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Tanul mányokTanul mányok

PoPél y Ár PÁd

Acsehszlovákiaimagyarság
ésarendszerváltáséveBudapestrőlnézve*

ÁrpÁd popély 94(437)”1989”
Ther evolutionof1989andtheHungariancommunity 323.272(437)”1989”
inczechoslovakiaasseenfromBudapest 327(437.6:439)

323.15(=511.141)(437.6)

keywords: The regime change in czechoslovakia (1989). Thememorials andmemorandumsof theHun-
garianminority.Hungary’s diplomatic stance towards theHungarian question in czechoslovakia. deterio-
rationinrelationsbetweenHungaryandczechoslovakia.Post-revolutionminoritypoliciesinczechoslovakia.

miközbenacsehésaszlováktörténetíráshúszévegyakorlatilagfolyamatosanpubli-
káljaacsehszlovákiairendszerváltássalésazaztmegelőzőnormalizációsrendszerrel
foglalkozótanulmányokat,monográfiákatésdokumentumokat,1 akérdéskörkisebbsé-
gimagyarvonatkozásainakkutatásaszinteméggyermekcipőbenjár.Acsehésaszlo-
vákszakirodalombancsupánelvétvetalálunkkisebbségpolitikaiutalásokat,aszlová-
kiaimagyar történetíráspedigmindeddigsajnálatosmódonszinténnemvállalkozott
semarendszerváltás,sempediganormalizációkétévtizedénekdokumentálásáraés
feldolgozására.2

j elenmunkaegyikelső,sbizonyosszempontbólsajátoskísérletekívánlenniakér-
déskörmegközelítésének.Sajátosságátazadja,hogynemszlovákiaiforrásokraépül,
hanem amagyar külügyminisztériumnak a budapestimagyar országos l evéltárban
elhelyezett iratai alapján annak bemutatásával próbálkozik: hogyan látta Budapest,
pontosabbanamagyardiplomácia,ezenbelülpedigapozsonyimagyarfőkonzulátus
ésaprágaimagyarnagykövetségarendszerváltásévénekcsehszlovákiai–elsősorban
kisebbségimagyarvonatkozású–eseményeit.Akétmagyarkülképviseletiszervéven-
tetöbbszáz jelentésbenszámoltbecsehszlovákiabel-éskülpolitikaihelyzetéről,az
országgazdaságiéskulturáliséletéről,acsehszlovák–magyarkétoldalúkapcsolatok
különbözőkérdéseiről,stermészetesenaszlovákiaimagyarsághelyzetérőlis.mivela
magyarkisebbséggelvalókapcsolattartáselsősorbana főkonzulátus feladatavolt,a
szlovákiaimagyarsággalkapcsolatosjelentésektúlnyomótöbbségetermészetszerűen
Pozsonybólszármazik.3

Adiplomáciaijelentések,sáltalábanakülügyminisztériumiiratokértékétegyrészt
azadja,hogyátfogóképetkapunkáltalukarról,hogyanláttaésláttattaamagyardip-
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lomáciaacsehszlovákiaieseményeket.másrésztpedigaz,hogynohaajelentéstevők
esetenkéntcsupánfelszínesismeretekkelrendelkeztek,számoskérdésrőlmégisezek
ajelentésekképezikazelsődleges,gyakranazegyetleninformációforrást.ennekokai
pedig abban keresendők, hogy a nyolcvanas évek végénekmégmindig cenzúrázott
csehszlovákiai sajtója meglehetősen kétes forrásértékkel bír, az egyes események
résztvevői–kevéskivételtőleltekintve–arendszerváltásótasempublikáltákakülön-
bözőkérdésekkelkapcsolatosvisszaemlékezéseiket,végülpedigadiplomáciaiképvi-
seletekmunkatársaikapcsolataikrévénolyaninformációkhozishozzájuthattak,ame-
lyeksemazadottkorbannemvoltak,sempedigjelenlegnemvolnánakpublikusak.

csehszlovákia ésmagyarország a nyolcvanas évek végére, nohamindkét ország
azonos politikai tömbhöz tartozott, egyre távolabb került egymástól, egyre látványo-
sabbáváltakakétrendszerközöttikülönbségek.Amígmagyarországélenjártapoliti-
kai,társadalmiésgazdaságirendszerátalakításában,azegyreinkábbmagábazárkó-
zó csehszlovák normalizációs rezsim elutasította az ellenzékkel való párbeszédet, a
politikaiésgazdaságinyitást,sinkábbcsakszavakban,minttettekbenkövetteagor-
bacsovireformokat.Acsehszlovákpolitikaivezetésfenntartásokkalésmegnemértés-
selszemlélteamagyarországiváltozásokatis,különösenakülönbözőalternatívmoz-
galmakkal folytatott párbeszédet, de nem nézte jó szemmel a határon túli magyar
kisebbségekirántimagyarországiérdeklődésmegélénkülésétsem,ráadásulgyakran
magyarországiinspirációtvéltfelfedezniamagyarkisebbségkülönbözőköreiáltalelő-
terjesztett, az ország nemzetiségi politikáját kritikusan szemlélő s kisebbségpolitikai
követeléseketismegfogalmazóbeadványokmögöttis.

mindenbizonnyalakisebbségikérdésirántinemzetköziérdeklődésisközrejátszott
abban,hogyacsehszlovákállamiéspártvezetés1988–1989fordulójánakorábbigya-
korlattalellentétben–igaz,meglehetősenkényszeredetten,de–nemzárkózottelafel-
vetett problémák megvitatása elől, s ígéretet tett egy részük orvoslására. A magyar
kisebbségaktivitásánakmegnövekedésesbeadványainaklátszólagkedvezőfogadtatá-
sakésztethettearraaprágaiésapozsonyimagyarkülképviseletet,hogyekkorkeltjelen-
téseikbenreményteljesnekítéljékacsehszlováknemzetiségipolitikábanvárhatóválto-
zásokat.AmintarrapéldáulBaritymiklósprágainagykövet1988.december12-ijelen-
téseisfelhívtaafigyelmet,„csehszlovákiábanazutóbbiidőszakbanmindpolitikai,mind
azáltalánosközvéleményszintjén–részbenabelsőfejlődésbőladódóan,deerőteljes
nemzetközihatásoknakisköszönhetően,snemfüggetlenülaszocialistaországokban
zajlóreformfolyamatoktól–anemzeti-nemzetiségikérdésisfokozatosannagyobbsúlyt
ésfigyelmetkap.Akérdéscsehszlovákiaikezelésében–főleggyakorlatisíkon–jelen-
tősebb elmozdulásmég nem történt, de érzékelhető egyfajta várakozás, sőt igény a
nemzetiségikérdésárnyaltabb,akorkövetelményeihezinkábbigazodókezeléseiránt”.4

Általában hasonló bizakodó hangnem jellemezte a diplomáciai jelentéseket egé-
szen1989áprilisáig.Azév tavaszától-nyarátólkezdődőenazonbanolyanváltozások
következtek be a csehszlovák–magyar viszonyban, ezzel összefüggésben pedig az
államhatalomnak a magyar kisebbséghez való viszonyulásában is, amelyek 1989.
november 15-énmár az alábbiakmegfogalmazására késztették Barity nagykövetet:
„miközben1989eddigelteltidőszakábanaszlovákiaimagyarsághelyzetekapcsána
nemzetiségésannakképviselőirészérőlegyfajtaoffenzitásvoltjellemző(…),sezeket
kezdetbenhivatalosszlovákrészrőlbizonyostolerálóhangnem,továbbáegyesnemze-
tiségikövetelésekelvielismerése,sőtgyakorlatimegoldásukígéretekísérte(…),addig
1989szeptemberétől–nemfüggetleníthetőenamagyar–csehszlovákviszonyglobális

4 Popély árpád
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



alakulásától–ahatalomrészéről(smindenekelőttaszlovákvezetésoldaláról)azez
irányútoleránsabbtónusérezhetőennegatíviránybacsapottát.”5

Atanulmányterjedelmikorlátaimiattarranincslehetőségünk,hogyteljesáttekin-
tést nyújtsunk a magyar külügyminisztérium szlovákiai magyarsággal kapcsolatos
1989.évianyagairól.Akövetkezőkbenezértaprágaiéspozsonyidiplomáciaijelenté-
sek,valamintakülügyminisztériumifeljegyzéseksegítségévelelsősorbanazonlegfon-
tosabbeseményekéstényezőkismertetéséreszorítkozunk,amelyekdöntőmértékben
meghatároztákacsehszlovákállamhatalomésamagyarkisebbségkapcsolatát.végül
pedig rövidenáttekintjükanovemberi rendszerváltóeseményeketkövetődemokrati-
kus átalakulás kisebbségpolitikai vonatkozásait tárgyaló külügyi iratoknak amagyar
kisebbségérdekérvényesítési lehetőségeiveléspolitikaidifferenciálódásávalkapcso-
latbanmegfogalmazottgondolatait.6

1.Akisebbségibeadványokésfogadtatásuk

egyévtizedenkeresztüljobbáracsupánaduraymiklósáltal1978-banmegszervezett
illegális csehszlovákiai magyar k isebbség j ogvédő Bizottsága vállalta fel nyíltan a
csehszlovák nemzetiségi politika bírálatát és a magyar kisebbség érdekvédelmét.7
nemegészenegyévvelarendszerváltáselőtt–anémilegmárcsehszlovákiábanisnyi-
tottabbpolitikailégkörtkihasználva,nemutolsósorbanpedigaszovjetunióbeliésfőleg
amagyarországiváltozásoktólösztönözve–azonbanmárakisebbségimagyartársa-
dalomegyébcsoportjai,hivatalosésnemhivatalosképviselői isegyrenyíltabbanés
határozottabban fogalmazták meg az utóbbi húsz évben felgyülemlett nemzetiségi
problémákat,stettekjavaslatotmegoldásukra.

A legnagyobb fajsúlyú s legnagyobb visszhangot kiváltóazanégybeadvány volt,
amelyet 1988–1989 fordulóján a c sehszlovákiai magyar dolgozók kulturális
Szövetsége (csemadok), a j ogvédő Bizottság képviselői, az 1968 után félreállított
reformkommunisták és a köréjük tömörülő értelmiségiek, valamint az írószövetség
magyartagozatafogalmazottmegésjuttatottelalegfelsőbbprágai,ill.pozsonyiállami
éspártvezetéshez. r észletes tartalmielemzésüknemtartozika tanulmány feladatai
közé,annyitazonbanfeltétlenülszükségesrögzíteni róluk,hogy jóllehetnemazonos
hangsúllyalésrészletességgel,devalamennyimegközelítőenazonoskisebbségpoliti-
kaitörekvéseketfogalmazottmeg.Bíráltákaz1968-banelfogadottnemzetiségialkot-
mánytörvényvégrehajtásánakhiányosságait,az1968–1969-benlétrehozottnemzeti-
ségiszervekleépítését,akisebbségiintézményrendszerhiányát,anemzetiséginyelv-
használatkérdésénekrendezetlenségét,amagyarpedagógusképzésésiskolahálózat
visszafejlesztését.Ahiányosságokkiküszöböléseérdekébensürgettéktöbbekközötta
nemzetiségialkotmánytörvényvégrehajtásitörvényeinekmegalkotását,amegszünte-
tettnemzetiségiszervekvisszaállítását,anemzetiséginyelvhasználatjogibiztosítását,
amagyaróvoda-ésiskolahálózatbővítését,apedagógusképzésmegoldását,anem-
zetiségi oktatásügy önigazgatásának megteremtését, magyar nemzetiségi múzeum,
levéltáréskönyvtárlétrehozását,amagyarnyelvűsajtó,arádió-éstévéadásbővítését,
anemzetiségekállamalkotószerepének,önigazgatásijogánakésakollektívkisebbsé-
gijogoknakcsehszlovákiakészülőújalkotmányábanvalórögzítését,anemzetiségek
képviselőinekbevonásátazújalkotmánykidolgozásába,egyátfogónemzetiségi tör-
vénymegalkotásátésaközigazgatásihatároketnikaiszempontúkiigazítását.

a csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve 5
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1.1.Acsemadokvezetésénekbeadványa

AcsemadokbeadványánakelőzményeiközpontiBizottságának1988.szeptember30-
ánésoktóber1-jénmegtartott kassai ülésérenyúlnak vissza. A testület tagjai ezen
tájékoztatástkértekaszövetségvezetésétőlarról,hogymilyenlépésekettettazilleté-
kesszerveknélalegutóbbiországosközgyűlésen8 felvetettproblémákorvoslásáért,a
magyarkisebbségtársadalmiéskulturálishelyzeténekjavításáért.AkBegyúttalhatá-
rozatbanbíztamegazelnökséget,hogytegyenkonkrétlépéseketanemzetiségialkot-
mánytörvényvégrehajtási rendelkezéseinekhiányával,apedagógusképzéssel,akét-
nyelvűséggelésatömegtájékoztatásieszközökkelkapcsolatbanmegfogalmazottbírá-
latoktolmácsolásaérdekében.9 HáromhéttelakBülésétkövetően,annakhatározatá-
valösszhangbanoktóber21-énakBelnökségefeladatuladtaSidóZoltánelnöknek,
hogyazilletékesekhezmárkorábbaneljuttatottlevelekszellemébentovábbraisszor-
galmazzaaproblematikuskérdésekmegoldását.Sidótésl ukácsTiborfőtitkártezen-
kívülazzalismegbízta,hogyaszlovákpártvezetés,aSzlováknemzetiFrontelnöksége
ésaszlovákkormányszámárakészíttessenekegyanyagot,amely feldolgoznáakul-
túra,azoktatásügyésakétnyelvűségterületénfelmerülőproblémákatésazazokmeg-
szüntetésérevonatkozójavaslatokat.10

A szlovák párt- és állami vezetés számára kidolgozott beadvány 1988. december
közepérekészültel.Bevezetőrészénekmegállapításaszerintazátépítéssikeresmeg-
valósításaszükségesséteszi,hogyfigyelmetszenteljenekazoknakatársadalmi jelen-
ségeknekis,amelyeketanemzetiségipolitikaterénameglevőjogielvekellenéreeddig
nemoldottakmegkövetkezetesen.AcsemadokkBelnökségeezértazzalaszándékkal,
hogy segítsenapárt- és állami szerveknekamagyar nemzetiséget érintőproblémák
megjelölésében, javaslatot teszmegoldásukmódjára. Amint azt Tóth j ózsef pozsonyi
főkonzulnakabeadványt ismertető1988.december19-i jelentésemegállapította, „a
cSemAdok által a levélbenmegfogalmazott igényeketamagyarnemzetiség részéről
márkorábbanisfelvetették,deilyenkomplexmódonalegfelsőszlovákvezetésrészére
elsőalkalommalgyűjtöttékössze”.Ajelentésszerintaszövetségelnöke,SidóZoltánaz
anyagot személyesen kívánja átadni ignác j anáknak, Szlovákia kommunista Pártja
(SZl kP)központiBizottságaelsőtitkáránakésivanknotekszlovákminiszterelnöknek.11

Aszlovákminiszterelnök1989.január19-énSzieglFerenc,akormánynemzetiségi
TanácsánaktitkárajelenlétébenfogadtaSidóZoltánt,acsemadokelnökétésl ukács
Tiborfőtitkárt.AmegbeszéléstényérőlTóthj ózseffőkonzuljanuár24-énrejtjeltávirat-
ban értesítette a magyar külügyminisztériumot,12 részleteiről a főkonzul január 25-i
jelentéseszámoltbe.13 ezekszerintivanknotekközölteacsemadokvezetőivel,hogy
amígkorábbanaSzovjetuniónemzetiségipolitikájátcsehszlovákiábanmodellértékű-
nek tekintették, ezúttal éppen az ottani események: a balti köztársaságokban zajló
folyamatok és a karabahi válság késztetik arra csehszlovákiát, hogy a korábbinál
nagyobb figyelmet szenteljen a nemzetiségi kérdésnek. Figyelemre méltó a szlovák
miniszterelnöknekazakijelentéseis,miszerintaztsemakarják,hogycsehszlovákiaés
magyarország között a magyar–román viszonyhoz hasonló helyzet alakuljon ki, ami
arrautal,hogyacsehszlovákvezetésmindenképpenszerettevolnaelkerülni,hogya
nemzetközi közvélemény esetleg ceauşescu r omániájához hasonlítsa csehszlo-
vákiát.14 Akormányfőamegbeszéléssoránígéretettettafelvetettproblémákegyrészé-
nekmegoldására,konkrétankilátásbahelyezveamegszüntetettmagyarközépiskolák
újbólimegnyitásátésakormánynemzetiségiTitkárságánakvisszaállításáteredetistá-
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a csehszlovákiai magyarság és a rendszerváltás éve Budapestről nézve 7

tusába,mintahogyaztanemzetiségiTanácsesetébenismegtették.15 közölteSidóval,
hogyazSZl kPkBmégazév folyamánnapirendre tűzianemzetiségekhelyzetének
megtárgyalását, s felkérte a csemadok elnökét, hogy vegyen részt a kB anyagának
kidolgozásában,amelyetakormánynemzetiségiTanácsaismegfogtárgyalni.Állítása
szerintérdeklődéssel figyelteacsemadokelnökének felszólalásátazalkotmány-elő-
készítőbizottság január10-ielsőülésén is,amelyensíkraszálltanemzetiségi jogok
bővítéséértésvédelmükrögzítéséértazújalkotmányban.

Tóthfőkonzulatalálkozótényéből,azazonelhangzottakbólésahírközlőeszközök-
benvalószéleskörűpropagálásábólaztakövetkeztetéstvontale,hogy„avezetésa
korábbiaknálnagyobbfigyelmetfordítanemzetiségikérdésre”,s„megvanakészséga
magyarnemzetiségetérintőproblémákenyhítésére, ill.megoldására”.Aztugyanő is
érzékelte, s jelezte is, hogy nehéz egyértelmű választ adni arra a kérdésre, vajon a
miniszterelnök állásfoglalása a teljes szlovák vezetés véleményét tükrözi-e, hiszen
1988nyaránignácj anákszlovákpártelsőtitkárméganemzetiségiTanácsésahozzá
tartozótitkárságönállóságánakmegszüntetésemellettfoglaltállást,aminiszterelnök
jelenlegi álláspontja viszont ezzel merőben ellentétes. A főkonzul szerint azonban
nehezenelképzelhető,hogyaminiszterelnökellentétesvéleménytképviselne,minta
pártelsőtitkára,ezértfeltételezhető,hogy„amegváltozottpolitikaiviszonyokhatásá-
raesetlegj anákelvtársismódosítottkorábbimereválláspontján”.16

1.2.csehszlovákiaimagyarokmemoranduma1988

Akorszakkétlegjelentősebbnektekinthető,legtöbbetvitatottésleginkábbszembeál-
lítottbeadványaaj ogvédőBizottságköreiáltalösszeállítottCsehszlovákiai magyarok
memoranduma 1988 című dokumentum, valamint az 1968-as reformkommunisták
általfogalmazottÁllásfoglalás és javaslat volt,amely33aláírójautánutólag„harminc-
hármakdokumentuma”névenváltismertté.Akétbeadványparadoxmódonközösgyö-
kerekrevezethetővissza.Aj ogvédőBizottságköreibenmár1988nyaránfelmerültegy,
csehszlovákiamegalakulásánakhetvenedikésanemzetiségialkotmánytörvényelfo-
gadásának huszadik évfordulója alkalmából nyilvánosságra hozandó, s a magyar
kisebbségnemzetiségpolitikai igényeitmegfogalmazómemorandumgondolata,ame-
lyetatervekszerintabizottságésaz1968-asokképviselőinekközösenkellettvolna
véglegesformábaönteniük.Aközösdokumentumegymásfelvállalását,átvittértelem-
benpedigakisebbségimagyartársadalomegységétszimbolizáltavolna.Akétcsoport
eltérőálláspontjamiattazonbanaszövegtervezettöbbszöriátdolgozásautánsemsike-
rültközösmemorandumotkidolgozni.Agorbacsoviglasznosztyésperesztrojkakerete-
ibengondolkodó1968-asokugyanis,akiknemtudtakazonosulniaj ogvédőBizottság
pártállamikereteketisfeszegető,sradikálisabbváltozásokatsürgetőmemorandumá-
val,egymásikszövegváltozatösszeállításábakezdtek,aminekeredményekéntvégül
kétönállódokumentumszületett.17

A 265 aláírással ellátottmemorandumot az egyeztető tárgyalások és az aláírás-
gyűjtéselhúzódásamiattannakszerzői–nohakeltezésiidőpontjaként1988.október
20-aszerepel–csupándecember27-énadtákpostára.Adokumentumotmegküldték
aprágaiszövetségiparlamentnekésaszövetségikormánynak,egy-egymásolatipél-
dányátpedigacsehszlovákSajtóirodának,amagyarTávirati irodaprágai tudósítójá-
nakésaHitel címűbudapestiellenzékilapszerkesztőségének.egypéldányaapozso-
nyimagyarfőkonzulátusraiseljutott,Tóthj ózseffőkonzulugyanis1989.január19-én
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a szlovák kormányhivatal nemzetiségimunkatársaitól származó értesülésekre hivat-
kozvajelentésbenszámoltbeamemorandumelkészültéről,sannakegyszlováknyel-
vű, aláírások nélküli példányát a jelentéshez csatolva meg is küldte a
külügyminisztériumszámára.18 Ajelekszerintazonbanafőkonzulnemrendelkezhetett
teljeskörű információkkal semamemorandumszerzőinek, semaláíróinakkilétéről,
aláíróiközülugyanisegyedülGrendell ajosttudtamegnevezni,stisztázatlannaktekin-
tette azt is, hogy kik az anyag értelmi szerzői. „Alapvetően hasonló keretek között
mozog,mintduraymiklósnakafelhívása–állapítottamega jelentés–,detudomá-
sunkszerintnemabbólakörbőlszármazik.”19

miutánamagyarkülügyminisztérium1989.március10-énmegküldtea főkonzulá-
tusnakésanagykövetségnekamemorandumidőközbenbirtokábajutottmagyarnyelvű
szövegét,smegbíztaacímzetteket,hogygyűjtsenekinformációkatannakértelmiszerző-
irőlés fogadtatásáról,20 a főkonzulmárcius23-ánújabb,ezúttalmárnémilegnagyobb
tájékozottságról tanúskodó jelentésben számolt be az anyagról.21 értelmi szerzőiről
továbbraisúgynyilatkozott,hogyazokat„nehézpontosítani”,vannakköztük,akikkötőd-
nekaj ogvédőBizottsághoz,decsaka„másodikvonalnak”tekinthetők.Azt,hogyazalá-
írókközöttduraymiklósneveisszerepelt,Tóthfőkonzulazzalmagyarázta,hogyneveelő-
zetesjóváhagyásutánkerülhetettfelalistára,miveldurayazanyagvégsőváltozatának
elkészülteidejénmárazAmerikaiegyesültÁllamokbantartózkodott.22 Afőkonzularrais
felhívtaafigyelmet,hogyamemorandumaláíróiközöttkevésazismertnév,skomolysá-
gátcsökkenti,hogyegészcsaládokkalírattákalá,„válogatásnélkülmindenkivel,akielér-
hetővolt”.véleményeszerintaszlovákiaimagyarság„mérvadókörei”amemorandum-
hoznemcsatlakoztak,bárazabbanmegfogalmazottproblémákösszhangbanvannaka
csemadok,azírószövetségmagyartagozataésaharminchármakáltalisfelvetettekkel.23
mindennekokátpedigabbanjelöltemeg,hogy„megfogalmazásaalapvetőenellenséges
hangnemű,snemveszikellőképpenfigyelembeacsehszlovákiairealitásokat”.Ajelentés
végülarra is felhívtaa figyelmet,hogydobos l ászló,aharminchármakbeadványának
értelmiszerzőjeegyértelműenelutasítottaamemorandumaláírását,shogyamígahar-
minchármakdokumentumátapolitikaivezetéstárgyalásialapnaktekinti,amemorandu-
motszocialista-éstársadalomellenesbeadványkéntértékeli,azzalérdembennemfog-
lalkozik,sőt:abelügyiszervekvizsgáljákazaláírókkilétét.24

1.3.Azún.harminchármakdokumentuma

Azún.harminchármakÁllásfoglalás és javaslat címetviselőbeadványánakelőkészü-
leteirőlTóthj ózseffőkonzulmáremlített1989.január19-ijelentéseisbeszámolt,az
elkészültbeadványtésannakapártvezetésáltalifogadtatásátafőkonzulmárcius20-
ánkelt jelentéseismertette.25 utóbbi jelentésaz1989.február6-ikeltezésű,smiloš
j akešhez,csehszlovákiakommunistaPártja(cSkP)főtitkáráhozésignácj anákhoz,az
SZl kP első titkárához eljuttatott anyag értelmi szerzőiként dobos l ászlót és Szabó
r ezsőtjelöltemeg,dehangsúlyozta,hogyaszlovákiaimagyarirodalmiéletolyanjelen-
tősképviselőiisaláírták,mintdubaGyula,Grendell ajos,TőzsérÁrpádésGálSándor,
skülönkiemelteSzieglFerencnek,akormánynemzetiségiTanácsatitkáránakasze-
mélyét,akiszinténaláírásávalcsatlakozottadokumentumhoz,amely„jelentősfelboly-
dulástokozottazilletékesszlovákszerveknél”.26

Ajelentéslegnagyobbértékétazadja,hogy–vélhetőenamegbeszélésekvalamely
résztvevőjétől szerzett információkalapján– részletesenbeszámol abeadvány kap-
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csánaszlovákpártvezetésáltalamagyarkisebbségivezetőkkelszervezettfebruár28-i
ésabeadványpárttagaláíróivalmegtartottmárcius2-italálkozóról.Amagyarnemze-
tiségivezetőkkellebonyolítottkonzultatívjellegűtanácskozáson,amelyetondrejŠaling,
azSZl kPkBtitkáravezetett,résztvettgyakorlatilagateljeskisebbségimagyarpoliti-
kaielit:k rocsánydezső,aszlovákparlamentalelnöke,Benyómáté,aSzlováknemzeti
Front titkára, dudás kálmán dunaszerdahelyi járási párttitkár, egyben az SZl kP kB
elnökségi tagja, Sidó Zoltán, a csemadok elnöke, l ukács Tibor vezető titkár, k iss
j ózsef, az Új Szó főszerkesztője, valamint több járási pártbizottság titkára, nemzeti
bizottságiésföldműves-szövetkezetielnök.Avéleményeknemvoltakmindenbenegy-
behangzóak.egyesekelítéltékabeadványt,mintamelyarendszerbomlasztásátcéloz-
za,smagyarországiinspirációtgyanítottakmögötte.ezzelszembenugyanakkortöbben
is rámutattak (a jelentésnév szerint k rocsánydezsőt,SidóZoltánt ésk iss j ózsefet
említi), hogyazanyagvalósproblémákat vet fel, amelyeket figyelembekell venniés
lehetőségszerintmegkell oldani.A tanácskozásennekköszönhetőenvégülazzala
megállapítássalzárult,hogyabeadványténymegállapító,foglalkoznikellveleéspár-
beszédalapjátképezheti.

ilyenelőzményekutánidéztekbe1989.március2-áraapozsonyipártközpontbaa
dokumentumpárttagaláíróiközülkilencszemélyt:dubaGyulát,Grendell ajost,Tőzsér
Árpádot, Sziegl Ferencet, Zalabai Zsigmondot, ozsvald Árpádot, varga erzsébetet,
keszeliFerencetésGálSándort.27 Atalálkozónaszlovákpárt-ésállamivezetésrészé-
rőlrésztvettondrejŠalingkB-titkármelletttöbbekközöttŠtefanmurínelsőminiszter-
elnök-helyettes,anemzetiségiTitkárságvezetője,valamintĽudovítk ilároktatásügyiés
Pavelkoyškulturálisminiszter.Afőkonzuljelentéseszerintabeszélgetésenrésztvevők
elsőbenyomásaazvolt,hogybizonyosbocsánatkéréstvárnaktőlükabeadványaláírá-
samiatt.Szemükrevetették,hogyaztaprágaipártvezetésnekiselküldték,nohaezaz
ügySzlovákiáratartozik,shogypárttaglétükreközösplatformrajutottakolyanszemé-
lyekkel,mintdobosl ászlóésSzabór ezső,akiket1969utánkizártakapártból.Aztis
nehezményezték, hogy az aláírók a magyar kisebbség képviselőinek tüntették fel
magukat,holottakisebbségnekvannakválasztottképviselői.ugyancsakszóvátették,
hogymiértfoglalkozikabeadványbevezetőjeaz1918utánikisebbséggéválásfolya-
matával,mivelennekirredentakicsengésevan,valamintaz1945és1948közöttiidő-
szakkal,amitidejelennemárvégreelfelejteni.érvkénthangzottelazis,hogyhaGrósz
károlymagyarpártfőtitkárelismerőennyilatkozottacsehszlováknemzetiségipolitiká-
ról,28 akkor az aláírók miért elégedetlenek, végül elhangzott olyan kérdés is, vajon
milyenreakciótváltanakiaszlováklakosságrészéről,haamegfogalmazottkövetelé-
seketnyilvánosságrahoznákaszlováksajtóban.

Alevélaláíróiatámadásokellenérevédelmükbevettékabeadványt,amellyelérve-
lésükszerintapártnemzetiségipolitikájánaktovábbfejlesztéséhez,tágabbértelemben
pedig az átalakítás sikeréhez kívántak hozzájárulni. A jelentés szerint a jelenlevő
miniszterek több kérdésben is egyetértettek a beadványban felvetett javaslatokkal,
lehetségesnek tartva többek között az óvodák és a pedagógusképzés helyzetének
felülvizsgálását,amagyartörténelembelefoglalásátatananyagba,akomáromimúze-
umkibővítésétésegyközpontimagyarkönyvtárlétrehozását.Tóthfőkonzulatalálko-
zórésztvevőinekbenyomásátúgyösszegezte,hogyazokabeszélgetésselvégüliselé-
gedettekvoltak,mivelakezdetiprovokatívkérdésekellenérekonstruktívlégkörbenzaj-
lott,sbárapártvezetésrészérőlkonkrétígéreteknemhangzottakel,ajelenlevőkmár
atalálkozópusztatényétésapárbeszédmegindulásátispozitívumkéntértékelték.29
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1.4.Azírószövetségmagyartagozatánakbeadványa

Háromnappalaharminchármakdokumentumánakmegszületéseután,1989.február9-
énvitattamegésfogadtaelaSzlovák írókSzövetségénekmagyartagozataaKultúra,
átalakítás és demokratizálás címűbeadványt,amelyetazírószövetségvezetésemellett
eljuttatottmilošj akešhez,acSkPfőtitkáráhozésignácj anákhoz,azSZl kPelsőtitkárá-
hozis.Tóthj ózseffőkonzulnakabeadványrólbeszámolófebruár15-ijelentéseZalabai
Zsigmondot,Grendell ajost,TőzsérÁrpádotésFónodZoltántjelöltemegazanyagértel-
miszerzőiként,magátabeadványtpedig„aszlovákiaimagyarságképviselőivel”folytatott
beszélgetésekrehivatkozvaúgy jellemezte,hogy„az igenárnyalt, jólszerkesztettdoku-
mentum,amelypozitívhozzáállássalvetifelamagyarnemzetiségpolitikai,kulturálisés
oktatásiproblémáit,konstruktívmegoldásokatjavasolésnemkövetel”.30

r endkívül érdekes az írószövetségnek a magyar tagozat beadványát megvitató
1989.március24-ielnökségiülésérőlhírtadófőkonzulijelentésis.Tóthj ózsefáprilis
11-énkeltjelentéseszerintazírószövetségvezetésefeltehetőenapártközpontjavas-
latárahatározottúgy,hogyazelnökségiülésen–egyetlennapirendipontként–napi-
rendretűziabeadványmegvitatását.Azanyagotamagyartagozatképviseletébenjelen
levőFónodZoltánésdobosl ászlóismertette.Aközelkétórásüléspozitíveredménnyel
zárultannakköszönhetően,hogyvladimírmináč–egyébkéntamaticaslovenskáelnö-
ke – egyértelműen kiállt a beadvány megállapításai mellett. Fellépése megadta a
tanácskozásalaphangját,ígyazelnökségabeadványtellenvetésnélkültámogatásáról
biztosította.A jelentés felhívtaa figyelmetapozsonyipártközpontkulturálisosztálya
jelenlevővezetőjénekmagatartásárais.Akeményvonalképviselőjekéntismertr udolf
j uríkgyakorlatilaghozzászólásnélkülültevégigatanácskozást,azanyaghozérdemben
nemszólthozzá, s csupánazt tetteszóváazülésvégén,hogyazanyagotelküldték
Prágábais,mivelezolyanlátszatotkelt,minthaaszlovákoknakproblémáikvolnánaka
magyarokkal.Afőkonzulatanácskozásjelentőségétfőlegabbanjelöltemeg,hogy40
évóta„elsőízbentámogattákaszlovákértelmiségvezetőköreiamagyarnemzetiség
törekvéseit.Úgytűnik–vonta leakövetkeztetést–,aszlovákértelmiségprogresszí-
vebb szárnya fogékonnyá válik a nemzetiségi kérdés iránt, s hajlandóságot mutat
együttműködniamagyarnemzetiséggel”.31

Amagyarkisebbségkülönbözőköreiáltalmegfogalmazottéselőterjesztettbeadvá-
nyok,valamintfogadtatásukaztameggyőződésterősítettemindamagyardiplomaták-
ban,mindakülügyminisztériummunkatársaiban,hogyaszlovákvezetéskészafelvetett
problémák megvitatására és esetleges orvoslására. ennek szellemében készült a
külügyminisztériumii.TerületiFőosztályának1989.április5-iterjedelmesfeljegyzéseis,
amelyabeadványokbanfelvetettkérdésekésazokfogadtatásánakrészletesismerteté-
seutánarrakeresteéspróbáltamegadniaválaszt,milyenlépésekettehetneamagyar
politikaabeadványokbanmegfogalmazottigényekmegtámogatásaérdekében.

Azelemzésszerintacsehszlovákvezetésmagatartásánakbizonyosfokúmódosu-
lásatöbbkülsőésbelsőtényezőrevezethetővissza.ilyenekaszocializmusmegújítá-
sárairányulótörekvésekaSzovjetunióbanésmásországokban,azemberijogok,sazo-
konbelülanemzetiségikérdés fokozottabbelőtérbekerülésenemzetközi szinten,a
romániaimagyarsághelyzeténekakiéleződése,demagaacsehszlovákiaibelsőátala-
kulásis,amelyekérzékelhetőenhatássalvannakacsehszlovákpolitikaigondolkodás-
ra.mindezpedigmegmutatkoziktöbbekközöttabbanis,hogy„acsehszlovák,illetvea
szlovák vezetés az elmúlt időszakban számos jelét adta annak, hogy a nemzetiségi
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problémáknakfokozottabbfigyelmetszentel,érzékenyebbenkezeliazokat, tárgyalási
alapnakfogadjaelaz(…)előterjesztettnemzetiségiigényeket”.

Amagyarpolitikafeladataitfelsorolvaelsőhelyenemlítetteafeljegyzésabeadvá-
nyokban felvetett igényekés törekvésekpárt-ésállamiszinten történő„elvi-politikai
megtámogatásának” szükségességét, s annak tudatosítását a csehszlovák vezetés
felé,hogy„anemzetiségipolitikakövetkezetesgyakorlatimegvalósítása,ajogokmara-
déktalanérvényesítésebizalomerősítőhatásúnépeinkkapcsolataiban”.Törekednikell
egyolyanmagyar–csehszlovákdeklarációkidolgozására,amelybenakétországköl-
csönösen garanciákat vállalna a csehszlovákiaimagyar, ill. amagyarországi szlovák
kisebbségkulturális ésművelődési szükségleteinekkielégítésére. A feljegyzésmind-
ezeken túlmenően szükségesnek tartotta a nemzetiségi együttműködés kérdésének
belefoglalásátamagyar–csehszlovákkulturálisésoktatásimunkatervbe,atestvérme-
gyei és testvérvárosi kapcsolatok erősítését, amagyarországi szlovákság igényeinek
fokozottabbtámogatásátsamagyarokvilágszövetségeésacsemadokkapcsolatainak
rendszeresítésétésintézményesítését.

Afelvázoltterveknekacsehszlovákféllelvalóelfogadtatásaafeljegyzésszerintszá-
mos akadályba ütközhet, s a cseh és főleg a szlovák lakosság részéről is kiválthat
„nacionalistaellenhatásokat”.A jelenlegihelyzetbenazonban–zártafejtegetésétaz
elemzés–,amikoramagyaralternatívszervezetekiskülönösenérzékenyekanemze-
tiségiproblémairánt,snemzetköziszintenisegyreinkábbelőtérbekerülanemzetisé-
gikérdés,„aleginkábbjárható,sakárosnegatívhatásokatleginkábbkezelhetőútnak
akétországhivatalosszintjeinvalómégszorosabb,kiterjedtebbegyüttműködéstésa
kölcsönösbizalomerősítéséttartjuk”.32

2.Amagyar–csehszlovákkétoldalúkapcsolatokválsága
A magyar–csehszlovák kapcsolatok 1989 nyarára, ill. őszére – a magyar
külügyminisztériumáltalmegfogalmazottakkalellentétben–nemhogynem javultak,
hanemakorábbiakhozképestisromlottak.Azállamközikapcsolatokfagyosabbáválá-
sávalpárhuzamosan,részbenazokfüggvényeként, tartózkodóbbáváltacsehszlovák
vezetés viszonyulása amagyar kisebbséghez és beadványaihoz is. A kezdeti óvatos
párbeszédet és ígéreteket, amelyek a j ogvédő Bizottság memoranduma kivételével
valamennyibeadványkapcsánelhangzottak,apárt-ésállamiszervekrészérőlhallga-
táséselutasításkövette.Ahelyzet ilyeténalakulásábanmeghatározószerepevolta
magyarTelevízióPanorámacíműműsoramagyarkisebbségrőlszólóáprilisiadásainak
és dubček-interjújának, a nagymarosi vízlépcső építésének felfüggesztéséről hozott
magyarkormányhatározatnak,az1956-osmagyarországiésaz1968-ascsehszlová-
kiaieseményekmagyarátértékelésének,ill.mindezekcsehszlovákiaifogadtatásának.
A felsorolt, s amagyar–csehszlovák kapcsolatokdöntő feszültségforrásává vált ese-
ményekközülkisebbségivonatkozásaiaPanorámaadásainak,részbenpedigavízlép-
csőkérdésénekvoltak,azalábbiakbanezértelsősorbanezektárgyalásáraésaróluk
szólókülügyiiratokismertetéséreszorítkozunk.

2.1.APanorámamagyarkisebbséggelfoglalkozóadásaiésutóéletük

Az1989-esesztendőarendszerváltásegyikszimbólumakéntisemlegetettPanoráma
legemlékezetesebbévevolt.AchrudinákAlajosfőszerkesztőáltalvezetettműsorrend-
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szeresenfoglalkozottahatárontúlimagyarsághelyzetével,interjúalanyaiközöttpedig
akelet-európaikommunistarezsimektöbbkitagadottegykorimagasrangúpolitikusa,
ill. ellenzékije is szerepelt, mint például a jugoszláv milovan Gyilasz, a szlovák
AlexanderdubčekvagyacsehváclavHavel.1989áprilisábanaPanorámánakösszes-
ségébennégyolyanadása volt, amelyekrea csehszlovákpolitikai vezetéskorábban
nemtapasztalthevességgelreagált.

APanoráma1989.április3-ánés10-énacsehszlovákiaimagyarkisebbséghely-
zetétbemutató,acsehszlováknemzetiségipolitikátmindeközbenmeglehetősenkriti-
kusanértékelőkétrészesösszeállítástközölt.Tóthj ózseffőkonzulakétadáscsehszlo-
vákiaifogadtatásátismertetőáprilis12-i jelentésébenarrólszámoltbe,hogyazadá-
soknakmindamagyar kisebbség,minda szlovákpolitikai vezetők körébennegatív
visszhangjavolt.Afőkonzulátusmunkatársaielőtttöbbszlovákésmagyarfunkcionári-
us,mintpéldáulGejzaŠlapka,azSZl kPkB ideológiai titkára,dudáskálmán,akB
elnökségitagja,k issj ózsef,akBtitkárságitagjaésSidóZoltán,acsemadokelnökeis
szóvátetteaPanorámaadását,amelyvéleményükszerinttendenciózusvolt, féligaz-
ságokatésvalótlanságokat tartalmazott, torzképetmutatottaszlovákiaimagyarság
helyzetéről,saztalátszatotigyekezettkelteni,minthacsehszlovákianemzetiségipoli-
tikájahasonlólenner omániáéhoz.„APanorámakétadásátmiisnéztük–zártajelen-
tésétafőkonzul–Az ilyenadástartalma,hangnemeszerintünksemsegítiaz ittélő
magyarsághelyzetét.”33

Akétadásutóéletéheztartozikazapolémia,amelyaLiterárny týždenník címűszlo-
vák irodalmi hetilap hasábjain alakult ki a nemzetiségi kérdésről, a csehszlovákiai
magyar, ill. amagyarországi szlovákkisebbséghelyzetéről.Ahónapokig tartóvitáta
magyarországi Szlovákok Szövetségének a Panoráma adásai kapcsán a szlovák
kisebbséghelyzetévelfoglalkozónyílt leveleváltottaki,amelyetalap1989.július7-i
száma közölt elhallgatott ellenpólus címmel.34 A nyílt levél mellett j án Bobák törté-
nésznek,amaticaslovenskámunkatársánakcikkét isközöltea lapamagyarországi
szlovákságasszimilációjáról,valamintPeterAndruškának,aSzlovák írókSzövetsége
titkárának írásátaszlovákiaimagyarságkulturáliséletének fejlődéséről,amelynagy
vonalakbanismertetteazírószövetségvezetéseésannakmagyartagozataközöttimár-
ciusimegbeszélés főbb elemeit is, kontrasztba állítva az írószövetségnek amagyar
kisebbség problémáihoz való pozitív hozzáállását amagyarországi szlovákok problé-
máinakmagyarkezelésével.35

Alapcikkeirőlésazokvisszhangjárólváradil ajospozsonyikonzuljúlius10-énkelt
és az új pozsonyi főkonzul, Szerencsés j ános augusztus 24-i jelentése számolt be.
váradikonzulszerintanyílt levélalapgondolataaz,miszerintaszlovákiaimagyarság
összehasonlíthatatlanuljobbhelyzetbenvan,mintamagyarországiszlovákkisebbség,
scsehszlovákianemzetiségipolitikájatöbbetnyújtamagyarkisebbségnek,mintami-
lyenlehetőségekkelaszlovákokrendelkeznekmagyarországon.Úgylátta,nemzárha-
tó ki a levél „irányítottsága” sem. A szlovákiaimagyarság véleménye szerint az írás
„tudatosanmegvoltszerkesztve”,anyíltlevélhezSzlovákiábólérkezhettekazimpulzu-
sok,ígykívántakválaszolniaSzlovákianemzetiségipolitikájátértmagyarországibírá-
latokra,sürügyetszolgáltatniamagyarkisebbségköveteléseinekesetlegesvisszauta-
sítására.Ajelentésarrahívtafelmindezzelkapcsolatbanafigyelmet,hogyamígavál-
tozások szorgalmazói csehországban a radikális politikai reformokat sürgetik, addig
„Szlovákiábanaváltozásoknacionalista,cseh-ésmagyarellenesirányzatotvettek”,s
egyreinkábbérezhetőamaticaslovenskábefolyásais.36
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Anyíltlevélésamaticaslovenskámunkatársánakírásajelentősvisszhangratalált
aszlovákközvéleményben,salaphasábjaineztkövetőenolvasóilevelekformájában
többen is kifejtették véleményüket amagyarországi szlovákság, ill. a csehszlovákiai
magyarsághelyzetévelkapcsolatban.egyeslevélíróknyíltanfelvetették,hogyarecip-
rocitáselvétalkalmazvaamagyarkisebbségnekiscsakannyijogotkellenebiztosítani,
amennyivelamagyarországiszlovákokrendelkeznek.Szerencsésfőkonzulaugusztus
24-ijelentésearrólszámoltbe,hogyamagyarkisebbségaggódvafigyeliazeseménye-
ket, a két kisebbség helyzeténekmechanikus összevetését, s amagyar értelmiségi
körökmegfelelő formábanválaszolni kívánnakanyílt levélre. Tudomásaszerintmár
megisegyeztekaLiterárny týždenník főszerkesztőjével,hogyalapközölnifogjaSzabó
r ezsőnekaHitel 13.számábanmegjelentcikkét,amelyakészülőmagyaralkotmány
nemzetiségivonatkozásúcikkelyeivel foglalkozott,sösszehasonlítást tettacsehszlo-
vákalkotmánnyalis.közölnifogjaalapezenkívülTóthkárolynak,amadáchk iadódol-
gozójánakalevelétis,amelyvitábaszállanyíltlevéltartalmával.megemlítettevégüla
jelentés dobos l ászló Pozsgay imréhez intézett nyílt levelét, amely amagyarországi
szlováksághelyzetérőlkibontakozottvitakapcsánaszlovákkisebbséghelyzeténekpél-
daértékű rendezését kérte amagyar államminisztertől. Szerencsés főkonzul szerint
amennyibendobosnyíltleveléremagyarrészrőlmegfelelőreagálásérkezik,aleveleta
magyarországi újságokonkívül közölni kívánjáka szlovák irodalmi lapban is. „végső
célként ezzel azt szeretnék elérni – zárta jelentését a főkonzul –, hogy a nemzeti
kisebbség irányában magyarország részéről tett gesztusok ösztönzőleg hassanak a
szlovákiaiszervekreisazittélőmagyarságtovábbikulturális,művelődési,anyanyelvi
ésegyébigényeinekkielégítéseérdekében.”37

ALiterárny týždenník hasábjaineztkövetőenagyakorlatilagarendszerváltáskez-
detéig,azaz1989novemberéigtartóvéleménycserekeretébenafőkonzuláltaljelzett
írásokközülTóthkárolyésSándoreleonóraközösreflexiójaszeptember1-jén,Szabó
r ezsőcikkeésdobosl ászlóPozsgayimréhezintézettnyíltleveleszeptember8-án,a
magyarállamminiszterválaszanovember3-ánlátottnapvilágot.38

2.2.APanorámadubček-interjújaéskövetkezményei

A magyar kisebbségről szóló adásoknál is jóval indulatosabb reakciót váltott ki a
csehszlovákpolitikaivezetésrészérőlaPanorámaAlexanderdubčekkelkészítettinter-
júja.ASugárAndrásszerkesztő-riporteráltalkészítettmintegyháromórásbeszélgetés
elsőrészétaPanoráma1989.április17-énsugároztakörülbelül26percterjedelemben.
AcSkPkBegykorielsőtitkárávalleváltásánaknaprapontosana20.évfordulójánköz-
vetített interjúnak óriási visszhangja volt nemcsak magyarországon és
csehszlovákiában,hanemvilágszerte,hiszenaz1968-as„prágaitavasz”emblematikus
személyisége1969-esfélreállításaótaelsőízbenszólalhatottmegvalamelyszocialista
országtömegtájékoztatásieszközében,smondhattaelvéleményétaz1968-asesemé-
nyekről.39 Amíg azonban a nyugati világ az interjúban annak bizonyítékát látta, hogy
magyarországakelet-európaidemokratikusreformokélvonalábanhalad,acsehszlovák
vezetés – csehszlovák–magyar viszonylatban korábban példátlanmódon – nemcsak
diplomáciaiútontiltakozottdubčekmegszólaltatásamiatt,hanemaPravda ésazÚj Szó
hasábjainfelülrőlirányítottsajtókampánytisindítottaPanorámaműsoraellen.

Amagyarkülügyminisztériumirattárábanelhelyezettdiplomáciaiiratokésminisz-
tériumi feljegyzések segítségével gyakorlatilag napról napra nyomon követhetőek az
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adássalkapcsolatoskülönbözőszintűcsehszlováktiltakozásokésazokmagyarrefle-
xiói is.csehszlovákrészrőlmáraműsorsugárzásánakmásnapján,április18-ánrea-
gáltakazinterjúra.AcsehszlovákTelevízióvezérigazgatójánakelsőhelyettese,vladimír
d iviš tiltakozó táviratot küldött Bereczky Gyulának, a magyar Televízió elnökének,
amelyben dubček szerepeltetését a magyar televízióban a csehszlovák belügyekbe
valóbeavatkozásnak,az interjúelkészítésétésműsorratűzésétpedigakéttelevízió
együttműködésénekelveivelésszabályaivalellentétesnekminősítette.40

két nappal az adást követően, április 19-én Prágában a csehszlovák külügymi-
nisztériumilletékesterületifőosztályánakvezetőjeamagyarnagykövethelyetteseelőtt,
PozsonybanpedigŠtefanmurín,aszlovákkormányelnökénekelsőhelyetteseamagyar
főkonzulelőtttiltakozottazinterjúsugárzásamiatt.Adubčekkelkészültbeszélgetésta
kétkommunistapártéskormányközöttkialakultbarátsággalellentétescselekedetnek
éscsehszlovákiabelügyeibevalódurvabeavatkozásnakminősítették,shangsúlyozták,
hogyaz„nagyonnegatívkövetkezményekkellehetakétoldalúkapcsolatokfejlődésére”.
BíráltákaPanorámánakaszlovákiaimagyarsághelyzetérőlkészültkorábbiadásaitis,s
felszólították a magyar felet: intézkedjen, hogy a magyar Televízió szüntesse be a
csehszlovákiávalszembeni„barátságtalanlépéseket”,snesugározzaazinterjútováb-
birészeit.41 ugyanaznapj aromírj ohanescsehszlovákkülügyminisztertelefononkereste
megvárkonyiPétermagyarkülügyminisztert,sugyancsakközbenjárásátkérteannak
érdekében,hogyadubček-interjútovábbirészeineksugárzásáranekerüljönsor.42

A Panoráma műsorával kapcsolatos magyar álláspont ismertetése céljából őszi
istván külügyminiszter-helyettes április 24-én bekérette a külügyminisztériumba
vlastimilehrenbergerbudapesticsehszlováknagykövetet.őszisajnálatátfejeztekiaz
interjúnyománelőállthelyzetmiatt,sleszögezte,hogytávolállamagyarkormánytól,
hogy beavatkozzon csehszlovákia belügyeibe, közölte ugyanakkor azt is, hogy a két
országtájékoztatáspolitikájaeltérő,amagyartájékoztatáspolitikátpedigaműsornem
sértettemeg. közlése szerintmagyar részrőlnem tartjákkívánatosnak,hogya tájé-
koztatáspolitikaeltéréseibőlállamköziügyetcsináljanak,ráadásulamagyarféltartóz-
kodnaattólis,hogyacsehszlováksajtónakamagyarországihelyzetetérintő,ill.bíráló
megnyilatkozásairólhivatalosanvéleménytmondjon.Anagykövetválaszábankifejtet-
te,hogyacsehszlovákféltovábbraiselvárja,hogyálljanakelazinterjútovábbirésze-
inek közlésétől, s kilátásba helyezte, hogy amennyiben a közlésre mégis sor kerül,
akkorabból„problémalehet”.j elezteegyúttalaztis,hogyközpontjátólutasítástkapott
egy,acsehszlovákfélálláspontjáttartalmazóemlékeztetőátadására.43

Adubček-interjúvalkapcsolatoscsehszlovákfenntartásokatfelsorolóemlékeztetőt
ehrenbergernagykövetáprilis25-énadtaátnyersr ezsőállamminiszternek.Ahatáro-
zotthangvételűemlékeztetőszerintamagyarTelevízióeljárása,valamintamagyarsaj-
tóbaneztkövetőenmegjelentcikkekéskommentárok„ellentmondanakakölcsönös
megértés ésa szoros testvéri együttműködés szellemének”.Hangsúlyozta, hogy „az
ilyenekhezhasonlólépésekneknegatívkövetkezményeilehetnekakétoldalúkapcso-
latokra”,sismétkifejezteacsehszlovákfélazonmeggyőződését,hogyazinterjútováb-
birészeineksugárzásáranemkerülsor.44

csehszlovákrészrőladiplomáciaitiltakozássalpárhuzamosanbeindítottákasajtó-
propagandátis,sakétszlovákiaipártlap,aszlovákPravda ésamagyarnyelvűÚj Szó
április20-ávalkezdődőennapokonátközöltekülönbözőmagánszemélyeknekéskol-
lektíváknakaPanorámaműsoraitelítélőolvasói leveleitésállásfoglalásait.Akét lap
április20-iszámapéldáulegyaránt„AmagyarTelevíziónaknincsjogabeavatkoznibel-
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ügyeinkbe.dolgozóinkelítélikaPanorámaműsorát”címalattjelentettemegegyrima-
szombatijárásipártbizottságimunkatárs,kétnyugdíjas,egykirályhelmeciközgazdász,
valamintakomáromihajógyáregyikosztályvezetőjénekreagálásait,amelyeknemcsak
felháborodásukat fejezték ki a dubček-interjúmiatt, hanem azzal ismegvádolták a
magyarTelevíziót,hogyegyesműsoraivalaszlovákokésmagyarokjóviszonyánakmeg-
bontásáratörekszik.45 AzÚj Szóbanmegjelentetett„olvasóilevelekre”SugárAndrása
Magyar Nemzet hasábjainközzétettnyíltlevelébenreagált.ebbenamellett,hogyvédel-
mébe vette dubček személyiségét, a következő szavakkal utasította vissza, hogy az
interjúvalbeavatkozottvolnacsehszlovákiabelügyeibe:„Habárkiaztállítja,hogyén–
mikrofonommal–beavatkoztamcsehszlovákiabelügyeibe,nenevessen,hanemgon-
dolja csak el: az önök jelenlegi kormánya azt állítja, hogy 1968-ban jogos volt az a
nagyobbbeavatkozás(tankokkal),amelyellenakkortiltakozottazegyetlentörvényes
csehszlovákkormány,a cSkP,a csehszlováknépésazÚj Szó is. Azabeavatkozás
jogosvolt–ésazenyémnem?Úgylátszik,azönökbelügyeibemikrofonnalnemsza-
badbeavatkozni,csaktankkal.”46

A felülről sugalmazott „olvasói levelekben”megfogalmazottakkal ellentétes véle-
ményeknek a csehszlovák sajtó nem biztosított nyilvánosságot, pedig ilyenek szép
számmalérkeztekmindaPravda,mindpedigazÚj Szó szerkesztőségébe.l egnagyobb
visszhangjaannaka lévai keltezésű levélnek volt, amelyet szerzője azÚj Szónkívül
megküldöttaMagyar Nemzet ésaPanorámaszerkesztőségénekis.Alevélíróvissza-
utasította,hogyazÚj SzóbanésaPravdábanmegjelentetettolvasóilevelekvalóbana
csehszlovákiai magyarság véleményét tükröznék, s tiltakozott az ellen is, hogy a
csehszlovák hírközlő szervek a Panorámamagyar kisebbséggel foglalkozóműsorait
összemossákazAlexanderdubčekkelkészítettinterjúval.AlevélazÚj Szóban„termé-
szetesen”nemjelenhetettmeg,ígyazegyedülaMagyar Nemzetbenlátottnapvilágot.47

APanorámaacsehszlováktiltakozásellenére1989.április26-ánSzemtőlszemben
dubčekkelcíműadásábanújabb37percetsugárzottaháromórásdubček-interjúból,
amelynek teljes szövegét – a nemzetközi polémia krónikájával kiegészítve – Sugár
András a későbbiekben brosúra formájában is megjelentette.48 A magyar
külügyminisztériumirattáránakegyikfeljegyzéseszerintamikorazinterjúmegjelente-
tésénekszándékaabudapesticsehszlováknagykövetségtudomására jutott,anagy-
követség tanácsosaak iadóiFőigazgatóságnál tiltakozottannakkiadásaellen,azzal
érvelve,hogyaz„sértiacsehszlovákérdekeket”,sbetekintéstiskértazinterjúkézira-
tába,eztazonbanhatározottanmegtagadtáktőle.49 Azinterjúmegjelentetésétkülpoli-
tikaiszempontbólegyébkéntakülügyminisztériumsemtartottakívánatosnak,50 annak
adminisztratívútontörténőmegakadályozásaazonbanacsehszlovákiainál jóvalsza-
badabbmagyarországipolitikailégkörbenmárelképzelhetetlenvolt.

APanorámaadásainakszlovákiaivisszhangjáróléskövetkezményeirőlTóthj ózsef
pozsonyi főkonzul 1989.május 10-i jelentésében számolt be, amelyben a hivatalos
csehszlovák álláspont ismertetésemellett nemmulasztotta el felhívni a figyelmet a
hivatalos reagálás és a lakosság valós véleménye közötti különbségekre. A jelentés
szerintazÚj Szó általisátvett„olvasóilevelek”megírásáraondrejŠalingkB-titkáruta-
sításárarészbenaPravda címűpártlap,részbenpedigajárásipártbizottságokszerve-
zésébenkerültsor.Adunaszerdahelyijárásbanpéldáuldudáskálmánjárásipárttitkár
utasításbaadta,hogytaggyűlésekenkellelítélniaPanorámaadásait,többhelyenelő-
fordultazonbanolyanesetis,hogyapárttitkáratagságmegkérdezésenélkül,anevük-
benírttiltakozólevelet.
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AszlovákiaimagyarságTóthfőkonzulvéleményeszerintanégyadástszimpátiával
követte, bár a magyar kisebbséggel foglalkozó adásokkal szemben voltak bizonyos
fenntartásai.Azokpontatlanságaiésféligazságaiugyanisnemcsakhogynemsegítet-
ték,hanemegyenesenrontottákamagyarsághelyzetét,mivelegyrésztellenérzéstvál-
tottakkiaszlovákközvéleményben,másrésztpedigavezetésnekisérvetszolgáltattak
arra,hogyazadáskapcsánelutasítsaamagyarságjogosigényeitis.Amagyarságköré-
bennagyfelháborodástváltottki,hogyavezetésamagyarlakosságothasználtafela
Panorámaelítélésére,sazÚj Szó isszámtalanleveletkapott,amelyekbenalevélírók
felháborodásukat fejezték ki a lapban megjelentetett olvasói levelek miatt. A
csemadok nyíltan visszautasította, hogy elítélje a Panoráma adását, s „mértéktartó
szlovákkörök”isúgyítéltékmeg,hogyaPanorámaellenindítottkampányprimitívvolt
ésazötvenesévekstílusátidézte.„Összességében–zártajelentésétafőkonzul–a
Panorámaemlítettnégyadásaa lakosságkörébenkiváltottszimpátiaellenérekétol-
dalúkapcsolatainkramindenképpennegatívhatássalvan,ahivatalospolitikai,gazda-
sági és kulturális kapcsolatokelhidegülését eredményezte.” ezt a főkonzul szerint a
főkonzulátussal szembeni magatartásban is érzékelni lehet, s negatív következmé-
nyekkelkellszámolniamagyarlakosságranézveis,ugyanisaPanorámaadásaikövet-
keztébenamagyarkisebbséggelszembenbizonyosbizalmatlanságtapasztalható.51

ugyanerre, vagyis a magyar–csehszlovák kapcsolatok megromlásának veszélyére
hívta fela figyelmetamagyarkülügyminisztérium ii. Területi Főosztályánakadubček-
interjúróléskövetkezményeirőlkészült1989.május22-iösszefoglalójais.megfogalma-
zása szerint mind a dubček-interjú, mind pedig azok a magyar sajtócikkek, amelyek
„olyanlátszatotpróbálnakkelteni,minthaaszlovákiaimagyarságugyanolyanjogfosztott
körülmények között élne,mint az erdélyi”, rontják a kétoldalú kapcsolatok légkörét. A
mélyponton levő magyar–román viszonyra utalva a magyar érdekekkel ellentétesnek
nevezte a csehszlovák vezetés elleni „hangulatkeltést”, nyilvánvalóan arra célozva,
nehogy ezzel egy közösmagyarellenes táborba sodorják csehszlovákiát és r omániát.
„nemlehetcélunk–hangsúlyozta–,hogy(…)magunkellenfordítsukcsehszlovákiát.”
Figyelmeztetőjelkell,hogylegyenazösszefoglalószerintn icolaeceauşescumájus17-i
prágailátogatásaésazarrólkiadottközösközleményis,amelybenacsehszlovákésa
románfélmegfelelőválasztsürgetettarevizionizmus,asovinizmusésanemzetekközöt-
tiellenségeskedésszításánakmindenmegnyilvánulására,valamintazországokterületi
épségénekmegbontásátcélzókísérletekre.nemhasználakialakultlégkörabős–nagy-
marosivízlépcsőrendszer továbbisorsánakhiggadtésmagyarországszámárakedvező
eldöntéséhezsem,hátrányosanérinthetiaszlovákiaimagyarságotis,sérveketadhata
konzervatívpolitikaierőknekaváltozásokelutasításához.52

2.3.Anagymarosivízlépcsőépítésénekfelfüggesztésétkövetőszlovákreakciók

A vízlépcső kérdése valóban tovább élezte a már amúgy sem felhőtlen
magyar–csehszlovákviszonyt.Anagymarosiépítkezésfelfüggesztésérőlhozott1989.
május13-imagyarkormánydöntéstkövetőenmájus15-énaszlovák,ill.aszövetségi
kormányegyarántrendkívüliülésenfoglalkozottazesettel,j aromírj ohaneskülügymi-
niszterpedigmagáhozkéretteBaritymiklósmagyarnagykövetet,akivelközölte,hogya
csehszlovák fél amagyar lépést indokolatlannak és jogtalannak tartja, s fenntartja
magánaka jogot,hogyamunkálatokegyoldalú leállításamiattkártérítéstköveteljen
magyarországtól.53
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AmintarrólTóthj ózseffőkonzul1989.június7-ijelentésébenisbeszámolt,cseh-
szlovákiában,skülönösenSzlovákiábanavízlépcsőépítéséből„nemzetiügyet”csinál-
tak.Ahírközlőszervekazonbanezúttal,szakítvaadubček-interjúsoránkövetetttakti-
kával,amikoralakosságotszólaltattákmeg,márszakemberekkelecseteltettékavíz-
lépcsőelőnyeit.54 Atelevízióazépítkezésendolgozómagyarnemzetiségűmunkásokat
ismegszólaltatott,akikszinténazépítkezésfolytatásamellettfoglaltakállást.Afőkon-
zulfelhívtaafigyelmetarrais,hogyamagyarellenespropagandábantovábbraisjelen
vanaPanorámaműsoraivalszembenifenntartás.Akorábbiakhozképestcsupánannyi
változástörtént,hogyafőhangsúlytnemadubček-interjúrahelyezik,hanemaszlová-
kiaimagyarsággalfoglalkozóadásokra,mintamelyekmegkérdőjelezikcsehszlovákia
nemzetiségipolitikájánakeredményeit,sgyűlölködéstszítanakazországnemzeteiés
nemzetiségeiközött.

A jelentés végül ismét a szlovákiai magyarság helyzetének a magyar–csehszlovák
viszonyfeszültebbéválásávalösszefüggősúlyosbodásánakveszélyérefigyelmeztetett:„A
legutóbbi események, a magyar–csehszlovák viszony éleződése bizonytalanságot, s
helyenkéntfélelmetváltottkiaSzlovákiábanélőmagyarnemzetiségkörében.(...)Úgytűnt,
hogyaszlovákvezetéskészbizonyoskompromisszumokra,engedménytteszanemzetiség
kulturális-oktatásiigényeinekjobbkielégítésére.Azelmúlthetekeseményeiaztmutatják,
hogyavezetésrészérőlnőttabizalmatlanságanemzetiségkezdeményezéseivelszemben,
sjelenlegmerevebb,elutasítóbbálláspontotfoglalnakel.”Bizonytalanságotokozafőkon-
zulszerintazis,hogyazépítkezésszlovákiaioldalándolgozók80%-amagyarnemzetisé-
gű,akikkörébenazépítkezésleállításajelentősfeszültségetokozna.„Amagyarságköré-
benegyreinkábbolyanhangulatalakulki–konstatáltaafőkonzul–,hogyakétország
közöttifeszültségetelsősorbanazittélőmagyarnemzetiségszenvedimeg.”55

2.4.Amagyarkisebbséggelszembenibizalmatlanságnövekedése

Akétországközöttifeszültségnövekedésénekésamagyarkisebbségirántibizalmat-
lanságmegnyilvánulásavolttöbbekközöttazis,hogyaszlovákhatóságoknemenge-
délyezték az 1989. augusztus elején megrendezett őrsújfalui Honismereti ifjúsági
Tábormagyarországimeghívottelőadóinak:vighkárolynak,l engyell ászlónakésSzé-
kelyAndrásnakafellépését.Atilalomraamagyarországielőadóknakahivataloscseh-
szlovákpolitikaiirányvonaltóleltérő,ill.azellenzékhezközelállónézetei,valamintter-
vezettelőadásuknakacsehszlovákfélszámárakellemetlentémája(abős–nagymaro-
sivízlépcsőrendszer)miattkerültsor.Amagyaregyetemiésfőiskolaidiákklubok,vala-
mintacsemadokkomáromijárásiszervezeteáltalmegrendezetttáborirántabelügyi
szervekaszokásosnálisnagyobbérdeklődésttanúsítottak,egyesszervezőitpedigaz
eseménytkövetőenkihallgatásra isbeidézték.Szerencsés j ános főkonzula táborról
beszámoló1989.augusztus24-ijelentésébenmindebbőlakövetkezőkonklúziótvonta
le:„Összességébenérzékelhető,hogyaszlovákilletékesekrészérőlazutóbbiidőben
nagyobbfigyelemtapasztalhatóamagyarnemzetiségkülönbözőakcióiiránt,sakoráb-
biaknálérzékenyebbenreagálnakmindeneseményre,sottisellenzékimegmozdulást
sejtenek,aholkorábbanezfelsemmerült.(…)különösenodafigyelnekmagyarországi
vendégszereplőkszemélyére,svárható,hogyegyesekfellépésétakésőbbiekbensem
engedélyezik.ezkapcsolatainkbantovábbisúrlódásifelületetjelenthet.”56

nemzetiségivonatkozásaiugyannemvoltak,komolybonyodalmatokozottazonban
amagyar–csehszlovákkapcsolatokbanazis,hogyacsehszlovákhatóságokaz1968.
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évikatonaimegszálláselleniprágaivenceltéritüntetéstöbbmagyarországirésztvevő-
jét is őrizetbe vették.Ahatóságokaz1989.augusztus21-i tüntetésenőrizetbe vett
kilencmagyarállampolgárközülhetetkétnapmúlvaszabadlábrahelyeztek,deutsch
TamáséskerényiGyörgy,aFiataldemokratákSzövetségeaktivistáiellenviszontvádat
emeltekésvizsgálatifogságbahelyeztékőket.Aprágaimagyarnagykövetségközben-
járásánakvoltköszönhető,hogyügyüketabíróságaugusztus29-éngyorsítotteljárás-
sal, pénzbírság kiszabásával és csehszlovákiából való kiutasítással, azaz viszonylag
enyhebüntetésselzártale.57

1989őszéretehátamagyar–csehszlovákkapcsolatokgyakorlatilagamélypontra
jutottak.novemberelsőfelébenaprágainagykövetségésapozsonyifőkonzulátusis
többjelentésbenfigyelmeztetteamagyarkülügyminisztériumotazállamközikapcsola-
tokelhidegülésére,egybenacsehszlovákállamhatalommagyarkisebbséggelszembe-
nibizalmatlanságánaknövekedésére.

Szerencsésj ánosfőkonzulahivatalosszlovákszerveknekacsemadokrendezvé-
nyeihezvalóviszonyulásátismertető1989.november1-jeijelentésébenarrahívtafel
afigyelmet,hogyahivatalosszervekazutóbbiidőbenegyrenagyobbfigyelmetfordíta-
nakaszövetségkülönbözőszintűszerveibenfolyótevékenységre.Ajelentésszerinta
hivatalosszervekkülönösenaztnemnézik jó szemmel,haazegyescsemadok-ren-
dezvényeken,ünnepimegemlékezésekenkülönbözőmagyarországiszervezetek(mint
pl. amagyar demokrata Fórum vagy a Fiatal demokraták Szövetsége) képviselői is
jelenvannak,shaajelenlevőkaHimnusztvagyaSzózatotiseléneklik.Azeseményt
ilyenkoráltalábankivizsgálás,aszervezőkkihallgatásaésfelelősségrevonásaköveti.
Példakéntamárcius15-i lévaiésazoktóber8-imargonyaimegemlékezést,aStúdió
ertéjúniusiérsekújvárirendezvényét,valamintazaugusztusizselizinyáriművelődési
TáborésamáremlítettőrsújfaluiHonismeretiifjúságiTáborügyéthoztafel,amelyek
kapcsánahivatalosszervekkivételnélkülmindenegyesesetbenkifogástemelteka
magyarországivendégekszerepléseellen.„mindenmegmozdulásbanamagyarországi
események tükröződését vélik felfedezni, mivel a szlovákiai magyarságot megfelelő
befogadó közegnek tekintik. (…) ilyen körülmények között egyrenehezebb feltételek
közöttvégzimunkájátacsemadokkB,illetveazegyesvárosi,ill.járásiszervek”–zárta
értékelésétajelentés.58

ilyenlégkörbenkerültsor1989.november1-jénaszlovákkormányülésére,amely
azoktatásügyiminisztériumnakésakulturálisminisztériumnakanemzetiségekhely-
zetével foglalkozó előterjesztéséről tárgyalt. A kormány határozatot hozott többek
közöttakomáromidunamentimúzeummagyarnéprajzimúzeummáalakításáról,a
nemzetiségióvodahálózat,szakmunkásképzéséspedagógusképzés,valamintateleví-
ziómagyarnyelvűadásánakbővítéséről.Azelfogadotthatározatokugyanakkorcsupán
töredékétképeztékakétminisztériumáltalelőterjesztettsazévelejénakülönböző
kisebbségi magyar beadványokban is megfogalmazott javaslatoknak. Szerencsés
főkonzul1989.november8-ijelentéseszerintakormányüléséresazelfogadotthatá-
rozatokra rányomtabélyegéta feszültszlovák–magyarviszony.Azülésen felmerülta
magyar–csehszlovák,sazonbelülamagyar–szlovákkapcsolatokvalamennyinegatív
jelensége,szóbakerültamagyarországiszlovákság„kilátástalan”helyzete,ezzelkap-
csolatbanareciprocitáslehetősége,valamintazállítólagosmagyarirredentakövetelé-
sek. A kormányülésmegállapította, hogy az ország nemzetiségi politikája példaként
szolgálhataszomszédosországokszámára is.Amagyarnemzetiségivezetőkugyan-
akkor az ülés határozatával a jelentés szerint nincsenekmegelégedve, s azt „olyan
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döntésnek tekintik, amelynek célja elsősorban a nemzetiségekkel való foglalkozás
demonstrálása”volt, ígykívánvaelterelniafigyelmetalegégetőbb,döntőfontosságú
kérdésekről,mintpl.akétnyelvűségkövetkezetesalkalmazása,ahelységnévhaszná-
lat,amagyarnyelvűsajtóbővítéseésa tényleges igényeknekmegfelelőpedagógus-
képzés. A csemadok vezetése ráadásul azt is sérelmezte, hogy noha ivan knotek
miniszterelnökazévelejénmégarraisfelkérteacsemadokvezetőit,hogyvegyenek
résztakormányeléterjesztendőanyagelőkészítésében,nemcsakerrenemkerültsor,
hanemanemzetiségekképviselőitmégcsakmegsemhívtákanemzetiségekkelfog-
lalkozókormányülésre.59

Amagyarkisebbséggelszembenimagatartásmódosulására figyelmeztetettvégül
Baritymiklósnagykövetnekaszlovákvezetőpolitikusoknemzetiségpolitikaimegnyil-
vánulásaitszámbavevő,már idézett1989.november15-i jelentése is.Amindössze
kétnappalacsehszlovákiairendszerváltáskezdeteelőttkeltjelentésarramutatottrá,
hogyamígazévelső felébenahivatalos szlovák szervek részéről bizonyos toleráns
hangnemvoltmegfigyelhetőamagyarkisebbségkülönbözőköreiáltalmegfogalmazott
igényekkel szemben, ez 1989 szeptemberétől kezdvemegváltozott. ez a változás a
nagykövet szerint nem függetleníthető a magyar–csehszlovák viszony alakulásától.
Arraisfelhívtaafigyelmet,hogyismétgyakorlattáválikannakhangsúlyozása,hogya
nemzetiségi kérdés csehszlovákiában, köszönhetően a lenini nemzetiségi politika
következetesérvényesítésének,megoldódott,sutaltaszlovákkormánynovember1-jei
üléséreis,amelyanemzetiségikérdésthatározottbelügynekésalapvetőenrendezett-
nekítélte.Baritynagykövetszerintacsehszlovákvezetésamegnövekedettnemzetisé-
giaktivitástnemabelsőhiányosságokravezetivissza,márcsakazértsem,miveleza
bírálatokjogosságánakelismerésétjelentené,hanemakülső,magyarországinaciona-
listabefolyáserősödésétlátjabenne.„Afentiekbőlmegállapítható–zártaösszegzését
ajelentés–,hogyafennállószocializmus-modellhezmindgörcsösebbenragaszkodó
csehszlovákvezetésnapjainkban–retorikájaellenére–demokrácia-felfogásában,így
emberi jogipolitikájában,sezzelszorosösszefüggésbennemzetiségpolitikainézetei-
benisameglévőszintalapvetőelégségességérehivatkozvakerüliazérdemiintézke-
déseket,alényegesebbváltozásokat.”60

3.véleményekacsehszlovákiaidemokratikusátalakuláskisebbségpoli-
tikaivonatkozásairól

Aprágaitavaszelfojtásautánhatalomrakerültsazországotkétévtizedenkeresztül
irányítónormalizációsrezsimvalóbanmindentmegtettazérdemipolitikaiváltozások
késleltetéseérdekében.Acsehszlováktársadalomáltalisigényeltátalakításésdemok-
ratizáláskövetkezetesmegvalósításaugyanistörvényszerűenfelvetettevolnaaz1968-
aseseményekátértékelésénekigényét,megkérdőjelezveegyúttalahatalmonlevőpoli-
tikai garnitúra legitimitását is. A szovjet tömb többiországábanvégbementpolitikai,
gazdasági és társadalmi változások ugyanakkor olyannyira aláásták a csehszlovák
vezetés látszatmegújulásitörekvéseinekhitelét,hogyaz1989.november17-iprágai
diáktüntetésbrutális elfojtásautáni országos felháborodásnapokalatt elsodortaaz
egyreanakronisztikusabbáválóHusák-rezsimet.

A csehszlovákiai rendszerváltás folyamatába aktívan bekapcsolódott az ország
magyarlakosságais.Az1989novemberébenésdecemberébenlezajlottviharosgyor-
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saságú belpolitikai események hozadékaként alapvetőmódosulás következett be a
magyarkisebbségpolitikaihelyzetében,jelentősmértékbenkibővültektöbbekközött
érdekképviseletilehetőségeiis.munkánkzárórészébenezértazokatazészrevételeket
és gondolatokat foglaljuk össze, amelyeket amagyar külügyi iratok az átalakulóban
levő csemadokkal és az újonnan létrejött magyar érdekképviseleti tömörülésekkel,
valamintamagyarkisebbségérdekérvényesítésilehetőségeiveléspolitikaidifferenci-
álódásávalkapcsolatbanmegfogalmaztak.61

Acsemadokmegváltozottkörülményekközöttiútkeresésével,megújhodási törek-
véseivelsezzelkapcsolatosnemzetiségpolitikailépéseivelelsőkéntSzerencsésj ános
főkonzul 1989. december 6-i jelentése foglalkozott. A jelentés ismertette Sidó
ZoltánnakaszlovákkormányésaSzlováknemzetiTanács(SZnT)elnökéhezintézett
levelét,amelybenacsemadokelnökeanemzetiségiképviseletbővítésétkérteaszlo-
vákkormánybanésaparlamentben.BeszámoltacsemadokkBdecember6-irendkí-
vüliülésénekkezdeményezésérőlis,amelydelegációtküldöttPavelHrivnákminiszter-
elnökhözésr udolfSchusterparlamentielnökhöz,akiktőlígéretetkapottarra,hogya
csemadokáltal javasoltvargaSándortkinevezikaszlovákkormánykisebbségiügye-
kért felelősminiszterelnök-helyettesévé.A főkonzulmindezzelkapcsolatbanannaka
véleményénekadotthangot,hogy„aszervezetigyekszikazországbelpolitikaihelyze-
ténekkedvezőalakulásátfelhasználnianemzetiségigényeinekkielégítésére,segyút-
talelejétvenniazoknakabírálatoknak,amelyekaszlovákiaimagyarságkörében,illet-
ve az utóbbi napokban alakult különbözőmozgalmakban felerősödtek a csemadok
vezetésévelszembenésamelyeklényege,hogyacsemadoknemtöltibemegfelelően
azittenimagyarságérdekképviseletét”.62

Számos figyelemreméltómeglátást tartalmazott Szerencsés főkonzulnak a szlo-
vák–magyar viszony alakulását áttekintő s annak jövőbeni perspektíváit felvázoló
1989.december21-i jelentése.Apozsonyifőkonzulebbenarrahívtafelafigyelmet,
hogynohaacsehszlovákiaiváltozásokeddigmentesekvoltakanemzetiségiellenté-
tektől, a szlovákiaimagyar lakosság egy részében ennek ellenére kezdetbenmégis
félelem uralkodott, emlékezett ugyanis az 1968-as eseményekre, amelyek a szlo-
vák–magyarnemzetiségiellentétekkiéleződéséveljártakegyütt.ezzelmagyarázhatóa
főkonzulszerint,hogyamagyarlaktaterületeken„akezdetiidőszakbanvisszafogottabb
voltalakosságmagatartása”,satöbbiországrészhezviszonyítvamegkésveindultak
be a változások. Az aggodalom azonban alaptalannak bizonyult,mivel a változások
eddigiszakaszátacsehekésszlovákok,valamintanemzetiségekösszefogása jelle-
mezte,sazelmúltnéhányhétmáristöbberedménythozottanemzetiségekszámára,
mintazelőzőévek.Példakéntemlítettetöbbekközöttmagyarnemzetiségűminiszter-
elnök-helyetteskinevezésétaszlovákkormányban,azSZnTnemzetiségiBizottságá-
nakvisszaállítását63 ésegyújabbmagyarnyelvűnapilap,aNap beindítását.64 megíté-
léseszerintazonbanaszlovák–magyarviszonykiéleződésénekveszélyemindezekelle-
néretovábbraisfennáll,kérdésesugyanistöbbekközött,hogymilyenpolitikaiirányvo-
nalatfogképviselnia„maticaslovenskábázisánalakuló”SzlováknemzetiPárt.„ezzel
kapcsolatbanvannakaggodalmak,ismerveamaticaálláspontját.”

r észletesenfoglalkozottajelentésacsemadokkalis,akövetkezőképpenvázolva
felazelőtteállóalternatívákat:„Aszervezettovábbisorsamégnemtisztázott,atagság
csakezutánfogdönteniarról,hogyamagyarságérdekképviseletétisfelvállalótársa-
dalmiszervezetmarad,vagypedigpolitikaipárttáalakulát.(...)Aközel100ezrestag-
ságolyanbázistjelentaszervezetnek,amelyremegfelelőképpenépítenilehet.Ajelen-
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legielképzelésaz,hogyazegymásutánalakulómozgalmakéskezdeményezésekfö-
löttállószervezetmaradna,amelyképeslennekoordinálniésösszefogniazokat.”65

A novemberi rendszerváltó eseményeket követő demokratikus átalakulás kisebb-
ségpolitikaivonatkozásairól1989decemberébenkétkülügyminisztériumifeljegyzésis
készült. Az ún. Szocialista együttműködési Főosztálynak amegújult csemadok és a
rendszerváltónapokbanlétrejöttmagyarnemzetiségiszerveződések:aFüggetlenma-
gyarkezdeményezés,acsehszlovákiaimagyarokFórumaésamagyard iákszövetség
célkitűzéseit és programját ismertető feljegyzése 1989. december 15-i keltezésű.
Amint azt a feljegyzés a csemadokkal kapcsolatbanmegállapította: annak ellenére,
hogyradikálisanváltoztatottprogramján,rehabilitálta1968utánkizárttagjait,elnök-
ségébekooptáltatöbbekközött„a68-asnemzedéketképviselő”dobosl ászlótés„a
chartásellenzékképviselőjét”,duraymiklóst,sazegyetlenszervezet,amelykiépített
infrastruktúrávalrendelkezik,nemvalószínű,hogymegtudjaőriznikorábbibefolyását.
megítéléseszerintamagyarkisebbségegyrésze„kiábrándultahatalommaltöbbé-ke-
vésbéösszefonódott(...)apparátusából”,ezértfeltételezhető,hogyaváltozásokgyor-
saságánakfüggvényébenmegindulacsemadok„eróziója”.

Ademokratikusváltozásokelsőszakaszánakmeghatározómagyarrésztvevője,az
1989.november18-ánmegalakultFüggetlenmagyarkezdeményezés(Fmk)azelem-
zésszerint„egyértelműenaPolgáriFórum,ill.anyilvánosságazerőszakellenmozga-
lomtagszervezeténektekinthető,vezetőitagjaianyilvánosság»csúcsvezetésének«”.66
egyikalapítóját,Grendell ajostidézvemegállapította,hogylegfontosabbfeladatánaka
szlovák politikai erőkkel való közös fellépést, a demokratizálás véghezvitelét tartja.
Alárendeltenkezelianemzetiségiproblémákat,mivelabbólindulki,hogyademokrati-
kusstruktúráklétrehozásaután,egydemokratizáltSzlovákiábanjobbesélyeilesznek
egynemzetiségiprogramelfogadtatásának.

Adobosl ászlókezdeményezésére1989.november24-énéletrehívottcsehszlovákiai
magyarokFóruma(cSmF)azelemzésszerintezzelszemben„kiemeltfontosságúnaktekin-
ti a nemzetiségi lét alapvető gondjainak felvállalását”. Az elemzés az Fmk és a cSmF
közöttileglényegesebbkülönbségetabbanjelöltemeg,hogyanemzetiségijogokkétféle
koncepciójábólindulnakki:amígazelőbbiazáltalánosemberijogokfontosságát,azutób-
biaspecifikusnemzetiségiegyéniéskollektívjogokfolyamatosnapirendentartásáthang-
súlyozza.Aklubmozgalombázisánalakult,apozsonyicomeniusegyetemBölcsészkarának
magyarhallgatóiáltal1989.november22-énlétrehozottmagyardiákszövetség(mdSZ)
programnyilatkozatábólvégülazelemzésaztszűrtele,hogy„egyenlőfontosságottulajdo-
nítanakatársadalmidemokratizálásnak,ésanemzetiségijogoktiszteletbentartásának”.
Anégyszervezetprogramjábólazelemzésszerinttöbbekközöttazamomentumérdemelt
mégfigyelmet,hogy–„feltehetőenaszlovákpolitikaierőkmegnyugtatásacéljából”–egyik
semejtettszótazanyanemzettelvalókapcsolattartásról.67

Az egész elemzés súlypontjamaga az összefoglalás, amely amagyar kisebbség
megosztottságánakveszélyérehívtafelafigyelmet,selvkéntfogalmaztamegazegyes
szervezetekösszefogásánakszükségességét:„Tragikuslenne,haegymássalszembeni
versengésalakulnakiamagyarszervezetekközött,bárnemkizárható,hogy lesznek
erők, amelyekmegpróbáljákmajd ezt elérni. (...) A nemzetiség és amagyar politika
szempontjából is az lenne a kívánatos, ha e szervezetek között szoros akcióegység
jönne létre, és háttérbe szorulnának amostmég csírájukbanmeglévő pártpolitikai
szempontok.”68 Ahatárontúlimagyarközösségekpolitikaiegységénekszorgalmazása
akésőbbiekbenisamindenkorimagyarkülpolitikaegyikfővezérelvemaradt.
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Akülügyminisztériumi.TerületiFőosztályának1989.december27-énkészültfel-
jegyzéseamagyarkisebbségnekaváltozásokutániújhelyzetétésamagyarkormány-
zatteendőitelemezte.Az1988–1989fordulójánelőterjesztettkisebbségibeadványok,
az azokban megfogalmazott igények és fogadtatásuk ismertetése után első helyen
ugyancsakazegyesújérdekvédelmiszerveződéseknekanemzetiségiigényekfelveté-
sénekkérdésévelkapcsolatoseltérőnézetérehívtafelafigyelmet.vagyishogyamígaz
Fmk  álláspontja szerint az elsődleges feladat a demokratizálás és a csehszlovákiai
politikaistruktúraátalakítása,sanemzetiségiigényekmásodlagosszerepetjátszanak,
acSmFanemzetiségi igényekfelvetésének„aktualitását,sőtprioritásáthangsúlyoz-
za”.AzmdSZafeljegyzésszerintekettőstörekvésösszhangjáratörekszik,acsema-
dokpedigszinténezutóbbiutatakarjajárni.Felhívtaafigyelmetafeljegyzésegyúttal
arra is,hogyaszlovákiaimagyarszellemiéletben találhatókolyankörök,amelyeka
múlt történelmi tapasztalataialapjánnegatívan ítélikmegamagyarsághelyzetétés
perspektíváját.ezekóvatosságra,nagyobbkörültekintésreésrealitásérzékreintenek,
skétségüket fejezikki amagyarságnak tett ígéretekmegvalósításával kapcsolatban
arraazesetre,haamintazvárható,azerőviszonyokletisztulásautánSzlovákiábana
nemzetierőkkerülnekelőtérbe.

Fontoskörülményneknevezteafeljegyzésaztis,hogyamagyarkisebbségképvise-
lői – „feltehetően a szlovákok iránti »tapintatból«, de a 68-as negatív tapasztalatok
miattsem”–nemvetikfelnyíltanaz1968-banprogramratűzöttsrészbenakorábbi
kisebbségibeadványokbanisszereplőönkormányzatiköveteléseket,snemtalálható
utalásazanyaországikapcsolatokszükségességéresem.Amagyarkisebbségmaga-
tartásáraazelemzésszerint „jelenlegamaximálisóvatosság, »elővigyázatosság« jel-
lemző,vagyisegyerőteljes (…)építésarra,hogyademokratizálódási folyamatban,a
szlováksággal,sacsehprogresszíverőkkelegyütthaladvaérhetielsajátosnemzeti-
ségicélkitűzéseit”.

Afeljegyzésaszlovákiaimagyarkisebbséghelyzetétakedvezőfolyamatokellenére
ellentmondásosnakítélte.kedvezőtlenneknevezte,hogyazújcsehésszlovákpolitikai
tömörülésekprogramtervezeteibeegyáltalánnemvagycsaknagyáltalánosságokban
épültbeanemzetiségiproblematika,továbbáaztis,hogyanemzetiségitörekvéseka
csehésaszlováktömegtájékoztatásbanaligkapnakhelyet.Problémánakminősítette
továbbáamagyarkisebbségpolitikaiésszervezetiszéttagoltságát,sannakazerőnek
ahiányát,amely„gyűjtőhelyelehetneaszemléletbenéstörekvéseibeneltérőcsopor-
tosulásoknak”,bár–mintmegjegyezte–vannakolyannézetek,amelyekszerintameg-
újultcsemadoklehetneezazerőbázis.

Felvázolta végül a feljegyzés azokat a konkrét lépéseket is, amelyeket a külügy-
minisztérium, ill.amagyarkormányzat tehetneacsehszlovákfél,amagyarkisebbségi
szervezetek,azilletékesmagyarállamiszervekésamagyarországiellenzékiszervezetek
feléa szlovákiaimagyarság törekvéseinekmegtámogatásaérdekében. Témánk szem-
pontjábólamagyarkisebbségipolitizáláshozvalóviszonyulássalkapcsolatbanmegfogal-
mazottteendőkalegérdekesebbek,azalábbiakbanezértezeketismertetjük.elsőhelyen
említetteafeljegyzésaszlovákiaimagyarságazontörekvéseinek„maximálismegtámo-
gatását”,hogyazáltalánoscsehszlovákiaidemokratizálódáskeretébensajátosnemzeti-
ségi igényeitérvényesíthesse,mindeztanélkül,hogymegromolnaaviszonyaaszlovák-
sággal.k ifejezésrekelljuttatniugyanakkora„túlzottoptimizmussal”szembenifenntar-
tásokatis,atöbbséginemzetrészérőlugyanisszámolnikellellenállással,mihelystelő-
térbe kerülnek a nemzetiségi követelések gyakorlati megvalósításának kérdései.
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Példakénthoztafelazújszövetségikormányösszetételérőlfolytatotttárgyalásokat,ill.az
Fmkezzelkapcsolatosnyilatkozatát,amelysajnálkozásátfejeztekiamiatt,hogya„ret-
rográdpolitikaierők”ellenállásamiattmeghiúsultanemzetikisebbségekügyeibenille-
tékes szövetségiminisztérium létrehozása.69 Szükségesnek tartotta az elemzésannak
nyomatékosításátis,miszerintodakellhatni,hogyamagyarkisebbséghozzalétre„haté-
kony koordináló szervét”, s egységesen járjon el az alapvető politikai kérdésekben.
mindenképpen elhárítandónak tartotta egyúttal azokat a törekvéseket, amelyek a
csemadokfelszámolásáravagyszerepénekgyengítéséreirányulnak.Amintaztmegfogal-
mazta:„ehelyettacSemAdokradikálismegújításárakellenetörekedni.”70

nem célunk a rendszerváltás során létrejött kisebbségi magyar szerveződések
programjánakéstevékenységénekismertetéseésértékelése,csakúgy,mintahogya
magyarkülügyi iratokbanmegfogalmazottvéleményekminősítésesem.Amintaztaz
egyikfőkonzulijelentésismegállapította,ezekavéleményekmégegyállandóanválto-
zó,apolitikaierőviszonyokkikristályosodásaelőttihelyzetbenszülettek.Többmeglá-
tásuk,ill.megfogalmazottaggodalmukazonbanapolitikaierőviszonyokletisztulásával
sem veszített érvényéből, s amint azt az események tanúsították, be is igazolódott.
nemkerültsortöbbekközöttacsehszlovák,ill.szlovákkisebbségipolitikalényegesebb
átértékelésére,Szlovákiábanpedigvalóbanbekövetkezettanemzetierőkelőretörése
ésaszlovák–magyarviszonykiéleződése.

nemvalósultmegaszlovákiaimagyarpolitikaitömörüléseknekamagyarkülügy-
minisztérium által kívánatosnak tartott akcióegysége sem, bár a kisebbségimagyar
politikaiéletszereplőiakésőbbiekbenjobbáramárnemaz1989.decemberifeljegy-
zésekbenelemzettszerveződésekvoltak.AcsehszlovákiaimagyarokFórumanéhány
hétutánmegszűnt,amagyard iákszövetségmegmaradtamagyardiákság–igaz,erő-
senFmk-skötődésű–érdekképviseletiszervezetének.Acsemadok1990elejénvég-
leg lemondottapárttáalakulásról,samagyarkisebbségérdekvédelmét is felvállaló
kulturálisszervezetmaradt.Aszlovákiaimagyarságpolitikaiéleténekhárommeghatá-
rozó tényezője hosszú időre a novemberi rendszerváltó napokban létrejött liberális
Függetlenmagyarkezdeményezés(akésőbbimagyarPolgáriPárt),valamintaz1990
koratavaszánéletrehívottnemzetiirányultságúegyüttélésésakeresztény-konzerva-
tívmagyarkereszténydemokratamozgalomlett.71
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k isebbségkutatóintézet,2009./elbeszélttörténelem,1./

3. Afőkonzul1989nyaráigTóthj ózsef,eztkövetőenSzerencsésj ános,anagykövetatárgyalt
időszakbanmindvégigBaritymiklósvolt.

4. magyar országos l evéltár, Budapest (a továbbiakban:mol ), XiX-j -1-j, külügyminisztérium
TÜk  iratai (a továbbiakban: kÜm-TÜk ), 1988-csehszlovákia, 33. d., 002124/3-1988. A
csehszlovákiainemzetiségpolitikávalkapcsolatosinformációk.

5. mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,00341/6-1989.Felsőszintűcsehszlo-
vákvezetőknemzetiségpolitikaimegnyilvánulásai.

6. Atanulmánybanfelhasználtdiplomáciaijelentésekegyrészétközli:PopélyÁrpád(összeáll.):
csehszlovákia – 1989. A rendszerváltás éve a magyar diplomáciai jelentések tükrében.
Fórum Társadalomtudományi Szemle,Xi.évf.(2009)4.sz.109–140.p.

7. A j ogvédő Bizottság tevékenységére lásd duray miklós (összeáll.): Kettős elnyomásban.
Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és jogvédelméről 1978–1989.
Pozsony/Bratislava,madách-Posonium,1993,második,bővített(Szlovákiábanelső)kiadás.

8. AcsemadokXiv.országosközgyűlésére1987.április11–12-énkerültsorPozsonyban.
9. Fórumk isebbségkutatóintézetlevéltára,Somorja(atovábbiakban:Fk i),csemadokirattára,
kB-Xiii/3. A csemadokkB v. plenárisülésénekhatározata. (A kBüléséről beszámol Tóth
j ózsef főkonzul 1988. október 14-i jelentése is: mo l , XiX-j -1-j, k Üm-TÜk , 1988-
csehszlovákia,33.d.,004020-1988.Aszlovákiaimagyarnemzetiséghelyzetétérintőkér-
désekacSemAdok kBülésén)

10. Fk i, csemadok irattára, e-XXXii. j egyzőkönyv a csemadok kB elnökségének Xv. üléséről,
1988.október21.

11. Acsemadokbeadványa–atovábbihárombeadvánnyalellentétben–nyomtatásbansoha
nem jelentmeg.Szlováknyelvűeredetijeésmagyar fordításamegtalálhatóabeadványról
beszámolófőkonzulijelentésmellékletében:mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1988-csehszlovákia,
33. d., 004200/1-1988. A cSemAdok  levele a magyar nemzetiség helyzetének javítása
érdekében.

12.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,00341/1-1989.AcSemAdok elnöke
aszlovákkormányfőnél.

13.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,00341/2-1989.Aszlovákkormányelnö-
kénekmegbeszéléseacSemAdok vezetőivelamagyarnemzetiségetérintőkérdésekről.

14. A nyolcvanas évek második felének magyar–román viszonyára lásd Földes György:
Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989.Budapest,napvilágk iadó,2007,
359–488.p.

15. AnemzetiségiTanácsot1988májusábanösszevontákanemzetiBizottságokTanácsával,
majdjúliusbanmegszüntettékanemzetiségiTitkárságotis.Azerőteljestiltakozáshatására
anemzetiségiTanácsönállóságáthamarosanvisszaállították,anemzetiségiTitkárságújjá-
szervezéséreazonbannemkerült sor. (A nemzetiségi Tanács visszaállításáról Tóth j ózsef
főkonzul 1988. szeptember 13-i jelentése számolt be: mol , XiX-j -1-j, kÜm-TÜk , 1988-
csehszlovákia,33.d.,003792-1988.Aszlovákkormánynemzetiségikérdésekkelfoglalkozó
tanácsánakvisszaállítása)
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16. mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,00341/2-1989.Aszlovákkormányelnö-
kénekmegbeszéléseacSemAdok vezetőivelamagyarnemzetiségetérintőkérdésekről.

17. A kétdokumentummegszületésénekkörülményeire,azaztkísérővitákralásdTóthkároly:
mélyutakrejtettösvényein.Új Szó, 1990.április19.,5.p.;Gyurcsíkiván:küzdelemazembe-
riméltóságért.induraymiklós(összeáll.):i.m.573.p.;PopélyÁrpád–SimonAttila(szerk.):
i.m.719–722.p.

18.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,00341-1989.Aszlovákiaimagyarnem-
zetiségmemoranduma;AmemorandumaHitel címűlapban1989.március15-énnyomta-
tásban isnapvilágot látott:Hitel ii.évf. (1989)6.sz.csehszlovákiaimagyarokmemor An-
dumA1988,38–39.p.;közlimégduraymiklós(összeáll.):i.m.536–546.p

19. Azutalásaj ogvédőBizottságnakaKapu címűbudapestifüggetlenfolyóiratbanduraymiklós
aláírásávalmegjelent,amagyarkormányhozintézett1988.július26-inyíltlevelérevonatko-
zik,amelymagyarvezetőpolitikusoknakacsehszlováknemzetiségipolitikátdicsérőkijelen-
tései ellen tiltakozott. (lásdKapu i. évf. [1988]1. sz. A csehszlovákiaimagyar k isebbség
j ogvédőBizottságánakleveleamagyarnépköztársaságkormányához,21–22.p.)

20.mol ,XiX-j -1-k,külügyminisztériumadminisztratíviratai(atovábbiakban:kÜm-adm),1989-
csehszlovákia,41.d.,2906/T-1989.csehszlovákiaimagyarokmemoranduma1988.

21. Arról,hogyaprágainagykövetség reagált-evalamilyenmódona felkérésre,nincs tudomá-
sunk.Akülügyminisztériumirattárábanmindenesetrenemtalálhatóerrevonatkozóutalás.

22. duraymiklós indianavárosegyeteménekameghívására1988augusztusábantávozottaz
egyesültÁllamokba,ahonnan1989decemberébentérthaza.

23. Amagyarkisebbség„hivatalos”képviselőianyíltanellenzéki,ráadásulillegálisszervezetnek
számítój ogvédőBizottságáltalkezdeményezettmemorandumotvalóbannemírtákalá.265
aláírója között sok volt az ismeretlen név, de a már említett duray miklóson és Grendel
l ajoson kívül olyan közéleti szereplők is aláírták, mint pl. Ág Tibor, Bajnok istván, Balla
kálmán,Barak l ászló,Bereck j ózsef,Bartakovics istván,Bettes istván,dénesGyörgy,Gál
Sándor,HizsnyaiZoltán,koncsoll ászló,kulcsárFerenc,marczellBéla,Szigetil ászló,Tóth
károly,Turczell ajosésvadkertykatalin.véleményünkszerintakorviszonyaiközöttmáraz
isrendkívüliteljesítménynekszámított,hogysikerült265személyttalálni,akinevétadtaa
dokumentumhoz.

24. mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,00341/3-1989.csehszlovákiaimagya-
rokmemoranduma.

25.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,00341-1989.Aszlovákiaimagyarnem-
zetiség memoranduma; mol , XiX-j -1-j, kÜm-TÜk , 1989-csehszlovákia, 29. d., 00756/3-
1989.Aszlovákiaimagyarértelmiségegycsoportjánakbeadványaanemzetiséghelyzetének
javítására.(Aharminchármakbeadványanyomtatásbancsupánegyévelteltével,„aktualitá-
sátvesztett”részeitelhagyva,arendszerváltásutánjelenhetettmeg[Vasárnap, 1990.feb-
ruár9.A„harminchármak”dokumentuma,3–4.p.],teljesszövegemegtalálhatóamárcius
20-ifőkonzulijelentéshezcsatoltmellékletként.)

26. A harminchármak dokumentumának további aláírói Turczel l ajos, varga erzsébet, Bauer
Győző, Fóthy j ános, varga l ajos, Zalabai Zsigmond,Horváth r ozália, végh l ászló, ozsvald
Árpád, koncsol l ászló, r eiter istván, Tóth károly, dusza istván, Szeberényi Zoltán, Török
elemér,kulcsárFerenc,Ballakálmán,duszaj udit,SzabóGéza,Szőkej ózsef,cselényil ászló,
Bereckj ózsef,keszeliFerenc,Barakl ászló,Szamákistvánésr évészBertalanvoltak.

27. Afőkonzuljelentésenyolcmeghívottrólteszemlítést.AkilencszemélynevétGálSándorközli
atalálkozótfelelevenítőírásában:GálSándor:mélyút,1989.március2.Új Szó, 1990.ápri-
lis13.,5.p.

28. AzutalásGrószkároly1989.február15-iprágailátogatásáravonatkozik,amelysoránmiloš
j akešsel folytatotttárgyalásaiközbenköszönetétfejeztekiacsehszlováknemzetiségipoliti-
káért.

29.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,29.d.,00756/3-1989.Aszlovákiaimagyar
értelmiség egy csoportjának beadványa a nemzetiség helyzetének javítására. (ugyanezt
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hangsúlyozta már említett írásában Gál Sándor is: „meglehet, memorandumunknak s a
tanácskozásnaksokgyakorlatihasznanemvolt.Ámelértük,hogytöbbmintnegyvenévután
ahatalomképviselőielső ízbenvoltakkénytelenekasztalhozülniés tárgyalniaszlovákiai
magyarértelmiségképviselőivel.”[GálSándor:i.m.5.p.])

30.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,29.d.,00756/1-1989.Aszlovákiaimagyar
írók„kultúra,átalakításésdemokratizálás”c.beadványa. (A jelentéshezmellékelvevana
beadvány egy példánya is, amely nyomtatásban szintén csak a rendszerváltást követően
jelenhetettmeg,lásdIrodalmi Szemle 33.évf.[1990]1.sz.kultúra,átalakításésdemokra-
tizálás,56–65.p.)

31. mol , XiX-j -1-j, kÜm-TÜk , 1989-csehszlovákia, 29. d., 00756/4-1989. A csehszlovákiai
magyarírókbeadványánakmegvitatásaaSzlovákírószövetségelnökségében.

32.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,27.d.,004649/1-1989.Aszlovákiaimagyar
nemzetiségaktivizálódása,sfeladataink,lehetőségeinkigényeikkielégítésére.

33.mo l , XiX-j -1-j, kÜm-TÜk , 1989-csehszlovákia, 29. d., 001972-1989. vélemények a
Panorámaadásáról.

34. Literárny týždenník, 1989.július7.Zamlčanýprotipól,8–9.p.
35. Literárny týždenník, 1989.július7.Slováciv dnešnommaďarsku,9–10.p.; o ďalšomrozvo-

jimaďarskejkultúryv ČSSr ,10.p.
36.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,003189-1989.Amagyarországonélő

szlováksághelyzetévelfoglalkozócikkekaszlovákirodalmilapban.
37. mol ,XiX-j -1-k,kÜm-adm,1989-csehszlovákia,41.d.,8259/1/T-1989.Szlovákiaireagálá-

sokamagyarországiszlováksághelyzetévelfoglalkozócikkekmegjelenésétkövetően.
38. Literárny týždenník, 1989.szeptember1.l istzoŠale,12–13.p.;szeptember 8.vlasťjelen

tam,kdejeajprávo,12–13.p.;o tvorenýlistimrePozsgaymu,štátnemuministrovimĽr ,2.
p.;november3.odpoveďimrePozsgayhonaotvorenýlistl ászlódobosa,2.p.

39. AzinterjúkészítésénekkörülményeireésaPanorámaműsoránakfogadtatásáralásdSugár
András:Ötven év titkai. A hatalom és én.[h.n.],kairoszk iadó,2008,317–324.p.

40.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,29.d.,002047/5-1989.ÖsszefoglalóazmTv
PanorámaműsoraáltalAlexanderdubčekkelkészítettinterjúelőzményeirőléskövetkezmé-
nyeiről.

41. mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,29.d.,002047/1-ig-1989.csehszlováktilta-
kozásazmTvdubčekkelkészítettinterjújamiatt.

42.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,29.d.,002047/5-1989.ÖsszefoglalóazmTv
PanorámaműsoraáltalAlexanderdubčekkelkészítettinterjúelőzményeirőléskövetkezmé-
nyeiről.

43.mol ,XiX-j -1-k,kÜm-adm,1989-csehszlovákia,45.d.,4376/1-1989.vl.ehrenbergertájé-
koztatásaaPanorámaműsorávalkapcsolatosálláspontunkról.

44.mol , XiX-j -1-j, kÜm-TÜk , 1989-csehszlovákia, 29. d., 002047/3-1989. v. ehrenberger
csehszlováknagykövetlátogatásanyersr ezsőállamminiszterelvtársnál.

45.Pravda, 1989. április 20. maďarská televízia nemá právo zasahovať do našich vecí.
odsúdenievysielaniaPanorámy,2.p.;Új Szó, 1989.április20.AmagyarTelevíziónaknincs
jogabeavatkoznibelügyeinkbe.dolgozóinkelítélikaPanorámaműsorát,2.p.

46.Magyar Nemzet, 1989.április21.nyíltlevélapozsonyiÚjSzóhoz,5.p.
47. Magyar Nemzet, 1989.április25.l evéll éváról.„AmagyarTelevíziótevékenységétpozitívan

értékeljük”, 8. p.; A levélmegszületésének körülményeire lásd Popély Árpád–SimonAttila
(szerk.):i.m.102.p.

48. SugárAndrás:Tankokkal a tavasz ellen. Dubček megszólal.[h.n.],magánkiadás,1989.
49.mol , XiX-j -1-k, kÜm-adm, 1989-csehszlovákia, 45. d., 4376/5-1989. Feljegyzés dr. Tibor

chovanlátogatásáról.
50.mol ,XiX-j -1-k,kÜm-adm,1989-csehszlovákia,45.d.,4376/3-1989.dubček-interjúkiadása.
51. mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,29.d.,002047/4-1989.Szlovákiaivélemé-

nyekaPanorámaadásairól.
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52.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,29.d.,002047/5-1989.ÖsszefoglalóazmTv
PanorámaműsoraáltalAlexanderdubčekkelkészítettinterjúelőzményeirőléskövetkezmé-
nyeiről.

53.Új Szó, 1989.május16.AcSSZSZk kormányaazmnkminisztertanácsánakdöntéséről,2.p.
54. Aszlovákiaimagyarsajtóbanamájus15.és június7.közötti időpontban többekközötta

következő írások jelentekmeg a vízlépcsőről:Új Ifjúság, 1989.május 17. Ökológia – leg-
gyengébbazegyenlőkközött?5.p.;Új Szó, 1989.május19.Gabčíkovóban azépítőktartják
azütemtervet,2.p.;Új Szó, 1989.május23.nagymaroson–nagymarosról,5.p.;Vasárnapi
Új Szó, 1989.május26.Tények,melyekindokolnak…AvásárhelyiPálTársaságvéleménye
aGabčíkovo–nagymarosivízlépcsőrendszerről,6.p.;Új Szó, 1989.június3.véleményavíz-
lépcsőről.nemlehetcsakvitázni…,5.p.

55.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,29.d.,00550/9-1989.Szlovákiaireagálások
anagymarosivízműépítésénekleállításátkövetően.

56.mol ,XiX-j -1-k,kÜm-adm,1989-csehszlovákia,41.d.,8317/T-1989.információkazőrsúj-
falubanmegrendezetthonismeretiifjúságitáborrendezésévelkapcsolatosbonyodalmakról.

57. HankoBéla ideiglenesprágaiügyvivőezzelkapcsolatosrejtjeltáviratait lásdmol ,XiX-j -1-j,
kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,003486-1989.Aprágaimagyarnagykövetséglépés-
ei deutsch Tamás és kerényi György szabadon bocsátása érdekében; 003486/1-1989.
deutschTamáséskerényiGyörgyellenibüntetőeljáráslezárásánaktanulságai.

58.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,27.d.,004151-1989.Ahivatalosszervekkifo-
gásaiegyescsemadok-alapszervezetektevékenységeellen.

59.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,29.d.,003049/2-1989.Aszlovákkormány
határozataanemzetiségekművelődésiéskulturálishelyzetéről.

60.mol ,XiX-j -1-j,kÜm-TÜk ,1989-csehszlovákia,28.d.,00341/6-1989.Felsőszintűcsehszlo-
vákvezetőknemzetiségpolitikaimegnyilvánulásai.

61. mivel a magyar külügyminisztérium iratanyaga az anyaggyűjtés idején csak 1989-ig volt
kutatható,munkánkelkészítésesoránmiiscsupánaz1989decemberéig,azazmeglehető-
senrövid időhatáronbelülkeletkezett iratokra tudtunktámaszkodni. időközbenugyan–a
külügyminisztériumengedélyéhezkötve–kutathatóváváltakaz1990-esés1991-esévkül-
ügyiirataiis,ezekfeldolgozásáraazonbanmárnemnyíltlehetőségünk.

62.mol ,XiX-j -1-k,kÜm-adm,1989-csehszlovákia,41.d.,9996/1-1989.csemadok-kezdemé-
nyezésanemzetiségekképviseleténekszélesítésére.(AcsemadokkBdecember6-irendkí-
vüliülésére,aHrivnákkalésSchusterrelfolytatottmegbeszélésrelásdmégSidóZoltánvisz-
szaemlékezését:PopélyÁrpád–SimonAttila[szerk.]:i.m.604.p.)

63. AzelőzetesmegállapodásellenérevalójábannemazSZnTnemzetiségiBizottságánakvisz-
szaállításárakerültsor,hanemcsupánegy,azSZnTelnökségemellettinemzetiségimunka-
csoportlétrehozására.

64. Az Fmk  által szerkesztett, ám hivatalosan a nyilvánosság az erőszak ellen mozgalom
koordinációsBizottságaáltalkiadottNap valóbanazzalazelképzelésselindultútjára1989.
december15-én,hogynapilaplesz,ténylegesenazonbancsupánhetikétalkalommalsike-
rültmegjelentetni.

65.mol , XiX-j -1-j, kÜm-TÜk , 1989-csehszlovákia, 27. d., 004649-1989. A szlovák–magyar
viszonyalakulásaSzlovákiábanatársadalmi-politikaiváltozásokbeindulásátkövetően.

66. AzFmk képviseletébenSzigeti l ászlóésGrendel l ajoskapcsolódottbeanyilvánosságaz
erőszakellenkoordinációsBizottságánakmunkájába.

67. A feljegyzésben tárgyaltszerveződésekelvinyilatkozatai, ill.programnyilatkozatai,amelyek
alapjánvalószínűlegmagaazelemzésiskészülhetett,akövetkezősajtótermékekbenjelen-
tekmeg:Új Szó, 1989.december8.A csehszlovákiaimagyardolgozókkulturálisSzövet-
ségénekprogramnyilatkozata,6.p.;Szabad Kapacitás 1989,1.sz.,AFüggetlenmagyarkez-
deményezéselvinyilatkozata.1.p.;Új Szó, 1989.december15.Acsehszlovákiaimagyarok
Fórumának programnyilatkozata. 4. p.;Új Ifjúság, 1989. december 6. Amagyar d iákszö-
vetségAkcióbizottságánakPolitikaiProgramnyilatkozata.4.p.
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69. Akormányalakításikerekasztal-tárgyalásokonaPolgáriFórumésanyilvánosságazerőszak
ellenazFmk javaslatáraduraymiklóstjelöltealétrehozandóminiszteriposztra.AzFmk emlí-
tettnyilatkozatátlásdÚj Szó, 1989.december15.AFüggetlenmagyarkezdeményezésnyi-
latkozataaszövetségikormánymegalakulásávalkapcsolatban.2.p.
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Ár PÁd PoPél y
THe r evo l uTion oF 1989And THe HunGAr iAn communiTy in cZecHoSl ovAk iA AS Seen Fr om
BudAPeST

WhiletheczechandSlovakhistorianshavepracticallybeenpublishingstudies,
monographiesanddocuments related to the regimechange in czechoslovakia
andthepreceedingnormalisationperiodinthepasttwentyyearsconstantly,the
coverageof its interrelationswith theHungarianethniccommunity isstill in its
infancy.Wecanonly findscatteredreferencestominoritypolicies in theczech
andSlovakspecialliterature,andHungarianhistoriansinSlovakiahavesadlynot
touchedupon the topicof the regimechange in1989and thepreceeding two
decadesofnormalisationeither.
Thisworkaspirestobeoneofthefirst,and,fromacertainpointofview,aunique
experimentonapproachingthesubject.itsuniquenessstemsfromthefactthat
it isnotbuiltuponSlovakiansources,buton thedocumentsof theministryof
Foreign Affairs of Hungary stored in the national Archives, and it attempts to
showcasehowBudapest,theHungariandiplomacy–andwithinit,theHungarian
embassy in Prague and the consulate General in Bratislava – percieved the
ethnicallyrelatedeventsduringtheregimechange.
The two Hungarian representative bodies havemade several hundred reports
detailingtheinternalandexternalpoliticalsituationofczechoslovakia,aswellas
the economic and cultural life of the country, questions about the
czechoslovak–Hungarian bilateral relations and or course, the situation of the
Hungarian minority in the country. As the communication with the minority
communitywasfirstofallthetaskoftheconsulateGeneral,thevastmajorityof
reports concerning the ethnic Hungarians in Slovakia naturally originates from
Bratislava.
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AmilanHodžakormányfőnevéhez fűződőnemzetiségistatútumakétháborúközötti
csehszlováknemzetiségipolitikalegígéretesebbkísérletevoltanemzetiségikérdésren-
dezésére. ennek ellenére az első csehszlovák köztársaság e kiváltságos pillanatáról
meglehetősenkevesettudnemcsupánaközvélemény,hanemaszakirodalomis.1 Hogy
miért,annaksokokalehet.Talánazértis,mivelténylegcsakkísérletrőlvoltszó,amely
–nohaezértékébőlnemvonle–arealizálásstádiumáigmárnemjuthatottel,sőt–
utólagosismereteinkszerint–mármegszületésekorkudarcravoltítélve.másrészt–s
talánezisvisszatartjaacsehésszlovákkollégákatamélyebbértékeléstől–anemze-
tiségi statútum a nemzetiségek irányában tett nagyvonalú koncesszióival azt is jelzi,
mekkoraadóságaivoltakakorábbihúszévcsehszlováknemzetiségpolitikájának.

Astatútummegalkotásánakokaiéskörülményei

A többpárti parlamentarizmusként működő első csehszlovák köztársaság minden
pozitívgyakorlata,ahúszaséveklátszólagosnyugalmaéssikereiellenéresemtudta
megnyugtatóanmegoldani az ország egyharmadát kitevő nemzetiségek helyzetét. S
báracsehországinémetválasztóktöbbségemindaz1925-ös,mindaz1929-espar-
lamentiválasztásokonaprágaikormányzattalegyüttműködőún.aktivistapártokrasza-
vazott,s1926-tólfolyamatosanvoltnémetminisztereakormánynak,aztazalapvető
ellentétet, ami a prágai kormányok nemzetállami tervei és a nemzetiségek igényei
közöttfeszült,ezsemtudtaelfedni.

Acsehszlovákbelpolitikakonszolidációjátaharmincasévekelejénbekövetkezett
gazdasági,szociáliséspolitikaifolyamatokdurvánmegszakították.Agazdaságiválság
hatásáraazországhatárszéleintalálhatónemzetiségiterületekkülönösenrosszhely-
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zetbekerültek,saszociálisproblémákazittélőlakosságnakaköztársaságirántiloja-
litásátiskikezdték.ezzelpárhuzamosanpedigolyannemzetköziváltozásokkezdődtek,
amelyek következményeként a versailles-i rendszer fenntartásában érdekelt s addig
fölényben levő erők defenzívába szorultak a fennálló rendet2 megváltoztatni kívánó
országokkal – elsősorban a náci németországgal szemben. A hitleri demagógia és
németország gazdasági megerősödése nem kis hatást gyakorolt a harmincas évek
közepén még mindig a gazdasági válság súlyát nyögő szudétanémet lakosságra. A
németválasztóelfordultazaktivistáktól,saz1935-ösválasztásokonmárakorábban
betiltottkétlegszélsőségesebbnémetpárthelyérelépőSzudétanémetPárt(SdP)3 sze-
reztemeg a legtöbb szavazatot. S bár igaz, hogy az SdPakkormég inkább othmar
Spann rendi államánakazelképzeléseihez volt közelebb,4 mint anemzetiszocialista
eszmékhez,ámértékrendjemindenképpenszembenálltaköztársaságberendezke-
désével,sezintőjelkellett,hogylegyenPrágaszámára.Az1935-ösválasztásoktováb-
bi tanulságát „a pártok és közvetve a csehszlovák társadalomegyes táborai közötti
frontvonalakmegmerevedése”szolgáltatta.Aválasztásieredményekugyanisvéglege-
sen igazolták a társadalom kettészakadását, ahol az egyik oldalon a centralista és
csehszlovakistaállammodelltámogatói,amásikonpedigazannaklebontásábanérde-
kelterőkálltak.Sazerőviszonyokekkormármeglehetősenegyenlőkvoltak.

Anemzetközipolitikailégkörmegváltozására,akisebbségitársadalmakösszezárkó-
zásáraésarevíziósfenyegetettségmegerősödéséreaprágaikormányzatiskénytelen
voltreagálnislépésekettenniazországbiztonságánakbiztosítására.Az1935-tőlakor-
mányfőitisztségetbetöltőmilanHodža–akinemmellékesenazelsőköztársaságegyet-
lenszlovákszármazásúminiszterelnökevolt–akorszakmáscseh-szlovákpolitikusaitól
is jobbanérzékelte,hogyaköztársaságstabilitásátcsupánkomplex lépésekkel lehet
megteremteni. ennek jegyében ő egyszerre akarta elérni a dunai térség országainak
közeledését, megerősíteni az ország katonai védelmét, valamint rendezni a cseh-
szlovákiánbelülinemzetiségiproblémákat.ezért1936-tól kezdődően láthatóanmeg-
erősödtekazokakormányzatiszándékok,amelyekbenahangsúlyegyrésztaszlovák-
kérdésmegnyugtatórendezésére,másrészt–acsehszlováknemzetiségipolitikahagyo-
mányaihozigazodva–aszudétanémetproblémapacifikálásáraesett,miközbenHodža
acsehpolitikaelvárásaihozigazodvaezutóbbiravoltkénytelenhelyezniahangsúlyt.

Anemzetiségekkelvalókiegyezést,illetveazebbenafolyamatbanközpontiszere-
pet kapó szudétanémet-kérdés megoldását illetően azonban Hodža sem tudott a
korábbinemzetállami korlátokon túllépni, s továbbra semakisebbségi társadalmak
nagy részétmagukmögött tudóellenzékipártokkalkívántaamodusvivenditelérni,
hanemelsősorbanazaktivistaképviselőkkelvalómegegyezésútjánkeresteezt.egy
ilyenmegoldás azonban bármiféle pillanatnyi előny és siker ellenére sem hozhatott
hosszútávúmegoldást,mintahogynemishozott.Akormány1937.február18-ánnyi-
latkozatot tett a nemzetiségi kérdés rendezéséről, amelyben a német neoaktivisták
követeléseitelfogadvaagazdaságiválságáltalsújtottnémet területekszanálását,a
közigazgatásnémethivatalnokokkalvalófeltöltését,azaddiginálméltányosabbnyelvi
politikát,asérelmekkivizsgálásátígérte,5 amiértcserébenazaktivistáklemondtakaz
autonómia bármiféle formájának követeléséről. A kormánynyilatkozat legnagyobb
gondjaazonbanmégisaz volt,hogygyakorlatieredményei csak lassan jelentkeztek,
miközbenacsehközigazgatás–amelyetegzisztenciálisanisérintett–igyekezettelsza-
botálniazt.Bukásátazonbanmégsemez,hanemazidőfaktorokozta,hiszenmireered-
ményeibeértekvolna,addigracsehszlovákiamáraszétesésszélérekerült.
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A csehszlovákia fölött gyülekező viharfelhők 1938 tavaszán kezdtek sűrűsödni.
Ausztrianémetországáltalilenyelése,azanschlussugyanisegyértelműenjelezte,hogy
Hitlerkönyörtelenülhaladexpanzívcéljamegvalósításairányába.Afelőlpedignemvolt
kétség,hogyakövetkezőáldozatacsehszlovákialesz.Acsehszlovákiafeldarabolását
szorgalmazó német tervek nem számítottak újdonságnak, 1937 végén azonban új
elemmelgazdagodtak.ekkorajánlottafelugyanisazSdPvezetője,konradHenleina
birodalmikancellárnakcímzettlevelében,hogyanácipolitikaszolgálatábaállítjapárt-
jatevékenységét,sfeltehetőenekkoribanfogalmazódottmegHitlerszámárais,hogya
szudétanémet probléma felhasználható a szomszédos csehszlovákia szétverésére.6
innentőlazSdPtulajdonképpenHitlerengedelmeseszközekéntéltvisszaaszudéta-
németlakosságnakazönrendelkezésirántilegálisigényével.

Azanschlussmeghatározójelentőséggelbírtacsehszlovákbelpolitikárais.A„német
élettérmegnövekedésének” közvetett hatásait szinte azonnal érezni lehetett csehszlo-
vákiában.ASzudétanémetPártvezetője,konradHenleinmármásnapfelhívásbanfordult
azösszescsehszlovákiainémethez,amelybena„németnépcsoport”(volksgruppe)azon-
nalipolitikaiegységénekmegteremtéséreszólítottafelőket,miközbenatöbbinémetpárt-
nakaztüzente,hogynincsjogukalétezéshez.7 Acímzettekmegértettékanekikszólóüze-
netet,sakövetkezőhetekben(aszociáldemokráciakivételével)mégazaktivistapártokis
beolvadtakazSdP-be. ezzel párhuzamosana csehszlovákiábanélő németeköntudata
ugrásszerűenmegnövekedett,segyrenyíltabbankezdtekegymásodikanschlussrólbe-
szélni,amiazőértelmezésükbenaszudétanémetterületeknémetországhozcsatolásátje-
lentettevolna.TürelmetlenségükazonbanekkormégkínosvoltHitlerszámára,aki–bára
fegyveresmegoldástsezártaki–lehetőlegnagyhatalmikonszenzussalésháborúnélkül
akartamegoldanieztaproblémátis.j óláttaeztahelyzetetaprágaimagyarkövetségügyvi-
vője,vörnlej ános,akiáprilisfolyamánakövetkezősorokatvetettepapírra:„Senki előtt sem
titok, hogy a szudétanémetek el vannak tökélve a német birodalomhoz való csatlakozásra:
már csak az időpont vitás, és e tekintetben Hitler és az itteni németség kívánságai nehe-
zen hozhatók összhangba. Míg ugyanis a Führer minden körülmények között el akarja
kerülni a háborút és ezt a kérdést is az osztrák példa szerint kívánja elintézni, addig a szu-
détanémetek türelmetlensége forrpontra jutott és a Berlinnek engedelmeskedő vezetők
legnagyobb gondját éppen a tömegek csitítása, türelemre és várakozásra intése képezi.”8

TermészetesenPrágánakvalamiképpenszinténreagálniakellettazanschlussraés
következményeire,hiszennémetországmostmárnemcsupánképletesen,hanema
valóságbaniskörülöleltecsehországot,saztacsehszlovákvezetőknekistudniukkel-
lett,hogyanémet terjeszkedéskövetkezőáldozataéppenazőállamuk lehet.mivel
Hodžaminiszterelnökazt is felismerte, hogyBerlin számáraa szudétanémet-kérdés
jelenthetiabeavatkozásindokát,ezértaszudétanémetmozgalompacifikálásáttűzte
kicélul,amelynekeszközéülazún.nemzetiségistatútumotszánta.Anemzetiségista-
tútum (a megnevezésben tudatosan helyettesítette az addig gyakrabban használt
kisebbség fogalmátanemzetiségszóval)megalkotásánakszándékátmárcius28-án
jelentettebeaminiszterelnök.

Astatútummegalkotásánakelsőszakasza(1938.április–július)

A nemzetiségi statútum megalkotása szándékának a miniszterelnök által március
végéntörténőbejelentésétőlanemzetiségekhelyzeténekrendezésérőlfolyótárgyalá-
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sokszeptemberközepéntörténőmegszakadásáigmintegyötésfélhónapteltel,amely
időalattaz,amitastatútumfogalmaalattértettek,alapvetőváltozásonmentkeresz-
tül.Hodžaugyaniseredetilegcsupánamárlétezőésakisebbségekjogállásátérintő
törvényekésjogszabályokvalamiféleátstrukturálásáraésnémilegfeljavítottújrakodi-
fikálására gondolt,9 ám a körülmények hatására fokozatosan eljutott a csehszlovák
nemzetiségipolitikaalapvetőenújalapokravalóhelyezéséig,acsehszlováknemzetál-
lamnaknemzetiségiállammávalóalakításánakgondolatáig.közbenlényegesenmeg-
változott a statútumkezelésénekamódja is, hiszenazanschlussutáni hetekbena
csehszlovákvezetők,különösenBenešelnök,Prágakorábbipolitikájávalösszhangban
továbbra semgyőztékelégszerhangsúlyozni, hogyanemzetiségi kérdés rendezését
kizárólagosan belügynek tekintik, ám a statútum az előkészítése során nemzetközi
problémávászélesedett,sacsehszlovákkormányzat több ízben isegyeztetettekér-
désbenl ondonnalésPárizzsalis.

A statútumról folyó tárgyalásokmegértéséhez persze azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy a tervezet a szudétanémet-kérdésmegoldását céloztameg, s az
egyébnemzetiségekügye,ígymagyaréis,csupánjárulékosproblémakéntjelentkezett
atárgyalásoksorán.vagyisastatútumsikerevagybukásaazonmúlt,sikerül-emeg-
egyezni a német kisebbség vezető pártjával, a Szudétanémet Párttal. csakhogy a
SzudétanémetPártvalójábannemakartaatárgyalásoksikerét.AzSdPszámáraHitler
csehszlovákia-ellenes terveivel összhangbana statútumról folyó tárgyalások csupán
annak eszköze voltak, hogy olyan hosszan elhúzódó feszültség alakuljon ki a
cseh–németviszonyban,amelyanácinémetországszámáramegteremtiésazeurópai
közvéleményelőttelfogadhatóvá tesziabeavatkozástésezzel csehszlovákia felszá-
molását. ezzel kapcsolatbanelfogadhatjukmilanHodžautólagosértékelését, amely
szerint „az 1938 márciusa és szeptembere közötti tárgyalások a csehszlovák és a
német fél képviselői között egyenlőtlen erők és egyensúlyban nem lévő célok küzdel-
mét jelentették. A csehszlovák kormány a megoldások, a konszolidáció és a béke mel-
lett állt ki; a német kisebbség, különösen az Anschluss után, a pusztulás irányában
munkálkodott.”10 ennélfogvapedigatárgyalásokvégsőkudarcáértmégakkoriselső-
sorbananémetfélokolható,hatudjuk,hogyacsehszlovákkormányzatmegegyezési
szándékasemőszintenemvolt,sempedigönkéntes,hiszenastatútumbanfelajánlott
engedményeknagyrészétakörülményekhatásáraésanyugatiszövetségeseihatáro-
zottnyomásáratettemeg.

Anemzetiségistatútummegalkotásátazelsőidőszakbanmeglehetőstitokzatosság
övezte,hiszenbárHodžamárápriliselsejénegyeztetettazSdPvezetőivel,majd8-ána
kormánytagjaielőttisismertetteazelképzeléseit,ezekrőlamegbeszélésékrőlérdemi
információk nem szivárogtak ki. Annyit azonban már ekkor sejteni lehetett, hogy a
miniszterelnöknekastatútumkapcsánkétfrontosharcotkellmajdvívnia,egyrészta
szudétanémetekkel (azSdPvezetőimárazápriliselsejeimegbeszélésután jelezték,
hogyszámukraHodžaajánlataielégtelenek),másrésztazokkalacsehpolitikaierőkkel,
sőtacsehközvéleménynagyobbrészével,akiknemértettekegyetanemzetiségekirá-
nyábantettengedményekpolitikájával,ésakikigyekeztekmerevkorlátokközészoríta-
niakormányfőtatárgyalásoksorán.11

HaHodžasamögötteállóerőkekkormégabbanbíztak,hogyviszonylagkisenged-
ményekáránvagyazSdP-nekakormánymunkájábavalóbevonásávalkezelnitudják
ahelyzetet,ésegyhosszabbidőreszólóstatusquótalakíthatnakki,nagyongyorsan
csalódniuk kellett, hiszen az SdP karlovy varybanmegtartott kongresszusamindezt
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illuzórikussátette.Anémetterületiautonómialétrehozásánakésanácivilágnézetsza-
badhirdetésénekazigényeugyanismégalegengedékenyebbcsehpolitikusokkomp-
romisszumkészségétismeghaladta.nemkönnyítetteHodžahelyzetétacsehközvéle-
ménymagatartásasem,amelyakarlsbadipontoknapvilágrajutásautánméginkább
elutasítottmindenféle,anémetekirányábantettengedményt.

Azangolésafranciakormányviszontegyreinkábbérdemiengedményekrebiztat-
taPrágát.eztazálláspontottükrözteazademars,amelyetakétkormánymájus7-én
nyújtottátPrágának,miközbenAngliaaszéleskörűengedményekalattminimálisanaz
autonómiamegadását értette. A náci németország felé teendőengedményekrehaj-
landóangol kormányazonbanekkormár valójábanazautonómiát is csakátmeneti
megoldáskéntképzelteel,shosszútávonegyedülanémeteklaktaterületekegyrészé-
nek átadását tartotta életképesnek.más forrásokmellett erre utal lord Halifax kül-
ügyminiszternek j an masaryk londoni csehszlovák követtel folytatott tárgyalása is,
amelysoránabritpolitikustöbbekközöttaztalondoniangol–franciamegbeszélése-
kenmárfelszínrekerültvéleménytiskifejtette,hogyAngliaegyesetlegesháborúsgyő-
zelemeseténsemtudjagarantálnicsehszlovákiaszámáraajelenlegihatárokat.12

Aprágaikormányazonbantovábbrasemvolthajlandóbizonyoshatárokatátlépni.
Azaddigiaknálugyanszélesebbkörűengedményeketígért,ámazSdPkarlsbadiprog-
ramja helyett továbbra is a saját javaslatait tekintette kiindulópontnak,miközben a
területiautonómiáról,akisebbségekkollektívjogairól,valamintacsehszlovákkülpoli-
tikaorientációjánakmegváltoztatásárólnemvolthajlandótárgyalni.vagyisacsehszlo-
vákmagatartástmájusközepénmégmindiganemzetállamimodellhezvalóragaszko-
dás jellemezte.13 A megegyezés hiánya elsősorban mégsem rajtuk múlott, hiszen a
SzudétanémetPártmármájus18-án(vagyisegynappalazelőtt,hogyacsehszlovák
kormányelfogadtavolnaastatútumtervezetelsőverzióját)14 titkosstratégiaidöntést
hozottarról,hogyastatútumot–bármilegyenistartalma–nemlehetelfogadni,mivel
a német közösségnekmár nem érdeke semmiféle, csehszlovákián belülimegoldás
támogatása.15

AfelmerülőnehézségekellenéreHodžaminiszterelnökmájusvégéremárkészszö-
vegtervezetetésannakparlamentelévalóterjesztésétígérte,ámamájus21-irészle-
gesmobilizációeztvégképirreálissátette.ígyismétazSdPvoltaz,amelyegyaprágai
kormányhozintézettmemorandumaáltalakezdeményezéstmagáhozragadta,smég
aközségiválasztásokharmadikfordulójaelőtt,június8-án14pontosjavaslatotnyúj-
tottbeakormánynak.Atervezetacsehszlovákiábanélőnépcsoportokkollektívjogai-
nakazelismeréséreéslakóterületüketnikaialapúelhatárolásáraépült.

nohaaszudétanémetjavaslataPrágaszámáratovábbraiselfogadhatatlankarls-
badiprogramraépült,saszakirodalomszerintacsehszlovákállamműködésképtelen-
ségéteredményeztevolna,16 pontjaitanemzetközinyomáshatásáraakormánymégis
figyelembevetteamaga„másodiktervének”kidolgozásához.Ajúniusközepéreelké-
szülttervezetetakormánynakakoalícióspártokvezetőivelkibővítettjúnius30-iülésén
továbbformálták,majdelfogadták.Azígylétrejöttstatútumjavaslatugyanakoalíciós
pártokáltalkorábbanfelállítottkorlátoklegtöbbjétnemlépteát(tehátnemfeltételez-
teacsehszlovákkülpolitikamegváltoztatását,saterületiautonómiaelvétsemtámo-
gatta),mégisjóvalmesszebbment,mintmindenaddigicsehszlovákelképzelés,hiszen
–Zdeněkkárníkszavaivalélve–anemzetiségikérdéstazállamdemokratikusjelle-
génekkétiránybavalókiszélesítésével,azönkormányzatijogokmegerősítésévelésa
nemzetiségek jogainak kiterjesztésével kívánta megoldani.17 A javaslat – szakítva a

az 1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség 33
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/3
, S

om
orja



csehszlovákállamaddigialapfilozófiájával–azállamotnemzetállambólnemzetiségi
állammákívántaátépíteni.ennekháromfontoseszközepedigaközigazgatásdecent-
ralizálása,egyújnyelvtörvénymegalkotásaésanemzetiségekjogainakegykülönnem-
zetiségistatútum(törvénycsomag)általiátfogóátalakításalettvolna.

Atervezetakisebbségiönkormányzatiságot18 aszudétanémetekáltalköveteltterü-
letiautonómiahelyettamonarchiaidejébőlkölcsönvettmechanizmusokalapján,tar-
tományiés járásiönkormányzatoksazazokkereteinbelül létrehozandónemzetiségi
kúriákbeiktatásávalkívántamegoldani.Azegészországtovábbraisnégytartományra
–csehország,morvaországésSzilézia,Szlovákia,kárpátalja–oszlottvolna.19 Ameg-
erősítettjogkörűtartományoklegfontosabbönkormányzatitestületeatartománynagy-
ságátólfüggően60–120tagútartományigyűléslettvolna.Anemzetiségekönigazga-
tásánakelvétazzalkívántákbiztosítani,hogyatartományigyűlésbemegválasztottkép-
viselőknemzetiségükalapjánnemzetiségikúriákbatömörültekvolna,amelyeknekaz
adottnemzetiségetérintőmindenkérdésbenbeleegyezésijoguklettvolna.20 Adecent-
ralizált igazgatásmásik fontos pillérének a járási önkormányzati szerveket szánták,
amelyekazaddigigyakorlattóléleseneltérőenelkülönültekvolnaazállamigazgatástól,
shasonlómódonműködtekvolna,mintatartományiönkormányzatiszervek.

Anemzetiségistatútumtervezetekimondtaacsehszlovákiábanélőnemzetektel-
jesegyenlőségétés tiltottaazelnemzetlenítésminden formáját.különparagrafusok
biztosítottákanemzetiségekarányosrészesedésétaközhivatalokban,mégpedigaleg-
utolsónépszámlálásarányszámaialapján,miközbenazolyanhivatalokat,amelyeka
nemzeti kisebbségek ügyeit intézik, csak a kisebbségekhez tartozó személyek által
lehetettvolnabetölteni.Hasonlómódonarányosrészesedéstkaptakvolnaanemzeti
kisebbségekaköltségvetésbőlis.mindeztanemzetikisebbségekteljeskörűkulturális
ésoktatásiautonómiájaegészítettevolnaki.

Azújnyelvtörvényugyanaz1920-astörvénykezéstalajánmaradtvolna,ámlénye-
geskoncessziókkalanemzetiségek felé.Acsehszlováknyelvmegőriztevolnaállam-
nyelvijellegét,ámazokonaterületeken,aholanemzetikisebbségektöbbségetalkot-
tak,ezeknyelvehivatalosnyelvvéváltvolna.Atervezetanyelvijogokérvényesítésének
20%-oshatárát15%-raszállítottavolnale,21 miközbenezekarendelkezésekazaddigi
gyakorlattalszembenaközigazgatásonkívülazállamivállalatokra,ígyavasútraésa
postáraisérvényeseklettekvolna.

Aminisztertanácsjúniusvégikibővítettülésénelfogadottanyagotkorántsemtekin-
teték véglegesnek, kikérték hozzá az egyes szakminisztériumok véleményét is. Azok,
miközbenelvbentámogattákastatútummegalkotását,számosolyankifogástemeltek
ellene,amelyek jelentősenszűkítettékvolnakihatásait.különösenanemzetiségipro-
porcionalitásnakazállamiszférábavalóesetlegesbevezetéseváltottkihevesellenke-
zést.Aszociálisminisztériumpéldáularrahivatkozvautasítottaeleztazelvet,miszerint
azállamszolgálata teljesenmegbízhatóéselkötelezetthivatalnokokatkövetel.22 más
véleményezőkiscsupánazállamszempontjábólteljesmértékbenmegbízhatószemé-
lyekállamialkalmazásttartottákvolnaelképzelhetőnek–amelymegoldástermészete-
senszámosújproblémátvetettvolnafel.Anemzetvédelmiminisztériumpedigaztjava-
solta,hogyaproporcionalitáselvealólahadsereg,arendőrség,ahatárőrség,apolitikai
hivatalok,aposta,avasút,azállamierdészetésmindenolyanvállalatfelmentéstkap-
jon,amelynektevékenységeazállamvédelmeszempontjábóljelentőséggelbír.23

Amagaspolitikábanmeglevőellentétek,valamintacsehközvéleményinkábbeluta-
sítómagatartásaellenéreakormányvégüla július26-iülésénelfogadtaa törvényja-
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vaslatok véglegesnek szánt szövegét, s egy nappal később információs céllal szét is
küldteakülképviseletekre.ekkormégabbanbíztak,hogyaugusztus3-ánajavaslatokat
anemzetgyűléseléterjeszthetik,aholmegkezdődhetmajdérdemivitájuk.ehhezazon-
banegyvalamiméghiányzott,mégpediganémetfélpozitívvisszajelzése,hiszenazSdP
július folyamán szinte folyamatosan kitért az érdemi tárgyalások elől. ezt észlelve a
csehszlovákvezetésbenazisfelötlött,hogyaszudétanémetekkelvalóegyeztetésnélkül
isatörvényhozáseléterjesztikastatútumtervezetét,ámazangolkormányettőlaleg-
határozottabbanintettePrágát,ésaztkövetelte,hogy„csakolyananyagotterjesszenek
aparlamentelé,amibenanémetekkelismegegyeztek”.24 Anémetválaszvégülaugusz-
tuselsejénérkezettmeg,segyértelműenelutasítóvolt,amiegybenazún.másodikterv
végét,illetveaztisjelentette,hogyatervezetnemiskerültanemzetgyűlésaugusztus3-i
ülésénekprogramjára.Annálinkábbsem,mivelezenanaponérkezettmegPrágábaaz
angolkormányáltal„investigator”és„mediator”jelzővelilletettlordr unciman,akineka
missziójaújfejezetetnyitottaszudétanémet-kérdéskezelésében.

AzemPálláspontjaastatútumtárgyalásokelsőszakaszában

AzSzudétanémetPártmagatartásávalellentétbenazegyesültmagyarPártnak(emP)
aHodžaáltalkezdeményezettnemzetiségistatútummalkapcsolatosálláspontjamég
korántsemfeltárt.nehezenolvashatóságaelsősorbanarelevánsforrásokhiányának
tudható be, hiszen az emP archívumának hiányában a kutatók leginkább csak a
csehszlovák belügyi jelentésekre ésmagyarország csehszlovákiai külképviseleteinek
Budapestreküldöttjelentéseirekénytelenekhagyatkozni,miközbenazegymássalsok-
szorfeleselőadatokbólnemfeltétlenülrajzolódikkiegységesésvilágosképazemP
magatartásávalkapcsolatban.

Alapvetőevidenciakéntszögezhetőleazonban,hogyazemPhosszútávútaktikájaa
budapestipolitikafüggvényevolt,ésarevízióügyébenisannakirányvonaláhozigazo-
dott,vagyisanagyhatalmakkonszenzusamellettibékéshatárváltozásideájátfavorizál-
ta.miáltalazonbanennekrealitása,anyugatiállamokmindenilyenirányúelkötelezett-
ségehiányában,1938tavaszánmégnemlátszott,BudapestazemPfeléaztkommuni-
kálta,hogyakörülményekkedvezőalakulásáigacsehszlovákiailétrekellberendezked-
ni,smindenlehetségeseszközt,akormányzattalvalómegegyezéstiskikellhasználni
aszlovákiaimagyarokhelyzeténekjavításaérdekében.k izártákazonbanmindenolyan
megegyezéslehetőségét,amelyazérvényeshatárokstabilitásáterősítettékvolna.

Astatútumtárgyalásoksoránaszlovákiaimagyarkisebbséghelyzetecsupánmar-
ginálisproblémakéntjelentkezett.ehhezmérhetővoltakormányzatnakamagyarpoli-
tikaierőkkelvalókapcsolattartásais,hiszenamagyarpártokastatútumkidolgozás-
nakelsőidőszakábangyakorlatilagsemmifélehivatalosinformációtnemkaptak,ígyaz
emPvezetőileginkábbacsehésnémetsajtóból,valamintszudétanémetképviselőtár-
saiktólszereztékastatútummalkapcsolatosértesüléseiket.mivelastatútummegal-
kotásátbejelentőmárcius28-irádióbeszédébenHodžakonkrétancsakanémetkérdés
megoldásátemlítette,25 satémávalkapcsolatosközbeszédben iscsakezvisszhang-
zott,sőtafranciaésangolkormánynyilatkozatai iserreszűkítettéklecsehszlovákia
nemzetiségiproblémáit,azegyesültmagyarPártvezetőiszámárakezdetbenazsem
voltvilágos,hogyaPrágaésazSdPközöttiesetlegesegyezségnyománlétrejövősta-
tútumaszlovákiaimagyarkisebbségreisfog-evonatkozni,vagynem.
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Azzalkapcsolatban,hogymilyenálláspontrahelyezkedikebbenazügybenazemP,
SzüllőGézánakegymájusközepénaNemzet c.budapesti lapnakadottnyilatkozata
jelenthetsorvezetőt.26 ebbenamagyarpolitikusateljesnemzetiönrendelkezéstésa
költségvetésbőlvalóarányosrészesedéstjelöltemegolyanfeltételekként,amelyektel-
jesüléseeseténazegyesültmagyarPártelfogadjaastatútumot.eztnémilegkiegészí-
ti j arossAndornakegyszinténmájusközepén,Galántánelmondottválasztásibeszé-
de,amelybenapártvezérakövetkezőkbenjelöltemegamagyarpártkiindulásihely-
zetét:„…újból magyarrá kell tenni a magyarlakta területeket. Velünk csak akkor lehet
megegyezni, ha ez bekövetkezik. Ezen az úton eddig semmi sem történt. (…) A kor-
mánynak nincs joga arra, hogy a magyarlakta területeket ne magyarok igazgassák, ne
magyarok bíráskodjanak a magyarok felett, ne magyarok őrködjenek a közbiztonság és
a pénzügyi igazgatás felett, s ne magyarok műveljék a magyar veríték és vér öntözte
barázdákat. A magyarságnak Szlovákia és Kárpátalja területi önkormányzatán belül
teljes nemzeti önkormányzatra van szüksége.”27 vagyisazemPtovábbra isSzlovákia
autonómiájáttekintettealapnak,amelyenbelülkulturálisésoktatásiautonómiávalés
aközigazgatásellenőrzésévelszámolt.

Azokatafeltételeket,amelyekkelapártatárgyalásokatmegkívántakezdeni,hiva-
talosanazemPelnökségénekmájus17-iülésénfogalmaztákmeg,aholazüléstveze-
tőSzüllőa lehető legkedvezőbbnek ítéltemegahelyzetet.Szerinteugyanisaprágai
kormányzata lehetőségeihatáráig isel fogmenniakisebbségekneknyújtottenged-
ményekben, így a szlovákiai magyarok nagy nyereséggel zárhatják a tárgyalásokat.
ennekjegyébenapártakövetkezőkövetelésekethatároztamegaleendőtárgyalások
kiindulási alapjaként: Szlovákia közigazgatási autonómiája, a járások határainak az
etnikaihatárokhozvalóigazítása,egymagyarnemzetiségűtartományialelnökkineve-
zése,aválasztójogitörvénymódosítása,anyelvtörvénymódosítása,azállampolgárság
kérdésénekrendezése,anyugdíjazottmagyarközalkalmazottakhelyzeténekrendezé-
se,magyarnemzetiségűhivatalnokokkinevezése,oktatásiautonómia,magyarrádióál-
lomáslétesítése,magyargazdaságitanácslétrehozása,amagyarszövetkezetek(pl.a
Hanza)államitámogatása,amagyarországiegyetemiokleveleknosztrifikálása,magyar
püspökséglétrehozása,aföldreformrevíziója,arányosmagyarképviseletnemcsupán
azállamigazgatásban,hanemabiztosítókban,kereskedelmikamarákbanstb.28

miutánacsehszlovákésanémetsajtószintenapontafoglalkozottastatútumügyé-
vel,smiutánaminiszterelnökjúniuselejéremárkésztervezetetígért,ajúniuselején
apártberkeibőlérkezőforrásokszerintazemP-nbelülegyre idegesebbenfogadták,
hogyapártottovábbrasemszólítottamegsenki.Annálisinkább,mivelamagyarpoli-
tikusokszerintastatútumrendelkezéseinemlehetnekmindennemzetiségszámára
azonosak,hiszenamagyarságnakspeciális,aszudétanémetekétőleltérőproblémáiis
vannak.ilyennekgondoltákazállampolgárságmegoldatlanügyétvagyazelbocsátott
magyar közalkalmazottak problémáját is.29 mindamellett az emP sem volt ebben az
ügyben nagyon aktív, hanema kivárásra rendezkedett be, figyelmesen értékelve az
SdPközvetítésévelhozzájaérkezőinformációkat.

Amagyarkérdéshivatalosanjúniusközepénkerültanemzetiségistatútumrólfolyó
tárgyalások napirendjére. Ám az egyesültmagyar Párt nemtetszését kiváltva Hodža
június 16-án amagyarok közül elsőként a Schulcz ignác, csomor istván és Stunda
istván összetételű aktivista küldöttséggel ült le tárgyalni, ami a községi választások
eredményeinek ismeretébenkifejezettenrosszüzenetet jelentettamagyarválasztók
felé.Akormányfőnekezataktikájaarrautalt,hogyPrágamégmindignemmondottle
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azaktivistapolitikafelhasználásáról.mindamellettanemzetiségistatútumot illetően
magaazaktivista tábor semvolt egységes. Ahivatalosaktivizmus, amely leginkább
ivandérervonalátkövette,meglehetősenkétkedve,sőtmitöbb,félelemmelfogadta
Hodžaterveit,stúlságosansoknaktartottaanémeteknekmegamagyarellenzéknek
tettígéreteket.30 ezzelszembenaSchulczéklapjaáltalnemisegyszerbíráltés„műel-
lenzékinek”nevezettkormánypártiMagyar Ujság teljesmellszélességgelkiálltakor-
mányfő politikája mellett. Sőt dzurányi l ászló vezércikkei a csehszlovák bürokrácia
bírálatától semvoltakmentesek.Anevesújságíróugyanisúgy látta, hogymiközben
Hodžaszándékaiőszintékamegegyezésre,„a bürokrácia egykedvűen halad tovább a
maga útján, s néhány tiszteletreméltó kivételtől eltekintve nem az állampolitika új szel-
lemét juttatja kifejezésre, hanem változatlanul régi-magát adja, a szélsőnacionalizmus
önzésével és rövidlátásával”.31

Az emP-benmár június közepénmegkezdték a felkészülést a statútumról folyta-
tandótárgyalásokra.Szándékukszerintazelsőhullámbancsupánazáltalánoselvek-
rőlkívántaktárgyalni,smiutánazokrólmegegyezésszületik,utánakívántakarészlet-
kérdésekreösszpontosítani.Apártelnökségénekdöntéseszerintazelvi jelegűmeg-
beszélésekenvaló részvételreapárt vezető triója,Szüllő, j arossésesterházy j ános
kapottfelhatalmazást,akikhezarészletekrőlfolyókésőbbitárgyalásokontovábbiszak-
értők csatlakoznának. így a gazdasági kérdéseket illetően Hantos l ászló, a Gömör-
nógrádmegyeiGazdaságiegyesülettitkára,Fodorj enőmintugyannakaszervezetnek
az igazgatója és kuthy Géza, a Hanza elnöke; kulturális kérdésekben Fleischmann
Gyula,azországoskeresztényszocialistaPártegyikvoltvezetőpolitikusa, jogikérdé-
sekbenpedigSzilárdmarcell, j ankovicsmarcell,cottely j ánosésPajormiklós lettek
kijelölve.32

Aminiszterelnök és amagyar pártvezérek korláth endrével kiegészült csoportja
közöttielső találkozóravégül június29-énkerültsor.A találkozót,amelyetSzüllőés
korláthBudapestre küldött jelentéseiből ismerünk,33 Hodžaminiszterelnök szemmel
láthatólagtapogatózójellegűnekszánta.Amagarészérőlkifejtetteazeltökéltségeta
nemzetiségi kérdés megnyugtató rendezésére, miközben azt is hangsúlyozta, hogy
ebbenakoalícióspártokrészérőlérkezőesetlegesobstrukcióksemfogjákmegakadá-
lyozni.Tájékoztattaamagyarpolitikusokatarról,hogyastatútumtervezetemégnincs
kész,s ígymegvana lehetőségamagyarészrevételekbedolgozására,ámatörvény-
tervezetetmég július folyamán a parlament elé kívánja terjeszteni. végül esterházy
megjegyzésére, aki kifogásolta, hogy a csehszlovák sajtó kizárólag cseh–német kér-
désként kezeli a statútumot, a miniszterelnök leszögezte, hogy a statútumminden
nemzetiségreegyformánfogvonatkozni,tehátamagyarokugyanazokatajogokatkap-
jákmajdmeg,mintanémetek.

AzemPvezérkaraamásnap,június30-ántartottüléséntárgyaltamegatalálkozó
fejleményeit.miközbenaminiszterelnökmegegyezésiszándékátőszinténekminősítet-
ték, túl nagy esélyt a végső megegyezésre nem adtak. Úgy vélték ugyanis, hogy a
csehszlovákkormánykoalíciónbelülnemmindenkihíveanemzetiségikövetelésektel-
jesítésének.Szkepticizmusukatapostai feliratokügyébenéppazokbananapokban
kirobbantérsekújváriincidensiserősítette.miközbenugyanisjúniusmásodikfelében
némelyvidékenmármegkezdődöttamárcius3-ánakétnyelvűvasútiéspostaifelira-
tokügyébennyilvánosságrahozottkormányrendeletgyakorlatiátültetése,amagyarság
egyikgazdaságiéspolitikaiközpontjában,érsekújvárottleszedtékamagyarfeliratokat
apostán.igaz,avárosbanaz1930-asnépszámlálásszerinthivatalosancsak45%-nyi
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voltamagyarokszáma,ámérsekújvártovábbraismagyarjellegetmutatott.Amagyar
nyelvűtáblákleszereléseügyébennemcsupánazemP,hanemSchulczszociáldemok-
rataképviselőisszótemeltaminiszterelnöknél,ígyvégüljúliusközepénazérsekújvá-
ripostánvisszaállítottákazeredetiállapotot.34

mindenesetre az emP-ben – többek között esterházynak és j arossnak imrédy
miniszterelnökkel folytatottmegbeszélésealapján–azavéleményalakultki,hogya
tárgyalásokat a szudétanémetek szándékai ellenére is komolyan kell venniük,mert
Budapest nem látja reálisnak a határmódosítást, s így a szlovákiai magyaroknak
továbbra is az érvényes államhatárok nyújtotta keretekben kell tervezniük.35 A kor-
mányzattal folytatott tárgyalások mellett azonban továbbra is hangsúlyt kívántak
helyezniazautonomistabázisraépülőegyüttműködésre,amelyastatútumtárgyalások
soránmégszorosabbávált,ígyjúlius7-énazSdP,aHlinka-féleSzlováknéppárt(HSĽS)
ésazemPképviselőiabbanismegegyeztek,hogyakormányzattalfolytatotttárgyalá-
saikonegyikpártsemtesza többekszámáraelfogadhatatlan lépéseket,shogyköl-
csönösentájékoztatnifogjákegymástatárgyalásokról.

Hamásranem,aminiszterelnökiaudienciaarramégisjóvolt,hogyazemPgépe-
zetét némilegmozgásba hozza.mint az korláth és Szüllő jelentéséből is kiderült, a
magyarpártvezéreknemnagyontudtakvilágosválasztadniHodžánakarraakérdésé-
re,hogyazautonómiátagyakorlatbanmikéntképzelikel.ezttalánmagukisérezve,
mára június30-iklubülésenegyháromtagúbizottságot (j aross,Salkovszky j enőés
SzilágyiGyula)bíztakmeganemzetiségiautonómiaalapelveinekkidolgozásával,ami
az első fontos lépés volt afelé, hogy a párt Szlovákia autonómiájának követelésétől
eljussonamagyarnemzetiségiautonómiaköveteléséig.

másrésztaszlovákiaimagyarügykörülidiplomáciaiaktivitásisfelerősödött,hiszen
egyrészt Budapesten, másrészt az esterházyn keresztül a szlovákiai magyar üggyel
szimpatizáló lengyel kormányzati körökben is felvetődött annak az ötlete, hogy egy
emP-delegációlátogassonell ondonba,hogyottHenlein–amúgyrendkívülsikeres–
útjaitlemásolvamegpróbáljafelkelteniazangolpolitikafigyelmétaszlovákiaimagyar
ügyiránt.36 Sőtvarsószerintnemcsupánesterházynakésj arossnakkellettvolnautaz-
nia,hanemalengyelkapcsolataitsohasemtitkolókarolSidorHlinka-pártiszlovákpoli-
tikusnak is, így jelezve, hogy nemamagyarok és a szlovákok között van probléma,
hanem Prága politikájában. ebből az ötletből azonban végül semmi sem lett.
Feltehetőleg elsősorban a brit politika elutasító magatartása miatt. nem mellékes
azonbanazaténysem,hogyavarsóimagyarkövetszerintalondoniútterve„bizonyos
személyiérzékenység”miatthiúsultmeg,amelymegjegyzésmindenbizonnyalSzüllő
Gézaféltékenységéreutalhatott,akimindigisigyekezettmagánakvindikálniamagyar
pártkülkapcsolatainakirányítását.

j úlius20-ánHodžakormányfőastatútumtárgyalásoksoránmásodízbenismagá-
hoz kérette az egyesültmagyar Párt vezetőit. A találkozó azonban, amelyenmagyar
részrőlugyanazanégypolitikusvettrészt,mintajúniusimegbeszélésen,aztazérzést
erősítette, hogy Prága továbbra sem veszi komolyan a magyarkérdés megoldását.
milanHodžaugyanismiközbenazzalazokkalhívtamagáhozamagyarpolitikusokat,
hogyátadjanekikastatútumtervezetét,atalálkozónmárarravalóhivatkozással,hogy
azt közben szétosztotta és neki nemmaradt egyetlen példánya sem, továbbra sem
tudott semmiféle írásos anyagot átnyújtani az emP képviselőinek.37 ehelyett szóban
ismertetteaközigazgatásátalakításáravonatkozóelképzeléseit,majdmeghallgattaa
magyarpolitikusokpanaszait.
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mivelatárgyalásonaminiszterelnökígéretettettarra,hogyastatútumtervezetét
hamarosanírásbanisátnyújtja,azemPkétnappalkésőbbiklubülésénarrólszületett
döntés,hogyanemzetiségistatútumszövegénekelemzésévelj aross,Turchányiimre
és Salkovszky j enő, a nyelvtörvényjavaslat vizsgálatával esterházy, Pajor miklós és
virághBéla,aközigazgatásijavaslatokértékelésévelpedigSzilassyBéla,Holotaj ános
és Giller j ános lesznek megbízva.38 A kormányfő által ígért szövegtervezeteket az
egyesültPártvégüljúlius26-ánkaptakézhez,igaz,aközigazgatásitörvényjavaslatszö-
vegenélkül.Astatútumtervezetreésazújnyelvtörvénytervezetéremeglehetősengyor-
sanválaszoltapárt,amelyválasztaugusztus3-ánjuttattákvisszaakormányfőnek.

AzemPválaszaanemzetiségijogokújrafogalmazásátsazújnyelvtörvénytígérőter-
vezetekreapapírformátbeteljesítveelutasítóvolt,hiszenegypozitívválaszmegbon-
tottavolnaaztaformálódóellenzékitábort,amelyazautonomizmusjelszavakörüla
német,magyar, szlovákés lengyelpártokbólkialakulni látszott.Szinténa tervezetek
elutasításamellettszóltazatényis,hogyebbenazidőszakbananemzetállamnem-
zetiségiállammáalakításánakeszközeimégmeglehetősenképlékenyekvoltak,saz
emPisjoggalszámíthatottarra,hogyahatározottabbellenzékifellépéstovábbi,akor-
mányrészérőltörténőengedményekeléréséteredményezheti.

A statútumtervezet elutasítását a válasz bevezetőjében az emP azzal indokolta,
hogymiközbenapárt1938-bankétízben(anemzetgyűlésbenfelolvasott12pontosés
aminiszterelnöknekátnyújtott81pontosmemorandumban)jelezteamagyarságalap-
vetősérelmeit,sazt,hogyezekmegoldásátcsakazérvényesalkotmányoskerteteket
meghaladó önkormányzat bevezetésével tudja elképzelni, a statútumtervezet ebből
semmitsemtartalmaz.39 AzemPszerintugyanisastatútumleginkábbcsakolyanálta-
lánosalapelveketfoglalmagába,amelyek–avégrehajtásgaranciájanélkül–eddigis
kodifikálvavoltak.eztpedigazokazelemeksemtudjákellensúlyozni,amelyekújakés
üdvözlendők: mint az elnemzetlenítés büntetendősége vagy az arányos részesedés
elvének alkalmazása. ezért az emP véleménye szerint nemnemzetiségi statútumra
vanszükség,hanemelsőlépéskéntacsehszlovákiábanélővalamennyinemzetteljes
egyenjogúságát kimondó törvényre, amelyetanemzeti önkormányzat ésa sérelmek
teljeskörűjóvátételekell,hogykövessenek.ezektehátolyanigényekvoltak,amelyek
túlmutattakazaktuáliscsehszlovákajánlatokon.

Astatútumtervezethezhasonlóankeménybírálattal illetteapártanyelvtörvényja-
vaslatot is.40 elégtelennek minősítette a nyelvhasználati határ 20%-ról 15%-ra való
leszállítását,hiszenígytovábbraismintegy200ezermagyarmaradnanyelvijogoknél-
kül,másrésztaközigazgatásihatárokmegváltoztatásával–mintarrakorábbanmár
voltpélda–eztismétkijátszhatnáakormányzat.Bíráltaaválaszatörvénytervezettúl-
ságosan is általános voltát, és azt, hogy a részleteket a később kibocsátandó kor-
mányrendeletekrendeznék.eztamegoldástakorábbitapasztalatokrahivatkozvaaz
emPelutasította.Harmadjára pedig azt kifogásolta a válasz, hogy törvénytervezet a
nemzetiséginyelvhasználatnaktöbbesetbeniscsakalehetőségétirányozzaelő,ami
azemPszámárakevés.

Aválaszlevél további részébenazemP18pontbarendezve fejtetteki,hogymely
alapelvekettartjakívánatosnakegyújnyelvtörvénybeátültetni.ezekközülalegfonto-
sabbakakövetkezőkvoltak:

1. Az állam hivatalos nyelve az államban élő valamennyi nemzet (cseh, szlovák,
német,magyar,orosz,lengyel)nyelvelegyen.2.Aköztársaságvalamennyibíróságaés
hatóságavalamennyifentebbfelsoroltnyelvűbeadványtköteleslegyenelfogadni,azta
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beadványnyelvéntárgyalni,aválasztazonanyelvenkiadni.Abíróságokéshatóságok
aközségekkelazonanyelvenlegyenekkötelesekérintkezni,amelynyelvazadottköz-
ségbentöbbséggelbír.3.Azanyakönyveket,kataszterikönyveket,cégbejegyzéseketaz
adottközségnyelvénkellvezetni.4.Azönkormányzatokbanmindenképviselőtárgya-
lási nyelvként használhassa saját anyanyelvét. A községek hivatalos elnevezése, az
utcák,terekneveazadottközségönkormányzatánakvalamennyitárgyalásinyelvénés
azokhelyesírásaszerint legyenekfeltüntetendők.5.Az iskolákéskulturális intézmé-
nyeksajátnyelvükönérintkezzenekahatóságokkal.6.Ajogiszemélyekésegyesületek
magukállapíthassákmegügykezelésinyelvüket.41

Összességébentehátelmondható,hogyazegyesültmagyarPártakormányfőáltal
júliusvégénelőterjesztettstatútumtervezetetésnyelvtörvénytervezetet,nohaapriori
nemutasítottael,sőttöbbelemüketelőrelépéskéntértelmezte,aszlovákiaimagyarok
szempontjábólmégiselégtelennektalálta.Azelutasításhátterébenazonbanottrejtő-
zöttazis,hogyjoggalreménykedhetettabban,hogyazangolközvetítő,r uncimanlord
megérkezéseúj impulzusokatviheta tárgyalásokba,s továbbiengedményekrekény-
szerítiacsehszlovákkormányzatot.

küzdelem az egyenlő bánásmód elvéért – a r unciman-misszió napjai
(1938.augusztus–szeptember)

Prágamindigisszerettevolnaanemzetiségiproblémákatbelügykéntkezelni,anem-
zetköziközvéleménytkizárva.ezakoncepcióazonban1938koranyaráravéglegesen
kudarcbafulladt.ebbennemkisszerepevoltanémetdiplomáciatudatoslépéseinek,
amelyeknek köszönhetően a szudétanémet-kérdés fokozatosan az európai közvéle-
ményfigyelménekcentrumábakerült.Aszudétanémet-kérdésnemzetköziproblémává
terebélyesedésétleginkábbsirWalterr uncimanangolpolitikusnakamissziójajelezte.

r uncimanvalójábannem függetlenmegfigyelő volt,hanemazangolpolitika, sőt
személyesen chamberlain küldötte, akinek a feladata az angol érdekek képviselete
volt.AForeignofficeáltalnekiadottinstrukciókszerintr uncimannekavégsőesetben
akáregynagyhatalmikonferenciavagynépszavazásútjánis,delekellettvolnazárnia
aszudétanémet-kérdést,42 ígyazangollordmindenerejévelazonvolt,hogyaképléke-
nyebb csehszlovákelképzeléseket ameglehetősenmerevenkijelölt német követelé-
sekhezközelítse.

r unciman jelenléténekazelsőeredményeazún.harmadiktervmegszületésevolt,
amelynekalapjátalordmunkatársának,Ashton-GwatkinnakkundtésSebekowskyszu-
détanémetképviselőkkel folytatottmegbeszélése jelentette.ennekalapján terjesztette
előakormányfőtegyreinkábbmellékvágányraszorítóBenešelnök43 augusztusvégénaz
általaharmadiknaknevezetttervet,amelyaközszolgálatiarányosságésanyelvi jogok
kiszélesítésemellettháromnémettöbbségűmegyelétrehozásáthelyeztekilátásba,ame-
lyek önálló költségvetéssel és helyi (tehát német) rendfenntartó erőkkel rendelkeztek
volna.44 AzSdPtárgyalóiatervetszinteazonnalelvetették,hivatalosanpedigszeptember
2-ántettékmegugyanezt.Azangollordezért,miközbenmársajátrendezésitervéndol-
gozott,továbbiengedményekreösztönözteacsehszlovákvezetést,amelyanemzetközi
reakciókmiatt is egyre inkább érdekeltté vált a tárgyalásos rendezésben. elsősorban
ennekatudhatóbeazún.negyediktervmegszületése,amelyPrágarészérőlaszudéta-
németkövetelésekelőttiszinteteljesmeghátrálástjelentette.AzismétcsakBenešelnök
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általmegalkotott,akormányáltalszeptember5-énelfogadottésazSdP-nekkétnappal
későbbelőterjesztett tervezet r uncimanszerint isa lehetségescsehszlovákengedmé-
nyekvégsőhatárátsúrolta,hiszenPrágaalegtöbbpontbanelfogadtaakarlsbadiigénye-
ket,ésazállamialkalmazottak,valamintaköltségvetésbőlmegazállamimegrendelé-
sekbőlvalórészesedésarányosságátésparitásosbizottságáltaliellenőrzését;anémet,
arutén,amagyarésalengyelnyelvnekacsehszlovákkalvalóegyenjogúsítását;nemzeti
kataszterbevezetésétígérte.elkutasítottaviszontanemzetiszocialistavilágnézetszabad
gyakorlásánakakövetelést,valamintaterületiautonómiahelyettazetnikaielvekalapján
kialakítottmegyékautonómiájáthelyeztekilátásba.45

AzSdPvezetőiezúttalnemmertékdirektmódonvisszautasítaniaprágaikormány
javaslatát,hiszenazzalsajátaddigihivatalospolitikájukathazudtoltákvolnameg,ezért
időtakartaknyerniHitlerszeptember12-retervezettnürnbergibeszédéig.Atárgyalá-
sokmegszakításáraaszeptember7-imoravskáostrava-iincidensadottokot,46 amelyet
követőenaszudétanémetküldöttségszeptember13-igfelfüggesztetteatárgyalásokat.

Hitlernürnbergibeszéde,amellett,hogybolsevizmussalvádoltacsehszlovákiát,a
szudétanémeteknekpedigönrendelkezésijogotköveteltaz„elnyomás”helyett,aszo-
kásosmegtévesztőmanővervolt,hiszenBerlinutasításáramégaznapfegyveresinci-
densekegészsorakezdődöttelcsehszlovákianémetekáltal lakottvidékein.AzSdP
fegyverescsoportjaicsendőrőrsöket,hivatalokat,ottélőcsehekettámadtakmeg,cseh
és zsidó tulajdonú boltokat fosztottak ki. A csehszlovák kormány ezúttal határozott
lépésekkelválaszolt,13járásbanstatáriumotrendeltel,skeményenfellépettminden
rendbontássalszemben.eztlátvaHenleinszeptember15-énelőszörHitlerhezintézett
felhívást,sanémettöbbségűcsehországiterületekmegszállásátkövetelte,majdpedig
a közvéleményhez fordulva rádiónyilatkozatban jelentette be, hogy a szudétanémet
lakosság már nem elégszik meg semmiféle, csehszlovákián belüli megoldással:
„Ebben az órában lépek elétek és kijelentem: mint szabad németek akarunk élni, újra
békét és munkát akarunk hazánkban. Haza akarunk kerülni a birodalomba. Isten áldá-
sa legyen rajtunk és a mi igazságos harcunkon.”47 AzSdPvezetéseezutánátlépteaz
államhatártésnémetországbatávozott,acsehszlovákkormánypedigezzelpárhuza-
mosanbetiltottaapártműködését.

Az események alakulása véglegesen elásta a kisebbségi kérdés csehszlovákián
belülitárgyalásosmegoldásánakésanemzetiségistatútummegalkotásánakesélyét.
eztfelismerver uncimanszeptember16-ánelhagytaPrágát.missziójátabritminisz-
terelnöknekírtjelentésezártale.véleményebárnemperdöntő,mégisfontosadalék
az egész szudétanémet krízis értékeléséhez. A tárgyalások kudarcáért elsősorbana
Szudétanémet Párt vezetőit hibáztatta: „A tárgyalások végleges megszakadásáért a
felelősség véleményem szerint elsősorban Henlein urat, Frank urat és csehszlovákiai
és külföldi híveiket terheli…”Aztisláttaazonban,hogyakialakulthelyzetértacsehszlo-
vákkormányzatotisfelelősségterheli:„Az a meggyőződésem alakult ki, hogy noha az
elmúlt húsz évben a csehszlovák kormány nem volt a Szudéta-vidéken elnyomó és biz-
tosan nem »terrorisztikus«, magatartását mégis az érzéketlenség, a megértés hiánya,
a kicsinyes intolerancia és a diszkrimináció jellemezte…” éppen ezért végsőmegol-
dáskéntazt javasolta,hogy„azok a járások, ahol a szudétanémetek élnek, azonnali
hatállyal önrendelkezési jogot kapjanak. S ha szükséges lesz valamilyen terület átadá-
sára, azt hiszem, ezt azonnal és minden késlekedés nélkül végre kell hajtani”.48

r uncimancsehszlovákiábaérkezése–amelynekazemPvezetői talána valósá-
gosnálisnagyobbjelentőségettulajdonítottak–meglehetősenfelkavartaaszlovensz-
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kói magyar politika állóvizét. A Prágai Magyar Hírlap a lordot angol–magyar nyelvű
vezércikkelüdvözölte,j arosspedignyíltlevélbenfordultazangolközvetítőhöz,amely-
benaztfejtetteki,hogyaszlovákiaimagyarságszámáracsupánazönrendelkezésijog
érvényesüléseadhatjamegabecsületeséletlehetőségét.49 Természetesenapártfel-
éledőreményeinemcsupán,illetvenemfeltétlenülcsakr uncimanszemélyénekszól-
tak,hanemannak,hogyazangolpolitikavégretudomásulvesziaszlovákiaimagyar
közösség igényeit is, és támogatni fogja az egyenlő elbánás elvét. ez, vagyis annak
elérése,hogyastatútumtárgyalásoksoránamagyarügyugyanolyanérvénnyeljelenjen
meg,mintanémet,smindPrága,mindpediganyugatihatalmakmondjákkiazt,hogy
amagyarokugyanaztfogjákkapni,mintanémetek,ar unciman-misszióvalkapcsola-
tosmagyarreményeklegfontosabbmomentumátjelentették.ennekérdekébenköltö-
zöttbeesterházyar uncimannekisátmenetiszállásáulszolgálóprágaiAlcronSzállóba
– amelyet amagyar követ jelentéseméregdrágánakminősített –, hogy ott „mint a
magyar kisebbségi problémának egy testet öltött szemrehányó sóhaja, nap-nap után
szem előtt”legyenazangolküldöttségnek.50

Ar unciman-misszióazonbanismétfelszínrehoztaazemPvezetésénbelüliszemé-
lyesésolykornevetségesenkicsinyesellentéteket,hiszenSzüllő,akihatározotthangon
formáltigénytarra,hogyapártvezérekéntazövélegyenarendelkezésijog,minden-
áronelakartatávolítaniesterházytPrágából.Aprágaimagyarkövetszerintúgygon-
dolta,„hogy az angol mentalitást csak ő ismervén (aminek az ellenkezőjét okmányilag
tudnám bizonyítani), a Runciman misszióval való érintkezés joga kizárólag őt illeti”.51
ezértszentantalibirtokáraismegakartahívniazangollordot(akiegyébkéntszívesen
fogadta el a csehországi arisztokrácia hasonló invitálását), arra az esetre pedig, ha
esterházymégisPrágábanmarad,imrédyminiszterelnökhözkívántazügybenfordulni.
Aprágaimagyarkövet–akiszemmelláthatóanesterházypártjánálltebbenakonflik-
tusban–jelentésébenszarkasztikusanjegyeztemeg,hogy„Szüllő Géza az angolokkal
való érintkezésre egyáltalán nem alkalmas, mert ő az angol nyelvnek egy csallóközi vál-
faját beszéli, amit senki a világon nem ért”.

eközbenHodžaminiszterelnökaugusztus2-án ismét fogadtaamagyaraktivisták
küldöttségét,akikátnyújtottáknekianemzetiségikérdésmegoldásárairányulójavas-
lataikatésaközségiválasztásokonelérteredményeikrőlkészültbeszámolót.52 Sbára
tárgyalásokhangvételérőlsemmiféleinformációnknincs,márönmagábanazisbeszé-
des, hogy tartalmukrólmég az aktivista sajtó sem tudósított, s hiányoztak az olyan
korábbrólmegszokottkommentárokis,miszerintakormányzatazaktivistákkalkarölt-
vekívánjarendezniamagyarügyet.

mindezekarramutatnak,hogyHodžamármagaisbelátta,hogyamagyaraktiviz-
mus túl kis potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy reá építse terveit. Ám arra, hogy
továbbrasemmondottleaszlovákiaimagyarközösségmegosztásánakszándékáról,s
ebbenbizonyosszerepetmégmindigszántazaktivizmusnak,amásnap,augusztus3-
án néhány általa kiválasztott ésmeghívott csehszlovákiaimagyar közéleti személyi-
séggelvalótalálkozójavoltabizonyíték.

Azatény,hogyHodžaminiszterelnökezekbenarendkívülfeszültésbizonyárazsú-
foltnapokbanasajátkezdeményezésére10magyarkulturálisésegyháziszemélyiséget
magáhozinvitált,ésastatútumrészleteitvelükmegtárgyalta,önmagábanisérdekesfej-
lemény, s egyaránt tanúskodhat a miniszterelnök nagyvonalúságáról, ám megosztó
szándékairólis.magunkezutóbbittartjukvalószínűnek,annálisinkább,mivelfelhatal-
mazás nélküli személyekről volt szó, akik önmagukon kívül senkit sem képviseltek,
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viszontnevükésszemélyüklegitimálóerővelbírhatottvolna.Ameghívottaknévsorátfel-
tehetőlega„látensmagyaraktivizmus”vezéralakja,l elleyj enőállítottaössze,mégpe-
dig úgy, hogy sajátmagát is beleértve 5 aktivista (l elley, Tyukoss evangelista j ános,
nagyj enő,Ballaj ózsefkárpátaljaiszociáldemokrataszenátoréskatonamóriczcsalló-
köziföldbirtokos)és5ellenzékikéntszámontartottszemély(Gömöryj ános,akazinczy
Társaságelnöke,PfeiffermiklósésPrivitzkyGyulakanonokok, izsák imre református
esperes,nagyidaiernőügyvéd)kapottmeghívót.53 Atalálkozónaminiszterelnökismer-
tetteajelenlevőkkelanemzetiségikérdésmegoldásárairányulószándékait,majdarra
kérteőket,hogyazírásbanismegkapottszövegetkéthétenbelülvéleményezzék.Hodža
azonban ismét ugyanazt játszotta el, mint korábban az emP vezetőinek látogatása
során,írásosanyagotnemtudottvagyakartameghívottaknakadni,csupánarratettígé-
retet,hogypárnapmúlvamegküldinekik.erreazonbannemkerültsor.

valójábannemismagaatalálkozóaz,amiazutókorszámáraérdekeslehet,hanem
azutóélete,ezenbelülisazemPreakciója.Apártlapjaiugyaniskeményenrátámad-
takarésztvevőkre,válogatásnélkülazaktivizmusszekértolóinakminősítveőket,sőta
pártonbelül felvetődötta felvidékimagyarkultúraegyikmeghatározószereplőjének,
Gömöryj ánosnakakizárásaisazemP-ből.54

Gömöry,Pfeifferésizsákszámáraezekatámadásokannáliskellemetlenebbekvol-
tak,mivelőkmárazaugusztus3-italálkozóestéjéntalálkoztakPajormiklósszenátor-
ral,majdesterházyj ánossalis,akiknekbeszámoltakatalálkozóntörténtekről,sarról
is,hogymiért fogadtákelazarravalómeghívást.55 esterházynéhánynappalkésőbb
levélbenfordultGömöryhez,Pfeifferhez,Privitzkyhezésizsákhoz,amelybenarrakérte
őket, hogy ne tegyenek elegetHodža kérésének, s ne véleményezzék a statútumot,
hanemjelezzék,hogymindenbenazonosítjákmagukatazemPálláspontjával.56

A megszólítottak azonban csak részben fogadták meg esterházy kérését.
elutasítottákugyanazt,amitl elleyékszerettekvolna,hogyatalálkozórésztvevőiközös
választfogalmazzanakmeg,57 ámakülönválaszadásjogátfenntartvamégisvéleményt
mondtakatervezetről.AválaszokközülPfeifferésizsák,valamintBallaszenátorvála-
szaaPrágainemzetil evéltárfondjaibanfellelhető,Gömörypedigkönyvébenközöltea
magáét.

A miniszterelnökhöz eljuttatott válaszok közül Balla szenátoré kizárólag a statú-
tumnakakárpátaljáravalóalkalmazásával,izsáképedigareformátusegyházügyeivel
foglalkozik.ÁltalánosabbérvényűvéleménytcsupánPfeiffermiklósadott,akimagyar
nyelvűlevelénekbevezetőrészébenleszögezte,hogyőugyannemtagjaazemP-nek,
deszimpatizánsa,spolitikaikérdésekbenazegyesültmagyarPártottartjaegyedülille-
tékesneknyilatkozni.majdajavaslatokrarátérvePfeifferanemzetimegbékélésalap-
feltételekéntazállamihivataloknakamagyar lakossággal szembeni–eddigkoránt-
semszívélyeséselőzékeny–magatartásánakamegváltozásátneveztemeg,amellyel
párhuzamosanarraisfelszólítottaaminiszterelnököt,hogyállítsaleatöbbségisajtó
magyarelleneskirohanásaitsaSzlovák l igamagyarellenestevékenységét.mint írta,
csupánmindezeketkövetőenlehetségesamegegyezés,amelynekalapjátamagyarság
közigazgatási,kulturálisésgazdaságiönigazgatása,amagyaroknakaközigazgatásban
ésközmunkákbanvalóarányosrészesedése,azállampolgárságikérdésmegoldásaés
aföldreformrevíziójakell,hogyképezze.58

mint már jeleztük, az emP-n belül rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítottak
r uncimanszerepének,sezértmárapártelnökségénekaugusztus2-iüléséndöntés
született, hogy a magyar párt követeléseit egy angol nyelvű memorandumban kell
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összefoglalni.A magyar kisebbség helyzete Csehszlovákiában című33oldalasanyag
egy általános bevezetőből, majd a részproblémák 15 fejezetben való tárgyalásából
állt.59 A bevezető részben először a versailles-i békerendszer kritikáját fogalmazták
meg,majdatörténelmimagyarországegységestradícióivalszembeállítva,acsehszlo-
vákegységfikciójáraépülőállamnakminősítettékcsehszlovákiát.Amagyarkisebbség
követeléseitabékeszerződéssel,azabbanishangsúlyozottönrendelkezésijoggalössz-
hangbanlevőneknevezték.eztkövetőenaztazangolközvéleménybenelterjedtvéle-
ménytigyekeztekcáfolni,amelyszerintazértnincsmegamagyarságegyenjogúsága,
mertamagyarokeleveállamellenesek.Azállammalszembenilojalitásbizonyítékaként
aztneveztékmeg,hogyhivataloskörökben isnemegyszerelismerték,amagyaroka
legjobbkatonáiaköztársaságnakésvér-spénzbeliadójukatmindenkorlelkiismerete-
senteljesítik.

Amemorandumakövetkezőkben(azemP20évenátfolytatottsérelmipolitikájá-
hozhűen)nemahelyzetmegoldásánakfelvázolásárahelyezteahangsúlyt,hanema
magyarság 15 csoportba szerkesztett sérelmeit sorolta fel, miközben a legnagyobb
hangsúlytazoktatásisérelmek,acsehszlováknépszámlálásokgyakorlata,atelepítés-
politika,azelnemzetlenítéseszközei,valamintaz1936-osállamvédelmitörvénybírá-
latakapták.

AzemPésr uncimanközöttazelsőközvetlenkapcsolatfelvételreaugusztus10-én
került sor, amikor is az angolmegbízott az Alcron Szállóban fogadta esterházyt, aki
ismertette előtte a magyarkérdés alapvetéseit. A memorandumot, feltehetően elké-
szültének késedelmemiatt, ekkor esterházymégnem tudta átnyújtani, ámeztmár
másnappótolta. r uncimanmégaznapáttanulmányoztaaszöveget,majdaugusztus
12-énújbólfogadtaesterházyt,akitekkormárSzüllőésj arossiselkísért.60 Atalálko-
zórólkevés információval rendelkezünk,néhánykésőbbelejtettmegjegyzésbőlazon-
banarrakövetkeztetünk,hogyazemPvezetőielégedettekvoltakamegbeszéléssel,
aholr uncimanaztameggyőződésétfejtetteki,hogy látesélytanemzetiségikérdés
csehszlovákiánbelülikezelésére,miközbenamagyaroknakugyanazonjogokatkellbiz-
tosítani,mintaszudétanémeteknek.

AstatútumtárgyalásokmiattezekbenahetekbenazemPszűkebbvezetőségerend-
kívülsűrűntalálkozottéstanácskozott,aszélesebbpártapparátusésapárttagsága
azonban csak alkalmi információkkal rendelkezett a fejleményekről. éppen ezért az
emPalévaiszabadtérijátékokatkívántafelhasználniarra,hogyottszélesebbkörben
is ismertesseapártnakazaktuálishelyzettelkapcsolatosálláspontját.AJános vitéz
bemutatójánakelsőnapján,augusztus13-ánmegtartottpártértekezletenameghívott
180funkcionáriusból164jelentmeg,akikelőttj arossAndorpártelnökismertetteaz
elmúlthetekfejleményeit.61 keményhangúbeszédébenahúszévalattfelhalmozódó
sérelmekjóvátételétkövetelte,ésteljesegyenlőségetaköztársaságbanélőmagyarok
számára.AHodžaminiszterelnökkelvalómegegyezéstlehetségesnektartotta,ámazt
semzártaki,hogyamegbékélésellendolgozókoalíciósképviselőkvégülmegbuktat-
jákaminiszterelnököt,amelyhelyzetelőbbvagyutóbbkatonaidiktatúráhozésvégül
háborúhoz vezethet. j aross beszélt arról is, hogy a szlovenszkói magyarok helyzete
különösenazértnehéz,mivelPrágamellettanémetexpanzívpolitikaisfenyegetiőket,
sbárazemPiskénytelenvoltátvenniazSdPnéhánymódszerét,amagyarságközött
erősanemzetiszocializmussalszembeniantipátia.

nohaazemPmegnyilatkozásaiamegegyezésszándékáttükrözték,bizonyosjelek
arramutatnak,hogyazemPaugusztusközepénegyreinkábbakivárásmelletttettele
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voksát, nem törekedett azonnali egyezségre Prágával (mint ahogyan Prága sem az
emP-vel),hanemanemzetközipolitikafejleményeitőltettefüggővélépéseit.különösen
a magyarország és a kisantant államok között Bledben folyó tárgyalások s Horthy
miklóskormányzóközelgőnémetországiútjavoltaz,amitőlfontosútmutatástreméltek
azegyesültmagyarPártvezetői.

ugyanakkoregyjólláthatóváltozásisfelfedezhetőazemPcélkitűzéseiben,hiszen
augusztus végére a párt elállt Szlovákia autonómiájának követelésétől, ehelyett a
magyar etnikai területek autonómiájának célja került előtérbe. noha ezt a váltást a
fennmaradtforrásokszerintelsősorbanr uncimanazonkéréseváltottaki,hogy„tisz-
tánmagyar”követeléseket fogalmazzanakmeg,62 valójábanolyandöntésrőlvoltszó,
amelyneklogikusokaivoltak:egyrésztazSdPköveteléseihezigazodtakvele,másrészt
aszlovákautonómiatámogatásakorábbaniscsaktaktikaielemvolt,sapártvezetés
többségeféltattól,hogyazaszlovákiaimagyarokhelyzeténekromlásátidéznéelő.

Amegváltozotthangsúlyokatigazoljaazaválaszis,amelyetazemPaközigazgatá-
si reformnak arra a tervezetére adott, amelynek átadására aminiszterelnökmég a
magyarpártvezérekjúlius20-ilátogatásakortettígéretet,deamelycsupánaugusztus
derekánjutottelacímzetthez.Azaugusztus24-énapártképviselőinekértekezletén
elfogadott,majdmásnapelküldöttválaszmárelevejelezte,hogyazeseményektúlha-
ladtakatervezeten,sígyaválasznakisinkábbcsaklevéltáriértékevan.63 Báraválasz-
banazemPrészletesentaglaljaakormánytervezetgyengéit,azelutasításmégsema
részleteknek,hanemmagánakatervezetegészénekszólt,hiszenazemPatartományi
ésjárásiönkormányzatokjogköreinekbővítésehelyettacsehszlovákiábanélőnemze-
tekteljesönkormányzatábanláttaaközigazgatásiproblémájánakmegoldását.vagyis
ekkormár területi önkormányzatot, értsd: autonómiát követeltek a Szlovákiában és
kárpátaljánélőmagyarságnak.

Azokastatútumtárgyalásoksorán felmerülőközigazgatásireform-javaslatok,ame-
lyekcsehszlovákiátetnikaialapokonkialakítottmegyékreosztottákvolnafel,sígyegy
magyar többségűmegyével (kantonnal) is számoltak volna, valamint azok amagyar
elképzelések,amelyekSzlovákiaautonómiájahelyettadél-szlovákiaimagyarterületek
önkormányzatávalszámoltak,szikrázóvátettékazegyébkéntisinkábbcsakdeklarált,
dekevésvalóditartalommalbíróemP–HSĽSegyüttműködést.AHSĽSszámáraugyan-
is–bármilyenintenzitásúvoltisazéppaktuálisviszonyaazemP-hez–mindigalapve-
tőevidenciánakszámítottSzlovákiaterületiegységénekoszthatatlanságaésSzlovákia
teljesterületénekautonómiája.ezttükrözteapártnakaválasztásikampányfinisében,
1938. június5-énelfogadottautonómiaprogramja,amelysajátországgyűléstéskor-
mányzatotköveteltSzlovákiaszámára.ugyanígySzlovákiaegészénekautonómiájátfel-
tételezteazamemorandumis,amelyetavezérét,AndrejHlinkátazokbananapokban
elveszítő64 néppártr uncimannekátadott.ebbenaHSĽSimperialistafikciónaknevezte
a csehszlovák nemzet elméletét, s a szlovákokat a németekhez és a magyarokhoz
hasonlóannemzetikisebbségkénthatároztameg.

ezértisváltottkimeglehetősennegatívvisszhangotszlovákkörökbenamagyarauto-
nómiatervesazokakormányzatielképzelések,amelyekazún.harmadik,majdnegye-
diktervbenfogalmazódtakmeg,samelyekcsehszlovákiátnemzetiségialapokonmeg-
alkotott megyékre (kantonokra) osztották volna fel. ezek megvalósulása ugyanis
csehországban3német,Szlovákiábanpedig1magyartöbbségű(érsekújváriszékhelyű)
„kantont” eredményezett volna, ami természetesen szöges ellentétben állt a szlovák
autonomistákegységesSzlovákiárólszövögetett terveivel.nemvéletlen tehát,hogya
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HSĽSnapilapja,aSlovák szeptember1-jeiszámábanélesellenvéleménytfogalmazott
megakantonokkalszemben,miközbenállástfoglaltSzlovákiaintegritásamellett.65

AzemPezekbenahetekbenareményésakétségbeesésszélsőségeiközötthány-
kolódott, hiszen Prágának a szudétanémetek felé tett egyre nagyobb engedményei
növelték optimizmusát, ám a másik részről folyamatosan éreztették vele, hogy a
magyarügyegyelőrenincsterítéken,sazengedményekcsakanémeteknekszólnak.S
nemcsupánaprágaivezetéstőlkaptakilyenimpulzusokat,hanemAngliarészérőlis.
ígyamikorazemPegyikvezetőjeaugusztusvégénazzalakérésselfordultar unciman
delegációjáhoztartozór obertStopfordhoz,hogyazhivatalosaninformáljaőtatárgya-
lások állásáról, az angol diplomata azzal utasította vissza, hogy: „ma hivatalosan a
missziónk egyedül a cseh–német probléma megoldása. Másra nem lettünk felkérve és
így nem is vállalkozhatunk egyéb kérdésekben álláspontot foglalni.”66

miutánaugusztusutolsónapjaibanazún.harmadikterv iselkészült,saztPrága
mindazSdP,mindr uncimaneléterjesztette,Hodžaismétmagáhozkérettej arosstés
esterházyt. A barátságos hangvételű beszélgetés tartalmilag azonban kevés újat
hozott,hiszenacsehszlovákminiszterelnök ismétnemtudottsemmikonkrétumota
magyartárgyalópartnereieléterjeszteni,scsupánnagyvonalakbanismertetteazetni-
kai elvek alapján kialakított „megyerendszerre” alapozott rendezés szempontjait. A
részletestervezetátadásahelyettcsupánannyittudottígérni,hogymiutánanémetek-
tőlválasztkapnak,sazokkalegyezségetkötöttek,csakutánakívánatervrőlamagyar
politikusokkalérdembentárgyalni.67

APrágaáltalaszudétanémeteknekfelkínáltkoncessziókazonban– legalábbisa
rendelkezésünkreállóforrásokeztjelzik–ígyiselnyertékazemPvezetőinektetszését,
sazokatmegfelelőalapnaktekintettékegyvéglegesmegegyezéshez.68 ugyanakkorazt
isfeltételezték,hogyazesetlegestárgyalásokmégmeglehetősensokáigelhúzódhat-
nak,sígyvégkifejletüktovábbraisbizonytalan.

ebbenahelyzetbenazemP-nekteháttovábbrasemjutottmásszerep,mintbevárnia
cseh–németegyeztetésekeredményét,miközbenahelyzetetleginkábbazSdPkülönbö-
zőszintűvezetőitőlkapottinformációkalapjánkíséreltékmegértelmezni.ezaszituáció
azonbanbizonyosszempontbólmegisfeleltnekik,hiszenígyanélkültudtákhangsúlyoz-
nimegegyezésiszándékukat,hogyarraPrágabármiféleesélytisadottvolna.

Astatútumkörülifeszültségkiéleződésévelpárhuzamosanamagyaraktivistáksze-
repeegyreinkábbelhalványult.Annyitazonbanmégsikerültelérniük,hogyr unciman,
akinekamagyarpolitikusokmemorandumotnyújtottakátanemzetiségikérdésmeg-
oldásáról, szeptember 9-én fogadta a szociáldemokraták két vezetőjét, csizmazia
György pártelnököt ésSchulcz ignác képviselőt. Amemorandumszellemisége legin-
kább a csehszlovák kormányzat héjáinak irányvonalával volt összhangban, hiszen
miközbendeklaráltaanemzetiségekegyenjogúságánakigényét,élesenelutasítottaaz
autonómiát mint megoldást.69 A memorandumban részletesen szétírt követelések
kevés újdonságot tartalmaztak, s a nemzetiségi kérdés olyan rendezését irányozták
elő,amelynemigényeltevolnaaköztársaságaddigirendjénekváltozását.

Összegzés

chamberlainszeptember15-iberchtesgadeniútjátkövetőenazérvényesállamhatárok
revíziójánakakérdésekerültelőtérbe,amelyfolyamatvégeredménybenamüncheni,
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majdpedigazelsőbécsidöntéshezvezetett.Acsehszlovákiánbelülinemzetiségiki-
egyezés kudarca azonban nem feltétlenül jelenti a nemzetiségi statútum tartalmi
kudarcátisegyben,hiszenaszorosabbanvettstatútumésazahhozkapcsolódónyelv-
törvényjavaslatmeg az új közigazgatási rendezés javaslatának június végén jóváha-
gyottverziója,nemkülönbenaBenešelnökennélistovábbmenőún.negyediktervea
nemzetiségi kérdés átfogó, az addigiaknál igazságosabb, a nemzetiségek jogos igé-
nyeinekelébemenőrendezését jelentettevolna.o lyanminőségiváltozást,amelynek
alapjátacsehszlováknemzetiségipolitikánakasajátnemzetállamiterveivelvalóvég-
legesleszámolásadtavolna,samelyaszlovákiaimagyarokszámáraisakisebbségilét
új,teljesebbmegéléseelőttnyitottvolnautat.Ámmintakétháborúközöttinemzeti-
ségijogkiválóismerője,r enéPetrášisfigyelmeztetrá,ezeketatervezeteketmégsem
szabadtúlértékelnünk,hiszenmaximumakormányjavaslatszintjéigjutottakel,apar-
lamentelénem iskerültek.A törvények igazipróbájátazonbannemisaparlamenti
vita,hanemagyakorlatiéletbevalóátültetésükjelentettevolna.márcsakazértis,mert
astatútumelőkészítésesoránakormányhozérkezettésasajtóbanisnapvilágotlátó
reakciókalapjánacseh-szlovákközvéleményegyjelentősrészemeglehetősenelutasí-
tóanfogadtaanemzetállamimechanizmusokfeladását.„Ez az állam a csehek és szlo-
vákok fegyverrel megvívott harcának eredménye, így egyedül ők jogosultak arra, hogy
maguk és különösen a kisebbségek fölött uralkodjanak” – írta egy olvasó a csalló-
közbenmegjelenőszlováknyelvűlapban.70

AzegyesültmagyarPártszámáraastatútumolyanlehetőségkéntjelentkezett,amely
–ahosszútávonérvényesrevízióscélokmegvalósulásáig–megnyugtatómódonren-
dezhettevolnaaszlovákiaimagyarokhelyzetét.ennekjegyébenazemPazutolsópilla-
natokigatárgyalásosmegoldáshívevolt,ámazisnyilvánvalónaklátszott,hogycsupán
olyan egyezségbe lett volna hajlandó belemenni, amely nem erősítené az érvényes
államhatároklegitimitását.ígyamikoramünchenelőttinapokbanPrágarészérőlolyan
ajánlatokjöttek,hogyacsehszlovákkormányzatmindenolyanengedménythajlandólett
volnaaszlovákiaimagyarkisebbségszámárabiztosítani,amelyeketakorábbitárgyalá-
sokonanémeteknekmegígértek,71 ezekajavaslatokmagyarrészrőlmársüketfülekre
találtak.Aszeptemberelején-közepénlejátszódóeseményekugyanisamagyarpártszá-
máraisnyilvánvalóvátették,hogyahatárrevíziólehetőségesokkalkorábbanjöttel,mint
aztbármikorisgondolták.innentőlkezdve,mintaztazemPszeptember17-ihatároza-
taistükrözte,72 acsehszlovákiánbelülimegoldáshelyettazönrendelkezésielv,anép-
szavazásésahatárrevíziójelszavakerülpolitikájukközéppontjába.egydologbanazon-
ban változatlanmaradtmind az egyesültmagyar Párt,mind a szlovákiaimagyarság
magatartása:céljaikeléréséheztovábbrasemkívántakerőszakoseszközöketfelhasz-
nálni,hanemmegmaradtakaparlamentáriseszközöktalaján.
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ATTil A Simon
THe nATionAl STATuTe oF 1938And THe HunGAr iAn minor iTy

Following chamberlain’s visit toBerchtesgadenon the15thof September, the
questionofrevisionofstateborderswasbroughttotheforefront,resultinginthe
munich Pact and later in the v ienna convention. The failure of ethnic
reconciliationinczechoslovakia,however,doesnotnecessarilyimplythefailure
ofthecontentoftheethnicdirective,asthemorestrictlyinterpretedstatuteand
therelatedlanguagelaw,thelastversionoftheadministrativedivisionproposal,
aswellaspresidentBeneš’sevenmoreambitious,so-called“FourthPlan”would
have been far more righteous and in line with the ethnic minorities justified
demands regarding thecomplexhandlingof theethnicquestion. itwouldhave
been a qualitative change, a minority policy based on reckoning with the
czechoslovaknationstateambitionsanditwouldhavepavedthewayforanew,
richerexperiencefor theHungarianethniccommunity inSlovakia.However,we
must not overrate these plans, as they have never been submitted to the
parliament, they only reached the stage of a governmental proposal. The real
challenge for these proposed laws would not have been the debate in the
parliament, but their implementation in real life. during thepreparation of the
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statute, the feedbackwhich has reached the government and has been given
press coverage revealed that a significant portion of the public opinion has
opposedgivingupthemechanismsofthenationstate.
duringtheendoftheperiodbetweenthetwoworldwars,theunitedHungarian
Party(emP)hasregardedtheseplansasanopportunity,whichcouldhavesettled
thesituationofHungariansinSlovakiainareassuringway.inlinewiththis,the
emPwasinfavourofdiscussionsuntilthelastmoments,butitwasalsoobvious
thatitwouldonlyagreewithasolutionwhichwasnottostrengthenthelegitimacy
ofthenationstate’sbordersatthetime.Therefore,afewdaysbeforethemunich
conference, when Prague was sending offers, according to which the
czechoslovak government was ready to make all those concessions for the
Hungarianminoritywhich ithasgrantedbefore to theGermans, theHungarian
partywasnotopentothemanymore.Theeventstakingplace inthebeginning
andmiddleofSeptember1938havemadeitclearthatthepossibilityofborder
revisioniscloserthananyonethoughtbefore.Fromthereon,thepoliticsofthe
emP were focused on autonomous efforts, referendum and border revision,
instead of seeking a solution within the state of czechoslovakia. one thing,
though,remainedthesamewithinthepartyandtheethniccommunityaswell:
theydidnotwishtouseanyviolentforcetopursuetheirgoal,insteadtheystood
bytheparlamentarianinstruments.
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Bevezetés

Akisebbségibeszélőközösségeka többségi társadalmakhozképest lényegesentöbb
nyelvi problémával küszködnek, ráadásul a kisebbségi közösségek nyelvi problémái
elemibbmódon,húsbavágóbbanérintikazemberekéletét,mintatöbbségitársadal-
makbanisjelentkezőproblémák.Anyelviproblémákmegfelelőkezeléseezértjelentős
mértékben hozzájárulhat a kisebbségi emberek jó közérzetének kialakulásához, ill.
megerősödéséhez,ezáltalpedigazadottországokstabilitásához,sőtközvetveprospe-
ritásukhozis.éppenezértakisebbségitársadalmakbananyelvtársasbeágyazottsá-
gára odafigyelő nyelvtudománynak rendkívül fontos feladata (lenne) az adott közös-
ségben–vagyinkábbközösségekben–jelentkezőnyelviproblémáktanulmányozása
és„testreszabott”megoldásijavaslatokkidolgozása.

ezameggyőződéskésztetettarra,hogyelkezdjekanyelviproblémákkérdéskörével
mélyebbenfoglalkozni,seddigikutatásieredményeimetközreadjamaFórumTársada-
lomtudományi Szemle hasábjain.2 Amikor belefogtam tervezett cikkemmegírásába,
magam ismeglepődtem,mekkora fába vágtama fejszémet. k iderült, hogy egyetlen
közleménybenmég a legfontosabb tudnivalókat sem tudomelmondani. ezért aztán
háromkülönállócikkmegírásamellettdöntöttem.

Azelsőírásban,amelyfolyóiratunkideielsőszámábanjelentmeg,bemutattamaztaz
elméletikeretet–anyelvmenedzselés-elméletet–,amelyetalegalkalmasabbnaktartok
anyelviproblémáktanulmányozásáraéskezelésére,többféleszempontbólismeghatá-
roztamanyelviproblémafogalmát,svázoltamlegfontosabbtípusait(l anstyák2010b).
mivel az első közleménybenhelyhiánymiatt nem tudtam részletesebbenbemutatni a
nyelviproblémákatnyelvijellegükalapján(pedigépperrőlatípusrólvoltalegtöbbmon-
danivalóm),amásodikírásomat,amelyfolyóiratunkelőzőszámábanjelentmeg,enneka
kérdéskörnekszenteltem(l anstyák2010c).j elenírásombanvégreeljutokanyelviprob-
lémakezeléskülönfélestratégiáinakbemutatásáig(aproblémamegoldása ezeknekcsu-
pán egyike), külön hangsúlyozva a nyelvi problémák ideológiai meghatározottságát.
Fejtegetéseimet,aholcsaklehet,hiteles,dokumentálhatópéldákkalillusztrálom.
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54 l anstyák István

néhányalapfogalom

nyelviprobléma

A nyelvi probléma mibenlétével előző közleményemben foglalkoztam részletesebben
(l anstyák2010b),háromféleszempontbólmeghatározvaanyelviprobléma fogalmát:
(1)mintazáltalábanvettproblémáksajátosesetét;(2)azadottbeszédhelyzetbenérvé-
nyesülőnormákszempontjábólés(3)aproblémákkövetkezményeinekszempontjából.
ittmostcsupánazelsőmegközelítéslényegétfoglalomösszeröviden.ennekértelmé-
ben az eset i  nye lv i  p rob léma olyan körülmény, amely akadályozza a beszélőt
abban,hogyvalamilyennyelvivonatkozásúcéljátelérje,vagyisabban,hogyminélhaté-
konyabbanhasználjonegyvagytöbbnyelvet,ill.nyelvváltozatotnyelvenkívülicéljainak
elérésére(olykormagaanyelvhasználatislehetegyedülicél).3 Azesetiproblémákálta-
lánosításaikéntt ípusprob lémákat ismegkülönböztethetünk;ezeketolyankörülmé-
nyekkénthatározhatjukmeg,amelyekakadályozzákazadottbeszélőközösségetkitűzött
„nyelvicéljai”megvalósításában.mígtehátazesetiproblémákkonkrétélethelyzetekben
jelentkező,helyhezésidőhöz,valamintkonkrétemberekhezköthetőproblémák,addig
atípusproblémákazesetiproblémákáltalánosításávallétrejövőelvontkategóriák.

esetinyelviproblémavoltpéldáulazazegyiknyelvinaplóban4 szereplőeset,ami-
koregyvegyesházasságbólszármazóegyetemistalány,akitamagyaranyanyelvű
apjanemtanítottmegmagyarul,nemértette,mitjelentagyöngyvirág szó,amivel
őtazapjaszólította.megkérdezteegymagyarultudóbarátjától,aki–nemtudni,
hogyhiányosmagyarvagyhiányosszlováktudásamiattvagyegyszerűenbotlás-
képpen – aztmondta neki, hogy a gyöngyvirág szlovákul imelo. ezután a lány
abbanahitbenélt,hogyazapjaegyparazitanövényhez,afagyöngyhözhasonlít-
ja.nemvetteeztzokon,sőtörültneki,hiszafagyöngyötdíszítésreishasználják,
deamikoranyelvinaplószerzőjeelmondtaneki,hogyagyöngyvirág valójában
konvalinka,annakazértjobbanörült.

ezazegyedinyelviproblémakétjellemzőkisebbségimagyartípusproblémára
lehet példa. Az egyik a vegyes házasságokban jelentkező kommunikációs és
egyébnyelviproblémák,amásikpedigahiányosnyelvtudásbóladódóproblémák.
Amennyibennemhiányosnyelvtudásvoltafélretájékoztatásoka,akkornyelvbot-
lásrólvoltszó,amelyszinténtípusprobléma,deamásikkettőnélsokkalkisebb
jelentőségű.

nyelvmenedzselés

A nyelvalakításnak a közelmúltig két válfaja volt ismeretes régiónkban. Az egyik a
hagyományosnyelvművelés,amásikpedigamodernebbnyelvtervezés (vö.nekvapil
2006,2007).Anyelvművelésleginkábbamárkialakultstandardnyelvváltozattalren-
delkezőnyelvekszókincsétésrendszerétpróbáljabefolyásolni;magyarviszonylatban
ezsajnosleginkábbanyelvszegényítésétjelenti,különféle,anyelvművelőkszemében
helytelennek látszószavakés formákvisszaszorítása,anyelvbőlvalókitiltásarévén.
ezzelszembenanyelvtervezéstolyanközösségekbenalkalmazzák,amelyekbena fő
feladatastandardnyelvváltozatmegteremtése(beleértveazírásrendszerésahelyes-
íráslétrehozásátis);továbbijellegzetesennyelvtervezésifeladatokközétartozikbizo-
nyossajátosregiszterek,pl.aszaknyelvekmegteremtéseésfejlesztése,akihalónyel-Fó
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a nyelvi problémák kezelése 55

vekélénkítésevagyújraélesztésevagyegyegynyelvűközösségkétnyelvűsítése.magyar
viszonylatbanpéldamutatóansikeresnyelvtervezésitevékenységvoltafelvilágosodás
korában és a reformkorban a nyelvújítás; ezzel szemben a nem sokkal az osztrák–
magyarkiegyezésutánkibontakozóésmáigmeglévőnyelvalakításitevékenységnem
más,mintnyelvművelés(annaktalánvilágviszonylatbanislegkártékonyabbfajtája).

Anyelvalakításharmadikválfaja,anyelvmenedzselés,amely–átfogójellegénélfog-
va–egyarántmagábafoglaljaanyelvművelőésanyelvtervezőtevékenységeket,csaka
közelmúltban,azezredfordulóutánjelentmegrégiónkban.etevékenységelméletialap-
jaitazún.nyelvmenedzselés-elméletfektettele(errel.pl.j ernudd1993;j ernudd–ne-
ustupný1987;nekvapil2000,2006,2009;neustupný2002).Anyelvmenedzselésa
nyelviproblémákfeltárását,elemzésétéskezelésétfoglaljamagába.Anyelvmenedzse-
lés-elméleteteddiginkábbakultúraközikommunikációsoránjelentkezőnyelviproblé-
mák megoldására alkalmazták, ám nem annyira kisebbségi közösségekben, mint
inkábbolyankisebbcsoportokban,amelyekamagukmódján„kisebbségiek”ugyan,de
nemélnekakisebbségikétnyelvűségkörülményeiközt(l.pl.neustupný1985,2005;
muraoka2000,2009;nekvapil–nekula2008).ugyanakkorezazelméletmaximálisan
alkalmasarrais,hogyazőshonosnyelvikisebbségiközösségekhelyzeteleírásának,ill.
a bennük meglévő nyelvi problémákmegoldásának keretéül szolgáljon (vö. Hübsch-
mannová–neustupný2004, neustupný–nekvapil 2003; szlovákiaimagyar viszonylat-
banSherman2007;Szabómihály2007;l anstyák–Szabómihály2009).

A nyelvmenedzselésnek két fő válfaja van. Amikor a nyelvi problémákkal laikus
beszélők szembesülnek és keresnek rájukmegoldásokat, egyszerű  nye lvmene-
dzse lésrő l beszélünk;amikoranyelviproblémákkalszakemberekfoglalkoznakintéz-
ményikeretekközt,szer vezet t  nye lvmenedzse lésrő l vanszó.

Példáulhaegykisebbségiöregnéninekgondjaakadegygyógyszerállamnyelvű
használati utasításának megértésével, az egyedi problémát kezelheti egyedi
módon az egyszerű nyelvmenedzselés keretében. előfordulhat például, hogy a
szövegetegyszerűennemolvassael,bízvabenne,hogynincsbennesemmiolyan
információ,amelynélkülnemtudnáagyógyszertszedni,vagyamelynekafigyel-
menkívülhagyásasúlyosankárosítanáegészségét.egymásik lehetőség,hogy
megkériaszomszédját,fordítsaleneki.(vö.l anstyák2003.)

ennekaproblémánakminttípusproblémánakakezelésenyilvánvalóanegé-
szenmásmódontörténne:elvileglehetséges,degyakorlatilagirreálismegoldást
jelentene,haazöregnénibeiratkoznaegyszlováknyelvtanfolyamra;avalódi–
emberjogilag is korrekt–megoldás természetesenaz volna,haakisebbségek
általlakottterületekenkétnyelvűekvolnánakagyógyszerrevonatkozóinformáci-
ót tartalmazó szövegek (eproblémát– jóakarat esetén–nemvolnanehézés
költségesmegoldani,mivel a legtöbb gyógyszer valószínűleg nemzetközi, így a
használati utasításnak többnyire nyilván létezik magyar változata, magyaror-
szágon).ezutóbbimegoldásazonbanmárnemazegyszerű,hanemaszervezett
nyelvmenedzseléskörébetartozik.

Amikoregykonkrétesetiproblémakezelése„azonmelegében”,keletkezésénekpilla-
natábanelkezdődik,„on l ine”  p rob lémakeze lésrő l beszélünk;az„online”prob-
lémakezelés az egyszerű nyelvmenedzselés keretében történik. Gyakran előfordul
azonban,hogyabeszélő„atettszínhelyén”problémájátnemtudjavagynemakarja
megoldani,skésőbbtérvisszahozzá;ilyenkorrendszerintmárnemazadottesetiprob-
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lémávalfoglalkozik,hanemazadottesetiproblémátismagábafoglalótípusproblémá-
val.ilyenkorbeszélünk„o f f l ine”  p rob lémakeze lésrő l .

Szlovákiában, ill.azegykoricsehszlovákiábanazokatarendezvényeket,melyeket
valamilyenkonkréttevékenységegyüttesvégzéseérdekébenszerveztek(pl.közös,
rendszerint többnapos fölkészülés valamilyen versenyre, fellépésre, bentlakásos
foglalkozás,tanfolyam),szlovákulsústredenie-nekneveztékésnevezik.Amagyar-
banilyenátfogófogalom–ésaztjelölőszó–nemlétezik,magyarországonkülön-
különbeszélnekpl.bentlakásos próbá-ról, tanfolyam-ról,edzőtábor-ról stb., ezek
fölénemboltozódikátfogófogalom,sígynemislétezikmindezekrevonatkoztatha-
tószó,hiperonima.Amagyarországiakjólmegvannakazilyenszónélkül,hiszenaz
őtudatukbanazilyeneltérőtevékenységeknemálltakösszeegyetlenfogalommá.
nemúgyaszlovákiaimagyarok,akiknekszükségükvanarra,hogyeztafogalmat
magyarulisegyszóval(vagyesetlegállandósultszókapcsolattal)nevezzékmeg.

ennekaproblémánakazegyszerűnyelvalakításkeretébenkétfélemegoldása
született,ill.létezikamainapig:abeszélőkegyrészekódotváltvamagyarszöveg-
benisasústredenie szóthasználja,másrészükpedigasústredenie szóevidens-
neklátszóközmagyarmegfelelőjét,azösszpontosítás szótválasztjaebbenajelen-
tésben,valószínűlegnemistudatosítva,hogyazösszpontosítás szónakaközma-
gyarban nincs ilyen jelentése. mindez természetesen konkrét élethelyzetekben,
„online”történik.Azelsőmegoldáscsakabeszéltnyelvbenelfogadható,amáso-
dikazonbanazírottnyelvbenis,ezértaszóaszlovákiaimagyarírásbeliségbeis
bekerült.Amennyibenaszóhasználatátazújságírókegymásköztmegvitatták,azt
mondhatjuk,hogymegtörténtanyelviprobléma„offline”kezelése,sőtmegoldása
is,jóllehetmégmindiginkábbazegyszerűnyelvalakításkereteiközt.

Azösszpontosítás szóraazonbananyelvművelőkisfölfigyeltek,smivelhasz-
nálataeltértamagyarországitól,kifogástemeltekellene,arrapróbálvarávennia
beszélőket,hogy„felejtsékel”eztakétségtelenüllétezőfogalmat,sazösszpon-
tosítás szóhasználatahelyettmindignevezzékmegakonkréttevékenységet,pl.
összejövetel, megbeszélés, gyakorlás, gyakorlat, edzés, edzőtábor, sporttábor,
(bentlakásos) próba, tanfolyam, továbbképzés stb.(l.j akab1987).ezazelvárás
azonbantúlnagymentálisterhetróabeszélőkre,ezértaproblémánakezakeze-
lése–amelytermészetesenszintén„offline”történt–sokkalinkábbfelerősítette
aproblémát,semminthogymegoldottavolna.Aztmondhatjukhát,hogyaszer-
vezettnyelvalakításelsőmegoldásikísérletenemvoltsikeres.

Szembenanyelvművelésnekezzelazéletidegeneljárásávalanyelvtervezés
az összpontosítás szó használatát legitimálta azzal, hogy fölvetette a magyar
értelmező kéziszótár 2. kiadásába, mégpedig korlátozó stílusminősítés nélkül,
ezzeljelezve,hogyaszóhasználatátalegmagasabbírásbeliségbenismegfelelő-
nektartja.Aproblématehátaszervezettnyelvalakításkereteiköztremélhetőleg
véglegesen megoldódott, ugyanakkor természetesen nem feltétlenül van erről
mindenolyanbeszélőnektudomása,akiazösszpontosítás szóhasználatátprob-
lémásnakérezteésérzi,ezért„online”továbbraisszükségétérezhetikaproblé-
makezelésének,azegyszerűmenedzseléskereteiközt.

különbségvanamostaniésakorábbihelyzetközött.ittmárnemazaprob-
léma,hogyabeszélőkszámáranemállnarendelkezésremegfelelőnyelvieszköz,
hanemaz, hogy a rendelkezésükre álló,megfelelő nyelvi eszközt nem ismerik,
ezértszorulhatnakráújramegújraaprobléma„online”kezelésére.

Amintapéldánkbólislátszik,aszervezettnyelvalakításmindig„offline”foglalkozika
nyelviproblémákkal,pontosabbantípusproblémákkal.Az„online”ésaz„offline”meg-
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közelítésköztgyakrannagyakülönbség:azolyanmegoldások,amelyek„online”telje-
sennormálisak,elfogadhatóak(pl.a föntebbiesetbenakódváltás,aszlováksústre-
denie szóhasználatamagyarbeszédben),„offline”nemegyszerszámításbasemjöhet-
nek,különösenaszervezettnyelvalakításesetében.

Alaikusbeszélőktevékenységenyelvidiskurzusokbefolyásolásárairányul;aszak-
emberekezenkívülnemegyszeranyelviváltozásokatisbefolyásolnikívánjákadiskur-
zusokbaneszközöltváltoztatásokonkeresztül(l.mégl anstyák2010b).Afentiesetben
pl.abeszélőcsakarratörekszik,hogykommunikációsproblémájátmegoldja,anyel-
vészviszontazttartjaszemelőtt,hogymagábaanyelvbebekerüljönazadottfogalmat
adekvátmódonkifejezőnyelvielem.

Pr oBl émAkeZel éSiSTr ATéGiÁk

Amintarramagaaprobléma szóisutal,anyelviproblémaolyan„ügy”,amelymegoldá-
sértkiált.5 Aproblémakezelésmégsemazonosaproblémamego ldásának folyama-
tával:egyrésztaproblémakezelésheztartozikazanticipáltproblémákmege lőzésére
tettintézkedésekfoganatosítása,másrésztvannakolyanlétezőproblémák,amelyeketa
beszélők és a közösségek kezelnek ugyan, de nem oldanakmeg. Amegoldhatatlan
problémátabeszélőkigyekezneke lkerü ln i ,hapedigezlehetetlen,akkorjobbikeset-
bene l fogad ják ,ésmegtanulnakegyüttélnivele,rosszabbikesetbencsake lszen -
ved ik . A problémakezelés sajátos– talán szélsőséges–módja a probléma létének
letagadása ,amelyaproblémarejtettelfogadásánakegyválfajaislehet.végülaprob-
lémakezeléskülönstratégiájánaktekinthetjükaprobléma(mentális)megszünteté -
sé t ,amialátszatellenérenemazonosaproblémamegoldásával,inkábbaprobléma
elfogadásávalrokon.Azalábbiakbanaproblémakezelésfőmódozataitakövetkezősor-
rendbenmutatombe:megoldás,megelőzés,elkerülés,letagadás,megszüntetés,elfo-
gadás,elszenvedés.

1.Aproblémamegoldása
Aproblémamegoldásaolyancselekvéssorozat,melynekeredményeképpenalétrejött
problémaakörülményekbevalóbeavatkozásrévén,rendszerintegykonkrétcselekvé-
si programmegvalósulásaként megszűnik létezni. A problémamegoldására nagyon
sokpéldaállrendelkezésünkre,ezekbőlittaránytalanulkevesetmutatokbe,mégpedig
azért,hogyjussontéranyelviproblémakezeléstöbbi,kevésbéismertmódozatánaka
bemutatására.

Azelsőpéldánkbanazesetiproblémátnyelvi lapszusokozta;abeszélő „online”,
körülírássaloldottamegaproblémát.Akörülírásanyelvilapszusésanyelvihiányese-
tébenazegyiklegkézenfekvőbb„online”megoldásistratégia.

mivel a kollégiumi szobámban az asztalom körül nincs elektromos csatlakozó,
kénytelen vagyok az egyik szobatársamét használni. ezt a problémát akartam
megoldaniegyhosszabbítóvásárlásával.Amikorépperrőlbeszélgettemaszoba-
társammal,nemjutotteszembeaszlovákpredlžovačka ’hosszabbító’ szó,ezért
megpróbáltamkörülírni:„idem si kúpiť nejaký kábel...”6,ennyibőlmártudta,hogy
mitakarokmondani.
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Atévesnyelvválasztásolyannyelviprobléma,amiviszonylagkönnyenkorrigálható.Az
alábbiesetazértérdekes,mertittakorrekciócsakmásodiknekifutásrasikerült:

egynapdunaszerdahelyrőlutaztamPozsonyba,ésabuszmegállónmegkérdez-
temegyvárakozóhölgytől,hogyezabuszfog-emajdPozsonybamenni,deővisz-
szakérdezett, hogy: „Prosím?” ’Tessék?’. Annyira váratlanul ért, hogydunaszer-
dahelyen nem értették meg a magyar kérdésemet, hogy zavaromban angolul
ismételtemmeg:„Is this bus going to Bratislava?” majdmikorészrevettem,akkor
rögtönelmondtamszlovákulis:„Tento autobus ide do Bratislavy?” végülahölgy
szlovákulválaszoltnekem.

A következő naplóbejegyzés egy nyelvi témájú családi beszélgetésről szól; az egyik
résztvevőszámáraazún.suksükölésvoltaprobléma,amásikrésztvevő,anaplóbe-
jegyző–magyarszakosegyetemihallgató–számárapedigéppasuksükölésnek,ill.a
suksükölőbeszélőknekazelítélése.Aprobléma„offline”megoldásátanaplóbejegyző
sajáttestvére,ill.általábanazilyenhozzáállásúemberekirányábanfolytatottfelvilágo-
sítótevékenységbenlátja:

vasárnapesteédesanyámmaléshúgommal többekközöttarrólbeszélgettünk,
hogymásnapkezdődikanyáriszemeszter,amibiztosanhamareltelikmajd.Szó
esettarról,hogymilyenórákatvettemfel,smikorédesanyámmeghallotta,hogy
szociolingvisztikáraisfogokjárni,megjegyezte,hogyakkormajdismétbeszélget-
hetünkanyelvművelőkhülyeségeiről.ekkorkérdeztemeg,hogymitszólokasuk-
süköléshez.Húgomerősentiltakozottezellen:„Aki magyar, az ne suksüköljön. Ez
nem való magyar emberhez.” nagyonmeglepődtemezenavéleményén,hiszen
többszörhallottamőt issuksükölni.kérdésemre,hogymiértvanennyireasuk-
sükölésellen,aztválaszolta,hogymertígytanultaazalap-ésközépiskolábanis.
Furcsavoltszámomranemcsakazért,mertőishasználjaeztamegbélyegzettfor-
mát,hanemazértis,mertmárpárszorotthoniselmondtam,hogyezegynyelvi
babona.miutánmegmagyaráztam,hogymiisasuksüköléslényege,hogyhúgom
ishasználjaeztaformát,hogytévesenhisziazt,hogyakisuksükölaznemlehet
rendesmagyar,bízombenne,hogysikerült„kiölnöm”húgombóleztababonát.

Az,hogyegybeszélővalamilyenbeszédhelyzetbensuksüköl,nemobjektíveprobléma,
hanemamagyarbeszélőközösségbenerőteljesenjelentkezőnyelvistandardizmusés
veleösszekapcsolódónacionalizmus(„eznemvalómagyaremberhez”)miatt.7

Arról, hogy az említett hallgató komolyan gondolja felvilágosító tevékenységét, a
következőbejegyzéseistanúskodik.

ezenaszerdainapona15:40-esautóbusszal tartottamPozsonybólSomorjára.
két lányültmögöttem.Azegyikük ismerősvoltszámomra,ésmiutánhallottam
beszélgetésüket,mártudtam,hogymiértis.ezalányvoltugyanisaz,akirőlmár
amúltszemeszterinyelvinaplómbanisírtam,akiszerintapárostestrészeketa
magyarbannemszabadtöbbesszámbanhasználni.erreakkorjöttemrá,mikora
gimnazistalányígyszólt:„Ebben a magas sarkú cipőben annyira megfájdultak a
lábaim.” Azegyetemistalányválaszaezvolt:„Nem a lábaid, hanem a lábad. Nem
értem, miért nem tudják az itteniek rendesen, egyes számban használni.” ekkor
én akaratlanul hátrafordultam, közbeszóltam a beszélgetésükbe. elmondtam,
hogymagyarszakoshallgatóvagyok,tehátjövendőbelitanár,ésazért,haadiák-
jaim többes számban fogják használni a páros testrészeket, nem fogom őket
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megszólni, csak elmondom, hogy az úgymond magyarosabb forma az egyes
számú.Aztánmegkérdeztemazegyetemistalánytól,hogyazthasználja-epl.,hogy
szemeim.Aválaszaazvolt,hogyigen,mertaszabálycsakaláb, kéz, fül szavak-
raérvényes.elmagyaráztamneki,hogyugyanarrólazesetrőlvanszó,amitelőbb
helytelenített, odaadtam neki egy tanulmányt, ami a páros testrészek többes
számúhasználatáról szólt,amitőel isolvasottottabuszban.Azolvasásután
némiképp elszégyelltemagát, és ígéretet tett, hogy nem terjeszti tovább ezt a
babonát.Atovábbibeszélgetésünksoránpedigmárcsakpáradatotkérdeztem
megvelükkapcsolatbananyelvinaplómiatt.

Anyelviproblémákköztkitüntetetthelyetfoglalnakelakommunikác iós  p rob lé -
mák ,akármagyar–magyar,akárnyelvköziviszonylatban.Haazemberekhosszúideig
kénytelenekegymássalkommunikálni,működésbelépnekakölcsönösmegértéstelő-
segítőkülönfélestratégiák,amelyekbizonyosértelembennyelv(változat)-tanulásistra-
tégiák.

édesapámmár többmint30éve liftszerelő,ésmáraszakmunkásképzőben is
szlovákul tanultamegazehhezkapcsolódószakkifejezéseket.nemrégújmun-
katársatvettekfelmellé,akitnekikellettbetanítania,deaközösmunkaeleinte
nehézségbeütközött,amunkatársaugyanismagyartannyelvűszakközépiskolá-
bajárt,ígyőmindenszakkifejezéstmagyarulhasznált,amimegértésigondokat
okozott.édesapámrészérőlezanyelviakadályleküzdhetőbbnekbizonyult,mivel
őaszakmaigyakorlatánakköszönhetőenkitudtakövetkeztetniamagyarszakki-
fejezésjelentését,méghaesetlegőnemishasználjamagyarul.

Amunkatársakközöttkommunikációsfennakadást jelentett,hogymás-más
nyelvenismertékazadottszakterületszókincsét.Afélreértésekelkerülése,ill.a
közösmunkagördülékennyé tételeérdekébeneleintekörülírásokhoz folyamod-
tak,magyarázatokkalegészítettékkimondanivalójukat.Amegértésannakafél-
nekvoltkönnyebb,akinagyobbszakmaitapasztalattalrendelkezik,amásnyelvi
szakszókincs elsajátítását ugyanis a szaktudás jelentősen segíti. Fokozatosan
azonban idomultegymáshozanyelvhasználatuk,mivelaközöscél–amunka
mihamarabbielvégzése–jelentősmértékbenmotiváltaazalkalmazkodásifolya-
matot. Az egyik félmégmindig a szlovák szakkifejezésekethasználja, amásik
pedigmagyarulhasználjaaszakszavakat,egyidőutánazonbanmárnemkellett
körülírásokhozfolyamodniuk,mertmindkettenmegértettékmáramásiknyelven
is a szakszavakat, de a saját nyelvhasználatukbanmegmaradtakaz eredetileg
használtnyelvnél.

Széppéldaanyelvközikommunikációsproblémákhosszú távúmegoldásáraamás-
másnyelvűbeszélőkrészérőlegymásnyelvénekmegtanulása,melynek„népi”változa-
tárólszámolbeakövetkezőnaplóbejegyzés:

nagymamámatgyakranmeglátogatjaszlováknyelvűszomszédnője,annakelle-
nére, hogy az egyik félmagyarul, amásik szlovákul nem tud. A szomszédasz-
szonyról tudni kell, hogy Pozsonyból költöztek Félbe, ami többségébenmagyar
nyelvűfalu.ezmiattszeretnébizonyosszintenelsajátítaniamagyart,éselősze-
retettel tanulmagyarszavakat.Az ilyenkommunikációk leggyakoribb tárgyaaz,
hogyazéppenasztalonlevőételnekmiamagyarneve,illetvehogynagymamám
hogyanszoktaelkészíteni.Azilyenkommunikációfolyamánelőkerülnekkonyhai
eszközök,amivelnagymamámpróbáljaszemléltetniaszóbanforgóételelkészí-
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60 l anstyák István

tését,ésszószerint„kézzel-lábbal”mutogatnakegymásnak,hogymegértessék
mondanivalójukat.Azemlítettkonyhaieszközöketmegisneveziki-kiasajátnyel-
vén is.Ha valamilyen számról van szó (példáulmennyi pénzért áruljanagyma-
máma tojást),akkorazt leírjákpapírra,ésszinténmindkettőelmondjaasaját
nyelvén,ezáltalistanulnakegymástólszavakat.Azilyenalkalmakkortehátmind-
kétféltanulbizonyosszavakatamásiknyelvből,melyeket(haelnemfelejtik)a
következőkommunikációkormárhasználhatnak.

előfordul, hogy nemamegértés hiányaa probléma, hanemamegértés lenneaz, s
ezértannakmegakadályozásárakellvalamilyennyelvistratégiátalkalmazni,hogyaz
érintett – többnyiremeghalló8 –megértse, amit a beszélők egymásnakmondanak.
errőlszólakövetkezőrövidnaplóbejegyzés.

Azegyikangol–magyarszakoscsoporttársamnakszerettemvolnamegmondani,
hogynézzemegazegyikszlováklánynyelvpiercingét.demivelhogya piercinges
lányközelbenvolt,ésnemakartamkimondania piercing szót,magyarulkörülír-
tam:testékszer a nyelvében.

2.Aproblémamegelőzése

Ameglévőproblémákkezelésén túlanyelvmenedzselés fontos feladataazegyelőre
mégnemlétező,devárhatóproblémákanticipálása.Azegyszerűbeszélőkisképesek
korábbitapasztalataikalapjánelőrelátnia(zeseti)problémákat,amelyekkésőbbvagy
valóbanbekövetkeznek,vagyabbanazesetben,hasikerülőketmegelőzni,egyáltalán
nemjönneklétre.

Aproblémamegelőzéseolyancselekvéssorozat,melynekkövetkeztébenazelőre
látottproblémanemkövetkezikbe;ezamegoldáslehetővéteszi,hogyazemberekaz
előre látott problémával egyáltalán ne találkozzanak, ne kelljen vele foglalkozniuk,
vagyiselkerülniüksekelljen,hogyti.ne is legyenmitelkerülniük.ezkétségtelenüla
leendőproblémák„megoldásának”legelegánsabbmódja.

Példáulanyelvtanulásnagyongyakraneszközazanticipáltnyelviproblémákmeg-
előzésére. Amásik, kényelmesebb, de sokszor hátrányokkal járómegoldás az,
hogy az ember igyekszik elkerülni azokat a helyzeteket, amelyekben szüksége
lehetneanemvagyrosszulbeszéltnyelvre,deezutóbbimegoldásnemaproblé-
mamegelőzéshez,hanemaproblémaelkerülésheztartozik(l.alább).

Anévadás azegyikolyanterület,aholakisebbségiközösségekbenjólkitapinthatóa
problémamegelőzésistratégiákérvényesítése,melyekcéljaakisebbséginyelvűnevek
használatávaljáróproblémákmegelőzése.mivelittkételtérőtípusúproblémaszokott
jelentkezni–azegyikaz,hogyahatóságokvagyakármagánemberek„fönnakadnak”
amagyarnéven,amásikpedigaz,hogyamagyarnevetállamnyelvirefordítják,ésígy
„elsinkófálják”–,amegoldásiskétféle.

Azegyikjellegzeteseljárásaz,hogyagyermeknekolyannevetadnak,amelymind-
kétnyelvbenazonosírásmódú,pl.magyar–szlovákviszonylatbanaTibor, Dávid,
Anna, Mária;ezatörekvéslehetazegyik(denemegyedüli)okaazextravagáns
külföldinevekdivatjának,pl.Kevin, Bianka, Elizabeth, Vivien. Azilyennevekmeg-
könnyítikviselőiknek,hogyakárszlovák,akármagyartársaságbaanélkülépülje-Fó
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a nyelvi problémák kezelése 61

nekbe,hogyszíntkelljenvallaniuknemzetikötődésükkelkapcsolatban.Amásik
megoldást az ellentétes aggodalommotiválja, az ti., hogy a név lefordításával
nemleszegyértelműabeszélőnemzetikötődése;eztlehetmegakadályozniajel-
legzetesenmagyarnevekadásával,pl.Zsolt, Zoltán, Enikő, Ildikó.

Hasonlótendenciákérvényesülnekazintézménynevekbenis:ottismegtalál-
hatókegyrésztanyelvsemleges,sokszor idegeneshangzásúnevek,pl.Prestige
(bútorüzlet),Elizabeth (fodrászat),PS Saloon (számítógépesszaküzlet),Agrotrade
(mezőgazdasági szaküzlet), Andrea Shop (elektromos szaküzlet), másrészt –
kisebbmértékben – a jellegzetesenmagyar, az államnyelvre nem lefordítható
nevek, ill. névrészek pl. Lilla Butik, Margó butik, Madách kávézó. (vö.
l anstyák–Szabómihály2009,66–67.p.).

A kisebbségi közösségek tagjaira jellemző nyelvi bizonytalanság arra késztetheti a
beszélőt,hogysegítségetkérjen,amikorazegyikvagyamásiknyelvénkellmegfogal-
mazniaegyszöveget,különösen,haaznemkétnyelvűeknek,hanemegynyelvűbeszé-
lőknekszól.Asegítségkérés,ill.magaasegítséglehetővétesziaproblémamegelőzé-
sét.egyilyenesetetmutatbeakövetkezőnaplóbejegyzés.

március20-ánmeglátogattamnagyszüleimet,mertnagyapámnak19-énvoltanév-
napja.Sokatbeszélgettünk.nagymamámelmondta,hogyalajosmizseirokonoktól
kapott levelet, amihez mellékeltek egy értesítőt, ugyanis az unokatestvérének a
lányamájusbanférjhezmegy.nagymamámtőlemkérttanácsot,mertafiatalpár-
nakszeretettvolnagratulációtírni.Azvoltaproblémájaugyanis,hogynemtudta,
hogyhelyesenfogalmazná-emegamagyarországiakszámáraezt.mondtamneki,
hogykeresekvalamiidézetet,amitmegírhatnekik,illetve,hogyelégaz,haeztírja:
„Házasságkötéstek alkalmából szívből gratulál, az elkövetkező életetekhez sok bol-
dogságot kíván a Vízkeleti9 család Doborgazról”. nagymamámmeglepődött,hogy
ilyenegyszerűenfogalmaztammeg.mintmondta,őnemvoltbiztosbenne,hogyígy
elküldhetné,demivelegymagyarszakosmondtaneki,elhiszi.

Azt a feltételezést, hogya kisebbségimagyarokkülönösenakkorérzikproblémának
egy-egyszövegmegfogalmazását,haacímzettnemkisebbségimagyar,anaplóbejegy-
zésszerzőjénekazesethezírottkommentárjaismegerősíti:

Afentemlítettesetetazértsoroltamanyelvhasználatiproblémákkategóriájába,
mertnagymamámnemvoltbiztosabban,hogyegyesküvőigratulációszövegét
hogyankell„szakszerűen”megírni.Úgygondolom,hogyafőgondnemteljesen
azzal volt, hogyegyesküvői gratulációt kellett írnia, hiszen ilyet tettmáskor is.
Szerinteminkábbazzalvoltgondja,hogymivelmagyarországraküldteeztagra-
tulációt,nelegyenbennesemmilyenhiba,esetlegesennyelvjárásiasság.nemvolt
biztosabban,hogyjólhasználjamajdamegírásközbenamagyarnyelvet.

Aleírásbólésakommentárbólkiderül,hogyaproblémagyökerébenastandardistaide-
ológiatalálható,melynekbefolyásaalattabeszélőúgygondolta,bajlenne,haazeskü-
vőigratulációtasajátmagaszámáratermészetesmódonfogalmaznámeg.Haabeszé-
lőrenemhatnaastandardizmus,akkorahibázástólvalófélelemfölsemerül,snincs
szükségafeltételezettproblémaanticipálására.

egymásikbejegyzéshezkészítettkommentárbólkiderül,hogyabeszélőkúgyérzik,
azegyetemesmagyarnemzetiidentitástcsakastandardnyelvváltozattudjakifejezni,
ezérttörekszenekgörcsösenennekkövetéséremagyar–magyarviszonylatban:
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mártöbbszöriselőfordult,hogyapolgármesterihivatalbólfelhívtak,hogysegítsek
nekik,adjaknekik tanácsotanyelvhasználatot illetően,demindenesetbencsak
akkor, mikor egy levelet, meghívót vagy más hivatalos dokumentumot
magyarországraküldtek.ezazértvan(azőelmondásukszerint),mertbiztosraakar-
nakmenni,hogynem írnak„hülyeséget”,nemtévesztenekelpl.szórendet,nem
használnakvéletlenülszlovakizmust.ezekalapjánazazérzésem,hogyaszlovákiai
magyaroknakamagyarországimagyarokfelémegfelelésikényszerükvan,minéljob-
ban próbálják azt elérni, hogy ne szlovákiainak titulálják őket (esetleg szlovákiai
magyarnak),hanemcsakegyszerűenmagyarnak.ehhezpedigszerintüknagyrészt
azsegíthet,hanyelvhasználatukbanminéljobbanközelítenekastandardfelé.

egyelszenvedett–ésmárorvosolhatatlan–problémaarrakésztethetivalamelyrészt-
vevőt,hogylépésekettegyenannakérdekében,hogyezaproblémaajövőbennejöhes-
senlétre,legalábbisazadottszeméllyelvalókommunikációban.

ezenaszombatidélelőttönpárommalmeglátogattukanagyszüleimet.miutánoda-
értünk,éreztemanagymamámon,hogykicsitminthafeszült lenne.eznemszo-
kásosnála,amitpáromis tud, ígyőazonnalmegkérdeztenagymamámtól,hogy
van-e valami gond,mert idegesnek látszik. nagymamámelőször azt válaszolta,
hogynincssemmi,rosszullátjuk,majdmiutánmáregyidejebeszélgettünk,mégis
elmondta,mibántja:„Ma kicsit összekaptam a boltban az elárusítóval. Mondtam
neki, hogy adjon nekem egy csomag papierové vreckovkyt, mert nem jutott eszem-
be hirtelen magyarul. Erre ő felháborodott, hogy szlovákul kértem. Mondtam neki,
hogy nem jutott eszembe hirtelen magyarul, meg ő is ért szlovákul. Erre kinevetett,
hogy ez nem kifogás, én meg mondtam, hogy majd beküldöm az unokámat, aki
magyar szakos, majd ő megmondja, hogy jó volt-e amit csináltam vagy nem.”
miutánezthallottam,kicsitmegdöbbentem.nagymamámatmegnyugtattam,hogy
semmirosszatnemtett,ésmegígértemneki,hogybeszélekazelárusítóval,ami
meg is történt: elmondtam neki, hogy nem kellett volna kinevetnie valakit, aki
magyarkéntszlovákszavakathasznál,mertmondjukahorcsica szótvalószínűleg
ősemmustárkénthasználja.ebbenugyanigazatadottnekem,deszerinteapapie -
rové vreckovky-takkorsemszabadszlovákulmondaniaegymagyarnak.

kétnyelvűségikörülményekköztmárakisgyerekekisképesekbizonyostípusúnyelvi
problémákatanticipálni,amiannakakövetkezménye,hogyhasonlókkalmárvalami-
lyenmódonkorábbanőkisszembesülnek.

mintegy húsz évvel ezelőtt komáromba utaztam vonattal a feleségemmel és
akkormeglévőkétgyerekemmel.Amikorközeledettakalauz,anagyobbiknak,a
négyéveskislánynakakezébenyomtamajegyünketazzal,hogyadjaodaőakala-
uznak.erreőaggódvamegkérdezte:„éstudakalauzbácsimagyarul?”

Hasonlópéldaazegyiknyelvinaplóból,melynekfőszereplőjetörténetesenugyancsak
egynégyévesgyerek,ezesetbenkisfiú:

AnégyévesÁrvaidávidszüleivelleveletíratottaj ézuskának,melybenazajándé-
kokmellettaztiskérte,hogyírjonnekivissza.Alevélvégéreaztkellettírni:„Mi
magyarok vagyunk.”

A bejegyzésből kitűnik, hogymár a négyéves gyerek, akit otthonmagyarul
nevelnek,ésegészrokonságábanmagyarulbeszélnek,felismeri,hogyakörnye-
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a nyelvi problémák kezelése 63

zetébenmásnyelv is használatos. ezértméga j ézuskának is fontosnak tartja
megírni,hogymagyarulválaszoljonlevelére.Akétnyelvűkörnyezettehátmárkis
kortólhatássalvanabeszélőkre,ésmárekkorrádöbbennek,hogynemcsakaző
nyelvüklétezik.

3.Aproblémaelkerülése

Aproblémaelkerüléseolyancselekvéssorozat,melynekkövetkeztébenazegyéniprob-
lémaazadotthelyzetbenvagyhelyzetekbennemkövetkezikbe,miközbennemszűnik
meg létezni.Szembenaproblémamegelőzésével ittaproblémamegmarad,csakaz
adottegyénvagycsoportkikerüliazokatahelyzeteket,amelyekbenjelentkezhetne.ez
perszesokszornemkielégítőmegoldás,mivelazembertvagycsoportotarrakénysze-
ríti,hogymástcsináljon,mintamitszeretne.

j ellemzőpéldaennekastratégiánakazalkalmazásáraazazeset,amikoregysze-
mélynemvállalolyanállást,melyhezidegennyelv-tudásravanszüksége.ezzelazon-
bannyilvánvalóanhátrányoshelyzetbehozzamagátamunkaerőpiacon,sígyolyan
helyzetbekerülhet,hogyameglévőképességeitsemtudjakellőenkibontakoztatni,
ill.nemtudolyanszínvonalonélni,minttudna,haismerneidegennyelveket.

egymásik eset a kisebbségi ésnemzetközi rendezvények szervezése, ahol
sokszoratolmácsolássaljáróbonyodalmakatésanyagiterheketúgykerülikela
szervezők,hogycélzatosancsakolyanszemélyekethívnakmeg,akika rendez-
vényelsődlegesnyelvétbeszélikvagy legalábbértik.estratégiahátránya,hogy
kimaradhatnakarendezvényszempontjábólfontosemberek.

egymeglehetősenigazságtalanelkerülésistratégiaatöbbségihatalomrészérőlaz,ha
egynyelviproblémátáthárítamásik,gyöngébbfélre.ezanyelvalakításszervezettmód-
jáhoztartozik.

ezttesziaszlovákállamhatalomisazzal,hogydél-Szlovákiábancsakamagyarok
számára írjaelőakétnyelvűséget,mígaszlovákokat teljesmértékbenfölmenti
azokalólaterhekalól,amiketakölcsönöskommunikációsikerességeérdekében
vállalnikell.Amikoradél-szlovákiaiszlovákokegyrészemégismegtanulmagya-
rul és bizonyos esetekbenmagyarul is kommunikál, ezt a helyzetet sokan úgy
értelmezik,minthaadél-szlovákiaimagyarokelmagyarosítanákavelükegyüttélő
szlovákokat.Anacionalista ideológia terjesztésévelahatalomaztabenyomást
kelti,minthaazlenneatermészetes,haaz„államalkotó”lakossághozalkalmaz-
kodiknyelvilegmindenkisebbségibeszélő.

4.Aproblémaletagadása

Aproblémaletagadása–vagyagyonhallgatása–abbanáll,hogyazállamhatalom,a
hatóságok,abeszélőkúgyviselkednek,minthaaproblémanemlétezne;ezazzaljár,
hogyaproblémaazadottközösségbennemtematizálódik.Amikoraproblémamégis
szóbakerül,létezésétvagykerekentagadják,vagypedigbagatellizálják.Anyelviprob-
lémakezelésnek ez a stratégiája közel áll a problémaelfogadásához és a probléma
elszenvedéséhez;akülönbségköztükaz,hogyazelfogadásésazelszenvedésnem
zárjakiaproblématematizálását.
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Aletagadásistratégiaazesetiproblémáknálmintazegyszerűmenedzseléseszkö-
zekerülalkalmazásra.

Például rövid beszélgetésekben,melyekneknemnagy a tétje, az adott nyelvet
rosszulismerőfélnekgyakranválasztottstratégiája,hogyúgyviselkedik,mintha
értené,amitabeszédpartnermond:bólogat,hümget,mosolyog.Ámastratégia
nyombankudarcotvall,amintamásikfélkérdezvalamit.

AletagadásistratégiairodalmipéldájáttaláljukGrendell ajosegyikregényében10,ahol
anyelviproblémaletagadásánakokapolitikai:Grendelregényeanyíltmagyarüldözés
időszakában,ahontalanságéveibenjátszódik,amikorazállamhatalomakcióbizottsá-
gokatszervezettannakellenőrzéséreésbiztosítására,hogydél-Szlovákiábaniskizá-
rólagszlovákulbeszéljenekaközterületeken,ahivatalokbanésazüzletekben.

Abizottsághaladéktalanulmunkáhozlátott,selsőnekakovácsékfűszerüzleté-
benviziteltle,diszkréten,minthacsakvásárolnitértekvolnabe.miközbennéze-
lődtek,válogattakaszegényeskínálatban,betoppantegyvevőis,egyfejkendős
asszonyka,akitapultmögülkovácsnénagyszeretettelüdvözölt:

–Akosamáš,margitka?–kérdezte.
–Prajem,mariška–mondtaamegszólítottkisséelfogódottan,mertrögtön

feltűntneki,hogyazüzletbentéblábolóháromférfiigencsakhegyeziafülét.
–Ačopraješ,margitka?
–košela,gatya, bugyi, kombiné –felelteavevő.
–Pereš?
–neviem–felelteamegszeppentasszony.–nemámdoma…izé…szappan.
–mydlochceš?
– n ie, mariška – mondta a megrémült, fejkendős néni. – mydlo mám.

Szappan nemám.
–Szappan jemydlo,margitka.
–dobre,daj,mariska…Ajaužnepoviem.n ičnepoviem.

Társadalmiszinten,aszervezettnyelvalakításszintjénnézzünkmegaproblémataga-
dásrakétközelipéldát!Azelsőpéldatörténelmi.

Acsehszlovákállamfönnállásaalattakétnyelvegyütteshasználatávalkapcso-
latos problémákat többnyire nem tematizálták, ami talán valóban hozzájárult
ahhoz, hogy ezeket a beszélők csak nagyon kevéssé érzékelték, ha egyáltalán
érzékelték.11 Haasajtóbanrendszeresenmegjelentekvolnacikkekarról,hogyan
szenvedaszlovákvásárló,amikorcsehülkelltermékleírástvagyhasználatiutasí-
tástolvasnia(ésfordítva,acseh,amikorszlovákszöveggeltalálkozik),akkorbizo-
nyára ez mint súlyos probléma is megjelenhetett volna. j ómagam csak
csehszlovákiamegszűnéseutánjöttemrá,hogyazilyenszövegeketmégisköny-
nyebbenolvasomszlovákul,mintcsehül:azonkaptammagam,hogyamikoregy
termékencsehésszlovákszöveget is látok,nemkezdemelautomatikusanazt
olvasni,amielőszörötlikaszemembe,hanemmegkeresemaszlovákot.12 mindez
annakellenérevanígy,hogymindigúgygondoltammagamról,hogypasszívnyelv-
tudásomacsehnyelvbennagyonjó.

Amásikpéldatörténelmigyökerű,deaproblémailyenkezelésesajnosmasemtekint-
hetőmégmeghaladottnak: a romakérdésnyelvi vonatkozásaihoz (ésmellesleg több
nemnyelvivonatkozásához)valóviszonyulás.
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a nyelvi problémák kezelése 65

Aszocializmusévtizedeibenaromaanyanyelv (ésnemzetiség)anépszámlálási
ívekennemszerepelt választási lehetőségként, anemszlovákésnemmagyar
anyanyelvűromagyereketkisegítőiskolábaírattáksíratjákamainapig,hanem
ismerte, ill. ismeri a tanítási nyelvet. Az, hogy a gyermeknek anyanyelvén kell
tanulnia,csakamagyarvonatkozásábanvolthangoztatva,demáramagyarlakta
területekromagyerekeiesetébennemnagyontematizáltákaztaproblémát,hogy
aromáknemtanulhatnakazanyanyelvükön,sezmilyenkárokatokoznekik.eza
hozzáállásaztabenyomástkelti–legalábbisországosszinten–,minthaaroma
anyanyelvűeknyelvihelyzetenemlennenyelviprobléma,holottnagyonisaz.

Akövetkezőpélda,amelyegynaplóbejegyzésbőlvaló,aproblémaletagadásánakegy
egészensajátosesetétképviseli. ismétazegyszerűnyelvalakítás területén járunk.A
kommunikációsoránabeszélőrájött,hogyahallgatófélreértette,demivelafélreértés
tényénekfelfedésekellemetlenlettvolnaabeszélőnek,tulajdonképpenmagátavaló-
ságotváltoztattameg,hogymegfeleljenahallgatóértelmezésének:

egyikdélutáncsabávalbevásárolnivoltunk.miutánhazaértünkhozzájuk,azédes-
anyjának is megmutattam néhány dolgot, amit vettünk. kaptam csabától két
darab, természetes alapanyagokból készült szappant, a harmadikat pedig meg
akartatartaniőmagának.ezeketismutattamerzsinéninekésközbenakövetke-
zőketmondtam:„Aztán még ezt vette nekem ..., ezt meg magának.” erreerzsinéni
hirtelenközbevágott:„Jaj, hát köszönöm szépen, nem kellett volna...” vagyiserzsi
néniaztgondolta,hogycsabanekivetteamásikszappant,holottsajátmagának.
erreénelszégyelltemmagam,demajdnemelisnevettemmagam,hogyilyenfél-
reértéstámadtemiattakétértelműszómiatt.Aszappantinkábbotthagytamerzsi
nénielőtt,mertnemakartam,hogyrájöjjön,igazábólnemisnekiszántuk.

5.Aproblémamegszüntetése

Aproblémamegszüntetésenemazonosamegoldásával.Amegoldásmindigtényleges
változást hoz az adott körülményben, amegszüntetés viszont pusztánmentális be-
avatkozás,azemberekgondolkodásárahat,azzalacéllal,hogyaztakörülményt,amit
korábbanproblémakéntérzékeltek,neérzékeljékannak.ilyenmódonaproblémameg-
szüntetéseaproblémaelfogadásánakegyikválfajaként isértelmezhető,ugyanakkor
annálmegnyugtatóbberedménnyeljárazérintettekszámára.

A külföldön eltöltött évtizedek után hazatelepülő ember eleinte problémának
érezhetiakcentusátés régiesbeszédmódját,ám idővel rájöhet,hogyennekaz
állapotnakelőnyeiisvannak.Beszédmódjalehetővétesziszámára,hogyfinoman
tudassakörnyezetével:újonnanérkezettazadottkulturálisközegbe.ezzelelke-
rülheti,hogyértelmifogyatékosnakvagylegjobbesetbeniskultúrbarbárnakvél-
jék.Hapéldáulnemtudja,hollehetbuszjegyetvenni,seztmegkérdeziazutcán
egy járókelőtől, az legalábbismeghökkenhet–hanembeszél akcentussal; ha
viszontakcentussalbeszél,nemkellkellemetlenülérezniemagát,mertameg-
kérdezettrájön,hogykülföldivelállszemben.

eltérő jellegű példaként megemlíthetjük a purista hajlamú beszélőket, akik
bizonyos idegen szavak használatát problémaként élhetik meg. Amint azonban
ráébrednek–pl.azért,mertelolvasnaknéhánycikketarról,hogyazidegenszavak
eredendőennem rosszabbakvagyértéktelenebbekabelsőkeletkezésűeknél–,
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megváltoztathatjákattitűdjüket,ésezzelaproblématulajdonképpen„megoldódik”
anélkül,hogyanyelvhasználatukbanbármilyenváltozásbekövetkezettvolna.

Hasonlóképpenazokabeszélők,akikmegértették,hogyamagyartöbbköz-
pontúnyelv,selevenemlehetséges,hogyamagyarországitóleltérőkörnyezetben
élő magyarok ugyanazt a nyelvváltozatot használják, mint a magyarországiak,
többémárnemtekintikbizonyosszlovákeredetűszavaknakésmáskölcsönele-
meknekahasználatátproblémának,legalábbishaszóbankommunikálnakegy-
másközt.Azegyikismerősöm–alogopédianevesszakembere–bevallotta,hogy
miótatudatosultbenneezeknekazeltéréseknekaszükségszerűvolta,végresza-
badonésbűntudatnélkül tudbeszélnimagyarországikollégáival,mégszakmai
kérdésekrőlis.

Azutóbbikétpéldaarraisrávilágít,milyenfontosszerepelehetatudományosisme-
retterjesztőmunkánakabeszélőkjónyelviközérzeténekkialakításában,azideológiai
gyökerű nyelvi problémák megszüntetésében. ugyanezt mutatja a következő, nyelvi
naplóbólszármazóbejegyzésis.

ezenahétfőidélutánonmeglátogatottbennünketédesanyámbarátnője,Anikó.
nagyonsokmindenrőlbeszélgettünk,ígynemmeglepő,hogyazegyetemitanul-
mányaimróliskérdezett.meséltemnekitöbbekköztarrólis,hogykezdetbenmeg-
lepővolt,hogyazegyetemenazthallomállandóan,hogynyugodtanhasználjuka
nyelvjárásunkat, ne szégyelljük, de természetesen, ha olyan közegbe kerülünk,
ahol elvárt a standard ismerete, akkor használjuk a standardot, mivel pl.
magyarországonmégmindigerősanyelvjárásokmegbélyegzettsége.ennekkap-
csánAnikótanácsotiskérttőlem,ugyanisnemvoltbiztosabban,hogy„jól”hasz-
nálja-e a magyar nyelvet munkahelyén. A kérdése a következőképp hangzott:
„Akkor nem baj, ha bejön a hivatalba mondjuk egy öreg néni, akit ezer éve isme-
rek, és úgy kezdek el vele beszélni, mintha otthon lennék? Nem baj, ha azt mon-
dom neki, hogy „tessík”, „kírek”? Azvoltaválaszomerre,hogyegyáltalánnembaj,
hanyelvjárásbanbeszélarégiismerősökkelamunkahelyénis.(Azértisválaszol-
tamígy,mertAnikóegykisfalupolgármesterihivatalában13 dolgozik,ésebbena
falubantöltötteegészéletét,ígyjólismeriazottélőket.Hapedigidegenmegybe
ahivatalba,természetesnektartja,hogyszlovákulszólítjamegőt.)

Afentemlítettpéldátazértsorolnámanyelvhasználatiproblémákkategóriá-
jába,mertAnikónemvoltbiztosabban,hogymunkahelyipozíciójánakmegfelelő-
enhasználja-eamagyarnyelvet.Azértkért tanácsot,mertafalusiakkalmindig
nyelvjárásbanbeszéltazelőtt,hogyapolgármesterihivatal titkárnője lett.mikor
azonbanezmegtörtént,úgygondolta–szerintemtévesen−,hogyezutánmin-
denáronastandardmagyarnyelvetkellhasználnia.magyarszakosegyetemista-
kéntúgygondolom,hogyjótanácsotadtamnekiazzal,hogyarrabiztattam,hogy
nyugodtanhasználjanyelvjárását,nemkellmagátmegjátszaniaahivatalbansem
(ismerősökelőtt).

6.Aproblémaelfogadása

A probléma elfogadását a problémához való cselekvő hozzáállásként értelmezzük,
melyneklényegeaproblémávalkapcsolatosgondolkodásmegváltoztatása;aprobléma
megoldhatatlanságánakpusztatudomásulvételétittnemtekintjükaproblémaelfoga-
dásának,hanemalábbtárgyaljuk„Aproblémaelszenvedése”címszóalatt.Aprobléma
elfogadásatehátolyanmentális–éseztsokszorkísérőverbális–folyamat,melynekFó
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a nyelvi problémák kezelése 67

eredményeképpenabeszélővagybeszélőicsoport,beszélőközösségmegtanulaprob-
lémávalúgyegyüttélni,hogyannaksúlyátminélkevésbéérezze,miközbenaproblé-
mátnemtagadjale,nemtartjanemlétezőnek.ezsokszoregyüttjáraproblémaátér-
telmezésével.

Aproblémaelfogadásanempasszívfolyamat,ellenkezőleg,sokszorjelentőserőfe-
szítésekkel jár: az elfogadásnak magának is vannak stratégiái (l. muraoka 2009).
Példáulaproblémamegfelelőtematizálásávalannaksúlya„mentálisan”csökkenthe-
tő.ugyanisegyproblémasúlyossága–sőtmégléteis!!!–attólisfügg,milyenideoló-
giafényében,milyenértékrendszerintértelmezikazadotthelyzetetabeszélők.

Pl.Szlovákiábanaszlovákságjelentősrészeamagyarnyelvjelenlététazország-
ban nyelvi (és etnikai, kulturális) problémának tekinti. ezzel szemben Finn-
országbanafinnekasvédnyelvjelenlétéresokkalinkábbmintFinnországnyelvi
éskulturálisgazdagságánakegyikforrásáranéznek.ígyisperszemegkellolda-
niukszámosnyelviproblémát(pl.kiépítettekegypárhuzamossvédegészségügyi
rendszert,aminemlehetettolcsó„mulatság”),deapluralistaideológiafényében
ezjó„üzlet”voltazegészországszámára.

ezzelszembenSzlovákiábanahomogenistaésnacionalistaideológiafényé-
ben a magyar nyelv jelenléte sorscsapásként értelmeződik, melynek egyedüli
megnyugtatómegoldásaamagyarkisebbségteljesnyelviasszimilálásalenne.

A problémaelfogadásánakeszközeaszervezettnyelvalakításterületénaközvélemény
állandóbefolyásolásaabbaaz irányba,hogyazadottkörülménytne tekintseproblé-
mának,hanemtermészetesnek,sőtpozitívnak,gazdagságforrásánakazadottország
számára.

Hadd térjekmégvisszaa finnpéldához!Finnországi tartózkodásomsorán,még
1990-ben, a lottószámok sorsolását néztem a finn tévé finn nyelvű adásában.
nagymeglepetésemreanyertesszámokatsvédül isfelolvasták.vendéglátóim–
egyszerűvidékifarmerek–nemtitkoltbüszkeséggelhangjukbanfelvilágosítottak,
hogyFinnországkétnyelvűország,ésegy ilyenfontosinformációt illőmindakét
nyelvenfelolvasni.Pedigafinntévéneksvédnyelvűadásaisvan!Alottószámok
svédnyelvűfelolvasásánakezanépimagyarázatanagyonsokatmondó;nyelvész
kollégámtól, Petteri l aihonentől azt is megtudtam, mi az „adminisztratív” oka
ennek az eljárásnak: mivel az állami intézmények mindkét nyelvet kötelezően
használják,azaszervezet,amelyasorsolástbiztosítja,atörvényértelmébenköte-
les ezeket a számokat mind finnül, mind svédül felolvasni. Petteri l aihonentől
tudomazt is,hogyaköztársaságielnökazújévibeszédét ismegtartjamindkét
nyelven,egykétnyelvűmegszólításutánelőszörfinnül,aztánsvédülbeszél.

Akisebbségirántiilyengesztusokhozzásegítikafinnembereketahhoz,hogy
asvédnyelvjelenlététFinnországbantermészetesdolognaktartsák,éskedvező-
enértékeljék.(j ogilagnemiskisebbségasvédközösség,hanemegyenrangúa
finnel,számszerűségéttekintveazonbanaz,mivelazösszlakosságnakcsakmint-
egyhatszázalékátalkotja.)

Szlovákiábanéppenellenkező törekvésekdominálnak:kiszorítaniamagyar
nyelvetlegalábbaközéletből,shaeznemlehetséges,akkor„benyomni”aszlo-
váknyelvetolyanhelyekre,aholnormáliskörülményekköztnincsrászükség.Az
ilyenhozzáállásmiattaztánsokszlovák„mentálisanszenved”amagyarokésa
magyarnyelvmasszívdél-szlovákiai jelenlétemiatt,miközbenennyierővelakár
büszkékislehetnénekországuknyelviéskulturálissokszínűségére.
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7.Aproblémaelszenvedése

ez a fejezet szigorúan véve nem tartozik dolgozatom témájához, hiszen a probléma
elszenvedése annyit jelent, hogy azt a beszélők passzívan eltűrik, vállalva minden
következményét.mivela„kezelés”aktivitást,erőfeszítéstfeltételez,aproblémaelszen-
vedésenemproblémakezelés,mégisateljességkedvéértszükségesnektartomkitér-
nirá,márcsakazértis,mertvalójábannagyonsokolyanproblémavanmindennyelv-
ésbeszélőközösségben,amelyhezazérintetteknemnyúlnakhozzá.

Amindennapiéletbenszámoskisesetiproblémakeletkeziknapmintnap,melynek
„online”megoldásaszükségtelen,tekintve,hogyjobbanmegzavarnáakommunikáció
menetét,mintmagaalétrejöttprobléma.

Aminttudjuk,acsetelésben,sőtazímélezésbeníratlanszabály,hogyazelíráso-
katéshelyesírásihibákatnemszükséges javítani,amennyibenazoknemérte-
lemzavaróak.Acsetelésesetébennagyobbproblémátjelenteneajavításmindaz
üzenetetküldő,mindazaztolvasófélszámára,mertfölöslegesenmegakaszta-
ná,hátráltatnáakommunikációt.

vannaktovábbáolyantípusproblémákis,amelyeknemannyirafájóak,hogyérdemes
lennefoglalkoznivelük.ezenkívülatípusproblémákegyrészecsakvelejárójavalami-
nek, ami alapvetően hasznos a beszélők számára, s a beszélők a haszon kedvéért
elszenvedikakisebbhátrányt.

eztazesetetpéldázhatjákastandardnyelvváltozatonbelülélő,viszonylagegyenran-
gú alakváltozatok, amelyek alapvetően hasznosak, mivel lehetővé teszik, hogy a
beszélőközösségnekegynagyobbrészekövethesseastandardbanisatermészetes,
megszokott nyelvhasználatát. Például amagyar standardban számos szónak egy-
arántvane-zőésö-zőalakváltozata(fel : föl, csepp : csöpp, gyenge : gyönge stb.),így
mindaze-ző,mindazö-zőnyelvjárásihátterűbeszélőkhasználhatjákastandard
beszédükben is a szó vernakuláris változatát. Amennyiben stílusbeli vagy más
különbségekvannakazalakváltozatokközött,ezekkommunikatívcélokraisfelhasz-
nálhatók;pl.aser mamár régies,aveder, seper vagya föd viszontnépies, ígya
beszélő régies, ill. népieshangulatot tud velük teremteni, vagypedig jelezni tudja
sajátidentitását,sőtújabbanmégpolitikaihovatartozásátis(sokliberálisabbbeállí-
tottságúbeszélő inkábbaze-ző,mígsok„nemzetibb”beállítottságú„mélymagyar”
inkábbazö-zőalakváltozatokatkedveli).mindezahasznosságjócskánfelülmúljaazt
anehézséget,amitazalakváltozatokokoznakaszótárazásbanvagypéldáulkönyvek
mutatóinakazelkészítésében,sezértabeszélőknek–hogyúgymondjuk–érdemes
elszenvedniükazalakváltozatoklétéveljárókisebbhátrányokat.

ennélrosszabbeset,amikoregyközösségazértkénytelenelszenvedniegyproblémát,
mertahatalmategymásik,erősebbközösséggyakoroljafölötte,melyneknemérdeke
a problémamegoldása. Föntebb az elkerülési stratégiáknál beszéltünk a probléma
áthárításáról;ezazáthárítófélrészérőlelkerülésistratégia,ámazafél,akireaprob-
lémaátletthárítva,sokesetbenkénytelenaztelszenvedni.

Avilágonseszeri,seszámaazolyankisebbségiközösségeknek,amelyekkény-
telenek elszenvedni annak következményeit, hogy nyelvük kisebbségi nyelv,
amely nem rendelkezik hivatalos státusszal, sőt sokszor kisebbségi nyelvként
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semrészesülhivatalostámogatásban,vagyegyenesenüldözik.Szlovákiaősho-
nosnyelveiközülalegrosszabbhelyzetbenakülönféleromaninyelvjárásokvan-
nak; a romák nyelvi problémáival nemcsak az államhatalom – és általában a
„gádzsók”–nemfoglalkoznak,hanemmagukaromáksem,mintegytermésze-
tesnekveszik,hogyezeketelkellszenvedniük.

végülvannakolyanesetiproblémák,amiketjellegükbőlfakadóanlehetetlen„online”
orvosolni,ezértnincsismáslehetőség,mintelszenvedniőket,ill.akövetkezményeiket.
ilyenrőlszólakövetkezőnaplóbejegyzés:

vonatontörténtPárkánybólBudapestfelé,hogyvácottmellénkültegynagyma-
ma unokájával. Az országhatárokról beszélgettek és Pozsonyról. Útitársammal
mindkettenolvastunk,nemsokatbeszéltünk.egyetlenmondatunkutánahölgy
unokájáhozfordultésfurcsamosollyalazarcánszószerinteztmondta:„ezeka
gyerekekszlovákok,figyeldabeszédüket.”Tisztábanvagyokvele,hogykiejtésün-
könérződikaszlovákhatás,deakkor,abbanahelyzetbenkellemetlenülértben-
nünketafentimondat.

nemcsakamagyarországiakrészérőlkénytelenekakisebbségimagyarokilyeninzultu-
sokatelviselni,hanemaszlovákokrészérőlis.Álljonitterreegydunaszerdahelyipélda!

egycsütörtökidélutánPozsonybólvizsgárólérkeztünkadunaszerdahelyiTescoba
apárommalésbarátnőmmel.mígabarátomékbevásároltak,addigénelmentem
előre az ázsiai gyorsétterembe kaját rendelni, mivel nagyon éhesek voltunk.
l ehet, jobb lett volna, ha inkább én is bevásárolni megyek először. A pultnál
magyarulszóltakhozzám:„Tessék,mitadhatok?”máriskezdtemsorolni,mitsze-
retnék:„kétszer leszazaananászoshúsrizzsel,megegyhranolki kecsappal.”
mégbesemfejeztemarendelést,mikoregyhölgymellettemhangosan,felémfor-
dulva,deállítólag(!!)nemnekemszánvaeztmondta:„Hovoria, že sú Maďari, ale
po maďarsky nevedia. Veď to je hasábburgonya,nem?”nemtudtamszónélkül
hagyni a dolgot, és válaszoltam neki: „Önnek, nem mindegy, hogy mondom?
mindenkimegértette,dehaszeretné,kérhetekangolulvagynémetülis,deamúgy
isamagyarstandardszlovákiaiváltozatátbeszélem,amiitttermészetes.”errea
„hölgy”trágárszavakathasználvaelmondottmindenprimitív….stb.stb.mladá
sliepká-nak.Folytathatnámmég,mivellegalább10percigmagyarázottnekema
„hölgy”.Természetesenhamagyarországonvagyok,nemahranolki formáthasz-
nálom,ittpedigtermészetesekszámomraakölcsönszavak.

nagyonsokolyankis,jelentéktelenproblémaisvan,ami„online”orvosolhatatlan,mert
abeszélőnekvagymeghallónaknemállhatalmábanbeavatkozni,sezmintlehetőség
fölsemmerül.eztlátjukpéldáulakövetkezőnaplóbejegyzésben,aholanaplóbejegy-
zőmeghallókéntérzékeltegyapróproblémát.

egygalántaiékszerboltbanfiatalhölgygyűrűketnézegetett,majdazegyiketelkér-
teazeladótól,hogyfelpróbálja,ésmiutánmegtudta,hogyaboltvállalgravírozást
is,megkérdezte,mennyitkellenefizetnieezértaszolgáltatásért,így:És ez árilag
mennyi volna? erreakérdésreazért figyeltem fel,mertezta szóalakot:árilag,
mégsosemhallottam,számomrakisséműnek,idegennektűnt,ésmivelavevő
igyekezettmagátminélválasztékosabbankifejezni,feltételezésemszerintennek
azigyekezetnekazeredményeképpenjöhetettlétreafeljebbemlítettszó.
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nyelviproblémákanyelviideológiákfényében

Az,hogyegyközösségtagjaimitérzékelneknyelviproblémánakésmitnem,ill.melyik
problémátmennyireérziksúlyosnak,nemkismértékbenfüggattól,hogymilyenideo-
lógiákfényébenértelmezikanyelvihelyzeteket,ill.eseményeket(azegyesideológiák-
ral.l anstyák2009a,2009c,2010d).ugyanazanyelvihelyzet,ill.eseményegyközös-
ségbenvagyegyegyénszámárasúlyosnyelviproblémakéntjelentkezik,mígegymásik
közösségben vagy egyén számára észrevétlenmarad; a harmadik eset az, hogy az
adottnyelvihelyzet,ill.eseményegyközösségbenvagyegyegyénszámárapozitívérté-
keléstkap,gazdagítótényezőkéntértelmeződik.

erremártöbbpéldátláttunkazelőzőekben.Haaszlovákiaimagyarbeszélőközös-
ségbennemvolnauralkodóapuristaésanacionalistanyelviideológia,aszlováksú -
stredenie magyarmegfelelőjekéntspontánmódonkialakultösszpontosítás szósenki-
nek nem okozott volna (legalábbis a közösségen belül) problémát; bűntudat nélkül
használnákazemberekazidegenszavakat,ill.aszlovákiaimagyarbeszélőközösség-
benazolyanszlovákeredetűmagyarszavakatis,mintpl.ahranolki, ananuk, a sus-
tyáki, a vlecska vagyachata, abeszédhelyzetnekmegfelelően;nemjöhetettvolnalétre
konfliktus a papierové vreckovky szókapcsolat magyar szövegben való használata
miatt;sazsekellene,hogyazemberneksajátmagánakproblémátokozzon,haakár
azanyanyelvét,akáramásodiknyelvétakcentussalbeszéli.Astandardistanyelviideo-
lógianélkül sokkal kevesebbhelyzetbenokoznanyelvi problémát azún. suksükölés
vagyapárostestrészeknevénektöbbesszámúhasználata;eszébesejutnasenkinek,
hogyproblémalegyenaz,haegyhelybelihivatalnokamegszokottmódon,nyelvjárás-
banbeszélj ulinénivelakkoris,amikorügyfélként,ésnemszomszédasszonykénttalál-
kozikvele;skevesebbfejfájástokoznaazembereknekazírásbelinyelvhasználatolyan-
kor,amikoracímzettek(egyrésze)magyarországi.

A nyelvi problémák egyik gerjesztője sajnos az iskola, esetünkben a szlovákiai
magyariskola.Azanyanyelvirántiszeretetrevalóneveléstösszekapcsoljákagyerme-
kektermészetesnyelvhasználatábanmeglévőnyelviformáküldözésével,amelyeknem
objektívehelytelenek,hanemcsakvalamelynyelvi ideológiafényébentűnnekannak.
nézzünkmegerreegypéldátegyiknevesgimnáziumunkból!

csoportommalegészhétenagimnáziumbajártunk,órákathallgatni.SíróSzabina
tanárnőfeleltetésközbentöbbszöriskijavítottaafelelődiákot,mivela„de viszont”
formátalkalmazta.A tanárelőszörcsupán rászólt,hogy „nincs de viszont”,majd
mikoradiákújramondta,megpróbáltaelmagyarázni,hogy„Nincs de viszont, vagy
de van vagy viszont, a kettő ugyanaz, döntsd el, melyiket használod!”

Anyelvhelyességihibákszámottevőrészevalójábannem hiba,nem is tévesztés
vagy botlás,hanemazadottbeszédhelyzetnektökéletesenmegfelelőnyelviforma,
ilyenpéldáulazalap-ésközépiskolaitanárokáltalnagyonnemkedveltde viszont
kötőszókegyütteshasználatais.Ade ésviszont együtteshasználataabeszéltnyelv-
benteljesentermészetes,általábannemállszembenaközösséginormával.14

Ade ésaviszont együtteshasználatábanvalóbannincssemmikivetnivaló,kivéveha
valaki a racionalista és a necesszista nyelvi ideológia befolyása alatt áll; számtalan
példaidézhetőekétrokonértelműkötőszóegyütteselőfordulásáralegjobbíróinktól,
sőtnyelvészeinktőlis(l.l anstyák2010c,27–28.p.).Azolyanoktató,akiakadályozza
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a diák feleletét azzal, hogy a beszédében található természetes nyelvi sajátságokat
javítgatja,nemérdemlimegmagyarszakosdiplomáját,mégakkorsem,haebbenaz
esetbensajnosjómagamishozzájárultamahhoz,hogymegkapja.(demégnemkéső
tanulniahibából!)

Arra,hogyugyanazanyelvijelenségmennyiremás-másmódonértékelhetőannak
függvényében,milyenideológiákszemüvegénkeresztülnézzükőket,álljonittegymai
magyarnyelvipélda,újigekötősigékmegjelenése,abeájul azelájul mellé,bealszik az
elalszik mellé,bevállal azelvállal mellé,lebénul amegbénul mellé,lebetegszik a meg-
betegszik melléstb.

Többolyannyelviideológiaisvan,melyeknekafényébenazújigekötősigékmeg-
jelenésenyelviprobléma:azújnyelviformák–mivelújak–értelemszerűennem
lehetnekstandardok,tehátnem„helyesek”(standardizmus),„fölösleges”variá-
lódást,bizonytalanságothoznaklétre(homogenizmus),perspektivikusankiszorí-
tással fenyegethetik a hagyományos formákat (konzervativizmus), és szükség
sincsrájuk,hiszenugyanazt jelentik,minthagyományosmegfelelőik(racionaliz-
mus,necesszizmus).ezahagyományosnyelvművelésálláspontja.

Ahétköznapibeszélőktöbbségeazújigekötősigékmegjelenésétvalószínű-
legnemistudatosítja,éshamégisfölfigyelnénekazújalakulatokra,alighaminő-
sítikőketproblémának,hacsaknemkerülnekolyanhelyzetbe,amikormindkét
formaeszükbejut,ésnemtudják,hogymelyiketválasszák.Anyelvészekalibe-
rálisideológiafényébenszinténsemlegesenviszonyulnakazújformához:anyel-
viváltozásoknemjók,nemrosszak,hanemvannak.nemszempontazsem,hogy
„szükségvan-e”azújformáravagynincs.

Apluralistaésavernakularistaideológiafényébenviszontazújigekötősalak
üdvözlendőfejlemény,lehetővéteszi,hogyegyesbeszélőicsoportokesetlegsaját
identitásukatkifejezzékeformahasználataáltal,destrukturálishasznaislehet
azújváltozatnak:stabiljelentéskülönbségalakulhatki(akáradenotatívjelentés,
akárastílusértéktekintetében)akétalternatívformaközött,ezáltalmegisszűn-
nekalternatívformáklenni,sígygazdagítjákanyelvirendszert,ahogyezszámos
esetbenmármegistörtént(ilyenekrel.Sebők2010a,2010b).

Anyelvihomogenistaésnacionalistaideológiafényébennagynyelviproblémaaz,ha
egyországbanegynéltöbbnyelvhasználatos,mertez–úgymond–veszélyeztethetiaz
országstabilitását.Anyelviliberalistaideológiafényébenakisebbséginyelvekjelenlé-
tepusztatény,önmagábannemjelentproblémát.Anyelvipluralizmusésanyelviver-
nakularizmusszempontjábólviszontakisebbséginyelvekjelenléteörvendetesdolog,
merthozzájárulazországnyelviéskulturálisgazdagságához.

Haegydél-szlovákiaiszlovákmegtanulmagyarul,akkorezahomogenistaésnaci-
onalistaideológiafényébennyelviprobléma,anacionalistákilyenkor„elnemzet-
lenítésről”,„asszimilációról”beszélnek,mertegymásiknyelvhezvagyközösség-
hezvalóilyenkötődésmárszinte„nemzetárulásként”értelmeződik.Haazegyén
is így fogja fel,állandó frusztrációtokozhatneki,hogybizonyoshelyzetekbena
magyarnyelvhasználatára–vagylegalábbishallgatására–„kényszerül”.

elképzelhető,hogyezazállapotolytermészetesszámára,hogynemisgon-
dolkodik róla,nem jelentszámáraproblémát,deesetlegkülönösebbennem is
méltányolja;ezaproblémáhozvalóliberálishozzáállás.

Haviszontazérintettbeszélőapluralistaideológiahíve,akkorörülenneka
helyzetnek, azt vallva, hogy ahány nyelvet ismer valaki, annyiszor ember; örül
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annak,hogyinformálisszintenisújlehetőségeknyílnakaszámára,sokkalköze-
lebbikapcsolatbatud ígykerülniemberekkel (magyarokkal),minthavelükélve
nemismernéanyelvüket.

csak az „államalkotó” nemzet nacionalista nyelvi ideológiájamagyarázza,miért érzi
magátegyszlovákiaimagyarkellemetlenül,haegyszlovákkalbeszélgetvevéletlenül
egymagyarszócsúszikbeszédébe,miközbenmagyarbeszédében–hanempurista–
széltébenhasználszlovákszavakat (igaz,sokszorazokat isenyhe lelkiismeret-furda-
lással,asajátnacionalistaéspuristaideológiaihátteremiatt):

k ialvatlanulésfáradtanértemmunkába.Avendégekfolyamatosantávoztak.eza
vendég is elhagyta a szobáját, és távozás előtt a számláját jött kiegyenlíteni.
Szokásszerintkinyomtattamneki,mimindentalálhatóaszámlán,hogyellenőriz-
nitudja.Perszemagyaráztamis:„Tu vidíte konzumáciu, na konci je ubytovanie … –
ésvégülrákérdeztem–„Je to v poriadku, ugye?” Természetesenrögtönreagáltam,
és gyorsanmondtam tovább amondókámat, hátha ezzel sikerül elkendőznöm,
hogymagyarszóthasználtam,merteztnemmindenszlovákvendégszereti.

Arra,hogyanacionalistanyelvi ideológia–amelyetakisebbségiközösségekajogos
önvédelemeszközekénthasználnak–milyenabszurdhelyzetekethozhatlétre,nézzük
megazalábbinaplóbejegyzést!

néhány éve történt Szencen, amikor az egyik nyáron amagyarmiséket végző
esperesszabadságotvettki,ésegyikkörnyékbelimagyarultudópapsemtudta
őt helyettesíteni. A káplán szlovák nyelvű volt, és csak akkoriban helyezték
Szencre,ígyamagyarnyelvhezmégnemnagyonkonyított.máspapazonbannem
volt,akimagyarmiséketvégezzen,ígyrámaradtezafeladat.végülúgyegyeztek
meg, hogymivel a káplán nem tudmagyarul, egy héten keresztül latinul fogja
végezniamagyarmiséket.ezmegfeleltamagyarhíveknek,pedigsemmitnem
értettekalatinszövegekből,ámmégezisjobbvoltszámukra,minthaszlovákul
lettvolnaaszertartás.

A nyelvi problémamagyarázatát azzal kell kezdeni, hogy a szenci katolikus
hívekeléggémegosztottakmagyar–szlovákviszonyban,mindkétcsoportasaját
nyelvérebüszke,ésnehézazegyüttműködésakéttáborközött.Többembernek
iseszébejutottazamegoldás,hogyegyhétigcsakszlováknyelvűmiselegyen,
hiszen aztmindenki érti, de amagyarok többségének ez elfogadhatatlan volt,
mertakkornem lennemagyarmise.Természetesenmagyarmise ígysemvolt,
hanemamagyarmiseidőpontjábanvoltegylatin.Amagyarhívektöbbségetehát
inkábbaztválasztotta,hogynemfogjaérteniaszertartásokszövegét,minthogy
csakegymiselegyen,azisszlováknyelvű.Anyelviproblémamegoldásábantehát
ezesetbenamagyar–szlovákellentétvoltadöntő,nempedigazérthetőség.

Összegzés

dolgozatomban,amelymintegyfolytatásaéslezárásaafolyóiratunkelőzőkétszámában
ugyanerrőla témáról írtközleményeimnek,néhányalapfogalomtisztázásautánbemu-
tattamanyelviproblémakezeléskülönfélestratégiáit,nevezetesenaproblémákmegol-
dását,megelőzését,elkerülését,letagadását,megszüntetését,elfogadásátéselszenve-
dését.Azegyesstratégiákatrövidenjellemeztem,majdpedigpéldákkalillusztráltamőket.
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Azt,hogymiproblémaésminem,ill.mimennyiresúlyosprobléma,nemlehetobjek-
tívemegállapítani;ebbenelkellfogadniazérintettközösségbenélőemberekértékíté-
letét. ezért arra törekedtem, hogy ahol lehet, dolgozatomban föltárjam ezeknek az
értékítéleteknek az ideológiai meghatározottságát. ugyanaz a probléma radikálisan
eltérő súlyúnak tűnhet attól függően, hogy a beszélőkmilyen ideológia szemüvegén
keresztülszemlélik,sőt,vannakproblémák,amiketcsakbizonyosideológiaszempont-
jából látnakabeszélőkproblémáknak,más ideológiaimeggyőződéstvallókszámára
ugyanezekatényekvagynemjelentenekproblémát,vagyellenkezőleg:pozitívumotlát-
nakbennük.
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melléklet
Aszövegbenemlítettnyelviideológiákmeghatározása
nyelvihomogenizmus– azameggyőződés,melynekhíveianyelvi sokféleségetnegatív jelen-

ségnektartják,sezértanyelviegységet,ill.egységesnyelvetszorgalmazzákanyelviválto-
zatosságrovására.

nyelvikonzervativizmus–azameggyőződés,hogyahagyományos,anyelvbenrégebbótameg-
lévőnyelviformákeredendőenhelyesebbek,mintazújabbanlétrejöttekvagybekerültek.

nyelviliberalizmus–azameggyőződés,melynekhíveiszerintanyelviváltozásokáltalábanvéve
nemértékelhetőkkedvezőnekvagykedvezőtlennek;anyelviváltozásokbavalóemberibe-
avatkozástaggályosnaktartják.

nyelvinacionalizmus–azameggyőződés,melynekhíveiasajátetnikai(nemzeti)identitásukhoz
kötődőnyelvetmásnyelvekföléhelyezik,azoknáljobbnak,szebbnek,értékesebbnektartják,
smintilyetkultikusjellegűtiszteletbenrészesítik.

nyelvinecesszizmus–azameggyőződés,hogyanyelvbenvannakszükségtelenésemiatthely-
telennyelviformák;azazonosdenotatívjelentésűváltozatokközülnemmindegyikszüksé-
ges,egyvagytöbbközülüklehetfölöslegesis.

nyelvipluralizmus–azameggyőződés,melynekhíveianyelvisokféleségetpozitívanértékelik
éstámogatják,a(nyelvköziésnyelvenbelüli,külsőésbelső) nyelviváltozatosságotelőnyben
részesítikanyelviegységgelszemben.

nyelvipurizmus –azameggyőződés,hogyahagyományos,nemidegeneredetűszavakésmás
típusúmorfémákeredendőenhelyesebbek,mintaz idegeneredetűszavakésmás típusú
morfémák;hasonlóképpenazidegenmintanélküli,belsőkeletkezésűformákhelyesebbek,
mintazok,amelyeketidegenmintáraalkottak.

nyelviracionalizmus–azameggyőződés,melyszerintanyelviszerkezeteketazemberielmében
találhatókognitívszerkezetekhatározzákmeg,azazaszavakésanyelvtaniformákazértjön-
neklétre,hogyeredendőenmeglévőgondolatainkatkitudjukfejezni;ebbőlkövetkezik,hogy
aszavak(jelentések)ésanyelvtaniformáklevezethetőkazelmeműködéséből.

nyelvi standardizmus –mint általános nyelvi ideológia az ameggyőződés,melynek hívei úgy
vélik,hogyastandardnyelvváltozatértékesebb,magasabbrendű,fejlettebb,jobb,sőtszebb
atöbbinél;mintnyelvhelyességiideológiaazameggyőződés,hogyastandardnyelviformák
eredendőenhelyesebbek,mintamásnyelvváltozatokhoztartozóformák.

nyelvivernakularizmus–azameggyőződés,melynekhíveiakülsőváltozatosságvonatkozásá-
banahelyiidentitást„hitelesen”kifejezőőshonosnyelveket,esetlegnyelvváltozatokatelőny-
benrészesítikanagyobbhatósugarú,„hasznosabb”,deahelyi identitáskifejezésérenem
vagykevésbéalkalmasösszekötőnyelvekkelszemben;abelsőváltozatosságtekintetébena
vernakularizmushíveiazokatanyelviformákattámogatják,amelyekkelabeszélőkleginkább
azonosulnak,amelyekleginkábbkifejezikazidentitásukat.

j egyzetek

1. Anyelvi problémákkal kapcsolatoskutatásaimatazmTA támogatjaaHatáronTúlimagyar
Tudományosságért Ösztöndíjprogram keretében (a pályázat száma: 2010B00131cS). itt
köszönömmegkolláthAnna,k itleiibolya,Petteril aihonenésSebőkSzilárdhasznosészre-
vételeit,javításait.

2. A témával kapcsolatos korábbi vizsgálataimra l. kolláth–l anstyák 2007, l anstyák 2007,
2009b,2010a.

3. A„nyelvhasználat”egyarántjelenthetbeszélést,beszédhallgatását,írástvagyolvasást.
4. Anyelvinaplóolyanírottdokumentum,amelynyelvivonatkozásúeseményeketésészrevéte-

leketrögzít,azazolyaneseményeket,melyekbenabeszélés,abeszédhallgatása,azolvasás
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vagyaz írásmeghatározószerepet játszik.Anyelvi naplóanyelvi problémák feltárásának
egyikeszköze(l.l anstyák2008;l.mégBognár2008,l anstyák2010b,2010c).

5. Amagyarértelmezőkéziszótáraprobléma szónakkétjelentésétkülönböztetimeg,minda
kettőbenmegjelenika’megoldás’szemantikaijegy:1.tudományosszakszóként:megoldás-
raváróelméletivagygyakorlatikérdés;2.sajtónyelviszóként:nehezenmegoldhatókérdés,
ill.fejtöréstokozógond(l.ékSz.22003,1102.p.).

6. megyek,veszekvalamilyenkábelt.
7. A jelen írásomban említett ideológiák meghatározását l. a mellékletben. Bővebben l.
l anstyák2009a,2009c,2010d.

8. Ameghallóolyanszemély,akinembeszédpartner,dehalljaabeszélgetést,pl.akétbeszél-
getőszeméllyelszembenavonatonülőismeretlenutas.megjegyzemmég,hogyelőfordulaz
is,hogyabeszélőaztakarja,hogymagaabeszédpartnerneértsemegaválaszt,sezértpl.
homályosan,kétértelműenvagyéppentúlságosanszakszerűenfogalmaz.

9. Acsaládneveketazadatközlőkvédelmébenittésmásbejegyzésekbenismegváltoztattam.
10. Grendell ajos2001.Nálunk, New Hontban. Pozsony,kalligramkönyvkiadó.Azidézetaz55.

oldalrólvaló.
11. Acsehésaszlováknyelvegyüttélésére,kapcsolatáral.nábělková2008.
12.Havanmagyarszövegis,akkoraztkeresemmegelőször,deenneknemagyorsabbmegér-

tésazoka,hanemazatörekvés,hogymegismerjemaszámomraesetlegismeretlenmagyar
szakszavakat,fogalmazásmódot.

13. Afalunevétazérintettszemélyvédelmébenkihagytam.
14. egyébkéntade ésaviszont nem is teljesenazonos jelentésűek,dehaazokvolnának is,

akkorsemvolnaemiattegyütteshasználatukhelytelen.

iSTvÁn l AnSTyÁk
THe Tr eATmenT oF l AnGuAGe Pr oBl emS

in this paper the author continueswithwhat he has been dealingwith in the
previoustwoissuesofthisjournal:languageproblems.Thistimehepresentsthe
variousstrategiesoftreatinglanguageproblemsingeneral,withspecialregardto
thebilingualminoritycommunitieslikethecommunityofHungariansinSlovakia.
Hedistinguishesthefollowinglanguagetreatmentstrategies:solving,preventing,
avoiding, denying, eliminating, accepting and enduring language problems. in
eachcase,hegivesashortdefinitionandthenillustrateseverystrategywitha
number of examples, many of which come from language diaries written by
studentsofHungarianlanguageandliterature.Healsodealswiththequestionof
theimpactoflanguageideologiesondiscerning,evaluatingandtreatinglanguage
problems.
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1.Bevezetés

A szociológia az emberek társadalmon belüli helyváltoztatásának két fajtáját külön-
böztetimeg:atársadalmimobilitástésamigrációt.Atársadalmimobilitásatársadal-
mistruktúránbelüli„virtuális”elmozdulás,amigrációegymeghatározottföldrajzitér-
ségbenvalóténylegeshelyváltoztatássaljáróvándorlás.Amennyibenezaföldrajzitér-
ségegyállamhatárainbelülterülel,akkorbelsőmigrációról,amennyibenviszonttúl-
lépi azállamhatárt, akkornemzetközimigrációról beszélünk.Amigrációalanyai a–
konkréttelepülésről,országból–kiköltöző,illetveodavagymáshovabeköltözőembe-
rek,azún.emigránsok(kiköltözők)ésimigránsok(beköltözők).

Azittkövetkezőtanulmánytémájánaklegtágabbfogalmikereteamigráció,mégpe-
digannakmindkétformája.Szűkebbértelembenapozsonyidezurbanizációegyikvetü-
letével, a Pozsonyból a Felső-csallóközbe, valamint magyarországra (r ajka és
mosonmagyaróvártérségébe)valókiköltözésselfoglalkozik.milyenakiköltözőnépes-
ségösszetétele?miértjöttekelPozsonyból?Hogyanérzikmagukatjelenlegilakhelyü-
kön?l étezik-evalamilyenkapocs,amelytovábbraisafővároshozkötiőket?Haigen,
miaz?Svajonmennyirekötődnekmostani lakhelyükhöz?ilyenéshasonlókérdések
képeztékaFórumk isebbségkutatóintézetésazmTAr kk nyuTi2010-benzajlóközös
kérdőívesfelmérésénektárgyát,amelya„Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony kör-
nyékén – Közszolgáltatás-fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjá-
ban c. AGGLONET – HUSK/0801/1.5.1/0007” nemzetköziprojektumkeretébenzaj-
lott.mielőttrátérnékazeredményekismertetésére,rövidenfelvázolomaSzlovákiában
jelenlegzajlómigrációsfolyamatokhátterét.1

A20.századhetvenesésnyolcvanaséveibencsehszlovákiábanabelsőmigráció
alakulásátkét fő tényezőbefolyásolta:amunkaerő-vándoroltatásésaközponti tele-
pülésekfejlesztésénekkoncepciója(Bezák2002,331.p.).mindkettőközpontilagter-
vezettésszervezettvolt.Amunkaerő-vándoroltatásamunkaerőnekamunkaerő-feles-
leggelrendelkezőterületekrőlamunkaerőhiánnyalrendelkezőterületekrevalóátcso-
portosításátjelentette,amiazutóbbiterületek–az.ún.fejlődőjárások–fejlesztésé-

l AmPl ZSuZSAnnA

APozsonybólkiköltözöttfelső-csallóköziés
r ajkakörnyékilakosságnéhányjellemzője

ZSuZSAnnA lAmpl 314.727(437.6)
AfewcharacteristicsofthepopulationrelocatedfromBratislava 316:303
toupperr yeisland(Žitnýostrov),r ajkaanditsvicinity.

keywords:migration.Suburbanization,desurbanization.Thestructureofmigrants.
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vel,egyebekközöttazottanilakásépítésfokozotttámogatásávaljártegyütt,miközben
akibocsátójárásokbanalakásépítéstvisszafogták.Amásodikfontostényező,hogya
SzlovákSzocialista köztársaságurbanizációs fejlesztési tervénekértelmébenaz ún.
központitelepülésekélveztekelsőbbséget,sazebbőladódóelőnyökmiattezekatele-
pülésekissokembertvonzottak.mindennekkövetkeztébenanyolcvanasévekfeléig
nőttamigránsokszáma:1981és1983közöttévente103ezer,1984és1986között
évente104ezerszemélyváltoztatottállandólakhelyet,vagyis1000lakosbólnagyjából
20(Bezák2002,332.p.).Smiveleztazidőszakotelsősorbanafalubólvárosbaköltö-
zésjellemezte,a80-asévekelsőfeléigrohamosannőttavároslakókszáma.Azembe-
rek döntő többsége az akkori kerületi központokba, Pozsonyba, k assára és
Besztercebányáraköltözött,deközülükisalegtöbbenPozsonyba.1987–1989között
amigránsok92százalékaafővárosbantaláltállandólakhelyet.őkelsősorbanadél-
nyugati járásokból érkeztek, beleértve az olyan magyarlakta járásokat is, mint a
Galántai,adunaszerdahelyi,anyitraiésazérsekújvárijárás(Bezák2002,342.p.).

1986utánazonban fokozatosan lelassulabelsőmigráció. eza tendencia1989
utánisfolytatódik:1998-banmárcsak71ezeremberköltözik,vagyis1000lakosból
13. Amigráció csökkenésének alapvető okát a szakemberek az állami lakásépítési
programvisszaesésénektulajdonítják2 (Bezák2002,333.p.,Gajdoš2001,194.p.),
de szerepet játszott benne az új településszerkezeti felosztás és a régiók közötti
különbségekelmélyüléseis(Gajdoš2001,194.p.).

Azon kívül, hogy folyamatosan csökken a migránsok száma, az évezred végén
továbbilényegesfolyamatokfigyelhetőkmeg,amelyeknapjainkbanisérvényesülnek.
egyrésztkevesebbenköltöznek,ugyanakkorazok,akikköltöznek,akorábbi trendtől
eltérően egyre nagyobb távolságokra.3 másrészt a központi térszerkezeti struktúra
rendszerváltásutánifelbomlásakövetkeztébenaháromkerületiváros,Pozsony,kassa
ésBesztercebányamigrációsnyereségefokozatosanmigrációsveszteséggéalakulát,
miközbenaközelitelepülésekmigrációsegyenlegejavulnikezd.vagyisakorábbikibo-
csátó, s ezáltal migrációs veszteséggel rendelkező járások országszerte, de még
inkábbnyugat-Szlovákiábanbefogadókká,amigrációújcélterületeivéválnak.Akon-
centrációtfelváltjaadekoncentráció,sezzelegyidejűlegérvényesülnikezdaszubur-
banizáció és a dezurbanizáció.4 S ez nemcsak a nagyvárosokra érvényes, hanem
Szlovákiavalamennyirégiójánakvidékivárosairais.csupánaPozsonyikerületvárosai
képeznekkivételt,amelyekjelenlegisabevándorláslegattraktívabbcélterületeiközé
tartoznak(moravanská2006),tegyükhozzá,nemcsakatávolabbirégióklakosaiszá-
mára,hanemapozsonyi lakosokszámára is.Avárosmigrációsegyenlegébenbekö-
vetkezettváltozásugyanisnemcsakaPozsonybaköltözőkcsökkenésénekköszönhető,
hanemannakis,hogynőttaPozsonybólkiköltözőkaránya(Bezák2002,342.p.).Az
ezredfordulótól egészen napjainkig a legnagyobb migrációs nyereséggel rendelkező
járásokaGalántai,adunaszerdahelyi,al évai,aSenicai,anyitrai,azérsekújváriésa
komáromijárás,tehátazokajárások,amelyekkorábbanévtizedekigmigrációsvesz-
teségetprodukáltak,sahovaazótaazösszesmigráns88százalékaköltözött.

AzországeÚ-tagállammáválásaótaaPozsonybólemigrálókszámáratovábbiújcél-
területkéntszerepelamagyarországir ajkaésmosonmagyaróvárközöttitérség.

A szuburbanizáció és dezurbanizáció folyamatát felgyorsítja, hogy vidéken, főleg
azokonatelepüléseken,amelyekbőlavároskönnyenésaránylaggyorsanmegközelít-
hető, javulnakazéletkörülmények, fellendülaközművesítés,a lakásépítés,sezáltal
ezeknekatelepüléseknekmegnőavonzerejükavárosilakosságbizonyosrétegeiszá-
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mára.ilyentelepülésekaPozsonyvonzáskörzetébenlevőkis,köztükazáltalunkvizs-
gáltFelső-csallóközésazemlítettmagyar–szlovákhatármentitérségtelepülései.

2.Amintajellemzése

Az eredeti célkitűzés szerint olyan embereket akartunk megkérdezni, (1) akik
PozsonybólköltöztekaFelső-csallóközbevagymagyarországra,(2)akik2004utánköl-
töztek, (3)sakiknemcsakhétvégi „turisták”,hanemazadott településen laknak.A
kiköltözőkrőlsemmineműadattalnemrendelkeztünk, lakossági listánksemvolt,sőt
mégaszámukbecsléséretettkísérletsemhoztamegavárteredményt.5 Azemlített
akadályok miatt a mintavételnél semmiféle szabályt nem tudtunk alkalmazni, azon
kívül,hogyahelyismerettelrendelkezőkérdezőbiztosoknakaháromkritériumnakmeg-
felelőlakosokatkellettmegszólítaniuk.Összesen600embertkérdeztekmeg,360-ata
Felső-csallóközben,240-etmagyarországon.Alekérdezés2010.márciusábanzajlotta
következőtelepüléseken:

Szlovákiában – Bacsfa, Balony, Béke, csallóközcsütörtök, csenke, csölösztő,
doborgaz, dunajská l užná, éberhard, nagymagyar, r ovinka, Sárosfa, Somorja,
Somorja-Tejfalu,Szemet,Úszor,vajka;

magyarországon – Bezenye, dunakiliti, Feketeerdő, Hegyeshalom, márialiget,
mosonmagyaróvár,r ajka.

A600kitöltöttkérdőívből498volthasználható,bárezek30százalékánálakérde-
zőbiztosoknemtartottákbeamásodikkritériumot,ésolyanlakosokatismegkérdez-
tek,akik2004előtt költöztekazadott településre.mivelazonbanezekakérdőívek
egyébként teljességgelhasználhatók,nem iktattukki őket,hanemmegpróbáltunka
hátrányból előnyt kovácsolni: a beköltözés dátuma lett az egyik független változó,
amely szerint a válaszadókat 2000 előtt, 2000–2004 között, valamint 2004 után
beköltözöttekrecsoportosíthattuk,sígyaztismegtudtuknézni,hogyavizsgáltkérdé-
sekbenkülönböznek-eegymástólaháromeltérőidőszakbanletelepedettlakosok.

Akétalminta–aFelső-csallóközbeköltözöttek(atovábbiakban:csallóköziek)ésa
r ajka–mosonmagyaróvár térségébe emigrálók (a továbbiakban:magyarországiak) –
százalékos megoszlása 60:40. nemzetiségi hovatartozás szempontjából mindkét
almintatöbbségét(81%)szlovákokalkotják.Acsallóköziek16százalékátmagyarok,3
százalékátmásnemzetiségűekképezik.Amagyarországiak19százalékamagyarnem-
zetiségű(1.ábra).

Aválaszadók43százalékaférfi,57százalékanő.Átlagéletkoruk41év–acsalló-
közieké44év,amagyarországiaké36év.kétharmadukházas,74százalékuknakvan
gyermeke.iskolaivégzettségtekintetébenkimagaslóazérettségizettekésdiplomások
részaránya,sezamagyarországiakraméginkábbjellemző,mintacsallóköziekre6 (2.
ábra).
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1. ábra. nemzetiség(%)

2. ábra. Amegkérdezettekiskolaivégzettsége
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Gazdaságistátusszerinta többségalkalmazott,elsősorbanamagánszféraalkal-
mazottja(3.ábra).Acsallóköziekközöttátlagonfelülianyugdíjasokésagyermeküket
nevelőanyák,amagyarországiakközöttpedigazönfoglalkoztatóvállalkozók,delegin-
kábbamagánszféraalkalmazottainakrészaránya.

3. ábra. Amegkérdezettekgazdaságistátusa

munkahelyibeosztásszerintabeosztottakdominálnak(4.ábra).Acsallóköziekközött
többavezetőbeosztású,amagyarországiakközötttöbbabeosztott.
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4. ábra. Amegkérdezettekmunkahelyibeosztása

Amegkérdezettek 8 százaléka 2000 előtt költözött, 22 százalékuk 2000 és 2004
között,70százalékukpedig2004után.Alegtöbben2007-ben(18%),2008-ban(21%)
és2009-ben(14%)váltakazadotttelepüléslakójává.Afelső-csallóköziimigránsok61
százaléka,sszintevalamennyimagyarországi2004utánköltözöttbe.2005-benkét
megkérdezetttelepültátmagyarországra,egyévvelkésőbbheten,2007-benpedig56-
an.Alegtöbbmegkérdezett(összesen110személy)2008-banés2009-benköltözött
magyarországra.

Bárakutatássorántöbbszempontból isnagyonrészletesenvizsgáltukakiköltö-
zöttekelégedettségét,sezeknekaproblémaköröknekazelemzéséreaz írástovábbi
részében kerül sor, vessünk egy pillantást arra, hogy mennyire elégedettek életük
különbözőterületeivel.Az1.táblázatbanszereplőszámokegy1-től5-igterjedőosztá-
lyozásátlagánakfelelnekmeg,sminélalacsonyabbazértékük,annáljobbazosztály-
zat,vagyisannálelégedettebbekazemberekazadottterülettel.Azárójelbenszereplő
számazt jelenti,hogyafelsorolt11területközülazadott területahányadik legjobb
értékeléstkapta.
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1. táblázat. mennyireelégedettakövetkezőkkel?

Azeredményekaztmutatják,hogyelégedettemberekkelvandolgunk.Acsallóköziek
nagyonelégedettekacsaládiéletükkel,alakáskörülményeikkel,aszlovákokésmagya-
rokegyüttélésével,alakhelyükkel,aszlovák–magyarviszonnyal,azemberikapcsola-
tokkalalakhelyükönésamunkájukkal.Atöbbiterülettelkicsitelégedetlenebbek,de
ezekkelkapcsolatbanismégmindigazelégedettségdominál.

Amagyarországiaknagyonelégedettekalakáskörülményeikkel,acsaládiéletükkel,
alakhelyükkel,amunkájukkal,aszlovákokésmagyarokegyüttélésével,azemberikap-
csolatokkal,atöbbiterülettelpedignemkimagaslóan,deazértőkiselégedettek.

3.Akutatáseredményei

3.1.Amigrációelőzményeiésokai

A 2001-es népszámlálás eredményei, valamint amás felmérésekből (Gajdoš 2001;
moravanská 2006; l ampl 2007) rendelkezésre álló adatok azt bizonyítják, hogy
Szlovákialakosságanemigazánszeretköltözködni.2004-ben60százalékukugyanott
élt,aholszületett,aszülőhelyüketelhagyókháromnegyedepedigcsakegyszerköltö-
zöttéletében.Aköltözködésinkábbavároslakókrajellemző,saszülőhelyüketinkább
hagyjákelanemszlováknemzetiségűek,mintaszlovákok.

Anemzetiségiszempontkivételévelmindeztamiadatainkismegerősítik.Ameg-
kérdezettekmintegykétharmadafelnőttéletesoránegyszerköltözöttmástelepülésre,
amiaztjelenti,hogyamintanagyrészétolyanemberekalkotják,akikPozsonybanszü-
lettekvagyfelnőttkoruktólkezdveottéltek,svalójábancsakegyszerköltöztek,még-
pedigamostani,csallóközivagymagyarországilakhelyükre.Aválaszadókfennmaradó
egyharmadamártöbbszörváltotttelepülést.igaz,nekikisPozsonyvoltalegutolsólak-
helyük,deőknemonnanszármaznak,hanemmégkorábban,demindenképpenfel-
nőttkorukban, más településről költöztek a fővárosba. e tekintetben a Felső-
csallóközbeésamagyarországraköltözöttekközöttnincsszámottevőkülönbség.

Amintkorábbanemlítettem,aminta60százalékátSzlovákiában,aFelső-csallóköz
falvaibanélők,40százalékátpedigamagyarországra,r ajkaésmosonmagyaróvártér-
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ségébe költözött korábban pozsonyi lakosok alkotják. Állandó lakhelyüket tekintve
azonban nem mindenkinél van nyoma ennek a kitelepülésnek. A magyarországiak
közül magyarországon csak egynek van állandó lakhelye, a többieké továbbra is
Szlovákiában,túlnyomórésztPozsonybanvan.Acsallóköziekháromnegyedénekállan-
dólakhelyecsallóközbenvan,atöbbiekészinténPozsonyban.

A csallóközieknélmegfigyelhető, hogyminél régebben laknak ebben a régióban,
annálinkábbjellemző,hogyottvanazállandólakhelyükis.A2000előttideköltözöttek
92százalékának,a2000–2004közöttbetelepültek77százalékának,a2004után
érkezettekkétharmadánakvanittazállandólakhelye.

Alegszorosabbkapocs,amelytovábbraisPozsonyhozkötiaválaszadókat,amun-
kájuk.61százalékuk–acsallóköziek54százalékaésamagyarországiak82százalé-
ka–ugyanisafővárosbandolgozik.ezenkívülmindenötödiknekPozsonybanélacsa-
ládja.Sajáttulajdonbanlevőfővárosilakástvagyegyébingatlant2százalékukemlített.

milyenkörülményekelőztékmegaleköltözést?voltak,akikhosszabbidejetervez-
gették (40%), de a többség nem tervezte előre, hanem csak a kínálkozó alkalmat
ragadtameg(37%)vagyrákényszerültaköltözésre(18%).Amagyarországraköltözők-
re jellemzőbb,hogy tervezgettékezta lépést,acsallóközbe települtekviszont legin-
kábbakínálkozólehetőséggeléltek.A2000előttérkezőketleggyakrabbanakényszer
vitteráaköltözésre,akésőbbköltözőknélviszontháttérbeszorulakényszermintaköl-
tözésifolyamatelindítója,scsaknemazonosszerepetkapatervezgetésésalehető-
ségekkihasználása.Akorábbanköltözőklegtöbbjetehátígypróbáltmegkiutattalálni
szorulthelyzetéből.ezzelszembenakésőbbköltözőktöbbségénekmárvoltválasztási
lehetősége.

mielőttújlakóhelyükreköltöztek,acsallóköziekegynegyedemárismerteatelepü-
lést–főlegazok,akik2000előttkerültekoda.Azutóbbiakcsaknem40százalékaköl-
tözött ismerős településre.minden negyediknek a családtagja vagy rokona,minden
harmadiknakabarátja,ismerőse,kollégájaéltott.Akésőbbérkezőkközöttlényegesen
kisebb a települést ismerők részaránya. Azok közül, akik nem ismerték a kiszemelt
települést,mindenharmadikéreztefontosnak,hogytudakozódjonazottaniéletrőlés
lakosságról.

A magyarországra költözőknek csupán 8 százaléka ismerte leendő lakhelyét.
emellettcsaknemmindenmásodikmegkérdezettinformálódottatelepülésről.

ezekbőlazadatokbólarraiskövetkeztethetünk,hogymígkorábbanavegyeslakos-
ságú Felső-csallóközbe költözés fontos szempontjaként szerepelhetett az is, hogy
legyenottvalakiismerős,hogyabetelepülőkneérezzékmagukategyedül(nefeledjük,
hogydöntőtöbbségükszlováknemzetiségű,sminélrégebbenköltöztekacsallóközbe,
nemzetiségiszempontbólannálkompaktabb,„magyarabb”voltezatérség),későbbez
aszempontegyreinkábbveszítettajelentőségéből,segyreinkábbköltöztekolyantele-
pülésekreis,aholsenkitsemismertek.Amagyarországraköltözőknélsemzárhatóki
ezaszempont.Azigaz,hogycsakhármuknakéltottrokona,demindenharmadiknak
voltolyanismerőse,kollégája,akimárelőtteáttelepült.

Azországosmigrációsstatisztikákbólkiderül(Šprocha2007),hogy1996és2006
közöttaköltözködéselsődlegesokaalakáshelyzetmegoldása(36%).eztkövetiacsa-
ládtagkövetése (mindkétnemnél28%), különbözőnemspecifikált okok (17%)ésa
házasságkötés(nők10%,férfiak6%).

Apozsonyidezurbanizációegyiklényegeselindítója,hogyvidékenolcsóbbanlehet
lakást,házatvenni,minta fővárosban.eztacsallóköziésmagyarországimegkérde-
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zettekválaszaiisigazolják.Aköltözködésáltalukfelsoroltokaitakövetkezőötpontban
lehetösszefoglalni:

–megfizethetőárútelkekéscsaládiházak;
–Pozsonyközelsége;
–olcsóbbélet;
–családtagok,barátokközelsége;
–természetközelség,nyugalom,vidékiéletmód.
Akiköltözéselsődlegesokatehátalakáshelyzetmegoldása.Shaösszehasonlítjuk,

hollaktakPozsonybanéshollaknakmost,akkorbeigazolódik,hogyafővárosbólvaló
kiköltözésvalóbanjavítottamegkérdezetteklakáskörülményein.Pozsonybancsakkét-
harmadukéltsajátlakásbanvagycsaládiházban,atöbbiekfőlegbéreltlakásbanvagy
aszülőknéllaktak.j elenlegviszont94százalékukasajátjábanlakik,sközülükisaleg-
többen(77%)családiházban(5.ábra).Teljességgelérthetőhát,hogyazéletkülönbö-
ző területei közül a lakáskörülményekésa lakhelyazokközé tartoznak,amelyekkel
nagyonelégedettekaválaszadók.

5. ábra. HollakottPozsonyban,éshollakikmost?(%)

Alakáskörülményekgyakorlatilagmindenkitérintőpozitívváltozásánkívülabetelepü-
lés minden második megkérdezett számára további pozitív változásokat hozott.
Természetközelség,egészségesebbéletkörnyezet,tisztábblevegő,csönd,nyugalom,a
kisközösségiéletformaelőnyei,ajobbéletminőség–leggyakrabbanezeketemlítik,de
sokanaztiskihangsúlyozzák,hogyújlakhelyükönszívélyes,kedvesembereketismer-
tekmeg.Aválaszadókmásikfelénektöbbségeszerint(46%)azonkívül,hogymegvál-
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tozottalakhelyük,semmimásnemváltozott.k imondottannegatívváltozásokra4szá-
zalékukpanaszkodik.Szintekivételnélkülaközlekedési feltételeketkritizálják,bele-
értveahiányostömegközlekedésihálózatotésanemmegfelelőútviszonyokat,aminek
következtébentovábbtartéstöbbekerülaPozsonybautazás.

Akétalmintaközülamagyarországiakinkábbafeléhajlanak,hogyazáttelepülés
nemhozottváltozástazéletükbe.Acsallóköziektöbbségepozitívváltozásokatérzékel,
ugyanakkor leginkább ők panaszkodnak a közlekedésre. Főleg a tömegközlekedést
szidják, ami azzal is összefügg, hogy a magyarországiakhoz képest ők gyakrabban
veszikigénybeatömegközlekedésiszolgáltatásokat.Amagyarországiakközülkb.min-
dentizedikpozitívésegybennegatívváltozásokatisemlít.Aközlekedésentúlfőlega
korábbitársaskapcsolatokelvesztésére,leszűküléséregondolnak(6.ábra).

6. ábra. Azzal,hogyideköltözött,megváltozottazélete?(%)

3.2.ingázásésközlekedés

Szlovákialakosságára–főlegavidékenélőkre–nagymértékbenjellemzőazingázás.
2005-benagazdaságilagaktívlakosság60százalékanapontaingázottamunkahelye
és a lakhelye között (moravanská 2006), s ez az arány azóta sem csökkent.
Természetesvelejárójaaszub-ésdezurbanizációnak,hogyazingázókállandólakhelye
vidékenvan,dolgoznipedigavárosbajárnak.éppezértvalamennyiérintettszámára
nagyonfontosazutakmennyiségeésállapota,valamintatömegközlekedésminősége.

Azáltalunkvizsgáltlakosságkörébenismagasazingázókrészaránya.Amikormég
afővárosbanlaktak,acsallóköziek60százaléka,amagyarországiakfelePozsonyban
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a Pozsonyból kiköltözött... 87

dolgozott. l eszámítva azokat, akik nem dolgoztak, akkoriban a csallóköziek 35, a
magyarországiak47százalékaingázott.Akiköltözésselalaposanmegnőttazingázók
aránya,hiszen jelenlegacsallóközieknekcsak15,amagyarországiaknakpedigcsu-
pán10százalékadolgozikalakhelyén,atöbbieknek(csallóköziek64%,magyarorszá-
giak86%)másholvanamunkahelye (7.ábra).Azesetek többségében (csallóköziek
54%,magyarországiak82%)ezamásholPozsonybanvan,sezaztjelenti,hogyalak-
helyüktőlmaximum50km-rekellutazniuk(hatcsallóköziemlítettennélnagyobb,azaz
70km-nyitávolságot).Azingázóktöbbsége30km-relakikafővárostól.

7. ábra. Holvanamostanimunkahelye(%)

Amunkahelyrevalóbejárásacsallóköziek57,amagyarországiak76százalékaszá-
mára napi ingázást jelent. r ajtuk kívülminden továbbimintegy nyolcadik-kilencedik
megkérdezetthetentetöbbszöringázik(8.ábra).
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8. ábra. Hetentehányszorjármunkábalakhelyénkívülitelepülésre?(%)

denemcsakőkingáznak,hanemazesetektöbbségébenacsaládtagjaikis.Arraakér-
désre,hogyamegkérdezettetisbeleszámítvaacsaládbólhányanjárnakrendszeresen
legalább háromszor hetente lakhelyükön kívüli településre, a csallóköziek 70, a
magyarországiak83százalékatöbbszemélytemlített.

Aközlekedésfőeszközeazautó.Acsallóköziekháromnegyede,amagyarországiak
89százalékasajátautóvalvagyautókkaljár.Atömegközlekedéstmindentizedikcsal-
lóközivesziigénybe,amagyarországiaknálezafajtautazásnemigazánjönszámítás-
ba. nagyjából ugyanennyien közlekednek kombináltan, vagyis autóval is, busszal is
utaznak(9.ábra).r itkán,deelőfordul,főlegacsallóközieknél,hogyszomszéddal,ba-
ráttalstb.közösmegegyezésalapjánoldjákmegaközlekedést,mégpedigúgy,hogyfel-
váltvafuvarozzákegymást.

korábbanmárszóbakerült,hogyazokamegkérdezettek,akikszámáraazáttele-
pülés negatív változásokkal is járt, szinte valamennyien a közlekedési viszonyokra
panaszkodtak.ezakritikaújraelőbukkant,amikormegkérdeztük,hogymennyireelé-
gedettekaPozsonybautazással.Atömegközlekedésselacsallóköziek63,amagyar-
országiak59százalékaelégedetlen.valószínűlegezértisjárinkábbautóval,akitehe-
ti.Azautósközlekedéskörülményeivelacsallóköziekfeleelégedett,másikfeleelége-
detlen,amijelzi,hogyazértazilyentípusúutazgatássemproblémamentes(akireggel
7és9óraközöttindulPozsonybólcsallóközbe,azasajátszemévelláthatjaamásik
iránybólérkezővégetnemérőkocsisort,sugyaneztapasztalhatódélutánöttől,csak
fordítva). A magyarországiak 98 százaléka viszont elégedett, sőt háromnegyedük
nagyonelégedettazautóvalvalóközlekedéskörülményeivel.
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A tömegközlekedésselazoka legelégedetlenebbek,akikhetente többszörutaznak.
egyébkéntaközlekedésselvalóelégedettségnemfüggösszeazutazásgyakoriságával.

9. ábra. mivelutaznak?(%)

3.3.életérzésazújlakhelyen

A költözködés előtt a megkérdezettek döntő többsége nem aggódott amiatt, hogy
másiktelepülésre,amagyarországiakesetébenráadásulmásikországbaköltözik,de
azért12százalékuknakvoltaknémiaggályai.Amikormegkérdeztük,hogymitőltartot-
takaleginkább,aFelső-csallóközbetelepülőkakövetkezőketválaszolták:nemfogad-
jabeőketazottélőlakosság,képteleneklesznekmegszokniafalusikörnyezetet,nem
leszmegfelelőtársaságukvagysemmilyentársaságuksemlesz,amagyaroklefogják
őketnézni,mertszlovákok,nemfogjákérteni,amitamagyarokbeszélnek,problémák
lesznekaközlekedéssel.Amagyarországraköltözőketegyetlendologaggasztotta,az,
hogynemtudnakmagyarul.

ehhezképest7százaléknyicsallóköziés5százaléknyimagyarországi–összesen
28ember–aggályaiteljesültek,deazoksemmaradéktalanul.Acsallóköziekszámára
újfentaközlekedésokozgondot(amiugyanaköltözéskorfelötlöttbennük,denemszá-
moltakekkoranehézségekkel),némelyeknekpedigarosszemberikapcsolatokésaz
irigység,valamintaz,hogyafalusiaknemfogadjákbeavárosiakat.Amagyarországi-
aknakpedigkommunikációsproblémáivannak.

Attólfüggően,hogymirőlvanszó,acsallóköziek6–18százaléka,amagyarországiak
5–16százalékatapasztalt/tapasztalkörnyezeterészérőlolyanmagatartást,amelyetdisz-
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kriminációként érzékel (2. táblázat).Báramegkérdezettekdöntő többségenememlít
ilyesmit,azértelőfordulezajelenség.l eggyakoribbazanyanyelvidiszkrimináció,amelyet
acsallóköziek14százaléka időnként,4százalékukgyakran,amagyarországiakközül
mindentizediknéha,6százalékukpediggyakrantapasztal.Többnyireaszlováknyelvhát-
rányosmegkülönböztetésétkellezalattérteni,mertamagukatszlováknakvallókmond-
jákezt,deaválaszelvétveelőfordulmagukatmagyarnakvallóknális.

2. táblázat. Tapasztalta-e/tapasztalja-e lakhelyén a diszkrimináció valamelyik formá-
ját?(%)

Azúj lakóhellyel valóazonosulás fontos láncszeme,hogyaz ember otthonérzi-e ott
magát.devalójábanmitjelentazaszó,hogyotthon?Aválaszokbólkiderül,hogyvala-
kiszámáraavilágnakegykonkrétföldrajzipontja:azország,aholszületett,atelepü-
lés,aholél.másoknaknemisannyiraaföldrajzihely,mintinkább„azénházam–az
énváram”értelmébenvettsajáttulajdontképezőházahozzátartozókerttel.Atöbbség
számárapedigegyérzés,egylelkiállapot:biztonságérzet,komfortérzet,azösszetarto-
zásérzése,együttlétacsaláddal,akellemesnektartottemberekkel,anyugalom,pihe-
nés,feltöltődésésbékeszigete,akikötő,ahovamindigjóvisszatérni,aholazember
önmagalehet,vagyahogyanazegyikválaszadófogalmazott:„azotthonaváll,amelyen
kisírhatodmagad.”

nos, teljesen függetlenül attól, hogy mikor költözött oda, a csallóköziek 96, a
magyarországiak99százalékaotthonérzimagátújlakhelyén(10.ábra).

Többségükmárteljesenmegszokottott,demindenhetedikcsallóközinekésmin-
dennyolcadikmagyarországinakazértvanhiányérzete.mihiányziknekikleginkább?Az
említésgyakoriságánaksorrendjében:acsaládtagok,gyermekkoribarátok,rokonság,
amegszokottemberek;egyjólműködőtömegközlekedésihálózat,vagyisgyakoribbés
kulturáltabb autóbuszjáratok Pozsonyba; több üzlet, színvonalasabb szolgáltatások;
kulturális és szabadidős tevékenységek általában és különösen szlovák nyelven. A
pozsonyiéletérzés:„az én otthonom Bratislava, ott születtem, ott vannak a barátaim,
az az én szülőföldem”;„bár itt, Šamorínban van az állandó lakhelyem, nem tudok itt
élni”,„az érzés, amikor reggel a város utcáit rójuk a kutyámmal”.Svan,akiknekegy-
szerűencsakmagaPozsony, vagyahogyanőkmondják,Bratislava.Sazokkevesen,
akiknemérzikmagukatotthonmostanilakhelyükön,rövidenéstömörencsakannyit
mondanak,hogyszámukraazotthontPozsonyjelenti.
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10. ábra. otthonérziittmagát?(%)

Amegkérdezettekdöntőtöbbségetehátotthonérzimagátújlakhelyén,snemisakar
elköltözni.vagyhamégis,annaknemkimondottanazazoka,hogyrosszottnekik.Arra
akérdésre,hogyszeretne-eelköltözni,acsallóköziek71,amagyarországiak64száza-
lékahatározottnemmelválaszolt,acsallóköziekegyhatoda,amagyarországiakcsak-
nemegyharmadapedignem tudott biztos választ adni. valójábanmindennyolcadik
csallóközi és 17 közül egy magyarországi szeretné elhagyni a települést, miközben
ténylegesencsupánkb.egytucatnyiemberteszezértvalamit(11.ábra).Gondolkodni
azelköltözésenésmagaazelköltözéskétkülönböződolog,deegyik sem tömeges,
főlegnemazelköltözés.

Az,hogyvalakiszeretneelköltözni,nemokvetlenülfüggösszeazzal,hogynemérzi
otthonmagáta településen,bárazok,akiknekhiányérzetükvan, vagy továbbra isa
fővárosbahúzzaőketaszívük,gyakrabbanfontolgatjákazelköltözéslehetőségét.de
amagukatteljességgelotthonérzőkközöttiselőfordulazilyesmi,perszejóvalritkáb-
ban.Acsallóköziekközülhatan,amagyarországiakközülpedigcsakkettenmondták,
hogyazértköltöznénekel,mertjelenlegilakhelyükönnemérzikjólmagukat.Atelepü-
léselhagyásánakfőokamindkétalmintaesetébeninkábbaz,hogybizonyoskörülmé-
nyekkényszerítikőketerrealépésre,vagypedigjobblehetőségkínálkozikszámukra.
Aleggyakoribbkényszerítőtényezőamártöbbszöremlítettrossztömegközlekedés,s
csakezutánkövetkezikalelkikomfortérzethiánya,az,hogyamegkérdezettidegennek
érzimagát,hogyaszülővárosa,Pozsonyvonzzaőt,újraott,vagylegalábbishozzáköze-
lebbszeretneélni.devannak,akiketacsallóközisíkterületdeprimál,mindigfújaszél,
nincsenekhegyek,erdők,kevésazöldterület,panaszolják.Tehátakiköltözniszeretne,
az vissza Pozsonyba (beleértve a főváros csallóközhöz kapcsolódó peremkerületét,
Pozsonypüspökit)vagyPozsonyhozközelebbre,hapedigmagyarországonlakik,akkor
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minélközelebbaszlovák–magyarhatárhoz,akárvisszaSzlovákiába,ahatárhozközel
fekvőtelepülésekvalamelyikébe(oroszvár,dunacsúny),amelyekszinténközelebbfek-
szenekPozsonyhoz.külföldre,nyugatiállambanégyenszeretnénekkiköltözni.

11. ábra. Szeretneinnenelköltözni?

4.Összegzés

Összefoglalvaazelmondottakat, leszögezhetjük,hogyaPozsonybólkiköltözött felső-
csallóköziésr ajkakörnyékimegkérdezettekabbólaszempontbóltipikusképviselőia
dezurbanizációnak, hogy a jobb lakáskörülményekért, nyugodtabb, ingermentesebb
lakókörnyezetértcserébefeladtákpozsonyilakhelyüket,sazújlakhelyenszintevala-
mennyienvalóraváltottákálmukat:sajátlakásuk,sőtazesetektöbbségébensajátcsa-
ládiházuklett,amitotthonuknaktekintenek,erősérzelmitöltetetadvaennekaszó-
nak.ugyanakkoraz is tipikus,hogymunkahelyüktöbbnyirea fővárosbanvan,ahova
naponta vagy legalábbis hetente többször ingáznak. Ami viszont kevésbé tekinthető
tipikusnak, hogy soknak közülük nem ott van az állandó lakhelye, ahol az otthona,
hanemott,aholamunkahelye,sazotthonaazátmeneti lakhelye.ezSzlovákiamás
régióibanfordítvaszokottlenni.Sőt,haszigorúantartanánkmagunkatamigránskife-
jezésdefiníciójához,amiolyanszemélyeketjelöl,akikelköltözveállandólakhelyetvál-
tanak,akkoramegkérdezettekegyrészétnemistekinthetnénkvalódimigránsoknak,
csakingázóknak.7 ezperszecsakelméleti„gubanc”,amirőlazérintetteknekfogalmuk
sincs(miértisvolna),smindenkilegyinthetnefelette,mondván,nemmindegy,hogyhol
vanazállandóésholazátmenetilakhelyük?Hiszenezazadminisztratívkitételsem-
mifélehatástnemgyakorolsemaző,semazáltaluklakotttelepüléséletére.

nos,eznemegészenvanígy.Akutatásmegkezdéseelőttszakmaimegbeszélése-
kenvettünkrésztazérintettközségekönkormányzativezetőivel,éstöbbfelső-csalló-
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közipolgármesteremlítette,hogyabeköltözővállalkozóknakköszönhetőentöbbpénz
isfolyhatnaaközöskasszába,deamégmindigpozsonyiállandólakhellyelrendelke-
ző,valójábanpedigaFelső-csallóközbenlakóvállalkozókadójanemazőtelepülésü-
ketgazdagítja.Azoka lakosokugyanis,akikvállalkozók-fizikaiszemélyek,azállandó
lakhelyükönadóznak,tehátebbenazesetbenPozsonyban.Sugyanezvonatkozikazok-
raavállalkozókra-jogiszemélyekreis,akiknekatelephelyükPozsonybanvan.nézzük
meg,mitjelentezamimintánkesetében.

Acsallóközimegkérdezettekközül61vállalkozó.mivelilyenkérdésnemszerepelt,
aztnemtudjuk,hogyközülükmennyiafizikaiésmennyiajogiszemély,defoglalkozá-
sukbólkövetkeztetveúgytűnik,hogytöbbnyireazismertkényszervállalkozóisémáról
vanszó. vagyisolyanemberekről,akiknemsaját cégetépítenek,hanemvállalkozói
engedéllyel rendelkezvemás szervezetnek dolgoznak,megspórolva neki a járulékok
fizetését. ezek a vállalkozók általában fizikai személyek. közülük 18 személynek
Pozsonybanvanazállandólakhelye,ezértazőadójuknemaFelső-csallóközbeván-
dorol. ez valóban elgondolkodtató. Hiszen az így elfolyó pénzekkel is hozzá lehetne
járulniakárahelyiúthálózatminőségénekésaközlekedésállapotának javításához,
amivalamennyiingázó,ígyabetelepültekéletkörülményeitiskedvezőenbefolyásolná.
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94 l ampl Zsuzsanna

j egyzetek

1. ezaz írásrövidítettváltozataaközöstanulmánykötetbeleadottdolgozatnak,amelyazősz
folyamánjelenikmeg.

2. 1981–1985-benSzlovákiábanéventeátlagosan36,8ezerlakástadtakát,1996–1998-ban
márcsak7,2ezret(Bezák2002,333.p.).

3. Amiaköltözködéstávolságátilleti,anyolcvanasévekelsőfelébenamigránsok61százalé-
kaazadottrégiónbelül,tehátannakegyiktelepülésérőlamásiktelepüléséreköltözött,39
százalékukpedigátlépvearégióhatárát,nemcsakmásiktelepülésre,hanemmásikrégióba
isköltözött(Gajdoš2001,195.p.).

4. Aszuburbanizációlényege,hogyavárosközpontlakosságáhozképestmegnövekszikaváro-
si peremkerületek (elővárosok) lakosságának aránya. A dezurbanizáció a szuburbanizáció
kísérőjelensége,sabbannyilvánulmeg,hogyavároslakosságánakcsökkenésévelnövekszik
avárostövezővidékitelepüléseklakossága.

5. Amigránslakosságkövetésénekmódszertaninehézségeirőlrészletesenlásdd ivinský2009;
Holá2007,115.p.

6. országosadatokszerint leggyakrabbanazérettségizettekésadiplomások,valaminta40
évenfelüliekköltöznek(Šprocha2007;moravanská2006),sinkábbanők.2006-ban1000
migránsnőre970férfijutott(Šprocha2007).

7. A migráns definíció sem egységes (j určová 2007, 129. p.). ezért a ténylegesen a Felső-
csallóközbenésamosonmagyaróvártérségébenélő,továbbraispozsonyiállandólakhellyel
rendelkező lakosokat a létező kategóriarendszer szerint hosszú távú letelepedetteknek
nevezhetjük,amennyibentöbbmint12hónapjaélnekazadottterületen.

ZSuZSAnnA l AmPl
AFeW cHAr AcTer iSTicS oF THe PoPul ATion r el ocATed Fr om Br ATiSl AvA To uPPer r ye iSl And
(ŽiTný oSTr ov),r Aj kA And iTS vic in iTy

TherelocatedintervieweesfromBratislavatoupperr yeislandandtor ajkaand
itsvicinityaretypicalrepresentativesofdesurbanization; inthesensethatthey
tradedtheirurbanhomeforbetterlivingconditionsandacalmer,lessstimulating
environment.intheirnewhome,almostallhavemadetheirdreamscometrue:
theyhavetheirownhome, inmostcasestheirownhouse,whichtheyconsider
theirhomeintheemotionalsenseoftheword.Atthesametime,itisalsotypical
thattheirworkplaceislocatedinthecapital,wheretheycommutedailyoratleast
several timesperweek.What is less typical, however, is the fact thatmanyof
them report theproperty close to theirworkas theirpermanentaddress, their
actual home being listed as their temporary living place. in other regions in
Slovakiathereverse ismostlytrue. ifweweretosticktothestrictdefinitionof
migrants, which labels personswho permanently settle in a different location,
thenwecouldnotconsiderpartoftheintervieweesasmigrants,onlycommuters.
itisafactthatthankstothemigrantentrepreneurstherecouldbemoremoney
flowing to the settlements accounts, yet those with a permanent address in
Bratislava are still paying their taxes to the city, instead of their actual living
location.Themissingfundscouldbeusedtoimprovethelocalinfrastructureand
transportation,whichwouldaffectthemigrantslivingconditionspositively.
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A vallásos népének és élete több tudomány érdeklődésének is homlokterében áll,
egyúttalazokhatáráraisesik.Azenetörténettörténetiségében,fejlődésébenvizsgálja,
eredetét,keletkezésénekkörülményeit,rétegződésétkutatjaarendelkezéséreállófor-
rásokból.ezafajtakutatásatöbbirokonzeneiműfajjal,azenetörténetikorszakoknép-
éneket is befolyásoló sajátosságaival együtt, azokba ágyazottan foglalkozik vele. Az
ezzelfoglalkozómunkák(pl.Papp1990,160–186.p.;Bárdos–Werner1990,91–95.
p.)mindegészenakoraiszázadokigvezetikvisszatörténetét,ottkeresikgyökereit.Az
elsőfontosfordulópontotalatinnyelvűgregorián„uralmának”16.századimegrendü-
lésejelentette,mertennekintézményei,akolostorok,püspökiszékhelyektörökkézre
kerültek.PárévtizeddelkésőbbPázmányPéternevéhezfűződikaliturgikuszeneelső
egységesítő szándékú megreformálásának terve. 1629-ben esztergomi érsekként a
nagyszombatizsinatonelfogadtattaazún.rómairítustakorábbiesztergomirovására,
aszájhagyománybanvagymásoltkönyvekbenélődallamokhelyettakönnyenbesze-
rezhető szertartáskönyvek dallamait. Zeneileg, dallamok tekintetében ezt követően
magyarországonapentatóniadominanciájátadiatonikushangrendszerváltottafel.Az
anyanyelvű népénekek terjedését ez teljesen nem akadályozta meg. A gregorián a
kolostorok zenéje maradt. Az anyanyelvű éneklést később is csak a szertartások,
főkéntazénekesmisealatttiltották,másalkalmakkorésazokelőttvagyutánélhetett.
o láhmiklósesztergomiérsekolyanszempontbólemeltefelezeketakorábban„meg-
tűrt” énekeket, hogy azokat, amelyeket több száz éve énekeltekmár, engedélyezte.
Szükségisvolterre,hiszenareformációnakazanyanyelvűséglegfontosabbeszköze,
terjedéséneksegítőjevolt.Halaszthatatlannáváltazilyenszempontokraisfigyelőéne-
keskönyvösszeállítása.eztmegelőzteamiserészekmagyarnyelvűbevezetése1674-
ben.(Papp1990,160–170.p.)

„...azállandómiserészekmagyarnyelvűéneklésétkétségtelenülvisszaélésnekkell
tekintenünk,amelyapasztorációmindennapigyakorlatábanahíveknektettnagyfokú
engedménynekszámított.”(Papp1990,162.p.)Anépénekfellendüléséreazenetör-
ténészekcsaka17.századiadatokból,forrásokbóltudnakkövetkeztetni.Az1651-es
évegykülönösenfontosidőpont,azelsőnyomtatotténekeskönyvmegjelenésénekéve.

GecSe AnnABel l A

„ittidegenkántorsoseénekelt…”1

AnnAbellA GecSe 726(437.6)
„Hereastrangerchoristerneversang...” 904:726(437.6)

783
282

keywords:Baracasettlement(Slovak:Barca,BanskáBystricacounty,r imavskáSobotadistrict).Thesacral
artefactsofHungariansinczechoslovakia.ethnology.r eligiousmusicandthechangeofreligiousmusicin
thesecondhalfofthe20thcentury.
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ACantus CatholicitSzőlősyBenedek jezsuitaszerzetesszerkesztette (Schram1958,
17.p.).A18.századvégéigmégnégykiadásban jelentmeg,pl.1674-benkassána
Cantus Catholici Latino–Hungarici.kájonij ánosferencesszerzetes1676-banmegje-
lentgyűjteményének,aCantionale Catholicumnakisaezvoltalegfőbbforrása.erdélyi
kéziratosénekekbőlissokkerültbele(Papp1990,160–176.p.).Amaiún.közismert
énekektetemesrészeisebbőlaforrásbóltáplálkozik.Amai,mindennapokvallásgya-
korlásáraisszántima-ésénekeskönyvekben,karénekeketisközlőimakönyvekbenis
sokolyannépénekvagyfeldolgozásszerepel,amelynekforrásaaCantus Catholici;az
imakönyvek szerkesztői az adott ének forrásait mindig fel is tüntetik (pl. Bárdos–
kertész–koudela1935;Bárdos–Werner1990).

ezekaz imakönyvekanépénekfogalmaalattakövetkezőketértik:„egyházinép-
énekekazokamagyarszövegűszentdalok,amelyeketahívőkkülönbözőistentiszte-
letekenunisono(egyhangon)énekelniszoktak.”(Harmat–Sík1993,Xii.p.)

Tehátazegyházzeneikutatásnemegyszer–főlegakorábbiszázadokesetében–a
hivatalosrendelkezések,zsinatihatározatokáltalmegregulázottműfajtlátjabenne.

k ifejezettenanépének történetévelSchramFerencmunkája foglalkozik (Schram
1958.).nemcsupánazsinatihatározatokat,amegmaradtforrásokénekeitrendsze-
rezi,hanemalegfontosabbszerzőkéletrajziadataitisközli.Akötetétzáróelemzésben
minden–aSzent vagy, Urambanszereplő–egyesénekzeneieredetétközli,verstani,
zeneiformaielemzéstkészítróluk.

másikoldalrólközelítanépénekhezanépzenekutatás;anépdaltestvérekéntkeze-
li, változatképződését, születését és eltűnését, kiszorulását vizsgálja. Az ilyen szem-
pontúkutatáseredményeileginkábbegy-egyjellegzetestípushozkötődnek,pl.mária-
énekekhez,virrasztóénekekhez(volly1982;czövek2002).mindezideigkevésolyan
munkaszületett,amely–külsőválogatásiszempontoknélkül–teljességébenvizsgál-
náegy-egyközösségnépének-repertoárját.Anépzenekutatásmásműfajokkal foglal-
kozómunkáiraisigaz,hogyleginkábbegy-eggyel,esetlegvalamennyi,anépzenefogal-
mátmégkimerítőműfajjalfoglalkoznak.vannakugyanazegyéniségkutatóiskolának
széperedményei,ámateljesrepertoártazokszinténanépdal(máskornépmese,nép-
költészet)fogalmánakkereteinbelülértelmezik(pl.Barsi1992;B.kovács1994).

vargyasl ajosájimunkájamáigszinteazegyetlentudományoseredmény,amelya
teljesrepertoárt–egyegésztelepülésrenézve–komplexitásában,népzeneiszűkítés
nélkül értelmezi (vargyas 2000). l anczendorfer Zsuzsanna egyetlen személy teljes
folklórtudásánakfeltárásával,közlésévelkövetieztazirányt(l anczendorfer2007).

Afolklórkutatássokatfoglalkozottmindanépénekkel,mindavallásosnépélettel,
deakántorokműködésére–nemalaptalanul–úgy tekint,minta folklórt „felülről”
befolyásolójelenségre.

„Anépvallásosénekei(éshangszeresdarabjai)részintfelülrőlmegszabottformá-
ban,papvagykántorvezetésével, illetve jelenlétébenszólalnakmeg, részintegyházi
szertartáselőtt,utánvagyszertartásonkívül,teljesenpapéskántornélkülhangzanak
fel.ezutóbbialkalmakdallam-éshangszeranyagukkalegyüttszervesenbeletartoznak
a nép hagyományába. (…) érdekes kivételként ismerünk kántori néphagyományt is:
Szögedébenésegyesdél-dunántúlifalvakbanpéldául, jónéhányévtizeddelezelőtta
népelvártaakántortól,hogykarácsonyéjfélkor,közvetlenülamiseelőtt »dudáljon«,
azazdudautánzómotívumokatdudaszerűkísérettelorgonáljon.miseutánanépmeg-
tárgyalta,kiértékelte,milyen»szépön dudált a mestör«.eztazalkalomhozkötöttzené-
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léstsemmilyenfelsőbbegyházirendelkezésnemírtaelő,kántoroksemkottázták le,
„szájhagyomány”módjáraéltésöröklődött.”(o lsvai1998,508.p.)

Avallásinéprajzönállósulásávalpárhuzamosankaptaknémifigyelmetazokakán-
torok, akik az egyháznak mint hivatalos tényezőnek mintegy ellenében működtek.
SeresAndrásésGazdaj ózsefmáraz1990-esévekelejénfelhívtákafigyelmetazilyen
moldvai csángó kántorok működésének sajátosságaira (Seres 1991, 222–224. p.;
Gazda1991,225–226.p.),majd1997-bennapvilágotlátottTánczosvilmostanulmá-
nya a hasonló funkciójú csíksomlyói búcsúvezetőkről (Tánczos 1997). A nyomtatott
kiadványok és az élő hagyomány viszonya vizsgálatának fontosságát emelte ki – a
reformátusnépivallásosságkapcsán,demásra isérvényesen–Szacsvayéva írása
(Szacsvay1991.)

Barna Gábor 2009-ben megjelent munkája az óbecsei, kunszentmártoni mezey
kántordinasztia tevékenységét tárja fel.Azénekszerzőmezeykántorok„…munkássá-
gukkaladél-alföldikatolikusmezővárosokparasztpolgár lakosságának igényeit szol-
gáltákki,alkalmazkodvavallásoséletükhelyihagyományaihoz.egyolyanénekesgya-
korlatot alakítottak ki, amelyhez nagyobb zökkenők nélkül simult a Tárkányi–Zsass-
kovszkyénektár.A20.századelejénektemplomiénekrendjeekettő,amezey-énekek
ésaTárkányi–Zsasskovszkyénektárötvözetéből jött létre.ezazénekgyakorlatnem
közösségivolt,hanemegyéni:elsősorbanakántorénekelt.ebbeanépbekapcsolód-
hatott,haakartéshatudott.Anépszerűségokapediganagyfunkcionálisalkalmas-
ság volt: amezey kántorok jól kiszolgálták a korabeli templomi, temetői liturgiát, a
búcsújárásokatsamagánájtatosságokat.mindezpedignáluknagyszakmai,szemé-
lyes felkészültséggel, jó énekhanggal párosult.” (Barna 2009, 467.p.) Barna Gábor
munkájábólmegismerhetőazafolyamat,annakegyváltozata,hogyantudbekerülnia
gyakorlatba, használatba, széles körben használt imakönyvbe, énekkönyvbe egy-egy
egyénialkotás,sazegyházizeneesetébenmilyenszűrőkön(hivatalosegyházibíráló-
bizottság)kellátjutnia.

Aközösségekéskántoraik,kántortanítóikközöttiviszony–bizonyáraamezeykán-
torokeseténélkisebbmértékben,demégishosszúideig–élőnyomothagyanépének
azeneivallásosságvagyvallásoszeneiségközösségigyakorlatában.írásomcéljatulaj-
donképpenennekvizsgálataa20.századiBaracán.

ezareformátusfalvakkalkörülvettkatolikusgömöri településa20.századköze-
péigsajáterejébőlnagyonrendezett,szervezettkeretben,azállamiésegyházielőírá-
sokhozisigazodvaéltemegvallásosságát.Azazótafolyamatosanapadószervezőerő
(és létszámábaniscsökkenő, illetvekicserélődővallásosközösség)egyikkései,„túl-
élő”jelenségeamaitemplomiénekesgyakorlat.

TrelajGézakántortanítóaTárkányi–Zsasskovssky-féleKatholikus Egyházi Énektár
belsőborítójáramegválasztásakor,1935-benfeljegyezteelődeinévsorát.Bejegyzése
évszámoknélkülközlianévsort,forrásranemhivatkozik.Akövetkezőneveketörökí-
tettemeg:

„kántortanítóknévsora
1.Törökj ózsef
2.mohácsistván
3.l ehoczkyistván
4.derbészj ános
5.mandolaFerencz
6.opelczBalázs
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7.kollarcsikGéza
8.BencsikGyula
9.Biátj enő
10.Halkovicsj ózsef
11.Bohonl ajos
12.mártonffimárton
13.l őrinczAlbert
14.Breznayr ózsika,helyettes(l őrinczAlberté)
15.TrelajGéza1935.aug.18-án
16.FülekyGyula,helyettes(TrelajGézáé)
17.koóselemér
Feljegyzé:TrelajGéza1935.aug.18-án”
A névsort záró koós elemér nevétmár őmaga jegyezte fel, nem Trelaj Géza, ő

ugyanis1950-benelköltözöttBaracáról.Az1950.október27-énelhunytSándormargit
voltazelső,akitkoóselemértemetett.2

Afeljegyzés1917-telkezdődőenkiegészíthető,évszámokkalpontosíthatóaziskola-
székijegyzőkönyvekből.3 ezekközülazelső1917.szeptember25-énazoktóber1-től
máléra(amaimagyarországiSerényfalva)távozóBencsikGyulajavadalmainakátadá-
sárólkészült.nagyjábólegyévigbizonyáranemműködöttmegválasztott,állandókán-
tortanítóBaracán,mertaz1918.július15-énkészültjegyzőkönyvbenaztrögzítették,
hogy az állást kétszer ismeghirdették: 1917. október 11-én a népnevelőben, 1917.
november24-énanéptanítókl apjában.Apályázathatáridőnbelülugyaneredmény-
telenvolt,deazontúl,1918.július4-énBiáthj enőjelentkezettazállásra,akit–miután
bemutatta „kántori jártasságát”–az iskolaszékmeg is választott.Biáth j enő1922.
június29-énmégBaracárólmentszlováknyelvtanfolyamra,majd1923.október28-án
Guszonáraköltözött.ugyanezenévnovember8-ánkitűztékazújtanítóválasztásnap-
ját, november 22-re. A választásról készült jegyzőkönyv 5 pályázót említ, akik közül
négy visszalépett, de a kiskovácsvágási Halkovics j ózsef december 3-án, a hajnali
misénbemutatkozott,megisválasztották.1929tavaszáigműködöttBaracán,április
14-én,május1-jeihatáridővel lemondottállásáról. Az iskolaszék1929.május15-ét
tűzte ki az új pályázók számára beadási határidőként. mivel hónapokig nem akadt
jelentkező,1929.október7-énkibővítettékalehetségespályázókkörétnyugdíjasokkal
éstanítónőkkel.1929.november5-énBohonl ajostválasztottákmegkántortanítónak,
debizonyáracsakrövididőre,mertaz1930.július6-ijegyzőkönyvaztrögzítette,hogy
senkinemjelentkezettapályázatra,ezértannakhatáridejétkétszerismódosították,
előbbaugusztus3-ra,majdaugusztus31-re.mártonffymártonmegválasztásárólnem
kerültelőjegyzőkönyvibejegyzés,majdcsaktávozásátjegyeztékfel,1932.április4-én.
1932.április28-raújpályázatotírtakki.1932.június30-ánivanitsAndortválasztot-
tákmeg,deővisszalépett,ő rsújfaluratávozott,végüljúlius12-énl őrinczAlbertlettaz
új kántortanító. 1933. augusztus 1-jén katonai szolgálatra ment, ezalatt – az
1933–34-estanévben–Breznayr ózsahelyettesítette.Azegyházhatóságnemhagyta
jóváBreznayr ózsaállandósítását,1934.január19-énaziskolaszéketúj–okleveles
–kántortanítóválasztásáraszólította fel.miertuszBerta jelentkezett,őtválasztották
meg. l őrinczAlbertbizonyáravisszatértkatonaiszolgálatáról,ámaz1935. július7-i
jegyzőkönyvarrólszól,hogynemnyilatkozik,hosszabbidőretervezi-eállásátmegtar-
tani.végül l őrinczAlbert1935.augusztus23-ánSőregre távozott.1935.augusztus
18-ánhatjelentkezőközülTrelajGézátválasztottákmegkántortanítónak.1937.szep-
tember 26-án katonai szolgálatra ment, ezalatt Füleky Gyula helyettesítette. 1938.

98 Gecse annabella
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



november17-énállásábavisszatért.TrelajGézavoltBaracánazutolsóválasztottkán-
tortanító. írott forrásoknemállnak rendelkezésre távozását illetően, de a falubeliek
emlékezeteszámontartja,hogy1950-igműködöttBaracán.

ezazidő,tizenötegyhelybentöltöttévmáresélytjelentettarra,hogyműködésea
közösségiéletbennyomothagyjon.Az1950-esévekbenkezdődőnagyfokútársadalmi,
politikai átalakulások a falusi közösségek önállóságát semmiképp nem erősítették.
Baracánezkülönösenígyvolt,hiszenközigazgatásilagFügéhez,gazdaságilag(aszö-
vetkezetmegszüntetésétkövetően,államigazdasággáalakításával)Bátkáhozcsatol-
ták.Ajegyzőkönyvektanúságaszerintazösszehangoltanműködőiskolaszékismeg-
szűnt,ezutánafalusohanemválaszthatottönállóankántortanítót,tanítót.Baracater-
mészetesenabbanazidőbeniszsákfaluvolt,eztazelzártságottovábberősítettékezek
az intézkedések, nem került a fejleszthető települések csoportjába. Az egyházilag
korábbanközponti,parókiásfaluaz1950-esévektőlazidehelyezettplébánosokszá-
máraisinkábbszáműzetésükhelyevolt.Akorábbiszabályozottság,rendezettségazon-
bankorántsemszűntmegegycsapásra,„csak”elindultahanyatlásfelé.ezúttalnem
aplébánosokműködésérekoncentrálok,detémámszempontjábólsemmellékesaz,
hogybárnemtudtakolyanhatékonyszervezőmunkátkifejteni,mintaz1950-esévek
előttműködőelődeik,afaluhozzájukvalóviszonyulásanemváltozottmegegyiknap-
ról amásikra; a tanítókkal együtt a közösség legtekintélyesebb tagjaimaradtak. ez
csakaz1980-asévekvégénkezdettmegváltozni,mikoraBaracárakinevezettplébá-
nos nem költözött a faluba. A tanítók szerepének fontossága az egyházi életből a
közösségiéletmástereiretolódottát,deazőpresztízsüklényegébenamainapignem
változott,nohaaközösségmagaerősenátalakult.

Az iskolaszéki jegyzőkönyvek (más, ezúttal nem érintett tények, jelekmellett) jól
érzékeltetik,hogyakésőbbpusztulásraítéltfalukorábbanrészevoltegynagyobbható-
körűvérkeringésnek,desorsárólmagadöntött,kántortanítótmagaválasztott.o lykor
hiányoztaka jelentkezők,olykorhatan isakadtak,deaz,hogymegválasztásukkörül
nemvoltakkülönösebbviták,jelzi,hogyaziskolaszékésazegyháztanácstagjaihatá-
rozott ízléssel, konkrét elvárásokkal szemlélték őket, mondhatni, nagyjából azonos
értékrendetvallóközösségként,illetveannakképviselőjekéntnyilvánultakmeg.Ajegy-
zőkönyvek arról nemszólnak,mely szempontok voltak egy-egy választásnál amérv-
adók, de az emlékezetben éppen Trelaj Gézamegválasztásának részleteimaradtak
megelevenen,hiszenamailegidősebbnemzedék,a80.életévükkörüljáróképpaző
„kezealatt”jártakiskolába.őkfogalmaztákmegaztisBaracáról,hogy„sokatköszön-
het a jó papoknak, kántortanítóknak”. 1935-ben lényegében a kántortanítói állásra
jelentkezőkmindmegfeleltekakövetelményeknek,avisszaemlékezésekszerintTrelaj
Gézaazzalszerzettelőnyt,hogyőtudottalegtöbbmária-éneket,őénekelteazokatleg-
szebben. Tizenöt éves kántortanítóiműködésének egyik sikere volt, hogy az iskolás
gyerekekbőlésfiatalfelnőttekbőlnégyszólamúműveketismegszólaltatniképeskórust
szervezett.Azeneiízlést,azéneklésgyakorlatát,atisztaintonációterősítettékazolyan
alkalmak is,mint a karácsonyi pásztorjáték vagy a húsvéti passió. ezek szerepeit a
„tanítóúr”márazegyéniadottságokismeretébenosztottakiévrőlévre.Tisztaéneklé-
se és megbízható, az énekhanghoz igazodó orgonajátéka a szentmiséken az évek
soránodahatott,hogyanépénekekelőadásmódjaBaracánegységesült.
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1. kép. A„tanítóúrék”falusiakkörébenaz1940-esévekben,Baracán.Balróljobbra:
Gecse istván Zoltán, Trelaj Géza, cs. koós istvánnéGecse r egina, cs. koós istván,
TrelajGézánéTomasekAnnamária.(ismeretlenfényképészmunkája,afotómagántu-
lajdon:dr.SzalayZoltán,kassa.)

ezazegységeshangzásszintenapjainkigmegkülönböztettemásoktólabaracaiasszo-
nyokat.Hatöbbenismentekmásikfaluba,városbapéldáulbúcsúimisére,temetésre,
a többi éneklő közül kihallatszott az ő egységük. nem a hangerejüknél, hanem az
együtténeklésüknélfogvakülönültekel,összeszokottságukakkoriskitűnt,hanagyobb
tömeg részekénténekeltek.Azegységeshangzásmindenbizonnyalazzalmagyaráz-
ható, hogy azonos zenei gyakorlatba nevelődtek bele, ugyanahhoz amértékhez iga-
zodtak.Azénekrepertoártekintetébenishasonlóahelyzet.Az,hogyafalumellőzött
település lett,hátrányamellettelőnyt is jelentett:nemvoltszemelőtt,nemfigyelték
meg,nem tartottákkülönösebbenszámon,nemszámított. Azegyházi ünnepek tere
megváltozott,beszűkültugyan,devalamilyenformábanmindegyikfennmaradt–zenei
anyagávalegyütt.Amainapigeztazeneirendetkövetikamamárnagyonkorostemp-
lomjáróasszonyok.ezazeneirendmintegy500darabbólállórepertoártjelent,ame-
lyekmindegyikéhezbiztos tudáskötődika tekintetben,hogymikor,milyenünnepen,
milyen alkalommal szólalhatnakmeg. ez nem jelenti azt, hogyminden templomjáró
500éneket ismer,deösszeadvavalamennyiük tudását,ennyibőlállakészlet,ama
működőkántorvalamennyitismeriésalkalmazzais.

Abevezetőbenmáresettszóarról,hogy1950-igképzettkántortanítókműködtek
Baracán,attólkezdveazonban„amatőrök”látjákelakántorimunkát.(Akántortanító
munkaköre,mintmásutt,Baracán is kettészakadt.) Az1950-ben távozó TrelajGéza
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helyétaszéporgánumú,tisztánéneklőkoóselemérvetteát,akiazonbannemtanult
zenét.Hallásután tanultmegorgonálni, játékasorán–azemlékezetszerint–nem
használtpedált.kottátolvasniismegtanult,deazorgonáraírottkottáknakisinkább
saját olvasatát szólaltatta meg: a dallamot akkordkísérettel játszotta. mivel kántori
munkájátjavadalmazásnélkülvégezte,hozzákellettaztigazítaniaamunkahelyedik-
tálta rendhez. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy feladatai családjában hamarosan
megoszlottak, leginkább a halotti búcsúztatók írását, éneklését, tehát a temetések
kántorifeladataitfelesége,Herczegerzsébetvetteát.koóselemér1976-banbekövet-
kezetthaláláigműködöttkántorként,feleségemégaz1980-asévekbenis,míggyer-
mekeivel együtt el nem költöztek Baracáról. koós elemér iskolásként is Trelaj Géza
tanítványavolt,tehátabbaazegyházizeneihagyománybaszületettésnevelődöttbele,
amelyneka„tanítóúr”egyiklegerősebbformálójavolt.Haazeneialapokatnemtudta
isátvenni tanítójától,aztsokszorvoltalkalmahallani, ígymegtanulni is,hogyankell
hangzaniaatemplomiéneknek.különösfigyelmetfordítottamegfelelőhangfekvésre,
hangmagasságra, tehát arra, hogy a lehető legtöbb ember tudjon vele énekelni, ne
legyenazénektúlmagasanvagy túlalacsonyan.TrelajGézátkövetteabbólaszem-
pontbólis,hogyvezetteazéneket,avallásosközösségahhozhozzáisvoltszokva,hogy
azeneivezetésakántor(nemmásénekes,előénekes)feladata.mivelavallásgyakor-
lás–mintkorosztályábólBaracánszintemindenkinek–életetermészetesvelejárója
volt,anépének-repertoáregyébkéntissajátjávávált.Zeneiműködéséttehátekétbiz-
tos pontra – elődje zenei vezetésére és közössége repertoárjára – tudta alapozni.
népszerűsége, elfogadottsága természetes következménye volt annak, hogy ízlése
ugyanonnantáplálkozott,mintaközösségé,amelynekigényeitkiszolgálta.

Halálautánavallásosközösségenbelülmármegszokott,elfogadottdologvolteza
fajta„zeneiönellátás”.Abaracaiplébánoskörzetében,tehátafiliálisFügében,aszom-
szédosreformátusfalvakkatolikusainakkörébenatemetésekentovábbraisfelesége
láttaelakántori feladatokat,dea templombanfokozatosanama isműködőGecse
Zoltánvetteátfeladatkörét.Ajelenlegikántorsemtanultzenétiskolaikeretekközött,
deelődjéhezhasonlóanavallásosnépéletzeneirészébeisbelenevelődött.Akántori
munkátősemakottaolvasásésazeneelméletelsajátításávalalapoztameg,hanemaz
élőgyakorlatmegtapasztalásaútján.Az1970-es,’80-asévekfordulójánapolitikailég-
körmárrákényszerítetteaközösségeketarra,hogymegőrzöttvallásosságuknaknyíltan
nekeressenek„hivatalos”támogatókat.ezértisfogalmaztákmegegyfajtabüszkeség-
gelBaracánatanulmányomcíméülválasztottmondatot,hogy„ittidegenkántorsose
énekelt”.Azzal,hogymáramásodikkántornemzedéklépettnemhivataloshivatalába
„önerőből”,aközösség–méghavitathatószínvonalonis,de–magaoldottamega
korábbankívülről,felülről irányítottfeladatellátást.ezzelbizonyosnézőpontbólvallási
emelkedéstprodukáltavallásosélethanyatlásánakéskorlátozásánakévtizedeialatt.

Amaisműködőkántormindrepertoár,mindstílustekintetébenugyanúgyaz1940-
es évek gyakorlatához kötődik, mint elődje. Az 1970-es, ’80-as évek templomjáró
közösségénekmeghatározóiazokazidősebbasszonyok,kisebbrészbenférfiakvoltak,
akikugyanebbeagyakorlatbanevelődtekbele, tehátazegyüttműködéstermészetes
módontudotttovábbélni.emellettaszocializmusidőszakábanakörnyékbelinagyobb
plébániákishasonlókántorokkalműködtek.Baraca–mintavilágizene,acigányzene
éscigányzenekaroktekintetébenis–többkántorműködésikörénekispereméreesett.
A lakodalmak, bálok, búcsúkmind a Balog-völgyi,mind a vály-völgyi, sőt a tornaljai
cigányzenészeketisvonzották,mindenemlítetthelyrőljártakBaracáramuzsikálni.Ha
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ittnemműködöttvolnakántor,bizonyáraa temetések ishasonlóanalakultakvolna.
Barthaelek1995-benmegjelent,halottibúcsúztatókkalfoglalkozóúttörőmunkájából
kirajzolódnakakántorikörzetek.Arimaszécsi,tornaljai,dereskikántorokbúcsúztatói
közöttcsakegyetlenbaracaiakad(Bartha1995,ii.94.p.).

közbenakörnyezet,afalutársadalma,etnikaiösszetétele,életképessége,megíté-
lése a környezet részéről,megélhetési lehetőségeimind-mind erősenmegváltoztak.
TalánéppenBaracahátrányoshelyzetevoltaz,amiennekazeneigyakorlatnak,fenn-
maradásánakkedvezett.Atelepülésnemvoltolyanfontosazállamhatalomszámára,
hogykülönösebberőveltiltottavolnaatemplombajárást.Azegyházihatóságnakpedig,
mireaz1990-esévekkelvisszatérhetettaszabadvallásgyakorlás,szinténjelentősebb,
nagyobb népességű helyekre, azok hivatásos (kántori) ellátására kellett fordítania
figyelmét. Baraca a plébánosok számára elzártsága, kicsisége miatt továbbra sem
vonzóplébánia;masem:mindezideignemakadtplébános,akiformálóerővelfogott
volnahozzáazegyházizeneiéletszervezéséhez,ígyazBaracánavallásoséletfolyto-
nossággal,állandósággalleginkábbjellemezhetőrésze.kántoraévtizedekótajuttatás
nélküllátjaelönkéntvállaltfeladatkörét.

Aszentmisékzeneirészénekmaisazorgonaafőszereplője.építéséről,koráróla
plébániaiirattáranyagábanbukkanhatunkeligazításra.1885-bena„r endkívülikiadá-
sok”közöttszerepel „orgonaátalakításpüspökiengedéllyel”,azerrekiadottösszeg
pedig74frt.ezabaracai templom1808–1899közöttvezetettszámadáskönyvében
szereplőbejegyzésutalarra,hogyatemplomnakajelenlegi,az1910-esévekbenépít-
tetettelőttisvoltorgonája(r ationeseclesieBaracziensis…).Ajelenlegiorgonávalkap-
csolatbanazorgonaépítőcégésaplébániaközöttfolytatottlevelezésnyújttámponto-
kat.1913.június24-énkészítetteelr iegero ttóorgonagyáraabaracaiorgonaépíté-
sénekköltségvetését(Spisy–opravyorgána,1913.június24.).1913.július9-énkelt
levelébenr iegero ttócs.éskir.orgonagyáranevébenGaraij .küldöttleveletorgona-
építésügyébenFőtisztelendőHegedűsj ánosplébánosnak.Aplébánosjúlius6-ánkelt
levelére válaszolvamellékeltea szerződést is. Felhívtaamegrendelő figyelmétarra,
hogy„…anémasipokkaldiszitettjátszóasztalönköltségtöbblete120.-korona,amely-
ből legjobbakarattalmitsemengedhetek.Anémasipokatamellettdisziteniésara-
nyozniiskell,tehátanémasipokkaldiszitettjátszóasztallalkészitendőorgonaáravál-
tozatlanul3000.-korona,melynekelfogadásátannálisinkábbkérem,mertezateljes
áradiszesműértéppenakonkurrenciáravalótekintettelalehetőlegminimálisabbra
lévénmegszabva,aztnemredukálhatom.”(Spisy–opravyorgána1913.július9.)

Azorgonaeliskészült,maisolvashatórajtaar iegercégjelzése.opus-számotis
kapott:1940.

1930.október25-énbukkanfelakövetkező,orgonávalkapcsolatosfeljegyzés,a
kiadásokközött:azorgonatisztításaéshangolása.Akiadásösszege500korona,meg-
jegyzésselszerepel:engedélyr ozsnyó4456/930(kézinapló1930/23.bejegyzés).A
ma is használatban levő,működő orgona szekrényének oldalára ceruzával írott fel-
jegyzésekárulkodnakakésőbbifelújításokról.„Tisztítva1933nov29”;továbbá:„Fügei
templomorgonája/1937decz8ánatemplommal/egyszerrelett/fölszentelve/és
ugyanekkor/r iegerczég/átjavítottaez/orgonátis./Hegedűsj ános/plébános/
alatt”;valamint:„Tisztítva/1964/r ákayAndrás/plébánosalatt”.
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2.a, b, c kép. Azorgonaépítésnéhányirata.
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3.a, b kép. Atemplomorgonájama.(Aszerzőfelvételei,2004)
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„Itt idegen kántor sose énekelt…” 105

elődjéhezhasonlóanajelenlegikántorismegtanultkottátolvasni,deorgonánnema
kottaképet szólaltatjameg, sajátosmódon egészíti azt ki akkordkísérettel. A pedált
nem,csakabillentyűzetethasználja,valamennyiregiszterrel.j átékánaksajátossága,
hogyazénekekheztartozóelő-ésutójátékokhelyettállandóformulátalkalmaz,tehát
gyakorlatilagmindig ugyanazzal a dallammal vezeti fel, illetve zárja az énekeket és
miserészeket.r epertoárja,annakforrásai,bővítésialkalmaiönállóelemzéstkívánná-
nak.ezúttalmindösszeannyitemelekkibelőle,hogyamikorkérésemreösszeírtaazt,
elsőpróbálkozásra503darabénekcímettudottfelsorolni,sorbanhaladvaazegyházi
év ünnepein. e jelentéktelennek nem tekinthető énekkincs alapját a családban, a
templomban,aközösségivallásosalkalmakongyerekkorábantanulténekekképezik.
(mindzeneileg,mindvallásosságtekintetébenfogékonygyereklehetett,hosszúévekig
ministrált.) érdemes hozzáfűzni, hogy az utolsó kántortanító-választás fő követelmé-
nyénekbizonyáraőismegfelelne,mert92mária-éneketismer.márfelnőttkéntkapta
megelődjekottáit,éneklejegyzéseitözvegyétől.Baracánmásokis,őismeghonosított
néhányéneketúgy,hogymáshelyenhallotta:dallamát–józeneimemóriájarévén–
hallásutánmegjegyezte,szövegétleírta.márnemélőhatóerő,dekezdőkántorkorá-
banméghozzárendeltegy-egyéneketegy-egyszemélyhez.Profánhasonlattalélvea
népénekilyentekintetbenanótáhozhasonlított,amelyetegy-egyfaluvagykistájzené-
szeigyakranszemélyhezkötöttek.némelyikrőlmaisszámontartja,hogykiáltalhono-
sodottmegBaracán.(Pl.azEgek ékessége címűt„apámhallottaarimaszombatitemp-
lomban,őhoztahaza”,aSzent lakodba jött néped a„Zoltibátyáménekevolt”stb.)
Tehátrepertoárjánakvanegystabilnaknevezhetőalapja,amelyegybenszűrőt,ízléstis
jelent,amelyenkeresztülazújításokatfigyeli.ismeriéshasználjaazújabb,előírások-

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XII. évfolyam
  2

0
1

0
/3

, S
om

orja



106 Gecse annabella

nakmegfelelőegyházzeneikiadványokat(Szent vagy, Uram,éneklőegyház–orgona-
kísérettel írott énekek,Hozsanna,Glória – imakönyvek kottás énekekkel), de mind
közül legszebbnek a Tárkányi–Zsasskovszky-kiadványt tartja. Úgy véli, hogy ha egy
ének szerepel ebben és a Szent vagy, Uramban is, mindenképpen szebb a Tárká-
nyi–Zsasskovszky-változat,mertnemcsakéneklésrealkalmasabbhangfekvésbenvan,
hanemharmóniavilágaisgazdagabb.nohaazáltalaképviseltzeneivilágközelebbáll
a„régirend”erejéhez,nemrekesztikiteljesmértékbenazújításokat.r epertoárjába
bekerülhetnekolyanegészenújkeletűénekekis,mintazOltáriszentség, föld és ég...,
amelyetarádióbóltanult.Ahhoz,hogymegtanulja,beemeljesajáténekeiközé,első-
sorban–számára–szépdallamúnak,jólénekelhetőnekkellazénekneklennie.Állan-
dófigyelemmelkísériamagyarországi,kisebbmértékbenaszlovákiaikatolikusmédi-
át,azokonbelül isaszentmise-közvetítéseket,azotthallotténekeketmaga is figye-
lembeveszi,esetlegköveti.l eginkábbmégisamagyarkatolikusPüspökikarkiadvá-
nyának,azAdoremusnakajánlotténekeittartjaszámon.Gyűjtiasorozatfüzeteit,előre
megnézi,hogyazmilyenéneketajánlakövetkezővasárnapra,ünnepnapra,denemfel-
tétlenülköveti.

Azalábbiakbanegyévénekrendjétrendeztemtáblázatba.ebbenáttekintem,mely
énekek hangzottak el Baracán a szentmisék keretében 2009 hamvazószerdájától
2010hamvazószerdájáig.Azáttekintésalapjaakántorösszeírása,amelyetkérésemre
készített.Három-néggyelkevesebbalkalomszerepelbenne,mintamennyiszentmise
az év során volt, néhányszor ugyanis valamilyen oknál fogva nem tudott ott lenni a
misén.(Akorábbanerősenvallásosfalubanmamárhetentecsakegyszentmisevan,
ezkb.húszévvelezelőttmégelfogadhatatlanlettvolna.Amígaplébánosafalubanélt,
napontamisézett.)Azösszeíráscsakisanépénekeketvesziszámba,olyansorrendben,
ahogyan amisén elhangzottak. némely esetben az énekek címét megkülönböztető
funkciójúmásféle írásmódbanközlöm.Amennyibenazénekcímedőltbetűvelszere-
pel,aztjelenti,hogyaztazAdoremus címűkiadványisajánljaarraazalkalomra,még-
pedigugyanonnan–aHo. rövidítéssel jelöltHozsanna c. imakönyvből–,ahonnana
kántorisénekelte.Amennyibenazénekcímétaláhúzássaljelöltem,azaztjelzi,hogy
azAdoremus azÉneklő Egyházbólajánlja.ilyenesetekbenatáblázatharmadikoszlo-
pában,másodikbejegyzéskéntszerepelazénekottaniszáma.Hamindkétmegkülön-
böztetőmódot(dőltbetűtésaláhúzást)alkalmaztam,aztjelenti,hogymindkéthelyet
ajánljaazAdoremus is.Atáblázatharmadikoszlopábanazénekekforrásaiszerepel-
nek,mellettükazének-(nemazoldal-)szám.elsőkéntmindigaz,amitakántormaga
jelöltmegforrásként,tehátazadotténeknekazottszereplőváltozatáténekelte.AHo.
aHozsanna c. imakönyv rövidítése,aT–Zs.aTárkányi–Zsasskovszky-énekgyűjtemé-
nyé,azéepedigazÉneklő Egyházé.AGl.aGlória címűimakönyvetjelenti,amelynek
énekszámozása megegyezik a Hozsannáéval. A többi forrást – Orgonahangok,
Stampay,Népénektár –nemrövidítettem,valamennyit feloldomtanulmányom iroda-
lomjegyzékében.ANépénektár aGlória c. imakönyvegyfüggelékszerűenelkülönített
része.mégegyforrásmegjelölésszerepelhetaharmadikoszlopban,a„Sajátreperto-
ár”.ezaztjelenti,hogyazadotténeknekatöbbiforrásbannembukkantamnyomára,
magaakántor isúgy tartjaezeket számon,mint régi énekeket, amelyeketelődjétől
vagyidősfalubeliektőltanult.
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Összegezveeztazévesénekrendet,látható,hogy270éneklésialkalomból(ez270-nél
kevesebb számú éneket jelent) a kántor 53 alkalommal igazodott az „előíráshoz”.
Schram Ferenc 1958-ban megfogalmazott véleménye erre az esetre is érvényes.
„HagyományőrzőfalvakbankorántsemérikbeaSz.v.u.(Szent vagy, Uram –G.A.)gyűj-
teménnyel, melynek körülbelül 1/2–2/3 részét ismerik (minden ünnepre, jóformán
mindenvasárnapramegvannaksajáténekeik,melyekettemplombanvagytemplomon
kívülelénekelnek).”(Schram1958,38.p.)Baracántovábbisajátosíztadatemplom
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zenéjénekaz,hogyazegykori,mamár fizikailagnemis létezőközösségi ízlésmaga
teremtetteaztmeg.Akántorműködéseegyáltalánnemfelelmega„felülről”formálás
fogalmának. r epertoárja,mint láttuk, közvetve igazodik a korábban valóban felülről
(hivatalosan, egyházi hatóság által) előírt rendhez, ám amai rendtartáshoz semmi-
képp,vagyistulajdonképpenkonzervatívhozzáállássalkezeliazújdonságokat,azokból
–nohalegtöbbjétjólismeri–aligépítbevalamitalkalmazotttudásába.BarnaGábor
amezeykántorokrólszólómunkájábanegyetértőenhivatkozikdobszay l ászlóra,aki
felhívtaafigyelmetakatolikusénekrend18.századbankezdődőbomlására,azéne-
kekésazéneklésialkalmakközöttikapcsolatlazulására.egyúttalpárhuzamotvona
népköltészetiműfajokbólismerthasonlótendenciákkal,azalkalomhoznemkötöttúj
stílusúnépdalokelterjedésével(Barna2009,466.p.).

ABaracánmaélőgyakorlataztjelzi,hogyavalahavoltközösségízlésebeépítette
azújdonságokat,elfogadtaéssajátjávátettea20.századelejénlátókörébekerülténe-
keket, tehát ízlésének integrálóereje volt. Azmárkevésbévall integrálóerőre,hogy
tulajdonképpenazígy,ekkorkialakultrepertoárélmais.Többszempontú(zenei-szer-
kezeti, összhangzattani, közösség-lélektani) elemzést kívánnaannakalátámasztása,
hogya„szépen”énekelhető,magasdallamívű,nagyhangterjedelműkupolásdallamok
népszerűségeanépénekekterénmennyibenrokonaannakajelenségnek,amelynek
keretében(különösenacigányzenekarokkaljólellátott,kisnemesekáltalsűrűnlakott
Gömörben)azereszkedődallamokatkiszorítóújstílusúnépdalok,majdanótákízlés-
formálóknak,anótázásialkalmakpedigközösségfenntartónakbizonyultak.
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BarnaGábor(szerk.)2009.Istent dicsőítő egyházi énekkönyv. Mezey-énekek.Szeged,néprajzi
éskulturálisAntropológiaiTanszék.

Barsiernő1992.Az alsóőri Lisztné Ferber Mária és dalkincse.Győr,domusHungarica.
Barthaelek1995.Halotti búcsúztatók a dél-gömöri falvak folklórjában I., II. debrecen,kossuth
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Szerkesztette: népénektár-bizottság. Budapest, Szent istván Társulat, az Apostoli
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j egyzetek

1. írásom,lokáliskötődésétilletőenkapcsolódika Fórum Társadalomtudományi Szemle előző
számában megjelent tanulmányomhoz (Gecse 2010). A tárgyi világot követően, ezúttal
ugyanazonközösségszellemi„termékeinek”egyrészével,avallásoszeneiséggel,anépének
–repertoárralfoglalkozom.

2. Az1921-esszületésűSándorkatalinelmondásaalapján,akinekazelhunytközeli rokona
volt. emlékezetének pontosságát, az időpontot illetően teljes mértékben alátámasztja a
halottianyakönyvibejegyzés,ámakántorszemélyérőlaznemszól.

3. nemhivatkozommindenbejegyzésre külön-külön, de valamennyi kántortanító-választásra
vonatkozó évszámot, nevet és egyéb adatot az iskolaszéki jegyzőkönyvekből merítettem.
iskolaszékijegyzőkönyvek–Zápisničnáknihar.kat.školskejstolici,1913–1939.

AnnABel l A GecSe
„Her e A STr AnGer cHor iSTer never SAnG...”

Thestudyoffolkloredealsextensivelywithfolkmusicandreligiouspractice,but
it regards choristers – not baselessly – as a factor influencing folklore „from
above”.However,therelationbetweenthecommunityandchoristers,aswellas
their teachers leaves itsmarkon thecommunitypracticeofmusicor religious
musicforalongtime.Theaimofmywritingistheexaminationofthiseffecton
Baracainthe20thcentury.ThiscatholicsettlementlocatedintheGemerregion
surrounded by protestant villages has lived out its religious beliefs in a very
organizedmanner,fromitsownresources,untilthemiddleofthe20thcentury,in
accordancewith stateandchurch regulations. The church choristerpractice is
one of the „surviving” aspects of the continually decreasing religious
organizational force (and the decrease and respective change in themember
numbersofthereligiouscommunity).
Theformerlycentralreligiousvillagewithitsparishhasbecomeratheraplaceof
exiledparsonsonwardsfromthe1950s.Theformerregulatedandstrictstructure
howeverdidnotvanishatonce,onlybeguntoslowlydisintegrate.inmystudy,i
donotfocusontheparsonsandtheirwork;howeveritisnotpossibletoexclude
the fact that theywerestill consideredoneof themost respectedmembers in
community along with teachers, even if their organizational work was not as
effectiveasbeforethe1950s.Thishasonlybeguntochangetowardstheendof
the 1980s, when the assigned parson has refused to relocate to Baraca. The
importanceoftheteacher’srolehasmovedfromthereligioustothecommunity
life,buttheirprestigehasnotchangeuntil thisday,albeit thecommunity itself
haschangedsignificantly.
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– Lajos, kezdjük azzal, amivel mindenkivel szoktuk kezdeni, hogy mit adott neked a csa-
lád, a város, az iskola ahhoz, hogy te közéleti ember lettél?

–l évaiértelmiségicsaládbólszármazom,azapámjogászvolt,bárajogászihivatásáta
kommunistarendszerbennemgyakorolhatta.Azakkoriterminológiaszerintosztályellen-
ségnekszámított.családunkatnagyonleegyszerűsítvekereszténynemzetiközéposztály-
beli családnak lehetne nevezni, erős konzervatív szemlélettel, nagyonmarkáns érték-
renddel és ebben az értékrendben központi szerepe volt annak, hogy mi magyarok
vagyunk,magyarértelmiségiekvagyunk,ésezvalamifélefeladatotisróránk,abbanaz
értelemben, hogy egy magyar értelmiséginek példát kell mutatnia. Hogy konkrétabb
legyek,nagyonsoklévaimagyarértelmiségi,apámjóismerőseiésbarátaiis,rossznéven
vettékazt,hogyengemapámmagyariskolábaíratottbe,mondván,hogyezzelazéneset-
legesvagylehetségeskarrieremetnagyonmegnehezíti.Azapámválaszaerreakkoraz
volt,hogyhátkiírassabemagyariskolábaagyerekét,hanemő.őmagyarértelmiségi-
kéntúgyérezte,példátkellmutatnia,bátorítaniakellazokatamagyarszülőket,akikeset-
leghaboztak,gondolkoztak,hogymagyariskolábaírassák-eagyereket.l évanagyonkicsi
városvoltakkor,amikorénkisdiákvoltam,az50-esévekben,ottmajdnemmindenkimin-
denkitismert,ésannakakkormégvalóbanvoltüzeneteésjelentősége,haegymagyar
értelmiségimagyariskolábaküldteagyerekeit.

elbeszélttörténelem*

Gr endel l Aj oS

Tanul mányokoRal  HISToRy

*oralHistory=elbeszélttörténelem.
eztamódszertatörténészekakkoralkalmazzák,amikorírásosdokumentumokhíjánnagyonne-
hézrekonstruálniavalóságot,feltárniatényleges,olykoratörténelmifolyamatokrakomolyha-
tástgyakorlóháttéreseményeket.Amikorarendkívülintenzívtörténésekforgatagábannemké-
szülnekfeljegyzések,jegyzõkönyvek,nincsenekírásosemlékek.ilyenkoratörténelmiesemény
vagyidõszaklegfontosabbszereplõimagukmondjákel,szerintükmiistörténtvalójában.

AzoralHistoryazélõemlékezetreépít.éppenezértnagyonmértéktartóankellviszonyulniaz
elmondottakhoz.Amódszer lényege,hogynemszabadbeavatkozniazemlékezetbe,mindenki
elmondhatjaazt,amitmegélt.Azelmondottak,atörténelmiadatokéstényekeztkövetõenkülön
vizsgálatotigényelnek.ezaszubjektívlátásmódazonbanazegyetleneszközarra,hogyrekonst-
ruálnilehessenatörténéseket.o lyan,mintegy"gyónás"vagyönvallomás.Atöbbiatörténészek
dolga.nekikkellazelmondottakbólrekonstruálniaténylegestörténéseket,összevetniazelmon-
dottakat,szembesíteniazokatazobjektívismeretanyaggal.

mindebbõlazkövetkezik,hogyazoralHistory rovatbanmegjelentetettbeszélgetéseknem
egyszerûinterjúk,hanemtörténelmiforrásanyagok,amelyekalapulszolgálhatnakamúltmegis-
meréséhez.egybenfontosinformációtszolgáltatnakarrólis,hogyatörténelmieseményekrészt-
vevõihogyanértékelikutólaga történéseket,sajátszerepüket,hogyanemlékeznekazokraaz
eseményekre,amelyeknekaktívrészeseivoltak.



– Ezek a dolgok megfogalmazódtak otthon is? Téma volt a magyarság, a politika a csa-
ládban? Vagy tartás kérdése volt, olyan természetes dolog, amiről nem beszélünk.

–nemvolteztermészetesdolog,valóbantémavolt,hiszen,mintemlítettem,apámsok
magyarközeliismerőseésbarátjaszlovákiskolábaírattaagyerekét.

– Annál is inkább, gondolom, téma lehetett, mert Léva és a környéke magyarságát
nagyon megkaszálta az, ami 1945 után történt.

–ígyvan,a’45utánilakosságcserenagyonsúlyosanérintettenemcsakl évát,hanemaz
egészGaramvölgyét.1948utángyakorlatilagmajdnemmindenazelőttszíntisztamagyar
községbenkisebbségbekerültamagyarság.ésszéplassanelissorvadt.egyolyanfolya-
matindultelalakosságcserével,amelyetlegfeljebbmegfékeznilehetett,demegállítani
márnem.Tehátilyenértelembenperszeeztartásisvolt,vagykiállásvalamilyenérték-
rendmellett.mosthozzákelltennemaztis,hogyénotthonacsaládbannagyonalapos
történelmiműveltségetiskaptam.nemaziskolábanszereztemmegelsősorbanaztatör-
ténelmitudást,amiavéleményemszerintanemzetiidentitásnakazegyiklegfontosabb
tényezője,hanemotthon.egyrésztacsaládban,másrésztabbanabarátikörben,amely-
benottazéncsaládommozgott.

– Ha úgy vesszük, szerencsés generáció tagja vagy, mert mire beleértél a középiskolás
korba, a hatvanas évek elején itt is elkezdődött egyfajta társadalmi mozgás. Ez pedig egy
olyan fiatalember számára, aki érdeklődik a világ iránt, kedvező közeg lehetett, hiszen
már lehetett szabadabban beszélni erről-arról.

–ígyvan,ésalévaigimnáziumnagyonszabadszelleműgimnáziumvolta60-asévekben.
ott sok olyan témáról lehetett az osztályban órákon, akár történelemórán szabadon
beszélni, amelyek néhány évvel korábban még nemcsak hogy tabunak számítottak,
hanemegyenesenveszélyesekvoltak.Teháténegyolyanidőben,időszakbanlettemgim-
nazista,amikorországosaniserjedésvagyliberalizációmentvégbe,sszabadabbszellem
kezdettérvényesülni.eztnemneveznémaszóvalódiértelmébenvettszólásszabadság-
nak,deazértanyíltabbbeszédetmárnemkövettemegtorlás.emlékszemrá,hogypél-
dáulatörténelemtanárom,a60-asévekközepénvagyunk,egyalkalommalbehoztaaz
osztálybaar évai-lexikonnakamagyarországcímszóalattifejezetébentalálhatónéprajzi
vagynyelvi térképét,azonkijelölteamaimagyarországhatárait,éserreanéprajzi tér-
képrehivatkozvamagyaráztael,hogymennyireigazságtalanvoltatrianonibékeszerző-
dés.A60-asévekközepénegyállamigimnáziumbanilyesmitkimondani–azértahhoz
egykisbátorságiskellett.Bárkiföljelenthettevolna.

– Meglepődve olvastam az életrajzodban, hogy mikor feljöttél Pozsonyba az egyetemre,
akkor természettudományi szakon kezdtél, két évet jártál matematika–fizikára. Minek
köszönhető ez?

– Tulajdonképpen akkor még nem döntöttem el, hogy igazából hogyan tovább.
említettem,hogyapámjogászvolt,deahivatásátnemgyakorolhatta.ő unszoltvagyterelt
abbaazirányba,hogyvalamilyentermészettudományiszakotválasszak,mondván,hogy
mérnökökre,természettudósokramindenrendszernekszükségevan.mígakibölcsész-
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karravagy jogramegy,azhamarmegüthetiabokáját.Tehátezsokkalbiztonságosabb
pálya.énnagyonszerettemamatematikát,éséppenezértnemiskellettmegerőszakol-
nommagamat,hogymatematika–fizikaszakra jelentkezzem.de legalábbannyirasze-
rettemazirodalmatisésatörténelmetis,ésazalattakétszemeszteralatt,mígénitt
matematika–fizikaszakrajártam,kiderült,hogyazértazirodalomésatörténelemjobban
érdekelamatematikánál,ésénvalószínűlegnemfogomeztamatematikaszakotelvé-
gezni,mertannyiraazértnemérdekel.Úgyhogyezvoltazokaapályamódosításomnak.

– Közrejátszhatott ebben a József Attila Ifjúsági Klub is, amely akkoriban – 1964 januárjá-
tól – már működik Pozsonyban, s ha jól tudom, te korán bekapcsolódtál ennek a tevékeny-
ségébe? Sőt egy Nagy Lacival készült interjúban valami olyasmit olvastam, hogy ti együtt
benne voltatok abban, hogy 67-ben megbuktattátok Durayt JAIK-elnöki tisztségében?

–eznem67-bentörtént,hanem69–70-ben,ésnembuktattukmeg,miveldurayakkor
márnemvoltelnök,nagy l acivoltazelnök.duraymiklóssalnekünkazvoltabajunk,
hogy állandóan beleszólt abba, amit csináltunk. nekünk volt ilyen-amolyan, jobb vagy
rosszabbelképzelésünkarról,hogymilyenlegyenajAik arculata,ésezmiklósnaknem
mindigtetszett,ésolykoraffélemásodikelnökkéntviselkedett.Úgyhogymeghívtuknagy
l acialbérletiszobájába,hármanvagynégyenlehettünk,egyjókolbászosvacsorára,és
megkértükmiklóst,hogyhagyjonminketbékén.Haamúgysemelnök,akkornevisel-
kedjenelnökként,ésneirányítsonbennünket.nemvoltezbuktatás,csakbarátifigyel-
meztetés.miklósmindigiserősenautoriterszemélyiségvolt,ezttudjuk.

– Vissza a JAIK-ra, hogyan látod te a JAIK-nak a szerepét 1968 szlovákiai magyar előké-
szítésében meg az egész klubmozgalomban?

–Szerintemnagyonnagyszerepevolt,mertolyan intézményvolt,amelyösszehoztaa
magyar egyetemistákat, sőt középiskolásokat, szakközépiskolásokat is. Talán ekkor,
1967–68–69-benvoltafénykora.AjAik szabadfórumvolt,tehátkényeskérdésekrőlis
lehetettottbeszélni.Felelősségrelehetettvonnivagykényeskérdéseketlehetettföltenni
akicsitmegcsontosodottcsemadok-funkcionáriusoknak.Fontostársadalomtudományi,
művészetiésirodalmikérdésekrőllehetetteszmétcserélni.voltegyfajtaösszeforrasztó
szerepe.Fontosgócpontjavoltazakkoripozsonyimagyaregyetemistáknak.

– A pozsonyi magyar egyetemisták hogyan élték meg 1968-at?

– erről én sajnos nem tudok beszélni, mert éppen 68-ban nem voltam Pozsonyban.
Amikorugyanisátléptematermészettudományirólabölcsészkarra,akkoregyévetkihagy-
tam.ésezazévéppena67–68-asiskolaévvolt,úgyhogyén68-atl évánéltemmeg,nem
Pozsonyban.

–Lévára a magyarok jöttek be?

–igen.

– Ez azért érdekes dolog, mert sokfélét hallani arról, hogy hogyan fogadta a helyi lakos-
ság a bevonulókat, főleg egy olyan városban, mint Léva, a bevonuló magyar honvédséget.
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–Hátaztkell,hogymondjam,nemfogadtalelkesedésőket.voltaknéhányan,akikennek
nagyonörültek,deigazábólalévaimagyarságnakatöbbségenagyonambivalensérzé-
sekkel viszonyulthozzájuk. valaholazemberekérezték,hogyezekamagyarkatonák,
akikmostbejöttek,nemsokáravisszaisfognakmenni.nyilvánvalóvolt,nemazértjöttek,
hogyvisszacsatoljákl évátmagyarországhoz.eztavariációtnéhánynaivmagyarembe-
renkívülsenkisemgondoltakomolyan.éshavisszamennek,akkormegintrajtunk,lévai
magyarokonfogcsattanniazostor.Azonkívülalévaimagyarság,sőtaszlovákiaimagyar-
ságnakatöbbségeisrokonszenvezettazzal,amitkésőbbprágaitavasznakneveztekel.
Tehátazakkorireformkommunistakurzussal.

– Te jártál 1968 előtt egyetemre és jártál 68 után, már ide a magyar tanszékre, ahol szin-
tén változások történtek. Turczelt akkor váltotta Csanda.

–nem,csandaSándor,azthiszem,69őszénjött,decsakahetvenesévekközepénlett
tanszékvezető.

– Érezted-e a különbséget az egyetemen a 68 előtti egyetemi világhoz képest, vagy ezt így
nem lehetett érezni?

–Amagyartanszékeneztnemlehetettérezni.mástanszékekenigen.mondjuk,afilozó-
fiatanszéketszinteteljesenlikvidálták.ottszintemindenkitkicseréltek.Többekközött
miroslavkusýt,akiazegyikikonjavoltannakatanszéknek1968előtt,ésmégtalánegy-
kétévigazutánis.Amagyartanszéketennyiredurvánnemérintetteanormalizálás,gya-
korlatilagugyanazokatanároktanítottakbennünket,akik68előttisatanszékenvoltak.
éshátezaszabadabbszellemazértamagyartanszékenérezhetővoltazún.normalizá-
ciónakazelején is.Aztán,hogykésőbbhogyanalakult, aztnem tudom.én1973-ban
végeztem.

– Mihez kezdtél az egyetem befejezése után?

– elvittek katonának, méghozzá két évre. 1973 augusztusában beléptem a madách
könyvkiadóba,aztánfélévvelkésőbbelvittekkatonának.Amadáchban1992-igvoltam,
azutolsókétévbenmárúgy,mintazirodalmiSzemlefőszerkesztője.

– Illetlenség lenne, ha egy Kossuth-díjas íróval legalább pár mondatot ne beszélnénk az
irodalomról is. 1979-ben jelent meg az első köteted, a Hűtlenek, majd 1981-ben a triló-
giádnak az első része. Hogyha így nézzük, akkor egy töretlen írói karrier rajzolódik ki.
Hiszen a novellásköteted jó visszhangokat kapott, a regénytrilógiádat meg sokan máig az
életműved csúcsának tartják. Tehát gyorsan elismert író lettél. Hogyan élted meg íróként
a diktatúrát, hiszen kívülről úgy néz ki, hogy az író nagyon szabad ember, tehát ha valaki
számára a diktatúra szoros, akkor egy írónak mindenképpen szoros. Másrészt az írónak
vannak olyan lehetőségei, amik egy átlagembernek nincsenek, hiszen tud sorok között
üzenni. Te hogyan élted meg a normalizációt, az egész 1970-es 80-as éveket?

–eznagyonérdekesésnagyonbonyolultkérdés.ugyanisegyfelőlamadáchkönyvkiadó
államiintézményvolt,tehátamadáchranézveisugyanúgykötelezővoltahivataloskul-
turálispolitikaérvényesítése,ahogymindenmáskiadóravagyfolyóiratranézveis.Bevol-
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tunkszorítvaegycellába,mindenkönyvkiadó,mindenfolyóirat.Akérdésazvolt,hogyan
tudunk az ilyen nagyon kemény politikai, irodalompolitikai és ideológiai elvárásokkal
szembenszínvonalaskönyveket iskiadni.ezcsakúgyvolt lehetséges,hogyamadách
k iadóban,azakkorimadáchk iadóbanafőszerkesztőtől, illetvekorábbanmégazigaz-
gatótólakorrektorokig voltegyhallgatólagosmegállapodás.errőlennyirenyíltansoha
nembeszéltünk ott egymás között, de volt ilyen íratlan szabály, hogy amennyire csak
lehetséges, igyekszünkminden értékes és tehetséges szerzőnek aművét, valamilyen
módon,sokszorkompromisszumokáránis,megjelentetni.megjelenhetettnálunk,hogy
csak egy példát mondjak, Tóth l ászlónak az istentelen színjáték című verseskötete.
Háromévigfeküdtakiadóbanúgy,hogyaszerkesztőségafőszerkesztőtámogatásával,
afőszerkesztőFónodZoltánvolt,mégiscsakátverekedteacenzúrán.mégazŠtBisbele-
ütötteazorrát,hogyezakéziratnejelenhessenmeg.vagyilyenvoltnéhányiródiásfia-
talnakazelsőköteteis.PéldáulTalamonAlfonzévagyFarnbauerGáboré.ezekértaköte-
tekért,ezeknekaköteteknekamegjelenéséérteléghosszúközelharcotkellettvívni,és
ezcsakúgyvolt lehetséges,hogyakiadófőszerkesztője,akkormárdubaGyulavolta
főszerkesztő,ésaszerkesztőségösszezártaasorait,éshátvégül isezeketacsatákat
megnyertük.voltakaztánkönyvek,amelyeketperszenemlehetettkiadni.ilyenvoltj anics
kálmánnakakézirata,amelyetegyszercsakotttaláltazigazgatóazasztalán,ésgyorsan
visszaküldtepostán.Amitjólistett,mertmásnapmegjelentazŠtBilletékeselvtársa,és
kérteakéziratot,amimárnemvoltakiadóbanakkor.Azirodalompolitikaiszempontból
kényesnektekinthetőkéziratokatsikerültmégazokközöttanehézkörülményekközöttis
megjelentetni.énnemmondom,hogyezvalamióriásiellenzékimanifesztációvolt.ezszí-
vósaprómunkavolt.

– Ha már a Madáchnál vagyunk, más ott dolgozó vagy oda belátogató emberek is nagyon
pozitívan nyilatkoztak arról a szellemiségről, ami a 80-as évek második felében ott ural-
kodott. Mondanál pár nevet, kik voltak ott, és mit jelentett az, hogy ott mindenről lehetett
beszélni, ott minden szóba kerülhetett.

–Alegelsőhelyenénmayerj uditotemlíteném,kiválónyelvművelőnket.ő lettazosztály-
vezetőnk,aszlovákiaimagyarirodalomrészlegnekavezetőjeazután,hogyZalabaiZsigát
elüldöztékonnan.Azértemlítemmayer j uditotazelsőhelyen,mertamikorbalhévolt,
mindigővitteelabalhét.ő tartottaahátát,tehátmintfőnökodaálltmellénkkonfliktu-
soshelyzetekben.deemlíthetnémFónodZoltántis,akitszinténazérttávolítottakelaki-
adóból,mertegyszer-kétszerösszezördültapártközponttal.konfliktushelyzetekbenőis
mindigaszerkesztőségmelléállt.ésaztánafiatalok,Ballakálmán,Szőkeedit,cséfalvay
eszter,későbbTóthkarcsi.micsináltukabalhét,deafőnökeinkmegvédtek.egyébként
most, belegondolva, hogy ottmimindenről beszéltünk, ésmilyen szabadszájúan…Ha
belegondolokabba,hogyottpoloskákvoltak,márpedigföltételezem,hogyvoltak,akkor
azok,akiklehallgattakbennünket,azoknaksemmiféleillúzióiknemlehettekafelől,hogy
mihogyangondolkozunkarendszerről,megazirodalompolitikáról,megazirodalomról.

– Most nem tudom ki, talán Szabó Rezső mondta, hogy annak idején azt gondolta a madá-
chosok kapcsán, hogy Grendel biztosan a Jogvédő Bizottság tagja, mert úgy viselkedik, a
Tóth Karcsiról meg nem gondolt volna ilyet. Tehát rosszul gondolta, de annyit tudni rólad,
hogy te 1982-ben, amikor a Duray-per ment, akkor a kihallgatottak között voltál. S hát nem
véletlenül kerül az ember a kihallgatottak közé. Erről tudnál-e valamit mondani?
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–nekemnemvoltközvetlenkapcsolatomaj ogvédőBizottsággal,detudtamróluknagy
l acirévén.ésarrólisszóvolt,hogyhaesetlegvalamiokbólakadályoztatvalesznek,akkor
esetlegszámítanakrám.deeznemtörténtmeg,ésénközvetlenkapcsolatbaaj ogvédő
Bizottsággalsohanemkerültem.ÚgykerültemazŠtBlátókörébe,hogyabbanazidőben
eléggyakrantalálkoztam,találkozgattamduraymiklóssal.éshátduraytfigyelték,eznyil-
vánvaló.éselégsokszorelmentünkvalamelyikközelikávéházbaelbeszélgetni.na,most
nyilvánvalóanebbőlkövetkeztethettekazŠtBilletékeseiarra,hogyénistagjavagyoka
j ogvédőBizottságnak.elégkellemetlenügyvoltegyébként.mostperszeerrőlmáranek-
dotikusanbeszélek…Ülszaszerkesztőségiszobádbanreggel,éppeniszogatodareggeli
kávédat,ésakkormegjelenikottegypofa.egyviszonylagfiatal,bajszos,kicsitkreolbőrű
pofa,ésazénelsőgondolatomazvolt,teúristen,mármegintegydilettáns.Adilettáns
pedigodajöttazasztalomhoz,előhúzottegyigazolványt,ésaztmondta,hogymenjekvele.
Akkormárláttam,hogyennekafelesemtréfa.ésakkorelvittekaFebruárutcára,ésott
cirkamásfél-kétóráskihallgatásbanvolt részem.Ami igenfurcsavolt,mertazok,akik
kihallgattak,helyenkéntmegdöbbentőentájékozatlanokvoltak.megkérdezték,például,
hogy a csemadok az mit jelent, hát, mondom, a csehszlovákiai magyar dolgozók
kulturálisSzövetsége.Aha,nem,nem–mondták–,acsehszlovákiaimagyarokklubjai.
mondtam,aznem,tessékutánanézni.egyfiatalszlovákügyvédvezetteeztakihallgatást.
én meg nem kértem tolmácsot. Aztán, hogy mit kerestem én a magyarok
világszövetségének valamelyikpécsi kongresszusán1982-ben, ésmiről beszéltemott
monoszlóydezsővel.Hátelőszöris,énsemmilyenmagyarokvilágszövetségénekakong-
resszusánnemvoltam,ésmonoszlóydezsőtszemélyesennemisismertem.ebbőlláttam
azt,hogynemigazántájékozottakadolgainkban.

– Te valamikor a 80-as években beléptél a pártba. Ennek van valami publikus magyará-
zata?

–elsősorbanpragmatikusokokból. egypártgyűlésensokkal többetel lehetérni,mint
csakúgypártonkívülikéntaszerkesztőségben.

– Igazából ennek azért van jelentősége, mert volt a Tóth Laci-féle ügy, amikor őket kirak-
ták az Irodalmi Szemléből. És tudom, hogy akkor készítettetek valami petíciót, és gondo-
lom, hogy te azért voltál azok között, akik ezt felvittétek a pártközpontba, mert párttag vol-
tál. De egy érdekes momentuma ennek a történetnek, hogy Zalabai nem is adta át
Váleknek ezt a petíciót.

–nemaválekhozmentünk,hanemazírószövetségelnökéhez,Solovičhoz,ésvalóban,
hátnemtudom,hogytörténhetettezmeg,deamikormárottvoltunk,márbentvoltunk
azírószövetségben,akkoraZsigaaztmondja,jaj,nincsnálamapetíció.Attólfüggetlenül
azértelmondtuk,hapetíciónem isvolt,elmondtukaz írószövetségelnökének,amita
petícióbanírásbafoglaltunk.Akitermészetesenaztmondta,hogymajdőennekazegész
ügynekutánanéz.eztcsakazértmondta,hogylerázzonbennünket,eznyilvánvalóvolt.

– Ez már a 80-as évek végén lehetett?

nem,eza80-asévekelejénvolt,hajólemlékszem,80-banvagy81-benlehetett.
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– A 80-as évek végén neked íróként akkor már számos olyan kapcsolatod volt, akár Prága
felé vagy Budapest felé, amelyeket a hatalom ellenzéki kapcsolatnak is minősíthetett.

–igen.Akivelénúgyanyolcvanasévekvégénegykicsitközelebbikapcsolatbakerültem
acsehellenzékiekközül,azBohumildoležalvoltésazőkiscsoportja,amelynemtarto-
zottacharta’77alá,hanemazzalpárhuzamosellenzékicsoportosulásvolt.

– Akkor te közvetítettél az itteniek és közöttük, mert ha jól tudom, Öllösék voltak ott, vagy
te vitted őket Prágába?

–igen,énismertemmegaBohumildoležalt,éséntartottamveleakapcsolatot,ésaztán
megbeszéltünkegytalálkozótPrágában.erre,azthiszem,1987-benkerültsor,aholBalla
kálmánnalésÖllösl acivalhármasban(vagytalánTóthkarcsi isvelünkvolt,márnem
emlékszem)meglátogattukőket,ők ishármanvoltak,ésezakapcsolataztánmeg is
maradt.

– Ez már a direkt politizálásnak a terepe volt?

–ezmáradirektpolitizálásnakaterepevolt.igen.ittmárnemarrólvoltszó,hogyjó-eaz
a vers vagy rossz, hanem kimondottan politikai témákról beszéltünk. és többek közt
kisebbségikérdésrőlis.Bohumildoležalnagyontájékozottvoltaszlovákiaimagyarügyek-
ben,ezannakisvoltköszönhető,hogymagyarfeleségevolt.k itűnőenmegtanultmagya-
rul, majdhogynem anyanyelvi szinten beszélt magyarul. és nagyon alaposan beleásta
magátaszlovákiaimagyarságtörténetébe.Solyanmegdöbbentődolgokatmondott,pél-
dául,hogynekünkittterületiautonómiátkellkiharcolnunk,vagyhogymekkorabűnvolt
az,amitaszudétanémetekkelszembenacsehekelkövettek.

– Ez azért elég meglepő lehetett egy szlovákiai magyar ember számára, hiszen egy szlo-
vák értelmiségitől nem nagyon hallhatott ilyesmit. S akkor elmegy Prágába, s egy cseh
értelmiségi ezeket mondja.

–igen,sokkoltisegypillanatraAzembernekilyenkorátfutafejében,pláneabbanapara-
noiásvilágban,hogyjézusmária,eznemprovokációvéletlenül?

– Gondolom, nem arról beszéltetek a politika kapcsán, hogy mi lesz a rendszerváltás
után, hiszen mint magad is mondtad, igazából akkor nem lehetett látni a rendszer végét.
Ha jól gondolom, inkább arról volt szó, hogy a rendszer keretein belül mit lehet tenni, a
rendszer kereteit hogyan lehetne fellazítani.

–igen,pontosanerrőlvoltszó.Perszenembiztos,hogymindenki ígygondolta.énazt
hiszem,hogyTóthkarcsiék,Öllösl aci,Sándornóraazértebbenradikálisabbakvoltak.
énnemhittemabban,hogyarendszermegváltozhat,énabbanhittem,hogy–ugye68
voltazifjúkoromnakazalapvető,ameghatározóélménye–valamihasonlófolyamatját-
szódhat le ismét. erre mutatott az is, ami a Szovjetunióban kezdődött akkoriban
Gorbacsovval,amiaSzovjetunióbanzajlotta80-asévekmásodikfelében.

– Most, ahogy ezt mondtad, hogy Karcsiék radikálisabban gondolkoztak, jut eszembe,
hogy neked ilyen köztes szereped lehetett. Volt egyrészt a 68-as nemzedék, amely még
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hitt abban, hogy a párt meg tud újulni és tulajdonképpen a rendszerváltást is úgy kép-
zelték el, hogy azt a párt vezényli le, és volt egy másik tábor, a Karcsiék, akik sokkal radi-
kálisabban gondolkodtak. S ezt a kettősséget tükrözte az a két memorandum is, amely
ekkoriban megszületett. 1988-ben megfogalmazták Karcsiék a maguk memorandumát,
amit nem is a pártnak adtak át, hanem az állami szerveknek. És ezt te aláírtad. De te alá-
írtad azoknak a 68-as csemadokosoknak a memorandumát is, akik viszont a pártnak
adták át a saját javaslataikat. Te mind a kettőt közel érezted magadhoz?

–Persze,mindakettőt,azértírtamalá.nemhittemabban,hogyjönegyradikálisrend-
szerváltás.éntulajdonképpencsak89végénkezdtemabbanhinni,hogyténylegrend-
szerváltáslesz,ésnemarégirendszernekvalamilyenátszabása.

– A 80-as évek végére esik a PEN Klub megalapítása is. Mondjál erről valamit!

–Arrólnagyonkevesettudok,mertnemvettembennerészt,eztBallakálmánszervezte.
89tavaszánkezdteBallakálmánszervezniaszlovákiaimagyarPenk lubot,sszlovákiai
magyaríróklettekvolnaatagjai.AzegyikFík -találkozónkezdeményezték,azonénnem
vettem részt, nem voltam itthon, erről nem is tudtam vagy elfelejtettek szólni nekem.
közbenelkezdettaszlovákPenk lubisújjáalakulni,ésengembeválasztottakaszerve-
zőbizottságba.ebbőlnézeteltérésekisszármaztak,mertBallakálmánésTóthkarcsiék
azthitték,hogyhátbatámadtamőketazzal,hogyaPeterZajacszerveztePenk lubhoz
csatlakoztam.devégülisaztánaszlovákiaimagyarPenk lubkezdeményebefulladt,és
amagyarírókegyrészeiskésőbbaszlovákPenk lubnaklettatagja,melynekaztána
90-esévekvégénénnéhányévreazelnökeislettem.

– 1988–89-ben te több memorandumot aláírtál, s azon kevés szlovákiai magyar között
voltál, aki aláírta a Néhány mondatot is. Történt ez néhány héttel azt követően, hogy Érde-
mes Művész címet kaptál. Ez számomra nagyon furcsa dolog, mondjál erről valamit! Ez a
korabeli világ abszurditása, vagy mit lehet erre mondani?

–nem.Akkoraztabizonyosérdemesművészkitüntetéstsokolyanszemélykaptameg,
akikkelszembenarendszerellenségesvoltkorábban.Akkorkaptamegl asica ismeg
Satinský is, aztán az egyik legjobb szlovák filmrendező, dušan Hanák. ma már nem
emlékszemmindegyikprominensszemélyiségre.l áthatóvolt,hogyarendszergesztuso-
katpróbáltenniazértelmiségfelé,mertmondom,abbanazévbenszintecsupaolyan
emberkaptamegeztakitüntetést,akitarendszerkorábbannemkedvelt.mostamia
néhány mondatot illeti, azt valóban aláírtam, és ebből lett egy kis perpatvar is a
madáchban,mertnyilvánospártgyűlésthívtakössze,egyillető,akiakkorottagazdasági
főnökvoltésnagypártember,követelte,hogyvonjamvisszaazaláírásomat.denemvon-
tam vissza. néhányan a kollégáim közül, bár kicsit bátortalanul, de mellém álltak. A
néhánymondatnemvalamilyenreformkommunistakezdeményezésvolt,hiszenacharta
’77kezdeményezte,segyértelműenellenzékinyilatkozatvolt.Azértisvoltahatalomnak
areakciójaannyirahisztérikus.Az,hogyvalakiacharta’77-nekapetíciójáhozcsatlako-
zott,máregyértelműenarendszerrelszembeniállásfoglalásvolt.

– Lassan elérünk 1989-hez, előtte megkérdezném azt, hogy te végül is, valahol nyilat-
koztad vagy valaki írta rólad, apolitikus típusú író vagy. Hogy jön akkor ehhez az, hogy 89-
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ben te tulajdonképpen teljesen direkt módon beléptél a politikába. Ez az értelmiség oly
sokszor hangoztatott felelőssége, vagy egyszerűen a helyzet így hozta, olyan helyzet volt,
amit nem lehetett elkerülni?

–énnemmondanámazt,hogyapolitikusíróvagyok,inkábbúgymondanám,hogyaziro-
dalmatésapolitikát igyekeztemmindigkülönválasztanimagamban.Az irodalomnem
attólleszirodalom,hogyazíróelmondjarögeszméitatársadalmikérdésekről,aziroda-
lomaművészeteknekegyága.Apolitikamegvalamiteljesenmás.Azembernektöbb
énjeislehet,ahogynekemisvanegyíróiénemésvanegyközéletiénemis.Apolitikamin-
digizgatott,eználunkcsaládihagyományvolt.Tehátamikornálunk,l éván,aházunkban
összegyűltekapámbarátai,akkorottpolitizálásmentnyakra-főre.ésénazokatgyerek-
kéntvégighallgattam.ésizgatott,érdekeltapolitika.Tehátaz,hogyén89novemberében
egy időre közvetlen résztvevője lehettema politikai eseményeknek, nem volt egészen
véletlen.máskérdésaz,hogyénelsősorbanmindigírónaktartottammagam,ésezérta
politikaipályafutásomnagyonrövidideigtartott.éndöntöttemúgy,mégpedigcéltudato-
san,hogynemleszekhivatásospolitikus.

– Hogy mi történt 1989. november 18-án Vágsellyén, azt nagyon sokan elmondták. Az
eddigi elmondottak alapján teljesen nyilvánvaló, hogy te miért voltál ott…

–megmégvalami:nekemnéhányfélig-meddigellenzékinektekinthetőszlovákértelmi-
ségivelelég jókapcsolatomvolt,mondhatni,barátikapcsolatom. ittFeldeketemlíthet-
ném,PeterZajacotisemlíthetném,Bútorátisemlíthetném.Tehátazokazemberek,akik
aztánnovemberbenésdecemberbenmozgatóivoltaka történéseknek.nekemsokkal
szorosabbkapcsolatomvoltvelük,mintatöbbieknek.

– Másoknál megnéztem, hogy mire emlékeznek Vágsellyével kapcsolatban rólad. Hunčík
azt mondta, hogy a Grendel az mindenbe belebeszélt, mindenről volt véleménye, valaki
más pedig arra emlékezett veled kapcsolatban, hogy a Szigetivel elcseréltétek a cipőtö-
ket. Tebenned mi maradt meg erről az estéről?

–valóbanmindenbebelebeszéltem,azegynagyonizgalmaséjszakavolt,merthátakkor
kellettmegfogalmaznunkigazábólaprogramunkatis,megazt,hogymostmajdhogyan
tovább Független magyar kezdeményezés. egyébként a leghosszadalmasabban talán
azonvitatkoztunk,hogymilegyenamozgalmunkneve.

– Volt olyan is, hogy párt vagy nem párt. Állítólag te is azok között voltál, akik azt mond-
ták, hogy párt nem lehet, hiszen egyetlen párt van, vagy nem emiatt, de nem akartátok,
hogy párt legyen?

–Úgyemlékszem,hogyénegycharta’77-szerűpolgárjogimozgalomnakképzeltemela
miénket.Semmiesetresempolitikaipártnak.meghátakkoribanáltalábanvalahogyódz-
kodtak magyarországon is attól, hogy pártnak nevezzék magukat, a párt elnevezést
nagyon igyekeztekott is kerülni. r ossz voltazakusztikájaannakaszónak,hogypárt.
későbbaztánazvoltazelképzelésem,hogylegyenvalaminemzetiliberálispárt,alibe-
rálisisbennelegyen,meganemzetiis.ésazthiszem,hogyhavoltvalamiszemléletbeli
különbség,mondjukköztemésazokközöttabarátaimközött,akikviszontazSZdSZ-szel
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vagyakésőbbiSZdSZ-nekazakkoriprominenseivelálltakszoroskapcsolatban,akkoraz
éppenebbenállott,hogyénaztgondoltam,nemelégliberálisnaklenni,hanemanemzeti
értékeketishangsúlyoznikellaprogrambanisésapártelnevezésébenis.

– Ez Vágsellyén is szóba került?

–ott,vágsellyéniselőjött,sőtnagyonhangsúlyosanjöttezottakkorelő.

–Végül is a helyzet mindent felülírt, mert ti úgy mentetek onnan el, hogy most akkor elin-
dítotok az útjára egy emberjogi mozgalmat, és mire másnap felébredtetek, kiderült, hogy
ebből nagyon gyorsan valami pártot, politikai mozgalmat kell csinálni.

–errenemvoltunkfölkészülveegyébként,ezváratlanulért,azthiszem,mindnyájunkat.
devilágos,hogyaztkelletttenniabbanahelyzetben,avalóságaznagyongyorsanfölül-
írtaazt,amitmiott,azonazéjszakánelképzeltünkaközelijövőnkről.

– Számodra a következő napok nagy élménye az lehetett, hogy bekerültél abba a körbe,
ami nem messze tőlünk, itt a pozsonyi művészkertben alakult, tulajdonképpen a VPN-nek
a magja, és aztán te a koordinációs bizottság tagja lettél, oda már az FMK jelölt téged. És
ami fontos, hogy a 22-étől beinduló nagygyűléseken egyike voltál a szónokoknak. Ez egy
óriási gyors váltás lehetett az addigi világgal szemben. Ezt hogyan élted meg, hiszen
akkor még bizonytalanok voltatok, hogy mi lesz ebből, lecsap a hatalom vagy nem. Milyen
emlékeid vannak ezekből a napokból?

–nagyonjóemlékeim.érdekesmódonnemféltemattól,hogyahatalomlefogcsapni.
Pedig hát utólag kiderült, hogy azért azt is fontolgatták, hogy a hadsereget bevetik.
Borzasztójóérzés,felszabadítóérzésvolt,szorongatóérzésis,mertnemvagyokhozzá-
szokva,hogynagyközönségelőttbeszéljek,nemhogymégegyakkoratömegelőtt,ami-
lyenottazSnPtérenakkor,azokbananapokbanösszecsődült.

– Ez nehéz vállalás volt?

–nem,nemvoltnehézvállalás,éneztörömmelvállaltam.

– Mennyire játszott ebben szerepet, hogy téged jól ismert a szlovák értelmiség?

–Persze,ezértisválasztottakengem.engemaszlovákértelmiségvagyennekarefor-
mértelmiségnekvagyazellenzékiértelmiségnekegyrészeismert.elégismertíróvoltam.

– Már akkor megvolt a trilógiád szlovákul is?

–igenmármegvoltszlovákulis,éseléggyakranjelentekmegírásaimszlováklapokban
is. Tehát ebből a társaságból, az ős Fmk-ból valószínűleg én voltam a legismertebb
magyar.eztazértkikelletthasználni.Azt,hogyakiottkimegyaszónokiemelvényreésa
magyaroknevébenbeszél,azazértegykicsitismertemberlegyen.

– Az egyik dolog az, hogy ki kell menni a tribünre, a másik viszont, hogy gondolom, vége-
láthatatlan viták voltak valahol egy épület valamelyik termében. Erre hogyan emlékszel
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vissza, amikor már hatalomról volt szó. Ebben részt vettél. Volt fegyelmed, hogy ott üljél
és végighallgasd ezeket?

–igen,voltbennemfegyelemis,deazért,hacsaklehetett,nemmentemelagyűlések-
re.nagyonsokatjártamvidékreakkoriban,azelsőhetekben.Örültem,hanemkelletta
koordinációsbizottságbanülni,mertottaztánténylegannyikoncepcióütközött,ahányan
voltak.ésazembernéhaátselátta,hogyittmostakkormirőlisvanszó.énnemszere-
tematúlságosanakadémikusvitákat,mert,ésezvoltvéleményemszerintavPn-nekis
ésazFmk-nakisaveszte,hogytúlakadémikusvolt,túlértelmiségivoltazegészmozga-
lom,stúlságosanelhanyagoltaakapcsolatotazokkal,akikmajdaválasztópolgárailesz-
nek.

– Te az FMK-nak az egyik vezető embere voltál, akkor is láttad már ezt, vagy csak most
látod így?

–Akkoriséreztem,ésakkoriselmondtamezt,megaztis,hogynemlehetanemzetikér-
dést teljes egészében átpasszolni az együttélésnek vagy az mkdm-nek, de főleg az
együttélésnek.voltakkonfliktusaink.énmár1991végén,eztmostnemazértmondom,
hogyhencegjekvele,demegjósoltam,hogyakkorátfogunkbukniaválasztásokon,hogy
megnézhetjükmagunkat.ésfőlegazért,mertanemzetikérdésben,azún.magyarkérdé-
sekbennemvagyunkképesekempatikusabbaklenni.

– Ezt csak olyan értelemben érzed, hogy az FMK a saját programjában meg az emberek
felé nem tudta kommunikálni ezt, vagy olyan értelemben is, hogy nem is tudta ezt követ-
kezetesen képviselni a szlovák partnereivel szemben, tehát hogy jobban a sarkára állha-
tott volna néhány kérdésben?

–Persze,jobbanasarkáraállhatottvolnaavPn-nelszembenis.k iadtunkegyközösnyi-
latkozatot, ami nagyon jó alap lett volna ehhez. ezt 1990 januárjában hárman írtuk:
Sándornóra,j ánl angošésén.ennekanyilatkozatnakaszelleméhezragaszkodnikel-
lettvolnaakésőbbiekbenis,mertalapjalehetettvolnaegykiegyenlítettebbmagyar–szlo-
vákkapcsolatnak.Főlegamígj anol angošélt.ő azonkevesekegyikevolt,akiamagyar
problémánakajelentőségétnagyonjóllátta,ésrendkívülkonciliánsvoltazirányunkban.
őebbenisdemokratavolt.nemmindegyikvPn-esvoltdemokrata,haamagyarkérdés-
hezértünk.

– A VPN-nek ebben a hősi korszakában téma volt-e a magyarkérdés? Hogyan emlékszel
vissza erre?

–Hogyne,alegnagyobbcsalódásoméskiábrándulásomazvolt,hogymečiarnakmintbel-
ügyminiszternekegyrenagyobblettaszavaavPn-ben.valamikor1990koratavaszána
vPnvezetőségeösszehívottegytalálkozótavPnésazFmkvezetőiközöttannakazürü-
gyén,hogymečiarállítólagvalamilyenérsekújvárbanszerveződőmagyarösszeesküvés-
nekadokumentumáttaláltaazasztalán.éshogyennekaszálaiazFmk-hozvezetnek.
na,hogymečiarhányszorésmimindenttaláltazasztalán,mamártudjuk.deezvoltaz
első,amitazasztalántalált.Akkormégnemtudtuk,hogyidőrőlidőremindigtalálmajd
valamitazasztalán,havalamidisznóságontöriafejét.ésakkorösszeültünk,nemtudom,
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132 Grendel l ajos

hányanlehettünk,négyen-ötenazFmk-bólésnégyen-ötenavPn-ből,ésélesvitaalakult
ki. k ikértükmagunknak azt, hogymi itt a vPn hátamögött valamiféle szlovákellenes
összeesküvéstszerveznénkavPnellen.SenkinemálltmellénkavPn-ből.ott,ha jól
emlékszem,mečiarmellett jelenvolt l adislavkováč,akiakkor,azthiszem,azoktatási
miniszter volt. Aztán, ha jól emlékszem, ott kísértettmarianHúska. deott volt, ha jól
emlékszem,Budajis,ésmégvalakiavPnvezetőiközül.csakúgysütöttabizalmatlan-
ságbelőlük.Pedigmégcsakkétvagyháromhónapteltelnovemberóta.Amikorminden
klappoltközöttünk,mindenrendbenvolt,mindenolajozottanműködött.nagyonhamar
sikerült főleg mečiaréknak, a mečiar–Húska társaságnak köszönhetően a vPn többi
vezetőjébenisfölkelteniabizalmatlanságotirányunkban.

– Ez azt is jelenti, hogy az FMK légüres térbe került? Elveszítette igazi kapcsolatát a
választóival, nem értette meg ezt a dimenzióját a politikának, másrészt viszont elveszí-
tette kapcsolatát a VPN-en belül?

–nemteljesen,mertmondjukazértavPn-nekisvoltakolyanvezetői,akiknemültekfel
amečiaritrükköknek.TehátmondjukFedorGál,martinBútoravagyPeterZajac,vagya
máremlítettj ánl angoš.deérezhetőenennekellenéreislehűltaviszonyköztünk1990
tavaszára.mégakkoris,ésannakellenéreisugye,hogyközöslistánindultavPnésaz
Fmk.demárazfigyelmeztetéskellettvolna,hogylegyenakkorazFmkszámára,hogyaz
együttéléstöbbmint8százalékotszerzettazonaválasztáson,azmkdm-melegyütt.nem
örülökneki,denemhagyhatomszónélkül,fogadástkötöttünkaválasztásoknapján,hogy
kihányszázalékotszerez.Akkorénaztmondtam,hogyazegyüttélés–mkdmtöbbmint
8százalékotfogszerezni,sezértkiröhögtek.együvegpezsgőbenfogadtunk,shát,mit
teszisten,megnyertemafogadást.SzerintemazFmkhibájaazvolt,hogynagyonhamar
elveszítettearealitásérzékét.

– Ha már említetted az Együttélés–MKDM-et. Hogyan élted meg azt, hogy ’89 végén tulaj-
donképpen elkezdett hasadni a magyar érdekképviselet, amit mint liberálisan gondolko-
dó ember, valószínűleg, természetesnek tartottál. Te, akit a Csemadokhoz is szoros kap-
csolat fűzött, hogyan láttad ezt? Zavart téged ez a történet?

–Zavart.nekemazvoltavéleményem,hogyrendbenvan, legyenekmásmozgalmak,
legyenekmáspártokis,delegyenegynemzetiminimum.Hamárezeregykérdésbentel-
jesenmásvéleményünk isvan, legalábbebbenanemzetiminimumban, tehátabban,
hogymelyekazalapvetőstratégiaiérdekeiaszlovákiaimagyarságnak, legalábbebben
egyetértsünk.Függetlenülattól,hogymilyenavilágnézetünkéshívőkvagyunk-evagynem
vagyunkhívők.ezaz,amisajnosnemjöttössze.Hogykinekahibájából,aztmárnemaz
éndolgommegítélni,mertén90-tőlkezdve,defőleg1991utánritkábbanvettemrészta
napipolitikában.

– Amikor 1990 februárjában kooptált képviselőként be lehetett kerülni a parlamentekbe,
tehát a prágaiba meg a pozsonyiba, akkor az FMK jelöltjeként a Szlovák Nemzeti Tanács
képviselője lettél. Ez azzal is járt, hogy öltönyt kellett fölvenni, jól nevelten be kellett ülni
a padsorba. Olyan értelmiségiként, aki addig inkább kávéházakba járt, mint hivatalos
helyekre, hogyan élted te ezt meg?
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Elbeszélt történelem 133

–Haaztmondanám,hogyszenvedtemtőle,aztúlzáslenne,denagyonnemrámszabott
feladat volt ez. l e is vontamebből rögtöna tanulságot,mertugye júniusban voltaka
választások, és amikor összeállították a listát, a vPn–Fmk listát, engem nem tudom
milyenhosszúideiggyőzködöttFedorGál,hogyigeniskerüljekolyanhelyre,ahonnanbe
lehet jutni.énmegaztmondtam,az istennekse.Aztánszületettegykompromisszum,
hogyfeltettekugyanalistára,deolyanhelyre,ahonnanbiztosannemjutokbe.

– De fél évig mégis képviselő voltál…

–ezcsaknéhányhónapvolt,február,március,április…

– Tettél valami érdemlegeset?

–nem,semmilyet,semmilyentörténelmitettnemfűződikanevemhez.Hogymekkora
bohózategyébkéntaparlament,aztviszontmegtapasztalhattam.

– Még egy dolgot talán: abban az időben vetődött fel a Jókai Egyetem ügye. Ha jól tudom,
te az oktatási bizottságnak voltál a tagja. Biztos besoroltak téged is valami bizottságba...

–én,hajólemlékszem,akkorakulturálisbizottságbanvoltam.

– De az egyetem ügye fölvetődött, emlékszel rá? Ez az első komoly szikrákat váltotta ki
magyar–magyar viszonylatban.

– nem, erre nem emlékszem. most úgy dereng, hogy volt valami sajtópolémia is az
együttélésésazFmkközöttezügyben,dearészletekremárnememlékszem.

– Te már az első választások után nem kerültél a parlamentbe...

–Gyakorlatilagbefejeztemapolitikaipályafutásomat.mégottmaradtamazFmkveze-
tésbenésidőrőlidőrefelbosszantottamafellépéseimmelatöbbieket.

–Az ellentmondásodról jut eszembe, hogy valamikor 91-ben a kassai Fábry-napokon fel-
szólaltál, hogy az FMK-nak ki kellene lépnie a kormányból, mert Mikloško meg Čarno-
gurský elmentek Husák temetésére. Ez olyan nagy jelentőségű dolog volt, vagy inkább a
politika elvszerűségéről szólt?

–ebből is látszik,hogymennyirealkalmatlanvagyokpolitikusnak.ezténazelsőmér-
gembenmondtam:mégiscsakfölháborító,hogycsupánazonazalapon,hogyHusákis
szlovákvolt,avoltellenzékiekdemonstratívanelmennekatemetésére.

– 1991-től kezdesz eltávolodni a politikától, de akkor már az Irodalmi Szemlének a szer-
kesztője voltál.

–Gyakorlatilag90-től,azelsőválasztásokutánengemmárnemnagyonérdekeltapoliti-
ka.mégvoltegy-két„szalonképtelen”megnyilvánulásom,ígyamikor90júniusábanakor-
mányalakítási tárgyalások elkezdődtek, egy Fmk-ülésen azzal bőszítettem fel néhány
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134 Grendel l ajos

barátomat,hogyaztmondtam,azFmk-naksemmiszínalattnemszabadbelépnieegy
olyankormányba,amelyetmečiarvezet.Hátnemarattamnemhogyosztatlansikert,de
semmilyensikertsem.

– Előbb azt mondtad, alkalmatlanság. Viszont ez a megjegyzésed a politikai éleslátásod-
ról tanúskodik.

–Hátlehet,hogynéhaakettőszinkronbanvan.vaktyúkistalálszemet.vagyapolitikai
éleslátásaz,amialkalmatlannáteszarra,hogyvérbelipolitikuslegyél?

– És aztán 1991 áprilisában alapítottátok meg a Kalligramot mint kiadót, majd 1992-ben
főszerkesztője lettél az azonos nevű folyóiratnak. Ezzel tulajdonképpen egy új korszaka
kezdődött az életednek, a direkt politizálástól mentes korszak. Bár azért az írásaidban
elég sokszor visszatérsz a rendszerváltáshoz.

–igen,csakegydologpolitikusnaklenni,ésegymásikdologközéletiemberneklenni.A
közéletiembernekazértnincsúgymegkötveakeze,mintegypártpolitikusnak.ésengem
tulajdonképpenapártpolitizálásbanazzavaraleginkább,hogynagyonmegvankötvea
kezed,nekedapártérdekeitkellelsősorbanszemelőtttartanod.Shanemiselsősorban,
denagyonodakellfigyelniapártnakazérdekeireis.mígegyközéletiember,akipárton-
kívüli,sokkalszabadabbanelmondhatjaavéleményét,legfeljebbnemfogtetszeniegye-
seknek.Aközéletikérdésektermészetesenazutánisfoglalkoztattakésamainapigisfog-
lalkoztatnak.

– Ahogy olvasgattam, amit te nyilatkoztál 89-ről, gyakran egy kicsit a szkepszist éreztem
ki a szavaidból. Olyanokat mondtál, hogy ami legjobban zavar téged a 89 utáni fejlődés-
ben, az a szabad rablás, a szélsőséges nacionalizmus, a magyar elitek válsága. De nyug-
tass meg, azért pozitívan látod 89-et.

– Persze, de sajnos mindaz, amit itt említettél, hát az együtt jár azzal, ami történt.
Természetesen az egészét tekintve korszakos eseménynek látom 1989-et, s boldog
vagyok,hogyaktívrészeseislehettem.máskérdés,hogyezekajelenségek,tehátamia
privatizációkörültörtént,megamianacionalistademagógiátilleti,ezeketakkorisszóvá
kelltenni,azthiszem,haazemberalapjábanvéveegyetértmindazokkalaváltozásokkal,
amelyek89novemberébenelkezdődtek.

– Annyit kérdeznék még, nem tudom, gondolkoztál-e azon, hogy ha nem történik 1989
novembere, akkor most hol volnál. Ugyanezt a pályát futottad volna be?

–érdekeskérdés,erreígykapásbólazttudnámválaszolni,hogyvalószínűlegregényeket
éselbeszéléseketírtamvolnatovábbrais.végül ismegmaradtamírónak.Aprofesszio-
nálispolitizáláscsakegyrövidközjátékvoltazéletemben.visszatértemazíróipályához,
ésnembántammeg.

(AbeszélgetéstSimonAttilakészítette2010-ben)
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SZil vÁSi Andr eA–Beke ZSol T

Hungarológiaaszlovákkultúrakontextusában
(AcomeniusegyetemmagyarnyelvésirodalomTanszékén

rendezettvega-konferenciáról)

ezévaugusztus30-ánkerültmegrendezésreapozsonyicomeniusegyetemmagyar
nyelvés irodalomTanszéke2008–2010.évi vega-kutatásának zárókonferenciája. A
vegaegy,azoktatásügyiminisztériumáltalmeghirdetett,háromévestudományospro-
jekt,amelybefelsőoktatási intézményekkapcsolódhatnakbe.Atanszékprojektjének
háromévvelezelőttaHungarológia a szlovák kultúra kontextusában címetadvapályá-
zottatudományosprogrambanvalórészvételre,salehetőségetelisnyerte.Aprojekt-
besajátkutatásiterületénbelülatanszékmindentanárabekapcsolódott,svizsgáló-
dásaik rész-ésvégeredményérőlamásodikésharmadikévbenegy-egykonferencia
kereténbelülmegvalósulóelőadásokésközöskötetbenmegjelenőtanulmányokfor-
májábanszámoltakbe.

A zárókonferenciát dušík Anikó, a tanszék vezetője nyitotta meg, s pár szóban
elmondta,mennyirebüszkearra,hogyháromévvelezelőttsikerültaprojektetmegsze-
rezni,akutatásokatlefolytatni,majderedményesenlezárni.Anyitóbeszédetkövetően
akonferenciaelőadásaiháromblokkba tagolódtak, smindenelőadásta résztvevők
hozzászólásaizártak.k ilencbeszámolóhangzottel,melyektematikailagkétcsoportra
oszthatók:nyelvészetiés irodalmi tárgyúakra.Azelőbbieka tudományos rendezvény
első,azutóbbiakpedigannakmásodikfeléttöltöttékki.

nyelvéskontextus

elsőként a konferencia egyetlen vendégelőadója, l őr incZ j ul iAnnA, az egri eszterházy
károlyFőiskolaÁltalánosésAlkalmazottnyelvészetiTanszékének,valamintakomáromi
Selyej ánosegyetemmagyarnyelvésirodalomTanszékénekegyetemidocenseszámolt
be saját kutatásáról, amelyA variánsok helye és funkciója a magyar nyelvben címet
viselte.l őrinczj uliannabeszámolójábanelmondta,hogyaszinkronváltozásokkalfog-
lalkozik,majdkifejtette,hogyavariativitás,azazaváltozékonyságmindenváltozásjel-
lemzője,amellyelanyelvmindenszintjéntalálkozunk:fonológiai,morfológiai,szintakti-
kaiésszövegszintenis.Hangsúlyozta,hogyakülönbözővariánsokatnemlehet a helyes
vagyhelytelen jelzővelilletni,ahogyanaztgyakranhallhatjuk-olvashatjuk,hiszenanyel-
virendszerbenmindenegyüttélővariánsnakmegvanamagahelyeésfunkciója.végül
pedigazokatajelenségeketfoglaltaössze,melyeketgyakran–tévesen–variativitás-
kéntfognakfel(pl.lexikai,grammatikaiszinonímia,paronímiastb.).
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eztkövetőenmiSAd kATAl in tartottamegelőadásátA magyar mint idegen nyelv leírá-
sának problémái a szlovák anyanyelvűek oktatásában címmel.Beszámolójábanazide-
gennyelv-oktatásbanalkalmazottnyelvleírószemléletekközüla funkcionális,kognitív
éskontrasztívszemlélettelszembenakommunikatívszemléletethelyezteelőtérbe,s
kiemelte, hogyanyelvtannakaz idegennyelv-oktatásban funkcionálisnakkell lennie.
ezek után a magyar nyelvtannak a szlovák anyanyelvű tanulók számára problémát
okozórészterületeittárgyalta(példákkalillusztrálvaőket),melyekközülalegfontosab-
bakkéntakövetkezőketjelöltemeg:

–akétféle(általánoséshatározott)igeragozásirendszeramagyarban,melyekese-
tébenafőgondotanyelvtanulószámáranemelsősorbanasokféleségokozza,hanem
annakmegértése,hogyazegyesparadigmákpontosanmelynyelvihelyzetekbenhasz-
nálatosak,sebbőlkifolyólagezekhelyesalkalmazásasemegyszerűszámukraazélő
nyelvikommunikációsorán;

– az igenevek használata, ezen belül is a főnévi igenév személyragozása, a fog
segédigévelképzett igekötős jövőidő,avaló, levő rendhagyóképzések, ill.aszlovák
ún.prechodník adekvátmagyarmegfelelői;

–az igekötők,melyekkétszintenokoznakproblémát:a jelentéstanésamondat
szórendjénekszintjén;

–ahatározóragokésnévutókirányhármassága;
–amagyarvonzatstruktúrák;
–abirtokésbirtokosköztikapcsolatkifejezése:anehézségetanyelvtanulószá-

máraezesetbenisamagyarnyelvformagazdagságaokozzamáregybirtokésegybir-
tokosesetébenis,sméginkább,hamindkettőbőltöbbvan;

–acsaklátszólagszabadmagyarszórend.
Beszámolójátmisadkatalinanehézségek leküzdéséreagyakorlatbanhatékony-

nakbizonyultoktatásimódszerekajánlásávalzárta.
AkonferencianyelvészetiszekciójánakharmadikelőadójakéntHiZSnyAi TóTH il d ikó

Magyarul–szlovákul című előadása keretén belül egy nyomtatás alatt álló, szlovák
anyanyelvűek számára összeállított, önképzésen alapuló, kommunikáció-központú
magyarnyelvkönyvetmutatottbe,melynekegyikszerzőjeőmaga.Akönyvfelépítése–
elmondásaszerint–funkcionális,sokfélehaladástteszlehetővé,sközépszintűnyelv-
tudásigjuttatjaelamagyarultanulót.Anyelvkönyvahagyományosnyelvleckékrevaló
tagoláshelyett több részbőláll: amagyar–szlovákkontrasztívkutatásokeredményei
alapján összeállított nyelvtani összefoglalóból, dialógusokból, autentikus, tartalmi
szempontból redukált szövegekből (országismereti rész), melyeket szövegfeldolgozó
feladatsorokkövetnek, továbbá tematikusszójegyzékbőlés interjúkból.Adialógusok
egy kerettörténetre, valamint különböző, amindennapi életbőlmerített szituációkra
épülnek, hanganyag és különféle szövegfeldolgozó feladatok tartoznak hozzájuk,
melyekbenutalásoktalálhatókanyelvtanirészbenösszefoglaltszabályokra.Azinterjúk
–többekközöttmotivációsmintákfelvonultatásacéljából–mármagyarulmegtanult
szlovákokkalkészültek.Afelvételekenelhangzik,hogyki,mikor,hogyanésmiérttanult
megmagyarul.Azinterjúalanyokmotivációjaáltalábanaválasztottfoglalkozáshoz(tör-
ténész, muzeológus, nyelvész, tolmács, művészettörténész stb.) elengedhetetlenül
szükségesmagyarnyelvtudásvagymagyarcsaládtagokkal,ismerősökkelvalókommu-
nikációlehetősége.

Akönyv lektora,misadkatalinhozzászólásábanelmondta,hogyanemhagyomá-
nyosszerkezetrőlhallvakezdetbennemtudtaelképzelni,hogyantudnakmajdbekap-
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csolódniatanulásbaakülönbözőszintűnyelvtudássalrendelkezőtanulók.Akoncep-
ciótlátvaazonbanmeggyőződöttannakpozitívumairól,sértékelésébenazélőnyelviés
országismeretiszövegekmellettéppenanyelvkönyvfelépítésétméltatta.elmondása
szerint ugyanis az autodidakta módon való tanulás – a célként kitűzött nyelvtu-
dásszinttőlfüggően–lehetővéteszimindanyelvtaniszabályoktüzetesáttanulmányo-
zását, mind pedig elsősorban a dialógusokon, élő nyelvi szövegeken keresztül való
nyelvtanulást, melyet a grammatikai szabályokra való visszautalások segítenek. Az
említettnyelvkönyvmindemellettújszerűabbanis,hogyamagyarnyelvet,nyelvtanta
szlováknyelvszempontjábólközelítimeg,ill.hogyszótárábanaszavaknemahagyo-
mányosértelembenvettszótárialakjukban,hanemazegyesszövegekbenvalóelőfor-
dulásukalapjánszerepelnek.

A nyelvészeti előadások sorát l AnSTyÁk iSTvÁn Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia
címűelőadásazárta,amelybenanyelvművelésáltalalkotottnyelvhelyességi ítéletek
hátterévelfoglalkozott.ezzelkapcsolatbananyelvművelőkézikönyvésanyelvművelő
kéziszótárszócikkeit vizsgálta, sezekalapjánanyelvi ítéletekhátterébenállónyelvi
ideológiáknaknégynagycsoportját(általánosnyelviideológiák,nyelvművelésiideoló-
giák,nyelvhelyességisegédideológiák,nyelvhelyességiideológiák),ezekenbelülpedig
összesen39konkrétideológiátállapítottmeg.Beszámolójábanezekközülragadottki
néhányat,példákkalszemléltetveőket,miközbenhangsúlyozta,hogyahelyesbeszéd
mindigkontextusfüggő.Anyelvművelőkcéljaanyelvhelyességmegsértésérehivatkoz-
vaazonbanaz,hogyazember–kontextustólfüggetlenül,globálisan–megváltoztas-
sonvalamitanyelvhasználatában–mondtal anstyák,akikutatásasoránkimutatta,
hogyanyelvhelyességmeghatározásátegyikáltalavizsgáltalapműsemtartalmazza,
helyesnekvagyhelytelenneknevezniegyembernyelvhasználatát,ráadásulaszöveg-
környezetfigyelembevételenélkültehátigencsakmegalapozatlannakbizonyult.Azide-
ológiákkutatásal anstyákistvánszerintéppenazértfontos,hogymegértsükanyelv-
művelésnyelvhelyességi ítéleteinekalapját,eredetét,sennektudatában ítélkezzünk
magunkésmásoknyelvhasználatáról.

irodalom–kapcsolódásipontok

Akonferenciairodalmiszekciójánakelőadásaiakapcsolatteremtésjegyébeníródtak,
illetvehangzottakel. l eginkábbkultúraközikapcsolatokrólvoltszó,deakánonokés
diszciplínákinterakciójaislegalábbakkorahangsúlytkapott.Azmárinkábbaziroda-
lom-éskultúraelméletikövetkeztetés,hogymindezekmellettahagyományésakortárs
áramlatokegymásmellettisége,kapcsolódásuklehetőségeiisazeszmefuttatásoktét-
jét képezték: vagyis az irodalomtörténeti fejtegetések során a legnagyobb hangsúly
többnyirearraesett,hogyahagyománytörténésadottpillanataibanmikéntvoltlehet-
ségesviszonyulniazéppenújésazéppenrégikonfliktusához.

méSZÁr oS Andr ÁS A protestáns iskolai tradíció mint a felső-magyarországi filozófia
háttere címentartottelőadásatöbbszempontbólisfelvetiakultúrákközöttikapcsola-
tok problémáit, mindamellett, hogy a különböző nemzeti filozófiák létét – érthető
módon–szkepszisseltárgyalja.Témájának,afelső-magyarországifilozófiatörténeté-
nekazapropójánegyrésztamagyarésaszlovákfilozófiakezdeteinekelválaszthatat-
lanságát, egymásra utaltságát emeli ki.másrészt pedig a protestáns és a katolikus
szemlélet,ésennekmegfelelőenazebbenazidőbenéskontextusbanakantfilozófiá-
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jávaljellemezhetőeurópaimodernitásésafejlődéstelutasító,bigotthagyományköve-
tésbonyolultkérdéseit járjakörül. r ávilágít,hogyavizsgált területszövevényeskap-
csolatai leginkábbasokszornehezentisztázhatótörésvonalak,asohasemhomogén
szembenállófelek,illetveanemkellőenpontosítottfogalmakmiatttűnnekkibogozha-
tatlannak.Sezahelyzeteredményezhetiazt,hogy„anemzetifilozófiáktörténetemáig
őrzianemzetinarratíváknyomait”.

k iválóanszemléltetiahelyzetbonyolultságátkantmegítélése.Helytartótanácsiren-
delet tiltotta ugyanis1795-től kant filozófiájának oktatását az állami, tehát katolikus
iskolákban.deösszekapcsoltáka felvilágosodásegyébelgondolásaival, ígypéldáula
jakobinusmozgalommaliskanttanait,melyekforradalmisága„aklasszikusmetafizika
megcáfolásábanrejlett.Aklasszikusmetafizikabírálatapediglétébenérintetteminda
hagyományos katolikus iskolai filozófiát (amely isten léténekmetafizikai bizonyítékait
nyújtotta),mindpedigateológiát(aholpedigazerkölcsmegalapozásárólvoltszó)”.nem
csoda, hogy hamarosan kant gondolatrendszerét érintő nyilvános filozófiai vita vette
kezdetét,melynek érdekessége, hogy kant legfőbb bírálójává a református r ozgonyi
j ózseflett.végülkantkövetőiazevangélikuslíceumokbanelőbbtitokban,majdegyre
nyíltabban oktatták kant elméleteit. ezzel kapcsolatban filozófiatörténeti következ-
ményremutatrámészáros:akant-vitaalakulásanagybanmeghatároztakantmagyar-
országirecepcióját,avitatárgyamiattelsősorbannemafilozófusismeretkritikaiered-
ményeinyertekteret,hanemetikai-teológiaigondolatai.illetvefilozófiatörténetimegál-
lapításazis,hogyafelső-magyarországifilozófiaigondolkodástinkábbhatároztameg–
amegjelenőellentmondásokellenére–afelekezeti,mintanemzetihovatartozás.

cSeHy Zol TÁn előadásar adéczyistvánegripüspökmáigkiadatlanverseivelfoglalko-
zott,melyekazo láh-kódexbenszerepelnek.r adéczyköltészetérőlelmondható,hogyere-
dendőenalkalmikarakterű,nagyhangsúlythelyezadialogicitásra,interakcióskaraktere
van,azalkalmiságotszövevényesallúziótechnikávalfűszerezi,sazallúziókintertextuális
játékokká fejlődnek. Ahogy csehy kimutatja, az allúziók fő forrása egybeesik istvánffy
miklósmodelljeivel,ígyelsősorbanitáliaiorientáltságú,konkrétanPietroBembokörével
rokon.r adéczyjelentősszerepettulajdonítatudományosésművésziregiszterekötvözé-
sének,ígykerülnekszövegébeazaranymetszésvagyazasztrológiafogalmaiis.Hajlamos
azallegorizáló-mitológiaibeszédmódköltőiimagináriumánakkiaknázására(verseiértel-
mezésiszintekrebonthatók,amitológiafelfejthetőneklátszik,univerzálismaszkosjáté-
kotműködtet,melyazantikbeszédmódhozvalótökéletesigazodástjelentiakeresztény
vagykortársihorizontevidensnyelvijelenlétehelyett).ugyanakkorpedigakortársihori-
zontlegalábbolyansúllyalesiklatbanála,mintazantiktradíció.

csehy előadása nyománmegállapítható, hogy aműpártoló püspök személyében
szerencsésmódonesettegybeazújravalónyitottságésahatalom.Pozsonybanegy
itáliaimintáramegalkototthumanistakörtműködtetetta16.században,melynekrítu-
sai a Platón-mítosz szellemében alakultak ki. A társaság elitista jellegű, nemzetközi
karakterűvolt,melynektagjaiközttaláljukaflamandn icasiusellebodiust(sírhelyea
pozsonyidómbantalálható),eliascorvinust,PurkircherGyörgyötvagyistvánffymiklóst.
Úgygondolom,a társaságkiválópéldátnyújtarra,hogya reneszánsz idejénmiként
lehetett megteremteni egy olyanműhelyt, melynek háttérmunkája, nemzetközi kap-
csolatai–ésperszemáshasonlóműhelyek–nélkülvalószínűlegbajosabbanalakult
volnaamagyarkésőreneszánszalakjainakéletútjais.

Amikszáth-recepciónéhánykérdésétjártakörülduŠík Anikó előadása–mindenek-
előttmikszáthszlovákképét,illetveaszlovákságmikszáth-képétérintette.Azíróvalkap-
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csolatbanközhelykéntemlegetettmegállapítás,miszerint„szeretteaszlováknépet”,a
magyar olvasók közt sem mondható teljesen elfogadottnak – erre dušík Schöpflin
Aladárt, Sas Andort stb. hozza fel példaként –, de a szlovák recepciót tekintvemég
inkábbtarthatatlannáválik(aSlovensképohľadybanmegjelentelsőrecenziótólkezdve
példáulkarolWlachovský,AlžbetaGöllnerovávagyr udolfchmelírásaiban).Anemzet
fogalmát körülíró különböző ideológiák és az ezekhez köthető kultúraközvetítő tevé-
kenységmikszáth jelentkezéseótahol felerősítette,holmérsékelteaszlovákolvasók
érdeklődésétazíróműveiiránt.deahogydušíkAnikódolgozatamegmutatta,abarát-
ságosan „felsőbbrendű jóindulatnak” nevezett viszonyulása a szlováksághoz minden
jóindulatésazértékekelismerésemellettmindvégigszálkamaradtaszemekben.

mirőlisvanszó?Alegkérdésesebbebbőlaszempontból,ésaproblémátalegjob-
ban világítja meg a Beszterce ostroma című regény viszonyulása a szlováksághoz.
dušíkAnikóatöbbimellettakövetkező,önmagáértbeszélőrészletetemelikiaregény-
ből:„Sazonfelülisjó,szelidnépatót,hajönahalál,nemkötekedikazvele,nemdis-
putál,nemerősködik,hogy»nemmegyek,maradniakarok,iszomazt,iszomezt,még
amaztismegpróbálom«,nemszalajtorvoshoz,patikába,hanemmegadjamagát»pod
szmrty!«(gyerehalál!)ésbehunyjaszemeitazörökkévalóálomra.”Serreareakciók:
„Amikszáthot1911-benszlovákulbemutatóczambeldanielovičugyannememelki
idézetetaBeszterce ostromából,dearegénytalegelvakultabbansovinisztakorrajel-
lemzőnektartja.Göllnerovánálazidézett»gyerehalál!«aszlováknépvégtelennektar-
tottpasszivitását,megtörtakaratát,alárendelődésétfeltételezőszemléletmegjelené-
se.ebeletörődésábrázolásánakegyfajtakritikájátérzékelhetjükaz1979-esháromkö-
tetesmikszáth-kiadáselőszavátírór udolfchmelnélis.”éskésőbbWlachovskýnális,
akiszerintmikszáthsztereotípiákbangondolkodikaszlovákokról,ésbékésnek,türel-
mesnek,passzívnakmutatjaőket.

d r ÁBekovÁ ZuZAnA afinnésaszlovákirodalomkapcsolatárólszólódolgozatábanis
fontos szerepet játszik az ideológia kérdése. 1945 utánmásodkézből, cseh, német
vagysvédközvetítésselkezdődöttmegafinnirodalomszlovákiaifordítása.1989-igaz
ideológiamindvégigerősenmeghatároztaaválogatásielveketésarecepciót.ennek
megfelelőenaz irodalmiértéketmellőzveolyanmomentumokuralkodtak,minthogy
munkás származású-e a szerző, illetve hogymennyire felelmeg az ideológiai szem-
pontoknak.r endszertelenül,főlegaproblémamentesebbgyerekirodalomra,történelmi
regényekre(mikaWaltari)koncentrálvafolytafordítás.

väinö l inna Ismeretlen katona című regényét állítja elénk jellemző példaként
drábeková,ennekviszonylagbőrecepciójábóljólkiolvashatóafinnháborúsesemények
torzítottértelmezéséteredményező ideológiaialapállás.Amásikkiemeltszerző,mika
Waltari, akinek történelmiésdetektívregényei,meséi,elbeszéléseiésszínpadiművei
csakpozitívkritikátkaptak–ebbenazideológiailagfertőzöttkorbanfeltehetőentémái
univerzalizmusa,aszocialistatársadalomproblémáitnemfirtatójellegemiattis.

drábekováfelhívjaafigyelmetarrais,hogyamikorfinnirodalomrólbeszélünk,oda
kellértenianemzetiségiirodalmakatis,ígypéldáularoma(veijoBaltzar)vagyazsidó
(danielkatz)szerzőket,deafinnországisvédeketis.utóbbiakegyébkéntsokesetben
nemcsaka finn,hanemaskandináv irodalomszempontjából isa legprogresszívebb
alkotókat jelentették. Például edith Södergran (1892–1923), elmer d iktonius
(1896–1961)ésHagaro lsson(1893–1978)tettelehetővéamodernizmusbetörését
askandinávirodalomba.desvédnemzetiségűalegtöbbetfordítottfinnfeministaszer-
zőis,märtaTikkanen.
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Gr endel l Aj oS azideikönyvhétreakalligramnálmegjelentA modern magyar iroda-
lom története műhelytanulmányának,ahhoz fűzött jegyzetnek is tekinthetőelőadása
jellemzően az Irodalomtörténet-írás: kánon vagy kánonok? címet viselte. ebben
Grendelatémátérintő ismert irodalomelméletibelátásokatrendszerezi,mikora20.
századirodalmát–amarxistaepizódideologikusirodalomelméletiés-történetikudar-
cátzsákutcakéntkezelve–anyugatos,avantgárdésnépikánonhármastengelyemen-
ténírja le.HogyaztánzárszókéntSzegedy-maszákmihállyalegyüttmondja:„Akáno-
nok lényegéhez tartozik, hogy már megalkotásuk pillanatában érvényüket veszítik.
nélkülükelképzelhetetlenaműalkotásokmegközelítése,deamegértésegyszersmind
alétezőkánonokrombolásáttesziszükségessé.”

dolgozatábanjellemzőenazirodalomtörténetmegírhatóságának/megírhatatlansá-
gának dilemmájával indít, hogy aztán megállapítsa: „A kánonképzés nehézségeit
tovább fokozza,hogyaz irodalombanvégbemenő folyamatokata tudományosszem-
pontoktöbbnyirecsakkevéssébefolyásolják.megjósolhatatlanéselőrenemszámít-
hatóki, hogymilyen leszaholnap irodalma.Az irodalomtörténet-írásezért szükség-
képpenmindiglépéshátránybanvanazélőirodalommalszemben.”Talánennekelle-
néremegjegyezhető,hogyakánonokköztlebegő,azokbaholbelépő,holkilépőalko-
tások, írók sorsa kevésbé mentes az irodalomtörténet és -elmélet hatásától, mint
ahogyezeksmondatoksugallják.GondoljunkcsaképpenaGrendeláltalsokatidézett
kulcsárSzabóernőirodalomragyakorolthatására,vagyakilencvenesévekvégénzaj-
lottkritikavitára,amelyvégeredménybenvéglegkanonizáltaGaraczil ászlótésavele
rokonprózát,kijelölveannakútjátazelkövetkezőidőszakra.Abbanviszontigazatadha-
tunkaszerzőnek,hogyaholnapkánonjaivalkapcsolatbanaleghomályosabbelképze-
léseinklehetnekcsak…
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AzeurópaiParlamentvalamennyiuniós tagállamafővárosában– ígyBudapestenés
Pozsonybanis–működtetegyún.tájékoztatási irodát,melynekfeladataa lakosság,
illetveasajtólehetőlegszélesebbkörűtájékoztatása.2010.október8-ánazeurópai
ParlamentBudapestiTájékoztatási irodájaésapozsonyi információs irodahatárközi
konferenciát szervezett, melynek nyitrán a mezőgazdasági egyetem kongresszusi
központjaadottotthont.

Beszámolómelejénnéhányszótejtenékakonferenciarésztvevőiről,szervezőiről.A
konferenciaaQuo vadis Europa? címetviselte, vezérfonalátazeurópaibbgondolko-
dásmódjellemezte.Afórumotl ovÁSZ ATTil A nyitottameg,akiaTallinntóll isszabonigter-
jedőterületetközöshazánknak jelölte,ahol„mindannyian otthon vagyunk”.Akonfe-
renciánelőadottmarošŠefčovič, az európaiBizottságalelnöke, valamint öt európai
parlamentiképviselő(Baueredit,Gálk inga,GurmaiZita,Sergejkozlík,AnnaZáborská)
fejtette ki véleményét az újonnan alakuló uniós intézmény – az európai Polgári
kezdeményezés – célkitűzéseiről, feladatköréről. A konferencia alaptézisét r adovan
Geist,azeurActiv.skfőszerkesztőjefoglaltaössze.

Afórumotamagyar–szlovákkétnyelvűkommunikációjellemezte.AzeurópaiPolgári
kezdeményezésnevetviselőuniósintézményazantibürokratikus,modernszemlélete-
ketelfogadó,afiatalgenerációfelé isnyitottkezdeményezés,melynekelindításában
nagyszerepevanGur mAi ZiTA európaiparlamentiképviselőnek.előadásábankiemelte:
nemtartjamellékesnek,hogyéppegyigazi„almamater”adotthontekonferenciának.
AzeurópaiPolgárikezdeményezésazeurópaiParlament,BizottságésTanácsmellett
a negyedik fontos uniós intézményt fogja képviselni. o lyan nyilvánosnak is jelölhető
intézményrőlvanszó,aholazeurópaiuniófelsővezetőimellettapolgárokisvéleményt
nyilváníthatnak,mertazalakulóintézménynemahivatalnokokrólszól,hanemmind-
annyiunkról, hiszen „a célunk közös” – tette hozzá mAr oŠ ŠeFČoviČ. A konferencián
nyitraelsőemberénkívül több fiatalértelmiségi isképviseltettemagát,amitazelő-
adókpozitívanértékeltek.

AzeurópaiPolgárikezdeményezéselnevezésűintézménytal isszaboniSzerződés
hozta létre,abbólfejlődöttki,alapgondolataésfeladatkörebennegyökerezik.Akez-
deményezésprogramtervezetétGurmaiZitaismertette.Azintézményarraleszhivatott,
hogyademokratikusdeficitekkiküszöbölhetőklegyenekazeurópaiunióegészterüle-

v íZkel eTi l ÁSZl ó

Quovadis,europa?–európaiPolgári
kezdeményezés

(Határközimagyar–szlovákállampolgárifórum
nyitrán.2010.október8.)
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tén,aholmajdbárkikinyilváníthatjaszabadvéleményét.Akezdeményezésalapjaaz
ún.Zöldkönyv,amelycivilszervezetekfolyamatosegyüttműködésénekagyümölcse.A
konkrét jelentéstervezetetelőreláthatóannovembervégén tárjákanyilvánosságelé.
ebbenszerepelmajdazanyákgyermekgondozásiidőszakánakpozitíviránybatörténő
megváltoztatása, a családmint európa alappillérének a központba emelése vagy a
genetikailagmodifikáltterményekvéglegesbetiltásaazeurópaiunióegészterületén.
Fontosmegjegyezni,hogyazeurópaiPolgárikezdeményezéselécsakolyantervezet
bocsátható,amital isszaboniSzerződésismagábanfoglal,amelyalegfrissebb,a27
tagú,500milliólakosúraduzzadt,23hivatalosnyelvethasználóeurópaiuniótszabá-
lyozza, melynek gyökerei még az 1950-es évekre nyúlnak vissza. „Nem képezheti
éppen ezért vita tárgyát a halálbüntetés visszaállítása, mert ez számunkra elfogadha-
tatlan, mert Európa az életet védi”–fejtettekivéleményétBAuer ediT.

GÁl k inGA előadásában főként a fiatalabb generációt szólította meg; szerinte az
innovatívtendenciákmellettegyiklegfontosabbfeladatunkkultúránkéshagyománya-
inkátörökítése.előadásábanhangsúlyozta:al isszaboniSzerződésarraakérdésread
választ,hogymerretovább,európa.európánakvállalniakellazintegrációfokánakerő-
sítését,megerősítenianemzetiparlamentekdöntésjogát.Gálk ingaazeurópaiPolgári
kezdeményezésta l isszaboniSzerződésleginnovatívabbeleméneknevezte,amelya
kölcsönöskommunikációthivatottgyakorolniazunióvezetőségeésazunióspolgárok
között.csakisközöserővel,elkerülvemindenneműnyelvi,etnikaistb.háborúzásttud-
jukmegvalósítaniakezdeményezéscélkitűzéseit.Ahhoz,hogyafiatalgenerációmár
érezhesseennekazeurópaibbgondolkodásmódnakapozitíveredményét,élniekellaz
intézményadtalehetőségekkel.itthangsúlyoznámkiazegyikfelkínálkozólehetőséget,
miszerintezenintézménykereteinbelülmindenkianyanyelvénfejthetikivéleményét.

Ser Gej koZl ík azeurópaiunióintegratívvonalánaképpenagazdaságitársadalmat
jelölte,melyszerintéppazeurópaiunióalapoztamegaközöseurópábanaszabad
mozgás lehetőségétaschengeniövezettel.A további innovatívegyüttműködésegyik
lényegespontjánakadiplomáciaikapcsolatokmegerősítését,ill.kialakításátnevezte.
AnnA ZÁBor SkÁ európaiparlamentiképviselőszerintazeurópaiPolgárikezdeményezés
azaktuális,körülöttünkzajlóeseményekrőlésmegoldatlankérdésekrőlkell,hogyszól-
jon;előadásábanszinténkiemelteamunkaidőmegfelelőszabályozásamellettacsa-
ládszerepét.

Akonferenciánazegyébhelyiközjogiméltóságokmellett tiszteletét tettekomZSík
ATTil A, a nyitrai konstantin Filozófus egyetem közép-európai Tanulmányok karának
dékánjais,akijelenlétévelésakarküldetésébenmárkorábbanmegfogalmazottköz-
pontigondolatávalszinténazeurópaibbgondolkodásmód,az innovatívelőrehaladás
melletttetteleavoksot.

Afórumhelyszínénekmegválasztásakülönösenszerencsésnekbizonyultarésztve-
vőkszámára,mivelnyitraegyetemiváros,sokmagyarajkúoktató,kutatóéshallgató
dolgozikitt.ebbenakétnyelvűkörnyezetbenamagyarésaszlováknemzetegyüttmű-
ködése figyelhetőmeg,amia soknyelvűeurópaszerves részét kell, hogyképezzea
jövőbenis.
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Az1990.november19–21-énPárizsbantartotteurópaiBiztonságiésegyüttműködési
értekezletetasajátkorábantörténelmijelentőségűnekérezték,ésazótaissokanúgy
tartjákszámon,mintahidegháborúhivatalosvégét,ahidegháborútlezáróvégsőpoli-
tikaiaktust.mi voltahúszévvelezelőtti párizsi esemény történelmi jelentősége,és
mennyibenvoltindokoltegykorszaklezárásánaktekinteni?

AzeurópaiBiztonságiésegyüttműködésiértekezlet (conferenceonSecurityand
co-operationineurope,eBeé/cSce)aHelsinkiZáróértekezleteredményekéntjöttlétre
1975.augusztus1-jén35államrészvételével.Tagjavoltszinteazösszeseurópaiál-
lam,beleértveaSzovjetuniótis;AlbániaésAndorraeredetilegtávolmaradtak,viszont
résztvevőjevoltazuSAéskanada.Amegalakulását,tehátaz1975.nyárihelsinkikon-
ferenciát sokan egy folyamat végének tartották, amely bebizonyította, hogy az uSA
sarokbatudjakényszeríteniaSzovjetuniótazemberijogokterén.ehhezalezártságér-
zethezhozzájárult,hogyaz1980-asévekrea„helsinkihangulat”elcsitult,amibennem
kis jelentőségevoltakelet–nyugati kapcsolatokbanugyanekkorbeálltújabb feszült-
ségnek,azún.kishidegháborúnak.Sokaknaktűnhetettúgy,hogyaHelsinkiZáróok-
mányegyszeriésmegismételhetetlenvolt–nohaazeBeé-nek1975utánszámosutó-
találkozójavoltmég.

egyes politikusok azóta publikált visszaemlékezése alapján úgy látszik, Helsinkit
egyeseknemvégnek,hanemkezdetnekszánták.AnémetHans-d ietrichGenscher(aki
mindHelsinkiben,mindPárizsbanmintkülügyminisztervoltjelen)aztállítja,aHelsinki
i.-nekkezdettőlanémetegységelőmozdításavoltatitkoltcélja.valószínű,hogyazese-
ményekpontosmenetétsemő,semmásnemsejtette,vagyhakapcsoltak ishozzá
hosszabbtávúpolitikaiterveket,azokatjóleltitkolták.Azonbanacélbizonytalansága
támasztjaalá,hogyaHelsinkii.-etmindnyugaton,mindkeletensokankelet-európa
elárulásánaktartották.

Helsinkii.egyesrészei(mintpéldáulegybizonyosstandardúpolitikaiviselkedésiés
tárgyalási norma elfogadása, az ún. tízparancsolat) mindenesetre életre keltek, és
hosszabbtávonhatni tudtak.Acsodákéve,1989azutángyökeresenátalakítottaaz
addiginemzetközihelyzetet.Akelet-európaikommunistarezsimekbedőléseésaber-
linifalleomlásaután1990.szeptember12-énmoszkvábananagyhatalmakképvise-
lőialáírtáka„németországkérdésérőlszólóvégsőszabályozást”,azún.a2+4-esszer-
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ződést, amelybenazakkormáregyesülni készülőnémetország lemondott a területi
követelésekről.ezelőfeltételevoltanémetegységnek,amikéthéttelkésőbb,1990.
október3-ánmeg isvalósultanémetSzövetségiköztársaságformájában.Anémet-
kérdéslezárása(amelybebelekellettérteniamásodikvilágháborúlezárásátólkezdve
Berlinésanémethatárokkérdésénátnémetország jövendőeurópaiszerepéigmin-
dent)kulcsfontosságúvoltazeurópaistabilitásszempontjából,mertaznSZk politiku-
saimég1989-benislebegtettékazodera–neisse-határkérdését.Ahelyzetazonban
az1989-esközép-európaiváltozásokkalradikálisanmegváltozott.mégugyanebbenaz
évbenmindkétnémetparlamentazonosszövegűnyilatkozatbanismerteelameglévő
némethatárokérvényességét.Amoszkvaiegyezségtehátegynagysóhajhozhasonlít-
ható:általaanémetkérdés,amelyakezdetkezdetétőluraltaahidegháborúeurópai
viszonyait,végleglekerültanemzetközipolitikanapirendjéről.

Azeurópainagypolitikaegyszerűennemhagyhattareakciónélkülsemanémetegy-
séget, sema kelet-európai változásokat. A kommunizmus lebontásamegtörtént, de
mostvalamilyenújrendetkellettfelépíteni,ésehhezújszerepekkiosztásatűntszük-
ségesnek.egyhéttelanémetegységkimondásaután,1990.október9-énazeurópai
Parlamentegy,azeBeé-rőlhozotthatározatbanjelöltekisajátjövőbelipolitikaiszán-
dékait.ebbenazeurópaipolitikusok (akkor természetesenmégcsakanyugatiak)a
„jaltai rendvégéről”,az „évtizedeskatonaikonfrontációbefejezéséről”beszéltek,és
hitettettek„egyújeurópairend”megalkotásamellett.AzeP-határozatkinyilatkoztatta,
hogyapárizsicsúcstalálkozóazeBeé1975.augusztus1-jénHelsinkibenaláírtZárónyi-
latkozatárafográkötni,deegybenazttovábbisszándékozikvinni.ennekmegfelelően
sürgették, hogy a helsinki politikai nyilatkozat helyett állandó nemzetközi szervezet
keletkezzen;hangsúlytfektettekegyBelgiumáltalelőterjesztettvédelmikezdeménye-
zésreésamediterrán(Balkán)térségre,benneAlbániabevonására;továbbgondolásra
ajánlottákafranciákpáneurópaitervemellettGorbacsovközöseurópaiházelképzelé-
sét,sőtutaltakegyközöseurópaikülpolitikalehetőségéreis.

Apárizsicsúcstalálkozóna35állam-éskormányfőközöttakorszakösszesnagy
politikusszemélyiségejelentvolt:GeorgeBushelnökésj amesBakerkülügyminiszter,
HelmutkohlnémetkancellárésGenscherkülügyminiszter,Francoismitterrandfrancia
köztársaságielnök,FelipeGonzalesspanyolésBrianmulroneykanadaiminiszterelnök,
valamint az olyan nagy antikommunisták,mintmargaret Thatcher. A keleti blokkból
élenjártaGorbacsov–Sevardnadzekettős,alengyelTadeuszmazowiecki,Antallj ózsef
és a cseh václavHavel. A nyugatiak közül tehát azok, akik részesei voltak a tartós
kelet–nyugatiszembenállásnak,akeletiekközülviszontinkábbmáragyőzteskorábbi
ellenzék.Fizikailagegyüttvoltaz1989-esrendszerváltásteljeseurópaipolitikagene-
rációja, lényegébenmindenki,akia legmagasabbpolitikaiszintenközvetlenszemta-
nújavoltacsodákévének.

Apárizsicsúcsnaknéhányfő-éstöbbkísérőeseményevolt.Aténylegfontosegyez-
ségeketnéhányhéttelkorábbanmár letárgyalták,apárizsiplenárisülésen inkábba
politikai nyilatkozatok hangzottak el. A zárónyilatkozat legfőbb fénypontnak számító
aláírásamellettemlékezetesvoltaversailles-ioperagála(amiértteljesenlezártákaz
odavezetőfőutat,apárizsiaknagy„örömére”)ésaközösfényképezkedésazélysée-
palotadísztermében. Aháromnapospárizsi kiruccanásnaknemmindenki tudott fel-
hőtlenülörülni.Azegykoriésmajdjövendőminiszterelnök,j aqueschiracekkorcsupán
párizsi főpolgármestereként vehetett rész egyes eseményeken, mivel nem sokkal
korábban elveszítette a köztársasági elnöki választásokat mitterrand-nal szemben.
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Thatcherminiszterelnökasszonyazértrepülthazasietvekicsivelahivatalosvégelőtt,
merthazaikonzervatívpárttársaipuccsotforraltakellene,éspárnappalacsúcsután
avasladypéldátlanulhosszúpolitikaikarrierjevalóbanvéget isért.nemlehetetttúl
nyugodtPárizsbanmihailGorbacsov szovjetállamfő sem:mindenki tudta, a sajtó is
szélesentaglalta,hogyotthonBoriszj elcin,azoroszFöderációelnökeingatjaaszékét
teljeserővel.

Acsúcsonkéteseménymindenképpenkiemelkedettpolitikaijelentőségemiatt.Az
egyikazátfogóeurópaifegyvercsökkentésiegyezményaláírása,amásikacsúcstalál-
kozóvégéntettpolitikainyilatkozat.

A konferencia nyitó napján, november 19-én írták alá az európai Hagyományos
Haderőkrőlszólómegállapodást(TreatyonconventionalForcesineurope,cFe-megál-
lapodás),amiegyátfogóhadászatiegyezményvolt,ésamelyahidegháború lezárása
szempontjából valóban korszakos dokumentumnak számít. A Párizsban aláírt egyez-
mény tartalmazta európa földrajzi határainak meghatározásától kezdve a hadászati
alapfogalmakötkategóriában(páncélos,páncélozottharcijármű,tüzérségiágyú,harci
repülőgép,helikopter)vettdefiníciójánátazegyestagországokáltalbirtokolhatóhagyo-
mányosfegyvernemekszámátésminőségétszabályozófelsőhatárig(nationalceilings
andterritorialceilingsforconventionalarmamentandequipment)azösszesaprórész-
letet,nemkifelejtveazoktárolásának,ellenőrzésénekésmegsemmisítésénektechnikai
részleteit,valamintazegyesországokpénzügyihozzájárulásánakmértékétsem.

k imondatlanulbár,deazegyezménynyilvánvalóanapolitikailagfelbomlókelet-euró-
paikatonaiblokkkétesörökségétakartakezelni.Atérségmárarendszerváltáselőttfel-
értékelődöttkétokból:egyfelőlaszovjethadseregittenijelenlétérevalótekintettel,más-
résztpolitikaiokokmiatt.AmiazuSA-tillette,annakveszélyérzeteaSzovjetunióössze-
omlásaközbensemmúltel,sőt.APárizsbantartózkodóGeorgeH.W.Bushamerikai
elnöklegfőbbnemzetbiztonságitanácsadója1989–1993közöttazaBrentScowcroft
volt,aki1975-tőlkezdődőenszámosalkalommalmegfogalmaztaaztazelvet,hogyaz
uSAsohanemismerteell itvánia,l ettországésésztországSzovjetunióhozvalócsato-
lását.kelet-európakérdéseavendéglátóFranciaországszámáraiskülpolitikaiprioritás
voltmár1989előtt is.Anyugatiországokközöttafranciavezetéstartott leginkábba
regionáliskáosztól,ezértőkastabilitásttettékvezérfogalommá.mitterrandelnök1990.
január18–19-énmármásodszorlátogatottBudapestre,ésegyáltalánnemtitkolta,hogy
Franciaországszámáramenyirefontosatérségpolitikai-katonaistabilitása.

matalántúlzásnakhangzik,hogy1990-benkelet-európátkatonailaga„helyérekel-
letttenni”.Anyugatonaligérthetőnacionalistatorzsalkodásokratekintveazonbaniga-
zolható,hogyakorabeliviszonyokközöttreálisnaktűntakelet-európaitérségpolitikai,
vagyamimégrosszabb:politikaiéskatonaikáoszbafulladása.

Az európai hagyományos fegyverzetcsökkentést alapvetően a két nagyhatalom
1987.december8-i,közepesésrövidebbhatótávolságúrakétákfelszámolásárólmeg-
kötöttszerződésemozdítottaelő,főlegazáltal,hogy1987utánaSzovjetunióésszö-
vetségesei beleegyeztek a területükön tartandó ellenőrzésekbe, vagyis katonailag
átláthatóbbáváltak.Atét1990-bennemvoltkicsi:ahidegháborúskatonaiszemben-
állásésfolyamatosfelhalmozáseredményeként1990-benakontinensencsaktankból
kb.40000darabvolt–sokszortöbb,mintamásodikvilágháborúvégén.Akorabeli
nyugatisajtóban1990-benolyanhírekismegjelentek,amelyekmégalegkonszolidál-
tabbkelet-európaiországokesetébenisanyíltháborúlehetőségétprognosztizálták.Az
egyiklegkonfliktusosabbországnakmagyarországtűnt,mégpedigacsehszlovákiaés
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r omániafelévalóviszonyaimiatt.Aszakértőkráadásultudták,hogyahagyományos
haderőkrőlszólómegállapodáselőkészítőfázisában(azegyezkedésmár1989január-
jábanmegkezdődöttBécsben,éstöbbfordulóbanfolytatódott)leginkábbegyeskeleti
államok ragaszkodtak haderejük változatlan méretben való fenntartásához. A
Szovjetuniómellettcsehszlovákiajártebbenazélen;azutóbbiapárizsicsúcselőké-
születeineklegvégén,mindössze3héttelahatáridőlejártaelőttegyezettbelehagyo-
mányoshaderejecsökkentésébe.csehszlovákiaesetébenegyébként,amelyPárizside-
jénmégegy,közösországvolt,nagyonérdekesfölfedezniaforrásokbanakétönálló
országravalóátmenetjeleit.mígazeBeétovábbifenntartásáraelőirányzottköltségve-
tésbenakétország „czechandSlovakFederal r epublic”névalatt együtt szerepelt
(közös,2,1%-nyi részesedéssel),addigacFe-megállapodásban,konkrétana fegyver-
plafonok megállapításaiban Szlovákia már csehországtól elkülönített tételként volt
található. A hagyományos haderőkről szóló megállapodás szerint egyébként
csehország,magyarországésSzlovákiafőadataiakövetkezőkvoltak:páncélosok,tan-
kok957–835–478darab; tüzérségi ágyúk767–840–383darab; harci repülőgépek
230–180–100darab;harcihelikopterek50–108–40darab.

AfinomdiplomáciaimasinériábacsomagoltcFe-megállapodáselegánsaneltudta
rejtenianyugat(adotttörténelmipillanatnakköszönhetőéscsakviszonylagos)kato-
nai fölényét. ezért is számított zavaró momentumnak, amikor a plenáris ülésen
Gorbacsovfölvetetteatengerinukleárisfegyverekszámánakcsökkentésétis.Aképlé-
keny világpolitikai helyzet közepette pozitív választ nemkaphatott. Franciaországpl.
már fejlesztette legújabb taktikainukleáris rakétáját (Hades),ésazuSA is várakozó
álláspontotfoglaltelhadihajóitéstengeralattjáróitilletően.Azutóbbiországesetében
acsökkentésfőlegazokataskóciaiHolyl ochbanállomásozóésnATo-kötelékbetar-
tozó tengeralattjárókat érintette volna, amelyeken több száz taktikai atomtöltet volt.
Gorbacsovfelvetéseakkorésottegyszerűenidőelőttjött.mamártudjuk,azóvatosság
indokoltvoltpéldáulazért,mertacFe-megállapodásutánaligmásfélhónappaljelen-
tőskatonaioffenzívárakerültsoreurópaterületén:1991.január7-énszovjetkatonai
alakulatok vonultak be l itvániába, l ettországba és észtországba, valamint a
Szovjetunióegykorinyugati tagállamaiba.viszonta legközelebbipáréveseményeia
nyugatjószándékátbizonyították:azamerikaihaditengerészet1992-benteljesenfel-
számoltaHolyl ochot,aHades1992-retervezetthadrendbeállításapedigcsakrész-
benvalósultmeg,sőtaprogram1996-banidőelőttvégetért.

ÖsszességébenacFerévénavalahavolt legátfogóbbfegyverleszerelésimegálla-
podásszületett,amelyegybizonyosmértékigvalóbanstabilizáltakelet-európát,főleg
annakközépső térségét.Ha figyelembevesszük,hogyazújkelet-európa tényleg in-
stabilvolt,valamintazt,hogyavarsóiSzerződésfelbomlásaközben(!)immárnemcsak
a Szovjetunió, hanem számos új és most már önálló haderővel rendelkezni akaró
országkatonaiérdekeitkellettösszehangolni–nos,ebbőlaszempontbólacFe-meg-
állapodáskimondottansikeresnekkönyvelhetőel.

Párizsban nemcsak kelet, hanem a nyugat sorsáról is dönteni kellett. mary e.
Sarotte történész szerint a nyugati vezetők tudatában voltak, hogy több megoldási
modell közül választhatnak. Szerinte az egyik csoportban kohl, Gorbacsov és
mitterrandközött dúlt a képletesharc, sőt lehetségesnek tartja, hogyeurópa jövője
tekintetébenmégGenscherkülügyminiszteréskohlkancellárközött isvolt lényeges
nézetkülönbség. Genscher j ames Bakerrel együtt hajlamos volt magáévá tenni
GorbacsovuSA-nélkülieurópa-tervét,deminimálisesetbenismindhármanegyetértet-
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tekabban,hogyazuSAszerepének1989utánjelentősencsökkenniekelleurópában.
kohlviszontkonradAdenauernyomdokainjárt,ésBrentScowcrofttalegyüttaztbizony-
gatta,hogyegyuSAnélkülieurópasérülékenyéskiszolgáltatottlenne.Sarotteszerint
kohlésnemzetbiztonságicsapatavoltakacsúcselőkészítésénekkulcsfiguráiazáltal,
hogyigenintenzívkapcsolatokattartottakfennaFehérHázzal.Sarotteannyiratudatos
nyugat-európaipolitizálástfeltételezPárizsban,hogyegyenesenpolitikaielképzelések
versenyérőlbeszél.Abban,hogyezekavitákakkornemdőltekel,jelentősszerepetját-
szott,hogyPárizsbanalegtöbbeurópaidiplomata,keletiekésnyugatiakegyaránt,nem
azuSA-tólvártígéreteket,hanemazegyesítettnémetországtól:mégpedighogyaznem
válikújabbfenyegetőbirodalommá.

Az1990.november21-énzárulóeBeé-csúcsmásiklényegesdöntésea„Párizsinyi-
latkozatazújeurópáért”(charterofParisforaneweurope)c.tizenötoldalaspolitikai
nyilatkozatelfogadásavolt.„Amegosztottságésafeszültségkoraeurópábanvégetért.
[…]európamegszabadultamúltörökségétől”–kezdődöttanyilatkozat,amelyezáltal
nemcsakcímébenutaltvisszaajaltainagyhatalmikonferencián1945.február11-én
elfogadott„nyilatkozatafelszabadítotteurópáról”c.dokumentumra,hanemszellemi-
ségébenis.Anyilatkozatszavakbankimondottéssorokközérejtettfőmondanivalója
ugyanisamindenféleönkénnyel,dekimondatlanuliselsősorbanakommunistatípusú
önkénnyelvalóhatározottszembefordulásvolt:„Aférfiakésnőkbátorsága,anépek
akaratánakerejeésaHelsinkiZáróokmányeszméinekhatalmaademokrácia,abéke
ésazegységújkorszakátnyitottamegeurópában.[…]Azemberijogokésazalapvető
szabadságokvalamennyiemberilénytszületésétőlfogvamegilletnek,azokelidegenít-
hetetlenek,ésatörvényerejeáltalbiztosítottak.”

Az angolszász országok law and order („jog és rend”) alapú alapvető működési
rendjekapottígyhangsúlytazokkalanemdemokratikusállamistruktúrákkalszemben,
amelyek45évigbitoroltákahatalmatkelet-európában.Adokumentumaláírói több-
szörösenhitettettekazemberijogokonésszilárdjogrendenalapulódemokrácia,vala-
mintabékemellett;megígérték,hogytartózkodnifognakamásországokellenikato-
naifellépéstől;valaminthogysegítségetnyújtanak,hogyaholigénylik,kiépülhessena
piacgazdaság.Ahatnyelven (angolul, franciául,németül,olaszul,oroszul, spanyolul)
elkészültnyilatkozatösszestöbbiüzenete–bárkétségtelenül jeleztektendenciákat,
amelyeknemsokáraténylegbeiskövetkeztekakontinenséletében–ehhezafőüze-
nethezképestmásodlagosvolt.

mikénttekintettapárizsiújrendreazazuSA,amelyszámosokmiatt(pl.mertjavá-
bandúltazöbölháború)immárelkezdettkívülrőltekintenieurópára?egyesmemoárok
szerintakeményvonalas republikánuskörökeufóriátéreztek,amely részbenakom-
munistablokkellenkivívottkatonai-stratégiaieredményekbentestesültmeg,részben
abbanazerkölcsi jóvátételben,hogykelet-európábanmégiscsaksikerültaszovjetek
HarryTrumanótaóhajtottfeltartóztatása.demégamérsékeltebbekis,mintpl.Brent
Scrowcroft,vagyelődje,Henryk issingerisúgyértelmeztékahelyzetet,hogyazuSAúgy
védte meg nagyhatalmi érdekeit európában, hogy közben – követve saját idealista
hagyományaitésküldetéstudatát–mindeztnemcsupánszámításból,hanemegyfajta
jószolgálatbóltette,amitvégsősoronavégeredménybizonyított.

ApárizsicsúcsotgyakranHelsinkiii.-nekisnevezik,amelyegyújkezdet,egyjöven-
dő nagy európai kísérlet alapját vetette meg. Ha Helsinki i. (1975) a kelet–nyugati
együttműködésfórumátjelentetteegykor,akkoraHelsinkiii.-velellehetettkezdenia
poszt-hidegháborúskorszakot.
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Húszévvelkésőbbjogosakritikuskérdés,mennyiretöltöttebecéljátaz1990-es
párizsicsúcstalálkozó.Többtekintetbenegyáltalánnemvagyalig.A„mediterrántérség
nagyobbbiztonsága”helyettegészenmásjött:adélszlávháborúésj ugoszláviatragi-
kusszéthullása.Adeklarált „szabademberi kapcsolatokésmozgás”semazzávált,
aminekszánták,mertamigrációszintemindenországbanválasztásokateldöntőbel-
politikaiügy lett.Ahelyzetamigráció tekintetébenamúgy isa történelmiparadoxon
jegyeitmutatta.GorbacsovPárizsbanmegfenyegetteanyugatot,hogyszovjetállam-
polgárokmilliói fogják elhagyni hazájukat, ha az ország nem kap sürgős gazdasági
segélyt.Akeletrőlirányulómigrációnagyonérzékenykérdésvolt,mertanyugatihideg-
háborús propagandában az egyik legélesebb szúrás a kommunista országok ellen
(különösen1975után)azvolt,hogyazokakadályozzákaszabadutazástésköltözést.
Abevándorlástkorlátozóesetlegesintézkedésekakkoristökéletesenhiteltelennétet-
tékvolnaazévtizedespropagandaszólamokat,haazokatanyugatilakosságegyébként
helyeseltevolna.

nohaaz1975-ösHelsinkiZárónyilatkozatháromún.kosarábólamásodikakör-
nyezetvédelmetishangsúlyosanmagábanfoglalta,Párizsbanazökológiaikérdésekre
csupánpárszótvesztegettek.Pedignemkellettekhozzárészleteskémjelentések,hogy
nyugatonistudják:lokálisökológiaikatasztrófáknemcsakaSzovjetunióban,azösszes
egykoricsatlósnálfenyegetnek.

Párizsbannyilvánvalóvávált,hogyahidegháborúfogalmaiadiplomáciapraktikus
mindennapjaibantúlságosanleegyszerűsödtek.Úgytűnt,minthaahidegháborúegyen-
lőlettvolnaamegosztotteurópával,samintannakvégevan,akontinensegyesül.ma
már tudjuk, alapvető tévedés volt azt hinni, hogy a politikai, gazdasági, sőt katonai
integrációautomatikusanakontinensegységesüléséthozza.Párizsbannemesettszó
akelet-európáravárógazdaságileépülésrőlsazaztkézenfekvőenkövetősúlyostár-
sadalmiturbulenciáklehetőségéről.Amunkanélküliséggel,elavultgazdaságiéstársa-
dalomszervezési szerkezettel szembesülő kelet-európaiak millióinak csalódottságán
semmiféleünnepélyesdeklarációnem tudottenyhíteni. ezértazúj európárólhozott
párizsinyilatkozatoptimizmusamaszintefélrevezetésnek,deminimálisannaivitásnak
hat. ezt az érzést tovább erősíti, hogy a gondolat- és vallásszabadság napjainkban
minduntalan más vallások értékeibe ütközik, a szólásszabadság aktuális mértékét
politikai érdekek csűrik-csavarják, amozgásszabadság pedig összeurópaimigrációs
„problémává”alacsonyult.

Acsúcsotkörülvevőpolitikaikontextusbólakelet–nyugatiszembenállás lezárásá-
nakszándékaésanyugatiértékekgyőzelmefogalmazódottmeg,deelégidealisztikus
formában.nemcsoda,haapárizsi csúcs ritkánhivatkozási alapnyugaton, keleten
megmégkevésbé.csehország,Szlovákiaésmagyarországaligemlékszikrá.Akelet-
európai politikusoknembizonyultak jó taktikusnak, amire jó példaa vezetőmagyar
résztvevő,Antallj ózsefminiszterelnök,akitöbbekközöttkijelentette:„egyújabbjóléti
függönyereszkedhetleavasfüggönyhelyett[…]Aztlátjuk,hogyafelbukkanóetnikai
vagynemzetiproblémáknéhaerősebbenjelentkeznek,mintamúltban.”Antallepon-
ton egyszerre három tényezőt kapcsolt össze: az elzártság okozta erkölcsi züllést, a
lokálisnemzetikonfliktusokatésaszegénységet.Pedig tudhattavolna,hogyezekről
nyugatonlehetőségszerintnemakarnakhallani,ráadásultáptalajtadottazoknakaz
igaztalan,ámdemeggyökeresedettsztereotípiáknak,hogymagyarországazelsőadan-
dóalkalommalterületirevíziótakar.Párizsbanáltalábaniskerültékakonkrétproblé-
mákat.Avalódigondokközültalánanemzetikonfliktusoknakszenteltékalegnagyobb
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figyelmet:„megerősítjük,hogyanemzetikisebbségeketnikai,kulturális,nyelviésval-
lásiidentitásavédelmetélvez”–ámdeeztiscsakahelsinkifolyamatidealistaszelle-
mében,egytőlegyigkonkrétvállalásnélkül.minthanemfogtákvolnaföl,hogyHelsinki
i.ótaakelet-európainemzetfelfogásisradikálisanmegváltozott.

StrukturálisértelembenPárizsbandőltel,hogyazeBeé/cSceidőszakoskonferen-
ciákhelyettállandószervezettéalakul.ez1994decemberébenBudapestenmegistör-
tént,és1995januárjátólmegalakultamáigműködőeurópaiBiztonságiésegyüttmű-
ködésiSzervezet(organisationforSecurityandcooperationineurope,eBeSZ/oSce).
Titkárság létesültelőbbPrágában,majdBécsben,sugyanitthozták létreakonfliktus
megelőzőcentrumot,ahováatagállamoknakönkéntesalaponkellett(volna)informáci-
ókatszolgáltatniukkonfliktusaikról.ezmárönmagábanakelet-európaimentalitásmeg
nemértésérőlárulkodik,demégennélisnagyobbgondvolt,hogyazeBeSZolyanpoli-
tikai térbenpozicionáltamagát,aholmártöbbnemzetköziszervezetaktívvolt (enSZ,
nATo,eu),ígyjószándékkalvállaltkonfliktuskezelőés-csökkentőfeladatainakaligvan
foganatja.Aszervezetműködéseatöbbmint150millióeuróévesköltségvetésellené-
re(2010-revonatkozóadat)nemhatékony,ahogyazpl.2009/2010-benaszlováknyelv-
törvényutánkialakultmagyar–szlovákkonfliktusesetében látszott, amikorazeBeSZ
kisebbségifőbiztosapróbáltközvetítőszerepetbetölteni.
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Személyemésjellememesommásmegítélésenemsért,nemisbosszant.marót

károlyhozvalóviszonyomazonbanolyanfontosvoltésmaradtszámomra,hogyfeltét-
lenülreagálnomkella„káderanyagra”.

marótkárolykiemelkedőjelentőségűtudósvolt.Azantikepikaésvalláskérdései-
vel foglalkozó munkái már az 1930-as években felkeltették külföldön a szakkörök
figyelmét,demagyarországonmégsokáigaligvettékészre,holottradikálisanújszerű
látásmódjanemcsakazókortudományra,hanemaszomszédosszakokraisébresztő-
enhatottvolna.népszerűtlenségénekokai jórésztbanálisakvoltak:acsendes,csak
munkájánakélőfilosz-professzoridegenkedéseahangosszereplésmindenformájától,
ésírásainakigényes,elmélyüléstkövetelőstílusa.Büszkevagyokrá,hogymáregyete-
mistakoromban„felfedeztem”néhányírását,amelyekakultúrjelenségekösszehason-
lítóvizsgálatátésmélyebbelemzésétpéldázták.előbbaHomerus comparatus-sorozat,
későbbfőlegarítusvizsgálatok(pl.azeskümintcselekvés)megszilárdítottákelsőpró-
bálkozásaimat,azetnográfiátólazetnológiáigjutni.r ámgyakorolthatásánakvilágos
dokumentumai vannak: disszertációm (1948: amongol obo-rítus párhuzamairól) és
első nagyobb dolgozatom az Acta ethnographicában (1953: a kelet-afrikai nungu-
komplexusról)marótnézeteinekésfogalmainakszimpla,meghatóannaivalkalmazá-
sai.marótmaga jóindulatú türelemmel viselteel szertelenségemet;azénkezdemé-
nyezésemre és szerkesztésemben megjelent születésnapi Festschriftnek (1955) a
magacsendesmódjánörült.(Az1950-esévekvégénénőtmárnemcsakmesterem-
nek,hanemidősbarátomnakistekinthettem:tegezettésl acinakszólított,éstegeztem
éskárolybácsinakszólítottamőt.)Akéretlentisztelőkésőbbsemletthűtlen:apász-
torkultúrákrólírtkönyvemet(1968:habilitációsmunkaamüncheniegyetemen)azelő-
szó utolsó mondatában két mesteremnek: a német Hermann Baumann-nak és a
magyarmarótkárolynakajánlottam.Összefoglalóankijelentem:marótkárolyszemé-
lyénekvagytudományoséletművének„szemérmetlen,fúró”jellemzésenekemabszo-
lútidegen.

Tanul mányokREFl EXIÓ

vAj dA l ÁSZl ó

kommentárortutayGyulanaplójánakegyrám
vonatkozóbejegyzéséhez*

* ortutayGyulanaplóköteteirőllásdl iszkaj ózsefrecenziójátakönyvekrovatban(aszerk.megj.)



Az igazságésa„káder”-feljegyzésközöttiellentmondásmégmegnagyobbodikaz
időrendfényében.én1956decemberébenhagytamelmagyarországot;1957.február
24-én–ezanaplófeljegyzésdátuma–márafrankfurtiFrobenius-intézetbendolgoz-
tam. A kérdéses káder-papír csak ezekben a napokban kerülhetett marót kezébe
(különben már korábban említette volna ortutaynak), de régebben, talán évekkel
korábban íródott.Ha1957 februárjábankiderült volna,hogymarót-csodálatomkép-
mutatásvolt,akkorelvárható lettvolna,hogy feladjákabarátság illúzióját,vagy leg-
alábbmagyarázatotkövetelnektőlem.desemmisemtörtént.én,mitsemsejtve,leve-
leket írtammindmarótnak,mindortutaynak,ésmindegyiküktőlkaptamis leveleket.
marótnakminden írásomból dedikált különlenyomatot küldtem, ezt ő saját, szintén
„barátsággal”dedikáltdolgozatainakmegküldésével viszonozta.ortutaymeg is láto-
gatottmünchenben(valamikoraz1970-esévekben),kétnaponátvezettemőtaváros
látnivalóihoz.1 Abarátikapcsolatokveleis,maróttalisélethossziglantartottak.Anapló
tanúságaszerintazonbanezaszívesviszony1957februárjábanlegalábbissúlyoskrí-
zisenesettát.miértnemközöltékeztvelem?

Atényperszeténymarad:létezettegyírás,nyilvánazénaláírásommal,amelymarót
károlynakkártokozhatottvolna.Hogymilyenkonkrétkifogásokbólvagyvádakbólállta
„fúrás”,aztortutaynem jegyezte fel.Az incidens tárgyilagosértelmezése lehetetlen,
hiszenaháromszereplőközülkettőmármeghalt.magyarázatomezértcsakhipoteti-
kus,mertkizárólagazénmarótrólésortutayrólalkotottképemenalapul.

marótkárolyvisszavonult,munkájánakéskönyveinekélő tudósvolt,denemlett
volna ember, ha teljesenmindegy lett volna neki,mit gondolnak ésmondanak róla
mások.egyfajtadiszkréthiúságnyilvánultmegpl.abban,hogyaszületésnapimarót-
Festschrifttöbbpéldányátmagávalvitteegynemzetközikongresszusra(r ómába?),és
személyesennyújtottaátakötetetnéhánykülönösenbecsültkollégának;díszdoktorrá
avatásáról–ironikuskommentárralugyan–megküldtenekemahivatalosbeszámolót.
cseppnyimegnyilvánulásai egy cseppnyi hiúságnak! ennek egy változata voltmarót
sértődékenysége.k ritikaimegjegyzésekben,elhatárolóvéleményekbenhajlamosvolt
személyesellenségeskedéstlátni.Amiazénszerepemetilleti,nagyrabecsülésemben
ésszemélyesragaszkodásombannemkételkedett,holottaszellemikultúraelemzésé-
nekegyalapvetőkérdésébennemkövettemőtvakon.Amilyenmértékbenetnológussá
értem,annálvilágosabblettszámomra,hogymarótegyiknagyfelismerése:arituális
cselekményalapja (marót: lényege)nem teszi feleslegesséa történeti rekonstrukció
kísérletét.emlékezetemszerintlegalábbkétszerelőfordult,hogybeszélgetésünksorán
egykonkrétkérdésből–mintpéldáularefrigerium-fogalomértelmezéséből–kiindul-
vaatörténetiségvagylátszólagostörténetiségdilemmájáhozjutottunk.Adiskurzusban
perszemarótnakjutottakönnyebbszerep:hatalmas,nemcsakazantikvitásravonat-
kozóismeretanyagávalkétségessétudtatenninemegytörténetimagyarázatérvényét.
mimózaszerű érzékenységét ezeka vitatkozásokazonbannemprovokálhatták, az a
gyanúm,hogyoppozíciómatnemisvetteegészenkomolyan.elképzelhetőviszont,hogy
valamilyenalkalombólkurtánésfélreérthetőenírtamvalamit„történetietlenségéről”.
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1. ortutayaNapló 3.kötetébenvalóbanmegemlékezikerről(vajdaeztírásamegszövegezése-
kormégnemolvashatta):„1970.5.23.(…)mindenrőlírnikellene,magaanémetútakáregy
különtanulmánytisérdemelne:SimonFeriésfőkéntvajdal acitörténetei,emberialakulá-
sa.j ótalálkozásvoltmindakettő…”(iii:149).l iszkaj .megj.



ezapapírkerülhetettkezébe,éserrőlszólto rtutaynak,denemgyanúsítottazzal,hogy
ártaniakartamneki.Továbblevelezettvelem,ésmindenjelszerintbarátjánaktartott,
mertnemlátottokotneheztelésre.

ésortutay?Azinkrimináltszövegetnemolvasta,demarót„panaszkodása”nyilván
megerősítetterégi,ittnéhányszóbanösszefoglaltvéleményétjellememgyarlóságáról.
Azilyenexpressz-diagnózisokanaplójellegzetesvonásaiközétartoznak.Akét-három
szóvaltipizáltszemélyekközöttvanolyan(neveknemtartoznakide),akirőlo rtutaynak
anaplószerintlesújtóvéleményevolt,deakitagyakorlatiéletbenmindenjelszerint
őszintén(!)barátjánaktekintett.Bennemaljasintrikustlátott,deőis(mintmarót,csak
egészenmás jelleggel) töretlenül,aspontánbarátihangnemmegőrzésével, fenntar-
totta kapcsolatunkat. képmutatás? nem hiszem; ebből a kapcsolatból ortutaynak
semmineműhasznasemvolt.Anaplójövendőkommentátorainakegyikfeladatalesz,
ortutayspeciálisbarátság-fogalmánaktisztázása.

münchen,2010.április27.

kommentár ortutay Gyula naplójának egy rám vonatkozó bejegyzéséhez 153
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ortutayGyula:napló1.1938–1954,812p.;
uő:napló2.1955–1966,644p.;uő:napló3.
1967–1977,646p.mindhármatszerkesztet-
te és a jegyzeteket írta markó l ászló.
Budapest,Alexandra.

o rtutay tanszékén végeztem, személyesen
sosem találkoztam vele. népmese kurzusát
kétalkalommal is fölvettem,ám–ekkormár
súlyos beteg– egyiket sem tartottameg. így,
egyetemi indexemben még „autogrammal”
semrendelkezemtőle.Híresvoltsegítőkészsé-
géről, amit viszont – a fentiek ellenére –
magam is megtapasztaltam. 1976 nyarán, a
ceglédikossuthmúzeumbanvoltammúzeumi
gyakorlaton,aminekkeretébentápióságiterep-
munkára issorkerült.A falu zegzugosutcáit,
illetve(mintkésőbbkiderült)azoknaktűnőtel-
keit járva egyszer egy portára tévedtem, ahol
egy, az elfogyasztott pálinkától már szemmel
láthatóan a helyzet magaslatán leledző férfi-
társaságbetonozott.Amintfölbukkantam,egy
alacsony, klottgatyásatyafi termettelőttem, s
felszólított, hogy igazoljam magam, mivel
„magánterületrehatoltam”.éshogyő rendőr.
énmegközöltem,hogyeztakárkimondhatja…
majd szó szót követett, s végül emberem
kimondtaaztabűvösmondatot,amiazóta is
egyik vezérelvem maradt (tudniillik ez általá-
ban a szakmai elhivatottság krédója is egy-
ben):„Uram, a rendőr gatyában is rendőr!” Az
incidens (nemmesélem végig) végül is béké-
sen lezárult. este a történtekről inkább csak
mintegyjópofaélményről,snemismintsére-
lemként megélt eseményről számoltam be
akkori múzeumi mentoromnak, kocsis
Gyulának.ő viszontrettenetesendühbegurult,
hogy a kutatómunkát részeg gatyás rendőrök
hátráltatják, s megígérte, hogy nem hagyja
annyiban.j öttazősz,énmárelisfeledtemaz
egészet, amikor egyszer csak megállít a böl-
csészkar ötödik emeleti folyosóján Tálasi
istván, a Tárgyi néprajzi Tanszék vezetője, s
hamiskásanrámkacsintvaahátamraüt:„no,
ugye jólelbántunkkovácstörzsőrmesterrel?!”
értetlenül nézhettem rá, mert elmagyarázta:
kocsisGyulanálatettpanaszt,őmegazonnal

szólt ortutay professzor úrnak, aki kinyomoz-
tatta a tápiósági zaklatómat, és valamilyen
fegyelmiben részesíttette „a komoly tudomá-
nyos kutatómunka hátráltatása miatt”. nos
tehát:a(voigtvilmosakkori[!]szavaival)mar-
xizmussal igazán nem vádolható Tálasi pro-
fesszor úr szólt az elnöki Tanács egyik tagjá-
nak,aki„igazságottett”egyhosszúhajú,sza-
kállas, a rendőrök által amúgy is állandóan
vegzált (éppenezért ez a tápiósági eset,mai
szóvalélve,életébena lightosabbak közétar-
tozott), valóban magánterületre tápészkodó
egyetemista,sazőtmolesztálórészegrendőr
között.ilyenidőketéltünkakkor,sennyia„sze-
mélyes” élményem ortutay Gyula elvtárssal
kapcsolatban.Akitkülönben,miegyetemisták,
perszeanélkül,hogyismertükvolna,nemsze-
rettünk.nyilvánpolitikaiszerepvállalásaimiatt.
k özben minduntalan megkerülhetetlennek
tűnt: hol a r adnótival kapcsolatos barátsága
okán botlottam bele, hol mesetanulmányai,
vagy a szájhagyomány törvényszerűségeit
feszegetőelméletidolgozatairévén.

AmikormegjelentNaplójának első kötete,
azonnal rávetettem magam, s így tettem a
következő hárommal is. A Naplók sajtóvissz-
hangjagyakranérzelmilegsemmentes,segy-
másnakellentmondó.Zömébenaszerzőpoliti-
kaiszerepvállalásaival,azazokkalkapcsolatos
bejegyzésekkel foglalkoznak a recenzensek.
magam a továbbiakban a folklorista ortutay
Gyulát keresveaNaplóbanszeretnékegyet s
mástelmondani.o lvasásaközbenazelsődle-
ges kérdés az volt számomra,milymértéken
egészítikkiazotttalálhatóbejegyzésekafolk-
loristaortutayGyulárólamúgy is ismert (vagy
legalábbisismerhető)képet,milyenújinformá-
ciókkalszolgálnakortutaytudományosnézete-
itilletően,sperszeazsemérdektelen,miként
vélekedett, miket pletykált össze kollégáiról,
kortársairól, a korszak tudományos (vagy
annaktűnő)életérőlstb.Tudatábanvagyokter-
mészetesenannak,hogyegy(mégolyterjedel-
mes) recenzió kereteiben legfeljebb csak a
problematikáralehetfelhívniafigyelmet.Szép
egyetemi szakdolgozati témaként tudnám
elképzelniortutaytudományos,tudománypoli-
tikai nézeteinek elemzését naplófeljegyzései,
valamintmégéletébenmegjelenttudományos
publikációinaktükrében.

Aszakmaitípusúbejegyzéseketháromcso-
portba sorolhatjuk:1. a sajátmunkásságával

könyVEk
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kapcsolatos jegyzetekre (ideértvesajátnéze-
teit a népi vagy ahogy ő talán szívesebben
használta, paraszti kultúráról, annak „újrater-
melésről”), 2. tudományszervezési kérdések-
kelfoglalkozóadatokra,valamint3.kollégákra
vonatkozó, személyes (gyakran személyeske-
dő, pletykaszintű) megjegyzésekre. Hangsú-
lyozniszeretném,hogyazilyentípusú(teháta
fenti három kategóriába tartozó) jegyzetek
csak elenyészően kis töredékét képezik az
egész Naplónak. Alapvetően közéleti szerep-
vállalásaival kapcsolatos megjegyzései, aggá-
lyai,vívódásaikerülnekinkábbújraésújraterí-
tékre,továbbámagánéletbeli(szerelmi)ügyeit
részletezi(gyakranvalóbanalegapróbbrészle-
tek taglalásával!), majd – ahogy idősödött –
egyre inkább a családi problémák, egészség-
ügyikérdésekkerülnekelőtérbe.

A személyes néprajzi kutató- és szervező-
munkával kapcsolatos jegyzetektől sokat vár-
tam, hiszen amellett, hogy az általános tudo-
mányosnézeteiről (tudományosmunkássága,
könyvei, tanulmányai révén)kialakultképet is
árnyalhatják,konkrétszlovákiai (magyar)kap-
csolataihoz is szolgáltathatnak adalékokat.
mintkiderült,utóbbihozcsakrendkívültakaré-
kosan. Szakmai körökben „lehet tudni”, sőt
némihírlapi lenyomata isvanennek,hogyaz
1938-ashatármódosításokatkövetőenortutay
többutatvalósítottmegavisszacsatoltterüle-
teken (pl.érsekújvár, r ozsnyó).ANapló ezek-
kel kapcsolatban vagy hallgat, vagy rendkívül
szűkszavú. érsekújvári útját meg sem említi
(manga j ánossal ápolt kapcsolataira – aki
akkoribanógyallaitanítóvolt–viszontszánegy
epésmegjegyzést; i.85–86.p.),sr ozsnyóval
kapcsolatbanisinkábbcsak(akorszellemnek
megfelelő) általánosságokat fogalmaz meg:
„1939.9.11.Ahogyútbanr ozsnyófeléazautó-
buszban a tájat szemléltem, a távoli hegyek
halványkék, szürke rajzát, makranc község
házoromdíszeit,asugárzónapot,aholdatsa
csillagokat, a tornai várat, ahogy elhelyezke-
dettegyelpihenőősállathozhasonlítóhegyvo-
nulattetején,ahogyaszádelőivölgyetsamind
közelebb merészkedő hegyeket s erdőket

figyeltemsazegyikr ozsnyókörnyékikisfaze-
kas-falut, l icét bejártam, az utolsó magyar
falutakezdődőszlovák falvakközött–elszo-
rultaszívemafájdalomtólésazaggódószere-
tettől.ezahazaamiénk,patetikusésrajongó
lettem” (i. 85. p.). Szinte biztosra vehetjük,
hogyezalkalmakkortalálkozottanéprajzhelyi
letéteményeseivel, az érsekújvári Thain
j ánossal és a rozsnyói Tichy kálmánnal is.
Futóak,továbbiszorosabbkapcsolatokatnem
eredményezőek lehettek ezek a találkozások,
amikétténybőliskövetkezik:1.aNapló nem
említiőketnévszerintsemekkor,semkésőbb;
2. Thain és Tichy munkássága, szellemisége
(főlegazutóbbié)egészenmásiránytvett,mint
amitortutayképviselt.Azpersze,hogyortutay
ott és akkor éppenmilyen tudományos állás-
pontot, milyen szellemiséget képviselhetett,
továbbikérdéseketvetfel,hiszenírásaiból(ide
értveanaplófeljegyzéseketis)viszonylagköny-
nyűszerrelösszeállíthatóegypárbaállított,egy-
másnak ellentmondó állításokat tartalmazó
lista. miközben hajlamos volt a romantikus
szemléletmódot tükröző, patetikus megfogal-
mazásokra,mély és differenciált ismeretei (s
ebbőladódóan)nézeteivoltakanépi/paraszti
kultúráról. mindez persze nem feloldhatatlan
ellentét,hiszenegykutatónézeteiéletesorán
alakulhatnak, s pláne a naplófeljegyzések
gyakran pillanatnyi fellángolást, lelkesedést
tükröznek,aminemokvetlenfelelmegahideg
és egzaktságra törekvő tartósabb kutatói
szemléletnek. „1939.9.4. …a sokác község
milyenjókedvű,színesegészségtőlduzzadó.A
régi paraszti falu él itt, szőttesek, dallamok,
mesékvilágaez…”(i.79.p.).miközbenortutay
aNaplóbanilyenéshasonló,inkábba19.szá-
zadelejérejellemzőromantikussorokatisfel-
jegyez,tudő(időbenafentibejegyzéstőlnem
is olyan távol) jóval kritikusabb is lenni:
„1940.7.14.…egy kis szabadtéri színpadon a
francia tájaknéptáncaitmutattákbe,sebből
Zsuzsa szomorúságára igen keveset láthat-
tunk, bár én a túl sok elzászi polkát nem
nagyonsajnálom.Aviseletekérdekesek, igen
sokban igazolták volna naumann1 elméletét,

1. ANaplóhoz,kötetenkéntegy-egykötetneknagyjábólazegynegyedrészétkitevőterjedelembenjegyzetek
járulnak (markó l ászló munkája). ezekkel kapcsolatban a legtöbb recenzens kritikai észrevételeket
fogalmazottmeg,amiténsemhallgathatokel.egyrésztmár-mássértő,hogyajegyzetekkészítőjefelté-
telezia Napló olvasójáról,hogynemtudja,kivolt,mondjukBeethovenvagyj ohannSebastianBach,eset-
legThomasmann,vincentvanGogh,valamint (horribiledictu)PetőfiSándorvagyArany j ános.r óluk



nagyjából a táncok is (…) bámészkodtam és
szomorkodtam,hogyanemzetiesdekorációk,
agallkakassegyebekitt iséppolyanízléste-
lenek, mint az egyéb nemzetieskedések” (i.
152.p.).egyjóvalkésőbbibejegyzésébenmég
világosabbanfogalmaz:„méganemzetiöntu-
dat apostolává kiáltanak ki, pedig nagyon
határozottan szóltam a vidékieskedés, a pri-
mitív szemlélet, a nemzetieskedés ellen, és
hangsúlyoztam a helyi–nemzeti–egyetemes
összefüggéseit”– írja1970.október15-éna
Honismereti o rszágos konferencián elmon-
dottbeszédének fogadtatását széljegyzetelve
(iii.163.p.).Azttehát,hogyThainj ánosvagy
Tichy kálmán további munkásságára volt-e
hatással,shaigen,akkortörténetesenmilyen
hatással, jelen ismereteinkszerintnem lehet
megállapítani.

köztudomású(?)továbbá,hogyortutaynak
voltak (állítólagos?) csallóközi és zoborvidéki
népmesegyűjtései is.Azezekrevonatkozófel-
jegyzések,esetlegestámpontoktalánahhozis
hozzásegíthettek volna, hogy ezek az egykori
kéziratok előkerüljenek. A kiindulási pont
ortutayegy,mégéletébenmegjelenttanulmá-
nya:„Sittvanaz1956-oscsehszlovákiaigyűj-
tés,anyaga:csallóközi,nyitra-vidéki,Zoborkör-
nyéki értékes anyag, büszke voltam rá – s
akkor gyűjtöttemelőszörmagnóval, helyeseb-
ben‚minifonnal‘.Ar ádióbanvoltakamagnó-
tekercsek,átakartamjátszani,sottpusztultak
a r ádió ostrománál. igaz, Sima Ferenc bará-
tom,anyelvészadataim,feljegyzéseimalapján

(ezekmaradtakmeg!)újragyűjtöttekérésemre
az anyag jó részét, magnóra ő is, a tanszék
könyvtárosa, Winkler Zsuzsa gépírásba tette,
szinte kiadásra készen – úgy fájt az eredeti
gyűjtés elvesztése, hogy máig nem vettem
kézbe,egyikszekrényembenvárjaanyomdába
adást.nagyonszerettemeztagyűjtést–gaz-
daganyag,olyanrészletekkel,mintazegyikjó
énektudású, mesélő asszony elmondta,
hogyan ismerte meg kodály Zoltánt, hogyan
gyűjtött közöttük nehéz fonográffal, hogyan
énekelt, s hogyan cipekedtek. k islány volt
akkor, nagy szeretettel emlékezett kodályra.
Aztsenéztemmegazóta,hogyezafaggatózá-
somsakodályraemlékezőszavaiottvannak-
eazújragyűjtöttanyagban.k i kelleneadnom
eztis...”2

nos, a naplófeljegyzések alapján sokkal
többetsajnosnemtudunkmegerrőlagyűjtő-
útról, amire 1956 szeptemberének második
felébenkerültsor,sortutayegy1956.október
24-i feljegyzésében tér rá vissza: „Gyönyörű,
eredményesútvolt–egyiklegszebb,legfárasz-
tóbb gyűjtőutam: csaképpenazt nem tudom
pillanatnyilag,hogymi leszezzelazanyaggal.
168 mese, trufa etc. került a minifon finom
acéldrótjára, 10 tekercsre. l ehet ez vagy
550–600oldalnyianyag.Seztazanyagotmár
át isadtamaBelügynek:ők játsszákátmag-
netofonszalagra–majd,haegyszererreiside-
jök lesz.Tőlükkaptamakét finomkisgépet,
pénteken jöttem haza, nyomban átadtam.
most aztánahaza sorsamellett ezért is van
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ugyanismindegyikükrőlviszonylagterjedelmes,inkábbaWikipédiábaillőéletrajzokolvashatóakajegy-
zetekben(amennyibenvalamelyikkorábbikötetbenmármegjelentabiográfia,akkor–pl.aharmadik
kötetbenPetőfire,Aranyra–már„csak”hivatkozástörténik,holmelyikelőzőkötetjegyzeteibentájéko-
zódhatatájékozatlanolvasóezekrőlakevésbéismertmagyarköltőkről).naumannesetébenaztánmég
jólmelléisnyúltajegyzetíró,hiszenaztaFriedrichnaumannt(1860–1919)mutatjabe,akinémetpoli-
tikus volt, s akinek tervei közt szerepelt egy közép-európai rendezési elképzelés is (i. 623. p.). Hogy
ennekatervnek,illetveFriedrichnaumannegészmunkásságánakmiközeanépviseletekhez,ezszem-
melláthatóanfelsemvetődöttajegyzetíróban.ortutayviszontnyilvánHansnaumannra(1886–1951)
gondolt, akinek híres tana a „lesüllyedt kultúrjavakról” (naumann, Hans:Grundzüge der deutschen
Volkskunde.l eipzig,1922)akkoribanerősenfoglalkoztattaaszakembereketésanéprajzirántérdeklő-
dőlaikusokategyaránt(vö.Schirrmacher,Thomas:„Der göttliche Volkstumsbegriff” und der „Glaube an
Deutschlands Größe und heilige Sendung”. Hans Naumann als Volkskundler und Germanist im
Nationalsozialismus. Eine Materialsammlung mit Daten zur Geschichte der Volkskunde an den
Universitäten Bonn und Köln. Bonn,1992).elméleténeklényege,hogya„nép”nemalkot,hanemcsak
a„magaskultúrából”átvettelemeketépítibe(srontjael)sajátkultúrájába.ebbenazesetbenortutay
nyilvánarragondolt,hogyaszínpadonlátottfranciaparasztitáncoknakésviseletielemeknekmegvana
magukelőképeafrancia„magaskultúrában”.

2. ortutayGyula:Amagamgyűjtéséről.inuő:A nép művészete.Budapest,Gondolat,1981,130.p.
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módomremegni.elpusztulhatmindezafelvé-
telis:többisveszettmohácsnál,smostistöbb
vész–hanemazértsajnálnám…”(ii.122.p.).
majdegy1957.június10-rekeltezettlakonikus
megjegyzés: „elveszettaszlovákiaigyűjtésem
teljes anyaga” (ii. 125. p.). Hogy most a
Belügyhöz vagy a r ádióhoz kerültek-e ezek a
felvételek,talánmársosemtudjukmeg,avég-
eredményttekintvemindegyis.ASimaFerenc
közreműködésével történt újragyűjtésnek a
Naplóbannincsnyoma,mintahogy (azeddigi
keresgélések alapján) a legépelt, valamelyik
szekrénybenszunnyadozóváltozatnaksincs.

némilegtöbbetmondanakazolyantípusú
bejegyzések, amelyek a naplóíró valamilyen
jelenségre(szakmai,ideológiaistb.irányzatra)
vonatkozó személyes véleményét tükrözik.
ilyen szempontból is tanulságos ez a három
kötet, hiszen segítenek értelmezni o rtutay
egyéb,ottésakkorközreisadottműveit,azok
szellemiségét. nyilvánvaló, hogy – mivel jól,
annakmindenmélységébenismerteaparasz-
tikultúrát,miközbenazún.magaskultúrában
ismagabiztosanmozgott–nemszenvedtea
parasztikultúrafelszínesprezentálását,értel-
mezését. Györffy istván halálakor (ortutaytól
nemvártmódon)elismerőenszóltazidősebb
pályatárstudományosmunkásságáról,miköz-
benazért, egy1939.október6-i feljegyzésé-
bennemmulasztottaelmegjegyezni: „haén
nem is értettem egyet elveivel tudományunk
módszertanában s különösen nem művelő-
déspolitikájának egyes tételeivel,3 mégis sze-
rettemésbecsültem”(i.94.p.).AGyörffyáltal
kitalált Gyöngyösbokréta mozgalomról sem
rejtette véka alá gondolatait: „Szomorú és
kedvetlen vagyok: sohasem szerettem a
narodnyikokat,smindigisnagyonmélyrőlsze-
rettemparasztságunkat,aparasztikultúráts
izgatott az az antinómia, ami életük és oly
sokáig őrzött, újrateremtett műveltségük
között volt.utáltamaGyöngyösbokrétátépp-
úgy,mintanépieskedésbőlvalóéldegélést…”
–írja1955.február13-án(ii.31.p.).

o rtutayfolklorisztikaiérdekeltségűbejegy-
zéseigyakraninkábbtechnikaijellegűek:szól
egy-egykötetemegjelenésekörüliproblémák-
ról, majd azok sikeréről, nagy nemzetközi
kongresszusokravalókiutazásokkörülménye-
iről, gyakran kesereg azon is, hogy nem tud
(pontosabban,hogyazértnelegyünkigazság-
talanok:a tőle elvárt szinten nemtud)idegen
nyelveket,denemközliazokatagondolatait,
amelyekegy-egykönyvének,egy-egy tudomá-
nyos előadásának amegírása közben foglal-
koztatták.nemműhelynaplórólvanszótehát,
éppen ezért (?) szinte semmit nem tudunk
meg a három vaskos kötet végigolvasásával
ortutay szakmai olvasmányairól, az azokról
alkotottvéleményéről.

egy napló adatai, bejegyzései, főleg ha
azok olyan foghíjasak,mint ortutayéi, önma-
gukban természetesen nem alkalmasak egy
adottkorszakbármilyenjellegűtörténéseinek
a bemutatására. Az egyéb források alapján
megrajzolható képhez legfeljebb emberi
dimenziókatkölcsönöznek. ígyvanezamost
szóbanforgónaplóesetébenis.Aháromvas-
koskötetnekanéprajzoskollégákravonatko-
zóbejegyzéseialapjánúgygondolnáazolva-
só,hogyortutayszintemindenkivelharagban
volt, valami miatt mindenkit lenézett, lesaj-
nált,hiszenezekszintesohanemlépnektúla
pletykaszintű,sokesetbenrosszízű,sőttalán
rosszhiszeműanekdoták továbbmesélésének
aszintjén(ebbennémilegmentio rtutaytaza
tény,hogysajátmagávalszembensemvisel-
kedik tapintatosan, az önkritika, önirónia –
véleményemszerint–anaplóegyikerőssége).
A legtöbbször megemlegetett kollégák Bálint
Sándor, Gunda Béla, Tálasi istván, vajda
l ászló, vargyas l ajos… A velük kapcsolatos
bejegyzések szinte kivétel nélkül lesújtóak,
dehonesztálóak, jó esetben (barátian?) kriti-
kusak, csipkelődők.mostanélkül,hogy (álta-
lában) konkrét nevekhez kapcsolnám őket
(ezeket csak én hagytam el, a naplóíró nem
szemérmeskedik!),mutatóbaálljonittnéhány

3. mivelaNapló jegyzeteibenennekamegjegyzésnekafeloldásáthiábakeresnéazolvasó,haddemlítsem
meg,hogyGyörffy istván, többkiadástmegért,A néphagyomány és a nemzeti művelődés (Budapest,
1939)című,ellentmondásosfogadtatásúésmegítéltségű„röpiratára”utalanaplóíró.Györffyebbena
munkájábananépikultúraegyeselemeinekbeépíthetőségét(beépítendőségét)taglaljaanemzetikul-
túránkba.



jellemző, a kortárs kollégákra vonatkozó be-
jegyzés:

1939.8.30.: „…jelentéktelennek tartom a
magyartudományban,súton-útfélenmegvallot-
tam, legbizalmasabb híveinek s szolgáinak,
hogy megvetem s utálom. most sem érzem
kötelezvemagam a halottak iránti illendőség-
re.”(i.62.p.)

1939.8.30.:„…ezahatalmaszsenimilyen
kicsinyes, hiú, gonosz ember, s mennyire a
magaimádatasnemamagyarságszolgálataa
főelőtte.”(i.65.p.)

1939.11.2.: „kevés ilyenhazug s ambició-
zusembervan,mintőkigyelme.”(i.99.p.)

1955.8.31.: „délelőtt egy undorító Acta
Ethnographica szerkesztőbizottsági ülés volt
tegnap.Xmegintkimutattaafogafehérét,aljas
volt, de nem eléggé ügyes. megnyertem vele
szembenajátszmát.Úgyutálomezeketafickó-
kat,ezeketameddőésfontoskodóüléseket,n
förtelmes érzékenykedéseit, mindenkinek a
magahasznáravalópislogását.”(ii.70.p.)

1955.11.29.:„n-nelbeszéltemegyórányit,
sazéppenelégvoltamagyarértelmiségből.n
elvtársigazánjóelvtárs.”(ii.87.p.)

1955.10.26.: „egy bőrömet is viszkettető,
idegesdélelőttanéprajzimúzeumban:az ’új’
magyarságnéprajzaelvi vitájánakbefejezése,
az én összefoglalásom és a hozzászólások.
l aposszakszerűség, lapos frázisok–egyikse
jobbamásiknál,smindenkérdésmögöttsze-
mélyeskisrágalmak,utálatok.mindenmegvan
itt mérgezve. Bár mindebben én is bűnös
vagyok,nemtudokszabadulniazideológiaifrá-
zisoktól.”(ii.80.p.)

1967.3.10.:„éppelégnekemakedvesn ,
abecsületes,a tanítványait is feljelentő.” (iii.
17.p.)

1970.9.5.:„kisséelképedtem,mégaszem-
telen-kedves Xy is nagy fennszóval dicsért.
(Hogystrukturalistalelkeigazábanmitgondolt,
elképzelhetem.)”(iii.157.p.)

Taláncsakazegymarótkárolyrólnincse-
neknegatívmegjegyzései:1955.3.3.:„Tegnap
voltmarótkároly70.születésnapja.Anéprajzi
Társaság és a többi néprajzi szervezet nevé-
ben üdvözöltük, átadtuk az Acta Ethnogra -
phica ünnepimarót-számánakbekötötttördelt
példányát (a szám majd áprilisban jelenik
meg), s egy jó órát eltöltöttünk a sodródó új
gratulálók közt mi is k ároly bácsinál.
elmondhatatlanul szeretem s nagyra tartom

őt,haegy-egyelméletieltúlzásátbíráltamés
bírálomis,életemegyiklegnagyobb,egyikleg-
jelentősebb tanítója. S menyit kellett volna
tanulnom állhatatosságából, emberi tisztasá-
gából, jóságából!” (ii. 33. p.). S végezetül,
ehhezkapcsolódvaálljonittegyteljesszöveg,
főlegazért,mivelareáérkezettkéseireakció
anaplóírószemélyiségétispontosanmegmu-
tatja. o rtutay 1957. február 24-én a többi
közöttakövetkezőkettartjafeljegyzésreérde-
mesnek: „délelőtt marótnál. elpanaszolja,
hogy az ő káderanyagában talált egy jellem-
zést vajda l acitól: szemérmetlen, fúró volt.
no.Hátbizony,vajdajellemeéstehetségefor-
dított aránybanállnak.nagyon,nagyon rossz
jellem,sközben imádjaazerkölcsbírószere-
pét.”(ii.186.p.)

Amünchenbenélővajdal ászlóegy2010.
április27-énkeltezettlevelébenortutayGyula
velekapcsolatos,fentebbidézettbejegyzésére
isreagált(vajdaprofesszorlevelénekrészletét
lásd a r eflexió rovatban – a szerk. megj.).
ebbőlvilágosan látszik (amivégsősoronmin-
den napló sajátja), hogy gyakran pillanatnyi
érzéseket, benyomásokat, félinformációkon
alapulómegállapításokat(is)közöl.ugyanerről
avajdárólszólakövetkező,1957.június16-ra
keltezett bejegyzés is: „megszerettem ezt a
rendetlen, nagyon tehetséges gyereket.” (ii.
158.p.).éppenezértmagátaműfajt,anapló-
írásműfajátisamagahelyénkellkezelni.

o rtutaynevéhezamagyarnéprajzszámos
olyan nagyvállalkozása kapcsolódik, amelyek
indulásánálottbábáskodott(Magyar néprajzi
lexikon; Magyar néprajz nyolc kötetben –
akkormégÚj Magyarság Néprajza címenter-
vezték; Kis magyar néprajz a rádióban, a
magyar Tudományos Akadémia néprajzi
kutatócsoportjának létrehozása stb.). nos,
ezekkel kapcsolatban is rendkívül szórványo-
sak(legfeljebbszemélyesvagyszófukar,tech-
nikai jellegűek) a bejegyzések. Ha a Napló
jegyzeteialapjánpróbálnókmegítélnievállal-
kozások jelentőségét, akkor legfeljebb jelen-
téktelenujjgyakorlatoknakgondolhatnáőketa
ember,miközben(mindenhibájuk,esetleges-
ségük ellenére) a magyar néprajztudomány
háború utáni csúcsteljesítményeiről van szó.
nohaaNapló köteteitgondosanszéljegyzetel-
tem, a fontos (vagy annak vélt) passzusait
rendre aláhúzogattam, most, hogy a Kis
magyar néprajzra vonatkozó bejegyzéseket
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keresekpéldáulbenne,hát,egyetsemtalálok.
Pedig ez az1970-ben indult vállalkozás évti-
zedekig élt, a magyar rádióban hetente leg-
alább egy-két alkalommal (de volt olyan idő-
szak, hogy sűrűbben is) jelentkezett (magát
ortutayt is túlélte), megmozgatta a magyar
néprajziéletlegjavát,valószínűlegnépszerűsí-
tett is, de egészen biztos, hogy megbízható
ismereteket közölt. és magyar nemzedékek
soránakanéprajzról,anépikultúrárólalkotott
képét formálta! A naplóíró ortutay mégsem
tartotta fontosnak,hogyakárcsakegyodave-
tett sorban is megemlékezzen róla. nem
ismerte föl jelentőségét? vagy csak a napló-
írásjellegébőladódóesetlegességokoztaezt
az abszenciát? Akárhogy legyen is, egészen
biztos: ortutay Naplója nagyon sok mindent
elárul írójaszemélyiségéről,akorszakembe-
reiről, eseményeiről, de rengeteget (tudato-
san? következetlenség folytán?) el is hallgat.
ésazolvasó(merthátazolvasóisember)sok
esetben sokkal inkább arra kíváncsi, ami a
naplóból kimaradt. o rtutay esetében pedig
(ahogy ez márainál megtörtént) nincs esély
egy,Ami a Naplóból kimaradt típusúkiegészí-
tőkötetkivárására.

végezetül álljon itt egy 1971. január 24-i
bejegyzés,ami végsősorona fentebb tárgyalt
háromvaskoskötetet isértelmezi:„Anaplóm-
bóljószerivelazsetűnneki,hogymilyenköny-
veket szeretek olvasni, hányat is olvastam –
mekkoraakönyvtáram,nem is folytatom.Hát
hiszenmegírottkönyveimbőliskitűnhetvalami,
dehátegyilyennapló(bárSzéchenyiékivétel!)
nem is adja a teljességet, nem ismindennap
írom, s bizony az ilyen lereagáló feljegyzések
sokszor éppen arra alkalmasak, hogy a napi
vacak sérelmekre, indulatokra, pillanathoz
kötötteseményrereagáljunk.”(iii.190.p.).

Liszka József

marianna Szapuová (ed.): Situovaná veda.
Podobyakontextytvorbypoznania.Bratislava,
centrum rodových štúdií, FFuk  Bratislava,
2009,328p.

A comenius egyetem Bölcsészettudományi
k arának Filozófia és Filozófiatörténeti
Tanszéke mellett működő Nemtudo má nyok
Központja (Genderstudies)2001-benalakult;

a maga „nemében” Szlovákiában az első
olyantudományosközpontként,amelyanem-
tudomány (társadalmi nemek tudománya)
kutatását jelölte meg tevékenységeként: „A
nemi identitás, a nemspecifikus eltérések, a
nemi sztereotípiák és szimbólumok kutatása
jelentiazontémákésjelenségekösszességét,
amelyek alapvető módon meghatározzák a
nőkés férfiakközötti viszonyt,éskialakítják,
valamint fenntartják ennek egyenlőtlensé-
gét.”1

Aközpontmegalakításánakcéljavoltazis,
hogy a comenius egyetemen is elérhető és
folytathatólegyenaszakterületenbelülikuta-
tás és képzés. A képzésen belül az egyetem
hallgatóiválaszthatótantárgykéntfelvehetika
BevezetésanemtudománybaésaFeminista
filozófia tárgyakat, amelyeket a Filozófia
Tanszék oktatói, s a nemtudományi központ
alapító tagjai: Zuzana k iczková, etela Farka-
šová és Szapu marianna oktatnak. Szapu
mariannaaszerkesztőjeazalábbbemutatás-
ra kerülő kötetnek is, amely egy hároméves
nemzetközikutatáseredményeittesziközzé.A
kutatásatudománykontextusairaésamegis-
meréskialakulásánakmódjairafókuszált,sa
megismerés,azinstitucionalitáséstársadalmi
nemtémájánbelültetteezt.Afőcélamegis-
merésifolyamatokkülönféledimenzióinakfel-
tárása, az ezt befolyásoló többirányú viszo-
nyok és interakciók dinamizmusánakmegér-
tése, valamint azon intézményi és szélesebb
társadalmifeltételekvizsgálata,amelyekbena
megismeréskialakulásavégbemegy.

Aprojektumfontoscéljavoltazis,hogya
tudomány, a tudományos intézmények és a
kutatásigyakorlatnemivonatkozásairareflek-
táljon, és azokat elemezze. A Megismerés,
intézmények és a társadalmi nem európai
perspektívái elnevezésű nemzetközi kutatás
2006–2008 között valósult meg, s célja az
volt, hogy hozzájáruljon a tudományon belül
működő folyamatok mélyebb megértéshez,
társadalmi és intézményi alakulásuk megis-

1. Anemtudományiközpontapolgáritársulásként
működő Feminista Filozófus nők k lubjából nőtt
ki,sközösweboldalukontájékoztatnaktevékeny-
ségükről: http://genderstudies.fphil.uniba.sk/
index.php?option=com_content&task=view&id=
729&itemid=39



meréséhez.Akötetszerzőinekkihívást jelen-
tett annak a jelenségnek, problémának a
körüljárása és feltárása, amelyetmár régóta
érzékeltek, mégpedig amit a tudományról a
filozófiakönyvek írnak, s amit ezzel szemben
őkmagukérzékelteka tudományos intézmé-
nyikörnyezetben.

A kutatásban részt vett a nemkutatási
központonkívülacsehTudományosAkadémia
Szociológiai intézete, a prágai károly egyetem
Humán Tanulmányok kara, a finn Turku
egyetem és Gazdaságtudományi Főiskola, a
Bécsi egyetem, két nagy-britanniai egyetem
(l eeds,Sheffield)éstovábbijelentőskülföldiés
hazaikutatók.

A kutatások eredményeit összefoglaló
tanulmánykötetszerkesztője,Szapumarianna
előszavábanfontosnaktartjaleszögezni,hogy
atudománytakötetszerzőisakutatásrészt-
vevői nem állandó, változatlan, általános,
előremeghatározott jelenségkéntértelmezik,
nem „a létezőként” definiálják, hanem olyan
tudományértelmezést helyeznek előtérbe,
amelyben maga a tudomány a megismerés
folyamatábanalakulki. „Amegismerés folya-
matapedignemvalamifajtavákuumbanmegy
végbe,hanema társadalom,akultúra,akor
közegében, s a környezet hatásait hordozza
magában. A tudomány szituációhoz kötöttsé-
ge2 ebbőladódiktehát,vagyisazokakontex-
tusok,amelyekszituálják,alakítjákkiaformá-
it és változásait. A tudomány praxisai elvá-
laszthatatlanokaszociáliskontextustól”3 –írja
aszerkesztő.

ekötetcéljatehátegyrésztaz,hogymeg-
világítsaazokatafeltételeket,amelyekközött
a tudományosmegismerés végbemegy,más-
részt annak a megértése, hogyan alakítják
ezek a feltételek a megismerés kialakulásá-
nakformáit.

Akutatásfontoselemevoltazegyeskuta-
tói csoportok munkáinak, eredményeinek
összehasonlítása.Akomparativitástebbenaz
esetbennemcsakakelet–nyugati,anemzeti,
nemzetek fölötti, politikai különbségekből
adódó eltérések összehasonlítása jelentette.
Tekintettelatermészettudományokésatársa-
dalomtudományokeltéréseirőlkialakultepisz-
temológiai értékítéletekre, s különösen arra,
ahogyanatermészettudományramintazegye-
dül érvényes tudományparadigmára és tudo-
mányosnormára tekinta tudományosközvé-
lemény, a komparativitás különösen fontos
volt.

Azalapvetőkiindulásipontokataszociális
ésfeministaepisztemológiaésatudományos
és technológiai tanulmányokelméleteképez-
ték. Szapu elemzésében kifejti: „A legújabb
kutatásiirányzatokbanmegfigyelhetőafilozó-
fiai perspektíva változása. A 20. század első
felébenelterjedttudományfelfogást,amelyazt
állításokhalmazaként(elméletként)határozta
meg,a tudománygyakorlat (praxis)-ként való
felfogásaváltottafel.ezaváltozásazepiszte-
mológia szocializációjához kapcsolódik.”4 A
szociálisepisztemológiaelutasítjaatudomány
episztemológiai vagy kognitív és szociális és
intézményes dimenzióinak szigorú különvá-
lasztását. A szociális episztemológiához ha-
sonlóan a feminista tudományfelfogás is
kimondja, hogy „a kutatásmint emberi tevé-
kenységszociálisanszervezett,ésezhatással
van céljaira és sikerének kritériumaira is”5 –
szögezi le a szerkesztő. ebben a megközelí-
tésbentehátatudományosmegismerésmin-
digszituációhozkötöttmegismerés,sezaszi-
tuáltságmegmutatkozikamegismerésmódja-
iban,valamintamegismerésszubjektumaihoz
és résztvevőihez való viszonyban is. ebből
következően is a kutatások a megismerés
nemidimenziójátistekintetbevették.

A feministaepisztemológiai diszkurzusból
kiindulvaakutatásokvizsgáltákanőkszere-
pétéshelyétatudományonbelül,amimagá-
banfoglaltaanőkkutatásokban,megismerés-
ben való részvételén és helyén kívül azt is,
hogyanemminttényezőhogyanjelenikmega
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2. itt(ésacímadásnális)aszerzőadonnaHaraway
amerikaiantropológus,történelemtudósésfemi-
nista elméletíró által bevezetett terminust hasz-
náljaA szituációhoz kötött tudomány (Haraway,
d .:Situated Knowledges.The Science Question
in Feminism and the Priviledge of Partial
Perspektive.1988)címűművérehivatkozva.

3. Szapuová,m.(szerk.):Situovaná veda. Podoby a
kontexty tvorby poznania. Bratislava, centrum
rodovýchštúdií,2009,11.p.

4. i.m.16.p.
5. i.m.16.p.
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tudományos intézményekben és a tudomá-
nyos munkában. ennek egyik fontos része,
hogyanértékeliksajátmunkájukatatudomá-
nyos kutatással foglalkozó férfiak és nők,
hogyan reagálnakaz irántuk támasztottelvá-
rásokra,shogyanépülnekbeakülönfélefel-
sőfokú oktatási intézmények és egyéb tudo-
mányosintézetektudományosközösségébe.

A tudományos intézmények munkájának,
működésének és ezek feltételeinek feltérké-
pezését,valamintmindezeknemivetületének
feldolgozását vállalókutatásolyanproblémá-
kat vet fel és elemez, amelyek a hazai tudo-
mányos diszkurzusban szinte nem vagy alig
voltak jelen.Akutatáseredményeit összegző
kötetolyanúttörőmunkárólszámolbe,ame-
lyet szinte minden előzmény nélkül kellett
elvégezniükakutatóknak.egyedülanemkuta-
tás terén támaszkodhattak bizonyos hazai
eredményekre,amelyetafilozófiatanszékés
atudományosakadémiaműhelyeineknéhány
kutatójapublikált.6

A haszonelvűség a tudományban és a felsőok-
tatásban

Akötettartalmilagháromrészretagolódik.
AzelsőrészbenĽubicakobováahaszonelvű-
ség megjelenését és működését taglalja a
tudományosmunka és a felsőoktatás terüle-
tén.Anyugatitársadalmakbanamúltszázad
50-es éveiben végbement, nálunk 1989 óta
folyamatosantartóátalakulásrólszól,amelya
felsősoktatási és tudományos intézmények
finanszírozásának megváltozásával függ
össze.Azállamfokozatosvisszavonulásaafel-
sőoktatás és a tudományos kutatás finanszí-
rozásából egy teljesenúj, kapitalista viszony-
rendszertalakítottkiazegyesintézmények,az
állam és a gazdaság (vállalatok, vállalkozá-
sok) között. A képzettség áruvá válása, a
haszonelvűség, az alap- és alkalmazott kuta-
tások,aminőségirányításés-ellenőrzésfogal-
mai kerültek át a felsőoktatás és a kutatás

szektorába,sezenújszabályokhozalkalmaz-
kodvaalakulátfokozatosanezekrendszere.

A tudományos élet haszonelvűségének
vizsgálatakapcsánkobováfeltesziakérdést:
„általános és kikerülhetetlen elvnek kell-e
tekintenünkahaszonelvűségetatudományos
és felsőoktatási intézményekkel kapcsolat-
ban, vagy leírhatunk, meghatározhatunk-e
más–nemhaszonelvű–irányítást,vezérelvet
ezeken a területeken? A haszonelvűségnek
való ellenállás viszont csak egy alternatív
értékdefinícióból indulhat ki, amely nem a
haszonnal egyenlő. erről volna tehát »hasz-
nos«továbbraisgondolkodni.”

A megismerő szubjektum, episztemológiai
közösségek és a társadalmi nem

Szapu marianna fejezetében a szituáció-
hoz kötött tudás elméletét tovább pontosítja
azelismertosztrákfeministafilozófusnőHerta
nagl-docekal meghatározásával, amely sze-
rint„afeministafilozófiaolyanfilozófiaihozzá-
állástjelent,amelynemszakadelavalósélet-
től”.7

ebbőlkiindulvaSzapuafilozófiai,episzte-
mológiai reflexiók sorát a tudományos intéz-
mények és episztemológiai közösségek éle-
téhezalehetőlegközelebbiviszonylatbanvizs-
gálta. kutatásának célja az volt, hogy rámu-
tasson:aszituációhozkötöttmegismeréskon-
cepcióját megvalósíthatjuk és továbbgondol-
hatjukakkoris,haatudományosmegismerés
vizsgálódásunk tárgya. Bizonyítani szándéko-
zott, hogy a tudomány szituációba ágyazódá-
sának tézise a konkrét időben és térben,
konkrét társadalmi, kulturális, politikai vagy
gazdaságikörnyezetben,aszociálisviszonyok
és kulturális értelmezések hálójában olyan
állítás,amelymindfilozófiai,mindepisztemo-
lógiai szempontból releváns. ezek szerint
tehátatudománygyakorlatávalszembennem
álljamegahelyétazazállítás,amelyszerinta
szituációhoz kötött megismerés episztemoló-
giailagirrelevánsvagynemérdekes.

Az egyes tudományosműhelyek vizsgála-
távalkapcsolatbanaszerzőazonvéleményé-
nek ad hangot, hogy a tudomány gyakorlata

7.magyarulolvashatókönyve:nagl-docekal,Herta:
Feminista filozófia. Eredmények, problémák,
perspektívák.Budapest,Áronk iadó,2006.

6. l ásd például: Farkašová, e.–Szapuová, m:
Feminizmusaveda–otázky,problémy,perspektívy.
Aspekt,1.sz.2003–2004,178–189.p.;Sedová,T.
(ed.):Ženy a veda v SAV.Bratislava,veda,2003.;
Szapuová, m.–k iczková, Z.–Zezulová, j . (ed.):Na
ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademic-
kom prostredí. Bratislava,iris,2009.



bizonyíthatóanazt jelzi,akognitívautonómia
ideája illuzórikus, valaminthogyepisztemoló-
giai szempontból nagyon fontos szerepet ját-
szikatudományosmegismerésfolyamatának,
alakulatánakszereplőiközöttibizalom.

Az episztemológiai közösségeken belül a
társadalmi nemi szerepek megnyilvánulásait
is vizsgálta. nem mentesek ezek a tudomá-
nyosközösségeksemanemimeghatározott-
ság jellemzőitől. A nőségről és a férfiségről
alkotottelképzelések,modellekugyanisjelen-
tősen strukturálhatják a tudományos munka
folyamatát, miközben itt az aszimmetrikus
munkamegosztásról van szó, vagyis arról,
hogykivégziavalamialapvetőenújatkialakí-
tó,alkotótudományosmunkátésazún.min-
dennapi„hangyamunkát”.

A felsőoktatás és a tudományos élet idődi-
menziói

Asebesség,agyorsaságpozitívértékként
jelenikmegmaivilágunkban–kezdikutatásai
elemzését Zuzana k iczková a kötet zárófeje-
zetében.Amodernitásháromgyorsítómotor-
jának (a gazdasági, a szociostrukturális és a
kulturális) működését leírva megállapítja,
hogy az időspórolás időhiányhoz vezetett. A
gazdasági motor a technológiai innovációk
permanensműködéséthajtja,aszociális-kul-
turálisaszociálisváltozásokatgyorsítja,akul-
turális pedig az élettempó gyorsulását ered-
ményezi, amely a technika és eszközeinek
továbbiszükségességétvonjamagaután, így
méginkábbgyorsítjaatempót.

A nagymértékű gyorsulás, a növekvő se-
besség a tudomány diszfunkcionalitásához is
vezethet, hiszenma elsősorban a publikációk
számaadöntő,kevesebbfigyelmetfordítanaka
minőségre, ezért gyakori, hogy ugyanazok a
gondolatok ismétlődnek hasonló formában
több tanulmányban is. A tudósoknak egyre
kevesebbidejükmaradamélyebbelemzések,
alaposabb kutatások elvégzésére s a szakiro-
dalomrendszeresésalapostanulmányozására.

Afelsőoktatásiintézményekbenésatudo-
mányos kutatóintézetekben végzett felméré-
sek,kutatásokalapjánaszerzőegyközösjel-
lemzőthatározmeg,ezpedigagondolkodásra
szánhatóidőfolyamatoscsökkenése,hiánya.

Agondolkodásidejeezesetbenakutatási
problémában, témában való elmélyülésre
szántidőt,amegszakításnélküli,összpontosí-

tott figyelmet igénylő időszakaszt jelenti. A
gondolkodásra szánt időt a tudósok, kutatók
általában luxusként értékelik, hiszen sokan
kényszerülnek egyéb tevékenységet vállalni,
különféle kényszerítő tényezőknek engedve,
mint például az anyagi okok, de ugyanilyen
időhiánytokozótényezőafelsőoktatásbandol-
gozók oktatói kötelezettségeinek növelése a
kutatóimunkakárára.

ASzituációhozkötött tudáscíműkötetben
bemutatottkutatásieredményekatudományos
megismerés és a tudomány társadalomban
betöltöttszerepetovábbikutatásánakalapvető
kiindulópontjaként szolgálhatnak, hiszen a
hazaikutatásbannincsenekelőzményei.

Bolemant Lilla

kontramiklós:Hasznos nyelvészet. Somorja,
Fórumk isebbségkutatóintézet,2010,236p.

kontra miklós kötetének mondandóját úgy
foglalhatnánkössze,hogyanyelvünkamiénk.
nemazállamé,nemkülönféleintézményeké,
nemmásembereké,sközülüksemmiképpen
semamindenkorielité,hanemamiénk.Sőt,a
miénk számára azt is jelenti, hogymindenki
egyenkéntmondhassa:anyelvemazenyém.

A kötet első tanulmánya morálfilozófiai
alapotadafentieknek,anyelvi jogokemberi
jogi értelmezésével. Aligha vonhatókétségbe
azálláspont–méghanéhányanmegpróbál-
ják is–,hogyanyanyelvünkembermivoltunk
egyiklényegialkotóeleme,nyelvnélkül,morá-
lis értelemben nem volna ember az ember.
nélküle legfeljebb biológiai azonosságról
beszélhetnénk,amiazembermivolthozkevés.
Az isnehezencáfolható,hogyanyanyelvénél
teljesértékűkulturáliséletetazegyén,mégha
kontraszerintegyesszerzők–főkéntazasszi-
milációs törekvések támogatói – érveket is
keresnekazállítássalszemben.

Aszerzőemberi jogiszemléletmódja jele-
nikmegamagyarnyelvTrianonutánihelyze-
tének értékelésében. Számos olyan esetet
sorolfel,amitmásokaközpontinyelvinormá-
tólvalómegengedhetetleneltérésnekminősí-
tenek, míg kontra a nyelv természetes, az
eltérőhelyzetekadtanyelvváltozásnaktekint.
ezekjavarészbennemsértikamagyarnyelv
értehetőségét.
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különösen éles hangon szól az ellen a
jelenség ellen, amikor a kisebbségben élő
magyarokatnyelvi sajátosságaikmiatt szólják
meg egyes magyarországiak, azt éreztetve
velük, hogy amagyarországon általuk uralko-
dónak tartott nyelvi normától való eltérésük
miatt rosszabb magyarok is egyben. nemkü-
lönben bírálja amindenkori elit nyelvi szabá-
lyait, amelyekkel megkülönböztetik az adott
szabályt meg nem tartókat. kontra példákon
mutatja be, hogy az elit nyelvi szabályainak
jelentős részeegymásmegértésekszempont-
jából nembír jelentőséggel, funkciója ameg-
különböztetés,nemanyelvkifejezőbbététele.

kontra szerint el kell fogadni, hogy a
magyarnyelv többközpontúvávált, sahelyett,
hogy küzdenénk e helyzet ellen, igyekezzünk
kihasználni előnyeit, megtermékenyítő erejét.
Azért vált többközpontúvá a magyar, mert
beszélőimás-mástársadalmiésrészbenkultu-
rális helyzetbe kerültek. ezt pedig tudomásul
kellvennünk.„n incstehátegyésoszthatatlan
magyar nyelv, de van ilyen ideál – szögezi le
kontra. – ugyanis könnyen ráakasztják a
»nyelváruló«címkétarra,akiamodernnyelvtu-
domány elméleti ésmódszertani ismereteivel
felvértezve elemzi nyelvünk többközpontúsá-
gát.egyesekszerint»azasszimilációtsegíti«az,
aki a kisebbségi anyanyelvi tankönyvekben a
magyarországi standardtól eltérő nyelvtani
szerkezeteket »mintegy természetesésáltalá-
nosnyelvitényként«tüntetifel.”

S nemcsak a magyarországi magyarok
„csipkedik” a kisebbségieket és viszont, ha-
nemakisebbségiekisegymást,sőtamagyar-
országiak isamagyarországiakat.kontrasze-
rint nem is lehet egyetértés köztük, „mivel a
kisebbségi magyarok nyelvi-nyelvhasználati
világának feltárásamáig nem történtmeg. e
nélkül viszont illúzió egy olyan nyelvpolitika
kialakítása,amiazasszimiláció lelassításával
vagymegállításávalkecsegtet”.

kontramiklósnemanyelvitöbbközpontú-
ságegyközpontból irányítottfelszámolásának
prófétája,hanemolyannyelvpolitikaszószóló-
ja, amelyik egymáshoz igyekszik közelíteni a
különféleségeket. értelmezésünk szerint en-
nek lényegeakölcsönösség,amelyasokféle-
ség természetes állapotának elfogadására
támaszkodik. A logika szabályi szerint nem is
fogalmazhatómegmáshogyan, hiszen egyéb-
kéntmegszűnikkölcsönösneklennie.

A tanulmánykötet a Hasznos nyelvészet
címet kapta. A szerző azonos című írásában
Szépe György előtt tiszteleg, aki „rendíthetet-
len,úttörő(ésfaltörő)szerepetjátszottsjátszik
maisabban,hogyamagyarnyelvészettársa-
dalmihasznotishajtson”.Ámakötetbőlazis
kiderül, hogy kontramit ért társadalmi hasz-
non.körülbelülazt,hogyanyelvnemönmagá-
ért s nem is egyesekért való, hanemminden
emberért.

Hozzátehetnénk, hogy sem az emberiség
egésze, semakülönféleanyanyelvűekközös-
ségei s azegyesnyelveket ilyen-olyan szinten
beszélőkcsoportjainemlétezhetnénekegysé-
gekként,haazegyestagjaiknembírhatnának
emberiöntudattal.Hiszenanyelvegyrésztaz
őketegybefogólegfejlettebbösszekötőkapocs.
decsakegyrészt.másrésztkülön-külön,mind-
egyikükegyéni öntudatának legfontosabb for-
mája.Általa fogalmazzákmegönmagukat,és
perszeatöbbiekhezfűződőviszonyukat.

kontra miklós tanulmánykötete ezen egy-
ségbenműködőkettősségproblémáinaknyel-
vészeti tükre. Hiszen ha nyelvünk a miénk,
akkor nyelvünk használatának, szabályozásá-
nak problémái is a mieink. magunk okozzuk
őket,smegoldástismikeresünkrájuk.Helyen-
kéntaszakértők,anyelvészektanácsaitmeg-
fogadva,időnkéntazállamhatalomnakanyelv-
re is kiterjedő befolyásának engedve, ámde
kontrapéldáiaztismutatják,hogynemritkán
egyikkelsemtörődünk,éssajátnyelvérzékünk
sugallataitkövetjük.

nyelvérzékünkpedigazegyesemberektár-
sadalmihelyzetébőltáplálkozik,veleegyüttvál-
tozik. A nyelv hatalmi befolyásolása mindazt
eltorzítja, ami tőle függ az emberben.minde-
nekelőttazegyénöntudatát.kontrabotrányos-
nak tűnőproblémákat vet fele folyamatkap-
csán.Példáulacigányképzéskapcsán,asike-
tekanyanyelvioktatásánakproblémáitelemez-
ve,vagyéppenakisebbségbenélőmagyarok
ugyancsakhasonlógondjaitecsetelve.

különerényeakötetnek,hogykontranem
finomít,nemudvariaskodik.Tannyelvidiszkri-
minációnak,nyelvigenocídiumnakneveziazt,
ami tényleg az. Akkor is, hamagyarokon, és
akkor is, hamagyarok követik el. kontrának
két okból is tisztán kell fogalmaznia. Azért,
mertnyelvész,akipontosanértiválasztottés
szeretett szakmájának társadalmi súlyát,
hiszen a kötet írásaiban éppen a nyelv és a



társadalom összefüggését hangsúlyozza. de
amiattis,mertköteteemberijogiindíttatású,
így nem tehet különbséget ember és ember
közöttcsakazért,mertazegyikilyenamásik
pedigolyannemzetiségű.érvelésénekmorális
alappillérei roppannának össze. Ám ha bele-
gondolunk, nemcsak a morálisak, hanem a
logikaiakis.

Többmintérdekes,izgalmasolvasmánya
kötet. nemcsak azoknak ajánlom jó szívvel,
akiket nyelvészeti problémák hoznak lázba,
hanemolyannemnyelvészeknekis,akiknyel-
vünkben, nyelveinkben társadalmi gondjain-
kat látják, és a megoldásukról szeretnének
elgondolkodni.

Öllös László

Bauko j ános: r agadványnév-vizsgálatok két-
nyelvű környezetben. négy szlovákiai magyar
település ragadványnévrendszere. nyitra–Bu-
dapest,konstantinFilozófusegyetem–magyar
nyelvtudományiTársaság,2009,228p.

Bauko j ános a konstatin Filozófus egyetem
magyarnyelvés irodalomTanszékénektaná-
ra, a szlovákiai magyar névtudomány jeles
alakja.munkásságátnemcsakamagyarnév-
tanosok tartjákszámon, figyelemmelkíséria
szlovákésacsehnyelvészekonomasztikával
foglalkozó közössége is. Publikációi jelentek
megmagyar,szlovákéscsehkiadványokban,
s számtalan konferencián adott elő e három
nyelvterületen. Tevékenységét elsősorban a
névtani kutatások területén bontakoztatja ki:
helynevekkel és a személynevek különböző
típusaivalegyarántfoglalkozik,melyekenbelül
fő kutatási területe a ragadványnévadás.
l egutóbbimonográfiájában–melyamagyar
n yelvtudományi Társaság és a nyitrai
konstatinFilozófusegyetemközöskiadványa-
kéntjöttlétre–isa„csúfnevek”körébenvizs-
gálódik,rávilágítakétnyelvűkörnyezetragad-
ványneveinkrendszeréregyakorolthatására.

Aszlovákiaimagyarnévtanosok,deanév-
tani témában itt kutató magyarországi szak-
embereksemfoglalkoztakezideigbehatóana
szlovákiai magyar közösség ragadványnevei-
vel. néhány adattár jellegű helyi gyűjtés (pl.
csáky károly: Kelenye [Kleňany] család- és
ragadványnevei. Budapest, el Te, 1983.

/magyar Személynévi Adattár, 59./; j ankus
Gyula:Kéménd [Kamenín] család- és ragad-
ványnevei. Budapest, el Te, 1988. /magyar
Személynévi Adattár, 86./), és egy-két rövi-
debb tanulmány (pl. Pilecky marcell:
Barslédec ragadványneveiről.Budapest,nem-
zetközi Hungarológiai központ, 1993, 255–
259.p./Hungarológia,3./;SándorAnna:Ko -
lon ragadványnevei. Budapest– miskolc,
1997,187–194.p./mnyTk ,209./)azonban
arróltanúskodik,hogyenévtípusisfoglalkoz-
tatta a névtan iránt érdeklődőket. Az első
monografikus jellegű, nyelvtudományi szem-
pontokat figyelembe vevő ragadványnév-vizs-
gálat Bauko j ános nevéhez fűződik (Ragad -
ványnevek rendszere Izsán.nyitra,konstantin
Filozófusegyetem,2001.).

l egújabbmunkájábanBaukonégytelepü-
lésragadványneveittanulmányozza,csoporto-
sítjakorszerűnyelvészetiszempontokalapján.
ARagadványnév-vizsgálatok… nyolcfejezetből
áll. A rövid bevezető, témafelvetés után a
másodikfejezetbenaragadványnevekkelkap-
csolatos általános kérdésekről olvashatunk.
Baukoebbenarészbenelméletialapvetéssel
foglalkozik:tisztázzaakérdéskörrelkapcsola-
tos fogalmakat,elhelyeziaragadványneveket
a személynevek rendszerében, a vonatkozó
szakirodalomáttekintésévelvázoljaamagyar
ragadványnevekkutatásánaktörténetét.

A következő fejezetben a kutatópontok,
valamintazanyaggyűjtésmódszereinekésfor-
rásainak bemutatására kerül sor. Szerzőnk
négy, a komáromi járáshoz tartozó település
(Búcs,dunamocs,Hetényésizsa)ragadvány-
neveitgyűjtöttefel.Akutatópontokkiválasztá-
sakorszemelőtttartotta,hogyavizsgálttele-
pülésenamagyarnemzetiségűlakosoklegye-
nektöbbségben,avizsgálttelepülésekhason-
ló lélekszámmal rendelkezzenek, azonos
tájegységbetartozzanak,slegyeniskolájuk.A
felsorolt tényezők mind hatással vannak az
adotttelepülésragadványnév-állományára,ill.
befolyásoljákavizsgálatkimenetelét,eredmé-
nyeit. Bauko j ános mind az írásbeli, mind a
szóbeli ragadványneveket felgyűjtötte. e
komoly vállalkozásmegvalósításakor számos
nehézséggelkellettszembenéznie.Azírásbeli
ragadványnevek összegyűjtésekor minden
olyan hivatalos iratot át kellett néznie, mely-
ben személynevek szerepelnek. j egyzőköny-
vek,birtok-éstelekkönyvek,lakosság-nyilván-
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tartások,polgáriésegyházianyakönyveklap-
jaitvetette tüzetesvizsgálatalá írásbelimeg-
különböztető nevek után kutatva. A szóbeli
ragadványneveketterepmunkával,afalulako-
sai közül kiválasztott adatközlőkkel folytatott
beszélgetéssorán,valamint–adiákokragad-
ványnevei esetében – kérdőíves módszerrel
gyűjtötte.emódszer(ek)sikerességénekfelté-
tele az adatközlők, a kérdőívet kitöltők bizal-
mának megnyerése. Alapvető kérdésről van
szó, hiszen sok esetben bizalmas, diszkrét
adatokatgyűjtünk.

Az ötödik fejezetben az összegyűjtött
ragadványnevekdiakrónésszinkrónszempon-
túelemzéséttaláljuk.Szerzőnkösszetett,első-
sorbannyelvészetiszempontokattükrözővizs-
gálatarávilágítmindazírott,mindazélőnyelv-
benhasználatosszóbeli ragadványneveknév-
adási indítékaira, a névanyagban fellelhető
szociolingvisztikai, dialektológiai, etimológiai,
névélettani, szófajtani, szóalaktani, stilisztikai
sajátosságokra.Összehasonlításrakerülnekaz
egyesfalvaknévadási,névhasználatiszokásai.
A kimutatható eltéréseket, ill. egyezéseket a
szerzőstatisztikailagszemléltetveisközli.

Adolgozatvégénkorrektösszegzéstolvas-
hatunk,mely rövidenösszefoglaljaadolgozat
eredményeit.eztegyterjedelmesirodalomjegy-
zékköveti,melynemcsakaszerzőtájékozott-
ságát bizonyítja, rámutat a ragadványnevek
irántitudományosérdeklődésmértékéreis.

Zárófejezetkéntnéhányhasznosmellékle-
tet találunk.Áttekinthetjükazegyes települé-
sek család- és keresztneveinek gyakorisági
mutatóját.ezekamutatók felettébbhasznos
információkat tartalmaznak, hisz számtalan
vizsgált ragadványnév viselője családnevéből
származik,valamintegy-egycsaládnévgyako-
risága, elterjedtsége eleve motiválóan hat a
ragadványnevek keletkezésére. végezetül az
összegyűjtöttsavizsgáltragadványnevekmu-
tatójakövetkezik.Bauko2167(!)élőnyelvben
használatosragadványnevetgyűjtöttössze,az
ismétlődéseket leszámolva 1826 különböző
ragadványnévvel dolgozott. Szerzőnk betű-
rendbenközliazegyesragadványneveket,fel-
tünteti, hogy viselője felnőtt-e vagy diák, ill.
melyiktelepüléslakója.

A bemutatott dolgozat újdonsága, hogy a
névanyagbanfellelhetőkontaktusjelenségeket
is vizsgálja, rámutatva így a magyar–szlovák
kétnyelvű környezet névállományra gyakorolt

hatására.ABaukoj ánosáltaljegyzettmunkák
szépszámánakköszönhetőenpedigaszlová-
kiai magyar ragadványnév-kutatás méltókép-
pen beilleszkedett a komoly hagyományokkal
rendelkezőmagyarnévtudományba.

Török Tamás

Hajdú mihály: családnevek enciklopédiája.
l eggyakoribb mai családneveink. Budapest,
Tintakönyvkiadó,2010,552p.

ATintakönyvkiadóaközelmúltbanmegjelen-
tetett Keresztnevek enciklopédiája (Fercsik
erzsébet–r aátz j udit 2009) után A magyar
nyelv kézikönyvei sorozat Xvii. köteteként
adta ki a Családnevek enciklopédiája című
könyvet.AműszerzőjeHajdúmihályegyetemi
tanár, az eötvös l oránd Tudományegyetem
emeritusprofesszora,akiévtizedekótafoglal-
kozikanévtudománykérdéseivel,stöbbkivá-
lómonográfiája jelentmeganévtantémakö-
rében.

Az enciklopédia bevezető elméleti részé-
ben(7–18.p.)acsaládnévfogalmáról,kiala-
kulásáról,anévadás indítékaszerinti típusai-
rólolvashatunk.ezekutánakönyvnévcikkei-
nek felépítésével ismerkedhetünk meg
(18–26.p.).

Aműközpontiéslegterjedelmesebbrésze
acsaládnévszótár(27–515.p.).mindenolyan
családnévbennevanakönyvben,amely leg-
alábbezerszervagyannáltöbbszörelőfordul.
Akézikönyva leggyakoribb1230maicsalád-
nevet dolgozza fel, „a tizenötmillió magyar
közülmintegytízmilliószemélycsaládnevének
nyelvihovatartozására,írásbeliváltozataira,a
névkialakulásánakokaira,gyakoribbelőfordu-
lásihelyérestb.adválaszt.”(9.p.)utalacsa-
ládnevekföldrajzielterjedéséreamaimagyar
nyelvterületen,anévvelösszefüggőváltoztatá-
sokra, a névmagyarosításokra. A névcikkek-
benakövetkezőbekezdésektalálhatók:acsa-
ládnévtípusa(anévadásindítékaszerint),vál-
tozatai,eredete,elterjedtsége,névváltoztatás.

Acsaládnevekkülönbözőnévadásiindíté-
kok alapján keletkezhettek. A szerzőmegkü-
lönböztet apanévi (pl. Ádám, Benkó, Dankó,
Laczkó, Mikó, Pongó, Zámbó); helynévi
(Alföldi,Aranyosi, Eperjesi, Erdélyi, Komáromi,
Liszkai, Szentpéteri); nép- és népcsoportnévi
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(Cseh, Lengyel, Magyar, Németh, Polák,
Székely, Tóth)eredetű; társadalmiésvagyoni
helyzetre (Árva, Gazdag, Jobbágy, Nemes,
Pénzes, Polgár); tisztségre (Bíró, Dékán,
Mester, Vajda); foglalkozásra (Ács, Asztalos,
Csikós, Csizmadia, Fazekas, Halász, Hegedűs,
Juhász, Katona, Kerekes, Kertész, Kovács,
Méhes, Molnár, Pásztor, Szakács, Takács,
Varga);valakihezvagyvalahovávalótartozás-
ra (Császár, Gróf, Király, Palotás); külső és
belső tulajdonságra (Apró, Bajusz, Barna,
Csonka, Erős, Görbe, Gyenge, Hajas, Hosszú,
Kopasz, Kövér, Sánta, Szép, Vörös; Bús,
Csendes, Eszes, Jámbor, Jó, Vígh stb.) utaló
családneveket.

Azegyescsaládneveknekkülönbözőalak-
változatai lehetnek: pl. Ambrus – Ambarus,
Ambrusch, Ambrús, Ambruzs, Ambrúzs,
Ambruz, Ambrusz, Ambros, Ambrosch,
Ambrosz, Ambrósz, Ambróz; Balassa –
Balasa, Balása, Balássa, Ballassa, Balázsa,
Balazsa, Balasi, Balási, Balasai, Balassai,
Balassay, Balassi, Balassy, Balássi, Balássy,
Balasy, Balásy, Balázsi, Balazsi, Balázsy. Az
egyesnévváltozatokgyakoriságaszámszerűen
isfelvantüntetve.

Acsaládnév-magyarázatokatnyelvtörténe-
ti vonatkozású adatokkal is alátámasztja a
szerző.valamennyicsaládnévnekazeredetét
igyekszik visszavezetni valamely nyelvnek a
közszaváig.egyescsaládneveknektöbblehet-
séges etimológiáját is megadja. Pl. a Baka
családnévnek három eredete is lehetséges.
„AzegyikmagyarázatszerintvalamelyÁrpád-
korban gyakori Ba- kezdetű keresztnevünk
(Bagamér, Balduin, Baltazár, Barabás) egy
szótagravalórövidülése(Ba-)és-ka kicsinyítő
képzős alakja. ez apanévből családnévvé
válva‘Baka nevűszemélyfia, leszármazottja‘
jelentésűlett.Amásiklehetőséganémetere-
detű, ‘állat hímje‘ jelentésű bak közszavunk
külső-belsőtulajdonságalapjánvaló(metafo-
rikus)egyénnévvéválása.ennekaBak egyéni
nevünknek -a birtokjeles (esetleg kicsinyítő

képzős)alakja isBaka lett.Habirtokjelet föl-
tételezünk a családnévben, akkor jelentése
‘Baké, Bak nevűszemélyfia,leszármazottja’a
jelentése.Pusztahelynévből is válhatott csa-
ládnév,miveltöbbBaka~Báka nevűtelepülé-
sünk volt Bács, Hunyad, keve, Pozsega,
Szabolcs, Temes, valkó vármegyében. ezek-
nekmindegyike az említett személynév vala-
melyikéből (Bak, Baka, Báka) keletkezhetett
magyar névadással (minden végződés vagy
összetételnélkül).ebbenazesetbeneredetre,
származásihelyreutalacsaládnév.Arégebbi
katonanyelvből ismerős ‘közlegény‘ jelentésű
baka szavunkbólnemjöhetettlétrecsaládnév,
mert ezt csak „a XiX. század elején kezdték
használni, legalábbis akkor jegyezték föl elő-
ször”.(46.p.)

érdekes adatokat találunk az egyes név-
cikkekben a családnév-változtatásokkal kap-
csolatban. Pl. „A XiX. században több Kehl,
néhányKohn,Bernstein,Büchler,Bleyer nevű
magyarosított, egy Balek nevű pedig érthető
okbólváltoztattanevétBálintra.”(51.p.)

A családnevek irodalmára vonatkozó bib-
liográfiai adatok (517–523.p.)utána függe-
lék (525–551.p.) tartalmazzaavizsgáltcsa-
ládnevekeredetszerinticsoportosítását,gya-
koriság szerinti listáját és a névmutatót,
amelyben a családnevek alakváltozatai és a
névváltoztatások találhatók. A leggyakoribb
10családnévakövetkező:Nagy, Kovács, Tóth,
Szabó, Horváth, Kiss, Varga, Molnár, Németh,
Balogh. Amagyareredetűnevekmellettaleg-
gyakoribbnémet,szlávésrománcsaládnevek
ismegjelennekakönyvben.

A családnevekapáról gyermekre öröklőd-
nek,aleszármazástjelölik,acsaládokössze-
tartozásárautalnak.Azadatgazdagenciklopé-
diátmindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek
acsaládnevekeredete iránt, éskíváncsiaka
nevekbenmegőrzöttművelődéstörténetiérté-
kekre.

Bauko János
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