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TanulmányokTanulmányok

Gaučík IsTván

ajövőtervezése
Galántaurbanizációjaahatalom,azideológiaés

aracionalitásszövevényében(1949–1989)1

IsTván Gaučík 711.4/.62(437.6)”1949/1989”
Planningoffuture.urbanizationofGalantainthetissueofpower, 911.375.6(437.6)”1949/1989”
ideologyandrationality(1949–1989) 364.122.5(437.6)”1949/1989”

keywords: Galanta. modernization. socialist ideology. socialist urbanization. The socialist administrative
centre.

ennekatémaválasztásnakobjektívokaivoltak.mindigújtémákatkeresek,ésgazda-
ságtörténészként tudatosítom, hogy ez a tudományága társadalomtörténettel szoros
kapcsolatbanáll.Tehátagazdaságtörténethatáraintúlra iskikell tekinteni.akutató
nemringathatjamagátabban,hogycsakéskizárólagosangazdaságtörténetet„alkot”,
illetveközgazdaságikategóriákbangondolkodik.atársadalomtörténetterületénisállást
kellfoglalnia,miközbenatranszdiszciplinaritáséselméletalkotásirántifogékonyságis
szükségeltetik. éppen az elméletalkotás teheti lehetővé új értelmezések születését,
melyekatudományosdiskurzuséstudásközvetítésrészelemeivéválhatnak.

a választott problémakörrel kapcsolatban számos ellenérvet lehetne felhozni. az
egyikérvlehetne,hogyGalántalegújabbkoritörténetétésazonbelülavárosfejlődést
kutatniésértelmeznimégnemlehet,hiszenezakorszak„nemrégi”.ugyanakkora
kortársakmásképp látjákezeket a folyamatokat,mint a történész, aki egy történeti
keretben, a levéltári forrásokalapjánkialakított konstrukcióbanés szélesebbössze-
függésekben vizsgálja a város urbanizációját. másik érv lehetne, hogy mi értelme,
mondhatnám,mihasznaegyilyenigényestémaválasztásnak.Talánaz,hogyezatanul-
mányeddignemkutatottlevéltárigyűjteményekretámaszkodik.azigaz,hogymunká-
matmegkönnyíthettevolna,haajobbanhozzáférhető,könnyebbenfeldolgozható,már
többszörújraírttörténet(ek)heznyúltamvolna.

a főmotivációazonbanazvolt,hogykutatásaimújszemléletet,újeredményeket
hozzanak.legfőbbcélompedigGalánta1948–1989közöttivárosfejlődésénekésfej-
lesztéseinekújraértelmezésevolt,miközbenelkívántamkerülniazideologizáláscsap-
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1. atanulmányaGalántaiHonismeretimúzeumban2010.szeptember30-ánelhangzottelő-
adásbővítettésszerkesztettváltozata.



4 Gaučík István

2. nováková, veronika: Galanta. Bratislava, obzor, 1987. andrejčák, Tibor: Okres Galanta.
Bratislava,obzor,1989.

3. Pukkailászló:Galántaazújtársadalmiviszonyokkialakításaidején(1948–1989).Inuő.
(szerk.):Galánta 1237–2007.Galánta,Galántaváros,2007,223–232.p.

4. aszocializmuskorivárosodásirántiérdeklődésemetkorábbanvágsellyekeltettefel.avág-
sellyeiiparóriásésavárosfejlesztéskapcsolatátakövetkezőtanulmányombanvizsgáltam:
aziparosításhatásavágsellyeátalakulására.aszocialistavárostervezésegyikpéldájadél-
szlovákiában.InUrbs. Magyar várostörténeti évkönyv, V. 2010,165–188.p.

dáit,amireakorábbi,1989előtti,Galántávalfoglalkozópropagandakötetekjópéldák.2

ugyanakkoralegújabbGalánta-monográfiábanbemutatott,aszocializmussalfoglalko-
zó, tényszerűségenalapuló szerzői koncepciótól, alternatívmegközelítésekhíveként,
eltérőszemléletetkívánokbemutatni.3 álláspontomatsemegyilluzórikusszociális-gon-
doskodó állam ideájának, egyfajta víziónak, sem egy szélsőséges negativizmusnak
nemrendeltemalá.atémaszámomratörténelmiproblémaéskutatóikihívás.4

az olvasót egy utazásra invitálom. nem időutazásra, hanem egy elképzelt útra,
amelysoránazitthasználtfogalmakmélyrétegeinekvizsgálatáraissorkerül.ezhason-
lóarégészetiásatáshoz.mindigújabbrétegekmutatjákegy-egykifejezésjelentéseinek
sokrétűségét.miértszükségesez?avilágotugyenemláthatjukleegyszerűsítve,fehé-
ren-feketén. Galánta története sem vizsgálható leegyszerűsítve és elszigetelve az
országosvagyéppenavilágfolyamatokhatásaitól.

miamodernizáció?

ezeknekagondolatoknakabemutatásajobbanmegvilágítjaaválasztotttémahelyét,
ésbízombenne,hogyáltalukleírhatóazideológiaéshatalomegymáshozvalóviszo-
nya.emellettakérdésfeltevésidőszerűnektűnik,hiszenatörténészekgyakranapoli-
tikatörténetésapolitikairendszerekoptikájánkeresztültekintenekamodernizációra,
megfeledkezveazegyébtársadalomtudományokértelmezésimezőiről.Tehátmitért-
hetünkamodernizációfogalmaalatt?

Példáulamodernésahagyományostársadalomszembeállítása–miközbenláten-
senamodernafejlődő,ahagyományospedigalemaradó,elavultjelzőtkapja–ideali-
zált elképzelés. a társadalmakbanmindkét jegy keveredik. ebbena kontextusbana
modernizáció,melyetatársadalmifejlődésselazonosítanak,abiológiaifejlődéselmé-
letátvétele.a társadalmiésgazdasági fejlődésneknemkell teljesenegybeesnie,és
nemiskell lineárisanelképzelni.éshát túlzottaneurópa-központúezaszemlélet.a
modernizációegyszerűhétköznapimegfogalmazásaakövetkező:afejletlenebborszá-
gok, régiók felzárkózásának folyamatai a fejlettebbekhez. ez így kézenfekvőnek is
tűnne,azonbanimmárszociológiaialaptézis,hogyatársadalmiváltozásokbanszere-
petjátszanakaspontánfolyamatok,atársadalombelsőerőiésakülsőfeltételekis.a
problématehátösszetett,hiszenamodern, teháta19–20.századi társadalmakban
lezajlottmodernizációsfolyamatoknemvoltaktervezhetőkésirányíthatók,amoderni-
zációnakszámosútjalétezhetett.valójábanatársadalompolitikai,gazdaságiéskultu-
rális fejlődésecsakrészben,nempedigtotálisan  irányítható.amodernizációsfolya-
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matba,mely kultúránként változó arcotmutat, számos jelenség sorolható. alapvető
szempontként alkalmazzák a modern társadalmak szembeállítását a premodern
(rendi)társadalmakkal,azagrárszféráratámaszkodótársadalmataziparitermelésre
támaszkodótársadalommal.

miklehetnekamodernizációimpulzusai?legfőképpenaziparosodás,melyetnem-
csakakeletiblokkpolitikaielitjeiésszakemberei,hanemanyugat-európaiszocioló-
gusokisaz1970-esévekigamodernizációvalazonosítottak.azurbanizációnakisilyen
modernizációtindító,erősítőhatásalehet.emellettamodernizáció„részelemei”közé
sorolhatjukamezőgazdaság jelentőségénekvisszaszorulását, ademográfiai (halálo-
zásiésszületési)arányszámokcsökkenését,afelgyorsulótudományos-technikaifejlő-
dést,aszekularizációt,azéletmódváltozásait,aziskolázottságemelkedését,atömeg-
kommunikációt,anagyobbtársadalmimobilitástésatársadalmaknövekvődifferenci-
áltságát.azelőzőekbenvázoltjelenségekazonbanmégsemadhatjákmegamoderni-
zációvalamiféle„véglegesdefinícióját”.

Foglalkoznikellamodernizációszlovákiaihistoriográfiairecepciójával is.milyena
szlováktörténettudománymodernizációsképeatárgyaltkorszakravonatkozóan?két
szemlélet szembeállításával jól érzékeltethetők a szocialista modernizációs modell
szlovákiaiértelmezései.

azegyik,talánáltalánosanelfogadottvéleményszerintkudarcraítéltmintavolt,mely
nemkerülhetteel sorsát,és ideológiailagszükségszerű történelmikudarcot vallott.a
kutatókelsősorbanaztafőokotemelikki,hogyavoltszocialistaországokraéppena
szervetlen modernizációs modell volt jellemző, ami azt jelenti, hogy külső tényezők,
kényszerekhatásaként,másodsorbanatörténetigyökereketésnemzetihagyományo-
katelvetőszovjettípusúmintakéntvalósultmeg.aszlovákhistoriográfiábankétvéle-
ménykristályosodottkiaszlovákiaiszocialistamodernizációvalkapcsolatban.

michal Barnovský, 1989 előtti nézeteit (részben és alig) revideálva a szlovákiai
modernizációelengedhetetlenfeltételénekláttaaziparosítást,melyagazdaságinöve-
kedésütemétszabtameg.szerinteagazdaságpolitikaaktoraielértékszlovákiagaz-
daságiszintjénekbizonyosfokú„kiegyenlítését”acsehországrészekkel.5 ettőleltérő-
enromanHolecfordítottészsákutcásmodernizációsmodellnektekintiéskétségbe
vonjaakommunistakorszakmodernizációját.szerintecsupáncivilizációsfejlődésről
volt szó, nem amodernizáció elemeinekmegvalósulásáról.6 ľubomír lipták szintén
negatívan jellemzi a szlovákiaimodernizáció kommunista forgatókönyvét, deformált-
naktartja:„amodernizációmindegyikstandardjeléthirdetik,azonbankiemelikőketaz
összefüggésekbőlésígydeformálttáválnak.”7 nézzünkmegegyszociológusvéleményt
is.PeterGajdošaz„önmagábazárt”modernizációtazipariurbanizációfogalmávalazo-
nosítja.szerinteezmesterségesenfelgyorsítottésnegatívjelzőkkeljellemezhetőfolya-
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5. Barnovský,michal:Industrializáciaslovenskaaživotnéprostredievobdobíkomunistického
režimu.Acta Oeconomica Pragensia,2007,7.sz.57–58.p.

6. Holec,roman:ekonomikaamodernizácianapríkladeslovenska. Historický časopis,1997,
1.sz.99.p.

7. lipták,ľubomír:modernizáciaslovenska:národ,štát,spoločnosť. Historický časopis,1997,
1.sz.75.p.
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8. Gajdoš, Peter: Špecifiká sociálno-priestorovej situácie slovenska – vývoj a transformačné
problémy. InBeňuška,Peter–novosád,František(szerk.):Urbanizmus a politika. VI. bratis-
lavské sympózium. Bratislava,slovenskývýboreurópskejkultúrnejnadácie,1997,47–50.p.

9. Bunčák, Ján: nad niektorými otázkami teórie modernizácie. Sociológia, 2002, 2. sz.
103–104.p.

10. egedyGergely:amodernizációválaszútján.Palimpszeszt,1997,5–6.sz. (http://magyar-
irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/10.htm)

mat volt (megkésett, aszinkron, nemmegfelelően gyorsított, egyoldalú).8 Csakmeg-
jegyzem,hogyezekazértelmezésekafogalmatkizárólagosancsakagazdaságiválto-
zásokhozkötikvagyazokkalegyenlősítik.amodernitásellenbenakultúrában,gondol-
kodásban, társadalmiéletben, információáramlásban, tulajdonviszonyokban is tetten
érhető.9

Tény,hogyaszocializmusnakisvolt„bizonyosmodernizációshozadéka”,demagas
áratkellettfizetniadiktatórikustervezésért:afelzárkózásiesélyekcsökkentek,agaz-
daságierőforrásokkimerültek,akörnyezetromboláshosszútávúnegatívkövetkezmé-
nyekkeljárt,alakásokésatörténelmiépületekdevasztálódtak,atársadalomössze-
tartó ereje gyengült. e kísérlet kudarcát a legjobban az tanúsítja, hogy amintaadó
országban,aszovjetunióbanismegbukottazarendszer.akiutategyesekanemzeti-
kulturálishagyományokravalótámaszkodásban,modernségéshagyománykiegyensú-
lyozottságában,abelsőfeltételekhezalkalmazottmintaátvételbenlátják.10

Garailászlóún.másodikmodernizációselmélete,melygazdaságpszichológiaiala-
pozású,azelőzőekbenbemutatottvéleményekkelszembenmásiránybamutat.erről
azelméletrőlrövidenannyit,hogyamodellmegjelenéséta19–20.századfordulójára
vezetivissza,akapitalizmusátalakulásánakidejére.míga18–19.századbanazanya-
gitermelésálltaközéppontban,a20.századelejétőlazemberitőkébevalóberuházás
fontosságátismerikfel(oktatás,képzés,egészségügy).a20.századitotálisállamgaz-
daságszovjettípusábanisazemberierőforrás„előállítása”,„gyártása”valósultmeg.

Garaiszerintaszocialistagazdaságbanamunkásatermeléseszközévévált,nem
lehetettatermelésalanya.ígylehetettapolgárokatésmunkatevékenységüketellen-
őrizni,ésezlehetettazalapjaatervgazdálkodásnak,melyatömegtermelésirányítását
volthivatottszolgálni.ezpedigközpontosítotthatalmatkívánt,melyelosztottaagaz-
daságierőforrásokatésamunkaerőt.acélapiaciversenyfelszámolásavolt,tehátazt
akartákelérni,hogyneapiaciszereplőkszabjákmeg,mitörténjenagazdaságirend-
szerben,hanema„tervezők”.ezzelamonopóliumotmonopolizálták.atervutasításos
gazdálkodásszámosbizonytalanságát(ahatékonysághiányaésapazarlás,aszabad
munkavállalás tiltása, államimonopóliumok erősödése) tetézte, hogy növekedett az
ún.nemtermelőkaránya,azoké,akiknemkonkrétterméketállítottakelő,hanemater-
melésirányításában,feltételeinekbiztosításábanvettekrészt(oktatás,szolgáltatások,
egészségügy),aziparbandolgozóképedigcsökkent.ezatendenciaegyébkéntakapi-
talistaországokraisjellemzővolt.aszocializmusbanateljesfoglalkoztatottságelérése
ésaz iparbandolgozókszámánaknövelésevoltacél.ezazonbanaszakképzettség
nélküli vagy az alacsonyan képzett munkaerő problémájába ütközött. a szocialista
állambanazanyagitermeléshezhasonlóanazemberitőkét,azemberitömegtermelést



a jövő tervezése 7

isugyanúgytervezték(drágán),majdapolitikaielvárásoknakmegfelelőenaszámokat
vagycsökkentették,vagynövelték.11

aGarai-félemegközelítéslényege,melynekmagvátkornaiJánosmeglátásaalkot-
ja,hogybáraszocialistamodell„formájábanésanyagában”szovjettípusúvolt,azon-
banakorszakmodernizációjávalösszefüggőtartalmakatfejezettki.arendszerbelső
logikájaésahazaitényezőkösszekapcsolódásaegyújprogramotindítottel.ahiány-
gazdaságotabürokratikus tervezés túlsúlyaésnemapiaci szabályokdominanciája
idézteelő.12

a továbbiakbanhasznált fogalmak jelentéstartományainakkibontása is a felada-
tom.aszocialistarendszerideológiája,hatalmiközpontjaésamegnyilvánulóraciona-
litásmindmeghatároztákazurbanizációirányátéscéljait,ezértszükségesmegvilágí-
taniezeketafogalmakat.

aszocialistaideológia

ahivatalos ideológiamonopóliumotélvezett.akommunistahatalmielitazalternatív
ideológiákat(pl.vallás)ésellenvéleményeket(reformgondolatok)marginalizálta,peri-
fériáraszorítottavagyideig-óráigmegtűrtevagyerőszakosanletörte.

mi jellemezteaszocialistarendszer ideológiáját?a legfontosabb jegyekazalábbi
pontokbasűríthetők:

1.Felsőbbrendűségitudat,messianizmus.aszocializmusmagasabbrendű,minta
kapitalizmus.

2.akapitalizmusban„eszményített”piacot,aversenyokoztaanarchiátkiküszöböli
atervszerűség.amunkásnemlesztárgyéseszköz,hanemméltóságotkap,„felsza-
badul”.nincstúltermelés,ésazennekkövetkeztébenjelentkezőválság,ígyaszocia-
listagazdasághatékonyabblesz.

3. a szocializmus felsőbbrendűsége abban mutatkozik meg, hogy gazdaságilag
magasabb teljesítményreképes,mintakapitalizmus.nema jobb, okosabbpolitikai
vezetésvagyahatékonyabbgazdaságpolitikaeredményezia „gazdaságigyőzelmet”,
hanemarendszermaga.

4.„aszocialistaerkölcs”fölénye,melyegytisztább,igazságosabbrendszerjele.
5.ígéretek:akapitalistaországokgazdaságiszintjénekeléréseéstúlszárnyalása,

növekvőéletszínvonal,államipaternalizmusmindörökké(munkahely,lakások,egész-
ségügy,üdülés,olcsóélelmiszer).

6.aszocialistarendszerönmagábanjó,ésérték,melymegőrzendő.13

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIV
. évfolyam

  2
0

1
2

/1
, S

om
orja

11. Garailászló:Emberi potenciál mint tőke. Bevezetés a gazdaságpszichológiába.Budapest,
aula,1998,136–167.p.

12. kornaiszerintahiánynemegyszerűenahibásanmegállapítottárakésa rossz tervezés
miattjöttlétre,hanemaszocialistagazdaságirendszersajátosságavolt.

13. kornaiJános:A klasszikus szocialista rendszer ideológiája.http://www.tankonyvtar.hu/his-
toria-1993-08/historia-1993-08-081013-2



14. Garailászló:Emberi potenciál mint tőke… i.m.170.,178–179.,180.p.
15. Vývoj československých měst 1869–1980. Státní komise pro vědeckotechnický a investič-

ní rozvoj – Terplan.Praha,státníústavproúzemníplánování,1986,37.p.
16. Beňuška,Peter:urbanizmusapolitika:variantyvzťahu.InBeňuška,Peter–novosád,Franti-

šek(szerk.):Urbanizmus a politika… i.m.7–8.p.
17. Štepánková,roberta–Heinischová,mária:Urbanizmus a územné plánovanie.nitra,sloven-

skápoľnohospodárskauniverzitavnitre,2009,12.p.Jelenlegazurbanizmustmintatudo-
mány,atechnikaésaművészetszintézisétértelmezik.nemkizárólagosanavárosjelen-
ségével foglalkozik,hanemavidékiközpontok,parkok, településszervezetvagyaműem-
lékvédelemváltozásaival.

az ígéretek azonban elmaradtak a rendszer gazdasági teljesítményétől. a gazda-
ságbanazállamitulajdonésazálszövetkezetitulajdonvolturalkodópozícióban.ennek
okaazegypártrendszervolt,ahatalomkoncentrálásaegyideológiailag„átitatott”párt
kezében.aszocialistatársadalmatabürokratikusállamuralta,azállamotpedigapárt.
apárttotálisanellenőrizteatársadalmatésagazdaságot.atársadalomátalakításáta
marxizmus-leninizmusideológiája,amarxikritikaifilozófiadogmatizáltváltozatalegiti-
málta.14 Úgyislehetfogalmazni,hogyazideológiahoztalétreapártpolitikaistruktúrát,
melyszorosanösszefonódottazállammal.

aszocialistaurbanizáció

Hogyanjárhatókörülaszocialistaurbanizációfogalma?apolitikaikörökazirányított
városodástértettékalatta,melyetaközöscélok„komplexitása”jellemzett,miközben
legfontosabbcélkéntatársadalomátalakításáthatároztákmeg.ezatársadalomszer-
kezetátalakításátjelentette,tehátvárosésvidékköztikülönbségekfelszámolását.a
kommunistapárt szerintazátalakulásalapjátaz iparésa terciális szféra tartalékai
alkották. a „jövőmérnökei” az urbanizációt nem tekintették elszigetelt jelenségnek.
szerintükszorosanösszefüggöttaszocialistatulajdonnal,atársadalomésamunka-
erő-potenciálirányításával.azutóbbiagazdaságterületitervezéséhezkapcsolódott.15

akommunistapolitikaielit, többmásautoritatívelithezhasonlóan instrumentali-
záltaazurbanizmust:eszközkéntvalófelhasználásávalatelepülésrendszerszerkeze-
tébe avatkozhattak be. Új városokat alapítottak, radikálisan átépültek a történelmi
városközpontok,egyszerűenadekonstrukciót,nempedigarekonstrukciótszorgalma-
zó elképzelések kerültek túlsúlyba. a hatalom városonés vidéken is láttattamagát.
PeterBeňuškaerrőlakövetkezőképpenfogalmazott:„ahatalomönmagábannemjó
vagyrossz,elkerülhetetlenülazegyikkéválik,aszerint,hogyanavatkozikbeatársada-
loméletébe,hogyankeresi(kényszeríti)legitimitásátésazthogyannyilvánítjaki.”16

abbanazesetben,hanemakorabeliideológiaidefiníciótvesszükfigyelembeésa
tudományosleírásratámaszkodunk,azurbanizmusalattakövetkezőketértjük.először
isafogalommennyiségioldalát,tehátavárosokszámánaknövekedését,terjeszkedé-
süket,a lakosságföldrajzikoncentrálódását,újszociáliséskulturáliskapcsolathálók
keletkezését.avárosugyanakkoregyterületgazdaságiteljesítőképességénekamér-
céjeis.avárosodásfolyamatátavárossáválássalegyenlősíthetjük.afogalomminősé-
gioldalaalattavárositulajdonságokkifejlődésétértjük.aszékhelyszervezését,aszol-
gáltatásokat,életmódváltozást,közművesítést,villamosítáststb.17

8 Gaučík István
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
V
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
1

2
/1

, 
S

om
or

ja



18. uo.14–15.,159.p.avárostervezésés-rendezésállomásaiakövetkezők:1.megoldásiter-
vek,2.tervezés,3.atervmegítéléseésértékelése,4.aterületkihasználásánakszabályo-
zása,5.azépítkezésekirányítása.

19. a szakemberek az urbanizmusés a területtervezés problémáira az1960-as évek végén
mutattak rá.ehhez lásdegy1969-benkeletkezettdokumentumargumentációját.Štátny
archív vBratislave, pobočkaŠaľa (a továbbiakban: ŠaBa-PŠa), okresný národný výbor v
Galante, oddelenie výstavby (a továbbiakban: onv-G-v), 504. doboz, Územnoplánovacie
prípravykomplexnejbytovejvýstavbyvrokoch1971–1975.

azurbanizmus,amelyavárostervezésgondolatátismagábanfoglalja,atérformá-
lással és társadalomfejlesztéssel, tehát a területtervezéssel is összekapcsolódott. a
területtervezésszinténújabbkorijelenség.Gyökereia19.századvégérenyúlnakvisz-
sza.ekkoraziparosodottországokbanelkerülhetetlennéváltavárosoktérbeliexpan-
ziójánakracionálisirányításavagylegalábbisbefolyásolása.ezzelatársadalmiésgaz-
daságifejlődéstkívántákelőmozdítani.18

Hogyangondolkodtaka terület- és várostervezésről a szocializmus időszakában?
kezdetbenmilyen koncepciók voltak „egyeduralkodók”?kizárólag ideológiai-politikai
alaponmegfogalmazotttervekszülettek,vagyfokozatosanegykristályosodásifolyamat
indultaszakmaiságterén?

szlovákiábanaz1960-asévekkezdetéigaterülettervezésahatalommonumenta-
lista céljainak rendelődött alá. az urbanistákmaroknyi csoportja az állami hivatalok
elképzeléseit teljesítette, nemzetgazdasági területein a politikusok technikai tanács-
adóilettek.másrésztviszontnemkerültekolyankulcspozíciókba,ahonnanaváros-és
területtervezés koncepcióitmegfelelően befolyásolhatták volna.19 a területtervezés a
kommunistapártgazdaságpolitikaicéljaitvalósítottameg.városésvidékurbanisztikai
ésépítészeti jeleneésjövőjeerőszakosanalárendelődöttakollektivistatartalmútár-
sadalmi-gazdaságiszempontoknak,aszocialistaideológiánakésdogmatizmusnak.a
természetesjellegéstermészetiperspektívaháttérbeszorult.

aközponti államszerveka területtervezésalattáltalábanagazdasági szándékok
térbelimegvalósíthatóságátértették.akivitelezésekgazdaságiéstechnikaicélkitűzé-
seitazalsóbbszintekenkidolgozottún. regionális tanulmányokban (rajónovéštúdie)
rögzítették.a szocialista régiófogalomazonbanalapvetőeneltért amaitól. Technikai
műszókéntélt,ésajárásokösszekapcsolásávalgazdaságiszempontokalapjánkijelölt
mesterséges térségeket jelentette. a gazdaságszervezéshez asszisztáló településter-
vezőállamiintézményekarajónfogalmánbelülháromalterületetkülönböztettekmeg:
1.városközeliterületek,avárosokhozlegközelebbelhelyezkedőközségek,2.aváros
befolyási övezete, amelybena szatellittelepüléskapcsolatai kiépülnek „azanyaszék-
hely”felé,3.„szervesrégiók”,melyeketnematermészetivagyatörténelmiadottságok
határoznakmeg,hanemaközigazgatásielv,nevezetesenajárásibeosztás.

aszocializmus„megalapozásának”elsőéveibenazurbanistákatelepülésfejlesztés
politikaidirektíváknakéshosszútávúterveknekvalóalárendelésétfeltételnélkülelfo-
gadták.akövetkezőkorabeliidézetretorikájajólmegvilágítjaazilyenjellegűurbanisz-
tikai tanulmányokmozgatórugóját: „a szervesen egymáshoz kapcsolódó települések
tervezésétaz intézmények fokozatoskialakításávalérjükel.a településekkölcsönös
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20. Hruška, emanuel:Problémy súčasného urbanizmu. Bratislava, vydavateľstvosav,1966,
21.p.

21. a korszakban két törvényt hoztak a területtervezésről (a 280. sz. 1949-est és a 64. sz.
1958-ast),éskormányrendeletekszabályoztákatelepülésfejlesztésekprioritásait.Többek
közöttavidékitelepülésekhelyzetéről(a1024.sz.1962-es),atelepüléskoncentrációról(az
1.sz.1972-es)ésazurbanizációirányairól(a284.sz.1976-os)születtekdöntések.

22. Hruška, emanuel:Problémy súčasného urbanizmu. Bratislava, vydavateľstvosav,1966,
24.p.

10 Gaučík István

viszonyaifolyamatosannövekednifognak,ezértvégülazegészrégiótintegrálttervvel
fedjükle.”20

aközpontiirányításmonopolhelyzetétjólmutatjaazatény,hogynemjöttlétreszak-
maiszempontokszerintműködő,területtervezésselfoglalkozóhivatal.eztamásodik
világháborúutánakatonaihadműveleteksoránsúlyoskárokatszenvedettterületeken,
főlegakelet-szlovákiaitérségben,azállamiTervezőésstatisztikaiHivatal(Štátnyplá-
novacíaštatistickýúrad)végezte.az1950-esévektőlaterülettervezésselvagyaprá-
gaihivatalokkompetenciáknélküliszlovákiaikirendeltségei (1954-tőlaŠtátnyústav
prerajónovéplánovanie),vagyaminisztériumokonbelüllétrehozottésazállamidirek-
tíváknak kiszolgáltatott bizottságok foglalkoztak. változást az 1963-ban létrehozott,
építkezésekre szakosodott bizottság (Štátna komisia investičnej výstavby) felállítása
semhozott.aközigazgatásiszervek(helyiésjárásinemzetibizottságok)területfejlesz-
tésijogosítványaiisaz1960-asévekközepétőlnőttekmeg,avégrehajtásijogokazon-
banaminisztériumokatillették.aterülettervezésiügyeketmindigvalamilyenminiszté-
riumonbelülintézték(belügy-,építésügyiésgazdaságiminisztérium).21

aterülettervezéstehát,mintegyfajtamegegyezésatársadalom,atudományésa
politika között nem jöhetett létre,miközben az 1970-es évek közepéig a gazdasági
szempontoknak és érdekeknek rendelték alá. a lakosság demokratikus részvétele
ebbenafolyamatbannemvalósulhatottmeg.22

Szocialista területtervezés Demokratikus területtervezés 

Központosítás és direktíva 

– az el készítés szerepl i az állami és 

közigazgatási hivatalok (járási, helyi nemzeti 

bizottságok) 

Monofunkcionalitás 

– az állam gazdasági érdekeinek dominanciája 

Lobbizás 

– állami üzemek és hivatalok kiegyezései 

Demokratizmus, diskurzus, társadalmi 

megegyezés 

– a lakosság vagy képvisel inek részvétele az 

el készítésben 

Polifunkcionalitás 

– az államérdek mellett a lokális és regionális 

érdekek is artikulálódnak 

Lobbizás 

– kormányzati szektor és civil szféra 
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23. Hruška,emanuel:Problémy súčasného urbanizmu.i.m.45.p.
24. a korabeli ideológiai irodalom szempontjaira l.25 rokov budovateľskej práce a činnosti

národných výborov v okrese Galanta.Galanta,radaokresnéhonárdonéhovýboru,1970,
28–29. p.; 25 rokov výstavby socializmu v Západoslovenskom kraji. Bratislava,
západoslovenskýkrajskýnárodnývýbor–obzor,1972,30–31.p.

akritikusvéleményekatelepüléstervezésselés fejlesztéspolitikávalkapcsolatbanaz
1960-asévekelejétőlfogalmazódtakmeg.aproblémákatnemcsakazadminisztráció
ésaszervezés terénneveztékmeg,hanemazállami intézményekelégtelen irányító
szerepeibenis.abürokráciaésa„közszereplők”akidolgozottésjóváhagyottterület-
tervezésikoncepciókat,szakmaiajánlásokatnemtartottákbe,illetvenemvettékfigye-
lembe.akövetkezményeksúlyosakvoltak:kevéstervszületett,azok isgyorsanelve-
szítettékaktualitásukatés„statisztikaidokumentumokká”váltak.atervekbenemtar-
tásaaztiseredményezte,hogyaközlekedésiinfrastruktúrakiépítetlenmaradt.ennek
következtébenszámos iparibefektetés területielhelyezésétkellőképpennemmérle-
gelték,ígyaszocialistaiparosításkiemeltüzemeinekrentabilitásacsökkent.alobbizás
ésérdekérvényesítésterénazipari,delegfőképpenazépítőiparicégekmellettanem-
zeti bizottságok voltak jelen. ez a jelenség és a háttérben született megegyezések
azonbanát-ésleértékeltékaterülettervezésiésurbanisztikaikoncepciókat.emanuel
Hruškacsehurbanista,aszlovákurbanizmusmegteremtőjeerről1963-banígyírt:„a
nemzetibizottságokbizonyospolitikaiérdemeitnemlehetazzalazígéretteljutalmazni,
hogyatelepülésreüzem,kultúrházéshasonlókerül,ezutánatervezőhivatalnakelren-
delikamárelfogadott tervbevalóbeillesztését.eznemszocialista tervezés,hanem
feudalizmus.”23

a továbbiakbanGalántaurbanisztikai terveivelésa térkijelölés tendenciáival fog-
lalkozom.avárosfejlesztésurbanisztikaiés területtervezésielképzelései, illetveazok
genezise érdekel. az 1945 előtti elképzelések és a városrendezés eredményei nem
képezikjelentanulmánytárgyát.ezekidőszerűkutatásitémáklehetnekavárostörté-
netévelfoglalkozókutatókszámára.

atervezésakadályai,aracionalitáshatárai

először az ún. nagyszombat–Galánta regionális tervvel szükséges foglalkozni, mert
Galántafejlesztéseésurbanisztikaitervezésealárendelődött,illetvekapcsolatbanállt
aterületileg„magasabbszintű”koncepcióirányelveivel.Gazdaságiszempontbólmes-
terségesenkialakítottegységrőlvoltszó,aGalántaiésanagyszombatijárástkapcsol-
tákössze.ebbenaföldrajzitérbenavegyipar,akohászatésagépgyártásváltpreferált
ágazattá,amezőgazdaságmellékesszerepet játszott.Galánta fejlődését1960-tóla
szeredetésvágsellyétmegcélzóiparpolitikahatásaiisbefolyásolták.aszeredinikkel-
kohó(niklovahuta)ésavágsellyeivegyipariüzem(duslo)aszocialistaiparosítászász-
lóshajóivoltak.24

az1961-esregionálistanulmánybanakétjárásgazdasági,közlekedésiéstelepü-
lésszerkezetiadottságaitrögzítettékésafejlesztésekkörétpontosították.azúthálózat
kiépítésealegfontosabbakközétartozott.GalántaszempontjábólaPozsony–vágsellye
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12 Gaučík István

vonalmellettakörnyezőfalvakkal(Taksony,Štefánikovo,Gány)valóösszeköttetésjaví-
tásaválthangsúlyossá.25

azelsőurbanisztikaitervre,mely1951-benlátottnapvilágot,csupánközvetettada-
tokat találtam, ezért csak a legfontosabb tendenciákat érzékeltethetem.26 a terv
Galántátmezőgazdaságijellegűtelepüléskéntjellemezte.avárosközpontátépítésének
tervét1959-bendolgoztákki,atervhivatalosjóváhagyásaazonbankésett.

azállamihivatalokképviselőinekmunkatalálkozójára1951.augusztus2-ánkerült
sor.ezena találkozóndöntötteka városfejlesztés fő célkitűzéseiről.Három területet
pontosítottak:alakáspolitikarészekéntazépítkezésiprogramot,azúthálózatkorsze-
rűsítésétésahomályosanmegfogalmazottrekultivációsprogramot.atervezetalakó-
tömbökreésaközépületekrehelyezteahangsúlyt.azúj–összesen420-ratervezett–
lakásokhozaszolgáltatások,bölcsődék,óvodákésüzletekfelépítéseiskapcsolódott.
kitüntetettfigyelmetkapottapártház,ajárásiéshelyinemzetibizottságszékháza,a
művelődésiházésazegészségügyiközpont.agazdaságijellegűépületeket(szövetke-
zet,gépállomás,vágóhíd,baromfitelep)avárosdélirészére,egykülönzónábatelepí-
tették. a lakosságszámmal kapcsolatban bizonytalanság uralkodott, ami az 1960-ig
tartóperióduslakásépítkezéseibenokozottgondot.azellentmondószámításokszerint
a városi lakosok száma1960-raelérhettea8ezret. ez a lakosságszám750–1000
lakásépítésétgenerálta.aszámokazonbanavalóságtóleltértek.komolygondotoko-
zottazépítkezésianyagokésamegfelelőtechnológiahiánya.27

agalántailakosságszáma1960-raelértea6994-et,azonbancsakavároshozcsa-
toltháromközséglakosaivalegyütt.atelepülésösszlakosságának18%-a(1288sze-
mély)éltavároshozközelifalvakban.

Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XI

V
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
1

2
/1

, 
S

om
or

ja

25. ŠaBa-PŠa,onv-G-v,432.doboz,smernicepre realizáciunavrhnutéhoriešenianaúzemí
rajónuTrnava–Galanta,1961.Továbbikutatásoknakkellkideríteniükahelyinemzetibizott-
ság tervezésiosztályának (Plánovacíodbormnv)szerepét,amelya forrásokbanavárosi
érdekek(mérsékelt)szószólójakéntjelenikmeg.azosztályhivatalnokaiatervvéleménye-
zésénekszakaszábanagalántaiipartelepítésszükségességéremutattakrá,melyetamun-
kaerőtöbbletrevonatkozószámításokkaltámasztottakalá.

26. ŠaBa-PŠa,mestskýúradvGalante,oddelenieživotnéhoprostrediaaindividuálnejbytovej
výstavby(atovábbiakban:msÚ-G-ŽP-IBv),274.doboz,Galanta–stredurbanistickáštúdia,
1980.kétkisebbkétemeleteslakótömbépült1946-banamaiesterházyésnálepkautca
sarkán.Pukkailászló:Galántalakásgondjainakmegoldásaavárossáválásszolgálatában.
InPukkailászló(szerk.):Galánta 1237–2007.i.m.230.p.az1948–1949-bőlszármazó
várositérképtovábbikutatásokatindíthatel.lásdonv-G-v,94.doboz,návrhpripomienok
kúzemnémuplánurajónaTrnava–Galanta,1961.

27. ŠaBa-PŠa, okresný úrad v Galante (a továbbiakban: oÚ-G), 260. doboz, XI.127.3/1951,
PodrobnýúzemnýplánobceGalanta.avárosihigiéniaéskörnyezetvédelemszempontjából
ideiglenesjelentőségevoltaz1954-benelkészültszennyvíztisztítóállomásnak. ŠaBa-PŠa,
onv-G,303. doboz,Projektovádokumentáciačistiarneodpadovýchvôd.
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„nagy-Galánta”lakosságaésalakásokjellemzői(1960)28

aszocialistaközigazgatásiközpont

Galánta városképének megváltozása szempontjából az 1960–1961-ben formába
öntöttújkoncepcióhozottdöntőváltozásokat.aterv1980-igtöbbmint16ezerlakos-
salszámoltésszorosösszefüggésbenálltavárosújközigazgatásifunkciójával,illetve
avárosfunkciókgyökeresátalakulásával.ezaváltozásGalántavárosjellegénekújraér-
tékelésétjelentette.avárostervezésezenújdokumentációjarövidtávon1965-ig,hosz-
szútávon1980-igkijelölteazépítkezésekirányátéscélját.

abefektetéseket, tekintettela tervezett lakosságszámára,az iparésamezőgaz-
daságvízigényére,avízvezeték-hálózatésacsatornázáskiépítéséreösszpontosították.
aközépiskolaésszállodaépítéseisatervekközöttszerepelt.

adokumentumagazdaságpolitikaiésműszakielvekmellettadudvág,asárd,vala-
mint a dernő vízellátásának biztosítását is tartalmazta. ezeket az ajánlásokat nem
valamifélerevitalizációsvagyvízgazdálkodásiszándékhívtaéletre,hanemakényszer.
avárosnak,megfelelőminőségűcsatornázáshíján,aszennyvízelvezetéseszempont-
jábóllétfontosságúakvoltakezekafolyók.

atörténelmiésműemlékvédelmiszempontokháttérbeszorultak.atervezőknem
tartották első kategóriájú műemléknek és a múlt egyedi lenyomatának sem az
esterházy-kastélyt,semarómaikatolikustemplomot.azelaborátumezeketmegsem
említette,egyedülatemetőmellettibarokkkápolnaképezettkivételt.azesterházy-kas-
télyt renoválásra javasolták, és úttörőházzá való átalakítását tervezték. a korabeli
városrendezési térképek vizsgálatánál szembeötlő tény, hogy a nagy kiterjedésű és
dominánsjellegűneogótikuskastély,valamintarómaikatolikustemetőazegységes-
nekelképzeltközpontilakóterületkoncepcióját„zavarta”.29

amunkaerőirányítása,azújmunkalehetőségekkialakításaésazépítkezések,illet-
veapolgáriellátástechnikaifeltételeinekbiztosításaalakosságszámánaktervezésé-

Település A lakosság száma Lakások száma Helyiségek száma

Galánta 5 706 1 413 2 507

Hódi 647 147 235

Nebojsza 377 1 033 140

Javorinka 264 68 107

Taksony 2 390 599 875
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28. atáblázatforrása:ŠaBa-PŠa,msÚ-G-ŽP-IBv,8.doboz,smernýúzemnýplánGalanta,1961.
adokumentumbanTaksonyisszerepel,közigazgatásilagazonbanekkormégnemtartozott
Galántához.

29. vö.ŠaBa-PŠa,msÚ-G-ŽP-IBv,94.doboz,Galanta-Územnýplánsídelnéhoútvaru,1975.a
barokkkápolnát,nemcsekély lakossági felháborodást kiváltva,1963-ban lebontották.a
központi temetőt még az 1970-es évek folyamán sem tudták kialakítani. az új temetőt
1975-benazÚnymellettiútszomszédságábanképzeltékel.



30. Galántaesetébenazállamigazdaságépületeiokoztakilyenjellegűgondokat.

tőlfüggött.ezGalántaesetébenakörnyezőfalvaknépességszámánakcsökkentéséről
ésanépfeleslegnekavárosbavalóirányításárólszólt.aszatellittelepülésekszámára
ezazirányvonalhosszútávonnegatívtendenciaérvényrejutásátjelentette:alakosok
számánaklassúcsökkenésétésajelentősebbbefektetésekelmaradását.

ezatervnemtartalmaztaaGalántakörnyékitelepülésekenvégrehajtandóépítke-
zéseket.nebojszához,Hódihoz,JavorinkáhozképestTaksonyhelyzete,jelentőslakos-
ságszáma miatt, specifikus volt. Bár a többi községhez viszonyítva háromszor, sőt
kilencszer magasabb lakosságszámmal rendelkezett, a lakásépítéseket csak 1980
után tervezték. a lakosságkoncentráció érdekében tehát meg akarták akadályozni
Galántaösszeépüléséta szomszédos falvakkal. a városadminisztratív és gazdasági
funkcióifontosszerepetkaptak,ezzelkívántákcsökkenteniatelepüléskisvárosijelle-
gét, melyet éppen a mezőgazdasági jellegű vidéki háttér számlájára írtak. Tágabb
összefüggésben a várostervezés fenti lépései a kitűzött gazdaságpolitikai kurzushoz
igazodtak,amelyaziparosításttartottakiemeltfeladatnak.azipariüzemektelepítésé-
vel a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát kívánták csökkenteni. e folyamat
urbanisztikaivetületénektekinthetjükafalvakbanmegvalósulóköz-ésmagánépítke-
zések,illetveaközségektérbelifejlődésénekszigorúlimitálását.

Galántaesetébenisalakásépítkezésekútjánvalósítottákmegafentiekbenjelzett
törekvéseket.avárostérbeliközpontjátalkalmasnakvéltékerreacélra.ezzelkapcso-
latbanaz1960–1961-eskoncepcióbanháromindokfogalmazódottmeg.előszörisa
lakóterület egységét ezenazútonérhetik el.másodsorbanamezőgazdasági terület
arányánakcsökkenésemérsékelhető,mivelnemavárosihatárterületekenvalósulnak
meg az építkezések. végül a csatornázás és vízvezetékrendszer kiépítésével a köz-
pontban jelentős megtakarításokat érhetnek el. a városi és környékbeli községek
lakásállományánakazállapotátisfelmérték,melyetkielégítőnektaláltak.azátlagos-
naktekinthető,azonbankevésbéjóminőségűlakásokazösszes52%-áttettékkiés
50–60évesekvoltak.

atelepülésvárosijellegétaközegészségügyihiányosságokjelentősmértékbenlefo-
kozták.aterülettervezésdokumentációjábanúgyfogalmaztak,hogyGalánta„higiéniai
szempontbólalegrendezetlenebbszlovákiaivárosokközétartozik”.ezazonbanorszá-
gosjelenségvolt.aközutakportalanításánakhiányával,aközművesítéselmaradásá-
valésalakóterületekenelőnytelenülelhelyezettgazdaságiépületekproblémájávalszá-
mosszlovákiaivárosküszködött.30 éppenazönhatalmúépítkezésekkeresztülviteleés
aterülettervezőkhosszútávúelképzeléseinekfigyelmenkívülhagyásaeredményezte,
hogyzavaroktámadtakavárositérformálásában.azúj ipariésmezőgazdaságiüze-
mek elhelyezése, a megnövekedett víz- és energiaszükségletük szintén felvetette a
hatékonyésracionálisurbanisztikairendezésszükségességét.

Galántaközpontjával, főképpenavárosi térrel,különkell foglalkozni,mertakor-
szakideológusainakéstechnokratáinakagondolatvilágábankiemeltszerepetkapott.
afunkcionalistaszemléletszerintavárosközpontadminisztratív,kulturáliséskereske-
delmiszerepekkelbírt.aközponti téregyszerrekapottésközvetített jelképes tartal-
makat,ésfunkcionálisfeladatokattöltöttbe.avárosközpontirészétanyugat–keleti
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31. azmár a jelennek szóló kérdés, hogy a fő utcátmennyire tekinthetjük amúlt és a jövő
együttélésiterének,éshogyazújépítkezésekkelkialakult-eaközpontújidentitása.

32. afőutcaátépítésének1968-astervétl.ŠaBa-PŠa, onv-G-v,369.doboz,Projektováúloha
Galanta,1967.

33. ŠaBa-PŠa, onv-G-v,94.doboz,PodrobnýúzemnýplánGalanty.uo.návrhpripomienokk
územnémuplánurajónaTrnava–Galanta.
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kommunikációstengely,afőutcahatároztameg,ésmindmáigmegishatározza.ezta
településtörténeti adottságot a szocializmusban nem is tervezték megváltoztatni, a
városrendezésielképzelésekehhezalkalmazkodtak.31

a városközponttal kapcsolatban az 1951-es terv még homályosan fogalmazott.
egyfelőlarégiközpontfunkcióitmegakartákőrizni,másrésztteljesenújfőteretszán-
dékoztak kiépíteni. rá tíz évremár az új területtervezési koncepcióban konkretizált
célokattalálunk,melyeketegyébkéntanagyszombat–Galántarégióterveisajánlott.a
központteljesátépítésérőldöntöttek.anagykiterjedésűközponti felvonulási térhiá-
nyát terveztékmegoldani. a Pozsony irányából vágsellye felé tartó fő utca, korabeli
nevénaCsehszlovákHadseregútjacsakrészbentölthettebeeztaszerepet.aterve-
zőkszerintazutcában található,akkormégegyemeletesépületekésakisebb, zsú-
foltságoteredményezőüzleteksemfejezhettékkiaközpontjelleget,ezértjavasoltáka
postaéstöbbemeleteslakótömbökfelépítését.ezekazobjektumokajárásiszékhely
jelentőségétvoltakhivatottakkihangsúlyozni.32 azegy-éskétemeletesmagánépítke-
zésekzónájátészakonésnyugatonalakítottákki.azipariüzemeketdélenösszponto-
sították.

az1961-es tervbena fő utca forgalmi túlterheltségére is gondoltak. a vágsellyei
vegyipariüzemnövekvőtermelése,azelkészülttermékekésfélkészáruknövekvőszá-
razföldiszállítását feltételezték.ezenoknál fogvamerült felegyészakielterelőútés
Taksonyirányábanavasútvonalfeletthaladóhídépítése.

a kitűzött cél egyértelmű volt: a város problémamentes és nagy ívű fejlődését a
kisebbmértékűiparosításnakkellettbiztosítania.amunkaerőtazagrárszférábólahelyi
iparbaterveztékátirányítani,ígyaziparialkalmazottakszámát1785-ről4069-renövel-
tékvolna.azágazativáltozásokpilléreitakönnyűiparésamezőgazdaságigépekjavító-
üzemealkotta,amelyik1980-igkb.2ezermunkással,tehátahelyiiparbanalkalmazot-
takfeléveldolgozottvolna.amárműködőélelmiszer-iparivállalatoknakésszolgáltatá-
soknak(bútorgyár,tejüzem,malátaüzem)kisebbjelentőségükvolt.azipartelepítésésa
mezőgazdasági termelés a nagyszombat–Galánta régió tervének rendelődött alá.
éppenittérhetőtettenGalántaeltérővárosfejlődésénekoka,mivelnagyobbipariüzem
telepítésérenemkerültsor.akorrajellemzőretorikávalerrőlakövetkezőképpenfogal-
maztak:„ajárásiszékhelyki-ésátépítésénekatényébőlkiindulva,különösebbigények
nélkülaziparfejlődésére,éskülöntekintettelarra,hogyajárásonbelülnagykövetel-
ményekvannakszeredésvágsellyekiépítésére,aharmadikötévestervbencsakaleg-
szükségesebbellátottságbiztosításaésalakásállományátépítéseacél.”33

aGalántaiJárásinemzetiBizottságépítésügyiszakosztályamár1961-bennehez-
ményezteavároselégtelen iparosítását,éskifejeztekételyeitatervbevett lakosság-
koncentráció megvalósításával kapcsolatban. ezzel pedig, burkolt nyomásgyakorlás-
ként,aközpontiirányelvekbenemtartásárautaltak.
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34. ŠaBa-PŠa,msÚ-G, žP-IBv,8.doboz,smernýúzemnýplánGalanta,1961.onv-G-v,369.
doboz,ProjektováúlohapresídliskoGalanta–v.etapa,1968.azépítkezésikvótákmegha-
tározására,ahiányosságokral.onv-G-v,193.doboz,komplexnýrozborvýstavby1964–67.
alakótelepekterveirel.onv-G-v,164.doboz,sídliskoGalanta,II.etapa,bloka3,a4.

35. ŠaBa-PŠa,msÚ-G, žP-IBv,8.doboz,smernýúzemnýplánGalanta,1961.onv-G-v,369.
doboz,PodrobnýúzemnýplánGalanta,1967.onv-G-v,241.doboz,Územnýplán rajónu
Trnava–Galanta,sprievodnáspráva,1964.aházszanálásokmegoszlásaakövetkezővolt:
1961:167,1965:223,1970:228,1975:302,1980:317.onv-G-v,94.doboz,Podrobný
územnýplánGalanty,1961.

36. ŠaBa-PŠa,msÚ-G,žP-IBv,8.doboz,smernýúzemnýplánGalanta,1961.
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alakásegységekszámát1980-igmajdnemháromszorosáranöveltékvolna,3842-
re.azonbanmára tervezésszakaszábannyilvánvalóvávált,hogyelégteleneka ren-
delkezésreállóanyagieszközök.abennfentesek1961-bentisztábanvoltakvele,hogy
1965-igalakásépítések60%-átképtelenekfinanszírozni.atervekbenazévilakásépí-
tésekadatai,egyévben160–170lakás,irracionálisakvoltak.azépítkezéseklemara-
dásátavalóságtólelrugaszkodotttervezés,azépítőanyagésgépekcsekélyszáma,a
munkaszervezetlensége,aszakemberhiány,abeszállítócégekbefejezetlenmunkái–
melyeknem jellemzőengalántaipéldákvoltak–okozták.Galántaesetébenmégaz
elégtelen technikai felszereltség idézett elő komoly problémákat. a járási építkezési
osztály1965-ös jelentéseszerinthasonlóhelyzetbekerültekadiószegiésvágsellyei
lakótelep-építésekis.34

avárosicsatornahálózatkiépítését1960-bankezdtékmeg.alakótelepekgázveze-
tékeitésfűtőrendszereitaz1960-asévekfolyamánfektettékle.atávlatitervekszerint
Galántát 1966-ban vagy 1967-ben kapcsolták volna rá a nagy teljesítményű
Pozsony–vágsellyegázvezetékre.ezekmegvalósítása1980-ignagyszabásúátépítése-
ket,házbontásokat,telekfelvásárlásokatés-kisajátításokatjelentett.amezőgazdasá-
gilaghasznosíthatóterületekjelentőscsökkenésévelisszámolnikellett.35 azépítkezé-
sekakörnyezőtelepülésekenamagánházakraésazüzemek,köztükfőlegatermelő-
szövetkezetlakásairaszűkültek.

a hivatalok kiemelt szempontként kezelték a községek fejlődésének fékezését.
Taksony helyzete ebből a szempontból felettébb kedvezőtlen volt. az 1966–1980
közöttiidőszakbanfejlesztésévelnemszámoltak,annakellenére,hogyaz1964-esún.
rajónterva természetesnépességgyarapodást figyelembevévekorlátozottberuházá-
sokbangondolkodott.

„ajövőtervezői”tisztábanvoltakazellentmondóéshomályosszámításokkal,ezért
azokataz1961-esgalántaiterületrendezésitervbenkiakartákküszöbölni.afeladat-
köröketésalakosságnövekedésénekadataitaz1965és1980közöttiidőszakrapon-
tosították.Figyelembevettékszeredésvágsellyeiparánakvárhatóhatásait.aGalánta
környéki szatellittelepülések funkcióitésazesetleges fejlesztéseket isújrafogalmaz-
ták.atervmegvalósításátdokumentálóforrásokatnemtaláltammeg.azáttanulmá-
nyozottdokumentációtértékelvearrakövetkeztetek,hogyaz1961-estézisekésváros-
építészetiajánlásoknemvalósultakmeg.36

Galántaradikálisátalakításán,mely1950és1965közöttzajlottle,akorszakgaz-
daságossági szemléletehagyta rajta a bélyegét. ez a szemlélet szorosankötődött a
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37. Brath, Jozef: Úvahy o architektúre, urbanizme i fenoméne človeka. Bratislava, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, 2001, 79., 84–85. p.

38. A táblázat forrása: šABA-PšA, MSú-G, žP-iBv, 8. doboz, Smerný územný plán Galanta, 1961.
39. MSú-G-ŽP-iBv, 78. doboz, Organizácia osídlenia SSR, Okres Galanta, 1974.
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technikaközpontúsághoz és az építészeti formalizmushoz. Az urbanisztikai egységeket
kizárólag gazdasági paraméterek szerint vizsgálták, a természetes építészeti lehetősé-
geket alábecsülték. A térviszonyok megbomlottak, a közterületek karbantartása prob-
lematikussá vált. A másik oldalon új viszonyrendszerek jöttek létre a lakóegységek
között, és új területek alakultak ki (főtér, főút a mellékutcákkal és a belső lakóblokkok).
Az 1961-es városrendezési terv technokrata jellegű volt és hideg racionalitás jellemez-
te. A racionalitás alatt a lakóépületek rendezettségét és egyhangúságát értem. A galán-
tai városépítészeti elképzelések új időszaka 1965 után nem hozott valamiféle eredeti,
a helyi viszonyokat figyelembe vevő elgondolásokat. Csupán a szlovákiai urbanizmus
néhány elemének helyi lecsapódásáról beszélhetünk, melyeket a városok extenzív fej-
lődése hívott életre.37

Galánta és a környékbeli községek lakosságszámának becslései és valós adatai38

Szemléletváltás az 1970-es években

Az 1970-es évek szlovákiai urbanizációja és a településszerkezet fejlődése egyoldalú-
an a gazdaság prioritásainak rendelődött alá. Az 1974-ben közzétett kormányprogram
ezt a következőképpen fogalmazta meg: „A településhálózat átalakítása olyan folya-
mat, amely a társadalom fejlődése során fokozatosan kiegészül és pontosul. Ezen
okból kifolyólag a települések hosszú távú koncepcióinak körvonalazásával és megva-
lósításával kapcsolatos teendők a gazdasági fejlődés szükségleteivel összhangban
valósulnak meg, és a leginkább koncentrált térségekben – melyek a természeti, terü-
leti-technikai és gazdasági feltételeikre való tekintettel a legkedvezőbb gazdasági fejlő-
désre képesek – az optimális területi szerveződésre törekedjenek.”39

A szlovák kormány 1972-es 1. számú rendelete hivatalosan is deklarálta ezt a kon-
cepciót. Tehát a körzeti városok minél gyorsabb fejlesztését és ezzel a pénzeszközök

 1960 1965 1980 

Galánta 5 706 8 370 15 610 

Nebojsza 377 370 340 

Hódi 647 600 260 

Javorinka 264 260 230 

Taksony 2 390 2 300 2 100 

„Javasolt Galánta 

politikai község” 

9 384 11 900 18 800 

Valóság 9 507 15 477 
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40. Pukkailászló:Galánta az új társadalmi viszonyok kialakítása idején (1948–1989). i.m.
224.p.

41. Hruška,emanuel:Problémy súčasného urbanizmu.i.m.67.p.
42. onv-G-v, 504. doboz, Územnoplánovacie prípravy komplexnej bytovej výstavby v rokoch

1971–1975.a lakótelep-dokumentációt l.onv-G-v,525.doboz,327/1,sídliskoGalanta
stredII.uo.580.,581.,582.doboz,328/1,ProjektovádokumentáciaGalantasídliskoII.
uo.583.doboz,328/1,vyjadreniekprojektovejdokumentácie(rôzne).

18 Gaučík István

differenciálásátiselkellettérni.ezakoncepcióavárositelepülésekcélzottkiépítését
jelentette, mely technikai és polgári ellátottságuk fejlesztésére szorítkozott. a tézis
egyértelművolt:alakosságkoncentrációnakazipariésmezőgazdaságitermelésköz-
pontosításátkelletttámogatnia.Galánta,szereddelésvágsellyévelegyüttkörzetiszin-
tűvárossávált.Taksonynakaz1971-esGalántáhozvalócsatolásaennekakoncepció-
nakaszellemébenvalósultmeg.a településkoncentrációértelmébena többmint2
ezerlakostszámlálónagyközségeketisbevontákebbeafolyamatba.40

kialakították a Galánta–vágsellye urbanizációs teret, amely 12 települést foglalt
magába,többmint48ezerlakossal.eztamodelltaz1960-asévekelejénszületettterv
redukált változatának tekinthetjük, amely akkor nagyobb kiterjedésű volt, hiszen
szeredetisehhezkapcsolták.amitágabbösszefüggésekbennemváltozott,azPozsony
„nagyvárosi”hatásavolt.41 amásikoldalonavidékikörzetekdegradálódtak,helyijelle-
gűkörzetekbevagynemközpontjellegűekbesoroltákőket.ezekatelepüléstípusoka
lakosságalapvetőpolgáriéstársadalmiellátásátbiztosítottákvolna.ellenbenlokális
társadalmifunkcióikgyengültek,azagglomerációkrészeivéváltak.amunkaerőbázi-
saikéntszolgáltak,ésnépességtöbbletüketavárosiközpontokbairányították.

kétállamitervhivatal(slovenskáplánovaciakomisia,slovenskákomisiapretechni-
ku)műhelyébőlkerültki1967-benszlovákiahosszútávútelepülésfejlesztésiprogram-
ja.azötéveslakásépítésektervét,amelyben1980-igkb.300ezerlakássalszámoltak,
1969-bendolgozták ki. a városi agglomerációkat ezekbenazanyagokbanmár széle-
sebbösszefüggésekbenértelmezték.alakásokelhelyezésének„legkedvezőbb”módja-
itkeresték.GalántánastredI.ésII.lakótelepekbefejezésére,1150lakásépítésérefek-
tettékahangsúlyt.ezmegegyezettvágsellyével(1158)ésmeghaladtaaszerediterve-
ket (800).42 egy másik variáció a városi lakásnövekedés 47%-os arányával számolt.
Taksonyonkívülakörnyezőfalvakrajóvalkisebbarányúépítkezéseketterveztek.
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43. onv-G-v, 504. doboz, Územnoplánovacie prípravy komplexnej bytovej výstavby v rokoch
1971–1975.

44. msÚ-G-ŽP-IBv,94.doboz,Galanta–Územnýplánsídelnéhoútvaru,1975.aseverI.lakóte-
lepdokumentációjátl.onv-G-v,1448.doboz,326/3,sídliskoGalanta–severI.

a jövő tervezése 19

Galántánésakörnyékbelitelepülésekentervezettlakásokszámánakmegoszlása43

az1974-esurbanisztikaitervetkéttényezőhívtaéletre:agalántaibel-éskülterületek
beépítettsége és a város összekötése Taksonnyal. Fontos célként jelölték meg a
magánházaképítésétavárosikeletirészein,ésaközpontbanarégiházakszanálását.
azérvelésakövetkezőképpenhangzott:„avárostervezésitervalakóövezetgazdasá-
goskihasználásáratörekszik,mégarégebbiépületeknagyszabásúlebontásaáránis.”
Galántán és Taksonyban az 1970-es évek folyamán ez 1068 házat érintett. régi-új
irányzatkéntatöbbszintűlakótömböképítéseerősödöttmeg.astredI.lakótelepetvég-
legesen1975-refejeztékbe.astredII.lakótelepépítése-bővítésetovábbfolytatódott.
anyugat-szlovákiaikerületnemzetiBizottságépítkezésiosztályaGalántaurbanizáció-
jánakakövetkezőprioritásaittűzteki:

1.az„alapépületek”befejezése,tehátsincsszóterületiexpanzióról.
2. az új lakótömbök számára szanálások útján kell helyet biztosítani a központi

zónákban.
3. a magánjellegű családi házak építésének támogatása és Hódi, Javorinka,

nebojszalakosságiellátottságának„kiegészítése”;különösenTaksonyfejlesztésének
támogatása.

4.agalántaikórházbővítése.
5.alakózónaészakikiterjesztése.
6.kerülőútépítéseavárosészakirészein(deazehhezszükségesesettanulmány

éselőzetesköltségvetéshiányzott).
7.azöldövezetekmegőrzése,újrekreációszónákkialakítása,környezetvédelem.
8.aseverII.lakótelepkiépítése.44
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45. aziparizónamegszervezésérel.onv-G-v,585.doboz,329/1,urbanistickáštúdiazástavby
priemyselnéhoareáluGalanta,1970.

46. msÚ-G-ŽP-IBv, 232. doboz, Galanta-Územný plán sídelného útvaru, sprievodná správa
vyhodnoteniapoľnohospodárskehopôdnehofondu,1979.agalántaiállamigazdaságazon-
bannemazurbanizációhatásaikövetkeztébenteljesítettalul.anagyértékűerőforrás-lekö-
tésésgazdaságirugalmatlanságmiattmáraz1970-esévekmásodikfelében„afolyama-
tosanlemaradóüzem”kategóriájábasorolták,éscsakazállamidotációknakköszönhető-
en maradt talpon. ŠaBa-PŠa, okresná poľnohospodárska správa v Galante, 24. doboz,
ročnásprávazarok1981.

20 Gaučík István

ahelyijellegűiparfejlődésétésújmunkahelyekteremtésétasvédpiacraisterme-
lő,munkagépekgyártásáraszakosodottToskuřimvállalatésabútoripariüzemműkö-
désebiztosítottavolna.45

azújelgondolásokellenérearégivárostervezésifilozófiameghatározóelemeinek
továbbélésérőlbeszélhetünk.ezekaz1974–1975folyamánkeletkezett,azurbaniszti-
kaibeavatkozásokat2000-igtárgyalódokumentációbanistettenérhetők.

a gondolatmenet változása, egy szerényebb városterjeszkedés jegyében, csak az
1979-esurbanisztikaianyagbanmutathatóki.a„komplex”,teháttömegeslakótömb-
építésvezérelvemegmaradt,elsősorbanaHódiútkétoldalán(sever I., II.).előtérbe
kerültalakóövezetkiterjesztésénekkérdése.azexpanziócsakészaki,távlatilagészak-
nyugatiiránybanvoltrealizálható.azelvárásokszerintaközpontbanfolyóházbontások
lehetővétettékanagyobbmértékűlakótömbépítéseket,melyekeredményeképpena
központizónákbankb.9ezerlakosthelyezhettekel.avárosszámáraazonbanTaksony
új,déliterjeszkedésilehetőségetjelentett.agalántaivárostervezésbenezértfigyelhe-
tőmegakoncepcióváltás.azelsőlépéstaTaksonyirányábavezetőfelüljáróésazipari
zóna,egybennagyraktárakkialakításajelentette.avárostöbbirészétmellékvágányra
állították. Hódiban minimális számú lakóház építését vették tervbe. nebojsza és
Javorinkaesetébenújházépítéseketnemvalósítottakmeg.ezadéliterjeszkedésazon-
banellentétbekerültamezőgazdászokállamilagistámogatotttermőföldvédelmiprog-
ramjával.amezőgazdaságirányításátvégzőhivatalokatermőterületradikáliscsökke-
nésétakartákelkerülni.Felhívtákafigyelmetabekövetkezőgazdaságikárokra,agaz-
dálkodást negatívan befolyásoló tényezőkre, a galántai állami gazdaság és termelő-
szövetkezetteljesítménycsökkenéséreésamezőgazdaságitermelésfennakadásaira.46

Gazdaságicélszerűségésújideologizmus

avárosurbanisztikaifejlődésétaz1980-asévekbenkétjelenséggellehetalegjobban
megvilágítani.egyrészta lakáspolitikát továbbra is jellemző racionalizmussalésgaz-
daságossággal,melyekútjánavárosközpontbananépsűrűségetkívántáknövelniés
egyatelepüléstténylegesenisvárossátevőkompaktegységlétrehozásátszorgalmaz-
ták.astredI.ésII. lakótelepekalkottákennekatervnekapilléreit.atervgyengéjét
mégisaszóbanforgólakótelepek„kevésbégazdaságosvolta”jelentette.avárositér

Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XI

V
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
1

2
/1

, 
S

om
or

ja



47. ezekakövetkezőkvoltak:1.a„maradék”régiházak lebontása.Csakaműemlék jellegű
épületeketőrzikmeg,2.astredI.lakótelepépületei„alacsonyak”voltak.ezaközpontter-
vezettnépsűrűségérehatottkedvezőtlenül,3.astredII.területeazépítkezéskövetkezté-
bendevasztálódott,4.atereprendezéséskultiváláselmaradt.

48. msÚ-G-ŽP-IBv,274.doboz,Galanta-stredurbanistickáštúdia,1980.
49. msÚ-G-ŽP-IBv,387.doboz,CentrumGalantaurbanistickáštúdiapešejzóny,1983.
50. msÚ-G-ŽP-IBv,489.doboz,námestieosloboditeľov,1986.

a jövő tervezése 21

„hagyományozódott”építészetiproblémáitimmárnemtabuizálták.47 aneogótikuskas-
télyesetébenkisebbelmozdulásvolttapasztalható.akastélyparkjelentőségétemel-
tékki,ésjavasoltákmegóvását.

azidőszakmásikjellemzőjegyeafelerősödöttideologizmus.ezalattahatalomegy-
fajtaújönreprezentációjátértem,melylegjobbanalenin-szoborfunkciókeresésében
nyilvánultmeg.„megkellfontolniaszobormegfelelőelhelyezésétatéren,tekintettela
keletiésdéliirányúkedvezőtlenlátószögre,ahonnananyitotttérhátsórészébentelje-
senelveszik.”aszoborújelhelyezésénekésa főtérátépítésének ideológiaiüzenete
volt: „a kövezet kialakítását tagolt szerkezetűnek gondoljuk,mely nemes természeti
anyagokból készül, és az intézmények (Járási nemzeti Bizottság, szkP Járási
Bizottsága)társadalmiszerepétemeliki.”48

aFőutcaikorzógondolata1983-banmerültfel.atervszerintkisebbtereketésátri-
umokat alakítottak volna ki. Pihenőszektorok, amfiteátrum, kávézó és üzletközpont
ötleteiszerepeltek.mindezeketaműemlékjellegűépületekkel„harmonizálták”volna.
atervadélrehelyezettelterelőfőútmegépítésétőlfüggött,melyamegnövekedettgép-
járműforgalomtól tehermentesítette volna a városközpontot. a sétálóutca változatos
elrendezéseakorábbanuralkodóegyhangúságotszüntettevolnameg.azelőremutató
jegyekmellettazideológiaiüzenetmegfogalmazásasemkésett.egyemlékműaváros
jeles személyiségeinek, a politika és kultúra területén maradandót alkotóknak a
nevét(?)örökítettevolnameg.49

a városközpont utolsó, a szocialista ideológia szellemében fogant átalakítására
1986-banszületettterv.afelszabadulásemlékművénekfelállításaösszefüggöttafőtér
újragondolásával. az emlékmű ideológiai üzenetét a következőképpen fogalmazták
meg:„afőtérképzőművészetimegalkotásánakésazemlékműnektartalmilagésfor-
mailagaCskPkongresszusainakaszocialistakultúrárólésművészetrőlalkotottüze-
netét kell bemutatnia.” a szerzők nyakatekert érvelése szerint az emlékmű a város
„legexponáltabb”helyénvolt,így„szorosérintkezésben”maradhatottapolitikaiésköz-
igazgatásiszervekkel,emellettaz„ideológiaiösszeköttetés”islétrejöttközöttük.

a tömegekkel az ideológiai-politikai „kontaktust” a lenin tér biztosította. a
Felszabadítók tere ezzel szemben „kamarajellegű” volt. küldetését az emlék és az
ünnepvizualizációjábanjelöltékmeg.azalkotásnakjelképezniekellett„az ideológiai
éstartalmiösszefonódástazszkPJárásiBizottságánakszékházával”.50
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***

a20.századmásodikfelébenhárommodernizációsirányzatmutathatóki.aliberális-
neoliberáliselvekatársadalomésagazdaságmodernizálásbanamagánvállalkozások
és a piac szerepét hirdették. ezen kívül a strukturalista, felülről, államilag irányított
demokratikus tervezés is létezett. Harmadiknak a szintén reálisan ható, szocialista
modernizációstípustjelölhetjükmeg,számosellentmondásosjegyévelegyütt.

ennekaszocialistaválaszkeresésnekarészétképezteazurbanizáció,illetveaterü-
letfejlesztésis.Galántavárosfejlődéseerreszolgáltatpéldákat.avárosurbanizációjá-
nakaszocializmusbanháromfőjegyevolt,melyekmáigbefolyásoljákavárostervezé-
si lépéseket.avárosközpontfokozatos,elhúzódóátalakításaés lakótömböképítése,
miközbenazépítészetihangsúlyastredII.lakóteleprehelyeződöttát.alakózónakiter-
jesztésecsaládiházakformájábanészakiésészaknyugatiirányban.végülazipari-ter-
melői övezet stabilizálása délen és délkeleten, valamint a szabadidő- és sportzóna
kiépítése.

aszocialistamodernizációsmintavagymásképpfogalmazvaaközponti tervezési
modell–amelyahivatalosideológiáraésazerrealapozottközgazdaságratámaszko-
dott–történelmiértékelésétsemlehetelhanyagolni.

IsTván Gaučík
PlannInG oF FuTure. urBanIzaTIon oF GalanTa In THe TIssue oF Power, IdeoloGy and

raTIonalITy (1949–1989)

Three modernization trends can be detected in the second half of the 20th
century. liberal and neo-liberal principles promulgated the role of private
enterprises andmarkets in themodernization of the society and economy. In
addition, a structural democratic planning existed, led from above by the
government.asthethirdtrendwecanearmarkthesocialisttypeofmodernization
which also had a real effect, together with its many controversial attributes.
urbanizationandregionaldevelopmentwerealsoapartofthissocialistquestfor
answers.Galanta´surbandevelopmentprovidesanumberofexamples.during
the socialism, the urbanization of a city had threemain characteristics, which
influencedthestepstakenwhenplanningitsdevelopment:gradual,stretchedout
transformation of the city centre and building blocks of flats, while the
architecturalfocuswasmovedtoahousingestate;theextensionofthehousing
zoneintheshapeofprivatehousesinthedirectionofnorthandnorth-west;and
finally,stabilizationoftheindustrial-productionzoneinthesouthandsouth-east,
as well as the construction of areas for sports and leisure. The socialist
modernizationmodel(or,inotherwords,acentralplanningmodel)–leaningon
official ideologyandeconomybasedonthat–cannotbeneglectedeitherfrom
thehistoricalpointofevaluation.

22 Gaučík István
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szűTs IsTván GerGely

aszepesimenekülteksajtója
1920és1944között

1. atrianonidöntésnyománkettészakítottsátoraljaújhelyen,különösenaz1930-asévektől
voltmeghatározóahelyi szepesimenekültek jelenléte. a város felett létrehozottmagyar
kálvária emlékműegyüttes ötletgazdái, szervezői és kultuszteremtői is idemenekült cip-
szerekvoltak.akálváriával,akörészerveződőirredentakultusszalésakultuszépítőkkel
korábbitanulmányaimbanmárfoglalkoztam;l.szűts2007ésszűtsé.n.

„Lesz még kikelet a Szepesség felett” – hangzottazüdvözlés,hakét,magátszepesi-
nekvallópolgárakétvilágháborúközöttiévtizedekbenösszetalálkozott.atrianonidön-
tésutánCsehszlovákiáhozkerültszepességelvesztésefelettérzettbánatésarevízió
igénye,azazatájésaszülőföldirántivágyakozásvoltbelesűrítveebbeamatalánmár
kissééletidegennektűnőköszönésiformába.Ismerveakorszakpolitikaigondolkodá-
sátésközhangulatátáthatórevíziósgondolatot,mindezakkorteljesenszokványosnak,
hétköznapi jelenségnekvolt tekinthető.amitőlmégisegyediaszepességhezkötődő
egyénekésközösségektörténete,azelsősorbanaz,hogyaszepesieknemcsakszó-
ban,hanemírásban,mégpedigasajátszervezeteikáltalműködtetettlapokbanisigye-
keztekaszülőföldhözkötődőidentitástésazóhazáhozvalóigénytfolyamatosanerősí-
teni.mindezperszeabbanazesetbenszámítegyedijelenségnek,hamegnézzükmás
trianonimenekültekáltalalakítottszervezetekműködését.

aterületialaponszerveződőegyesületekközülalegismertebbekaz1920-tólvédő
ligákszövetségealattműködőfelvidéki,délvidékiéserdélyisegélyszervezetekvoltak.
ezekaz1918–1919folyamánlétrejöttcsoportokazonbannéhányévalattakormány-
zat szoros felügyelete alá kerültek, így lényegében elveszítették eredeti céljaikat
(zeidler 2009, 106. p.). ezzel szemben, igaz, az arányaiban jóval kisebb tömegeket
mozgósítószepesiekazalapítástól,1920-tólegészen1944-igegyjólszervezettorszá-
goshálózattalrendelkeztek.aktívtevékenységüketjólpéldázza,hogytársadalmiszer-
vezeteikpéldáulönállólapokattartottakfenn,emellettkönyvkiadássalisfoglalkoztak,
sőtszociálistéren,atrianonimenekültekáltalnagyszámbanlakottmáriavaléria-tele-
pendiákotthontisműködtettek.ezekalapjánnemvéletlen,hogynevükhamarközis-
merttéváltnemcsaka fővárosi,hanemtöbbvidéki városéletében is.1 mielőtt rátér-
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2. akétvilágháborúközöttiszepesiautonómiatörekvésekrőlbővebbenl.Ilyés2005.
3. A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. 12. kötet. Budapest,

athenaeumkiadó,1912.

24 Szűts István Gergely

nénkaszepesiközösségekvizsgálatára,fontostisztázni,hogykikisvoltakőkésmilyen
kollektívidentitástudattalrendelkeztek.

aközöstudatalapja,ahogymáslokálisalaponszerveződőközösségeknélis,atáj,
aHeimat (haza),egészena13.századigvisszanyúlómegszenteltmúltvolt.a térség
történetéttehátekkortóltartottákszámonannakellenére,hogyazaztmegelőzőévszá-
zadokbanisszórványosanszlávnépekáltal lakottvolt.mégisatáj,aszülőföldtörté-
netétaszepességi,elsősorbannémetésmagyarszármazásútörténetírókatatárjárás
utánibetelepítésétől,aszászhospesekmegjelenésétőlszámították.kétségtelen,hogy
aszászok(cipszerek)letelepedéselényegesenmeghatároztaetérségalapvonásait.a
szepességtörténeténekegyiksarokpontjavolt,hogyviszonylagkorán,mégugyanab-
banaz évszázadban létrejött a24 legjelentősebb szász városból állószepesiszász
Tartomány (Provinciasaxonumdescepus), amely komoly előjogokkal és sajátságos
autonómiávalrendelkezett.ekiváltságoshelyzetegészena19.századmásodikhar-
madáigkisebb-nagyobbeltérésekkel fennállt, ígynemcsodálkozhatunkazon,hogya
szepesiöntudat legfontosabbhivatkozásipontjaamajd600évesautonómiavolt.a
területvégülaz1876-osmagyarközigazgatásátszervezésénekesettáldozatul,ekkor
ugyanis a szepességet döntően szepes vármegyébe olvasztották, megszüntetetve
addigitörténelmielőjogait.mindeztermészetesenkomolyellenérzéseketváltottkiaz
ottélőkből,ennekkövetkezményelett,hogyaz1918-banalétrejövőcsehszlovákálla-
mon belül megpróbálták korábbi autonómiájukat visszaszerezni. ebből a következő
évtizedekbenszintealigvalósultmegvalami,ámterveiketnemfeladvaakétvilághá-
borúközötticipszeróhazapolitikafőcélja,akorábbielőjogokvisszaszerzésemaradt.2

ezzelegyidőbenamagyarországramenekültvagymárkorábbanisittélőszepesi-
ekpolitikájaegészenmáskeretekközött zajlott.Helyzetüketkétségkívülmegkönnyí-
tette,hogyamagyarországiközvéleményben,sajtóbanésszépirodalombanacipszerek
márrégótamintahazáhozhű,becsületesmagyarbarátnémetekszerepeltek.emiatt
ésaszepességhezkötődőmisztikus,romantikusképeknekköszönhetőenmegítélésük
akétvilágháborúközöttiévtizedekbensemváltozott.Identitásukatvizsgálvaérdekes
módonnemetnikaivagyvallásipreferenciák,hanemaközöshaza(Heimat), teháta
szepességhez való emocionális kötődés határozta meg összetartozásukat. ennek
köszönhetőenszepesinekvallhattamagátbármilyennemzetiségűés felekezetűsze-
mély,akiazértkellőenmagyarérzelművagy legalábbmagyarországgal lojálisvolt.a
cipszerléttehátegynémetkulturálisalaponszerveződő,ámmagyarérzelműentitást
feltételezett. Pedig a szepességben nemcsak németek és magyarok, hanem döntő
többségébenszlovákok,valamintkisrészbenlengyelekésruténekiséltek.az1910-es
népszámlásadataiszerintszepesvármegyébenaregisztrált172867főközül97077
(56%)szlovák,38434(22%)német,18658(11%)magyar,12327(7%)rutén,vala-
mintmajd6000(3,5%)egyébnemzetiségűvolt.3 mindebből jól látszik,hogyaköztu-
datban német területként számon tartott szepesség etnikailag rendkívül heterogén
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4. amagyartörténetírásbankialakultszepesség-képekrőlrészletesenlásd:ábrahám2006.
5. azországosmenekültügyiHivatalt1920.április19-énhoztáklétreaz3240/1920.szám

alattikormányrendelettel.működésesorán350000menekültetregisztráltéstámogatott.
1924-ben az 2344/1924. számú rendelet megszüntette, és ettől kezdve amenekültek
ügyeiamagyarkirályinépjólétiésmunkaügyiminisztériumhatáskörébetartoztak.

6. acímtárkomplexfeldolgozásáhozablonczyBalázskezdetthozzá2008-ban.

volt,ésanémetszellemiségésbefolyáselsősorbananagyobbvárosokban,ígylőcsén,
késmárkonés Iglónérvényesülhetett.ennekellenérea többségébenszlovákokáltal
lakott szepesség a kortárs történetírásban, valamint a hétköznapi közbeszédben
továbbrais–sőtatrianonidöntéstkövetőenmégerőteljesebben–jellegzetesnémet
ésmagyarterületkéntvoltjelen.4 atájhozvalóerőteljeskötődés,majdennekelveszté-
se lett a két világháború közötti hazai szepesi polgárok identitásának legfontosabb
vonása.mindezekkornemtűntegyedijelenségnek,hiszenmindenmagyarérzelmű,a
történetimagyarországintegritásátvisszakövetelőegyénéscsoportszámáraazelve-
szítetthazafájdalmasvalóságnaktűnt,ésannakvisszaszerzéseközös,kimondottaka-
ratnakszámított.különösenigazvoltezazelcsatoltterületekrőlerőszakkalkiutasítot-
takesetében,akikszámáraaszülőföld,azotthon,legalábbisfizikaiértelembenmeg-
határozhatatlanidőrevalóbanelveszett.

ahogyazutódállamokbólmenekült,úgyaszepességetelhagyókszámárólsincse-
nekpontosadataink.enneklegfőbboka,hogyavesztesháború,aforradalmak,aterü-
letiveszteségekésazezekbőlfakadósúlyostársadalmiésgazdaságikrízisekmiatta
magyar állam csak 1920 áprilisától kezdte regisztrálni az országba menekülteket.
emiattaz1924-benkiadottmenekültügyi zárójelentésbennemszerepelhettekazok,
akikmégavilágháborúalatt,majdaztkövetőenegészen1920áprilisáigvagyillegáli-
san érkeztek az országba. az 1920-ban életre hívott országosmenekültügyiHivatal
(omH) általmegállapított 350ezer főnél éppenemiatt becsléseink szerintmajd80
ezer fővel többen, tehát összesen mintegy 430 ezren érkezhettek a trianoni
magyarország területére.5 utódállamokra lebontvaaz látszik,hogyromániábólközel
222 ezren, Jugoszláviából 55 ezren, ausztriából 2 ezren, míg az általunk vizsgált
Csehszlovákiábólközel147000-entelepülhettekát(zeidler2009,57.p.).azomHirat-
táránakismeretenélkülígynehézmeghatározniegy-egyvármegyefogyásátésgyara-
podásátis.ezabizonytalanságigazszepesvármegyeesetébenis,bárlegalábbsze-
kunderforráskénthasználhatunkegyolyan,1931-benkiadottcímtárat,amelylegalább
arányaiban érzékeltetheti a szepesi menekülthullám intenzitását (krisch–Förster
1931).6 a fővárosban kiadott szepesiek Címtára közel négyezer, magát szepesinek
vallószemély részletesadatait tartalmazza.akötetadatgazdagságanemcsakacip-
szerek,hanemakomplexmenekültkérdésvizsgálatáhozisfontostársadalomtörténeti
forráskéntszolgálhat.azablonczyBalázsáltalmárelkezdettelemzés részadataiazt
mutatják,hogymikéntországosan,ígyaszepesiekesetébenisjólmegjelenikazalkal-
mazottiközéposztály túlreprezentáltsága(ablonczyé.n.).adöntőenvárosicipszerek
közöttugyanisnagyszámbantalálunkegykoriközségihivatalnokokatésállamialkal-
mazottakat. amenekültek többsége az új egzisztenciateremtéssel együtt igyekezett
korábbi társadalmi szokásait fenntartani és közösségi életét újjászervezni. mindezt
úgy,hogyleginkábblokálisalaponszerveződősemlékezetközösségkéntműködőegye-
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7. amenekültekazáltaluknagyszámbanlakotttelepeken,településrészekengyakortahoz-
taklétreazújvagyazóhazáhozkötődőtársadalmiszervezeteket.Ittmostkimondottana
lokálisalaponszerveződőcsoportokragondolunk.ígypéldáulmiskolcon,atisztviselőkszá-
mára létrehozott telepen 1924-től működött a Hodobay-telepiek egyesülete valamint a
Gömöriekegyesülete.országosszintenfontosmegemlítenivédőligákszövetségétalkotó
Felvidékiligát,adélvidékiligát,aszékelyegyletetvagypéldáularadiszövetségetésaz
általunktárgyaltszepesiszövetséget.

8. 1924-ben a fővárosi központ mellett miskolcon, debrecenben, sátoraljaújhelyen,
kecskeméten, Pápán, Pécsett, salgótarjánban, zalaegerszegen és vácott isműködött a
szepesiszövetség.

9. Szepesi Szövetség, 7.évf.6.sz.1926.június15.

26 Szűts István Gergely

sületekbetömörültek,ésmegpróbáltákújrateremteniazelveszítettotthontegyújtér-
ben. ahogymár utaltunk rá, a két világháború közötti évtizedekben számos, eltérő
intenzitásúéstaglétszámúcsoportműködöttazországkülönbözőtelepülésein,ezek
egyrészekimondottanlokálisszinten,mígmásikcsoportjukországosviszonylatbanis
közismertvolt.7

a két világháború közötti évtizedekben működő országos menekültegyesületek
közülkétségtelenülkiemelkedtekaszepesiek,akiknéhányezerfőstaglétszámukelle-
nérehúszévenkeresztülafővárosbanésvidékenisaktívközéletiszerepetvállaltak.a
menekültekettömörítőszepesiszövetség1920.február1-jénBudapestentartottaala-
pítóülését,amelyen22alapító,972rendesés213pártolótagvoltjelenBudapestről
éshatvidékivárosból.ezzelegy időbenamagyarországiosztályokonkívülBécsben,
newyorkbanésChicagóbanislétrehoztáksajátfiókszervezeteiket.azÚjvilágbanélők
1929-tőlpéldáulmársajátlapotisfenntartottak,Der Zipser in Amerika címmel,emel-
lett jelentős összegekkel is igyekeztek támogatni a szülőföldön maradt, illetve a
magyarországraáttelepülttestvéreiket(mohr1930,47.p.).aszövetségmagyarországi
csoportjánakelsődlegescéljahivatalosanamenekültegyetemiésfőiskolaihallgatók
támogatásavolt,ámvalójábanazáttelepültcipszerekérdekképviseletétésközössé-
geikműködtetéséttartottákalegfőbbcélnak.aszervezettagságaésfiókszervezetei-
nekszámafolyamatosannövekedett,olyannyira,hogy1924-benmárkilencvidékicso-
portműködött.8 afőkéntmenekültekettömörítőszepesiszövetségtehátnagyonrövid
idő alatt jól szervezett országos hálózatot épített ki, amely nemcsak névleg, de úgy
tűnik,ahétköznapoksoránisjólműködött.Természetesenahelyiközösségekszerve-
zettségenagybanfüggöttvezetőitőléstagságától,ígypéldáulvoltolyanvidékiszerve-
zet,mintamiskolciis,amelyévekenkeresztülszintealighallatottmagáról,annakelle-
nérevagyéppenamiatt,hogy1930-bannyolcvananszerepeltekaszepesiekcímtárá-
ban.ezzelszembenazaligharmincfősváciosztálymárnégyévvelkorábbanlétrehoz-
taaváciCipszerkaszinót,aholhetikétalkalommalolvashattákaszepesiújságokat,
és dalra fakadhattak a közösen vásárolt pianínó mellett.9 Jól látható, hogy amíg
miskolconcsaknévleg,vácottazelképzeltekszerintműködöttaszepesiekközössége.

avidékiosztályokésaszövetségközpontiügyeinekkoordinálásában,valaminta
szepességhezkötődőszimpatizánsokmegnyerésébenkiemeltszerepjutottaz1920-
asévekbenlétrehozottsajtótermékeknek.mielőttelemeznénkezeketazújságokatés
megvizsgálnánkszerkesztőségeikműködését,érdemesjobbanmegnézniamagyaror-
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10. Haberern Jonatán Pál (szarvas, 1855–1936, Budapest) a híres teológiatanár, Haberern
Jonatánfiavolt.Bárőmaganemaszepességbenszületett,deapjarévénerősenkötődött
atájhoz.1879-benafővárosbanszerzettorvosidiplomát,majdkülönbözőnémetkliniká-
kondolgozott,mígnemhazatérve1888-tól1927-igarókuskórházsebészfőorvosaésa
sebészetiosztályigazgatójavolt.emellettudvarifőtanácsosicímmelisbüszkélkedhetett.

11. HoepfnerGuidó(szepesváralja,1868–?,Budapest)mérnök,építész.Jelentősebbmunkái
szülőföldjéhezkötődnek,ígytöbbekközöttazőterveialapjánkészültazótátrafürediFürdő
ésnagyszálló,atátralomniciTátraszállóésaCsorba-taviGrandHotel.az1900-asfőváro-
silakcímjegyzékbenmártalálkozhatunkanevével,Budapestentöbbekközöttőterveztea
dohányutcai volt viktóriaBiztosító székházát. l.Keresztény Magyar Közéleti Almanach.
Budapest,1940.I.kötet.391.p.
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szágiszepesiektársadalmát.akétvilágháborúközöttiévtizedekbenamagyarországi
szepesiközösségeknemcsakfrissenáttelepültekbőlálltak,hanemnagyszámbanvol-
takközöttükolyanokis,akikmégaháborúelőttköltöztekidevagyvalamelyikfelme-
nőjükrévénkötődtekatájhoz.Többségükszámáraígyaszülőföld,azóhazaelveszté-
seelsősorbanamúlt irántérzettkollektív traumával járt.esetükbenugyanisminde-
nekelőttamúltkerülthatárontúlra,tehátamegszenteltprivátésközösségiemlékek,
emlékhelyek váltak nemcsak fizikailag, hanem képzeletben is elérhetetlenné. ezzel
szembenamenekültekamúltelvesztésétakiutasításonésazezzelsokszoregyütt
járó egzisztenciavesztésen keresztül nemcsak az emlékezés pillanataiban, hanema
hétköznapoksoránisfolyamatosantapasztalták.arevíziószükségességemegkérdő-
jelezhetetlenközöscélnakszámított,azonbanazóhazáhozvalóviszonyban,azönmeg-
határozáskérdésébenésszervezeteikműködtetésébenmár jólelkülönültekaz„öre-
gek”, a korábban itt élők és az újonnan érkezettmenekültek, a „fiatalok”. előbbiek
főként a fővárosban 1876-ban létrehozott és kizárólag ott működő szepesiek
egyesületébe,mígazutóbbiakamáremlítettszepesiszövetségbetömörültek.az„öre-
geket”egyesítőszepesiegyesület1920-banmárközel ötvenéves,nagymúlttal ren-
delkezőszervezetnekszámított,sezidőalatttagságánakésfőkéntvezetőinekköszön-
hetőena fővárosbannagymegbecsülésnekörvendett.sajnosavizsgáltkorszakunk-
bankészülttagnévsorokhíjáncsakazegyesületáltal1928-banelindítottSzepesi Levél
című lap társasági rovataiból,híreibőlkaphatunkképetaközösségösszetételéről.a
főkéntmenekültekáltalalapítottszövetséggelösszehasonlítvajóllátszik,hogyvezetői
közöttnagyszámbantalálhatunkafővárosielitheztartozó,közmegbecsülésnekörven-
dő személyeket. Itt van rögtön az 1928-ban, 22 év elnökösködés után lemondó
HaberernJ.Pál,akiaktívközéleti tevékenységemellettnevesegyetemi tanár,orvos-
professzorvolt.10 ugyancsakszakmájábanelismertésközismertszemélynekszámított
azőtkövetőHoepfnerGuidó is,akimérnök-építészkéntés felsőházi tagkénthosszú
évtizedekótaazegyesület grémiumába tartozott.11 a vezetőségben rajtukkívülmég
néhányfelsőházitagotésállamifőhivatalnokottalálhatunk,ámazegyesülettörzsbázi-
sátazalkalmazottiközéposztálybasorolhatószemélyekalkották.

afővárosi„öreg”szepesieknekazelsővilágháborúvégéigálmosanéslazanosztal-
giávalműködőtársaságátéskialakultszokásaitalaposanmegváltoztattákabeözönlő
menekültek.azújonnanérkező,kiutasítottvagyönkénttávozócipszerekugyanismár
egészenmáskéntkezdtekhozzáazotthonuktóltávoliközösségeikmegszervezéséhez.
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12. adiákszövetségeketfővárosiközponttalhoztáklétre,azIglóidiákszövetséget1924.május
4-én, a késmárki diákszövetséget 1928. május 5-én, a lőcsei diákszövetséget 1930.
május4-én,mígaPodolinidiákszövetséget1933.május5-én.

13. ezekrőlamenekültszervezetekrőlfestplasztikusképetIgnáczrózsaazUrak, úrfiak című
regényében;l.Ignáczrózsa:Urak, úrfiak.Budapest,magvető,1985.

28 Szűts István Gergely

akollektívtraumátátélőkvagyátélniakarókugyanisegészenmáskéntviszonyultaka
szülőföldhöz, és szepesi öntudatuk is karakteresebb volt. mindez a szemléletbeli
különbség jól tettenérhető–különösenaz1920-asévekfolyamán–ahosszú ideig
párhuzamosanműködőlapjaikban,azokstruktúrájában,azottmegjelentcikkekbenés
aszervezetekhezkötődőrendezvényekben.

atrianonimagyarországonélőszepesiektehátekétnagyszervezetbetömörültek,
mellettükazonbanléteztekolyan,aszepességhez,leginkábbaszepesialmamaterek-
hez kötődő diákszövetségek is, amelyek ugyan öregdiák-közösségként működtek,
mégis szellemiségükben, céljaikban és persze tagságukban szorosan kötődtek egy-
máshoz.azelsőilyenszervezetet1924-benaziglóiakhoztáklétre,majdeztkövetően
1933-igakésmárki,lőcseiésapodolinicsoportokismegalakultak.12 ezekadiákszö-
vetségek rendezvényeiket, összejöveteleiket leggyakrabban a szepesi szövetséggel
együttszervezték,enneklegfőbboka,hogytagságukkevéskivételtőleltekintveszinte
teljesenmegegyezett.mindezáltalános jelenségnekszámítottekkor,hiszenezekben
azévtizedekbenamenekültektöbbségeegyszerretöbbegyesülettagságátiserősítet-
te.nemmeglepő,hogy1933-banakétszepesicsoportáltalkülön-különmárműköd-
tetettújságokmelléadiákszövetségekismegjelentettéksajátjaikat,köztükaSzepesi
Öregdiák címmelszerkesztettközösségilapjukat.egyedülállómódonaz1930-asévek-
reamagyarországonélőszepesiektöbbszervezetteléssajtótermékkelisrendelkeztek.
a korábbanmár említett címtárban szereplők és a szepesi lapokból sugárzó ethosz
alapjánúgytűnik,hogy–méretébőlfakadóan–elsősorbanafővárosbanadódottlehe-
tőségarra,hogyaszepességtőltávolténylegesenújrateremtsék,újraéljékegykorimin-
dennapjaikat.mindeztnemcsakközösségialkalmaiksorán,hanemahétköznapokban
ismegtehették,hiszenacímtáratésújságjaikat fellapozvapéldáulcipszerpéktőlés
hentestőlvásárolhattakvagyakárcipszermesteremberrel ismegjavíttathattákottho-
naikat.mindezszinténbizonyságulszolgálarra,hogyalegalábbnégyezerfőtszámláló
diaszpóramennyireszervezettenműködött.afővárosbanélőkszámáratehát lehető-
ségül adatottmeg, hogy aszepességet, attólmintegyháromszáz kilométerre látens
módonújjászervezzék.abban,hogytagságukésígyszervezeteikvalóbanélőközössé-
gekkéntműködhettek,elengedhetetlenszerepjutottakollektívidentitástfolyamatosan
fenntartóésmegerősítőkiadványaiknak.lapjaikésmásírásosközleményeikugyanis
olyankohézióserőt jelentettek,amelyeknélkülaközösségfeltételezhetőencsakegy
lettvolnaakisvendéglőkkülöntermébennosztalgiázótársaságokközött.13

szepesiszövetség

amagyarországi cipszerekáltal fenntartott lapok közül kétségtelenül a leghosszabb
életűésalegnagyobbhatásúamenekültekáltalalapítottéstársadalmiszervezetük-
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14. „énmeghívnálakakovácsevicsbe,amennyibennincsottéppenerdélyinépünnepély.már
úgyisrégenígértem,hogybemutatlakapámnak.azöregangyalifiú,tégedbecsülnifog.és
ilyenkor rendszerint még a kovácsevicsben ül. sajnos sohasem egyedül. Tudod, mit?
Benézünkafüggönynyílásán.amennyibencsakegy-kéthosszúnadrágoserdélyireformátus
udvarolapámnak,bemegyünk.”Ignácz1985,234.p.

a szepesi menekültek sajtója 1920 és 1944 között 29

kelazonosnevetviselőSzepesi Szövetség volt.azelsőlapszám1920tavaszánlátott
napvilágot,ésazeredetitervekszerintévitízalkalommaljelentvolnameg.eztnéhány
évfolyamotleszámítva1944évvégéiggyakorlatilagsikerültistartaniuk.aszerkesztő-
ségaszepesimenekültekszellemiműhelyénekszámítóvIII.kerületivasutcaifelsőke-
reskedelmi iskolaegyik irodájábanvolt.ahelyszínválasztásmagyarázata,hogyezek-
benazévtizedekbentöbbszepesitanáristanítottaziskolában,akikközülkrischJenő
az1930-asévekbenhosszúideigmégigazgatóisvolt.alapszerkesztőitehátittgyűl-
tekössze,ésugyancsakittregisztráltákavidékiasztaltársaságokésazotthonmara-
dottakhíreitésjelentéseit.aSzepesi Szövetség számaialegtöbbújsághozhasonlóan
előfizetésésterjesztésútjánjutottakelazolvasókhoz.sajnosarravonatkozólagsem-
milyenadatunksincs,hogyalapmilyenpéldányszámban,hányelőfizetővelésmilyen
költségvetésalapjánjelentmeg,ámazbiztos,hogyavidékiasztaltársaságokhivatal-
bólkaptakalegfrissebbszámokból.ezértcserébeaszerkesztőségelvárta,hogyafővá-
roson kívülműködő fiókok havi rendszerességgel számoljanak be társadalmi életük
aktuálishíreiről,valamintaközeljövőterveiről.végiglapozvaahiányosévfolyamokat,
jóllátszik,hogyelsősorbanahelyiközösségekszemélyiösszetételétőlfüggött,melyik
asztaltársaságmilyengyakranéltefelkínált,ámkimondatlanulelvártlehetőséggel.

struktúrájátmeghatározta,hogydöntőenmenekültekalapították,hiszenmásdiasz-
póraközösségekhezhasonlóan,alapittisalapvetőenakollektívtudatmegerősítésére
szolgált. ennekmegfelelően kiemelt helyen foglalkoztak a társasági élet legfrissebb
híreivel,azotthonmaradottakküzdelmével,valamintaközöstudatbanmeglevőemlé-
kekújraértelmezésével.ahogymáskiadványokesetében,ígyalaputolsóoldalaiittis
reklámfelületkéntszolgáltak,elsősorbanamagukatszepesinekvallóvagyacipszerek-
nek kedvezményt biztosító hirdetők számára. a kezdőlap egyik állandó részeként a
szövetségtársadalmiszervezetehirdettevezetőségénekfogadóóráithónaprólhónap-
ra.ezeknekatalálkozóknakahelyszíneésazidőpontjahuszonötévalattaligváltozott,
ebbőlisarrakövetkeztethetünk,hogyaszemélyestalálkozásokfontosésérdeklődés-
re számot tartó programnak számítottak. Igaz, a kezdeti heti két alkalomhelyett az
1920-asévekvégétőlatagokésaszimpatizánsokmárcsakegyszergyűltekösszea
belvárosegyikközismertvendéglőjében.ahelyszínjólláthatóanközkedveltlehetetta
menekültekkörében,hiszenpéldáulIgnáczrózsaegyikregényénekszereplőiisitt,a
vIII. kerület rákóczi út 29. szám alatt található kovácsevics étteremben tartották
összejöveteleiket.14 aszerkesztőségésazannaktőszomszédságábanfekvőkisvendég-
lőnemcsakafővárosi,hanemakeletipályaudvarközelségemiattavidékitagtársak
számáraisfontostalálkozásipontnakszámított.

aSzepesi Szövetséget továbblapozvajólelkülöníthetőannakkettősstruktúrája.a
társadalmi szervezetaktuálishíreimellettugyanis,bárkisebbarányban,deminden
számbanhelyetszenteltekaszepességhezkötődőírások,irodalmialkotásokésvisz-
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15. Szepesi Szövetség,1938,19.évf.9.sz.2.p.
16. ablonczyBalázskutatásaalapjánúgytűnik,hogyegyesszepesiekmég1945utánisheti

rendszerességgeltartottakprivátösszejöveteleketegymáslakásán,egészenaddig,amígaz
állambiztonságtudomástnemszerzettróla;l.ablonczy2008.

30 Szűts István Gergely

szaemlékezések megjelentetésének. emellett a közösség szempontjából kiemelten
fontosprogramajánlók,adiákszövetségek,valamintaz1873-bankésmárkonalapított
kárpátiegyesületlegfrissebbhíreisemhiányozhattakegyetlenszámbólsem.ezutób-
biesetébenérdemesmegjegyezni,hogyaCipszerföldönlétrejöttturistaszakosztálytag-
ságánakegy jelentős része,különösenTrianonutánmagátcipszernekvallószemély
volt.ennekkövetkeztébenaszepesiszervezetekhezvalószoroskapcsolatukteljesen
érthető.

visszatérvealapstruktúrájára,az1930-asévekelsőharmadátóljólmegfigyelhető
egy karakteres változás. ezekben az években korábban reklámfelületként szolgáló
oldalakarányaugyanisfolyamatosancsökkent,ezzelpárhuzamosanpediggyarapod-
tak a cipszerekmindennapjaival foglalkozó tudósítások. ennek legfőbb oka, hogy a
szepesi szövetség tagságának és alszervezeteinek száma még az 1920-as évek
végén,majdtízévvelatrianonidöntésutánnemhogycsökkent,hanemfolyamatosan
nőtt.az1930-asévekközepéremár többmintkétezer taggal,a fővárosiközponton
kívül tizennégy vidéki asztaltársasággal büszkélkedhettek. a lelkesedés a második
világháború előestéjén természetesen tovább nőtt, különösen azáltal, hogy az első
bécsidöntésnemérintetteaszepességet.aszlovákiánálmaradt területsorsamég
egységesebbétetteaszervezettagjait,errealegjobbpélda,hogy1938.november20-
ánkassán,aligegyhéttelamagyarcsapatokbevonulásaután,azidőközbenmegala-
kulthelyiasztaltársaságdíszünnepélytrendezett,amelyretöbbszázmagyarországicip-
szerisellátogatott.15 sajnosmindalapról,mindaszervezettovábbiműködésérőlcsak
szórványosadatainkvannak,annyiazonbanbizonyos,hogy1944őszéig–kisebbkiha-
gyásokkalugyan,de–megjelentekazegyesszámok.1945-benalap,aszerkesztőség
ésmagaa társadalmiszervezetapolitikaiátrendeződéskövetkeztébenvéglegmeg-
szűnt,eztkövetően,igaz,rövidideig,csakkisebbcsoportokban,illegáliskeretekközött
működötttovábbegy-egyszórványközösség.16

szepesilevél

a főként menekült kispolgárokat, az alsóbb középosztályhoz tartozókat tömörítő
szepesiszövetséggelszembenaszepesiegyesületelsősorbanafelsőbbközéposztály
számára jelentett nyitott kaput.míg a szövetség vezérkarában példáulHaydeGyula
helyettesállamtitkártleszámítvafőkéntkishivatalnokokatvagymagánalkalmazottakat
találunk,azegyesületprominenseiközöttfelsőházitagok,orvosprofesszorokésneves
mérnökök sorakoznak. Természetesenmindez nem jelenti azt, hogy a két szervezet
közöttmerevésátjárhatatlanfallettvolna,ámkétségtelen,hogytagságuktársadalmi
összetétele jól láthatóaneltért egymástól. Talánebbőladódhattaka céljaikés tevé-
kenységeikközöttigyakorieltérések is.anagyhagyománnyalbírószepesiegyesület
működését1928-ig,akorábbiszokásoknakmegfelelőenelsősorbanatársaságiössze-
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17. lord rothermere brit sajtómágnás, politikus 1927. június 21-én lapjában, a The daily
mailbenhívtafelafigyelmetamagyarországotTrianonbanértsúlyosigazságtalanságokra.

18. Szepesi Levél,1930,3.évf.17.sz.6.p.
19. Prichradnykálmánlőcsénszületett,majdBudapestentöbbekközöttaduna–száva–adria

vasúttársaságelnökeésamagyarkirályiállamvasutakalelnöke,magyarkirályifőtanácsos.

a szepesi menekültek sajtója 1920 és 1944 között 31

jövetelekésadicsőmúltravalóközösemlékezésekjellemezték.ezazévazonbantöbb
szempontbólisújdonságotjelentetett.azeddigbefeléfordulóközösség–köszönhető-
en elsősorban az új elnök, Hoepfner Guidó szervezőkészségének és talán a lord
rothermereújságcikkenyománmegerősödőrevízióshangulatnak–sajátsajtótermék
elindításátésélénkebbközéleti tevékenykedésthatározottel.17 azújság létrejöttével
elsősorbanazelkényelmesedő tagságot igyekeztekújraszervezni,másrészről viszont
felhívni a közvélemény figyelmét létezésükre. a Szepesi Szövetséghez hasonlóan a
Szepesi Levél is évitízalkalommaljelentmeg.alapfőszerkesztője1932-ignikelszky
zoltánvolt,majdőtkésőbbBogschsándorbiológusésaszepesiekCímtárátisszer-
kesztőFörsterrezsővegyészmérnökváltotta.aszerkesztőségavII.kerületidamjanich
utca19.számalatttalálhatóépületII.emeletének11.számúlakásábanműködött,de
aszerkesztőségésaközösségtörzshelyenemittaközelben,hanemazegyetemutcai
erzsébetszállópincehelyiségébenvolt.azegyesülettagságaaszövetséghezhasonló-
ankezdetbenhetikétalkalommal,szerdánéspénteken,majd1928-tólmárcsakegy-
szer,ahétközepéngyűltösszeabelvárosban.

lapjuk struktúrája alapvetően megegyezett a Szövetségével, azzal az árnyaltnyi
különbséggel,hogymígaLevél elsősorbanamúltraésafővárosra,amenekülteklapja
azországbanélőésműködőszepesiközösségek jelenérehelyeztea főhangsúlyt.a
Levélbenpéldáulgyakrabbanjelentekmegolyanközismertanekdotákvagyazóhazá-
valfoglalkozóirodalmialkotások,amelyektémájaatáj,adicsőmúltésaszepesipan-
teonegy-egytagjánakéletútjavolt.Tegyükrögtönhozzá,hogymindezazelsőhárom
évbenvoltjellemző,1931utánugyanisazírásoktöbbségemárittisatagságotérintő
aktualitáskérdésekkelfoglalkozott.különösenekkortólérzékelhető,hogyamagyaror-
szágicipszerközösségegyiklapjakéntegyrenagyobbfigyelmetszentelteknemcsaka
magyarországi, hanem az otthonmaradottak társadalmi híreinek is. ennél azonban
sokkalérdekesebb,hogynemcsakatagság,hanemaszepességhezköztudottankötő-
dő személyek kinevezéseit vagy áthelyezéseit is figyelemmel kísérték. így például
1930-banazegyikszámkülönfoglalkozottamagyarországicipszerpolgármesterekkel,
közülük is bemutatva a salgótarjáni Förster kálmánt és a makói nikelszky Jenőt.18

ugyancsakhelyetkapottittahaviszociálisésoktatásitámogatásokstatisztikája,vala-
mintahátsóoldalakonaszepesimesterek,sőtolykorazotthoniszepességiszállókés
vendégházak reklámjai is. a fővárosai tagság és szimpatizánsok számára, a
Szövetséghezhasonlóan,ittisismertettékamárközismertésváltozatlanhetiválaszt-
mányiülésekpontoshelyétésidejét.

alapműködésénekharmadikévében,azindulástólelnöklőHoepfnerGuidóműépí-
tész helyére Prichradnykálmán királyi főtanácsost választották a szepesi egyesület
elnökéül.19 Prichrandyeztkövetőentöbbminttízévigláttaelazelnökiteendőiket;egye-
bekközöttazőnevéhezfűződikaszepesiegyesületésaszepesiszövetség–szepesi

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIV
. évfolyam

  2
0

1
2

/1
, S

om
orja



20. Försterrezső1899-banszületettlőcsén.azelsővilágháborútkövetőenBudapestremene-
kült,aholvegyészmérnökvégzettségéveltanítottavIII.kerületivasutcaifelsőkereskedelmi
iskolában,majd 1936-tól a Fővárosi légoltalmi ügyosztály vezetője lett. lakása a szepesi
szövetség szerkesztőségének közelében, a rákóczi út 41. szám alatt volt; l. Keresztény
Magyar Közéleti Almanach I.,Budapest,PátriaIrodalmivállalatésnyomdairt.,1940,285.p.

21. 1931-tőlkezdveérezhetőennőttaszepességmúltjávalésazonnanelszármazottak,elme-
nekültekjelenévelfoglalkozókiadványokszáma.ateljességigényenélkülfelsorolunknéhá-
nyat–Feketenagyantal:A Szepesség területi és társadalmi kialakulása.Budapest,1934.;
FöldessyGyula:Egy nagy szepesi költő: Lám Frigyes.Budapest,1936.;Hajnóczyr.József:
A szepesi bányavárosok története.Budapest,1931.

32 Szűts István Gergely

egyesületekközösBizottsága nevű – 1933-ban kötött formális együttműködésének
kidolgozása.amagyarországicipszerektörténetébenjelentőseseményhátterét,akét
csoportközöttierőviszonyokatpéldázza,hogyaBizottságelnökéülaszövetségegyik
vezetőjét,krisch Jenő tanárt választották.akövetkezőévekbena „fiatalok”szerepe
továbberősödött,ésaz1930-asévekvégéreaktívanszinteegyedülikéntképviseltéka
szepesiekügyeit. azegyesüléssel közel egy időbennemcsaka társadalmi szervezet
élén,hanemahogyaztmárkorábbanemlítettük,azújságszerkesztőségében issze-
mélyiváltozásoktörténtek.azátrendeződésezesetbenisszembeötlő,hiszen1933-
ban az alapító nikelszky zoltán helyett a szövetséghez kötődő egykori menekültek,
BogschsándorésFörsterrezsőkerültaLevél szerkesztőiszékébe.valószínűlegafúzi-
ónak és a közös szervezetben egyre nagyobb befolyásra szert tevőmenekülteknek
köszönhetőazis,hogyaSzepesi Levél 1936júniusábanvégülmegszűnt.ezzel,ahogy
1928-atmegelőzőenis,aSzepesi Szövetség maradtazegyedüliinformációscsatorna.

Ittkellszólnunkazokrólaszövetségésaköréjeszerveződődiákszövetségekáltal
működtetett lapokról,amelyekakétnagy laptól függetlenülaz1930-asévekvégéig
működtek. esetükben érdemes azonban leszögezni, hogy ezek a füzetek leginkább
belőhasználatra,igenszűkkörszámárakészültek.közülükalegérdekesebbtalánaz
1933-banindítottSzepesi Öregdiák címűkiadványvolt,amelybőlazonbancsakazelső
két szám ismert.emiatt sajnosarravonatkozólagsincsenek információink, vajonaz
öregdiákok központi lapjamilyen példányszámmal ésmennyi ideigműködött. a lap
szerkesztősége a Szepesi Szövetség vas utcai irodájában működött, így talán nem
meglepő,hogytematikája,terjesztéseésszerzőigárdájánaknagyrészemegegyezett
azekkormártöbbminttízévefennállóSzövetségével.azÖregdiák struktúrájanagyban
hasonlítottamásikkétújságéhoz, talánazzalakülönbséggel,hogy–a fennmaradt
számokbanegyedüliként–különrovatjutottalőcseiSzepesi Híradó cikkeinek.ennek
legfőbbokapedigaz,hogyaBizottságelnökeésaCímtárszerkesztője,Försterrezső
majd20évenkeresztülafelvidékilapbudapestitudósítójaisvolt.20

egyelőrenem ismert,vajonadiákszövetségekmiértéreztékannakszükségessé-
gét,hogysaját,önállófüzeteikmelléegyközöslapotislétrehozzanak,hiszenebbenaz
időbenakésmárkiaknakpéldáulmár többmintötéveműködőkiadványukvolt.azt
gondolhatnánk,hogya közösen fenntartottÖregdiák megszüntethettea lapalapítási
lázat,ennekazonbanellentmond,hogyaziglóiakakövetkezőévbensajátlappaljelent-
keztek. az 1930-as évek első évtizedében megszaporodott a szepesiekhez kötődő
kiadványoklistája,hiszenadiákszövetségekközösésönállókiadványaimellettemlék-
könyvek,tanulmányokésmásbrosúrákiskiadásrakerültek.21 ezeknekamunkáknak
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a szepesi menekültek sajtója 1920 és 1944 között 33

aszerzőiésalkotóifőkéntaközösségikonjaiéskarizmatikusfiguráivoltak.ígypéldá-
ulvoltaktörténetíróik,mintpéldáulBrucknerGyőzőésloischJános,költőik,mintlám
FrigyesésmohrGyőző.nemvéletlen,hogynevükkelésműveikkelnemcsakakönyvek,
füzetekcímlapján,hanemazelőfizetettvagymegvásároltlapokhasábjainistalálkoz-
hatottazolvasó.

Összegzés

akétvilágháborúközöttiévtizedekbenamenekültekáltalalapítottegyesületekéstár-
sadalmi szervezetek közül kétségkívül kitűntek a szepesiek. elsősorban azért,mert
szinte egyedülikéntmás, 1920 körül alakult csoportok közülmég az 1940-es évek
közepéig isaktívanműködtek.közösségiéletük,szervezeteikvégülaberendezkedő
kommunistahatalomdiktatórikusintézkedéseiknekestekáldozatul.akétvilágháború
közötti magyarországon élő, magukat cipszernek vallók bár nem alkottak homogén
közösséget–hiszenpéldáulamenekültekésamárkorábbanelszármazottakmás-
más szervezetbe tömörültek –,mégis erős önazonosság-tudat és egység jellemezte
őket.azelveszítetthazatudata,méghaeltérőmódonis,dealapvetőenmeghatározta
aközösségekcéljaitéstevékenységeit.Hivatalosésnemhivatalosszervezeteiknem-
csaksajátmaguk,hanemakülvilágfeléishirdettékatájhoz,ahazáhozvalómegin-
gathatatlanviszonyukat.Bárszervezeteikkülön-különislétrehoztáksajátorgánumai-
kat,ezekazonbannemelsősorbanegymásellen,hanemnagyrésztazelképzeltésegy-
kor talán létezettentitásújraalkotásánésmegerősítéséndolgoztak.egyesületeikkel,
lapjaikkal, kiadványaikkalés rendezvényeikkelmegpróbáltákújrateremteni–a fővá-
rosbangyakorisikerrel–mindazt,amiközöshitükszerintTrianonkövetkeztébenelve-
szett.
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IsTván GerGely szűTs
THe Press oF THe reFuGees From szePes BeTween 1920and 1944

aftertheFirstworldwar,almost430thousandpeoplemovedintothemainland
ofHungary from the territories shifted to the successor states. In thedecades
between the two world wars, from among the associations and social
organizationsfoundedbyrefugees,thosefoundedinszepesundoubtedlystood
out. First of all for the reason that from among other groups founded around
1920, it operated actively even in the 1940s as almost the only one. Their
community lifeandorganizations fell victim to the totalitarianmeasuresof the
settlingcommunistregime.althoughGermanslivinginHungarybetweenthetwo
worldwars,callingthemselves“zipsers”,didnotformahomogeneouscommunity
– for example, refugees and those who had moved before were members of
differentorganizations–,hadastrongcommonsenseforidentityandunity.The
awarenessofthelosthomeland,evenifinadifferentway,definitelycharacterized
the objectives and activities of the communities. Their official and unofficial
organizations promulgated both for themselves and towards the world their
unshakeable adherence to the scenery and their homeland. although their
organizationshadtheirseparatebodies,thesewerebasicallynotworkingagainst
eachother,butmainlydevotedthemselvestotherecreationandstrengtheningof
the imaginary and sometimesmaybe existing entity. all what was lost in their
commonbelief intheconsequencesofTrianon,theytriedtorecreatewiththeir
associations,theirnewspapers,publicationsandevents–oftenwithsuccessin
Budapest,thecapital.

34 Szűts István Gergely
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Galo vIlmos

anemzetésazegyházszolgálatában
Tornallyayzoltánegyházszervezőimunkásságának

irányelveiéseszmeiháttere

vIlmos Galo 284.2(437.6)
servingthenationandthechurch.Guidelinesandideologicalbackground 94(437.6)
ofthechurchorganizationworkofzoltánTornallyay. 929Tornallyayzoltán

keywords: zoltán Tornallyay (1882–1946). Hungarians in slovakia between the two world wars. The
reformedChurch.Tornalja(Tornaľa).

„krisztusországábanésamiegyházunkbanmindenkinek
vanállampolgársága,akiaszeretettörvényételismeri.”1

Tornallyayzoltán

Tornallyayzoltánareformátusegyházmeghatározóalakjavoltkétvilágháborúközötti
Csehszlovákiában. Tíz éven keresztül a szlovenszkói Tiszáninneni református
egyházkerület főgondnokaként jelentős befolyást gyakorolt nemcsak kerületének,
hanemegészegyházánakbelsőigazgatási,politikaiésvallási-ideológiaikérdésekben
kialakítottálláspontjárais.Tanulmányomcélja,hogyazegyházmegyei,egyházkerületi
és konventi jegyzőkönyvekben fellelhető, valamint az egyház hivatalos lapjában, a
református egyház és Iskolábanmegjelent beszédei alapján vázlatosan bemutassa
mindazokatazirányelveketéseszmeimozgatórugókat,melyekmenténTornallyaykét
világháborúközöttiegyházszervezőimunkásságakibontakozott.2

azéletút

Tornallyayzoltán3 aközépbirtokosid.Tornallyayzoltánésfelesége,szül.Fialkavilma
harmadikgyermekekéntláttameganapvilágot1882-benaGömör-kishontvármegyei
Tornalján.akiegyezésévébenaligezer lakosúnagyközségadualizmusévtizedeinek
ütemesfejlődéseeredményekéntavilágháborúelőestéjénmáregyurbanizálódómező-
városjellegétöltöttemagára.a19.századközepéigatelepüléslegjelentősebbbirto-
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1. magda1930,52.p.
2. etanulmányazelTeBTkművelődéstörténetiTanszékeáltal2010.december10-énmeg-

rendezettPhd-konferenciánelhangzottelőadásbővített,szerkesztettváltozata.
3. életérel.Galo2004.rövidítettváltozata:Galo2005.



4. acsaládtörténetérel.Gaál1999;Peterdi2006.
5. építészmérnökimunkásságáral.kubičkakucsera2004.
6. PeterdiveraszerintaTornallyaycsaládbankülönösenerősvoltazősi földhöz,birtokhoz

valókötődés.Családistratégiájukközpontielemeaföldbirtokmindenáronvalómegtartása
volt.ennekérdekébenkomolyáldozatokraishajlandóakvoltak:Tornallyayzoltánígéretes
építészmérnöki,mígédesapjafelívelőkatonaipályafutásátszakítottafélbe,hogyhazatérve
acsaládibirtokmegmaradásátbiztosítsa(Peterdi2006,91.p.).

kosaazősi,köznemesieredetűTornallyaycsalád4 volt,melyfénykoráta16.századelső
felébenélte,amikorországospolitikátisbefolyásolótényezővévált.akésőbbiekbena
családbefolyásaritkánterjedt túlamegyehatárain,deazonbelülmindvégig fontos
szerepettöltöttbe(Galo2005,28.p.).

Tornallyayzoltánszülővárosában,majdsajógömörönfolytatotttanulmányaiutána
losonciállamifőgimnáziumdiákja lett.ugyanittszerzettérettségit1901-ben,majd–
anyjaakarataellenére–abudapestikirályiJózsefműegyetemépítészmérnök-hallga-
tójalett.Ittkerültkapcsolatbaazún.Fiataloképítészetével,akikkóskárolyszellemi
vezetésévelaközépkorraésanépművészetihagyományokratámaszkodvapróbáltak
egynemzeti stílust létrehozni. IdővelmagaTornallyay isennekaz irányzatnakválta
követőjévé.1905-benkaptakézhezmérnökioklevelét,detovábbiötévigmégazegye-
temenmaradtmint tanársegéd.1910-benbarátjával, Takáts lászlóval tervezőirodát
nyitott Budán, mely az első világháború kitöréséig sikeresen működött.5 Tornallyayt
1913-banamagyarmérnök-ésépítész-egylettitkáráváneveztékki,ésugyanebbenaz
évben kaptameg építészmérnöki pályafutásának egyik legfontosabbmegbízását is:
kóskárolyerdélybevalótávozásautánővetteátakispestimunkástelep(mawekerle-
telep)főteréneképítészetivezetését.amunkátazonbancsakegyévig,1914júniusá-
ig folytathatta:„ekkorkiütöttavilágháború.Bevonultamkatonának.Takátslászló jó
barátoméscégtársamszintén.abbamaradtminden.Félbeszakadtszépenindultkarri-
erem”–olvashatjukTornallyayéleteutolsóéveibenpapírravetettvisszaemlékezésé-
ben (Tornallyayé.n.,10.p.).mintnépfölkelőmérnökötműszakiszolgálatraosztották
be. 1918 nyaráig Galíciában szolgált, majd az olasz frontra vezényelték. Többmint
négyéveskatonaiszolgálatután1918későőszénkerülthazaaszüleihezTornaljára
(Galo2005,30–32.p.).

Úgygondolta,afővárosbanaháborútkövetőzavarosidőszakbannincsmitkeres-
nie,deavészterhesidőkelmúltávalmajdvisszatér,ésújraottfolytatjamunkáját,ahol
abbahagyta.nemígytörtént.Takátslászlócégtársamég1916-banelesettagalíciai
fronton,ésmivelszüleimáridősekvoltak,nővérepedigelváltanélt,véglegazotthon-
maradásmellettdöntött.azotthonazonbanhamarosanegyidegenországrészelett,
Tornalját ugyanis a trianoni békeszerződés értelmében Csehszlovákiához csatolták.
Tornallyaynakimmáronazújkörülményekhezalkalmazkodvakellettberendeznieéletét
(Galo2005,31–32.p.).6

munkásságát a szülővárosába való visszatérésétől a haláláig terjedő időszakban
négy csoportra oszthatjuk: családja és birtokai gondozásában és gyarapításában, a
város társadalmi-politikai életében, a református egyház szolgálatában, valamint az
építészetterénkifejtetttevékenységére.

36 Galo Vilmos
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7. katalin(szül.1924),mária(1925),János(1928),zoltán(1930),márton(1931)–Peterdi
2006,71.p.

8. a rendőrségi listánnevemellett szerepel, hogy lázít és izgat az államellen (Gaál1999,
107.p.).

9. atervekésazépületeklistájátl.Galo2004,75–76.p.

a nemzet és az egyház szolgálatában 37

1922-benházasságotkötöttkirálymáriával(1903–1983),akitőlötgyermekeszü-
letett.7 apjahalála (1919)utánsajátkézbevetteazakkormintegykétmilliókč-térő
családigazdaságirányítását,melyetmindvégigrentábilisanműködtetett(Galo2005,
32.p.).

elsemlehetképzelniahúszas-harmincasévekhelyitársadalmiéspolitikaiéletét
Tornallyay zoltán nélkül. azországosmagyarkisgazda Földmíves éskisiparosPárt,
majdazebbőlalakultmagyarnemzetiPártszíneibentagjavoltavárosiképviselő-tes-
tületnekésaközségi tanácsnak,műépítészivégzettségénekköszönhetőenpedigaz
építészetibizottságnakválhatottvezéralakjává.Felszólalásaibanegyönzetlen,azanya-
országtólelszakítottmagyarságértaggódóésannakszebbjövőjéértmindenkortenni
akarószemélyiségképebontakozikkielőttünk.ahatóságiszervekazonbanveszélyes-
nekítéltékaktivitását.számoseljárástindítottakellene,nemegyszerletartóztattákés
hosszabbidőreőrizetbentartották.neveszerepelazonalistánis,melyet1929-bena
kassairendőrségiigazgatóságállítottösszemindazonszemélyekről,akikazállambiz-
tonságátveszélyeztetik(Galo2004,45–47.p.).8

Tornallyay az új állam keretei közé kerülve sem hagyott fel építészmérnöki tevé-
kenységével,számoshelyiépülettervezéseésfelújításafűződikanevéhez.9

azelsőbécsidöntéstkövetőenTornaljaújraamagyarkirályságrészelett.abevo-
nulóhonvédeketeuforikusörömmelfogadtaavároséskörnyékéneklakossága.atele-
pülésnevébenmagaTornallyayüdvözölteamagyarkatonaialakulatokat.azanyaor-
szághozvalóvisszatérésésasokszormegannyihátrányt jelentőkisebbségi létmeg-
szűnteagyőzelemérzésétésegyszebbjövőillúziójátvetítetteamagyarlakosságelé.
mindezekreményébenújulterővelvettekirészétésvállaltdöntőszerepetatelepülés
életénekátalakításábanTornallyayzoltánis(Galo2005,35–36.p.).

a visszacsatolástkövetőeufóriaazonbanhamaramúlté lett,akövetkezőévben
pedigkitörtamásodikvilágháború,melyújkihívásokeléállítottaTornaljalakosságát
is.

avároséskörnyéke1944.december16.és1945. január15-eközöttközvetlen
hadműveleti területté változott (Gaál 2001, 286., 301. p.). Tornallyay otthonában
vészelteáta frontátvonulását,majdaharcokelmúltávalsemmenekültel.ez rossz
döntésnekbizonyult.

a háborúbefejezését követőenmegkezdődött amagyarság kollektív felelősségre
vonásaésjogaitólvalómegfosztása.Tornallyayzoltántéscsaládjáthamarosannem-
csak állampolgárságától, hanem birtokától és tornaljai kastélyától ismegfosztották.
ráadásulegyvárosisétaalkalmávalahelyikommunistákegycsoportjamegtámadta
éssúlyosanbántalmazta.végültöbbszöriagyvérzésután1946.október18-án,64éve-
sentávozottazélőksorából(Galo2005,37.p.).
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38 Galo Vilmos

areformátusegyházszolgálatában

amintfentebbmáremlítettük,Tornallyayzoltántszülővárosábavalóvisszatéréseután
erőspolitikai-társadalmiaktivitásjellemezte.ennekrészekéntvállaltszerepetarefor-
mátusegyházirányításábanis.

aTornallyaycsaláda16.századbanváltareformációhelvétirányzatánakaköve-
tőjévé,ésekkorfölvetthitétakésőbbiekbenismegtartotta.Tornallyaynakareformá-
tusegyházirántielkötelezettségésfelelősségérzetközvetlenpéldájávalapjaszolgált,
akiacsaládszámosfelmenőjéhezhasonlóan–atornaljaiésberetkeireformátusegy-
házközségekfőgondnokakéntésaGömörireformátusegyházmegyetanácsbírájaként
–szintén „paposkodó”ember volt. Fiae téren igyekezettőseinyomában járni (Galo
2005,33.p.).

az apja elhunyta után betöltetlenül maradt egyházi tisztségek mindegyikére
Tornallyayzoltántválasztottákmeg.ígylettatornaljaiésberetkeireformátusgyüleke-
zetfőgondnoka(utóbbiközségbentestvérének,Tornallyaymargitnakvoltbirtoka),míg
1921-benugyancsakőülhetettazapjahalálávalmegüresedettgömöriegyházmegyei
tanácsbíróiszékbeis.1923-tól1929-igagömöriegyházmegyegondnoka,1929–1939
közöttpedigaszlovenszkóitiszáninneniegyházkerületfőgondnokavolt.azőegyház-
szervezőtevékenységeazonbanmárakorábbiakhozképestgyökeresenátalakultpoli-
tikaiviszonyokközepettebontakozottki(Galo2005,34–36.p.).

reformátusokazelsőCsehszlovákköztársaságban

az első világháborút követően amagyarországtól Csehszlovákiához csatolt területen
élőtöbbmint3,5milliólakosmintegy6%-a,az1930-asnépszámlálásadataialapján
216662személy (szlovákiában145829,kárpátalján70833)vallottamagátrefor-
mátusnak.Csehszlovákia teljes lakosságához viszonyítvaez1,47%-ot tett ki (Tárnok
1939, 9. p.). a reformátusok túlnyomó többsége magyar nemzetiségűnek vallotta
magát,míg a szlovákok az ország reformátusságának csupán8,7%-át alkották.10 az
újonnanlétrejöttcsehszlovákállamareformátusegyházelismerésénekegyikfeltéte-
léülazanyaországiegyháztólvalószervezetielszakadástszabtameg.ennekkénysze-
rűteljesítéséveljöttlétre1921-benakétszlovákiai,adunáninneniésaszlovenszkói
Tiszáninneni,kétévvelkésőbbpedigakárpátaljaireformátusegyházkerület.ahárom
egyházkerület legfelsőbb közös kormányzati szerveként megalakult az egyetemes
konvent,majdakonventáltal1923-banléváraösszehívotttörvényhozózsinatkimond-
taatízegyházmegyébőlállószlovenszkóiéskárpátaljaiegyetemesreformátusegyház
megalakulását.11 az egyháznakaz elsőCsehszlovákköztársaságban való fennállása
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10. az1930.évinépszámlálásadataiszerintareformátusoknemzetiségieloszlásaCsehszlo-
vákiában:magyar195352(90,2%),csehszlovák18944(8,7%),német432(0,2%),egyéb
1934(0,9%);l.Tárnok1939,10.p.

11. acsehszlovákiaireformátusokkétvilágháborúközöttitörténetérel.Csomár1940;Tárnok
1939;Csémy1993;molnár1998;Peyer-müller1994.



12. abelmisszió–Géraeleonóradefiníciójában–aprotestánsegyházakrajellemző,aneopie-
tizmusgondolatkörébőleredőhiterősítő,hitébresztő,megújulásimozgalom,valamintsegí-
tő,ápoló-,mentő-ésszervezőmunka(Géra2006,17.p.).amagyarbelmissziótörténetéről
összefoglalómunkamindeddig nem látott napvilágot. a témáról legújabban l. dr. sípos
2008.
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soránakezdetektőlszámosnehézséggelkellettmegbirkóznia.areformátusokazálla-
mi szervek részérőla többi felekezethez viszonyítvamindvégigmostohaelbánásban
részesültek. ennek legfőbb oka, hogy mind magyar jellegéhez, mind a történelmi
magyarországonkorábbanélvezettszéleskörűbelsőigazgatásiésoktatásiautonómi-
ájáhozerősenragaszkodott.egy,acsehszlováknemzetállamieszméreépülőcentrali-
záltállambanazonbanezenelveketképviselveazegyháznemtalálhatotttámogatásra
akormányzatnál, sőt, azegyenesen tevékenységénekakorlátozására törekedett. az
egyházzalszembeniállaminyomásgyakorlásleghatékonyabbeszközénekazállampol-
gárságelvételével,illetveareformátuslelkészekéstanítókállamifizetéskiegészítésé-
nek(kongrua)amegvonásávalvalófenyegetésbizonyult,permanensfélelembentart-
vaezzelszámoslelkésztéstanítót.nemvoltérdekeltazállamamagyarreformátus
oktatásiintézményrendszerfejlesztésébensem.1925-igmegoldatlanvoltahazailel-
készképzés, 1935-ig pedig a református tanítóképzés ügye is – a kormányzat gán-
csoskodásaellenérevégülönerőbőlsikerültmindkettőtmegoldani.azállamleggyak-
rabbanhangoztatott követeléseazegyházzal szembenaszlovák igazgatásúegyház-
megyefelállításavoltaszlovákreformátushívőkszámára,ezazonbanakétvilághá-
borúközöttiidőszakbannemvalósultmeg.

minden nehézség dacára a református egyház szlovákiában és kárpátalján is
komoly eredményeket tudott felmutatni elsősorban a belmisszió12 terén.mikor az I.
bécsi döntés nyomán a többségében magyarlakta területek visszakerültek
magyarországhoz,azanyaországiakegyhitbenerős,élőreformátusközösségettaláltak
itt,melyhúszévigegypolgárosultabbtársadalommalrendelkezőésfejlettebbszociál-
politikátmegvalósítóállamkereteiközöttélt,ésmelykészvoltarra,hogymagyaror-
szágitestvéreivelegyesülve–vargaImrekésőbbipüspökötidézve–a„szociálisigaz-
ságonfelépülőújésnagymagyarországnaklegyenvilágosságaéséletetadókovásza”
(varga1939,23.p.).

megyeitanácsbíróikinevezésekormondottprogrambeszéde

amintmár írtuk,1921-benTornallyayzoltánülhetettazapjahalálávalmegüresedett
gömöriegyházmegyeitanácsbíróiszékbe.Beiktatásaalkalmávalmondottszékfoglaló
beszédébenismertettecélkitűzéseitésazokatazalapelveket,melyekmenténecélo-
katmegvalósíthatónakvélte.mivelazittkifejtettprogramjaegyházihivataliműködését
mindvégigalapvetőenmeghatározta,indokoltnaktűnikbehatóbbanfoglalkoznivele.

a beszéd elhangzását követően amegyei közgyűlés annak jegyzőkönyvbelimeg-
örökítésétésnyomtatásbanvalómegjelentetéséthatároztael(réz1924,6.p.).ajegy-
zőkönyvbe végül nem került be a beszéd, az egyház hivatalos lapja, a református
egyházésIskolaviszontmájusbankétrészbenleközölte(Tornallyay1921a;Tornallyay
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13. Tornallyayazonműszakiértelmiségcsoportjábatartozott,amelyklasszikushumánművelt-
ségetnyújtógimnáziumotvégzett.ebbőlkifolyólagkiválóstilisztikaiérzékkelmegírtésmér-
nökiprecizitássalmegszerkesztettbeszédeibenrendremegjelennekirodalmi,történelemi
utalásokis;mindazonáltalezekabeszédekelsősorbanatechnikavilágábólvetttaláló,oly-
kormeglepőhasonlatoknakköszönhetőenválnakegyedivé.

14. e„közbeeső”kormányzatiszervekfelállításáranemkerültsor.

1921b),deebbőlacenzúratörölteazutolsó89sort,ígyannakteljesváltozatanemáll
rendelkezésünkre.13

Tornallyay beszéde elején bevallotta, hogymélyenmeghatotta az a bizalom, ami
feléje irányulazegyház tagjai részéről,egyúttal tisztábanvanazzal,hogyeztameg-
előlegezettbizalmatapjavívtakiszámára,akicsaknemegyemberöltőnátközmegelé-
gedésselszolgáltaazegyházat.magaannyit tud ígérni,hogymindenenergiájávalés
tudásával azon lesz, hogymegfeleljen a feléje irányuló elvárásoknak.mindazonáltal
nemkívánleragadnipusztánazelméletimunkánál:„mertnemjótanácsbírónaktar-
tomaztma,akicsakazöldasztalmellettveszrésztatanácskozásbanésavalóélet-
benemplántáljaátajónakelfogadotteszmét.amint,hogymanemjópapazapap
sem,akicsakakatedrárólhirdetiazígeörökszépségeit,ésnemjótanítóazatanító
semma,akicsakaziskolanégyfalaközészorítjabehivatalánaktermékenyítőlevegő-
jét.olyan világot élünk, jobbanmondvaolyan sors lett számunkrakiláncolvaazún.
demokráciaésanépekönrendelkezésénekcégérealatt,hogyhaélniakarunk,elérke-
zettazidejeannak,hogygyöngeszavunkelavultnyilaihelyettatettekgépfegyvereihez
folyamodjunk.” (Tornallyay1921a,2.p.)akálvinistamagyarságönvédelmiharcának
első „gépfegyvere” Tornallyay szerint az új viszonyok közé került egyház szervezeti
kiépítéseésaföltétlenfegyelemmegteremtése,amásodikalelkészifunkciójogköré-
nekkibővítéseésa „kultusznak intenzívebbé tétele”,aharmadikpedigaz iskolaügy
céljaik szolgálatába állítása. ezeknek amegvalósításával véli elérhetőnek amagyar
nemzettudatnakéskálvinistahitnekamindennapiéletbenvalómeggyökereztetését.a
továbbiakbanvizsgájukmegsorraezeketa„gépfegyvereket”.

Tornallyayazegyiklegfontosabbfeladatnakameglévőegyházszervezetátalakítását
tartja,mivelszerinteaztrendezettviszonyokközepettevalóműködésrehozták létre,
viszont „rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket” tesznekszükségessé.szomorúan
látta,hogyaközelmúltsérelmesrendeleteivelszembennemvoltegységesazegyház
állásfoglalása,azegyházközségektanácstalanokvoltakavégrehajtástilletőenéskér-
déseikrecsakkésőbb,amegyeiközgyűlésenkaptakfeleletet.„Hiányzottafegyelemés
szervezetünkakcióképessége”(Tornallyay1921a,2.p.)–mutatrá,ésvéleményesze-
rinteztöbbénemfordulhatelő.mivelközgyűléseketagömöriegyházmegyébenátlag
mindösszekétszertartanak,ezértszerinteszükséglenneolyanközbeesőszerveklét-
rehozására,melyekvalaholfélútonfoglalnakhelyetazegyházközségekpresbitériumai
ésamegyeiközgyűlésekközött,gyorsanösszehívhatóak,ígygyorsdöntésekettudnak
hozni.ezekegy-egyzártabbrégióközpontjábanülhetnénekösszeszükségesetén,dön-
téseikrőlpedigtájékoztatnákatöbbiegyháziszervetésazegyházközségeketis.14 „egy
ilyenszervezettökéletesműködésének–fejtikiatovábbiakban–elsőfeltételeakato-
násfegyelem.avégsőcélértvalóélet-halálküzdelembeneznemislehetmásként.a
meglazítottfegyelembontottafel1918-banazolaszfrontunkat;azabroncsaitólmeg-
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fosztott hordó dongái szétesnek; a karmesteri pálca nélkül a szimfónia kakofóniává
válik.Csakazintelligenciátólnagyontávolállómobnakellenszenvesmindenfegyelem.
[…]akimondottjelszórareagálnikellmindenegyházközségnekésmindenegyházköz-
ségmindenfunkcionáriusának,éppenúgy,mintaszikratávíróhullámairaafelfogóállo-
másmindenhuzalának.meginduladinamó-gép,ugyanabbanapillanatbankikellgyul-
ladniukazodakapcsoltlámpákszázainak.vajonemunkánállehet-eérdekellentétalel-
készéstanítóközött,azegyházésmiközöttünk?vajon,hatűzvan,mástakarhat-ea
csővezető,mintaszivattyúmestervagyazok,akikemezekneksegédkeznek?vajon,ha
azegyháznagyépületeösszeomlik,nemegyformánmagaalátemet-epapot,tanítót,
presbitériumotegyaránt?Tehátértsükmegegymástéssohasemaztkeressükamásik-
ban,amitőleelválaszthat,hanemazt,amiveleösszehoz.vanafizikusoknakegycso-
dálatosműszerük:abolométer.150métertávolságbólmegérziagyertyaszálmeggyúj-
tásábólszármazóhőkülönbséget.Ilyenbolométerünknekünkisvan,azahatodikérzék
az,amelyközlivelünkaszimpátiátésellenszenvet,avándormadárralelhagyottfalujá-
nakhelyét.ennekahatodikérzéknekkellműködniebennünk,hogymegérezzükazidő
szavátsaszónakidőszerűségét.”(Tornallyay1921a,2–3.p.)Továbbászoroskapcso-
latkiépítésétszorgalmazzaamagyarlaktavidékekmásfelekezeteivel,elsősorbanaz
evangélikusokkal, hiszen úgy látja, sorsuk, érdekeik is megegyeznek: „velük együtt
keressük a napsugarat és a levegőt, mint az üvegházra kárhoztatott növény.”
(Tornallyay1921a,2.p.)

Tornallyayelképzeléseinektovábbifontoselemeitképezteazistentiszteletreformja
ésalelkésztevékenységikörénekkibővítése.azelőbbirerézlászlórozsnyóilelkész-
nekavallásésművészetc.tanulmánya(réz1909)vezetterá,utóbbirapedigazafel-
ismerés,hogyabelmisszióimmáronkorparanccsáváltaszekularizációkövetkeztében
folyamatosanteretvesztőegyházakszámára(Tornallyay1921a,2.p.).

Tény, szögezi le Tornallyay, hogy az istentiszteleteket kevesen látogatják, aminek
egyikokaanemmegfelelőprédikációkbankeresendő:„kétközvetlenszó,melyaszív-
bemarkol,jobbankamatozótőke,mintasaul,HeródesvagyPáléletébőlleszűrtigaz-
ságokkilométeresméltatása.netévesszükösszeaszószéketaziskolaelőadóaszta-
lával,nemcsakazértmegyünkaz Istenházába,hogybűneinkre figyelmeztessünkés
recepteketkapjunkazisteneséletre,hanemhogyterhünkönkönnyítsünkésodavisz-
szavágyjunk.nemazajóorvos,akicsaktapogatjaanagybeteget,elmondvánbeteg-
ségénekmivoltát smegszabvaadiétát: hanemés főlegaz, aki bizalmat tudönteni
betegébeegyszebb,jobb,örömökbenteljesemberiéletiránt.”(Tornallyay1921a,2.p.)
emellettaz istentiszteletekbenésegyáltalánazegyháziéletbennagyobb teretkíván
biztosítaniazesztétikumnak,elsőhelyenazenének,melynekfontostársadalmiszere-
petisszán:„azeneaz,amelynekmindeneketfelölelőhatalmávalszeretnémfelrázniaz
alvókat, belevonni kultuszunkközösmunkájábaahíveknagy táborát, ezzel ellensú-
lyozniazanyagigondokrombolását,kiegyenlíteniatársadalmirétegződést.[…]ének
észenekarokatkellszervezni,azeneörömeitbelevinnianépszeretetébe.[…]alélek
necsakszavakatkapjon,hanembizonyosünnepélyesmeghatottságot,szárnyakatkap-
jon,hogyszárnyalhasson.”(Tornallyay1921b,2.p.)denemcsakazéneketésazenét,
hanemazépítészetet issegítségülkívánjahívniaszépségnekésaharmóniánakaz
egyháziéletbenvalóhangsúlyosabbátételéhez,: „Tudomnagyon jól– fejtiki–,hogy
puritán vallásunknem tűrmeg semmi felesleges cifraságot és semmi olyast, ami a
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15. azállamcsakazevangélikusokkalközösenfelállítandóteológiatervéttámogatta,ezazon-
bana reformátusoknaknem feleltmeg.a losonci teológia történetére l.Puntigán2005;
Popély2005;akomáromireformátustanítóképzőrepediglévai1999.

42 Galo Vilmos

figyelmetalényegrovásáramáshovákötnéle.ezigazésfeltétlenülmegokolt.ellenben
semmisemszólhatazellen,hogyazistentisztelethelyeegysivárszobahelyetteszté-
tikailagisszép,harmonikusvonalozásúboltozottteremlegyen.”(Tornallyay1921b,2.
p.)

Beszédekövetkezőrészébenalelkésztemplomonkívülimunkájánakszükségessé-
géremutatrá.szerinteezanehezebbfeladat,mertittnemahívekjönnekazegyház-
hoz,hanemazegyháznakkellelmennieahívekhez.afeladat:„valóditáplálékotadni
nekik,ételtazésznek,italtaszívnek.kívánatossátenninekikakultúrát:ezaművé-
szetekművészete.elismerem,falunkiváltakérdéseklegnehezebbjénektartomezt.e
térenazegyenesútnemföltétlenüla legrövidebb.nagyon jólkell ismernieannaka
nép-psychét,akigyorseredményeketakaréstudelérni.deakásahegynemátrágha-
tatlan.”Hogymindeztrészleteibenhogyképzelteel,nemfejtetteki,mondván,hatöb-
benishozzáhasonlóangondolkodnak,ekkorezagondoltajövőbenmajdúgyiskikris-
tályosodik(Tornallyay1921b,2.p.).

aprogrambeszédmintegynegyedétkitevőutolsórészbenazoktatásügyneknem-
zetiésegyházicélokszolgálatábaállításárólfejtettekinézeteit,deeztacenzúratöröl-
te. azonban a később,más fórumokon elhangzott beszédeiből rekonstruálhatjuk az
ehhez kapcsolódó elképzeléseit. ezek alapján Tornallyay a református iskolahálózat
fenntartásátazegyházegyik legfontosabb feladatának tartja: „...ne feledjükel, igen
tisztelturaim–fejtiki1930-ban–,hogyakálvinistamagyariskolávalállésbukikaz
ittenikálvinistamagyarjövő.”(magda1930b,6.p.)ebbőlazálláspontbólkifolyólagaz
állammindenolyanpróbálkozásávalszemben,melymegpróbáltaleépítenieztazisko-
larendszert,rendkívülhevesentiltakozott.Példakántálljonittegy1925-öseset,mikor
azoktatásügyiminisztériumaz iskolarendszer racionalizálásárahivatkozvaegyszerre
tizenkétgömörireformátusiskolábanszüntettemegatanítóiállást,vagyisvontameg
azoktatókállamifizetéskiegészítését.„Hát,nagytiszteletűegyházmegyeiközgyűlés–
fogalmaztamegedöntés reakciójaként összehívott rendkívüli egyházmegyei gyűlést
megnyitóbeszédébenTornallyay–,ezellenamerényletellenazéghezkiáltunkfelés
a művelt emberiség egyeteméhez apellálunk. Hangunk komoly legyen és férfias.
Határozottéshelytálló.nempolitizálniakarunk,hanemharcolniexistenciánkértésaz
általánosemberikultúráért.”(zajdó1925,78.p.)

az egyház számos vezetőjében, köztük Tornallyayban is a húszas évek közepére
tudatosult,hogyazállamnemérdekeltazönállófelsőbbreformátusoktatásiintézmé-
nyek(teológiaiakadémia,tanítóképző)létrehozásábansem,ígyazokatazegyháznak
sajáterejéretámaszkodvakellfelállítaniaésműködtetnie.15

eszmékésvilágkép

Tornallyaytanácsbíróimegválasztásakormondottbeszédébenrövidenfelvázoltaazo-
katazeszméketis,melyeketmagaegypillanatrasemtévesztettszemelőlprogramja
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kidolgozásasorán,ésmelyekkövetésevéleményeszerintareformátusmagyarságfel-
emelkedésénekkizárólagoszálogátjelentik.ezek:areformátusvalláshozésamagyar
nemzettudathozvaló ragaszkodás,vagyahogyTornallyay írásaibankorabeliszóhasz-
nálattalmegjelenik:ahithűségésfajszereteteszméi.ekéteszme,melyeketélete„oxi-
génjének”és„nitrogénjének”nevezett,beszédeinekgyakorivisszatérőelemeitképe-
zik.Gömöriegyházmegyeigondnokkáavatásasoránfejtettekielsőalkalommalhosz-
szabbanezekkelkapcsolatosgondolatait:„ebbenaborúséjszakájábanamireformá-
tushitéletünknekkétfáklyát[sic!]látokénatávolbólmagasanfellobogni.egymásmel-
lettégezakéttűzoszlop,megvilágítvaasötétségútjait.ahithűségnekésfajszeretet-
nekkét lobogó lángjaez.Távolbólcsak fény,közelbőlmelegség is.ételea léleknek,
italaaszívnek.ezekéteszmeleszazénútmutatómkötelességeimbetöltésénél.ezzel
kívánom átitatniminden gondolatomat ésminden cselekedetemet. ez a két eszme
szinteelsemválaszthatóegymástól.nálunk,reformátusmagyaroknálpedigegyáltalá-
bannem,merthisztörténelmünkszerintavallásszabadságunkértmegvívottharcmin-
digegyetjelentettamagyarságunkvédelmével.ésvajonnemígyvan-eezmais?aki
makönnyelműenhűtlenleszazővallásosmeggyőződéséhez,holnapmárárulójalehet
sajátfajánakis.aszélkakasigentiszteletreméltóatoronytetején,deannálmegveten-
dőbb, ha az emberi formában jár közöttünk.” (ablonczy 1923, 6. p.) néhány évvel
későbbugyanerrőlekkéntír:„ennekakéteszménekakéttűzoszlopánálakarommeg-
látniasötétségbenisakövetendőutat.ennekakéttűzoszlopnakamelegségévelaka-
romfelengesztelni,hakell,ahidegszíveketésközönyöslelkeket.világosságésmeleg-
ség.ezamikétéltetőőselemünk.[…]ezekbenakérdésekbennincsmegalkuvásés
megengedhetetlen az alkudozás, mert alkudozás közben észrevétlenül mehetnek
veszendőbe alapvető értékek és pótolhatatlan létfeltételek. […] könnyű az egyenes
úton megmaradni, de egyszer elvétve azt, nehéz oda ismét visszakerülni.” (magda
1930a,51.p.)

Tornallyayaszovenszkóiéskárpátaljaimagyarreformátusokproblémáinakvizsgá-
latakorarraakövetkeztetésre jutott,hogyezekvalódiokai túlmutatnaka regionális,
országoskereteken,mivelazegészeurópai keresztény civilizáció válságábangyöke-
reznek.egykorábbi,agömöriegyházmegyeközgyűléseelőtt1926-bantartottbeszé-
débenmégúgyvélte,aválságésazebbőlfakadózavarcsakátmeneti,amitavilághá-
borúnégyéves eszeveszett pusztítása idézett elő. ebbena világháborút egy földren-
géshezvagyegy tűzhányókitöréséhezhasonlította,melynekpusztításaazelsőnagy
rengésselvagykitörésselmégnemfejeződöttbe: jöttekés jönnekazújabb lökések,
melyekazt iselpusztítják,amitazelsőnagyrengésmegkímélt.aföldméhébendúló
erőkcsaklassanpihennekmeg,éshosszúidőnekkelleltelnie,mígapusztuláshelyét
újraazéletfoglaljamajdel.ugyanakkorszomorúanjegyzimeg,hogymégmindiggyű-
lölködéssel, szenvedésekkel, fájdalmakkal van tele a világ körülöttük. Továbbra is
nehéz megpróbáltatásokon kell keresztülmenniük, és nem látják a fényt az alagút
végén.Csakakiknekmegadatottajövőbelátásképessége,azoktudnákmegmutatnia
követendőutat.„deholvannakezekazX-sugarakkalfelfegyverzettpróféták?–teszifel
akérdést.–ésholvananép,melykövetimózestapusztánkeresztül?”(zajdó1926,
5.p.)megállapítja,hogyareformátusegyházéleteisforrongásokkal,gyűlölködéssel,
szenvedésekkelvantelítve.ahíveklátszólagmintamegbolygatotthangyabolyfutká-
roznakide-oda,célésésznélkül,valójábanazonbanegyhatározottcéllebegaszemük
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44 Galo Vilmos

előtt: életbenmaradni. Úgy látja, kevesen vannak azok, akik felismerik a baj valódi
okát, a többségnek kicsúszik a talaj a lába alól és a fejvesztettség lesz úrrá rajtuk:
„Bűnbakravanszükségükésmegölikmiltiádest.”(zajdó1926,6.p.)mindezekmég,
fejti ki Tornallyay, utólökései a földrengésnek, de már nem tartanak sokáig (zajdó
1926,5–6.p.).

egyévelteltével,ugyancsakagömöriegyházmegyeközgyűléseelőtttartottbeszé-
débenmégsötétebbenláttattaazeurópaicivilizációésbenneamagyarkálvinistáksor-
sát.mígkorábbanaromlásnakéserkölcsizüllésnekokakéntavilágháborútésannak
utórezgéseit nevezte meg, ekkora már megfogalmazódott benne az a kérdés, hogy
magaanagyHáborúisnemcsakegyállomásavolt-eafelbomlásnak.demibenisnyil-
vánulmegezaválság?Tornallyayerreisválasztadugyanebbenabeszédében:„nincs
márszükségerkölcsitisztaságra,becsületesőszinteségre,nincsmárszükségazősök
tiszteletére.nemideálmáraférfiadottszavaésanőbecsülése.azolyansokszorhan-
goztatottdekadenciaerényszámbamegyésértéketképvisel.aférfisokszorférfiassá-
gát, a nőmeg sokszor valódi nőiességét leplezgeti. Bizánci szellem az úr a puritán
rómafelett.HivatalosközegekállítjákegysorbaamozitazIstenházával.azeurópai
éskeresztyénkultúracsődjeaz,hogypl.atáncbanaprimitívnépekhezmennekinven-
ciókért.megaláznimindent,ami szentéssérthetetlenvolt előttünk, sárba rántania
nagyideálokat,bepiszkolnimindent,amitiszta,átgázolniazönöscélokértmindenen,
amiatörtetésútjábanáll,ezkorunkszelleme.erőszak,terror,pellengérreállítás,pöf-
feszkedőarrogancialépettaszerénység,idealizmus,szenvedniéstűrnitudásésmás
fegyelmezettemberiérzésekhelyére.utcailányokésselyemfiúkfrivolviselkedésediva-
tot teremt.Betörők, gyilkosok, kokottok szennyesélete kedvelt szépirodalmi tárgy. a
polgáribecsületet,areformátuspapságpuritánmagánéletétmegrágalmazni,megté-
vedtexisztenciák bűnözéseiirántrészvétetkelteni,apornográfiátszalonképessétenni
írásban, képben, zenében, táncban és nem tudom, hogy még mi mindenben – ez
korunkélelmes,debetegesakarnokainakmindentörekvése.” (zajdó1927,7–8.p.)
Tornallyay ellenségesen viszonyult a dekadencia irányzatához, úgy vélte, az, aki
magyarnakéskálvinistánakszületett,csakhiténekésmeggyőződésénekmegtagadá-
sávalválhatannakkövetőjévé.ezentúladekadenciánakmintirányzatnakapusztalét-
jogosultságát is megkérdőjelezte, mondván, a szó maga is visszaesést, lecsúszást
jelent,visszacsúsznipedig–agravitációtörvényeszerint–csakegymagasabbpont-
róllehet.Úgygondolta,dekadenciamindigisvoltéslesz,desosemezjelentetteegy
társadalmivagyművészetimozgalomfénykorát:ellenkezőleg,annakhanyatlásátjelöl-
te.„rómavagyarenaissancearanykorát–folytattagondolatmenetét–követteakime-
rültség,azelfajulás,abetegesirányzatokfelburjánzása.Hogyenélkülnincsteremtő
munka,hogyezakovásza tésztában,állítani lehet,deezsokszor feltűnési vágyból
vagy ismeretek elégtelen voltából állíttatik így.” (zajdó 1927, 8. p.) a probléma
Tornallyayszerintaz,hogyfentebbfelvázoltbajokmárnemsporadikusjellegűek,eza
betegségmárakeresztényerkölcshajszálgyökereitrágjaésfelbomlássalfenyegetia
kétezerévesvilágrendet.demikéntvédekezhetünkmindezellen,éshogyanmenekül-
hetünkmegabukástól,fogalmazódikmegakérdés.HinnünkkellIstenben,ésmegkell
változnunk, hangzik Tornallyay válasza: „meg kell változnunk, igen tisztelt uraim.
Testbenéslélekben.lekellmagunkrólvetkőzniazóembertésfelkellöltöznünkama
újemberköntösébe.mertmárigeneltávolodtunkazeszmétől,akálvinészwinglikorá-Fó
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16. apietizmus(pietas:kegyesség) azüres,formálishitélettelszembenaszemélyesvallásos-
ságraésagyakorlatikeresztényéletrehelyezteahangsúlyt.képviselőiamásfelekezetek-
kelvalóbékésegymásmellettélésretörekedtek.

nakembertípusától.Pedigehhezavilágos,egyszerű,puritán,tisztaeszményvilághoz
kellvisszatérnünk.mertcsakennekerejeörökértékű.”(magda1934,11.p.)

Tornallyayúgyvélte,areformátusegyháznemcsakamagyarságéletbenmaradá-
sának végvára, hanem a szétzülléstől fenyegetett egyetemes emberi kultúrának is.
mindazonáltalazegyházonbelül ismegjelentekaválságtünetek,melyek ráadásula
nagygazdasági világválságkövetkeztébencsak továbberősödtek.ezzelkapcsolatos
aggodalmainakaz1931-eskassaiegyházkerületigyűlésenadotthangot,egyúttalmeg-
próbáltakijelölniakrízisbőlkivezetőutatis:„agazdaságiválság–fejtikinyitóbeszé-
dében–természetesenrányomjabélyegétazállami,egyházi,társadalmiésegyéniélet
mindenmegnyilvánulásárais.amaháttérbeszorítjaaHolnapot,amindennapikenyér
gondjaa többi gondokat. szinteállandó izgalomban vagyunkés tetteink rúgójamár
nema számítóhidegvérésnemazemberszeretet.kizökkentünka rendeskerékvá-
gásból.döcögvehaladszekerünkésdöcögésközbenmeglazulnakazeddig jólmeg-
húzottcsavarokésaszekérszéthullássalfenyeget.

széthullássalfenyegetiegyháziéletünketisafegyelemhiánya:mindenjórendnek
aveszteéshalála.afegyelemmagaarendésaszervezetösszhangzatosműködése.
elégazórábólegyfogaskereketkivenniésamutatómegállvagyrohanelőreszabály
nélkül.nekünkis,amiegyháziéletünknekisvannakmárolyanfogaskerekei,amelyek
megkoptakéskimozdultakhelyükből.

agépezetjárásaezértegyenetlen.akoréstekintélytiszteletemeggyöngült.aköte-
lesengedelmesség labilissávált.nincsmegazegymás iránti türelem,megbecsülés,
mégkevésbéaszeretet.azeszmecserékbensokszorpereskedőfelekésnemkrisztus
testvéreiállnakegymássalszemben.avitákhangjadurva,kíméletlen,tendenciózusés
visszataszító.aszemélyeshajsza– legtöbbszörkenyéririgységből–napirendenvan.
[…]

Betegekvagyunk,igentisztelturaim.eztmindnyájanérezzük,mindnyájanhangoz-
tatjukésmégisnyugodtanhaladunktovábbamegkezdett,debizonyárahelytelenúton.
Pedigvanabajellenorvosság.azegyikorvosságamiegyházitörvénykönyvünk.ennek
areceptjeitkell teljesprecizitássalalkalmaznimindenütt,aholrenitensbeteggelvan
dolgunk.amásikorvosságannakahitnekabeidegzéseamegfáradt lelkekbe,hogy
egyházunknemszervibajbanszenved,hanemcsakmúló indispositióban,hogy400
évesfánknakcsakgallyaittépáztamegavihar,detörzseerős,belülépésmégnem
baltaalávaló.”(szőke1931,5–7.p.)

nemértettegyetazokkalazegyháztagokkal,akikapietizmusbanvéltékmegtalálni
aválságbólkivezetőutat.aharmincasévekelejétőlkapott lendületetadunáninneni
egyházkerületbenanehézkárolynevével fémjelzettpietista16 irányzatúkiskoszmályi
mozgalom.Tornallyayugyanabelmissziólelkeshívevolt,deannakpietizmussalátita-
tottformájátmindvégigelutasította.„sokanúgyhiszik–fejtettekiaz1936-oskassai
egyházkerületiközgyűlésenmondottbeszédében–,hogyadunaikerületbőlkiinduló
pietistamozgalommalsegíthetnekabajon.ezamozgalom–nézetemszerint–nem
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46 Galo Vilmos

férösszeakálvinipuritánfelfogással.miharcoskálvinistákvagyunk.Jelmondatunk:
segítsmagadon,Istenismegsegít.BethlenGáborbizonyárajókálvinistavoltésbibli-
ásembervoltésharcosembervolt,denemvoltpietista.atiszáninneniegyházkerület
tradícióinemegyeztethetőkösszeakegyeskedéssel.Hogymikéntkellkötelességein-
ketteljesítenünk,világosanelőírjakálvinJánosInstitutiója[…].”(kőmíves1937,7.p.)

Tornallyay szerint a református egyház elsődleges feladata az egyetemes emberi
értékekközvetítése,ebbőlkifolyólagnemhelyesliareformátuslelkészekaktívpolitikai
tevékenységét.azegyháznempolitizálniakar,mondjaő,hanempontapolitizálásrom-
bolóhatásaiellenakarvédekezni„akrisztusiszeretet:azemberszeretet–fejtikiaz
1929-eskassaiegyházkerületiközgyűlésen–nemegypártnakésegyesosztályoknak
adatott.közöskincseezazegészemberiségnek,közöskincseazegészkrisztusorszá-
gának, amely országban nincsenek pártok, nincsenek külön államalkotó fajok és
kisebbségek, nincsenek optánsperek és állampolgárságimizériák. krisztus országá-
banésamiegyházunkbanmindenkinekvanállampolgársága,akiaszeretettörvényét
elismeri.”(magda1930a,52.p.)

az1930-asévekközepétőlTornallyayegyresötétebbenláttaanemzetközipolitikai
viszonyokat.azegyházkerület1935-bentartottközgyűléséneknyitóbeszédébenkifejtet-
te, hogy a népszövetségben lejátszódó események, a keresztény világ és a krisztusi
erkölcsmegcsúfolásávalegyújabbvilágháborúelőszelétsejtetik,mígakövetkezőévben
márakeresztényeszmeteljesletiprásárólvoltkénytelenbeszámolni:„azelőttünklefolyt
esztendő világviszonylatban is rettentő válságok esztendeje volt. sehol megnyugvás
vagybéke.Puskaporoshordónjátszunkatűzzelszüntelenül.nyugtalansággalteljesaz
életünkúgyjelenünket,mintjövőnketilletőleg.kiadhatvajonhiteltazolyannaivbeszéd-
nek,hogymártúlvagyunkamélyponton?Bizonyazeredmények,atényeknemeztiga-
zolják. ameglepetések napirenden vannak. káosz, bizonytalanság, forrongásminde-
nütt.ésmégmindignemlátjuktisztánaválságbólkivezetőutat.Csakaztlátjuk,hogya
keresztyéneszmeletiportatottésmegcsúfoltatottazegészvonalon.Gyűlöljükegymást
országhatárokoninnenéstúl.ésezagyűlölködésfegyvertadazegészvilágkezébe.”
(kőmíves1937,6.p.;magda1930a,52.p.)Ilyenviszonyokközöttpedig,mikoragyű-
lölet,nempedigaszeretetésmegbocsátásválikuralkodóváazembereklelkében,úgy
véli,lehetetleneredményesegyházépítőmunkátfolytatni(kőmíves1937,6–7).demi
fogtörténni,haaz„újszellem”végérvényesenmagaalágyűriahagyományoskeresz-
tényértékekennyugvóeurópaikultúrát?„Bizonymondom,hogymegéredettaXX.szá-
zadhamiscivilizációjaareformátióra,vagyhaezbenemkövetkezik,avégpusztulásra”
–adjamegTornallyayaválaszt(szőke1936,8.p.).

Összegzés

Összegzéskéntelmondhatjuk,hogyTornallyaynakacsehszlovákiaireformátusegyházzal
kapcsolatoselképzeléseiegyrésztválaszadásikísérletekazúj,kedvezőtlenpolitikaikör-
nyezetkihívásaira.aspecifikusléthelyzetbekerültmagyarreformátusságmegmaradá-
sánakzálogátazegyházakcióképességénekéshatékonyságánakafokozásában,vala-
mintareformátusiskolahálózatfenntartásábanlátta.eztelsősorbanazegyházfegyelem
megszilárdításával,azegyházszervezetkisebbkorrekciójávalésakülönbözőfelekeze-
tekmagyarajkúhíveinekszorosabbegyüttműködésévelvéltemegvalósíthatónak.Fó
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17. eproblémákral.pl.szabó1926,simándy1927.
18. aszeretetmunkairántielkötelezettségétmutatjaaBeretkénfelállítottreformátusárvaház

alapításában,fenntartásábanésirányításábanjátszottfontosszerepe.errel.Galo2011a
ésGalo2011b.

19. akétvilágháborúközöttireformátusteológiaiirányzatokral.Bolyki–ladányi1999.
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Tornallyaymásrésztmegpróbáltválasztadniamagyarreformátusságotáltalános-
ságbanérintőproblémákrais.17 amagyarreformátusegyházbana19.századmásodik
felében jelentekmegazokaválságtünetek (agazdasági-társadalmiproblémák iránti
érzéketlenség,agyülekezeteklelkiéleténekakiüresedése,azegyházbelsőéleténeka
megmerevedése,azértelmetlendogmatikaiküzdelemazortodoxiaésa lapos racio-
nalizmus,vulgárisliberalizmusközött),melyekfokozatosanerősödvemindtöbbekáltal
váltak érezhetővé. Tornallyay ezekre reflektálva a prédikációk közérthetőbbé, tartal-
masabbátételét,alelkészimunkamegreformálásánakaszükségességét(belmisszió),
emellettaművészeteknek,vagyisazesztétikumnakazegyháziéletbenvalóerőtelje-
sebbintegrálásáttartjaalegfontosabbnak.

Hangsúlyoznunkkellazonban,hogyabelmissziórólalkotottelképzeléseicsakrész-
ben találkoztakazbelmisszióeredeti törekvéseivel.abelmisszióa racionalizmusés
liberalizmusnyománazegyházaktólésavallástóleltávolodotttömegekreevangelizá-
ciójáttűztekicéljául.egyikfontosjellemzőjeabiblikuskegyesség(bensőségesvallá-
sosság)volt.Tornallyayviszontszembenálltakegyességmindenformájával,ésabel-
misszióitörekvésekközülcsakahitszélesebbkörbenéshatékonyabbformábanvaló
terjesztésével (a lelkészimunkakibővítése,hitmélyítőkonferenciák,vasárnapi iskola
stb.)ésadiakóniával/szeretetmunkával18 tudottazonosulni,melyekheználamégatár-
sadalomkulturálisszintjénekazemelésetársult.számáraabelmisszióezentörekvé-
sekösszességétjelentette.

Tornallyayt rendszeres teológiai gondolkodás nem jellemezte. világszemléletét a
konzervatívliberalizmusfoglaltakeretbe,melyamagyarreformátusegyháznemzetijel-
legéthangsúlyozta.Teológiaibeállítottságátnemlehetegyértelműenbesorolniakor-
szakreformátusteológiairányzatainakegyikébesem;avizsgáltszövegekalapjánlegin-
kább a történeti kálvinizmussalmutatnak rokonságot, keveredve a liberális teológia
elemeivel.19

szemébenareformátusegyháznemcsakakálvinistahitésamagyarságmentsvá-
ra,hanemaválságbakerülteurópaicivilizációéis.akétvilágháborúközöttelsősorban
oswaldspenglernekanyugatalkonyacíműmunkájanyománelterjedtekakülönböző
válságteóriák,melyekazeurópaicivilizációhanyatlásátdiagnosztizálták,egybenkeres-
tékannakokait.ahúszasévekközepétőlTornallyayazáltalaérzékeltegyházi,társa-
dalmiéspolitikaiproblémákgyökerétazeurópaikereszténykultúraválságábanvélte
megtalálni.eztaválságotőelsősorbanerkölcsiválságkéntértelmezte,melynekokáta
hagyományoskeresztényértékekháttérbeszorulásábantaláltameg.aválságbólvaló
kiutat pedig az evangéliumi szeretetnek az emberi kapcsolatokban való általánossá
tételében,egyújreformációbanlátta.
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GaálImre1999.A Gömör vármegyei tornallyay Tornallyay család 1130-2000.Budapest,magán-
kiadás.

GaálImre2001.Száz év Tornalja történetéből (1848-1948).somorja,méryratio.
Galo vilmos 2004. Egy elfelejtett életút. Tornallyay Zoltán élete és építészete. szakdolgozat.

Budapest,eötvöslorándTudományegyetem.
Galovilmos2005.Tornallyayzoltán,azépítészésközéletiember.Gömörország,6.évf.2.sz.

28–39.p.
Galovilmos2011a. „azÚrtól lett és csodálatosami szemeinkelőtt”. aBeretkeireformátus

árvaháztörténete(1929–1944).Gömörország,12.évf.3.sz.18–36.p.
Galovilmos2011b.arcképekaBeretkeireformátusárvaház történetéből.Gömörország,12.

évf.3.sz.37–45.p.
Géra eleonóra 2006. Református karitatív intézmények a magyar fővárosban 1850-1952.

doktoridisszertáció.Budapest,eötvöslorándTudományegyetem.
kőmívessándor(szerk.)1937.A Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület Kassán

1936 november 3-án Kassán tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.
nagykapos.

kubičkakucseraklára2004.Tornallyayzoltánműépítész.Atelier,7.évf.2.sz.20–21p.
lévai attila 1999. A közép- és főiskolák története a Szlovákiai Református Egyházban

1919–1945 között. írásbeli dolgozat az I. lelkészképesítő vizsgához. komárom,
szlovákiairef.ker.egyházzsinatielnöksége.

dr. magda sándor (szerk.) 1930a. A Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület
Kassán 1929. évi július hó 23-án tartott rendkívüli és Rimaszombatban 1929.
november hó 10-11-én püspök és főgondnok-beiktatással egybekötött rendes köz-
gyűlésének jegyzőkönyve. Beregszász.

dr.magdasándor(szerk.)1930b.A Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület 1930.
évi október hó 9-én Kassán megtartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.
rimaszombat.

dr.magdasándor(szerk.)1934.A Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület Kassán
1933. évi január 31-én tartott rendkívüli, 1933. május 10-én püspökbeiktatással egy-
bekötött rendkívüli és 1933. október 11-én tartott rendes közgyűlésének jegyzőköny-
ve. rimaszombat.

molnár Imre 1998. a magyar anyanyelvű egyházak helyzete Csehszlovákiában. In Tóth
lászló–FilepTamásGusztáv(szerk.):A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története
1918–1998. I. Budapest,Ister,207–259.p.
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Peterdivera2006.TárgyaknyomábanII.agömöritornallyayTornallyay-családtörténete,19-20.
századi élet- és lakáskörülményei. In Ihász István–Pintér János (szerk.): Történeti
Muzeológiai Szemle 6., Budapest,magyarmúzeumiTörténészTársulat,55–119.p.

Peyer-müller,Fritz1994.A Kárpátaljai Református Egyház története a két világháború között –
kitekintéssel a jelenre. Budapest,reformátuszsinatiIrodaTanulmányiosztálya.

PopélyGyula2005.Búcsú a főiskoláktól.Pozsony,madách-Posonium,74–115.p.
PuntigánJózsef2005.A Losonci Theológiai Szeminárium (1925–1939).losonc,Plectrum.
rézlászló1909.Vallás és művészet. Tanulmány. Különös tekintettel a művészetnek a vallás

külső nyilvánulásában való szerepére. rimaszombat, Gömöri református
egyházmegyelelkésziTestülete.

rézlászló (szerk.)1924.A Gömöri Református Egyházmegye 1921. évi április hó 20. napján
Tornalján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.rimaszombat.

simándyPál1927.A magyar kálvinizmus útja.losonc,kultura.
dr.síposeteálmos2008.„Kérjétek az aratásnak urát!” Forgács Gyula (1879–1941) a magyar

református belmisszió úttörője.Budapest,kmTI–Harmat.
szabódezső1926.A magyar protestantizmus problémái.Budapest,Genius.
szőke István (szerk.) 1931. A Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület Kassán,

1931. évi október hó 14-én tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.rimaszom-
bat.5–7.p.

szőke István (szerk.) 1936. A Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület Kassán
1935. évi október hó 24-én tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. nagykapos.

TárnokGyula1939.Magyar reformátusok a csehszlovákiai kisebbségi sorsban.Pápa,Főiskolai
könyvnyomda.

Tornallyayzoltán1921a.székfoglaló.írtaéselmondtaagömöriegyházmegye1921.áprilishó
20-án Tornalján tartott közgyűlésében: Tornallyay zoltán. Református Egyház és
Iskola,1921.május1.2–3.p.

Tornallyayzoltán1921b.székfoglaló.írtaéselmondtaagömöriegyházmegye1921.áprilishó
20-ánTornaljántartottközgyűlésében:Tornallyayzoltán(vége).Református Egyház
és Iskola,1921.május8.2.p.

Tornallyay zoltán é. n. Családi feljegyzések gyermekeim számára. kézirat. Tornallyay zoltán
(Budapest)tulajdonában.

vargaImre1939.Húsz év tanulságai.debrecen,városinyomda,23.p.
zajdó lászló (szerk.) 1925. A Gömöri Református Egyházmegye 1925. augusztus hó 11-én

Csízben tartott rendes közgyűlésének és 1925. évi augusztus hó 27-én Tornalján tar-
tott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. rozsnyó.

zajdólászló(szerk.)1926.A Gömöri Református Egyházmegye 1926. augusztus hó 17-én Bején
tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. rimaszombat.

zajdólászló(szerk.)1927.A Gömöri Református Egyházmegye 1927. május 24-én Feleden tar-
tott tavaszi közgyűlésének és 1927. szeptember 13-án Tornalján tartott őszi közgyű-
lésének jegyzőkönyve. rimaszombat.

vIlmos Galo
servInG THe naTIon and THe CHurCH.GuIdelInes and IdeoloGICal BaCkGround oF THe CHurCH
orGanIzaTIon work oF zolTán Tornallyay.

The ideasofTornallyayrelatedto thereformedChurch inCzechoslovakiawere
attemptstoanswerthechallengesofthenew,unfavourablepoliticalenvironment.
TheHungarianreformedChurch,initsspecificexistentialsituation,hadtakenits
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increasedcapacityandefficiency,aswell as themaintenanceof the reformed
schoolnetworkasapledgeofitssurvival.ontheotherhand,ittriedtofindthe
answer on general problems related to the Hungarian reformed Church.
reflecting on these, it found it most important to make sermons more
understandableandsubstantial,calledforreformofthepastoralwork(internal
mission)andstronger integrationofartsandaesthetics intothechurch life. Its
outlook on the world was framed by conservative liberalism, emphasizing the
nationalcharacteroftheHungarianreformedChurch.Itstheologicalorientation
cannotbeclearlyclassifiedasanyoftheProtestantschoolsoftheologyofthe
era;accordingtothestudiedtexts,itsorientationcorrespondsmostwithhistorical
Calvinismand ismixedwithelementsof liberal theology.Fromtheperiodafter
returningtohishometownuntilhisdeath,theworkofTornallyaycanbedivided
intofourgroups:familynurturingandaugmentationofpossessions,participation
in the social and political life of the town, serving the reformed church and
architecturalactivities.
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Buday PéTer

aForummintakétvilágháborúközötti
társadaloméskultúradokumentuma1

PéTer Buday 070.484(437.6)(=30)(=511.141):72
TheForumasthedocumentoftheinter-warsocietyandculture 72:070.484”1931/1938”

keywords:Forum(1931–1938)magazineonartsandarchitecturepublishedinBratislava inGermanand
Hungarian.

míga20.századhazaiépítészetétkutatószerzők2 értékesforrásanyagkénttartjákszá-
mon,művészettörténetiirodalmunkbanaForumezideigkevésteretkapott.mégnehe-
zebbenérthetőez,hafelidézzükmariánvárossszavait,kiszerintaszóbanforgólap
„azegyetlenolyanszlovákiaiszakmaifolyóiratvolt,melyakorszintjénközelítettemeg
amodernművészetet” (váross1960).műtörténészeinkelsősorbanaForummagastar-
talmi színvonalátméltatták, azonban e kétségtelenül találó jellemzésen kívül ritkán
léptektovább.

amostanáigmegjelent legátfogóbbösszegzésnekalaprólésalapítójárólkubička
kucseraklára1996-banközölttanulmányatekinthető (kubičkakucsera1996).annak
ellenére, hogy szerkesztőin keresztül szoros kapcsolatban állt a Pozsonyiművészeti
egylettel,aszervezettörténetét ismertetőkötetbenaForumnakcsupánmásféloldal
jutott. (l. Francová–Grajciarová–Herucová2006) Ivamojžišovámegemlíti apozsonyi
művészetimesterségek iskolájával (Školaumeleckých remesiel) foglalkozószövegei-
ben(mojžišová1990),problematikájátpedigHushegyiGáborisérintetteakétháború
közöttiszlovákiaimagyarkulturáliséletjelenségeitvizsgálóírásaiban(Hushegyi2005).

aszakirodalombantapasztalhatóhiányosságokígyszükségessétettékaforráshoz
valóvisszatérést.miutánáttekintéstnyertünka folyóirat tematikaiskálájáról, lehető-
ségünk nyíltmeghatározni azokat a pontokat,melyekre tanulmányunk épült. ennek
elsőrészébenösszefoglaljukaForumműködésévelkapcsolatostényeket.atovábbiak-
banazokraacikkekre,tanulmányokraésesszékreösszpontosítunk,melyekbőlkövet-
keztethetünkalapszerzőinekakoráltalánoséshazaiművészetérőlalkotottnézeteire.
mivelaForumamúltszázadkritikus30-aséveibenjelentmeg,egyebekközöttaztis
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1. a tanulmány a szerző 2007-ben, a pozsonyi Comenius egyetem Bölcsészettudományi
karánakművészettörténetTanszékénírtszemináriumimunkájából indulki.szlováknyel-
venelőszöranemzetiGalériaévkönyvébenjelentmeg;vö.Buday2009.

2. H.moravčíkováésm.dullaanémetkultúrközegheztartozóépítészekkulcsfontosságúlap-
jakénttartjákszámonaForumot.l.moravčíková–dulla1997.



3. szőnyi életútjához és munkásságához legújabban l. vancová 2010. szőnyi és wimmer
együttműködésétevaBoreckáérintettetanulmányaiban;l.Borecká2006.,Borecká2010.

4. wimmer 1918 előtti szakmai tevékenységét szakdolgozatban igyekeztem összegezni, l.
Buday2008,91–93p.

5. annakellenére,hogyaz1931-benalapított„akadémia”tagságacsakmagyarnemzetiségű
művészekbőlállt,korábanparadoxmódonazegyetlen,egészszlovákiátfelölelőszakmai
szervezetként működött. a társaságon belüli művészeti csoportosulások közötti párbe-
szédhiányrólBrogyányikálmánisemlítésttesz(Brogyányi1931a).

vizsgáljuk,mikéntreagáltazévtizedpolitikaiturbulenciáiraésmilyenvisszhangjavolt
oldalainakoreseményeinek.

1931–1938

szőnyiendre1931-benindítottaútjánakaForumot.awinterthuripolitechnikumabszol-
venseavilágháborúutániPozsonybanFranzwimmerrelközösenépítészetiirodátnyi-
tott.3 wimmer,aköztekintélynekörvendő,osztrákszármazásúkereskedőcsaládsarja
szőnyihez hasonlóan német kultúrterületen végezte főiskolai tanulmányait. szakmai
pályafutásának kezdetei münchenhez kötötték, ugyanakkor intenzív kapcsolatokat
ápoltszülővárosával.4

az újabban a hagyományos modern képviselőiként számon tartott műépítészek
Pozsonykultúrájánakrendkívültevékenyszemélyiségeiközétartoztak(Borecká2006).
aktivitásaikelsősorbananémetésmagyaralkotókattömörítőkunstvereinhozfűződ-
tek,aholvezetőfunkciókattöltöttekbe.szőnyiékkáptalanutcaiházanemcsakaközös
vállalkozásnak,hanemalapszerkesztőségénekishelyetbiztosított.atörténelmikör-
nyezettelpéldásösszhangbanlévőépületavárosintellektuáliséleténekegyikjelképes
bástyájalett.

azalapító(k)külföldönszerzetttapasztalataiérezhetőenformáltákaForumjellegét.
alcímében „művészeti, építészeti és lakberendezési” lapként, majd 1937-től „építé-
szeti,szabad-és iparművészeti” folyóiratként jellemezteönmagát.Tartalmáttekintve
azonbanazelsőévfolyamtólkezdveátlépteaszűkszakmaikeretet,ésakultúraálta-
lánosszemléjévévált.ennekafolyamatnakaktívrészeseivoltakamagyar,németés
szlováképítészek,képzőművészek,teoretikusokéspublicisták.elsőhazaiperiodikum-
kéntaForumnaksikerülthosszabbidőreáthidalniaahelyiművészetikultúráraakkori-
banjellemzőnemzetiségiésregionálisfelaprózottságot.szerkesztőifeladatultűztékki
ama nemzetek szellemi életének támogatását, melyek az új csehszlovák államban
kisebbségisorbakerültek.ekisebbségeksorsábanakorábbiközpontokhoz,Bécshez
ésBudapesthezvalókötődésmegszakadásabizonyosstagnálástidézettelő(rusinová
2000).ennekellenérealapbanközöltekbennemkerültelőtérbea„letűntvilág”iránti
nosztalgia.ellenkezőleg:világosanszólaltmegbennükazazigyekezet,hogyanémet/
magyarszellemikincsacsehszlovákkultúra integráns tényezőjévéváljon.a folyóirat
azonosértékűteretbiztosította„szlovenszkói”művészekrészérenemzetiségükrevaló
tekintetnélkül,ésrendszeresfigyelemmelkísérteaszlovákképzőművészet1918utáni
fejlődését.
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6. színvonalátbizonyítja,hogyacsehszlovákállamanagykövetségeiszámáramegrendelte(l.
kubičkakucsera1996,147p.)

7. Forum,5.évf.(1935),cím,szerzőésoldalszámnélkül
8. ebben az időben két szlovák nyelvű építészeti folyóirat is alakult (vö. kubička kucsera

1996,147p.)

a Forum mint a két világháború közötti társadalom és kultúra dokumentuma 53

aForumakezdetekbenapozsonyiművészegyletsazazonbelülalakultszlovensz-
kói uttörőművészek csoportjának nem hivatalos lapjaként működött. később több
szakmaiszervezettámogatásátissikerültelnyernie.ezekközöttvoltaCsehszlovákiai
magyar Tudományos, Irodalmi és művészeti Társaság (az ún. masaryk-akadémia)5

művészeti szekciója, a brünni székhelyű morvaországi művészeti egylet (mährische
kunstverein),aCsehszlovákiainémetépítészekszövetsége(Gemeinschaftdeutscher
architekteninderčsr)ésaprágaisecession.Bevételeinekfőhányadátépítészetiiro-
dák,illetvevállalatokhirdetéseiésreklámjaiképezték(ezekgrafikaiéstipográfiaimeg-
oldásaiakáregykülöntanulmányalapjaitképezhetnék).

TársszerkesztőibázisánakkiterjesztésévelaForumcsakhamarmeghaladtalokális
jelentőségét,ésközép-európaiszintenisszámontartottszaklappálépettelő.6 azálta-
lanyújtott témákbővülésévelkaraktere is fokozatosanváltozott.azépítészeticikkek
dominanciájamellettmindinkábbhelyetkaptakaművészeti,kulturálisjellegűírások.
errőlazútróltanúskodnakaz1935-ösévetzárósorok:„egyszellemiegyüttműködés
ésmegismerésformájátpróbáltukkiezzelafolyóirattalsmunkánknak,fáradozásunk-
nak,önzetlenésönállóelhelyezkedésünknekmegvanimmáramagajutalmais.aza
közép-európairokonszenvez,melylapunkmindenmegnyilvánulásátajövőjeleként,az
együttműködésmegvalósulásakéntfogadja.acsehszlovákiaimagyarkisebbségmun-
katerületérőlindultunkkitervekbenésszemélyekszerintis,smaelmondhatjuk,hogy
aképzőművészet ismertetésesegyújeurópaihumanizmusnevébenvaló fennenlo-
bogtatása e balsorsú napokban nemmagánügy többé. egyre sűrűsödik, gyarapszik
körülöttünkatényekésajelekbiztosserege,melyekmindinkábbaztmutatják,hogy
ezenazútonhaladni[...]amifeladatunk...”7

Háromnyelvűfolyóirat?

azeredetigondolat,melyszerintaForumháromnyelvűszakmaisajtótermékkéntjelent
volnameg,nemvált valósággá.aszlováknyelvazelsőévadbancsekélymértékben
szerepelt, 1932-től kezdve pedig már hiányoztak a szlovák cikkek és hirdetések.8

dominánsnyelvkéntanémetésmelletteamagyarérvényesült.arányukviszonylagki-
egyensúlyozottvolt,akésőbbiekbenetérenisváltozottahelyzet.mígazelsőkétévfo-
lyamalapvető,azépítészetrekoncentrálócikkeinémetülíródtak,amagyarnyelvrövi-
debb írásokban (recenziók,művészportrékstb.)kapotthelyet.1933-bana lapban–
igaz,nemkövetkezetesen–elkülönültanémetésamagyarblokk,ezekháromévvel
későbbmárönállósultak.azutolsó,1938.évfolyamcsaknémetnyelvenkerültazolva-
sókhoz.amintaztaharmadikévfolyambevezetőjébőlmegtudhatjuk,avégbementvál-
tozásokokaiigensajátosakvoltak:„elzárkózásvolna,hacsakmagyarnyelvenjelenne
megaForum,elzárkózás,önkényeskevéssel-beérés,egyl’artpourl’artszerűkultúr-
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9. Bevezetésképen.Forum, 3.évf.(1933),239p.
10. uo.arövidéletűhazaipróbálkozásokszintjénmaradtaPressburger Bildende Kunst (csu-

pánkétszámajelentmeg1920-ban)ésakomáromikezdeményezésű,csaknemismeret-
lenA Szép,melyegyetlenkiadás(1923)utánszűntmeg.atémáhozbővebbenl.Hushegyi
1999.

11. uo.
12. aktivitásaiafényképelméletteréncsakaközelmúltbanváltakaszakmaiméltatásésfel-

dolgozás tárgyává. ezzel összefüggésben, vö. albertini 1998. Brogyányi kultúrszervezői
tevékenységének korai, szalatnaitól származó értékelésétmár 1932-ben jelentettemeg
lapunk,l.szalatnai1932b.;azíráselsősorbanBrogyányikönyvénekrecenziója.

dokumentum,melynekeltartásáramaméggyöngeennekazországrésznekamagyar-
sága.”9Haalappiacképeskívántmaradni,létrehozóinakkompromisszumokatkellett
tenniük,mivel: „Tizenöt esztendőóta számtalannekilendülést, ami a szellemiekben
történt, törvényszerűenszéjjeltörtaszervezetlenségésötletszerűség,melyalólmin-
denesztendőbenkihullottagazdaságialap.”10

aszakmaihavilaptehátkétfajtaküldetéstteljesítettaszűkebbrégióésa„nagyvi-
lág”irányábaegyaránt.azutóbbieszközea„közép-európaieszperantó”,anémetlett.
„így történt,hogyazújépítészet lapjából:művészeti folyóirat lett,aForum,shogya
német-nyelvűségvállalásávalkultúrakicserélődésiszerepetkapott.”11amagyarcikkek
zömeasajátosanhelyikérdésekreirányult,evvelpárhuzamosanteretengedveakép-
zőművészetinevelés,műgyűjtéséskereskedelemtémáinakis.leegyszerűsítve:míga
németnyelvún.külsőhasználatban,amagyararegionálisproblémáktárgyalásában
érvényesülhetett.

aForumbanakorelismertkülföldiéshazaiszaktekintélyeineksoraközölteműveit;
a magyar nevek közül emeljük ki Brogyányi kálmánét, kállai ernőét és szalatnai
rezsőét. Brogyányi még művészettörténet-hallgatóként kezdte együttműködését a
folyóirattal.a30-asévek folyamánakortársszlovákpiktúra,a fotóművészet,művé-
szettörténetésazesztétikakérdéseifoglalkoztatták.Fotóelméleti,amoholy-nagyáltal
prezentált nézetekben gyökerezőmunkásságaegyedülálló amagyar kontextusban.12

BrogyányinakaForumbanközzétettlegjelentősebbírásaanégypluszegyrészbőlálló,
A fotográfia útja / Der Weg der Fotografie címetviselőesszésorozat1932-ből,melyben
megkíséreltekijelölniazújműfajhelyét,feladataitésviszonyátakortársábrázolómű-
vészetekhez,elsődlegesenafestészethez.kállaiernő,akonstruktivizmusnemzetközi-
legelismertteoretikusa,aBauhausfolyóiratánaktársalapítója1932–1938közöttpub-
likáltapozsonyilapban;említsükmegaMűvészet és film c.többrészestanulmányát.
kállai kapcsolatai városunkkal – egybevetvemás, a Bauhauson belülműködő vagy
annak vonzásköréhez tartozó személyiségekkel – nagyon intenzívek voltak. a
ForumbanmegjelentetettcikkeinekmargójáraIvamojžišovámegjegyzi:„Hamanapság
kállai korai írásait akonstruktivizmusról forrásokkéntkezeljük,aForum számára írt
cikkeikritikuselmélkedések,melyekteljesösszhangbanállnaka30-asévekszellemi-
ségével.” (mojžišová1990,49.p.)abaloldallalnyíltanszimpatizáló író,publicistaés
pedagógusszalatnairezsőkiállításiismertetőkkel,könyvbírálatokkal,képzőművésze-
tiésaműemlékvédelmetismegcélzóesszékkelgazdagítottaalaptartalmát.külföldi
munkatársaihoztartozottazakkorBudapestentanulóvasslászló,abécsiművészet-
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történészprofesszorFritzGrossmann,andreassteinerBrünnből,elisabethm.Hajósés
Freen C. valentien németországból. a Forum természetesen egyéb, hozzá hasonló
európai periodikából is átvett szövegeket. az írások összetételére és témáira nézve
rendkívülszínesképetmutatottszőnyiékműve.érintettékazarchitektúrátésaforma-
tervezést,akortársésrégiművészetet, filmet, fotót, irodalmat,színházat...nemhiá-
nyozhattakbelőleperszeakiállításokéselőadásokértesítői,kritikái,azaktuálisszak-
sajtóáttekintésesapályázatihirdetményeksem.

azépítészetmintelsőszámútéma

mintfentebbemlítettük,akisebbségikultúráravalóösszpontosításaForumegyedül-
álló vonását alkotta, az építészeti problematika azonbanmindvégig tartalmimagját
képezte.emlékezzünkarraatényre,hogyalapítóiépítészekvoltak,stámogatóiistúl-
nyomórészbeneztaszakmátképviselték.azadotttémánbelültöbbterületésrész-
letkérdéskörvonalazódikki.alapfigyelemmelkísérteaPozsonybanésazországban
épülő modern architektúra példáit; monotematikus kiadásokban foglalkozott egyes
épülettípusokkal(bankok,fürdőépületek,krematóriumokstb.)vagyazolyanvárosok-
kal, melyekben kiemelkedő funkcionalista alkotások jöttek létre (zsolna, Pöstyén,
Trencsénteplic);végül–denemutolsósorban–ismertettealegújabb,európábanés
észak-amerikában elért szakmai eredményeket. Önálló fejezetként vehetők a
Forumnakaz1937-espárizsivilágkiállításnakszenteltkülönkiadásai.

a30-asévekprogresszívirányzatát,afunkcionalizmustmint„újstílust,újépítésze-
tet” folyóiratunk is előnyben részesítette. nem csoda: a csehszlovák alkotók világvi-
szonylatbaniskimagaslóművekkeljárultakhozzáamodernmozgalomtérhódításához.
aForumbanmindenekelőtt azépítészet szociális szerepekerült előtérbe.eszerint a
funkcionalistaarchitektúraaszélestársadalmirétegekvalósszükségleteibőlindulki,
ezekhezidomulazépületformájaésfunkciója.azesztétikaihatásakétösszetevőfel-
építményekéntjelenikmeg.

agazdaságiválságéveibenmindinkábbégetőbbéváltazalacsonyabbtársadalmi
csoportokésmunkanélkülieklakáskérdése.azadottproblémátérintettékkarelTeige
A legkisebb lakásról és Miljutin Szocgorod című könyveinek értékelései. elsőrangú
európaiépítészek(pl.aBauhaus-alapítówalterGropius)olcsólakásterveitisleközölte
aForum.ugyanakkormegvalósultpéldákonmutattabeaszociális-építészeti teóriák
életbeléptetését (weinwurmFrigyes–vécsei Ignác:„novádoba” lakóházak,Pozsony).
nyugati szakemberekés közép-európai kollégáik a lakáskérdésenyhítésére irányuló
törekvéseikbenszovjet-oroszországramintkövetendőpéldaképretekintettek.azorosz
építészettervszerűsége,melyélesellentétbenálltakapitalistavároskép„anarchizmu-
sával”,nemcsakapolitikaibaloldalszimpatizánsairahatott.aszovjetépítőművészet
mintaszerűenalkalmazkodottatársadalmifeladatokhozéskövetelményekhez,persze,
propagandaküldetésétsemlehetettlebecsülni.azavantgárdlegjobbhagyományaiból
táplálkozott,selfogadtatásábanközrejátszottazatényis,hogyavoltBauhaus-igazga-
tóHannesmeyermoszkvábanfolytattapályáját.1934körülazonbanmárérezhetőaz
idealizált szovjet-orosz képből való feleszmélés. ennek okait az orosz építészet neo-
klasszicistairányváltásában,amoderngondolkodásúalkotókkirekesztésében,ill.isko-
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13. kéthetesutakrólvoltszó,melyekprogramjában–avilágkiállításlátogatásamellett–apári-
zsi műemlékekmegtekintése is szerepelt. érdekességképpen: egy kirándulás ára 1180
csehszlovákkoronavolt;l.Forum, 7.évf.(1937),6.p.

laipozícióikmegszüntetésébenkelllátnunk(vö.szalatnai1933b).azadotteseménye-
ketérintőhazaikritikahangnemeekkormégmeglepőenóvatosvolt.

1937-benaForumkétkülönszámbanismertetteapárizsivilágkiállítást(l.Brogyányi
1937c). a legnagyobb visszhangot a három európai diktatúra, németország,
olaszországésoroszországpavilonjaiváltottákki.közülükazolaszképviseletnyerte
ela legtöbbegyértelműenpozitívértékelést,mivelazolaszművészetre jellemzőele-
ganciávalésarányérzékkellettmegalkotva.aszovjet-oroszpavilonmonumentális,szo-
bortalapzatkéntható(ésvégülisakkéntfunkcionáló)külsejecsaknemfigyelmenkívül
maradt,ellenbenabelsőtérrel,melyetakonstruktivizmuselveitkövetvealakítottákki.
németországpavilonjamindenszempontbólnegatívfogadtatásbanrészesült,lélekte-
len monumentalitása miatt. az első benyomáson nem enyhítettek a német ipar itt
bemutatottkiválószínvonalútermékeisem.atovábbiakbanfelsoroltországokkiállítá-
si „házai” a nemzetközimodern stílusában épültek. említésreméltónak tartották a
franciapavilont,fából,gipszbőlésüvegbőlformált,esztétikailaghatásosrészleteivel.a
historizálómagyarház„semmitmondótörténelemmelteli”enteriőrearánylagéleskri-
tikatárgyáválett.afolyóiratszerkesztőségekétutatisszervezettakiállításhelyszíné-
re,melyekFritzGrossmannszakmaivezetésévelvalósultakmeg.13

lapunkazépítészetenkívülkitértabelsőterekalakítására,abútortervezésreis.Itt
általábankétpólust lehetettelkülöníteni. akonzervatívabb tervezőkahagyományos
anyaghasználatmelletttömörformájú,dekoratívrészletektőlsemmentesdarabokkal
képviseltékmagukat.amásikirányzatotahajlítottacélcsőbőlkészültelegánsgarnitú-
rák jellemezték. Pozsony konzervatív beállítottságú környezetében a megrendelők
kompromisszumos,a letűnőhistorizmusésamodernhatáránmozgómegoldásokat
részesítettekelőnyben.

aForumprogramszerűen figyelteazépítészet legújabb irányait,demás lapokkal
ellentétbennemképviseltelutasítóálláspontotarégiművészetésazépítettörökség
kérdésében. sőt, az ebbe a témakörbe sorolható írások száma idővel egyre bővült.
szerzőikközötttaláljukHanssedlmayert,weydeGizellát,Günthernémayererzsébetet
vagyBaloghJolánt.Tanulmányaiknagyrészeközép-európaiésszlovákiaiközépkoriés
barokkművészetreirányult.

egyébképzőművészetizsánerek.akorideálisművészeténekdefiniálása

Festészet,szobrászat,deanemábrázolóműfajokisegyaránthelyetkaptakalapolda-
lain.nemegyesszé(gondoljunkittamáremlítettBrogyányiéravagykállaiéra)vizsgál-
ta a hagyományos és az újnak számító diszciplínák kölcsönhatásának lehetőségeit.
különösmódonaForumhozzáállásaazépítészethezazegyik,aképzőművészetheza
másikoldaloneltérőképetmutat.Haazarchitektúrábanafunkcionalizmus/nemzet-
közimodernpozícióitvédte,afestészetben(érezhetőbben)aneoklasszicizmus,illetve
aklasszicizálómodernoldalánállt.Tény,hogyazavantgárdtólbizonyostávolságottar-
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14. diekunstimneuendeutschland.Forum,3.évf.(1933),215–219p.
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tott.ennekokaitakorszélesebbtörténetikontextusánkívülaz„izmusok”újítóenergi-
ájánakkimerülésébenkellkeresnünk.nemcsakazalkotóművészet,aművészetelmé-
let,historiográfiaésazesztétikaiskrízistéltáta30-asévekben(Brogyányi1932).a
cikkekelemzésealapjánmegkíséreljükmeghatározni,milyenekvoltakaForummun-
katársainakelképzeléseiakorideálisművészetéről.

nemcsakazépítészetnekkellettatársadalmiviszonyokatfigyelembevéve„szolgál-
nia”,aképzőművészetnekisszükségevoltgyakorlatiküldetésre.egyértelművoltazöncé-
lú művészet elutasítása. a Forum – mint már rámutattunk – tartózkodó álláspontra
helyezkedettaháborúelőttiavantgárdot illetően.elismerteugyanhozadékát,másrészt
viszontazelőző,negatívanértékelttársadalmirendszertermékétláttabenne.létezése
a régi világ fennmaradásától függött. adadaizmuseleveantiművészet, azabsztrakció
„használhatatlan”volt(Brogyányi1935a).állítólagosformalizmusukmiattakonstruktív
irányzatokatsemkerülteelakritika.akorabeliklasszicizáló iránypreferálásaazonban
nemjelentettakadálytajövőművészetérőlvalóelmélkedéseknek.azideálisképzőmű-
vészetialkotáshatásábannagyvonalú, letisztultésmentesakispolgáriszentimentaliz-
mustól.nevel,tehátpraktikusfeladatotteljesít:„azújművészetkiindulópontjacsakisa
tömeg,veleegyüttakollektívrendlehet,melybenazindividualizmusatömegérzéséből
ésakaratbólalkotvaatömeghezszól.”(szalatnai1935b)nemmeglepő,hogyenézetek
rokonszenveztekkassákéskörénekaktivizmusával(kassák1916).

apolitikavisszhangjaafolyóiratban

Bevezetésképenakövetkezősorokhozvázoljukfelrövidena„Foruméveinek”legfon-
tosabbtörténéseit.a lapbanközölt írásokérzékenyentükröztékakoreseményeinek
hatásátésaszerzők(többnyire)balfeléfordulópolitikainézeteit.

mígamúltszázad20-aséveitaháborúutánikonszolidációésbizonyosoptimizmus
jellemezte,azaztkövetőévtizedbenmindinkábbeluralkodikegyfajtaszkepszisésbefe-
léfordulás.a30-asévekkezdetéreagazdaságivilágválságnyomtarásúlyospecsétjét,
előidézveegysortragikusfordulatot.következményeiheztartozottanémettöbbpárti
rendszerfelváltásaegydiktatórikusrezsimmel.Tudjuk,milyenaggasztóhelyzetalakult
ígykiCsehszlovákiáranézve.kikényszerítettszéthullásáigazonbanazállammenedé-
ketnyújtottazoknakanémetalkotóknak,akikeszmeivagy fajiokoknál fogvaváltak
üldözöttekéaBirodalomban.aForumvégeszorosanösszefüggöttannakazországnak
hanyatlásával,melyalkalmasfeltételeketnyújtottműködéséhez,bárközvetlenülnem
segítette.„kisértő,veszejtőórákamostaniak,ésörvénylőszakadékszélénjárunk”–
jegyeztemegsoraibanvasslászló(vass1932),reagálvaígyaművésziszabadságkor-
látozásánakegyregyakoribbeseteireeurópában.afolyóiratanácikultúrpolitikaelső
intézkedéseitfeszültfigyelemkísérte.már1933-ban,tehátarendszerszínrelépésének
évébena Forum feltette a kérdést, vajonmilyen lesz a új német politika viszonyaa
művészethez.Hontielekegytörzsiésfajikövetelésekenalapulóművészetlétrejöttét
feltétetelezte (Honti 1933). egymagát kritikusként aláíró szerző az entartete kunst
jelenségénektükrébenelemezteazállítólagoskultúrbolsevizmustnémetországban.14
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15. F.k.:FreieBahnderdeutschenkunst.Forum, 7.évf.(1937),216–217p.
16. Újesztendőelébe.Forum, 2.évf.(1932),1p.;Bevezetésképen.Forum,3.évf.(1933),249p.
17. evéleménnyelelőszöregykiállításmargójáraírtcikkbentalálkozunk;l.Brogyányi1931b.a

szerzőismételtenhangoztatjakésőbbiírásaibanis;vö.Brogyányi1937a.

egynégyévvelkésőbbmegjelenőcikk15 márcsakszárazonleszögezi,hogy„amodern
művészetamainémetországbanhalott”.1936-banaHarmadikBirodalombanbetil-
tottákaműkritikát.errealépésreHeinrichvonkrálikírásánakközlésévelválaszolta
Forum (králik 1937). Felháborodást váltott ki az elfajzottművészet kiállítása, ennek
Tilkovszky Béla a német expresszionizmust védő soraiban adott hangot. Tilkovszky
sajátszavaiszerint ráakartmutatniaz irányzathelyéreés jelentőségéreazeurópai
művészetben,még„mielőttalkotásaielégnéneknapjainktúlfűtöttpolitikaiidegzetének
máglyáin”(Tilkovszky1937).Gondoljunkperszearrais,hogyazexpresszionizmusnem
tartozottaForumbankülönösengyakranemlítettirányzatokközé.komolycsapásként
érteanémetiparművészetioktatástazeurópa-szertepéldakéntfellépőBauhausbezá-
rása.apozsonyilaptermészetesencsatlakozottakritikusokhoz(szalatnai1931).más
Csehszlovákiábanélőnemzetiségek szempontjából is kulcsfontosságú volt anémet-
kérdés:kétévvelamünchenidöntéselőttszalatnaiarrafigyelmeztetett,hogyakisebb-
ségeknekfelkellismerniük(ésértékelniükkell)acsehszlovákállamáltalnyújtottsza-
badságotsabennerejlő,fejlődésükszámárarendkívülipotenciát(szalatnai1936).

aForummunkatársaihozközelálltakakorértelmiségiköreibenáltalánosanelter-
jedt szocialista eszmék. ezek kifejezést nyertek a társadalmi tényezők hangsúlyos
kiemelésében,mindazépítészet,mindaképzőművészetterületén:aművészetkollek-
tív,aközösségethivatottszolgálniésnevelni.ebbenafolyamatbanakartúttörősze-
repre pályázni a Forum gárdája, amint azt azok amanifesztum jellegű kijelentések
tanúsítják,melyekmaiszemmelnézveazutópiahatáraitsúrolták:„Fölnyitottukakor
kapuitésnyitvatartjukáldozatosan,hittel,mertérezzükanevelésfontosságát,mert
mindannyianújépítőkakarunk lenni.”;„zászlónkonegyrevilágosabbbetűkkelolvas-
ható,hogyakezdeményezőszellemiembertípusalázatosteremtőiésöntudatoshirde-
tőivagyunk.”16

aszocializmusazonbannemvoltilyenegyértelműenfelkarolva.aszocialistaművé-
szetkapcsánazanézetalakultki,hogyannakkikristályosodásahosszútávúfolyamat
ésegyelőrecsakazidealistaelképzelésekkategóriájábatartozik.aggodalmakmerül-
tekfelafelőlis,vajonazatársadalmiosztály,melyennekaművészetnekhordozójalett
volna,képes-eaztbefogadni,illetveteremteni(szalatnai1933a).Brogyányiszkeptikus
maradt:véleményeszerintcsakegyújeszmékkel,renddelésfegyelemmelbírótársa-
dalomleszképesazújművészetmegalapozására.17

a Forum és a modern szlovák képzőművészet, a szlovák specifikum
megnevezése

kezdeteitől fogvaa lapkülönös figyelmetszentelta szlovákképzőművészetháborút
követőfejlődésének.eztazutatafestészetenkeresztül lehetetta legkézenfoghatób-
banértékelni.aszobrászatnakezzelszembenkorlátozotttérjutott,melytöbbnyireaz
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egyesalkotókkiállításokonvalórészvételénekemlítésébenmerültki.Terjedelmesebb
szobrászportrékkal csak a művészegyletben aktív mesterek (rigele, murmann,
Fleischmann)esetébentalálkozhatunk.

amodern szlovák festészet 1918 után indult önálló útjára. sajátos, világháború
előtti(szlovák)nemzetivagynemzetikarakterrelrendelkezőművészetrőlnembeszél-
hetünk. ebben egyetértés uralkodott a témával foglalkozó szerzők (Brogyányi,
szalatnai)ésamegszólítottszlovákalkotókközött.ugyanakkorazonosnézetetképvi-
seltekabbanis,hogyahazaifestészetközelkétévtizedalattlátványosfejlődésttud-
hatott maga után, mely kimagasló tehetségeket is generált. leggyakrabban Benka,
Bazovský,Fulla,Galandaéssokolnevekerültszóba.értékelésükviszonylagállandó-
sult képet mutatott. Benkáé lett az alapító nimbusza; követőjének, miloš a.
Bazovskýnak sikerült kilépnie mestere árnyékából és több tekintetben (kompozíció,
színvilág) felülmúlni annakművészetét. ľudovít Fulla–mikulášGalandával együtt–
jutottalegközelebbakorabeliavantgárdáramlatokhoz.kolomansokolszociálistema-
tikájúműveinekexpresszívstílusavilágosanelkülönítetteőtazelőzőalkotóktól.afel-
soroltművészekmunkáitazonbankritikusszemmelisnézték:Benkaképeitúlságosan
dekoratívanhatottak,a festőnépszerűségepedignegatívanbefolyásoltaa fiatalabb
szlovákpiktorokat(Brogyányi1937b).nohaBazovskýműveitúlnyomóanpozitívreak-
ciókatváltottakki,kifogásolástárgyalettazalkotókötöttségeafolklorisztikuszsáner-
re.Túlóvatosvolttémáinakkiválasztásábanésfestőikvalitásainakkidomborításában
(szalatnai1932a).Fullajellemzésehasonló.„ízig-vérig”festő,deősemtudottelsza-
kadni a népi tárgykörtől. a szlovák festészetben (persze leegyszerűsítve) két „párt”
különültelBenkávalésBazovskývalazegyik,FullaésGalandakettősévelamásikolda-
lon.aharmadik„pártba”azolyanmesterekkerültek,mintFrantišekmalýésCyprián
majerník.Festményeiknekapárizsiművészet„felnememésztettmaradékain”alapuló
formalizmusalettaszokatlanulkeménykritikacélpontja(Brogyányi1933).

a Forumban közölt, a szlovákművészetre vonatkozó cikkek közös nevezőjévé a
hazai festészetsajátosvonásainakmegjelölése-keresésevált.etörekvésekközvetve
jelenvoltakamodernszlovákművészetettárgyalókönyvekértékeléseiben(szalatnai
1932b,szalatnai1935b),kiállításiismertetőkben,közvetlenülpedigaBrogyányiáltal
szervezettankétokbankaptakegyértelműformát.azegyikilyenankétvégénszervező-
jekénytelenvoltleszögezni,hogyaszlovákspecifikumkérdésétmégnemlehetkielé-
gítőmódonmegválaszolni. Hiányzott az ehhez szükséges időbeli távolság, az anyag
ismerete,ésazalkotókműveisemvoltakméglezárva(Brogyányi1936,10.p.).

milyennekláttatehátaForumakortársszlovákfestészetet?Főforrásaanépmű-
vészet volt. kimeríthetetlen kútfőként kezelték a folklórt,melynek témái elevenek s
képlékenyek,értelmezésükcsakazalkotótehetségénmúlott.ennekviszonttöbbvál-
tozata lehetett: giccsé fajulva a „szalonok kedves tartozékává” süllyedhetett, vagy
ellenkezőleg, eszközzé válhatott a művész hovatartozásának kiemelésére. ľudovít
Fullaésahozzáhasonlómesterekanemzetiésazavantgárdhatáránkerestékútjukat.
anépitematikaterjedéseösszefüggöttazújromantikusáramlattal.afolklórnemvolt
megbélyegezve „konzervatív” jelzővel, aktualitását tehát nem vonták kétségbe.
Feldolgozásaviszontújeszközöketigényelt.aszlovákspecifikumésaszlovákfestészet
jellegénekmeghatározásárakétankétisvállalkozott,kiegészítvemás,pragmatikusabb
kérdésekkel:milyenaszlovákművészetanyagihelyzete?milyenművészetiproblémák
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foglalkoztatjákjelenleg(azalkotót)?mitgondolasajátosszlovákfestészetlényegéről?
akifejtettvéleményeketháromcsoportbasoroltuk(Brogyányi1935b). azelsőhöztar-
tozóművészekmegvoltakgyőződvea„szlovákstílus”létezéséről.Tichykálmánszerint
a táj,aviselet,azépítészetésamúltolyanelemekethordoznakmagukban,melyek
lehetővéteszikasajátosanszlovákfestészetkialakulását.amásodikcsoportfeltéte-
lezte,hogyahazaipiktúraegyolyankorbanfoglétrejönni,melyszámáraélhetőfelté-
teleketbiztosít–ígyvélekedetttöbbekközöttreichenthalFerenc.weinerImreszerint
ehhez nélkülözhetetlenek amateriális adottságok. ugyanakkor felvettette azt a kér-
dést, vajonmiben rejlik pl. Bazovský „szlováksága / szlovenszkóisága”. a harmadik
csoport,melyhezweineriscsatlakozott,tagadtaahelyistílusegzisztenciáját.Harmos
károly importnak tartotta a kortárs szlovákművészetet. aművész lényegét szerinte
nemasziklákvagyavágésa tutajok formálják, legfeljebb ihletetnyújthatnakneki.
Jelenébenazonbannem látottkiforrottszlovákstílustésszlovák témákat (Brogyányi
1935b,335p.).

Brogyányikálmán, szalatnairezső és vladimírwagner a tájra és annak sajátos
kifejezéséremutatott rá, mint a szlovák festészet (egyik lehetséges) sajátosságára.
wagneratájjelképesértelmezésérőlírt–nézeteszerintnemazábrázolás,hanema
szimbolikuslátásmódvoltameghatározó(Brogyányi1936).szalatnaiahazaivalóság-
banvéltemegtalálniaszlovákművészektémáját.egyszubjektív,líraihangvételűposzt-
impresszionizmustkezdtekkialakítani.Céljukacsöndes,időtállóművészetlett(szalat-
nai1935a).

Befejezés

aForumkörülményeinkbenegyedülállópróbálkozástjelentettegyolyankulturálisperi-
odikaéletrehívására,melynemzetiségiésregionálisellentéteketfigyelmenkívülhagy-
vaegyesítettevolnaaművészetiéletet.rövid létesorándinamikus fejlődésenment
keresztül:tartalmánaksúlypontjaaszakmaitémárólakulturálisszféráratolódott,loká-
lisjellegétközép-európaiszintváltottafel.ezenalapultazanálunkaddigismeretlen,
magasszínvonal,melyet–jegyezzükmeg–nyolcvanévutánsemsikerültmegközelí-
teni.Jogosnakhangzikezértakérdés:hogyankerülhetettafeledéshatáráraatárgyalt
lap? lehettek/nek ennek okai a Forum kozmopolitizmusa és kisebbségi háttere?
ennekmegválaszolásaegysorkérdőjellelegyüttajövőrevár.
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PéTer Buday
THe Forum as THe doCumenT oF THe InTer-war soCIeTy and CulTure

ThemagazineForumwasauniqueattemptinourconditionsincreatingacultural
periodicalwhichwouldunitetheartisticlifewhileignoringnationalandregional
antagonisms. during its short existence, Forum has gone through dynamic
development: the focus of its technical contents has shifted to the sphere of
culture,anditslocalcharacterchangedtoCentral–european.Itshighqualitywas
unknownintheregionbefore,andwemustadmitthatwehavefailedtoapproach
itevenaftereightyyears.Thereisalegitimatequestiontobeasked:howcould
thispaper then turnalmost forgotten?Could the reasonsbe thecosmopolitan
characteroftheForumoritsbackgroundconnectedwithnationalminorities?The
answers, togetherwith a series of questionmarksare to be formulated in the
future.
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lIszka JózseF

nepomukiszentJánosésaszimbolikustér
(egyszakráliskisemlék-típus„üzeneteinek”változásai)

JózseF lIszka 246(437.6)
st.Johnofnepomukandthesymbolicspace.Changesofthe„messages” 904(437.6)
ofsmallsacredrelicstypes 726(437.6)

keywords:Folkreligion.smallsacredrelics.Counterreformation.Changeofempires.southslovakia.

annak idején, amikor először a nyilvánosság elé léptünk a Fórum kisebbségkutató
Intézetkomáromietnológiaiközpontjaszervezetikereteiközött létrehozottszakrális
kisemlékarchívummal (vö.liszka2002b),mégpedigegy fényképkiállításkeretében,
amelyadél-szlovákiaitájakszabadbanállószakráliskisépítményeiből,objektumaiból
adottválogatást,egykritikusunkmegjegyezte,hogymiértpropagáljuknepomukiszent
Jánost,acsehterjeszkedésszimbólumát.szerinteugyanisaszentnekszinteminden
dél-szlovákiairómaikatolikusfalubanmegtalálhatószobrait1918után,a„csehmeg-
szállást” követően állították, mintegy a szimbolikus térkijelölés folyományaként. az
okoskodásperszenemnélkülözöttmindenlogikát,hiszenaz1340tájánadél-csehor-
szági nepomuk városában született későbbi szent köztudomásúan Iv. vencel cseh
királyudvarigyóntatójavolt,majdmáigpontosannemtisztázottkörülményekközött
1383-banamoldvahabjaiközt leltehalálát.Földimaradványaiaprágaiszentvitus-
székesegyházban nyugszanak, szobra 1683 óta a prágai károly hídon díszeleg, az
ellenreformáció és a Habsburg-dinasztiai törekvések részeként 1721-ben boldoggá,
majdnyolcévelteltévelszenttéavatták.Tiszteleteazonbanahivatalosegyházijóváha-
gyásnáljóvalrégebbikeletű,hiszenazegyháziellenkezésekdacáramára16.század-
bólvannakadatainkelsősorbanacsehnyelvterületentapasztalhatónagynépszerűsé-
gére.amolyanuniverzálisszentkéntkezdtepályafutását,hiszenarosszhírtőléppúgy
óvott,mintakülönfélebetegségektőlvagytűzvésztől,deaszéphalálelősegítőjeisvolt,
emellettavízimesterségeketűzőknek(hajósok,vízimolnárok,tutajosok)ispatrónusa.
miközbenCsehországnakisvédőszentje(főlegakülvilágszemébenaffélecsehnem-
zetiszent),európábanmatöbbezer(hanemtízezer!)szabadbanállószobratalálható,
ígyazáltalunkkutatotttérségben,tehátamaidél-szlovákiaterületénisszépszámmal
vanképviselve.mitöbb,olyanplasztikájárólistudunk(pl.komárom:1709),amelymég
aszenttéavatáselőttállíttatott!1

afentebbidézettfelvetésreakkorazttudtammondani,hogyezszintebiztosannem
ígyvan(mármintaz,hogydél-szlovákiában1918utánacsehszlovákállamiságotmint-

1. nepomukiszentJánoséletéreéskultuszaterjedéséretovábbirészletekkelésirodalommal
lásd:liszka2000,65–79.p.;liszka2002c.
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egy megszilárdítandó emelték volna a nepomuki szent János-szobrokat), hiszen a
szakráliskisemlékarchívumbanszámontartott,akkorjópártucatnyi(azótajelentősen
több)szoborállítási idejezömébena18–19.századraesik.2 az1918-atkövető idő-
szakbóljó,ha1-2szoborállításttudunkadatolni,miközbenazalaposabbkutatásokazt
iskiderítik,hogyezekalátszólagújonnanfelállítottszobrokisrégebbiekhelyébekerül-
tek.Ilyenpéldáuladeákihatárábanálló,stílusaalapján(mivelfeliratnincsrajta)vala-
mikora20. századelejénállított szoboresete.egy regionális lap,azÉrsek-Ujvár és
Magyar Vidék tudósításából nyilvánvalóvá vált, hogyegy régebbi, elkorhadt faszobor
helyébeállítottákezt1933-ban (Érsek-Ujvár és Magyar Vidék, 1933. július9.8.p.).
nepomukiszentJánosdél-szlovákiaiszobrainaktehátbiztosannincsközükaz1918.
október 28-án kikiáltott Csehszlovákia önnön határaitmintegy utólag is legitimizáló
szimbolikustérkijelöléshez.

mintmindenhasonlóhelyzetben,megestektermészetesenakkor isönkényesbe-
avatkozásokatörténelembe,deezeknemnepomukiszentJánosürügyéntörténtek.
vagyhaigen,akkoréppenellenkezőelőjellel:nemállítottak,hanemszobrokatdöntö-
gettek lemódszeresen!anemzetiszínezetűemlékeknek(királyszobrok,honvédszob-
rok, Petőfi-, kossuth-szobrok, honfoglalás-emlékművek, címerek stb.) az új hatalom
általi eltávolításával kapcsolatbanmár korábban is viszonylag sokat tudtunk (vö. l.
Juhász2010;lipták2000;liszka2002,142–144.p.;olay1930,231–270.p.;végh
2003).FilepTamásGusztávmegkísérelte„tipologizálni”isaszoborrongálások,-döntö-
getésekmozgatórúgóit.négycsoportbasoroljaa„kipécézettmonumentumokat”,még-
pedig a Habsburgok, a monarchia jelképei (császár- és királyszobrok), a „magyar
királyságlététéstörténetétszimbolizálóemlékművek”,amagyarírók,költőkemlékét
őrzőobjektumokésvégülavallásitárgyúszobrok,emlékekcsoportjába(Filep2010,
133–134. p.). Jelen esetben bennünket most ez a legutóbbi kategória érdekelhet.
Felvetődikakérdés,milymértékbentekinthetjükezeketaszoborrongálásokategészen
akormányszintjétőltudatosanszervezettakciósornak,vagyegyszerűspontán,ország-
szerteelharapódzómegnyilvánulásoknak.azegyértelműválasztmégtovábbikutatá-
soknak kell kideríteniük. Jelen ismereteink alapján én inkább aztmondanám, hogy
alapvetőenspontán,perszehelyilegnyilvánszervezettakciókrólvanszó.avallásitár-
gyúszobrokszálkákvoltakaprotestánsvagyéppenséggelateistacsehlakosság(illet-
veazőketképviselő,szlovákiaterületénállomásozócsehsorkatonaság)szemében,az
ellenreformáció időszakaótaelfojtottsérelmeketéppúgy felidézték,mindazellenre-
formációfőtámogatója,aHabsburg-házirántiellenszenveket.ezzellehetmagyarázni,
hogyaprágaiTýni-vagyTeinfalt-templomelőttimária-szobrotisledöntötték(olay1930,
231.p.),éshogyacsehésmorvaországrészekbenezarongálásihullám,úgytűnik,
intenzívebblefolyásúvolt,mintdél-szlovákiában.

IrenaBukačováegyrövidesszéjébenaszakráliskisemlékeksorsárólelmélkedik,s
ennekkapcsánmegemlíti,hogyamonarchikustörekvésekésazellenreformáció jel-
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2. Csakakisalföldszlovákiairészénazezredfordulótájékán106szobrárólvoltmártudomá-
sunk,sezaszámazótavalamelyestnövekedett is.ezenobjektumok jegyzékét,azállítás
pontosvagyhozzávetőlegesdátumávallásd:liszka2000,78–79.p.akomáromiszakrális
kisemlékarchívumjelenleg(2011)118nepomukiszentJános-szobrottartnyilvánavizsgált
térségben.



3. azidézetttanulmánybankülönbenmária-szobrokmegrongálásárólisszóvan,hiszenezeket
isazellenreformációszimbólumainaktekintették,dejelenírásombankizárólaganepomuki
szentJános-szobrokkalkapcsolatosatrocitásokbemutatásáraszorítkozom.

4. azadatral.JuhászIlonahívtafelafigyelmemet,amitezútonisköszönökneki.

képeinektekintettnepomukiszentJános-szobrokat3 Csehszlovákia1918-askikiáltása
után,azúj,csehszlovákállamiságfelettieufóriábanatúlbuzgócsehhazafiakCseh-és
morvaországbanelőszeretetteldöntögettékle,fejeztékle,törtékössze,illetveástákel.
a három ponttal záródó listáján konkrét esetek hosszú sorát idézi fel a szerző
(Bukačová2006,16–17.p.).azújállamiságörömittasünneplésevélhetőendél-szlo-
vákiában(nemlévénjelentőscsehlakossága)avallásitárgyúszobrokviszonylatában
akkorapusztításokatnemhagyottmagaután,deviszonylaggyakoriszoborrongálások-
ról (sokszor virágnyelven) az itteni helyi sajtó is beszámol. az alábbiakban ezekből
mutatokbenéhányat.

Filep Tamás Gusztáv hívja fel a figyelmet (Filep 2010, 129–130. p.) a pozsonyi
Híradóbanmegjelentcikkre,amely1919-benkülönféle,szakrálisrendeltetésűszobrok
megrongálásáróltudósít:

Tovább csonkitják a szobrokat. Az ismeretlen vandálok tovább folytatják munkájukat, a
szobor csonkitók most a város külterületén levő szent szobrokat rongálták meg. Mint
értesülünk, a Károlyfalui úton levő szt. János szobornak ismeretlen tettesek letörték a
kezét, a keresztet és egy rozsdás bajonettet állitottak a szobor mellé. Ugyancsak meg-
rongálták a Kálvárián levő szentek szobrait, még pedig oly barbár módon, hogy néme-
lyiknek a fejét is leütötték. Ismételten csak azt kérhetjük, mindent el kell követni, hogy
kézre kerüljenek a vandálok; nem szabad nekik időt és bátorságot hagyni, hogy tovább
pusztitsanak és fokozott védelmet kérünk a még ép műkincsekre – nincs oly sok –
nehogy a barbár durvalelküség ujabb, talán helyrehozhatatlan károkat okozzon.

(Híradó,1919.május6.4.p.)

anyitraivámhídközelébenállónepomukiszentJános-szobrot1921áprilisábanisme-
retlen tettesek ledöntöttékésmegcsonkították.azesetrőlaNyitramegyei Szemle4 is
beszámolt,asorokközta„felelősökre”isutalva:

Ledöntötték a vámhíd melletti Szt. János szobrot. A nyitrai vámhíd mellett állott Szt.
János szobrot múlt kedden este 10 órakor ledöntötték. A ledöntött szoborról a fejet kő -
zúzóval leütötték, s az így megcsonkított szobor ott hevert az országút szélén, amíg a püs-
pöki vikárius nem intézkedett eltételéről. Ez a második ledöntött szobor Nyitrán. Első volt
egy évvel ezelőtt a boldogasszonyi Mária szobor, melyet a ledöntésnél szintén ketté tör-
tek. Templomrablás, feszületgyalázás, szobor ledöntés és zúzás, a vallás megvetése, az
erkölcs lábbal tiprása, a nép rontása, az ifjúság mételyezése stb. stb. A felelősséget eze-
kért a „kultúrtényekért” azok viselik, akik okai annak, hogy ilyen állapotok keletkeztek.

(Nyitramegyei Szemle, 1921.április17.3.p.)

FilepTamásGusztávapozsonyiHíradó közleményeisorábanisrábukkantegy,anyit-
raiesetrőlszóló,ráadásulanyitraihíradástkétnappalmegelőzőtudósításra.nohaa
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66 liszka József

tőle megszokott precizitással idézi az egész cikket, a teljesség kedvéért nem lesz
haszontalanismétközreadni:

Nyitrán ledöntötték a Szent János-szobrot. (Saját tudósitónk jelentése.) Nyitrán f. hó 12-
én este a Zobor felől hazatérő nyitrai polgárság elképedve látta, hogy a Hid-utcához leg-
közelebbi fahid torkolatánál már egy emberöltő óta állott Szt. János szobor le van dönt-
ve. Szent János feje a szoborról letörve ott feküdt az ut porában. A közeli vámház alkal-
mazottai azonnal jelentést tettek a nyitrai rendőrkapitányságnak az esetről; széleskörü
nyomozás indult meg, de mind ez ideig eredménytelenül. Az egyik kihallgatott tanú vallo-
másában csak annyit mondott, hogy este negyed tizkor a Zoborra menet látta, hogy előt-
te közvetlenül a szobor mellett indult meg négy egyenruhás férfi hirtelen s akkor vette
észre ő a ledöntött szobrot. A városban felháborodással tárgyalják az esetet, és a vallá-
sos érzületében sértett nyitrai polgárság megelégedéssel tapasztalja, hogy a rendőrka-
pitányság a legnagyobb eréllyel folytatja a vizsgálatot, habár kevés a remény, hogy az est
homályában elkövetett merénylet tetteseit kikutathassák.

(Híradó, 1921.április15.3.p.)

amegrongáltszobrotviszontrendkívülgyorsanhelyreállítottákésújraszentelték,ami-
rőlahelyilapszinténrészletestudósítástközölt.nohaahíradásokazelkövetőkrőlnem
szólnak,azújraszenteléskorösszegyűltnagytömegaztsejtteti,hogyagarázdaságot
nemhelyiekkövettékel,viszontakatonasághivatalosjelenlétearraengedkövetkez-
tetni,hogyahatóságisigyekeztekelhatárolódniaszoborrongálóktól:

Visszaállítják Szt János szobrát. A Nyitrán ledöntött Nep. Szent János szobrot május 16-
án ünnepélyesen visszaállítják. A gonosz tett elkövetésekor megcsonkított szobrot Juhari
Károly jónevű templomi festő, akinek kőfaragó műhelye is van, magához vette és saját
költségén díszesen helyreállítja.

(Nyitramegyei Szemle, 1921.május1.3.p.)

Újra áll Szt. János szobra. Nep. Szt. Jánosnak a nyitrai vámhíd mellett állott és néhány
héttel ezelőtt ismeretlen tettesek által ledöntött szobrát megújítva ismét felállították
ugyanazon a helyen, de az út másik, Tormos község felöli oldalán. Az új elhelyezés elő-
nyös, mert a szobrot jobban kiemeli.

(Nyitramegyei Szemle, 1921.május15.3.p.)

Szobor megáldás. Pünkösd hétfőjén ment végbe a nem rég Nyitrán ledöntött, de az egy-
házmegyei hatóság gondoskodásából újra felállított és megújított Nep. Szt. János szobor
ünnepies megáldása. Az ünnep hatalmas vallás manifesztációvá vált, melyen sok ezer
ember vett részt nem csak Nyitra város közeli környékéről, hanem messzebb fekvő vidé-
kekről is. Nagy és impozáns körmenetben érkeztek meg a hívek Nagyszombat vidékéről,
Pozsonyból pedig külön vonat hozta a résztvevők százait.

Délelőtt 1/2 9 órakor már teljesen ellepte a 6000 főre rugó sokaság a várterét, ahol az
Immaculata szobor előtt felállított sátorban Ďurčiánsky Demeter prépost kanonok, püs-
pöki vikárius szt. misét celebrált. Mise után újra körmenetbe sorakozott a közönség és a
püspöki vikárius és nagyszámú papság vezetése alatt a vámhíd melletti Szt. János szo-
borhoz vonult. A körmenethez egy század katonaság és részt vett benne a városi tanács,Fó
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nepomuki Szent János és a szimbolikus tér 67

Czobori Károly polgármesterrel az élen. A szobor megáldása után P. Tomsa Ambrus volt
nyitrai, jelenleg galgóci Szt. Ferencrendi házfőnök alkalmi Szt. beszédet mondott. A soka-
ság, melyhez útközben is számos egylet és vidéki körmenet csatlakozott, ellepte a szobor
mindkét oldalán elterülő rétséget, megszállotta a hidat és az országút testét is nagy hosz-
szúságban. Az ünnepi szónoknak nehéz feladatot kellett megoldania, hogy eljuttassa sza-
vát ennek a sokaságnak végső szárnyaihoz is. P. Ambrus erőteljes hangja megküzdött a
nehézséggel, szép beszédje hallható volt az áhitatos tábor minden pontján.

A körmenet azután visszatért a városba, ahol a Szent Ferencrendiek templomában tar-
tott Te Deum fejezte be a méreteiben és vallásos érzéseiben egyaránt nagyszerű ünne-
pélyt.

(Nyitramegyei Szemle, 1921.május22.1–2.p.)

szinteugyanebbenazidőbenkassánhasonlóeseményekzajlottak.wickBélakassa
műemlékeitbemutatókétmunkájában isemlítegy,1921.május5-én „ledöntöttés
megcsonkított”nepomukiszentJános-szobrot.azesetrőlazáltalamátnézettkorabeli
helyilapok(Kassai Hírlap, Kassai Napló ésKassai Újság)nemszámoltakbe.wickaz
alábbiakatírjaarongálásról,illetveaszoborfelújításáról:

Az 1921-ben megcsonkított és ledöntött régi nep. szt. János szobor helyén, a kassai kath.
hívek, közadakozásból vasrács ajtóval elzárt csinos kápolnát emeltek s abba a szentnek
új szobrát helyezték el. Ezen emlékműnek ünnepélyes felavatása 1922. augusztus 15-én
történt.

(wick1923,87.p.)

valamivelrészletesebb,ámafentiekneknémilegellentmondóacsaknemkétévtized-
delkésőbbileírása:

Nepomuki Szent János új emlékműve a Bankón a régi országút mentén az erdei hídnál. Az
e helyen a szentnek 1888 óta négy faoszlopos tető alatt álló kőszobrát ádáz kezek 1921.
május 5-én ledöntötték és megcsonkították. A kassai katolikus hívek akkor közadakozás-
ból vasrácsú ajtóval elzárt csinos vasbeton kápolnát emeltek s abba a szentnek új szob-
rát helyezték. A régi összetört szobrot az oltár alá falazták. Az emlékmű felavatása 1921.
augusztus 15-én történt. A kápolna építője Wirth Gyula kassai építészmérnök volt.

(wick1941,412–413.p.)

az újraállításra vonatkozóhíradásokat a korabeli kassai lapokban szinténnem talá-
lunk,ahogyakövetkezőesetrőlsincskorabelihírforrásunk.szinténwickBélátóltud-
juk, hogy 1926. december 7-én, aHernád hídja közelében álló, 1734-ben felállított
nepomuki szent János-szobrot is „ledöntötték és darabokra törték”. Helyébe, leg-
alábbis1941-reújszoborkerült(wick1941,412.p.vö.wick1923,86.p.).

ahelyisajtóból, illetvea lokálisemlékezetbőlmégnyilván továbbiadatok is„elő-
hívhatóak” lennének, de a tendenciát ennyi adat is igazolja. nemcsak a pusztítás
tényéreutalnakugyanisezekahíradások,hanemamódszerreis,amiáltalábanazegy-
szerűmegsemmisítésmellettvalamifélebüntetést,(csonkításformájábanmegnyilvá-
nuló)megalázástisjelent.az,hogyaszobrot„mindössze”megcsonkítják,fejétleütik,
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5. atridentizsinatközismerthatározataértelmébena„szentek képmásai különösen a templo-
mokban kell legyenek, és ezeket illő tiszteletben és tiszteletadásban kell részesítenünk, nem
azért, mert azt hisszük, hogy valamilyen isteni erő van bennük, ami miatt tisztelni kell ezeket,
vagy hogy valamit kérnünk kell ezektől, vagy hogy bizalommal kellene csüggeni a szentképe-
ken, amiként egykor a pogányok tették, akik a bálványokba vetették bizalmukat, hanem azért,
mert az irántuk tanúsított tisztelet azokat az előképeket illeti, akiket ábrázolnak”. (a zsinat
1563.december3-énkeltezettrendeletétlásd:denzinger–Hünermann2004,425–426.p.)

6. szőgyénbenmesélikpéldául,hogyaszomszédosbartiaklekaszáltszénájaasokesőzésmiatt
elrohadt, ezért a falu szélén álló Jánoska [nepomuki szent János-szobor. l.J.megj.] hátára
batyutkötöttek,mondván,nemjólvigyázottaszénára,hátmehet(liszka2000,76.p.).

orrát, kezét letörik, megjelenik az imént idézett cseh- és morvaországi esetek egy
részénélis,sarchaikusszoborszemléletrevall.azellentábormegalázásamellettarra
istudniillik,hogyahivatalosrómaikatolikusszoborfelfogássalellentétben5 aszobor-
banmagátazábrázoltszemélyt,jelenesetbenazadottszentetlátják.nemcsakkészí-
tőit, tisztelőit, az éppen leigázott népet alázzákmegezzel, hanemmagát a szobrot,
áttételesenaszoborbanmegtestesülőszemélyt,jelenesetbennepomukiszentJánost
is.ezaszemléletkapcsolatbahozhatóazokkalajelenségekkel,amikorahívőkazadott
szentnek(általábanszentorbánnalösszefüggésbenismerünkerrepéldákat,detörté-
netesennepomukiszentJánosvonatkozásábanisvannakilyenadataink6)aszobrát
büntetikvagyjutalmazzák(amennyibenelfagyottatermés,aszőlősgazdáksajátpatró-
nusukat,szentorbánt,pontosabbanannakszobrátbüntették:végigvonszoltákasár-
ban,kővelmegdobálták,puskávalmeglövöldöztékstb.vö.liszka2000,135–136.p.).

mindezek alapján feltételezhető, hogy további, mára csonka nepomuki szent
János-szobrok,amelyekrőlegyébkéntmásinformációinknincsenek,nematermészet
viszontagságaikövetkeztébensérültek,hanemszinténhasonlószoborrombolásáldo-
zatai lettek (a komáromi szakrális kisemlék archívum dokumentációja alapján pl.
Csölösztő,érsekújvár,Garamkövesd,málas, továbbá Ipolynagyfalu:Csáky2011,58.
p.).eztörténhetettkésőbbis,hiszenamásodikvilágháborúutánegyismételtrombo-
lásihullámmaltalálkozunk.aszentszobrok,elsősorbananémetfeliratúszobrokcseh-
országipusztításáraissorkerültebbenazidőben.ezekközöttszépszámbanakadtak
lefejezett nepomukiszentJános-szobrokis(vö.stein2003,31–32.p.).

magaaszoborrombolásjelenségelényegébenvégigkísériazemberiség,némilegszű-
kítve a kört: a kereszténység történetét. legfontosabb állomásai a korai keresztény
képrombolások,majda8–9.századibizánci,svégülareformációkorabelipusztítások.
a jelenség ideológiai vitákhoz,egyházszakadásokhoz, impériumváltásokhozegyaránt
köthető, s igen gyakran a politikai szempontokat sem nélkülözi (vö. Belting 2000,
151–152. p.;Greyerz2000,51–53. p.;Gamboni1998). a reformáció korabeli kép-
rombolásokhozkülönfélelegendákiskapcsolódnak(amegsértettszoborbólvérfolyik),
ami aztán további zarándoklatokat, búcsújáró helyek kialakulását, még fokozottabb
tiszteleteteredményezett(vö.kretzenbacher1977).

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy nepomuki szent János szobrai, patrocíniumai a
szentté avatást (1729) követő időszakban egész közép-európában (így a mai dél-
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nepomuki Szent János és a szimbolikus tér 69

szlovákiaterületén is)avallásiáhítatkifejeződéséntúlmenőenbizonyosszimbolikus
térfoglalásitendenciákatisképviseltek.eza18.századiszoborállításihullámelsősor-
banazellenreformáció,valamintaHabsburg-házérdekeit,hatalmánakmegerősítését
szolgálta.nepomukiszentJánosekkoriplasztikáiagyőzedelmeskedőrómaikatolikus
egyház(egyszersmindaHabsburgdinasztikustörekvések)térnyerésétszimbolizálták.

a20.századbanviszont,elsősorbanaCsehszlovákiamegalakulását(1918)követő
évekbenezekaszobrokahatalmipozícióbakerültcsehekszámárainkábbútbanvol-
tak:holazért,mivelazokbanbizonyosdinasztikus,jelesenaHabsburg-törekvésekjel-
képeitlátták,holazért,mertegyszerűenvallásiszimbólumkéntnemtudtákőketelfo-
gadni. az országszerte (spontán vagy szervezett módon) ledöntött, megcsonkított
nepomukiszentJános-szobrokekkoregyimpériumváltásjelképeivéislettek.ezekről
ahelyilapokbanáltalábanjelentekismegtudósítások,híradások,amikbőlazderülki,
hogyennekaszobortípusnakarongálásavalószínűlegkorántsemvoltolyanmértékű,
mintamitacsehországrészekbenelkönyvelhetünk.másrésztezekahírlapicikkekálta-
lábanarrólistájékoztatnak,hogyaleromboltszobrokatnagyonsokesetbenahelyiek
szinteazonnalrendbehozták,újrafelállították.apontosképhezpedigezis–haúgy
tetszik,azéremmásikoldalais–hozzátartozik.
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JózseF lIszka
sT.JoHn oF nePomuk and THe symBolIC sPaCe.CHanGes oF THe „messaGes”oF small saCred
relICs TyPes

Besidestheexpressionofareligiousdevotion,thesculpturesandpatrociniasof
st. John of nepomuk (1729) represented trends of a certain symbolic space
reservation throughout Central europe (within that also on the territory of the
present southern slovakia). This wave of statute erection in the 18th century
servedfirstofalltothestrengtheningofCounter-reformationandtheinterests
andpowerof theHabsburgs.Thesculpturesofst. Johnofnepomuk from this
periodsymbolizedtheexpansionofthevictoriousromanCatholicChurch(and,at
thesametime,thedynasticambitionsoftheHabsburgs).Inthe20thcentury,first
ofall in the years following theestablishmentofCzechoslovakia (1918), these
sculpturesbecameratheraburdenfortheCzechsinpower:sometimesforthe
reasonthattheysawsymbolsofcertaindynasticambitionsinthem,namelythat
of the Habsburgs, or simply because they could not accept them as religious
symbols.Thedemolished(spontaneouslyorinanorganizedway)andmutilated
sculpturesofst.Johnofnepomukhadalsobecomeasymbolofthechangeof
empires throughout the country. The current study presents additives to these
phenomenarelatedtosouthernslovakia,uncoveredfromthecontemporarylocal
andregionalpapers.
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FukárI valérIa

schöpflinaladármagyarországiapaiősei,
családtörténete

valérIa FukárI 929.52schöpflin
Thepaternalancestorsandfamilyhistoryofaladárschöpflin 82:929:821.511.141

929schöpflinaladár
930.85(439)

keywords: Genealogy of aladár schöpflin (1872–1950). Great grandfather, grandfather and father of
schöpflin.kopcsány (today:kopčany, slovakia, district of szakolca– today: skalica),Holics (today:Holíč,
slovakia,districtofszakolca–today:skalica).Theducktrapandstudinkopcsány.

1. Fukárivaléria:képesriportaXvIII.századból.schöpflinaladárősenyomában.Nap,1995.
jan.11.2.sz.

2. schöpflinaladár:aváros.Nyugat,1.évf.(1908)1.köt.353.p.
3. schöpflinGyula:szélkiáltó.visszaemlékezés.Budapest,magvető–Pontus,1991,25.p.–

Bohuniczky szefi: schöpflin aladár és baráti körünk. Irodalomtörténet, 1962. 1. sz. –
schöpflinGyulaszerintazelzásziőskertészvolt;Bohuniczkyszefiúgyemlékszikvisszaa
schöpflinaladártólhallottakra,hogynagyapjaminterdészkerültnémetországbólegyfelvi-
dékiuradalomba.

4. IdéziBohuniczkyszefi:i.m.

amagyarirodalomegyiklegnagyobbkritikusának,schöpflinaladárnakgenealógiájaés
családtörténeteaszakirodalomban teljesegészében incognita.a témával foglalkozó
egyetlenközlemény,nemszaklapbanlátva1995-bennapvilágot,1 elkerülteaszakma
figyelmét.

demeglehetősengyér,egyhiányoséspontatlanszájhagyományonalapulóismere-
tei lehettek őseiről, családja történetérőlmagánakschöpflinnek is. írásaiban annyit
említmeg,hogyúgytudja,szépapjaelzászbóljöttmagyarországra.2 Családjaésbará-
taihallottaktőlevalamitazelsőmagyarországischöpflinfoglalkozásárólis,ámutólag
eltérőlegemlékeztekerrevissza.3

aztazonbanschöpflinaladáraszájhagyománytólfüggetlenülisszámontartotta,és
szűkebb családi, baráti körben, ha épp úgy adódott, büszkén elő is hozta, hogy a
schöpflinnévviselőiköztvoltegynagytekintélyű,világhírűtörténészésrétor,Johan
danielschöpflin,akirőlGoetheúgyismintstrasbourgiegyetemitanáráróléstudósról,
úgyismintemberről,csodálattalemlékezikmegéletírásában.4
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5. azapainagyapaszületésilevelétkiállítószakolcailelkészaszületésidejéttévesenmásol-
tale.azeredetianyakönyvibejegyzés1792.febr.30-idátumotrögzít.matrikaeCClevang.
a.szakolczensi,nat.1783-1886,defunc.1783-1867,23.p./ŠtátnyarchívvBratislave
(Pozsonyiállamilevéltár).–azapainagyapahalottiokiratánakeredetianyakönyvilelőhe-
lye:matrikadefunctorum(1861),n.zerdahely,ŠtátnyarchívvBratislave,odbočkaŠaľa(a
PozsonyiállamilevéltársellyeiFiókja)

***

amikormegkezdtemaschöpflinekmagyarországigenealógiájánakéscsaládtörténe-
tének feltárására irányuló levéltári kutatásaimat, tulajdonképpen egy izgalmas, sok
ismeretlenttartalmazó,hely-éskortörténetialapkutatástisigénylőfeladatravállalkoz-
tam. Hiszen munkámban mindössze három családi okiratra támaszkodhattam: az
1872-ben született schöpflin aladár születési anyakönyvi kivonatára, valamint az ő
apainagyapjánakacsaládáltalazsidótörvényekidejénbeszerzettszületésiéshalotti
levelére, amelyeket schöpflin aladár londonban élt fia, az ugyancsak író schöpflin
Gyulabocsátottannakidejénarendelkezésemre.

azelsőokiratschöpflinaladárközvetlenelődjére,apjára,schöpflinGyuláravonat-
kozóannyújtottnémiadatokat.azutóbbikétokiratkéttávolabbifelmenőrőltájékozta-
tott,pontosabbanarról,hogyazapainagyapa,schöpflinJánosGyörgy1790.júl.30-án
születettszakolcánegyazonosnevűvaskereskedőfiaként,és1861szeptember21-én
„bélüszökben”hunytelszolcsányban.5

1. kép. alles erden Glück ist Täuschung hirniden, nur in Himmel wohnt der wahre Frieden.
koptschand3tenaugst1794, J.Georgschöpflink.k.entenfanger.minden földiboldogság
csalóka, csak az égben lakozik igaz béke. kopcsány, 1794. augusztus 3-án, J. G. schöpflin,
csász.-kir. vadkacsavadász. az elsőmagyarországi schöpflinnek, schöpflin aladár ükapjának
lelkivilágábabetekintéstnyújtószavakatmartinlautseklelkészésíróemlékkönyveőriztemeg.
(apozsonyievangélikuslíceumkézirattára,Pamätníkm.laučeka,sign.a15312.)
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utamtehát–amégtávolabbifelmenőt(felmenőket?)keresendő–legelőszörnyitra
vármegyeegyiklegjellegzetesebbvidékérevezetett,szakolca,amorvahatárnálfekvő
egykori szabad királyi város anyakönyveihez. ezekben az említett vaskereskedő
schöpflinenésfiánkívülegytovábbicsaládtag,Catharinamargarethaschöpflinnyo-
maitismegtaláltam,elődreazonbannemakadtam.

aschöpflinekmagyarországifészkérecsakakkorleltemrá,amikor–avidékmúlt-
ját a saját kutatásaiból ismerő dr. marta melníková levéltáros tanácsára – a sza-
kolcávalszomszédos,érdekesmúltúrégikisváros,Holicsanyakönyveiben,valamintaz
1736-tól az uralkodópár,mária Terézia és lotaringiai Ferencmagánbirtokát képező,
Holicsonkívülmégkétmezővárostésakörnyezőfalvakatismagábanfoglalócsászári-
királyiuradalomlevéltárihagyatékábankezdtemvizsgálódni.

a születési, házassági és halotti anyakönyvek lapjain a kopcsányi és holicsi
schöpflinektöbbségemintegyhúszkülönböző,leginkábbszlovákoshangtaninévválto-
zatban jelent meg. (Például ilyenekben: schefl, soplin, schilfin, stefling, sepling,
kschiflin,stöpflin,scheflÿ,stepling,scheplink,scheflingerin–ezutóbbinőinemben.)
ezekegyfelőlabejegyzésekbenelőfordulóadatokösszevetései révén,másfelőla jel-
legzetesnévközépimássalhangzó-torlódásolyan-amilyenimitálásábanfölismerhetők-
nek,azonosíthatónakbizonyultak.

Teljesenlehetetlenneklátszottazonbanaleszármazásokeredőjének,azelsőmagyar-
országischöpflinnekafelismerése.Pedigszerttettemkétfontosnémetországiszületési
adatottartalmazóleletre.egykéseiszakolcaianyakönyvbőlugyaniskiderült,hogyazálta-
lamsokszakolcaikeresztszülői,kétházasodási,többszülőibejegyzésfolytánszámontar-
tott,1845-ben,88éveskorában„korgyengeségben”elhalálozottCatharinamargaretha
schöpflin németországban, sinzheimben született.6 s kiterjesztve a kutatást a holicsi
csász.-kir.uradalomadminisztrációjára,annakalaposanvezetettszemélyzetitáblázatai-
bólmegtudtam, hogy az általamanyakönyvi vizsgálódásaimbólmár ugyancsak ismert
kopcsányiJohanFridericusschöpflinisnémetországban,rastadtbanszületett.7 aztazon-
ban,hogykikvoltakakétnémetországiszületésűschöpflinszülei,nemlehetettmegál-
lapítani,mertanagyonszűkszavúésnemismindigpontosanyakönyvibejegyzésekerre
vonatkozóannemnyújtottakmegbízhatótámpontot.

Hogy végülmégis ráleltemCatharinamargaretha szüleire, sbennükamagyaror-
szágischöpflinekőseire,aztaholicsievangélikusegyházmamárnyugalmazottlelké-
szénekésegyháztörténészének,PavelProksatiszteletesnekköszönhetem,akilehető-
vé tette,hogybetekinthessekaholicsiésszakolcaievangélikusegyház levéltárának
anyagaiba, köztükmartin laučeknak, a kiváló 18. századvégi szakolcai szlovák lel-
késznek és írónak a magánanyakönyvébe. lautsek (latinul és magyarul így írta a
nevét), ezahomoscribacissimus,8 azt azevangélikusok számárahátrányosmegkü-
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6. aszabadkir.szakolcavárosábanlétezőág.vallásúevangélikusanyaegyháznakwrádischleány
gyülekeztével1845-benmegnyittatottegyetemesanyakönyve,ŠtátnyarchívvBratislave.

7. slovenskýnárodnýarchív,Bratislava(szlováknemzetilevéltár,Pozsony,atovábbiakban:
sna), fond:Cis. kráľ.panstvoHolíč, záležitosti zamestnancov z r.1825-26,krab.10., s.
303–304.

8. JozefľudovítHolubylelkész,néprajzíró,botanikusnevezteígylautsekot,akikiadottműve-
inkívülegyhatalmas,többminthuszonkétezeroldalas,máigkiaknázatlankéziratosgyűj-
teményt(Collectanea)ishagyottmagaután.



9. matricula eccl. augustanae Confessioni ad dictae szakolczensis... martinus lautsek ad
1783,p.52.,95.archívev.a.v.cirkevnéhozboruskalica(aszakolcaiág.hitv.egyházköz-
séglevéltára)

10. rukopisnýarchívlýceálnejknižnicevspráveÚstrednejknižnicesav,Bratislava(aszlovák
Tudományosakadémiaközpontikönyvtáránakgondozásábanlevőlíceumikönyvtárkéz-
irattára,Pozsony),fond:mossótzyInstitorismihálylevelezése,fasc.358/II.

11. voss, Jürgen: Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter der
Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771). münchen,1797,s.26.
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lönböztetést,hogyaz1791.éviXXvI.törvénycikkmegjelenéséigcsakakatolikusanya-
könyvekvoltakközjogiérvényességűek,azevangélikusanyakönyveknem,előnyrefor-
dította.ahivataloskatolikusanyakönyvhasználatamellettamaga,azegyháza,ajövő
számáralatinnyelvenegykülön,nemhivatalosanyakönyvetisvezetett,sebben–nem
tagadvánmegíróimivoltátsem–azelőírtanyakönyvirovatoktólnemkorlátozódvaala-
posabb,olykorszintekrónikaszerűfeljegyzéseketkészítetthíveiről.

ebbe az anyakönyvbeCatharinamargarethaschöpflinrőlmint házasulandóról írt
lautsek kétszer is, és mindkét esetben pontosan megnevezte, kiktől származik a
menyasszony:„PatreJoh.Georgiischöpfling[sic!],Caesareiregiianatarii,matrepiae
denataemariaeCatherinaeabelinincolarumkoptsanensium.”9 (aschöpflinnév–mint
látnifogjuk–ebbenazalakban:anévvéginémet-linkicsinyítőképzőthangtanilaga
névközépimássalhangzó-torlódáshozhasonítva,egytovábbimássalhangzóvalmintegy
megerősítvekerültbeaholicsiegyháztörténetbeis.)

azelmondottakbólnyilvánvaló,hogyugyanazok,akiketlautsekidézettfeljegyzése
megnevez,voltakJohanFridericusszüleiis:JohanGeorgschöpflin,császári-királyivad-
kacsafogómester és Istenben boldogultmaria Catharina abelin, kopcsányi lakosok.
egyébkéntmásforrásból,deugyancsaklautsektollábólexpressisverbisismegbizo-
nyosodhatunk erről. lautsek egy, 1792 novemberében barátjának, a pozsonyi
magyar–szlovák lelkésznek, Institoris mossótzy mihálynak írt latin nyelvű levelében
„Fridericusschöpfling[sic!]úr”nevelőfelőliérdeklődéséttovábbítvamegjegyzi,hogy„a
régi királyi kacsafogó mester épp ugyanabba a mesterségbe kinevezett fiáról van
szó.”10

***

Hosszasanyakönyvikutatásaimeredményeiezekutánsorraelrendeződtek,sösszeállt
az alábbi genealógiai-családtörténeti kép: az első magyarországi schöpflin-ős,
schöpflin aladár ükapja, Johan Georg schöpflin (a családfán: I. Johan Georg) nem
elzászbóljöttmagyarországra,mintaztschöpflinaladárésacsaládihagyománytudta,
hanemanémetbirodalomegymásikállamából,azelzász-lotaringiávalhatárosBadeni
nagyhercegségből(sinzheimésrastadtbadenivárosnevek).valószínűlegottisszüle-
tettésnevelkedett,akárcsaka történetíróJohandanielschöpflin is.11 mindenesetre
BadenbenalapítottcsaládotmariaCatharinaabelinnel,ottszületettelsőkétgyerme-
kük:JohanFridericus,levéltárileletünkbőlkövetkeztethetően1754-benvagy1755-ben,
rastadtban,valamintCatharinamargaretha1756-banvagy1757-ben,sinzheimben.
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12. matrikar.kat.Holíč,nar.,sob.zom.1749-1762,ŠtátnyarchívvBratislave.

Harmadik gyermekük, II. Johan Georg, a későbbi szakolcai vaskereskedő, schöpflin
aladármajdanidédapjamármagyarországon,amorvahatárnál fekvőkopcsányban
láttameganapvilágot1759.augusztus30-án.12 (Badenbőlhozottcsaládihagyomány
lehetett,hogyafiúgyermekekelsőkeresztnévkéntaJohannevetkapták,ígyvolteza
történészJohandanielschöpflinésazőapjaesetébenis.)

I. Johan Georg kopcsányban Caesareus regius anatarius volt, vagyis k. k.
entenfanger,ahogyőmagatettehozzánevéhez(amikoridőskorábannémetülbeírta
magátlautsekemlékkönyvébe),cisársko-kráľovskýkačenár,ahogyszlovákkörnyezete
tartotta őt számon, azaz csász.-kir. kacsafogó vagy vadkacsavadász. s miként első
háromgyermekénekafentiekbenmármegismertszületésiévébőlkiviláglik,legkoráb-
ban1756-ban,legkésőbb1759elsőfelébenjöttmagyarországra.

***

mielőttrátérnénkidejövetelénekkörülményeiresacsaláditteniéletére,megjegyzem,
szerettem volna megismerni badeni életüket, kapcsolataikat is, különösen a Johan
GeorganatariusésatörténészprofesszorJohandanielközöttifeltételezhetőgenealó-

2. kép. II.Joh.Georgschöpflinferrivenda(vaskereskedő).schöpflinaladárédesapjasajátkezű
aláírásamartinlautsekfiának,Jonathanlautseknakemlékkönyvében,amelybeezzelalatin
nyelvűszentenciávaljegyeztebemagát:omniaconandadocilissollertiavincit.mindenvállal-
kozást legyőz a könnyen megtanulható furfang. (a pozsonyi evangélikus líceum kézirattára,
PamätníkJonathanalaučeka,sign.15299)
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13. voss,Jürgen:im.
14. schoepflinus,Johandaniel:HistoriazaringoBadensis,tomus1-7,CarolsruhaemdCClXvI
15. oblastnýarchívsenicasosídlomvskalici(aszakolcánszékelőszeniciTerületilevéltár),

fond:zpozostalostiprof.Thdr.JozefaŠátka.
16. Gvadányi József:A falusi nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála és testamentoma

(Tizenegyedikparagrafus).1796.
17. sna,Bratislava,fond:Holíč,riaditeľstvocisárskychmajetkovvoviedni,sign. IIa,panstvo

Holíč,portef.48.súpisyobyvateľov1760-1771.

76 Fukári Valéria

giaiösszefüggést.mivelatervbevettbadenianyakönyvikutatásmegvalósításavégül
nem álltmódomban, levélben kapcsolatba léptem Johandaniel schöpflin németor-
szágigenealógusával,rolfeilersúrral.abadenischöpflinnemzetség leszármazásá-
nakmegismerhetőségérevonatkozókérdéseimreeilersúrtájékoztatottarról,hogyegy
általa ismert 18. századi karlsruhei levéltári anyag, a roller-féle kéziratos Baden-
durlachi nemzetségtáblák egyik lapján, amelyen három család van feltüntetve, ott
találhatóegymásmellettJohandanielschöpflin,atörténészapjamintköztisztviselő,
afeleségével,valamintJohanGeorgschöpflinmint„Entenfanger”,afeleségével,maria
Catharinaabelinneléskétgyermekükkel,akikközülazegyik1754-ben,amásik1756-
banszületett.de–tettehozzáközléséhezeilersúr–roller,anemzetségtáblákössze-
állítójanemvégzettanyakönyvikutatásokat,rokoniösszefüggésekrenemistettsem-
milyenutalást.

ezaközlésmegerősítiazelsőmagyarországischöpflinbadenicsaládalapításáról
általamidehazafeltártakatéspontosítjaelsőkétgyermekebadeniszületésénekévét.

egyébként,anémetszakirodalom,amelyaschöpflinnevetviselőcsaládokbadeni,
felső-rajnaitérségű,mindmáignagyszámúelterjedtségénekkezdetétakésőközépkor-
rateszi,ugyancsakfelemlegeti,hogyeréginemzetséggenealógiaiismereterendkívül
hiányos.13

***

Feltehetjükmostmárakérdést,vajonazéppencsaládotalapítóJohanGeorgschöpflin
badenivadkacsafogómestermiérthagytaelfestőienszéphazájátakkor,amikoraz,az
egyiklegkiválóbbnémetfejedelem,karlFriedrichuralkodásaalatttörténeténeképpoly
korszakát éli, amelyet–mint Johandanielschöpflin aBadeninagyhercegségről az
1760-asévekelejénpompáskivitelbenmegjelenthétköteteslatinnyelvűműve4.köte-
ténekzárósoraiban írja–„a jövőemlékezete...majdBadenaranykoránakfognevez-
ni”?14

kitudja,talánéppacsaládalapításvitterá,hogyszerencsétpróbáljonolyanhelyen,
aholőleszameghonosítójasegyetlenképviselőjemesterségének.egyébkéntahely,
ahováJohanGeorgschöpflinmagyarországrajött,ugyancsakfellendülésbenvanazidő
tájt.szakolcaszabadkirályivárosa18.századmásodikfelébenvirágkorátéli,az5724
lakostszámlálóvárosbankilenciparoscéhműködik,15 vannyomdája,és–mintazotta-
nibirtokáraírni,zenélni,kertészkednivisszavonultgrófGvadányiJózsefmagyarlovas
generálisbüszkélkedikvele–„szépgunyhók”épülnekbenne.16 az1766-banösszesen
7714lakosú17 holicsiuradalmatpedigéppaCzoborokutolsó,tékozlósarjától,amor-
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vaországiGödinggel(Hodonín)ésPavlovicévelegyüttmegvettlotaringiaiFerenclendí-
tijelentősenföl.

acsászárszeretteeztamagyarországibirtokát,családjávaléskíséretévelgyakran
időzöttott,örökösénekismeghagyta,hogyélvezzemindenkellemességét,sohaelne
adja,mindigtörődjékazzal,hogyottagazdasághaszonnalműködjék,szakembereitjól
tartsael.18

smertőmagakitűnőközgazdavolt,számosjólműködővállalkozásthozottebir-
tokánlétre:sasváronposztógyárat,Holicsonmajolika-ésporcelángyáratalapít,holicsi
várkastélyátfelújítja,halastóval,fácánossal,fókatóvalveszikörül,arégi,leégettkop-
csányiméntelephelyénmegépítimagyarországelsőnagyméntelepét (kiskastélyt is
belekomponáltatva), amely korabinszky szerint a maga nemében a kor legszebb
barokképítményei közé tartozott,19 smai, csak részben fölújított, nagyobbrésztmég
pusztulóállapotábanislenyűgözőenhat.

smikéntacsászárholicsiporcelángyáráteurópairangraemelőkeramikusmestereitaz
egykorihercegségéből,lotaringiábólhoztákbenekimegbízottjai,mindenvalószínűség
szerint a lotaringiával határos Badenben találták meg Johan Georg schöpflin
entenfanger személyében a megfelelő szakembert ahhoz az egyébként magyaror-
szágonismeretlenvadászatilétesítményhez:avadkacsafogótóhoz,amelyetacsászár
kopcsánybankívántlétrehozni.

azazanyakönyvi leletünkkelbizonyíthatótény,hogyJohanGeorgschöpflin1759-
ben, harmadik gyereke születésekor már kopcsányban él, mellesleg helyesbíti a
magyarszakirodalomnakakopcsányikacsafogótókeletkezéséttévesen1784-retevő

3. kép. JohanFridrichschöpflin70éveskorábankészültszemélyiésszolgálatitáblázataaholi-
csicsász.-kir.uradalomlevéltárihagyatékában.Innentudható,hogyezaschöpflin-ivadékmég
németországban,rastadtbanszületett. (slovenskýnárodnýarchívBratislava:Holíč,krab.10,
záležitostizamestnancovzroku1825-28)
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18. lotaringiaiFerenccsászársajátkezűleg,franciáulírttestamentuma.InAus der Zeit Maria
Theresias Tagebuch des Fürsten Joh.-Josef Khevenhüller-Metsch, kaiserlichen
Obersthofmeisters 1764-67. wien, leipzig, Berlin, Herausgegeben im auftrage der
GesellschaftfürneuereGeschichteÖsterreichsvonrud.Grafkhevenhüller-metschunddr.
Hansschlitter,1917,s.399.

19. korabinszky, Johann matthias: Geographisch-historisches und Producten Lexikon von
Ungarn. Pressburg,1786.



20. erdészetésvadászat.írtaBacskádykároly.avadászatirészbenbr.steigeralbertadatai-
nakfelhasználásával.Indr.sziklayJánosésdr.Borovszkysamu(szerk.):Magyarország vár-
megyéi és városai. Nyitra vármegye.Budapest,apollo,é.n.,347–348.p.

21. suchý,Fridrich–damborský,Imrich:Obecná kronika obce Kopčany.rukopis,dokončenýr.
1965.akéziratosművetPavelProksavoltszívesarendelkezésemrebocsátani.

közlését,20 ugyanakkorigazoljaegykéziratosszlovákhelytörténetimunkaadatát,amely
–eltérőenatémábanközöltszlovákpublikációkellentmondásosállításaitól–1759-re
tesziakacsafogófelépítésénekidejét.21

mindebbőlpedigaziskövetkezik,hogyJohanGeorgschöpflin,akiavadkacsafogás
eme vadászati ágátmagyarországrabehozta, a kopcsányi kacsafogónaknemcsaka
működtetője,hanemamegépítőjeislehetett.

miféleépítményrőlisvanszó?akacsafogóamorvafolyóegyikágánál3016négyzet-
méterterületen,vadkacsáktenyésztéséreésfogásárakialakítottmesterségestóvolt.
építőjeatószögleteibőlfélköralakúcsatornákatvezetettki,ezekethollandmintasze-
rintbeernyőztefaívekkel,amelyekreráhúztaacsatornahálózatát.eztafélkörközepén
egyzsákalakú,felnyithatóhálóvalfogtaössze.atavat,azavartalanságotbiztosítandó,
magasnádkerítésválasztottaelakörnyezettől.avadászakerítésenlevőaprónyíláso-
konáttartottaszemmelésirányítottaavízentörténendőket.azarraröpülővadkacsá-
katavadászmintegyötvenszelídkacsájacsalogattaatóra,ezeketaztánsárgásszínű
kiskutyáiacsatornábavonulószelídkacsákután terelték.ottavadászkiabálással

4. kép. acsász.-kir.kopcsányikacsafogótórajza (magyarországvármegyéiésvárosai,nyitra
vármegye,szerkesztidr.sziklayJánosésdr.BorovszkysamuBudapest,é.n.)
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riasztottaőket továbbegészazsákalakúfogóhálóig,aholvéglegzsákmányulejtette
őket.atóhozszoktatottszelídkacsákacsatornaoldalsónyílásainvisszatértekatóra
éstovábbivadkacsákatcsalogattakoda.évente10–15ezretisfogottavadászeszár-
nyasból,amelynekhúsaállítólagalegfinomabbpecsenyékegyike.22

***

vegyükezekutánközelebbrőlszemügyreacsaládjátFelső-magyarországonújraalapí-
tóJohanGeorgschöpflinanatariusésutódaiitteniéletét,anyagi,társadalmihelyzetü-
ket,meghonosodásukútját-módját,környezetüket,kapcsolataikat,atársadalmiésval-
lási életben való részvételüket, a szerepet, amelyet egyikük-másikukamagahelyén
betöltött,gyermekeikműveltetését.

aholicsics.-k.uradalomvadászainak1766-bólszármazókéziratosfizetésitábláza-
tánI.JohanGeorgmintazuradalomegyetlencs.-k.vadkacsafogójaavadászokrang-
létrájánakközépsőfokánhelyezkedikel:a200forintkészpénzzelsatermészetbeni
járadékokkalegyüttösszesen338 forintotkitevő fizetéseugyan jóvalalacsonyabba
ranglétracsúcsánállófővadászénál(azéa650forintkészpénzzelésatermészetbeni
járadékokkalegyüttesen838forint),dejóvalmagasabbazalsófokozatonállótöbbihat
vadászénál(azoké60forintkészpénz,amelyatermészetbenijáradékokkal133forint-
raegészülki).23

amennyire lehetséges volt felderíteni, I. Johan Georg fiai és fiunokái javarészt
ugyancsakacs.-k.uradalomszakképzettgazdászatitisztségviselőilettek.azelsőszü-
löttJohanFridericus,valaminthármanaző fiaiközülpéldáulJohanGeorgschöpflin
Badenből hozott anatariusi mesterségét folytatják. az egyik első unoka, Johan
FridericusJohannevűelsőszülött fia intéző (ahelyiszóhasználatban„purkrabí”vagy
„burggraf”)Pavlovicén,acsászármorvaországibirtokán,ésnevebekerülPavlovice,ill.
morvaországgazdaságtörténetébe,miután1834-benmorvakörökben,majdnemzet-
közimezőnybenaz1840.évibrünniIv.nemzetközierdészetiésmezőgazdaságikiállí-
tásonisfölfigyeltetmagáraazzal,hogyamorvaszőlőbőlatokajivalvetekedőaszúbort
állítottelő.24 megemlíthetjüktovábbáafiakközülmégJohanJacobust,akiugyannem
gazdaságitéren,deúgyszinténazuradalombanérvényesült:porcelánfestővoltacsá-
szárholicsiporcelángyárában.

valamennyiüktársadalmihelyzeteazonosazegykorú jobbmódúközéposztálybeli
cívisekével.Természetestehát,hogyazelsőmagyarországischöpflineknekelsősorban
aholicsics.-k.uradalomjelentetteéletük,meghonosodásukegyikfőkötelékét.
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22. akacsafogóépítményénekésműködésénekaleírásaFridrichsuchýésImrichdamborský
művéből: i.m.aszerzőkmegemlítik,hogylichtensteinhercegdél-morvaországi,břeclavi
birtokánisépülthasonlókacsafogótó.

23. sna,Bratislava,fond:Cis-kráľ.panstvoHolíč.osobnézáležitostizamestnancov1744-1810.
JägerenBehaltsTabella.Beiderkais.-königl.HerrschaftHolitscha12.aprilis766.

24. wolny, Gregor: Die Markgrafschaft Mähren. Brünn, 1846. (a szerző tévedésből Johan
helyettJosefnekírjaschöpflinintézőkeresztnevét.(Pavlovicénegyébkéntmasemismeret-
lenaneve,mintláthattamabbólazélénkreagálásból,ahogylevélbeliérdeklődésemreaz
ottaniiskolaigazgatóválaszolt.)



25. Catharinamargaretha schöpflin első férje, Joan Thurzo de nositz Bélmátyás trencséni
munkatársának,nobilisThurzóJánoslelkésznekésrektornakazunokájavolt.l.Ďurovič,
Ján:Martin Lauček, tolerančný kňaz-spisovateľ. myjava 1933, 73. p., 185. p. a gyakori
keresztszülői és tanúi anyakönyvi szerepléseiből ítélve közkedvelt Catharinamargaretha
schöpflintözvegységébenaférjeutánnemesnektekintették,éskéseileszármazottjaima
isúgytudják,hogyvoltafelmenőikköztegyThurzónevűnemesasszony.

26. Ďurovič,Ján:Lauček...,i.m.83–84.p.
27. Proksa,Pavel:Stánok boží s ľuďmi. Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Holíči.vydalev.cirkevný

zbora.v.vHolíčinákladomautora,1995,13.p.
28. uo.156.p.

amásikatavallásuk.lutheránusok lévén,aschöpflinekmaguk is részeseivéváltak
annakazösszetartásnak,szolidaritásnak,amitazevangélikusokkalszembenifeleke-
zetimegkülönböztetések,tiltásokváltanakkiahelyihívekkörében.1783májusában
például–miközbenaszakolcaimagisztrátuskéslekedikaz1781.évi türelmipátens
kihirdetésével–aszakolcánlakóCatharinamargarethaschöpflinésJoanThurzode
nositz25 elhaltkisfiánaktemetésekorazevangélikusokegyemberkéntállnakkiamel-
lett,hogyazelhunytatamaguklutheránusmódján,éneklésselkísérjékaháztólasír-
helyig.26

a kopcsányi ésholicsi evangélikusok, akik lelki gondozásukat illetően1773-tól a
távoli, amorva határtólmintegy 30 km-re fekvő artikuláris Prietržhez tartoztak (s a
nagy távolságmiatt istentiszteletreaz idősebbekmáregynappalkorábbanútrakel-
tek)27 –azután,hogy1783-banlautsekszakolca lelkészévé lett,aző irányításaalá
helyeztékmagukat.28 lautsekolyantekintélynekörvendett,hogyaszakolcaihívekegy

5. kép. Bejáratakacsafogócsatornájába.(vlad.Grigar:kačenáreňvkopčanoch.záhorie,roč.
Iv,1995,č1.)
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29. samuelwrchovskýsógoravoltakiválójogtudósnak,ajakobinistareformgondolatokmeg-
fogalmazásáért és terjesztéséért felségsértés és hűtlenség címén a királyi Tábla által
1795-benhalálraítéltéskivégzettszókratészi jelleműHajnóczyJózsefnek.ésapjavolta
reformmozgalomhozcsatlakozott,ugyancsakhalálraítéltifj.samuelwrchovskýügyvédnek,
akinekhalálosítéletétugyanbörtönbüntetésreváltoztatták,de1797-benabörtönbengyó-
gyíthatatlanbetegségbenmeghalt.aveleegyideigegyüttraboskodókazinczyművelt,nagy
tudásúemberkéntjellemezte.

30. aholicsievangélikustemplomtúlnyomórésztazőköltségénépültfel.l.Proksa,Pavel:i.m.
16–17.p.

31. atemplomszolgafestett,rajzolt,verseketírt,kékfestőtkészített,kőszobrászkodott(aszak-
olcaitemetőbenkonzerválássalmegőrzöttrégievangélikussíremlékekközülnemegyaző
művelehetett),úgyismerteaBibliát,mintegypap,aszegénységétnagyvonalúanviselte,s
ajándékotúgyfogadottel,mintegyherceg–ígyírtalealakjátT.G.schröerpozsonyilíceu-
mi tanár, aki 1802-ben pozsonyi cseregyerekként az ő házában tanult szlovákul. – l.
Thobias Gottfried Schröer’s (Ch. Oesers’s) Lebenserinnerungen.stuttgart,Herausgegeben
vonseinenenkeln,arnoldundrudolfschröerundrobertzilchert,1933.

32. matrikaev.a.v.Holíč,nar.,sob.,zom.1786-1878.ŠtátnyarchívvBratislave
33. Proksa,Pavel:i.m.16.p.

csoportja(köztükCatharinamargarethaschöpflinférjeésapósa)impozánsviszonyu-
lássalasajátköltségükönkinyomattákszakolcántartottbeköszöntőbeszédét.

ugyanakkor lautsek mellett a gyülekezetben érdekes világi személyiségek is
jelentősszerepetvittek.Ilyenvoltakétegymástkövetőfelügyelő:dr.JánProkopius
orvosésíró,anemesszármazásúműveltszakolcaimészáros,samuelwrchovský,29

acsehszármazású,kopcsányi lakosid.Jánmandelikmolnármester,aHabsburgok
kopcsányimalmainaktehetősbérlője,aholicsievangélikusegyházelsőfelügyelője
ésbőkezűmecénása,30 adamŠkultétyzeneszerző,orgonistaaszakolcaiiskolakivá-
lórektora,deatemplomszolgatisztétviselő,többféletehetséggelmegáldottmásik
JánProkopiusis.31

velükugyanúgy,mintmagávallautsektiszteletesselis,azőslakospolgárokhozés
nemesekhezhasonlóan,aschöpflinekközvetlenszemélyeskapcsolatottartottakfenn.
megtalálhatók ennek nyomai lautsek és wrchovský levelezésében, lautsek és fia
emlékkönyvében,deazanyakönyvekházassági,tanúiéskeresztszülőibejegyzéseiben
is. Catharina margaretha schöpflin szoros rokonságba is került a mecénás id. Ján
mandelíkkel:annakPaulusnevűmolnárfia1809-bennőülvesziCatharinamargaretha
másodikházasságábólszármazóannanevűleányát.32

arrólpedig,mikéntvettékkirészüketaschöpflinekazegyházésművelődéstámo-
gatásából,szóljanakazalábbi,JohanFridericusra,azöccsére, II.JohanGeorgra,egy
schöpflinnére, valamint Johan Fridericus elsőszülött, Johan nevű fiára, a pavlovicei
„burggrafra”vonatkozóadalékok.

Holicsevangélikusegyháztörténetéből idézem:1786-banazegyházi elöljáróknak
„mindenbizonnyalFridrichschöpfling[sic!]...anatariusközbenjárásánakisköszönhe-
tően”,sikerültadásvételiszerződéstkötniökacs.-k.uradalommalazúj,máigműködő
holicsitemplom,plébániaésiskolatelkénekmegvételére.33

szájhagyománykéntkerültbeazegyháztörténetiirodalomba,hogyII.Józsefcsászár
„bizalmasuradalmiembereazevangélikusschöpfling”[sic!]révénajándékoztaodaa
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régi,márnemműködőkatolikus templomoltárátésszószékétaholicsievangélikus
egyházújtemplomának.34

lautsektiszteletes1791-ben,Pozsonybankiadottszlovákkonkordanciájánakelőfi-
zetői között „Johan Fridericus schöpfling [sic!] kopcsányi lakos” és „Johan Georg
schöpfling [sic!] szakolcai polgár” neve is ott található. 1826-ban pedig templomi
aranykehelymegvételéhezjárultakhozzámindaketten.35

nem tudni, I. Johan Georg melyik fiának, talán az 1766-ban született Johan
Ferdinandnak a felesége lehetett az az „anna Cristina schöpfling” [sic!] született
martini,aki1790-benasajátköltségérePozsonybanhársfábóldíszeskeresztelőtcsi-
náltatottazújholicsitemplomnak.36 aszépkeresztelőmaisszolgáljaahíveket.

smégegykései levéltáriadalékatémához.amorvaországgazdaságtörténetébe
kiváló gazdászként ésborászkéntmégéletébenbekerült Johanschöpflin pavlovicei
cs.-k.„burgraf”nevétaz1865-ben,83éveskorábanHolicson„szélhűdésben”bekö-
vetkezettelhalálozása37 utánaholicsiegyházmintjótevőjétírtabe„örökemlékezetül”
amagatörténetébe,azegyházra,avárosszegényeireésakopcsányiiskolárahagyott
adományaiokán.38

aschöpflincsaládmeghonosodásáhozésművelődéstörténetéhezszorosanhozzá-
tartozikfiaikneveltetésének,taníttatásánakmódja.setekintetbenéppatöbbszörö-
sen ismertté, emlékezetessé lett Johanschöpflinpavlovicei intézőneveltetéséről és
pályájáról fellelt adatok nyújtanak figyelemreméltó képet. kilencéves, amikor apja,
JohanFridericusaziskolábajárattatásántúlmenőenkülönházitanítót,nevelőtfogad
hozzáésháromöccséhez,akimintegyhatévenátgyakoroljavelükaszlovákésnémet
nyelvet,tanítjanekikazaritmetikát,akatekizmust,aszentírástésahistóriát.39 stizen-
hatéves,amikor–követveahelyiőshonosnemesésközéposztálybelievangélikuscsa-
ládoktólátvett,smárazelőzőschöpflin-nemzedékbenisérvényesülő,akésőbbieknél

82 Fukári Valéria
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
V
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
1

2
/1

, 
S

om
or

ja

34. steltzerFrigyes:Emlékezzük régiekről.kézirataholicsievangélikusegyházközséglevéltá-
rában.Boor,Peter:Prehľad 10-ročnej činnosti spolku evanjelickej mládeže...,Holíč,1923.
–PavelProksa(idézettművében,22–23.p.)annyibankorrigáljaaszájhagyományt,hogy
schöpflinanatariusnemazoltárésaszószékodaajándékozását,hanemazeladásátköz-
vetíthette;aholicsiegyházlevéltárábanugyanisnyomavanannak,hogyJánmandelikfel-
ügyelő25forintotadottértük.

35. Proksa,Pavel:i.m.36.p.
36. afedeléneredetilegker.szentJánoséskrisztusalakjátábrázolószobrokálltak,demivel

afigurálisábrázolástól idegenkedőkrosszallásátváltottákki,mégazadományozóbelee-
gyezésévelkereszttelhelyettesítették.–l.Proksa,Pavel:i.m.41–42.p.

37. matrikaev.a.v.Holíč,nar.,sob.,zom.1786-1878.ŠtátnyarchívvBratislave
38. A holicsi evangélikus gyülekezet 1866. ápr. 8-i konventjének jegyzőkönyve.azág.hitv.evan-

gélikusegyházközséglevéltára,Holics.
39. Pozsonynémet–szlovákkörnyékéről,BazinbólkerültegysamuelkutcseranevűifjúJohan

Fridericus schöpflin fiaihoz házitanítónak. modorban járta ki a gimnáziumot, de járatos
lehetettahitoktatásbanis,mertmiután1798-banvisszatértszülőföldjére,aholazegyház-
községmegválasztottatanítónak,istentiszteleteketistartott.–l.Limbach. Geschichte und
Brauchtum eines deutschsprachigen Dorfes in der Slowakei bis 1945.veröffentlichtvon
HertaBrydon,1991.(ezzelaforrássaldietmarmarkgraberúrvoltszívesmegismertetni,aki
családiokokbólkutatjaaschöpflin-nemzetséggenealógiájátéstörténetét.)



ugyancsakmegtartottművelődésiszokást–egyévettöltakoregyiklegjobbtaninté-
zetének,anagymúltúpozsonyievangélikus líceumnaka jogotésagazdaságtant is
oktatófelsőtanodaifilozófiaiésteológiaitanfolyamán.scsakezekutánkezdődikmeg
gazdászatigyakornokiszakképzéseaholicsiuradalomegyesrészlegein.

***

azalábbiakbanschöpflinaladáregyenesleszármazásiágát:dédapját,nagyapját,apját
követjüknyomon.

azelőbbiekbőlmártudjuk,hogydédapjaII.JohanGeorgvolt,abadeniszármazású
I. Johan Georg 1759-ben,már amagyarországi kopcsányban született fia. életútját
attól kezdve ismerjük, hogy 1787 februárjában, huszonkét évesen kopcsányból
szakolcáramentvaskereskedőnekéspolgárnak.40

Feltehetőenazottmegözvegyültnővére,Catharinamargarethahívtaőtmagához,
hogyátadja(eladja?)nekiaférjeésapósa,ifj.ésid.JoanThurzodenositzutánreá
maradtszakolcaivaskereskedést,egyúttalelősegítsepolgárráválásátsacsaládalapí-
táshozszükségesháttérmegteremtését.

ezta feltevéstarraalapozzuk,hogymintegy félévmúltán,1787augusztusában,
amikorII.JohanGeorgházasságralépegytekintélyesszakolcaipolgárcsaládbólszár-
mazó, nála tíz évvel idősebb ötgyermekes özvegyasszonnyal, eva mittákkal (özvegy
kovácsiknéval),alautsek tiszteletesmagánanyakönyvébenerről rögzítettekköztazt

6. kép. akacsafogó impozáns,belülmasszívboltívekkel tagoltvadászházából,aschöpflinek
egykoriotthonából,máraennyimaradtfenn.(aszerzőfelvételeaz1990-esévekelejéről)
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olvashatjuk,hogyavőlegénya191.házszámalattlakik;41 ugyanebbőlaházbólmegy
majd 1789 februárjában az özvegy Catharinamargaretha újra férjhez egy szakolcai
mészároshoz,michalmittákhoz.42

II.JohanGeorgszakolcán–mintaztaházassági,tanúiéskeresztszülőianyaköny-
vibejegyzésektanúsítják–anővéreottanijónevűcsaládokkalápoltkapcsolatainakis
arészesévévált.Felesége,evamittákrévénpedigrokonságbakerültazannakJudita
nevűhúgátnőülvevőJánPetrovičholicsilelkésszel.Gyermekeikmajdunokatestvérek
lesznek.(JánPetrovičegyszlováktudóstársaságtagjakéntatudományokszlováknyel-
vűnépszerűsítésén is tevékenykedett,a fiát,PetrovicsFrigyestviszontmagyarország
története című művéért egyik első rendes tagjává választotta az alakuló magyar
Tudományosakadémia történetiosztálya.) II. JohanGeorgésevamittákmintegy23
évigtartóházasságábólkétutódszületett:eva-sophia1788-ban,akiegypozsonyipol-
gárhozmegymajd feleségül,valamintaz1792. február30-ánszületett JohanGeorg
(nemzedékisorrendbenaIII.),43 akimajdschöpflinaladárnagyapjalesz.

evamitták1810-ben,hirtelenbeálltfájdalmakbanmeghal.Hatévmúltán,1816-ban
II.JohanGeorg57évesenújraházasodik,amijavaitakácsmester,zsákvarróésvárosbí-
ró Johanschassko lányát,a39éves Juditaschasskótveszinőül,44 akiekkormárkét
szakolcaiposztómesterözvegye,háromélőésötkiskorúanelhaltgyermekanyja.ebből
azújházasságból1817-benés1820-banszületikegyfiú-(JosephFridrich)ésegylány-
gyermek(elisabethCarolin).azelsőmégszületéseévében,amásodik1822-ben,„sor-
vadásban”meghal.45 aházaspárnakpedig1822utántöbbénemlelhetőnyoma.46

III.JohanGeorganyja,evamittákelhunytakor18éves,ésvélhetőenkészülmár,tán
éppHolicson,apályájára,miutánmég14évesen,apjáhozhasonlóan,őiseltöltöttegy
évetapozsonyievangélikus líceumfilozófiaiésteológiai tanfolyamán.47 nohaames-
terségekvárosában,szakolcánnevelkedett,gazdászatraadjamagát,arraapályára,
amelyentöbbholicsi-kopcsányirokonaérvényesült.

Feltehetően1822-ben,29-30évesenkötházasságot.(éppazidőtájt,amikorapjá-
nak és mostohaanyjának, két gyermekük elvesztése után, nyomuk vész.) Házas-
ságkötésénekidejéreadolgozatunkelejénemlített,1861-bőlszármazóhalottilevelé-
nek „észrevételéből” következtethetünk, amely szerint 39 évet élt házasságban.
ugyanebbőlahalottilevélbőltudjukaztis,hogyanyitramegyeiszolcsánybanhunytel,
aholhercegodescalchiintézőjevolt,shátrahagyottözvegyétlacknerTeréznekhívták.

84 Fukári Valéria
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
V
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
1

2
/1

, 
S

om
or

ja

41. matriculaeccl.augustanaeConfessioniaddictaeszakolczensis...lautsek,martinus:i.m.83.
p.lautsekaztisföljegyezte,hogyezvoltszakolcánazelsőevangélikusházasságkötés,ame-
lyetnemkellettbejelenteniakatolikusplébánosnaksamelyértnemkelletstólátfizetnineki.

42. uo.95.p.
43. l.az5.jegyzetben
44. matrikasob.ev.a.v.skalica1783-1899,14.p.ŠtátnyarchívvBratislave
45. matrikaev.a.v.narod.,zom.skalica1783-1886.ŠtátnyarchívvBratislave
46. eztállapítottamegaŠaško(schaschko)családgenealógiájátéstörténetétfeltáróalapos

munkájábanIng.karolŠaškois,aki1822utánugyancsakhiábakeresteaházaspárnyo-
mát.–Šaško,karol:Genealógia rodu Šaško od r. 1690.kézirat.Bratislava,1993.

47. rukopisnýarchívlýceálnejknižnicevspráveÚstrednejknižniceslovenskejakadémievied
vBratislave.matriculascholaePosoniensiev.a.C.currensabanno1747usque1835,p.
697et776.



ámhavégignézzükaházaspárszolcsányiéletének,gyermekeikszületésénekanya-
könyvibejegyzéseit,aztlátjuk,hogycsakhúszévig,1841-től1861-igéltekott.aházas-
ságbantöltött39évheztehátmintegy19évhiányzik.ugyanakkoraszolcsánybanszü-
letettgyermekekköztnemlelhetőmegGyula,schöpflinaladármajdaniapja,ellenben
hatévesenmeghalottIII.JohanGeorgnakegyPaulinanevűlánygyermeke,akinekazon-
bannemlacknerTeréz,hanemCatharinalangaszülőanyja.

ebbőla rejtélyesnek tűnő,egyelőzetesházasságotsejtető,deannak feltárásáhoza
feleségnevénkívülsemmieligazítótámpontotnemnyújtótényállásbólazvezetettki,
hogybízvaaschöpflin-nemzedékekmárismertiskolaiművelődésiszokásánakfolyto-
nosságában,pozsonyialmamaterük,azevangélikuslíceumosztályjegyzékeibenkutat-
tamschöpflinGyulaután,és–megistaláltam.Idézemaz1844/45.éviiskolaiévelső
félévéből: schöpflin Gyula, 11 éves, ágostai hitvallású, nagyapponyi születésű, apja
György,tiszttartóugyanott,élelmennagyanyjánálvanPozsonyban.48 sötévvelkorább-
ról,az1839/40.iskolaiévbenotttalálhatóafőtanodafilozófiaiésteológiaitanfolya-
mánakhallgatóiköztschöpflinGyörgyapponyitiszttartókárolynevűfiais.49

a szolcsány közelében fekvő nagyappony megfelelő anyakönyvében aztán rá is
lelekazevangélikushitvallású„dominusGeorgiusschöpflin”-re,agrófapponyicsalád

7. kép. 1960 előttmég viszonylag épen állt a kacsafogó vadászlaka és gazdasági épületei,
akkorkészültrólaottokroupánakezafestménye.(Fotó:ŠtefanPalkovič)
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48. uo.apozsonyiág.hitv.ev.lyceumnyelvészetielsőésmásodikoskolatanulóinak1844/45-
ielsőféléviosztályjegyzéke

49. uo.ClassificatioPrimanoruminlyceoevangelicorumaugustanaeConfessionisPosoniensi,
semestriI-mi,annischolastici1839/40-mi



tiszttartójáraésCatharinalangnevű rómaikatolikus feleségére.azelsőanyakönyvi
bejegyzés ideje1824. febr. 16., éskároly (Carolus antoniusGeorgius) nevű fiúgyer-
mekükszületésétrögzíti.50

eztkövetően1836-igtovábbihétgyermekszületikschöpflinGyörgy,azazamiIII.
JohanGeorgunkCatharinalanggalkötött,nagyapponybanfelfedezettelsőházasságá-
ból. köztük Gyula (Julius augustus), schöpflin aladármajdani apja, aki hatodikként
1833.aug.13-ánláttameganapvilágot.51

valamennyigyermeknekazapponyigrófokakeresztszülei,tőlükkapjákagyerme-
kek első vagy többedik keresztnevüket, ami egyrészt az apponyiak és tiszttartójuk
közötti egyfajta patriarchális viszonyról tanúskodik,másrészt feltehetően annak is a
jele,hogyközéposztálybelikapcsolatokraamindössze78házbólálló,földműveslakos-
ságúapponybannemvoltlehetőség.

III.JohanGeorgésCatharinalangnyolcgyermekeközülvégülcsakkettőmaradt
életben,azakét fiú,akia líceumiosztályjegyzékekbenengemacsaládjuknyomára
vezetett:károlyésGyula.atöbbicsupánegyévtőlhatévigélt.koraielhalálozásukokát
nemlehetettfelderíteni.

acsaláditragédiabetetőzéseként1837-ben,utolsószüléseutánegyévre,34évesenmeg-
halaschöpflingyermekekszülőanyja,Catharinalangis.52 Halálánakokárólnincsadatunk.

8. kép. amonumentálisbarokkvakárkádoskopcsányiméntelepépületegyüttese,középüttakis
kastéllyal,madártávlatból(archívpamiatkovéhoúradusr,Bratislava)
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50. liberseumatriculaproecclesiaapponiensisubadumrendodnodnoJosephiszelecki,pro
tuncParochokowarczetapponiensi,anno1777-1842,Bapt.,Copul.,def.,Confirm.Štátny
archívvBratislave,pobočkaŠaľa(aPozsonyiállamilevéltársellyeiFiókja)

51. uo.
52. uo.



azéletbenmaradtkárolyésGyulagyermekkoratehátasorozatoselhalálozásoklég-
körébentelik.Talánennekhatásáraakartazelsőszülöttkároly,akiazegészsorozatot
végigélte,márlíceumiéveibenorvoslenni.53

apponyban elhunyt öt gyermeke (a hatodik, Paulina eva,mintmár tudjuk,majd
később,szolcsánybanfogmeghalni)éselsőfeleségeelvesztéseutánIII.JohanGeorg
elhagyjanagyapponyt.életeezenfordulatánakmegismeréséhezugyancsakegylíceu-
miadaléksegítettközvetvehozzá,nevezetesenazaschöpflinGyulatanulóravonatko-
zó,azelőbbmáridézettföljegyzés,hogyélelmenagyanyjánálvanPozsonyban.ebből
kiindulvafeltételeztem,hogyapozsonyianyakönyvekbőlesetlegmegtudhatokvalamit
Catharinalangról,legalábbisaszármazásáról.

ezirányúkutatásomazteredményezte,hogyugyanCatharinalangnaknemleltem
semminyomát,deváratlanulrálapoztamIII.JohanGeorgmásodikházasságkötésének
anyakönyvi bejegyzésére, amely szerint 1840. június 26-án, 49 évesen házasodott
megújra,aPozsonykörnyéki(előbbnémetgurabi,majdrécsei)evangélikusprédikátor,
néhailacknersámuellányát,a27éveshajadonlacknerTeréztvévefeleségül.54 (aző,
feltehetően Pozsonyba költözött anyjánál, tehát a mostohanagyanyjánál lehetett az
1840-esévekbenkosztonazakkoritizenéveslíceistaschöpflinGyula.)

a bejegyzésből egyébként az is kiviláglik, hogy III. JohanGeorg ekkor gróf Pálffy
lipótborostyánkőibirtokánvoltvezetőtiszttartó.

ÚjbólimegházasodásautánIII.JohanGeorgmárnemaPozsonyközelébenfekvő
Borostyánkőre,snemisapponybatérvissza,hanemszolcsánybantelepszikle,herceg
odescalchiintézőjeként.Ittszületnekmegmásodikfeleségével,lacknerTerézzelnem-
zettgyermekei:1841-benágoston(augustusGeorgiusCarolus),1843-banleányikrei,
akikamármagyarnyelvenírtanyakönyvibejegyzésszerintamáriaannasarolta,ill.az
annaemíliaTerézianeveketkapják,utolsókéntpedig1844-benGyörgysándor.55

egyermekekkeresztszüleikéntazodescalchihercegicsaládtagjainkívülmármás
személyekisszerepelnek,akikazonbannemarégelhagyottszakolcáról,snemisa
mintegyezerlakostszámlálószolcsányföldműveseiéstakácsaiközül,hanemPozsony
polgáriéslacknerTerézpozsonyirokonikörébőlvalók.

azonbanIII.JohanGeorgidőskorábólmárszolcsányiismeretségeknyomaitisfelfe-
dezhetjükazanyakönyvekben,ígypéldáultanúskodástahelyitanító,valamintegyföld-
művesházasságkötésénél.svélhetőenkapcsolatottartottfennJohanGeorgazújszol-
csányicukorgyárszakembereivel,ezekegyikéhezmegymajdnőülmárianevűlánya.56
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53. „vitae genus futurum:medicus” (jövendő életneme: orvos) – így tartják nyilván pályavá-
lasztásátapozsonyilíceumosztályjegyzékében.l.a49.jegyzetet.

54. lauf, Traungs- und Todtenbuch der ev. Gemeinde allhier (Pressburg) vom Jahre 1840.
archívhlavnéhomestasr,Bratislavy(aszlovákköztársaságFővárosa,Pozsonylevéltára)

55. alterumoriginalematricaenat.etBapt.ineccl.ev.nitrazerdahelyabanno1841.Štátny
archívvBratislave,pobočkaŠaľa

56. schöpflinmáriaöthónappalapjahalálaután,1862februárjábanmegyférjhezaszolcsá-
nyicukorgyárgyakornokához,apozsonyiszármazásúF.Ch.Juliusschröderhez.–matrica
copul.ev.a.v.nyitrazerdahely1862.ŠtátnyarchívvBratislave,pobočkaŠaľa



JohanGeorgkorábbi,azapponyiurasághoz fűződőkapcsolataapponyból távoztával
nemszakadtmeg.máraszolcsányiodescalchiakszolgálatábanáll,amikorelsőszülött
fia, károly orvossá taníttatása érdekében az apponyiakhoz fordul segítségért. és
Theresiaapponyiserbellonigrófné1841augusztusábanegyenesengrófzaykárolyt,a
magyarországievangélikusokegyháziésiskolaifőfelügyelőjétkérimeg,hogyajómaga-
viseletű, minden tantárgyból eminens ifjút részesítse megfelelő ösztöndíjban, mert
apjánaknehezéreesnetanulmányaiköltségeitegyedülviselni.57 (károly,miutánorvos-
sálett,anyitramegyeiverbónműködött,családotisottalapított.)

agondosapatermészetesentöbbifiátistaníttatta,képeztette.demegislehetett
velükelégedve:pozsonyilíceumiosztályzataikbólítélve,tehetségesekvoltak,jóltanul-
tak.nemtudjuk,kinekholfolytatódottlíceumutániszakképzése,felsőbboktatása,de
ismerjükazeredményt:Gyulaapjafoglalkozásátsajátítottael,gazdatisztlett,ágoston
magasabb tisztviselői karriert futott be,Györgyügyvédkéntműködött. (Tanulmányait
vélhetőenapozsonyikirályijogakadémiánvégezte.)

9. kép. améntelepensamaganemébenegyedülállókacsafogóépítményentúlnevezetessé
teszikopcsánytakacsafogóközelébenállókorai,a10.századelejérőlszármazó,egyszerűsé-
gében ismegkapókis templom,amelyet ahagyomány szerint egy kopcsányi nemesasszony,
vajaymargitállíttatottpatrónusa,a4.századbanGalliábanéltantiochiaiszentmargittisztele-
tére.(Fotó:Inkopčany–turistickýsprievodca,é.n.,zostavilPeterBaxa)
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57. Thereseserbelloniapponyigrófnégrófzaykárolyhozírtlevele.sna,Bratislava,zay-fond:
zaykárolyvettlevelei,elenchusII,377-390.o.,fasc.14/II,folio38.



GyulávalgazdatisztkéntaPozsonyésnyitravármegyehatárán,nagyszombatmel-
lettfekvőkisszlovákfaluban,manigán(malženice),grófzichyPálbirtokántalálkozunk.
1867 augusztusában, 34 évesen köt házasságot Greguss Herminnel a Trencsén
megyeigrófzaycsaládkertészénekalányával.58 manigánszületikmeghatgyermekük,
köztük1872.október4-én,másodikkéntaladár(teljesnevénaladáralfrédmichal).59 (a
hatgyermekközülkettőnemélimegafelnőttkort.)

ágostonésGyörgyapjukhalálautánanyjukkal,lacknerTerézzelegyüttPozsonyba
költözik.60 éspozsonyiváleszegyetlenlánytestvérük,máriais(azőannanevűikertest-
vére valószínűleg még gyermekkorában meghalt). noha lakhelye a morvaországi
Gödingben is van, ahol férje, Julius schröder az ottani cukorgyár vezérigazgatója,61

mária úgy osztjameg életétGöding és Pozsony közt, hogy Pozsony legyen a család
székhelye,odaveszimagáhozanyját,ott járatjaazevangélikus líceumbakét fiát,ott
nevelia frankfurtioperaházelsőaltjaként ismertté lett,defiatalon,27évesen„has-
nyálgyulladásban”elhunytemmanevűlányát.62

PozsonynyilvánvalóanvonzottaIII.JohanGeorgutódait,aminekanyjukszemélyes
emlékein,rokonikapcsolatain,ill.asajátdiákkori,líceumiemlékeikentúltöbbokais
lehetett.Hiszenadunapartján,amonarchiakétfővárosánakaközelébenfekvőegy-
korikoronázóvárosa19.századutolsónegyedébenaBécsenátnyugatrólbeáramló
általánoskapitalistavilágrendközjogi,gazdaságikihívásaihozigazodótörekvéseivelaz
intenzívpolgárosodás,a társadalmiérvényesülésbizonyos lehetőségeit is jelentette.
deBécs közelsége jelentősen befolyásolta Pozsony kulturális életét is, különösen a
városzene-ésszínházkultúráját.

schöpflinágostonnagyváradrólbarátjának,BatkaJánosnak,Pozsonyváros levél-
tárosának,aPressburgerzeitungzenekritikusának1889-benírtlevelébentöbbekközt
ezutóbbi„szellemiélvezetek”miatt iséreznagyhonvágyat„kedves,szépPozsonya”
után,63 miutánamagyarkirályipostafőfelügyelőiposztjárólnagyváradposta-éstávir-
da-igazgatójáváneveztékki.

Pozsony végül 14 éven át (1880-tól 1894-ig) elhatározóan fontos színhelye lett
schöpflinaladáréletének,gyermek-ésifjúkorifejlődésének,személyiségeformálódá-
sánakés pályakezdésének is. 1880-banugyanis apja, nem tudni hogyan,mi okból,
elveszítimanigaigazdatisztiállását,Pozsonybaköltöznek,aholschöpflinGyulacsak
nagyonszerénymegélhetéstbiztosítópostakézbesítőialkalmazáshozjut.aladárekkor
nyolcéves,éstermészetesenfelfogja,hogyjólétbőlszegénysorbajutottak.arrólábrán-
dozik,hogymajdlehozzaapozsonyidómtornyáncsillogó,aranynakhittmagyarkoro-
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58. matrikaHornézelenice,sob.1841-1881.ŠtátnyarchívvBratislave
59. matricanatorumetBaptisorumeccl.ev.a.C.addictorumFelsö-zelensis,TomusII,abanno

1833ductus
60. schöpflinágostonnal1880-banaPressburgerwegweiserbenmintm.kir.postafelügyelővel,

1893-bananyugatmagyarországiHíradóegyikapróhirdetésébenmintnagyváradiposta-és
távirda-igazgatóval találkozunk.schöpflinGyörgyügyvédésschöpflinTeréz (azanyja)az
1876.éviPozsonyikalauzkimutatásaszerintaHosszúutcábanlakott.

61. adataschrödercsaládnakapozsonyievangélikustemetőbenlévősíremlékéről
62. matrikazomrelýchBratislava(prevšetkynárodnosti),1894-1911.archívhlavnéhomesta

sr,Bratislavy
63. BatkaJánosstadtarchivarlevélhagyatéka.archívhlavnéhomestasr,Bratislavy



nát,odaadjaapjának,ésszegényekbőlgazdagokkálesznek.64 aztánapja1889-ben,56
évesen „szemcsésmájaszovány”-banmeghal.65 anyjamindenkeresetimunkalehető-
séget megragad, hogy eltarthassa a családot és taníttathassa a fiait. mos, varr (a
lányátisbefogjaavarrásba),foltoz,kosztosdiákokatveszföl.sagazdagrokonokelől
büszkénrejtegetiszegénységüket.„mertgazdagelőttaszegény,hiábaártatlan,mindig
bűnösneklátszik.apozsonyiakfelfogásaakkoribanilyenvolt”–emlékezettvisszacsa-
ládjánakerreakorszakáraschöpflinaladár.66

Ilyenkörülményekközött, anyja szívós,hősieshelytállásának,amaga tehetségé-
nek,valamintapozsonyievangélikuslíceumrégiösztöndíj-alapítványainakésszociális
létesítményeinekköszönhetőenjárjakischöpflinaladáralíceumgimnáziumát,majda
líceum kebeléből létrejött, főiskolai szintű evangélikus teológiai akadémiát. s ilyen
körülményekközöttalakítjaki–eredendően(genetikailag)kiegyensúlyozottalkatával
összhangban–amagavilágképét,amelybenolyfontosszerepevanatársadalomnak,
azőszavaivalmondva:azoknakaszálaknak,amelyekazegyéntatársadalmiélettels
atársadalommindenkorilelkiállapotávalösszefűzik.„nemszülettemPozsonyban–írja
egy öregkori visszaemlékezésében–, de pozsonyinak érzemmagamat, itt ébredtem
öntudatra,ittkezdtemgondolkodni,itt,Pozsonybanvanszellemiszülővárosom.”67

10. kép. améntelep felújított részema lovaglóiskolákszíntere. (Fotó: Inkopčany– turistický
sprievodca,é.n.,zostavilPeterBaxa)–TalánegyszerfelújítjákaJoh.Georgschöpflináltala
császárszolgálatábanmeghonosítottkacsafogótis,amelycsaknemkétszázévenátműködött.
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64. schöpflinaladár:Ahol gyermek voltam – Pozsony.kéziratschöpflinGyulacsaládiarchívu-
mából.aszerkesztőijegyekbőlítélveazírásaTükörc.lapnakkészülhetett.

65. Pozsonyiág.hitv.ev.magyar-tótegyházközséganyakönyve1889évről.Halottianyakönyv.
archívhlavnéhomestasr,Bratislavy

66. Bohuniczkyszefi:i.m.
67. schöpflinaladár:Ahol gyermek voltam...,i.m.



***

Havégezetülabiológiaifelmenőrokonsággaltermészetszerűenvelejárólelkiésértel-
mi-szellemi,alkatirokonvonások,képességekszemszögébőlnézvetekintünkvégiga
magyarországischöpflineknemzedékein(felmenőtésszellemi-erkölcsihatástafran-
cianyelv,nagyontalálóanegyazonszóval,az„ascendant”-nalfejeziki),fölfigyelhetünk
néhány,nyilvángenetikailagadottjellegzetességre.

alighanemmentális,alkatisajátosságnakmondhatóatársadalmimeghonosodás-
nakazazaktív,közösségiérdekűmódja,ahogyazelsőschöpflinek(gondoljunkfőleg
JohanFridericusrasazőJohannevűfiára)nemcsakelfogadjákújhazájuk,környeze-
tük, felekezeti közösségükhagyományaités törekvéseit,hanemamaguk,munkával
szerzetttekintélyéveltevőlegesentámogatjákisazokat.(nemesikezmesszeattóla
módtól, ahogy majd, más körülmények közt és más összefüggésekben, jó száz év
múlvaschöpflinaladár,németszármazásalétére,azonosulamagyarsággal.)

értelmi-szellemiképességeikvonatkozásábanszembetűnőtovábbáaschöpflinek
művelődésiigénye,valamintavezetői-irányítóitehetséggelpárosultgazdászatiérzék.

denemhiányzikakézművesi-iparművészetitehetségsemacsaládban:minttud-
juk, I. JohanGeorg egyik fia, Johan Jacobus porcelánfestő, az ő Ferdinand nevű fia
pedig kőfaragó volt.68 s alighanemegy, a holicsi cs.-k. uradalomból a császár cseh-
morvauradalmábakerültschöpflinkései leszármazottjánaktekinthetjükaképzőmű-
vészetitehetségegytovábbiképviselőjét:schöpflinovámartaszobrásznőt,aki1902-
benCsehországban,Prágábanszületettésottvégeztetanulmányait.69

azíróitalentumafiágonleszármazottschöpflinaladáronkívül,veleegyazonnem-
zedéki fokon, leányágon ismegjelenik,mégpedigCatharinamargarethadédunokájá-
ban,michaelG.mandelikorvosban,akiamúltszázadelejénegybécsiudvariésegye-
temi kiadónál jelentettemegnémetnyelven írt, kifinomult szellemiségről tanúskodó
elmélkedéseit.
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68. Johan Jacobus1808 februárjábanHolicson született Ferdinandnevű fiánakéletútjaegy
pozsonyihalottianyakönyvbejegyzéseibőltárultváratlanulelém:1846.júl.10-énapozso-
nyiIrgalmasbarátoknáltüdővészbenelhunytFerdinandscheflÿ[sic!]holicsiszületésű,38
éves, házas kőfaragó, eltemetve a szegények temetőjében. – matrika zomrelých r. kat.
Bratislava–sv.martin1843-47.archívhlavnéhomestasr,Bratislavy

69. lásd:Toman,Prokop:Nový slovník československých výtvarných umelců. 3.vyd.,sv.2,Praha,
1950.schöpflinovámartáradietmarmarkgraberúrhívtafelafigyelmemet.ugyanőközölte
velemazinternetenföllelhetőnémetországiismertschöpflineknevét,adatait,köztüktovábbi
kétképzőművészét:augustschöpflinrézmetszőét(szül.1771),Hansschöpflinfestőét,grafi-
kusét (1896–1940),adolfschöpflinoperaénekesét (1884–1956?),GeorgJohanschöpflin
szerkesztőétéspolitikusét(1869–1954).Ittjegyzemmeg:afeltüntetettanyakönyvekenkívül
az alábbiakat is használtam:matrika r. kat.,Holíč, sob., zomr.1762-1788 (Štátny archív v
Bratislave),matrikar.kat.,Holíč,nar.1762-1788.(ŠtátnyarchívvBratislave),matrikar.kat.,
skalica,nar.1758-1798 (Štátnyarchív vBratislave),matrika r. kat.,Holíč,nar.1789-1826
(ŠtátnyarchívvBratislave),matrikar.kat.,Holíč,sob.1789-1851(ŠtátnyarchívvBratislave),
matrikaBaptisorumeccl.oppidiHolics1827-1843(ŠtátnyarchívvBratislave),matrikar.kat.
vrbové, nar. 1864-1884 (Štátny archív v Bratislave), a német-Gurab-Csatai ág. ev.
anyaszentegyházker.anyakönyve1786-1818(ŠtátnyarchívvBratislave)



valérIa FukárI
THe PaTernal anCesTors and FamIly HIsTory oF aladár sCHÖPFlIn

Thegenealogyandfamilyhistoryofaladárschöpflin,oneofthegreatestliterary
critics, isentirelyunknown inspecial literature,butevenhehimselfmusthave
had rather sparse, incomplete and inaccurate knowledge on the history of his
family,basedonoralhistory.whenIstartedmyresearchontheHungary-related
genealogyandfamilyhistoryofschöpflininthearchives,Iactuallyundertooka
fascinatingtaskcontainingmanyunknownsandalsorequiringabasicresearch
oflocalhistoryandthatoftheera.Butthentheresultsofmylong-lastingresearch
conductedinarchivesandparishregisterssetinorderandthefinalpictureofthe
genealogyand familyhistoryofschöflinshownherewas tracedout. Ifwe look
throughthegenerationsoftheschöpflinsfromthepointofviewofthenaturally
arisingemotional,cognitive–intellectualandconstitutionaltraitsandabilitiesof
thebiologicalancestors,wecannoticesomegeneticallygiven,typicalrecords.so
this paper also presents the considerable proceeds of the schöpflins to the
historyofcultureandeducationinHungary.
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anGyal Béla

aklok,szállásokGútánéskörnyékén
a18–19.században

Béla anGyal 631.115.11(437.6)”17/18”
Folds,quartersinGútaandsurroundingsinthe18–19thcentury 728.9(437.6)

591.5(437.6)
39

keywords:Gúta(today:kolárovo,slovakia).livestockhusbandry,wintering.dividedsettlements,farms.

Bevezetés

akisalföldimegosztotttelepülésekkérdéséreHoferTamás1960-banmegjelenttanul-
mányahívtafölafigyelmet.1 elsősorbanakatonaifelmérésektérképlapjaiésaz1956-
bannegyedenvégzetthelyszínikutatásaalapjánbemutattaavágmenténfekvőnegyed
községmegosztotttelepülését,afolyótúlpartjánépítettaklokat,ésélénkképetfestett
a19.századvégén,20.századelején itt folytéletről,valamintazaklokszerepérőla
lakosok gazdálkodásában. említést tesz arról, hogya18. századnyolcvanaséveiben
készültelsőkatonaifelméréstérképlapjainszálláscsoportokfedezhetőkfelakörnyéken
Gúta,naszvad,martos,apácaszakállashatárábanis.Tanulmányábansürgetteatováb-
bikutatást,aterepmunkát,ésfontosnaktartottatisztázni,hogyakisalfölditelepülések
mennyibenkapcsolódnakazalföldikertes,megosztotttelepülésekhez.

akisalföldészakiterületeinamúltszázadbanHoferrövidnegyedilátogatásátmeg-
előzően és az ötvenes évek után is végeztek néprajzi kutatásokat, elsősorbanGútán,
martosonésnegyeden.2 anagy-dunamentén,aCsallóközbenelhelyezkedőfalvakfolyón
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1. Hofer Tamás: a magyar kertes települések elterjedésének és típusainak kérdéséhez.
Művelődés és Hagyomány.debrecen,1960,331–349.p.

2. elsősorbanFéleditnekGútánésmartosonanegyvenesévekbenvégzettgyűjtésétkellki-
emelni.agútaigyűjtésenemkerültpublikálásra,amartosikutatásanyomántöbbdolgozata
született.afontosabbak:anőiruházkodásmartoson.Néprajzi Értesítő,1942,93–140.p.
ésanagycsaládésjogszokásaiakomárommegyeimartoson.Kisalföldi Közlemények,I.2.
Budapest,1944.ateljeskéziratosgyűjtésemegtalálhatóazmTakézirattárában,jelzetems
2097/1-30.(atovábbiakbanFéleditgyűjtésétFegy.rövidítésseljelzemajegyzetekben.)a
gútaiszületésűnagy (Fehérváry)magdatöbbmunkájában isemlítia tanyákszerepétés
súlyátszülővárosagazdálkodásában,foglalkozikkialakulásukfolyamatával.ezekközülaz
1978-banírtdiplomamunkáját,A gútai rétgazdálkodás alakulása (megtalálhatóakomáro-
midunamentimúzeumnéprajziadattárában,jelzeteek90)ésaParasztság a XX. század
első felében. Gútai példa.Budapest,1988c.publikációtemelemki.anyolcvanas-kilenc-



94 angyal Béla

túliszállásainakszerepévelésönállófaluváalakulásukfolyamatávaltöbbtanulmányis
foglalkozott1960óta.3 anegyedkörnyékiaklokat,szállásokat,valamintatanyákkiala-
kulásátésszerepéttöbbtanulmányisemlíti,4 átfogójelleggelazonbannemfoglalkoztak
akérdéssel,ésnemváltismerttéaGútakörnyékitanyarendszerfejlettsége,története.

Jelenmunkámbanelsősorbana levéltárikutatásaim,akorabeli térképekéstöbb
néprajzkutatóvidékünköngyűjtöttanyagánakfelhasználásávalbemutatomGútaésa
környékbeli falvakszálláskertjeinekkialakulását, fejlődésüket,a tanyarendszer létre-
jöttéta18–19.században.

munkámsoráncsupánakisalföldészakiterületét,Gútakörnyékétvettemszámba,
tekintettemkutatandóterepnek,mivel,mintaztmáremlítettem,anagy-dunamentea
szálláskertekszempontjábólsokkalismertebbésfeldolgozottabb,ezértezzelaterület-
telmostnemfoglalkozom.atanulmánymegírásasoránazelsőtisztázandókérdésaz
volt,mekkoraterületre,melytelepülésekreterjedjenkiakutatás.melyekamegosztott
települések,illetvemelyekvoltakazokkorábban?végül15olyantelepüléstvontambe
akutatásba,amelyekönállóközségkéntlétezteka19.századbanésa20.századele-
jén. ezekközül13azegykori történelmikomáromvármegyében található. a vizsgált
területnekaközpontjaanagyhatárúéslegnagyobbnépességgelrendelkezőGúta,az
egykorimezőváros.északnyugatrólazóramutatójárásávalellenkezőiránybanhaladvaa
következő komárom megyei települések veszik körbe: apácaszakállas, ekecs,
Turiszakállas,lak(lakszakállas),Bogya,Tany,nemesócsa,ekel,megyercs,keszegfalva,
martos, naszvad. Gúta határa észak, északnyugat irányból érintkezik negyed és
alsószeli határával. ezek a települések nyitra és Pozsonymegye legszélső községei,
tehátháromtörténelmivármegyehatáraérintkezetteháromközséghatáránaktalálko-
zásánál.aközpontihelyetelfoglalóGútávalközvetlenülnemérintkeziklak,Tany,ekel
ésmartoskatasztere,deafelsorolttelepülésekösszefüggőterületetalkotnak.alsószeli
esik távolabb csupán a falvak egységes tömbjétől, de itt figyelembe kell venni, hogy
határaévszázadokonkeresztülkétegymástóltávoleső,önállórészbőlállt.afalutóltávol
esőrészenalakultakkiaszállásokésváltönállófaluváalsóhatárnéven.ugyanakkora
gútaihatárbabeékelődőkamocsaésazészakrólugyancsakhatárosszímő települé-
sekkelnemfoglalkoztamrészletesenmunkámsorán,mivelnemmegosztott települé-
sek,határukbannemalakultakkisemaklok,semjelentősszámbantanyák.

venesévekben szlovákiaimagyarnéprajzkutatók végeztek terepmunkáta környéken, és
kéttanulmánykötet ismegjelentezeknyomán:Fehérvárymagda(szerk.):Gúta hagyomá-
nyos gazdálkodása a XX. század első felében.komárom,1982ésdanterIzabella(szerk.):
Hagyományos gazdálkodás a Kisalföld északi részén. Farkasd, Negyed. Galánta, 2005.
ÚjabbanFilepantal foglalkozottnegyednéprajzával, l.Filepantal:negyedközséghagyo-
mányoséletformája.InIzsáklajos(szerk.):Negyed története.2011.arendszerváltásutáni
martosikutatásaitdolgozzafelkocsisaranka: A gazda, a családja a munka és a hatalom.
Értékváltozások egy kisalföldi faluban. Pozsony,2006.

3. Timaffy László: Szigetközi krónika.Győr,1975.Timaffy László: Szigetköz.Budapest,1980,
valamintKocsis Aranka: A vajkai szék nemesei. Pozsony,1997.

4. nagymagdafelsoroltmunkáinkívülmegemlítemangyalBéla:adatokagútaiakXvIII–XIX.
századiállattartásához.1986,kézirat.angyalBéla:agútaiártéritanyákésazártérigaz-
dálkodás.Ethnographia, 1994,37–60.p.,valamintangyalBéla:alsóhatár.egyfalukiala-
kulásaakisalföldön.Néprajzi Látóhatár,1998,50–71.p.Fó
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5. magulaanton:Geologickástavba,geomorfologickéahydrologicképomeryŽitnéhoostrova.
Žitný ostrov-Csallóköz.ročníkI.dunajskástreda,1983,26.p.

6. adudvág–helyimagyarelnevezése:dodvág–nevénekutótagja,avággermáneredetű
szó, egyesek az előtagot is germán eredetűnek tartják: jelentése „holt vág” (l. Győrffy
György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza III.Budapest,1987,386.p.),mások
azonbanezttagadják,l.melichJános:dudvág.Nemzeti Kultúra,1934,6.sz.321–323.p.

7. magulaanton:Geologická stavba…,i.m.19.és32.p.
8. IlyenhosszanelnyúlómocsarasterületeketátszelőfaluhatárokatláthatunkaCsallóközben

aPatonyokvidékén,dehasonlóelrendeződésűhatárokrahívtafelafigyelmetBárthJános
többmunkájábanadunamellékiártéritájakon.Ittiselőfordult,mintavidékünkönalsószeli
esetében,hogyahatártöbbegymássalnemisérintkezőrészbőlállt.l.BárthJános:Hanyik.
agazdálkodásimódésatelepülésiformaösszefüggéseegymegosztotttelepülésrendsze-
rében.Ethnographia, 1970,430–441.p.

atájtermészetiviszonyaiéstelepülései

adévényi-kapunkeresztülérkeződunaPozsonytólkomáromigeurópalegnagyobbhor-
dalékkúpjátraktale,rajtaaszabályozáselőttgyakranváltoztattaafutását.maifőágá-
valésabelőlePozsonyalattkiszakadtkis-dunával,amelyGútánálavággalegyesülve
vág-dunaként folyik tovább komáromig, ahol ismét csatlakozik a dunához, a
Csallóközt,déli fattyúágával,amosoni-dunávalpediga törmelékkúpdéli szárnyát,a
szigetköztfogjaközre.

aCsallóközeurópa legnagyobb folyamiszigete,1813négyzetkilométer területű.a
szigetfelszíneadunaállandófeltöltésefolytándélkeletfelélejtősödik.anyugati,Felső-
Csallóközneknevezettrészemagasabbfekvésű,legmagasabbpontja134méterrelvan
atengerszíntfelett.azkeletialsó-Csallóköz,amelycsupánterületénekegyötödétfoglal-
jael, a sziget legalacsonyabban fekvő része. Itt kisebbeka szintkülönbségek,minta
Felső-Csallóközben. közigazgatásilag az egykori komárom vármegyéhez tartozott. az
alsó-Csallóközt egy központi emelkedésosztja két részre, amelyőrsújfalutól indul és
nagyjábólamaikomárom–Pozsonyközötti főútésvasútvonalánhaladnyugat-észak-
nyugatiiránybannagymegyerigésegészenakis-dunáig.ezahát3–6méterrelemel-
kedik a két oldalán elhelyezkedőmélyebb terepszintek fölé, és vízválasztót képez a
dunaésakis-duna,illetveavág-dunafelé.5 aközpontiemelkedéstőlakis-dunafelé
eső lesüllyedt rész szintén egy enyhe emelkedésmentén két részre tagolódik. ez az
emelkedésapácaszakállashatárábanindul,kb.3,5kmszélesés20kmhosszanhalad
többközséghatáránkeresztülmegyercséskeszegfalvairányábaavág-dunáig.ahátat
apácaszakállastólavág-dunáigvízfolyások,elsősorbanaCsászta,ésaDudvág,6 vala-
mintmellékágaikanyargós,meanderesmedreiszabdalják,ésátlagosanegyméterrel
emelkedikakörnyezőszintek fölé.7 ezta régivízfolyásokáltal létrehozott területetaz
ármentesítésekelőttvizenyősrétségekborították,ésaneve isez:Rétek,helyi tájszó-
lásban Rítek. a központi emelkedésen megtelepedett községek, Turiszakállas, lak,
Bogyastb.,belterületükésa rétekközöttimocsarat (helyielnevezéseazÖrvény vagy
Rakottyás)ésmagátaréteketosztjákfelazelsőpillantásrameghökkentőalakú,hosz-
szanelnyúló,keskeny,párhuzamossávokbólállóhatáraikkal.8 Itt,aréteken,a falvak
hosszanamocsarakonkeresztülelnyúlóhatárainaktúlsóvégeinjönneklétrea18.szá-
zadbanazállattartószállások,majda19.századmásodikfelétől,azármentesítések,
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szabályozásokelőrehaladásávalsűrűnföldművestanyák lepikel.9 aCsásztafolyásától
balra eső terület, emelkedettebb része aCsásztahát vagyCsászta-mellék, már Gúta
határához tartozik. az utána délkeletre elterülő,mélyebben fekvő kiterjedtmocsaras
rész, a Stagnóca10 csaknem a kis-duna emelkedettebb jobb partjáig húzódik. maga
Gútaakis-dunavonalátkövetőhátonülmeg(111m),avágtorkolataközelében.

adunahatalmas törmelékkúpjáhozészakonakis-kárpátokbelső lejtőiről lefutó
patakoktörmeléklejtője–földrajziértelembenezamátyusföld–,majdaFeketevíz,a
dudvág, a vág, a nyitra és a zsitva törmelékkúpja támaszkodik, a törmelékkúpok
között vizenyős, rossz lefolyásúmocsaras területeket zárvaközre. Itt isamagasabb
folyópartihátakratelepültekaközségek.alsószeli(115m)adudvág,negyed(111m)
avág,naszvad(114m)ésmartos(112m)pediganyitraközelébenfekszenek.

ahatármanagyrésztfátlan,távolrólegyhangúnaktűnő,sík,búzatermővidék.avidék
síkjellegeellenérekorántsemnevezhetőegyhangúnak,valójábanrendkívülváltozatostáj.
azegykoriártérbenmindenkiskiemelkedésnekjelentőségeéskövetkezményevolt.atalaj-
vízszint változását, a víz közelségét a vízzel borítások gyakoriságát és időtartamát a
növénytársulásokmérőműszerpontossággaljelzik.avidékeredetinövényzetéttúlnyomó-
résztmocsarak,nádasok,kőris-,tölgy-,égerfaerdőkalkották,avizekmenténfűzfa-ésnyár-
faerdőkkel.ahatármafátlansíkvidék,csupánafolyókatövezikkisebbártérierdők.atáj
maiképeasokévszázadonátfolytatotterdőirtáskövetkeztébenalakultki.

GyőrffyGyörgyárpád-koritörténetiföldrajzában,11 keszegfalva12 kivételével,minda
15a19.századvégén,a20.századelejénlétezetttelepülésünkmegtalálható.anép-
hagyományisnagyonrégiidőkretesziatelepülésekkeletkezését,éscsaknemminde-
nütt egykori halásztelepre vezeti vissza.13 Területünk nagy részén az árpád-korban

96 angyal Béla

9. Bátkyzsigmond:néhányvonásCsallóköztelepülés-földrajzához.Földrajzi Közlemények 46,
1918,327–341.p.

10. azutóbbiévszázadokbanezenanévenemlítikezthatalmasmocsarasterületet,aközép-
korioklevelekbenazonbanastagnócanévnemszerepel.valószínűleglatinközigazgatási
elnevezéséből,stagnosa(mocsarasvíz)alakultkiazújkorban.l.alapyGyula: A csallóközi
halászat története.Pozsony,1994,144.p.

11. GyőrffyGyörgy: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza III.Budapest,1987.
12. keszegfalvát1482-benemlítikelőször,ésakoppánnemzetségbeliPosárokbirtokavolt.

Csánkidezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. III. kötet.503.p.
13. munkámhoz felhasználtam Pesty Frigyes 1864-ben végzett helynévgyűjtését, amely a

széchenyikönyvtárkézirattárábantalálhatóésmikrofilmentanulmányozható.atelepülé-
sekvezetőiáltaladottválaszokszínvonalaazonbannagyonkülönböző.azáltalamátnézett
komárom,nyitraésPozsonymegyékanyagábólaleghiányosabbnakPozsonymegyetele-
püléseinek helynevei tűntek, pl. alsószeli községből küldött válaszokat nem találtam. a
válaszokban a községek vezetői gyakran emlékeznek meg a településük alapításáról.
„Mivel a régi időkben az egész határ nem egyébb volt mint hozzáférhetetlen mocsáros és
nádas, néhol lévén csak benne a vízpartjain száraz, hol egy két halász gunyhó ált…”
(martos). „Megyercs határának területe hajdan egészen vízállás volt, s’ csak egypár dom-
bocska állott ki a’ vízből, mellyeken először halászok telepedtek meg s’ utóbb a’ halászok
kunyhóibol keletkezett a’ falu…” (megyercs).„…elődeink a jelenleg is posványos és vizenyős
határunkba mint halászok letelepedtek, halászatból élődtek, családostúl csak halász guny-
hókban laktak…” (negyed).atovábbiidézeteknélaszövegbenzárójelbenjelzemaforrást
ésgyűjtéshelyét(pl.:lak,Pesty).Fó
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14. GyőrffyGyörgyszerintavágésanyitraközöttfeküdt,valószínűlegGéglakóiköltöztekáta
nyitrabalparti„martos”részére,salapítottákmartosfalut.GyőrffyGyörgy: Az Árpádkori
Magyarország történeti földrajza, i.m.418.p.

15. Csánkidezső: Magyarország történelmi földrajza…,i.m.518.p.
16. Csánkidezső: Magyarország történelmi földrajza…, i.m.514.p.ésVlastivedný slovník obcí

na Slovensku. II. 14–15.p.,valamintedelényi-szabódénes:komárommegyefelekezetiés
nemzetiségiviszonyaiamohácsivésztőlnapjainkig.különlenyomataMagyar Statisztikai
Szemle 1927.évfolyamából.

komáromvármegyejöttlétre,amelyetGyőrmegyétőlaCsilizpatakválasztottel,észa-
kihatáránalegszélsőtelepüléseimegyer,(apáca)szakállasésekecsvoltakáradásos
mocsarasterületekközött.Gútaterjedelmes,avágkétpartjánfekvőhatárakomárom
megyéhez, tőle északra szímő nyitramegyéhez tartozott. a vág és a nyitra között,
anyalaéslékfölötthúzódottakétmegyehatára.azárpád-korvégénmárviszonylag
sűrűnlakottterületnekszámított,annakellenére,hogyamocsarasvidékenkevésvolt
amegtelepülésrealkalmashely.

azárpád-korbanterületünkönmajdnemkétszerannyitelepüléslétezett,mintma.
azegykorfennálló,deakésőbbiévszázadokbanelpusztultlegnépesebbfalvak,ame-
lyeknevemamárcsakegy-egyhelynévbenéltovább,akövetkezők:

agyagos:egykormartoshoz,mavágfüzesheztartozópuszta;
andrásfalva(andrásháza):mapusztaekelhatárában;
anyala:mapusztanaszvadhatárában;
Bálványszakállas:mapusztakeszegfalvahatárában;
Gég:martos(agyagospuszta)határábanfeküdt;14

kava:egykorkeszegfalvához,makomáromhoztartozópuszta;
kistany:pusztanemesócsahatárában;
lőgör:pusztanemesócsahatárában;
szántó:mapusztanemesócsahatárában;
vöstű(vercstő):mapusztanemesócsahatárában.
megkellmégemlítenivízvárésszőllőspusztákatkeszegfalvahatárában.azelőb-

bit1466-banemlítikelőszöraforrások,15 azutóbbibizonyáraszovát(zoad)faluvalazo-
nos, amelyet már 1245-ben említenek az oklevelek.16 a mai nemesócsa határába
olvadtkét,a16.századbanlétezettfalu:Pusztaócsaésmárkháza.

Területünkegyházmegyeibeosztásalapjánakoraárpád-kortólfogvaa20.századig
azesztergomiérsekségalátartozott.atörökháborúkkezdeteelőttvalamennyihelység
lakosságaazelőfordulószemélynevekalapjánmagyarvolt,akorábbiévszázadokból
származónéptöredékekbeolvadtakamagyarságba.

atörökhódítókelőször1529-benhatoltakbeaterületre,amikorszulejmánszultán
200ezresseregeBuda,majdesztergombevételeutánkomáromnálátkeltadunánés
Bécsellenvonult.ekkortöbbtelepülésaCsallóközbeniselpusztult,dealegnagyobb
csapás komárommegye dunántúli részét érte, ahol alig maradt lakott település. a
másodikpusztítóhadjárat1543-banvolt,mikorelesettesztergomésszékesfehérvár.
Győr,komáromésaz ebbenaz időbenépült érsekújvár17 magyar végvárak lettek. a
várakatigyekeztekmegerősíteniacsászáriak,avégvárrendszerkiépítéséhezakörnyék
jobbágyainakingyenmunkájátvettékigénybe.akétvégvárihatárvonalközéesőterü-
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17. érsekújvár komárom és nyitra megye határán részben az előzőmegyéhez tartozó lék,
Guruk és Gug, valamint a nyitra megyei nyárhíd községek határában épült fel. először
palánkváratemeltek1550körül,majd1573és1580közöttkőbőléstéglábólerősvárat
építettekolaszépítőmesterekterveialapján.avárareneszánszerődépítéscsúcsteljesít-
ményénekszámított.a16.századbankomárommegyéhezszámítottákérsekújvártis.

18. edelényi-szabó dénes: Komárom megye felekezeti és nemzetiségi viszonyai…, i. m. és
Gyulairudolf:Törökvilág Komárom megyében. komárom,1894.

19. dókaklára:azesztergomiérsekségbirtokai(1726–1895).Levéltári Közlemények,1995,
93–119.p.

20. a mária Terézia-féle úrbérrendezés idején (1767–1774) várbogy, ekecs, megyercs és
nagytanyvoltazichycsaládbirtokában.apácaszakállasapozsonyiklarisszákfaluja;l.Fel-
hő Ibolya (szerk): Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. I.
kötet. Dunántúl.Budapest,1970.

100 angyal Béla

let,tehátterületünkjelentősrésze,egészen1683-ig(esztergomésszékesfehérvárfel-
szabadulásáig)szinteszünetnélküliharcokszínterelett,melyeksoránTataváramás-
félszázévalattkilencszerkerülttörökkézre.1594-benatörökökGyőrtiselfoglalták
és1598-igtartották.esztergom1595-től1605-igacsászáriakkezénvolt.komáromot
I.Ferdinándcsászáraz1540-esévekbenmegerősítette.avársikeresenellenálltatörö-
kök1555-ösés1594-esostrománakis.1663-banérsekújváriselesettéstörökkézen
volt1685-ig.

azörökösháborúkközepetteavidékegyrésze,különösenadunátóldélreesőterü-
letlakatlannávált.komárommegyejelentősrészehódoltterülettévált,csakadunaés
aCsásztaköztirészenemletttartósanhódoltterület,báratörökeztaterületetistöbb-
szörelfoglalta.ahódoltterületréginépességenagyrésztelpusztult,falvaksoraválttar-
tósanvagy ideiglenesen lakatlanná.a földesurak többszörpróbáltákújratelepítenia
helységeket,különbözőkiváltságokatadvaazújtelepeseknek.alakosságéleteállan-
dóveszélybenforgott,avidékhovatartozásamindigkétségesvolt,ésajobbágyraaz
adótatörökis,amagyariskivetette.ahódoltterületeklakosságánakakirályiadófelét
kellett fizetni.nemegyszerszerepelnekugyanazokahelységekmindamagyar,mind
törökadójegyzékben.18

atelepüléseknépességeésgazdálkodásaa18.században

atörökkiűzéseésarákóczi-szabadságharclezárulásaután,akorábbiévszázadokhoz
viszonyítva, megváltozott településhálózatot, részben megváltozott birtokviszonyokat
ésmegritkult népességet találunk vidékünkön. korábbi népes települések pusztává
válásaelsősorbanakomáromésérsekújvárközöttisávot,avág-dunamindkétpartját
érintette.Ittanyalát,Bálványszakállast,szovátot,keszegfalvátéskavátlehetkiemelni,
naszvadlakosságaszinténnagyonmegfogyatkozott.aháborúsdúlásokkövetkeztében
néhányfaluacsallóközirészeniseltűntésmásközségekhatárábaolvadt,pl.kistany
ésPusztaócsanemesócsahatárába.azesztergomiérsekségatörökkivonulásaután
ismegtartotta,illetvevisszakaptabirtokait,19 akomárommegyeicsallóközijobbágyfal-
vaknagyrészétazonbanazichycsaládszereztemeg,20 deszámosújbirtokosismeg-
jelentavidéken.Továbbraismegmaradttöbbfalucuriális,nemesjellege,ezekebből
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21. III.károlymagyarkirály1725-benmegerősítiGútamezővároskiváltságait.azkirályiado-
mánylevélmásolatamegtalálhatóamagyarországoslevéltárban:urbariaetconscriptio-
nes(urbáriumokésösszeírások;atovábbiakban:moluetC),jelzeteuetC224n25(c).

22. magyarországnépességeapragmaticasanctiokorában1720–1721.Magyar Statisztikai
Közlemények,Budapest,1896.dávidzoltán:az1715-20.éviösszeírás.InkovacsicsJózsef
(szerk.):A történeti statisztika forrásai. Budapest,1957,145–199.p.

23. kovacsicsJózsef(szerk.):A történeti statisztika forrásai. i.m.37-38.p.
24. edelényi-szabódénes: Komárom megye felekezeti és nemzetiségi viszonyai…,i.m.36.p.

ennekatelepítésnekazemlékeélénkenéltmégPestygyűjtésénekidejébenisaközség-
ben,pedigmásfélszázévteltelazóta.„Őslakosai tisztán magyarok és nemesek voltak kik
nagyobb részint midőn Gróf Zichi familiának adományoztatott, nem akarván az urbéri köte-
lezettségeket tellyesiteni az országba szét oszlottak, ekkor Grof Zichy familia tótokkal népe-
sítette be, kik jelenleg annyira elmagyarosodtak, hogy nem találtatik közöttök egy is ki tótul
beszélni tudna.”

aklok, szállások Gútán és környékén a 18–19. században 101

azokbólnagyrésztkimaradtakakoradóösszeírásaiból.azelpusztultközségeketpusz-
tának(praedium)nevezikebbenaz időben,a lakotthelységekfalvakvoltak,egyedül
Gútaszerepeltovábbraiskiváltságosmezővárosként.21

anépességszámáról,gazdálkodásárólatörökkivonulásautánelőszöraz1715-ben
készült,majd1720-banmegismételtországosösszeírásadnémitámpontot.22 ennélaz
összeírásnálisfigyelembekellvenni,hogyajobbágyságnakérdekevolt,hogyazállam
részéreminélkevesebbadótfizessen,hogyeltitkoljaavalóságosadatokat.azadóösz-
szeírásokidejéresokjobbágyelhagytaaházát,elmenekült,sokszoregy-egyadóössze-
írásbanegészközségeketlakatlannaktüntettekfel.23

komárommegyébenekkorháromjáráslétezett:aszigeti(akésőbbiCsallóközi),az
Újvári(akésőbbiudvardi),valamintadunátóldélreaGyőri.1715-benaszigetijárás-
bantelepüléseinkközül7községetírtakössze,továbbáazÚjvárijárásbólmartostés
naszvadot.apácaszakállason17,várbogyán4,ekecsen19,Gútán78,martoson16,
megyercsen15,nagytanyon15,naszvadon36,Túriszakállason7adófizetőháztartást
írtakössze.1720-bantovábbikomárommegyeinemesközségeketismegemlítenek,
demivel nem fizetnek adót, innen nincsenek számszerű adatok; ezek ekel, lak és
nemesócsa.mindkétösszeírásbólhiányzikkeszegfalva,amelycsakakésőbbiévtize-
dekben települt újra. a háztartások száma a következőképen alakult 1720-ban:
apácaszakállas17,várbogya5,ekecs24,Gúta71,martos16,megyercs15,nagytany
16, naszvad 28, Túriszakállas 7. a legnagyobb eltérés a vizsgált falvaink közül
alsószelintapasztalható,ahol1715-ben27jobbágyottaláltak,1720-banmár46volta
számuk, bizonyára betelepülés folytán emelkedett ilyen nagy arányban a számuk.
negyedenisjelentekmegújjobbágyokakétösszeírásközött,mivel42-ről50-reemel-
kedettaháztartásokszáma.

a jobbágyok és zsellérek neve 1715-ben mind magyar volt, 1720-ban azonban
ekecsen3,martoson2,alsószelin5ésnegyeden9szlávosanhangzónevűszemélyt
találtak, jelezve, hogy az új telepesek nagyrészt az északi, szlovákok lakta vidékről
érkeztek.ekecsenajobbágytelkekensoknemestelepedettle,1720-ban8nemesttün-
tettekfel,a földesúrralazonbannemtudtakmegegyeznia terhekviselésében,ezért
elköltöztek.azichyekahelyükrekatolikusokat,elsősorbanszlovákokattelepítettek.24

azösszeírásokután,a18.századelsőfelébennaszvadraisérkeztekszlováktelepes-
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25. edelényi-szabódénes:Komárom megye felekezeti és nemzetiségi viszonyai…, i.m.47.p.
Pestygyűjtésébenismegemlékeznekerrőlanaszvadielöljárók.„A török háború után népe-
sítetett a felső magyar országi tót vidékről, amit sok lakosok nevei bizonyítanak.”

26. edelényi-szabódénes:uo.24.p.
27. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása.kiadjaamagyarbéke-

küldöttség.lexiconlocorumregnihungariaepopulosorumanno1773officioseconfectum.
Budapest,1920.

28. lásdmol uetC 45 n28, összeírást 1597-ből, amely szerint Bálványszakállas lakossága
vízvárramenekült,azanyalaiakpedigérsekújvárbafutottakatörökháborúalatt.

29. Az 1715. évi összeírás.dvd-rom.kiadtaazarcanumadatbáziskft,2004.
30. „Az első lakosok, vagyis cselédek a szomszéd helységekből származtak, de most már vég-

képp megtelepedtek.” (keszegfalva,Pesty)akeszegfalvaiplébánia1763-banjönlétre.
31. moluetC43n5.

102 angyal Béla

ek.1828-banacsaládfőkharmadrészeviseltszlávhangzásúnevet.25 érkeztekszlovák
telepesekmégekelreisaholaTótutcahelynévőrizteemléküket.26 aletelepedettszlo-
vákokazonbangyorsanelmagyarosodtak,az1773.évihelységnévtármindenközsé-
günketmagyarnyelvűnektűntetiföl,csupánekecsetjelölimagyar–szlováknyelvűnek.27

amagyar lakosság a legtöbb településen folytonosnak tekinthető, átélte a török
háborúsidőszakokat,haelhagytarövidebb-hosszabbidőrelakóhelyét,nagyrésztvisz-
szatért.amagyarfalvaklakosságaközöttbizonyoshullámzásvoltaháborúsidőkben,
amelyrőlírásosforrások28 ésacsaládnevektanúskodnak.amegmaradtmagyarlakos-
ságmellételepedtekkisebb-nagyobbszámbanazújtelepeseka18.századelsőfelé-
ben.Gútánaz1715-ösösszeírásbanelőször jelennekmegnagyobbszámbanidegen
településrőlvalószármazásrautalócsaládnevek:néveri,kürti,libárdi,Csábi,kocsi.29

a18.századmásodik felérekeszegfalva is fokozatosanbetelepült,ésahagyomány
szerintakörnyékmagyarfalvaibóljöttekalakosok.30

1725augusztusábanesterházyImre(1663–1745)kerültazérsekiszékbe,sebből
azalakalomból1725.november21-énkeltakamaraáltalkészített többmint1200
oldalas latinnyelvűösszeírás31 a javakátadásaalkalmából.Haösszevetjükahárom
érsekiközség(Gúta,martosésnaszvad)kamaraifelmérésbenkimutatottszámaitaz
országosösszeírásbanfelvettadatokkal,jelentőskülönbségekfigyelhetőkmeg.Gútán
155jobbágyotés97házaszsellérttaláltakakamaraemberei.naszvadon86jobbágy,
3házasés18házatlanzsellérszerepelatáblázatokban.martoson31 jobbágyés1
házatlanzsellérlakott.martosesetébenéppenaduplájaaz5évvelkorábbanfelvett
családfőkszámánál,Gútaesetébenmégamagasabbszámotmutató1715-ösadatnak
istöbbmintháromszorosa,naszvadonisháromszorosáranőtta lakosság.ezutóbbi
esetébenekkormárfeltűnnekaszlávhangzásúnevekis,bizonyáramártelepítéstör-
téntazelmúltévekben.Gútánisújnevekjelennekmeg,ezekazonbanmindmagyar
hangzásúak,némelyikaszármazásra,falurautalésmaisgyakorinévGútán,minta
madari, Bucsai, letkesi. ez utóbbiból torzult a ma is elterjedt leczkési családnév.
Továbbá ekkor tűnnek fel először olyan ma is gyakori családnevek, mint az anda,
angyal,kele,Forró,Telekesstb.

azesztergomiérsekgondotfordítottarra,hogyabirtokaitgazdaságosankihasznál-
ja,ésazelsőkközöttmagyarországonfelistérképeztetteazokat.amunkához1730-tól
akoregyiklegjobbtérképészét,kovácsJánost,vagyahogyantöbblatinnyelvűtérké-
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aklok, szállások Gútán és környékén a 18–19. században 103

pénmagátnevezi,JohannesFabriciustalkalmazta.32 kovácstöbbnagyszerű,sokrész-
lettel, helynévvel ellátott térképet készített a gútai uradalomról is.33 sőt elkészítette
magyarnyelvenúttörőmunkájátazérsekibirtokokleírásáról,akorabelileíróstatiszti-
kamódszerével.kovácsmagaisvégigjárta34 ésértőszemmelmértefelazegyesfalvak,
pusztákjellegzetességeit,gazdaságiállapotát.

Gútával kapcsolatban megemlékezik a határ alacsony, szántóföldi művelésre
kevéssé alkalmas fekvéséről, amiért a lakossága „…kinszerittetik Bálvány-Szakállosi
Pusztán lévő Szántó földekre szorulnyi… Ezen Helségnek lakosi a kik vagyonossabbak
marhákkal való kereskedéssel, a kik penig aláb valók halászattal szokták életeket fol-
tattnyi”.35

martosesetébenisahatárlaposvoltárólszól:„Ezen okbul a lakosok szántásokat
Halászottal és Rákászottal szokták helre hozni.” naszvadrólaztírja:„határja hasonló
Martosi”-hoz.„Lakosi Magyarságbul és Tótságbul vegyelitett, kik nagyobb részint halá-
szottal táplállyák magokat.”36

érzékletesleírásábóliskitűnik,amitmáslevéltáriforrásokisalátámasztanak,hogy
a18.századelejénakörnyezőpusztákat,Csörgőt,anyalát,Bálványszakállastésógútát
isagútaiakbérelték,adombosabb,árvízmentes részeit szántóföldnekhasználták.a
pusztáktöbbirészelegelőésrétvolt,ekkormégnemjönneklétreazérsekségimajor-
ságok.arétekegyrészétajobbágyokrobotbankaszálják,aszénátazuraságelszállít-
tatjamásuradalmakba.apraediumokkaszálóinaknagyrészétárverésseladtabérbeaz
uradalom minden évben. a legelőket is bérbeadással hasznosították, a kaszálókat
augusztus20.utánátengedtékaszarvasmarháklegeltetéséreegészenatélbeálltáig.37

1767 és 1774 között került sor a mária Terézia-féle úrbérrendezésre, amelynek
célja a jobbágyság és a földesurak viszonyának egységes rendezése és részletekbe
menőszabályozásavolt,mivelazegyesuradalmakbanajobbágykötelességeknagyon
eltérőekvoltak.ekkorramárnagyrésztbefejeződtekterületünkönatelepítések.akuri-
álisközségekkimaradtakazúrbérrendezésből,avizsgáltközségekközülezekakövet-
kezők: ekel, nemesbogya, nemeslak és nemesócsa. Ismeretlen okból hiányzik
Turiszakállas,valamintkeszegfalva.38

Gútánazúrbérrendezéssoránatelkesjobbágyokszáma224,aházaszselléreké
93ésaházatlanzselléreké65volt.atelekátlag(amelyetúgyszámítanakki,hogyaz
egésztelek-számot osztják a telkes jobbágyok számával) 0,48 volt, ami az országos
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32. dávid zoltán–T. Polónyi nóra: Az első magyar nyelvű leíró statisztika. Budapest, 1980.;
kovácsJános:Az esztergomi érsekséget illető jószágoknak Geographico Topografica desc-
ripciója 1736–1739.Budapest,1980,8–9.p.

33. esztergomiPrímásilevéltárTérképtár(atovábbiakbanePl)T088ésT089.
34. erről a személyes tapasztalatról tanúskodik, mikor Bálványszakállasról azt írta: „1733.

Esztendőben, Mind-Szent Havában, igen félre lévő Tsádék között egy Vén-Asszony találta-
tott, a kit… Guttára bé vitettem, kinek-is akkor béli Puskás Plebanus Uram gondgyát visel-
te…”.dávidzoltán–T.Polónyinóra: Az első magyar nyelvű leíró statisztika. i.m.41.p.

35. uo.40–41.p.
36. uo.48-49.és52.p.
37. moluetC224n25(c)
38. keszegfalvaaz1773-ashelységnévtárbansemszerepel,holottekkormárújratelepültés

plébániájaisvolt.



átlagnakfelelmeg,amelyféltelekkörülvolt.naszvadon142jobbágyot,11házaszsel-
lértés19házatlanzsellért írtakössze.atelekátlag0,80.martoson78volta jobbá-
gyok,2aházasés2aházatlanzsellérekszáma,atelekátlagviszonylagalacsony:0,29.

a csallóközi jobbágyfalvak adatai a következők: apácaszakállas 15 jobbágy, 12
házas zsellér, telekátlag0,72.várbogyát3 jobbágy lakta csupán, a telekátlag0,83.
ekecsen56 telkes jobbágyot,18házaszsellértés3házatlanzsellért írtakössze,a
telekátlagnagyonmagas:1,47.megyercs14jobbággyal,18házasés2házatlanzsel-
lérrelszerepel0,79-estelekátlaggal.nagytanykerültmégrendezésalá,26jobbágyés
1házatlanzsellérlakta,atelekátlagittismagas,0,95.39

azúrbériösszeírásalsószeliben118jobbágytelket,61házaszsellértelketés40ide-
genházakbanlakózsellércsaládottüntetfel.ezek„örökösjobbágyok”voltak,tehátrög-
hözésföldesurukhozvoltakkötve,aszabadköltözésgyakorlásanélkül.ajobbágytel-
kekkiterjedéseakövetkezővolt:14negyedtelek,69nyolcadtelekés36tizenhatodte-
lek.40 negyeden95negyedtelkesjobbágy,111zsellérés25házatlanzsellérlakott.a
községföldesurának1300forintotfizetett.apénzenkívül40szapukukoricátadtak,
valamintkáposztát,hagymát,tormátésmászöldségetiskötelesekvoltakadniszük-
ségszerint,ugyanúgyhalatisanyitraipüspökasztalára.41

Havégigtekintünkazúrbérrendezésselbezárólagkészült18. századiösszeíráso-
kon,szembetűnőalakossággyarapodása,eztegyértelműenjelziajobbágyészsellér
családfőkszámánakemelkedése.ezekazösszeírásokazonbannemfogtákátazegész
lakosságot, mivel különböző rétegek maradtak ki az egyes összeírásokból, a teljes
népességszámátcsakbecsülnilehet.azelsőösszeírás,amelyalakosságmindenréte-
gére kiterjedt, az a II. József császár idejében 1784–1787 között végrehajtott nép-
számlálás. ez általános népszámlálás volt, legfőbb célja az újoncállítás, emellett az
adókivetésjobbmegszervezése.átfogtaateljesnépességet,módéslehetőségnyílott
minden településnépességiésszociális viszonyainakmegismerésére.42 a területünk
községeinekéspusztáinakadataita1.táblázatbanfoglaltamössze.43
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39. FelhőIbolya(szerk):Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon…, i.m.136.p.azúrbér-
rendezésadataitidézve,aholnemjelezemkülön,ebbőlamunkábólvettem.

40. uo.24.p.
41. novákveronika:a17.századtólazI.világháborúvégéig.InIzsáklajos(szerk):Negyed tör-

ténete.negyed,2011.33–46.p.
42. kovacsics József: Bevezetés a történeti statisztika forrásainak tanulmányozásába. In uő

(szerk.):A történeti statisztika forrásai.Budapest,1957,21–22.p.
43. a II. József korában végzett népszámlálás komárom megyei adatait elsőként Thirring

Gusztávdolgoztafelésadtaki.ThirringGusztáv:komáromvárosésvármegyenépessége
II.Józsefkorában.Magyar Statisztikai Szemle,1940,378–383.p.azegészországadatait
feldolgozókötet1960-ban jelentmeg,amelybőlazonbanhiányzottnéhányszabadkirályi
városésmegye,többekközöttPozsonymegyeanyaga.dányidezső-dávidzoltán: Az első
magyarországi népszámlálás (1784–1787).Budapest,1960.akutatóknaksikerültahiány-
zóanyagokatalevéltárakbanmegtalálni,és1975-benmegjelentapótlásazelőzőkötethez.
Pótlás az első magyarországi népszámláláshoz 1786–87.Budapest,1975.Pozsonymegye
esetébenkétközségsorosösszesítésiselőkerült1786-bólés1787-ből.mivelakomárom
megyetelepüléseitfeldolgozóközlésekadatai1784/85-bőlszármaznak,aPozsonymegyé-
betartozóalsószeliesetébenazehhezazidőponthozközelebbálló,1786-osadatokatfog-
laltambeleatáblázatba.
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1. táblázat. aII.Józsefcsászáridejében(1784–1786)végrehajtottnépszámlálásadatai

az állattartás helye és szerepe a vidék gazdálkodásában a 18–19.
században

vidékünklegfőbbkivitelicikkeaszénavolt,ésazállattenyésztésjelentettealakosság
létalapjáta18.ésa19.században.azegyesközségekhatáránakművelésiágaksze-
rintimegoszlásáról1865-bőlvannakelőszörazországegészterületétfelölelőpontos
adataink.44 Figyelembekellazonbanvenni,hogyekkormárelkezdődöttazagyökeres
változásahatárhasználatban,amelyetazegyévszázaddalkorábbanelkezdettvízsza-
bályozások,ármentesítésekeredményeztek.azországoskimutatásalapjánközsége-
inkbenarétekéslegelőkösszterületeahatárukterületénektöbbmintfeléttettékki.a
legmagasabbaránykeszegfalvánvolt,aholatermészetesfüvesterületekahatár74,5
százalékátfoglaltákel.Hetvenszázalékfelettvoltmégnegyedenésmegyercsen.

a19. századmásodik felébennagy lendülettel folytakazármentesítésimunkák,
különösen az 1876-ban megalapított alsó-Csallóközi és Csilizközi ármentesítő és
BelvízlevezetőTársulatmegalakulásautánegyrenagyobbterületekkerültekszántóföl-
di művelés alá,45 a rétek és a legelők területe egyre zsugorodott. a harminc évvel
később,1895-benvégrehajtottországosmezőgazdaságiösszeírásmáramegváltozott

Házak Családok Népesség A férfiak között volt 
Községek és puszták neve 

száma 
Férfi N  

nemes
mester- 
ember paraszt zsellér

Alsószeli 164 221 1125 562 563 28 1 103 112
Apácaszakállas 87 112 657 341 316 185 5 18 48
Ekecs és Aszód p. 101 143 753 382 371 32 8 62 92
Ekel és Nagy Lögör p. 78 145 661 330 331 133 4 2 95
Gúta és Bálványszakállas p. 449 690 3455 1732 1723 32 20 338 421
Keszegfalva 32 84 381 187 194 6 0 0 83
Lak 42 59 324 169 155 99 1 5 27
Martos 94 114 630 319 311 8 0 84 32
Megyercs és Fölaranyos p. 79 108 502 260 242 94 1 19 49
Naszvad 227 308 1525 767 758 23 5 151 147
Negyed 371 927 2584 1295 1289 48 7 243 213
Nemes és Várbogya 50 77 371 185 186 92 1 7 34
Nemesócsa és Kis Lögör p. 104 168 748 387 361 193 2 4 90
Tany és Márkháza p. 50 61 319 158 161 33 2 28 27
Turiszakállas 32 40 243 128 115 79 1 0 20
Vízvár p. és Kava p. 8 4 20 8 12 2 0 0 5
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44. Magyarország művelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme.Budán,1865.
45. Bálint István: Az Alsó-csallóközi és Csilizközi Ármentesítő és Belvizlevezető Társulat

1876–1926.komárom,1926.
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viszonyokróladottképet.mindösszekéthelységben,keszegfalván(58,3%)ésGútán
(52,1%) foglaltákel a füves területekahatárnak többmint a felét.magas voltmég
rétekésalegelőkarányanegyeden47,3%,atöbbiközséghatárábanarányukcsupán
20-30százalékkörülvolt.46

a már említett 1725-ös kamarai összeíráskor47 a három érseki település, Gúta,
naszvadésmartosjobbágyainakkezénlévőállatokatnagyonrészletesenösszeírták,
különtüntettékfelanövendékeket,ésmegkülönböztettékazigavonóéshízóökröket.
mindháromfalubanazegész-ésfélhelyesgazdákáltalában4-6ökröttartottakigavo-
násra,szántásra.alegtöbbéslegváltozatosabbagútaiakállományavolt,ittsoklovat
ésnövendéketistartottak,valamintcsakittírtakösszetöbbgazdánálökröket,ame-
lyekethizlalásratartottak.Gútánazegyiklegmódosabbgazdának,szabóIstvánnaka
gazdaságaakövetkezőkbőlállt:22,5mérőszántóföld,40kaszásrét.azállatállomá-
nya:8ökör,10ló,11tehén,19növendékszarvasmarha,22ökörhizlalásra,15disz-
nó és 5 kaptár méh. a zsellérek állatállománya sokkal szerényebb volt, igavonásra
inkábblovakattartottak,tehenetatejeésszaporulatavégett.Ököraligvoltakezükön.

ahasználtjobbágytelkeknagyságában,agazdaságokbantalálhatóállatokmennyi-
ségébenéstartásánakmódjábanismegnyilvánuló,egyremélyülőtársadalmikülönb-
ségekfeszültségeketszültekazegyestelepüléseklakosságánbelül.agútaiszegények
a vármegyéhez írnak egy panaszlevelet 1787-ben, amelyben kérik, hogy rendezzék
fuvarszolgálataikat.ebbenrámutatnakatelkesjobbágyokésazsellérekközöttiállat-
tartáskülönbségéből fakadóproblémákra,sérelmeikre.Panaszkodnak,hogy„a lóval
való Szolgálat, Nagyon terhes nálunk, nem pediglen az Ökörrel való Szolgálat,
Számtalanszor meg tőrtint dolog az Nálunk hogy akinek Ket lovacskája vagyon Számat
nem tudgya hanyszor kelletik elől állani, de ellenben az Őkőr tartó Gaszdának pedig
Esztendőben haromszor vagy leg alabb Negyszer ha kellennik utnak indulni… helse-
günkben be vett dolog az is hogy nem tekintven Szolgálatnak rendit s modgyát, hanem
csak, akar minémű uttyábul vissza terittik a midőn élete táplállására valott fordíttani
igyekesznek is a Szeginy ember… Sokan vannak ollyan gaszdak is hogy mind lovat
mind pediglen őkrőt tartani modgyuk vagyon, meg is a midőn az polgár lovat ell paran-
csolván tehát azon mentseggel ell tamasztyák magoktúl a Szolgalatott hogy ők ökörrel
Szolgalnak, az Lovaikat pediglen az Menesen hevertetik és hiszlallak, illy formán tehát
egy Nimellyek közüllünk tudni illik akik[ne]k modjuk nincsen az őkőr tartásban, hanem
csak loval szolgaltak, eleteket fordittani Sulos terhire valik ez rendetlen Szolgalat…”48

alevélbőliskitűnik,ebbenazidőbenazökörtartásegyértelművoltamódossággal.
avagyonosabbaklovakatistartottaknagymennyiségben,csakők„hevertették”lovai-
kat.Heverő lovaknak azolyanokatnevezték,amiketbesemfogtaksoha,csakcsikóz-
tak. Fél edit 1942/43 telén Gútán végzett kutatásai szerint a 19.második felében
olyannagygazdaisakadt,akinekegyszerre52csikójavolt.ebbenazesetbenazállat
szaporulata,nempedigigaerejejelentetteahasznot,afölhizlalt,megerősödöttcsikó-
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46. A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája I. Budapest,1897. (a további-
akban:mezőgazdaságistatisztika1895.)

47. moluetC43n5
48. ePlGutaiuradalomIratai(atovábbiakban:GuI),vegyesiratok.



kat adták el. az egészhelyes gazdának 40-50 darabmarhája, 10-12 lova is volt. a
középgazdának25-30,demégaszolgánakisvolt4-5marhája.49 ezlegutóbbiadatot
igazolni látszikaz,hogy1811-benmikora város vezetőségemeghatároztaa „Béres
szolgák” évi bérét, készpénzen és ruhán kívül a juttatások között „Négy marha
Teleltetés” isszerepel.50

alegeltetésnekavidékállattartásábankülönösjelentőségevolta18.és19.szá-
zadban.azállatoknagyrészetavasztólegészenatélbeálltáigalegelőntartózkodott.
azállatoktélitakarmányozásárakevésgondotfordítottak.atélenlegyengültállatokat
azutántavasszal-nyáronalegelőnjavítottákföl.„Agyonhízott a marha, kovásszá hízott
a jó legelőn.”51 aszántóföldekugarolásáról,akaszálásidejéről,alegeltetésrendjérőla
város vezetősége döntött, évente többször hoztak határozatokat az időjárás és az
ismétlődő áradások alapján. Tavasz közeledtével, amint kisarjadt a fű, kihajtották a
télen leromlott állatokat. Ilyenkor megtilalmazták a baromélőket (legelőket), hogy a
későbbiekben jó legelőjük legyen a csordáknak. a réteken és az ezek közötti árvíz-
mentesszintekenfekvő„rétföldi vetésekre” vertékazállatokat.szentGyörgy-naptáján
megtilalmaztáka réteket,ésa legelőkremegazugarföldekrehajtottákacsordákat.
kaszálásutánasarjútmegtilalmazták,csupánnéhánykijelölthelyenengedtékföla
csordákatasarjúra.agabonabetakarításautánazegészhatárbanszabadonjárhattak
acsordák.acsordákszétveréséreszentmárton-naptájánkerültsor.

a19.századmásodikfelébenazonbanaföldművelésbenésazállattartásbanisgyö-
keresváltozásokindultakmeg.arétekéslegelőkfeltörésévelazállatoktakarmányozá-
sábanegyrenagyobbszerepetkaptakaszántóföldinövénytermesztésmelléktermékei,a
szalma,atörek,akukoricakóró,valamintavetetttakarmányok.megjelentagazdáknális
anyugatifajta,svájcer szarvasmarha,amelygyorsabbanhízott,többtejetadott,azonban
istállózótartást,jobbtakarmánytigényelt.azállattartásegyrebelterjesebbévált.afajta-
váltásmindentelepülésenmásütembenzajlott,nagybanfüggöttarétek,legelőkkiterje-
désétőlazadotthatárban.aholelegendővoltalegelő,nagyterületekmaradtakkívüla
szántófölditermelésen,ezafolyamatbizonyosfáziskésésselzajlottle.

azállattartásbelterjességérőlésafajtaváltásrólaz1895-ben52 és1911-ben53 vég-
rehajtottállatszámlálásokadnakképet.azállatokszámáról1895-benkészültstatisz-
tikaikimutatásszerint2686szarvasmarha,1625ló,726sertés,11685baromfiés
199méhcsaládvoltGútán.amezőgazdaságistatisztikaszerinta2686szarvasmar-
hából2600(97%)voltmagyarvagyerdélyifajta.54 amagyarfajtaarányaazállományon
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49. Fegy.
50. aGútaivárosiHivatalbanőrizneköt tanácsi jegyzőkönyveta19. századelső feléből (az

1811-es,az1828/29-es,az1829/30-as,az1841/42-esésaz1844/45-ösesztendőkről),
amelyekből tanulmányozhattamazakkorivárosvezetésgazdaságszervezőtevékenységét,
ígyalegeltetésselkapcsolatosdöntéseitis.munkámbanazalábbiakbanelsősorbanezek-
bőlszerzettadatokalapjánvázolomalegeltetésrendjét.(atovábbiakbanGvH1811tjkv,és
akonkrétbejegyzésszámátsz.b.jelölöm.)GvH1811.tjkv.595.sz.b.

51. Fegy.
52. mezőgazdaságistatisztika1895.
53. A magyar szent korona országainak állatszáma az 1911-ik évi február hó 28-iki állapot sze-

rint.Budapest,1913.
54. mezőgazdaságistatisztika1895,156.p.



belülmagasvoltmégnemesócsán(87,6%),alsószeliben(84,2%),negyeden(77,0%),
keszegfalván(75,4%)ésBogyán(50,2%).atöbbiközségben30és50százalékközött
volt,deittazadatokattorzíthatjaaközségekhatárábanműködőmajorságigazdasá-
gokbantartottnyugatifajtákmagasabbaránya.

1911-benGútánvoltamagyar fajtaarányaa legmagasabb(37,8%)akörnyéken,
rajtakívülmégkétközségben,nemesócsánésnegyedenhaladtamegahúszszáza-
lékot.megfigyelhető,hogyanagyhatárú,mocsarasabb,többlegelővelrendelkezőköz-
ségekben lassúbb volt amagyar fajta nyugatira cserélése.Gútán különösen ragasz-
kodtakahagyományosfajtáhozésazextenzívtartásmódhoz.

Teleltetés,aklok,szállások

azállatokteleltetésérea18–19.századbantöbbnyireahatárbanépítettkezdetleges
épületekszolgáltak,a levéltáridokumentumokbanakloknak, féhajoknak, istállóknak
nevezik ezeket. az akol szláv eredetű szó, és egyes értelmezések szerint eredetileg
bekerítetthelyet,tábortjelentett.arégimagyarnyelvbenrendszerintnégyszögalapraj-
zúkerítettterület,aszarvasmarhák,lovakegykoritéliépítménye.„azakolazextenzív
állattenyésztés legszélesebb körben elterjedt, ugyanakkor legfejlettebb építménye.
alaptípusaakorlátfákkal, sövénnyel,deszkával vagymégszilárdabb falazattalkörül-
zárt,rendszerintnégyszögalaprajzúterület,amelynekegyikvégében,degyakrankét-
háromoldalánisfedelesszín,fészeráll.”55

Féleditkutatásaialapjánrégenahatárbancsak istállókvoltak,amelyeknekfonott
falavolt,sárralbetapasztva,nádvoltatetejeésapadlásais.ezekbenazistállókbancsak
acselédféleembereklaktak.azállatakóban telelt.voltkollát vagyakókerítís azistálló
mellett15-20darabmarhaszámára.azakóközepénkerekjászolvolt.amagányosbére-
sek kint az akloknál egész télen tejen és szalonnánéltek. esténként a közelben lévő
akloklakóiösszejöttekolyanhelyen,ahollakásisvolt,ottdudáltak,mulatoztak,disku-
ráltak.atejetkiforraltan,kinyersenitta.akikavároshozközel,pl.„Őrtínybe tanyáztak”,
napontabehoztákatejet.a19.századvégénkezdtekazistállóvégéhezkislakóházakat
csinálni,amelybennyáronagazdaiskinnvolt,télrepedigkiküldtebeleacselédet.56

szabóIstvánadatközlőmszerint,aki1893-banszületett,azaklokagyűrekën épül-
tek.sövényfalú,nádtetejű istállók voltak itt, amelyeknekadéli oldalukhiányzott. ez
előttvoltakollát,aholazállatokvoltak.azistállóhátsó,zártoldalaészakfelénézett.
akorlátonbelülvoltavályú,ahovaakorlátonkívülásottkútbólmertékavizetazálla-
toknak.az istállóközelébenvoltegyszobábóléshideg, szabadkéményeskonyhából
állóház,aholabírës lakottacsaládjával.abéresfizetségefejébenállatokattarthatott
azakolnálagazdáéivalegyütt.agazdanéhameglátogattaa lakóját, ilyenkorhozott
élelmet,tisztaruhát,megamireszükségevoltakintlakónak.akorlátbanegészévben
összegyűlttrágyátősszelhordtákkiaföldekre.57
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55. szabadfalvi József: az akol típusai és funkciója. In Népi kultúra – népi társadalom IV.
debrecen,1970,39–80.p.72.p.

56. Fegy.
57. vö.szabadfalvyJózsef:Az akol típusai és funkciója.i.m.



a19–20.századfordulójatájánmárelőfordult,hogynemabéres,hanemegycsa-
ládtagvagyszegényebbrokonlakottaházban,akiazállatokatgondozta,sőtelőfordult,
hogyagazdafiamegnősülvén,magaköltözöttkiafeleségévelideésittalakítottaki
saját gazdaságát. ezzel azonban a tanyarendszer kialakulásának kérdésköréhez
értünk,amelymártúlmutatennekamunkámnakakeretein.

abeltelkekentalálhatóistállókbancsakakocsislovakésakisborjúkszámáravolt
hely.azudvaron lóakót vagymarhaakót emeltek.ezegykerektérségvolt,sövényből
fontkerítésselkerítve,amelyeknekmagasságaa2métert iselérte.Tetejenemvolt.
közepénvoltegykerekjászol,abbahánytákatakarmányt.sokszortelenteúgybehord-
taahóazegészakót,hogyamarhánakaleheleteolvasztottakiahavat,onnanvették
észrehol vanamarha.58 ennekakezdetlegesnek tűnő teleltetésnekazokátnema
hanyagságban,elmaradottságbankellkeresnünk,hanemaztacéltisszolgálta,hogy
edzett,erős,hosszúutakat,nélkülözést,úsztatástisjólbíróállatokatneveljenek.

szentmárton-naptáján,novemberközepén,delegkésőbbnovembervégénelérkezett
acsordákszétverésénekazideje,majdazutánkövetkezettazállatokatpróbáratevőtéli
időszak. a nagyszámú állat téli elhelyezésére a települések szűk belterülete nem volt
alkalmas,ésatanácsistiltottaaszénafölhalmozásátabeltelkekenatűzveszélymiatt.
Gútahatáránakanagyobbrészeakis-dunabalpartjánterülel,mígatelepülésacsalló-
közijobbparton.afolyón,sőtfolyókonkeresztülvalógazdálkodásésahatárnagykiter-
jedésemegkívántaegyfolyóntúliszállásrendszerkialakulását,amelyelsősorbanazállat-
teleltetésreszolgált,deazév többiszakábanagazda időszakoskint tartózkodásának
színhelye,agazdaságieszközökésmezőgazdaságiterményektárolóhelyeisvolt.Hidak
nemvoltakafolyókon,áradásokalkalmávalakompokhelyettcsakegynagyobbréladik-
nak nevezettladikközlekedettapartokközött,amelyennagyobbterhetnemlehetettszál-
lítani.anehézátkelésszerepétatanyáklétrejöttébenFéleditgyűjtéseisigazolja.59

a szállásoknak ez a településtől távolabb, folyókon túl elhelyezkedő típusa nem
sajátosangútaijelenség,hiszenaszomszédosnegyedhasonló,folyóntúligazdasági
telephelyeirőlHoferTamásadotthírt.60 keszegfalvahasonlóanavág-dunaáltalketté-
osztotthatárralrendelkezett.acsallóközitelepülések–lak,Bogya,nemesócsa,ekel
–belterületétmocsaras,nehezenjárható,áradáskortengerréválóterületekválasztot-
tákeladudvágésaCsásztapartján fekvődombosabbkaszálóitól, szántóföldjeitől.
naszvad település anyitra bal partján fekszik, határának jelentős rész a folyó jobb
partjánelnyúlikegészenavág-dunáig.61

azaklokmegjelenéséreakörnyékünkönazelsőlevéltáriadatot1722-bőltaláltam.
négy komáromi lakos elismervényt adott arról, hogy „az Bálvány Szakállosi pusztán
lévő négy aklainktúl, és Télen ott teleltetett marhainktul (minden akolra három forinto-
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58. Fegy.
59. „A tanyákat kiváltképp addig építették, amíg híd nem volt, ami a Vágon átvisz és a község

lakóit összekösse határuk java részével.” Fegy.
60. vöHofer Tamás:A magyar kertes települések elterjedésének és típusainak kérdéséhez.

i.m.35–40.p.
61. alakótelepüléstőleltávolodottszálláskertekre,aközségetaszálláskertjeicsoportjától,vize-

nyős legelőkkel, mocsarakkal elválasztó határokra Bárth János számos példát említ
kalocsa vidékéről. Bárth János: a szállás fogalma és típusai kalocsa környékén.
Ethnographia,1975,235–275.p.



kat értvén) füzettünk Nemzetes Lábady Ádám Tiszttartó… kezihez in toto Tizenkét forin-
tokat…”62 Többadatismaradtfennarról,hogymészárosok,kereskedőklegelőketbérel-
nek,kaszálótvásárolnakazérsekségpusztáinvagyGútahatárában,úgytűnik,egye-
sekteleltetéscéljábólideiglenesenaklokatistartottakfenn.

annakellenére,hogyaforrásoka18.századelejénnememlítenekgútaiakkezén
lévőaklokat,ezeklétrejötteszinteelengedhetetlenvolt,hiszenekkormárkialakultegy
módos,piacratermelő,nagyállattartórétegavárosban.anagykiterjedésűbelsőhatár
természetföldrajziadottságaiismegköveteltékalakóterülettőltávoliüzemhelyektele-
pítését. az 1768-as úrbérrendezés során elkészült a „Guttai Szállások[na]k vagyis
Aklok[na]k kitett Specificatioja…”63 egykiterjedtszállásrendszerttaláltakazösszeírók.
az „Ertény Aklok”-nál 30 akolból álló csoportot írtak össze, egy akolnak3, négynek
pedig2tulajdonosaisvolt.azazonoscsaládnevekalapjántestvérek,rokonoklehettek.
amásikcsoport,a„Nagy Szigeti Aklok” szintén30akolbólállt, itthétesetbenvolt2
tulajdonos.mégkétakolbólállócsoport,a„Rácz Aklok” kerültajegyzékbe.

az összeírás egyértelműenkorábbi előzményekreutal, az aklokmagas száma, a
testvérekáltalvalóközösbirtoklásszétöröklésre,talánévtizedekkelkorábbiakolalapí-
tásra vezethető vissza. az aklokat a gútai határ első részletes feltérképezésekor,
1833–1835-ben64 ésazelsőkataszterifelméréskor65 isabeltelekkéntszámítottákföl.
aszomszédosnegyedenazakolkerteketaz1872-iúrbérirendezéséstagosítássorán
akisbelsőtelekheztartozópótlásnakminősítették.66

a határban azonban nem csak aklok, istállók voltak, házra is van levéltári adat.
Továbbáarraisvanpélda,hogyegygazdánaktöbbakla,istállójaislehetett.egy1776-
ban felvett hagyatéki leltárban a következő szerepel: „Gútai Hatarban vagyon 1.
nagyobb Istáló mely az Házon kévül, mellyet Borka Mihály épétetett [Borkamihálygútai
bírórokonságbanálltazelhunyttal–a.B.]bőtsűltetett 70 f… 1. mas kisebb Istaló akol-
lal edgyűt 8 f.” adatokhiányábannemlehetmegállapítani,hogyazakloknálmennyire
voltelterjedvealakóházaképítése,csupánregisztrálnitudomajelenséget,mára18.
századmásodikfelében.

a terület első részletes térképi ábrázolásának tekinthetők az 1780–1784-ben
készültelsőkatonaiföldméréstérképlapjai,melyeklehetőségetnyújtanakatelepülé-
sekutcahálózatának,szerkezetének,akörnyékszálláskertjeinektanulmányozására.67
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62. ePlGuI,Gútaperbenfelhasználteredetiiratok.
63. ePlarchivumJuridico-oeconomicum,e/65.
64. ePlT089.
65. országosszéchenyikönyvtárTérképtár.1555/1/1–2
66. HoferTamás:A magyar kertes települések elterjedésének és típusainak kérdéséhez.i.m.

338.p.
67. aII.Józsefkorabelikatonaifelmérést,valamintamásodikésharmadikfelmérést,továbbá

aharmadikkatonaifelmérésbőllevezetett1:75000térképet,valamintamásodikvilághá-
ború alatt készült magyar katonai térképet merevlemezen együttesen megjelentette a
budapestiarcanumadatbáziskft.ezentanulmányozhattama jobbáraszínestérképlapo-
kat,amelyekenjólmegfigyelhetővoltaterületképének,aművelésiágaknakésatelepü-
léshálózatnakaváltozásaatöbbmintmásfélévszázadalatt.azelsőkatonaifelmérésese-
tébenaColl.IX.sectionXI.,Coll.IX.sectionX.,Coll.X.sectionXIv.ésColl.IX.sectionXII.
lapokattanulmányoztamátrészletesen,amelyekátfogjákazegészvizsgáltterületet.



akatonaitérképészeknagygondotfordítottakarra,hogyahatárbantalálhatókülön-
bözőépületeket,majorokat,aklokat,istállókat,révházakatstb.ábrázolják.Problémát
jelent azonban, hogy az aklok, szállások ábrázolásához a térképrajzolók nem alkal-
maztakegységesjeleket.68 mégisalapokrészletestanulmányozásautánazmegálla-
pítható,hogyholjelentekmeg,melyterületekretelepültekazaklok.Továbbáaszínes
térképlapok lehetővé teszik,hogymeghatározzamaszállásokkörnyékéna területek
művelésiágait,tehátazt,hogyrétre,szántóföldretelepültek-eagazdaságitelephelyek.

alsóhatárbanmégnemábrázolnaksemmilyenépületet.aFeketevízpartjánkevés
erdő és szántóföldek láthatók, utak vezetnek a révhez, ahhoz a helyhez, amelynek
közelébenkésőbbazelsőépületekmegjelentek.aszállásokhiányaazzalmagyarázha-
tó,hogyaterületentalálhatórétekéslegelőknagyrészétaközelbenfekvőnádszeg
gazdáinakadtákbérbeazalsószeliek,akikneképpenaközelségmiattnemvoltszük-
ségükmégideiglenesenlakottépületekresemagazdálkodáshozalsóhatárban.

negyedesetében,afaluvalszemben,avágbalpartján,ahovaakésőbbiakloktele-
pültek,csakerdők,mellettükszántóföldekésrétekláthatók.ekecsésapácaszakállas
közelében előfordul „Salasch” név és jel, későbbi térképekkel összevetve azonban
megállapítható, ezekből fejlődtek ki az urasági majorok aszód pusztán. délebbre a
dudvágmindkétpartjánelszórtanszállásokállnakafolyótkövetőkeskenyszántóföld-
sávokon,némelyikükkissétávolabb,aréteken.ezekakörnyezőcsallóközifalvakhoz–
lak, Turiszakállas, Bogya – tartoztak. délkeletre haladva a dudvág mentén ekel,
megyercsközelébennemábrázolnakgazdaságitelepeketahatárban.

átlépve a vág-dunát, annak bal partján négy nagy épületcsoportot látunk.
legdélebbreakavapusztán,afolyóközelében,utakmentén,szántóföldekközötttűnik
föl a szálláscsoport. Fölfelé haladva agyagos pusztán van egy csoport épület az út
mindkétoldalánaréteken,majdmégföljebbavág-duna-partierdőkmellettaszántó-
földekenanaszvadiakszállásailáthatókkétcsoportban.mindanégycsoportotazonos
jellelábrázolták,demindenbizonnyalagyagospusztán,amelyazesztergomikáptalan
birtokavolt,nemállatteleltetőszállásokvoltak.komlóssyFerencakatolikus iskolák
történetétfeldolgozómunkájábanakövetkezőketírjaapusztáról:„agyagospusztaaz
esztergomi főkáptalan tulajdona,de századokonát csekélybér fizetésemellett Izsa
községlakóibirtákbérben,deakkormégházakittnemállottak,csakugynevezetthaj-
lokokvoltaképitve,holazizsaiakanyárfolyamánakaszálásidejealatttartózkodtak,
mertabbanazidőbencsakisrétekéslegelőkvoltakitt.Télenazutánsenkisemvoltott,
üres, kihalt voltminden. az esztergomi főkáptalan azonban 1853. évben e pusztát
kezelésealávette,tisztilakotésacselédségrészéreházakatemelt…”69

északfeléhaladvamegtaláljukazÖrtényiésarácaklaiszállásokat,máragútaihatár-
ban.ahatalmas rétekből szigetekkéntkiemelkedve, szántóföldekközepénállnak, egy
nagyobbéskétkisebbcsoportkéntvannakábrázolva.azúrbérrendezéskorazörtényivel
azonosszámú30aklotmagábafoglalónagyszigeticsoportotazonbanhiábakeresnénk,
mivelnemtudni,miért,atérképrajzolócsupánegyjellelábrázoltaésSalaschnak nevez-
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68. rácz István: az első katonai térképfelvétel tanyatörténeti tanulságai. In Agrártörténeti
Szemle,1–2.sz.1976,1–15.p.

69. komlóssy Ferencz: Az Esztergom Főegyházmegyei római katholikus iskolák története.
esztergom,1896,650.p.
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teakésőbbitérképekenseregakolnaknevezettnagyszálláscsoportot.máskorabelifor-
rásoknememlítik,dea térképenagútaihatárcsallóközi részénaCsásztaközelében
többszántóföldretelepített,kerítettépületislátható,aCsásztahátiaklok.

agútaihatárbantehátafolyókontúli,deacsallóközioldalonis,elsősorbanszán-
tóföldnekhasználtárvízmentesszintekenjötteklétreaklok.nagyonkiterjedtvoltmár
a18.századvégénagútaiszállásokrendszere,sűrűségéttekintvekiemelkedikakör-
nyéklakosaikülterületiüzemhelyeineksorából.acsallóközifalvaktóltávolesődudvág-
parti rétek közötti szántóföldeken jelennek meg még jelentős számban gazdasági
telephelyek.avágbalpartjánanaszvadiakésakeszegfalviak,ezutóbbiakkavapusz-
tán,tartanakszállásokat.azaklokszaporodásaalakosságszámánakemelkedésével
ésazállatállománynövekedésévelhozhatókapcsolatba.aszállásokkeszegfalvakivé-
telévelatelepülésekbelsőhatárábanjötteklétre,alakóterülettőltávolabb,leginkább
csoportosan.a szálláskertek ilyenfajtakialakulásáta természetiadottságok indokol-
ták,aholáltalábantermészetiakadályok,folyókmocsarakválasztottákelegymástóla
lakótelepeketésaszállásokat.

maguk a települések többnyire szabálytalan utcahálózatú halmaztelepülés képét
mutatják.lakésTuriszakállaskivételnekszámít,egymásmelléépültakét falu,egy
utcábarendeződötttelepüléskéntlátjuk,amelynekközepénatemplomáll.Gútautcái
nagyrésztakis-dunávalpárhuzamosan futnak,demárkezdenekkiépülniazezekre
merőlegesenfutóutcák,elkezdtékkörbeépíteniakorábbanavárosszélénállótemp-
lomot.

levéltári források elsősorban Gútáról állnak rendelkezésemre, ezek segítségével
képetkaphatunkaszállásokról,azottemeltépületekről,azakloknálfolytatottgazdál-
kodásról,azállatokteleltetéséről.agútaiaklokszerepéreutalakövetkezőadatamár
idézettfolyamodványból,amelyetagútaiszegényekavármegyéhezírtak,azelsőorszá-
gos térképfelvétel idejével csaknemegy időben, hogy a vármegye rendezze a fuvar-
szolgálataikat,mert többenagazdákközülkülönbözőürügyekkelkitérnekalóluk.az
egyikilyenürügykéntemlítik,hogy„A Másikát pedig a midőn ell parancsolta az polgár
de mivel hogy ez mint Telben s mind Nyárban a Szallasoknál Szokott lakni azert nem
parancsolhattya hogy nehez által jövetel és Sokára is vetődik illy moddát tehát, Csak
az ide haza telellő Gaszdákat, mind ökkörrel mind pedig lóval való szolgalatra [olvas-
hatatlan szó], holott nagy faradsaggal Marhajának teli eledelit haza takarithattya.”70

nem mindenkinek volt tehát akla, a szegényebb gazdák otthon teleltettek, míg a
nagyobbgazdáknagyszámúállataikatgondoztákaszállásokon.71

a19.századelejénaforrásoknemgazdákat,hanem„lakókat”,szolgákatemlítenek
azakloknál.„Váras Birája elő adja, hogy Kondé János és Ollé János aklainál lévő lakó-
sok a Gazdáik Telkein, és ennek környékébe Teheneket, Lovakat, és Barom fiakat tar-
tanak, az ott birtokos Város Lakóssinak kárával… A’ Nevezett két Gazdák lakóssinak
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70. ePlGuI,vegyesiratok.1787.
71. atanyákkalfoglalkozószakirodalomtöbbesetetisemlíti,hogyajobbágyokaszolgálataik

alólatanyánlakássaligyekeztekkibújni,ezértistiltottákkezdetbenahivatalosszervekaz
állandókinnlakást.szabadGyörgy:atanyáratelepedésfeudalizmuskorikorlátaiésfelszá-
molásuk. In Pölöskei Ferenc–szabad György (szerk.): A magyar tanyarendszer múltja.
Budapest,1980,149–169.p.



egy Tehenek és egy Lovak tartása olly formán engedtetik meg hogy azokat Gazdáiknak
telkén legeltessék, a Baromfi tartás végképpen meg tiltatván.”72 eztabejegyzést1829.
május10-énkeltezték,amiaztbizonyítja,hogya lakók a tavaszi kihajtásután isaz
akloknáltartózkodtak,végeztékamezőgazdaságimunkákat.aföntiadatbólaziskitű-
nik, hogy a lakók fizetségük részeként állatokat tarthattak a gazdáik telkén, illetve
takarmányán.abaromfiak tartásaazakloknál talánasszonyokkinnlakására isutal,
mivelakörülöttükvalómunkanőitevékenységnekszámított.

akövetkezőadatisazaklokésaszántóföldekkapcsolatárautal,kitűnikbelőle,hogy
azújonnanlétrehozott,szaporodóaklokegyrészétajobbágytelkekkülsőszántófölditar-
tozékánhoztáklétre.1811-ben„Csente Éva kéri azon Örtényi Sessionalis Szantó Földet,
mellyet az Attya Csente Mihály 1797dik Esztendőben Sz: Görgy havának 12dik Napján
Kiss Jánosnak, 30. forint fell adás mellett örökösen Cserébe adott, vissza itéltettni, azon
okbul: mivel az a’ Sessióhoz tartozandó”.atanácselutasítjaakérést,ennekokaelső-
sorbanabbanaszemléletbenkereshető,amelyelőnybenrészesítetteazállattartásta
szántóföldigazdálkodássalszembenésazállattartásbanjelentősszerepjutottazaklok-
nak.„…jól emlékezik a Mostani Tanáts arrul: hogy akkoriban azon Csere a Tanáts híré-
vel tsak azért történt vala meg: hogy Kiss Jánosnak akolly helye nem volt, ezen föld
pedig nagyon alkalmatos volt Akoly hellynek, és ugyanazért adott Kiss János a Csere föl-
dön felül, még 30. forintokbul álló Felladást is.” ahatározatindoklásábólképetkapunk
arról is,milyenépületeketemeltkissJánosakérdésesföldön:„Minthogy ezen Csere
Földet Kiss János, és Maradéki már 13 Esztendőktül birván, abba a’ Könyörgő által soha
sem bolgattattak, sőtt arra Akolly helyet, Istállókat, Kutat és más a’ gazdasághoz tarto-
zandó Épületeket épéttvén, Füz fákkal környül ültettvén békességben használták…”73 a
gazdaságiépületekmellettszükségvoltakútraazállatokitatásához,ésköréjükárnyé-
kotadó,szélellenisnémioltalmatnyújtófűzfákatültetettagazda.

amintazelőbbiekbőliskitűnik,nemmindenkinekvoltakla,deállata,legalább5-10
darabmindengútaigazdánakvolt,ésezekteleltetésérőlisgondoskodnikellett.ennek
legegyszerűbbésbizonyárarégihagyományokrautalómódjavolt,hogyazállatokatsza-
badonengedtékazátérierdőkben,gyümölcsöskertekben,nádasokban,aholmaguk-
nakkellettgondoskodniuktéliélelmükről.atanácsijegyzőkönyvektiltórendelkezései
bizonyítjákennekateleltetésnekatovábbélésétamúltszázadelsőfelében. atanács
szigorúanlépettfölazerdőkpusztításaellen,agyümölcsöskerteketismegtilalmazzák
egészévenát,éskényszerítikagazdákat,akikneknincsenekaklaik,hogyállataikatott-
hon tartsák, teleltessék az udvaraikban. „Jelentetik hogy a’ Lovak mindenütt szijjel
kobollanak… A Templom elött ki hirdetettni rendeltetett, hogy a’ kertek tilalmassak, és
a’ kinek a’ vizeken túl aklaik nintsenek azok Lovaikat haza hozzák.”74

a teleltetés részbenazártéri erdőkben, gyümölcsösökben történt.Gútaéghajlati
viszonyaikedvezőfeltételeketbiztosítottakagyümölcstermesztésre.afolyókmentéta
18–19.századbanártérierdőkkel,fűzesekkelvegyesgyümölcsöskertekszegélyezték.
Irtással gyümölcsöskerteket alakítottak ki, amelyeket az úrbérrendezés értelmében
nemvehettekela jobbágyoktól földesuraik,ésszabadonadhatták-vehettékőket.az
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72. GvH1828/29.tjkv.126.sz.b.
73. GvH1811.tjkv.3.sz.b.
74. GvH1811.tjkv.645.sz.b.(december8.)



idősebbadatközlőimezeketazártéri gyümölcsöskerteket csakkerteknek nevezik.a
kertekelsősorbanakissziget,Pacsérok,Újszegés,vágszeg,kikelet,Belső-éskülső-
köveslágynevűrészeken,akis-dunaésavágmenténvoltak.ezeketazöregkerteket
azonbannemúgykellelképzelni,mintamaitelepítettgyümölcsösöket.azártérierdőt
ésagyümölcsöskerteketnem is lehetettegymástólelválasztani,amúlt századeleji
összeírásokban„erdő és kertek” (sylvaeetHortis)75 címszóalattegyüttvannakfeltün-
tetve.azártérdombosabb,gyűrösebb részein inkábbagyümölcsfákvoltak többség-
ben,alaposabbrészen,ahuvalban afűzfák,nyárfák,erdősrészek.arégigyümölcsfák
magas,hatalmaskoronájúfákvoltak,amelyekkiválóanalkalmazkodtakazitteniéghaj-
lathoz,különösenaszilvafákkedveltékazártereket.76

akertekbenmindigvoltakidőlegesenlakottépületek,eztbiztosanállíthatjukannak
ellenére,hogyazelsőkatonaifelméréstérképlapjaincsupánarétekenfekvőállattartó
szállások,aklokvannakfeltüntetveGútahatárában.azárterekbenerdőketjelölatérkép.
a19.századelejitanácsijegyzőkönyvek„kamaráról”,„házról”,„akolról” tesznekemlítést
agyümölcsösökben.Péter-Pálutánnépesedtekbeakertek,ilyenkormárőriznikelletta
gyümölcsöst,szedniafokozatosanérőtermést.aszolgákvagyacsaládidősebbtagjai
költöztekkiakertekbe,ésoktóbervégéigakertekbentartózkodtak.agazdaiskijárta
kertbe,élelmetvittakertpásztoroknak,éselvittealeszedettgyümölcsöt.azelsővilág-
háborúelőttinkábbfogadottkertpásztorokvoltak,későbbtöbbnyireacsaládbólköltözött
kivalaki,idősek,gyerekek,akiknekotthonmárnemvettékhasznát.

akertpásztorokkintfőztek,összejártakbeszélgetni.akövetkezőfeljegyzésbőlarra
lehetkövetkeztetni,hogyakunyhókban,kamrákbantüzeltekis.„Katona Molnár Istvány
panaszólkodik, hogy Dömösi Jósef, Kaportás János, Borka Ferentz szolgáji, és Bihertz
Mihály Kiss Nagy Ferentz szolgája, úgy nem külömben Madari János gyerkötze min-
denszentek nap előtt egy héttel, a’ panaszolkodónak Kiss szigethi kamarájában hál-
ván, a’ tüzet ott hagyták és regvel a’ Tüztül a’ kamra meg gyulladván, egészlen ell égett,
egy ott mellette lévő eleven termő alma fával együtt, – kéri tehát a’ kárát meg térétet-
ni... Ezen komarának meg gyulladása onnét is eredvén, hogy a’ panaszolkodó ajtót
nem tartván rajta bé nem tsukta, és igy a’ maga szolgájának a’ többével együtt okott
adott a kamarában való hállásra, sött tudta is hogy ott hálnak, és még sem akadáloz-
tatta, ugyan azért a’ kárbul maga is szenvedni kénszerétettvén, mivel a’ szolgák nem
kész akaratval okozták ezen kárt amellyet is szolga Legények lévén sokat nem fizet-
hetnek, tehát öszvesen 60 forintokat tartoznak a’ Panaszólkodónak fizetni.”77

azártérigyümölcsöskertekmegtalálhatókvoltakavágalsófolyásamenténGútától
északra, de különösen nagy kertek voltak a várostól lefelé naszvad és keszegfalva
határában.

vidékünkrőlaz1839–1840-benkészültmásodikkatonaifelméréstérképlapjain78

kapunkátfogóképetazelőzőországostérképezésótaeltelttöbbmintötvenévalatt
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75. ePluradalmi23ikszámúFöldkönyvaGúttaihatártérképéhez
76. 1895-bőlszármazóadatokalapjánGútán66744szilvafa,31175almafa,13194körtefa,

1491szederfa,577kajszibarackfa,411diófa,meggyfából283,őszibarackból140,cse-
resznyefából117volt.Mezőgazdasági statisztika 1895,154–155.p.

77. GvH1811.tjkv.649.sz.b.(december14.)
78. amásodikkatonaifelméréskövetkezőtérképlapjaittanulmányoztamát:sect.46.Coll.XXvII.,

sect.47.Coll.XXvII.,sect.47.Coll.XXvIII.,sect.46.Coll.XXvIII.éssect.48.Coll.XXvIII.



lezajlottváltozásokról.ahatárbanszaporodtakaszántóföldek,azaklok,újabbésújabb
szálláscsoportokjelentekmeg.

azalsóhatárirészen,aFeketevízenépülthídmellettamaifaluhelyénmárutcákba
rendezettkisebbgazdaságiépületeket,valószínűlegaklokat,istállókatláthatunk.ezek
voltakazalsószeliektéliállattartószállásai,amelyetatérképVersinnekjelöl.Bizonyára
anémettérképeszekáltalelkövetettelírásrólvanszó,ugyanisakésőbbiekbenaterü-
letetVersendnekhívták.környékétsűrűnhálózzákbeazutak,ésszántföldekkelvan
körülvéve. a területnek azt a részét, ahol az említett épületek álltak, még ma is
Akolhelynek nevezik.atérképlapokon,aszelvényekszegélyénagondoshadmérnökök
feltüntettékaztis,hogyazegyesfalvakban,településekenhányházésistállótalálha-
tó,illetveezekbenmennyiemberéslószállásolhatóel.azonbanversinnemszerepel
a jegyzékben. ez azzalmagyarázható, hogy az itteni épületeknagyon kezdetlegesek
lehettek,emberitartózkodásra,katonalovakbekötésérekevésbévoltakalkalmasak,és
mintilyeneketkatonaiszempontbólértéktelennektekintették.

akéttérképfelvételközöttelteltmintegy50évalatttehátalsóhatáronépületeket
emeltek,ésrészbenaföldművelésnyertteretezenaterületen.ezekajelenségekelső-
sorbanazerreakorra jellemzőgyorsnépességnövekedésselmagyarázhatók,amely-
nekkövetkeztébenahatáregyrenagyobb területeit fogtákekealá,hogyeltartsáka
növekedőlakosságot.azalsószeligazdákafelsőhatárbanlevőlegelőkegyrészét,mint
egy1857-bőlszármazójegyzőkönyvbőlkiderül,szántófölddéalakították.79

aCsallóközbenadudvágpartján,aréteken ismegszaporodtakaszállásokésa
lakóházak.kaszálókon,szántóföldekszélénállnakakerítetttelepek.atérképekenfel-
tüntettéka tulajdonosaiknevét:Csiba, Csepy, Puzsir, Pápai stb.ekelésnemesócsa
határában is megjelennek újabb mezőgazdasági üzemek, telephelyek: Ekli Puszta,
Lögör stb.aréteken,akatonaitérképlapokszélénlévőkimutatásszerint,összesen24
ház állt, beleszámítva az uradalmi kis- és nagy-aszód pusztai egy-egy lakóházat is.
megyercshatárábanekkormégnemtüntetnekfelépületet.keszegfalvahatárábana
csallóközi oldalon, Bálványszakállas pusztán két lakóházat, szőllősön további kettőt
találtak.azelőbbimajorságiközpont,azutóbbiszállásnaklátszik.avág-dunabalpart-
játsűrűnelleptékatanyák;azártérierdők,gyümölcsösök,rétek,szántóföldekközött
szétszórvatelepedtekaszállások.azegyestelepekmellettatulajdonosokneve:Trugli,
Majtényi, Kürthi, Misicz stb.akatonaihadmérnökök17házattaláltakkatonaibekvár-
télyozásra alkalmasnak. kissé délebbre kava pusztán rétek, szántóföldek között 6
lakóházegycsoportbantalálható.agyagospusztánisábrázolnakcsoportbanállóépü-
leteketarétközepén,amelynekneveIzsairétek,utalvaabérlőkre.

anaszvadiszállásokkétcsoportjaláthatóavág-dunamellett,decsakgazdasági
épületekvannakatérképen,azösszeírásbansememlítenekitt lakóházat,bizonyára
kezdetlegesépületeklehettek.azészakicsoportépületeiutcákbarendezetthalmazte-
lepülésképétmutatja.

északabbra,máragútaihatárban,az„Örtényi Szállások” ugyancsakhalmazfalura
emlékeztetőelrendezéstmutat.mellettea„Rácz Akok” kisebbcsoportjairétek,szán-
tóföldek között állnak. Itt 7 házat és 10 istállót láttak katonai beszállásolás céljára
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79. ŠtátnyoblastnýarchívBratislava,fondŽupaBratislavaI(atovábbiakban:ŠoBaBa,fondŽB
I)106.doboz139.lap.



alkalmasnakahadmérnökök.ugyancsakkishalmazfaluvánőttekimagátaseregako-
liszálláscsoportanagyszigetirészen,azaszóderekanyarulatában,körülötteszántó-
földek,távolabbrétek.anegyedihatárfeléesőrészenisújabbszétszórtaklokfigyel-
hetőkmeg.Hét lakóházatemlítenekatérképészekezenanagyszigeti részen.avág
közelében kisszigeten, rétek és gyümölcsöskertek között 9 lakóházat és 11 istállót
találtakszétszórva.azártérigyümölcsöskertekben,kikeletbenésköveslágybanisfel-
tűnnekkisebbépületek.

negyedhatárában,avágbalpartjánismegjelenikakishalmazfaluváterebélyese-
dettaklokcsoportja,rétek,szántóföldekközött,egyikoldalrólártérierdőkhatárolják.
Ittszilárdabbgazdaságiépületeknek,nagyméretűistállóknakkellettlenni,mivel4lakó-
házat és 62 istállót minősítettek katonai célokra alkalmasnak, 30 ember és 30 ló
elszállásolására. az istállók magas száma érdemel figyelmet, mivel a többi község
határábanaligtaláltakgazdaságiépületetakatonaitérképészek,amelyeketérdemes-
nektartottakleltárbavenni,emberekéskatonalovakbeszállásolásárafelhasználni.

egy1819-ben felvettnegyedihagyatéki leltárában tekintélyes istállókról írnak.az
alábbiakbanfelsorolomazokatazingatlanokat,amelyekavágontúligazdaságitelep-
helyheztartoztak.„Vágon túl istáló, s fél haj, a két végibe, öl No. 15, türhető statusba
sövény falakbul, náddal födve, ökör Istálóba Deszka jászolokkal… Akol sövényel kerít-
ve, kopot, Egy kút, hankalék, s vödörrel.”80

alakótelepülésekutcahálózataazelteltfélévszázadalattzegzugosabbávált,hal-
maztelepülésjellegeerősödöttmindegyikükesetében.abelterületekalakosságszá-
mánaknövekedésekövetkeztébenegyrezsúfoltabbáváltak.

ajobbágyfelszabadítástkövetőúrbérrendezés,polgáriátalakulás

a jobbágyfelszabadítást kimondó törvénya forradalomhevében születettmeg1848
tavaszán,gyakorlativégrehajtásaazonbanmégévtizedekigelhúzódott.azúrbérrende-
zéssoránavoltúrbéresjobbágyokészsellérekazáltalukhasználtjobbágytelekheztar-
tozóún.úrbéresföldektulajdonosaiváváltak,amelyértazállamkártérítéstfizetettaz
egykori földesúrnak.Problémát jelentettazonban,hogya jobbágyokkülönböző jogcí-
mekentöbbnyirejóvalnagyobbterületethasználtak,mintajobbágytelek.ezeketajob-
bágytelekhezszorosannemtartozó,ún.maradvány-vagyremanentiálisföldeketpén-
zenkellettmegváltaniuka jobbágyoknak.eza folyamatazonbanszámosproblémát
vetettfel,afeudalizmusszövevényesjog-ésföldviszonyaitkellett lebontani.azekkor
születettdöntésektöbbemberöltőremeghatároztákazegyesparasztcsaládokanyagi
helyzetét.meghatározták,egy-egyvoltjobbágyvagyzsellérmennyiföldnekválikatulaj-
donosává,ezta földethánydarabbanésholkapjameg, vagyisa tagosításthogyan
hajtjákvégre.afolyamatvégeredményekéntaparasztokésavoltföldesúrbirtokátegy-
mástól elkülönítették, mindenki megkezdhette a gazdálkodást a saját földjén.
megindultazországakapitalistafejlődésútján.aparasztgazdaságokmellettlétrejöt-
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80. novákveronika:Farkasdésnegyedhagyományosgazdálkodásaa levéltáriadatoktükré-
ben.IndanterIzabella(szerk.):Hagyományos gazdálkodás a Kisalföld északi részén…,i.m.
39–42.p.



tekazúj,nagykiterjedésűuradalmakmajorságigazdaságai,amelyeknagybanbefo-
lyásoltákavidékfejlődését.81

aföldkérdéskülönösenélesenvetődöttfelGútán,aholakörnyékenaleggyorsab-
bannövekedetta lakosság,agazdákkezén lévő földnekegyrenagyobbnépességet
kelletteltartania.aII.Józsefkorabelinépszámláláskor3455lakostmutattakki,1890-
benezaszám7088volt,gyakorlatilagszázévalattalakosságmegkétszereződött.a
környékbeli pusztákat az érsekség magánkezelésbe vette a 18. század végétől,
nagyobbmajorságigazdálkodástazonbancsaka19.századmásodikfelétőlfolytatott
ezeken.amáriaTerézia-féleúrbérrendezéskormegállapított telkekfokozatosanszét-
öröklődteka jobbágyokkezén.arendezés idején1768-ban,0,48voltatelekátlag,a
jobbágyfelszabadításhajnalán,1847-benezszám0,25-recsökkent.82 Tehátalakosság
rohamosnövekedésévelpárhuzamosanzsugorodottazegyesparasztcsaládokkezén
lévőföldmennyisége.egyretöbbensüllyedtekatöredéktelkesek,azselléreksorába.

agútaibirtokstruktúrárajellemzővolt,hogykataszterébenalegnagyobbföldterüle-
tetaközség,„Gútamezőváros”ésa„közbirtokosság”,agútaivoltúrbérestelkesgaz-
dákosztatlanulbirtokolták.ezekabirtokokegyüttesen6692kat.holdattettekki.őket
követte az esztergomi érsekségmint amezőváros korábbi földbirtokosa, 3454 kat.
holdbirtokkal.83 ahatalmaslegelőktöbbségeésarétekegyrészeaközbirtokosság,a
voltúrbérestelkesgazdákközöstulajdonábanvolt.magánkézbencsupánnéhánybir-
tokmaradt,ezekösszterületemeghaladtaaszázkatasztrálisholdat.ahatártagosítá-
sárasohanemkerültsoralakosságellenállásamiatt.

negyedenislezajlottazúrbérrendezés,afolyamateredményejóvalkedvezőbbvolt,
mint Gútán. negyeden az egykori földesúrnak, a nyitrai püspöknek a határmintegy
20%-ajutott,nyolcvanszázalékaazegykorijobbágytelkekrendezéseutánnegyedlakó-
inaktulajdonábakerült.84 végrehajtottákatagosításis.

acsallóköziegykorinemesifalvakbanviszonylagkönnyebbenmentvégbeazúrbér-
rendezés,sőtmáraszabadságharcelőttmegtörténtatagosítás.ezekbenafalvakban
nemjötteklétrehatalmasuradalmak.

aszabadságharcutániévtizedekben,különösenaz1867-eskiegyezéstkövetően,
jelentősfejlődésindultelmagyarországon.megindulaziparosodás,elkezdődikavas-
úthálózat kiépítése, a polgárosodás folyamata. a szabadságharcot követő évtizedek
gyökeresváltozásokathoztakatársadalmiberendezkedésben,abirtokviszonyokban,a
gazdálkodásban.aváltozásokatszemléltetiaz1882–1883-bankészültharmadikkato-
nai felmérés, amelynek azonban 1:25000-esmértékű színes lapjaiból nemmaradt
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81. a kérdésről bővebben lásd Für lajos: Jobbágyföld – parasztföld In A parasztság
Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914.Budapest,1972,33–153.p.

82. „Öszve írása Gutta Mező-Városában létező jobbágyoknak és minden némű zselléreknek
1847ik Esztendőre” alapján.azösszeírásszerinta165úrbéritelek649jobbágycsaládfő
tulajdonábanvolt.rajtukkívül95házasés18házatlanzsellértmutattakki.ePlarchivum
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83. Magyarország földbirtokosai,Budapest,1893,368.p.
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fennminden,környékünketábrázolótérképlap.85 kiegészítésképpenakatonaifelmé-
résbőllevezetett,1:75000mértékűfekete-fehértérképetkelletthasználnomatelepü-
lésektanulmányozásához.

a harmadik katonai felmérés térképlapjain alsóhatárban változások figyelhetők
meg.ahídközelébensokapróépületetábrázol,aterületmegjelöléseVersend.észa-
kabbraaHerreti istállók feliratolvasható. Ittmindenbizonnyalelírásról lehetszó,ez
helyesenHelyrétiistállók.ekétutóbbiadatarróltanúskodik,hogyazalsóhatárirészen
szaporodnak az istállók, az időszakos szállások, és már nem csak az akolhelyen,
hanemaréteken is.Fontos jelenség,hogymegváltozottazalsóhatáriépületekneka
neve,márnemakloknak,hanemistállóknaknevezikőket.ezarrautal,hogygazdasá-
giszerepükésazépületjellegeismegváltozottazaklokhozképest.

acsallóközirészenadudvág,Császtafolyókközelébenarétekenaszíneslapokon
jólmegfigyelhető,hogyjelentősenmegnövekedettaszántóföldekarányaezenaterüle-
ten.Újabburadalmimajorságok–Gólyás, Nagyszeg, Madérét, Rakottyás major stb.–
jelentekmeg,dekülönösenaszétszórtszállások,tanyákszaporodtakel.ezekkülönböző
községekhatárához tartoztak.rakottyásmajorTanyhosszanelnyúlóhatáránakvégén
jöttlétre.egykétévtizeddelkorábbankeltleírásszerintlakszakállas„a’ réten 7 réti, ház-
zal vagy szállással” (Pesty)rendelkezett.azépületeknélgyakranfeltüntettékazoktulaj-
donosát.azelőzőországostérképezéshezképestújabbnevekjelentekmegatulajdono-
sokközött:Farkas, Kucsora, Vermes, Borsány stb.mellettükmárnéhánygútaicsaládnév
isjelöltanyákat:Forró, Fekete, Szabó stb.őkvettekittterületeket,elsősorbanaszom-
szédosBogyaréten.agútaihatárban,aCsásztamellékéniskiterjedtekaszántóföldek,
rajtukamárkorábbanisjelöltnéhányszálláslátható.lejjebbhaladvaafolyókmenténa
szomszédosfalvak–nemesócsa,ekel,megyercs–határábanismajorok,tanyáktűnnek
fel:Lögöri ház, Lapaháti (helyesenlapuhát)rét, Koczorház stb.

keszegfalvahatárábanacsallóközirészenkiépültanagyBálványszakállasimajor,
határánakavágontúli részepedigtanyák,szállásokterülete.Puszta Káva szállások
rétek és szántóföldek határán található épületcsoport, lakóház és gazdasági épület
egyaránt található itt. Agyagos Pusztán már az 1850-es években épült főkáptalani
major látható. a vág-duna közelében sok tanya figyelhetőmeg. északabbra,már a
naszvadihatárbanaKis erdő szállások ésNaszvadi-szállások csoportjafekszikválto-
zatosművelésalattállóterületen.vannakitterdők,kertek,rétek,szántóföldek.

agútaihatárban rétek,szántóföldekközött,körülkerítettkertekben találhatókaz
Örtényi szállások ésRácz akol szálláscsoportok.kamocsaalattavág-partikertekben
is lakóházakat találunk (Varga, Dócza ház), ami új jelenség ezena területen. a vág
másikoldalán,kisszigetenmárévtizedekkelezelőttisvoltakaklok,kamrák,demost
többlakóházatmutatatérképagyümölcsöskertekben,családnevekkeljelölve(Borka,
Niveri, Csete Nagy stb.)anagyszigetirészenazonkívül,hogySereg akol kisfaluváduz-
zadt,többújszállás,tanyatűntfel.akikeletiésköveslágyikertekbenkispirosnégyze-
teklakóházakatjelölnek.

negyedről sajnos csak fekete-fehér térképem van, ezen jól látható a községgel
szembenavágtúlsópartjánahalmazfaluképétmutatóNegyedi aklók csoportja.az

Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XI

V
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
1

2
/1

, 
S

om
or

ja

85. Háromtérképlap:zone14Col.XvIIIsectionnw,zone14Col.XvIIIsectionnoésazone
14Col.XvIIIsectionsomaradtfennazeredetilapokból.



aklokatéskörnyéküket1864-benakövetkezőképenírjákle:„Faluból a vághhoz kimen-
vén, ott egy Kompon átjárás létezik, a tulsófélen, majdnem irányában fekvő ugyneve-
zett Akloknak, hol a Gazdák marháikat teleltetik, – körülötte vághmellett szép szilvá-
sok, jó káposzta, hajma, zöldség ’s más egyebettermő földek vannak.” (Pesty)

atérképentalálhatósokfélenévésjelölés(akol,istálló,szállás,ház,major)isjelzi,hogy
azátalakulóbanlévőgazdálkodáséshatárhasználatsokfélefunkciójúgazdaságitelephe-
lyet,lakóházat,szórványtelepülésthozottlétre,amelyekegymásmelletéltekésműködtek,
ugyanakkorfolyamatosanváltoztak.léteztekmégazegykoriaklok,ésállatteleltetőszál-
láskéntműködtek,defunkciójukaszántóföldiművelésterjedésévelnémilegváltozott.a
földműveléskiterjedésebefolyásoltaagazdakinttartózkodásánakidejét,agazdaságiesz-
közökésterményektárolását.megjelennekújgazdaságitelephelyek,amelyekmintszán-
tófölditanyákjönneklétre,ésegészévbenlakottak.Újjelenségagyümölcsösökbetörté-
nőállandókiköltözés,amelyelsősorbanagútaiszegényekkörébenterjedtel.atúlzsúfolt
belterületről sokak számáraa kiköltözésa kertekbea lakóházszerzésegyetlenútjának
bizonyult.sokannemisrendelkeztekmásingatlannal,mintegykisgyümölcsöskerttel.

maakörnyékünkön18településtalálható,afentifelsorolt15településhatárávalcsak-
nemmegegyezőterületen.a20.századbantöbbújtelepülésjöttlétre,elsősorbanaz
egykori szállásokból kialakult tanyacsoportok önállósulásával. Ilyenek: alsóhatár,
Bogyarét, vágfüzes, nagyrészt Ifjúságfalva is. lipové (korábban Hodžovo) az első
Csehszlovákköztársaságalattlétrejötttelepesfalu,kolónia.ezeknekatelepüléseknek
akialakulásátnemérthetjükmeg,hanemtárjukfölatelepülésektörténetét,akörnyék
gazdálkodásátéshanemismerjükfölazokatatermészetiésgazdaságiokokat,ame-
lyek a tanyarendszer kialakulását és az azt megelőző szállásrendszert létrehozták.
munkámmaleztamegismerésifolyamatotigyekeztemelősegíteni.

Béla anGyal
Folds,quarTers In GÚTa and surroundInGs In THe 18–19TH CenTury

IntheHungarianfolkliterature,thestudyofTamásHofergeneratedattentionin
1960 on the fact that there had been farmyards outside the dwellings, in the
fieldsalsointhenorthernpartofkisalföld(littlePlains),inthefoldsofnegyed
(neded). similarly to the situation on alföld (Great Plains), divided settlements
were formed in the 18–19th century, when the houses and farmyards were
separated.Thehistoricalresearchofthedividedsettlementsandtheethnological
researchoffoldsandquartershavenotbeenconducteduptonow.Inmypresent
study, based on archival research, contemporary maps and ethnographic
collection,IspecifythecircleofdividedsettlementshavingquartersandIpresent
theirfarming,inparticularanimalhusbandry.Foldsandquarterswereessential
accessoriesofcontemporaryextensive farming (animalhusbandry),where they
conductedthewinteringofthelivestock.Basedonmapsofcontemporarymilitary
surveys, Ideterminethespecialspread,growthand localcharacteristicsof the
folds according to settlements. In the second half of the 19th century, folds
turned gradually into permanently inhabited farmlands, some of the quarters
developedintoanindependentvillage,suchasalsóhatárandBogyarét.mostof
thefarmsthoughhavelosttheirimportanceandgraduallywitheredaway.

aklok, szállások Gútán és környékén a 18–19. században 123
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Tózsa-rIGó aTTIla

egykocsmaiverekedéstanulságai
Társadalom-ésmikrotörténetielemzésegypozsonyi

borkimérésbenlezajlott1539-eskonfliktusról

aTTIla Tózsa-rIGó 316.472.4(437.6)”1539”
lessonsfromatavernbrawl.socialandmicro-historicalanalysis 16.48(437.6)”1539”
ofaconflictfrom1539,takingplaceinaPozsonywinetavern 159.922.27(437.6)”1539”

keywords: Pozsony, 1539. Place: awine tavern in the16th century. The room size, structure and setup.
Pickersofquarrels,injuredandwitnesses:inspectionofthepersonsinvolved.anatomyofabrawl.

1. archívmestaBratislavy,magistrátmestaBratislavy(amBmmB)actionaleProtocollum2a
2(aP)II.fol.7r–11v.

egykocsmaiverekedésselkapcsolatbanakutatószámáratalánazlehetalegtanácso-
sabb,haigyekszikkimaradnibelőle.atörténészekviszontabbanaszerencséshelyzet-
benvannak,hogyanélkül„lehetnekjelen”egyilyenkonfliktusban,hogykomolyabbsérü-
léseketvagyjogikövetkezményeketkellenekockáztatniuk.Természetesenatörténetifor-
rásoktesziklehetővé,hogybetekintéstnyerjünkamindennapokezenszegmensébe.

akoraújkoriemberszámára–hasonlóanmáskorokszereplőihez–akikapcsoló-
dásnak,azún.szabadidőeltöltéséneklegalábbolyanfontosszerepevolt,mintamun-
kának.akétszférátvalójábannemisigazánválasztottákelegymástólmereven,smeg-
határozó volt, hogy a munkával töltött hétköznapokat, illetve a pihenésre szánt időt
milyenközegbenéltemegazegyesember.akikapcsolódástcélzótevékenységekközött
kiemelthelyetkapottaközösitalfogyasztás,akülönbözőtársasjátékokésatánc.aszű-
kebbtársadalmikörnyezet természetesennagybanmeghatároztaaszabadidőeltölté-
sénekhelyét,módjátéskörülményeit.akorabelipolgárságszámáraanyilvánosszféra
kiemeltszíntereivoltakafogadókésaborkimérések.azezekenbelülzajlóéletrőlsaj-
nosritkánértesülünk,gyakraninkábbcsakavárosvezetésnekazitalfogyasztásszabá-
lyozásátcélzórendelkezéseitismerjük.ígymindenolyanforrásnagyértékkelbír,amely
segítségévelbetekintéstnyerhetünkanyilvánosszféraezenrészébe.

Jelentanulmányegyverekedésügyében1539-benfelvettpozsonyitanúkihallgatá-
sijegyzőkönyvinformációitvizsgálja.akonfliktusegyborkimérésbenzajlottle.atanúk
vallomásaittöbbszakaszbanjegyeztékle,azanyagapozsonyiactionaleProtocollum
másodikkötetében(1539–1548)maradtfenn.1 részünkrőlnemelsősorbanazössze-
tűzéslefolyásaéskimeneteletartérdeklődésreszámot,hanemolyan–arésztvevőkés
azügyetvizsgálókszámáraesetlegmellékesnektekintett–információk,amelyekszá-
mos adalékkal járulhatnak hozzá a kora újkori polgári társadalommindennapjainak
közelebbimegismeréséhez.aforrásinformációibólnemlehetnagyívűtársadalomtör-
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2. amBmmBaPII.fol.7v.
3. amBmmBaPII.fol.9r.
4. afürdőknekaszórakozásontúlmutatójelentőségétfejeziki,hogyapolgárok–sajátlelki

üdvükérdekében–aszegényekszámárasokszorrendeltekún.lelkifürdőt(„Seelbad”),ami
annyitjelentett,hogyahátrahagyottvagyonukbólerreelkülönítettösszegbőlanélkülözők-
nekegyfürdőtkészíttettek.alelkifürdőintézményéhezTózsa-rigóattila:Kegyesség és hit-
újítás. A reformáció megjelenésének első nyomai az 1529–1557 közötti pozsonyi végren-
deletekben. Publicationes universtitatis miskolciensis. sectio Philiosphica XI. 2006/1.
113–159.p.,hiv.hely: 121–122. p.Tudunkolyanesetrőlis,amikoregypolgáregészfür-
dőjétmintlelkifürdőtapozsonyikrisztusTesteTársulatrahagyta.vámossyIstván:Adatok
a gyógyászat történetéhez Pozsonyban.Pozsony,1901,56.p.

5. GranasztóiGyörgy:A középkori magyar város.Budapest,1980,227.p.a fürdőmesterek
(Bader;Balneator)felkészítéseaborbélyokéhozhasonlóancéhszerűkeretekközötttörtént.
Folyamatosangondoskodniukkellettfürdőjükbenfrissvízről,tűzvészeseténpedigsegéd-
jeikkelésfelszerelésükkelazoltásbanvoltakkötelesekrésztvenni.kamenický,miroslav:
Brandschutz im alltagsleben der stadt Preβburg. In čičaj, viliam–Pickl, othmar (Hrsg):
Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts. die referate des Internationalen symposiums in časta-Pila vom 11.–14.
september 1995. veröffentlichungen der kommission für wirtschafts-, sozial- und
stadtgeschichte6.Bratislava,1998,151–156.p.,hiv.hely:153.p.

126 Tózsa-Rigó attila

ténetikövetkeztetéseketlevonni,érdemesviszontösszegyűjteniéselemezniaz„elej-
tett”információtöredékeket.

elöljáróbanrövidenszeretnénkvázolniazügyet.afeljegyzésekbőlazderülki,hogy
1539-benPozsonybanegynyilvánosborkimérésben(„Inn aim öffnen leithauss”)szó-
váltásutánverekedéstörtkiegyrészrőlegyHansknüpfernevűszemély,másrészrőlkét
halászlegény, Georg és mert riemer között. Összesen 11 tanút hallgattak meg az
ügybenapünkösdötkövetőnapokban.

ahelyszín,egy16.századiborkimérés

vizsgálódásaink során elsőként a helyszínt vesszük szemügyre. a bejegyzések arra
utalnak,hogyegyolyankimérésbenzajlottazesemény,amelyetegy fürdővelegyütt,
vagy annak közvetlen közelében üzemeltettek. az első tanú, Peter schneller szerint
Hansknüpferaverekedéstmegelőzőenakimérés,vagyafürdőudvarántartózkodott
(„Knupffer sei im hoff gewesen Inn Judem pad”).2 amegfogalmazásbólesetlegarrais
következtethetünk, hogy a fürdőnek és a kimérésnek közös udvara volt. Corbinian
slosser vallomásamár egyértelműsíti a kérdést, nála ugyanis az szerepel, hogy egy
bizonyosJakabmesterrelegyütta fürdőhöztartozóhelyiségben(padstub) iszogatott,
amikorkitörtarendbontás.3 mindennektekintetében–mielőttképzeletbenbelépnénk
a„tetthelyre”–érdemestávolabbrólindítaniahelyszínvizsgálatát.

apolgárokszámáraafürdők–akocsmákhozhasonlóan–nemcsakakikapcsoló-
dásésafelfrissüléslehetőségétnyújtották,hanemegybenaközösségiéletfontosszín-
tereiisvoltak.4 kifejezettentisztálkodásrahasználthelyiségáltalábannemvoltakora-
belipolgárházakban,leginkábbaközösfürdőkszolgáltakerre.afürdősöktevékenysé-
gesokrétűvolt,ígypéldáulköpölyöztekéseretisvágtak.5 afürdősöknek(ésaborbé-
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6. kintzinger,martin:statusmedicorum.medizinerinderstädtischenGesellschaftdes14.bis
16.Jahrhunderts.InJohanek,Peter(Hrsg):Städtisches Gesundheits- und Fürsorgewesen
vor 1800.städteforschunga50,köln–weimar–wien,2000,63–91.p.,hiv.hely:78.p.

7. kubinyi andrás: Gesundheitspflege in den mittelalterlichen städten ungarns. In
kirchgässner,Bernhard–sydow,Jürgen(Hrsg):Stadt und Gesundheitspflege. arbeitstagung
in Bad mergentheim, 14.–16. november 1980, südwestdeutscher arbeitskreis für
stadtgeschichtsforschung.sigmaringen,1982,95–107.p.,hiv.hely:100.p.

8. érdekesadalékkéntmegemlíthető,hogy1533-banegyvízforralóüsttelisfelszereltékezta
létesítményt.Ötévvelkésőbbkikerültavárostulajdonából,eladtákegysebestyénnevűfür-
dősnek.vámossyIstván:Adatok… i.m.55–56.p.

9. ortvayTivadar:Pozsony város utcái és terei. A város története utca és térnevekben.Pozsony,
1905,228.p.arranemtérkiortvay,hogyakapunbelül,vagykívülvolt-ealétesítmény.

10. amBmmBaPII.fol.9r.
11. azsidó-fürdőelnevezésbőlkiindulvaaziselképzelhető,hogytalánazóvárosdélkeletirészén

helyezkedettel,aholazsidóutcais.ahasonlóméretűnémetvárosokkalösszevetveapozso-
nyiakviszonylagjólelvoltaklátvafürdőkkel.aszinténkb.5000lakosúHallvárosábanpéldául
négyilyenlétesítményvártaakikapcsolódásravágyópolgárokat.wunder,Gerd:Die Bürger von
Hall. Sozialgeschichte einer Reichsstadt 1216–1802.sigmaringen,1980,134.p.
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lyoknak)fontosszerepükvoltapolgárokmindennapiéletében,őkvégeztékugyanisaz
egészségmegőrzéstszolgálóegyszerűbbműveleteket.vagyonihelyzetük igenváltozó
képet mutat. Bár mindkét foglalkozás, de főleg a fürdősöké lenézett szakma volt,6

mégisvalószínűlegmindkétcsoport tagjainaktöbbségea(felső)középrétegheztarto-
zott, s voltakolyanborbélyok is, akikazelőkelő felső réteghez voltak sorolhatók.7 a
Pozsonytörténetévelfoglalkozószakirodalombankétfürdőretalálunkadatot.aFelső-
fürdő1517-benkerültaFlinscsaládtólavároskezébe.8 afürdővárosonbelülihelyéről
nemrendelkezünkközelebbiinformációval.Ismertviszont,hogyazalsó-fürdőadunára
nézőHalász-kapuközelébenműködött.eztalétesítményt1536-baneladtákJakabfür-
dősnek,majdaváros1585-benszereztevisszalanghausGyörgyörököseitől.9 avizs-
gálttanúvallomásokbanelőszörJudenpadként,azazzsidó-fürdőkéntjelenikmegabor-
kimérésnekishelyetadófürdő.aJudenpad mindenbizonnyalazalsó-fürdőegymásik
elnevezéselehetett.azegyiktanúleírásábanugyanismárazszerepel,hogyazalsó-für-
dőben(„Im untern pad”)zajlottakamozgalmasesemények.10 akételnevezésegymás-
naktörténőmegfeleltethetőségéreutalmégáttételesenazis,hogyaHalász-kapuelő-
terébenfekvőÚjvárosbannagyszámbandolgoztakhalászokéstímárok.akésőbbiek-
benlátnifogjuk,hogyaszóbanforgóborkimérésbenis–legalábbisaverekedésidő-
pontjában–jelentősaránybanvoltakjelenazemlítettkétszakmaképviselői.11

ahelyszíntközelebbrőlmegvizsgálvamegállapítható,hogyakimérésnekvalószínűleg
afürdőépülettelközösenvoltegyudvara,ezenkeresztüllehetettmegközelítenimagáta
csapszéket. utóbbitminden alkalommal (négy említés) a Leithaus kifejezéssel jelölik.
mivelakimérőnek,azazaleitgebernekmagátólértetődőenazvoltazelsődlegesérdeke,
hogyaközép-ésnagytermelőszőlősgazdákáltalrábízottkészletenminélhamarabbtúl-
adjon,vagylegalábbisminélnagyobbmennyiségetértékesítsenbelőle,ennekérdekében
mindentmegkelletttennieazért,hogyavendégeknekaborfogyasztásontúliigényeitis
kielégítse.amellett,hogygondoskodottpadokésasztalokfelállításáról,általánosanmeg-
szokottvolt,hogyaleitgeber általfelvettsegédszemélyzetaborokmelléételtisfelszol-
gált,sőtolykormutatványosokkalisigyekezteknövelniaforgalmat.12 mindennektekinte-
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12. richardPergerahasonlómunkátvégzőbécsiWeinmeisterektevékenységétazangol-cate-
ring kifejezésseljellemzi.Perger,richard:weinbauundweinhandelinwienimmittelalter
und in der frühen neuzeit. In opll, Ferdinand (Hrsg): Stadt und Wein. Beiträge zur
Geschichte der Städte Mitteleuropas.Bd.XIv.linz,1996,207–219.p.,hiv.hely:214.p.
ennektekintetébenmindabécsiweinmeistereket¸mindapozsonyileitgebereketmodern
kifejezésselegyfajta-vendéglátó-iparimenedzserkéntisértelmezhetjük.

13. amBmmBaPII.fol.7v.
14. Tózsa-rigó attila: az 1497-es pozsonyi borkimérési statútum.Agrártörténeti Szemle, 47.

(2006)202–222.p.,hiv.hely:215.p.amaiközízlésselellentétbenakorszakbanafiatal
borokat fogyasztottáka legszívesebben, ezekközött is az volt a legkeresettebb, amelyet
nemsokkalaszüretutánkínáltakeladásra.erretöbbfélemagyarázatot istalálhatunk.a
korabeliviszonyokközöttnagyonnehezentudtákeltartaniaborokat,ígyazokhamarmeg-
ecetesedtek,megpimpósodtak.azegyévesbornakmáresettazértéke,kivéve,haarossz
termésmiattnemálltrendelkezésremegfelelőminőségűújbor.atöbbévesbortpedigegy-
szerűenfáradtbornak(-er altelt)nevezték.Csaka17.századmásodikfelétőlkezdettegyre
gyakoribbáválni,hogyaszőlősgazdáktöbbévrevisszamenőlegiselraktároztakborokat,de
nemaminőségjavításcéljából,hanemazért,hogyafelhalmozottkészletekáltalcsökkent-
sékazidőjárássalszembenikiszolgáltatottságot.ettőlazidőszaktólkezdveváltakinkább
népszerűvéaz idősebbborokazújborralszemben.landsteiner,erich:weinbauundbür-
gerlicheHantierung.weinproduktionundweinhandelindenlandesfürstlichenstädtenund
märktenniederösterreichsinderfrühenneuzeit.Inopll,Ferdinand(Hrsg):Stadt und Wein.
Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas.Bd.XIv.linz,1996,17–50.p.,hiv.hely:
38. p.; sandgruber, roman: wein und weinkonsum in Österreich. ein geschichtlicher
rückblick. Inopll,Ferdinand (Hrsg):Stadt und Wein.BeiträgezurGeschichtederstädte
mitteleuropas.Bd.XIv.linz,1996,1–30.p.,hiv.hely:3–4.p.mindebbentermészetesen
közrejátszhatottazatényis,hogyazújbormégnemvoltolyanerős,mint„idősebbtársai”,
ígyazelőbbibőltöbbetlehetettinniamindennapifogyasztáskeretében.
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tébena fürdővel együtt üzemeltetett kimérés igencsak „jóhúzás” lehetett a fenntartó
részéről,hiszenígytöbbfélekikapcsolódásilehetőségnekhódolhattakabetérőpolgárok.
ajegyzőkönyvekbentalálunkutalástarra,hogyanhasználtákavendégekazemlítettléte-
sítményt.azegyikhalász,emrichrietzingeraztvallotta,hogy„amikor Riemer bejött [a
kimérésbe], [rietzinger]hallotta, hogy [riemer] Knüpfert szidalmazza, annak az ügynek
kapcsán, amit még a fürdőben kezdtek el [megvitatni]”.13 ezakijelentésnempusztán
arravilágítrá,hogyaverekedéstmegelőzőszóváltásegykorábbibeszélgetésfolytatása
volt,hanemarrólisinformációtnyerünk,hogyavendégekösszekapcsolhattákakülön-
bözőszórakozási/kikapcsolódásilehetőségeket.avizsgált1539-esesetbennyilvánelő-
szörafürdőtlátogattákmeg,majdbetértekpoharazniakimérésbe.

aLeithaus külsejérőlsajnosnemtalálunkadatot.ennekelképzeléséhezaz1497-
espozsonyibormérésistatútumrendelkezéseithívhatjuksegítségül.aszabályzatértel-
mébenabormérésreaházelőttlehetettfelhívniapolgárokfigyelmét.azalapszabály
errevonatkozóanrészletesenrendelkezik.nemcsakegyszerűenaborméréstényétkel-
lettapotenciálisvendégektudomásárahozni,hanemazt ismegkellett jelölni,hogy
milyen fajtájú és milyen idős bort lehet az adott helyen kapni. a kétéves bort
(-Zwifirdigen)egyvágottcégér(-ain Zaiger mit schaiten)ésegyszalmafonatjelezte,az
egyéves bornak (-virdigen) a magában kitett cégér felelt meg, a leginkább keresett
újbort(-hewrigen)pedigazöldcégérrel(-mit […]ainem grunen Zaiger)ellátottivókban
találhattákmegabetérők.14 astatútummásodikpontjaarraiskitér,hogyafentleírt
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15. Tózsa-rigóattila:Az 1497-es pozsonyi…,i.m.215–216.p.
16. amBmmBaPII.fol.7v.
17. amBmmBaPII.fol.9r.
18. a korábbiakban a kimérések általános bemutatásánálmár említettük, hogy Pozsonyban

nagyvalószínűséggelinkábbafehérborokatrészesítettékelőnyben.avörösborkultúracsak
a16.századmásodikfelébenésa17.századbanterjedtelnagyobbméretekbendélszláv
hatásra,sinkábbcsakazországközépsőterületénvoltjellemző.kisebbrégiókban,ígypél-
dáuléppenPozsonyéssopronkörnyékénanémetpolgárságáltalmeghonosított, fejlett
szőlőtermelő-kultúránakköszönhetőenmárakorábbiidőszakokbanismegjelent,denem
tettszerttúlsúlyra.andrásfalvyBertalan:avörösbormagyarországon.Néprajzi Értesítő,39.
(1957)49–69.p.,hiv.hely:54–61.p.
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módonkelleljárnivörösborokárusításaeseténis,azzalakülönbséggel,hogymegkell
jelölniaztis,hogyazadotthelyenvörösetmérnek.15 azegyescégértípusoktárgyalásá-
náltehátértelemszerűenfehérborokragondoltak.arendelkezésnekezarészeisrávi-
lágítarra,hogyapozsonyiszőlőnedűkközöttinkábbafehérborokvoltaktúlsúlyban.

visszatérveaverekedéshelyszínénekelemzéséhez,azszűrhetőle,hogyazudva-
ronislehetettfogyasztani,erreutalakorábbanmáremlítettPeterschnellervallomá-
sa,mely szerintknüpfermégazudvaron tartózkodott, amikorschnellerbelépettaz
épületbe(„herein ins haus gang”).16 konkrétanmegnevezikabelsőhelyiségetis,stubn-
ként,azazszobakéntjelölik,utóbbikifejezésnégyalkalommalfordulelő.azitalárusí-
tásmindenbizonnyalitttörtént,savendégekazidőjárástólfüggőenbennazépület-
ben,vagykintazudvaronfogyasztottak.

ahelyiségmérete,felépítése,berendezése

abelsőhelyiségméretérecsakközvetetettmódonkövetkeztethetünk.atanúvallomá-
sokalapjánmegállapítható,hogylegalább17–18személytartózkodottakimérésben,
részbenazudvaron,részbenazépületben.Báralegtöbbtanúazindulatokelszabadu-
lásautánigyekezettkijutni,annyibizonyos,hogymivelarendbontásbentzajlott,ígya
szemtanúkésazáltalukemlítettszemélyeklegalábbrövididőremegfordultakabelső
helyiségben.ígyméghafeltételezzükis,hogynemegyidőbentartózkodtakahelyiség-
ben, a kimérést nagyjából akkorának képzelhetjük el, amelyben legalább 20–22
emberelférhetett.ehhezhozzákellmégszámítanunkaszemélyzetet,amelybőlakocs-
mai verekedések „állandó tartozékaként” csak a korcsmárost említikmeg egy alka-
lommal,nevezetesenmikorazegyikriemermáregyahelyiségbenfellelhetőeszközzel
igyekezettérvénytszerezniigazának,rietzingerszóltaborosgazdának(Wirt),hogyel
kellenevennitőleazeszközt.mivelaszövegbenaWirt megnevezésszerepel,valószí-
nűsíthető,hogyabeavatkozásra felszólítottszemélyegybena létesítmény tulajdono-
sa/fenntartójavolt,nempedigalkalmazott,hiszenutóbbiesetbeninkábbaLeitgeber
vagyaZapfler kifejezéstvárnánk.

Csakegyalkalommalutalnakarra,hogymit fogyasztottaka vendégek.wolfgang
Hofertímárvallomásábanaztolvashatjuk,hogymásokkalborozott(„peim wein gewe-
sen”),amikorelkezdődöttadulakodás.17 arrólsajnosnemértesülünk,hogymilyenbor
lehetettakupákban.18
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19. amBmmBaPII.fol.7v.
20. amBmmBaPII.fol.9r.
21. a17.századisopronivégrendeletekbenisemlítenekilyendarabokat.askerczéva:milyenek

lehettek a konyhák sopronban a 17. század elején. Soproni Szemle, 53. (1999) 4.
370–382.p.,hiv.hely:380.p.

22. amBmmBaPII.fol.7v.
23. amBmmBaPII.fol.7v.
24. amBmmBaPII.fol.7v.
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amint azt korábban említettük, gyakran előfordult, hogy a kimérésekben ételt is
lehetettkapni.az1539-esverekedéshelyszínénislehetőségvolterre,avallomások-
bólugyaniskiderül,hogykonyhájaisvolta„komplexumnak”.Casparreisnertanúvaló-
színűlegkésőbbérkezhetett,őugyanismárcsakaverekedésvégkifejletérőlszámolt
be.amikoracsapszékbelépett,aföldönfekvetaláltaazegyikriemert,akitecettelpró-
báltakmagáhoztéríteni.nyilvánazecetisakonyhábólkerültelő.amásikriemerpedig
akonyhábanfeküdt(„der ander Riemer sei inn der kuchel gelegt”).19

akimérésberendezésérőlsajnosigenszűkösekazinformációink.aszemélyekvizs-
gálatánálakésőbbiekbenlátnifogjuk,hogynagytöbbségébenkézművesmesterekés
legények alkották a hely közönségét. ezt az információt figyelembe véve egyszerű
berendezésitárgyakkal,faasztalokkalés-padokkalképzelhetjükelmindabelsőhelyi-
séget,mindazudvart.Többkifejezés isarraengedkövetkeztetni,hogyülvefogyasz-
tottakavendégek,tehátnemún.„talponállóként”kellmagunkeléképzelniahelyet.
erreutalnakazolyanmegjegyzések,mint„Er sich zu Maister Jacoben […]gesetzt mit
Ime getrunkh”,vagy„si[c]h ain klains zu inen gesetzt”.20 azesetkissémorbidiróniája,
hogynéhányberendezésitárgyatisemlítenekatanúk,azonbannemazzalaszándék-
kal,hogypontosabbanleírjákahelyszínt.konkrétanháromtárgyratérnekki,mégpe-
digazért,mertarendbontókezeketazeszközökethasználtákegymásellenavereke-
déssorán.Ilyenmódonértesülünknéhányhasználatitárgyról.

a legtöbbszörelőfordulóeszközazonosításakérdéses.Hat tanúnál13említéssel
szerepelegywör,vagyrör nevűtárgy.azelsőformábannemtudjukfeloldaniazelne-
vezést.arör alakbólviszontamainémetRöhr szóraasszociálhatunk,amelyebbenaz
esetbenkiöntőtvagykiöntőcsövet jelent.akorszakbangyakoriakvoltakiöntőcsővel
ellátott kannák.21 rietzinger szerintamikorknüpfernekelfogyotta türelmeariemer
részérőlőtértszidalmakmiatt,kezébevetteakiöntőt („hab die wör inn der hanndt
gehobt”),22 ésaztmárschnellervallotta,hogyezutánknüpferezzelazeszközzelfejbe
vágta riemert („mit derselben den Riemer über den kopff geslagen”).23 wolfgnag
reschtanúkiemelte,hogyariemereknélnemvolthasonlótárgy(„die Vischer haben
khain wör gehabt”).24 ezzelszembenalbrechtellenderállításaszerintazegyikriemer
a verekedés közben kirohant és hozott magával egy másik kiöntőt és azzal ütötte
knüpfert.afegyverkénthasználttárgyalakjáracsakegyetlenadatotközölnek,Thomas
nievergoldvallomásábanplosse rör, (vagyplosse wör) szerepel,ami talánarrautal,
hogyfedélnélkülikiöntővoltknüpferkezében.

Háromtanúegybehangzóanaztállította,hogyknüpferaverekedésegyadottpilla-
natában egy kannával leütötte az egyik riemert, pontosabban fejbe vágta vele
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25. amBmmBaPII.fol.9r.
26. a korszakban kétféle típus volt elterjedt a német városokban. az északi területeken egy

olyanváltozatvolthasználatos,amelyöblösebbkialakításúalsórészemiattharangalakra
emlékeztetett,ésgyakranláttákelkiöntőcsővel.adélnémetésazosztrákterületekenegy
elegánsabbkialakításúváltozatterjedtel.ebbeatípusbaegyenesfalú,felfelékeskenyedő,
hengert formázó kannák tartoztak. dexel, walter: Das Hausgerät Mitteleuropas. Berlin,
1973, 60–62. p. és 179–185. p. a magyarországi régészeti ásatások során előkerült
ónkannákalapjánarrakövetkeztethetünk,hogyPozsonybanisinkábbazutóbbitípuslehe-
tetthasználatban.azemlített leletekhez:Holl Imre:Zinn im spätmittelalterlichen Ungarn.
Teil I. acta archeologica scientiarum Hungaricae. 39. (1987) 313–335. p., hiv. hely:
318–319.p.és323–325.p.

27. amBmmBaPII.fol.7v.
28. agabele vagygabel kifejezésekszinonimájakéntlexernélaKrücke,Krückstock szavaksze-

repelnek,amelyeknagyobbkorsót, flaskaszerűedényt,esetlegkannát jelentenek.lexer,
mathias:Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 38., unveränderte auflage. stuttgart,
1992,52.p.

29. adokumentumaPozsonyvárosilevéltárállományábana Gotsleichnamszech gazdasági
kimutatásai címmeljelöltiratcsoportonbelültalálható.amBmmB3a1fol.45r.
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(„Knupffer ain kandl gerukht und den Riemer zum Kopff geslagen”).25 atanúvallomá-
sokat összegző bejegyzés szerintGeorgriemer szenvedte el ezt az ütést.wolfgang
resch állítása annyiban tér el az előbbiektől, hogy szerinte knüpfer nem leütötte,
hanemmegdobtariemertazeszközzel,ebbőlarrakövetkeztethetünk,hogyegyköny-
nyű vagy közepesen nehéz tárgyról lehetett szó. a kanna minden bizonnyal ónból
készült,alakjára,méretéresajnosnincsadatunk.26 aziselképzelhető,hogyafentemlí-
tettrör ésakandl ugyanaztazeszközt,egykiöntővelellátottkannáttakar.schneller
említmégegyeszközt,amellyel–akissénehezenértelmezhetőszövegszerint–egy
Joachinnevűmestertarconvágtak(„sei mit ainer gapeln zugeloffen”).27 agapelként
megnevezetteszközmindenbizonnyalegynagyobbűrméretűkorsólehetett.28

rendbontók,sérültekésszemtanúk;aszemélyekvizsgálata

atanúvallomásokbólazderülki,hogyaverekedés idejénakimérésbencsakférfiak
tartózkodtak.akorábbanmár idézettbormérésistatútumnememlítolyanrendelke-
zést,mely szerint nőkneknem lett volna szabad látogatni ezeket a helyeket. a sze-
mélyzetkapcsánpedigaszabályzatkitérarra,hogyabortnőkisértékesíthették.ez
abbólaszakaszbólszűrhetőle,amelybenafogyasztókvédelmeérdekébenkilátásba
helyezték,hogyamennyibenvalakirosszvagynemhitelesítettmértékekethasznál,az
büntetendő.különkiemelték,hogymindenesetben ígykelleljárni,attól függetlenül,
hogyabortmagaatulajdonos–mindegy,hogyférfivagynő–vagyborkimérőértéke-
síti(„Es seyn weinhern, frawen oder leitgeb[e]n”).29 mindazonáltalafürdőmelletticsap-
székvendégeiközöttjoggalfeltételezhetünkáltalábanerősférfitöbbséget.

korábbanmáremlítettük,hogyaszemtanúkatésavallomásokbanszereplőtovábbi
személyeketösszegezve17,esetleg18vendégrőlolvashatunkaforrásban.abizonyta-
lanság abból ered, hogy előfordulnak csak keresztnévvelmegadott személyek, akikről
nemközölnektovábbiinformációt.Összesenteháttizenhétférfittudunknagybiztonság-
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30. amBmmBProtocollumTestamentorum4n2(PT)II.fol.266r.
31. Tózsa-rigóattila:apozsonyiTiltáskönyv(1538–1566)információsbázisa.különöstekin-

tettel a pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló kapcsolatrendszerére.Századok,
142.(2008)5.1135–1186.p.,hiv.hely:1166.p.

32. Špiesz,anton:Štatúty bratislavských cechov.Bratislava,1978,395.p.anőknekacéhes
kézműipari termelésben képviselt szerepéhez találunk fontos adalékot Caspar reickher
felesége,katerinaasszonyvégrendeletében,amelybenkiemeli,hogyőmagaistagjavolta
halászokcéhének,midőnmesteréreésacéhlegényekreösszesen12forintothagy.amB
mmBPTII.fol.362v.Többolyankorabelicéhszabályzatotisismerünk,amelymármegfo-
galmazásábanis jelzi,hogyamesterekközöttegyaránt lehettekférfiakésnőkis,azaza
Maister ésMaisterin megjelölésthasználjaazemlítettcéhtagokra.Ilyendokumentumpél-
dáulafazekasokcéhszabályzata1569-bőlésakalaposoké1575-ből.Špiesz,anton:Šta-
túty bratislavských…,i.m.117–118.p.és152–159.p.
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gal„elkülöníteni”.atovábbiakban–kiaknázvamáspozsonyiforrásokinformációsbázisát
is–megkellpróbálnunkalehetőségekhezmértenfeltárniavizsgálatianyagbanelénk
tárulószemélyek,azazazalsó-fürdőésakimérésközönségénekahátterét.

Tizenkét férfinaknagybiztonsággalmeg lehetállapítania foglalkozását.a legna-
gyobbszámbanhalászokvoltakjelenakimérésben,nevezetesenhatszemélythalász-
kéntvagyhalászlegénykénttudunkazonosítani.averekedéskétrésztvevőjéről,mert
ésGeorgriemerrőlmára tanúvallomásokatbevezetőnéhánysorbanmegjegyezték,
hogyegybizonyosdionisivischer segédei voltak.amertésGeorgközötti esetleges
rokonikapcsolatrólnemtudunkmegközelebbit.mertriemerrelmáspozsonyiforrás-
ban is találkozunk.egykézművesözvegye,otiliawildmaninvégrendeletébentöbbek
közöttegykováccsalésegyfürdősselegyüttszerepel,mintavégrendeletbenfoglaltak
végrehajtásátfelügyelőtestamentumosurakegyike.30

mivel a jelen levő személyek között a halászok alkotják a legnagyobb csoportot,
érdemesrészletesebbenkitérnieszakmánakavároséletébenképviseltszerepére.a
pozsonyikézművesekenbelülijelentősszámbelisúlyuknyilvánvalóanadunanyújtotta
kedvezőlehetőségekrevezethetővissza.akézműves-társadalmonbelüliarányukakor-
szakvégrendeletikönyvébenisérzékelhető.az1529és1557közöttlejegyzetttesta-
mentumokközött155olyanutolsórendelésttalálunk,amelykézműveshezvagyannak
feleségéhezköthető.aziparostevékenységetűzővégrendelkezők43szakmaképvise-
lőiközülkerültekki.legnagyobbaránybanatextil-,ruha-ésbőriparbantevékenykedők
vannakjelenaforrásban.aharmadiklegnagyobbcsoportotazélelmiszeriparképvise-
lőialkotják,ezenbelüllegnagyobbszámbanahalászokésamészárosokképviseltetik
magukat, kilenc-kilenc végrendelettel. a halászok megtalálhatók a pozsonyi
Tiltáskönyvben(1538–1566)is:négyesetbenkövetelőfélként,hétügybenpedigadós-
ként.31

megélhetésüket tekintve a halászok esetében többrétű tevékenységről beszélhe-
tünk.régiszokásjograhivatkozó1543-ascéhlevelükmegfogalmazásaszerintadoku-
mentum a halászok és a halárusok között („zwischen den Maistern und
Fischerhandwerks und Fischkäuflen”)már korábban írásba foglalt szokásokalapján
erősíttetettmeg.32 a16végzésbőlállócéhlevélpontjainakafeleahalárusításszabá-
lyozásáról szól (pl.: idegenek kizárása, méreten aluli hal árusításának tiltása stb.).
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33. Špiesz,anton:Štatúty bratislavských…,i.m.397.p.
34. Példaként említhető, hogy 1540-ben hat schillingért vásárolt a város jóminőségű halat

(„gut essen visch”),egysoproniküldöttségellátásacéljából.amBmmBkammerbücher(k)
92fol.79.

35. amBPTII.fol.182v.
36. amBk92fol.35–36.avárosiadminisztrációtisztségeiközöttalsófokúpozíciótjelentett

azadószedőitisztség.Gyakranláttákelpályájukelejénolyanszemélyekeztafunkciót,akik
későbbnagykarriertfutottakbeapolitikaielitben.Tózsa-rigóattila:A pozsonyi politikai elit
a XVI. század első két harmadában.FonsForráskutatásésTörténetisegédtudományok14.
(2007)2.187–277.p.,hiv.hely:222.p.nemvalószínű,hogyrietzingernek ilyen „ugró-
deszkaként”szolgáltvolnaazadószedőitisztség,(eddig)ugyanisnemtudunkarról,hogya
későbbiekbenbetöltöttvolnabármilyenmáspozíciót.
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Témánk szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a halászlegényeket érintő rész.
eszerintalegényekönállóannemkezdhettekhalárusításba,csakakkor,haarravala-
melyikmesterutasítástadott.azáruminőségétésahalakmegfelelőméretétacéh-
mesternek,delegalábbisahalászokvagyahalárusokvalamelyikmesterénekkellett
ellenőriznie.acéhlevélaz1539-esverekedésegyiktanúját,albrechtellendertisemlí-
ti.aforrásbólmegtudjuk,hogyellenderköztiszteletbenállószemélyvoltahalásztár-
sadalmonbelül,acéhlevélugyanisazzalzárul,hogymindahalászoknak,mindahal-
árusoknakkikelljelölniükegy-egymestert,akiarendelkezésekbetartásátfelügyeli,s
adokumentumszerint1543-banahalászokrészérőlalbrechtellendertjelöltékerrea
feladatra.33 arranincsadat,hogyesetlegőlettvolnaacéhmester,demindenképpen
tekintélyesszemélynekkellettlennieaszakmánbelül.ahalászokéshalárusokcéhé-
tőlgyakranvásároltavárositanácsis.avárosvezetésreprezentációsköltségeiközött
aborésahaltettekialegnagyobbtételt.34

visszatérve az 1539-es rendbontás tanúihoz, emrich rietzinger esetében az
actionaléban nem találunk utalást foglalkozására. Itt is a végrendeleteket hívhatjuk
segítségül, rietzinger testamentumát ugyanis hat évvel később jegyezték le. ebben
nemcsak foglalkozását, hanem – viszonylag pontosan – városon belüli lakhelyét is
közli.eszerintadunamenténelterülővödricikülvárosbanlakott(„Emerich Rietzinger
vischer und mitburger zu Presspurg gesessen auf der Wedritz”).35 utolsórendelésében
többkisebbértékűkegyesadománymellettegyforintotahalászcéhreishagyományo-
zott. végrendelete nem tanúskodik nagy vagyonról, a középosztálybeli kézművesek
népes táboráhozsorolhatjuk.annyitmindenesetremegtudunk,hogy rokonsági köré-
ben más is ezt a mesterséget űzte: unokatestvérét is halászként említi. Továbbá
rietzingerkapcsolatbanvoltamártöbbszöremlítettPeterschnellerrel,akiszinténaz
ivóbanvoltavizsgáltesetidején.rietzingernekahalászatmellettmástevékenységé-
rőlisértesülünk.avárosiszámadáskönyvszerint1540-benamagisztrátusáltalapol-
gárokrakivetettadóbehajtásábanműködöttközre.ebbenazévben13ilyenadószedő
(Gaber) végezte ezt a munkát.36 az actionaléban rietzinger beszámolóját albrecht
ellendervallomásaköveti.ellendernekahalászcéhbenképviseltpozíciójárólafentiek-
benmárszóltunk.

michel wachingernek a tanúvallomásából következtethetünk arra, hogy szintén
halász volt,mivel a szöveg szerintmás halászokkal együtt ivott („als er mit andern
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37. amBmmBaPII.fol.8v.
38. amBmmBaPII. fol.22rés23r.amBmmBPTII. fol.158r-v.akapcsolatCasparésHans

reisnerközöttnemtisztázott.
39. azügynekavallomásokutánbejegyzettnéhánysorosösszefoglalásábandionisivischertis

említik,azonbannemtisztázott,hogyővalóbanjelenvolt-eakimérésben,éshaigen,akkor
milyenmódonvoltrészeseaverekedésnek,illetveazaztmegelőzővitásügynek,ígyőtnem
vettükbeleazelemzettszemélyekkörébe.

40. érdekességképpmegjegyezhető,hogyazÚjvárosbanlakóasszonyviszonylagjelentősadós-
ságothalmozott fel (többmint120 forintértékben),amelyekkiegyenlítését férjérebízta.
Hitelezőiközöttháromtímártistalálunk,köztükHofert,akinekharmincforinttaltartozottaz
asszony.atímár-ésanyergesszakmaközöttikapcsolatkézenfekvő,hiszenelőbbiekkészí-
tettékelőabőrtanyergesekszámára.anyergesfeleségénektestamentumosuraiközöttis
kéttímártésegycserzővargáttalálunk.anőknekakézművességenbelülképviseltszere-
péhezpedigfontosadalék,hogyazasszonyanyergesszakmáhozszükségesszerszámokat
is a férjnek rendelte („allen werkzeug, das es zu dem satler handwerk antreffen ist”).
nyilvánvaló tehát, hogyanő– férjéhezhasonlóan– szinténnyergeket készített, esetleg
együttisdolgoztak.amBmmBPTII.fol.312r–v.utóbbirendelésazértbírkiemeltjelentő-
séggel,mertalegtöbbesetbencsakáltalábanrendelkeztekszerszámokról,összesencsak
hat ilyen esetben neveztékmeg pontosan a szakmát, ebből három említés halászatnál
használteszközöketjelölt.aTiltáskönyvbenakövetelttartozásokfedezetekéntbetáblázott
vagyonrészekközöttmindösszenégyalkalommalszerepelnekmunkaeszközök,ebbőlkét
esetbenkonkretizáljákaszakmát:mindkétkövetelésnélhalászszerszámokeladásáttiltják.
Tózsa-rigóattila:A pozsonyi Tiltáskönyv…,i.m.I/1.sz.táblázat,1142.p.

41. amBmmBPTII.fol.338r.

134 Tózsa-Rigó attila

Vischern getrunkhen”), amikor az egyik riemer az asztalhoz lépett és belekötött
knüpferbe.37 azellenderutántanúskodóCasparreisnerbeszámolójábannemszere-
pelfoglalkozás,akésőbbiekbenazonbantöbbszörelőfordulmégavároskönyvben.egy
másik, ugyancsak 1539-es bejegyzésben felváltva fordul elő a Caspar reisner és a
Caspar vischer névalak. az 1529–1557 között összeállított második végrendeleti
könyvbenpedigtöbbszörisszerepelegybizonyosreisner(vagyreiser)család,amely-
nekHansreisnerhalászmestervoltafeje.38 nagyavalószínűségetehátannak,hogya
korábbanfeleségevégrendeletekapcsánmáremlítettCasparreickherhalászazonos
lehetett az 1539-es anyagban szereplőreisnerrel. az eddig említett hat személynél
tehátviszonylagbiztosanmeglehetettállapítaniafoglalkozást.Továbbiegytanú,Peter
schneller nagy valószínűséggel szintén a halászok köréhez kapcsolható, amint arra
korábbanutaltunk,rietzingervégrendeleteszerintschnellertartozottneki.39

a biztosan azonosítható foglalkozású személyek közül ketten tímárok voltak.
wolfgangHoferaztvallotta,hogymásokkalegyüttborozott,ésmástnemláttak,mint-
hogyknüpferelőszöregykannávalleütiazegyikriemert.Hofertímárkéntszerepelaz
anyagban.akihallgatásokmelletttöbbszörtalálkozunkveleavégrendeletekbenis.egy
halász,egytímárésegyövkészítőutolsórendelésébenemlítik–mindenesetbenmás
kézművesekkelegyütt–atestamentumosurakközött.egynyergesfeleségének1555-
ös testamentumában tímármesterként szerepel.40 egy másik tímár, Blasi Früewirt
1556-osvégrendeletébenazt ismegjegyzik,hogyHoferaduna-partonelterülőÚjvá-
rosbanlakott,éssajátpecsétjévelerősítettemegcéhtársautolsórendelését.41 avere-
kedésnél jelen levőmásik tímáregy tímárlegény, aki kissé furcsa „szerepben” tűnik
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42. amBmmBaPII.fol.8r.
43. amBmmBPTII.fol.83v.
44. amBmmBverbotbuchai1fol.4rés16v.
45. amBk92.fol.37.
46. ortvayTivadar:Pozsony város…,i.m.95.p.
47. aschustergasslegyikházában,frekventálthelyen,azún.Zöldszobában (Gruenstubl)mér-

tékavárosborait,egy1532-esszámadásifeljegyzésszerintkocsmáulésétkezőhelyül is
szolgáltahelység.ortvayTivadar:Pozsony város…,i.m.645.p.
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elénk.őmagaugyanisnemtettvallomást,viszontkéttanúisemlíti,hogyjelenvolt.a
nevétnemadtákmeg,ellenderésreisnercsakúgyemlegette,mintBlasiledrersegé-
de.mindkettenaztvallották,hogyalegényaverekedésutánvisszamentazivóba,és
azakkormáraföldönfekvőGeorgriemernekmondottegynehezenértelmezhetőmon-
datot: „ha adós vagy, csak akkor bocsátanak meg neked, ha [már] meghaltál.”42

reisnerszerintatímárlegénymagaismegsérültacsetepatésorán.Bármagárólakér-
déseslegényrőlnincstovábbiinformációnk,mestere,Blasiledrerviszontszerepelegy
Hansledrernevűmestervégrendeletében.arokoniésaszakmaikapcsolatokössze-
fonódásáratalálunkittpéldát,ugyanisBlasiledrerHansunokájánakvoltaférje.43 a
pozsonyiTiltáskönyvbenisszerepelBlasiledrer.egy1539-esbejegyzésbenegyszűcs-
től, egy 1541-esben pedig egy varga feleségétől követeli tartozásuk kiegyenlítését.44

Fontosinformáció,hogyamásodikügybenmegadjákledrerlakhelyét,őisazÚjváros-
ban lakott. nagy valószínűséggel ott lehetett a műhelye is, amelyben a verekedési
ügybenszereplőlegényeisdolgozott.

a tímárokmellettugyancsakkét fazekassal találkozunkazanyagban.egyikükről,
Thomasschellenpergertanúrólsemmilyentovábbiinformációvalnemrendelkezünk.a
másikfazekas,Thomasnievergold,akorábbanmáremlítettHansledrertímármester
végrendeletébenfordulelő:egymásikkézművesselőtkértefelamesterazutolsóren-
delés végrehajtására. elképzelhető tehát, hogy nievergold Blasi ledrerrel és annak
legényéveliskapcsolatbanvolt.afazekastevékenységmellettavárosnakisteljesített
szolgálatot.avárosiszámadáskönyvadataiszerint1540-benavárosiadóbehajtásá-
banműködöttközre.45 azeddigismertinformációkszerint–rietzingerhezhasonlóan
–nievergoldsemlépetttovábbahivataliranglétrán.afazekasok1569-escéhleveléta
korábbiakbanmáremlítettük.Bódéikaferenceskolostorelőtti,aFőtérkibővítésének
tekinthetőtérenálltak.46 máspozsonyiforrásokbancsakelvétvetalálunkfazekasokat.
amásodikvégrendeletikönyvbenkétilyentestálószerepel,aTiltáskönyvbenpedighat
fazekast tudunk kimutatni. a számadáskönyvek segítségével viszont nyerünk némi
adatotmunkájukravonatkozóan.az1528/29-esköltségvetésiévbenavárostöbbek
között korsókat, fedőket és tégelyeket rendelt fazekasoktól. Témánk szempontjából
különérdekes,hogyaszámadáskönyvibejegyzésszerintavárosikimérés(„zum leit-
gebn”)számárakészíttettékezeketa–mindenbizonnyalagyagbólkészült–edénye-
ket.47 ezen eszközökmellett a fazekasok csempét is égettek. ezt támasztják alá az
1529-esszámadáskönyviadatok: többekközöttavárosiőrökésakocsiszolgákszo-
bájához77újcsempétrendeltek,ahóhérszámáraugyancsak12újcsempétkészítte-
tettatanács.avárosházánlevőegyikkályhánpedigcsempéketkellettcserélni.ebben
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48. amBk79fol.125–126.
49. Špiesz,anton:Štatúty bratislavských…,i.m.456–459.p.
50. amint azt korábbanemlítettük,ortvaynál szerepel, hogya városegybizonyos Jakab für-

dősnekadtaelazalsó-fürdőt.Tekintve,hogyafürdősökiscéhszerűkeretekközöttvégez-
téktevékenységünket(l.5.sz.jegyzet),elképzelhető,hogyaslosserbeszámolójábansze-
replőJakabmesterafürdőtulajdonosavolt.megerősítőinformációhiányábanazonbanez
(egyelőre)csakfeltételezésmarad.
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aköltségvetésiévbenösszesentíz fontotésnégyschillingetköltöttaváros fazekas-
munkákra.48

akorábbanmáremlítettCorbinianslossert–egyébadathiányában–nevébőlkiin-
dulvalakatosnakvélhetjük.aszámadáskönyvektanúságaszerintavárosmindigjelen-
tősmegrendelésekkelfordulteszakmaképviselőifelé.alakatosoknakkifizetettössze-
gekazácsokésakovácsokdíjazásautánáltalábankiemelthelyenálltakavárosikölt-
ségvetésbenakézművesmunkákrafordítottkiadásokközött.amintaztahalászokés
halárusoktárgyalásánálmárláthattuk,gyakranelőfordult,hogytöbbszakmaképvise-
lőiegyesültekegyazoncéhenbelül,nyilvánvalóanazért,hogyjobbanérvényesítenitud-
jákbefolyásukatés/vagymérsékeljékazegymásközöttiesetlegeskonkurenciát.Ilyen
összefonódásratalálunkpéldáta lakatosok,puskamívesekésórások1571-esközös
szabályzatában.49

JörgPreuertanúszemélyérevonatkozólag–slosserhezhasonlóan–szinténnem
rendelkezünk semmilyen további adattal. nevéből esetleg arra következtethetnénk,
hogyserfőzővolt,mindazonáltaléppenazügybenszereplőriemerekneveésfoglalko-
zásafigyelmeztetarra,hogyaforrásokbanszereplőésfoglalkozásnevetjelentőveze-
tékneveketnemlehetmindenesetbenvalósfoglalkozássalazonosítani.Georgésmert
riemernevébőlugyanisaztszűrhetnénkle,hogyakérdésesszemélyekszíjjártókvol-
tak,aforrásazonbanpontosítebbenazesetben,samintaztláthattuk,egyértelműen
halászlegényekrőlvanszó.wolfgangreschtanúegyszerűencsakhalászokkéntaposzt-
rofáljaakétriemert („die Vischer”).mindennek tekintetébentehátslossernek laka-
tosként, illetve Preuernek serfőzőként történő besorolása– egyébmegerősítő infor-
mációhiányában–kérdésesnektekinthető.

két személy esetében csak annyit tudunk biztosan, hogy kézművesek voltak.
slosservallomásábólismert,hogyegybizonyosJakabmesterrel(Maister Jacob)ültegy
asztalnál,utóbbinakazonbanatanúnemközölteaszakmáját.50 Jakabmestermellett
slosserszerintmégegymesterjelenvolt,őtMaister Joachinkéntnevezi.sajnosutób-
binaksemismertapontosfoglalkozása.

wolfgangreschtanúfoglalkozásáravonatkozólagmégcsakutalássalsemrendel-
kezünk. a korszak végrendeleti anyagából ismert egy rézműves és egy puskamíves
resch,azonbanegyikkelsemmutathatókikapcsolat.reschszemélyénélsokkalérde-
kesebb,hogyaverekedésegyikfőszereplőjéről,Hansknüpferrőlsemtudjuk,hogymi
lehetettafoglalkozása,sőttulajdonképpensemmilyentovábbiadattalnemrendelke-
zünk róla. Ilyen információszegénység mellett tehát már az is lényeges momentum
lehet,hogyazegyiktanúszerinthalászokkalültegyasztalnál.albrechtellenderszin-
ténaztvallotta,hogyamikorőakimérésbeérkezett,riemerahalászokkalellenséges-
kedett(kezdettellenségeskedni).ezekszerinttehátarendbontásegyikkulcsszereplő-
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51. királyJános:A pozsonyi nagy-dunai vám- és révjog története.Pozsony,1890,84.p.ésamB
mmB PT II. 12r. a fenti megnevezéssel minden bizonnyal a mihály-kapu külvárostól
(„Neustadt vor St. Michel Thor”)ésavödricikülvárostól(„Neustadt, aus der Wedritz”)akar-
tákmegkülönböztetni.

52. királyJános:A pozsonyi…,i.m.84.p.
53. ortvayTivadar:Pozsony város…,i.m.95.p.
54. amBmmBPTII.fol.182v.
55. amBmmBPTII.fol.354r.
56. avödrickörnyékidűlőkhözl.Tózsa-rigóattila:szőlőbirtoklása16.századiPozsonyban.In

oroszIstván–Pappklára(szerk.):Szőlőtermelés és borkereskedelem.speculumHistoriae
debreceniense2.2009,debrecen,33–54.p.,hiv.hely:47.p.és50–51.p.
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je mindenképpen jó kapcsolatban lehetett a halászokkal (persze leszámítva a két
riemert),esetlegmagaiseztaszakmátűzte.

aforrásokbankisszámúolyanadatszerepel,amelyekbőlakérdésesszemélyeknek
vagyazazokkalszoroskapcsolatbanálltpolgároknakalakóhelyéretudunkkövetkez-
tetni.láttuk,hogywolfgangHoferésatörténetbeáttételesenbekapcsoltBlasiledrer
tímárokazÚjvárosbanlaktak.ugyancsakeztavárosrésztadjameglakóhelykéntvég-
rendeletébenCasparreickher(reisner)felesége,katerinaasszony.ezakülvárosaz
óvárostkörülvevővárosfalnakadéli,adunafelénézőkijárata,aHalász-kapuelőteré-
benelterülőkeskenyterületsávonhelyezkedettel.északrólavárosfal,délrőlpediga
duna határolta. leggyakoribb elnevezése: New Stat vor dem Vischer Thor, azaz a
Halász-kapuelőttiÚjváros.51 amunkájukhozszükségesvízközelségemiattittdolgoztak
atímárok,acserzővargák,ésmagátólértetődőenahalászok.aruhaiparnakaposztón
ésavásznakonkívülabőr is jelentősalapanyagavolt.ennekkikészítésétrészbena
tímárokvégezték.Telepüképpenaduna-partonterültel,azemlítettÚjvárosban.52 az
általukkészítettbőrökszolgáltakalapanyagultöbbekközöttavargákésanyergesek
munkáihoz. a városrész késő középkori jelentőségnövekedésétmutatja, hogy a 15.
századelsőharmadátólmárnemcsakazóvárosterületéntartottakvásárokat,hanem
azárucserénekezaformája„megjelent”avárosfalakonkívül is,az1430-asévektől
kezdve ugyanis már a Halász-kapu előtti Újvárosban is tartottak vásárt.53 az
1529–1557közöttivégrendeletianyagbannégytestálónálszerepelezavárosrészlak-
helyként.anégyvégrendelkezőbőlkettőhalász,egypedigtímár.

aduna-partiÚjvárosmellettkétszemélyt„helyezhetünkel”egymásikkülvárosban.
emrichrietzingervégrendeletébenolvashatjuk,hogyvödricben,azazavödrici-külvá-
rosbanlakott(„gesessen auf der Wedritz”).54 aCasparreisnerkapcsánemlítettHans
reisner halásznál ugyancsak ez a külváros szerepel lakóhelyként.55 a halász-kapui
Újvárostólnyugatra,avárhegyésadunaközöttterültelavödricikülváros(Wedritz).Itt
aziparosokmellettazelsődlegesenszőlőtermesztésbőlésbortermelésbőlélőgazda-
polgárokarányalehetettjelentős.mindeznemmeglepő,hiszenavárosrészfolytatásá-
nakistekinthetjükavárostkörülölelőszőlőskertekövezetét.56 avégrendeletekben16
alkalommalemlítikeztakülvárost,ebből10testamentumgazdapolgárnevéhezköt-
hető,azittlakókézművesekközötttalálunkfazekast,bognártéskéthalászt.

alakóhelyrevonatkozóadatokatösszegezveteháthakismetszetenkeresztülis,de
arrólértesülünk,hogyaforrásbanszereplőhalászokéstímárokszámáranagyvalószí-
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57. amBmmBaPII.fol.9r.
58. amBmmBaPII.fol.7r.
59. amBmmBaPII.fol.7r.
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nűséggelhelyilegigenközelvolt,avárosméreteitfigyelembevévemajdhogynemegy-
beesettalakó-,amunkahely,valamintakikapcsolódás/szórakozásszíntere.

aszemélyekkorárólcsakegy„elejtett”információtudósít.slosserszerintakimé-
résbentartózkodóJoachinmesterazűrzavarbanszinténkapottegypofont.avallomás
szerint a mesternek világos színű szakálla volt („Maister Joachin mit ainer helnn
part”).57 avilágosszakállkapcsánarragondolhatunk,hogyegy idősebbőszszakállú
mesterről volt szó. Hasonló korú férfiként képzelhetjük magunk elé rietzingert is,
hiszenhatévvelazesetutánbejegyeztettevégrendeletét,özvegye1555-östestamen-
tumaszerintpedigutóbbiidőpontbanmárnemélt.albrechtellendernekahalászcéh-
benviselttisztségébőlugyancsakarrakövetkeztethetünk,hogytúlvoltmáréletezenit-
jén. a legényeket ezzel szemben nyilván inkább fiatal férfiakként képzelhetjük el.
külsejükre csak egyetlen viselettörténeti adalékkal rendelkezünk, nevezetesen
ellendernélolvashatjuk,hogyazegyikriemersárgakabátbanvolt.58

egyverekedésanatómiája

végül érdemesmég röviden vázolnunk a verekedés néhány részletét. az eseményt
folyamatábanszemlélvemegállapítható,hogyaverekedéslefolyásafőmomentumai-
banmegfelelahasonlóösszetűzésekmajdhogynemáltalánosnakmondhatószerkeze-
tének.Báravallomásokalkotta,időnkéntegymásnakellentmondómozaikokatnéhány
mozzanatnál nehéz egységgé kovácsolni, annyimindenesetre kivehető, hogy három
szakaszraoszthatóazesemény.

amintaztmáremlítettükazegészrendbontáselőzményeegykorábbibeszélgetés
lehetett,amitmégafürdőbenkezdtekelafelek.reschvalószínűlega„verbálissza-
kasz”elejétőljelenlehetett.amikorbetértakimérésbe,látta,hogyazegyikriemermár
knüpferasztalánálállésigenhatározottanbeszélhozzá–ésahogyazmárlenniszo-
kott ilyenesetekben–:beakartabizonyítani,hogyakérdésesvitásügybennekivan
igaza. egyik tanú sem említi, hogy a verekedők részegek lettek volna, csak annyit
tudunkmeg,hogyboroztaknéhányanahelyiségben.atovábbiakkissézavarosak,de
annyibizonyos,hogyknüpferszinténnagyhatározottsággalmondtariemernek,hogy
utóbbitöbbalkalommalvalamilyenbosszúságotokozottneki,eztriemernemakarta
elismerni.59 valószínűlegittkapcsolódottbeszemtanúkéntschnellerésrietzinger,hár-
mójukvallomásakisrészletektőleltekintveösszecseng.ezekszerint felgyorsultakaz
események.a„felvezető”vitautánriemerazajtómögülerősenszidalmaztaknüpfert,
utóbbieztmegelégelvefelkapottegykannátésvagymegdobta,vagyfejbevágtavelea
kötekedőhalászt.rietzingerittmégmegpróbáltközbelépni,odamentacsaposhozés
szóltneki,hogyelkellenevenniakiöntőtknüpfertől,acsaposazonbannemavatko-
zottközbe.
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60. amBmmBaPII.fol.8r.
61. revel,Jacques:Történelemföldközelből.Inlevi,Giovanni:Egy falusi ördögűző és a hata-

lom.Budapest,2001,14–15.p.
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a verekedés „csúcspontján” az egyik riemer kezébe is került egy kiöntő.
valószínűlegekkorsérültekmegmásokis:Joachinmestertegykorsóvalképenvágták,
Jörg Preuert bevallása szerint Georg riemer sebesítette meg, Blasi ledrer segéde
pedigtisztázatlankörülményekközöttsérültmeg.knüpferegydarabighuzakodottaz
egyikriemerrelakiöntőn,végülsikerültelvennietőle.ellendernehezenolvashatóval-
lomásaegy szakaszábanaz szerepel,hogyknüpferegykritikuspillanatbana földre
került,mégis úgy tűnik, hogy végül is ő került ki győztesen az összetűzésből,mivel
ellenderésreisnerisúgyszámoltbeadulakodásvégkifejletéről,hogy–ahelyszínre
másokkalvisszatérve–azegyikriemertabelsőhelyiségben,mígamásikatakony-
hábanláttákfeküdni,sőtellenderszerintGeorgannyirarosszbőrbenvolt,hogyaszem-
tanúkazthitték,nemélitúlazesetet.ezenapontonhangozhatottelBlasiledrersegé-
dénekkissészínpadiasmondata:„haadósvagy,csakakkorbocsátanakmegneked,
hameghaltál.”60

az elemzés fókuszában álló konfliktus rendkívül rövid időtartamából, illetve az ese-
ményből„kibontható”csoportkislétszámábólkövetkezőenatársadalomtörténetvizs-
gálatiléptékénekalecsökkentése,valamintakrízishelyzetbenmegjelenőegyéniatti-
tűdökmegemlítése jelentanulmánytamikrotörténelem,vagymásképpamindenna-
poktörténeteszférájábautalja.azzal,hogyazegyedieseménytegytörténetielemzés
középpontjábahelyezzük,sajátosmegközelítésváliklehetővészámunkra.egyközös-
ség,vagyakárcsakegykiscsoportsorsánvagy–történetiléptékbenmérve–rövidpil-
lanatánkeresztülmegragadhatjukaviszonyokösszetett szövedékét, illetveaháttér-
kéntszolgálótérvalóságát.61 Jelenesetbenegy16.századipozsonyikimérésbenjelen
voltkézművesmesterekéscéhlegényekmegéltvalóságárólkapunkegytörténetipilla-
natfelvétel. a vizsgált kocsmai verekedés legfőbb tanulsága egy történész számára
tehátazlehet,hogya16.századimindennapokelsőretalánkissépartikulárisnaktűnő,
demindenképpenrendkívül izgalmasésmagautándokumentáltnyomothagyóese-
ményeelemezhetőadalékokkalbíravárositársadalomésavárosiközéprétegmenta-
litásánakéséletkörülményeinekteljesebbmegismeréséhez.

aTTIla Tózsa-rIGó
lessons From a Tavern Brawl.soCIal and mICro-HIsTorICal analysIs oF a ConFlICT From

1539,TakInG PlaCe In a Pozsony wIne Tavern

The study analyzes information from a protocol made upon a witness
interrogationinPozsonyin1539.Theprotocolwastakenonafightinthetavern.
Theconflict,respectivelytheofficialrecordsareinterestingforthemicro-historical
researchfromthestandpointofhowrecordedinformationcancontributetoour
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betterunderstandingoftheeverydaylifeoftheearlymoderncivilsociety.Inthe
resultoftheeventstakingplaceinthewholecountry,Pozsony,undertheruleof
theHabsburgs, became theadministrative centreof the remainingpart of the
countryduringthoseyears.aswehaveveryscarcedetailsontheeverydaylifeof
thecitizens,especiallyonthelowermiddleclass,thereforetheabovementioned
fileofinformationisveryimportant.
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FülÖP lászló

(Ipoly)ságésvára1550

TanulmányokközlEményEk

1. Akadémiai Kislexikon I.Budapest,akadémiaikiadó,1989,780.p.
2. kisslajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára I.Budapest,akadémiaikiadó,1988,605.p.
3. kisslajos:uo.710.p.
4. dr. Borovszky samu (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya szabad királyi város.

(magyarországvármegyéiésvárosai11.)magyarországmonográfiája.Budapest,1906,72.p.

Hontvármegyeatörténelmimagyarországlegkisebbmegyéiközétartozott,székhelye,
Ipolyságpedigtalánalegkisebbmegyeszékhelyvolt.

amegyeHontvárakörülalakultki,nevétisrólavette.Hontmanógrádmegyetele-
pülése,ahelyénálltvalamikoregyföldvár,amelyetvalószínűlegHuntnémetszárma-
zásúlovagalapított,segybenővoltavármegyeelsőispánja.aHont–Pázmány(némely
leírásokban:Hontpázmány)eredetilegnémetnemzetségvolt.ősei,HontésPázmány
lovagok I. (szent) István idejében, hihetőleg Gizella királyné kíséretében jöttek be
magyarországra. (a tőlük származónevezetes családokaszentgyörgyi és a Forgách
família.)1 anémeteredetűHontszemélynévvolt,tulajdonképpenijelentéseszáznagy,
hadnagy (lásd:középfelnémethunt=száz).anevetakorabeliéskésőbbioklevelek
többalakbanisrögzítették:Hunt(1075),Chunt(1156),Hunth(1290előtt).2

TehátHontvoltavármegyeelsőszékhelye,névadója–adöntéstársadalmi,kato-
naielvalapjántörtént.a földvárromlásávala14.századelejétől (1329után)előbb
drégelyvára (elsőemlítése1274:dragul) lettamegyeközpontja,majdannak török
által történtelesteutánamegyeszékhelyátkerültkemencére.ezta szokatlannevű
településtarrólapatakrólneveztékel,amelymenténépült.aszláveredetűszójelen-
tése:köves(medrű)patak.3 Ittépültfölazelső,valódimegyeháza,amelymindamai
napigáll,jelenlegiskolaműködikbenne.

1806-banamegyeszékhelyet(Ipoly)ságrahelyeztékát.avároskaazIpolyfolyójobb
partján, tőle északra terül el. kiválasztásának szempontja valószínűleg a könnyebb
elérhetősége,azegyháziszerepe,valamintaz lehetett,hogyezvoltazakkorimegye
legnépesebbmagyartelepülése.Természetesenmegsemközelítettemásmegyeköz-
pontokét,hisz1906-ban4000,1910-beniscsak4206,zömmelrómaikatolikusvallá-
súszemélyéltavárosban.

atelepüléselsőemlítésevitatott.egyesekszerint1237-benemlítiksaagnévenegy
Iv.Bélaáltal,zólyombankiállítottoklevélben.4 aföldrajzineveketimológiaiszótárasze-
rint1244-benírtáklesagalakban,deemlítéstörténikegy15.századbanátírt,erede-
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5. kisslajos:Földrajzi nevek etimológiai szótára…, i.m.I.632.p.ésII.434.p.
6. dr.Borovszkysamu(szerk.):Hont vármegye és Selmeczbánya szabad királyi város,i.m.72.p.
7. http://lexikon.katolikus.hu/s/s%C3%a1gi%20Boldogs%C3%a1gos%20sz%C5%B1z%

20m%C3%a1ria%20pr%C3%a9posts%C3%a1g.html
8. http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/sk/museum_hungari-

cum_2/pages/003_az_Ipolysagi_boldogsagos.htm
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tileg1235-benkeltokmányrólis,ezutóbbiazonbannemmaradtránk.aság köznév
többmagyartelepülésnevébeniselőfordul,jelentése:domb, erdős magaslat.1799-től
afolyómellékéreutalvakülönböztettékmegahasonlóelnevezésektől,ekkorkaptaaz
előtagot.amagyarnyelvbenekkorazIpolyságalaklettahivatalos,ámaszlovákmeg-
őriztearégit,mindamainapigŠahyazelnevezése.5

avárostörténetétbemutatóösszefoglalásokeléggéeltérőévszámokatemlíteneka
településselkapcsolatban.ennekazlehetazoka,hogyháromeseménytnemmindig
különítenekelhatározottanegymástól.ezek:avárosnevénekírásosemlítései;apré-
postságalapításiéve;akolostorésatemplomátépítése.mindeztmegzavarjákavár-
rólszólófeljegyzésekis,nohaezidőbenjóvalkésőbbitörténés.

Jelen írásmindezt igyekszik jól elkülöníteni, szétválasztani, hogy feleletet tudjon
adniacímbenmegjelölttémára.

egyeslexikonokszerintaHontnemzetségtagjailétesítettéka12.századelejéna
premontreiekkolostorát.ekoraikeltezésvalószínűlegelírás,hiszmagátarendetala-
pították1120-ban.másforrásokadátumotkésőbbreteszikaprépostságfundálását
illetően. Borovszky még így fogalmaz: „mikor és ki által alapíttatott a Boldogságos
szűzről elnevezett sági konvent és prépostság – oklevél hiányában nem tudjuk.”
valószínűlega12.századelsőfelében,eztbizonyítjákamostanitemplomrománstílu-
sú részei.6 azelső templomfennállásaésstílusaazonbannembizonyítékmagáraa
rendmeglétére is. a katolikus lexikon szerint 1235-ben alapította a Hont–Pázmány
nemzetséghez tartozómártonbán,aki–mivelnemvoltgyermeke–abirtokait isa
kolostorrahagyta,ésafelszentelésalkalmávalIv.Bélakirálynakajánlottaföl.7 apré-
postságtörténetétfeldolgozókutatók(PaterkaPál,PálinkásTibor)1236–1238közé
teszikazalapításévét,smegemlítik,hogyafelszentelésénrésztvettBélakirályis,aki
nagytámogatójavoltapremontreirendnek.8 Birtokokatadományozottnekik,állítólag
magátságtelepüléstisnekikajándékozta.akésőbbieksorániskedveltékkirályainka
helyet, szívesen jártak ide vadászni.mindezek fejében a szerzetesekmegkapták az
Ipoly-hídvámszedésijogát,későbbpedigavásárszabadalmat,sőtpallosjoggalruház-
ták föl a községet. a konvent első pecsétje1262-ben készült, az angyali üdvözletet
ábrázolta.ajelenlegi1377-bőlvaló,mivelazeredetinemmaradtfenn.kezdetbenpré-
postjainakmégcsakkeresztnevükvolt (amagyarbanekkormégnemalakultakkia
családnevek,csupána14–15.századtólöröklődtek),azelsőleírtprépostrolandvolt
(1244),azutolsó valódi, azazott élőpedigFegyverneki Ferenc (1506/7–1534),aki
közel harminc évig vezette a konventet. Halála után a kolostor az esztergomi érsek
gondjaira lett bízva. amagyar katolikus lexikon szerint az utolsó prépostGubasóczy
Jánosvolt(1688),akifeltehetőenmárGaramszentbenedekenélt.1829-tőlpedigmár
csakacímetadományoztaazegyházmegye.
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9. dr.Borovszkysamu(szerk.):Hont vármegye és Selmeczbánya szabad királyi város,i.m.72.p.
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avártörténeteszorosanösszefüggakolostorkésőbbitörténetével.ugyanaszak-
irodalomminden esetben várat említ majd ságon, amint azonban a későbbiekben
olvashatjuk, nem igazi, klasszikus értelemben vett várról, inkább valamiféle erődít-
ményrőlbeszélhetünkavároskaéletében.

Borovszky is említi a várat,mégpedig1444-benadjameg léténekelsődátumát.
ekkorGyarmatiBalázsésfiaimegirigyelveakonventvirágzását,Bálintprépostotszer-
zetestársaivalkiűztékakolostorból,saztvárráalakítottákát.9 Fenntartássalkellfogad-
nunk ezt a gondolatot több szempontból is. világi (katona) magyar személyek ilyet
abbanakorbanoknélkülnemmertekvolnatenni,hiszaszerzetesekelűzéseazegy-
házzalvalókomolykonfliktushozvezetettvolna.egyáltalánmiértlettvolnaszükségük
egykolostortvárráalakítani,milyenpénzből,kiktartottákvolnafönn–éssorolhatnánk
akérdéseket,kételyeket.erreazállítólagosépítményreakésőbbiekbenegyforrássem
térki.

egészenmáshelyzetálltelőmintegyszázévelmúltával,amikoratörökökhazánk-
banmindészakabbravonultak.miutánafőváros,Buda,esztergom,azérsekiszékhely
ésaközeliváciselesett,azudvaraz1546-bankiadotttörvényébenmegparancsolta
avégvárakkiépítését,valamintaságikolostortésahozzátartozótemplomoterődít-
ménnyéátalakítani.a„vár”elsőkapitányaThuriGyörgyvolt,1550-tőlpedigJakusich
Ferenclett.

épp1550-bőlmaradt ránkegyértékes, latin nyelvű feljegyzés, amelyetnémethy
lajosközöltésismertetett1897-ben.10 azeredetiokiratakkorazesztergomifőegyház-
megyei könyvtár irattárában voltmegtalálható (actakopácsyana III. 184.) ezen írás
háromvárőrségét,létszámát,zsoldját,tisztjeinekanevétistartalmazza(Újvár–ma
érsekújvár,drégelyésság).mindháromamindenkoriesztergomiérsekgondozásában
volt,azelőzőkettőtközvetlenülmagatartottafönn.viszontaságivárkarbantartása,
katonaságánakteljesellátásaahelybéliprépostfeladatavolt.aprépost,minttudjuk,
apüspöknélalacsonyabbegyházirang,apremontreikanonokrendekszerzetesházai-
nakelöljárója.Jóvalkevesebbingatlannalésjövedelemmelbírt,mintegymegyéspüs-
pök,ésfőlegmintazérsekirangotviselőesztergomiegyházifőpap.ezértnemlehetett
csekélyfeladatPoklostóiprépostnakaságonlevőerődítményfenntartása,valaminta
szerzetesrendtagjairólvalógondoskodás.

azokiratalcímébenacastellumszóolvasható,amelya latinnyelvben inkábbaz
erődnek, erődítménynek felelmeg, az arx (vár) szó a későbbiekben sem fordul elő.
ennekellenéreatovábbiakbanazttöbbszörvárkéntfogomemlíteni,mintarólaszóló
eddigiforrások.megjegyzem,ugyanakkordrégelytarxnévenszerepeltetiakorabelifel-
jegyző.

azaláírásbólkiderül,hogyaszövegetsajátkezűleg írtaaz ispán,akinekanevét
nemismerjükmeg,mivelcsupánN. betűvelrövidítetteazt.aztviszontmegtudjuk,hogy
egysalmnevűegyénmegbízásaalapján íródottadokumentum.valószínűlegniklas
salm(magyarul:salmmiklós)grófrólvanszó,abécsiudvarifőkamarásról,akiezév,
azaz1550decemberébenhunytel.
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10. némethylajos:Ujvár, Drégely és Ságh esztergomi érseki várak zsenge korából.Történelmi
Tár,1897,545–552.p.

11. nagyIván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal.Pest,1859,v.
288.p.(acsalád-éskeresztneveketamaihelyesírásalapjánközöljük.)

12. 1552-ben, az események után erdélyben telepedett le. Idővel udvarhely és Háromszék
főkapitányalett.l.nagyIván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táb-
lákkal,i.m.IX.200–201.p.

13. 1552-benapalásti (Plášťovce)csatamezőnesettela törökökelleniütközetben.l.nagy
Iván:Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal,i.m.III.348.p.

144 Fülöp lászló

Tekintsükátezekutánságvédőineknévsorát1550-ből,milyenadatokatismerünk
megróluk,ésmilyenegyébinformációkkaltudjukutólagaztkiegészíteni.

a várkapitány, a kapitányi rangot viselő várparancsnok a horvát származású
Jakusith (azokiratbanJakosith)Ferencvolt.Tíz lovastartozottaközvetlen irányítása
alá.azsoldjahavonta34aranyforint(florenus)volt,amitazélelmezésre,fegyverekre,
ruházatrakapott.egyébként1560-banGyőrváránakalkapitányalett,tehátmegmene-
kültatöröktámadásidején.11

valószínűlegazerődítménylétszámaindokoltaazt,hogykétvárnagya (avárkato-
naiparancsnoka)isvoltazőrségnek.PekryGábor12 ésvajdaIstvánszinténtíz-tízlovas-
salbírt.érdekesmomentum,hogyavárnagyokzsoldjátnemrögzítikpontosan.aleírás
szerint(aprépostságrészéről)amindenkoriesztergomiérseknekjuttatott jövedelem
egyharmadrészétkapjákfizetségül.

anévsorbanezekutánkilenctiszt (tüzér)következik:
8lovassaldombaymihály13 ésPapyFerenc,
6lovassalÖstelekyJános,
4-4lovassalBekefalvay(másképp:Bekefalusi)György,kézylőrinc,Izdenczylázár,

dessewffyJakab,rednekyJános,ésCharyGyörgy8-8aranyforintzsolddal.
ugyanitt,ságerődjében50gyalogos teljesítettszolgálatothavi2-2aranyforintfizet-

ség fejében.végülnégy tizedest sorolbenévnélküla lajstrom12-12,összesen48
aranyforintzsolddal.

a korabeli okirat szerint tehátmégsem lehetett jelentéktelenság település vára,
hiszafalainbelül130hivatásos,azazfizetettfegyverestartózkodottállandóan.

közeledőveszélyesetén–akorszokásaszerint–azerődítménybeköltöztekbea
városkaésakörnyezőfalvaklakóiis,mintegymenedéketkeresve.Ilyenkoramegfele-
lőkorúférfinépteljeslétszámbanrésztvettavédelemben(mintismert,sokvégvárese-
tébenméganőkis),tehátavédőkszámatöbbszázraemelkedettegyilyeneléggéfel-
szereltvárban.(afelszereltségreutalabombardaszóis,amelybombázótjelent.nem
tudjuk, hogy ez csupán kőhajító szerkezet volt-e, vagymármozsárágyú, mivel az a
leírásbólnemderülki.)

Hogymennyibekerültaságiprépostnaka128személy (ugyeakétvárnagyotaz
esztergomiérseknekküldöttjövedelembőlfizették)pénzbeliellátása,azaleírásalap-
jánkönnyenkiszámítható:havonta254florenusba.

azolvasóazonnalfeltehetiakérdést,vajonmekkoralehetett1550-benegyarany-
forint vásárlóértéke. a témát még megközelíteni sem lehet mai szemmel nézve.
Teljesenmásdolgokszámítottakakkorértéknek.egyháztartásbananélkülözhetetlen
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14. nagyIvánszerintaprépostkeresztnevemátévolt.l.nagyIván:Magyarország családai czí-
merekkel és nemzedékrendi táblákkal,i.m.IX.1862,395.p.

só, a méz; a katonaembernek a ló, a fegyverek, az akkori megfelelő ruházat.
Feltételezhetjük,hogyegynemesiszármazásúvárkapitányvagyvárnagya16.századi
korelvárásiigényeinekmegfelelőenjólmegfizetettemberlehetett.

drégelyváránakelesteután(azostromnégynapigtartott:1552.július6–9.)hamaro-
sanatörökseregekbevettékésfeldúltákságvárátis(1552.júliuseleje).akolostor
szerzeteseiGaramszentbenedekremenekültek,ésvelükmentazerődítménytfenntar-
tóságiprépost,Poklostóimátyásis.14 ságkétszervolttörökkézen:1552–1595között,
majd1625-tőlBuda1686-osvisszafoglalásáig.ezutánazerődítményrésztelbontották,
csak a romos kolostor és templommaradt meg, így ság vára mára csupán írásos
emlék.

a jelenlegi kolostormár a17. század végénépült a korábbimaradványainak fel-
használásával, majd ezt 1736-ban átalakították. a hajdani templom újjáépítésére
pedig1734-benkerültsor,a réginekegyes részeitmegőrizve (példáulaportálé),de
márbarokkstílusban.

alatinnyelvűdokumentummegfogalmazásaésírásaután460évvelmegállapíthatjuk,
hogyságvároskaakisnépességeellenéreisfontosszerepettöltöttbeazegyházi,tár-
sadalmi,politikaiéletbenakorabelimagyarországon.

(Ipoly)Ság és vára 1550 145
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TanulmányokkonFEREncIa

l.JuHász Ilona

kegyeleti,emlékezőéstudományos
konferenciaakőrösmezőideportálás
ésakamenyec-podolszkijimészárlás

70.évfordulóján
(Budapest,wesleyJánoslelkészképzőFőiskola,2011.

október13–14.)

a magyar hatóságok 1941 nyarán mintegy 20 000 zsidót utasítottak ki magyaror-
szágról, s deportáltak kőrösmezőn keresztül az ukrajnai hadműveleti területekre. a
rendelkezéstazzalindokolták,hogyalengyelországésukrajnaegyrészénekelfogla-
lása után a korábban magyarországra menekült zsidók visszatérhetnek hazájukba,
hiszenaztanémetésmagyarhadsereg„felszabadította”.a„hontalan”zsidókközött
többenvoltakmagyarállampolgársági igazolvánnyal rendelkezőszemélyek,akikmár
évtizedekótavagymégkorábbantelepedteklemagyarországra,illetveolyanokis,akik
a zsidóüldözéselől szlovákiábólmenekültekátmagyarországra. amarhavagonokba
zsúfoltembereketkőrösmezőreszállították,aholátadtákőketazss-nek.augusztus
27–28-án,valamintoktóber12–13-ánadeportáltaknagyrészétkülönbözőhelyeken
(kamenyecPodolszkijban)bestiálismódonlegyilkolták.

e történések kapcsán fontosmegemlíteni, hogy a kassáról származó schlachta
margit (ő volt a legelső nőképviselő a magyar parlamentben) fáradozását. miután
szapáryerzsébetésapponyiGyörgykíséretébenszemélyesenahelyszínengyőződött
megazkiutasítottzsidókembertelensorsáról,felszólaltaparlamentbenadeportálás
azonnalileállításátsürgetve.

asokakáltalelőholokausztnaknevezett vérengzésvolta témájaawesley János
lelkészképző Főiskola szervezésébenmegvalósult konferenciának. ez az intézmény,
valamintazevangéliumiTestvérközösségsazittoktatólelkészekmárévekótarend-
szeresenmegemlékeznekazáldozatokról.

elsősorbanmajsaiTamásügybuzgalmánakköszönhetőena2003-bantartottelső
megemlékezés óta számos rendezvény valósult meg. a wesley János lelkészképző
FőiskolaésamagyarországievangéliumiTestvérközösségfáradozásánakeredménye-
kéntkamenyecPodolszkijbanmamár2emléktáblaisőrziatömeggyilkosságokáldo-
zatainakemlékét:egyavasútállomásépületén,amásikpedigamártírokparkjában
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148 l. Juhász Ilona

állítottemlékművön.elsőzarándokútjukalkalmávalameggyilkoltaktömegsírjárólegy
kiscserjétishoztakmagukkal,amelyetafőiskolaudvaránültettekel.

majsai Tamás, a főiskola teológus- és lelkészképző szakának dékánjamár évek
kutatjaeztaz időszakot,1986-banegy fontos tanulmányban foglaltaösszemindazt,
amita témárólakkor tudni lehetett (A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben.ráday
GyűjteményévkönyveIv–v.Budapest,1986,59–86.p.,valamint:Iratok a kőrösmezei
deportálás történetéhez, 1941.arádayGyűjteményévkönyveIv–v.Budapest,1986,
195–237.p.),skésőbbisfolyamatosannapirendentartottaatémát,számostudomá-
nyosközléseéspublicisztikaiírásajelenetmegkülönbözőhelyeken.az1941-esdepor-
táláséstömeggyilkosságtényealigismertaholokausztmagyarországitörténetében.a
témaúgymondhivatalostörténetikutatásátilletőenjelentőselőrelépésnektekinthető,
hogyHolokausztdokumentációsközpontésemlékgyűjteményközalapítvány(Hdke)
részeként 2011-ben hozták létre három taggal (Gellért János, Gellért ádám, Csősz
lászló)akőrösmező1941kutatócsoportot(korosmezo1941@hdke.hu),amelyGellért
JánosésGellértádám2009ótafolyókutatásairaépül.

adeportálás70.évfordulójaalkalmábólrendezettkétnaposkegyeletiésemlékező
tudományos konferenciának awesley János lelkészképző Főiskola adott otthont. a
korábbimegemlékezésekhezhasonlóanemostanirendezvényidőpontjaisastanisla-
uitömegmészárlásemléknapjához–október12.–kötődött.arendezvényenatémát
valamilyenszempontbólkutatószakemberekenkívülnéhánytúlélőisrésztvett,illetve
azáldozatokleszármazottaiis,akikelőadást,illetvebeszámolóttartottak.

atanácskozáselsőnapjánaknyitóelőadásátazholokausztkutatásvilágszerteelis-
mertszaktekintélye,egyiklegnagyobbtudósa,randolPH l.BraHam1 professzortartotta,
akinek 1973-ban jelent meg egy fontos tanulmánya a vérengzésről: The kamenets
Podolskanddélvidékmassacres.Prelude to theHolocaust inHungary.(yadyashem
studies, vol. IX. Jerusalem, 1973, 133–156. p. ugyancsak a tengerentúlról érkezett
GeorGe eIsen,anazzarethegyetem,(rochester,newyorkállam)nemzetköziügyekért
felelős rektorhelyettese; neve az árnyak játékai. Gyerekek a holocaustban című
(Budapest1990)kötetkapcsánváltvilágszerteközismertté.azeredetilegangolnyel-
venmegjelent,majdszámosidegennyelvrelefordítottmegrázóművébenakoncentrá-
ciós táborokban és gettókban élő gyermekek játékának elemzésével a holokauszt
soránelpusztítottmásfélmilliógyermeknekállítottemléket.emostanielőadásábanaz
egyénisorsokszempontjábóltörténőmegközelítésmódszerénekfontosságáthangsú-
lyozta,mertszerinteígyértelmezhetősfoghatófeletragédialényegeamagateljessé-
gében–szörnyűségében.megjegyezzük,hogyGeorgeeisenrokonságátszinténérin-
tetteaz1941-esdeportálás.
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1. randolphl.Brahamdésenszületett1922-ben.avészkorszakidejénszüleit,testvéreit,szá-
mosismerősétdeportálták,megölték.a21évesfiatal1943.október4-én21évesenvonult
bemunkaszolgálatra,ahonnan1944.decemberébennéhánytársávalsikerülmegszökniük,
egyideigegygazdaéscsaládjabújtattaőket.afelszabadulásután,1945elejénszovjethadi-
fogolytáborbakerült,ahonnanismétsikerültmegszöknie,majdhazatérveleérettségizett.ezt
követőennémetországamerikaimegszállásiövezetébement,amelyet1947decemberében
hagyottel.sokfontosalapmű(pl.amagyarHolocaust1–2.,Budapest–wilmington,1981)
szerzőjeésszerkesztője(amagyarországiHolocaustföldrajzienciklopédiája1–3.,Budapest,
Parkkiadó,2007,amagyarholocaustbibliográfiája1–2.,Budapest,2010)



FroJImovICs kInGa,ayadvashemkutatóintézetmunkatársa(Magyarországi depor-
táltak a galíciai gettókban 1941–1942-ben), szITa szaBolCs egyetemi tanár, a
Holokauszt emlékközpont ügyvezető igazgatója (Adatok az utolsó magyarországi
deportálások történetéhez)előadásából több ismeretlenepizódot ismerhetettmega
hallgatóság.

akonferenciánrésztvettekadeportálástúlélői,illetveazokleszármazottaiis.GáBor
éva túlélőelőadásábanszirteszoltánraemlékezett,sfelidézteaz1986-banaszerző
magánkiadásában megjelent kötet (Temetetlen halottaink 1941 – körösmező,
kamenyec-Podolszk.Budapest,1996,96p.)címmelmegjelentkönyveszületésének
körülményeit.

aHdkebevezetőbenemlítettkőrösmező1941kutatócsoportkéttagjaisrésztvett
atanácskozáson.GellérT János előadásábananemzetiszocialistamegsemmisítőgépe-
zet működését tárta a hallgatóság elé a kamenyec-Podolszkijban 1941. augusztus
26–28-án lezajlottvérengzésektükrében.GellérT ádám ajogsadeportálást irányító
keokH(külföldieketellenőrzőországosközpontiHatóság)szemszögébőlmutattabe
adeportálásokmegszervezésétéslebonyolítását.

HarsányI Iván,aszegediegyetememeritusprofesszoraazelsőkétzsidótörvényélet-
belépéseutániidőszakbólszármazóhivatalosiratok–elsősorbanszületésibizonyít-
ványok–beszerzéséneknehézségeiről,sokesetbenlehetetlenségérőlszólt.

a tanácskozáson többek közt szó volt még a magyarországi evangéliumi
Testvérközösségegyházánakaz1941-esdeportálásemlékétápolójószolgálatikezde-
ményezéseiről is. IványI mIklós lelkész az ukrajnában állított emlékjelekről szólt, az
ötlettőlamegvalósulásig,majdbeszámoltazezeknéltartottkegyeletimegemlékezé-
sekről.Iklódy lászló lelkészszubjektívgondolataitosztottamegajelenlevőkkeladepor-
táltak,majdmeggyilkoltakútjátvégigjáró2011-esukrajnaizarándokútról.

HorváTH rITa, a yad vashemkutatóintézetmunkatársa arról szólt, hogyan jelenik
meg az irodalmi alkotásokban a deportálás emlékezete. e sorok írója a dél-
szlovákiában található holokauszt-emlékjelek típusait mutatta be gazdag képanyag
kíséretében,felvázolvaazemlékjelállítástendenciáinakváltozásait(Cseh)szlovákiában
1945-tőlnapjainkig.

akonferenciahelyszínénmegtekinthetőkiskamarakiállításdokumentumaiegyfajta
illusztrációivoltakazelhangzottaknak,itttöbbmeglepődolgotisfelfedezhetettazérdek-
lődő.Ilyenekpéldáulid.antallJózsefszintealigismertlevelei.azegyikbenalengyelor-
szágimenekültekszelektálásátkéri,pontosabban:a lengyelzsidókbefogadásátmeg-
akadályozó intézkedést sürget szapáry erzsébet grófnőnél, amásikbanpedig e levél
elküldésérőltájékoztatjasiménfalvysándorminiszteritanácsost,akeokHelnökét.

atanácskozásbefejezőprogrampontjátképezteegykerekasztal-beszélgetés,ame-
lyenA holokauszt és a keresztény világ címűkötetet(Carolrittner,stephend.smith,
Irenasteinfeldt,Pécs–Budapest:egyházfórum–Balassi,2009)mutattákbe.efontos
kiadványtwIldmann János,azegyházfórumcíműfolyóiratfőszerkesztőjeismertette.

atanácskozásprogramjábanegyemléktáblafelavatásaisszerepeltaPávautcaizsi-
nagógafalán,erreazonbanazelőzetesígéretekellenéremégsemkerülhetettsor.emiatt
atáblaakonferenciánakotthontadófőiskolaudvarán,atömegsírrólhozott,máramár
fávácseperedett cserjével szembeniépület falánkapotthelyett.a rendezvény záróak-
kordjakéntezeknélazemlékjeleknélvalósultmegazökumenikusistentiszteletis.

kegyeleti, emlékező és tudományos konferencia... 149
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FontosgondolatokatéskérdéseketfogalmazottmegmaJsaI Tamás főszervezőakon-
ferenciazárásakéntadeportálásésmészárlásmegítélésétilletőenPrelúdium és fúga.
A Soá 1941-es magyarországi eseményeinek értelmezéséhez címmel. Prelúdium,
avagyfúgavoltatömegmészárlásaholokauszttörténetében?vannak,akikelőholoka-
usztkéntértékelikazeseményeket,devalóbanelőjátékvolt?vagymárfúgánaktekint-
hetjük?Úgyvélem,atörténésektükrébenaválaszegyértelmű…

(a konferenciával és a történelmi eseménnyel kapcsolatos anyagmegtalálható a
www.korosmezokam.atw.hu oldalon.)

majsaiTamás,szitaszabolcs,schweitzerJózsefnyugalmazottfőrabbi
ésrandolphBraham(l.JuhászIlonafelvétele)

majsaiTamásdékán,atanácskozásfőszervezője(l.JuhászIlonafelvétele)
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a brünni masaryk egyetem szociális Tanulmányok kara, a prágai károly egyetem
Humán Tudományok karának Társadalmi nemi Tanulmányok Tanszéke, a pozsonyi
Comenius egyetem Bölcsészkarának Társadalmi nem központja, valamint a Cseh
TudományosakadémiaszociológiaiIntézeténekGenderésszociológiarészlegeésa
nőésaTudománynevűnemzetiközpontjaközösrendezésébenkerültsoracsehés
szlovákfeministatanulmányokmásodikkonferenciájára2011.november3-ánés4-én.

azelsőkonferenciáhozkapcsolódva(amely2005-benvolt)a2011-esrendezvény
célkitűzéseiközötta legfontosabbacsehországiésszlovákiaifeministadiskurzusés
kutatásaktuálishelyzeténekfeltérképezésevolt.ezentúlpedigteretadottakülönféle
feministatörekvésekpárbeszédének,különfigyelmetszentelveatársadalminemmint
analitikus kategória interdiszciplináris jellegének,mivel ennek jelentése a hagyomá-
nyostudományosdiszciplínákhatáraittúllépi.

akonferenciátaszervezőkegyolyandialógusalapjaként,kiindulópontjakénthívták
össze, amely a különféle diszciplináris, konceptuális és episztemológiai szempontok
között játszódik le. a tudomány, aművészet, az oktatás, amunkapiac, a politika, a
médiumokfeministamegközelítését,valamintagender,azosztály,aszexualitásésaz
etnicitás kapcsolatát ésösszefüggéseit is feltérképezheti. éppenezért lett a címea
határésamögötteésrajtakívülesőhelyéstér.

a konferencia résztvevői a következő témákat dolgozták fel: a tudományágak és
szakokközöttihatárokésátfedések,amódszerekésmetodológiákközöttihatárokés
szinergiák,anyilvánosésamagánszférahatáraiésátfedései,akeletésanyugat,a
délésazészakközöttihatárok,atársadalmakbelsőhatáraiésaköztüklevőössze-
kapcsolódások, a társadalomképviselőinek és szerkezeteinek kölcsönös összefonó-
dásai,atudatésatérhatáraiésezekátlépései,avalóságésakritikaiközöttiátfedé-
sek,azaktivizmusésatudományközöttihatár,amindennapiésaszakmaitudásátfe-
déseiéshatárai,anormalitáshatáraiésehatárokkitolása,ahasznosésahaszonta-
lantudáshatárai,azobjektívésaszituatívmegismeréslehetőségei,valamintmaguka
határok,őrzésükésledöntésükösszefüggései.

a két nyitóelőadást ann snITow, neves angol feminista irodalomtudós ésGerlInda
Šmausová,asaarbrückeniegyetemszociológusprofesszora,afeministaepisztemológia
neveskutatójatartotta.akétnaposrendezvényentöbbminthatvanelőadáshangzott
el,többblokkbaosztvaatémáksokrétűségemiatt.álljonittcsaknéhányasokközül:
a hatalom és a kiszolgáltatottság hierarchiája, a szituált tudományosmegközelítési
módésannakkritikája,alegálisésillegálishatárai,azidentitásmegalkotásaésrep-
rezentációja,aszövegmintazemlékezetalakítója,areprodukciómintszociálisjelen-
ség,aziskolaésacsaládahatárelőtt.
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afeministatanulmányokhatárátlépései
(Feministickástudianahranici)

acsehésszlovákfeministatanulmányok2.konferenciája



az előadások mindegyikét szinte lehetetlen bemutatni, ezért csupán néhány ki-
emeltenérdekestémátismertetek.

alICe červInková A nevetés feminista politikái (Feministicképolitikysmíchu)címűelő-
adása Isabelle stengers „another look: relearning to laugh“ (2000) című írásából
indulki,amelyarraszólítfel,hogyatudományoskutatástazérdeklődésszempontja
felőlközelítsükmeg.stengerskritikusálláspontrahelyezkedikazonfeministaelmélet-
írókkalszemben,akikszerinta racionalitásésazobjektivitása tudományoskutatás
meghatározóaspektusa.nemutasítjaelazobjektivitástésaracionalitást,deatudo-
mánytolyantérkéntmutatjabe,amelybenhelyetkapamegbízhatótudásésazérdek-
lődés(izgalom,öröm,meglepetésésnevetés).

Jana CvIková,azszTaIrodalomtudományi Intézeténekdoktoranduszaésazaspekt
feministaszervezetegyikalapítótagjaelőadásábanaztkutatta,milyennemkoncepci-
ók alakulnak ki a szlovák irodalomkritikában. leszögezte, hogy az utóbbi évtizedek
szlovák irodalomkritikájában egyre gyakoribbak az irodalmimű szerzőjének nemére
valóutalások.anőiirodalomvagynőiíráskéntmeghatározottművekaffélenőkáltalírt
irodalomhatárait próbáljákmeghatározni. ez a nemi szempontúbesorolás azonban
tulajdonképpennemtudatos,éscsupánegyetlenszempontraszűkítileaműmegha-
tározását,amigyakranértékelésénekkáráraválik.ezzelösszefüggésbenakritikusok
kiemelik,hogyaszerzőnőanemésanemisztereotípiákstb.problémájátdolgozzafel.
CvikováanemkülönféledefinícióiéskategóriáiközülJoanwallachscottfeministatör-
ténész kulcsfontosságú tanulmányánakmeghatározásait használta fel (a társadalmi
nemmintatörténelmianalízishasznoskategóriája).aztvizsgálta,vajonaszlovákiro-
dalomtudományés-kritikahasználja-eatársadalminemetolyananalitikuskategória-
ként,amelyelégerősahhoz,hogymegváltoztassaamegszokottparadigmákat.

eva kalIvodová afordításgenderszempontjairólértekezett.vajonrésztvesz-eagen-
der a fordítás folyamatábanésaz erről való gondolkodásban?– teszi fel a kérdést.
sokévesfordítóimunkájábólkiindulvaafordításnakazonmeghatározófaktorairaössz-
pontosít,amelyekösszefüggésbehozhatókafordítónőés/vagyférfinemével.anemi
identitáshatásainagyoneltérőklehetnekattólfüggően,hogyafordítószemélynemi
identitásahogyanjelenikmeg.aszövegbenelfogadottkulturálisnormakéntvagyakon-
frontáláseszközekéntakulturálisnormarendszerrelszemben,továbbáhogyafordítás
folyamatábanformálódik-emeg,séppenabbantalál-eújlehetőségeket.atanulmány
különféleszövegek(irodalmiésnemirodalmi)fordításaitelemzi,alapvetőcéljapedig
annakkutatásavolt,mikéntváltozikésalakulanemiidentitásafordításfolyamatában.

maĎarová zuzana A politikai szubjektumok a gyengéd forradalomban címmelaforra-
dalomban részt vett nőkkel folytatott beszélgetések narratív analízisét készítette el.
azokatafolyamatokatfigyeltemeg,ahogyananőkmapozicionáljáka21évvelezelőt-
tiaktívrészvételüketvalaholanyilvánosésaprivátszféraközött,sezáltalhatárokat
alakítanak ki, valamint dekonstruálnak ezek között. a nők láthatatlanná tételének
különféle mechanizmusaira utalnak a 1989. novemberi események folyamatában,
valaminta történetírás folyamatában is,smindeztösszefüggésbehozzákanőkala-
csonyrészvételévelazún.nagypolitikában.

lIBora oaTes-IndruCHová,abrünnimasarykegyetemdocenseésa feminista iroda-
lomtudománykiválóművelőjeelőadásábanarrólamítoszrólfejtettekinézeteit,amely
szerint a feminista gondolkodás az 1989-es változások után került nyugati hatásra
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csehkörnyezetbe.amellettérvel,hogyezatézisazegészhuszadikszázadfolyamán
folyamatosan jelen volt. az előadás amár publikált történelmi munkákmellett egy
empirikuskutatáseredményeireistámaszkodik,amelyetatársadalminemekkultúrá-
jánakváltozásacsehkörnyezetben1948–1989közöttcímmelvégeztekel.annakaz
általánosnézetnekazellenére,amelyaztmondja,hogyaszocialistaidőszakbannem
létezett feministadiskurzus,ezazújkutatáskimutatta,hogyeznem igaz.aháború
utániidőszaknőiesélyegyenlőségiköveteléseihezkapcsolódvaa60-asévekbenelkez-
dődöttegyanemiszerepekrőlszólópárbeszéd,éppenazangol–amerikaifeminizmus
másodikhullámávalegy időben.eztafolyamatotugyanerőszakkalmegszakítottáka
normalizációidejében,deafeministagondolkodáshozhasonlóeszméktovábbhatot-
tak.ennekbizonyítékaazatény,hogyaz1989-esfordulatutánacsehfeministakuta-
tókmástársadalomtudományiirányzatokkalszemben(mainstreamszociológia,kultúr-
akutatás, posztstrukturalista irányzatok) azonnal kapcsolódni tudtak a nemzetközi
feministadiskurzushoz.

szaPu marIanna apozsonyiComeniusegyetemBTkFilozófiaiTanszékénekdocense
a feministaepisztemológiaelismertszakembere.A feminista kutatás és az indoklás
stratégiái címmelazobjektívésaszituáltmegismerésközöttikülönbségrőlértekezett.
a hangsúlyt a feminista kutatás néhánymetodológiai és episztemológiai kérdéseire
helyezte,amelyeketazonfogalomhálózatkontextusábanhelyezettel,amelyazobjekti-
vitás,aszituáltságésapozicionáltságfogalmaibóltevődikössze.

Iva Šmídová,abrünniegyetemszociológiaikaránakoktatójaareprodukciósorvoslás:
ahatalomésamaszkulinitáshegemóniájánakhatalmárólértekezet.azelőadásagen-
derreprodukálásárafókuszáltareprodukciósorvoslásterén.a„fehérférfi”autoritatív
tudásáraéskétségbevonhatatlanhatalmárahelyeziahangsúlyt,mégpedigacsehszü-
lészetaktuálishelyzetére–agyakorlatban,aszülésésazorvosiszemélyzetszimboli-
kus reprezentációjával kapcsolatban. az előadás ahhoz szeretett volna hozzájárulni,
hogyalaikusésaszakmaitudás(azalternatívésautoritatívtudás)közöttihatárokért-
hetőbbéváljanak.

lenka vráBlíková a nőművész identitásának problémáját vizsgálta előadásában.
megállapította, hogy a feminista kritika alkalmazása ellenére a művészetről és a
művészrőlalkotottképkizárólagmaszkulinkategóriakéntműködik.apszichoanalízis
eszközeivelarratettkísérletet,hogyfeltárjaaférfiközpontúművésziidentitásehagyo-
mányosstratégiáit,sezekviszonyátaművészettelfoglalkoznikívánónőkhöz.akésőb-
biekbenpedigfelsoroltaazokatalehetőségeket,amelyeketafeministaelméletkínál
felanőművésziidentitásmegalkotására.konkrétanittahagyományosoidipuszi,apá-
rólfiúraáttevőhagyományospedagógiaiátvitelhelyettazanya-lánykapcsolatrahelye-
ziahangsúlytJuliakristeva,JuditButlerésluceIrigarayelméleteialapján.

akonferenciaanyagaiaCsehTudományosakadémiaszociológiaiIntézeténekfolyó-
irataibanjelennekmeg.
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könyVEk

rybář,marek:medzištátomaspoločnosťou–
Politické strany naslovensku po roku1989.
Bratislava,marekrybář,2011,160p.

érdekes könyv jelent meg szlovákia politikai
pártjairól a közelmúltban. a kötet címe
magyarra fordítva: az állam és a társadalom
között – Politikai pártok szlovákiában 1989
után. szerzője marek rybář, a Comenius
egyetem Politológia Tanszékének oktatója. a
könyv részletesen elemezi az egyes pártokat
és a pártrendszer egészét. érdekesnek nem
pusztán szakmaisága okán érdekes, hanem
mert a szlovákiai pártrendszer ingatagságá-
nakokaitiskeresi.Tehátaztamindannyiunk
általjólismertjelenségetvizsgálja,hogymiért
buknakelésemelkednek felújabbésújabb
pártokolynagyszámban.nyugat-európa leg-
több demokráciájában ritkaságnak számít,
hogytársadalmilagbeágyazott, ismert,apoli-
tikaiéletszervesrészétképezőpártkihulljon
atörvényhozásból,éseltűnjönaz ismeretlen-
ségbe, mint ahogy az is, hogy pár gazdag,
befolyásos vagy éppen ismert ember a sem-
mibőlvarázsoljonbeegyújpolitikaiszerveze-
tetaparlamentbe.

aszerzőelőszörmódszertaniszempontja-
it tárja az olvasó elé. sorba veszi a politikai
pártokjellegévelfoglalkozóelméleteket,stisz-
tázzasajátálláspontját.rybářszerintapoliti-
kaipártokolyanracionálisszereplők,amelyek
szavazatmaximalizálásra törekednek. arra
tehát, hogyminél több választó támogatását
szerezzékmeg,sáltalukmegszerezzék,majd
megtartsákapolitikaihatalmat.apártszerve-
zet felépítésee racionalitásmenténalakul,s
ennekkapcsánszületnekkülönféleszervezeti
stratégiák.aszerzőszerintugyanezaraciona-
litás vezérelte a szlovákiai politikai pártok
kialakulásátésfejlődését,ennekmenténala-
kítjákkiideológiájukatéstaktikailépéseiket.

rybář sorra veszi a fontosabb szlovákiai
politikaipártokat,ésmozgósításiképességük,
választóik,szervezetikereteik,vezetőikstraté-
giái,valamintelszámoltathatóságukésahata-
lompártonbelülimegosztásaszerintértékeli
őket. a kötet második részében pedig az

államhoz fűződő viszonyuk néhány kérdését
boncolgatja; a legfontosabb a pártok állam
általi finanszírozásánakproblémája. a szerző
szerintaszlovákiaipártokéletébenkülönösen
fontos szerepet játszik az állami erőforrások-
hoz való hozzáférés. egyfajta patronázsrend-
szer kialakításában érdekeltek, amelyben
sajátjelöltjeiketjuttatjákamegfelelőpozíciók-
ba,majdközreműködésükkelanyagierőforrá-
sokhoz jutnak.ahatékonyellenőrzéstpersze
megakadályozzák.adominánspártokugyanis
ellenérdekeltek, így ha a kisebbek körében
megjelenikisaszándék,azmarginálismarad.
a szerző részletesen elemzi az partonázs
jelenségének számos vetületét, rámutatva,
hogyanformáltákazállammegfelelőintézmé-
nyeiterrealkalmassá,ésmikéntvontákismét
pártellenőrzésaláaközigazgatást.

rybářszerintszlovákiapártjainakgyengék
a társadalomhoz fűződő kapcsolataik, 1989
utánazországbankevésséjellemzőaprogra-
mokmenténfolyópolitikaiverseny,inkábbaz
adott pillanatban érdekesnek tűnő témákat
helyezikelőtérbe,ésszámospártnemtársa-
dalmi igény eredményeként jön létre, hanem
egy-egyelitcsoport,illetveegyénkezdeménye-
zésére.

ugyanakkorszlovákiatársadalmaishete-
rogén. Ha a párt szavazatmaximalizálásra
törekvőracionálisszervezet,saszerzőígyjel-
lemzi, akkor az ország pártjainak szerinte
rugalmasan kellett alkalmazkodniuk a társa-
dalmi heterogenitáshoz. Gyakran kell változ-
tatniuk üzeneteiket, hozzáigazítva azokat a
változó választói elvárásokhoz, az átalakuló
helyzetekhezésválasztóibázisukkiszélesíté-
sének aktuális követelményeihez. mindezek
következménye – a szerző gondolatmenete
szerint – az ország politikai pártjait jellemző
instabilitás.

akötetszámoserényemellettegyönma-
gántúlmutatóproblémávalküzd;nevezetesen
apolitikaipártokleírásánakjellegével.ezeket,
mint jeleztük, egyfajta szavazatmaximalizáló
szervezetekként jellemzi. ez a megállapítás
bizonyos értelemben nyilvánvalóan helyes,
hiszenmindenpolitikaipárta lehető legtöbb
szavazat megszerzésére törekszik minden
egyesválasztáson.korlátokatakkorszabeza
látásmód, ha csak e leíró jellemzés alapján
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minősítjükazegyespártokat.ebbenazeset-
benugyanisabbaahibábaeshetünk,hogya
szavazatmaximalizálást tartjukapártokelső-
rendű,sőtegyetlenértelmének.rajtakeresz-
tül ugyanis a hatalomhoz jutunk, s ahhoz a
következtetéshez,hogyapolitikaipártértelme
a hatalom megszerzése és megtartása. a
többipusztatechnikai,illetvetaktikaikérdés.

egymásféleképmegalkotásáhozazonban
értékelemzésre volna szükség. azt kellene
megvizsgálni,miként viszonyulnak a politikai
élet egyes alapértékeihez. az efféle analízis
perszenémikockázattal jár,hiszenakutató-
naktisztázniakell,melyértékekettarthelyes-
nek,ésmelyekkelvitázik.ámazértékelemző
nézőpontmegkerüléseegybenannakaszem-
pontnakafigyelmenkívülhagyását is jelenti,
hogyaválasztókértékrendjeszerepet játszik
politikai döntéseikben. Tehát nemcsak pilla-
natnyielvárásaikalapjánlehetőketmegítélni,
hanemabbólaszempontbólis,hogypillanat-
nyi elvárásaik milyen szélesebb értékrendbe
ágyazódnak.ebbenazesetbenazonbanmára
politikát érintő filozófiai szempontoknak is
meg kellene jelenniük az elemzésben.
méghozzá mind az empirikusan vizsgált
választói preferenciák vizsgálatánál, mind
pedigapártokprogramjainak,vezetőikállás-
foglalásainak és döntéseinek elemzésénél.
egyszóval le kellene ásni egészen azokig a
normatív alapokig, amelyek segítségével
képetalkotnakapolitikalényegéről.akkoris,
hasokaknálarraazeredményrejutunk,hogy
az önérdeket tartják annak. lássuk, mi az
igazság.deamiattis,hogymegvizsgálhassuk
atöbbit.

Öllös László

eiler Ferenc: németek, helyi társadalom, és
hatalom.Harta,1920–1989.H.n.,argumen-
tum,2011,221p.

adunaésazIpolybaloldalánélőmagyarság
mindennapi életének egyik alapvető befolyá-
soló tényezőjea kisebbségi lét.ki jobban, ki
kevésbé,devalamilyenmértékbenátérzi,átéli
enneksúlyátéshatását.azátlagosszlovákiai
magyar tisztában van azzal, hogy legalább
mégháromnemzetrészél hasonló viszonyok

között.arrólisvannakismeretei,hogyatörté-
netimagyarországnemvoltnemzetállam,sőt
arányáttekintvetöbbnemzetiségilakosavolt,
mintamaiszlovákiának,illetvehogyezekaz
emberek mai lakhelyüket a törökdúlás után
bekövetkezőjelentősbe-ésáttelepüléssorán
foglaltákel.Természetesentudanémetekről
is, de sokkal inkább egy-egy vidékhez köti
őket. a Felvidéken ilyenek voltak a szászok
vagy a szintén ezen a néven ismert erdélyi
németek.azátlagosszlovákiaimagyarhallott
a bánsági németségről is. azt, hogy
magyarország számos vidékén is jelentős
számúnémetélt,márkevesebbentudják.ez
részbenabból isadódik,hogysajáthelyzeté-
nek javítását békésen kívánjamegoldani, és
általában sikeres nyugat-európai példákat
keres, nyugat-európai kisebbségek jogait és
történetéttanulmányozza.közép-európanem
magyar nemzetiségei gondját-baját kevésbé
tartjaszámon.

a hartai németség sorsa egy szlovákiai
magyar előtt bizonyára ismeretlen. ez tulaj-
donképpenérthető,hiszenegyolyanközség-
rőlvanszó,amelyheznemköthetőtörténelmi
esemény,éslakhelyükönőkmagukisszigetet
képeznek a magyar többség között. a könyv
egy fontos ponton mégis érinti a szlovákiai
magyarságot.aháborúutánilakosságcserék-
benaHartáról távozónémetekhelyéberész-
bencsehszlovákiaimagyarokattelepítettek.

Habár a könyv alcíme alapján a hartai
németeksorsátcsakTrianonésa’89-esrend-
szerváltásközöttiidőszakbankellenenyomon
követni,néhányoldalonmegismerjükazidete-
lepülésük történetét, és olvashatunk a 19.
század utolsó harmadának időszakáról is. a
munkanégynagyobb részre tagozódik:akét
világháborúközti korszakra;amásodikvilág-
háborút megelőző nemzeti öntudatosodást
elindító időszakra, amely a háborús évekkel
van egybekötve; a világháborút követő meg-
próbáltatásokatésakitelepítéseketleírórész-
re;végülaszocializmusidőszakára.akötetet
egy harminc oldalt kitevő dokumentumcso-
magegészítiki.

a szerző az előszóban maga is bevallja,
hogyvalamelyestérintettakönyvtémájában,
mivelaszomszédostelepülésrőlszármazik.ez
az„érzelmitöbblet”mindvégigérezhető,deaz
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istény,hogyegyáltalánnemmegyazobjekti-
vitásrovására.

eilerFerencegy jólmegírt könyvet tett le
az asztalra. a szöveg olvasmányos, tudomá-
nyosszempontbólpedigkifogástalan.aszak-
irodalmi válogatás igazán reprezentatív.
annak ellenére, hogy csak egy kis közösség
sorsátmeséliel,mégisérdekeslehetaszéle-
sebb, esetleg hasonló sorsú olvasóközönség
számárais.akönyvetokkalnevezhetjükakár
egysokáltalánosmegállapítástközlőszocio-
gráfiaiesettanulmánynakis.

Hogymi találhatóakönyvben,nemszük-
séges felsorolni, ugyanis minden, amit egy
szociográfiamunkánaktartalmazniakell.amit
érdemeskiemelniazaz,hogyeilerFerencnek
igazánremekülsikerültmegfogniaaváltozást,
mikéntalakultátahartaiakidentitása,ponto-
sabban hogy a 20. század folyamán hogyan
kerültekszembeamodernnemzetállamhatá-
rozottnemzetiségihovatartozásmegvallására
kényszerítő és azt szigorúan nyilvántartó
hatalmával.abevezetőbenmegtudjuk,hogya
hartaiak abban az időszakban kerültek át a
francia határhoz közeli német vidékekről
magyarországra,amikormégnemindultbea
nemzeti öntudatosodás. a 19. századmáso-
dik felében német anyanyelvűként aztán
magukatisamagyarnemzettagjánakkezdték
vallani.avilágháborúkközöttiévtizedeknép-
számlálásai komoly identitászavart okoztak
számukra, magukat német anyanyelvű
magyarként próbálták meg meghatározni. a
kötelező magyar nyelvű iskolai oktatás ellen
akkor még egy emberként tiltakoztak, ellen-
ben nem egyöntetű lelkesedés kísérte a
magyarországi német népművelődési egyleti
tagságot. a 40-es évekbenmég kevesebben
léptek be, illetve lettek aktív tagjai a
volksbundnak. e társaságokra inkább mint
nemzetiségetmegtartó,nempedigmintpoliti-
kaiszervezetekretekintettek.amásodikvilág-
háborúújabbkihívást jelentettönmeghatáro-
zásukra, amikor katonaként németország is
igénytformáltrájuk.sokukszámáranagycsa-
pást jelentett, hogy a háború után amagyar
államnémetkéntkollektívbűnösöknekbélye-
gezteőket(egyújabbhasonlóságacsehszlo-
vákiaimagyarsággal).akitelepítésekmárnem
csupán komoly világnézeti és identitásbeli

problémákat okoztak, hanem nem egy alka-
lommaltragédiábatorkolltak.végülláthatjuk,
hogyaszocializmusalattamármegfogyatko-
zott és egyre csökkenő létszámú németség
mikéntpróbáltmegélnialassanbővülőkultu-
rális lehetőségekkel. az egyik legfontosabb
identitásmegőrző lehetőség a saját tsz meg-
alakítása volt, amely idővel persze szintén
magyarrá vált.minden időszak alatt végigvo-
nul a német hartaikat összekötő lutheránus
egyházszerepe.

amintazfentebbemlítettük,aszerzősze-
retettel ír a falu lakosairól. egyik ilyen példa
lehetne a hartaik híres munkabírásának és
takarékoskodásánaka taglalása (31–32.p.),
amikoralakosokháromkorkelnek,ésnapfel-
keltekor már a földeken dolgoznak. másik
példalehetnemégahartaiakjónéhányalka-
lommalemlegetetthazafisága, többekközött
bizalmatlansága a volksbunddal szemben
(84. p.), vagy amikor a világháború után a
magyar kormány által elrendelt kitelepítések
ellen a magyar hazafiságukkal érveltek
(123–144.p.)

a szlovákiaimagyarság sorsát a hartaiak
sorsaabbankeresztezi,hogyamagyarországi
belső telepítések és a délvidékről érkezők
mellettdiószegieket,nagyfödémesieket,nagy-
mácsédiakat,gútoriakat,csölösztőieket,tejfa-
lusiakat,garamlökieketéságónyíriakatköltöz-
tettekbeHartára (140. p.) a könyv szerint a
tősgyökeres német hartaiak és felvidékiek
közöttvalószínűlegasorsközösségmiattkeve-
sebb konfliktus alakult ki,mint az őslakosok
ésmagyarországibetelepülőkközött.

azigazánélvezetesmunkanemtartózkodik
akönnyedebbtémáktólsem.aszegényhartai-
akról írva egy kedves visszaemlékezést idéz,
mikorazegyikcsaládegésznapatyúkfenekét
leste,mikorpottyanjakiatojást,hogyeztélesz-
tőrevagycukorracserélhessék(39.p.)

akönyv legnagyobbhiányosságai is tulaj-
donképpenHartátésahelyiviszonyokatnem
ismerő olvasó esetében felmerülő tájékozat-
lanságából adódnak. nagyon jó szolgálatot
tett volna egy térkép. a bevezetőben csak
annyit tudunkmeg, hogyHarta– amai köz-
igazgatás szerint – Bács-kiskun megyében
található, és hogy közel fekszik soltvadkert-
hez. Pár oldallal később még megemlíti
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dunapatajtésakasztótmintközelitelepülése-
ket. mivel a későbbiek folyamán az író több
alkalommal említi a falu külterületét, nagyon
hasznoslettvolna,havalamilyenhelyrajzotis
mellékel, akár saját maga által készítettet.
Hasonlóahelyzetarövidítésekkel.márazelső
oldalon hivatkozik egy oTka-kutatásra, ami-
nekjelentésekésőbbsederülki.azelőszöra
48oldalonemlegetett„Ctípusúelemiiskola”
rejtélyét csakaz54.oldal4. lábjegyzetében,
majdismételtenaz58.oldalonfedifel.agyak-
ran használt mnne (magyarországi német
népművelődésiegylet)betűszójelentésétkét-
szerismegmagyarázza(46.és54.p.),adunai
gőzhajózási társaságot (ddsG) csak körülírja
–44oldal.Természetesenelőfordultakolyan
betűszókis,amelyeketnemkellettmagyaráz-
ni, és erre nem is került sor (move, szeB,
HnF),ellenbena104.oldalonemlítettukosz
ésFékoszbetűszókértelmétsajnosnemtud-
juk meg. ugyanez érvényes még a 102. és
103.oldalontalálhatótáblázatokbanemlített
pártok betűszóira; azmkP, FGkP,mszdP és
nPP rövidítéseket még máshol kiírja, illetve
értelmüket ki lehet bogozni, de a „PdP” és
„mFP” pártokét már nem. ez mondható el
néhány,alábjegyzetbenelőfordulórövidítésre
is (m.e. rendeletei).végülanembeavatottak
számára a német szövegeknek sem kell ért-
hetőknek lenniük: ilyena158. oldal58. láb-
jegyzetében „egy knodel” vagy a 166. oldali
„ortsgeschlichtlichesammlung”.

szerkesztésiszempontbólesetlegazkifo-
gásolható,hogyaszerzőnéhaismétlimagát.
amitpedigszubjektívenhiányolunkazaz,hogy
a szerző többszörmegemlíti az ss-sorozáso-
kat,deegykivételtőleltekintvearrólnemír,mi
lettazodabesorozottembereksorsa.

Horbulák Zsolt

siposszilvia(szerk.):mikszáthkálmánéskor-
társai. regionalizmus a 19. század végén a
közép-európai irodalmak kontextusában.
Pozsony, szlovák nemzeti múzeum – a szlo-
vákiaimagyarkultúramúzeuma,Hagyományok
ésértékekPolgáriTársulás,2011,192p.

mikszáth kálmán napjainkban ismét divatos
írólett.mindigisolvasottvolt,deazezredfor-

dulókörnyékénaszakmaéstalánazolvasók
is felismerték írásainak időtálló voltát, mon-
dandójánakaktualitását.műveitaz irodalom-
tudományújraolvassa,újraértelmezi,modern
megközelítésmódokat és elméleteket alkal-
mazvainterpretálja,ésmikszáthfolyamatosan
jólteljesítmindenmegmérettetésen.elviselia
posztmodern olvasástechnikákat, interkultu-
rálisésmultiperspektívjellemzőivannak,néz-
hetjükerről,lapozhatjukarról,nemveszítüde-
ségéből.éshamégehhezhozzájárulvalami-
lyenkerekévforduló,azugyancsakfellendítia
témakutatását.

aszlováknemzetimúzeum–aszlovákiai
magyarkultúramúzeumamikszáthhalálának
századik évfordulója alkalmából 2010 máju-
sában nemzetközi tudományos konferenciát
szervezettPozsonyban.ennekakonferenciá-
nakelőadásaitkönyvalakban ismegjelentet-
te.akötettíztanulmányttartalmaz,valameny-
nyit magyar és szlovák nyelven is, a szerzők
többségeszlovákiaiegyetemekentanít,rajtuk
kívülmagyar, cseh és lengyel illetőségű aka-
démikusok írásai kaptak helyet a publikáció-
ban. a tanulmányokat mikszáth személyén
kívül a címben is feltüntetett regionalizmus
köti össze, bár utóbbinak értelmezése az
egyes tanulmányok szintjén meglehetősen
tág,vagyinkábbnembehatárolt,beleférmin-
den Palócországtól Theodor storm irodalmi
besorolásáig. ezt a teret azonban fedezi a
kötetcímébenszereplő„kortársai”kifejezés.

atanulmánykötetbevezetőjétPraznovszky
mihály, a mikszáth kálmán Társaság örökös
díszelnöke írta. vázolja a legújabbmikszáth-
kutatás eredményeit, valamint méltatja a
múzeum tudatos szerepvállalását a mai
szlovákia területéről származó nagy magyar
alkotókéletművénekkutatásifolyamatában.a
konferencia legfőbb előremutató eredménye-
képp mikszáth európai kontextusban való
olvasatát hangsúlyozza, amely összhangban
van a mikszáth-társaság azon törekvésével,
hogy egyfajta mikszáthi európa-parlamentet
hozzon létre. (azeurópaiT.Ház talánstílsze-
rűbblettvolna.)atanulmányokmeglehetősen
eklektikusak és sokszínűek, tematikailag és
színvonalukat illetően is.amikszáth-vonatko-
zás néhány esetben nincs szilárdanmegala-
pozva, ami nem lenne baj, ha a szerző nem



akarnámindenáronbeleillesztenielőadásába
mikszáthot.ezekbenazesetekbenkissénya-
katekertmikszáth-kötődésekjönneklétre.ezt
abenyomástkeltinémethzoltánA regionális
prózairodalom variánsai a magyar irodalom-
ban c. tanulmánya.anagyonfontosbevezetés
után,melyetamagyar irodalomésakisebb-
ségi irodalmak kapcsolatának témakörét tár-
gyalja, valamint a kortárs irodalom és
mikszáth kapcsolatát, elég hirtelen köt át a
békéscsabai Bárka folyóirat három szerzőjé-
nek (kiss ottó, Grecsó krisztián és kiss
lászló) munkásságára. ami mikszáthoz kap-
csolja őket, nemmás, mint az „anekdotikus
örökség és a regionális jelentésképzés együt-
tes jelenléte” (20. p.) a tanulmány második
felében az egyes írók anekdotaszerű szöveg-
építkezését mutatja be. Hasonló a helyzet
simonakolmanováA jó palócok és a šumavai
horalok c. tanulmányával is, melyben karel
klostermannelbeszélőivilágátismerteti.aző
személyisége és munkássága az előadás
alapjánvalóbanrokonmikszáthéval,deennek
kifejtésével kolmanová adós maradt. milan
Žitný Theodor storm kulturális és nemzeti
hovatartozását tárgyalja. rámutat a politikai
diskurzus működésére storm lánya által írt
életrajzában, amely tagad mindenféle dán
vonatkozástazíróéletében,hogyígymegfelel-
jenazadottkornémetelvárásainak.

karol wlachovskýról bízvást elmondható,
hogyazinteretnikusmagyar–szlovákmikszáth-
kutatás egyik legmeghatározóbb alakja. Ta-
nulmányában mikszáth Palócországának és
palócainak fikcióját és valóságát veti össze,
reflektálva ezzel a20. századi irodalomtudo-
mányegyikközpontikérdését,arealitásleké-
peződésénekművészifolyamatát.wlachovský
megállapítása, miszerint a palóc népcsoport
identitásánakmegtartásábanmikszáthirodal-
misikereisnagyszerepetjátszott,azirodalom
társadalomformálóerejéreisrámutat.apalóc
témát alabán Ferenc viszi tovább Mikszáth
Kálmán novelláinak palóc és szlovák kontex-
tusai c. tanulmányában. Bevezetőjében
mikszáth regionalizmusának forrásaként a
tájatemeliki.kitéraszlovákokábrázolására
is mikszáth műveiben, több irodalomtörté-
nészt(köztükpl.Turczeltéskrčméryt)isidéz.
a szlovákok irodalmi képét így jellemzi:

„Mikszáth műveinek szlovák alakjai, tót figurái
a világtól elzártan élnek […], sokszor hallga-
tag, magányos szereplők, aki számára fontos
az erkölcs megtartása, de egyoldalúságuk
többször tehetetlenségbe fullad” (45.p.). nem
térkiviszontarra,hogymikszáthszlovákság-
képe irodalmi kép, annakminden sajátossá-
gával.mikszáthnemvalósképetfestaszlová-
kokról, hanem minden konkrét műben az
adottkompozíciócéljainakmegfelelőenszere-
peltetiőket.alabánértekezésekaleidoszkóp-
ként, megjegyzések szintjén több kérdéskört
érint:mikszátherkölcsiségét, stílusát, a szlo-
vák és a tájnyelvi sárosi szlovák fordításokat
ésígytovább.előnye,hogyazelőadásérdekes
éstelevangondolatokkalmeginformációkkal,
hátrányaviszont,hogykicsithektikus.akeve-
sebbéskidolgozottabbinformációnéhatöbb
mintasokizgalmas.

dusíkanikóamikszáth-recepciókérdései-
velfoglalkoziktanulmányában.relevánsszer-
zőkidézeteivelismertetiamagyarésaszlovák
mikszáth-olvasatok koronkénti változásait,
kiemelveaszlovákokrólalkotottmikszáthikép
egyes értelmezéseit. ennek illusztrálására a
Beszterce ostromábólhozfelpéldákat,főlega
történetszlovákszálainakelmesélésével,ter-
jedelmiokokbólazokmélyebbösszefüggései-
nekkibontásanélkül.a tanulmányerőssége,
hogy mind szlovák, mind magyar oldalról
bemutatja mikszáth befogadását; a magyar
irodalomtörténet szempontjából is nagyon
izgalmas látni, miként olvasták, olvassák a
szlovákok mikszáthot, mit tartanak benne
értékesnekésmitvetnekel,mitértelmeznek
negatívumként. Hasonló összevetések előse-
gíthetik, hogy ne csak magyar perspektíván
keresztülolvassukmikszáthot.GizińskaCsilla
mikszáth lengyelségképét elemzi imagológiai
(anemzetképek irodalmi vizsgálata)módsze-
rek segítségével is. Ismerteti a lengyelekhez
kötődőirodalmiéstársadalmisztereotípiákat,
azoklehetségestörténelmiésirodalmierede-
tével.mikszáthműveibenalengyelmotívumo-
kat és lengyel nevű szereplőket vizsgálja.
megállapítja,hogymikszáthlengyelképedina-
mikus,avalósszereplőkazírókésőbbiműve-
iben metaforizálódnak, és „a lengyelségen
keresztül a magyarok elé állít görbe tükröt”
(125.p.). Peterkášatanulmányaasárosvár-
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megyei valóság leképeződését vizsgálja
mikszáth Gavallérok c. művében. írása első
felében ismerteti sáros kulturális és nyelvi
helyzetételsősorbankortársakfeljegyzéseiés
történeti művek alapján. a második részben
elemzi aGavallérokat a fabula, a narrátor, a
szereplők és a nyelv stratégiái alapján.
Felhívjaafigyelmetmikszáthsajátosirodalmi
valóságalkotására,amelynekeredményeképp
fiktív világokat hozott létre (a fiktív világok
elmélete pedig egyike az aktuális irodalmi
irányzatoknak, és mikszáth időállásának
újabbbizonyítéka).

danaHučkovámikszáthműveinekszlovák
tematikai megfelelőit vizsgálta meg. a tanul-
mány jó példája a helyesen értelmezett és
alkalmazott összehasonlító irodalomtudo-
mánynak.mikszáthműveivelladislavnádaši-
Jégé és Janko Jesenský írásait rokonítja. a
hasonló vonásokra a tematika, stilisztika és
kompozíciószintjén többmű rövidelemzésé-
velmutatrá.ígyszerepelpéldáulanemesség
hanyatlásának témája, mely a szlovák iroda-
lombanisgyakori,azélőbeszédjelleg,aziró-
nia és a néhány esetben jelentkező rejtett
szimpátiamásnemzetiségűszereplőkfelé.az
összehasonlítás nem erőltetett, nemmester-
ségesenmegteremtettésnem isszájbarágó.
a komparatisztika másik példája elżbieta
sawerdo tanulmánya, amelybenmikszáth és
Prus nemességképét hasonlítja össze A
Noszty fiú esete Tóth Marival és A bábu c.
regényekalapján.azösszevetéstelsősorbana
fabula és a szereplők szintjén hajtja végre.
deskriptív módon foglalja össze a hasonló
vonásokat,ezáltalnagyrésztelmeséliA Noszty
fiú… ésA bábu történetétis.mivelPrusregé-
nyét talán kevesebben olvasták, a tartalom
nagyvonalakbanvalóelmesélésénekmegvan
aszerepe,hogymegértsükahasonlóságokat
éskülönbözőségeket.ésnyilvánvalóváválika
kétírókoncepciójánakleglényegesebbeltéré-
seis:mikszáthegyikszereplőjétsemábrázo-
ljavégletesenegypólusúnak;nosztyt,„annak
ellenére, hogy léha és parazita, Mikszáth
mégis némi rokonszenvvel mutatta be”, míg

Prusanegatívhősöket „érezhető ellenszenv-
vel ábrázolta”. (146.p.)

Összefoglalvaakötetet,elmondható,hogy
helyénvalóésnagyonfontosaszlovákiaiintéz-
ményekszerepvállalásaisamikszáth-kutatás-
ban,mertaztolyannézőpontokkaltudjákgaz-
dagítani,amelyekfölöttamagyarországiolva-
satkönnyenelsiklik.a régi irodalomravonat-
kozó kritériumok szerint, amelyek alapján a
középkori,humanistavagyreneszánszszerző-
ketvalamelyiknemzetiirodalomreprezentán-
saként definiálják, mikszáth kálmán tartoz-
hatnaakáraszlovákirodalomhozis–boldog
mór pécsi püspökkel, Bél mátyással és
Beniczky Péterrel együtt. Hiszen a mai
szlovákiaterületénszületett,műveitanúsága
alapján értett és beszélt szlovákul, írásaiban
gyakran foglalkozott szülőföldje lakóival és
vidékeivel, csak éppen nem latinul, hanem
magyarul tette ezt, és nem a középkorban,
hanem a 19. század második felében élt.
mikszáth persze magyar író, annak vallotta
magát,ésezttöbbszörkiisfejezte.deővolta
nagypalócis,éstalánsohasenki–aszlovák
alkotókközül sem–nem foglalkozotta szlo-
váksággal olyan sokat, olyan szeretettel és
olyansokszínűen,mintő,ésnemalkotottróla
mélyebb és rokonszenvesebb képet.
mikszáthot sehol nem olvasnak úgy, mint
szlovákiában. Itt mikszáth kétnyelvű világa,
bármegfordulterőviszonyokkal,demindenna-
pirealitás.azittenimagyarokfordításnélkülis
értika„tótatyafiak”nyelvétúgy,ahogyazíró
isértette.ezértismételtenkiemelném,meny-
nyirefontos,hogy–nemcsakaregionalizmus
jegyében,de–itt,szlovákiábanislegyenkuta-
tói tér szentelve mikszáthnak. és ezért is
nagyonértékesaszlováknemzetimúzeum–
a szlovákiai magyar kultúra múzeuma ilyen
célútevékenysége,nemkülönbenezakötetis.
mertamaganemébenpótolhatatlanéssehol
máshol nem készülhetett volna el. mert
mikszáth világához ami olvasói kompetenci-
ánkállalegközelebb.

Fülöp Márta
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számunkszerzői

Angyal Béla (1958)
helytörténész(Gúta,szlovákia)

Bolemant Lilla (1964)
doktorandusz(Comeniusegyetem,
Pozsony,szlovákia)

Buday Péter (1984)
művészettörténész,doktorandusz
(szlovákműszakiegyetem,Pozsony,
szlovákia)ésazszkműemlékvédelmi
Hivatalánakmunkatársa

Fukári Valéria (1934–2012)
művelődés-,irodalom-éshelytörténész
(Pozsony,szlovákia)

Fülöp László (1944)
nyelvész(kaposváriegyetem,kaposvár,
magyarország)

Fülöp Márta (1982)
doktorandusz(Comeniusegyetem,
Pozsony,szlovákia)

Galo Vilmos (1978)
tanár(nagyboldogasszonyegyházi
Gimnázium,Gúta,szlovákia),
doktorandusz(eötvösloránd
Tudományegyetem,Budapest,
magyarország)

Gaučík István (1973)
történész(szlovákTudományos
akadémiaTörténettudományiIntézete,
Pozsony,szlovákia–Historickýústav
slovenskejakadémievied,Bratislava)

Horbulák Zsolt (1972)
közíró(Pozsony,szlovákia)

L. Juhász Ilona (1960)
etnológus(Fórumkisebbségkutató
Intézetetnológiaiközpontja,komárom,
szlovákia)

Liszka József (1956)
etnológus(Fórumkisebbségkutató
Intézetetnológiaiközpontja,komárom,
szlovákia)

Öllös László (1957)
politológus(Fórumkisebbségkutató
Intézet,somorja,szlovákia)

Szűts István Gergely (1977)
történész,levéltáros(veszprémmegyei
levéltár,veszprém,magyarország)

Tózsa-Rigó Attila (1978)
egyetemiadjunktus(miskolciegyetem
Bölcsészettudományikar,
TörténettudományiIntézet,miskolc,
magyarország)


