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sárossy, Štefan: kaštieľ vo veľkom Šariši.
veľkýŠariš,2010,104p.

a kötet anagysárosirákóczi-kastély történe-
tét,képanyagátsarávonatkozóadatolástés
emlékeketfoglaljaössze.

a iii. andrástól nyert1299-eskiváltságle-
vélbe, amelyetróbertkároly1314-benmeg-
erősítettmintfelmentéstavárispánságjogha-
tósága alól, eperjesen kívül kisszeben és
nagysáros is felvoltvéve, tehátvárossáava-
tott; ezt később elvesztette, s csak a közel-
múltbanváltismétazzá.Történelmeegybefo-
nódottarákócziaktörténelmével.atárgyalás
elejénállarákóczi-családgenealógiája,avár
és a kastély houfnaglius-féle (és színezett)
grafikája,arákócziak történelmiszerepének
tömör ismertetése,majdakastély több fény-
képfelvétele.akastélyépítésevalószínűlegaz
eperjesi rákóczi-palota építtetője, ii. rákóczi
Zsigmondmegjelenéseelőtttörtént,aki1608-
ban szerezte meg nagysárosi birtokait, s ő
lehetett első lakója is, ugyanabbanazévben
halálautánfiának,pálnakatulajdonávávált;
őfelnőttkorábanfolytathattaazépítkezéstaz
egyikszárnyáltal.archeológiailaga legrégibb
a14.századbanépültszentkunigunda-kápol-
na; tehát még a rákócziak előtti, családi
„templomként” leginkább rákóczi testvére,
aspremont júlia gondozta, a szent erzsébet-
kápolnátrákóczierzsébet,ii.rákócziFerenc
másodfokú nagynénje építtette a 17. század
harmadikharmadábanvagya18.századele-
jén.déli falánálvanbáróLuzsényszky józsef
sírja. az 1881-ben lezajlott pisztolypárbajban
szerelmi vetélytársa, Gundelfinger Gyula
golyója szíven találta (Gymnasiologia című
kötetünkben [somorja–dunaszerdahely,
Fórumkisebbségkutatóintézet–Liliumaurum
könyvkiadó]említjüka171. laponkvitovszky
ignác feldolgozását az eseményt megörökítő
emlékoszlopról a Zabíjanán; a szerző nem
ismerianevét).

a kastély és a kápolnák alapítása több
hozzárendeléstfeltételez.akastélyhomlokza-
ti bejárata előcsarnokba nyílik, amelyből lép-

csők vezetnek az emeleti helyiségekbe, lak-
osztályába; egyikében ii. rákóczi Ferencet
1701. április 18-án a császári katonák letar-
tóztatták,ahogyaztbenczúrGyulafestménye
örökítette meg, feleségének, amália sarolta
hesseni hercegnő ágya mellett. ii. rákóczi
Ferencakastélybanvoltbeiktatvasárosvár-
megyeörökösfőispánjaként1694-ben.sárost
kedveltealegjobban,sitttelepedettlefelesé-
gestül. Letartóztatásakor először eperjesi
székházába vitték, s felesége vele ment. a
hagyomány szerint a kastélyból menet a
Kopanina-dombon megálltak,rákóczikiszállt
akocsiból,svisszatekintveavölgybe,imádko-
zott.anagysárosiakehelyüttkeresztetállítot-
takfel.aképekaz56–57.oldalon,valaminta
62–63.lapszámítógépesösszeállításamind-
eztábrázolják.

a nagysárosi reneszánsz kastélyt 1948-
banfelgyújtották,sazleégett.afeltevés,hogy
a tűza„varos”-bankeletkezett,saszéláltal
átcsapott rá, teljesenalaptalan;építőanyagát
későbbszétszedtéksfelhasználták,aletisztí-
tott téglákatárusították is.Csakegyikgazda-
ságiépületemaradtmeg,amelymalakóház.

arákóczi-család történetesmindaz,ami
emlékeztet rá, az ország ésnagysáros törté-
nelmének kimagasló eleven hagyományként
érvényes része. a kiadvány albumszerűen
hozzaavár,akastély,akápolnákésa többi
emlék fényképét, rajzát, a festményeket
(Jolana Lenzová nagysárosi festőnő,
Bartolomej Janek, ThDr. Jozef Leščák,
Miskovszky Viktor alkotásait; egy ismeretlen
festőnek a kastélyt és a várat a háttérben
ábrázolóműve a szerző tulajdona; 91. p.). a
rákóczi-albumbólMorelic F. I. rajzát közli. s
nemhiányzikduditsandornaka kassai dóm
északi bejárata fölötti falképe, amely ii.
rákóczi Ferenc életútját jeleníti meg.
Kaminský, eperjesi szobafestő a kastélyt és
kápolnájátavárralfelettükegynagysárosiház
falárafestette.

Fényképen láthatjuk a város legrégibb
hársfáját, amelyet a kastély arborétumában
2006-tóltáblajelöl;akastélyhoztartozógesz-
tenye-éshársfasort1990-benkikellettvágni.
akastélyhelyét,jellemzését,képéttáblaadja
meg2007-ből. emlékkő is jelölte, demiután
megsérült, a város depozitumába került. az
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emlékanyagotavárosmúzeumábanőrzik.egy
új utcát a vár felé a nagysárosiak rákóczi
utcánakneveztekel(2007).

nagysárosésamegyeküldöttsége1906-
ban, rákóczi hamvainak hazahozatalakor a
kassaidómkriptájába,résztvettazünnepsé-
gen, s hasonlóképpen a százéves évforduló
alkalmából 2006-ban a város képviselete a
polgármesterrelazélenadómészakioldalán
levőemléktáblánálszlováknemzetiszínűsza-
laggaldíszítettvirágcsokrothelyeztekelnagy-
sáros (veľký Šariš) felirattal. a nagysárosiak
hűségétarákócziakhozéssajátmúltjukhoza
kötetsokoldalúangazdagítja.

a vár falait és tizennégy bástyáját jelenleg
igyekeznek felújítani. Lakóépülete, „donjonja”
erősen lepusztult; a munkálatok és a tervek
mozgalommá fejlődtek, jelentőségére az idei
július10-i „várfelvonulás” hívja fel a figyelmet.
Tudjuk, hogy iv. béla a tatároktól elszenvedett
vereségután ittkeresettmenedéket,savára
megye központja és főispáni székhelye lett. a
70-es,80-asévekásatásaitbennefolytatnifog-
ják.(avár,akastélyéskörnyékükneknyomtatott
képeavárbólszármazófaanyagbólkészültsily-
neművasbólszegecseltkeretbenesorokírójá-
nakszobájábanfügg.)

a cemétei Petőfi-bükkfát az elmúlt év
(2010) júliusának utolsó hetében a vihar
kidöntötte (fényképét lásd a Gymna siologia
képanyagában, jegyzeta150. lapon).ahelyi
szlovák folyóiratokban több írás jelent meg
erről. petőfi eperjesen 1845-ben majd egy
hónapigtartózkodott,avárosbanutcaviselia
nevét, a költői hármasversenynek aWillecz-
hegyen emlékoszlopa van. a cemétei bükk,
amelyetcsodált,stalánverseltisalatta,közel
kétszáz évet ért meg. „Legendája” szerint a
kollégiumdiákjai rá és két szomszédos fába
vésték azErdei lak költői verseny résztvevői-
neknevét1864-ben.amindmáigpetőfi-bükk-
nekminősítettazonosításaazeredetivelazon-
ban fiktív. a három fát 1945-ben kivágták, s
egymásikbükk lettpetőfié.seztminta leg-
hatalmasabbat és legöregebbet tették meg
1970-ben védetté. de korát és állapotát
tekintve az erdészek ledőlte előtt egy évvel
indítványoztákavédettségmegszüntetését.

dr.pavelhagyari, a várospolgármestere,
épenmaradtfájából„költőipadot”szándékolt

faragtatni a város parkjának részére, anyaga
azonban teljes egészében erre alkalmatlan-
nakbizonyult.aköltőiköztudatés ihlet fenn-
maradásavégettlegendájánakjegyében„léte-
zését” táblán tüntetik fel. (meglétének valós
körülményeit andrej petruš az eperjesi
Večerník benkétcikkébentisztázza[2010.júli-
us30.;2011.április12.]).

eperjesen a tüzérlaktanya előtti ligetben
álltErzsébet királynő bronzmellszobra,ame-
lyet az első világháború után ledöntöttek. a
szobrot2010nyaránavárosparkjánaklegelő-
kelőbbhelyénállítottákvissza.

azalábbi„keletihíradásból”nyilvánvalóa
magyar–szlovák viszonyban a kölcsönös tisz-
telet,pártoláséskedvezésesélye.anagysáro-
siaknak az ismertetett kötetből kiolvasandó
magatartása példamutató. igazolása annak,
hogyazértékekvállalásaaközösmúltbólgaz-
dagítja a nemzeti-nemzetiségi hagyományt, s
a jelen problémák megoldásában és a jövő-
bensemmellőzhető.

Zeman László

hetényi,martin: (Zjednotená)maďarskástra-
na na slovensku 1939-1945. nitra, ukF,
2011,307p.

a szlovákiai magyarok történetének második
korszaka,amelyazelsőbécsidöntéssel vette
kezdetétésamásodikvilágháborúvégéig tar-
tott, történetírásunk talán legelhanyagoltabb
szakasza.igaz,miután1938novemberébena
magyarok által lakott dél-szlovákiai területek
többsége visszakerült az anyaországhoz, csu-
pánpozsonyban,nyitránésakörnyékén,vala-
mintanagyobbvárosokbanmaradtak jelentő-
sebbmagyarközösségek:az1938.december
31-iváratlanulbejelentettnépösszeírásszerint
67502fő,akikszlovákiatöbbmint2600tele-
pülése közül csupán 24-ben alkottak többsé-
get.ámezaviszonylagkislétszámúközösség
istöbbetérdemelne,mintamennyitatörténet-
íráseddigvelefoglalkozott.

perszeezenaszakmaihiátusonnem fel-
tétlenül kell csodálkozni, hiszen a szlovák
állam (1939–1945) korszaka a rendszervál-
táselőttiévtizedekbenelevekevéssékutatha-
tó időszak volt. amarxista történetírásmeg-Fó
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elégedettatisóirendszercímkeszerűlefasisz-
tázásával, s csupán a szlovák nemzeti felke-
lésnektulajdonított–avalóssúlyánálsokkal
nagyobb – figyelmet. 1989 után Tiso állama
ugyana szlovák történetírás és közvélemény
figyelmének középpontjába került, aminek
kísérőjelenségeként a totalitárius rendszer
irántinosztalgiaismegjelent,ámakutatólám-
pákfényeakorabeliszlovákiaimagyarkisebb-
ség életét továbbra is elkerülte. jól jelzi ezt,
hogy dušan kováč szlovákia történetéről írt
szintézisébenakorszakottárgyaló40oldalnyi
terjedelemből talán ha két mondatot kap a
magyar kisebbség. s nem feltétlenül csak
azért, mert a szlovák történetírás amúgy is
szereti etnikailag homogénnek láttatni amai
szlovákia területét, s hajlamos elfeledkezni
arról,hogyezaterületmindig issoknemzeti-
ségűvolt,hanemegyszerűenazért,mertérde-
mi kutatások hiányában többet ennél a két
mondatnálnemislehetetttudniatémáról.

deamagyarésaszlovákiaimagyar törté-
netírásnak sem volt kedvence ez a korszak,
hiszenérdembencsupánakitűnőmű-ésszak-
fordító,G.kovácsLászló foglalkozottaszlová-
kiai magyarok korabeli történetével. az ő két
tanulmánya (Magyarok Szlovákiában
1939–1945; A szlovákiai magyarság a máso-
dik világháború éveiben 1939–1945) ugyan
máigkiinduló-ésviszonyításipontjamindene
témábanszületődolgozatnak,decsakakezde-
tét jelentiamélyebbkutatásoknak.G.kovács
László mellett molnár imre érdemel minden-
képpenemlítést,hiszenazesterházy jánosról
szólómonográfiáibanmagánakazérintettkor-
szaknak a képét is felvázolja,másrészt pedig
esterházyszemélyébenakorszlovákiaimagyar
történeténekkulcsszereplőjétmutatjabe.

az utóbbi években, néhány fiatal szlovák
történészkollégának köszönhetően, a szlo-
venszkói magyarság korabeli történetének
regionális vonatkozásai is a figyelem közép-
pontjába kerültek. az itt tárgyalt monográfia
szerzője, martin hetényi elsősorban a nyitra
vidékimagyarlakosság,martinpekárpedigaz
eperjesen és környékén élő magyarok politi-
kai-társadalmi törekvéseivel kapcsolatban
publikáltak. a korszak egészét felölelő,
monografikus jellegű munka azonban most
először jelent meg a témában a nyitrai

konstantin Filozófus egyetem docensének,
martinhetényinekatollából.

a (Zjednotená) maďarská strana na
Slovensku 1939-1945 c. könyv,mint címe is
elárulja,lényegébennemaszlovákiaimagyar-
ság korabeli történetét, hanem a magyar
közösségegyetlenengedélyezettpártjának,a
szlovenszkói magyar pártnak (a továbbiak-
ban:magyarpárt)atörténetétkívánjabemu-
tatni.mégsemlehetcsupánvalamiféleszikár
párttörténetnektekinteni,hiszenminthetényi
kutatásaibólkiderül,1942-benapártnakmint-
egy30ezer regisztrált tagja volt, vagyismin-
denmásodikszlovákiaimagyar.hapedigcsu-
pánafelnőttférfi lakosságtekintetébenvizs-
gálnánkeztaszámot,aztlátnánk,hogyszinte
mindenmagyarcsaládfenntartóamagyarpárt
tagja volt. ez ma elképzelhetetlen mértékű
azonosulása egy közösségnek egy politikai
párttal.Csakhogyamagyarpártnemcsupáns
elsősorbannemamaiértelembenvettpoliti-
kai párt volt, hanem sokkal inkább érdekvé-
delmi szervezet, amely valódi politikai tevé-
kenységetésmunkátugyannemvégezhetett,
ehelyettazonbanerőteljesszociálistevékeny-
ségetfejtettki(gondoskodottarászorulócsa-
ládokról, üdültette a szegény gyerekeket, téli
gyűjtéseketszervezett),sszervezteamagyar
kulturáliséletetis.vagyisamikorhetényipárt-
történetet ír,óhatatlanul isegyközösségéle-
tének gerincét adó szervezetről beszél, még
haamunkábana szellem-éskultúrtörténeti
szempontokaháttérbeszorulnakis.

hetényifigyelmemindazonáltalnemapárt-
nak a magyar közösségen belüli pozíciójára
vagy éppapártonbelüli személyi viszonyokra
irányul,hanem–amellett,hogykitűnőésapró-
lékosképetadamagyarpártszervezetifelépí-
téséről–elsősorbanazállamésapártviszonya
érdekli.aszlovenszkóimagyarpártugyanis–
hlinka szlovák néppártja és a kárpátinémet
párt mellett – nemcsak a totalitárius állam
háromengedélyezett pártjánakegyike volt, az
állambiztonsági szervek szigorú felügyelete
alattisállt.aszerzőpediggondosésaprólékos
kutatómunkával feltárta azokat a retorziókat,
amelyekműködéseötévealattapártotéstag-
jaitérték,sezeketkonkrétpéldákatfelmutatva
azolvasókelé is tárja.arranézvepedig,hogy
mikéntviszonyultaszlovákállamhatalommin-
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denfélemagyarmegnyilvánuláshoz,álljon itta
szerző által feltárt gölnicbányai eset. ebben a
nagy múltú kisvárosban ugyanis 1942-ben a
helyi csendőrőrs azért jelentette fel amagyar
párttagjait,mertamagyarklaszszikusoksoro-
zatpetőfiösszesversecíműkötetétterjesztet-
ték. az eljárás során az összes 96 példányt
elkobozták, négy személyt pedig mintegy két
hétreleistartóztattak.

mint jeleztem, hetényit a szlovákiai
magyar társadalom belső viszonyrendszere,
struktúrája, mozgásai viszonylag kevéssé
érdeklik,merthanemígyvolna,akkorjobban
kihasználtavolnaazokatazegyébkénteléggé
beszédes adatokat, amelyeket a levéltárak
mélyéről kibányászott. így például táblázatba
foglaltfelsorolástközölamagyarnemzetiségű
szlovák állampolgárok tulajdonában levő vál-
lalkozásokról. ebből egyebek között kiderül,
mely településeken hány magyar vállalkozás
működött,sazokmilyenjellegűekvoltak.egy
másiktáblázatakorszakmagyarnyelvűsajtó-
jánakstatisztikájáttartalmazza,detelepülési
szintrelebontvamegismerhetjükakönyvbőla
magyar párt helyi szervezetei elnökeinek
nevétésfoglalkozásátis.olyanértékesadato-
katközöltehátaszerző,amelyektovábbikuta-
tások, elemzések kiindulópontjaként szolgál-
hatnak–sbizonnyalfognakis.

hetényi könyvét a témához való alázatos
éstisztességeshozzáállásjellemzi.nemmisz-
tifikál,nemglorifikálésnemdémonizál–sem
esterházytsemmást.nemazacéljaugyanis,
hogyítéletetmondjonakorabeliszlovenszkói
magyar politika szereplői fölött, sem pedig
hogyboldoggáavassaőket.hetényiegyszerű-
encsakközli–bártermészetesenamegfele-
lőtörténelmikontextusbaágyazva–azokataz
információkat,amelyekazáltala feltárt forrá-
sokbólkiolvashatók.

Tárgyszerűen elemzi amagyar párt szere-
pétésmagatartásátis,hiszenaszlovákközvé-
leménybenésolykoraszakmábanismeghono-
sodottolyantorzbeállításokkalszemben,ame-
lyekafasizmussalvalókollaborációvalvádolják
megesterházytéspártját,őavalóságnakmeg-
felelőenazthangsúlyozza,hogyamagyarpárt
„elsősorban a nemzeti eszmére építkezett,
amelymellettakeresztényésszociáliselemis
hangsúlyosszerepetkapott”.

martin hetényi nem esik abba a hibába,
amelybe oly sok kollégája, akik keményen
bíráljákaz első csehszlovákköztársaság idő-
szakátilletőenprágánakaszlovákokkalszem-
benimagatartását, ámamagyarokkal szem-
benipolitikáját jónakminősítik.hetényi látja,
hogyamasarykidemokráciaelőnyeimellettis
számos sérelmet okozott amagyarságnak, s
ezértisminősítipráganemzetiségipolitikáját
kétarcúnak, ami egyben jelzi a szlovák törté-
netíráselmozdulásátakorábbimeglehetősen
merevpozíciókból.denemtakargatjaaszlo-
vákállammagyarokkalszembenihibáitsem,
hiszenszószerintakövetkezőketírja:„akora-
beli szlovák kisebbségi politikát egyáltalán
nem nevezhetjük igazságosnak, sőt egyes
területeket illetőena bűnöző jelzőt illeszthet-
jükelé.”

perszemartinhetényimunkájávalislehet-
neéskellisvitatkozni,hiszenahangsúlyaioly-
kormáshováesnek,mintahováegymagyartör-
ténész tennéőket, solykormáskövetkezteté-
seket is von le. de ezek olyan különbségek,
amelyeknemcsakhogytermészetesekatudo-
mányvilágában,deazzal,hogytárgyszerűvitá-
ra késztetnek, előre is viszika tudományt. így
lehet és kell is vitatni a szerzőazon közlését,
melyszerintmagyarországonebbenazidőben
700ezerszlovákélt(151.p.).ezaszámugyan-
ismégakkor is jelentősentúldimenzionált,ha
elfogadjuk azt, hogy a korabelimagyarországi
népszámlálások alulmérték a szlovákok szá-
mát.vagyisaz,hogy1941-bencsupánmintegy
75ezer fő vallottamagát szlovák anyanyelvű-
nek,szerintünksemfediavalóságot.deahhoz,
hogyebből700ezerlegyen,anépszámlálások
eredményeinek teljes elvetése szükségeltetik,
márpedig azt a szerzőnek is tudnia kell, hogy
bármilyen fenntartásokkal szemléljük is a
huszadik századi cenzusokat (beleértve a
csehszlovákiai népszámlálásokat is), eredmé-
nyeikazalapvetőirányokatmégiscsakkijelölik.
egyébként is, az az érzésem, ha a második
világháború idején nem valahol 100 és 200
ezer közötti, hanem 700 ezres lett volna a
magyarországiszlovákság,aháborúutánicseh-
szlovákpropagandánakbedőlvenem95ezren,
hanem akár kétszer annyian is jelentkeztek
volna a lakosságcsere keretén belül
Csehszlovákiába.Fó
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Talánegyetlenmozzanatesetébenérzem,
hogy a szerző túlságosan is ragaszkodott a
szlovák történetírás meghaladásra ítéltetett
konvencióihoz.azelsőbécsidöntéskapcsán
ugyanis azt írja, hogy az új határokról „nem
statisztikai adatok, gazdasági és történelmi
érvek döntöttek, hanem a nagyhatalmak érde-
kei…”(23.p.)elismerveazt,hogyazállamha-
tárok megállapításában a nagyhatalmi érde-
keksokszornagyobbszerepet játszanak,mint
az etnikai, gazdasági és történelmi érvek
(ennek legjobb bizonyítékát épp a trianoni
magyar–szlovákhatárszolgáltatja),selismerve
azt, hogy a közép-európai térség határainak
1938-as átszabásában a német birodalmi
szándékok és agresszív lépések kiemelkedő
szerepetjátszottak,mégisaztkellmondanunk,
hogy az első bécsi döntés által meghúzott
határra hetényi érvei nem érvényesek. bárki
voltisaz,akiazújhatárvonalatnovember2-án
kihirdette, arról, hogy hol húzódjon ez, nagy-
résztazelőzőhetekmagyar–csehszlovákszak-
értőitárgyalásaidöntöttek,mégpedigaz1910-
es népszámlálás statisztikáit alapul véve. sőt
azújhatároknemcsupánazolysokszorbírált
1910-esadatokkalvoltakösszhangban,hanem
a magyar–szlovák határ legtöbb szakaszán a
valósetnikaihelyzettel is.perszeabécsidön-
téskormeghirdetetthatároksemvoltak ideáli-
sak,éssokesetbenellentmondottakaközleke-
désiésgazdaságiszempontoknak,egyesrégi-
ókban pedig az etnikai elveknek is – de azt,
hogytörekedtekazetnikaielvekérvényrejutta-
tásának,nemlehettagadni.

hetényikönyveszámosolyanmozzanatra
hívja fel a figyelmet, amely eddig elkerülte a
szlovákvagyamagyar történetírás figyelmét,
valamint számos olyan információt osztmeg
velünk,amelyreőszinténrátudunkcsodálkoz-
ni.példáularra,hogy1942-benkésmárkonés
iglónmagyaróvodaműködött,vagyarra,hogy
Triangi grófnak köszönhetően 1943-ban
korponánmagyarközkönyvtárlétesült.aszlo-
vák történetírók közül talán hetényi az első,
akiamáigtisztázatlankörülményekközött,a
hlinka-gárdisták fogságában életét vesztő
bikszárdyvincetörténetétmegemlíti.deaztis
jelzikönyvében,hogyazsidóvagyonárjásítá-
sából a szlovákiai magyarok is részesedtek.
(31.p.)azáltalaközöltadatokszerintugyanis

apozsonyban1940nyaráigárjásított43zsidó
üzemből5magyarkézbekerült,aminagyjából
megfelelt a magyaroknak a pozsony összla-
kosságáhozviszonyítottarányának.Felvetődik
tehát a kérdés, hogy volt-e ebben szerepe a
magyar pártnak és esterházynak, hiszen
esterházy 1938 októberében a lefoglalt sza-
badkőművesvagyonbólisrésztkértamagyar
párt számára – igaz, sikertelenül. olyan kér-
dés ez, amelyre ma még nem ismerjük a
választ, demintmegannyi, amartin hetényi
könyvébentalálhatóinspirálómozzanateseté-
ben,eztisérdemeslennetovábbkutatni.

Összességében tehát hetényi kolléga
könyveszéleskörűlevéltárikutatásra,aszlo-
vák és magyar nyelvű szakirodalom szinte
hiánytalan ismeretére épülő gondos, a szak-
maiságotmindenmás szempont elé helyező
munka. olyan dolgozat, amely nem csupán
arraalkalmas,hogyaszlovákolvasóazeddi-
ginél hitelesebb képet kapjon a szlovákiai
magyarok történetének egy szakaszáról,
hanem arra is, hogy bennünket, szlovákiai
magyarokatmélyebbönismeretrekésztessen.
hiszenkevesettudunkaszlovenszkóimagyar
pártról, amely egyszerre volt áldozata a tisói
totalitáriusrendszernek,deugyanakkorannak
egyikfogaskerekeis.

Simon Attila

kiczková, Zuzana–szapuová,mariana (eds.):
rodovéštúdiá.súčasnédiskusie,problémya
perspektívy.bratislava,Centrumrodovýchštú-
dií,univerzitakomenského,2011,510p.

a szlovák gendertanulmányokelső felsőokta-
tási tankönyvét jelentette meg a pozsonyi
Comenius egyetem Társadalminem-
tanulmányokközpontja.akönyvbemutatása
előtt érdemes kitérni a központ és a könyv
elnevezésére/címére, amely olykor még a
tudományosközvéleményszámárasemegyér-
telmű. a gender studies a társadalmi nemek
kutatásával,vagyisanemektársadalmiszere-
pének kutatásával foglalkozik a tudomány
mindenszakterületén,kezdveafilozófiától,az
irodalmon, a szociológián, a pszichológián, a
politológiánátegészenazorvostudományig.a
szlovák elnevezés az angolmintájára alakult
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ki,ugyanisazangolnyelvbenmegkülönböztet-
hetőabiológiai(sex)éstársadalminem(gen-
der).aszlovákbanugyanígykülönbözőképpen
nevezhetőmeg a kettő (a pohlavie és a rod
szavakkal).amagyarnyelvbenerrenincslehe-
tőség,ezértvagyagender,vagyatársadalmi
nem, társadalmi nemi szerepek fogalmak
használatosak a kutatási területmegnevezé-
sére.

a szapu marianna és Zuzana kiczková
szerkesztésében megjelent tankönyv a
Genderkutatásiközpont tízéves tapasztalatai
alapjánjöttlétre.aközpontszlovákiábanelső-
ként kezdett foglalkozni tudományos szinten
ésegytudományosintézménykereteinbelüla
társadalminemiszerepek,anemekköztikap-
csolatok, a nemi identitások kutatásával, s
egyben tanításával. a társadalmi nemet úgy
tekintik,mintaszociáliskapcsolatokkonstitu-
tív részét, amely a nők és a férfiak közötti
különbségek, különbségtételekmeghatározá-
sánakésmegnevezésének konceptuális esz-
köze. egyúttal és elsősorban pedig a nemek
közötti aszimmetrikushatalmi viszonyokkife-
jeződése. a genderkutatás lehetővé teszi a
konkrét,történelmigyökerűegyenlőtlenségek
elemzését,ésmegkérdőjelezniahierarchikus
rendszerek létjogosultságát, amelyek a női
nemdiszkriminálásáhozvezetnek.

aközpontfennállásánaktízévealatttöbb
kutatásifeladatotvalósítottmeg,kiadványokat
jelentetettmeg,ésnemutolsósorbanfolyama-
tosképzéstnyújtottelőszörafilozófiatanszék,
majd a bölcsészkar, s később az egész egye-
temhallgatói számára választható tantárgyak
formájában.közülüknéhányafelsorolásszint-
jén: feminista filozófia, feminista episztemo-
lógia,nemiidentitás,nemisztereotípiák,nemi
szocializáció,afeministagondolkodástörténe-
te, a nők elleni erőszak, a szépségkultusz
következményei.

aközponttagjaimunkájukkétaspektusát
tartják meghatározónak, amely végigvonul
minden tevékenységükön. ezek az interdisz-
ciplinaritás és a kritikai gondolkodás.
munkájuksoránazegyetemtöbbtanszékével
együttműködnek, továbbá olyanmás külföldi
és belföldi intézményekkel és civil szerveze-
tekkel, amelyek szintén a társadalmi nemek
témájáttekintikfőprofiljuknak.

magaatankönyvhuszonháromfejezetből
áll, annakmegfelelően,hogymelyekazokaz
alapvetőtémák,amelyekkelazegyeskurzuso-
konfoglakoznak.afentebbmáremlítetttémá-
kon kívül ezek a következők: a genderérzé-
keny nevelés; a nyilvános és a magánszféra
kapcsolata;azanyaságmintfeministakutatá-
si téma; férfiak, apákésnemiegyenlőség; a
nőkreprodukciósésszexuálisjogai;afeminis-
tapolitikaielméletproblémaköre;aqueerés
az identitás aláásása; a tudomány feminista
kritikája; a feminista irodalomtudomány és a
„nőiírás”;aképzőművészetésafeminizmus;
a nemi egyenlőség és a média; a gender
mainstreamingmintanemiegyenlőségstraté-
giája.

aszerzőkkülönféleszakterületekművelői,
sakönyvelőszavaszerintaszerkesztésbenis
részt vettek, tehátnemcsupánegyes fejeze-
tek külön-külön megalkotásáról van szó,
hanemarról,hogyakönyvtervezésétőlkezdve
egészen a megjelenéséig a szerzők szoros
munkakapcsolatbanálltakegymással,kölcsö-
nösen reflektáltak egymás írásaira, s így egy
teljes,összefüggőképetsikerültkialakítaniuk
atémáról.

példakéntvegyükasztereotípiákhatalma
című fejezetet, amelynek szerzője Zuzana
kiczková,afilozófiatanszékdocense.anemi
sztereotípiák olyan általánosan elfogadott
vélemények,normák,amelyeketmintkívána-
tos vagy nem kívánatos tulajdonságokat a
nőies vagy a férfias kategóriába sorolunk.
kiczková egy szlovákiai felmérésből indul ki,
amelyszerintaz„igazi férfi” jellemzői:anyagi
biztonságotnyújtcsaládjának,önállóandönt,
őacsaládfeje,vállalkozószellemű,fizikailag
erős,munkájábankitűnnivágyik.anőkre jel-
lemzőnek tartott tulajdonságok közül is ki-
emelnéhányat:anővezetiaháztartást,gyön-
géd,érzékenymásproblémáiiránt,kellemesa
fellépése,szép.ezekazegyszerűsítettnő-és
férfiképek alkotják a sztereotípiák hierarchi-
kusrendszerét,amelybenaférfiakrajellemző
tulajdonságok értékesek, a nőkre jellemzőek
pedigkevésbéazok,mivelahatalomgyakorlá-
sa az évszázadok során férfiközpontú volt, s
ezekasztereotípiákmaisélnek.asztereotípi-
ákdeskriptíváspreskriptívmódon isműköd-
nek, tehát nemcsak alkalmazzuk a jellemző-Fó
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ketaférfirevagyanőre,hanemelvárásaink-
ban is ezekhez az elképzeléseinkhez igazo-
dunk.

apatriarchátushatalmiviszonyainbelüla
sztereotípiák bináris oppozíciókként működ-
nek. az egyenlőtlenség rendszere nap mint
nap reprodukálódik, hiszen fenn kell marad-
nia.smiutánbizonyosjellemzőkcsakaférfi-
valvagycsakanővelkapcsolatbanfordulnak
elő,bizonyosidőelteltévelúgytűnik,ezater-
mészetes világrend, az alapvető és nem vál-
toztatható rendszer. ebben a rendszerben
működhetazutánahatalmihierarchia,amely
anőketamagánszférába,aférfiakatpediga
nyilvánosszférábahelyezi.aproblémamegol-
dása az „individualizáció”megerősítése, ami
azt jelenti,hogy legyenmindenegyesember-
nek lehetősége arra, hogy saját életképének
kialakításáhozaférfiasnakésnőiesnekneve-
zett tulajdonságok közül melyeket választja
magáénak.

a tankönyv egyik pozitív hozadéka lehet,
hogy az egyes fejezetek elolvasása új szem-
pontokkal ismertetimegazolvasót,hiszena
feminizmus,afeministakritikafontoscéljaaz,
hogy láthatóvá tegye a társadalom rejtett
működési mechanizmusait, felismerhetővé
tegye problematikusságát ésmindazoknak a
jelenségeknekamegváltoztathatóságát,ame-
lyeketaddigtermészetesnekésmagátólérte-
tődőnektartottunk.

smégegygondolatszapumariannátólA
feminizmus változatai: betekintés a feminista
gondolkodás és a nőmozgalmak történetébe
címűfejezetből.mivelakönyvegyikcéljaként
is azt határoztákmeg a szerkesztők, hogy a
feminizmusszópejoratívértelmétmegváltoz-
tassák,afeminizmuscéljaaférfiakésanők
közötti mindenféle egyenlőtlenségek felszá-
molása, és olyan feltételek kialakítása, ame-
lyekanemiegyenlőségésigazságosságalap-
jánépülnekfel.

akönyvegyedülálló„amaganemében”a
szlovákésacsehtankönyvpiacon,dea„tudo-
mányos piacon” is. elsőként készült ugyanis
egy olyan összefoglalás a gender studies
témában, amely tankönyvként, tudományos
munkaként s laikusok számára is olvasható
könyvkéntismegálljaahelyét,ésegyedülálló
azért is,merthazaiszerzők tollából,elméleti

tudásukéstízévestanítási,kutatási,gyakorla-
ti tapasztalatuk felhasználásával íródott. a
könyv fejezetei különálló részekként is olvas-
hatók,deutalásokatistalálunkbennükegyéb
fejezetekbenkifejtett témákra. a szövegegé-
szepedigaktuálisáttekintéstnyújtaszlovák
genderkutatásokésazoktatáshelyzetéről.

Bolemant Lilla

Csörszrumenistván:szövegszöveghátán.a
magyar közköltészet variációs rendszere
1700–1840. budapest, argumentum kiadó,
2009, 222 p. /irodalomtörténeti Füzetek,
165./

ki lehetaházigazda,éskiavendég?milyen
szimbiotikus kapcsolat alakul ki közöttük?
milyenváltozásokatfigyelhetünkmegafelszí-
nenésamélyebb rétegekben?mi történika
kiházasítottegyedekkel?hogyanműködneka
tektonikusvagyerózióshatások?mitörténika
belsőpotenciállal?ésmindezaszövegek(az
irodalom)világában…

Csörszrumenistvánmonográfiájasajátos
stílusban és példákkal szemléltetve közelíti
megaközköltészet témakörét.aszerzőiroda-
lomtörténészként, régizenész szemmel, nem-
ritkántermészettudományipéldákkalszemlél-
tetvefeszegetia„magas”irodalomésafolklór
köztelhelyezkedőközkeletű ésköztes mivoltú
irodalomjelentőségét,melyrőlazirodalomtör-
ténet-írás mindmáig nem igazán akar tudo-
mást venni, hiszen ez számos már meglevő
tény újragondolását, átértékelését hozná
magával.aszerzőmásfélévtizedeskutatásai
során összegyűjtött adatokat, eredményeket
összesítakötetben(szélespalettájúbibliográ-
fiai függelékkel), miközbenmindvégig kérdé-
sekkelésmegjegyzésekkelvonjabefejtegeté-
seibeabefogadót.elsősorbanolyanolvasókra
számít, akik további kutatásaik során vizsgá-
landóaspektusként tekintenekmajdakötet-
benfelvázoltakra.

márakönyvborítójaisjelzi,hogyamonog-
ráfiaatextológiaikérdésekmellettzeneelmé-
letiészenetörténetiösszefüggésekreisrámu-
tatmajd:aközköltészetidaraboknagy része
ugyanis énekeskönyvekben hagyományozó-
dottazutókorra,aszövegekgyakranénekelt
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formában hangzottak el (és variálódtak), a
metrikai szempontok vizsgálata pedig hozzá-
segítiakutatókataszövegekközötti tartalmi
hálózat földerítéséhez is (pl. bocskor-kódex).
az impozáns borítón a Makói énekeskönyv,
egy 19. század második feléről származó
omniárium, egy1833-aslengyel kottásgyűjte-
mény és a 20. századiMáté János fazekas-
varsándi vőfélykönyvének borítója mellettegy
hegedűhangolófejeésegyboroskupaislátha-
tó,melyekaközköltészetiszövegekterjesztési
közegéreéspopulárisjellegéreutalnak.amia
könyvszerkezetétilleti,aszerzőbevezetővels
egy elméleti áttekintéssel indít, melyben az
aktuálisproblémakörtésamonográfiacélegy-
ségeit felvázolva a közköltészet által nyújtott
(gyakranmégkiaknázatlan) lehetőségeketés
azok kiterjesztését is ecseteli. a következő
fejezetek a 18. századi források tipologizálá-
sával, majd konkrét szövegek metrikai és
zenei összefüggéseivel foglalkoznak (nótajel-
zésekmögöttiintertextusok),végültextológiai
kérdések kerülnek terítékre (a szövegcsalád
fogalmánakátértékelése,egymástmegszólító
versrészletek,kontamináció).akönyvutósza-
vábanabevezetőgondolatmenetéhezhason-
lóanaszerzőazolvasottaktovábbgondolásá-
ra buzdít és további ötleteket ad, mintegy
„kedvcsinálónak további kutatásokhoz”.

Csörsz rumen istván a monográfiában
kerényiFerencnekállítemléket,és idézi isa
kétszeresmadách-díjas irodalom-ésszínház-
történész szavait, akinek elsőként sikerült
behozniaaközköltészetfogalmátazirodalom-
ba. a kifejezés használata nem egységes
(gyakran kommentárokat igényel), de ameg-
nevezés a különböző, egymással gyakorta
szembenállónézetekellenére isnagyon talá-
ló:átmenetiszövegegyüttestjelöl,aszövegek
köztes jellegéreésegybenazokközkeletűsé-
gére is utal (a német Populär poesie szóból
származik,ámanémetésmagyarkifejezések
nem teljesen fedik egymást). a monográfia
szerzőjeaküllősimolávalegyüttkitaláltmeta-
forával jellemziaközköltészetet,melyszerint
egy U alakú közlekedőedényt kell elképzel-
nünk vagy a rendező-pályaudvar vágányait,
melyenaszövegekaműköltészetésaszájha-
gyományozófolklórközöttvándorolnak.aköz-
költészet feladata az volt, hogy a két hagyo-

mányközöttfolyamatosanközvetítsen,miköz-
benmindkettőbőlsokatmerített,stovábbörö-
kítette őket. olyan nyílt szövegekről van szó,
melyek szöveggazdái a csúcsértelmiségiek
mellett legfőképpen a diákok, katonák, céhle-
gények, nemes- és polgárasszonyok voltak,
akik elsősorban önmaguk szórakoztatására
gyűjtötték és jegyezték le saját ízlés szerint
megválogatva az általuk értékesnek és régi-
nektartottszövegeket(mégnemtudatosszer-
kesztésrőlvanszó,ésarégiségittnemtörté-
neti kategória). később pálóczi, szirmay,
Csokonai és jankovicsmiklós a közköltészet
rögzítéséretörekedvemártudatosszerkesztői
elveketiskövet,deeznemtekinthetőanép-
költészeti gyűjtés közvetlen elődjének. a
monográfia szerzője hangsúlyozza is, hogy a
közköltészetemlékeibennemanépdalgyűjtés
előzményeitvagy régimegfelelőjétkellkeres-
nünk (bár tudjuk, hogy néhány alkotás ezek
közülerdélyijánoskorábanfolklorizálódott).a
könyvszerzője igyekszikkiiktatni (illetveátér-
telmezni)aszövegrontáskifejezést,mellyelaz
előzőekbenfelvázoltfolyamatokatsokáigillet-
ték (pl. rimay is). hasonlóan vélekedik a
szilágyi Ferenc által fattyúversszaknak neve-
zett vendégszövegekről is (vándorstrófák),
melyekaszövegenbelülikontaminációkgya-
koripéldáiaközköltészetben.

Fontos megemlítenünk, hogy a közkölté-
szet fogalomnak is létezik szűkebb (anonim,
írott variánsokban élő versrepertoár) és
tágabb értelmezése is(mindenszöveg,amely
bekapcsolódikakéziratoshagyományláncba).
ezutóbbibaazismertszerzőkszövegeiisbele-
tartoznak,melyekazidősorán„kiházasodtak”
ésnyíltszöveggéváltak.aközköltészetialko-
tásoknál 2 alapelv (folyamat) érvényesül: a
variogenezis és a topogenezis. az előző nyílt
szöveggéváltoztat(pl.verssorokátírása,ván-
dorstrófákösszeláncolása,nótajelzésalapján
való kapcsolatkeresés), az utóbbi esetében
pedig topikus viszony alakul ki a szövegek
között (pl. retorikai hasonlóságok). a tovább-
hagyományozódás szempontjából a közkölté-
szetialkotásokponyvanyomtatványokon,éne-
keskönyvekbenés főképpenkéziratos formá-
banmaradtakfennazutókorszámára.aleg-
több esetben nehéz meghatározni (szinte
lehetetlen),hogymelyikvoltazelsődlegesfor-Fó
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rás,kittekinthetünk„házigazdának”,sakuta-
tóknaknemisezacéljuk.aközköltészetgyak-
ran önszabályozó rendszerként is működött,
volt idő, amikor a szövegeket átírták, szer-
kesztették,devolt,amikorsajátmagaisszer-
kesztődött(eztaműköltészetiésfolklórszöve-
gekszoros interaktív kapcsolata tette lehető-
vé).ezeknélaszövegeknéladallamésanóta-
jelzés is fontos vizsgálati szempont lehet. A
dallamot összekötő, konstans elemnek tartot-
ták, amely mederben tartotta a szövegek bur-
jánzását. azintertextuálishálózatadallamok
ésanótajelzésekközött isgyakorikapcsolat-
teremtőegységvolt(deakorbantöbbszöveg
volthasználatban,mintdallam).aszövegcsa-
ládfogalomcsakavariogenetikustérbenvizs-
gálható. Tagjai tartalmazási relációban van-
nakegymással (rész-egész viszony,melléren-
delő), s a rendszer sohasem lehet teljesen
zárt.Gyakranaverseknyitóészárószakasza
különül el a többitől és variálódik. a vándor-
strófák keringése hatással lehet a műfaji
besorolásra is (gyakoriak az átmeneti műfa-
jok). a szöveg határain belüli változás lehet:
lexikai (szóalakváltozás,szavakcseréje,objek-
tivizálódás),strukturális (aszövegekmegcson-
kítása, zanzásítás, rövidítés), formai (stílus,
dallam)ésműfaji (topogenetikusrelációban–
parafrázis/inverzió/travesztia).

a szerző fejtegetései során többször is
kitéraközköltészetlétmeghatározására:felte-
szi a kérdést, vajon érdemes-e kutatni ezt a
tudományterületet,ésértelmezhetjük-eegyál-
talánazirodalomtörténetszempontjaiszerint.
bárkonkrétválasztnemkapunk,asorokközül
kiolvasható,hogyaszerzőszerintmilyencélt
szolgálhat a közköltészet. amellett, hogy

(horváth iván szavait idézve) a szövegek
egyetlen túlélési lehetőségeként tartjuk szá-
mon, több műköltészeti alkotás (pl. amade,
Faludi,Gvadányi,Csokonai,petőfi,arany) for-
rásait és recepcióját sem érthetjük meg, ha
nincs legalább vázlatos képünk a közkölté-
szetről, hiszen műveik gyakran a populáris
hagyománylánc elemeiként váltak közismert-
té.ezenkívülaközköltészetikutatásaközép-
kori világi líra közköltészeties jegyeinek részle-
ges integrációját is lehetővé teszi, és a kora
újkori ellentmondásos magyar irodalomszem-
lélethez is kereteket adhat.

azrmkTXviii.századisorozatánakeddig
megjelent közköltészeti kötetei mellett (2
kötet, a 3. előkészületben), melyekben az
összegyűjtött szövegekkritikai kiadásátmeg-
előzően bevezetőként egy-egy betekintést is
kapunk a közköltészet világába, Csörsz
rumen istvánmonográfiája számíta legátfo-
góbb szakirodalomnak ebben a témakörben.
aszerzőnemcsakelméletisíkonközelítimeg
aszóban forgóproblémakört,hanemkísérle-
tet tesz példákon történő bemutatására is;
mindeközbenösztönöziazolvasót (kutatót)a
felvetett kérdések továbbgondolására és
továbbikutatásokra.ahhoz,hogya18.száza-
diszövegekszorosinterakciójátmegértsük,a
kor elvárási horizontját mérlegelhessük és a
későbbikorokalkotásaitértékelnitudjuk,nem
tekinthetünkelazirodalomtörténetünkfontos
szegmensét képező közköltészeti alkotások-
tól, melyek megismeréséhez ez a remek
monográfiakiválósegítségetnyújt.

Brutovszky Gabriella
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