálltegyantológia.Haösszeállt,ésmegvannakakötő-
dések,azokabizonyoskorrespondenciákaszövegekközött,megkellírnihozzájuka
bevezetőtanulmányt,aholaversekmagyarázzáka tanulmányt,a tanulmánymagya-
rázzaaverseket,ésezegységetalkot.megcsináltam,80gépeltoldalon,ésleadtama
kiadónak.ElőttemegbeszéltemF.z.-vel,akiigazgatójavoltamadáchnak.z.zs.volta
főszerkesztő egyébként. szerződést kaptam a bevezetőre is, versválogatásra is.
kaptamegyelőleget,valamitízezerkoronát.szabadúszóvoltam,nagyszükségünkvolt
erreapénzre,kétnövekvőgyerek,feleség,megélhetés,egyebekmiatt.megszületteka
belső és külső lektori vélemények, mindenki lelkendezett, fantasztikus, csodálatos,
mindenkiajánlotta.Ültemababérjaimon,leszvégreegynagyszerűantológia,mindent
bizonyítok,ésmindenkiujjong.Eltelikpárhónap,kapokegytáviratot,menjekbeaki-
adóba.sejtettem,hogybajvan.megyekHubikPistához,őszignáltaatáviratot,kérdem:
Pista,mivan?menjbez.-hez,mondja.szegényz.feszeng,majdkiböki:F.aztmondta,
hogyabevezetőtmegkellhúznihúszflekkel,aláhúztaazokatarészeket,amiketkikell
dobni,aperiodizációnemjó,aFábry-féleperiodizációhozkellragaszkodni(tehátelső,
másodikésharmadikvirágzáshoz–pedig, tisztelet,becsületFábrynak,bebizonyítot-
tam,hogyeznemigaz).aztánFábrytkikelldobni(avádlottmegszólal-rahivatkoztam),
azonkívülazelsőkorszak,tehát1945–48nemlétezik,csakaztazirodalmatlehetkor-
szakolásnálszámításbavenni,amiakkor(instatunascendi–akeletkezéspillanatá-
ban)megjelentkönyvalakban.Tezs.,mondom,jóltudod,hogyakkornemjelenhettek
megkönyvek,deezekaszövegekakkorszülettek!Ezegykriptokorszak.zs.folytatta:
eztésazta versetkidobni, szocialista verseketkellbevonni, traktort, szövetkezetet,
téeszt,mit tudomén,mit.mondtam,neharagudj,éneztnem tudommegcsinálnia
meggyőződésemellen.Ezenazénnevemlesz,aztpedigtorzszülötthöznemadom.azt
megtettük,hogynégyszer-ötszörbementem,kurtítgattukaszöveget,újralegépelték,az
énköltségemre.belenyugodtam.kaptamújraegytáviratot,menjekbe.közölték,hogy
azegészelőszótanulmányomúgy,ahogyvan,nemmehet.Egyévighiábadolgoztam.
sekönyv,sehonorárium.akkoraztmondtamnekik:abevezetőtanulmányésaválo-
gatásegymástmagyarázzák,teháthaabevezetőnemmehet,azegészválogatásaz
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értelmétveszíti.visszakellfizetnemazelőleget.szerződésünkvanrá,ezjogtalan,sez
azegésztőlemfüggetlenültörtént!Igen,mondtaF.z.,deakkorénz.zs.-nhajtombe.
mireaztmondtam:visszafizetninemtudom,mertazapénzmárelkeltacsaládomra,
deledolgozom.adjatoklektorálandókéziratokat,sazokbérébőlfizetemvisszanektek
azelőleget.ígytörtént.

De még nincs vége a történetnek…
–Igen,mertakönyv,azénválogatásommegjelent,válogatója:F.z.ész.zs.ésírat-

takelécsandávalegyformáliselőszót.Egyébkéntígyjártamaduba-válogatásommal
is.velemazégvilágonmindenkikitolt,énilyenbalekvoltam.

S így lettél az, aminek sosem készültél: helytörténész.
–danášőrnagyelrendelteamegfigyeltetésemet,éseztermészetesennemmaradt

annyiban. leadta a drótot a szlovák pártközpont illetékesének, Pezlár elvtársnak,
Pezlárpedigkiadtaazukáztsárkánynak,amadáchkiadóakkoriigazgatójánakmegaz
embereinek.leállítottákafolyamatbanlevőkönyvemet,anemzedékemútjainmintegy
hatszázoldalasanyagát.amikordubánakleadtamakéziratot,aztmondta,ezleszaz
1984-esesztendőnagykönyve.Exkluzívborítóttervezteknekiaportrémmal,lektorál-
tákbentéskint,fantasztikuslektorivéleményekvoltak,Turczelnémethlászlóvalés
IllyésGyulávalpéldálózott.megintcsakjöttatávirat,éstízhónapicirkuszutánkimond-
tákavégsőítéletet,hogynemjöhetakönyv.dubamintfőszerkesztőmégaztajánlot-
ta,próbálkozzamráczolivérnél.Elvittemráczhozakönyvem.lacikám,ezóriási,lel-
kendezett,megcsinálom,nefélj!megyekaTátrábagyógykezelésre,viszemmagammal,
kéthétalattelolvasom,ésküldöm.mayerjuditbehívott,isméttávirattal,laci,jöjjönbe.
aztmondja:laci,nemtudom,hogyezagazembermitakarmégelérni,hiszenmármin-
dentmegkapott!miért, juditka,mi történt? jöjjönbe,megmutatom,mit írtmagáról.
megmutatta.kiderült,hogysárkánymegtudta,akéziratomráczhozkerült,akifentvan
a Tátrában. bevágtamagát a szolgálati kocsiba, felrohantráczhoz, és közölte vele:
ráczelvtárs,pártunkéskormányunkaztkövetelitőled,hogyeztakéziratotvágdel.és
ráczmegtette.csakegypéldátmondok.Weöressándorkapcsánértekeztemamagyar
nyelvritmikailehetőségeiről.Weöreslefordítottegybonyolultritmikájúszanszkritszö-
veget,samikororbánottóIndiábanvolt,éselolvastaamagyarulnemtudóhinduknak
Weöres fordítását, azok elájulva kérdezték, hogyan lehetséges ez? s ezt kifejtem
Weöresselkapcsolatban.Errerácz:mindennyelvnekmegvannakakifejezőeszközei,
shaezekaritmikailehetőségeknincsenek,vannakmások.Ergo:rossznyomonjárok,
nacionalistavagyok.éscsupailyen,nyolcoldalonkeresztül.

Az Ütemezőt szintén igyekeztek elvágni.
–Egyszerazújszószerkesztőségébevittemvalamirecenziót,sbodnárGyulának

elárultam,hogyvanegyrégitervem:írokegyrendhagyómagyarverstant.verstannalaz
emberekegy-kétórábantalálkoznakaziskolában,aztsemtudják,eszik-evagyisszák.
énmegelégsokatfoglalkoztamadolognakaművelődéstörténeti,mitológiai,zeneiés
egyébvonatkozásaival,sgondoltam,vonzóbbáteszemazegészet.bodnárfellelkesült,
mostindulegygyermekrovatavasárnapban,csináljammegoda.legyennekiktarta-
lék,éniselakadhatok,megírtamhátvagynyolc-tízrészt,kisesszét,szemléltetőverset.
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bevittem, rövidbevezetővelellátva.Gyula telefonált,hogyelfogadtattaaszerkesztőbi-
zottsággal,mindenkiörül,megterveztéka fejlécet.megjelenikavasárnapbanazelső
beharangozó,kétnapmúlvaszólatelefon,menjekbe.kérdem,miért?csakmenjekbe.
mivan,Gyula,kérdem.bajvan.afőszerkesztőazegészetleállította.őksemértik,min-
denkifogjaafejét,derabayaztmondta,visszaazegész.akkorénbemegyekafőszer-
kesztőhöz,smegkérdem.megyekatitkárnőhöz,mondom,kivagyok,őleültet,bemegy
afőszerkesztőhöz,majdjönki,csorogakönnye.koncsolelvtárs,főszerkesztőelvtársazt
üzeni,hogynemfogadhatjaönt.miért?aztnemmondta.rabayténnemisismertem,
életembennemláttam.Ezmáradanášelvtársművevolt.deezcsakatörténeteleje.
leállítottakmindenkéziratot,amiakülönbözőszerkesztőségekbenvolt.közbenazÜte-
mezőbőlmármegcsináltamvagytízkisesszét,változatokategytémára.nemhagytam
annyiban.azújszóbólkirúgták,elviszemanőbe.Örültek,kéthétmúlvaközölték,hogy
eznemnekikvaló.ElvittemTóthElemérnekaTábortűzbe.miértnemrögtönnekünkhoz-
tad?Eztazistenisnekünkteremtette!kéthétmúlvamegyek:Testvér,sajnos,szósem
lehetróla,aztmondjaafőszerkesztőnő,adjamvisszaazegészet.Fogtamazegészanya-
got, már más lehetőségem nincs, viszem a szemlébe, varga Erzsinek. Elindulok az
ymcá-tólgyalogamihály-kapualá,amicirkahúszperc.bemegyekErzsihez,mondom,
ittvanezazanyag,sajnálnám,haelveszne,sokatdolgoztamvele.Igaz,nemszépiroda-
lom,csakrészben,inkábbművelődéstörténet,háthaérdekelnéaszemlét.sebbőlnem-
sokárakönyvleszreményeimszerint.azegészverstantszeretnémfeldolgozni,aríme-
ket,formákat,mindent.aztmondja,jó.őklasszika-filológusvolt,konyítottadologhoz.Ez
valamikorszeptemberbenvolt,miközbennekemsemmijövedelmem.alányoméppen
kivándorlóban jugoszláviába, a fiam nősülőfélben, feleségem sírt, az ő fizetéséből
éltünk.nézemaszemlét,októberbennemjött,novemberbennemjött.nemszoktam
követelőzni,én isvoltamlapszerkesztő, tudom,hányszempontvan,valamiközbejött.
közeledett a karácsony, bementem Erzsikéhez. megmondtam kerek-perec: ha a de-
cemberiszámbannemjelenikmegazanyag,nemtudokafeleségemnekésagyerme-
keimnekkarácsonyiajándékotsemvenni.Tízhónapjasemmiirodalmijövedelmemnin-
csen,szabadúszóvagyok,éssemmim.aztmondjaErzsi:megpróbálom.deazttudnod
kell,hogyamikor idehoztadTóthElemértőlazanyagot,amígazőszerkesztőségükből
ideértél,márjöttatelefon:koncsolelindultTóthElemértőlazIrodalmiszemlébehozzád,
vargaelvtársnő.vigyázz,mertkoncsolésazanyagveszélyes!végül,Tőzsérnekköszön-
hetően, aki leteremtette sárkányt, megjelent. közeledett a rendszerváltás, s annus
jóskabarátom,aTiszatájkésőbbifőszerkesztőjeéppenamórakönyvkiadószegedifiók-
jánakfőszerkesztőjelett.leveletkaptamtőle,páréveolvastaaszemlébenaverstani
sorozatot,nagyszerűdolog,azonnalvigyemelneki.visszaírtam,jóska,nagyonkedves
vagy, denincsbefejezve, nem tudomvinni. azótahelytörténész lettem. jöna válasz:
laci, azonnal hozd! visszaírtam: jóska, ez bonyolult dolog, nem tudom összecsapni.
addigrágtaafülem,mígfélretettemmindent,ésnekiültem.jöttarendszerváltás,89
decembere,Tőkéskirobbantjaaromániaiforradalmat,énmegíromaleszboszipolgár-
háborút, a világtörténelemelső ismert polgárháborúját (nemességkontrapolgárság),
ennek szociológiai gyökereivel, lecsapódásával a költészetben, amikor a homéroszi
mondakörmegyafrancba,ésmegszületikalíra.íromaleszboszimegazalkaioszistró-
fátésannaktörténelmihátterét,ottmegdúlapolgárháború,Tőkéssel,ceausescuvére
ottfolyikalaktanyaudvarán,állandóanbevankapcsolvaatévé,permanensingajárat-
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banvagyokazíróasztalmegatévéközött.Egyőrületvolt.ígyisdedikáltamlászlónaka
könyvet.Tőkésselfőgondnokkorombanjöttemössze,nagyonjóbarátoklettünk,együtt
csináltuk,háromévigépítgettükeztazegészegyetemesmagyarreformátusegyházat.

Így utólag evidensnek tűnik, hogy nem véletlenül üldözött a hatalom. De végül is
megcsináltad a könyvet.

–úgycsináltammegazegészet,hogyakiszedett,meglevőszövegrésztkorrigáltam,
kiegészítettem,bővítettem,megírtamabevezetőtanulmányt,éselküldtemjóskának.
később megtudtam csűrös miklóstól, hogy például bozay attila a budapesti
zeneművészetiFőiskolánazénÜtemezőmbőltanította,stanítjákmindmáigaverstant,
verslábakat.aszínművészetiFőiskolánebbőltanítjákaprozódiát.nemrégkeszthelyen
voltelőadásomaberzsenyiTársaságbanafelvidékiirodalomról,sottmondtáktöbben
is,hogyezazegyetlenhasználhatómagyarverstan.dejönnekalevelek:önírtaazÜte-
mezőt?Egyikfiamgimista,másikegyetemista,mindkettenebbőltanulnak.

Érzel valamiféle elégtételt az ilyen visszajelzések hatására?
–mitmondjak?azemberörülneki.ugráljakaplafonig?sajnálom,hogytorzóban

maradt,szerettemvolnamegcsinálniarímeket,megamagyarversformákatis.

Mikor betelt minden, bezárult minden ajtó, mi következett?
–dubaGyula,amadáchakkorifőszerkesztőjebehívott,ésközölte,hogybefelleg-

zett.akkorösszeomlottam.addigmegvoltareménységem,hogyvalamimégiscsaklesz
belőle,kétharmada,fele,akármennyimegjelenik,ésleszvalamihonorárium.attólfél-
tem, hogymajd ezt az előleget is vissza kell fizetnem. szédelegtem vagy két hétig,
aztánarragondoltam,hogymégelégfiatalvagyok(ötvensemvoltam),vanmégben-
nemelégerő,nyakambaveszemavilágot,demárnemszlovákközegbemegyek,mint
annak idejénnyomdászkoromban.magyar íróvagyok,a fenébe is!Eszembe jutotta
csallóköz, az ottani barátaim, bereck jóska, szigeti laci, barak laci meg mások.
nyilvánvaló,hogyideológiaikötődésűmunkáranemvállalkozhatom,devalamifizikai
feladatcsakvárottrám.lehetekkocsikísérő,betonkeverő,segédmunkás,bármi.nem
félekamunkától. Elmentemszerdahelyre,szigetilaci lakására,aholegyütttaláltam
szigetit,berecket,barakot,sottvoltFilepTamásis,akikésőbbegykismonográfiátis
írtrólam.minthaajóistenrendeltevolnaodaazegésztársaságot.Elrebegtemnekik,
miről van szó, hogy kinyírtak, nincs állásom, jövedelmem, valami kellene. bereck
jóskának jutott eszébe, hogy három napja találkozott a dióspatonyi tanácselnökkel,
lelkesvincével,akijóbarát,újságotiscsináltvelük,sőemlítette,hogyfalusikönyvtá-
rosravolnaszüksége.Igaz,magyar–szlovákszakosfilológusvagyok,csakmegfelelek
egyfalusikönyvtárban.baraklacibeültetettakocsijába,Patonyhatkilométerrevan,
kivitt. lelkes vincét nem ismertem, csak a keresztanyját, keresztapját, velük jártam
szerdahelyen iskolába.Ezperszekésőbbderültki.nagyörömmel fogadott, tudta,ki
vagyok.jártnekiazIrodalmiszemle,Tiszatáj,nagyvilág,kortárs,életésIrodalom,min-
dentolvasott,nekimindenkoncsol-könyvmegvan,elisolvasta.mostmárnemenge-
demelmagát,mondta.keressemegafalumúltját,ésmimegvédjük.nekünkhatal-
munkvanahhoz,hogymegvédjük.valószínűlegőkmondtákmegdanášnak–egyszer
majdrákérdezek,ígyvolt-e–,hogyleálltamaduraytámogatásával.ígykerültemoda.
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S így lett az egészből egy alapozó helytörténeti könyvsorozat.
–azlett,hogynemcsakPatonymúltjátdokumentáltampárkönyvben,hanemkike-

rekedettbelőleacsallóközikiskönyvtár,amelynekeddigharminckilenckötete jelent
meg,stovábbiháromkötetvárkiadásra;haamagasminisztériummegadjaatámo-
gatástakalligramkiadónak,akkordecembervégéig42köteteleszkészen.azérde-
kességaz,hogyamitPatonyrólelőszörírtam,azótakétszer-háromszorátfutottam,és
újabbismereteimaztmondják,hogymindösszeegyaprótévedésemvoltbenne.Ezazt
jelenti,hogynagyjábóltisztánlátomPatonytörténetét.Perszerengetegdolgotkellene
méghozzáírnom,ha istenéltet,ezeketmégkiegészítem, találtamugyanismégvagy
tizenöt-húszoklevelet,főlegtulajdonváltásokat.érdekes,sajátosvilágezacsallóközi.
Ha jól emlékszem, csak a dióspatonyi határban vagy százhúsz dűlőnevet találtam
1836-ból,amikoraPálffybirtokosokegynagyfelméréstvégeztek.nyolcvanszázalékuk
avizekhezkötődik. Ilyenek:lapsár(lápsár),kígyóstóhátmeghasonlók.nagyonkicsi
településekvoltakezek.

Ahány zsombék, annyi falu.
–Persze,tóhátakon,vízpartokon,párvályogház,hat-nyolcfalunakegykistemplo-

ma,shakiöntöttekavizek,csónakokonjártak.IsmeremamáriaTerézia-félekilenckér-
dőpontraadottválaszokat,mindenüttazáll:hátigen,teremvalami,haadunakinem
önt. nézem a benkepatonyi határban készült felmérést 1854-ből, ahol eskü alatt
mondjákazelöljárók,hogyadiarhani dűlőbensohanemteremsemmi,mertmindent
elöntavíz,sjönnekahajósokakis-dunán(akkormégazvoltafőág),mindigottköt-
nekki,ésamikukoricamegkrumpliterem,aztmind-mindletörik,kiássák,megsütik.
csupapanasz.Felkapomafejem:micsoda?diarhanidűlő?utánagondolok:hiszenez
egygörögszó!diarrhoea!azpedighasmenéstjelent.nézemagörögszótáram,hátper-
sze,hasmenésmegáradás.árvíz,kitörés.ahasmenésúgytörkiazemberfenekéből,
mintadunábólavíz.Hátottszakítottmindigaduna,errőlkaptaadűlőanevét.anevet
egy tudós földmérő adta nyilvánvalóan. Ez egyfelől gyötrelem volt, mert mi közöm
nekemahelytörténethez?megdióspatonyhoz,megacsallóközhöz?Hányszorkérdez-
téktőlem,hogymiértnemazénvidékemetkutatom?Háttehetekénarról,hogyasor-
somidevetett?azúrebbealébevertebeleazorromat.ugyanakkorrendkívülérdekes,
mertolyanmélyenbelelátokennekarégiónakazéletébe,hogyelképesztő.ésméghat-
nyolckötetittvanafejembenésafiókjaimban.nembeszélvearról,hogymegismertem
aszigetközt, amátyusföldet. aszigetköz és acsallóköz egyébként hajdanegy volt;
kisebbésnagyobbsziget,melyekhatáraisosemvoltakszigorúanmeghúzva,merta
dunamindigújágakattörtmagának.

Rengeteg szépirodalmat fordítottál, részben vonzalomból, részben a megélhetés
kényszerétől ösztökélve.

–amikor Pozsonyba kerültünk,mármegvoltmindkét gyermekünk.Ha jól emlék-
szem,ezerkétszáznegyvenkoronavoltakezdőfizetésemaTatrankiadónálmintfele-
lősszerkesztőnek.Feleségemnemdolgozott,akislányunkpicivolt,afiamhároméves,
nyakunkon egy csomó kölcsön. kölcsönlakásban laktunk csizmár miklóséknál.
Fizettük a lakbért, emellett szövetkezeti lakásra kellett gyűjtenünk. kuporgattunk.
Elképesztő anyagi helyzetben voltunk, csodálom, hogy nemőrültembele. akármikor
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hazamentem a munkából, feleségem sírva fogadott, a szó szoros értelmében egy
vasunksincs,nemtudkenyeretsemvenni.mentemTurczeltanárúrhoz,akiaszom-
széd házban lakott. Tanár úr, négy napmúlva lesz előlegem. mennyit adjak, fiam?
kétszázkoronát.voltegynotesze,amibemindig felírta,majd töröltea tartozásokat.
neménvoltamazegyetlen,akiismerteeztanoteszt.ígyéltünk.másmegoldásnem
volt,mintfordítani.Előszörromankaliskýtfordítottam(obžalovaný,vstaňte!–vádlott,
álljonfel!).Ezazértvoltjó,merttudtam,hogyhamondjukfélévigfordítok,ésmegcsi-
nálomakönyvet,akkoracélbanvármondjuktízezerkorona,amiakkorelégtisztessé-
gespénzvolt,ebbőllehetettruházkodni,kicsitfélretennialakásra.Tőzsérárpikérdez-
teaminap,valamitolvasotttőlemnyilván,hogymiértnemírtaménprózát?

Nyilván nem maradt rá idő.
–írokegyregénytkétévig,sacsaládoméhenhal,velemegyütt.éshamegírtam,

mégnembiztos,hogymegjelenik,haigen,egy-másfélévigvárnikellett,mígakiadói
bürokratikus,szovjetrendszerűprocedúránátmegy.Három-négyév,mígegykötetmeg-
jelenik.Eztnem lehetettazadotthelyzetbenmegcsinálni,kétgyerekkelésegynem
keresőfeleséggel.Hát fordítottam,ésnéhaélveztemis.nezvalbájostörténeteitpél-
dául(věci,květiny,zvířátkaalidéproděti),amiolyan,mintkosztolányinakaképtelen
természetrajza.megyekegyszerPatakraanővéremhez,akimindigkisiskolásokattaní-
tott, s lelkendezve fogad: Te, laci, képzeld, a kis elsőseimnek az olvasókönyve a te
nezval-fordításaiddalvantele!amagyartankönyvszerkesztőknekmegtetszettekezeka
kistörténetek,éstelipötyögtettékvelükatankönyvet.

Még nyomdász korunkban mesélted, mennyire szeretted Milan Rúfus esszéit. A
költő hangja címen fordítottál és állítottál össze tőle fordításkötetet.

–rúfustnagyonszerettem.Fordítottam,válogattam,megcsináltamvagyháromszáz
oldaltazesszéiből.leadtam,máranyomdábament,amikorszólatelefon.Fónodzoli
hívott,hogyrúfusaztüzeni,keressemfel.Tudtam,hogybajvan.Pánkoncsol, jezle
(bajvan).nagyonmagashelyrőltelefonáltak,hogyezekésezekazesszéknemmehet-
nek.rúfuslegszebbesszéit,amelyekkedvéértcsináltamazegészkötetet,anagypro-
vizóriumot, meg nem is tudom melyeket, mind kiszórták. El sem árulom, ki hívott,
mondta.Pezlár?Husák?kitudja?amaradékmegjelent,dealegszebbekkimaradtak.
anagyprovizóriummegjelentazIrodalmiszemlében,1968-ban,aromboidután.már
akkorbajvoltvele,mertlefordítottam,betettemaszemlébe,ésegyszercsakhívacen-
zor (nem emlékszem, hogy hívták, börtönben is ült valami gépkocsi-machinációért),
hogyrúfusesszéitkikelldobnialapból.Hogyhogy,kérdem.kikelldobniéskész.de
hátezabszurdum!aromboidbanmegjelenhet,nálunk,aszemlébennem?Erreazt
mondjafickó:akolléga,akileengedtearomboidban,mármegkaptaamagáét,énnem
akarokilyenbüntetést.kérdem,miabaj?Hogyazesszévégénottvanabéka,akikiisz-
szaa forrásbólavizet.Ez rólunkszól,acenzúráról.mi vagyunkabéka!aztánkibu-
nyóztam,hogymegjelenhetett,deabékátkikelletthagyni.sképzeld,mitörtént!volt
kormosPistánakegysorozata,avilágirodalomgyöngyszemei,sazegyikhezcsoórival
íratottelőszót.csoórinakannyiramegtetszettéppenezazesszé,hogyidézettbelőle.
rúfusugyanisleírjagyermekkoriélményét,amikorfönt,liptóban,ahavaséjszakában
a falubanegyszer csakmegjelenneka szarvasok. jönneka szarvasok, bea faluba.
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éhesek. jönnek a hulladékra. Felséges kép, ahogyan leírja a csodálatos állatokat,
hatalmas agancsaikkal vonulnak az éjszakai faluban, kotorásznak a hulladékban.
aztánmegjelentamegcsonkítottkötet,amitmégtovábbcsonkoltak.mivelmárkivolt
szedve,ráparancsoltakanagyszombatinyomdára,ésegyegészbekezdésmatricáit–
akkormégólomszedésvolt–megreszeltették.ígylettmajdnemolvashatatlan.

Ján Johanidesnek két kötetét fordítottad.
–őévfolyamtársamvoltazegyetemen,aztánháromévutánotthagytaazegészet,

deigenjóbarátokvoltunkvégig.nagyonszeretettbennünket,magyarokat.éshitele-
senszeretett, tehát ismerteadyt,Petőfit, józsefattilát.Egyszerbehívottakollégiumi
szobájába:bratkonsol,poďdoizby(koncsoltestvér,gyereaszobámba).bemegyek.
kit rajzoljak leneked?adyt,attilát,Petőfit?aranyt?Tökéletesportrékat rajzolt, csak
úgy, egy vonással. művészettörténetet hallgatott, zongorázott, csembalózott, rajzolt,
festett,delesemtojtaazegésziskolát,ivott,nőzött.annyiraimádtákatanárai,hogy
őkjártakutána,kávéházakbanvizsgáztatták.szegényneksosemvoltpénze.Fordítom
amásodik kötetét, a varjakat, telefonál, könyörög, siessekmár, fordítsam le, nincs
pénze.mondomneki,tejano,olyanátkozottulnehézastílusod,ezzelborzasztónehéz
megbirkóznom.márharmadszoríromát,ésneadjúristeneltalálnomahangot.jó,jó,
mondja,detalálkozzunk.Találkozunkakorzóban.megyünkkifelé,megáll:bratkonsol,
milyen felekezetű vagy? református, apám kálvinista pap volt. a nyakamba borul,
átölel,csókoljobbról,balról:Tudommár,miértszerettelekmindigisannyira!sbenyúl
azsebébe,előhúzegypicikönyvetatizenhetedikszázadelejéről.jánjohanideskálvi-
nista pap imádságait. a szépapjának a szépapjamorva kálvinista pap volt, aki ide
menekültajezsuitákelőlészak-szlovákiába,magyarországra.Ötvenhatbanhangosan
ordítottakollégiumifolyosón:bratkonsol,ezaz!magyarok,üssétekazoroszokat!Ez
voltjohanides.

Vajdasági szlovák költőket is fordítottál.
–azottaniszlovákköltőkkelakanizsaiírótáborbanismerkedtemmeg,sőszintén

szólva nem sokra tartottam őket. Hetven-nyolcvanezres kis nyelvsziget ott, lent, ki
tudja,hányszázkilométerreszlovákiától.ugyanmilyenköltőklehetnekezek?nyilván
hazafiaskolorit.Elkezdemolvasniőket,srádöbbentem,hiszenezekfantasztikusköl-
tők!Hamarösszeálltamélyföldcíműantológia.Paľobohuštól,akicsehszlovákiában
„titóistakém”voltamiattvégigjártaabörtönöket,példáulfordítottam-válogattamegy
egész kötetet. Egyébként orvos volt, szegeden kezdte az egyetemet, és Pozsonyban
fejeztebe.ótátrafüreden volt tüdőorvos, onnan vittékegyenesenlipótvárra, és gróf
Esterházyjánossalraboskodott.nemezértérdekelt,hanemvalóbanmegrendítőver-
seketírt.

Appendix
aszlovákkommunista ideológiának valószínűlegegyik legnagyobb tévedése volt,

amikor1985szeptemberébenkoncsollászlókezébőlkiverteatollat.azthitte,elhall-
gattategyizgága,veszélyesembert.Ötévvelezelőttígyvallotterről:„Elmondhatatlan,
mennyi áldással áldotta meg munkámat az úr; jöttek a könyveim és a könyveink,
Patonyról,acsallóközről,slettbelőlesokmindenegyéb,magyarságkutatás,pedagó-
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gusképzésGyőröttésacsallóközben,végülegyetemésakiskönyvtár.nemígytervez-
tékadolgot,akikmegfigyeltek,deezlettbelőle.azúrjódolgokatsúgott,smosolyog-
vaköszönömmegnekik,hogyezttették.”

Az interjút Kövesdi Károly készítette

koncsollászlófontosabbművei:

kísérletek és elemzések. Tanulmányok. Pozsony, madách, 1978.; ívek és pályák.
Tanulmányok. uo. 1981.; színmuzsika, fényvarázs. Gyermekversek. uo. 1981.;
vizesnapló. Gyermekversek. uo. 1984.; a barátság kórus 1971–1985. uo. 1986.;
nemzedékem útjain. Esszék, tanulmányok. uo. 1988.; Ütemező. uo. 1990.;
diósförgepatony I–II. uo. 1991–1993.; Törmelék. uo. 1992–1993.; kacsa, kacsa,
boszorkány vagy! csallóközi boszorkányperek. Pozsony, kalligram, 1993.; válogatott
kritikaidolgozatok.Pozsony,madách,1995;Patonyföld I.Pozsony,kalligram,1996.;
keményaföldapatonyihatárba.ágTiborralésbarsiErnővel.dunaszerdahely,lilium
aurum, 1997.; csontok. versek. dunaszerdahely, lilium aurum, 2000.; csiribik.
Gyermekversek. ab-arT, Pozsony 2000.; vallató. Interjúk, cikkek 1968–2001. uo.
2002.;acsallóközvárosaiésfalvai. I–II–III.Pozsony,kalligram,2002,2003,2005.;
Ütemező.Pozsony,madách-Posonium,2003.;Tegnapaholnapután.Pozsony,madách-
Posonium, 2006.; csallóközimerülések. Tanulmányok, esszék a régiómúltjáról I–II.
Pozsony,madách-Posonium,2007–2008.

Főbbdíjai,kitüntetései:

madách Imre-díj (1979, 1991); Fábry zoltán-díj (1993); bethlenGábor-díj (1994); a
magyar köztársasági érdemrend lovagkeresztje (2001); a szlovák köztársaság
Ezüstplakettje (2002); Posonium Irodalmi díj Fődíja (2004); Pro Probitate – a
Helytállásértdíj(2005);Posoniumdíjéletműdíja(2006);józsefattila-díj(2008);Tőkés
lászló-díj(2009)
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a18.ésa19.századfordulójánbekövetkezettváltozásokakulturális,azirodalmiésa
művészetiéletterületénazutóbbiévtizedekbenújraafigyelemelőterébekerültek,s
különféleszempontúkutatásoktárgyátképezik.újkutatásiaspektusokjelentekmeg
azirodalomtörténet,deafilozófiatörténetterületénis,sezutóbbiesetébenelsősorban
anémetklasszikusidealizmuskeletkezéséneklehetségesokairólvanszó.

a Tudósok a megismerés színterein címmel aTessediksámuelEgyetemszarvasi
pedagógiakarán2011áprilisábanmegrendezettkonferenciaaromantikaegyaspek-
tusára fókuszált, mégpedig a romantikus tudományfelfogás és a tudóssztereotípiák
kérdésérea18.ésa19.században.

akonferenciamáranegyedikasorbanahasonló jellegűrendezvényekközül,az
előzőekazirodalom,aművészetekésatudományokintézményrendszereinektémájá-
val,agöttingeniegyetemszerepévelfoglalkoztak.Eháromkonferenciaanyagábólkét
kötetmárnapvilágotlátottA romantika terei (Az irodalom, a művészetek és a tudomá-
nyok intézményei a romantika korában. Budapest, Gondolat, 2009) és aGöttingen
dimenziói (A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában. Budapest,
Gondolat, 2010) címmel.

mindkétkötetösszeállítójaGurkadezső,akiakonferenciasorozatéletrehívója is
egyben. a romantika tereiben a szerzők a kora romantika intézményrendszerének
kialakulásánésalakulásánkeresztülvizsgáljákazegyestudományterületekkölcsön-
hatását, interdiszciplinaritását,mégpedigfilozófiai, irodalmi,nyelvészeti,természettu-
dományi,képzőművészeti,sőtkertművészetivonatkozásokban.

Gurkaszavaiszerintisamagyartudományostérbenmindeddigszokatlan,nemtel-
jesen elfogadott és ritka kezdeményezésről van szó, amely azonban éppen a sokat
támadotttudományköziségnekköszönhetőenlehetőségetnyújtatudományosgondol-
kodásnak túllépni saját határain, átlépni árnyékát, és új szempontok (tudományos
eredmények)figyelembevételévelösszefüggéseibenlátniésláttatniazegyeskorokés
korszakokeszményeit.

azintézménytörténetiésakonstellációkutatásmagyarművelőieltérőtárgyúkuta-
tási eredményeinek kölcsönös felhasználása képezi a konferenciasorozatot előhívó
alapgondolattárgyát.sezzelegyütt–mivelaromantikakoránakkutatásárólvanszó

bolEmanT lIlla

Interdiszciplináriskonferenciaaromantikus
tudományfelfogásról
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– természetesen figyelembeveszika romantikakoránakkutatásábanbekövetkezett
változásokatis.

az1990-esévekbenanicholasjardinnevévelfémjelzettcambridge-itudománytör-
ténetiiskolaaváltozásoklényegétamegismerésszíntereinek(scenesofinquiry)fogal-
mábanösszegezte.acambridge-ivonaltólelkülönülőmegközelítésekakoraromanti-
kárólkialakultképetátalakítják,mintahogyteszieztpéldáulTheodoreziolkowski;aző
koncepciójaképezteakonferenciaésakötetalapjátis.

visszatérveazideiévkonferenciájára,amelynektémájaaromantikustudományok
éstudós-sztereotípiákfogalmavolt,háromtémakörtjártakkörülazelőadók.azelsőa
romantikustudományokfogalmánakfilozófiatörténetiháttere,amásodikaromantika
korának tudósai, a harmadik pedig a romantikus tudós alakja az irodalomban és a
művészetekben.

asortbékés vEra tanulmányánakbemutatásávalérdemeskezdeni,amelyaroman-
tika tudáseszményéről szóltMinden tudomány a közvetlen tudás hiányából sarjadt
címmel,sfolytatvaaschelling-idézetet:„Elfogjönniazidő,amikormegszűnikatudo-
mány,shelyétaközvetlentudásfoglaljamajdel.”békésverakifejti,hogyschellingitt
arramutatrá:atudományostudáscsakisközvetettlehet,atudásútjatehátaközve-
tettenkeresztüljutelaközvetlenig.

mészáros andrás Ki lehetett filozófus az 1830-as években? címűelőadásábanegy
esettanulmányt vázolt fel, amelyen belül arra kereste a választ, hogy Petőczmihály
orvosésfilozófusbölcseletiteljesítménye–amelyremégnémetországbanisreagáltak
–miértmaradtvisszhangnélkülmagyarországon.amagyarázatotamegelőzőirodalmi
vitákban (Pirker-pör, „athenaeum miatti zajgások”) kialakult befogadásstratégiában
találtameg,amelyamagyarnyelvűségetalapvetőkritériumkéntfogadtael.

WEIss jános novalismatematikaifilozófiájáróltartottelőadásaegynovalis-fragmen-
tumbólindulki:„amatematikaigaztudomány,mertáltalunkmegkonstruáltismerete-
kettartalmaz,aszellemiöntevékenységproduktumait,mertképesarra,hogymódsze-
resenzsenializáljon.…amatematikaművészet,mertazseniáliseljárástszabályokba
foglalja,mertarratanít,hogyzseniklegyünk,mertatermészetetazésszelhelyettesí-
ti.”novalis szerinte aművészet és a tudomány romantikus eszményét teremtimeg,
amikorezeketagondolataittovábbfűzvevégülarraazeredményrejut,hogy„azegyik
tudománysemmiamásiknélkül,ésígylétrejönnekatudományokmisztifikációskísér-
letei,ésafilozófiacsodálatoslényegeminttisztánábrázoltatudományokszimmetri-
kusalap-figurájáváalakulát”.

GyEnGE zolTán schelling1810-benastuttgartiegyetementartottmagánelőadásai-
nakszövegétvizsgálvaarraamegállapításrajutott,hogyschellinggondolataiegymeg-
lepőtudományfelfogástistükröznek,mégpedigazt,hogy„alegmagasabbértelemben
vetttudomány,vagyisazatudomány,amelyetközvetlenülalélekrevezethetünkvissza
–afilozófia”.

FErEncz sándor Hegelfilozófiatörténetérőlszólóelőadásábananémetfilozófusáltal
kevésrebecsültfilozófiatörténet-írókvédelmébenfogalmaztamegmondandóját.

mEsTEr béla A „tudós” mint társadalmi szerep a 19. század magyarországi vitáiban
címűhozzászólásábanmegállapította,hogya tárgyalt korszakbanválikel egymástól
világosanafilozófiaésatudományvilága,amilehetővéteszi,hogyafilozófiaművelői
atudományt,atudósokpedigafilozófiátmintolyatítéljékmeg.azelőadáskimutatta,
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hogyahegeliánusokatudományosságkritériumánaktekintettékahegelifogalmiságot,
azonbanszembekerülnekazéppenkialakulóbanlévőszaktudományokképviselőivel.a
másikoldalonszontaghéppenminttudományellenestutasítottaelugyaneztahegeli
fogalomrendszert.akétféle–hegeliánusésantihegeliánus–tudományképazelőadás
szerintúgyválttudóssztereotípiákforrásává,hogyösszetalálkozikanyilvánosságszer-
kezeténekátalakulásával.azúj,nemtisztázottszabályrendszerűtérbenbizonytalanul
mozgótudósfigurájaleszasztereotípiákalapja,amelyekelőszörabetegségromanti-
kusmetaforáivalírjákleaztajelenséget,amelyvalójábanapolgárinyilvánosságnor-
máihozvalóalkalmazkodástömegeskulturálissokkja.

Gurka dEzső Ørsted korai munkásságának természetfilozófiai aspektusai címűelő-
adásaaztvizsgálta,hogyhogyanértékelhetőkØrstedmunkásságánaktermészetfilo-
zófiai aspektusai a romantikus tudományok fogalmának aspektusából. az előadás
amellettérvelt,hogyehatásmechanizmustamáremlített„megismerésszínterei”foga-
lommallehetnelegpontosabbanleírni.

aromantikakoránaktudósaicíműtémakörbenTanács jános Valóban univerzális-e
egy univerzálisnak hitt matematikai probléma? A párhuzamosok problémájának státu-
sza a 18–19. század fordulóján címűszövegeabolyaijános-félenemeuklideszigeo-
metriáhozvezetőPárhuzamosokProblémájánakstátusábana18.századvégénbekö-
vetkezőváltozástvizsgálta.

krász lIlla előadása (Orvosi felvilágosítás, felvilágosító orvosok a 18/19. század-
forduló Magyarországán)megállapította,hogyazorvosokfelvilágosítótevékenységük-
kel egyrészt hosszú távon átalakították a korabeli „egészségügyi piacot”,maguknak
szerezvemegazegészségügyiszolgáltatásokjelentősterületeit,másrésztazanyanyel-
venmegfogalmazott,sokműfajú(katekizmus,ritmusosversek,egylapostáblákstb.),
hosszabb-rövidebbkiadványaikterjesztéserévénmagukjelöltékkiatudástársadalmi
exkluzivitásánakvégpontját.

csorba F.lászló (Korai evolucionizmus)tanulmányaszerintakorai,ch.darwinelőt-
tievolucionizmusban„evolúción”–aszóeredetijelentésének(„kitekerés”)megfelelő-
en–amármeglévő,„preformált”csírakibontakozásátértették.aszexualitáslényegét
fölismerveapreformáltutódota18.századtólazivarsejtbehelyezték,ezértalapozta
linné növényrendszerét (1735) az ivarszervek, a virág szerkezetére. leibniz
monadológiájábanhivatkozottapreformációra,Goethepedigaz„őslevél”variációiként
értelmezte az összes növényi szervet (1798). Hasonló elképzelés nyilvánult meg
WilliamHerschelkozmosz-virágoskertleírásában(1789).avisszafordíthatatlankibon-
takozáseszméjeelőszöratörténetfilozófiábanésnyelvészetbenjelentmeg(ígybárány
Péterjelenségeslélek-ményében,1790),majdatermészettudományokbanageológi-
ában(W.smithrétegtana),csakeztkövetőenabiológiában(lamarck,darwin)ésafizi-
kában.

boTH márIa felvilágosult világjárókról szóló előadásábanmegállapítja, hogy a kor
gyakorlatikutatásaitnemzetközifelfedezőexpedíciókkalkapcsoltákössze,melyekkor-
mányokés/vagytudóstársaságokmegbízásaitteljesítették.adatgyűjtéseikegyszerre
voltakgazdasági,kereskedelmicélúakéstisztántermészettudományoskérdésfölveté-
sekettisztázók.azutazásinaplókekorgondolkodásánaksajátostükörképei.ahazai
olvasóknakmolnárjánosmagyarkönyv-ház1784-benkiadottfolyóiratánakelsőnégy
köteteadszinteteljesáttekintéstazEurópábanmegjelent útleírásokról.
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marTInás kaTalIn Adam Müller, a romantikus gazdasági iskola kiemelkedő alakja cím-
melanémetfilozófus,diplomata,újságíró,közgazdászésazállamelmélettelfoglalko-
zótudósmunkáságátfoglaltaössze.atudónevévelfémjelzettnémetromantikusköz-
gazdaságtantafőáramlat,aliberálisközgazdászokzsákutcának,értelmetlennektalál-
ták,azelőadásviszontéppenamellettérvel,hogyalenézettromantikuselméletújra-
felfedezésemegtermékenyítő lehet, az új paradigmánaka romantikusok kritikáit, az
általukfelvetettproblémákatbekellépítenieazelméletbe.

kurucz GyÖrGy (Göttingentől Keszthelyig – Asbóth János és Rumy Károly György sze-
repe a magyarországi agrárszakoktatásban)aFesteticsGyörgyáltalalapítottfelsőfokú
mezőgazdasági szakoktatási intézmény, a Georgikon oktatási rendszerét, illetve az
iskolagyakorlatigazdaságihátterétbiztosítómintagazdaságánakműködésébenrészt
vállalóökonómiaprofesszor,asbóthjánosésazegykorikésmárkievangélikuslíceumi
tanítványa,rumykárolyGyörgykeszthelyiténykedésétmutattabe.

aromantikustudósalakjaazirodalombanésaművészetekbenelnevezésűszekci-
óbanbarTHa judIT előadásaaTudósok, mágusok, kuruzslók E. T. A. Hoffmann elbeszé-
léseiben címetviselte.Témájaamagnetizmusvolt,amelyazelőadómegállapításasze-
rintközpontiszerepettöltöttbearomantikanépszerűtündérmeséibenésrémtörténe-
teiben.Hoffmannelbeszéléseibenamagnetizmustudományosésművészimagyará-
zatainakkeveredésefigyelhetőmeg.adolgozatnéhányjellegzeteshoffmannielbeszé-
léstípustmutat be, amelyekben amagnetizmusmegjelenikmint orvoslás-kuruzslás,
alkimizmus-kabbalizmus,mérnökimechanikaésvarázslótudomány.avalódiművész-
mágiaHoffmannesztétikaiteóriájaszerintannakalehetőségnekakifejezése,hogyaz
aranykortólelszakadt jelenkori világművészetébenméghiteles formábanmegeleve-
nedhetatermészetősivarázslata.

somHEGyI zolTán carlGustavcarussokoldalúságáróltartottérdekesbeszámolót,aki-
nektevékenységébenatudományéskultúramaikategóriáiszerintigentávoliterületek
művelése kapcsolódik össze: természettudomány, pszichológia, művészetelmélet és
aktívművészetitevékenység,művészet-éstudományszervezésimunka,kiterjedtleve-
lezésésútleírás.Összefogni,összefoglalni,áttekinteni,szintetizálniigyekezettmindezt,
sakülönbségekösszehasonlításarévénvalamiúj,magasabbegységeléréséretöre-
kedett.

zEmPlén Gábor látványában is gazdag előadása Goethe optikai tanulmányait tár-
gyalta,éssokérdekesadalékkalszolgáltaköltőszínelméletévelkapcsolatban.

valasTyán Tamás novalisműveiben,nyelvezetébenmutattabeatermészettudomány
ésaz irodalomszoroskapcsolatátFémfák és kristályfüvek (Krízis, episztémé, poézis
Novalis költészetében) címűelőadásában.

anégymultidiszciplináriskonferenciaalapján,amelyeknek résztvevőiközött talá-
lunk filozófust, művészettörténészt, irodalomtörténészt, természettudóst, nyelvészt,
elmondhatjuk,hogyaszervezőneksmunkatársainakköszönhetőena18–19.század
fordulójának bizonyos holisztikus képe kezd kialakulni tartalmas szakmaimunkájuk
nyomán,amelyetajövőbenisfolytatniterveznek.
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Schmidt mária: Politikailag inkorrekt. Esszék
diktatúráról és demokráciáról. Budapest, XX.
Század Intézet, 2010, 312 p.

az esszékötet schmidt mária, a Terror Háza
múzeum főigazgatója, történész és egyetemi
tanár2002és2010közöttmegjelent,váloga-
tottpublikációittartalmazza.atörténelemtudo-
mányi, történelemfilozófiai, morálfilozófiai és
aktuálpolitikai jellegű tanulmányok kavalkádja
többé-kevésbéegyközpontigondolatkörécso-
portosul:atotalitárius20.századkollektívem-
lékezetének és hagyatékának problematikája
köré.arrólasúlyoshagyatékrólvanszó,amely-
neklényegétaszerzőszerinta21.századbanis
csakpolitikailag inkorrektmódonlehetmegfo-
galmazni.

ahosszabb-rövidebbesszéknégynagyobb
egységbe,fejezetberendeződnek.

az első (Európa ébredése) túlnyomórészt
történelemtudományi és történelemfilozófiai
írásokatsorakoztatfel.aszovjetunióésakom-
munistavilágszületését,virágzásátéshanyat-
lását felölelő, sokatmondócímmelellátottnyi-
tótanulmány (A jövő végérvényesen megbu-
kott),valamintadiktatúrafojtogatóhétköznap-
jait, embertelen körülményeit és következmé-
nyeit bemutató esszé (Hétköznapi kommuniz-
mus) szépen keretbe foglalja enneka fejezet-
nekakülönbözőtörténelmieseményekre(pl.a
rákosi-rendszer kiépülésére, 1956-ra vagy a
prágaitavaszra)reflektálódarabjait.Ezekközül
alegizgalmasabb,leginkábbvitáraingerlőa30-
asévekésamásodikvilágháborúmeghatározó
diplomáciai eseményeit elemző esszé (Két
pogány közt – Münchentől Jaltáig),amelybővel-
kedikazún.politikailag inkorrekt,vagyisaha-
gyományos szemléletekkel gyökeresen ellent-
mondó nézetekben, megállapításokban. az
egyiklegmarkánsabb:„Chamberlain Mün chen -
ben egy, a nyilvánosság előtt zajló, a nagyhatal-
mak között folytatott konferencián mondott le
Közép- és Kelet-Európáról, és adott szabad
kezet Hitlernek és Mussolininak a térség felett.
Nyilvánvalóvá tette, hogy nem képes és nem is
akar beleszólni a jövőjükbe. Hat évvel később
Churchill cinikusan, suttyomban adta el a tér-

ség országait a másik diktátornak, Sztálinnak.
1938-ban Mussolini tekintélyes államférfiúnak
tűnt, Hitler sem követett el akkor még semmi
megbocsáthatatlant (!). Sztálin 1944-re már
ártatlan áldozatok millióit mészároltatta le.”
(51.p.)

Figyelemreméltómég e fejezeten belül a
kádárjánosrólésarólaelnevezettkorszakról
írott rövid elmélkedés (Mit kezdjünk vele?). a
szerzőittutalelőszörakettőstörténelmiemlé-
kezetre, amely ennek a kornak a felidézésére
és megítélésére hatványozottan jellemző:
„Kádár tehát egyrészről a kegyetlen és kímélet-
len gyilkos, másrészről a puha diktatúra kacsin-
gatós népvezére, akinek országlása alatt a szo-
cializmus ellenére is aránylag kibírhatóvá vált
az élet.”(88.p.)atanulmánymásodikfelében
nem mulaszt el szót ejteni a kádár-rendszer
hagyatékáról és továbbéléséről a rendszervál-
tás után, amely a következő fejezet („Nem
kicsit, nagyon” – A Gyurcsány-korszak)közpon-
titémájais:„A pártot és az apparátusokat ellep-
ték a karrieristák, akik számára a közérdek
nevetség tárgya volt, ami számított: az a sze-
mélyes érdek és haszon és az ennek elérésé-
hez szükséges hatalom birtoklásának vágya
volt. Ennek a késő kádári nómenklatúrának egy
része kormányozza ma, több mint másfél évti-
zeddel a rendszerváltoztatás után, Magyaror -
szágot.” (91. p.) a második fejezet zömében
aktuálpolitikaijellegűesszéibenschmidtabal-
oldalipártoklegfőbbhibájakéntéppenazelőző
rendszerrel való teljes szakítás, a hiteles
önmeghatározásésamegújuláselmulasztását
rója fel. a kádár-kor legsúlyosabb társadalmi
hagyatékaként pedig a „depolitizációs beideg-
ződést”,azállampolgárokszéleskörénekpoliti-
kaiérdektelenségétemlíti.

az Esztétika, politika, kultúra címet viselő
harmadiknagyegységlegérdekesebbdarabjá-
nakrögtönazelsőtanulmánytűnik(Az emléke-
zéspolitika esztétikája), melyben a szerző az
egykori buchenwaldi koncentrációs tábor
helyénlétesítettmúzeumbantettlátogatásáról
számolbe,majdennekkapcsántérkiatotali-
táriusmúltfelemás,személytelennétorzultkol-
lektív emlékezetére. E gondolatok jelen vilá-
gunksúlyoskritikájátishordozzák:„A látogatót
elárasztják a tárgyak és az információk, eliga-
zodását nem könnyíti meg semmi. Sorsok, sze-
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mélyes tragédiák nem fejtődnek fel kellő hang-
súllyal. A tárgy és információtéboly maga alá
gyűri az embert. Története nem domborodik ki,
tragédiája eljelentéktelenedik ebben a poszt-
kulturális, deszakralizált, elidegenített világ-
ban.”(179.p.)„Acélrudakat műanyag rózsával
csak ott állíthatnak az áldozatok tetemeit őrző
földbe, ahol meghalt a hit, ahol olyan fokú az
érzelmi sivárság, hogy már nem rendülnek meg
semmitől. Az acél egy eltárgyiasult, technika-
központú, hipermaterialista, deszakralizált világ
jelképe. A halál azonban ezek felett áll.” (187.
p.)aszerzőszerintannakamúltnakafeldolgo-
zását,amely„nem akar elmúlni, és fogva tartja
a jelent” (186.p.), különösképpennehezíti az
emlékezet és ítélet kettős mércéje is. Ennek
szomorúpéldája,hogyaszovjet„felszabadítók”
által1945és1950közöttabuchenwaldiláger-
benfogvatartottrabokéletévelfoglalkozótárla-
tot az eredeti, nácik által létesített tábortól
messze,egyaközelmúltbanemelt, jellegtelen
épületbeszáműzték.Holottaszovjetekalegyő-
zöttországnácitlanításajegyébenugyanabban
a táborban dolgoztatták és kínozták fogvatar-
tottaikat, ahol pár hónappal korábbanmég a
nácidiktatúraáldozatai szenvedtek.azefféle,
kettős mércével mérő megközelítés szerinte
leginkábbanémetértelmiségielitegyrészére
igaz, annak ellenére is, hogy az ország keleti
fele megtapasztalta és átélte a múlt század
mindkét totalitárius rémuralmát. mégis, egye-
sekszerint„minden, ami kisebb bűntény, mint
Auschwitz, a »század botránya« (Pilinszky János
szavai), jelentéktelenné válik. Hitleren kívül
minden tömeggyilkosnak akad mentő körül-
mény.”(183–184.p.)

akettősmércevissza-visszatérőmotívuma
maradakövetkezőesszéknekis.„Kettős mérce
nélküli totalitarizmusellenessége” (222. p.)
miattméltatjaaszerzőakétkiválóírót,George
orwellt(A gondolkodás bátorságáról)éskertész
Imrét(Korunk hőse),akiegészeneredetimódon
vonpárhuzamotazauschwitzbanszerzettélmé-
nyek és a kádár-korszak között. a Yes Future
címet viselő negyedik, egyben utolsó fejezet a
kettősmércealkalmazásátkizárólagakommu-
nistaszimpatizánskéntelkönyvelteurópaibalol-
dalhibájakénttüntetifel,megintcsakpolitikai-
laginkorrektüléstalánkissétúlzónfogalmazva:
„Míg a hatvan évvel ezelőtt mondott vagy írt leg-

kisebb helytelenségre sincs feloldozás, addig a
kommunista eszme szolgálatában elkövetett
legnagyobb aljasságok felett is szemérmes hall-
gatással siklik át a máskor oly kérlelhetetlen
szellemi terrorkommandó.”(297.p.)

azutolsófejezetbenvisszatérnekazaktuál-
politikaitémák:amagyarésanyugatibaloldal
egyoldalú, néha már fárasztó, torzító vagy
éppenmegmosolyogtatókritikája.azEgyszóla -
mú Európa? címűesszébenanyugatiliberaliz-
musgyökereitpéldáulérdekesmódonkizárólag
az1968-ashippimozgalmakbanvélifelfedezni;
az európai jobb és bal politikai vetélkedését
pedigmár-márajóésaGonoszheroikusküz-
delmeként tünteti fel.akötetetsólyomlászló
politikai szerepvállalásának elmarasztalása
(Civil a pályán), az új magyar szociáldemok-
ráciaprogramjánakszarkazmustsemnélkülö-
zőkivesézése(Gyorsbüfé garanciával)ésegya
baloldalt még egyszer végigostorozó, illetve a
jövő lehetőségeit latolgatóösszefoglaló jellegű
tanulmány zárja (A lét a tét). Ez utóbbi legin-
kább„inkorrekt”fejtegetése2001.szeptember
11-énekokait isazelnemzetlenítő,multikultu-
ralizmust erőltető, integrálóképességgel még-
sem rendelkező, balos nyugati „ellenkultúrá-
ban”láttatja.(298–299.p.)

schmidt mária stílusa világos és lényegre
törő. képes a kommunizmus velejét is három
egyszerű mondatban összefoglalni, röviden és
csattanósan: „Mindenki emlékszik még arra,
milyen is volt az egyenlőség és igazságosság
kora. A hiányt igazságosan szétosztották, a java-
kat megtartották maguknak. Voltak az egyenlő-
ek, ezek voltunk mi, és az egyenlőbbek, ezek vol-
tak ők, az elvtársak.” (266.p.) ahogya cím is
utal rá, a kötetben hemzsegnek a politikailag
inkorrekt, helyenként provokatív kijelentések–
ezekarrajók,hogyvitárasezáltalgondolkodás-
raiskésztetikazolvasót.Igaz,agyakranismét-
lődőpolitikaivádaskodásegyidőutánmonoton-
náválik,deazaktuálpolitikaiblokkokatszeren-
cséremeg-megszakítjákamúltbatekintővagya
múltat reflektáló elmélkedések. Ezek által a
szerzőajelenneküzen,ésjóérzékkelvonjalea
történelmitanulságokat,példáulamikorok-oko-
zatiösszefüggésbenábrázoljaalétidegenséget,
amagánytésaközösségekfelbomlásátatotali-
táriusrendszerekkiépülésével.

Kacsinecz Krisztián
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keszegh Béla (szerk.): a 2010-es parlamenti
választások a szlovákiai magyarok tükrében.
komárom, kempelen Intézet, 2011, 112 p.

a kempelen Farkas Társaság sorrendben
negyedikköteteakFTkönyveksorozatbanter-
jedelmét, küllemét és belső elrendezését
tekintve leginkább a konkrét és gyakorlati
célokatszemelőtttartóbedekkerekrehason-
lít:errevallszemléletestördeléseésoldalbe-
osztása,színesképeiésbetűi,nemkülönbena
hozzá tartozó cd,mely nemcsak a kiadvány
elektronikusváltozatát,hanemegyébhasznos
járulékos dokumentumokat és mellékleteket
tartalmaz(egyebekköztakFTelsőkétköny-
vét).Elsőránézésreésbelelapozásraisolyan
tehát,mintamanapságdivatosútmutatók:a
gyors tájékoztatást szolgálja a legfontosabb
szempontok szemléletes bemutatásával.
lehetneakárüzletibbcímeis,például:Hogyan
választottunk?

akönyvefentemlítettjellemzőitmegtart-
va ugyanakkor tanulmánykötet, hiszen társa-
dalomtudományi jellegű elemzéseket ad
közre,mindennel,amiazilyendolgozatoknak
formaiésszakmaikövetelménye:fejezetekés
alfejezetek,grafikononéstáblázatok,hivatko-
zásokaforrásokrastb.vagyisacímadástelje-
senhelyénvaló.

a többszerzős munka hat dolgozatot tar-
talmaz,barazoltánét,keszeghbéláét,kollai
Istvánét,ravaszábelét,TokárGézapedigket-
tőt jegyezközülük.Tárgya,mintezcímébőlis
kiderül, a legutóbbi szlovákiai parlamenti
választások szlovákiai magyar szempontú
rekonstrukciójaatényekismeretében;akönyv
nem sokkal e választások első évfordulója
(június12.)előttjelentmeg.behatóbblapoz-
gatása végül csak arra az olvasói kérdésre
nemadválaszt,pontosankinek,milyenréteg-
nekkészült,smivelabennefoglaltakjórészt
ismert tények, legfeljebb ezek árnyalása,
kiegészítése, összefoglalása, összefüggések-
behozásaésértelmezéseaz, amivel a kiad-
vány szolgál. ami természetesen nem kevés,
pontosabban:eza fajtaelemzés teljességgel
megfelelaszakszerűismeretterjesztéselvárá-
sainak, kevésbéa tudományos-szakmai (szo-
ciológiai, politológiai) igénynek. Ez utóbbinak
azegyesdolgozatok–úgyszinténlátványosan

– nemminden esetben képesek megfelelni,
detalánnemisezvoltacéljuk.abevezetőben
említettcélokegyikemindenesetremegelőle-
gezieztatapasztalatot:„akötetbenakutatók
fiatalabbkorosztályakapottteret,hogybemu-
tassaazösszegyűjtöttinformációkatéskonk-
lúziókat vonjon le. a kempelen Farkas
Társaságtudatosanafiatalabbgenerációlátó-
szögénkeresztülpróbáljaelemezniazesemé-
nyeket.”mindezteljesülis:sorkerülazössze-
gyűjtöttinformációkbemutatásáraésakonk-
lúziók levonására is, más egyebet azonban
hiábavárnánk.Tudjuk,afiatalságönmagában
nemerény,dehaenneklátószögeisreflektá-
latlanmarad,akkorszerintemaszerzőkélet-
korátszóbahozniisfölöslegesadalék,hiszen
mentségként sem szolgálhat. Persze, nem is
annyiraazifjabbkorosztálylátószögehiányzik,
mintazönállóvéleményalkotás,amegalapo-
zottérvelés,aforrásokgazdaságoskihaszná-
lása,akutatóiszempontokbemutatása,nem-
különbenaválasztottnyelv.sajnos,azelem-
zések nemcsak a tudományág(ak) ismérvei-
neknemkívánnakmegfelelni,hanemmagyar-
talanok is; a kollai István-szöveg kivételével
mondatfűzésükerőltetett,bonyolult,aszakki-
fejezések tekintetében (külön-külön és egy-
máshoz képest is) nemegységesek, gyakran
redundánsak, helyesírásuk ingatag és követ-
kezetlen, s egyáltalán: nyelvezetük jórészt a
beszélt nyelvi és a publicisztikai stílus okkal
kárhoztatott üresjárataiban mozog. Ehhez
képestkevésbézavaró,hogyesetenkéntelma-
rad a jelzett forrás feltüntetése (69. p.) vagy
hogyagrafikonésahozzátartozóleírásközt
nemlátniazösszefüggést(83.p.–nemvaló-
színű, hogy az mkP szavazóbázisának: a. 9
százaléka egyetért azzal, hogy szlovákia a
szlovákoknemzetállama,aholaszlovákokéa
döntőszó;b.8százalékaazzal,hogyszlovákia
mindenpolgáránakazállama,ezértmindenkit
azonos jogok illetnekmeg; c. amaradék 83
százalékpedigseaza.,seab.válasszalnem
tudazonosulni).

ravaszábeldolgozata(Közvélemény-kuta-
tások és felmérések a választásokat megelő-
zően)alaposéskimerítőösszegzésétnyújtjaa
2010-es parlamenti választásokat megelőző
legkülönfélébbfelméréseknek,afelméréseket
végzőmérvadó„cégeken”kívültöbbmarginá-
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lisvagyadhocintézményadataitiselemezve.
azelemzésvégigkövetiamérésekbecsültésa
választások valós eredményeit, s megpróbál
magyarázatokkal szolgálni a kettő közti
különbségekre. Elgondolkodtató a szerzőnek
az az okfejtése, mely szerint a Fórum
kisebbségkutatóIntézetáltalvégzettfelmérés
kudarcánakoka(amegszólítottakhallgatásba
burkolózása) egyedül az intézet kutatásaira
vonatkoztatva érvényes, egyetlenmás felmé-
réssemérzékelteugyanisaHídrokonszenve-
zőinek„bujkálását”(23.p.).

Tokár Géza a lehető legnehezebb témát
választotta (vagy kapta): A két magyar párt
választási programjának összehasonlítása.az
elemzésből nemcsak az derül ki, hogy a két
programnemösszehasonlítható,hanemhogy
aprogramokelemzéseisteljességgelfölösle-
ges.aprogramoknálmégazígéretekisérde-
kesebbek és színesebbek, ezekről meg már
ravaszábelmegállapítja:„aszavazóktermé-
szetesenavalóságbannemazígéretekracio-
nális mérlegelése alapján választanak pár-
tot…”(24.p.),aminemcsaklogikus,hanem–
TokárGézaelemzésénekfényében–legalább
ennyireemberiis:apártokprogramjaugyanis
lehangoló,elképesztőbikkfanyelven fogalma-
zott,arendszerváltástmegelőzőidőszaklegel-
koptatottabb kliséinek gyűjteménye. a kötet
címe itt vág vissza,mert ebbena fejezetben
látszik leginkább, mennyire nem érdekes „a
2010-es parlamenti választások a szlovákiai
magyarok tükrében”, mert a tükör ennél a
témánálönnönanyagánéskereténkívülegye-
betnemmutat–sajnálatosanéppaszlovákiai
magyarokrólnemmutatsemmit.s itt látszik,
mennyivel nagyobb kihívást jelentett volna
(nemcsakaszerzőknek,hanemazolvasóknak
is)egyolyankötet,melynekacíme„aszlová-
kiaimagyaroka2010-esparlamentiválasztá-
sok tükrében”. Ez a téma persze egyelőre –
ugyancsak roppant sajnálatosan – a szóban
forgó kutatóknál jóval idősebbek számára is
túlnagykihívás.

A választásokat megelőző kampányok cím-
melkeszeghbélaazmkPésaHídkampányát
veti össze, különös tekintettel a választási
hadjárat operatív és technikai elemeire, a
kampányokeszközeire,pozitívésnegatívüze-
neteire, ezek hatásfokát elemezve. részle-

tekbe menően vizsgálja a két magyar párt
választókat megszólító módszereit (az óri-
ásplakátokat illetően Híd-fölényt mutat ki, a
nagyrendezvényeket illetően mkP-fölényt; a
Hídkampányátátgondoltnakmondja,azmkP-
étkaotikusnakstb.).kimutatja,hogyazonline
média kihasználtsága mindkét párt részéről
„nagyon kezdetleges stádium”-ot jelentett, a
közösségiportálokonvalókampányoláspedig
a „klasszikushonlapra jellemzőmódú”hasz-
nálatbanmerült ki (50. p.). Hogy a két kam-
pánymunka nem igazán hasonlítható össze,
az is kiderül dolgozatából, tudniillik míg az
egyiket,aHídétproficsapatszervezteéshaj-
tottavégre(nochtaEditvezetésével),amási-
kat,azmkP-étapárthárompolitikusa(csáky
Pálmintelnök,Peczárkárolymintigazgatóés
bárdos Gyula, a párt kampányfőnöke). az
összehasonlítás ennek következtében azért
sem mondható sikeresnek, mert míg a Híd
kampányánakaprólékos,alegkisebbrészlete-
kig tökéletesen kidolgozott technikai elemei-
vel ismerkedhetünk meg, az mkP-kampány
szerkezeti jellemzőiből semmit nem tudunk
meg. bőven idéz viszont a szerző abból a
mélyinterjúból,melyetbárdosGáborralkészí-
tett,sezamintegykétoldalnyioralhistoryaz
elemzésvégénigazoljaaztabenyomásunkat,
hogyakönyvnekezafejezetealegszemélye-
sebb,a leginkábbélményszerű.más(desok-
kalfontosabb)kérdés,hogyéppenazélmény-
szerűség az, amit egy tanulmányon, elemzé-
sen, kutatáson legkevésbé kér számon az
ember: ez itt, bizony, nagyon a szakszerűség
rovásáramegy.azoralhistorybanugyanakkor
aza jó,hogyabeszélőemlékezőksokaságá-
nakvéleményébőlszűrhetőkinémiobjektivi-
tással is kecsegtető tapasztalat: egyetlen
emlékezéskevésahhoz,hogybármilyenképet
isalkothassunka történtekről. abból, hogya
kampányfőnök mindent az elnökre hárít (és
ahogy), egy kérdésre szűkíthető az élmény:
minekkampányfőnökötválasztaniolyanpárt-
ban,aholúgyismindenazelnökszerinttörté-
nik?(spersze,ugyanezakérdéstöbboldalról
isfeltehető,deezaz,amivagyapártonbelüli
vitákrésze,vagyabulvársajtótáptalaja.)

Egyújabbfejezetben(A részvételi mutatók
elemzése a korábbi választásokkal összevet-
ve)TokárGézamutatjabea2006-os(ésrész-
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ben a korábbi) parlamenti választásokhoz
viszonyított változásokat, sokat és körülmé-
nyesen időzveapreferenciaszavazatok témá-
jánál, ezenkívül a statisztikai hivatali adatok
alapjánországosésregionálisbontásbanvizs-
gáljaarészvételt.alegnagyobbteret(nagyon
helyesen)afiatalszavazókésazelsőválasztók
szereplésének és pártonkénti részvételének
szenteli, saját számításai felhasználásával. a
„Hídmegközelítőlegapártáltalánospreferen-
ciáival arányban rendelkezik fiatal szimpati-
zánsokkal” (74. p.), az mkP „képtelen volt
megszólítani a fiatalabbkorosztályt” (73. p.).
Tokár Géza szerencsére nem a többi párttól
elszigeteltenvizsgáljaa területet, ígymintegy
melleslegjólláthatóváválik,hogyaparlamen-
ten kívül maradt szélsőségesen nacionalista
Ľsns támogatottsága „elsősorbanaz elsővá-
lasztókkörébenmagas,azújonnanszavazók
komolyhányadátadjákapárttámogatóinak”.

bara zoltán elemzése (A 2010-es parla-
menti választási eredmények összegzése és
elemzése a korábbi választásokkal összeha-
sonlítva Szlovákiában) a címében megneve-
zetttárgyántúlegyszersmindapolitikaipártok
jellemzőit is nyújtja,mégpedig az idők során
változójellemzőit,sfőkéntazIvotársadalom-
kutató intézet tanulmányaira támaszkodva
sajátszerkesztésűábrákonszemlélteti,milyen
utatjártakbeszlovákiábanapártok1994-től
2010-ig a populizmus, paternalizmus, nacio-
nalizmus és a demokratikusság szempontjá-
ból.sbárvégkövetkeztetése–melyszerinta
kérdéses időszakban a pártok vagy az első
három izmus kategóriájába tartoznak, vagy
demokraták–meglehetősenleegyszerűsített-
nek tűnik, ma nehezen cáfolható. amellett
azonban lehetneérvelni,hogymígapopulis-
tának, paternalistának és nacionalistának
nyilvánított pártok (smer, sns, Hzds) eddig
valóbancsekély jeleitnyilvánítottákkiesetle-
ges demokratikus voltuknak, a demokrata
blokkbasoroltak(sdkú,kdH,sas,Híd,mkP)
nem mindenkor mentesek a kárhoztatott
háromizmustól.

a kötet utolsó fejezetében kollai István
dolgozataolvasható:Szlovákia a magyar saj-
tóban a 2010. évi választási időszakban.
sajnos, itt beigazolódik, hogy a sajtóvissz-
hang,főkénthaapolitikaprominensképvise-
lőire korlátozódik, nem több helyezkedésnél,
üzengetésnél és baklövéseknél. (a szlovákiai
magyar olvasónak nem sokat nyújt az elem-
zésnekazarészesem,melyaszlovákiaisaj-
tónakamagyarországisajtóáltal idézettkije-
lentéseitkívánjahasznosítani.)megtudjukpél-
dául, hogy „szlovákiában egy olyan éles
választásikampányzajlik,amilyet ittmagyar-
országonelsemtudunkképzelni”– idézior-
bánviktortaszerző(95.p.),vagyhogyaket-
tős állampolgárság kérdésemiatti felzúdulás
csak„aszlováknemzetipártokprovokációja”
ésígytovább,beszédesenszemléltetve,hogy
azitthonieseményekmagyarországireflektált-
sága legkevésbé nekünk, szlovákiai magya-
roknak szolgálhat bárminő tapasztalattal.
Hacsakazzalnem,hogyahivatkozottés idé-
zett szövegek retorikai-ideológiai íve azt mu-
tatja: talán nekünk (is), de semmiképp nem
rólunk beszélnek. mindez a szóhasználat
szintjénistükröződik:míga„szlovákválasztá-
si beszámolók”-ról vélhetjük, hogy megfogal-
mazója azt írta, amit gondolt, a „szlovák
választások”esetébenmárcsakelképzelése-
ink lehetnek.más kérdés (de nem ide tarto-
zik), hogy a nyomdafestéket látó diplomáciai
ballaszt egyáltalán szólhat-e valakikről, vagy
valóbancsakvalakiknek.

a kFT-könyvek újabb darabja föltétlen
megérdemli figyelmünket.Hasznosnemcsak
abbólaszempontból,hogyjó,hakezünkügyé-
ben tartjuk, mert sosem lehet tudni, mikor
melyikadatáraleszszükségünk,hanemazért
is,mertvéleményresarkalljaolvasóját.mégaz
olyat is, akinek a parlamenti választások se
nemkenyere,seneminge.mertrekonstruált
kisebbségivonatkozásaimégaz ilyenolvasót
isérintettéteszik.

Csanda Gábor
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számunkszerzői

Bolemant Lilla (1964)
doktorandusz(comeniusEgyetem,
Pozsony,szlovákia)

Cúth Csaba (1978)
jogász(komárom,szlovákia),nyelvész
doktorandusz(ElTE,budapest,
magyarország)

Csanda Gábor (1963)
szerkesztő,kritikus(Pozsony,szlovákia)

Gaučík István (1973)
történész(szlovákTudományos
akadémiaTörténettudományiIntézete,
Pozsony,szlovákia–Historickýústav
slovenskejakadémievied,bratislava)

Hoboth Katalin (1984)
tanársegéd(szlovákműszakiEgyetem
építőiparikara,Pozsony,szlovákia),
doktorandusz(konstantinFilozófus
Egyetem,közép-európaiTanulmányok
kara,nyitra,szlovákia)

Kacsinecz Krisztián (1985)
tanár,doktorandusz(comeniusEgyetem,
Pozsony,szlovákia)

Kövesdi Károly (1953)
újságíró,költő,szerkesztő(Pozsony,
szlovákia)

Lancz Attila (1976)
jogász(szlovákiaimagyarok
kerekasztala,somorja,szlovákia)

Lanstyák István (1959)
nyelvész(comeniusEgyetem,Pozsony,
szlovákia)

Sándor Eleonóra (1959)
köztisztviselő,aparlamentihivatal
munkatársa(somorja,szlovákia)

Simon Attila (1966)
történész(Fórumkisebbségkutató
Intézet,somorja;selyejánosEgyetem,
komárom,szlovákia)

Vadkerty Katalin (1928)
történész(érsekújvár,szlovákia)


