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TanulmányokTanulmányok

ÖllÖs lászló

Aszabadságésanyelvszabadság1

lászló ÖllÖs 342.7
Freedomandlanguagefreedom 342.724

342.725
316.022.4

keywords:humanrights,languagefreedom,nationalrights,nationalfreedom,nationalmutualism.

Azemberijogokviláganemzártvilág.Azfelvilágosodásidejénmegfogalmazottnéhány
jogmára számossá gyarapodott. Az emberi jogokat immár generációkbaosztjuk, és
körüktovábbnő.olyanműjelentmegaközelmúltban,amelyikazemberiéletújabb
területérőligyekszikbizonyítani,hogyebbeakörbetartozik.Aszerző,AndrássyGyörgy
azzalazállítássalindítjaútjukraérveit,(Andrássy2013)hogya„szabadságokvagysza-
badságjogok elméleteiből, filozófiájából, nemkülönben a szabadságok nemzeti és
nemzetközi jogábólhiányzikegyfontos,egy»alapvető«szabadság,anyelvszabadság,
pontosabbaneszabadságmegfelelőformábantörténőelismerése”.(Andrássy2013,
11. p.) leszögezi, hogymiutánaz elmúlt húsz évben többször is kifejezésre juttatta
ebbélivéleményét,ebbenamunkájábanakorábbiaknálpontosabbanszeretnédefini-
álnianyelvszabadságot,azugyaniskimaradtabevettemberijogokközül.bemutatja,
hogy„anyelvszabadságisfelkerülhet–smintjeleztük,néhányalkalommalmárfelis
került – a szabadságjogok, a természetes jogok, illetőleg az emberi jogok listájára,
ennekelviakadályalegalábbisnincs”.(Andrássy2013,19.p.)ugyanakkorezekrőla
listákrólegyelőrehiányzikanyelvszabadság,ámeztnemtekintiperdöntőnek.Úgyteszi
felaz„igazikérdést”,„hogyhiányosakaszabadságokésszabadságjogokmaleginkább
ismertéselfogadott listái,vagysem,illetőleghogyigazolható-easzóbanforgólisták
kibővítéseanyelvszabadsággal”.(Andrássy2013,19.p.)

minden túlzás nélkül állítható, hogy rendkívüli vállalkozásról van szó: Andrássy
György a bevett emberi jogok körét szeretné kibővíteni az általa nyelvszabadságnak
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1 Azalábbiírásrecenziónakindult.AndrássyGyörgyNyelvszabadság címűművétkívántaérté-
kelvebemutatni,majdjószívvelajánlaniazolvasónak.ámakönyvnemhagyta,hogyesorok
írójabeérjeennyivel.Aszerzőérveineksúlyaolyankényszerítőerővelbírt,hogyát-éstovább-
gondolásukszétfeszítettearecenziókorlátait.



4 Öllös lászló

nevezettjoggal.Akötetelsősorbanszándékargumentumainakarendje.deanyelvsza-
badságemberijogkénttörténőelfogadásánakérveintúl,példákatkeresveajogtörté-
netbeisvisszatekintaszerző.Többolyanfontosjogidokumentumkeletkezésétmutat-
jabe,amelyekérintikanyelvszabadságot,illetveszületésüksoránatárgyalófelekegy-
másköztivitájukbanfelvetettékanyelvhasználatproblémakörét.Andrássy leszögezi,
hogypéldáulazelsővilágháborútkövetőenelfogadottlengyelkisebbségiszerződés
tartalmazzaa nyelvszabadságot,mégha ezt a kifejezést nemhasználja is. szerinte
többhasonlódokumentumhozszolgáltmintáulezaszerződésegyolyankorszakban,
amikorakisebbségvédelemafontosügyekközékerült,ésanemzetközikisebbségvé-
delmirendszertegyújszervezet,anemzetekszövetségegarantálta.„következéskép-
penkikellmondanunk,hogyanemzetközi jogegyszermárelismerteanyelvszabad-
ságot–akkor is,haeztegykisebbségvédelmi rendszerkereti közt tette,hogya jog
meghatározása során nem használta a »nyelvszabadság« szót, illetőleg kifejezést.”
(Andrássy2013,35.p.)Andrássyezzelmeglelteaztazelemet,amiajogfejlődésegyik
legfontosabbargumentuma:precedensttalált.

A precedens általánosítása azonban következtetésen alapszik, amelyik logikus
ugyan,ámaproblémamegoldásáhozazállamokegyetértésérevolnaszükség.Azálla-
mokakaratánakpedigabbéliszándékokbólkelleneerednie,hogyfeloldjákazemberi
jogok jelenlegiértelmezésébenmegbúvóellentmondást.emiattmegkellenevizsgál-
nunk,miért kívánták és kívánják fenntartani a jelenlegi állapotot,minek okán nem
tekintikfeszítőnekazemlítettellentmondást,pontosabban,egyesállamokmiértnem
tartjákeztellentmondásnak.

A szerző további példákat hoz fel az egyes államok belső jogából. A legegyértel-
műbbnekasvájcialkotmányttartja,amelyikkimondja:„Anyelvszabadsággarantált.”

ámegyújemberijogelfogadtatásáhoznemelegendőaprecedenseksora.Ahhoz,
hogyegyjogazemberijogokközékerüljön,olyanmegalapozásaszükséges,amelyikaz
emberijogokelvrendszeréretámaszkodik.ennekugyancsakgondolatébresztőkísérle-
teadjaakötetlegizgalmasabbrészét.

Akérdéselméletimegalapozásánakkétirányátkülönböztetimegaszerző.Azegyik
anyelvszabadságlevezetéseazemberijogoknemzetközijogából,olymódon,hogyez
aszabadságanyelvszabadságot ismagába foglalja.Azaz „…mi isolyan tartalmakat
vezetünkle,bontunkkiazemberijogoknemzetközijogából,amelyeknemkimondott,
nem kifejezett, hanem rejtett, hallgatólagos tartalmai ennek a jognak, s a felszínre
hozotttartalmak,esetünkbenisanyelvszabadságfogalmielemeilesznek.”(Andrássy
2013, 42. p.) hozzátehetjük, a megoldás bevett módszernek számít, minthogy az
emberijogottörténetébentöbbszöralkalmazták.

Anyelvszabadsághozvezetőmásikútazemberijogoknemzetközijogánakhibáin,
ellentmondásainkeresztülvezet.ezenbelülazegyikargumentumakisebbségitöbb-
letjogokérvébenrejlik,nevezetesen,hogynyelvükhasználatánakjogávalakisebbség-
heztartozószemélyektöbbletjogotkapnak.ámaszerzőszerintsemmiakadálya,hogy
atöbbségheztartozókebbélijogátiselismerjék.„Amegoldástehátannyirakézenfek-
vő,hogyszintefelfoghatatlan,hogymikéntvergődhetakisebbségijogokkalkapcsola-
tosvitaévtizedekótakétrosszmegoldásközött:hanemismerikelanyelvikisebbsé-
gekhez tartozószemélyek jogátsajátnyelvükhasználatához, igazságtalanok lesznek
azilyenkisebbségekkelszemben,mertmegfosztjákőketegyfontosjogtól;haelisme-Fó
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a szabadság és a nyelvszabadság 5

rikeztajogotszámukra,szinténigazságtalanoklesznek,mertmegsértikanyelvimeg-
különböztetéstilalmánakelvét.”(Andrássy2013,43.p.)eztazellentmondástazegye-
temességelvévellehetfeloldani.ennekazelvnekazonbanmesszirenyúlikatörténe-
te.Azegyetemességelvétperszelekellszögezni,seztaszerzőmegisteszi.ámazelv-
velszembentöbbérvet is felvetettekaz időksorán.érvényesüléseelőttéppenezen
érvekjelentettékésjelentikmaisalegfőbbakadályt.2

AszerzőWillkymlickátidézi,akiszerintakisebbségijogoktekintetébenafilozófiai
vitának vége, a kisebbségi jogok védelmezői győzelmet arattak. Andrássy azonban
leszögezi,hogya„filozófiamintegybehoztaaztalemaradását,amelyanemzetközijog-
hoz, valamint a legtöbb állam belső jogához képest hosszú időn át jellemezte”.
(Andrássy2013,47.p.)ámeznemjelentiazt,hogyanyelvszabadságotanemzetközi
jog és a legtöbb állam belső joga elismerné. szerinte a filozófia nemcsak utolérte,
hanem egyenesen megelőzte a nemzetközi jogot és az államok többségének belő
jogát.ezazonbanszerintünkösszetettebbkérdés.számosolyanelemevanamodern
államiságfilozófiaialapelveinek,amelyekakadályozzákanyelvszabadságelfogadását
emberijogként.nemállítható,hogymindegyikremegoldásttaláltkorunkállamelméle-
te.márpedigamegoldásukafeltétele,hogyamagukatatöbbségtőleltérőnemzethez
sorolókatazállamnemzetilegisegyenlőnektekintse.

Andrássyvalóbanjóllátja,hogyamennyibennemteszi,akkorpolgárainyelvijogai-
nakvonatkozásábantöbbbevettemberijogtekintetében–példáulagondolat,alelki-
ismeret,avallás,avéleményésakifejezésszabadságatekintetében–önellentmon-
dásbasodródik.sőt,aszerzőszerintelvilegmégaziselképzelhető,hogyapreferált
nyelvetnemisatöbbség,hanemcsakakormányzattagjaiéshíveikbeszélik,ésajelen
állapotábanmégezsemsértenéazemberiJogokegyetemesnyilatkozatát.

ugyanakkor azemberi Jogokegyetemesnyilatkozatából, annakelismert jogaiból
vezetileanyelvszabadságot,éppenolymódon,hogyagondolat,alelkiismeret,aval-
lás, a vélemény és a kifejezés szabadságának részjogosítványaiként tekint rá. A
nyilatkozatugyanhallgatenyelvirészjogosítványokról,ámaszerzőszerintennekpoli-
tikaimagyarázatavan.(Andrássy2013,118–119.p.)Apolitikaimagyarázat„lényege,
hogyanemzetközijogvégsősoronazállamokalkotása,sezértpolitikaikompromisz-
szumotkelllátnibenne,mivelazonbanapolitikaikompromisszumtólnemvárhatóela
teljeslogikaikövetkezetesség,nemvárhatóelezanemzetközijogtólsem”.3

szerintünkazonbannemzárhatóki,sőtokkalfeltételezhető,hogyazúgynevezett
politikaikompromisszummögöttmegbúvólogikaikövetkezetlenség–perszeegymásik
logikaszerint–nemistekinthetőkövetkezetlenségnek.ugyanismásnormatívalapok-
ratámaszkodik.ennektermészetévelisszámotkellvetnünk,amihezmegkellvizsgál-
nunkaztazállamfelfogást,amelyiképpenanyelvijogokbiztosításábanlátjaazellent-
mondástsajátbelsőrendjérenézve.nemcsakazemberijogokalapjáulszolgálóracio-
nálisképességalapjakénttekinthetünkanyelvre,hanemazirracionalitásegyikkifeje-
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3 AszerzőittbruhácsJánosérvérehivatkozik.



4 lord Acton svájc példájával érvelvemutatja, hogy hibás az a feltételezés, hogy az állam
határainakegybekellesnieanemzethatáraival.(Acton1991,147.p.)

6 Öllös lászló

zésieszközekéntis.Azemberthagyományokésszenvedélyekáltalvezéreltlénykéntis
jellemezikafelvilágosodásóta, ígylényegéneknyelvikifejeződéseisilyen.Atöbbféle
szenvedély és meghatározó hagyomány pedig veszélyes az állam egységére.4

következésképpenahatalomésannakrészekéntanyelvihatalomközpontosításaa
logikusnaknevezhetőstratégia.

Aszerzőatöbbiemberijogbanmegbúvó,külsőneknevezettnyelvszabadságonkívül
azanyanyelvre,asajátnyelvreépülőbelsőnyelvszabadságotisérveiközésorolja.ez
ugyanis megváltoztathatatlan, és a gyermek nyelvi környezetének megváltoztatása
bizonyítotthátrányokkaljárszámára.(Andrássy2013,132.p.)különemlítiaztahely-
zetet, amikormásokminősítenekegynyelvet az illető saját nyelvének, nempedig ő
maga.eztvéleményneknevezi,mígazadottszemélysajátálláspontjáttényállításnak.
Azadottszemélynekjogavansajátnyelvemegváltoztatásához,eztajogotanyilatkozat
is tartalmazza. ebből a szerzőazt a következtetést vonja le, hogy „anyilatkozatban
bennrejlőésbelőlelevezetettnyelvszabadságakülsőnyelvszabadságontúlmagában
foglaljaabelsőnyelvszabadságotis:éppenúgy,mintahogyanagondolat,alelkiisme-
retésavallásszabadságánakanyilatkozatbanolvashatóismagábanfoglaljaameg-
győződésésavalláskülsőszabadságántúlameggyőződésésavallásbelsőszabad-
ságát is”. (Andrássy2013,136–137.p.)ugyanisamennyibenmindenkinek jogavan
sajátnyelvemagváltoztatásához,„akkornyilvánvaló,hogyjogavannyelvénekmegtar-
tásáhozis;haviszontmindenkinekjogavansajátnyelvénekmegtartásához,ésmeg-
változtatásáhozegyaránt,akkornyilvánvaló,hogymindenkinekjogavansajátnyelvé-
nekmegválasztásához.ezzelelisjutottunkabelsőnyelvszabadsághelyesdefiníciójá-
hoz”.(Andrássy2013,138.p.)Aválasztásszabadságátennélakérdésnélishasonló-
anértelmezi,mintameggyőződésiszabadságnálésavallásszabadságnál.Akülönb-
ségabbanáll,hogyalétezőkönkívülalapíthatunkújvallást,éskialakíthatunkújmeg-
győződést,ámújelsőnyelvetnemteremthetünk,mivelaztnemválasztjuk.Aszerző
ezért abelsőnyelvmegtartásánakésmegválasztásának szabadságával definiáljaa
belsőnyelvszabadságot.

hozzátehetjük,hogyamennyibenakülsőnyelvszabadságazembersajátnyelvén
valósulmeg,akkorbelsőnyelvszabadsággáválik.ésazegyetemességelvétezzelaz
érvvelisalátámaszthatjuk.

Anyelvszabadságemberijogijellegeazonban–szerintünk–mégegyérvetigényel.
Igazolnikell,hogyanyelv,azonbelülisazanyanyelvazemberimivoltlényegieleme.
Tehátazemberitermészetelengedhetetlenrésze,következésképpenazemberiminő-
ségegyikelőfeltétele.ebbenazesetbenanyelvijogokkapcsolataazemberijogokkal
azemberitermészetminőségivizsgálataalapjánváliknyilvánvalóvá.haigazolhatóaz
anyanyelvlényegijelentőségeazemberimivoltonbelül,akkornemcsakatöbbi,immár
bevett emberi jogból következtethetünk arra, hogy a nyelvi jogok is emberi jogok.
hanemmagából az emberből. ebben az esetben a nyelvi jogok kapcsolata a többi
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5 Jürgenhabermasszerintatestmozgásugyanrészeacselekvésnek,ámnemmagaacse-
lekvés,ahhozacselekvéselgondoltterveisszükséges.Akollektívcselekvésnekpedigaz
érintettekegyüttműködéseokánkommunikatívcselekvésnekkelllennie.(habermas1988,
146–147.p.)

6 Johnlockeszerintazemberracionálisképességéreépítvetudjaelhagyniatermészetiálla-
potot,megalkotniapolgáritársadalmatéslétrehozniazállamot.(locke1999,110–113.p.)

7 Andrássyleszögezi,hogyavallásszabadságához,valamintakifejezésszabadságáhozvaló
jogátjavarésztnyelvhasználatútjángyakoroljaazember.„ezazonban,mintláttuk,csakés
kizárólagazemberiségáltalbeszéltvalamelykonkrétnyelvhasználatávaltörténhetmeg.”
(Andrássy2013,107.p.)ámszerintünkakapcsolatszorosabb,ésmindegyikemberijogra
vonatkozik.Azemberracionálismivoltánakelőfeltételeanyelv,következésképpenazembe-
rijogokeszméjénekis.

a szabadság és a nyelvszabadság 7

emberijoggalfordítottislehet:nemcsakanyelvijogokemberijogijellegekövetkezhet-
nekbelőlük,hanemazokéisanyelvijogokéból.

Azalegfontosabbérvünk,hogynyelvnélkülnemvolnaemberazember.Anyelvegy-
szerre legfontosabb eszköze az ember egyéni önazonosságának és a társadalmi
együttműködésnek.5 Anyelvtehátegyszerreelőfeltételeazegyéniésaközösségiiden-
titásnak.nélküleazembernemválhatottvolnatársadalmilénnyéazemberiségtörzs-
fejlődésesorán,ésegyéniséggésemválhatnasajátéletesorán.

következésképpen nyelv nélkül más közösség mellett politikai közösséget sem
alkothatnaazember.nemhozhatnaracionálisdöntéseketaközügyeiben,hiszenmeg
semvitathatnáazokatembertársaival.defogalmakhiányábanmagasemvolnaképes
átgondolásukra. e képesség hiányában pedig nem válhatna polgárrá, hiszen köz-
ügyekbennemtudnákialakítaniasajátálláspontját.6 nyelvnélkülnemválhatnaracio-
nálislénnyé,következésképpenatársadalmiracionalitásnakishíjánvolna.sőt,mint-
hogyazemberekköztikapcsolatoknakmorálisvetületeiisvannak,nyelvhiányábanaz
egyén a helyeset sem tudná fogalmilag elválasztani a helytelentől. Tehát az ember
morálislénykéntsemlétezhetne.

Azelőbbiekbőlkövetkezőenpedigazemberijogokeszméjesemszülethetettvolna
megnyelvhíján,ésazegyes jogokatsemfogalmazhattavolnamegsenkiemberfia,
mivelnemtudnáelgondolniazokat.7 deesetlegestranszcendentálislétezésükesetén
–amennyibenejogokatvalamiféleemberfelettierőteremtenémeg–procedurálisan
semvolnánakrealizálhatók,hiszenazérvényesítésükfeladataazelgondolásukrakép-
telen lényekre hárulna. emiatt nélkülük nemcsak a nyelvi jogokhoz legközelebb álló
emberi jogokkal, a szólás és a sajtó szabadságával nem élhetne az ember, hanem
egyikjoggalsem.hiszenmegsemtudnáfogalmazniésérteniőket.

de érdemes egy pillantást vetnünk az előbbi érv negatív változatára. Az ugyanis
nehézzé teszi,hogyanyelvi jogokatneminősítsükemberi jognak.Anegatívérvúgy
hangzik, hogyálláspontjukmegfogalmazásáhozmégazoknak isnyelvre vanszüksé-
gük, akik ellenzik a nyelvi jogok besorolását az emberi jogok közé. Az emberi nyelv
lényegeéstársadalmiszerepeperszeolymódonisjellemezhető,hogyaznekerülhes-
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8 ludassymáriajellemzéseszerint:„Azuniverzalitásésuniverzalizálhatóságzálogaanyelv:az
énegyesszámelsőszemélyűhelyeslésemvagyhelytelenítésemazáltalválikösszemberinor-
mativitáskifejezőjévé,hogyeltudokszakadnisajátszemélyesérintettségemtől,ésazerkölcsi
érzelmeimetkifejezőítéleteketazemberinemretudomvonatkoztatni.”csakhogyhumeokfej-
tésében„anyelvnemalapjaazegoisztikusésegyetemesérvényűérzületekmegkülönbözte-
tésének,hanemanyelvhasználatalakulkiedistinkcióáltalánosérvényessége folyománya-
ként”.(ludassy2004a,45–46.p.)Aszerzőszerintmégvilágosabbadistinkciórousseauese-
tében:„Azönellátó,önmagábanteljestermészetiember,akitcsakmegrontagondolkodás–
ésennekkifejezéseképpenatagoltbeszéd;azönszeretetigen,deazönzést(amásokkalvaló
összevetést)nemismerőpremorálislény,akibenatársiatlanságnaksohasemjellemzőjeatár-
siasság–elénynemigentaláltafelabeszédet,hiszennemvoltrászüksége,nemvoltmon-
danivalójaembertársai számára,mivel szükségleteitnélküle is ki tudtaelégíteni.” (ludassy
2004b,50.p.)valamint:„mivelazelsőnyelvekérzetszavakból(rousseauterminológiájában:
trópusokból)álltak,kifejezéseik(ésnemkijelentéseik)nemlehetnekigazakvagyhamisak–
legalábbisnematárgyivilágnakvalómegfelelésértelmében.”(ludassy2004b,52.p.)

9 „Anépnekazírás,aközbeszédképességévelvalófelruházásadebonaldszerintaforrada-
lom legádázabb tette,amásikaválásengedélyezése,melya feleségneképpúgymegen-
gedteaz impotens vagykegyetlen férj eltávolítását,minta fenségesnépneka tehetetlen
vagykegyetlenuralkodóelűzését.”(ludassy2004c,82.p.)Továbbá:„Azembersemmitsem
képes teremteni – fogalmi gondolkodása, az artikulált beszéd képessége,mindenekelőtt
magánakanyelvnekaléteazemberteremtettvoltánakésazIstenségmindenteleveelren-
delőhatalmánakközvetlenbizonyítéka.”(ludassy2004c,84.p.)

10 AndrássyGyörgyúgyfogalmaz,hogy„…egyetlenembersemképesnyelvhasználatraáltalá-
ban,egyetlenembersemképesanyelvet,azemberinyelvet,anyelvetmintolyanthasznál-
ni: ha nyelvet használunk,mindig egy bizonyos nyelvet használunk, egy bizonyos nyelven
beszélünkvagyírunk.”(Andrássy2013,106.p.)

11 Akortudományoséletébenógörögjelentőségétismegkellemlítenünk.

senbeazemberi jogokvilágába.8 sőt,akárazemberi jogokatmegfogalmazniképes
emberellenifellépéseszközekéntistekinthetünkrá.9

ámanyelvkétségkívülazemberiöntudatlényegieszköze.Alapvetőelemeazember
személyiségének,racionálisésmorálismivoltának.általaalkottaésfejlesztiazembe-
ri jogok eszméjét,majd alkalmazza e jogokat. A nyelv tehát igazolhatóan az emberi
mivoltegyikkétségbevonhatatlanelőfeltétele.

korunkbanazisnyilvánvalóvávált,hogyeztaszerepetnemtölthetibebármelyik
nyelvmindegyikszemélynél.10 Azembernemképeskorlátlanszámúnyelvelsajátításá-
ra,ésamegtanultakatsembírjaugyanolyanszinten.közismerttényazis,hogylétezik
egy,a legmagasabbszintenelsajátítottnyelve,azelsőnyelve,azanyanyelve.enyelv
révénszületikmegöntudata.Anyelvi jogokazértvédiképpeneztanyelvet,mertaz
ember személyiségét anyanyelve révén fejleszti a leghatékonyabban. minden más
nyelv rosszabb feltételeket teremt számára. (skutnabb-kangas 2000, 285–288. p.)
Perszemegjegyezhetjük,hogyazemberijogokmoderneszméjénekmegjelenésekorez
azösszefüggésalatinjelentőségeokántávolrólsemlátszódhatottolyanegyértelmű-
nek,mintaztkövetően,hogyélőnyelvekváltottákfelalatint.másokokmellettamagas
kultúráthordozóegyetlenésnemélőnyelvsúlyaisazegyikokalelhetett,hogyazanya-
nyelvvédelmeekkornemkaphelyetazemberijogokközött.11
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Toveskutnabb-kangasmegjegyzése,hogyképzeljükel,milyenlenne,hasenkise
beszélne egy nyelvet sem, (skutnabb-kangas 2000, 9. p.) megvilágítja a probléma
egyiklényegesoldalát.nevezetesen,hogyanyelvazemberekköztikapcsolatteremtés
eszköze,nélküleazemberitársadalomsemlétezne.ugyanakkoranyelvekegyike,az
anyanyelvtovábbifunkcióvalisbír,azemberiegyéniségkialakulásánakazegyikmeg-
határozóeleme. A szerző szerintmár a gyermekmegszületéseelőttmegkezdődik a
folyamat,abeszédritmusát,hangjaitmárazanyaméhbenérzékeli,éstanulnikezdi.A
tanulásaszületésutánielsőhónapokbanfolytatódik.Agyermektovábbtanuljaaver-
bális jelekértelmezését, példáulamimika jelentéseit.márezeka jelek is kulturális
sajátosságokkalbírnak.Tehátnemértelmezhetőkpusztánáltalánosan.általuk,kultu-
rális sajátosságaikat is beleértve kezdi a kis embermegalkotni önmaga identitását,
sajátén-tudatát.

Anemzetállamazonbancsakanemzeti többséghez tartozóknálveszi figyelembe
ezt az adottságot, és ennekértelmében szabályozzaahivatalosnyelvhasználatot. A
korábbirendiállamtóleltérőenáltalábanegyélőnyelvetteszazállamnyelvévé.Adön-
tésegybenazállamterületénbeszélttöbbinyelvetkirekesztiebbőlastátusból.

Az adott nyelv hivatalos nyelvvé tételéhez a nyelvet alkalmassá kellett tenni a
modernállaméstársadalomműködtetésére.Tehátolyanregionálisnyelvetkellettkivá-
lasztanierreacélra,amelyetazországminéltöbblakosaért,tehátmásregionális,a
továbbiakbannyelvjárásoknaknevezettnyelveketbeszélőkszámáraisaránylagközeli.
majdmodernizálnikellettakiválasztottnyelvet.eztigényelteamodernközigazgatás,a
törvénykezés,atudományosélet,asajtó,agazdaságiélet,amodernoktatáséstöbb
más terület. (Anderson1991, 67–82. p.) eredeti formájábanugyanis nem válhatott
volna e területek hatékony kommunikációs eszközévé, és nem válthatta volna fel a
latint.12

A többibeszéltnyelvkirekesztéseahivatalosnyelv státusábólmegfosztottaőket
ezektőlalehetőségektől.ezekanyelveknemválhattakatörvénykezés,aközigazgatás,
atudomány,asajtó,agazdaságiélet,amodernoktatásnyelvévé.esetenkéntazért,
merterrenemisvoltakalkalmasak.ámgyakranmásért.ennekokanemazvolt,hogy
használóiknetudtákvolnaalkalmassátennianyanyelvüketminderre.vagymivelnem
isvoltilyenszándékuk.hanemazért,mertazállam,amelyikbenéltekésamelyiknek
magukisapolgáraivoltak,egyszerűennemengedte.hatalmieszközeivelakadályozta,
sőt tiltotta anyanyelvük ilyen irányú fejlesztését. Azaz a tudatosan hátrányba hozott
nyelvetanemzettéváláselőttiszintenpróbáltatartani.veleegyüttbeszélőiketis.így
kívánta elérni, hogy amodernnemzetbe csakaz államáltal előírt nyelven tudjanak
betagozódni,esetenkéntcsakazállamáltalmegszabottnyelvenválhassanaknemzet-
té.sajátanyanyelvükönanemzetelőtti,sokkalfejletlenebb,tehátelőnytelenebbálla-
potbakényszerüljenek.hapedigolyanokkerültekazállamfennhatóságaalá,akiknyel-
vemárkorábbaneljutottanemzettéválásszintjére,azoknyelvétazállammegkísérel-
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12 eztafolyamatotmagyarázzaernestGellnerismertelmélete,melyaziparitársadalommagas
kultúrairántiegyetemesigényévelmagyarázzaazúj,mindenkirekiterjeszthetőképzésirend-
szermegszületését.(Gellner,1983,34–38.p.)



13 eztörténikazonkisebbségekesetében,akikneknemzetevelükegyüttkorábbanmárelju-
tott a modern nemzetté válás szintjére, és csak később váltak kisebbséggé. A magyar
kisebbségekebbeacsoportbatartoznak.

tevisszafejlesztenianemzetiszintelőttire,vagylegalábbisvisszaszorítaniahivatalos-
sá tettnyelv szintjealattira.13 Amegoldásegyszerűnek tűnik:azállam felszámoljae
nyelvhasználatánakamodernnemzetnyelvifunkcióihozkötődőterületeit,rendszere-
senjelzienyelvalárendeltségétahivatalossalszemben,majdazalárendelthelyzetbe
kényszerítettnyelvsorvadnikezd.

eközbenperszenemveszifigyelembeazonpolgárainyelviigényeit,akikneknemaz
államáltal kijelölt nyelvazanyanyelvük.csakhogyhaazegyénanyanyelve rovására
tanuljaamásodiknyelvet,akkor,halátszólagfolyékonyanbeszéliis,nagyobberőfeszí-
téstigényeltőleamásodiknyelvhasználata.személyiségfejlődéseproblematikusabbá
válik,mintazanyanyelvesegítségével.

Amásodiknyelvperszemegtanulható,sőtelsajátíthatóktovábbinyelvekis,ámaz
anyanyelvreépítve,nempedigannakrovására.Azegyéntudja,melyikazanyanyelve,
ésmelyikazújabb,amellyelnemváltjafelanyanyelvét,hanembővítinyelviismereteit.
Adottesetbenakárkétanyanyelveislehet.decsakabbanazesetben,hamárcsaládi
környezetébenhasználatosmindkétnyelv,azazígymindkettőmindenelemeakezde-
tektőlrészévéválikszemélyiségfejlődésének.(Anderson1991,67–82.p.)

következésképpenhaanemzetikisebbségeknyelvi jogainakmértékétvizsgáljuk,
aligha lehet nemzeti értelemben nyelvi jogoknak nevezni a jogot az adott, hivatalos
nyelvneknemminősítettnyelvhasználatáraamagánéletben,illetvenyilvánosan.erre
ugyanisanemzettéváláselőttiállapotbanisjogukvanazegyéneknek.

Azanyanyelvnyilvánoshasználatának jogaanemzetállamokkorábancsaka leg-
durvábbdiszkriminációttiltja.mindösszeaztnemtartjabüntethetőnek,hogyazegyén
az általa választott nyelven beszélhessen embertársaival személyes kapcsolatuk
során.ezazonbannemjelentianyanyelvükolyanszintűhasználatánakjogát,amilyen-
reanemzetállambanemelikahivatalosnakminősítettnyelveket.

Amagánéletnyelvhasználatijoganyilvánvalóanmindenki,ígyanemzetikisebbsé-
gek jogai közé tartozik. hiszen e jog nélkül szólni sem szabadna az embernek.
csakhogyhaazadottnyelvnemzetifunkcióitnembiztosítjaazállam,amagánéletre
korlátozott nyelvhasználati jogok révén a külföld számára mégis felmutathatja a
kisebbségi nyelv valamiféle jogvédelmét: védelmét az emberek magánéletben. sőt,
hozzátehetia jogotanyelvhasználatáranyilvánoshelyen.Avalóságbanezazonban
nemvédelem,hanemkorlátozás.

Az ilyen korlátozáshoz az államnak az általa dominánssá tett nyelvet valamiféle
semlegeseszköznekkellminősítenie,amelyiklehetővéteszimindenpolgáraszámára
azérintkezést.csakebbenazesetbenérvelhetúgy,hogyakisebbségiekanyanyelvé-
nekhasználatáhozfűződőfentijogaikielégítikaszólásszabadságkövetelményeit.ezen
azalaponazállamakármégtovábbisbővíthetianyelvhasználatengedélyezettkörét.
engedheti, hogy sajtótermékek jelenjenek meg, rádió- és tévéadók sugározzanak a
hivatalostóleltérőnyelveken.Azállamilyenkorállítja,hogyíme,asajtószabadságisbiz-
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tosított.ámebbenazesetben iscsakakkor,haahivatalossátettnyelvetvalamiféle
semlegesemberközikapcsolatieszköznekminősítiazállam,azazfigyelmenkívülhagy-
ja, hogy az anyanyelv az emberi személyiség lényegi eleme. Jólmutatja azok esete,
akiknekazállamáltalprivilegizáltnyelvazanyanyelvük,hiszenmegmagyarázhatatlan-
náválik,miértisváltottákfelvelealatint.vagyhogymiértnemteszikvalamelyikvilág-
nyelvetazállamihivataloknyelvévé.deaztis,hogymiokbólküzdöttekeleiksajátnyel-
vükegyenjogúsításért.

Azembernemzetinyelvijogainakaztkellbiztosítaniuk,hogyazemberanyanyelvét
a nyelv nemzeti funkcióinak megfelelően használhassa – s nem kevesebbet.
konkrétanazt,hogyazállamintézményeineknyelvévé,atudomány,azoktatás,egyes
kulturális intézmények, a szépirodalom, a sajtó, a gazdasági élet nyelvévé tehesse
anyanyelvét.ésperszea jogotnyelveszabadfejlesztésére.Teháthaazállamengedi
anyanyelvénekhasználatátamagánéletben,valamintkorlátozottannyilvánosanis,az
nemjelentianyelvhasználatnemzetijogait.Azilyenállapotállamhatalomáltalifenn-
tartását, a nemzetté válás előtti nyelvhasználati állapotok konzerválását, illetve a
hozzávalóvisszatéréskényszerét jelenti.kivételtcsakazolyannyelvihelyzet jelent,
amelybenazadottnyelvmégnemjutottelamodernnemzetinyelvállapotába,ámaz
állammindenlehetőségetbiztosíthasználóiszámára,hogyanyanyelvüketerreaszint-
reemeljék.

Amintaztmárkifejtettük,amögötteálló legfontosabbérvtehátazemberitermé-
szetből ered. A többi emberi joggal való kapcsolata pedig éppen ebből következik.
Amennyibenazanyanyelvszabadhasználatának jogaazemberiszemélyiség lényegi
eleme,akkorezajogazemberijogokközésorolandó.Azembernekracionálislényként
támadnakújgondolatai,ésezektermészetesennyelvijellegűek,éséppenanyanyelvén
gondolkodvaésbeszélvealegpontosabbésalegkreatívabb.valamintérzelmilényként
isszükségevannyelvre.érzelemvilágánaknemkisrészeisanyelv,elsősorbananya-
nyelverévénjelenikmegazemberöntudatában,amiperszeakreativitásávalisössze-
függ.

nos,ebbenazesetbennyilvánvalóváváliktöbbmásemberijogkapcsolatánakszo-
rossága az egyén anyanyelvével. mivel az anyanyelv az emberi személyiség lényegi
eleme,ezérterőshatástkellgyakorolniaanyelvijogokésatöbbiemberijogkapcsola-
tára.Azemberiszemélyiségbenbetöltöttszerepeokánavéleményésakifejezéssza-
badságávalazanyanyelvénképesalegszínvonalasabbanélniazember.mindenmás
nyelvenpontatlanabbul,nehézkesebbentudjaközölnimásokkal,amiszámárafontos,
deazt is,amimásoknak. írottgondolataitazanyanyelvénfogalmazzameg,ésolvas-
mányaitisezenanyelvenértimegalegjobban,legszebbenésalegpontosabban.

lekellperszeszögeznünk,hogyazanyanyelvnemazegyetleneszközeavélemény
éskifejezésszabadságának,hiszenmásnyelvetiselsajátíthatazember.ámmégisez
azanyelv,amelyikenleggyakrabbanésalegpontosabbangondoljaátésfogalmazza
megálláspontjátazember.mégakkoris,hamásokkalmásiknyelvenközliazt.

minthogyazemberiszemélyiségegyikalapvetőelemeanyelv,ezértaszemélyiség
fejlesztésénekiselengedhetetlenfeltétele.ígyanyelvijogegyenlőségtovábbifeltétele
azanyanyelvioktatáshozvalójog.Azolyanállapot,amelyikbenazállamegyespolgá-
rainakanyanyelvétaz iskolákoktatásinyelvévéteszi,másokétpedignem,vagycsak
korlátozottanengediazoktatásnyelvévéválni,nemnevezhetőegyenlőnek.Azállam
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ugyanis polgárai egyik csoportjának intézményesen lehetővé teszi a számukra leg-
könnyebb tanulási módot, miközben másokat ugyanezzel a döntésével akadályoz
abban,hogyőkisalehetőleghatékonyabbantanulhassanak.Azoktatásifolyamatkét-
ségkívülnagyhatássalvanamodernemberszemélyiségfejlődésére.Azállamazokta-
tásnyelvénekmegszabásávalelőnybejuttathategyeseketésakadályozhatmásokat.

ennélakérdésnélérkeztünkelanyelvijogokhatárához.Azállamáltalellenőrzött
iskolákbannemcsakazoktatásnyelvével,hanemmódszerénekésatananyagnakaz
előírásávaliselőnybehozhatjaazegyikéshátránybaamásiknemzetikultúráhoztar-
tozókat.Azanyanyelvszabadhasználatának jogaugyanisönmagábannembiztosítja
azokhoza tartalmakhoz fűződő szabadságot, amelyeketazemberanyanyelve révén
kifejezni kíván. kisebbségi közegben jól ismert példája ennek a problémának az az
eset,amikoranemzetállamengediugyan,hogyazadottkisebbségnyelvénoktatóisko-
lákbanazoktatásnyelvénmegjelentetetttankönyvekbőltanuljanakadiákok,ámazok-
nakatöbbségnyelvénkiadotttankönyvekfordításainakkelllenniük.Azoktatásmód-
szerei,valamintatananyagnemkultúrasemlegesekésnemislehetnekazok.modern
világunkbanvalamelyikkultúráhozkötődnek.Aziskolábabekerülőtanulósemkultúra-
semlegestársadalmikörnyezetbőlérkezik–olyanugyanisnemlétezik–,hanemvala-
melyik konkrét kultúrából. Jól ismert az a helyzet, amelyikben a kisebbségi köteles
tanulniatöbbségkultúráját,mígatöbbségnyelvéntanítóiskoláktananyagábólkima-
radakisebbségkultúrája.

ám a probléma nem ér véget az oktatási intézményeknél. Amennyiben az állam
egyiknemzeticsoporthoztartozókanyanyelvéttesziazáltalaellenőrzötttudományos
intézményeinyelvévé,másokétpedigkizárja, illetvekorlátozza,úgyazegyik csoport
kárárabefolyásoljaatudományoskutatásokeredményességétszámostudományágon
belül.ugyanezérvényesakultúralegtöbb,azállamtólvagytőleisfüggőintézményére.
Azalkotáshozolyannyiraszükségesképzelőerő,ihletéslogikaikészségeknyelviténye-
zőicsakazegyikcsoporttagjaiszámáraazonosakanyanyelvükkel.denemcsakanyel-
vetválasztjamegazállam,hanemakutatások,műalkotások,kulturálisrendezvények
éseseményeknemzetitartalmáraisbefolyássallehet.Anyelvenkívülegyestémákat
iselőnybe,másokatpedighátránybajuttathat,méghozzápolgáraivalamelyiknemzeti
csoportjánakelőnyéreésamásikkárára.Azazebbenazesetbensemcsupánazanya-
nyelvet,hanemazáltalahordozottnemzetitartalmatjuttatjaelőnybevagyhátrányba
azállam.

Aközigazgatásnyelvehasonlóproblémátvetfel.haapolgárügyeitnemintézheti
anyanyelvén,akkormindenelképzelhetőközigazgatásikérdésbenmásnyelvenkény-
szerülérvényesíteniigényeit.eközbennemcsakazállamhivatalnokaivalszembenkell
képesnek lennie arra, hogy amás nyelvű szakterminológiát használva pontosan és
hatékonyaneljárjonasajátvagymásügyében,hanemolyanmagánszemélyekkelés
jogiszemélyekkelszembenis,akiknek,illetveakikképviselőinekahivatalosazanya-
nyelve.Azazebbenazesetbensempusztánanyelvhasználata,hanemanyelvsegít-
ségévelkifejezettközlendőtartalmatekintetébenhozzahátránybaazállamegyespol-
gárait.Azzalugyanis,hogyanyanyelvüketteljesenvagyrészlegesenkiszorítjaahivata-
loshasználatból,konkrétügyeikintézésétteszinehezebbé.

Ahátrányosmegkülönböztetésakkorismegmutatkozik,amikorazadottállampol-
gár állami hivatalban szeretne álláshoz jutni. Úgy versenyez a többi jelentkezőkkel,
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14 kontramikósToveskutnabb-kangasrahivatkozvanyelvigenocídiumnakneveziaztatörek-
vést,hogyegynyelvetelpusztítsanak.különbözikafizikaigenocídiumtól,mivel„anyelvek
eltűnése,vagyelpusztulásaugyanisnemfeltétlenüljáregyüttbeszélőikelpusztításával,kiir-
tásával”.(kontra2010,30.p.)

15 Finnország,svájc,kanada,spanyolország,Indiastb.Asorhosszú,ésakonkrétmegoldások
issokfélék.

hogyazőanyanyelvükönkommunikálvakellnáluknáljobbnaklennie.Azanyanyelvén
bírttudásgyakransemmiféleelőnytsemjelentazállásbetöltésénélazolyantelepülé-
sekenésrégiókbansem,ahololyanpolgárokélnek,akiknekugyanazazanyanyelvük,
mintazövé.

hasonlókérdésvethetőfelahivatalossátettnyelvegyébmegjelenésiformáivalkap-
csolatban is. Ilyenpéldául abíróságokelőtti nyelvhasználat kérdése.ezért állítható,
hogymindahivataloknyelvhasználata,mindpedigabíróságokelőttinyelvhasználat
felvetiaszólásszabadságkérdését.(varennes1996,42–43.p.)Abbanazértelemben
mindenképpen, hogy az állam polgára használhatja-e anyanyelvét, pontosabban az
anyanyelvén megfogalmazott álláspontját az állami hivatalokkal szemben, avagy az
államáltalmegszabottnyelvenköteles-e.

lekelltehátszögeznünk,hogyazállamáltalpreferáltnyelvhatássalvanatársa-
dalmi élet számos területére, előnyösebb helyzetbe hozva az államáltal támogatott
nyelvetéshátrányosbaatöbbit.Akkorahatással,hogyahátrányhalmozásávalazadott
nyelvetakárelislehetpusztítani.14

Amodernállamnaknyilvánvalóanszükségevanhivatalosnyelvre.Atöbbhivatalos
nyelvvelszembenfelvethetőelsőellenérvúgyhangzik,hogyegyállamnaknemlehet
korlátlanszámúhivatalosnyelve.Apolgárokanyanyelveinekszámamagaslehet,főleg
haabevándorlókkalisszámolunk.Aleggyakoribbellenérvszerintegyállamnakcsak
egyhivatalosnyelvelehet.ezakiválasztottnyelvfejezikiazállamszellemiegységét.
Többhivatalosnyelvveszélyeztetiazállamegységét,hiszenmegosztjaabenneélőket.
(kymlicka1995,184–185.p.)Azegyikérdekesálláspontszerintegyállamnaklegfel-
jebbkéthivatalosnyelvelehet.(Walker1997,228.p.)

Az álláspontot alátámasztani hivatott érvek technikai jellegűek. ugyanakkor az
összesérvhallgatazokrólakonkrétesetekről,aholtöbbmintegy,sőtnéholkettőnélis
többhivatalosnyelvlétezik,ésazállamműködik.15

Akülönbségeketlátszólagazállamképességemagyarázzaazadottjogbiztosításá-
ra.ámezavalóságbanjavarésztakérdésemberijogijellegemiattatársadalomképes-
ségéreépül.lássuk,miként!Abevándorlókesetébenazállamáltalábanképtelenejog
biztosítására.ámazőesetükbenérvkéntfelvethető,hogysajátmagukcseréltékfelaz
egyik államot amásikra.más az őshonos kisebbségek esete. Amint jeleztük, náluk
nemelégnyelvijogaikteljesítésénélazállamebbélikötelességétmértékülszabni.ha
ugyanisazállammorálislényegétapolgáraiakaratábóleredeztetjük,akkormegkapjuk
ekötelességmértékét.Amipedigpolgárainakabbéliképességébenáll,hogyazállam
alkotmányosintézményrendszeréthasználvaéljenekazállamáltalbiztosíthatólehető-
ségeikkel.Tehátanyelvi jogokhatáraiazérintettpolgárokésazáltalukalkotottcso-
portokképességeiésadottságaimenténvonhatókmeg.
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14 Öllös lászló

Azállamnaknyelvszabadságukintézményesfeltételeitkellbiztosítania.Azazlehe-
tővékelltennipolgárainakanyanyelvükhasználatátintézményeiben.Apolgárokélhet-
nekveleazonaszínvonalon,amelyenközösségükbiztosítaniképesazanyanyelvhasz-
nálatát az intézmények révén. Tehátnemcsakaza lehetőség létezik, hogyazállam
egészterületénbírjonhivatalosstátussaltöbb,példáulkétnyelv,hanemhavalamelyi-
ketnembeszélikmindenütt,akkorkisebbegységekben,példáulegyesterületiegysé-
gekbenvagyvalamiképpenmegszabottföldrajziegységben,sőtakáregyestelepülése-
kenlehetilyenstátusa.16

Az elképzeléssel szemben felvethető, hogy a többek által beszélt nyelv nagyobb
súllyalleszjelenazadottállamhivatalosnyelvhasználatában,mintakisebbnyelvek.
Tehátezazelvnemeredményeznyelviegyenlőséget,következésképpenjogegyenlősé-
getsem.Annyinyilvánvaló,hogyleszkülönbséganagyobbésakisebbnyelvekhasz-
nálataközött.csakhogyebbenazesetbennemazállamönkényeshatalmidöntése
okán.nemazállamhatalom,hanempolgáraidöntikel,hogyhányankívánjákhasznál-
ni az adott nyelvet, ésmiként szeretnék fejleszteni. saját döntésük következménye,
hogymilyenszintenképesekazállamiintézményeknyelvévétennianyanyelvüket.más
emberi jogoknál ismegjelennekhasonló különbségek.Például a szólás szabadsága
semjelentiautomatikusanmindennézetazonostársadalmisúlyát.Ajogazonbanmeg-
adjaaztalehetőséget,hogyazegyénekéljenekveleazonaszinten,amelyenképesek.

Anyelvhivataloshasználatánálazállamnakazérintettekigényementénlehetősé-
getkellbiztosítaniaazintézményiváltozásokra,valamintazáltalakialakítottpozíciók
elfoglalására.nemkülönbenaszükséges ismeretekelsajátítására,szakértelemmeg-
szerzésére.Azadottnyelvhivatalosintézményesülésénekmértékeebbenazesetben
függattól,snemmástól,hogymennyireképesekélniveleazadottnyelvethasználók.
nyilvánvalóanmásszinten intézményesülazanyelv, amelyetnéhányezren,ésmás
szintenaz,amelyettöbbszázezeremberbeszél.másként,amelynekhasználóiközös
településeken,régiókbanélnek,mintaszórványbanélőké.ezekakülönbségekazon-
bannemazállamhatalomkorlátozóintézkedéseibőlfakadnak.

említéstkelltennünkazokrólakivételeshelyzetekről,amelyekbenindokoltegyesek
támogatása azon a szinten túl is,melynek elérésére sajátmaguk képesek. Tehát a
pozitívdiszkriminációirántiigénymögéisfelsorakoztathatóakargumentumok.ebben
azesetbenazonbanújabbfeltételeknekkellteljesülniük.

Anyelvijogoktekintetébentehátarendezőelvazállamalkotása.Azállamotpedig
nemcsakegyesekalkotják,hanempolgárai.következésképpenakisebbségheztarto-
zókistagjaia„népnek”,nemcsakatöbbség.

esetünkben például valamelyik közép-európai állam meghirdethetne ugyan egy
állástegyazadottrégióbanegyáltalánnemismertnyelvetbeszélőhivatalnokokszá-
mára, csakhogy nem jelentkeznének felkészült személyek. egy demokratikus állam
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16 ezzelakérdésével foglalkozikaregionális vagykisebbséginyelvekeurópaikartájakap-
csánkovácsPéterA nemzetközi jog és kisebbségvédelem címűművében.(kovács1996,
63–67.p.)



17 PéldáulFinnországnaklehetkéthivatalosnyelve,méghozzáazországegészterületén,noha
azegyiketcsakazországegyesrégióibanbeszélikanyanyelvként.

a szabadság és a nyelvszabadság 15

pedigsenkitsemkényszeríthetaz ilyenállásbetöltésére.hasonló lehetahelyzetaz
állam nemzetileg homogén területein is, hacsak többen hosszú kulturális folyamat
eredményeképpennemváltakalkalmassáazilyenfeladatokbetöltésére.17 ámmása
helyzetott,aholazadottnemzetikisebbségtagjainagyobbszámbanélnek.

hasonlóaproblémaazállamilagszabályozhatófeliratoknyelvénekkérdésében.ha
a feliratok nyelve nemaz adott helyen élők anyanyelve, akkor ők nyilvánvalóan hát-
ránybakerülnek.vannakperszeahátrányoshelyzetbekényszerítésnekfinomabbmeg-
oldásai is.Példáulnemmindegyik felirat jelenikmegcsakahivatalosnakminősített
nyelven,néhánymegjelenhetkétnyelvűen.vagyahivatalosnaknemminősítettnyelven
megjelenőfeliratokatkisebbtábláraírják,esetlegkisebbbetűkethasználnak.Azállam
ígyjelzi,hogyittahivataloshozképestmásodrendű,alacsonyabbértékűnyelvrőlvan
szó.

ám a fentiek alapján az ember egyéni nemzeti jogaiból következik a kisebbségi
nyelv elismeréséhez való jog, ebből pedig a településnevek, az utcanevek, valamint
egyébjelzésekfelállításáhozvalójog,illetveegyébjelzésekkisebbséginyelventörténő
feltüntetéséhezvalójog.Azegyénugyaniselvárhatjanyelvijogaiérvényesítését.

emellettaztis,hogyazegésztársadalomelőttszabadonkiisnyilváníthassaelvá-
rásait. Az információszabadság szintén eredeztethető az egyén jogából, de vannak
közösségidimenzióiis.Példáulbelőlekövetkezikaközszolgálatimédiákbanvalórésze-
sedés,illetvesajátmédiakialakításánakajoga.ehhezpedigazállamintézményeireis
szükségevan.

Azoktatásnyelvétilletőenanyelvekegyenlőségénekelvébőlkiindulvarendezhető
az anyanyelvi oktatás egyik kérdése. Az anyanyelvi oktatás iránti igénymegjelenése
eseténazállamnaklehetőségetkellbiztosítaniapolgáraiszámára,hogyanyanyelvükön
tanulhassanakmindenszinten,amelyenazáltalánosanelfogadottszínvonalbiztosít-
ható.Akövetkezőszempontazonbantársadalmi:nevezetesenazanyanyelvioktatás-
hoz való jogot a lehető legszélesebb mértékben érvényesíthetővé tenni, annyira,
amennyireképesekerreazok,akikélnikívánnakejogukkal.Tehátazadottcsoportnak
kellazállamsegítségévelképesneklennieoktatási intézményeineklétrehozásáraés
fenntartására.Azállamnemakadályozhatjasemmegalakulásukat,sempedigműkö-
désüketazoktatásnyelvére,illetveegyébnemzetivonatkozásairavalóhivatkozással.
köteles támogatniazokat,méghozzánemkevésbé,mintanemzeti többség iskoláit,
hanemsajátosságaikkalegyütt.

Azintézményszakmaikritériumaitazállamszabjameg,sezekáltalánosmutatói-
naknyilvánvalóanmegkellegyezniükatöbbihasonlóintézményéivel.ámdeazanya-
nyelvioktatáshozvalójognemazonosazanyanyelvenfolyóoktatással.Ajog,hogya
tanulóilyenoktatásiintézménybejárjon,aztismagábanfoglalja,hogyazoktatássajá-
tosnemzetivonásokkalisbírjon.méghozzámindtartalmilag,mindpedagógiailag.

Azazazanyanyelvenfolyóoktatásjogánakkikellegészülnieazadottkultúraegyes
elemeinekoktatásával.eza jogpedigmárnemvezethető lepusztánapolgárnyelvi
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16 Öllös lászló

jogaiból.ebbenazesetbenapolgárnemzetijogairakellhivatkoznunk,ésérvényesít-
hetőségéreazoktatásterületén.Azállamnemakadályozhatja,hogyecélbólatöbbsé-
gétőleltérőnemzetikultúraértékeselemeijelenjenekmegazoktatásban,sőteztegye-
nesensegíteniköteles.hanemteszi,akkoraproblémalényegenempusztánatöbb-
séginemzetheztartozókelőnybenrészesítése,hanemsokkalinkábbatöbbiekhátrá-
nyoshelyzetbejuttatása.

nemcsakarrólvanszó,hogyazállama lakosaiáltalhasználtnyelvekközülvala-
melyiketinkábbhasználja,mintmásokat,hanemarrólis,hogyegyesnyelveketkizára
hivatalosnyelvi státusból, rosszabbesetbenegyáltalánnem teszi lehetővéhivatalos
használatukat, jobbesetbenpedigcsakkorlátozottan,tehátazállamnyelvhasználati
kereteihezképestszűkebbkeretekközt.ésmindeztannakellenéretesziazállam,hogy
számospolgáraigényelné,hogyanyanyelvehivatalosnyelvvéváljon.ezazigényazon-
bannemjelenhetmegeffektívmódon,azaznemölthetolyandöntéshozatalikereteket,
amelyekalkalmasak volnánakaz igény érvényesítéséhez.denemkaphat olyan jogi
státustsem,amelyazállamiintézményeknekkötelességévétennéazilyenigénykielé-
gítését,függetlenülazigényhordozóinakhatalmihelyzetétől–azaznemismerhetőel
emberijogként.18

Azoktatáshozkapcsolódó jogokatkét csoportbasorolhatjuk.Azegyikazoktatás
nyelvérevonatkozik,amásikpedigatananyagtartalmáraésazoktatásmódszereire.
Azoktatásnyelvénekkérdéseanyelvijogokközésorolható,ugyanakkorlehetnekolyan
vonatkozásai,amelyekatananyaghoziskapcsolják.Atananyaggalkapcsolatosjogokat
azzalakérdésselvilágíthatjukmeg,hogy jogavan-easzülőnekelvárniaaz iskolától,
hogyagyermeknemzetévelkapcsolatos ismeretanyagot isoktassa,valaminthogya
nemzetisajátosságokatisfigyelembevevőpedagógiaiésdidaktikaimódszereketalkal-
mazzonazegyestantárgyakoktatásánál.Továbbáazakérdésisfelvethető,hogyjoga
van-eapedagógusnakilyentárgyakoktatására,illetveazegyestárgyakilymódonvaló
oktatására.haugyanisnincsenjoga,akkoranemzetállamoktatásügyidöntéseinem
jelentenekvalamifélesemlegességet,hanematanulókegyrészénélanemzetiségük-
tőleltérőnemzetielvekpreferálásátatananyagnakkijelölésébenésazoktatásmód-
szereinekmegválasztásánál. ezeket a tanulókat tehát az államhátrányos helyzetbe
hozzaazokkalszemben,akiknemzetisajátosságainakmegfelelatananyagésazokta-
tásmódszere.Azazegyestanulókatolyanhelyzetbehozazállam,amelybensajátlehe-
tőségeikhez és képességeikhez mérve gyengébb teljesítményre képesek, valamint
nemteszilehetővé,hogyapedagógusoklegjobbtudásuknakmegfelelőenalakíthassák
ésmodernizálhassákatananyagotésazoktatásmódszereit.ezazállapotpedigcsak
akkorindokolható,haerkölcsialapjanematanulóazonjoga,hogylehetőségeihezés
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18 Andrássy György a nyelvszabadság emberi jogként történő elismerésemellett érvelve az
alábbimegoldástszorgalmazza:„Anyelvszabadságegyenlőtlenségénekésszerűmérséklé-
semindenekelőttazzalvalósíthatómeg,haazállamok,amennyireésszerűenlehetséges,a
lehetőlegtöbbnyelvszámáramegadjákahivatalosnyelvjogállását.”hozzáteszi,hogyeztne
csakországos,illetveszövetségiéstagállamiszintentegyék,„hanemregionáliséshelyiszin-
tenisalkalmazzák”.(Andrássy2010,120.p.)
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képességeihezmértenalegjobboktatásbanrészesüljön,valamintapedagógusazon
joga,hogyalegszínvonalasabbmunkátvégezze,hanemazállamjoga,hogyatanulót
saját akaratának megfelelő oktatásban részesítse akár a tanuló képességeinek és
lehetőségeinekrovásárais.19 ezazállapotazonbanmorálisanalighaindokolható.

A liberális nemzetállam is védekezhet úgy, hogy nem akadályozzamagániskolák
alapítását vagy kutatási programok kivitelezését, azaz nem sérti az adott nemzeti
kisebbségjogátakisebbségioktatáshoz,snemkorlátozzaesetükbenakutatássza-
badságát.áméppenebbenazérvelésbenrejlikakülönbségtevéslényege.Azállamaz
egyikcsoportszámáralegfeljebbszabadságjogkéntkezeliazoktatásésakutatássza-
badságát,azazolyanjogként,amelynekérvényesítésétnemakadályozzaazállam.Az
egyén kutathat, ha akar, s aki igényel valamilyen kutatást, az finanszírozhatja azt.
Alapíthatmagániskolákat,havan,akifinanszírozza.ugyanakkorazállamalkotónem-
zet szempontjából a tudományos életet államilag támogatandó területnek tekinti,
amelynekeredményeireigényttámaszthatanemzetmindentagja,samelynekkivite-
lezését bizonyos feltételek teljesítése esetén igényelhetik a kutatók. Azaz a többség
esetébenazállamejogokatvagykollektívjogként,vagyindividuálisigényjogkéntkeze-
li.Akisebbségesetébenpusztánnemakadályozzaérvényesítésüket,atöbbségeseté-
benviszontállamilagtámogatja.ezértakisebbségbenélőpolgáraielőttkétlehetőség
áll. Az első, hogy még egyszer adózva saját maguk finanszírozzák intézményeiket,
miközbenrendesadójukbólatöbbségétfinanszírozzaazállam,azazkettősterhetvál-
lalnak. Amásikpedig, hogy feladják igényüket a kisebbségi intézmények iránt, ésa
többségintézményeinekelvárásaihozigazodnak.Amásodiklehetőségazasszimiláció.
egyenrangúmegoldásranemadmódotaliberálisnemzetállamjogiérvelése.ezazérv
avalóságbannemjelentiapolgárokjogegyenlőségét.Azazonban,hogyazadottország
polgáraiként a polgárok egyenlőségének nevében igényelhetik, hogy intézményeik
helyetkapjanakazállam intézmény-és támogatási rendszerében,egyenrangúságuk
alapja,hiszenfeltételeesélyegyenlőségüknek.

Összefoglalva:azanyanyelvszabadhasználatánakjogaönmagábannembiztosítja
azazokhozatartalmakhozfűződőszabadságot,amelyeketazemberanyanyelverévén
kifejezni kíván. kisebbségi közegben jól ismert példája ennek a problémának az az
eset,amikoranemzetállamengediugyan,hogyazadottkisebbségnyelvénoktatóisko-
lákbanazoktatásnyelvénmegjelentetetttankönyvekbőltanuljanakadiákok,ámazok-
nakatöbbségnyelvénkiadotttankönyvekfordításainakkelllenniük.

Azanyanyelvhasználatánakszabadságaezértakkorteljes,haarraisjogotkapaz
ember,hogyezenanyelvenkifejezhessemindazt,amitkíván,méghozzáatöbbségé-
hez hasonló szabadsággal és esélyekkel. ésminderremind az állam,mind pedig a
közéletkereteiközt törvényes lehetőségetkap.miveleltérőkultúrákrólvanszó,nyil-
vánvalóannem leszazonosazemberi szándékokköre. ámnemzeti egyenlőségüket
morálisegyenlőségnek tekintvemegtemethetőesélyeikegyenlőségénekköre,éppen
sajátosságaikkifejezésrejuttatásacéljából.
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19 Anevelésnemzeticéljáulaztjelölhetimeg,hogyművelt,képzettkatonákatkapjon,akikjól
dolgoznak,ésjólharcolnak.(lásdFichte1995,137–138.p.)
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Azembernyelvijogainaképpenezértazembernemzetijogaibankellgyökerezniük.
Aszélesebbértelembenvettkulturálisalapzatnélkülugyanisanyelvmegválasztásá-
nakszabadságátmegadvaiselőírhatazállammásnemzetitartalmakat,mintamitaz
adott személy és a személyek által alkotott csoportok kívánnának.nyelvi tartalmak
tekintetébeniskerülhetdominánshelyzetbevalamelyiknemzeticsoportésalárendelt-
beamásik.deperszeanemzetiidentitásnemnyelvielmeinektekintetébenis.

A nyelv eszköz. ám nem önmagában, hanem tartalmával együtt él. (lásd
Farkas–kelemen2002,11–14.p.)emiattazemberszabadságánakkikell terjednie
mindarra,amitanyelvsegítségévelkifejez.Azállamkötelessége,hogymegteremtse
annakfeltételeit,hogypolgáraiélhessenekeszabadságukkal.méghozzászabadságuk
mindnegatív,mindpozitívelemeivel.

Isaiahberlinmindkétszabadságfelfogásbanmegláttaabelsőellentmondást.ezek
okánazegyikszabadságfelfogásamásiknélkülönmagaellenfordulhat.Anemzetisza-
badságravonatkoztatvaaberlini tételtegyeseknemzetiszabadságamásoknemzeti
rabságát,elnyomásáteredményezheti.berlinszerintakkornyílikesélyakétszabad-
ságfelfogásbelsőellentmondásainakmegelőzésére,haapozitívésnegatívszabadsá-
gotkombináljákegymássalazérintettek.(lásdberlin1990,440–443.p.)esetünkben
anyelvszabadság,illetveszélesebbértelembenanemzetiszabadságpozitívésnega-
tívelemeinekkombinálásáravolnaszükség.

Továbbá,anyelvszabadságtermészetesenegészítikiazemberijogokkörét.Aligha
érvényesíthetőknélkülük.ámlekellszögeznünk,atöbbiemberijogisanyelvijogokra
épül.részbenazért,mertanyelvnemlétezhetnyelvitartalomnélkül.Anyelvikifejezés
tartalmának szabadsága nélkül a nyelv sem lehet szabad. méghozzá a szabadság
negatívéspozitívértelemébenegyaránt.ámelsősorbanazért,mertanyelvelőfeltéte-
leazemberijogokmegszületésének,létezésénekéstovábbifejlődésének.

Azembernemzetiszabadságánakésegyenlőségénekkérdéseegyazonállamban
felveti a többkultúrájúpolgároknemzeti egyenlőségénekkérdését. Többfélenemzeti
identitásúemberazonbancsakúgykerülhetiel,hogyazegyikcsoportnemzetilegalá-
vesseamásikat,haképesekegypolitikaiközösségetalkotni.ennekpedigazelsőszá-
múelőfeltételeannakazelvnekaközöselfogadása,hogymindegyikfélnemzetisajá-
tosságai értékesek. következésképpen az államnak mindegyikükre szüksége van,
hiszenközösenalkotják.Azállamnemcsakegyik,hanemmindegyikfélállama,ezért
segítinemzetifejlődésüket,valamennyiüknemzetifejlődését.Tehátpolitikaiközösség-
kéntegymásratámaszkodva,egymástmegsegítve,támogatva,nemcsaksajátnemze-
tük,hanemamásikfejlődésétisóhajtvaésösztönözvealkotjákközösállamukat.

Azilyenváltozáselőnyeitnegatívakraéspozitívokraoszthatjuk.ámezadistinkció
nempusztánakorábbiberlinibenemavatkozáséssegítéspárosánakalkalmazásán
alapul.hanemazon,hogyazelőnyöknemmerülnekkiazegymástólvalófélelemmeg-
szűnésében,többekannál.Perszefontosakanegatívelőnyökis.Amennyibenanem-
zetikölcsönösségakétközösség20 kultúrájának legfontosabbértékeiközésorolódik,
akkor a továbbiakbannem fenyegetik egymást. Az alapja szűnikmeg a félelemnek,
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20 Természetesenkettőnéltöbbközösségisfelépíthetilyenviszonyt.



amelyikabbólfeltételezésbőltáplálkozik,hogyamásikfélsajátnemzetemrészleges
vagyteljesalávetéséretör.ámalényeg,hogyazegymáselismerésénalapulónemzeti
kölcsönösségafejlődésújforrásalehet.

Amostanihelyzetazonbanabizonytalansághelyzete.Anélkülugyanis,hogyanem-
zetijogokésbennükanyelvijogokabevettemberijogokközékerülnének,atöbbség-
heztartozóknaksincsenekelidegeníthetetlennemzetijogaik,csaknemzetihatalmuk,
ígypedignemembermivoltuk,hanemezahatalomteremtjogot.Azilyenjogtermé-
szetéttekintveagresszív,hiszenbizonytalanságésfélelemövezi.Azállamnakezért–
akárdurvább,akármérsékeltebbváltozatban–anemzetiharcállamávákellválnia.Az
ilyenállamazonbanatöbbségheztartozóknemzetijogaitissajáthatalmieszközeiként
kezeli.
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lászló ÖllÖs

Freedom And lAnGuAGe Freedom

languagefreedomisanaturalcomplementoftherangeofhumanrights.human
rightscanhardlybeenforcedwithoutlanguagerights.butwemustmakeitclear
thatotherhumanrightsarebuiltuponlanguagerights–partlybecausealanguage
cannotexistwithout linguisticcontent.Withoutthefreedomofthecontentofa
linguistic expression a language cannot be free either. The freedom of native
languageuseiscompleteifpeoplearegiventherighttoexpressthemselvesinit
whenevertheywish,freelyandwithopportunitiessimilartothoseofthemajority.
They should also be given the legitimate possibilities to do so bothwithin the
frameworkofthestateandpubliclife.Aswespeakabouttwodifferentcultures,
theextentoftheintentionswillobviouslynotbethesame.butifweconsidertheir
nationalequalityforamoralequality,itispossibletoestablishtheequalityoftheir
chances,namelybygivingexpressiontotheircharacteristics.Thelanguagerights
ofthepeoplemuststemfromtheirnationalrights.Forwithoutaculturalbasis,
understoodinawidersense,thestatecanprescribedifferentnationalcontents
that is not in line with the wishes of the given individual or group formed by
individuals, even if the freedom of the choice of the language is given. As for
linguisticcontent,oneofthenationalgroupscouldgetintoadominantposition
andtheotherbecomesubordinated.Andofcourse,thiscanbeextendedbyother
non-linguisticelementsofnationalidentity.
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Aszlovákiaimagyarlakosságnépmozgalmifolyamatainakavizsgálatánáláltalábana
születésekéshalálozásokszámánakalakulásárahelyeződikalegnagyobbhangsúly.A
házasságkötésiésválásimozgalomváltozásainakavizsgálataminthakisebbfigyelmet
kapnaazelőzőkettőhözviszonyítva.Pedigaházasságkötésiésaszületésimozgalom
között hosszabb távonmegfigyelt szoros kapcsolat az utóbbi évtizedekben némileg
gyengültaházasságonkívüliszületésekarányánaknövekedésével,deaházasságkö-
tésekszámánakalakulásatovábbraismeghatározómértékbenbefolyásoljaaszületé-
simozgalomváltozásait.

A nemzetiségek születési mozgalmának alakulását hangsúlyosan befolyásolja a
házasságkötéseikhomo-vagyheterogenitása.Ahomogénésheterogénházasságköté-
sekarányajelentősmértékbenbefolyásoljaetnikaitermékenységükalakulását,mivel
avegyesházasságokonbelülahomogéntőligennagymértékbeneltérőetnikaiszocia-
lizációsfolyamatokzajlanak.

Tanulmányunkbanavegyesházasságkötésimozgalomváltozásaitvizsgáljukelső-
sorbanaszlovákiaimagyarságszempontjából.Avegyesházasságokszámánakalaku-
lását, illetveazetnikaiszocializációragyakorolthatásátelsősorbanarendszerváltást
követőidőszakbanvizsgáljuk.

1. A vegyes házasságkötések alakulása szlovákiában nemzetiségek
szerint

A szlovákiábanmegkötött vegyes házasságok részaránya a harmincas évek elejétől
fokozatosanemelkedett(az1931–1933-asévekátlaga6,2százalék),azötvenesévek
elejétől1989-igtöbbmintmásfélszeresére(8,0-ról12,1százalékra)nőtt.1 Akilencve-
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GyurGyík lászló

Avegyesházasságok(házasságkötések)
alakulásaszlovákiában,különöstekintettel

amagyarlakosságra

lászló GyurGyík 323.11(437.6)
mixedmarriages(weddings)inslovakia,withspecialregardstohungarianpopulation 314.156.2(437.6)

314.5(437.6)

keywords: Populationmovement,mixedmarriages, census, odds ratio, socialization, ethnic reproduction,
demographicreproduction,endogamy.

1 AházasságkötésekrevonatkozóadatokatasshssÚáltalközzétettegyesévekrevonatko-
zónépmozgalmiadatok–Pohybobyvatelstva(Po)–tartalmazzák.



nesévekbenszámottevőennemváltozott,azezredfordulótkövetőenújranövekedett:
2006-ban17,8százalékottettki,2011-ben19,2százalékvolt.1949-ben2222,1990-
ben4600vegyesházasságotkötöttek.Akilencvenesévekelejétőlazévtizedközepéig
a vegyes házasságkötések száma csökkent: 1991-ben 3850, 1995-ben már csak
2546volt.1996-tólújfentemelkedik,1997-bentöbbmint3000,2003-bana4000-et
ismeghaladja.2006-ban4622,2011-ben4932vegyesházasságkötésrekerültsor.

A vegyes házasságra lépőmagyar nemzetiségűek száma és részaránya1931-től
1990-ignövekedett.Aharmincasévekelejénaházasságralépőmagyarok9,4,azötve-
nesévekelsőháromévében16,3,ahatvanasésnyolcvanasévekazonosidőszakában
20,1és25,9százalékakötöttvegyesházasságot.Amagyarpárúvegyesházasságkö-
tésekarányaakilencvenesévekmásodikfelébenkissécsökkent,eztkövetően,főleg
azezredfordulóutániévtizedmásodikfelébenjelentősebbenemelkedett(1991–1995-
ban27,3,1996–2000-ben26,4,2001–2005-ben26,7,2006–201028,9százalék.)
Aharmincasévekelejénazakkoricsehszlovákiaterületénéventeátlagban538olyan
vegyesházasságotkötöttek,aholazegyikfélmagyarnemzetiségűvolt.(szlovákiaterü-
letére lebontott adatok nem állnak rendelkezésünkre). Az ötvenes évek elején 566
magyar párú vegyes házasságot kötöttek (évente),majd a későbbi évtizedekugyan-
azonidőszakábanavegyesházasságkötésekszámatovábbemelkedett(1961–1963:
755,1971–1973:1085,1981–1983:1094).Amagyarpárúvegyesházasságkötések
száma1983-banvoltalegmagasabb(1153),azévtizedvégéigamagyarféláltalkötött
vegyesházasságkötésekszámakismértékbencsökkent.1990-benmég1043vegyes
házasságkötésrekerültsor.Akövetkezőévtizedekbenszintepárhuzamosanaházas-
ságkötések számának csökkenésével a vegyes házasságkötések száma is apadt.
1991-benmár916,2001-ben488magyarpárú(vegyes)házasságkötésrekerültsor.
Azezredfordulótkövetőévtizedbenamagyarpárúvegyesházasságkötésekszámaalig
változott,éventemintegy500magyarnemzetiségűkötött vegyesházasságot.2011-
benaszámuk520volt.

Aszlováknemzetiségűekáltalkötöttvegyesházasságokszámaa20.századmáso-
dikfelébenmérsékeltenemelkedett.1951és1989között1305-ről2131-re,részará-
nyában3,8-ról6,8százalékra.Akilencvenesévekelsőfelébenazországostrendekkel
párhuzamosanaszlovákféllelkötöttvegyespárúházasságokarányacsökkent(1991-
ben6,6,1995-ban5,0százalék).Azévtizedmásodikfelétőlaheterogénházasságok
arányaemelkedett(2001-ben5,9,2011-ben10,7százalék).

1991-benamegkötöttvegyesházasságokbanaházasságralépőfelekközelfele,
47,8százalékszlovák,23,8százalékmagyar,17,0százalékcseh,3,3százalékukrán,
2,1százalékroma,1-1százalékorosz,illetvelengyel,0,9százaléknémetvolt.1991-
benavegyesházasságkötésekamegkötöttházasságok11,8,2001-ben10,9,2011-
ben19,2százalékáttettékki.országosszintenaházasságiheterogámianövekedésé-
bennemamagyar–szlovákházasságkötésekameghatározók,inkábbacseh,német
és egyéb nemzetiségűek – azaz többségükben nagy valószínűséggel nem szlovák
állampolgárok – zömmel szlovák féllel kötött házasságainak a száma emelkedett.
mindez megmutatkozik a házasodó felek nemzetiségi összetételében is. 2002-ig a
vegyes házasságot kötők közül a szlovákok aránya alig változott (47,4 százalék). A
magyarházasfelekésacsehekarányaisjelentősencsökkent(14,6,illetve10,7szá-
zalék).Azukránokarányaszinténapadt(1,5százalék),viszontahazai„házasságipia-
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con” jelentősenmegugrottanémetekaránya (6,0százalék).Azegyébés ismeretlen
nemzetiségűekaránya17,2százalékottettkiaaz1996-os11,9százalékkalszemben.

2011-reavegyesházasságotkötőkközülaszlovákokarányakismértékbencsök-
kent(46,8százalék).Amagyarházasfelekarányais10,5százalékraapadt.viszonta
csehek aránya 13,2 százalékra, az ukránoké 1,7 százalékra emelkedett. ellenben
csökkentanémetek (2,7százalék)és igen látványosannőttazegyébés ismeretlen
nemzetiségűekaránya(21,9százalék).Feltételezhetjük,hogyazutóbbicsoportjelen-
tős részétkülföldiállampolgárok teszikki,denemzárhatókiazsem,hogyaházas-
ságkötéstregisztrálóadatlapokonnövekvőmértékbenmaradelanemzetiségfeltün-
tetése. Feltételezhető továbbá, hogya különbözőállampolgárságú (az egyik fél nem
szlovákállampolgár)családokegyrészeszlovákiánkívültelepedikle,éstermékenysé-
güknemaszlovákiaiszületésekszámátgyarapítja.Akülföldiállampolgárokkalkötött
vegyesházasságokszámának,arányánakazelmúltévekbenigennagymértékűnöve-
kedéseaházasodásimozgalomkorábbiévtizedekbenmegfigyelttrendjeineknehezen
feleltethetőmeg.

Akilencvenesévekbenamagyarházasságkötésekszámánakcsökkenéseavegyes
házasságkötések apadásában is megmutatkozott (1991-ben 1832, 2001-ben 975,
2011-ben1039magyarkötöttvegyesházasságot). 2 Amagyarpárúvegyesházasságok
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1. ábra. Avegyesházasságkötésekarányaszlovákiában1991–2011

Forrás:Po

2 mintmárvoltrólaszó,avegyesházasságralépőmagyarokszámaazonosazáltalukkötött
vegyesházasságokszámával.deamagyarházasságistatisztikábanavegyesházasságok
számaennekfele,hiszenaházasságralépőmásnemzetiségűmásikféladatainemittjelen-
nekmeg.



zömétaszlovákféllelkötöttházasságokteszikki.ezekaránya2009-igévesszinten
91–95, 2010-ben és 2011-ben 80–90 százalék között mozgott. A 2010–2011-es
években jelentősenmegnőttazegyébés ismeretlennemzetiségűekkelkötöttházas-
ságokaránya.

Aszlovákokházasságkötésiheterogámiájamintegy55százalékkalalacsonyabbaz
országosnál. ebben nincs semmi meglepő, hiszen a heterogén házasságkötések
száma,arányaszorosösszefüggéstmutatazegyesnemzetiségeketnikaitérszerkeze-
tével.Aszlováknemzetiségűekdöntőtöbbsége(93,3százaléka)szlováktöbbségűtele-
pülésekenél,azazaszlovákféllelvalópartnerkapcsolatesélyealegnagyobb,abbanaz
esetbenis,haeltekintünkahomogénkapcsolategyesnemzetiségeknélkimutatható
preferálásától.

A szlovák párú vegyes házasságok nemzetiségi megoszlása igen változatos képet
mutat.1991-benaházasfelekközelfele(46,0százalék)magyar,közelharmada(32,4
százalék)cseh,6,4százalékaruszinésukrán,3,8százalékaroma,1,9százalékanémet,
5,9százalékaegyébésismeretlennemzetiségűvelkötöttházasságot.Tízévvelkésőbb,
2001-benaházasfeleketnikaiösszetétele jelentősmértékbenmegváltozott:amagyar
párokarányajelentősencsökkent,detovábbraisrelatívtöbbségetképviselnek(36,7szá-
zalék),közelötödükcseh(19,8százalék,)dejelentősanémet(8,0százalék),roma(4,7
százalék),ésukrán (3,6százalék) felekaránya is.Amásodik legnagyobbcsoportotaz
egyébésismeretlenektettékki(32,8százalék).2011-reaszlovákpárúheterogénházas-
ságok aránya emelkedett, és etnikai összetétele is módosult. legnagyobb részük az
egyébésismeretlennemzetiségűekbőlkerültki(43,2százalék),acsehekaránya26,9,a
magyarokécsupán18,0százalékvolt.Jelentősméganémet(5,3százalék),snemelha-
nyagolhatóazukrán(3,2százalék)éslengyel(3,1százalék)házasfelekaránya.

A regisztrált romaházasságkötésekdöntőmértékbenhomogének.Az1991.évet
kivéveelenyészőenkicsiaheterogénházasságokaránya.1991-benaromaházassá-
goktöbbmintharmada(34,3százalék)voltstatisztikailagvegyes,akésőbbiévekben
arányuk2-3százalékkörülmozgott.

1.1.Avegyesházasságkötésekalakulásanemekszerint

szlovákia egyes nemzetiségeinek házasságkötési homo- és heterogámiáját a felek
nemekszerintiösszetételeszerintismegvizsgáltuk.

Amagyarnemzetiségűeknélmegfigyelhetjük,hogynincstúlnagykülönbségaférfi-
akésanőkáltalkötöttvegyesházasságokarányában.Avizsgáltidőszakbanaférfiak
1991-től2009-ignagyobbaránybankötöttekvegyesházasságot,mintanők(1991-ben
aházasságotkötőférfiak29,6százaléka,míganők27,6százaléka–l.aFüggelékF1
táblázatát).2001-ben3,1százalékponttal,2009-ben2,3százalékponttalvoltalacso-
nyabb a homogén házasságkötések aránya a férfiak körében, mint a nőknél.
ugyanakkor vizsgálatunk két utolsó évében, 2010-ben és 2011-ben a nők nagyobb
arányban kötöttek vegyes házasságotmint a férfiak. 2010-ben5,8 százalékponttal,
2011-ben 6,1 százalékponttal. e változások mögött látnunk kell, hogy 2009-ig a
magyarházasulókközöttaférfiakarányamagasabbvolt,mintanőké,továbbáhogy
2010-tőlamagyarnőkakorábbiévektőleltérőenjóvalnagyobbaránybanléptekházas-
ságraazegyébésismeretlennemzetiségűférfiakkal.
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Akorábbi,a2009-etmegelőzőévekrevonatkozólag feltételeztük,hogyamagyar
férfiakmagasabbheterogámiájaaférfiakmagasabb(társadalmiéstérbeli)mobilitá-
sávallehetösszefüggésben,a2010.ésazaztkövetőévekbenbekövetkezettváltozá-
sokmintázataitcsaktovábbivizsgálatokkallehetmajdtisztázni.

Aszlovákházasulókkörében lényegeseneltérő tendenciákat figyelhetünkmeg.A
szlovák nők homogén házasságkötéseinek aránya a vizsgált időszakban csökkent
(94,0-ről85,3százalékra),aférfiakesetébenviszontkismértékben(92,8-ról93,7szá-
zalékra)emelkedett.1991és1993közöttanőkkörébenvoltmagasabbahomogén
házasságkötésekaránya,ezutánviszontaszlovákférfiakkötöttekmagasabbarányban
azonosnemzetiségűekkelházasságot,2006-banmármintegy10,2011-ben8,4szá-
zalékponttal.Aférfiakésnőkigencsakeltérőházasodásigyakorlatátarendszerváltást
követőévekbenfeltevésünkszerintaházasságipiacnyitásamagyarázza.Arendelke-
zésreállóadatokszerintazegyébésismeretlennemzetiségűekkelkötöttházasságok
számaésarányaévrőlévrenövekedett.1991-ben241,1996-ban745,2001-ben849-
en,2006-ban1996egyébésismeretlennemzetiségűkötöttházasságotszlovákiában.
2011-benmégmagasabbvoltaszámuk:2296.döntőtöbbségüketkülföldiektettékki.
zömük szlovák nemzetiségű partnerrel lépett házasságra: 1991-ben 215-en, 1996-
ban743-an,2001-ben743-an,2006-ban1818-an,2011-ben1995-en.Amagyarnem-
zetiségűekkörébenisjelentősenemelkedettazegyébésismeretlennemzetiségűekkel
kötöttházasságokszáma:1991-ben16,1996-ban27,2001-ben33,2006-ben31,
2011-benviszontmár132egyébésismeretlennemzetiségűvelkötöttekházasságot.

Aházasságipiacnyitásaanemekszempontjábóleltérőmódonalakult.Aházassá-
gotkötőkülföldipartnerekzömeférfi:1991-ben86,2006-ban88,2011-ben83szá-
zalék.ezzelismagyarázható,hogyaházasságralépőszlováknőkkörébenilymérték-
benapadtahomogénházasságkötésekaránya.

Ahomogénházasságkötésekarányaa szlovákiai csehekkörében viszonylagala-
csonyabb, 1991-ben 27,5 százalék. csehszlovákia szétválását követően igen nagy
mértékbencsökkentavegyesházasságkötéseikaránya.nemekszerintimegoszlása
igencsakkülönbözik.1991és1993között2-3-szortöbbnőkötötthomogénházassá-
got.Aházasságkötésektöbbségétazegykoriközösállamidőszakábanzömmelszlovák
férfiakcsehországi illetőségűnővelkötöttházasságaitettékki.Azeztkövetőnéhány
évben jelentősencsökkentacsehekházasságkötéseinekszáma. (valószínűlegtöbb-
ségüket szlovákiai cseh nemzetiségűek kötik, ugyanakkor a frigyre lépők egyre
nagyobbrészétférfiakteszikki.)2006-banközelnégyszertöbbcsehférfikötöttházas-
ságotszlovákiában,mintnő,miközbenhomogénházasságkötéseikarányamégaz1
százalékotsemérteel.2011-ben2,5-szermagasabbaházasságotkötőférfiakszáma,
mintanőké.Ahomogénházasságokarányakörükben2százalékkörülmozgott.

1.2.Avegyesházasodásvéletlenszerűsége

Az egyes nemzetiségek házassági heterogámiája több tényezőre vezethető vissza.
Összehasonlításukhozazesélyhányadosmutatójanyújthatsegítséget.ezamérőszám
kiküszöbölia csoportokeltérőnagyságábóladódóeltéréseket.haazesélyhányados
értéke egynél nagyobb, nem véletlenszerű a párválasztás. Az egyes nemzetiségek
endogámiájaannálnagyobb,minélmagasabbamutatóértéke.megfigyelhetjük,hogy
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alegnagyobbendogámiaaromákkörébenjelentkezik.szlovákianépességénbelüla
legnagyobbtársadalmitávolságaromákésanemromákközötthúzódikmeg.Amagya-
rokkörébenajelentősmértékűterületikoncentrációésbizonyoskulturáliseltérésekis
hozzájárulnakaviszonylagmagasendogámiához.ennekmutatójakisebbazukránok
körében,mivelterületikoncentráltságukésatöbbségilakosságtólőketelválasztókul-
turálistávolságissokkalkisebb.Azegyesnemzetiségekmutatójaakilencvenesévek-
tőlnapjainkigeltérőmódonalakult.márkorábbanisrámutattunk,hogyszlovákiában
aheterogénházasságokarányafőlegazezredfordulótkövetőévekbennövekedettlát-
ványosan.ezértazegyesnemzetiségekmutatóiisehhezazországosértékhezviszo-
nyulnak.Amagyarokesetébenazendogámianemcsekélymértékűnövekedésefigyel-
hetőmeg, értéke 2006-ban jelentősenmagasabb, mint a kilencvenes évek elején.
ugyanakkor2009és2011közöttkisebbmértékűcsökkenéstapasztalható.Aszlovák
nemzetiségűekendogámiájaazországszétválásátkövetőidőszakbanemelkedett,az
ezredfordulótólviszontfokozatosancsökkent,s2005–2001közöttjelentősenalacso-
nyabb,mintakilencvenesévekelején.Azukránokházasságiendogámiájaazezred-
fordulóigfokozatosancsökkent,azótajelentősmértékűszóródástapasztalható.

2. Amagyar lakosságheterogénházasságkötéseinekalakulása régiók
szerint

2.1.kerületekszerintimegoszlás

Atovábbiakbanamagyarnemzetiségűekvegyesházasságkötéseinekalakulásátköz-
igazgatásiegységek(kerületekésjárások)szerintvizsgáljukmeg.Aházasságotkötők
nagyobbrészetöbbnyireasajátkerületéből,járásábólszármazópartnerrelkötházas-
ságot,egyrészüktávolabbirégiókbólválaszttársat.ezértaterületiegységekszerinti
vegyesházasságkötések változásainak vizsgálatánál kétmegközelítésimóddal talál-
kozhatunk.

1.Aszlovákstatisztikaihivataláltalpublikáltnépmozgalmiadattáblákaházassá-
gokkerületekszerintinemzetiségiösszetételénélcsakazokataházasságokatmutat-
jákki,amelyeknélmindkétházaspárugyanabbólakerületbőlszármazott. 3

Ilymódonaházasságokegynemelhanyagolhatórésze,aholaházasulófelekkülön-
böző kerületekből származnak, nem került be az elemzésbe. 1996 és 2011 között
88,0százalékról84,5százalékracsökkentazazonoskerületbőlszármazókközöttköt-
tetettházasságokaránya.Azazonoskerületbőlszármazóházasulókarányakerületen-
kéntkülönbözik.2011-benaházasulókközöttkimutatott legkisebbmértékű területi
homogámiaaPozsonyikerületben,(80,4százalék)ésatöbbinyugat-szlovákiaikerü-
letbenvolt(82,0–84,8százalék),alegnagyobbmértékűterületihomogámiapedigaz
eperjesiésazsolnaikerületekbenvolt(86,6százalékés86,4százalék).ezértennéla
vizsgálati módszernél nem elhanyagolhatómértékű torzítással, pontatlansággal kell
számolnunk.
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3 lásdassuhonlapján:http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=6674.Pramennédielo
1996-2011/sobáše/Tab.b12sobášepodľanárodnostisnúbencov



2.Avegyesházasságkötésekösszetételénekvizsgálatánálmiazelőzőtőleltérőmeg-
közelítést,számításieljárástalkalmaztunk.enneklényege,hogyazegyesterületiegysé-
gekből(kerületekből,járásokból)valamennyiházasulóadataitbevonjukavizsgálatba.Az
egyesterületiegységekbőlszármazóférfiakésnőkházasságkötéseinekszámátátlagol-
juk.ugyanígyjárunkelanemzetiségszerintiházasságkötésekvizsgálataesetébenis. 4

ennél a számítási módnál a vizsgálatba bevont adatok egy része nem veszik el.
Pontosabbanfogalmazunk,hanemaházasságok,hanemaházasságralépőkmegoszlá-
sárólbeszélünkaházastársaknemzetiségeszerint.Úgyismondhatjuk,hogyebbenaz
esetbenanemzetiségek„statisztikaiházasságkötéseinek”számáról, ill.megoszlásáról
vanszó.Akétmegközelítésszerintikerületiszintűadatoknemelhanyagolhatómérték-
benkülönböznek.vizsgálatunkbacsakamagyarokáltal jelentősebbmértékben lakott
kerületeketvontukbe.Aszórványkerületekadatait(Trencsén,zsolna,eperjes)nemvizs-
gáltuk. ezekben a kerületekben egyes években nem kötöttek magyar nemzetiségűek
házasságot,illetvecsakigenritkánkerültsorhomogénházasságkötésre.

2. ábra. Amagyarpárúvegyesházasságkötésekarányánakkülönbségeiazegyeskerü-
letekben1997–2010(százalékpont)

Forrás:Po,sajátszámítás
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4 számítási eljárásunkat egy konkrét példa alapján ismertetjük. 2011-benanagyszombati
kerületből2500férfiés2478nőkötöttházasságot.ez2489„statisztikai”házasságkötést
jelent.(2500+2478)/2=2489.Avizsgáltkerületbőlszármazókházasságkötéseinektényle-
gesszáma2042(hamindkétfélanagyszombatikerületbőlszármazott).Azazakerületen
belüli területi homogámia 82,0 százalék. saját számításainkat a szlovák statisztikai
hivataltólvásároltadatbázisalapjánvégeztükel,melyaházasságotkötőkegyéniadatait
tartalmazzaaz1997és2010közöttiévekrevonatkozólag.



AsŠÚáltalközzétetttáblázatokasajátszámításúadatoknálaz1997és2010között
amagyarpárúvegyesházasságkötésekarányátaPozsonyikerületben1,1–9,8száza-
lékponttalmutatjákmagasabbnak.Atöbbikerületbenviszontasajátszámításúada-
tokmutatnaknémilegmagasabbvegyesházasodásitendenciákat.Asajátszámítások
a nagyszombati kerületben -0,9–3,5, a besztercebányaiban -0,2–1,9, a nyitraiban
0–2,3,akassaibanmindkéntiránybantalálunkeltérést+0,9–1,3százalékponttal.

3. ábra. A vegyes házasságot kötő magyarok aránya szlovákia egyes kerületeiben
1997–2010

Forrás:Posajátszámítás

Akerületekszerintiadatokbólislátható,hogyamagyarlakosságvegyesházasságkö-
téseinekaszáma,arányaannálnagyobb,minélkisebbszámban,aránybanvanjelen
azegyeskerületekben.

Amagyarnemzetiségűekházasságiheterogámiájanemavizsgáltterületegészén,
hanemazegyes településekenélőmagyarokarányávalvanszoroskapcsolatban.Az
egyeskerületekésjárásokterületénbelülamagyarokjobbáraetnikaitömbterületeket
alkotnak.Akerületek, járásokmagyar lakosságánakarányaarégióktelepüléseinélő
magyarokarányánaknemmegfelelőmutatója 5.
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5 Azegyesrégióktelepüléseinélőmagyarokarányátasúlyozott aránnyal fejezzükki,melynek
segítségévelkiszűrhetőanagyobbterületiegységekeltérőetnikai térszerkezetébőladódó
torzítás.(Asúlyozottaránymutatójaaztfejeziki,hogyazegyestérségekbenélőmagyarok
mennyirekoncentráltanélnekamagyarlaktatelepüléseken.)



1997és2010közöttamagyarpárúheterogénházasságkötésekaránya21,5szá-
zalékkalemelkedett.legnagyobbaránybanaPozsonyikerületbenélőmagyarokkötnek
vegyesházasságot.1997-ben60,8,2010-ben65,8százalék.Akerületből származó
magyar házasulók száma viszonylag alacsony volt (1997-ben 224, 2010-ben 184
magyarnemzetiségűkötöttházasságot).Azegyesévekbenamagyarpárúheterogén
házasságokarányaisjelentősmértékbenszóródott.ezzelszembenalegalacsonyabb
anagyszombatikerületbenélőmagyarpárúvegyesházasságkötésekaránya (1997-
ben15,8,2010-ben20,2százalék).Avizsgáltidőszakbanarányukjelentősmértékben
növekedett,deazegyesévekbenaheterogénházasságkötésekrátájakevésbészóró-
dik.Amagyarpárúvegyesházasságkötésekarányaviszonylagmagas,és jelentősen
növekedik a kassai kerületből származómagyarok esetében (30,8–36,7 százalék),
közepesenmagasanyitraikerületben,sanövekedésnemtúljelentős(30,2–31,0szá-
zalék),sennél jelentősenalacsonyabbabesztercebányaikerületben,sanövekedés
semtúljelentős(24,8–26,8százalék).

2.2.Aheterogénházasságkötésekalakulásajárásokszerint

A kerületimegoszlás adatainál sokkal árnyaltabban fejezik ki a házassági homo- és
heterogámiaváltozásaita járásiszintűadatok.ezekalapjánmegfigyelhetjük,hogya
vegyesházasságotkötőmagyarokarányaszorosösszefüggéstmutatajárásokbanélő
magyarok arányával. 6 A 2007 és 2010 közötti évekre rendelkezünk járások szerinti
bontásúadatokkal.Azadatokjelentősmértékbenszóródnak,főlegazokbanajárások-
ban,aholamagyarokarányaigenalacsony.Anyitraijárásban2004-benamagyarok
37,3százaléka,2005-ben76,0százalékakötöttvegyesházasságot.dejelentősmér-
tékűszóródástmutatavegyesházasodási rátakassán is:2004-ben55,2százalék,
2006-ban 82,9 százalék, 2007-ben 35,7 százalék, 2010-ben 57,1 százalék.
ugyanakkoramagyartöbbségűjárásokonbelülaszórásjelentősenkisebb.Avegyes
házasságkötésekarányánakfolyamatosemelkedésefigyelhetőmegadunaszerdahelyi
járásbanaz1997-es11,8százalékróla2010-i17,3százalékra.Akomáromijárásban
avegyesházasságkötésekarányalényegébennemváltozott.Aszórássemtúljelentős,
17,9százalékés23,0százalékközöttmozgott.(l.aFüggelékF3táblázatát.)

Ajárásokbanélőmagyarokarányaésavegyesházasságkötésekarányaköztiössze-
függésről az egyes járások adatainál sokkal áttekinthetőbb, markánsabb képet
kapunk,haetnikaijellegükszerintcsoportosítjukazegyesjárásokat.
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4. ábra.Amagyarnemzetiségűekáltalkötöttvegyesházasságokarányaajárásokban
élőmagyarokarányaszerint1997–2010(%-ban)

Agrafikonadatsoraiegyértelműenmegjelenítikajárásokbanélőmagyarokarányaés
avegyesházasságkötésekarányaközöttiösszefüggést.Amagyartöbbségűjárásokban
13,9százalékés19,0százalékközöttmozog,arányukenyhénemelkedik.Amagyar
kisebbségű járásokat két csoportba osztottuk amagyarok aránya szerint: az enyhe
magyarkisebbségű(10–30százalék)ésazerősmagyarkisebbségű(30–50százalék)
járásokra.ugyanazenyhemagyarkisebbségű járásokbankissémagasabbavegyes
házasságokaránya,mintazerősmagyarkisebbségűjárásokban,azeltérésnemkülö-
nösebbenjelentős.A30–50százalékbanmagyarlakta járásokbanaszórás igenala-
csony,26,5százalékés29,5százalékközöttmozog.A10–30százalékbanmagyar-
lakta járásokbannémilegmagasabb,29,5és36,7százalékközöttmozog,avegyes
házasodás rátája kissé növekszik. A legnagyobb arányú vegyes házasodás a nem
magyarlaktajárásokbanjelentkezik.ezekbenajárásokbanamagyarlakosságaránya
nemhaladjamega2%-ot. Azéventekötöttmagyarpárú vegyesházasságok száma
igenalacsony,16és44közöttmozgott.

ebbőladódikazadatoknagymértékűszórása is,49,0százalékés91,7százalék
között. A két nagyvárosban, Pozsonyban és kassán, továbbá a nyitrai járásban a
magyarokaránya2százalékés10százalékközöttmozog.Avegyesházasodásirátá-
jukjelentősenalacsonyabb,mintaszórványjellegű,nemmagyarlaktajárásokban.érté-
keik55,7és68%közöttmozognak,sazadataikiskevésbészóródnak.

3.Avegyesházasságokonbelülietnikaiszocializáció

Avegyesházasságokvizsgálatánakegysajátosterületétazezekbőlaházasságokból
születettgyermekekszámának,arányánakalakulása jelenti.Avegyesházasságköté-
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sekésa vegyesházasságokból született gyermekekarányaközötti összefüggéseket
csak1995-igállmódunkbanfeltárni,akésőbbiidőszakravonatkozólagilyenadatokat
márnemtettekközzé.ennekakorlátozottidőtartamrakiterjedőösszehasonlításnakis
vanegyimmanenskorlátja:csakaházasságbólszületettgyermekekrevonatkoztatha-
tó,aházasságonkívüliszületésekértelemszerűenkiesnekaköréből.1992és1995
között szlovákiában a házasságon kívüli születések aránya 10–12 százalék között
mozgott.

Azadatokjelzik,hogyajelzett időszakbanjelentőseltérésekrőlvanszó:avegyes
házasságkötések aránya 11,3-ról 9,2 százalékra, a vegyes házasságokból született
gyermekekaránya8,0-ról5,5százalékracsökkent.Azazstatisztikailag:avizsgáltévek-
benmeghatározómértékbenkevesebbgyermekszületettvegyesházasságból,mintaz
évente megkötött vegyes házasságok aránya. Az eltérés a két mutató között
1992–1994-benmegközelítettea30,1995-benpediga40százalékot. 7

Amagyarnemzetiségűekvegyesházasságkötéseinekarányaavizsgáltidőszakban
kismértékben, (28,4-ról 27,2 százalékra), a vegyes házasságból születettek aránya
dinamikusan(22-ről18,8százalékra)apadt.Azazavegyesházasságkötésekarányá-
hoz viszonyítva15–30 százalékkal alacsonyabba vegyesházasságokból születettek
aránya.

Aszlováknemzetiségűekvegyesházasodásaavizsgált időszakbanszinténapadt
(11,3-ról9,2százalékra).Avegyesházasságbólszületettszlovákokarányaisfogyatko-
zott (4,6-ról3,5százalékra).Összességébenazarányuk24–30százalékkal voltala-
csonyabbavegyesházasságkötésekarányánál.

Avegyescsaládokegy részébenaházasfelekegyikeaházasságkötésésmáraz
elsőgyermekmegszületéseközöttirövididőszakalattnemzetiségetvált.Azaz:acsa-
ládok nemzetiségi „orientációja” megszilárdul, s ezt nem ritkán az egyik házastárs
inkábbcsakformálisnemzetiségváltásakíséri.Acsaládokformálódónemzetiségiori-
entációjánakmegfelelőenjegyzikbeaszületettgyermeknemzetiségét(azanyaagyer-
mekmegszületésekormásnemzetiségetadmeg,mintaházasságkötésalkalmával,de
azsemkizárt,hogyaférjenemzetiségétadjamegazelőzőtőleltérően),tehátavegyes
házasságokbanbekövetkezőgenerációváltásokmárnemzetiségenkéntstatisztikailag
kimutatható ténylegesnemzetiségváltásinyereséget, illetveveszteségetmutatnak.A
nemzetiségváltáselméletilegkétirányúlehet,segyediesetekszintjénmindkétirányú
nemzetiségváltáselőisfordul,deténylegesasszimilációsnyereségatöbbséginemzet
irányábanmutatkozik.Azazavegyesházasságokbanaregisztráltadatokalapjánkimu-
tatottalacsonyabbszületésszámnemavegyesházasságokbanélőnőkalacsonyabb
termékenységéből,hanemazetnikairegisztrációból,illetveennektorzításaibóladódik.
érintettük már, hogy a vegyes házasságok „homogenizálódását” és az adatfelvétel
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7 Avegyesházasságokbólszületettgyermekekarányarégiókszerintisjelentősenkülönbözik.
Pozsonyban a legmagasabb, s a vizsgált időszakban az országos trendekhez hasonlóan
csökkent13,6-ról10,2százalékra.Anyugat-szlovákiaikerületben11,3-ról8,7százalékra,a
közép-szlovákiaikerületben5,4-ről4,3százalékraesettvissza.Avegyesházasságokbólszü-
letettekvegyesházasságkötésekhezviszonyítottarányaaPozsonyiésanyugat-szlovákiai
kerületbenalegmagasabb,azországközépsőéskeletirégióibanalacsonyabb.



egyéb pontatlanságait a rendelkezésre álló hivatalos statisztikai (népszámlálási és
népmozgalmi)adatokalapjánnemtudjukszámszerűsíteni.surveyvizsgálatokadatai-
bólismeretes,hogyamagyar–szlovákvegyesházasságokbólszületettek80százaléka
felnőttkorában a többségi nemzet tagjának vallja magát (csepeli–Örkény–székelyi
2002;Gyurgyík2004).

Anemzetiségektermékenységénekvizsgálatánálmegkellkülönböztetniademog-
ráfiaiésazetnikaireprodukciót(szilágyi2002).Amagyarokdemográfiaiértelműrep-
rodukciójánamagyarnemzetiségűanyákáltalszültvalamennyigyermekszámát,etni-
kaireprodukciójukonpedigamagyarnemzetiségűgyermekekszámátértjük.Azelső
értékamagasabb,mivelnemmindenmagyaranyátólszületettgyermekleszakésőb-
biekbenmagyarnemzetiségű.elsősorbanatöbbségiszlováknemzetiségűekkelkötött
vegyesházasságokbólszületettgyermekektöbbségeváliknemmagyarnemzetiségű-
vé.Ademográfiaiésazetnikaireprodukciókülönbségébőlkövetkeztethetünkazinter-
generációsasszimilációnagyságára.

Ademográfiaiértelembenvettésazetnikaireprodukcióelkülönítéseközzétettszlo-
vákiai népmozgalmi adatok alapján közvetlenül nem lehetséges. A születésimozga-
lombanazújszülötteknemzetisége–elvileg–azanyákbevallottnemzetiségévelazo-
nos.Azazazadottnemzetiségűanyákélveszüléseinekszámaadjamegtermékenysé-
güket. 8 Az etnikai reprodukcióról a népmozgalmi adatok nem tájékoztatnak, ennek
értékeitanépszámláláskorévesadataialapjánszámítjukki.

Amagyaranyátólszületettekszáma–avárhatószületésekszámaalapján–egy
adottévbenmegadjaamagyaroktermékenységét,anépszámlálássoránugyanezen
kohorszhoztartozómagyarnemzetiségűekszámáttekintjüketnikaireprodukciónak.A
torzításannálkisebb,minélközelebbiakét(népszámlálásiésnépmozgalmi)adatgyűj-
tésidőpontja.

Anőinépességkorcsoportokszerintiszületésszámaiazországosszinttőla járási
szintigállnakrendelkezésünkre.Feltételezzük,hogyakisebbrégiókirányábahaladva
egyrecsökkennekazegyesnemzetiségektermékenységénekkülönbségeiis(kivévea
roma lakosságot). Ilymódona járási szintűadatokalapjánmárelfogadhatópontos-
sággalbecsülhetjükmegazegyesnemzetiségekvárhatószületéseinekszámát. 9

A 2001. évi népszámlás során amagyar nemzetiségű0 évesek adják a vizsgált
kohorszetnikaireprodukcióját.Problémátakohorszbiológiatermékenységénekmeg-
állapításajelent,mivela2001.évinépszámlálásidőpontjanemanaptáriévkezdeté-
hez igazodik.A2001.évinépszámlálásramájusvégénkerültsor, ilymódona2001
májusábanmegszámolt0évesek2000-benés2001-benszületettek,azazacenzus
soránkimutatott0éveseknépmozgalmiadataitkétévszületésistatisztikáibanregiszt-
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8 Azanyakönyvezés soránbizonyoseltérések figyelhetőkmeg. Azazaz anyák regisztrált és
ténylegesnemzetiségeközöttbizonyoskörülményekközötteltérésmutatkozik(l.ziegenfuss
1966).

9 számításunkazonafeltételezésenalapul,hogyamagyarnőkkorspecifikustermékenységi
arányszámai a regionális trendeket követik. Amagyar nők várható születéseinek számát
(regionálisbontásbanis)amagyarnőkkormegoszlásánakésazországoskorspecifikusszü-
letésiarányszámokszorzatainakösszegeadjameg.



rálják.mivelaszületésekszámaavizsgáltidőszakbanévesszintenjelentősmértékben
csökkent,anépszámlálásiésanépmozgalmiadatgyűjtésidőbelieltéréseitigyekeztünk
minimalizálni.

ezértanépmozgalmiadatokbólkialakítottukanépszámlásidőpontjaelőtt(2000.
júniusés2001.májusközött)született0évesekkorcsoportját.Agyakorlatbana2000.
éviszületések7/12-énekésa2001.éviszületések5/12-énekösszegeteszikiacen-
zus0éveseinekkorcsoportját.ennekazeljárásnakmegfelelőena0évesekkorcso-
portjához tartozók száma 4378 fő. A 2000. és 2001. év népmozgalma jelentősen
különbözöttegymástól.2000-ben4498,2001-ben4210magyarkéntregisztráltgyer-
mekszületett.A0évesekkorcsoportja4,5százalékkalmagasabba2001-benszüle-
tettekkohorszánál(2000és2001közöttamagyarszületésekszáma6,9százalékkal
csökkent).

mivelavárhatómagyarszületésekszáma(azazabiológiaireprodukció)2001-ben
anépmozgalmiadatoknál1,6–6,4százalékkalmagasabb,ennekmegfelelőenakétév
adataibólszámoltbiológiaireprodukcióértékeis,4448és4657közöttmozog.

Az 1991. évi népszámlálásramárcius 3-i eszmei időpontban került sor, ezért az
1991-ben0évesekszületésikohorszátaz1991.évbenszületettek2/12ésaz1990-
benszületettek10/12részetesziki(7270újszülött).1991-benavárhatótermékeny-
ség3,3százalékkalhaladjamegaregisztrálttermékenységet,ezértavárhatótermé-
kenységegyúttalamagyarok1991.évibiológiaireprodukciójais(7510születés).ezt
azértéket,tekintettelaszűkösforrásokra,adathiányra,nemkorrigáljuk.

másodiklépésbenabiológiaiésetnikaireprodukcióköztikülönbségetszámítjukki.
2001-bena0évesekszámaalapjánszámoltetnikai reprodukció jelentősenalacso-
nyabbamagyarnőkáltalszültgyermekekszámánál.Akorrigáltadatokfigyelembevé-
telévelazeltérés15,7–21,2százalékratehető,abiológiaireprodukcióezzelazérték-
kelhaladjamegazetnikait.Úgyisfogalmazhatunk,hogyekörülazértékkörülmozog
amagyarokintergenerációsasszimilációja.

Az1991.évrevonatkozólagnemrendelkezünkkorévekszerintinemzetiségiada-
tokkal.A0évesmagyarokszámáta0–4évesekébőlanépmozgalmiadatokeloszlása
szerintszámítjukki,becslésünkszerintazeltérésa ténylegesésaszámítottadatok
között1százaléknálkisebb.Amagyar0évesekszámítottszáma6987fő,azaz1991-
benabiológiaireprodukció7,5százalékkalhaladtamegazetnikaireprodukciót.

megfigyelhetjük,hogyakétnépszámlálásidőpontjábanamagyarszületésekjárási
bontásúregisztráltésvárhatóértékeiközöttaz1991.ésa2001.éviadatokalapján
nincslényegeseltérés. 10 Azetnikaiésabiológiaireprodukcióközöttikülönbségviszont
sokkaljelentősebbakétidőpontban:1991-ben7,5százalékkal,2001-ben15,8–21,2
százalékkalmagasabbabiológiaireprodukció.ezazigennagyeltérésmegfelelavára-
kozásainknak.A rendszerváltástkövetőrövid időszakbanamagyar identitásvállalást
erősítőtényezőkhatásajelentősenintenzívebbvolt,minttízévvelkésőbb:akilencve-
nesévekelejénektartalommaltelijövőképei2001-ignagyrésztkiüresedtek.
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10 Az1991.éviadatnálnagyobbmértékűszóródásttételezünkfel,tekintettelarra,hogyajárá-
siszintűszámítástaz1992.éviadatokalapjánvégeztük.Az1991.évrevonatkozólagjárá-
siösszetételűadatoknemálltakrendelkezésünkre.



Jeleztük,hogyamagyaroketnikaireprodukciójátközvetlenülanépmozgalmiada-
tokból adathiánymiatt nem tudjukkiszámítani, dea korábban lefolytatott kérdőíves
vizsgálatokeredményeialapjánhozzávetőlegesenmegbecsülhetjük.eszerintavegyes
házasságbanfelnőttszemélyek80százalékaaszlovák,20százalékaamagyarnem-
zetiséggelazonosul.Akétegymástóleltérőadatokonnyugvószámításadataimegkö-
zelítőlegazonosmértékűintergenerációsveszteségetvalószínűsítenek.

A2011.évinépszámlálásidőpontjáravonatkozószámítástaszámításhozszüksé-
gesnépszámlálásiadatokhiányamiattnemálltmódunkbanelvégezni.

Összegzés

Tanulmányunkbanaszlovákiaivegyesházasságkötésimozgalomalakulásátvizsgáltuk,
meghatározómértékbenaszlovákiaimagyarlakosságszempontjából.országosszin-
ten,a(cseh)szlovákéraévtizedeibenavegyesházasodásrátájaszintefolyamatosan
növekszik,anövekedésazezredfordulótkövetőévekbenintenzívebbévált,ezjórészta
házasodási piac növekvő mértékű nemzetközivé válásával van összefüggésben. A
magyarlakosságotapárválasztássoránnagymértékűendogámiajellemzi.ennekelle-
néreamagyarlakosságkörébenavegyesházasodásirátajóvalmagasabbazországos
értékeknél.Amagyarpárúvegyesházasodásirátaszorosösszefüggéstmutatazegyes
járásokbanélőmagyarokarányával.Avegyesházasodásaránya jelentősmértékben
kihatazetnikaireprodukcióra:avegyesházasságokbólszületettgyermekektöbbsége
atöbbséginemzetheztartozónakvalljamagát.Azelkövetkezőidőszakban–országo-
sanésamagyarlakosságkörébenis–avegyesházasságkötésekarányánaknöveke-
désévelszámolhatunk.deebbennagyrésztaházasságipiacnemzetközivéválásának
vanszerepe.
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Függelék

F1 táblázat. Az etnikailag homogén házasságok aránya nemzetiségek szerint
szlovákiában,1991–2011

Forrás:Po-adatokonalapulósajátszámítás

Magyarok Szlovákok Csehek Romák Ukránok 
Év Összesen 

Férfiak N k Férfiak N k Férfiak N k Férfiak N k Férfiak N k 
1991 88,2 70,4 72,4 92,8 94,0 45,7 19,7 54,8 82,3 25,8 73,0
1992 88,7 69,6 73,8 93,7 94,2 16,6 4,9 91,1 94,7 18,4 14,6
1993 89,7 71,6 73,9 94,2 94,8 17,1 5,0 94,9 96,6 17,6 12,6
1994 90,7 72,2 74,8 95,9 94,1 2,4 3,4 91,1 90,2 22,1 12,8
1995 90,7 72,7 73,0 95,8 94,3 3,5 4,9 96,4 96,4 18,5 13,0
1996 89,7 73,5 76,1 96,0 92,8 0,6 0,9 94,5 96,5 15,3 6,9
1997 88,8 72,4 73,9 95,8 92,2 1,9 3,0 96,6 96,6 11,5 5,3
1998 88,6 72,3 74,9 95,9 91,8 1,5 2,5 98,0 98,7 15,4 7,0
1999 88,1 72,6 75,6 95,9 91,3 1,6 3,0 97,7 99,4 8,7 4,4
2000 87,5 71,9 75,2 95,9 90,5 0,9 1,9 95,5 100,0 12,7 6,1
2001 89,1 73,0 76,1 96,7 91,6 0,5 1,4 93,9 98,2 9,4 4,3
2002 86,4 72,0 73,9 96,3 89,2 0,7 2,1 98,2 98,2 10,3 5,5
2003 84,3 71,3 72,7 95,8 87,2 0,6 1,7 96,1 97,3 4,9 2,5
2004 84,9 72,8 75,8 95,6 87,9 0,8 2,0 97,6 99,0 9,5 4,0
2005 81,6 72,0 73,7 94,8 84,8 0,3 1,0 97,5 100,0 14,3 6,0
2006 82,2 70,1 72,7 95,1 85,3 0,2 0,8 95,9 97,9 12,8 5,9
2007 83,0 71,4 72,9 95,1 86,2 0,3 1,1 98,4 100,0 12,1 3,9
2008 83,0 71,9 72,9 95,0 86,3 0,4 1,3 94,3 99,1 19,0 7,9
2009 81,4 69,1 71,4 94,5 85,0 0,5 1,5 96,4 97,1 15,7 5,9
2010 81,8 72,4 66,6 94,4 86,1 1,0 2,8 96,6 98,2 14,9 7,4
2011 80,7 73,4 67,3 93,7 85,3 1,4 3,4 95,5 98,1 4,1 1,6
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F2 táblázat.szlovákiaegyesnemzetiségeinekesélyhányadosai1991–2011

Forrás:Po-adatokonalapulósajátszámítás

 
Év Magyarok Szlovákok Romák Csehek Ukránok
1991 78,1 22,6 1192,5 25,8 81,7
1992 86,5 23,8 43046,8 7,1 56,6
1993 96,8 27,7 143028,7 8,7 49,4
1994 99,3 34,8 28667,2 2,9 77,6
1995 88,1 37,8 146569,2 4,7 62,1
1996 116,5 29,5 94298,9 0,7 40,3
1997 101,0 25,6 131917,0 2,3 28,6
1998 110,5 24,3 678943,3 1,7 46,4
1999 120,8 22,8 1134264,0 1,9 20,0
2000 123,6 18,6 * 1,1 26,8
2001 129,4 26,9 182658,9 0,9 37,1
2002 124,1 17,4 673650,0 1,0 41,3
2003 118,4 12,0 315408,7 0,6 17,2
2004 145,5 13,3 564549,6 0,7 30,4
2005 128,4 8,5 * 0,3 39,4
2006 120,4 8,8 199163,8 0,2 39,3
2007 131,1 9,0 * 0,3 38,4
2008 137,1 8,7 462792,9 0,3 71,2
2009 119,2 7,1 174323,1 0,4 38,3
2010 103,1 8,7 354158,0 0,8 50,9
2011 108,5 7,5 270384,8 0,9 9,0
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F3 táblázat.Avegyesházasságkötésekarányadél-szlovákiajárásaiban1997–2010,
százalékban

Forrás:Po-adatokonalapulósajátszámítás

 
Járás/Város 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Pozsony 72,4 73,6 69,4 73,3 68,1 67,8 72,6 
Szenc 47,1 47,9 37,0 51,2 50,8 49,2 53,7 
Dunaszerdahely 11,8 11,0 10,5 15,2 11,2 13,2 13,3 
Galánta 27,4 22,5 25,6 21,4 24,8 35,7 26,9 
Komárom 23,0 20,8 22,4 19,7 17,9 19,3 21,1 
Léva 35,5 37,2 42,1 38,3 39,5 35,2 44,9 
Nyitra 50,7 50,0 53,4 58,8 52,7 48,1 52,0 
Érsekújvár 31,3 29,7 29,5 32,4 31,3 30,3 33,7 
Vágsellye 39,3 37,0 36,9 30,1 31,2 30,8 29,9 
Losonc 34,0 27,6 25,3 29,5 24,0 37,2 25,8 
Nagyr ce 19,6 28,4 26,2 21,1 13,2 14,8 14,6 
Rimaszombat 18,9 20,7 20,9 21,3 19,5 15,6 19,7 
Nagykürtös 30,1 45,0 25,0 36,8 30,0 44,9 37,9 
Kassa 76,3 71,2 68,6 70,0 82,5 71,6 66,1 
Kassa-környék 57,0 37,2 45,5 43,3 42,0 41,5 46,2 
Nagymihály 18,7 20,9 21,7 25,6 26,9 23,3 18,1 
Rozsnyó 34,6 38,8 29,7 34,5 29,3 28,0 39,4 
T keterebes 19,7 22,1 17,1 18,2 29,5 26,6 19,9 
        
Járás/Város 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Pozsony 65,0 73,1 70,4 63,4 64,1 69,8 74,3 
Szenc 46,4 42,2 48,4 35,7 49,4 54,7 57,1 
Dunaszerdahely 13,3 12,2 15,6 16,3 15,7 13,9 17,3 
Galánta 28,3 29,6 26,2 30,8 30,1 31,7 27,4 
Komárom 20,3 20,8 19,8 21,4 21,2 23,0 21,8 
Léva 40,3 42,3 37,1 43,3 38,2 37,5 37,4 
Nyitra 37,3 76,0 55,1 45,8 62,5 67,3 59,3 
Érsekújvár 31,9 36,9 34,8 28,9 31,1 34,2 34,9 
Vágsellye 41,5 33,1 27,4 37,0 32,0 30,4 35,3 
Losonc 24,1 24,8 31,6 28,0 21,9 30,6 33,9 
Nagyr ce 16,0 18,5 24,7 19,5 20,8 28,8 36,1 
Rimaszombat 13,4 16,5 17,7 20,4 16,7 19,8 17,2 
Nagykürtös 42,9 41,7 55,2 29,2 42,6 38,5 38,9 
Kassa 55,2 58,5 82,9 66,7 55,9 58,1 64,1 
Kassa-környék 42,9 29,5 41,2 34,1 53,0 45,5 38,7 
Nagymihály 22,0 26,6 37,5 17,7 29,9 27,4 27,8 
Rozsnyó 38,5 33,7 36,9 38,2 36,6 36,7 40,5 
T keterebes 21,3 18,7 29,8 24,0 18,8 32,4 29,0 
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lászló GyurGyík

mIXed mArrIAGes (WeddInGs)In slovAkIA,WITh sPecIAl reGArds To hunGArIAn PoPulATIon

The ratio ofmixedmarriages inslovakia is growing since thebeginningof the
czechoslovakera.Inthefirstdecadeaftertheturnofthemillennium,marriage
heterogamybecameevenmoreintensive:toadecisiveextent,asaresultofthe
openingof„internationalmarriagemarket”.Theproportionoftheheterogeneous
marriageswithinseveralminoritiesdiffersgreatly:thehighestrateofendogamy
occursamongtheroma,whichoriginatesintheverylongdistancebetweenthe
romaandnon-roma. In thecaseofotherethnicities the lowest ratioofmixed
marriagesiswithinthelargecommunitieslivingmainlyinethnicblocksandthe
highestinthecaseofthoselivingindiasporas.Thestudyexaminestheratioof
mixedmarriagesfromthepointofviewofgenderandalsofromthepointofview
of the randomnessof ethnicity basedpartner selection. Thepaper individually
examines the mixed marriages of the hungarians according to counties and
districts, aswell asaccording to theproportionof thehungarians living in the
givendistricts.Aspecialpartisdevotedtothedifferencesbetweendemographic
andethnicreproductionwithinthemixedmarriages.
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PoPély árPád

Azelsőszlovákországgyűlésmegválasztása
1938decemberében(1.rész)*

árPád PoPély 94(437.6)”1938”
Theelectionofthefirstslovakparliamentindecember1938 323.17(437.6)

329.17(437.6)
324(437.6)”1938”

keywords: elections, election campaign, slovak parliament, members of parliament, slovak autonomy,
hlinka´sslovakPeople´sParty,nationalminoritiesinslovakia.

1938 ősze a demokratikus jogrend leépítésének ideje csehszlovákiában. Paradox
módonekkorvalósulmegszlovákiakétévtizedenkeresztülelutasítottautonómiájaés
ekkorrendezikmegaválasztásokatisazautonómszlovákiatörvényhozásába.évekkel
korábban,aparlamentárisdemokráciakereteiközöttmégmindaszlovákautonómia,
mindpedigannaktörvényhozásaademokráciaéscsehszlovákiaegységénekfőleté-
teményeselehetettvolna,azadotthelyzetben,amüncheniegyezményutánipolitikai
válságközepetteazonbanmármindkettőaszlovákszeparatizmusgyőzelménekésa
totalitáriusállamkiépítésénekútjátegyengette.

1.Aszlovákautonómiaésanéppártegyeduralmánakkiépülése

Amünchenidöntés,aszudétanémetterületekelcsatolásaföldrengésszerűváltozáso-
kat idézettelőcsehszlovákianemzetközihelyzetébenésbelpolitikaierőviszonyaiban
egyaránt.AmünchenihatárokPrágátavégletekigkiszolgáltattákanemzetiszocialista
németországnak.1938.október5-énlemondotttisztségéről,ahónapmásodikfelében
pedigelhagytaazországotedvardbenešköztársaságielnök.Azún.másodikköztár-
saságkormányaiegyrésztcsehszlovákiánakanémet„élettérbe”valóbeilleszkedésé-
vel,másrésztarendszererőteljesjobbratolásávalésautoriterjegyeinekerősítésével
igyekeztekelnyerniberlin jóindulatát.Aparlamentarizmus leépítéseafelhatalmazási
törvény1938.december15-ielfogadásával tetőzött,amely lehetővé tetteanemzet-
gyűléskiiktatásátahatalomgyakorlásából,akormányszámárapedigarendeletiúton
valókormányzást.1

* A tanulmány a 2/0023/12 számú „Československá republika a maďarská menšina na
slovensku 1930 – 1938“ (A csehszlovák köztársaság és a szlovákiai magyar kisebbség
1930–1938)veGAkutatásiprogramkeretébenkészült.
1 Azún.másodikköztársaságral.Gebhart–kuklík2004.
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2 Slovenský deník,1938.október9.Žilinskádohoda,2.p.
3 Esti Újság,1938.október9.kineveztékazelsőszlovákkormánytagjait,5.p.

Aszudétanémetterületekkiürítésévelésazonnanelmenekültcsehekelhelyezésé-
velküzdőprágaikormánynemvolttöbbéabbanahelyzetben,hogyaszlovákiaiese-
ményeket érdemben befolyásolhassa. A központi hatalommeggyengülését a legerő-
sebb,sönmagátaszlováknemzetegyetlenjogosképviselőjénekkikiáltószlovákpárt,
az autonomistahlinkaszlováknéppártja (hlinkovaslovenská ľudová strana,hsĽs)
saját hatalmi monopóliuma kiépítésére használta fel. A párt a nemzetiszocialista
németország vezetőinek támogatását élvezve rövid másfél hónap alatt véghezvitte
nemcsak a centralista államszerkezet átalakítását, hanem a demokratikus jogrend
leépítésétis.

Anéppártaligegyhéttelamüncheniegyezménytkövetően,1938.október5–6-ra
összehívtazsolnáraapártnemzetgyűlésiképviselőinekésszenátorainak,tartomány-
gyűlésiképviselőinekésközponti választmányának tanácskozását.zsolnánazonban
nemcsakanéppártipolitikaielit,hanemaszlováknemzetiPártésacentralistapár-
tokszlovákképviselőiismegjelentek.AnéppártésazAgrárpártközöttitárgyalásokat
és megegyezést követően október 6-án aláírt ún. zsolnai egyezmény hitet tett a
néppárt1938 júniusábanközzétettésaprágainemzetgyűléselé terjesztettautonó-
miatervezete mellett, s felkérte Prágát az autonómia törvénybe iktatására és a
néppártotAndrejhlinkaelhunytautánalelnökkéntvezetőJozefTisokinevezéséreaz
autonómkormányélére.Azsolnaiegyezménytanemzetipárt,aziparospárt,anemze-
tiszocialistapártésafasisztanemzetiegység–vagyisanemzetiségiésabaloldalipár-
tokkivételévelvalamennyiszámottevőszlovákiaipolitikaierő–képviselője isellátta
kézjegyével,2 demásnap nyilatkozatban csatlakoztak hozzá a szociáldemokraták is.
(bystrický2008b,227.p.)

AJansyrovýcsehszlovákminiszterelnökáltaloktóber7-énkinevezettelsőautonóm
szlovákkormánynakháromnéppárti(JozefTisominiszterelnökmellettFerdinandĎur-
čanskýésmatúšČernák)éskétagrárpárti(PavelTeplanskýésJánlichner)tagjavolt.3

A zsolnai egyezmény aláírását és a kormánytagságot a legbefolyásosabb centralista
párt,azAgrárpártabbanareménybenvállalta,hogya továbbiakban ismeghatározó
tényezőjemaradhataszlovákiaipolitikaiéletnek.Akétagrárpártiminiszterazonbana
kormánymunkájátnemtudtaérdembenbefolyásolni,sőt,azagrárpártpozícióiakor-
mánydecember1-jeiátalakításátkövetőentovábbgyengültek,slichnertegynemzeti
pártipolitikusváltottafelaminiszteritisztségben.Anéppártnemtűrtmegmagamel-
lettsemellenzéket,semszövetségeseket,shatalomrajutásátkövetőenazonnalhoz-
zálátottazegypártidiktatúrájánalapuló totalitárius rendszerkiépítéséhez,miközben
azegyeduralommegszerzésefelévezetőútjánsemszlovákiai,semországosszinten
nemütközöttérdemlegesellenállásba.

Anéppártazautonómiakikiáltásátkövetőnapokbanmegszerezteazösszeshatal-
mi pozíciót, s ellenőrzése alá vonta a társadalmi élet szinte valamennyi területét. A
Slovenská pravda c.néppártinapilapmároktóber15-éndiadalmascikkbenszámol-
hatottbearról,hogyavégrehajtóhatalomgyakorlatilagaszlovákok(értsd:anéppárt)
kezébe került: Jozef országhot október 11-én a néppárti Julián Šimko váltotta fel a
Tartományihivatalélén,acsendőrségfőparancsnokaTimotejIštókőrnagy,apozsonyi
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4 Slovenská pravda,1938.október15.výkonnámocužajfaktickyprešladorúkslovákov,2.p.
5 AhlinkaGárdáral.sokolovič2009.
6 Anovember4–5-izsidóellenesakcióral.nižňanský–slneková1996.
7 Esti Újság,1938.december15.9000csehhivatalnoknakelkellhagyniszlovákiát,2.p.;a

csehállamialkalmazottakeltávolításáral.bystrický1997.
8 Prágai Magyar Hírlap,1938.október11.betiltottákakommunistapártotszlovákiában,2.p.

az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében (1. rész) 41

rendőr-igazgatóságvezetőjepedigJánJusko lett.4 Politikaicélzatúvoltahelyiönkor-
mányzatokoktóberi feloszlatása, ill.azazokatellenőrzőszlováknemzetibizottságok
létrehozása,satotalitáriusdiktatúrakiépítésétszolgáltaanemzetiszocialistanémet
mintáramegszervezettpropagandahivatalésafélkatonaihlinkaGárda5 tevékenysége
is.ezutóbbiakélénráadásulanéppárt radikálisszárnyánakvezéralakjai,Alexander
mach,ill.karolsidorálltak.

Anemzetiindulatoktóltúlfűtöttlégkörbenszlovákiábanisapolitikaiéletszélsősé-
gesennacionalistaképviselőilettekazeseményekhangadóiésirányítói.Azautonómia
kikiáltásátkövetőenazonnalmegkezdődöttakiépülő totalitárius rendszerésaszlo-
vákság vélt vagy valós ellenségeinek amegbélyegzése és üldözése.mind a szlovák
politikusokmegnyilatkozásaiban,mindpedigatömegtájékoztatásieszközökbenegyre
nagyobbméreteketöltött azantiszemitauszítás, valaminta cseh- ésmagyarellenes
nacionalizmus.

Amagyarellenességelsőszámú táptalajaazúj (cseh)szlovák–magyarállamhatárt
nagyrésztazetnikaihatármenténmegállapító,aszlovákságveszélyeztetettség-érzését
mégisavégletekigfokozónovember2-ielsőbécsidöntésvolt.Apolitikusokésasajtó
általnyíltanhirdetettantiszemitizmusszinténabécsidöntésutántetőzött.Azautonóm
rezsim propagandagépezete a magyarság mellett a zsidóságot tette felelőssé az
elszenvedett területi veszteségekért, s a sajtó is egyre harsányabban hangoztatta a
„zsidókérdés megoldásának” szükségességét. A bécsi döntéssel összefüggésben
kerültsorazelsőközpontilagirányítottszlovákiaizsidóellenesakciórais.Aszlovákbel-
ügyiszervekanovember4-éről5-érevirradóéjszakaTisokormányfőhozzájárulásával
és a hlinka Gárda közreműködésével 7500 zsidót deportáltak a magyarországnak
átadandóterületekre.6

ellenségkénttekintettazautonómkormányzataszlovákiábanélőcsehekreis.nagy
részük állami és közhivatalnok volt, akik az első köztársaság éveiben érkeztek
szlovákiába, s az autonomista szlovák politikai elit, nem teljesen alaptalanul, a
csehszlovakizmus és a prágai centralizmus támaszait látta bennük. eltávolításukat
főlegamunkanélküliszlovákértelmiségszorgalmazta,amelyilymódonpróbáltmagá-
nakegzisztenciátteremteni.Acsehtisztviselőkelűzéseazautonómiakikiáltásátköve-
tőenszinteazonnalmegkezdődött.Prágasokáigvonakodottazátvételükkel,december
közepénmégiskénytelenvoltolyanegyezségetkötniazautonómkormánnyal,amely-
benvállalta,hogyamégszlovákiábantartózkodó36ezercsehhivatalnokbólésállami
alkalmazottból1939.január1-jévelkezdődőenátvesz9ezerfőt.7

A többpártrendszer felszámolása a kommunista párt betiltásával kezdődött. Az
autonómkormánymároktóber9-én, azaz kétnappalmegalakulását követően, első
nagyobbhorderejű intézkedésekéntbetiltottaszlovákia területénakommunistapárt
tevékenységét.8 Akommunistákéhozhasonlósorsvártaszociáldemokratapártra is,
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9 Aszociáldemokratapártbetiltásáral.Šuchová–ruman–nižňanský1997.
10 slovenský národný archív (szlovák nemzeti levéltár, a továbbiakban snA), ministerstvo

vnútra (belügyminisztérium, a továbbiakban mv), 3. d., 1065/38. deutsche
sozialdemokratischeArbeiterparteinaslovensku–rozpustenie

11 snA,mv,3.d.,1122/38.Židovskástrananaslovensku–zakázaniečinnosti;uo.1151/38.
zjednotená socialisticko-sionistická strana na slov. – zastavenie činnosti (A zsidó pártok
betiltásárabővebbenl.nižňanský1999b,163–187.p.)

12 Národnie noviny,1939.január25.stranyktorýmbolazastavenáčinnosťrozpustené,1.p.
13 Slovenská pravda,1938.október14.mičurovastranasapripojilakľudovejstrane,1.p.
14 A jobboldali szlovák sajtó az „egyesülést” a nemzetiszocialista „ein volk, ein reich, ein

Führer”jelszórarezonálónéppárti„egyIsten,egynemzet,egypárt”jelszóvalünnepelte,l.
pl.Slovák,1938.november10.Jedenboh,jedennárod,jednastrana,1–2.p.;Slovenská
pravda,1938.november10.Jedenboh,jedennárod,jednastrana,1.p.;Slovenský deník,
1938.november10.Jedennárod–jednastrana,1.p.

15 Slovák,1938.november10.ohlasslovenskémunárodu,1.p.
16 AszlováknemzetiPártkétvilágháborúközöttitevékenységérel.roguľová2013.
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amelynekszlovákiaitevékenységétnovember16-ánJuliánŠimko,aTartományihivatal
elnökearrahivatkozvafüggesztettefeléstiltottabe,hogyapártútlevelekethamisított
külföldiállampolgárokszámára.9 Acsehszlovákszociáldemokratamunkáspártbetiltá-
sáthamarosananémetszociáldemokratamunkáspárt(november22.),10 majdazsidó
pártok: a zsidó Párt (november 24.) és az egyesült szocialista-cionistamunkáspárt
(november25.) betiltásakövette.11 Az1938októberébenésnovemberébenbetiltott
pártok formális feloszlatásáramára választásokat, sőta szlovákországgyűlésmeg-
alakulásátkövetően,aszlovákkormány1939. január23-ihatározataalapjánkerült
sor.12

A jobboldalipártokraaz„önkéntes”beolvadásvárt.Asortacsehszlováknéppárt
szlovák frakciója kezdte, amely október közepén jelentette be csatlakozását hlinka
szlováknéppártjához.13 hamarosanatöbbijobboldalipártiskénytelenvoltfejethajta-
niahsĽsakarataelőtt,snovember8-ána„nemzetiegység”megteremtésénekjegyé-
benazagrárpárt,aziparospárt,anemzetiegyesülés,anemzetiszocialistapártésa
fasisztanemzetiegységszlovákiaiszárnyaisbeolvadtanéppártba,amelyeztkövető-
en felvette a hlinka szlovák néppártja – szlovák nemzeti egység Pártja (hlinkova
slovenskáľudovástrana–stranaslovenskejnárodnejjednoty,hsĽs-ssnJ)nevet.14 A
néppártbabeolvasztottpártok,ill.az„egyesülést”levezénylővezetőikjutalmaazvolt,
hogyaválasztásoksoránhelyetbiztosítottakszámukraanéppártiválasztásilistán.

Az„egyesült”pártokvezetőinekaszlováknemzethezintézettfelhívásaanéppártot
a szlovák nemzet akaratának egyetlen képviselőjévé, a vele szembehelyezkedőket
pediganemzetellenségévényilvánította:„mátólfogvavalamennyiszlovákszámáraaz
egységesszlováknemzetérdekénekkellalegfelsőbbtörvényneklennie.Akiszembe-
helyezkedikaszlováknemzetegységesakaratávalvagyvétellene,aszlováknemzet
ellenségévé és árulójává válik, s azzal a nemzet kíméletlenül leszámol. (…) hlinka
szlováknéppártja,mintaszlováknemzetiegységPártjaaszlováknemzetakaratának
valódiésegyetlenképviselőjévéválik.”15

AszlovákpártokközüllegtovábbaszlováknemzetiPártpróbáltéstudottellenáll-
nianéppártinyomásnak.Aszinténautonomistanemzetipárt16 végrehajtóbizottsága
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17 Národnie noviny,1938.november10.zasadnutievýkonnéhovýboruslov.nár.strany,1.p.
18 Národnie noviny,1938.november25.slovenskánárodnástranazachovásisamostatnosť,

1.p.
19 snA,mv,3.d.,1121/38.slovenskánárodnástrananaslov.–zakázaniečinnosti
20 Národnie noviny,1938.december17.dohodauskutočnená,1.p.
21 AszlováknemzetiPártfelszámolásáral.roguľová2000.
22 bystrický2008b;azautonómiakikiáltásautániszlovákiáral.többekközöttbystrický–deák

2004,213–230.p.;zemko2010;letz2012,12–63.p.;bystrický2012,477–516.p.
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abbanareményben,hogyanéppártszövetségese lehetazújszlovákiaépítésében,
november9-énarraazelhatározásrajutott,hogymegőrziönállóságát,snincskülönö-
sebbokaalikvidálásra,mivelazcsakacentralistapártokszlovákiairészlegeinélvolt
indokolt.17 miutánanemzetipártésanéppárteztkövetőtárgyalásaiazesetlegesegye-
sülésrőlésannakmikéntjérőlmegegyezésnélkülvégződtek,anemzetipártvezetősé-
genovember23-ánúgyhatározott,hogyazelközelgőválasztásokon,amelyekenmin-
denki szabadoneldöntheti, hogymelypártnak szavazbizalmat, önálló listával kíván
indulni,akétpártegyüttműködésénekkérdésérepedigmajdaválasztásieredmények
ismeretébentérnekvissza.18

Anéppárt válaszanemsokáig váratottmagára. JuliánŠimko tartományielnöka
nemzeti párt döntésénekmásnapján, azaz november24-én „a nemzet egységének,
szlovákiaközrendjénekésbiztonságának”érdekeirehivatkozvaanemzetipárt tevé-
kenységének felfüggesztéséről és betiltásáról határozott.19 A néppárti sajtóban ezt
követőenkéthétenát tartó lejáratási kampány indult aszlováknemzeti Párt ellen,
egyebekközöttkorrupcióvalésaprágaiérdekekkiszolgálásávalvádolvaannakveze-
tőit.Ilyenkörülményekközöttanemzetipártvezetéséneknemmaradtmásválasztá-
sa,minthogyismétfelvegyeatárgyalásokfonalát,sapártTisokormányfőengedélyé-
velösszeülővégrehajtóbizottságaháromnappalaválasztásokelőtt,december15-én
megszavazzaazegyesüléstanéppárttal.20 Anemzetipártjutalmaamegegyezésértaz
lett,hogyvoltelnöke,milošvančomárdecember1-jéntagjalettazátalakítottautonóm
kormánynak,shelyetkapottanéppártválasztásilistájánis.21

Afeloszlatott,ill.anéppártbabeolvasztottpártokegyesvezetőirészéről1938októ-
berében és novemberében felmerült egy legális ellenzéki pártmegszervezésének a
lehetősége.Amintáta csehországrészekszolgáltatták,aholugyanebbenaz időben
kétpártrendszeralakultki,vagyisajobboldalikormánypártmellettlegálisanműködhe-
tettegybaloldaliellenzékitömörülésis.Aleginkábbaszociáldemokratákhoz,azagrár-
párthozésanemzetipárthozköthetőkezdeményezésnekazonbanazadottkörülmé-
nyek közöttminimális realitása sem volt. A kudarc oka pedig nem is elsősorban az
egyespártokésképviselőikeltérőelképzeléseibenrejlett,hanemahatalombanosz-
toznisenkivelnemkívánó,demégalojálisellenzéklététsemtűrőnéppártegyedural-
mitörekvéseiben.22

Akétőshonosnemzetiség,anémetekésamagyarokpártjakivételéveltehát1938
későőszéreazösszespolitikaipárteltűntaszlovákiaipolitikaiporondról.Akétnem-
zetiség,ill.akétnemzetiségipártjogállásaközöttugyanakkorjelentékenykülönbség
volt.Amígaz1938szeptemberébenbetiltottkárpátinémetPártjogutódjakéntoktóber
10-énmegalakultsaharmadikbirodalomtámogatásátélvezőnémetPárt(deutsche



23 AzegyesültmagyarPárt történetére l.hetényi2011;apozsonyiésáltalábanaszlovákiai
magyarságjogállásáraazautonómszlovákiábanl.simon2011,104–121.p.

24 Slovák,1938.június5.zarevíziuústavnejlistiny,2.p.;Slovenská politika,1938.október9.
zauzákonenieslovenskejautonomie,2.p.

25 Slovák,1938.november11.sidor,karol:vPrahevšetkopristarom,1.p.
26 Slovák,1938.november12.nemožnoužďalejotáľať,1.p.

Partei, dP) elnöke, Franz karmasin a német népcsoport államtitkáraként a hatalom
részesévévált,apártpedigahlinkaGárdáhozhasonlófegyverestestülettel–Freiwillige
schutzstaffel– is rendelkezhetett,addigagrófesterházy Jánosáltal vezetettegyesült
magyarPárt(emP)működésétinkábbcsakmegtűrték,amagyarságkisebbségijogainak
érvényesítésétpedigamagyarországiszlováksághelyzetétőltettékfüggővé.23

2.Aválasztásokjogiszabályozásaéskiírása

A szlovák pártok zsolnai egyezménye által megerősített néppárti autonómiatervezet
csaknemteljesegészébenapárt1938.június5-énközzétettjavaslatánalapult.Ater-
vezet szerves részét képezték a szlovákiai törvényhozó hatalmat gyakorló s a tarto-
mánygyűléstfelváltószlovákországgyűlésről,valamintannakmegválasztásánakmód-
járólrendelkezőkitételek.

ezekszerintazelsőszlovákországgyűlésmegválasztásátatörvénykihirdetésétől
számított két hónapon belül kell megejteni a tartománygyűlési választásokról szóló
126/1927-es törvénnyel módosított megyegyűlési választásokról rendelkező
330/1920-astörvényI.ésIII.részénekelőírásaialapjánakövetkezőmódosításokkal:
azaktívéspasszívválasztójogfeltételeaszlovákiaiközségiilletőség,azaktívválasz-
tójogkorhatára24-ről21évrecsökken,20.000érvényesszavazatért,valamintennek
háromnegyedétmeghaladómaradványszavazatért pedigminden párt egy képviselői
mandátumhozjut.Aszlovákországgyűléselsőülésétaválasztásokutánegyhónapon
belül a köztársasági elnökhívjaegybePozsonyba.kimondtaa tervezet végül azt is,
hogyaszlovákországgyűléstazáltalános,közvetlenéstitkosválasztójogésazarányos
képviseleti elv alapján választjákmeg.24 A választójognak a szlovákiai községi illető-
séghez,nempedigacsehszlovákállampolgársághozkötésenemtitkoltanaztacélt
szolgálta,hogyaszlovákiábatelepültcseheketmegfosszákaválasztásokonvalórész-
vétellehetőségétől.

Acsehpártokaszlovákautonómiatörvénybe iktatásátugyannemutasítottákel,
annak parlamenti elfogadására mégis másfél hónapot kellett várni. A közbejött
csehszlovák–magyarhatártárgyalásokésazelsőbécsidöntéstkövetőterületváltozá-
sokmiattcsupánnovember9-énutazottPrágábaaFerdinandĎurčanský,martinsokol
éskarolsidorösszetételűnéppártidelegáció,hogyacsehkoalícióspártokképviselői-
veltárgyaljonatörvénytervezetnemzetgyűléseléterjesztéséről.25 Akezdetbennehéz-
kesenindulómegbeszélésekaztkövetőenmozdultakelaholtpontról,hogyaszlovák
fél tárgyalópartnerei tudomására hozta: amennyiben nem születik megegyezés az
alkotmánytörvényről, Tiso szlovák kormányfő akár a cseh fél hozzájárulásanélkül is
kiírjaaválasztásokataszlovákországgyűlésbe.26
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27 digitálníknihovna,nsrČs1935-1938,Poslaneckásněmovna,Tisky.http://www.psp.cz/
eknih/1935ns/ps/tisky/t1429_00.htm

28 A szlovák országgyűlési választások jelölőlistájára felvett 100 képviselőjelölt közül 22-en
egyúttalanemzetgyűlésképviselői,7-enszenátoraivoltak,azazközelegyharmadukprágai
parlamentimandátummalrendelkezett.

29 Slovák,1938.november20.slovenskýsnemskutkom,1–2.p.
30 Těsnopiseckázprávao155.schůziposlaneckésněmovnynárodníhoshromážděnírepubliky

ČeskoslovenskévPrazevsobotudne19.listopadu1938,9–10.p.;digitálníknihovna,ns
rČs1935-1938,Poslaneckásněmovna,stenoprotokoly,155.schůze,sobota19.listopadu
1938.http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/155schuz/s155001.htm

31 Těsnopiseckázprávao123.schůzisenátunárodníhoshromážděnírepublikyČeskoslovens-
kévPrazevúterýdne22. listopadu1938,5.p.;digitálníknihovna,nsrČs1935-1938,
senát, stenoprotokoly, 123. schůze, Úterý 22. listopadu1938. http://www.psp.cz/eknih/
1935ns/se/stenprot/123schuz/s123001.htm; Slovenská pravda, 1938. november 24.
zákonoslovenskejautonomiischválenýajvsenáte,1.p.

Atörvénytervezetszövegétacsehésaszlovákfélnovember15-énközösenvéglege-
sítette.Anemzetgyűlésképviselőházánakalkotmányjogibizottságaeléterjesztett,végle-
gesnekszántjavaslatnakazországgyűlésmegválasztásáttárgyalóv.cikkelyébenannyi
változástörtént,hogyaválasztójogotmárnemkötöttékszlovákiaiközségiilletőséghez,s
töröltékaválasztásitörvénynekapasszívválasztójogotkorlátozó,egyebekközöttatiszt-
séghalmozástkizárókitételeit.27 eztettelehetővéanéppártszámára,hogynemzetgyűlé-
siképviselőitésszenátorait,vagyakárakülönbözőállamihivatalok,intézményekésüze-
mekvezetőitéshivatalnokaitisbejuttathassaaszlováktörvényhozásba.28

miután az alkotmányjogi bizottság a törvénytervezet szövegét a cseh bizottsági
tagokkezdeményezéséreazutolsópillanatbantöbbpontbanismódosította,ajavaslat
azeredetileg tervbevettnovember17-ehelyett csakkétnapkésésselkerülhetetta
nemzetgyűlésképviselőházaeléjóváhagyásra.Amódosításoktúlnyomótöbbségeezút-
tal a prágai és a szlovák törvényhozás hatásköreit érintette. A szlovák országgyűlés
megválasztásával kapcsolatbanegyetlenmódosításkerült a törvényjavaslatba,még-
pedigazabetoldás,hogyaválasztásokataszlovákautonómkormányírjaki.29

A nemzetgyűlés képviselőháza végül 1938. november 19-én, szombaton déli 12
órakorültössze,hogymegszavazzaaszlovákiaautonómiájáravonatkozóalkotmány-
törvény-javaslatot. A javaslatot az alkotmányjogi bizottság nevében martin sokol, a
néppárt főtitkára terjesztette elő és indokolta.miután a képviselőház szavazattöbb-
séggelúgyhatározott,hogyvitátnemfolytat,hanemazonnalhozzálátaszavazáshoz,
elsőolvasatban142szavazattal21ellenében,másodikolvasatbanpedig144szava-
zattal 25 ellenébenmegszavazta az alkotmánytörvény-javaslatot.30 A törvényjavaslat
ellencsakakommunistaképviselők,valamintháromcsehképviselőszavazott. (letz
2012,34.p.)

Az alkotmánytörvény-javaslat a nemzetgyűlés képviselőházából a szenátus elé
került,amelyaztnovember22-énugyancsakvitanélkülhagyta jóvá.Azülésenrészt
vevő93szenátorbólelsőésmásodikolvasatbanegyaránt78-anszavaztakatörvény-
javaslatmellett.ellenszavazatezúttalnemvolt,mivelakommunistaszenátorokasza-
vazáselőttelhagytákazüléstermet.31

az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében (1. rész) 45
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XV

I. évfolyam
  2

0
1

4
/2

, S
om

orja



32 sbírkazákonůanařízenístátučeskoslovenského.ročník1938,částka99.,1161–1164.p.
33 Robotnícke noviny, 1938. november 18. slovensko pred voľbami, 2. p.;Új Hírek, 1938.

november29.váratlanulkiírtákaszlovákországgyűlésiválasztásokat,2.p.
34 Úradné noviny,1938.november26.ročníkXX.,číslo58.,1–2.p.;Krajinský vestník,1938.

november26.ročníkXI.,číslo41.,671–672.p.
35 AkevéskivételközéamagyarEsti Újság ésanémetGrenzbote tartozott.utóbbiaPozsonyutcá-

inszombatéjszakamegjelentfalragaszokrahivatkozvatájékoztatottaválasztásokkiírásáról.l.
Esti Újság,1938.november27.december18-rakiírtákaválasztásokatazelsőszlovákparla-
mentbe,2.p.;Grenzbote,1938.november27.landtagswahlenausgeschrieben,2.p.

36 Pl.Slovák,1938.november29.Jednotnevolímeprvýslovenskýsnem,1.p.;Slovenská poli-
tika,1938.november29.voľbynaslovenskubudú18.decembra,2.p.;Új Hírek,1938.
november29.váratlanulkiírtákaszlovákországgyűlésiválasztásokat,2.p.

A szlovákia autonómiájáról rendelkező 299/1938 sz. alkotmánytörvény32 – a
kárpátaljaautonómiájárólugyanekkorelfogadottalkotmánytörvénnyelegyütt–amel-
lett,hogyjogilagistörvényesítetteazoktóber6-a(kárpátaljaesetébenoktóber8-a)óta
fennállóállapotot,akorábbicentralizáltcsehszlovákiátdecentralizált,sgyakorlatilag
hármas föderációként működő cseh-szlovákiává alakította át. szlovákia (és
kárpátalja)sajátparlamentet,kormánytésállamiintézményeketkapott,smegterem-
tődtekajogifeltételeiazautonómparlamentekmegválasztásának.

A 126/1927-es törvénnyelmódosított 330/1920-as választási törvény a plurális
demokráciaelveinalapulóelőírásaivaltöbbpártiválasztásokatfeltételezett.Anéppárt
ugyanakkoratöbbpártrendszerfelszámolásával,aszlovákpártokbetiltásával,ill.beol-
vasztásával lehetetlenné tettemás pártok indulását a választásokon. A választások
kiírásánakatörvénybetűjévelnemellenkező,atörvényszellemétésademokratikus
játékszabályokatazonbanmegcsúfolómódjávalpedigmegakadályoztabármilyennép-
pártinkívüliválasztásilistabenyújtásánakalehetőségétis.

A299/1938sz.alkotmánytörvényelőírásaiszerintaválasztásokatatörvénykihirdeté-
sétől,azaznovember23-tólszámítottkéthónaponbelülkellettmegtartani.előzetesena
közvéleményésasajtóisazzalszámolt,hogyaválasztásokat1939januárjánakelsőnap-
jairatűzikki,33 ezértameglepetéserejévelhatott,hogyaszlovákkormánynovember26-
án,szombatoneste844/1938sz.hirdetményévelváratlanulkiírtaaválasztásokataszlo-
vákországgyűlésbe,mégpedigdecember18-ra,vagyisolymódon,hogyanéppártonkívül
senkimásnaknelehessenesélyeválasztásilistaleadására.Ajelölőlistákatugyanisatör-
vényeselőírásokértelmébenlegkésőbbaválasztásokelőtti21.napon,azaznovember27-
én,vasárnapdéli12óráigkellettbenyújtaniazországosválasztásibizottságelnökének,
ígycsupánnéhányóramaradtazokösszeállításáraésleadására.34

ráadásulaszlovákkormányÚradné noviny ésaTartományihivatalKrajinský vest-
ník c.hivataloslapjánakanovember26-ikormányhirdetménytközzétevőszámátszom-
batonakésőestiórákbannyomtattákki,árusításukazonbancsaknovember28-án,
hétfőnkezdődöttmeg.mivelavasárnapmegjelenősajtótermékektöbbségeaválasz-
tások előző esti kiírásáról már nem tudott beszámolni,35 a lapok nagy része pedig
abbanazidőbenhétfőinaponnemjelentmeg,alegtöbbnapilapcsakkétnaposkésés-
sel,november29-én,kedden–általábanmárazegyetlenjelölőlistaleadásánaktényé-
velegyütt–számolhatottbeaválasztásokkiírásárólésaválasztásilistavasárnapdéli
leadásihatáridejéről.36
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37 Esti Újság,1938.november27.december18-rakiírtákaválasztásokatazelsőszlovákpar-
lamentbe,2.p.

38 Új Hírek,1938.november30.„Azújszlovákparlamentbebeviszemtörhetetlenmagyarélni-
akarásunkmindenbizonyítékát”,1.p.

A 330/1920-as választási törvény értelmében a jelölőlistákat legkevesebb száz
választópolgárralisalákellettíratni,azaláírásokatpedigközjegyzővelhitelesíttetni.A
közjegyzőiirodákszombatesteésvasárnapdélelőtttermészetesenzárvatartottak.A
hlinkaGárdaalakulataiabiztonságkedvéértszombatdélutánmégazországosválasz-
tásibizottságnakhelyetbiztosítópozsonyikormányhivataltismegszálltákésvasárnap
délig senkit nem engedtek be az épületbe. Az ígymegállapított feltételekmellett a
néppártonkívülegyetlenmástényezőneksemlehetettesélyejelölőlistabenyújtására
ésaválasztásokonvalóindulásra.számításbajöhetőszlovákpártekkormártulajdon-
képpennemislétezett,hiszenahatalomaszlováknemzetiPártnovember24-ibetil-
tásávalfélreállítottaazutolsópolitikaitömörüléstis,amelynémialternatívátjelenthe-
tettvolnaanéppártegyeduralmávalszemben.

Akétnemzetiségipártnak,azegyesültmagyarPártnakésanémetPártnakelmé-
letbenlettvolnaméglehetőségesajátjelölőlistabenyújtására.AzEsti Újság november
27-énutaltisrá,hogyaszlovákpártokegyesülésesabaloldaliészsidópártokbetil-
tásautánmárcsakakétnemzetiségipártlistájávallehetneszámolni,figyelmeztetett
azonbanegyúttalarrais,hogy„eddigellenőrizhetetlenhírekszerint”mindösszeegyet-
lenjelölőlistalesz,sazonfognakszerepelnianémetésmagyarpártjelöltjeiis.37 AzEsti
Újság értesüléseinemvoltakalaptalanok.Ahatalomakétnemzetiségipártszámára
semtette lehetővéazönálló listabenyújtását,sanémetésmagyar jelöltekvalóban
csakanéppártiválasztásilistánindulhattak.

máighomályfedianemzetiségiképviselőjelölteklistárakerülésénekhátterétéskörül-
ményeit.nemfoglalkozottakérdésselsemakorabeliszlovák,sempediganemzetiségi
sajtó,devajmikevésderülkianemzetiségivezetőkmegnyilatkozásaibólis.Ahomályba
apozsonyinémetkonzulátusegyikjelentésevisznémifényt,amelynovember29-énazt
jelentetteberlinbe,hogyanemzetiségivezetőketultimátumszerűválasztáseléállították:
vagyanéppártlistájánindítjákjelöltjeiket,vagynemleszképviseletükaszlovákország-
gyűlésben.Franzkarmasinnak,anémetnépcsoportvezetőjénekállítólagmégarrasem
adtaklehetőséget,hogykikérjeberlinvéleményét,amitpedighasonlófajsúlyúkérdések-
bensohanemmulasztottelmegtenni.(hoensch1965,164.p.)

magaesterházy János, az emPelnöke ismindössze egyetlen alkalommal– Tiso
miniszterelnökkel folytatott november 28-i megbeszélését követően – nyilatkozott a
párt választási részvételéről folytatott tárgyalásairól. AzÚj Híreknekadott, amegbe-
szélések részleteit azonban nem konkretizáló nyilatkozatában nem tagadta, hogy a
választásokváratlankiírásaőtismeglepte,snohatermészetesebbnektartottavolnaa
különlistákat,miutánalistánamagyarságnakszámarányánakmegfelelőképviseletet
biztosítottak, a szlováksággal való együttműködési szándék bizonyítékaként ráállt a
közös listára. ez a lépés esterházy szerint nem lemondás volt valamelyes jogokról,
hanem„bizalomelőlegezésaszlováknemzetfelé”.38

az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében (1. rész) 47
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39 Völkischer Beobachter (Wiener Ausgabe),1938.november23.dr.Tisoüberdenlandtagin
Preßburg,5.p.;közlischvarc–holák–schriffl2008,392–393.p.

40 Pl.Új Hírek,1938.november24.dr.Tisonyilatkozataavölkischerbeobachterben,3.p.;
Slovenská pravda, 1938. november 25. smluvný pomer medzi slovákmi a Čechmi.
vyhláseniepredseduslovenskejvlády„völkischerbeobachteru“,1.p.

41 Národnie noviny,1939.február10.Židovskáotázkabuderiešenáspravodlivo,1.p.
42 Slovenská politika,1938.november26.Prezidentavládarepubliky,1.p.

Az,hogyanémetésamagyarpártvezetőnekvolt-ebeleszólásaalistárafelkerülő
német ésmagyar jelöltek számába és személyébe, vagy pedig e kérdésben is kész
tényekeléállítottákőket,nemderülkisemanémetkonzulijelentésből,semesterházy
nyilatkozatából.csupánvalószínűsítenitudjuk,hogyhaalistárafelkerülőszemélyekről
sajátmaguk,ill.pártjukhatározhatottis,képviselőjelöltjeikszámáraésalistánelfog-
lalthelyérevonatkozóanmárnemvoltakalkupozícióban.

Ajelölőlistávalésannakösszetételévelkapcsolatbantehátszámoskérdőjelmerült
fel.Tényugyanakkoraz is,hogyvezetőszlovákpolitikusok,sőtaszlováksajtóegyes
megnyilvánulásaimáraválasztásokkiírásaelőttelőrejeleztékazegyetlenválasztási
listát és sejtetni engedték annak összetételét is. Jozef Tiso az nsdAP Völkischer
Beobachter c.napilapjánakbécsikiadásábanmegjelentnyilatkozatábanmárnovem-
ber23-án,tehátanemzetipártbetiltásaelőttegynappalelmondta,hogycsupánegyet-
len jelölőlista lesz, a szlováknéppárt listája, választani pedig igennel vagy nemmel
lehet.Akonkrétnemzetiségekmegnevezésenélkülbejelentetteaztis,hogyanéppár-
tilistánkapnakhelyetaszlovákiainépcsoportokképviselőiis,azsidókkivételével,akik
nemlesznekmegválaszthatóak.39 Aszlovákkormányfőnyilatkozatátismertetteminda
pozsonyimagyar,mindpedigaszlováksajtó,40 kijelentéseiígysenkitsemhagyhattak
illúziókbanaválasztásokmikéntjévelkapcsolatban.

AVölkischer Beobachternekadottnyilatkozat,valamintanéppártinkívülbármiféle
másjelölőlistabenyújtásátlehetetlennétévőpraktikákismeretébencsakishidegvérű
cinizmuskéntértékelhetőekaszlovákkormányfőkésőbbiszavai,aki1939februárjá-
bananewyork-iszékhelyűzsidóTáviratiIrodamunkatársánakazsidóságparlamenti
képviseleténekhiányát firtatókérdésérereagálvaaztválaszolta,hogyazsidóságnak
lehetősége lett volna saját jelölőlista benyújtására, azonban nem igényelte a parla-
mentiképviseletet.41

nyilvánvalóvátehetteahatalomszándékaitaSlovenská politika november26-iszá-
mában,tehátaválasztásokkiírásánaknapjánmegjelenteszmefuttatásis.Azegykori
agrárpártinapilapazönállóválasztásimegmérettetésselpróbálkozószlováknemzeti
Pártnovember23-inyilatkozatárareagálvaleszögezte,hogyezazelhatározásavalós
politikai helyzetmeg nem értéséről tanúskodik,mivel az autoriter kormányzatimód
egyetlenpártotésegyetlenválasztásilistátfeltételez.ígysemafeloszlatottszociálde-
mokrata, sem pedig a nemzeti pártnak nem lesz lehetősége lista állítására, a
néppárttal egyesült pártok képviselői pedig a néppárti választási listán kaphatnak
helyetcsakúgy,mintanémetésmagyarnemzetikisebbségképviselői.42

Amegállapított november 27-i, déli 12 órai határidőig tehátmindössze egyetlen
jelölőlistaleadásárakerültsor.Amintaztaszlováksajtóirodanovember28-án,hétfőn
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43 Esti Újság,1938.november28.egylista–100jelölt,2.p.
44 Tisobeszédétközli:Slovák,1938.november30.Prvévoľbydoslovenskéhosnemumusia

znemožniťvláducudzíchživlovnadslovenskom,1.p.
45 Slovenská pravda,1938.december1.zasadaniekrajinskejvolebnejkomisie,1.p.
46 Krajinský vestník,1938.december3.ročníkXI.,číslo43.,693–695.p.
47 Pl.Slovák,1938.december4.kohobudevoliťslovensko?,1.p.;Esti Újság,1938.decem-

ber4.100névazelsőszlovákparlamentegyetlenjelölőlistáján,5.p.;Grenzbote,1938.de-
cember4.derWahlvorschlag,3.p.;Slovenská pravda,1938.december6.Akébudeslože-
nieslovenskéhosnemu?,3.p.

az első szlovák országgyűlés megválasztása 1938 decemberében (1. rész) 49

jelentette,martinsokol,ahlinkaszlováknéppártja–szlováknemzetiegységPártja
főtitkáravasárnapdélelőttháromnegyed12órakorJuliánŠimkotartományielnöknek,
azországosválasztásibizottságelnökénekbenyújtottaanéppárt100nevettartalma-
zójelölőlistáját,sezmagábanfoglaltaaszlovákiaimagyarésnémetnépcsoportkép-
viselőjelöltjeitis.43

kitért a választási lista kérdésére és annak összetételére a rádióban elmondott
november 28-i választási beszédében Jozef Tiso is. Az egypárti választások előnyeit
ecsetelőkormányfőkiemelte,hogyanéppártijelölőlistánmegtalálhatóakvalamennyi
foglalkozásiágésvallás,aparasztokésmunkások,írókéslelkészek,iparosokéshiva-
talnokok,katolikusokésevangélikusokképviselői.Alistánhelyetkapottnemzetiségek,
aruszinok,németekésmagyarokTisoszerintaszlovákokhozhasonlóan„megszűntek
pártérdekeketszolgálni,deegyesültekésegységesenlépnekfel”,„bebizonyítottákloja-
litásukatésegyüttakarnakhaladniaszuverénszlováknemzettel”.Akormányfőáltal
elmondottakszövegkörnyezetébőlnemlehetettkétségafelőlsem,kiketértettaszlo-
váknemzetenhosszúideig„uralkodóidegenelemen”:aválasztási listánhelyetnem
kapócseheketészsidókat.44

A szlovák kormány december 1-ig hivatalban lévő agrárpárti miniszterének, Ján
lichnernekavisszaemlékezéseszerintapártbeolvasztásávalelégedetlenagrárpárti
politikusokegyrészénekamiavaiŠtefansadloňvezetésévelaszámosakadályellené-
resikerültellenlistátbenyújtania.ezencsaksadloňneveszerepeltazzal,hogyaválasz-
tási törvényértelmébenatöbbinevetutólag ispótolhatják.sadloňa jelölőlistátará
nehezedőnyomásellenéresemvontavissza,aválasztásibizottságaztmégisérvény-
telenneknyilvánította.(letz2012,38.p.)Anovember29-én,keddendélelőtt10óra-
korJuliánŠimkotartományielnökvezetésévelösszeültországosválasztásibizottság
ígyhivatalosanaztállapíthattameg,hogyegyetlenjelölőlistabenyújtásárakerültsor,
mégpedigahlinkaszlováknéppártja–szlováknemzetiegységPártjáéra,amelyeta
bizottságérvényesnekismertel.45

3.Aválasztásilista

Az egyetlen jelölőlista összetételét a választások kiírását követő hetedik, s a lista
benyújtásátkövetőhatodiknaponhoztáknyilvánosságra.márjavábanzajlotta„válasz-
tási kampány”, amikor december 3-án Julián Šimko tartományi elnök, az országos
választásibizottságelnökeaKrajinský vestník hasábjainközzétetteanéppártiválasz-
tásilistát,46 amelyetakövetkezőnapokbanaszlovákiainapilapoktöbbsége,47 sőtmég
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48 Felvidéki Magyar Hírlap,1938.december6.száznévegyetlenlistán,9.p.

a bécsi döntés után budapestre költöző Prágai Magyar Hírlap utódlapja, a Felvidéki
Magyar Hírlap isleközölt.48 AKrajinský vestník valamennyijelöltnevemellettfeltüntette
foglalkozásátéslakhelyét,asajtóazonbanjobbáracsupánajelölteknevét,esetlegfog-
lalkozásáttetteközzé.Ajelölőlistasajátosságavolt,hogyazonamagyarésnémetnem-
zetiségűképviselőjelölteknevétésadataitmagyar,ill.németnyelvenszerepeltették.

hlinkaszlováknéppártja(aszlováknemzetiegységPártja)jelölőlistájánakövet-
kezőképviselőjelöltekkaptakhelyet:

1. dr.JozefTiso,aszlovákkormányelnöke,bán.
2. karolsidor,miniszter,Pozsony.
3. Jozefsivák,tanfelügyelő,Privigye.
4. dr.Jozefbuday,kanonok,nyitra.
5. dr.martinsokol,főtitkár,Pozsony.
6. dr.karolmederly,főtanácsos,Pozsony.
7. PavelTeplanský,miniszter,szárazpatak.
8. matúšČernák,miniszter,Pozsony.
9. dr.FerdinandĎurčanský,miniszter,Pozsony.

10. dr.milošvančo,miniszter,Turócszentmárton.
11. Alexandermach,apropagandahivatalfőnöke,Pozsony.
12. Štefandanihel,földműves,aFöldművesTanácselnöke,széleskút.
13. rudolfČavojský,munkás,szakszervezetibizottságfőtitkára,Pozsony.
14. Štefansuroviak,aszlovákvasutasokszövetségénekelnöke,zsolna.
15. Antonhancko,aszlovákszakszervezetekTársulásánakelnöke,zsolna.
16. Franzkarmasinmérnök,államtitkár,Pozsony.
17. esterházyJános,földbirtokos,nyitraújlak.
18. Antonszimko,görögkatolikuslelkész,homonnaolyka.
19. TidoJ.Gašpar,osztálytanácsos,író,Pozsony.
20. dr.mikulášPružinský,földbirtokos,mitosin.
21. JánPetrovič,aszlovákPénztárigazgatója,Pozsony.
22. dr.eugenFilkorn,asvoradovkollégiumigazgatója,Pozsony.
23. dr.GejzaFritz,bíróságifőtanácsos,Tótsóvár.
24. Jánlíška,kereskedelmikamarafőtitkára,Pozsony.
25. Júliusstano,kormánytitkár,Pozsony.
26. vladimírmoravčík,aslovenskýdeníkfőszerkesztője,Pozsony.
27. dr.ŠtefanPolyák,földbirtokos,vágszabolcs.
28. dr.karolkörper,kanonok,azIskolaügyiésnemzetművelésiminisztériumkulturá-

lisszakosztályánakvezetője,Pozsony.
29. dr.Peterzaťkomérnök,aközpontiszlovákIpartársulatfőtitkára,Pozsony.
30. PavolČarnogurský,azIskolaügyiésnemzetművelésiminisztériumosztályvezetője,

Pozsonyszőlős
31. Františekslameň,munkás,szakszervezetibizottságelnöke,Felsőszabadi.
32. dr.JánFerenčík,plébános,rózsahegy.
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33. Gejzamedrický,főszerkesztő,Pozsony.
34. AndrejGermuška,pedagógiaiintézetigazgatója,eperjes.
35. AntonŠalát,tanár,hajnik.
36. kolomanhorniš,államitanító,kiszucaújhely.
37. TeodorTurček,földműves,nadány.
38. vojtechhusárek,igazgató-tanító,Pozsony.
39. PavolFlorek,tanár,Turócszentmárton.
40. Štefanhaššík,titkár,nagymihály.
41. dr.Ferdišklinda,aGazdaságiminisztériumosztályvezetője,Pozsony.
42. Ferdinandmondok,plébániaikormányzó,szenice.
43. martinmorháč,kereskedő,Ipolyberzence.
44. konštantínČulen,vasútihivatalnok,író,Pozsony.
45. dr.matejhuťka,közjegyző,nagymihály.
46. Josefsteinhübl,plébános,Turócnémeti.
47. Júliusmagúth,körjegyző,szepesváralja.
48. vincentboleček,plébános,nemcsény.
49. Jánhollý,központititkár,Pozsony.
50. vojtechPlechlo,esperesplébános,Alsódombó.
51. dr.Pavelopluštil,vágóhíd-igazgató,Pozsony.
52. Jáns.vančo,földműves,legionárius,Palonca.
53. dr.Františekhrušovský,gimnáziumiigazgató,znióváralja.
54. rudolfschwarz,legionárius,igazgató-tanító,besztercebánya.
55. mudr.Gejzarehák,azállamikórházigazgatója,Pozsony.
56. Jánmora,munkásszervezetközpontititkára,Pozsony.
57. Jozefdrobný,postaigazgató,aszlovákPostásokegyesületénekelnöke,Pozsony.
58. Gejzahornyak,görögkatolikusigazgató-tanító,cirókaófalu.
59. dr.Antonhudec,ügyvéd,Trencsén.
60. vojtechhorák,tanfelügyelő,Pozsonyszőlős.
61. JozefŠrobár,kanonok,Pozsony.
62. dr.emilboleslavlukáč,azevangélikushittanprofesszora,Pozsony.
63. Štefanbeniak,földműves,ribény.
64. dr.vojtechTvrdý,ügyvéd,zsolna.
65. FrantišekJankovič,esperesplébános,selmecbánya.
66. mg.Ph.Andrejmartvoň,gyógyszerész,bazin.
67. dr.Františekorlický,ügyvéd,nagyszombat.
68. sigmundkeil,szenátor,svedlér.
69. mudr.ernestrosival,orvos,Pozsony.
70. eugenGuzikiewicz,igazgató-tanító,liptószentmiklós.
71. dr.Jozefbaránek,állatorvos,holics.
72. Jurajkišiday,káplán,eperjes.
73. Jozefkrampl,szőlősgazda,récse.
74. Pavelnémeth,gimnáziumiigazgató,zólyom.
75. dr.Pavelbagin,közjegyző,Pöstyén.
76. Jánkrafčík,görögkatolikusfőesperes,bodzásújlak.
77. dr.szepesházybertalan,földbirtokos,eperjes.
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49 Alegutóbbi,1935.éviképviselőháziválasztásokalkalmávalanéppárt,anemzetipárt,egy
ruszinéstöbblengyelkisebbségipártalkottaún.autonomistablokkaszlovákiaiszavazatok
30,1%-átszereztemeg.Anéppártbabeolvasztott többipártközülazagrárpárt1935-ben
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78. Ferdinand závodský, a szlovák vasutasok szövetségének központi titkára,
zsolna.

79. ladislavkrčmérymérnök,erőmű-igazgató,besztercebánya.
80. AntonAdamica,polgármester,Privigye.
81. Imrichvašina,munkás,Pozsony.
82. dr.AndrejPitoňák,közjegyző,késmárk.
83. Jánonofrej,földműves,eperjes.
84. Jáncvengroš,bányász,Ötösbánya.
85. Jozeflukáč,titkár,szenice.
86. JánČižmár,földműves,Göncölfalva.
87. leonardsliačan,plébános-polgármester,korpona.
88. JurajFekiač,földműves-polgármester,Gyetva.
89. samuelsteberl,szőlősgazda,limpak.
90. Jozefchmelo,földműves-polgármester,Geletnek.
91. Antonmoravčík,titkár,Aranyosmarót.
92. Štefanbabjak,építőmunkás,homonna.
93. dr.karlhauskrecht,tanár,Pozsony.
94. Antonmihalík,mezőgazdaságimunkás,letenőc.
95. Jozefhrk,polgármester,mezőköz.
96. Jozefbradiak,titkár,rózsahegy.
97. michalPetráš,földműves,necpál.
98. ladislavmaga,szövőmunkás,csernova.
99. AntonŠubík,kereskedő,kukló.

100. AlexanderPuškáš,könyvelő,Pozsony.

A jelölőlistát Jozef Tiso miniszterelnök vezette, őt karol sidor, a néppárt második
embere,egybenTisofőellenlábasakövette.AkövetkezőhelyeketaTisoszűkebbköré-
heztartozó,mérsékeltpolitikuskéntszámontartottnéppártivezetőkfoglaltákel,scsu-
pánalista8.,9.és11.helyérenyertekbesorolástaszlovákiamielőbbiönállósulását
sürgető radikálisok: matúš Černák és Ferdinand Ďurčanský miniszterek, valamint
Alexandermach,apropagandahivatalfőnöke.Alistalegszembetűnőbbnéppártihiány-
zójakétségtelenülvojtechTuka,anéppárt„mártírja”volt.Tukát1929-benhazaárulás
vádjávaltizenötévifegyházbüntetésreítélték,1937decemberébenrészlegesamnesz-
tiávalszabadult,kényszerlakhelyéülazonbanacsehországiPlzeňt jelöltékki, scsak
1938őszéntérhetettvisszaszlovákiába,amikorisazonnalanéppártiradikálisokegyik
vezéralakjáválépettelő.

Asajtóaközzétettlistátáltalábannemkommentálta,snemrészletezteazazonsze-
replőképviselőjelöltekegykoripárthovatartozásátsem.ezbizonyáraazzalfüggössze,
hogyalistárafelvettekháromnegyedeanéppártrégitagjaiközülkerültki,smindössze
egynegyedükabeolvasztottpártokésanemzetiségekképviselőiközül,ezazeloszlás
pedig távolról sem feleltmegaz egyespártok közötti hagyományoserőviszonynak.49



17,6%-os,anemzetiszocialistapárt3,2%-os,aziparospárt2,6%-os,acsehszlováknéppárt
2,3%-os, a fasiszta nemzeti közösség 2,0%-os, a nemzeti egyesülés pedig 1,6%-os ered-
ménytértel.Az59szlovákiaimandátumbólanéppárt19,azagrárpárt12,anemzetiszo-
cialista párt 2, a nemzeti párt, az iparospárt, a csehszlovák néppárt, a fasiszta nemzeti
közösségésanemzetiegyesülésegyaránt1-1mandátumotszerzettmeg.Atöbbiszavazat,
ill. mandátum a nemzetiségi és a betiltott baloldali pártoknak jutott. (zemko–bystrický
2004,570.p.;krivý–zemko2008,76.,79.p.)

50 Národnie noviny,1938.december6.kandidátnalistina,2.p.
51 Esti Újság,1938.november28.egylista–100jelölt,2.p.;Új Hírek,1938.november29.

váratlanulkiírtákaszlovákországgyűlésiválasztásokat,2.p.;Esti Újság,1938.december
2.4képviselőjeleszamagyarságnakazelsőszlovákparlamentben,5.p.
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leginkább az egykori agrárpártiak érezhették magukat megrövidítve, akik számára
ugyanazösszescsatlakozottpártközülalegtöbbhelyetbiztosítottákajelölőlistán,egy-
koribefolyásukhozmértenmégismélyenalulreprezentáltakvoltak.

AszlováklapokközülegyedülanemzetipártiNárodnie noviny vállalkozottrá,hogy
anéppártbabeolvasztottpártokreprezentánsaiközülmegnevezzeamegválasztható
helyenszereplőjelölteket,akikalapszerintanemzetipártimilošvančo(10.hely)mel-
lettazagrárpártiPavelTeplanský(7.),JánPetrovič(21.),vladimírmoravčík(26.)ésJán
s.vančo(52.),aziparospártiJánlíška(24.),valamintanemzetiegyesüléspártiGejza
rehák(55.)voltak.50 Afelsoroltakvalamennyienazzalérdemeltékkialistárakerülést,
hogyaláírtákazsolnaiegyezménytés/vagylevezényeltékpártjuk„egyesülését”hlinka
szlováknéppártjával,deugyanezenokokmagyarázzákacsehszlováknéppártiTidoJ.
Gašpar(19.),azagrárpártivojtechhusárek(38.)ésanemzetiszocialistaemilboleslav
lukáč(62.)felvételétisaképviselőjelöltekközé.Anéppártbabeolvadtpártokvezetői
közülnemszerepeltaképviselőjelöltekközöttmartinmičura,akiacsehszlováknép-
párt szlovákiai szekciójával elsőként lépett be ahsĽs-be, valamint a zsolnai egyez-
ménytafasisztanemzetiközösségnevébenaláíróJánIvák,akinekpártjaígyteljesegé-
szébenképviseletnélkülmaradtajelölőlistán.hiányzottalistárólvégülakiépülőauto-
riterrendszerrelazonosulninemtudóagrárpártiJánlichner,akiaválasztásokkiírása-
korésajelölőlistabenyújtásakormégtagjavoltaszlovákkormánynak,adecember1-
jévelátalakítottkabinetbenazonbanmárnemkapotthelyet.

A jelölőlistaközzétételéigamegválaszolatlankérdésekközé tartozotta listánsze-
replőnemzetiségijelöltekszámaéskiléteis.Azugyananéppártiválasztásilistabenyúj-
tásáról tudósítósajtóhírekbőlmárkiderült,hogyazőslakosszlovákiaikisebbségek:a
németek,magyarokésruszinokképviseletetkaptakrajta,konkrétumokazonbansemaz
emP,sempediganémetPártberkeibőlnemkerülteknyilvánosságra,ígymégazemP-
hezközelállópozsonyimagyarsajtóiscsaktalálgatásokbabocsátkozhatottamagyar
(ésnémet)jelöltekszámávaléskilétévelkapcsolatban.AzEsti Újság november28-án
úgyvélte,hogyaszlovákiaimagyarságazemPelnökén,esterházyJánosonkívülmég
további 1-2 képviselői helyhez juthat,míg a németek, akik első számú jelöltje Franz
karmasinállamtitkár,összesen4képviselőimandátummalszámolhatnak.AzÚj Hírek
másnaparrólszámoltbe,hogyazemPállítólag2,adP3helyetkapaválasztásilistán.
AzEsti Újság végüldecember2-ánaprágaiPrager Tagblatt értesüléseirehivatkozvaazt
ahírtközölte,hogyaszázképviselőjelöltközül75anéppártrégitagjai,19anéppárttal
egyesültpártokközülkerülki,4jelöltmagyar,2pedignémetnemzetiségű.51
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52 vö.hoensch1965,165.p.;simon2011,92.p.
53 Gejzahornyaka jelölőlistán feltüntetettelellentétbennemcirókaófalui,hanemsztakcsin-

rosztokaitanítóvolt.
54 Pl. Felvidéki Magyar Hírlap,1938.december7.nagymeglepetésthozhatnakadecember

18-iszlovákiaiválasztások,4.p.
55 APozsonymellettiPozsonyligetfalutésdévénytanémetbirodalomhoz,néhányészak-szlo-

vákiaihatármentitelepüléstpediglengyelországhozcsatoltak.
56 snA,mv,33.d.,379/1939.Štatistickédataonárodnostnomrozvrstvení.(Aszlovákságszá-

zalékosarányaaz1930.évi67,6%-ról84,6%-raugrott,anémeteké4,6%-ról4,7%-raemel-
kedett, a ruszinoké 2,9%maradt, a cseheké ezzel szemben 3,7%-ról 2,9%-ra, a zsidóké
2,2%-ról1,1%-racsökkent.Alegnagyobbmértékbenamagyarságrészarányaesettvissza:
17,8%-ról2,5%-ra.)

54 Popély árpád

Amintazaválasztásilistaközzétételétkövetőenkiderült,aszázfőslistána91szlo-
váknemzetiségűképviselőjelöltmellett5német,2magyar és2 ruszin jelölt kapott
helyet.AnémetPártotFranzkarmasin(16.)államtitkár,Josefsteinhübl(46.)turócné-
metiplébános,sigmundkeil(68.),anemzetgyűlésszenátora,samuelsteberl(89.)lim-
pakiszőlősgazdaéskarlhauskrecht(93.)pozsonyitanárképviselte.AzemPrészéről
esterházyJános(17.)pártelnökönkívülszepesházybertalan(77.)eperjesiföldbirtokos
kerültfelajelölőlistára.magasválasztásirészvételeseténanémetekakárhárompar-
lamenti mandátummal is számolhattak, a lista 77. helyén szereplő szepesházynak
azonbanalegcsekélyebbesélyesemlehetettaparlamentbejutásra,ígyvárhatóvolt,
hogy az emP-nek csak egy országgyűlési képviselője lesz.52 A szlovákiai ruszinok a
németekkelésmagyarokkalellentétbennemrendelkezteksajátpolitikaipárttal.Akét
ruszinnemzetiségűjelölt,Antonszimko(18.)homonnaolykaigörögkatolikuslelkészés
Gejzahornyak(58.)sztakcsinrosztokai53 tanítóaszlováknéppárttagjavoltésnéppár-
tiképviselőjelöltnekszámított.

vitatárgyátképezheti,hogyanemzetiségekképviseleteajelölőlistánmegfelelt-ea
szlovákiaösszlakosságánbelülirészarányuknak.Amagyarországisajtóbannapvilágot
láttakolyanértelműírások,amelyekamagyarságszámárabiztosított2képviselő-jelöl-
tihelyetkevesellték,54 ezzelszembenviszontesterházyJánospártelnökapozsonyiÚj
Hírekbenmegjelent–máremlített–interjújábanúgynyilatkozott,hogyalistán„szám-
arányunknak megfelelő képviseletet biztosítottak nekünk”. Az egyes nemzetiségek
számaésszlovákiaösszlakosságánbelülirészarányaaz1938.októberiésnovemberi
határváltozásokután eltért a korábbiaktól. különösenamagyar lakosság számaés
arányacsökkent,mivellakóterületéneknagyrészétazelsőbécsidöntésvisszajuttatta
magyarországnak.55 Az1938szilveszterénmegtartottrendkívüliszlovákiainépszámlá-
lásadatai szerintszlovákia2.709.553 lakosából2.291.203vallottamagát szlovák,
128.419 német, 79.590 ruszin, 77.935 cseh, 67.502 magyar, 29.928 pedig zsidó
nemzetiségűnek.56 ennekfényébenanémetekszámárabiztosítottöthelymégmegis
haladtaaszlovákiaösszlakosságánbelüli részarányukat.kevésbémondhatóezela
ruszinokésamagyarságképviselőinekadottkét-kéthelyről,amelyekközülamagya-
rokesetébenráadásulcsakazegyikszámított„befutónak”.Aszlovákságelsőszámú
ellenségénekkikiáltottcsehekésazsidókekkormárnemkívánatoselemnekszámí-
tottakszlovákiában,azőparlamentiképviseletüketennélfogvaszámításbasemvette
ahatalom.
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rendkívül aránytalan volt a képviselőjelöltek vallásimegoszlása. bár a hivatalos
propagandaazthirdette,hogyaválasztásilistánakatolikusokmellettmegfelelőkép-
viseletet kapnakazevangélikusok is, őkahagyományosankatolikus szavazóbázisra
építő,klerikálishátterűnéppártjelölőlistájánmélyenalulreprezentáltanjelentekmeg.
AszlovákiaievangélikusegyházCirkevné listy c.folyóirataeztnemishagytaszónélkül,
skétírásábaniskifogástemeltazellen,hogyaszázfőslistánmindössze6evangélikus
jelöltszerepel,egyikükráadásulmegválaszthatatlanhelyen.Alapszerintlegalább16-
17evangélikusvallásúképviselőjelöltnekkellenelennie,ezfelelnemegazevangéliku-
sokszlovákiaösszlakosságánbelüli részarányának.57 Joggalsérelmeztékvégülevan-
gélikusrészrőlazt is,hogynemszerepeltaválasztási listánegyetlen lelkészüksem,
miközbenalistárafelvettkatolikuspapokszáma16volt.58

4.Aválasztásikampány

Akorábbiválasztásokatmegelőzőagitációhozhasonlíthatókampányróltermészetesen
szó sem lehetett. A választási kampány,mint ahogy az egész választási procedúra,
semmibensemkülönbözöttatotalitáriusvagyautoriterrendszerekbenbevetteljárás-
tól.Ahatalmimonopóliumraszert tettnéppártkisajátítottaazutcátésa tömegtájé-
koztatásieszközöket,ellenvéleményneknemvolthelyesemasajtóban,semarádió-
ban,sempediganyilvánostereken.

Aszlovákpolitikusokésasajtóaválasztásoktulajdonképpeninépszavazásjellegét
sulykoltákalakosságba.FerdinandĎurčanskýpéldáulahlinkaGárdanovember27-i
modori felvonulása alkalmával elmondott választási beszédében jelentette ki, hogy
nemisválasztásokról,hanemaszlováknemzetnépszavazásárólleszszóarról,hogyúj,
jobbjövőtkíván-eépíteni.59 hasonlóanfogalmazottAlexandermachis,akiaSlovák c.
napilapban,vagykarolmederlyszenátor,akipöstyéniválasztásinagygyűlésénszögez-
teleugyanezt.60 Aszlováksajtógyakranszintén„Aszlováknemzetnépszavazása”cím-
mel tudósított a választási nagygyűlésekről,61 de népszavazásként aposztrofálta a
választásokatmégamagyarEsti Újság is,amelyaválasztásokeredményeirőlbeszá-
molva„azelsőszlovákiainépszavazásnak”nevezteazeseményt.62 Akormánypártipro-
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57 Cirkevné listy,1938.december9.evanjelickékňazstvo,vytvorenézosto,465.p.;Cirkevné
listy,1938.december23.kčasovýmotázkam(voľbydoslovenskéhosnemu),470–472.p.

58 A16katolikuspapközül14voltrómaikatolikuslelkész,köztükalistavezetőJozefTisokor-
mányfő. A további római katolikus lelkészek Jozef buday (4.), eugen Filkorn (22.), karol
körper(28.),JánFerenčík(32.),AntonŠalát(35.),Ferdinandmondok(42.),Josefsteinhübl
(46.), vincent boleček (48.), vojtech Plechlo (50.), Jozef Šrobár (61.), František Jankovič
(65.),Jurajkišiday(72.)ésleonardsliačan(87.),agörögkatolikusokAntonszimko(18.)és
Jánkrafčík(76.)voltak.(vö.kaššovic2011,21.p.)

59 Slovák,1938.november29.slovenskýparlamentvyriešiotázkužidovskúačeskú,2.p.
60 Slovák,1938.december11.slovenskýštát!,1.p.;Slovenská pravda,1938.december14.

vnedeľubudeplebiscit,2.p.
61 Pl.Slovák,1938.december14.Plebiscitslovenskéhonároda,5.p.;Slovák,1938.decem-

ber15.Plebiscitslovenskéhonároda,2.p.
62 Esti Újság,1938.december19.Azelsőszlovákiainépszavazáseredménye:98%,1.p.



63 Slovák,1938.december8.z„vlastizradcu“a„špiona“–oslávenecnároda,1–2.p.;Slovák,
1938.december13.našoutúžboujevlastnýslovenskýštát,3.p

64 Slovák,1938.december11.slovenskýštát!,1.p.
65 Slovák,1938.december8.verejnépolitickémanifestácie,3.p.;Slovák,1938.december

10.manifestácievsídlachaokresoch,4.p.;Slovák,1938.december13.Týždeňpredvoľ-
bami.Generálnaprehliadkaslovenskejsilyajednoty,1–3.p.

66 Slovák,1938.december4.rozhlasaslovenskévoľby,6.p.;nižňanský1998,177.p.
67 vö.nižňanský1998,177.p.

pagandaaválasztásikampánysoránnemisközvetlenülajelölőlistamellettivagyazzal
szembeniállásfoglalásrabiztattaaválasztókat,hanemannakakérdésnekamegvála-
szolására,hogy„Új,szabadszlovákiátakarsz-e?”(chcešnové,slobodnéslovensko?).

Amielőbbiszlovákönállósághívei,vojtechTukaésAlexandermachválasztásimeg-
nyilvánulásaikban ishangotadtakazonmeggyőződésüknek,hogyaszlováknemzeti
törekvésekvégsőcéljanemlehetsemmiegyéb,mintazönállóállamiságmegteremté-
se.AcsehországikényszerlakhelyérőlhazatérőTukaatiszteletérerendezettdecember
6-ipozsonyinagygyűlésenazönállóállammegteremtésétnemjognak,hanemköteles-
ségneknevezte,adecember11-ibártfaiválasztásinagygyűlésenpedigTukaésmach
együttesentettekhitetaszlovákönállóságmellett.63 Aszlovákállamiságmegteremté-
sétcélzótörekvésekprogramadómegnyilatkozásánakistekinthetőmachnakaSlovák
napilapcímoldalánmegjelent,fentebbmárhivatkozottszlovákállam!cíművezércikke,
amelybenatörvényhozószlovákországgyűlésmegválasztásátcsupánazelsőlépésnek
nevezteaszlovákállamiságfelévezetőúton.64

Aháromhetesválasztásikampányaválasztásokkiírásátkövetőnapon,november
27-énazonnalmegkezdődött,sfokozódóintenzitássalzajlottegészenadecember18-i
választásokelőestéjéig.csúcspontjátaválasztásokelőttiutolsóhétvégén,december
10-énés11-énérteel,amikorakormánytagokésgyakorlatilagazösszesképviselője-
lölt részvételével nagyszabású választási nagygyűléseket tartottak valamennyi járási
székhelyen.AkormánytagokközülJozefTisominiszterelnökPrivigyére,karolsidorés
miloš vančo liptószentmiklósra, Pavel Teplanský Poprádra, matúš Černák
besztercebányára, Ferdinand Ďurčanský pedig a kelet-szlovákiai homonnára,
nagymihálybaésszobráncralátogatottel.65

Jelentős szerep jutott a választási kampánybana szlovák rádiónak is, amely de-
cember4-velkezdődőenrendszeresentájékoztatottaválasztásinagygyűlésekrőlésa
választásokjelentőségéről.Asajtófelhívtaavidékiértelmiséget,atanítókat,papokat
és jegyzőket, a Tartományi hivatal pedig körlevélben utasította a járási hivatalokat,
hogyrádiókészülékeiketbocsássákalakosságrendelkezésére,seste19órautánmin-
dentelepülésenbiztosítsákaválasztásiműsoroknyilvánoshallgatását.66 Arádióazon-
bannemcsakbeszámoltaválasztásikampányeseményeiről,hanemnapirendszeres-
séggelközvetítetteazegyesminiszterek,képviselőkésképviselőjelöltekválasztásiszó-
zatait is.ArádióhullámainkeresztülelsőkéntJozsefTisokormányfő(november28.),
majdtöbbekközöttkarolmederly(december4.),Ferdišklinda(december11.),emil
boleslav lukáč (december 12.), Štefan suroviak és eugen Filkorn (december 13.),
Peterzaťko(december15.),anemzetiségivezetőkközülesterházyJános(december
10.) és Franzkarmasin (december16.), az eperjesi rádióbanpedig a ruszin Teodor
rojkovics(december14.)szóltaválasztókhoz.67
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68 Slovák,1938.november19.Akousporiadaťvolebnéprávonaslovensku?,2.p.
69 l. pl. a csehellenességben a szlovákiai cseh egyetemi tanárok eltávolításával élen járó

matúšČernákiskolaügyiminiszterdecember9-iholicsiésdecember11-ibesztercebányai
vagy Teplanský és sidor miniszterek december 10-i rózsahegyi választási beszédét.
(Slovenská pravda, 1938.december10.holič v znamení volieb,1. p.;Slovák, 1938.de-
cember13.reprezentantistaréhorežimumuselizmiznúť,2.p.;Slovenský deník,1938.de-
cember13.nieznenávistiprotiČechom,3.p.)

70 l.pl.aSlovenský hlas „kiacsehekkel”cíművezércikkét:Slovenský hlas,1938.december
8.vonsČechmi,2.p.

71 Slovák, 1938.november29.slovenskýparlament vyrieši otázku židovskúa českú,2. p.;
Slovenský deník,1938.december13.sidoročeskejotázke,3.p.

72 vö.nižňanský1999b,187.p.
73 Slovenská pravda, 1938. december 16. slováci, kresťania!, 2. p.; teljes szövegét közli

nižňanský1999b,189.p.
74 Slovák,1938.december13.nikdyviacotroctvo1.p.
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Aválasztásihadjáratotszintehisztérikuscseh-észsidóelleneshadjáratkísérte.A
Slovák c.napilapmáraválasztásokkiírásaelőttegyhéttelfelvetetteaztagondolatot
is,hogyanácinémetországpéldájanyomán,aholazsidókatmármegfosztottákválasz-
tójoguktól, szlovákiában is csak a szlovákiai illetőségű „árják” választójogát kellene
elismerni,vagyismegkellenefosztaniválasztójoguktólazsidókatésaszlovákiaiillető-
séggelnemrendelkezőcseheket.68 Acsehekészsidókválasztójogánakmegvonására
ugyannemkerültsor,aválasztásikampánysoránazonbanaszlovák(ésnémet)politi-
kusokrészérőlalighangzottelolyanválasztásibeszéd,69 alig jelentmegolyanvezér-
cikk,70 amelyaszlovákságvéltvagyvalósnemzetisérelmeiértneacseheketésazsi-
dóságottettevolnafelelőssé.karolsidor,ahlinkaGárdafőparancsnokamáraGárda
november27-imodoriseregszemléjén,majdpedigadecember10-irózsahegyiválasz-
tásinagygyűlésenbejelentetteaztis,hogyaszlovákországgyűlésegyikelsőfeladataa
szlovákiaizsidókéscsehekkérdésénekrendezéselesz.71 Amarkánscseh-észsidóel-
lenesuszításmegtetteahatását,saválasztásinagygyűléseknekapolitikusokésapro-
pagandaáltalfelheccelthallgatóságagyakrana„kiacsehekkel”ésa„kiazsidókkal”
jelszavakskandálásávalreagáltazelhangzottakra.72

A zsidóellenes propaganda-hadjáratba illeszkedett a választási kampány finisében
kiadott„szlovákok,keresztények!”(slováci,kresťania!)címűplakátis.Afehér-kék-piros
szlovák nemzeti színekkel nyomtatott felhívás a zsidóságot tette felelőssé a korábbi
magyarosításértéscsehesítésért,demégabécsidöntésért is,ésazsidóüzletekboj-
kottjáraszólította felaszlovákságot. „nesemmisítsükmega zsidókvagyonát,hanem
éberenőrizzük,mertmaholnapazegészaszlováknemzettulajdonábamegyát.Akiazsi-
dótmégmaistámogatja,azanemzetellensége!”–álltegyebekközöttapropagandahi-
vataláltalkiadottésszlovákiaegészterületénfalragaszokonterjesztettfelhívásban.73

Amígahatalomazsidóságotésacseheketaszlovákságelsőszámúellenségeként
mutatta be és kezelte, a német népcsoport kivételezett helyzetemegmutatkozott a
választásikampány több részletében is.A szlovákvezetőpolitikusokgyakrannémet
nyelvűbeszédekbenfordultakaszlovákiainémetséghez.ennekegyiklegmarkánsabb
példájátTisokormányfőszolgáltatta,akidecember11-iprivigyeibeszédébennémetül
szólt a nagygyűlésen megjelent környékbeli németekhez.74 A karol sidor és Franz



karmasinrészvételévelzajlódecember8-ibazininagygyűléstközösenbiztosítottáka
hlinkaGárdaésaFreiwilligeschutzstaffelalakulatai.75 Aszlovákpolitikusokgyakran
ellátogattak a németlakta településekre is, sőt nem voltak ritkák ilyen esetekben a
német és szlovák vezetők részvételével zajló közösnagygyűlések sem. A szlovák és
német sajtóban egyaránt nagy visszhangot kapott a Ferdinand Ďurčanský és Franz
karmasin részvételével megrendezett december 4-i nyitrabányai választási gyűlés,
amelynekrésztvevőiközösentettekhitetaszlovák–németbarátságmellett.76

A kelet-szlovákiai ruszinság vezetői december első felében több alkalommal is a
néppártijelölőlistaelutasításáraszólítottákfelaruszinválasztókat.Azőmegnyerésü-
ketcéloztaAlexandermachpropagandafőnökkelet-szlovákiaiútja,akiahelyiválasz-
tásinagygyűlésekenvalórészvételemellettelőbbdecember11-énbártfán15görög
katolikus lelkésszel, majd december 12-én eperjesen Pavel Gojdics görög katolikus
püspökkelésaruszinságképviselőiveltalálkozott,sőtazeperjesirádióbanmégszó-
zatot is intézettaruszinokhoz,hogyeltántorítsaőketazautonómkárpátaljáhozvaló
csatlakozásszándékától,skülönbözőkulturálisígéretekfejébenmegnyerjeőketaszlo-
vák kormány politikája számára.77 Tárgyalópartnerei ígéretet tettek a választásokon
valórészvételreésa jelölőlistatámogatására,aruszinságennekellenéreakésőbbi-
ekbenisazatényezőmaradt,amelynekszavazataibanaszlovákkormányzatalegke-
vésbélehetettbiztos.

Azegészválasztásikampányegyiklegfélelmetesebbjelensége,egyúttalakorabeli
politikaiklímaleghívebbtükörképeaválasztásoktóltávolmaradniésanéppártijelölő-
listaellenszavazniszándékozókmegfélemlítése,már-márkriminalizálásavolt.Apro-
pagandanemcsak a választásokon, ill. a „népszavazáson” való részvételt, hanema
néppártilistatámogatásátis„nemzetikötelességnek”hirdette,alistaellenszavazókat
pedig egyenesen a szlovák nemzet árulóival azonosította.78 A Slovák a Tartományi
hivatalnakaválasztásibizottságokszámárakészítettútmutatójátismertetveakövet-
kezőketírta:„Aszlováknemzetszabadságánakazokakártevőiésellenségei,akiknem
akarnakaszlovákországgyűlésreszavazni,azelkülönítetthelyrőlüresborítékkaljön-
nekki,saszavazólapjukatbekelldobniukazelőkészítettkosárba.(…)hisszükazon-
ban,hogynemakadegyetlenszlováksem,sőtegyetlenmásnemzetiségűlojálislakos
sem,akiaszlováknemzetszabadságánakárulójaésszlovákiaboldogjövőjénekalá-
ásójaakarnalenni.”79

ASlovák szerintaválasztásoknapjánvégreavoltcentralisták,agrárpártiak,szo-
cialisták,sőtkommunistákis„bizonyíthatnak”,mivelcsakazmerészelhetanéppárti
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75 Slovák,1938.december10.min.sidornamanifestáciihGvPezinku,4.p.
76 Slovák,1938.december6.handlovskínemci rukav rukesoslovákmi,4.p.;Grenzbote,

1938.december5.deutschezuAufbauundmitarbeitbereit,1.p.
77 Slovák,1938.december14.rusíniidúsnami!,2.p.;Slovenský deník,1938.december14.

srusínmismesapriateľskydohodli,2.p.
78 Pl. Slovák, 1938. november 29. Jednotne volíme prvý slovenský snem, 1. p.; Slovenský

deník,1938.december13.dobojazavíťazstvoslovenskéhonacionalizmu,1.p.;Slovák,
1938.december7.Pôjdemevšetcikvolebnýmurnám,1.p.

79 Slovák,1938.december14.Pokynyprevoličov!,1.p.



80 Slovák,1938.december7.Pôjdemevšetcikvolebnýmurnám,1.p.
81 Slovenský deník,1938.december18.Predhlavnouskúškounár.disciplíny,3.p.;Slovenská

politika,1938.december11.lenjednotnýnárodmábudúcnosť,1.p.;Slovenská politika,
1938.december18.18.december–zlatánedeľaslovenska,1.p.

82 Slovenská pravda,1938.december13.vnedeľumusímezvíťaziť!,2.p.; Slovenská pravda,
1938.december15.nechbohpožehnánaševíťazstvo,2.p.

83 snA,krajinskýúrad–prezídium(Tartományihivatal–elnökség,atovábbiakbankÚ-prez.),
300.d.,243/39.voľbydoslovenskéhosnemu–predvolebnáagitácia.

84 snA,kÚ-prez.,300.d.,243/39(83.430/1938);murcko2001,8.p.

listaellen szavazni, aki felfordulást és testvérháborút akar.80 ASlovenský deník arra
figyelmeztetett,hogyaválasztása„nemzetifegyelem”főpróbájalesz,snemzetiségre
valótekintetnélkülmindenkinek:szlováknak,csehnek,németnekésmagyarnakigen-
nelkellszavaznia,aSlovenská politika pedigtöbbalkalommalisazzalfenyegettemeg
amásvéleményenlévőket,hogyakinemmondigent,„azsajátmagátközösítikianem-
zetből”.81

rendkívülvészjóslóvoltaSlovenská pravda december13-ijegyzete,amelyagár-
distákat szólította fel a vonakodók „meggyőzésére”, s leszögezte, hogy „aki itt akar
velünkmaradniésvelünkélni,annakegyetkellértenieaprogramunkkal”.Alapegyik
következőszámánakírásagyanúsaknakésanemzetegységeellenmunkálkodóknak
nevezteaválasztásoktitkosságáhozragaszkodókatis,kilátásbahelyezve,hogy„gon-
doskodunkróla,hogymindenkit,akiszétakarvernibennünket,mindenkit,akinemérzi
magátjólközöttünk,(…)odaküldjünk,ahováaszívükhúzzaőket”.82

Azegésztársadalmatmegfélemlítő,hiszterizáltlégkörbenelképzelhetetlenvoltbár-
mifélelegálisellenkampány,demégazillegálisraisaligakadpélda.elsősorbanabetil-
tottkommunistapártpróbáltmegnémiellenpropagandátkifejteniésaszlovákságota
néppárti listaelleniszavazásrabíztatni.(bystrický2008a,218.p.)Afeltételezhetően
csehországbannyomtatotts illegálisanszlovákiába juttatottkommunista röplapoka
választások előtti napokban Pozsonyon (nižňanský 1998, 177., 191. p.) kívül a vág
menti városokba, egyebek között nagyszombatba, Pöstyénbe, Illavára és a liptói
kispalugyára,valamintakelet-szlovákiaihomonnáraésvarannóba jutottakel.Ahat
rövidebbésegyhosszabbtartalmúröplapaszociáliselnyomásésademokráciasárba
tiprásamellettaszlováknemzetiérdekekelárulásávalvádoltaanéppártot,konkrétan
karolsidort,FerdinandĎurčanskýtésvojtechTukát,rajtukkívülpedigFranzkarmasint
ésesterházyJánost.érvelésükszerintanevezettekkiszolgáltatjákszlovákiáthitlernek,
valaminta „magyaruraknak”,deanéppárti vezetőket tették felelősséazelsőbécsi
döntéskövetkeztébenelszenvedettterületiveszteségekértis.83

Azemlítettkommunistaröplapokonkívülakelet-szlovákiairuszinlakosságkörében
folyterőteljes,elsősorbanaruszinértelmiség:görögkatolikuspapokés tanítókáltal
terjesztettellenpropaganda.Aruszinnyelven írt röplapokaválasztásoktólvalótávol-
maradásra,ill.anéppártijelölőlistaelutasításáraszólítottákfelaruszinságot.84
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85 Adolfhitlerértállunkitt,népiségünkértküzdünk!
86 Grenzbote, 1938. december 16. erhebendes bekenntnis des Pressburger deutschtums,

1–2.p.
87 Grenzbote,1938.december17.rundfunkkundgebungdesstaatssekretärskarmasin,2.p.
88 Grenzbote,1938.december17.WasderWählerwissensoll,2.p.

5.Anemzetiségekésaválasztások

Aválasztásokelőttiagitációbanaszlováknéppártmellettaszlovákiainémetekpártja,
ill.annakvezetőibizonyultakalegaktívabbnak.FranzkarmasinésadPtöbbivezetője
Pozsonytólaszepességigigyekezettbejárniszlovákiavalamennyinémetnyelvszigetét,
sanéppártéhozhasonlónagygyűlésekenhangsúlyozniaválasztásokonvalórészvétel
ésanémetképviselőjelöltekszlovákországgyűlésbevalóbejutásánakfontosságát.Az
Fsordnereigyakrantartottakközösseregszemlétaszlovákgárdistákkal,aszlovákés
német pártvezetők pedig több esetben együttesen jelentekmeg a németlakta váro-
sokbanszervezettválasztásigyűléseken.

AnémetPártválasztásikampányaadecember15-ipozsonyinagygyűléssel tető-
zött.Akatonaikórházelőttiszabadságtéreneste20órakorkezdődő,anémetsajtó
szerint 20.000 ember részvételével megtartott manifesztáció impozáns külsőségek
közöttzajlott.ArendetazFsordnereibiztosították,aszónokipódiumkörülegycseh-
szlovákésegyszlovákzászlómellettadPtizenhathorogkereszteslobogójátfeszítet-
tékki,azemelvényalattpediga„FürAdolfhitlersteh’nwirhier, fürunservolkstum
kämpfenwir!”85 feliratvoltolvasható.Aszónokiemelvényreésatérretíznagyreflektor
árasztottaafényt.

AnépgyűlésazFsünnepélyesfelvonulásávalkezdődött.Azelsőfelszólalóaválasz-
tási listán isszereplőkarlhauskrechtpozsonyi tanár,arendezvényfőszónokapedig
természetesenFranzkarmasinvolt.A„népcsoportvezető”ahallgatóságánakelmagya-
rázta,milyenszerepetszánhitlerPozsonynaka80milliósnémetségéletterében,kije-
lentette,hogyanémetekaválasztáson„igennel”szavaznak,shosszasanecseteltea
párt alsómecenzéfi választási nagygyűlésén történteket is. A szónoklatokat a tömeg
gyakran„siegheil”és„heilhitler”kiáltásaszakítottameg.Azegyórásrendezvénya
„horst Wessel” dal eléneklésével és az Fs-alakulatok ünnepélyes elvonulásával
zárult.86

Franzkarmasindecember16-ánazestiórákbanapozsonyirádióhullámhosszánis
szólt a német népcsoporthoz.rádiószózatábanegyebek között azzal biztatta szava-
zásraanémeteket,hogy„igen”szavazatukkalahitlerakarataszerintiújeurópameg-
teremtéséhez járulnakhozzá.87 AválasztásokatmegelőzőnaponadPpozsonyinapi-
lapja,aGrenzbote,aválasztókataválasztásieljárásróltájékoztatvanemmulasztotta
elmégutoljáranyomatékosanfelhívnianémetekfigyelmétarra,hogy„anémetPárt
irányelvei szerint, amelynekképviselői ott találhatóka jelölőlistán,anémet választó
»igennel«szavaz”.88

AnémetPártválasztásigyűléseiközül,annakmagyarvonatkozásaimiatt,azinci-
densséfajultfentebbemlítettdecember11-ialsómecenzéfinagygyűlésérdemelfigyel-
met.Azalsó-ésfelsőmecenzéfi,valamintastószinémetekmárabécsidöntéstmeg-
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89 AzAlsómecenzéfentörténtekrel.schvarc,2007;Ilyés2002,285–287.p.
90 Grenzbote,1938.december12.magyarischerÜberfallaufmetzenseifen,1.p.;Grenzbote,

1938. december 13. die Terrorakte inmetzenseifen, 1. p.;Slovák, 1938. december 13.
krvavénapadnutienemcovvjužnomspiši,4.p.

91 AbécsidöntésrevalókövetkezeteshivatkozástazemPképviselőirészérőlazmagyarázza,
hogy a döntőbírósági ítélet 5. pontja kimondta: „magyar–csehszlovák bizottságnak kell
külön rendszabályokbanmegállapodniaacsehszlovák területenmaradómagyarnemzeti-
ségű személyek, valamint az átadásra kerülő területen élő nem magyar fajú személyek
védelmére.ezabizottságkülönösgondotfordítsonarra,hogyapozsonyimagyarnépcso-
portnakugyanaztajogállástbiztosítsák,mintazottanimásnépcsoportoknak.”Azelsőbécsi
döntésszövegétközlisallai2002,235–236.p.

92 Esti Újság,1938.december11.Aztkéremamagyarságtól,hogydecember18-ánigennel
szavazzon,6.p.;Új Hírek, 1938.december13.egyenlőkötelességekmellettegyenlőjogok
illetikmegazembert,2.p.

93 TisofeltehetőenazemPesterházyáltalvezetettküldöttségénekpárnappalkorábbannála
tettlátogatásárautalhatott,amelyamagyarságkívánságaitterjesztetteakormányfőelé.

előzően,majd azt követően ismindenkövetmegmozgattakannakérdekében, hogy
településeiket magyarországhoz csatolják. Törekvésüket hagyományos magyarbarát
érzelmeikmellettgazdaságiérdekekismotiválták,azújhatártmégisúgyvontákmeg,
hogy falvaik annak szlovák oldalán maradjanak. mindebben nem elhanyagolható
„érdeme” volt Franz karmasinnak, ezért nemmeglepő, hogy az összegyűlt ezerfős
tömegdecember11-énkövekkeltámadtazAlsómecenzéfreérkező„népcsoportveze-
tőre”éskíséretére,sőtmégegylövésiseldördült.89 Atörténtek,amelyeketaszlovákés
a német sajtó gépfegyverrel felszerelkezett magyar terrorista bandák akciójaként
tálalt,90 hosszú időre elmérgesítették a szlovákiai német és magyar párt közötti
viszonyt,smegterheltékanémet–magyarkapcsolatokatis.

AzemP–aszlováknéppártésadPigencsakintenzív,snemritkánközösválasz-
tásikampányávalellentétben–gyakorlatilagsemmiféleagitációstevékenységetnem
folytatott.Apártegyetlennagygyűléstsemszervezett,vezetőinemvettekrésztaszlo-
vákésnémetpolitikusokválasztásigyűléseinsem.esterházyJánoselsőslényegében
egyetlenválasztásimegnyilatkozásaapozsonyirádióbanegyhéttelaválasztásokelőtt,
december10-éndélutánnegyedhatkor elmondott beszéde volt. A pártvezető rádió-
szózatábanannakellenére,hogyamagyarsághelyzeteabécsidöntésóta91 nemjavult
megolyanmértékben,mintahogyaztszerettevolna,arrakérteamagyarválasztókat,
hogyaválasztásokonigennelszavazzanak.elmondásaszerint„nemláthatunkebben
a választásban olyan erőpróbát”, amely a magyarságot szembeállíthatná a szlovák
nemzettel.92

nem reagált amagyar párt a választási kampány során a szlovákiaimagyarság
címéreelhangzott–igaz,nemgyakori–megjegyzésekresem.ezalólazegyetlenkivé-
telt Jozef Tiso december 11-i privigyei választási beszéde képezte, amelyben a kor-
mányfőanagygyűlésenmegjelentnémetekhezszólvaegyebekközöttakövetkezőket
jelentette ki: „nemrégenamagyarok, akik szinténélnekszlovákiában, aztmondták
nekem,93 hogyirigylikanémetektől,hogyannyijogotadtunknekikéseztaszemünkre
hányják.éneztválaszoltamnekik:Jöjjetekvelünk,ahogyaminémetjeink jönnekés
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94 Slovák, 1938. december 13. nikdy viac otroctvo, hovoril predseda vlády dr. Jozef Tiso v
Prievidzi,1.p.

95 Új Hírek,1938.december14.„misohasemirigykedtünkésnemisfogunkirigykedni”,1.p.;
esterházy nyilatkozatának teljes, cenzúrázatlan szövege csak a magyarországi sajtóban
jelenhetettmeg:Felvidéki Magyar Hírlap, 1938.december14.esterházynyilatkozottTiso
privigyeibeszédérőlésamecenzéfikérdésről,5.p.;Magyar Nemzet,1938.december14.
„hanemtalálokkellőmegértésre,alegelszántabbharcieszközökhöznyúlok”,6.p.

96 Új Hírek, 1938.december18.Anyitravidékimagyar félsziget igennel szavaza vasárnapi
választáson,6.p.

97 simon2011,100.p.
98 Új Hírek,1938.december17.magyarok,december18-án igennelszavazzunk!,1.p.;Esti

Újság,1938.december18.Amagyarokdecember18-ánigennelszavaznak!,4.p.
99 Új Hírek,1938.december18.Amaszava,3.p.
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akkorugyanazokata jogokat fogjátokmegkapni!”94 esterházydecember14-énazÚj
Hírek hasábjainmegjelent – erősenmegcenzúrázott – nyilatkozatában reagált Tiso
szavaira,amelyekszerinteelferdítikavalóságotazzal,minthaamagyarokirigyelnéka
németekjogait.AzemPelnökeszerintamagyarságcsakarramutatottrá,hogymég
nemkaptamegazokatajogokat,amelyeketanémeteknekmegadtak,demégazokat
sem,amelyeketabécsidöntésalapjánmegkellettvolnakapnia.95

Aszlovákiaimagyarságlegnagyobbkiterjedésűtömbjétabécsidöntésótaanyitra
környékizoboraljimagyarnyelvszigetalkotta.december14-énazemPnyitraititkársá-
gánPetrásekágoston,apártnemzetgyűlésiképviselőjeismertetteakörnyékbelifalvak
magyarpártszervezeteinekküldöttei előtt a választások fontosságát. Apártelnökhöz
hasonlóanhangsúlyozta,hogynohaaszlovákiaimagyarságmégnemkaptamegazőt
megillető jogokat, a választásokon igennel fog szavazni, hogyezzel támasszaaláaz
autonóm szlovák kormány támogatására irányuló készségét, amiért cserébe a kor-
mánytólhasonlómegértéstvár.ugyanezenanaponülésezettapártnyitraihelyiszer-
vezeténekvezetősége is,amelyegyhangúlagúgyhatározott,hogyaválasztásokona
jelölőlistamellettfogszavazni.96

AzemPpozsonyidirektóriumaszinténállástfoglaltaválasztásokkalkapcsolatban.
Apártelnökmunkájátsegítőötfősdirektórium,amelynektagjaiAixingerlászló,cotelly
János,FlóriánJános,kontsekGyörgyésneumannTiborvoltak,97 aválasztásokelőttkét
nappal,december16-ánmegtartottülésénesterházykorábbiérveitmegismételvearra
kérteamagyarválasztókat,hogy„feltétlenül igennelszavazzanak”,mert„magasabb
nemzetiszempontból”ígydöntöttapártvezetője.98 Adirektóriumfelhívásánakutolsó
mondatából,amelyarrafigyelmeztetett,hogysenkisehallgassonazokraa„felelőtlen
elemekre”, akik amagyar választókat „más irányú állásfoglalásra” akarnák rávenni,
arra következtethetünk, hogy – akár jó-, akár rosszhiszemű elgondolásból, de – a
magyarságbizonyosköreibenfelmerülhetettajelölőlistaelutasításánaklehetősége.

A választások napján azÚj Hírek amagyarság igen szavazatát, az emP részéről
korábbanelhangzottmegnyilvánulásokkalösszhangban,a szlovákság felémegelőle-
gezendő bizalom jelének hirdette, egyben feleletnek Tiso miniszterelnök privigyei
beszédénekarraamegjegyzésére,hogyhaamagyarokegyüttdolgoznakaszlovákok-
kal,egyenrangúságotkövetelhetnek.99
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100 l. pl. Slovák, 1938. december 17. slovenskí nemci dôverujú slovenskej vláde, 3. p.;
Slovenská politika, 1938. december17. veľkámanifestácianemcov vbratislave, 1. p.;
Slovenská pravda,1938.december17.nemcibudúvoliť„áno“!,1.p.

101 snA, mv, 3. d., č. 930/38. rusínske hnutie za pripojenie východoslovenských obcí k
Podkarpatskejrusi.(vö.Švorc2003,339–366.p.;Pažur1968,18–22.p.;murcko2001,
13.p.)
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AnémetPártválasztásigyűléseinagyteretkaptakaszlováksajtóbanis.december
15-ipozsonyinagygyűlésükutánpéldáulaszlovák lapokhangzatosszalagcímekben
számoltakberóla,hogyanémetekbíznakaszlovákkormánybanés„igennel”fognak
szavazni.100 AzemPhasonlónagygyűléseketnemszervezettugyan,dehallgatottaszlo-
váksajtóesterházynyilatkozatairólcsakúgy,mintanyitraipártszervezetvagyapártdi-
rektóriumállásfoglalásáról.hasonlóanszelektív voltasajtóviszonyulásaa ruszinok-
hoz:hallgatottaválasztásoktólvalótávolmaradásiszándékukról,nagyhangonünne-
pelteezzelszembenaválasztásirészvételükrevonatkozómegegyezést.

Aszlovákiairuszinságkörében1938tavaszátólegyreerőteljesebbenjelentkezetta
ruszinlakta területekkárpátaljához csatlakozásának igénye.kárpátalja autonómiájá-
nak október 8-i kikiáltása ezeket a törekvéseketmég inkább felerősítette. Az Andrij
bródyvezettekárpátaljaiautonómkormányoktóberfolyamántárgyalásokatiskezde-
ményezettezügybenaszlovákkormánnyal,azeperjesiruszinnemzetiTanács,vala-
minta ruszinlaktavárosokbanés falvakbansorraalakulóhasonlónemzeti tanácsok
memorandumokéspetícióksokaságábanköveteltékaszlovákiaéskárpátaljaközötti
határetnikaialapúmegállapítását.101 Aszlovákiairuszinságtöbbségébenruszinofilirá-
nyultságú vezetőinek törekvéseiben akkor állt be változás, amikor kárpátalján
Avgusztinvolosinvezetésévelukránnacionalistaszínezetűújkormánykerülthatalom-
ra.ATeodorrojkovicseperjesigörögkatolikuskanonokáltalvezetetteperjesiruszin
nemzetiTanácsnovember22-én,szlovákiaéskárpátaljaautonómiájánaknemzetgyű-
lési jóváhagyása napján már a kárpátaljával való egyesülés ellen foglalt állást.
(magocsi1994,164.p.)

AszlovákországgyűlésiválasztásokkiírásaelőttaruszinnemzetiTanácsmégaz
önállóválasztásimegmérettetéslehetőségévelszámolt,(Pažur1968,23.p.)azegysé-
gesjelölőlistaazonbanezeketareményeketszertefoszlatta.Anéppártiválasztásilis-
tára felvett ruszin jelöltek a ruszinság körében kevésbé ismert, ráadásul nem a
nemzetiTanácsáltal jelöltszemélyek,hanemanéppárt tagjaivoltak.Aprágainem-
zetgyűlés két ruszin nemzetiségű képviselője, az agrárpárti színekben parlamentbe
jutott Petro zsidovszkij és a ruszin Autonóm Földműves szövetséget képviselő Ivan
Pjescsak,akárpátaljaiautonómkormányegykoriminiszteredecember7-énfelhívás-
banszólítottafelaruszinválasztókatanéppártijelölőlistaelutasítására,silyenérte-
lembennyilatkozottazeperjesiPrjasevszkaja Rusz c.hetilapbanTeodorrojkovics,a
ruszinnemzetiTanácselnökeis.(konečný2008,27.p.)

AruszinvezetőkmegnyerésétcéloztaAlexandermachpropagandafőnökmáremlí-
tettdecember11–12-ibártfaiéseperjesi látogatása.macheperjesenPavelGojdics
görögkatolikuspüspöklakásánruszinértelmiségiekkelistalálkozott,akik–legalább-
isaszlováksajtótájékoztatásaszerint–hitettettekszlovákiaterületiintegritásamel-



lettéslojalitásukrólbiztosítottákaszlovákkormányt.megegyezésükalapjánaruszin
vezetőkfelhívásbanszólítottákfelaruszinságotaválasztásilistatámogatására,silyen
értelműírásokat jelentetettmegaPrjasevszkaja Rusz is.102 AruszinnemzetiTanács
elnöke,Teodorrojkovicsdecember14-énazeperjesirádióban,aszlovákvezetőkáltal
tettígéreteketismertetve,szinténaszlováksággalvalóegyüttműködésreésa„lelkiis-
meretükszerintiszavazásra”biztattaaruszinválasztókat.103

machpropagandafőnökésaruszinvezetőkmegállapodásátJozefTisokormányfő-
nekkellettvolnamegerősítenie.AszlovákminiszterelnökésaruszinnemzetiTanács
küldöttségének december 14-i pozsonyi tárgyalása ezzel szemben eredménytelenül
végződött.Azegyebekközöttruszinpolitikaipártlétrehozására,aruszinlaktaterületek
körülhatárolására,arusziniskolahálózatbővítéséreésruszinállamtitkárságlétrehozá-
sáravonatkozóruszinigényeketaszlovákpolitikaielitsemekkor,semakésőbbiekben
nemsietettteljesíteni.Aruszinságkörébenígytovábbéltaszlovákkormányirántibizal-
matlanság,amia jelölőlistátelutasítópropaganda ismételt felélénkülésében ismeg-
mutatkozott.(Pažur1968,24.p.)

Aruszinválasztókmagatartásábanaszlovákkormányzatközvetlenülaválasztások
előtt sem lehetett bizonyos, ezért Tisokormányfő szükségétérezte, hogyutolsó, de-
cember16-irádióbeszédébenkülönszóljonaruszinokhozis.104 Tisoazeperjesirádió-
állomásáltal isátvett szózatábanazegyenlőbánásmód ígérete fejébena jelölőlista
támogatásáraszólítottafelaruszinválasztókat,nemmulasztottaelugyanakkorfigyel-
meztetniőketarrasem,hogyaszlovákkormánynemtűritovábbaszlovákiaterületi
integritásaellenitevékenységet,sakiilyetkövetneel,az„nemcsakPoprádigjutnael,
hanemegészenIllaváig”.105

Aszlovákiábanélőcsehekanéppártiválasztásilistán–anémetekkel,magyarok-
kalésruszinokkalellentétben–nemkaptakképviseletet.Azőket„idegenelemként”
kezelő és eltávolításukra törekvő autonóm kormányzat intézkedései következtében
számukaz1930.évi121.696-ról1938decemberére77.935-recsökkent.nemren-
delkezteksempolitikaipárttal, sempedigaruszinnemzetiTanácshozhasonlítható
érdekvédelmiszervezettel.miutánegyszlovákiaicsehpolitikaipártlétrehozásánaka
prágaikormányrészérőlaválasztásokkapcsánfelmerültgondolataaszlovákkormány
ellenállásánmegbukott,(rychlík1989,405.p.)azérdekképviseletnélkülmaradtszlo-
vákiaicsehekhelyettlegfeljebbacsehországisajtóéspolitikusoknyilváníthattakvéle-
ménytaszlovákválasztásokkalkapcsolatban.

Az1938őszipolitikaiválságidejénhosszúideigjobbáramindacsehsajtó,mind
pedigapolitikusokóvakodtakaszlovákiaiviszonyokvagyakáraszlovákiaicsehekhely-
zeténeknyíltbírálatától.Asajtóbanéppenaválasztásokkapcsánjelentekmegazelső
kritikushangvételűírások,amelyekszóvátettékazegyetlenválasztásilistát,acsehek
mellőzésétalistáról,azt,hogyacsehválasztóknakazsidókkalegyüttkülönválasztó-
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102 Slovák,1938.december14.rusíniidúsnami!,2.p.;Slovenská pravda 1938.december
15.dohodasrusínmi,1.p.

103 Slovák,1938.december16.rusínivolajú:nechžijeslovenskýnárod,2.p.
104 Slovenský deník,1938.december18.vianočnýdarnárodu,2.p.
105 AzutalásaPoprádigterjedőruszin,ill.kárpátaljaiterületi igényeketkifejező„otPoprada

poTiszu”(PoprádtólaTiszáig)ruszinjelszóra,valamintazillavaibörtönrevonatkozott.
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helyiségekbenkellszavazniuk,106 skétségbevontákaválasztásoktitkosságátéstisz-
taságátis.(nižňanský1999a,257–259.p.)

Abaloldalicsehpolitikusokegyrészeafelhatalmazásitörvénynemzetgyűlésivitá-
játhasználtafelarra,hogyhangotadjonaszlovákiaipolitikaiviszonyok,acsehlakos-
sággal való bánásmódés a választások tisztaságamiatti aggodalmának. A nemzet-
gyűlésképviselőházánakdecember14-iülésénJaromírnečasaválasztásokatazará-
nyosságelvénekbenemtartása,apártokbetiltásaésaválasztásokkiírásánakcsupán
egyetlen jelölőlista leadását lehetővé tévő módja miatt jogilag zavarosnak nevezte.
ladislavrašínaválasztásoksorántapasztaltcsehellenességetbírálvaarrafigyelmez-
tetett,hogya„kiacsehekkel!”jelszóraacsehországrészekbenkönnyena„kiaszlo-
vákokkal” jelszóval válaszolhatnak. bírálatukra a szlovák néppárti rudolf Čavojský
azzalakijelentésselreagált,hogyaválasztásokatteljesegészébenazalkotmánylevél
ésatörvényeselőírásokszerintírtákki,márcsakazértis,mertazalkotmánylevélsze-
rintszlovákiábanaszlovákokéadöntőszó.107

Anemzetgyűlésszenátusánakmásnapiülésénugyanezapárbeszédhangzottel,
csupánmásszereposztásban.Azarányosságelvénekésaválasztásoktitkosságának
benemtartását,valamintaválasztásokkiírásánakmódjátszóvátévővojtěchdundr
bírálatárakarolmederlynéppártiszenátorszinteegyazegybenaČavojskýképviselő
általelőzőnapelmondottérvekkelreagált.Františekmodráčekacsehállamiésközal-
kalmazottakelbocsátásáttetteszóvá,szavaiszerint„szlovákiábanacsehmárkülföl-
dinekszámít”,sugyancsaksérelmezte,hogyaválasztásoksoránacseheknekazsi-
dókkalegyüttkülönurnákbankellszavazniuk.108

Aválasztásokkalszembenmegfogalmazottkifogásokésaszlovákiaicseheketért
sérelmekellenéreegyetlenfelelőstényezősembiztatta,nemisbiztathattaacseheket
aválasztásoktólvalótávolmaradásraésanéppárti listaelutasítására.nemtetteezt
már csak azért sem, mivel a cseh választók ilyeténmagatartását az autonóm kor-
mányzatkíméletlenretorziójakövettevolna.erreengedettkövetkeztetniaSlovenský
deník egyikírásais,amelyanémetreichstagbakiírtdecemberelejiszudétavidékipót-
választásokrautalva,aholaválasztók99%-a–köztükacsehekis–megszavaztaaz
egységes náci jelölőlistát, azt ajánlotta a cseheknek, hogy a szlovákiai választások
során is igennel szavazzanak. Tegyék eztmár csak azért is, figyelmeztetett az írás,
mivel a választásoknakmanifesztációsnakkell lenniük, s következményekkel járhat-
nakakisebbségpolitikárais.109
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106 Anemcsaka csehekés zsidók, hanemanémetekésmagyarok számára is kialakított
különválasztóhelyiségekkérdésétatanulmány2.részébentárgyaljuk.

107 Těsnopiseckázprávao157.schůziposlaneckésněmovnynárodníhoshromážděnírepub-
likyČesko-slovenskévPrazevestředudne14.prosince1938,23–24.,33.,35–36.p.;
digitálníknihovna,nsrČs1935-1938,Poslaneckásněmovna,stenoprotokoly,157.schů-
ze,středa14.prosince1938.http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/157schuz/
s157001.htm

108 Těsnopisecká zpráva o 127. schůzi senátu národního shromáždění republiky Česko-
slovenskévPrazevečtvrtekdne15.prosince1938,11.,18.,25–28.p.;digitálníknihov-
na,nsrČs1935-1938,senát,stenoprotokoly,127.schůze,Čtvrtek15.prosince1938.
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/se/stenprot/127schuz/s127001.htm

109 Slovenský deník,1938.december17.Iprinašichvoľbách99procentáno,3.p.



A csehekéhezhasonlómegfontolásokmiatt döntöttekanéppárti jelölőlistameg-
szavazásamellettamégacseheknéliskiszolgáltatottabbhelyzetbenlévősahatalom
által elsőszámúellenségként kezelt zsidóság képviselői. A két zsidó párt novemberi
betiltásátkövetőenazsidóságképviseletétellátózsidóközpontihivatalaválasztáso-
konvalóminélnagyobbarányúrészvételresaszlováknemzetésaszlovákállamiság
támogatásáraszólítottafelazsidóválasztókat.(nižňanský1999b,191–192.p.)Azsi-
dóságválasztóimagatartásátvizsgálóeduardnižňanskýszerintazsidóközösség„a
választásokravalókészülődéssorántúlságosanislojálisanviselkedett”,magatartása
ugyanakkor az egyes nemzetiségek választói magatartásának ellenőrzését lehetővé
tévő külön választóhelyiségek kialakításának fényében teljességgel érthető, hiszen
nemakartamagát kitenni amáramúgy is lépten-nyomonhangoztatott „szlovákelle-
nesség”vádjának.(nižňanský1999b,191–192.p.)Azsidóságazonbanvalójábanígy
is csupána „kisebbik rosszat” választotta.AmintaztaSlovenský deníkneka zsidók
leendőszavazásátfirtatóegyikírásajelezte:„nemkérjükaszavazataikat.Azttesznek,
amitakarnak,dedöntésükértsajátmagukfognakfelelni.hakevésbéfájdalmastávo-
zástakarnak,szavazzanakazegységeslistára.hamegakarjákismernianéppéldás
cselekvését,szavazzanakellene.”110
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árPád PoPély
The elecTIon oF The FIrsT slovAk PArlIAmenT In december 1938

The study constitutes the very first attempt to craft a complex analysis of the
historyofthefirstparliamentaryelectionsinslovakiaindecember1938.Thefirst
partdealswiththebuildingoftheautarchyoftheslovakautonomyandhlinka´s
slovakPeople´sParty,aswellaswith thepreparationof theelectionsandthe
electioncampaign.TheslovakPeople´sPartymadetherunningofotherpolitical
forcesintheelectionimpossiblebybanningleft-wingparties,incorporationofthe
right-wingpartiesandbyplaying thegameofscheduling theelectionand their
democratic rules. The candidates of the German, hungarian and ruthenian
minorities could run on the only on list of the People´s Party, as well as the
representatives of the parties incorporated to the same party. The election
campaign, which did not differ from the procedure proven in the totalitarian
regimes,wasaccompaniedbystronganti-semiticandanti-czechincitement.The
second half of the study deals with the arrangement, the results and the
evaluationoftheelections.Accordingtotheofficialresults,98percentsofthe
voters approved the election list of the People´s Party, which the propaganda
evaluatedassupportfortheslovakautonomyandthegovernment´spolicy.The
minorities,whodidnotwant tobeaccused fromopposing thesystemand the
slovaks,mostlyalsosupportedtheunifiedchecklist.mostofthevotesagainst
weregivenbytheruthenianvotersineastslovakia,thecarpathianGermansin
zipsandtheevangelistslovaks.IntheslovakParliamentwith63members,both
theGermansandtherutheniansgottwomandatesandthehungariansonevote,
theczechsandtheJewish,whoweretakenforthemainenemyoftheslovaks,
gainednomandateatall.
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l.Juhász IlonA

Akárolykirálygyermeknyaraltatásiakció
1918nyarán–1.osztrákgyerekek

amaiszlovákiamagyarlaktaterületein
(Akorabelisajtóhírekalapján)

IlonA Juhász l. 94(100)”1914/1918”
kingkarl´sprogrammeofchildren´sholidayinsummer1918–1. 355.483(100)”1914/1918”
Austrianchildrenontheterritoryofthecurrentslovakiainhabited 379.83/.84(=112.2)(437.6)”1918”
byhungarians(asreportedinthecontemporarypress)

keywords:WorldWarI,hinterland,takingchildrenonholiday,karlIv,Austrianchildren,charityactivities.

Azelsővilágháborúidejénahátországlakosságátazintenzívmigrációkövetkeztében
nagyonsokhatásérte.Ahadbavonulthozzátartozókraugyanezvonatkozik,hiszena
frontokonazosztrák–magyarmonarchiakülönbözőterületérőlszármazóbajtársakkal
kerültekkapcsolatba,sahosszasegyüttlétkövetkeztébenazeltérőkultúrájú,nemze-
tiségű,vallásústb.katonákakárakarták,akárnem,bizonyosmértékigkölcsönösen
hatottakegymásra–snemcsakaharctéren,alaktanyákbanis.Ahátországlakossá-
gaaháborúsoránugyancsakgyakrankerültkapcsolatbaamigrációsfolyamatokkövet-
keztébenmás nemzetiségű és vallású emberekkel, de olyanmagyarokkal is, akik a
harcicselekményekalakulásamiattvoltakkénytelenekelhagynilakhelyüket.

Amaiszlovákiamagyarlakta területeinaháború folyamánszinténsokanmegfor-
dultak.Alegelsőmigrációshullámotaz1914–1915-benzajlóészakkeletiharcicselek-
mények,akárpátihadműveletkövetkeztébenmegjelentmenekültekjelentették,ezek
zömeelsősorbangalíciaizsidóvolt.Ameneküléstörténetetudomásunkszerintmáig
feldolgozatlan,csupántöredékesadatokkalrendelkezünkakorabelilapokbanmegje-
lenthíreknekköszönhetően,melyekszerintazsidómenekültekellátásárólelsősorban
azsidóhitközségekgondoskodtak,sahíradásokalapjánúgytűnik,hogyahelyilakos-
ságkevésbérokonszenvezettezekkelamenekültekkel.

Időközbenfolyamatosanegyretöbbhadifoglyotisszállítottakerreaterületre,akik
akülönfélemezőgazdaságiésegyébmunkáksoránközvetlenkapcsolatbakerülteka
lakossággal. A frontról ugyancsaksok idegensebesült katonakerült az itteni kórhá-
zakba.

miutánarománhadsereghadatüzentazosztrák–magyarmonarchiánakés1916.
augusztus27-énmegtámadtaerdélyt,ahatármentitelepüléseklakosságanagyszám-
banmenekültel,előszörszervezetlenül,majdkésőbbahatóságokirányításával.ekkor
menekültektömegeérkezettazországbelsejébe,egyebekközöttamaiszlovákiaterü-
letéreis,snemcsupánamagyaroklaktavidékekretelepítettékleőketideiglenesen,
hanemtöbbészakabbi,szlovákokáltallakotttelepülésreiskerültekerdélyicsaládok.
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1 Akárolykirálygyermeknyaraltatásiakciótmegelőzőévben,1917-benmárvoltegyhasonló
nyaraltatásiakció.

2 Az1869-benszületettvadnayTibor1914-benkerültabelügyminisztériumbaavármegyei
osztály élére. http://mtdaportal.extra.hu/AdATbAnk/mAGyAr%20PolITIkAI%20leXI-
kon/mPl_1_v.pdf(letöltve2014.január26.)
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Amenekültekegyrészevagykülön lakástkapott,vagypedigvalamelyikgazdaságba
került,illetvezömmelcsaládokhozutaltákbeőket.Ahatóságokösztönzéséreésálta-
lábanirányításávalországszerte(ottis,ahovánemérkeztekmenekültek)gyűjtéseket
szerveztek az erdélyiek megsegítésére, s különféle jótékonysági rendezvényeket,
melyekbevételétszinténazerdélyiekmegsegítésérefordították(vö.l.Juhász2012;l.
Juhász2013).

A lakosság áldozatkészségét ismét1 erősen igénybe vevő migrációs hullámot az
osztrákgyerekektömegesmagyarországiüdültetésejelentette1918nyarán.Anyaral-
tatásakárolykirályGyermeknyaraltatásiAkciókeretébenvalósultmeg,samintarra
azakcióelnevezéseisutal,elindítójaazakkoriuralkodó,Iv.károlyvolt.Azeredetiter-
vekszerintazAdriai-tengerpartjára20000magyarországigyerekmentvolnanyaralni,
mígmagyarországra100000osztrákgyerekérkezettvolna,azonbanezekaszámoka
megvalósítássoránjelentősenmódosultak.

Asajtóhírekenkívülaz1918-asgyermeknyaraltatásiakcióvalkapcsolatbanamai
szlovákia területére vonatkozóan csak nagyon kevés adatot találtam, s tudomásom
szerintatémaamainapigsincsfeldolgozva.Agyermeknyaraltatásiakcióvalmegbízott
kormánybiztos,vadnayTibor2 egy1927-benmegjelentbeszámolóbanugyanaránylag
részletesen összefoglalta a nyaraltatással kapcsolatos eseményeket, azonban nem
közölrészletesadatokatarravonatkozóan,magyarországkülönbözőmegyéibenhány
osztrákgyereknyaralt,illetvemelytelepülésekrőléshánymagyarországigyerekutaz-
hatottatengerpartinyaralásra.Apontosságésahitelességszempontjábólnémifenn-
tartásokkalkellkezelnünkeztabeszámolót,ugyanisazebbenszereplőállításoksok-
szorellentmondanakakorabelilapokbanszereplőhíreknek.bizonyosszempontbólért-
hető,hogymivelővoltmegbízvaanyaraltatással, igyekezettavalóságnál ideálisabb
képetfesteniazakcióról.Atématárgyalásasoránakésőbbiekbentöbbhelyenisfelhí-
vommajdafigyelmetazáltalaleírtakésavalóságközöttikülönbségekre.Ahiányos-
ságokésavalóshelyzetrészbeniidealizálásaellenéreazonbanvadnaybeszámolója
azegyetlen forrás,amelybőlanyaraltatássalkapcsolatbansok fontosalapinformáci-
ókhozjuthatunk(vadnay1927).

AzelsővilágháborúrólösszeállítottlexikonbanaKároly Király Gyermeknyaraltatási
Akció címszóamagyarországonnyaralóausztriaigyerekeketegyszóvalsememlíti,csu-
pánamagyargyerekek tengerpartinyaralásárólolvashatunk: „a rászorulókiskorúak
pihenését,üdültetésételősegítő,azommegészérekiterjedőmozgalom.Akárolykirály
hadsegélyzőAlapfinanszírozta.mo-n1918.máj-bankezdtékszervezniazelsőcsopor-
tot, felét fővárosi,negyedrésztétbp-gyárvidéki (…)negyedrészt vidéki gyerekekből.A
kiválasztástbp-enéskörnyékén(ahozzátartozókjelentkezésealapján)(…)Akiválasz-
tástorvosi vizsgálatelőztemeg.Agyerekeketkülönvonat szállítottabp-ről Triesztbe,
onnanazisztriaiüdülőhelyekre(Abbázia,Isola,lovrana,Portorose,volosca)30-50fős
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csoportokban,1-1felügyelőrebízva6hétenátnyaraltak.Tengerpartielhelyezésüketegy
kat. különítményésegyönkénteshölgybizottságkoordinálta. Azelső, júl. eleji turnus
mintegy500,amásodik,júl.31-i741fősvolt.eztkövetőenhetente,összesen6alka-
lommalindítottakkb.1600főscsoportokat”(szijj–ravasz2000,324–325.p.).Azada-
toksajnoseléggépontatlanok,svalótlanamásodikturnussalkapcsolatosinformációis,
mertazelsőturnusnyaralásautánatervezettmásodikatmárnemindítottákútnak,3 s
amennyibenhihetünkakorabelisajtóhíreknek,anyaralástsemakárolykirályhadse-
gélyzőalapfinanszírozta,hanemelsősorbanaHáborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újjáépítő
Országos Bizottság4,bárerrőlvadnayTiboregyszótsemejtettbeszámolójában.

AzelsővilágháborútörténetétösszefoglalókötetekbensememlítikaKároly Király
Gyermeknyaraltatási Akciót (vö. Galántai 2001), s a közelmúltban a Nemzet és
Emlékezet c.könyvsorozatelsővilágháborúvalkapcsolatosvaskoskötetesemtartal-
mazezzelkapcsolatosinformációkat(szabószerk.2009).

más forrásokban is sok téves információ található a gyermeknyaraltatással kap-
csolatban. Adigitális Tankönyvtár honlapjánaz1918-as gyermeknyaraltatással kap-
csolatbanegyebekköztaztírják,hogy20000gyerekutazottAbbáziábaatengerpart-
ra.5 FélrevezetőekamagyarPolitikailexikonbanvadnayTiboréletrajzánálagyermek-
nyaraltatásiakciókapcsánleírt információkis,miszerint„Aháborúfolyamánanagy-
szabású magyar–német csere-gyereknyaraltatási akció lebonyolítását vezette, mint
kormánybiztos.Többmintszázezergyermeketrészesítettekaszükségesüdülésben.”6

mivelakorabelilapokbanaránylagrendszeresentudósítottakagyereknyaraltatási
akcióról,ígyehíreknekköszönhetőenpontosabbképetkaphatunkróla,hogyanzajlott
leezagyerekeküdültetésemagyarországegyesrégióiban.

Azalábbiakbanazelsővilágháborúshátországimindennapoktörténeténekkutatá-
sáhozszeretnékhozzájárulniazáltal,hogyegyfajtatörténeti-néprajzimegközelítésben
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3 egyszóvalsememlítikanyaralássalkapcsolatosproblémákat,pedigvadnayisírróluk,sa
korbeli sajtóban is több ezzel kapcsolatos tudósítást olvashatunk. erről a későbbiekben
részletesenszólok.

4 „Azállam4milliókoronáértszabványházakat,gazdaságiépületeketterveztetett,téglavető-
ket állíttatott fel, s ennyit szánt az állatállomány beszerzésére, ill. a kártalanításra is. A
FeldúltTűzhelyeketÚjjáépítőbizottságaszabványházaképítésére,agazdaságiésaháztar-
tásifelszerelésekbeszerzéséreindítottgyűjtést,amelynekeredményeként1918márciusá-
ra9,5milliókoronaadománygyűltössze(szijj–ravasz2000,174.p.).Atémátszlovákiai
magyarvonatkozásbanfeldolgozókéziratelőkészületben(l.JuhászIlona:Adalékok a kár-
páti falvak újjáépítése céljával meghirdetett országos akció történetéhez a mai Szlovákia
területén).

5 1917.június15.Az1913-banlétrejöttbudapestiGyermeküdülőhelyegyesületátalakulásá-
val osztrák mintára megalakul az mszdP irányítása alatt álló magyarországi munkások
Gyermekbarátegyesülete,melygyermekvédelmi,kulturális,karitatív,gyermekegészségiés
propagandatevékenységet folytatott. 1918-ban az egyesületet bízták meg a károly király
gyermeknyaraltatásiakciólebonyolításával,melynekkeretében20ezergyermekutazhatott
Abbáziába (opatija), a tengerpartra. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/97-
056/ch02.html(letöltve2014.január26.)

6 http://mtdaportal.extra.hu/AdATbAnk/mAGyAr%20PolITIkAI%20leXIkon/mPl_1_v.pdf
455.p.(letöltve2014.január26.)



7 Ajótékonyságiakciókatösszegzőtanulmánykézirataelőkészületben.
8 mivel a hadiköltségek egyre súlyosabb terhet jelentettek, az államaháborús kiadásokat

finanszírozó állami értékpapírokat (hadikölcsönkötvényeket) bocsátott ki a hadiköltségek
előteremtése. Összesen8 alkalommal bocsátottak ki ilyen kötvényeket, a legelsőt 1914.
november12-énhirdettékmeg,alegutolsótéppenakárolykirálygyermeknyaraltatásiakció
idején,1918-ban.Alakosságlelkesedésemár1917-reteljeseneltűnt,ígyazállamvezetésa
honvédséghezfordult,hogyakatonákkörébenszorgalmazzaakölcsönjegyzését.mivela
katonákszabadságolásátlegtöbbesetbenahadikölcsönjegyzésétőltettékfüggővé,ahon-
védekaránylagnagyösszegbenjegyeztek(szijj–ravasz2000,241–242.p.).

74 l. Juhász Ilona

akorabelilapokban(Rozsnyói Híradó, Sajó-Vidék, Gömöri Újság, Honti Lapok, Szepesi
Lapok, Kassai Hírlap, Kassai Újság, Lévai Őrálló, Bars, Csallóközi Lapok, Komáromi
Lapok, Komáromi Hírlap)megjelentcikkeksegítségévelrekonstruálom,hogyanzajlott
ezazországosméretűakcióamaiszlovákiamagyarlakta régióibana felhívástól az
osztrákgyerekekvisszautazásáig.kitérekazonbanamagyarországigyerekekausztriai
tengerpartinyaralásárais,sarendelkezésemreállóadatokalapjánösszehasonlítoma
magyarországiésosztrákgyerekeknyaralásikörülményeit.

hogyérzékeltessük,milyennagyáldozatotköveteltalakosságtólagyermeknyaral-
tatásiakció,bevezetésképpennagyvonalakbanszükségesszótejteniazakkorihátor-
szági gazdasági és szociális helyzetről, valamint arról is, hogya lakosságnakmilyen
háborúvalösszefüggőcélokrakellettadakozniaaháborúkitörésétől1918nyaráig.

máraháborúelsőévébenegyregyorsabbanszaporodtakakülönfélecélúadako-
zássalkapcsolatosországoséshelyi jellegűkezdeményezések,felhívások.7 Afronton
harcolókatonák,valamintahadirokkantak,hadiözvegyekéshadiárvákstb.megsegí-
tésénekcéljábólrendezettszámtalangyűjtőakcióntúlegyebekközöttnémetésoszt-
rákpéldáramagyarországonistöbbhelyenállítottaka„nemzetiáldozatkészségszob-
ra”kategóriájábasorolhatóobjektumokat,amelyeknekazvoltlényege,hogyabizonyos
összegfejébenvásároltszögekkelvagylemezekkelbeborítsákezeketafábólkészült
objektumokat,azígybefolytadományokataztánkülönfélejótékonycélokrafordították
(vö.l.Juhász2010a,26–44.p.;l.Juhász2010b,11–38.p.).

Az1914–1915-benazuzsokiharcoksoránnagykárokatszenvedett– többmint
100sáros(itt15településtteljesenleromboltak),zemplén,ungésberegmegyei–fal-
vakújjáépítése céljából1915 tavaszánországospénzgyűjtő akciót hirdetettmegaz
ennek szervezésével megbízott háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újjáépítő országos
bizottság.röviddelezután,1916szeptemberétőlazerdélyimenekültekmegsegítésé-
regyűjtöttazország,illetveszállásoltákelőketésfogadtákbeotthonaikba.Ahadiköl-
csönök jegyzésétugyancsakszorgalmaztáka lakosságkörében,gyakranattól tették
függővéafrontonharcolóférjszabadságolását,hogyafeleségjegyzett-eotthonhadi-
kölcsönt.8

1918-ban az osztrák gyerekek magyarországi nyaraltatása idején a háború már
negyedikévezajlott.ekkormáróriásigondotjelentettalakosságélelmiszer-ellátása,
hatalmashiányokmutatkoztakazalapvetőszükségleticikkekbeszerzésébenis,szinte
mármindenbőlhiányvolt.Anyersanyaghiánymiatthadieszközökkészítéséreaháztar-
tásifémeszközökösszegyűjtéséntúlmárnagyonsoktemplomharangjátiselszállítot-
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ták,anyolcadikhadikölcsöntéppen1918nyaránhirdettékmeg,smégfolytathatnánk
asort.Azosztrákgyerekekegyolyanországbaérkeztek,aholszintenapirendenvoltak
arekvirálások,alakosságegyrészealigjutottélelemhez,nemvagycsaknehezenlehe-
tettalapvetőszükségleticikkeket(cipő,szappan,ruházatstb.)kapni–sméghosszan
sorolhatnánkamindennapigondokat.

Agyermeknyaraltatásikezdeményezéshivatalosanazzalacéllalindult,hogyazalul-
tápláltosztrákésmagyar–elsősorbanvárosi–gyermekekneknyaralási lehetőséget
biztosítsanak,hogyezalattazidőalattfelerősödjenek:„aszegényebbnéposztályoknak
jobbtáplálkozásra,frisslevegőre,vidámabbéletresaháborúmiattfokozottanrászo-
ruló gyermekeik a vagyonosabb osztály költségén tengerparton, fenyvesvidéken, fal-
vakbannyaraltassa,hogy testileg-lelkilegmegerősödve,kibővült látókörrel, élénkebb
szellemmel,fejlettebbalkalmazkodóképességgelszállhassanakszembeazélettováb-
biviszontagságaival.eztamélyszociálpolitikaieszmétkirályunkegyúttalazzalanagy-
politikaitervévelegyesítette,hogyagyermekeknekilyennyaraltatásacserébentörtén-
jékamonarchiakétrészében:amagyargyermekekazosztráktengerparton,osztrákok
magyarfalvakbanlegyenekkölcsönösenegymásvendégei,ismerjékmegegymásnyel-
vét,szokását,életmódját,lelkületét,hazáját,hogymajdanfelnőve,agyermekkoriked-
vesvisszaemlékezések,ahálaésszeretetérzelmikapcsai,mindenközjogiformánálés
mesterkedésnél szilárdabb szálakkal fűzzék őket egymáshoz: a közös érdekeket az
érzelmekközösségévelszentesítve”–foglaltaössze1927-benmegjelentbeszámolójá-
banvadnayTibor,agyermeknyaraltatásiakciómagyarországikormánybiztosa(vadnay
1927,148.p.). AzakciómegvalósításávalaKaiser Karl’s Wohlfartswerke, Kinder auf’s
Land (rövidítveKarlswerk) névenlétrehozottújtársadalmiszervezetetbíztákmeg,és
ennekéléreAusztriábanhussarekésspitzmüllerbárótneveztékki,magyarországon
pedigvadnaykaptaeztafeladatot.(vadnay1927,149.p.)

eredetileg100000osztrákgyerekmagyarországiés20000magyargyerekauszt-
riai nyaraltatását tervezték.hogymi volt azokaa szembetűnőaránytalanságnakaz
osztrákgyerekekjavára(atervezettlétszámukötszörösevoltamagyarokénak),arróla
sajtóhírekbennemesettszó,vadnayazonbanakövetkezőképpenindokoltabeszámo-
lójában:„Amagyargyerekekszámaazértvoltkisebbenmegállapítvaazosztrákokénál,
merterreacélracsakamagyartársadalomkörébőlegybegyűltadományokatlehetett
fordítani, ez pedig jelentősen kisebb volt az osztrák gyűjtés eredményénél. Továbbá
azért is,mertamigyermekeinketnemazolcsócsaládielhelyezésbenterveztüknya-
raltatni,hanempenziókban,villákban,szállodákbanésarészükreszükségesélelmi-
szereket készpénzben vásárolni. A »karlswerk« föladata volt, hogy lakásukat ésélel-
mezésüketbiztosítsa.etérenazonbantevékenységekezdettőlfogvateljescsődötmon-
dott.”(vadnay1927,156.p.)

Akormánybiztosazosztrákgyerekekelhelyezésétkizárólagcsaktisztamagyarés
németnyelvterületretervezteazzalazindoklással,hogyelakartakerülnianemzetisé-
gisúrlódásokat.

Azosztrákgyerekekelhelyezésétszinteazegészmagyarországterületéretervezték,
anyaraltatásbólkihagyottterületeketaszállításitávolságokkalindokolták:„Aszállítási
távolságokmiattebbőliskihagytamakirályhágóntúlirészeket.ekként39vármegye
jöttfigyelembe,valamivelnagyobbterület,mintamaicsonka-magyarország.”vadnay
összesen1600 településre tervezettgyerekeketküldeni. „ezekbenaközségekbena
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főispánokútjánfölkértemahelyitársadalomirányadótényezőit:lelkészeket,tanítókat,
birtokosokat,megyebizottságitagokatésegyéb,azértelmiségiosztályhoztartozókat–
természetesen,sőtelsősorbannőketis–,hogyszemélyesösszeköttetéseik, ismeret-
ségeik révén igyekezzenekkellő számúmegbízhatóvendéglátócsaládokatmegnyer-
ni…”(vadnay1927,151.p.)

Agyermeknyaraltatásasajtóban

I.osztrákgyerekekmagyarországon

Azalábbiakbanasajtóhírekalapjánidőrendisorrendbenkövetemnyomon,hogyanzaj-
lott a nyaraltatási akciómeghirdetésétől egészen a gyerekek hazautaztatásig amai
szlovákiamagyarlaktarégióiban;aholszükségesnekvélem,idézemvadnaybeszámo-
lójábólavonatkozórészeket.

Amindennapihatalmasgondokkalküzdőhátországilakosságfeléazosztrákgye-
rekeknyaraltatásánaktervéta lapokbanúgy igyekeztektálalni,hogy lehetőlegminél
nagyobbmértékbenhassanaka lakosságérzelmeire,hiszen tudatábanvoltak,hogy
ismétnagyáldozatotkérnektőlük,aszülőknagyrészesajátcsaládjátsemtudtameg-
felelőenellátni.

Anyaraltatástervét–néhánykivételtőleltekintve–általábanalapokelsőoldalán
közölték,sokszor terjedelmes,pátosztólsemmentescikkekben.Anyaraltatásiakció
ötletétkárolykirályjóságosésatyáskodóuralkodójótéteményekénttálalták,akiszívén
viseliagyerekeksorsát,ezértakargondoskodninyaraltatásukról is.Arrólnemesett
szó,hogyazegészakcióelsődlegeskedvezményezettjeiosztrákgyerekek,amitafen-
tebbmáremlítettarány(100000osztrákés20000magyar)isbizonyít.A Lévai Őrál-
lóban iscserenyaraltatáskéntmutatjákbeazakciót,satervezettgyerekszámotnem
említve,azalábbisorokkalvezettékbeaazüdültetéstervét:

A világháború borzalmas veszteségei újra és újra az egyedül enyhet és vigaszt adó remé-
nyekre, a jövő nemzedékek zsenge korú sarjadékaira, az annyit nélkülöző gyermekekre
irányítják a figyelmet. A kor szavát megértő nagy fejedelmünk is onnan várja az elpusz-
tult erőknek regenerációját, ahonnan minden bajunknak orvoslását reméljük: a testben
és lélekben egyaránt erősebb és öntudatosabb utódoktól. Ennél magasabban szárnyaló
– mélyebben ható és mélyebbre szántó feladata nem lehet – uralkodóknak és alattva-
lóknak egyaránt. Mély bölcsesség és fenkölt gondolkodás jellemzi a koronás főt, aki lel-
kének mélyéből felszállt gyöngyként nyújtja át népeinek a társadalmi erőkészletek fel-
használásával megvalósítandó csere-gyermek nyaraltatást.

(…) Semmi kétségünk aziránt, hogy jóságos lelkű, gyermekszerető népünk, ha a jól
megválasztott bizalmi személyek a kölcsönös gyermeknyaraltatásnak nagy horderejét
vele gondosan megértetik és rámutatnak arra, hogy Ő Felségének ez a nemes gondola-
ta több tízezer magyar gyermeket is hozzájuttat az ausztriai tengerparton és fenyves vidé-
keken való nyaraláshoz, ha tudatba vésik azokat az előnyöket, azt a testet erősítő, lelket
üdítő befolyást, melyet a fejlődő szervezetre azon körülmény gyakorol, hogy a gyermeket
megszokott életrendjéből időnként kiveszik stb., az ügynek magasztosságához méltó és
megértő lelkesedéssel követi a legmagasabb helyről érkező hívószót és tömegesen
jelentkeznek a testvérállam jóérzésű emberpalántáinak egy szebb s boldogabb jövő elő-
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9 károlykirálygyermek-nyaraltatása.Lévai Őrálló, 1918.május2.1.p.
10 Amagyarnépszive.Gömöri Újság, 1918.július7.2.p.lásdmég:Ausztriaigyerekekmagyar-

országinyaraltatásaI–II.rész,Gömöri Újság, 1918.május12.1.p.,valamintmájus19.1.p.

készítéséhez szükséges megerősítésére. Kilátás van egyébként arra is, hogy vármegyé-
ink tehetősebb egyházi és világi előkelőségei csoportosan fogják a gyermekek nyaralta-
tását elvállalni és így a különböző társadalmi osztályoknak összehangzó áldozatkészsé-
gét mozdítja meg a béke és emberszeretet nagy királyának gyönyörű emberi gondolata.9

AGömöri Újságbóltudomástszerezhetünkazonbanazegyévvelkorábbanmármeg-
valósultgyermeknyaraltatásiakciórólis:1917-benmárnyaraltaknémetországiésoszt-
rákgyerekekmagyarországterületén.Az1918-banIv.károlyáltalmeghirdetettakció
tehátnemvoltelőzménynélküli.

Már az elmúlt év nyarán ismerte meg a külföld, hogy mire képes a vendégszeretet, az ifjú-
ság iránti lelkesedés és áldozatkészség, amidőn igen jelentékeny számban érkeztek hoz-
zánk német birodalmi és osztrák fiúk és leányok hat heti nyaralásra.

(…) Hogy ne üdvözöltük volna szívesen a német gyermekeket, hiszen valamennyien át
vagyunk hatva annak igazságától, hogy minden nemzet jövőjét a gyermekvilága képezi,
a gyermekszeretet pedig mindnyájunk kebelében él: szegényben és gazdagban, pórban
és nemesben, hatalmasban és gyengében egyaránt. E legendás gyermekszeretetről a
múlt évben győződött meg a külföld, s még jobban meg fog győződni az idén, amidőn
közel 100 000 ausztriai gyermek élvezi majd nálunk iskolai nagyszünetjét.

Az ifjúsági tanulmányutaknak messze, távoli országokba, nemcsak étikai és erkölcsi
becsük van, de kulturális és pedagógiai szempontból is igen magasra értékelhetők, s
most, hogy már másodízben vagyunk részesei, hogy idegen nemzetek gyermekei jönnek
hozzánk, turistazsákkal, kodákkal, rajztömbbel és naplókkal, de egyben a mi gyermeke-
ink közül is sokan rándulnak a tengermellékre, fölötte érdemes, hogy mi is elmélkedjünk
kissé róluk, annál is inkább, mert a régi tapasztalat igazolja, hogy azoknak az eszmék-
nek, melyek az életben győzedelmeskedni akarnak, útjokat az iskolán keresztül kell ven-
niök.10

Akorbelisajtóbanelvétvemagyargyerekekországonbelülinyaralásávalkapcsolatos
utalásokatéshíreketistalálni.AKassai Hírlapbanegy1917-benmegjelentfelhívásban
2000budapestigyerekelhelyezésétkértékalakosságtól:

A m. kir. belügyminiszter Budapestről és környékéről 2000 üdülésre szoruló 5-15 éves
korú proletár gyermeket kíván elhelyezni augusztus havában vidéki családokhoz. Ezzel is
enyhíteni óhajt a háború okozta nyomorúságon és lehetővé kívánja tenni, hogy ily módon
egészségüket, fejlődésüket, esetleg egész életre kihatóan biztosítsa. A gyermekeknek
értéke a mai viszonyok között sokszorosan nagyobb és még sokkalta fontosabb az, hogy
erőteljes, egészséges, munkabíró és munkás generáció nőhessen fel. Eléggé nem mél-
tányolható tehát a belügyminiszter intenciója, melyet városunk közönségének is, mely
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11 Afelhívásekképpenfolytatódik:„ezútonkérifelavárostanácsakassavárosgyermekked-
velőéshazafiasközönségét,hogyilyenüdülésreszorulógyermeketaugusztushónapracsa-
ládjukbafogadjanak,stegyéklehetővé,hogyezekmegerősödve,egészségükethelyreállítva
térhessenekvisszaaszülőiházhoz.Akiagyermeketcsaládjábaszeretettelfogadja,istápol-
ja,megerősíti,ahazánakteszszolgálatotsahazahálájátérdemeliki.mindenegyesgyer-
mekutánazállamegyhónapra25koronát téritmeg,azországosközélelmezésihivatal
pedigagyermekekérkezésévelegyidejűlegintézkedikarról,hogyliszt,cukorstb.számukra
beszerezhetőlegyen.Azongyermeknevelőcsaládok,kikebbenanemes,hazafiasmunká-
banrésztóhajtanakvenni,forduljanakehó15-igazállamigyermekmenhelyigazgatójához,
dr.máthéGáborigazgatófőorvoshoz.(sándorutca9.sz.)kiezenmentésiakcióvezetésével
megvanbízvaésakidélelőtt11órától1óráigezügybenkészségesenadjamegakívántfel-
világosítást.budapestimunkásgyermekekkassán.kétezerjönaugusztusban.kikfogadják
őket? Kassai Hírlap, 1917.július12.3.p.

12 Kassai Hírlap, 1917.július12.3.p.
13 Amagyarnépszive.Gömöri Újság, 1918.július7.1–2.p.

gyermekvédelmi mozgalmakban mindig példaadó módon vette ki részét, felkarolni, támo-
gatni kell. 11

Az1918-askárolykirálynyaraltatásiAkciósikereérdekébenalakosságlelkesítésecél-
jából egyebek közt idézték Német diákok tanulmányútja Magyarországon címmel a
PrágábanmegjelenőTanítóképző címűfolyóiratban(azév,alapszámésazoldalszám-
ratörténőhivatkozásnélkül)közzétett,az1917-benmegvalósultmagyarországinyara-
lásrólszólóbeszámolótis,amelybenegyebekköztezállt:

(…) Végezetül még azt kell felemlítenünk, hogy az idegen Magyarországon minde-
nütt a legbarátságosabb fogadtatásban részesül. A vendégszeretet egyik legnemesebb
vonása a magyar jellemnek, s úgy a gazdagoktól, mint a szegényektől egyenlő szere-
tetreméltósággal gyakoroltatik, mint valami önként értetődő dolog…12

Többlapbanishivatkoztakamagyarlegendásvitézségére,amagyarosvendégsze-
retetreésamagyaroknagyszívére,mintpéldáulaGömöri Újságbanmegjelent,pátosz-
szaltelipropagandisztikuscikkbenis:

A nagy világháború történetének kétségkívül egyik legszebb napja lesz az, mely a magyar
nép áldott jó szívét fogja ecsetelni. A külföldi írók és lapok most már nem arról zenge-
deznek, hogy mily vitézül és elszántan harczolnak a magyarok, hogy dalolva futnak a hon-

védek rohamra, hanem a magyar nép nagy arany szívét csodálják és magasztalják….13

Alapokzömébenmáratavaszihónapokbanmegjelentaz1918-asnyaraltatással
kapcsolatoselsőfelhívás,amelyetáltalábanmódosítottszöveggelkésőbbisközöltek.
AHonti Lapokban közöltfelhívásban(valószínűlegpedagógiaicélzattal)aztismegem-
lítették,hogyIv.károlykétsaját,bécshezközelikastélyátisfelajánlottaanyaraltatás
céljára. Felhívták továbbáa főpapok és a főurak figyelmét is arra, hogy kövessék a
királypéldáját:

78 l. Juhász Ilona
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14 Akirályaszegénygyermekekért.Honti Lapok, 1918.április6.2.p.
15 Feltételezhetjükugyanis,amennyibenIv.károlyvalamelyikkastélyábanmagyarországigye-

rekeknyaraltakvolna,apropagandaérdekébenazújságokbizonyáraacímlaponszámoltak
volnaberóla.

16 Gyermekeknyaralása. Északmagyarország, 1918.június2.1.p.

A királyi gondolat ás az apai érzés összeölelkezéséből nemes eszme született: nyaralni
kell küldeni a szegény gyermekeket. Így akarta ezt Károly, a magyarok királya, a legjobb
apa a kettős monarchiában. Királyi szív kell hozzá, megérezni a gyermekek szomorúsá-
gát és királyi akarat, segíteni rajtuk. Károly királyban megvan mind a kettő, az ő nemes
szándéka eredményezte, hogy anyagi eszközökkel máris bőven rendelkezik az az akció,
mely a „Károly király gyermeknyaraltatása“ címet viseli. Az akciót Magyarországon a
miniszterelnök vezeti, gyakorlati végrehajtója Vadnay Tibor miniszteri tanácsos. A király
maga az osztrák főváros közelében két kastélyát ajánlotta föl a nyaralásra a szegény
gyermekeknek és személyesen fordult fölhívással a főpapokhoz és főurakhoz, hogy
kövessék a fejedelmi példát.14

Akésőbbiekbenazonbanegyetlenhírbensememlítik,hogymelyekvoltakakirályáltal
felajánlottkastélyokésegyáltalánnyaraltak-eottgyerekek.15 Fontosmegemlíteni,hogy
aszlovákokáltallakottészakabbividékekenmegjelentlapokbólsemhiányoztakalel-
kesésbizakodóhangnembenmegfogalmazottfelhívások.ATurócvármegyébenmeg-
jelenőÉszakmagyarország c.lapbanközzétettszövegpéldáulkülönösennagypátosz-
szalíródott:

Ifjú királyunk kezdeményezésére egy új, a jövő nemzedék életére nézve nagy horderejű
mozgalom keletkezett a monarkiában. Nyaralni mennek a gyermekek. Az iskolapadok
sápadt és vézna kis lakói seregesen húzódnak idegen, még eddig nem látott vidékek felé,
ahol a tenger morajlik, a fenyvesek zúgnak, magas bércek tetején nyáron át is vakítóan
szikrázik a hó, ahol a mese is másképpen hangzik s mások talán maguk az emberek is.
S jönnek a helyükbe éppen olyan csenevész, árva kis jószágok. Mindössze talán kékebb
a szemük és szőkébb a hajuk.

Jönnek és mennek. Felpántlikázott, hosszú vonatok viszik és hozzák őket, mint még
nem is olyan régen az apáikat vitték és hozták, apáikat, akik már megértették egymást
és együtt küzdenek hazájukért s azért a koronás főért, aki jóságosan vigyázz erre a
nyüzsgő gyerekhadra s azt akarja, hogy vézna csontjaikat vastag izmok sok-sok csomója
fonja körül és sápadt orcáikon az egészség piros rózsái viruljanak.

Ebből a mozgalomból ki kell vennie a részét Turócz vármegye társadalmának is. A
terv gyönyörű s bár útjában sok az akadály, bízunk benne, hogy az illetékes körök fára-
dozásának teljes siker lesz a gyümölcse – bízunk benne, hogy az a szép álom, amit Szent
István koronájának viselője az emberi nyomorúság láttán olyan meghatóan álmodott
meg, Turócz vármegye területén a maga teljességében valóra válik.16

szervezésinehézségek

Azosztrákgyerekeknyaraltatásávalkapcsolatbanmegjelentlelkesítő,szóvirágosfelhí-
vásokazonbannemértékelavárteredményt,amiafentebbmárecseteltmegélheté-
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17 beküldetettagyermeknyaraltatásiakcióellen. Szepesi Lapok, 1918.május4.1.p.
18 beküldetettagyermeknyaraltatásiakcióellen. Szepesi Lapok, 1918.május4.1.p.Aleve-

letteljesterjedelmébenlásdamellékletben!
19 Akésőbbiekaszerzőt igazolták,nagyonsokgyerekbetegedettmeganyaralássorán,és

halálesetekisvoltak.ebbenazidőbenkülönösensokáldozatotköveteltaspanyolnáthajár-
vány.

80 l. Juhász Ilona

sigondokismeretébenteljesenérthetővolt.vadnaybeszámolójábanegyebekköztfel-
panaszolta,milyensokatártottazakciónak,hogyameghirdetésétkövetőidőszakban
hatalomrakerültújWekerle-kormánytöbbtagjaishelytelenítetteagyereknyaraltatás
tervét. ennek ellenére azonban–mivel a fővédnök az uralkodó volt – nemmerték
beszüntetni,snyíltansemléptekfelellene.különkihangsúlyoztaazonban,hogyakato-
naságfeltételnélkültámogattaéssegítetteazakciót.(vadnay1927,152.p.)

A lapokbanmegjelent hírek alapjánnagyonúgy tűnik, hogy a lakosság is sokkal
elutasítóbbvolt,mintahogyanaztakorabelihivatalospropagandaésvadnaybeszá-
molójaissugallta.sokatelárulazis,hogyaháborúscenzúraellenérearánylagsokkri-
tikushangvételű írás ismegjelent.ASzepesi Lapokbanpéldául teljes terjedelmében
közöltekegygyermeknyaraltatás-elleneslevelet.Alevélszerzőjedr.kéleiTiborképvi-
selővolt,akinagyonkritikusanfogalmazott:
…Meg vagyok győződve, hogy a szepesmegyei társadalom nem fog csillogó frázisoknak jóhisze-
mű áldozatául esni és saját jól felfogott érdeke ellen cselekedni, hanem egyértelműen állást fog
foglalni az ellen, hogy ez az actió a mi megyénkre is kiterjesztessék. Elsősorban elvárhatjuk ezt
a megyei társadalmunk hivatott vezetőitől, hogy ők az illetékes tényezőket e tárgyban az itteni
helyzet feltárásával és érdekeink szem előtt tartásával világosítsák fel...17

Alevélírónakamagyargyermekeknyaraltatásávalkapcsolatosmegérzései–amirea
tanulmánysoránmiiskitérünkmég–későbbsajnos,beigazolódtak:

Úgy járnánk a gyermeknyaraltatással, mint az élelmiszer és iparcikkek cseréjével, – mi
kénytelenek vagyunk élelmiszert adni Ausztriának, de onnan iparcikket egyáltalán nem,
vagy képtelen uzsora áron kapunk. Az osztrák gyerekek ide jönnek majd jóllakni, a mie-
ink majd odaát még jobban megtanulnak koplalni.18

AfelhívásmegjelenéseutánaKomáromi Hírlap szerzőjeanyaraltatássalkapcsolatban
többgyakorlatiproblémáraisrámutatott:

…a vezetőség figyelmét két körülményre óhajtanók felhívni az akció sikere érdekében. Az
egyik az, hogy Ausztria most megtiltotta a gyógyszereknek Magyarországra való szállítá-
sát. Miután pedig ennyi gyermek között a betegség elkerülhetetlen, jó volna előre gon-
doskodni arról, hogy e gyógyszerekben hiány ne legyen.19

A másik körülmény a rekvirálás. A magyar nép készséggel adja oda a fölöslegét a rek-
virálóknak, mert tudja, hogy evvel a hadi érdekeket szolgálja. Ám ha odaadja fölöslegét,
miből fogja vendégeit ellátni? Ausztriával kellene tehát megállapodásra jutni, hogy meg-
felelő mennyiségű élelmiszert is küldjön a gyermekeivel, mi is küldünk a mieinkkel, vagy
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20 Gyermekeknyaralása.Komáromi Hírlap, 1918.május12.1–2.p.
21 www.szolarchiv.hu/id-345-junius.html(letöltve2014.január12.)
22 károlykirálygyermek-nyaraltatása.Lévai Őrálló, 1918.május2.1.p.
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pedig a közélelmezési hivatalnak kell a vendéglátók részére megfelelő élelemről gon-
doskodni. Ha a két kérdés megoldást nyer, az akció sikerét kellően biztosítva látjuk, s a
kitűzött célt elérhetjük…20

Azakcióvégrehajtásávalmegbízottvadnayutasításraajárásielöljáróságokonbizottsá-
gokathoztaklétre,amelyekfeladatavoltagyakorlatimegvalósításazadotthelyen,biz-
tosítaniukkellettazosztrákgyermekekelhelyezését,fogadását,ellátását,valamintfel-
ügyelniükkellett,hogymindenzökkenőmentesenmenjenvégbeanyaralókérkezésétől
egészenavisszautazásukig.Anyaraltatásibizottságokrészéreavadnayáltalkiküldött
hivataloslistánkellettbeküldeniazosztrákgyerekeketbefogadócsaládokadataitésa
nyaraltatásidejérebefogadottosztrákgyerekekszámát.Anyomtatványokfejlécealáaz
alábbipropaganda-szövegetnyomtatták:„Azoknakanemesszívűvendéglátócsaládok-
nak,akikszeretetturunkkirályunk,abékeapostola,dolgosembermegbecsülője, a
gyermekek legfőbb pártfogója iránt viseltetető alattvalói hűségből, valamint a velünk
vállvetveküzdőszövetségesbajtársaink irántérzettbarátságbólamagyargyermekek
külföldinyaralásánakelősegítésevégettelvállalták,hogyazideinyáron6hétrehattól
tizenkétévesvendég-gyermekeketvesznekmagukhoz,őketjószívvellátjákésmagyar
vendégszeretettel és magyar tisztességtudattal igyekeznek velük úgy bánni, hogy a
magyaremberről,amagyarhazárólalegjobbemléketvigyékmagukkal.Avendéglátás
fejébenmindengyermekutánhathétre60koronátkapnak.”21

Alapokbanmegjelenthírekáltalábanarróltanúskodnak,hogyabefogadócsaládok
megnyerése,agyerekekszálláshelyénekbiztosításaegyáltalánnemvoltproblémanél-
küli,a lakosságérthetőokokbólnemkapkodottagyerekekért.magukanyaraltatási
bizottságitagok,avárosiésközségielöljárók,valamintatehetősebbeksemjártakelől
példával,nemvállaltakgyerekeket,annakellenére,hogytöbbfelhívásbanisutaltakrá,
hogytehetősebb„előkelőségek”elfogjákvállalniagyerekeknyaraltatását,mintpéldá-
ullévánis:

(…) Kilátás van egyébként arra is, hogy vármegyéink tehetősebb egyházi és világi előke-
lőségei csoportosan fogják a gyermekek nyaraltatását elvállalni és így a különböző tár-
sadalmi osztályoknak összehangzó áldozatkészségét mozdítja meg a béke és embersze-
retet nagy királyának gyönyörű emberi gondolata.22

Alakosságotazsemösztönöztekülönösebben,hogyagyerekekéskísérőikellátására
abelügyminisztériumegybizonyospénzösszegkifizetésétismegígérteabefogadócsa-
ládoknak. A nyaraltatási bizottság kénytelen volt erélyesebb és direktebb lépéseket
tenniazakcióelőrelendítéseérdekében,magaamegyei főispán jelöltki felelőssze-
mélyeketanyaraltatásitervbenszereplőközségekbenabefogadócsaládokbiztosítá-
sára.Azezzelkapcsolatbanmegjelenthíreknekköszönhetőenmegtudható,melytele-
püléseknekkellettnyaralógyerekeketbefogadniuk,mintpl.alévaijárásban:
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23 károlykirálygyermek-nyaraltatása.Lévai Őrálló, 1918.május2.1.p.
24 károlykirálygyermeknyaraltatása.Komáromi Hírlap, 1918.június2.5.p.
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Ezek a német nyelvű gyermekek 6–12 évesek lesznek, nem és valláskülönbség nélkül. A
nyaralás július 15 és augusztus 1–10 között kezdődik és hat hétig tart. Minden gyermek
után heti 10 K-át összesen tehát 60 K-át fizet a kormánybiztos, a gyermekekkel érkező
felügyelőnőkért heti 30 (összesen 180) korona jár az eltartó családnak. Egy-egy család-
hoz legalább két gyermeket helyeznek el. A megbízható és önként vállalkozó családhoz
legalább két gyermeket helyeznek el. A megbízható önként vállalkozó családokat a vár-
megyei főispán által felkért bizalmi személyek toborozzák, a jelentkezőket névjegyzékbe
veszik és munkájuknak eredményét időnkint a gyermekmenhely igazgatóságával közlik.
Ezen névjegyzékek összeállításának végső határideje június hó 1 napja. Eddig a főispán
a nagy szociális és humanitárius fontosságú, amellett politikai szempontból is kiszámít-
hatatlan értékű munkának megindítására és vezetésére a következő bizalmi személye-
ket kérte fel: Zselizen grf. Coudenhove Kunónét, Schöpflin Róbertet, Szedlacsek Jánost
és Pásztor Eleket. Csatán Rózenberg Károlynét, Brányik Terézt és Bajnok Jánost.
Oroszkán: Hartmann Károlynét, Ádám Ágoston és Závodszky Samut. Garamdamásdon:
Juhász Józsefet és Vellner Lőrinczet, Nagysallóban: Tonheiser Mihályt, Juhász Pált,
Felchtinger Sándornét és dr. Dudich Endrét. Alsószecsén: Novotny Ödönnét, Patay
Károlyt és Székely Bélát. Verebélyen: dr. Oravecz Kálmánnét, Weindarhoffer Idát,
Kraffszky Józsefet és dr. Ádler Gyulát.23

A nyaraló gyerekek után beígért pénzösszeg ellenére is csak kevesen jelentkeztek,
ezértabizottságokkénytelenekvoltakmeghosszabbítaniahatáridőt,segybenígére-
tettettekazalapvetőélelmiszerekkiutalásáraisanyaralógyerekekután:

A közélelmezési miniszter közli a főispánnal, hogy az osztrák gyermekek lisztkvótáját a
vendéglátó családok részére az új termésből fogják fenntartani, s hogy a cukorral és zsír-
ral való ellátás ügyében is folyamatban vannak a tárgyalások s kilátás van arra, hogy ez
a kérdés is kedvező megoldást fog nyerni.

A gyermeknyaraltatás kormánybiztosa a vendéglátó családok gyűjtéseinek határide-
jét június hó 15-ig meghosszabbította. Felkéri a főispán mindazokat, akik a gyűjtőíveket
eredménytelenül visszaküldték, de azt hiszik, hogy a közélelmezési minisztertől kapott
garanciák után a gyűjtés kedvezőbb kilátások mellett volna megkísérelhető, hogy fordul-

janak hozzá gyűjtőívekért.24

Többlapbanmegjelentsajtóhírisbeszámoltróla,hogyanehézgazdaságihelyzetisme-
retébenanyaraltatásértfelelősbizottságoktagjaimagukisaggódtakazélelmiszerek
kiutalásamiatt:

Azután a tárgyalás folyamán több oldalról aggodalom merült fel az iránt, vajjon a kor-
mány fogé kiutalni a gyermekek után természetben lisztet, zsírt és cukrot, elnöklő főis-
pán felolvasta az e tárgyban hozzá intézett sürgönyöket, hogy az élelmezési biztos már a
gyermekek megérkezése előtt, természetben ki fogja utalni a gyermekeket tartó családok
részére a zsírt, cukrot és lisztet. Ez a kijelentés nagy megnyugtatást okozott.
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25 károlykirálygyermek-nyaraltatása.Lévai Őrálló, 1918.június6.1.p.
26 Kassai Újság, 1918.július27.2.p.
27 Azosztrákgyermekekelhelyezése.Akárolykirálygyermeknyaraltatásiakció folyamatban.

Kassai Hírlap, 1918.július27.2.p.
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Majd hosszabb eszmecsere után kialakult az a vélemény is, hogy a takarót s egyéb
háztartáshoz szükséges ágyneműt a közönség kölcsön útján igyekezzék előteremteni,
egyes családok pedig a sajátjokat adják által…25

Akormányáltalgyerekenkéntbeígértélelmiszer-járadékellenéresemjelentkezettele-
gendő család a gyerekek befogadására, s a hírekből úgy tűnik, a tehetősebb réteg
továbbrasemjártelölpéldával.Ajelentkezőkközöttelsősorbanszegényebbcsaládok
voltak,akikanyaralógyerekekkelegyüttbeígértélelmiszerésmás juttatások remé-
nyébenvállaltákvolnafelazelszállásolássaljáróterhet,abbanbízva,hogyezáltalsaját
gyerekeiknekisjutvalami.sokesetbenolyan–elsősorbanvárosi–szegénycsaládis
volt ezek között, amelyekbenmégbetegek is voltak, s egyáltalánnem rendelkeztek
megfelelőkörülményekkelagyerekekbefogadására.kassánisazilyencsaládokvoltak
túlsúlyban:

(…) A családi elhelyezéseket illetően nagyon kevés jobb család vállalt el egy-egy ven-
déggyereket. Kizárólag nagyon szegénysorsú külvárosi családok vállalták el, talán a 20 K
heti ellátási pénz és a természetben kiutalandó liszt, cukor és szappan ellenében.

Tény, hogy ezeknél a családoknál az elhelyezendő gyermekek megfelelő és kívánatos
ellátása nem látszik biztosítottnak. A jelenlévő tiszti főorvos és Horváth Béla dr. tiszti főis-
pán ráismert az ellátást vállalt családoknál olyanokra, ahol az asszony beteg, vagy a
lakásviszonyok egyáltalában nem kielégítendők…26

mivelabefogadócsaládokszámatöbbhelyenissokkalalacsonyabblettatervezettnél
–elsősorbanvárosokban,aholerrelehetőségadódott–,kénytelenekvoltakacsopor-
toselhelyezésbengondolkodni, s különféle–elsősorbanoktatási– intézményekhez
kötődőszálláshelyeketbiztosítani,mintpéldáulkassánis.ebbenavárosbanráadásul
akárolykirályGyermeknyaraltatásiAkciókeretébenérkezőgyerekekentúlmáshonnan
érkezettnyaralógyerekekrőlisgondoskodnikellett:

Dr. Máthé Gábor mindent elkövetett, hogy a csoportos elhelyezés sikerüljön. Érintkezés-
be lépett az összes intézetek, iskolák, internátusok igazgatóival és vezetőivel, de ered-
ménytelenül. Arra a felszólításra, hogy egy módosabb, vagy jobb körülmények között élő
család vegyen egy-egy gyermeket magához, szintén alig akadt jelentkező. A hatóságok
egyáltalán nem támogatják az ügyet és nem segítették elő az akció sikerét, ami érthető
is, mert hisz városunkban 2–3 ilyen akció helyez el nyaraló gyerekeket és középiskolai
hallgatókat, akik lisztet, cukrot, szappant ugyan hoznak magukkal, de például zsírról
nekünk kell gondoskodnunk és ilyen arányú vendégfogadtatásra a mi városunk – fájda-
lom – nincs berendezkedve.27
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28 uo.
29 Ittvannakazosztráknyaralódiákok.Kassai Újság, 1918.augusztus8.2.p.

Abeszámolóbannyíltanbeismerikatervezettakciómegvalósításánakaddigikudarcát,
ezértanagyobbpropagandakifejtéseérdekébenegyöttagúbizottságotjelöltekki:

Ha nem tudjuk azonban kellőkép elhelyezni és ellátni az érkező gyerekeket, akkor ne
habozzunk ezt beismerni és elejét venni egy olyan fiaskónak, amelynek a bekövetkezése
ilyen körülmények közt holtbizonyos. A tejjel-mézzel folyó kánaán csak az osztrákok fan-
táziájában él. Mi szegények vagyunk, és hogy milyen szegények, azt csak ilyenkor látjuk,
amikor nincs szívünk elhelyezni idegen gyermekeket oda, ahol a mi árva gyermekeinket
látjuk el.

Öt tagú bizottságot küldenek ki Varga Kálmán, Tost Barna, Dancsházy Gusztáv, dr.
Nagy Géza és Bárdossy Eugénia személyében, akik nagyobb propaganda kifejtésével
helyesebb útra remélik vinni az akció sikerét.28

Afentipéldákellentmondanakakormánybiztosbeszámolójábanleírtaknak,miszerint
azországkülönböző területeiről június végéigbeérkezett kimutatásokalapján1600
településről60000családkötelezteelmagát100000osztrákszemély(95000gye-
rekés500felnőttkísérő)nyaraltatásánakbiztosítására.(vadnay1927,152.p.)

egy későbbi, a nyaraló gyerekek kassára érkezéséről szóló hírből egyértelműen
kiderül,hogyahelyibizottságfáradozásaellenéreebbenavárosbanmégsemsikerült
megoldani, hogy családokhoz kerüljenek a gyerekek, így elsősorban csoportosan
helyeztékelőketakülönféleoktatásiintézményekheztartozószálláshelyeken.ebből,
valaminttöbbmáshírbőlisfényderülarra,hogyagyerekekellátásánakköltségeitnem
mindenesetbenakárolykirályhadsegélyzőAlap(amintaztvadnayabeszámolójában
leírta)fedezte,hanemelsősorbanaháborúbanFeldúltTűzhelyeketÚjjáépítőországos
bizottság,vagyisaleromboltkárpátifalvakújjáépítésére,elsősorbanalakosságada-
kozásábólösszegyűjtöttpénzbőlfinanszírozták:

Folyó hó 4-én a hajnali budapesti személyvonattal 125 bécsi középiskolai növendék és
101 bécsi leány érkezett Kassára. A fiúk a községi közigazgatási tanfolyam internátusá-
ban, a leányok pedig a női gazdasági tanintézetben nyernek elhelyezést. Ellátásukról a
háborúban feldúlt tűzhelyeket újrafelépítő országos bizottság gondoskodik.29

Azosztrákgyerekekfogadásaéselhelyezése

Amagyarországraérkezőosztrákgyerekeknyaralását–ahogyaztvadnaykormánybiz-
tosabeszámolójábanisleírta–mindentekintetbenalaposanelőkészítette:„részletes
szabályokatisküldtemakísérőkrészére,amelybenszabatosanmegszabtamatenni-
valókatanyaralásmindenlegkisebbmozzanatára,kezdveagyermekekkelvalómegis-
merkedésen,folytatvaazutazáson,megérkezésenésvégezveazitttartózkodáson.A
szabályzatbananapmindenórájárabevoltosztva tennivalójukagyermekek foglal-
koztatására,játékaira,sétájára,fürdésére,napfürdőjére.kitanítottamőketazelsőse-

84 l. Juhász Ilona
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30 károlykirálygyermeknyaraltatása.Komáromi Hírlap, 1918.július28.6.p.
31 károlykirálygyermek-nyaraltatása.Lévai Őrálló, 1918.május2.1.p.
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gélyre,apedagógiaiésegészségügyifölügyeletmindenrészletére,alakossággalvaló
érintkezésre,sőtecélbólnéhány,legszükségesebbmagyarszójegyzékétismellékel-
tem.”(vadnay1927,152–153.p.)Avadnayáltalmagyarnyelvenkidolgozottszabály-
zatotegykis füzet formájában–Károly király gyermeknyaraltatása magyar területen
lefolyó részének szabályai –elküldtékanyaraltatásibizottságoktagjainakis(vadnay
1918).bárvadnaynememlíti,deakorabelisajtóhírektanúságaszerintaszabályzatot
eljuttatták a nyaraló gyerekeket befogadó családokhoz is: „a gyereknyaraltatás kor-
mánybiztosaegy igentanulságosutasítástadottki,hogyankellbánniagyerekekkel.
ezt az utasítást osztrák gyerekeket elvállaló szülők saját gyermekeikkel szemben is
haszonnal vehetik igénybe.”30 vadnay egyebek közt arra ismegkérte a karlswerket,
hogyanémetnyelveniselkészültszabályzatottaníttassabeazosztrákgyerekekkísé-
rőivel,erreazonbanvalószínűlegnemkerültsor,ugyanisvadnaybeszámolójaszerint
nagyonsokkivetnivalóvoltezekviselkedésében:„akísérőknekfogalmuknemvolta
tennivalóikról,ésnemcsaknemtörődömségükkel,hanemkövetelőzéseikkelissokkel-
lemetlenségetokoztakországszerte.”(vadnay1927,153.p.).ezzelszembenvadnay
elégedettenkonstatálta,hogyazosztrákgyerekekkelkapcsolatoskonkrétszervezési
feladatokkalmegbízotthelyinyaraltatásibizottságokjólvégeztékamunkájukat:„ezaz
újonnan alakított társadalmi szerv kitűnően működött. lelkes tagjai a legnagyobb
dicséretreérdemesbuzgósággalésönzetlen,odaadófáradozássalelvégeztékazide-
küldött kísérők dolgát is, rendszeresen, lelkiismeretesen ellenőrizték a gyermekek
elhelyezését,ellátását,szórakozásaikat,egészéletmódjukat,ésvalósággalbecsület-
belikérdésüknektekintették,hogyavendéggyermekeknálunkjólérezzékmagukat.”
(vadnay1927,153.p.)

Azüdülésreérkezőgyerekekutaztatásánakmegkönnyítéseszempontjából fontos
volt,hogyacéltelepülésekkönnyenmegközelíthetőklegyenek:„csakazokataközsé-
geket vettemszámba,amelyekközvetlenközelében,gyalogkönnyenelérhető vasúti
vagyhajóállomásvan...” (vadnay1927,150.p.).eztasajtóhírek isalátámasztják,a
befogadótelepülésekazáltalamkutatottterületenisavasútipályamenténtalálható-
ak.Akormánybiztosahelyinyaraltatásibizottságokrészérekiküldöttkörlevélbenmár
azt ismegírta,mely településeket vette tervbeazadottmegyében.ennekalapjána
regionálislapbanmegjelentelsőhírekbenáltalábanmáraztisközölték,melytelepü-
lésekrekívánnakgyerekeketküldeni.ígyvoltezbarsmegyeesetébenis:

…Úgy értesülünk, hogy a gyermeknyaraltatás kormánybiztosa az apostoli király legmaga-
sabb kezdeményezéséből eredt és az Ő védnöksége alatt álló tervnek végrehajtása folya-
mán törvényhatóságunk területén a következő vasútiállomással bíró, nagyobb községek-
ben szeretne legalább 25-25 német nyelvű ausztriai gyermeket nyaralás céljából elhe-
lyezni: Csatán, Oroszkán, Garamdamásdon, Zselizen, Nagysallóban, Alsószecsén,
Zsitvaújfaluban, és Verebélyen.31

vadnaybeszámolójaszerintanyaralógyermekekegykülönelőkészített,avasútiszak-
emberekkelkidolgozottmenetrendszerintérkeztek.Az1918. július25-tőlaugusztus
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32 beküldetettagyermeknyaraltatásiakcióellen. Szepesi Lapok, 1918.május4.1.p.Aleve-
letteljesterjedelmébenlásdamellékletben!

33 A király érdeklődött a szepesi gyermeknyaraltatás iránt. legmelegebb köszönetét küldi a
vendéglátócsaládoknak.Szepesi Lapok, 1918.június1.1.p.

34 Szepesi Lapok, 1918.június14.4.p.

86 l. Juhász Ilona

14-ig terjedő időszakban naponta 2–6 különvonatot indítottak. Összesen 70 ilyen
különvonattalés9különhajóvaloldottákmega75000személyutaztatását(vadnay
1927,153.p.).Arranemadmagyarázatot,hogymiértcsökkentkésőbbazeredetileg
tervezett100000-eslétszám25000-el.Akarlswerkolyanhelyekreisküldöttgyere-
keket,aholbetegségmiattnem fogadhattákbeőket,holottakormánybiztos időben
értesítetteazosztrákokat.Azsemvoltritkaság,hogyegy-egyközségbekevesebbvagy
pedigtöbbgyereketküldtek,mintamibenelőzőlegmegállapodtak,kísérőkbőlazonban
mindenhovátöbbetküldtek.Azemiattkeletkezettkáosztahelyiekvoltakkénytelenek
hirtelenjébenmegoldani.(vadnay1927,153–154.p.)

Ahelyiekanehézségekésszervezésimulasztásokellenére iskénytelenekvoltak
biztosítaniazosztrákgyermekekelhelyezésétésellátását,bárekkormárközbentudo-
mástszereztekatengerpartiüdülésreküldöttmagyarországigyermekekmostohasor-
sárólis.Aszepességbenpéldául–asajtóbankorábbanmegjelenttiltakozólevélelle-
nére32 –1000gyereknyaralásátkellettmegoldaniahelyieknek.Aszepességanyaral-
tatásszempontjábólazértszámítottfontosrégiónak,mivelotta lakosságnagyrésze
beszélteanémetnyelvet,amiavendéglátócsaládokésagyerekekköztikommuniká-
ciószempontjábólnagyonfontosvolt.emiattaszepességigyermeknyaraltatástmeg-
különböztetett figyelemmelkísértékközpontiszinten is,ahogyerrőlaSzepesi Lapok
budapestimunkatársa isbeszámolt,károlykirálybudapestiaudienciájasoránkülön
érdeklődöttaszepességihelyzetről:

A király legbehatóbban érdeklődött az iránt, hogy hol nyernek elhelyezést a gyerekek, az
egyes vármegyékben és városokban hány család jelentkezett már. A kormánybiztos jelen-
tésének megtétele során a felség külön érdeklődött az iránt is, hogy a Szepesség vendég-
látó családjai minő érdeklődést tanúsítanak a királytól kiindult akció iránt és szemmellát-
hatólag jólesett a felségnek, mikor Vadnay kormánybiztos jelentette, hogy Szepesvárme -
gyében az illetékes tényezők tevékenyen közreműködnek a mozgalom sikere érdekében és
már eddig is számosan jelentették be, hogy szívesen látják vakációra a gyermekeket.33

Feltételezhetőenazuralkodónakaszepességihelyzettelkapcsolatosérdeklődéseösz-
tönözhette,illetvekényszeríthetteanyaraltatásvégrehajtásávalmegbízottszemélyeket
amegyéből,mertaSzepesi Lapok kéthéttelkésőbbmegjelentszámábanacsaládok
toborzásátilletőenmárazalábbieredményekrőlszámoltakbe:

A Károly király gyermeknyaraltatási akció a Szepességben szép eredménnyel folyik,
eddig Szepesbélán 206, Késmárkon 120, Szepesszombatban 50, Felkán 7, Leibieon 8,
Szepesváralján 25, Szepeshelyen 50, Toporcon 25, Lőcsén 84, Iglón 60, Szepes   -
olasziban 100, Mateócon 15, Tátraalján 14, Prakfalván 25 és Máriahután 25 gyermek
elhelyezése van tervbe véve. Az akció érdekében még folyik a munkálkodás, s remélhe-
tő, hogy 10000 német gyerek elhelyezése lesz biztosítva a Szepességbe.34
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35 A király érdeklődött a szepesi gyermeknyaraltatás iránt. legmelegebb köszönetét küldi a
vendéglátócsaládoknak.Szepesi Lapok, 1918.június1.1.p.

36 osztrákgyermekekGömörben.Gömöri Újság, 1918.augusztus18.2.p.lásdmég:hogyan
nyaralnakkassánazosztrákgyerekek?készülődésakirályszületésnapjára.Kassai Hírlap,
1918.augusztus13.2.p.

37 megjöttekazosztrákgyerekek.Komáromi Lapok, 1918.augusztus10.5.p.
38 osztrákgyermekekérkezése.Komáromi Hírlap, 1918.augusztus4.3.p.
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Azgyerekekfogadásávalkapcsolatoskülsőségekrenagyhangsúlytfektettekazilleté-
kesek.Anyaralókatavonatnálahivatalosfogadóbizottságvárta.néhánykorabelilap-
banmegemlítették,hogyanyaralókkalmegtanítottákahimnuszt,amelynekszövegét
azalábbiformábankaptákmeg:

Ischten áhld meg o modjort
Joh kedwel bőschägel,
Njujtsch felehje wädő kort,
Ho küsd ellenschägel,
Bolschorsch okit rägen täp,
Horhs rah wig esstendőt,
Megbühnhődte mar eh näp
A multot s jöwendőth.35

Alapokegyébkéntsokbeszámolóbanisemlítésttettekróla,hogykülönfélerendezvé-
nyekenésmásalkalmakkalazosztrákgyerekekelénekeltékamagyarhimnuszt.

…Nagyon kellemes meglepetésben volt kedden délután részem, a helybeli áll. fiúiskolá-
ba láttam betódulni a német gyermekeket kísérő tanítójukkal és tanítónőkkel, kíváncsi
voltam, hogy mit akarnak azok ottan. Egyszerre csak fölhangzanak a magyar Hymnus
bűbájos akkordjai. Igazán elérzékenyültem és fölötte meghatott, hogy a németek tanul-
ják a magyar nemzeti imát…36

Akomárombaérkező42gyereket37 abefogadócsaládokonkívüla főispánésapol-
gármesterisvárta,sazérkezőgyerekekorvosivizsgálatonisátestek:

Fogadtatásukra megjelent az állomáson Dezasse János gróf főispán, F. Szabó Géza pol-
gármester és mindazok, akik vállalkoztak arra, hogy házukba fogadják a kis nyaralókat.
Ez utóbbiak valósággal megrohanták a kis jövevényeket. Ez leánykát, amaz fiút, ez kiseb-
bet, amaz nagyobbacskát választott, amint a saját gyermekéhez jobban illett.

Az elosztás nem mehetett ám olyan gyorsan, amint azt a szülők szerették volna, mert
előbb a kis osztrákoknak orvosi viziten kellett keresztül esniök. Gaál Zsigmond dr. meg-
vizsgálta őket, s miután valamennyit egészségesnek találta, nekiültek a kis vendégek a
tiszteletükre rendezett ozsonnának. Kávét, kalácsot és húst kaptak, amit szemmel lát-
hatóan jó étvággyal fogyasztottak el. Mikor láttak és ettek ők ilyet utoljára?

Ozsonna után megtörtént az elosztás, majd felcsatolták a hátizsákjaikat a gyerekek
és boldogan beszélgetve, minden kérdésre szépen felelgetve megindultak befelé, kiki a
maga új mamájával és testvérkéjével.38
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39 károlykirálygyermeknyaraltatása.Komáromi Hírlap, 1918.július28.6.p.
40 osztrákgyermekekléván. Bars, 1918.augusztus11.2.p.
41 uo.
42 A többi gyerek a következő településekre került: diósförgepatony 50, egyházgelle 50,

nemesabony30,várkony30,vásárút30,Alsónyárasd25.Akimutatáskapcsánfelsorolják,ki
mindenkisegítettbefogadócsaládokatbiztosítaniazegyesközségekben:„ezennemesakció-
ban a járási hatóságokon kívül érdemeket szereztek a következő bizalmi férfiak: dunaszer-
dahely:marcellmihály,dr.uhrovicsvendelésvázsonyiJózsefesperes,diósförgepatonyTopa
József ref. lelkész, egyházgelle miklós Imre plébános, várkony huszár Gyula plébános,
AlsónyárasdJóskaymiklósszámtartóésdr.hegyiJenőplébános,vásárútTölgyesyJenőplébá-
nos.”károlykirálygyermeknyaraltatása.Csallóközi Lapok, 1918.június26.2.p.
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komárom vármegyében aKomáromi Hírlap tanúsága szerint összesen 448 osztrák
gyermek nyaralt.39 bars vármegyébe 963 osztrák gyermek érkezett, akik a korabeli
tudósítás szerint a vonat ablakaibólmagyar nemzetiszínű zászlókat lobogtatva élje-
neztékarájukváróküldöttséget,amelyazállomásonarákóczi-indulóvalfogadtaőket:

Az osztrák gyermekeket szállító külön vonat, amely Párkánynánától kezdve minden állo-
máson hosszabb ideig állt, hogy az egyes községekbe küldött gyermekek rendesen
kiszállhassanak, – szerdán délelőtt 11 órakor érkezett Lévára. Amikor a vonat a pálya-
udvarra tért, a kis fiúk és leányok a kocsi ablakaiból magyar nemzetiszínű zászlócskákat
lobogtatva zajos »Éljen«-kiáltásokkal üdvözölték az őket váró küldöttséget, amelyben a
várost a főjegyző, dr. Horváth Gyula rendőrkapitány, Bilcsek József kapitány és dr. Gergely
Fülöp városi tisztifőorvos képviselték. A helyi bizottság tagjai közül ott voltak: Kherndl
Jánosné, Rudnyánszky Olga, Bándy Endre, Deák Adolf, Jaross Ferenc. A lévai uradalom
részéről megjelentek: Árvay József, Koczab Frigyes és Offermann Ágoston. A vonattal
érkezett meg Harkányi Gyula járási főszolgabíró is, aki Kéméndig utazott le ez érkezőkért.

A zenekar a Rákóczi-indulóval fogadta a többnyire sápadt arcú kis vendégeket és a
velük jött két felügyelőnőt.40

Alévaiállomásraérkezettgyerekekközül30-athelyeztekelléván,25-ötkülönkocsik-
kalszállítottakvámosladányba,atöbbitpedigrövidesenkülönvonatvittetovábbakör-
nyékbelivasútmenténfekvőfalvakba:

A gyermekek közül 12 leánykát Lászlóművére vittek, 12 fiú a Széchenyi-utcának 9 számú
házában, 4 pedig a Stefánia-árvaházban kapott helyet, két leánykát magánosok vettek
családjukba. Léván még 25 gyermek szállt le a vonatról, akik azonnal kocsikon mentek
ki Vámosladányba. Az állomásról omnibusz vitte a városba az élénken csevegő aprósá-
gokat. Helyükre érve és megmosakodva tejet és finom kalácsot kaptak. Léváig hozta a
vonat azokat az osztrák gyermekeket is, akik Kálnára, Garamlökre, vagyis a surányi vas-
úti vonal mentén fekvő községekbe voltak irányítva. Ezeket rövid idő múlva külön vonat
vitte tovább. – Hisszük, hogy vármegyénk lakossága még a mai nehéz viszonyok között is
a magyarnak világszerte ismert vendégszeretetét fogja gyakorolni a kis vendégek iránt,
hogy azok a nálunk eltöltött hat hét után kedves emlékeket vigyenek tőlünk hazájukba.41

ACsallóközi Lapokbanmegjelent hír szerint összesen 329 osztrák gyerek nyaralt a
csallóközben,ebből114dunaszerdahelyen.42 Agyerekekdunaszerdahelyreérkezésé-
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43 megérkeznekazosztrákgyermekek.Csallóközi Lapok, 1918.augusztus7.2.p.
44 osztrákgyermekekGömörben.Gömöri Újság, 1918.augusztus18.2.p.
45 Azosztráknyaralógyermekek. Gömöri Újság, 1918.augusztus25.1–2.p.
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rőltudósítórövidhírszerzőjeemlítésttettatengerheznyaralásraküldöttmagyargye-
rekekkedvezőtlenfogadtatásárólis:

Őfelsége Károly király gyermeknyaraltatása tárgyában – Dunaszerdahelyre is jut 114
osztrák gyermek, melyek f. hó 8-án d. u. 2 órakor érkeznek meg és a községházán fog-
nak a családok közt szétosztatni. Dacára, hogy magyar gyermekeinket a tengerparton az
osztrák testvérek nem valami nagyon szépen kezelik, mi magyarok tartsuk meg azt a régi
közmondást, hogy aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel.43

AgyerekekGömörmegyébeérkezésérőllelkesbeszámolójelentmeg,ebbenpontosan
közöltékaztis,összesenhányanérkeztekésmelytelepülésekenhelyeztékelőket.Az
érkezéskor a gyerekek virágcsokrot is átnyújtottak vendéglátóiknak és énekeltek is
nekik:

Gömörvármegyébe összesen 437 gyermek lett elhelyezve. Ezekből Rimaszombatban van
94, Rimatamásfalván (a Rimaszombat és Vidéke Jótékony nőegylet háztartási iskolájá-
ban 59) 61, Gömörsíden 25, Ajnácskőn 22, Málén 25, Sajógömörön 44, Berzétén 30,
Rozsnyón 40, Osgyánban 25, Serkén 30, Simonyiban 36 és Sajószentkirályon 5. A köz-
ségekben is mindenütt igazi magyar vendégszeretettel, lelkesedéssel és zászlókkal
fogadták a vendég-gyermekeket.

Rimaszombatba szombaton az esti vonattal érkeztek a német gyermekek kísérőikkel.
Az indóháznál nagyszámú úri közönség gyűlt egybe, hogy minél melegebben üdvözölje az
érkezőket. A vonat pontos időben robogott be és felharsant a német gyermekek üdvri-
valgása és éljen! éljen! kiáltása. (…) Miután a gyermekek kiszállottak a kupékból, a ked-
ves szőke fiúk és leányok hamarosan sorfalat képeztek, némelyiknek még a kezében volt
a Bécsből hozott hervadó virágcsokor, mellyel – mint mondták, a szép, festői
Magyarországot és áldott szívű népét köszönteni óhajtották. Ismeretes a német nép
dalos volta, tehát a kis németek is 1-2 üdvözlő dalt énekeltek és valóban teljesen meg-
nyerték szívünket.44

Alapokeltérőterjedelembenésintenzitássaltájékoztattákalakosságotanyaralógye-
rekekmindennapjairól.általábanigyekeztekkihangsúlyozni,mennyirejólérzikmagu-
kat,shálásak,mertjobbdolgukvanamagyarországivendéglátóknál,mintodahaza:

…A gyermekek gyakran írnak haza, s mint ahogy volt alkalmunk meggyőződni, a levél-
írásnál teljesen őrizetlenek, saját maguk ösztönére vannak hagyva, úgy, hogy pressiót
senki rájuk nem gyakorol és a kis fiúk, leányok szép, értelmes levelet írnak gyermeki nai-
vitással és őszinteséggel. Nagyon meg vannak elégedve, dicsérik vendéglátóikat s egé-
szen őszintén megírják, hogy jobb dolguk van itten, mint otthon és azok a rémhírek, mik-
kel egyes rosszlelkű egyének őket otthon ijesztették, teljesen a mesék országába tartoz-
nak. Mindenki barátságos, kedves és előzékeny hozzájuk…45
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46 osztrákgyermekekGömörben.Gömöri Újság, 1918.augusztus18.2.p.
47 Kassai Újság, 1918.augusztus7.3.p.
48 egybécsidiáklevelemagyarországról.Gömöri Újság, 1918.augusztus11.1.p.
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ebben a lapban később is tudósítottak róla,milyen jó dolguk van a gyerekeknek, s
milyenfinomételeketkapnakavendéglátóiktól:

…A gyermekeket igazán mindenütt a legjobb ellátásban és a leggyengébb bánásmódban
részesítik s bármelyikkel is találkozunk az utczán és kérdezősködünk hogylétéről, a leg-
nagyobb bőbeszédűséggel mondja el, hogy ilyen jó fehér kenyeret, annyi jóízű gyümöl-
csöt, süteményt és egyéb ízletes étkeket, mint Rimaszombatban, még sohasem evett, s
megírták haza is szüleiknek és tanítóiknak, hogy nekik nagyon jó dolguk van
Magyarországon s nem is bánnák, ha itt hagynák őket, mert itt nem száraz, keserű bácsi

hadikenyér van, hanem jó fehér lágy czipó…46

A nyaraltatássalmegbízott kormánybiztos jelentéseket is küldött károly királynak, s
amintarrólaKassai Újság is tudósított,azuralkodóelsősorbanazosztrákgyerekek
magyarországinyaralásairántérdeklődött:

A felség egyébként rendszeres jelentést tétet magának az akció minden részletéről.
Vadnay Tibor kormánybiztos naponta többször is küld részletes és kimerítő jelentést a
király tartózkodási helyére. Őfelségét különösen érdekli az, hogy miként fogadják az oszt-
rák gyerekeket az egyes községekben. Egy-egy jelentés ívekre terjed, a legkisebb részlet-
re is kiterjeszkedik. A felség többször adott kifejezést már megelégedésének és úgy nyi-
latkozott, hogy rendkívül örül annak, hogy a magyar nép hagyományos vendégszereteté-
nek ismét bizonyságát adta.47

AGömöri Újságbanközöltékegybécsinyaralógyereklevelétis.Alevélstílusábóléstar-
talmábólegyértelműenmegállapítható,hogynemegygyerekáltal írtspontánbeszá-
molóról,hanemsokkalinkábbpropagandacéljátszolgáló,ahelyzetetidealizáló,kép-
zeletbelilevélrőlvanszó.romantikusszellembenmutatjabemagyarországot,alegna-
gyobb elismeréssel írt a magyarországi vendéglátókról, az ételekről stb. A Gömöri
Újságbanazonbannememlítiksemalevélírógyerek(siegfried),sempedigacímzett
(kurt)családnevétésa lakóhelyüketsem,deannakamagyarországitelepülésneka
nevétsem,aholazállítólagoskurtnevűgyereknyaralt.Afogadócsaládokbiztosításá-
val kapcsolatos nehézségek ismeretében hihetetlennek tűnik a levélben szerepelő
alábbiállításis:

Majdnem minden polgár szeretett volna egy német gyermeket, s ha kérésük teljesíthető
nem volt, egészen sértődve érezték magukat.48

ekkorramárazegészországbanelterjedtatengerhezküldöttmagyargyerekekellen-
séges fogadtatásának és viszontagságos adriai nyaraltatásának a híre, számos lap
beszámoltróla,milyenmostohakörülményekvártákőket.nemcsodálkozhatunk,hogy
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49 Azosztrákgyermekeketcinkotánnemfogadjákel.Kassai Hírlap, 1918.augusztus8.1.p.
50 osztrákgyermekekérkezése.Komáromi Híralap, 1918.augusztus4.3.p.
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akadt néhánymagyarországi település, ahol nem akarták befogadni az odaérkezett
valamennyiosztrákgyerekeket.AKassai Hírlap acinkotántörténtesetrőlszámoltbe,
aholcsupánamegérkezettgyerekekkevesebbmintfelétfogadtabeatelepülés:

Tegnap a bécsi hajóval nagyobb számú osztrák gyermek érkezett, akiket az osztrák gyer-
meknyaraltatási akció küldött Budapestre. Cinkotán százhat gyermeket akartak elhe-
lyezni, de a magyarok nem fogadták el. Mindössze ötven gyereket vállaltak. Azért nem
fogadták el, mert a környékbeli községekben híre terjedt, hogy a magyar gyermekeknek
rossz dolguk van Ausztriában a tengerparton. 92 000 gyermeket akarnak
Magyarországon elhelyezni.49

A kritikus írásokkal szemben nagyobb volt a propagandisztikus tudósítások száma,
hiszenahivatalosérdekaztkívánta,lehetőlegnekeltsenekalapokgyermeknyaralta-
tásellenihangulatot.AKomáromi Hírlap isakritikusabblapokközétartozott,nemfes-
tettidillikusképet,agyerekekkomárombaérkezésérőltudósítószerzőnyíltanmegírta
véleményétazakcióról:

…Megindulunk mi is a karaván után. S míg a felügyelőjük áradozó szavakkal beszél a
fogadtatásról, mert mint mondta, sehol sem fogadták ily szívesen, melegen őket, s ígéri,
hogy erről jelentést is fog tenni a központnak, addig lelkem ott kalandozik a kék Adria
partján, Abbáziában, ahol annyi sok kis magyar éhezik a nemtörődömség és néhány visz-
kető gomblyukú új nagyság miatt. Mi magyaros vendégszeretettel öleljük szívünkre a ki -
éhezett magyarfaló palántákat, ahelyett, hogy a magunk éhező gyermekeiről gondoskod-
nánk. Ebből a nagy áldozatkészségből és vendégszeretetből hány elhagyott magyar gyer-
meket lehetne felruházni, élelmezni, neveltetni? Az legalább a mienk volna, annak leg-
alább a jövő magyar generáció látna hasznát. De mit törődünk mi ezzel? Nekünk az a fő,
hogy jó hírünket vigyék s a vállunkat megveregesse az osztrák sógor. Egy jó szóért az
ingünket is odaadjuk.50

AKomáromi Hírlap egyik rovatában rendszeresen különféle témákban tájszólásban
megszólaló cinikus képzeletbeli figura,Hidegoldali Seregül Gergő a nyaraló osztrák
legénykétiskifigurázta:

Hidegoldali Seregül Gergő levele a nimet gyerekekrű.
Tisztött szerkesztő úr tudatom, hogy a zannyukom is vátott egy kis nímet gyereket. Én

ugyan szóvá tettem, hogy mír rendőközik hírem és tuttom nékű, de hogy megláttom az
kis tserepárt, lelohatt az indulatom. Merhát ojjan görhes az tsontyaji is zörögnek. Hús se
igen több va rajta, mindegy tallón hízott verében. Mikor gyütt, ojjan alázatos vót, karcsak
a klastromi barát. Pitisén, tanksén vót minden második szava. De hogy ecscsepet magá-
hó gyűtt, bezzek kinyítt a szeme. Az szegín Gergő gyerek, má mind a kis onokánk valós-
ságó mostoha gyerek lett mellette. A zebatta nímettye, mikor az gyerekek az talligánn kot-
sikáztak, semmi áron nem akart úr lenni, tsak kotsis. Ennyihán napig csak ment ez, de
aztán megsokanta a Gergő gyerek a zuraságát, oszt a Dobi sógor legkisebb onokájávó
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51 hidegoldaliseregülGergőleveleanimetgyerekekrű.Komáromi Hírlap, 1918.augusztus18.
4.p.

52 hogyannyaralnakkassánazosztrákgyerekek?készülődésakirályszületésnapjára.Kassai
Hírlap, 1918.augusztus13.2.p.

92 l. Juhász Ilona

leforgatták a kis nímetet az töttís tetejírű. Eccercsak hozzák ám haza rettentő bőgísse az
nímet vendíget, a két imposztor pejg elszéleet az kertek alatt oszt lebujtak az Dobi súgo-
rékná az pelva lukba. A zannyuk sopánkodott, hogy hova lettek az gyerekek. Sohse
törőgygy velük, mondom a zannyuknak, majd hajtya a hasuk. Ugyis lett. Úgy okonodás
tájba csak sompolog a Gergő gyerek hazafelé. Óvatosan gyütt az kertek alú. Hogy a szi-
rűbe eevágtam a zuttyát, megszeppent az Gergő. No, gondúta, mos gyün a zigasságtítel.
Hát te akasztófa, mondom neki, mit csinátatok a Szepivee, merhogy Szepi a kis nímet
neve. Fővágja eere a fejit az Gergő gyerek, látom, hogy tele van elszántcsággó. Mír bán-
tottuk aszongya, azér mer ingyér eszik nálunk, mégis aszt akarja, hogy mink legyünk az
lovak. Megbocsájtottam az gyereknek, mer szentucscse, igaza van.

Tisztöletee
Hidegoldali Seregül Gergő
Gútaji kunmagyar pógár.51

napirend,kirándulások,meghívások

néhánylapbanrészletesenbeszámoltakanyaralógyerekeknapirendjérőlis.Akassán,
a„közigazgatásitanfolyamépületében”elhelyezett124nyaralóosztrákfiúvalkapcso-
latbanarról is írtak,hogy„agyermekekfölöttafelügyeletetAbaJános,atanfolyami
internátusgondnoka,dr.PéterfiJózsefjogakadémiaititkárésdr.horváthFülöpszat-
mári főgimnáziumi tanár végzik”.52 ez a tény azt látszik bizonyítani – amit fentebb
vadnaykormánybiztosezzelkapcsolatbanmáremlítettbeszámolójában–,hogyagye-
rekekkel küldött osztrák felügyelők nem álltak a helyzetmagaslatán, hamég külön
helyifelügyeletreisszükségvolt.(vadnay1927,153.p.).

Akassánnyaralófiúknapirendjeakövetkezőképpenalakult:

A fiúk reggel 7 órakor kelnek és fél 8-kor reggeliznek, 8-tól 10-ig a magyar nyelvben gya-
korolják őket a felügyelők. Egyetlenegy sincs közöttük, aki ne tanulná, s ne akarná szíve-
sen elsajátítani nyelvünket. Tíz órától pedig végzik a levélírást, társalognak, s énekelnek.
Az énekoktatást Pacsay Endre kassai állami elemi iskolai tanító végzi. Déli 1 órakor ebé-
delnek. A pénteki nap kivételével minden nap ebédre és vacsorára is kapnak húseledelt.
Ebéd után egyik nap társaskirándulásra mennek felügyelőik vezetésével, a másik napon
pedig szabadon sétálhatnak a városban, de este 7 órára haza kell menniök, mert fél 8-
kor vacsoráznak. Vacsora végeztével 9 óráig az udvaron játszanak, énekelnek s azután
lefekszenek.

Tegnap délelőtt fél 11-kor a Szt. Mihály kápolnában misét hallgattak a fiúk s mise
végén igen szépen énekelték a magyar Hymnuszt. Áldhatják is a magyar nemzetet, mely
oly meleg testvéri szeretettel öleli keblére ezekben a súlyos időkben is az osztrák gyer-
mekeket.

Holnap reggel különvonaton a Tátrába mennek és este 11 órakor érkeznek vissza.
Élelmet visznek magukkal.
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53 uo.
54 Felhívás. Rozsnyói Híradó, 1918.szeptember1.3.p.
55 egynapkrasznahorkaváralján.Rozsnyói Híradó, 1918.szeptember1.2.p.Abeszámolóttel-

jesterjedelmébenlásdamellékletben!
56 osztrákgyerekeknyaralása.Rozsnyói Híradó, 1918.szeptember8.2.p.Abeszámolótteljes

terjedelmébenlásdamellékletben!
57 osztrákgyermekeknálunk.Gömöri Újság, 1918.szeptember8.2p.
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A rendes napi foglalkozások mellett most szorgalmasan készülnek augusztus 17-re,
hogy méltóképpen ülhessék meg Őfelsége születésnapját, azét a nemeslelkű, fenkölt
gondolkozású s minden szociális kérdés után melegen érdeklődő uralkodóét, akinek
köszönhetik, hogy a megpróbáltatások eme szörnyű napjaiban ilyen kellemes nyaralás-
ban van részök.53

vadnay az általa kidolgozott s a helyi nyaraltatási bizottságoknak elküldött
Szabályzatbanakirándulásoknapjaitkeddreéspéntekreirányoztaelő.Alapoktanú-
ságaszerintagyerekekellátásáhozekirándulásokalkalmávalahelyiekishozzájárul-
tak, az erre a célra meghirdetett gyűjtések során beérkezett élelmiszerekkel. A
Rozsnyói HíradóbanmegjelentfelhívásbanschmögnerJánoshelyifőmegbízotttermé-
szetbeniadományokatkértalakosságtól:

Tekintettel arra, hogy az osztrák gyerekek nagy része szegényebb sorsú családoknál van
elhelyezve, ellátásuknak megkönnyebbítése végett azon kérelemmel fordulok városunk
intelligens közönségéhez, tegye lehetővé, hogy 1-1 nagyobbszabású kirándulás rendezé-
sével a gyermekek ellátását liszt, kenyér, 1-1 kanálnyi zsírt, gyümölcsöt, vagy pénzbeli
adományok hozzájárulásával megkönnyítsék. Kirándulások kedd és pénteken vannak
előirányozva, miknek kellő időben való elkészítésére kérem az adományokat lehetőleg a
délelőtti órákban kizárólag az állami elemiiskola irodájába küldeni. Dittel István kanonok
plébános szilva és Vargáné Scheffer Aranka alma küldeményét hálás köszönettel vettem.
A bizottság nevében: Schmögner János főmegbízott.54

Azosztrákgyerekekkülönféleközelebbiéstávolabbinevezetesebbhelyekreszervezett
kirándulásokonisrésztvettek.ASajó-Vidék ésaRozsnyói Híradó ishosszúésrészle-
tesbeszámolótközölt róla,hogyan láttákvendégülarozsnyónnyaralógyerekeketa
nevezetességek megtekintése után az Andrássyak krasznahorkaváraljai,55 majd
később a betléri uradalmában,56 de jártak a gyerekek a dobsinai-barlangnál és a
Tátrábanis,mégarimaszombatbanéskörnyékénnyaralókis.57 Alapoktanúságasze-
rintnéhánytehetősebbcsaládvendégülláttaegy-egyebédrevagypediguzsonnára(rit-
kánegésznapra)anyaralógyerekeket,azonbanegyikvendéglátócsaláddalkapcso-
latbansememlítik,hogyőkmagukiselszállásoltakvolnanéhányat:

A kis svábok nagyon megkedvelték Rimaszombat városát és közönségét, mely teljesen
kedvükben jár és gyakran kellemes meglepetést rendez részükre. Így – mint értesültünk
– a múlt héten dr. Krausz Gyula helybeli ügyvéd és családja a serkei szőlőjébe hívta meg
a felügyelő tanítónőket a rájuk bízott fiúkkal és leányokkal, velük együtt a Serkében levő
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osztrák gyermekeket és tanítónőjüket. Kis kalandjuk is történt. Ugyanis nem tudták az
utat és szépen eltévedtek. A dr. Krausz család kávéval, süteménnyel és gyümölccsel
várta őket, de csak nem jöttek. Végre késő este érkeztek meg, s csak akkor derült ki, hogy
más útra tévedtek. Igen kedélyesen mulattak, ettek, ittak, énekeltek és tánczoltak ott a
gyermekek. Dr. Krausz Gyula kárpótolni akarván a gyermekeket bolyongásukért, egy
másik napon újra vendégeinek látta őket. – Kedden reggel a német gyermekek Ronge
Ágoston tanító vezetésével több napi tartózkodásra a Tátrába és a dobsinai jégbarlangoz
utaztak.58

Arozsnyómellettiberzéténnyaralógyerekekközülazegyikkislánythalálosbaleset
érte.rozsnyóntemettékel,sahírszerintsokhelyilakosisrésztvettatemetésén:

Mély részvéttel és őszinte sajnálattal adjuk, hogy Berzétén egy osztrák vendég leánykát
végzetes baleset ért hétfő délután. A faluban tartózkodó gyermekek felügyelőnőjük veze-
tése alatt kirándulásra mentek a szomszédos hegyekbe, a visszatérés közben egy nagy
sebességgel aláguruló kő a leánykát agyonütötte. Temetése tegnap délután volt a váro-
sunkban és a szomszéd községekben tartózkodó nyaraló gyermekek és a közönség nagy
részvétele mellett. Fájdalmas érzéssel fogadta a szerencsétlenség hírét városunk közön-
sége is, melynek köréből szintén többen vettek részt a kedves leányka temetésén, ki a
véletlen balesetnek lett áldozata.59

vadnaykormánybiztosbeszámolójában leírta,hogyanyaraló70000osztrákgyerek
közül 300–400 betegedett meg súlyosabban, s „az elhaltak száma 70 körül volt”.
(vadnay1927,154.p.),arrólazonbannemtettemlítést,hányanhunytakelvalamilyen
balesetkövetkeztében.

Arravonatkozóadatotsemtaláltam,hogyazegyháziméltóságokvagypedigegyhá-
zi intézmények vállaltak volna nyaraló gyerekeket, de ha ritkán is, előfordult, hogy
uzsonnárameghívtákazosztrákgyerekeket,mintpéldáulkassán,amelyalkalombóla
püspöknagykíséretteljelentmeg:

Dr. Fischer Colbrie Ágost v.b.t.t. megyéspüspök tegnap délután a női gazdasági intézet-
ben ozsonnára vendégül látta a Kassán nyaraló osztrák gyermekeket. Az ozsonnán a püs-
pök nagy kísérettel jelent meg. Étkezés alatt és után a szimfonikus zenekar Varga János
karmester vezetésével szebbnél szebb magyar dalokat adott elő, végül pedig eljátszotta
az osztrák és a magyar himnuszt. Egy-két jókedvű osztrák leányka a szép muzsikára
nagyszerűen járta el a csárdást. A gyermekek este 8 órakor tértek szállásaikra.60

mivelkárolykirályszületésnapjaéppenazüdülés idejéreesett(augusztus17.), több
laptanúságaszerintazosztrákgyerekekésahelyiekközösenünnepeltékmegezta
napot.AGömöri Újság isbeszámoltegyrimaszombatbantartottközösistentisztelet-
ről:
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18.5.p
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Őfelsége, a király születésnapját városunk közönsége lelkesedéssel ünnepelte meg. A
római kath. templomban fényes istentisztelet volt, amelyen a polgári hatóságaink testü-
letileg vettek részt Putnoky Móricz főispán, dr. Fornet Gyula alispán, Cseh István törvény-
széki elnök, Lánczy Kálmán pénzügyigazgató és dr. kovács László polgármester vezetése
alatt.

Az istentiszteletet Széman Endre pápai prelátus végezte fényes segédlettel.
Istentisztelet után igen lélekemelő, bájos jelenetben volt része a közönségnek.

Ugyanis az itt nyaraló gyermekek a felügyelő tanítóik vezetése mellett elénekelték a
magyar Hymnust. Azután Ronge Ágoston bécsi főtanító a gyermeki felfogáshoz mért szép
beszédben megmagyarázta a gyermekeknek a nap jelentőségét és megmondotta nekik,
hogy jólelkű császárjuknak és a magyar királynak köszönhetik, hogy Magyarországon
nyaralhatnak. A beszéd végeztével néhány magyar mondattal üdvözölte a derék tantó a
hallgatóságot. Az ünnepséget a »Gotterhalte« fejezte be. A szép és lelkes ünnepély
mélyen meghatotta a közönséget.61

Agyerekekellátásáraanyaralásidejénisszerveztekgyűjtéseketalakosságkörében,
pénzbeliéstermészetbeniadományokegyarántérkeztek.AKomáromi Hírlap másújsá-
gokhozhasonlóanközzétetteakomáromiadakozóknévsorátésazadományokössze-
gétis:

A körünkbe érkezett osztrák gyermekek ellátásának javítására a polgármesterhez folyta-
tólag a következő adományok érkeztek be: Németh István ref. püspök, Fiedler János,
Stern Bernát 100-100 K, Koczor Gyula, Lengyel Lajos, Steiner Artur 60-60 K, Háber Jenő
gyűjtése 159 K (Ehhez hozzájárultak: Hauk János 50 K, Schmidt Ferencné 20 K, Kiss
Sándor, Grünberg Eszter, Grünhut Lajos, Goldberg Jakab, Hajmási Lajos, Lőwy Ignác 10-
10 K, dr. Urbanek Sándor, Martenik Ferenc 4-4, Háber Henrik, Uhrstein Felicia, Uhrstein
Miklós, Weszelovszky János 2-2 K, Drehlich János, Lohnert Nándor, Schön József 1-1
koronával). Hálás köszönet a nemesszívű adakozóknak!62

rozsnyón az osztrák gyerekek visszautazása előtti gyűjtés során természetbeni ado-
mánykéntazAndrássyakbetlériuradalmábólegyebekközt2egészbirkátajándékoztak.63

búcsúzáséshazautazás

Az osztrák gyermekek hazautazásáról nemminden lap számolt be, s az erről szóló
hírekeltérő terjedelműekés tartalmúakvoltak,azonbanmindegyiksikeresnek ítélte
megagyermeknyaraltatásiakciót,amelynekérdekébenamagyarilletékesszervekés
alakosságmindentőletelhetőtelkövetett.Többhírszerintvisszautazásukelőttagye-
rekeketmegmérték,amibőlkiderült,hogysúlybanvalamennyiengyarapodtak:
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64 Azosztrákgyermekekhazautazása.Gömöri Újság, 1918.szeptember22.3.p.
65 osztrákgyermekekbúcsúja.Sajó-Vidék, 1918.szeptember19.3.p.
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A városunkban nyaraló osztrák gyermekek f. hó 23-án, hétfőn délelőtt utaznak haza, szü-
leik körébe. Szombaton este lett 6 hete, hogy megérkeztek. A hazautazás az egész
országban folyik s büszke önérzettel mondhatjuk, a Károly király jótékonysági akczió
»Gyermekeket a vidékre!« hazánkban mindenütt fényesen sikerült. Kerek 80 000 osztrák
gyermeket táplált hat héten keresztül a jólelkű, nemes érzésű magyar nép. Jószívvel és
nemes megértéssel járult mindenki dicső királyunk nagy horderejű eszméjének megva-
lósításához, mert érezzük e szavaknak: gyermekboldogság, szüle-boldogság és hazabol-
dogság mély tartalmát. A gyermekek nagyon jól érezték magukat nálunk, s hogy igazán
jó ellátásban és bánásmódban részesültek, arról tanúságot tesz az a körülmény, hogy
testsúlya mindegyiknek gyarapodott s arczszínük viruló. A gyermekek nem üres kézzel
mennek haza, mert vendéglátóik sok ajándékkal látták el őket. – Szerencsés utat kívá-
nunk az apró gyermekseregnek. Sajnálattal említjük fel, hogy vármegyénkben nyaraló
német gyermekek között három haláleset volt.64

néhánylapbanarrólisbeszámoltak,hogyanyaralógyerekekkelakísérőikbúcsúzásul
kultúrműsortkészítettekelő, illetvemegkoszorúztákahelyiekszámárafontosemlék-
jelet,szobrotis.etekintetbenfigyelemreméltóarozsnyónnyaralógyerekekbúcsúün-
nepsége,amelyrőlaSajó-Vidék terjedelmesbeszámolótközölt.Gyerekekszállásukról
mellükretűzöttpiros-fehér-zöldszínűszalagokkaléstölgyfalevelekkelnémetnemzeti
dalokat énekelvenégyes sorokbanabúcsúuzsonnahelyszínére, aProtestánsegylet
kertjébevonultak.Ittzajlottleahivatalosbúcsúzás/búcsúztatás,valamintittadtákelő
agyerekekazerreazalkalomrabetanult kultúrműsort is (tornagyakorlatok,énekek,
szavalatok),amituzsonnakövetett.ezekutánaszövetségesekzászlóialatténekelve
vonultakátavárosfőterénállókossuth-szoborhoz,aholelénekeltékakossuth-nótát
ésamagyarhimnuszt,majdmegkoszorúztákaszobrot.A történelem furcsa fintora,
hogyaz1848–49-esmagyarszabadságharcutánnéhányévtizeddelosztrákgyerekek
kossuth-nótáténekeltekésavezetőjük„lelkesbeszédet”mondott,majdkoszorúzott
az1848–49-esmagyarforradalomésszabadságharcegyikvezéralakjánakszobránál.
Innenazállamielemiiskoláhozvonultak,hogyabúcsúbefejezőaktusakéntköszöne-
tetésbúcsútmondjanakaziskolaigazgatójának,schmögnerJánosnakfáradozásáért
–akiakárolykirálygyermeknyaraltatásakcióhelyibizottságánakfőmegbízottjakénta
nyaraltatásfelelősevolt.65

ArimaszombatbanmegjelenőGömöri Újságbanközzétettékazottnyaralóosztrák
gyerekekfelügyelőjénekállítólagosköszönőlevelétis,amelybőlmegtudhatóazis,hogy
hívtákagyerekekkelküldöttfelügyelőket:

A kedves városból való elutazásunk alkalmából szívünk sugallatát követjük, amidőn forró
köszönetet mondunk azon jólelkű családoknak, kik hat hétig a legjobb ellátásban és
bánásmódban részesítették az itt nyaraló osztrák gyermekeket és irántunk is a legjobb
indulattal és barátsággal viseltettek. E helyen búcsúzunk el Rimaszombat nemes közön-
ségétől, mert az idő rövidsége miatt sajnos, nem látogathatjuk meg külön-külön a nagy-
érdemű családokat s itt mondunk mindenkinek szivélyes Isten hozzádot. Áldja meg az
isten önöket mind a két kezével s tartsanak meg jó emlékezetükben, miként mi is mindig
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66 Anémetgyermekekésfelügyelőikbúcsúja.Gömöri Újság, 1918.szeptember22.3.p.
67 Azosztrákgyermekeknálunk.Gömöri Újság, 1918.szeptember15.3.p.
68 nemszabadlisztetküldeniahazatérőosztrákgyerekekkel.Kassai Újság, 1918.szeptember

17.2.p.
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hálával és szeretettel fogunk a kedves rimaszombatiakra visszaemlékezni. A gyermekek
igen jól néznek ki, testsúlyuk gyarapodott, és szüleik bizonyára nagyon fognak örülni.
Ismételten köszönjük határtalan jóságukat és ajánljuk magunkat.

Rimaszombat, 1919. szeptember hó 21.
Ronge Ágoston bécsi tanító, Bukowsky Emma, Bukowsky Helén tanítónők, Schörg

Anna felügyelőnő.66

Azosztrákgyerekekvisszautazásakapcsántöbblapbanisutaltakrá,hogyhazautazá-
sukkortöbbélelmiszert,valamintlisztetiskapnakajándékba.Alakosságszámáramár
elviselhetetlenélelmiszerhiányismeretébenalaposokunkvanakételkedésre,különö-
senaGömöri Újságbanleírtakkapcsán,miszerint„…mozgalomindultmegaközönség
körében,hogymindengyermeknek8kilogrammkenyér-lisztadassékútravalóulazott-
honitáplálkozásmegkönnyítésére”.67

AKassai Újságbanmegjelenthírszerintazonbanakormányszigorúanmegtiltottaa
lisztkivitelétazországból,csempészésnekminősül,havalakieztmegszegi:

...Most, hogy Kassán és Abaújban folyik a készülődés az itt nyaraló osztrák gyermekek
hazabocsátására, – érdekes kavarodást okozott egy kósza hír a hazatérésükben.
Ismeretlen forrásból ugyanis olyan híreket terjesztettek, hogy a hazainduló osztrák gyer-
mekeknek szabad 3-4-5 kiló lisztet vinniök Ausztriába. Mint egy nemzeti ajándéknak
akarták feltüntetni ezt a minden gyermeknek kijáró lisztmennyiséget és Kassán is, sőt a
vármegye több helyén is sok család a saját szájától vonta volna el a falatot, csakhogy az
apró osztrákok magyar liszttel kedveskedhessenek majd a szüleiknek. Elővigyázatosabb
családok azonban érdeklődtek az illetékes helyen, lehetséges-e és szabad-e lisztet pak-
kolni a gyermekek batyujába? Az osztrák és magyar határon igen szigorú most a vizsgá-
lat, minden esetben teljesen átkutatják a pakkokat, úgy, hogy az élelmiszereket mindig
elkobozzák, sőt büntetik is a küldőket. A gyermekek lisztje egészen bizonyosan a határ-
rendőrség kezébe jut. Szirmay főispáni titkár Vadnay kormánybiztoshoz intézett kérdést
a liszt dolgában, mert ide nem érkezett még az apróbb lisztajándékok kivitelére enged-
mény.

Csakhamar megérkezett a válasz is, amely a legerélyesebben tagadó és tiltó. Az oszt-
rák nyaraló gyermekek egy csepp lisztet sem vihetnek ki az országból semmiféle ürügy
alatt, – a küldőket kinyomozzák és mint csempészeket büntetik, – a lisztet pedig elko-
bozza a határrendőrség. A gyermekek csupán 3 napra való élelmiszert vihetnek maguk-
kal, – elkészített, azonnal ehető dolgokat, ezeket a határon sem kobozzák el tőlük.68

néhányhírazonbanellentmondafentebbemlítettlisztkivitelitilalommalkapcsolatban
közölteknek. A Gömöri Újság például arról számolt be, hogy az osztrák gyerekek
nagyobbmennyiségűélelmetsmásélelmiszereket is vittekmagukkal,ésahatáron
ezeketnemkoboztákeltőlük:
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69 elutaztakanémetgyermekek.Gömöri Újság, 1918.szeptember29.3.p.
70 Anémetgyermekekszerencsésenhazaértek.Gömöri Újság, 1918.október6.3.p.
71 czigarettákazosztrákgyermekeknyaraltatásáért.Gömöri Újság, 1918.október6.3.p.
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Hétfőn délelőtt fél 11 órakor külön vonaton utaztak el az osztrák nyaraló-gyermekek váro-
sunkból. Nagy közönség kísérte őket az indóházba és a búcsúzás igazán érzékeny és
megható volt. A gyermekek hátizsákja úgy meg volt rakva, hogy alig bírták azokat czipel-
ni, ezen kívül sok katulya és egyéb batyu is volt telve jóízű élelemmel.69

A rimaszombatból hazaért osztrák gyerekek felügyelője volt vendéglátóinak küldött
levelébenismegírta,hogyahatárállomásonnemellenőriztékafináncokavonatot,így
mindentátvihettek,aminálukvolt:

Levelet kapott a Gömöri Újság Bécsből, Ronge Ágost tanítótól, aki az itt nyaralt gyerme -
kek felügyelője volt s ezeket írja: Szerencsésen hazajöttünk, a gyermekek egész úton esze-
gették azokat a csemegéket, miket a polgármester úr nagyrabecsült neje nekik útravaló-
ul adott. Hatvannál egy kis kellemetlenség történt, ugyanis ott kellett volna megvacso-
rázni, de a hadügyminisztérium arról teljesen megfeledkezett. Ez azonban a gyermekeket
nem szomorította meg, mert a rimaszombati útravaló csomagokból bőven tellett harapni
való és a 26 órai utat vígan élték át. A határállomáson a fináncok kegyesen hátat fordí-
tottak a gyermekvonatnak és nem volt vizitálás. Ez igen humánus eljárás volt. Ezt soha-
sem felejtjük el a nemes szívű magyaroknak.

A gyermekeket a legnagyobb rendben, egészségben és viruló színben adtuk át boldog
szüleiknek. A gyermekek nem tudtak eleget mesélni szüleiknek, hogy mily jó dolguk volt
és hogy szerették őket Rimaszombatban. Úgy éreztem, írja Ronge úr, hogy minden szülei
szívben megcsendültek a magyar himnusz akkordjai, hogy Isten áldd meg a magyart!70

Afentleírtakigazságtartalmátilletően(amennyibenperszevalóbanrongeágostonírta
alevelet)ismétcsakokunkvanakételkedésre,ugyanisnehézelképzelni,hogyabban
azínségesidőszakbanacsaládokvalóbannagymennyiségűélelmiszert,esetlegmég
ajándéklisztetisadtakvolnaagyerekeknek.ráadásulekkormárazausztriaitenger-
partinyaralásraküldöttmagyargyerekekbotrányosfogadtatásávaléshiányosélelme-
zésévelkapcsolatoshírekiseljutottakalakossághoz,mintahogyazis,hogyatervezett
másodikturnustengerinyaralásaelmaradt.AGömöri Újságbanközzétetthírszerintaz
osztrákokagyerekeketnyaraltatócsaládoknakcigarettátígértek:

Az osztrák gyermekek nyaraltatását intéző bécsi bizottság a magyar vendéglátó csalá-
doknak ötmillió czigarettát küldött ajándékba a német gyermekek kitűnő ellátásáért. Az
ötmillió czigatetta ezernyolcszáz magyar község lakosai között került szétosztásra, éspe-
dig úgy, hogy minden gyermek után 75 darab czigaretta jár.71

Acigarettákszétosztásávalkapcsolatbanazonbanmáregyetlenbeszámolótsemtalál-
tunk,ellenbenalapokbanszámosolyanhírjelentmeg,melyekszerintagyerekeketvál-
lalócsaládokmégagyerekekutánbeígértanyagihozzájárulást,sőtazutánukjáróélel-
miszertéslisztetsemkaptákmeg.
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72 Sajó-Vidék, 1918.szeptember26.3.p.
73 Sajó-Vidék, 1918.szeptember26.3.p.
74 www.szolarchiv.hu/id-345-junius.html(letöltve2014.január12.)
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A rozsnyón nyaraló gyerekek hazautazását követően aSajó-Vidékbenmegjelent
schmögnerJánosnyaraltatásifőmegbízottköszönőleveleakárolykirálygyermeknya-
raltatásiakcióttámogatóknak,amelybenegyebekköztmegállapítja,hogy„azittnyara-
lógyermekekeltávoztak,mintahelyibizottságfőmegbízottjamegállapítanikívánom,
hogyagyermekekitteninyaralása,dacáraannak,hogyezalegnagyobbellenszenvvel
fogadtatott,mindvégigalegkellemesebbenfolytle”.72 ezazértisfigyelemreméltó,mert
korábbanazakcióvalkapcsolatbanmegjelenthírekbennemvoltszóalakosságellen-
szenvéről,sőtaztsugallták,minthaalakosságpozitívanfogadtavolnaanyaralásötle-
tét. A köszönetnyilvánítás alatt közölt kommentárban a lap egyikmunkatársa szóvá
tette,hogyacsaládokmégmindignemkaptákmegabeígértjáradékokat:

Fenti köszönetnyilvánítással kapcsolatban az intéző körökhöz is volna egy szavunk:
miután az osztrák gyermekek legnagyobb részben szegénysorsú családoknál voltak elhe-
lyezve, legfőbb ideje, hogy végre kiérdemelt járulékaikhoz jussanak. Minden gyermek
után 10 kgr. ingyenliszt, 1 kgr. ingyen zsír és 1 kg cukor lett megígérve és jutott 9 kgr. liszt
ez is kgr.-ként 65 fillér értéklevonással. Zsírt, cukrot sem kaptak, helyette ígéretet (!)
dohány és petróleumra. Bár e helyi bizottság főmegbízottja minden lehetőt elkövetett,
hogy a szegény szülők járulékaikhoz már a nyaralás kezdetén jussanak, többszöri sürge-
tése is hiábavalónak bizonyult! Mai napig sem pénz, sem zsír, sem cukor, sem dohány,
sem petróleum! Mondanunk sem kell, hogy ilyenek utána jövőben alig akad valaki, aki

jóakarat mellett is hasonló terhet magára vállaljon.73

hogyezmagyarországmáshelyein is előfordult, azt a Jász-nagykun-szolnokmegyei
levéltár honlapján közzétett két korabeli dokumentum is bizonyítja. Az egyik levelet
1918. szeptember 28-i keltezéssel kunhegyes főszolgabírója küldte Jász-nagykun-
szolnokmegyefőispánjának(ebbenamegyébentöbbminthatésfélezer[!!!]gyereket
helyeztekel25községben,csupánnégytelepülésrenemkerülteknyaralók),tájékoz-
tatvaőt,hogyazosztrákgyerekeketnyaraltatócsaládokmégmindignemkaptákmeg
a térítési díjakat, sempedig a többimegígért természetbeni juttatásokat. A főispán
1918.november11-ikeltezésselelküldött–kétkedésrealaposanokotadó–válaszá-
ban (amelyet valamennyi főszolgabírónak és polgármesternekmegküldött amegyé-
ben)aztírta,hogyajuttatásokatmárszeptemberbenkiutaltákmindentelepülésre.74 A
kérdés az, vajon hová kerülhettek juttatások,miért nem kaptákmeg azok, akiknek
kijárt?

vadnay Tibor kormánybiztos az osztrákok által ígért juttatásokkal kapcsolatban
maga is leírta (vadnay1927,155. p.), hogy jóval kevesebbet küldteka fejadagként
megígértélelmiszerekből,ígynemjutottmindenvendéglátócsaládnak,annakellené-
re,hogyanyaralógyerekekzömétszegényebbcsaládokfogadtákbe:

A költségeket a »Karlswerk« 6,2 millió koronában bocsátotta rendelkezésemre. Ebből
fedeztem a vendéglátóknak járó tartásdíjakat. A helyi bizottság vagy valamely hivatalos
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személy kimutatásokon igazolta, kinél hány gyermek vagy felnőtt, hány napig volt ellá-
tásban. Az összeg megállapítása ezért volt nehézkes, mert a gyermekekkel együtt küld-
ték a számukra járó fejadag szerinti lisztmennyiséget és a »Karlwerk« kéréseimmel szem-
ben is ragaszkodott hozzá, hogy árát vonjuk le a tartásdíjból. A mozgalom megindítása-
kor a fejadagoknak megfelelő mennyiségű zsírt és cukrot is ígért a »Karlswerk«, tényleg
azonban sokkal kevesebbet küldött, jól elkésve, úgyhogy ebből nem juttathattam minden
vendéglátónak, hanem csak oda küldtem, ahol követelték. 

kutatásaimsoránazzalkapcsolatosadatot,hogyosztrákoldalrólvállalatokvagypedig
egyházivagytehetősmagánszemélyek,esetlegpolitikusokadományokkaltámogatták
volnaazosztrákgyerekekmagyarországinyaralását,nemtaláltam.egyedülaGömöri
Hírlapbanolvashatóegyhír,amelyosztráktámogatótemlít,mégpedigegybécsiecet-
gyárat,amely1-1liter„esenczet”küldöttabefogadócsaládoknak:„megemlítésremél-
tónak tartjuk, hogy a bécsi híresmautnermarkhof sör- és ecetgyárminden család
részére,holnémetgyermekekvannakelhelyezve,1üvegkitűnőesenczetküldöttaján-
dékbaésbelőle4lit.jóminőségűecetkészíthető.”75

Fontosmegemlíteni,hogyakorabelisajtóbangyakranlehetettolvasnialiszthiány-
ról,s1918-banagyermeknyaraltatásidejénnapirendenvoltakagabonarekvirálásá-
rólszólóhírek,illetveazosztrákokgabonáravonatkozókövetelésemagyarországtól.A
Kassai Hírlapban Az osztrák sróf címmel is szó volt róla, Ausztria azzal zsarolja
magyarországot,hogynemszállítszenet,haamagyaroknemküldenektöbbgabonát
ésélelmet:

…Már megint megmozdult az osztrák stróf, már megint ott tartunk, hogy a kedves szom-
széd zsarolni akar bennünket. A egyik osztrák miniszter egy körmönfont mondatban beje-
lentette, hogyha Magyarország nem ad több gabonát és egyéb élelmet Ausztriának,
akkor ők viszont nem lesznek abban a helyzetben, hogy nekünk szenet szállítsanak…76

Irodalom
A nagy vihar hajótöröttei. Hivatalos feljegyzések, tanulmányok és más írások a háború és a pusz-
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IlonA Juhász l.
kInG kArl´s ProGrAmme oF chIldren´s holIdAy In summer 1918–1.AusTrIAn chIldren

on The TerrITory oF The currenT slovAkIA InhAbITed by hunGArIAns (As rePorTed In The

conTemPorAry Press)

AnumberofscientificworkshavebeenconductedbasedonthehistoryofWorld
WarI,butwestillknowlittleabouthowpeoplelivedtheirdaily livesinwartime
hinterland.Fromtheoutbreakofthewaronwards,thepopulationwasrequiredto
participate–amongothers–incharitablegiving.Afterromaniaattackedhungary
in1916,peoplehadtotakeintheirhomesalargenumberofrefugeesfromthe
border regions of Transylvania, as well as to provide charitable giving to help
them. even in the summer of 1918, the population had to join the king´s
programme named “holiday of king karl”, during which they had to provide
holidayfor80000Austrianchildreninhungary.Thepresentstudy,basedonthe
contemporary newspapers, reconstructs the holiday programme in several
regionsofpresentsouthslovakiainhabitedbyhungarians.
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mácsJózsefabalog-völgyifalvakközpontjánakszámítóbátkábantöltöttegyerekko-
rát.édesapjakőművesvolt,akinekalakjátazírónagyregényéből,azÖröködbe, Uram
tetralógiábólismerhetjükmeg.Aregényszépirodalmiértékemellettavidéknépéleté-
nekérzékletesésadatgazdagrajza,egyottélőcsalád,azírócsaládjanézőpontjából,
nagyrésztagondolkodó,avilágotmegfigyelő,mesterrélettfalusiember,azédesapa
szemszögéből.mácsJózsefregényébenisszerepelnekabalog-völgyfalvainaknagyobb
építkezései,ajóhírűkőművesmestermunkái.Pl.azuzapanyitihíd,(mács2003,143.
p.)apanyitireformátuslelkészsírkerítése,(mács2003,138.p.)abátkitemplomjaví-
tása, (mács 2003, 118. p.) baradna tervezése, építésének vezetése. (mács 2003,
280–281.p.)

Azuzapanyitiplébánia(márnemelső)1930-asévekbeliújjáépítésérearómaikato-
likus egyház – saját belső forrásai szerint – pályázatot írt ki. Az újjáépítésmunkáit
másokmellettmácsJózsefédesapjaisszerettevolnamegpályázni,ámnemszerzett
rólatudomást,éseztszóváistette.végülamunkákelvégzésévelegynagyobbvállala-
tot,nemaközelbenélőjóhírűmestertbíztákmeg.mácsJózsefkőművesmesterleve-
lemellett(amelyreakésőbbiekbenpontosabbaniskitérek)arozsnyóipüspökilevéltár
(a továbbiakban: rPkl.) az uzapanyiti plébánia többszöri átépítésének történetéről
bőségesiratanyagotőriz.Azirategyüttesgazdagtárházaabalog-völgyésszomszédsá-
ga mint körülhatárolható kistáj munkamegosztásának, felekezeti vegyességének,
amely az itteni falvak egymásról alkotott, ma is élő képét megerősíti és adatokkal
támasztjaalá.

Avidéknépéleténekkutatásávalkapcsolatbananéprajziéshelytörténetiirodalom
mamárszámoseredményttarthatszámon.AtörténetiGömörmegyevegyességemár
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„salusanimarumsupremalexesto”*1

AnnAbellA Gecse 23/28
„salusanimarumsupremalexesto” 261.8(437.6)

322(437.6)

keywords:mixtureofreligions,denominationalconflicts,workdivisiononsmalllandscapes,regulationatthe
catholicchurch.

*AtanulmányamagyarTudományosAkadémiabolyaiJánoskutatásiÖsztöndíjatámogatásával
készült.
1 Alelkeküdvösségelegyenalegfőbbtörvény.Acímfordításátezútonisköszönömdr.Gulyás

évakolléganőmnek.



104 Gecse annabella

a vidékkel foglalkozó legelső leírásokban is határozottan megfogalmazódott.
(csaplovics1822;Fényes1851;borovszkyé.n.)A20.századmásodik felébenmeg-
erősödöttnéprajzikutatómunkaeztavegyességetmégerősebbenigazolta,mindatáj
földrajzi képe, mind népének felekezeti és nemzetiségi összetétele tekintetében.
(ujváry 1985; Paládi-kovács 2001; keményfi 1998; b. kovács 1997) Paládi-kovács
Attilaavidéketkontaktzónakéntértelmezte,amelyfogalomértelmezésében„...kétegy-
mássalhatárosnyelvterület,népterületvagykulturálisterületérintkezőövezete,ahola
nyelvi,népi,kulturáliskölcsönhatásokkülönösenerősek. (…)léteznekkontaktzónák
nyelvterületekésnyelvjárásterületekközött,léteznekeltérőetnikumokközöttésnépen
belüli, tájicsoportokközött.” (Paládi-kovács1984,63.p.)Anyelvi,etnikai,kulturális
határ nemegyszer felekezeti határ is – erre többek között éppen a Felföld rima és
ondava-bodrog közötti szakaszát hozza fel példaként. (Paládi-kovács 1984, 66. p.)
Azzalkülön tanulmányok foglalkoznak,hogyezasokszínűség természeteskövetkez-
ménykéntvontamagautána természetföldrajzikörülményektől is függő tájimunka-
megosztást, az árucserét, (Paládi-kovács 1966) a háziipari termékek és a szellemi
javak cseréjét, (Paládi-kovács1988,2001)utóbbiakközéértvea cseregyerek-rend-
szerben megvalósuló nyelvtanulást is.2 elsőként ezt is Paládi-kovács Attila foglalta
össze,beillesztveeztazönmagábanisegységnekszámítókistájatanagytájakközötti
kapcsolatrendszerbeis.(Paládi-kovács1966)legújabbanszabólászlóhangsúlyozta
ennekamegoszlásnaka közigazgatási rendszert ismeghatározó természetességét.
„AmikorGömörmegyetársadalmávalfoglalkozunk,tudnunkkell,hogyamedvesalja,a
rima-völgy,abalog-völgyeazennéltagoltabbészaki,középsőésdélirészekreosztha-
tósajó-völgy,vály-völgyvalóshelyzetet fed.Akulturáliscsoportok ilyentagolásábaa
néprajztudomány földrajzból való részbeni származása is belejátszik. Prinz Gyula –
másokvéleményétisképviselve–úgyvéli,hogyamagyarmegyerendszer,aközigaz-
gatáskereteielsősorbannempolitikaielhatározásmiattalakultakúgy,ahogyankiala-
kultak, hanem természetes földrajzi egységek kaptak egységes közigazgatást (folyó-
völgyek,medencék,egymásttermészetesenkiegészítőtájak).”(szabó2005,36.p.)

Avegyességnemegyszeregy-egytelepülésenbelülisjellemzővolt,akárnyelvi,akár
vallásitekintetben.Ilyentelepülés–amainapigis–uzapanyit,amelymára20.szá-
zadlegelejénisreformátus-katolikusfelekezetűvolt.A18.századbanlétrehozottrozs-
nyóipüspökségazonplébániáiközétartozott,amelyekareformátustöbbségikörnye-
zetbenszórványhelyzetükkelkatolikusbástyánakszámítottak.3

uzapanyit északi szomszédja, nagybalogmár amagyar nyelvhatár szélét jelenti.
uzapanyit lakosságamanemzetiségileg iskevert,amagyar többségmellett jelentős
résztképviselneka20.századbanbeköltözöttszlovákok,4 deanépszámlálásokadatai
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2 AnyelvtanulásilyenformájávalvidékünkönPaládi-kovácsAttilafoglalkozott.(Paládi-kovács
1982)

3 http://lexikon.katolikus.hu/r/rozsny%c3%b3i%20p%c3%bcsp%c3%b6ks%c3%A9g.html
4 simonAttilakutatásaibóltudjuk,hogyuzapanyitazelsővilágháborútkövetőenacsehszlo-

vákállam telepítési terveinekegyikcélpontjavolt,aGömörnyugati részébe tervezett,22
kolóniát jelentő telepítési tömb részeként. (simon 2008, 182. p.) kápolnapuszta és
mikóházamajorba12kolonistatelepült162hektárterületre.1927-benafalubaniskolájuk
isnyílt.(simon2008,247.p.)
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mögött„rejtőzködő”,magyaranyanyelvűcigányokis.679főslakosságának2001-ben
63,62%-avoltmagyar,21,50%-aszlovák,13,11%-apedigcigány (ahivatalosmegfo-
galmazásszerintroma,„rómska”).5 Afalumaadél-szlovákia-szerteegyikleghátrányo-
sabbhelyzetűrimaszombatijárásegyiktelepülése.

1. táblázat.uzapanyitlakosságánakvallásiösszetétele

Források –1869:sebők2005,69.p.;1881:Amagyarkoronaországaibanvégrehajtottnép-
számlálás…1882,101.p.;1900:Amagyarszentkoronaországainak1900.évinépszámlálása
1902,229.p.;1910:Amagyarszentkoronaországainak1910.évinépszámlálása1912,229.
p.;1941:Az1941.évinépszámlálás1990,530.p.;2011:www.statistics.sk/obce_vz-nabozens-
ke-vyznanie

Alakosságvallásiösszetételétáttekintőtáblázatadataibóliskivehető,hogyamaikato-
likustöbbségfokozatosanalakultki,ámakatolikusokarányaaz1941és2011közöt-
tiidőszakbannőttlegerősebben,ésezzelpárhuzamosanareformátusoktöbbségeis
fokozatosancsökkent,ámrendkívülimértékbenvisszaesett1941és2011között.

Akétfelekezetegymásmellettélésénekmindennapjaivonatkozásábanisértékes
adalékokattalálunkapüspökilevéltármáremlítettanyagában.Jóllehet,azegyházak
tevékenységealapvetőenalelkiséghezkötődik,az iratanyagjólpéldázzaazintézmé-
nyesüléshez a felekezetek esetében is szükséges anyagi, anyagias dimenziót. A két
felekezetegymásmellettélésesúrlódásokat,pereskedésséfajulóösszetűzéseket,egy-
másbosszantásátisjelentette.Apüspökilevéltáremlítettiratanyaganagyjábóla20.
századelsőfelétölelifel,az1890-esévekkelkezdődik,és–alevéltáritörvényértel-
mébenamaikutatókszámára–1945-benérvéget.Az iratok lényegébenkét„ügy”
miattkeletkeztek.Azegyikakétfelekezetingatlantulajdonai,atulajdonjogok,ajogta-
lan foglalásokésanépi jogéletről issokatmondószokásjogokán,azegymás rétjét
elfoglaló, amásik kertföldjét használó, a szomszéd telekre jogtalanul építkező örök
„másik”jogsértéseimiatt.ezekbőlaziratokbólkibontakozik,milyennekláttákésítél-
ték katolikusok a reformátusokat, reformátusok a katolikusokat,milyennek látták a
megyeihivatalosságot,a„protestánsGömörmegyét”,aközelbenlévőcoburghercegi
uradalmat.Amásodiktípusakatolikusfelekezethezkapcsolódik.Azuzapanyitirómai
katolikus plébánia soha nem tartozott a nagy jövedelműek közé, a plébánosoktól

Év 
Lakosok 
száma Róm. kat. Gör. kat. Helv. ev. Ev. ref. Izr. Egyéb

1869 936 246 23 648 19 
1881 921 241 18 680 25 
1900 919 243 21 638 17 
1910 826 257 7 15 536 11 
1941 858 438 1 28 381  10
2011 709 505 1 11 77  5
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6 schematismuscleridioecesisrosnaviensis1913,128.,130.p.
7 schematismusvenerabiliscleridioecesisrosnaviensis1942,47.p.
8 sajátgyűjtés.demeterbéla,uzapanyit32.,ref.,szül.1938.
9 borovszkyé.n.,103.p.,valaminthttp://lexikon.katolikus.hu/u/uzapanyit.html
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nemegyszermárapusztaéletbenmaradásiserőfeszítéseketkívánt.mindenidehelye-
zett plébánosnak azon a keskeny mezsgyén kellett egyensúlyoznia, ami az egyházi
feletteseknekvalómegfelelés,ahelybelibékéshétköznapokmegőrzéseésahitélet
erősítéseközötthúzódott.Aziratokaztjelzik,minthaazuzapanyititemplom,defőlega
plébániaépületeazegészemlített időszakban,mintegy50évigállandóanazössze-
omláshatáránálltvolna.Többszöriselkezdtékfelújításimunkáit,többplébánosisfog-
lalkozottamesterekkeresésével,azalapanyagokbeszerzésévelésahozzávalóanya-
giforrásokfelkutatásával.ezenerőfeszítéseknyomaiszépképetadnakavidékmás-
másmunkákraspecializálódottfalvairól,azakkoriépítésigyakorlatról,akorszakárai-
ról, az elérhető alapanyagokról, egy-egy plébános életviteléről, jövedelemforrásairól,
leginkábbmégis arról, hogyan tudott boldogulni egy ilyen nehézségekkel teli helyen
egy-egyplébános,mibenszámíthatottazegyházmegyesegítségére,mibenhátráltatta
annak–mintintézménynek–olykorbürokratikusügyrendje.Aziratokszövegébőlgyak-
ranszószerintidézek,mertalevelezések,jelentések,utasításokéskéréseknyelveze-
teszinténsoksajátosságotmutat.Azidézettszövegrészekenbelüliskiemeltemaleg-
jellegzetesebbkifejezéseket,szófordulatokat.Az iratokat időrendberendeztem,aszó
szerint idézett részeketmindig idézőjellel jelzem.Az időrendazuzapanyitonszolgáló
plébánosoksorátiskialakítja,avizsgáltkorszakbanközülükazelsőkútkasándor.

kútkasándorplébánoslevelei–ésuzapanyitiműködése–1906-banvégetértek.
Azegyházmegyeisematizmusszerint1899-benkerültuzapanyitra.Az1906-osévvolt
az,amikortólkezdveaparókia,aziskolaésegyébügyekkapcsánmármásplébánosok
vagyadminisztrátorok leveleztekapüspökkelvagyahivatallal.6 Az iratokbólkiderült,
hogy 1906-tól meiszel György, 1910-től szántó Ferenc, 1912-től szuhanek József,
1916–1919közötthorváthlászló,1919–1930közöttnovákernővoltazuzapanyiti
plébános. ezt követően1938-igkocsis Jánosé volt a plébánia, amikor az iratokban
szikorszky Istvánnevebukkantfeladminisztrátorként.1941-tőlberkesimiklósfelső-
balogiplébánoskéntésuzapanyitiadminisztrátorkéntlevelezettuzapanyitkapcsán–a
sematizmus szerint.7 Az iratok – és szóbeli közlés alapján – 1944-ben Abelovszky
József lettazuzapanyitiplébános.őtserkeFerenckövette,majdszabóPál,bednár
János,majorosGábor,majdaz1980-asévekbenazelsőszlováknemzetiségűplébá-
nos,karolPindiak.1997-benőtváltottafelazosztrákmisszióslorenzbrecher.8

Aközségboldogságosszűztiszteletéreszentelttemploma,ajelenlegielődje–Ila
bálint szerint –már a középkorban létezett. (Ila 1969, 161. p.) mostani temploma
1881-ben,másikforrásszerint1872-benépült,nagyboldogasszonytiszteletéreszen-
telték.9

A plébánia épülete a 20. század első felét végig jellemző nehézségeketmintegy
feledtetvemáraatöbbszöribővítésnekköszönhetőenafaluképmeghatározóelemévé
vált.
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A felekezeti pereskedés és a plébániaépület története az uzapanyiti
plébánosoklevelei,jelentéseialapján

1899.június6. kútkasándorplébánospüspökiutasításra,aplébániaépületfelújítása
miatt utánajárt a szükséges anyagok beszerzési forrásainak és a fuvardíjaknak.
levelébenerrőltudósítottaapüspököt.

„kőbányaPanyithatárábanvan,amelybőlegyölkőazaz4köbméterkőfejtéséért3
ft 50 krjt, szállításáért pedig ölönként 2 ft 50 krjt szoktak fizetni. Téglát ittmindenki
magánakszokottveretniéségettetni,annyitamennyireszükségevan.Atéglánakezrit(a
mely12colhosszú,6colszélesés3colvastag)6frtértszoktákittverniéskiégetni,az
égetéshezszükségesmindenezernél5/4méterfa,amelybeszállítássalegyüttbelekerül
2f50krjba,tehátatéglaazégetőnél8frt50krjbakerülezrenkintazideszállítás2ft,
összesen10frt50krjbejön.meszetaszomszédfalubanbugyikfalánégetnekésméter
mázsájátházhozszállítva1frt20vagy30krjbakerül.nemfog-ejönniideahelyszínre
szakértő?sziveskedjékengemerrőlrövidenértesíteni.hamégvalamitekintetbenszük-
ségesvolnaegybenmásbanértesítésemszolgálatukraállok.Tessékfigyelmébeajánlani
a szakértőnek,hogyapincébenmost is60 ctmtermagasságbanáll a víz, szükséges
volnatehátbetonozásis.haépületfátvagymástárgyatszállítanakrimaszombatból,a
fuvardíj1frt50krjafuvar.”(rPkl.uzapanyit2170-921.)

keltezés nélküli levélben szilvássy nándor rozsnyói építőmester készített költ-
ségvetést az uzapanyiti paplakújjáépítésével kapcsolatban, amelyet asomodiban
tartózkodó egyházmegyei hivatalnak címezett. leveléből arra lehet következtetni,
hogykorábbantehetettegyösszesítettárajánlatotamunkákatilletően,arészletező
költségvetéssel azonban túllépteazt. A vályogfalakat– tervealapján– teljesen le
kellbontaniésújakat,téglátésvályogotegyaránthasználófalakatkellfelépíteni.Az
épületet alapozni is kell úgy, hogy „…azúj falakmészhabarcsba rakott kőalapés
lábazat falon nyugodnának,mertmásként nem gondolom azt olyan szilárdan fel-
építhetni,hogyazzaltöbbésemmibajnelegyenéshogyazértjótállaniislehessen.
hogymégismennyireamennyireúrikinézéseislegyenazépületnek,legalábbbelül
aháromszobát,előtért,konyhátéscselédszobátstucaturozvaterveztemésamos-
tani előtérből a pinczelejáratot az udvarra helyeztem át”. (rPkl. uzapanyit 2170-
921.)megtakarítás–azépítőmesterszerint–aterméskőnélvárhatóesetleg,mert
53 köbméter kőnél „több lesz nyerhető”. (rPkl. uzapanyit 2170-921.) A téglánál
viszontakútkasándorplébánoslevelébőlismertárhozképesttöbbrekellszámíta-
ni,mert„…bizonyosantévesinformációfolytánszámítőegyezertéglakiégetéséhez
5/4métertüzelőfát”.(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1899.szeptember1.kútkasándorplébánosaztkértearozsnyóipüspöktől,hogy
az uzapanyiti plébánia segélykérését esetleg továbbítsa a „…herczeg Prímás ő emi-
nentiájához,azegri,kalocsai,nagyváradiérsekurakőnagyméltóságátisfölkeresvén
kérvényileg. (...) egy kérvényt Gledura Géza ftdő hárskúti esperes úr útján Gróf
Andrássydénesőméltóságáhozisküldtem.Akörnyékbeliurak–kikreformátusok–
kérelmemetvisszautasították”. (rPkl.uzapanyit2170-921.)ugyanittkérteapüspök
atyai jótanácsát,mikéntvészelhetnéátatelet,amelyelőttamunkákmárnemkez-
dődnekel,viszontapaplakistállójánakéskamrájánakfalakidőlt.„Istenenkívülcsak
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10 rPkl.uzapanyit2170-921.-70450/99.minisztériumiiktatószám.
11 1899 óta volt uzapanyit plébánosa. (schematismus venerabilis cleri dioecesis

rosnaviensis...1906,109.p.)
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méltóságodbölcsegyházkormányzatamenthetmeg,hogysokévifáradságoméstaka-
rékosságomáltalszerzettmarháimatmegtarthassam.”(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1900.február6. A„magyarkirályivallásésközoktatásügyiminister”levélbenérte-
sítettearozsnyóipüspökötarról,hogyazuzapanyitipaplakhelyreállításáraakövetke-
zőéviköltségvetésterhére400koronátutalványoztat,azzalafeltétellel,hogyebbőla
paplakhelyreállításátteljesmértékbenbelehetfejezni.10

1900.március 13-án szilvássynándor rozsnyói építőmérnök szakvéleményt kül-
döttazegyházmegyeihivatalnakafelújításrészleteiről,amelyneknéhányrészletétille-
tőenkútkasándorplébánossalnemegyezettavéleményük.Aplébánosszerintazépü-
letalapjaijók,ámaszakértőteljesenmásképplátta,szerinteazépületalapjaitisújra
kellépíteni.Azalapnakolyanmélyenkellkezdődnie,ameddigtélenaföldfagyanemér
le„100-110fm”,különbenafagyásésolvadáshelyenkéntmegemelheti,deformálhat-
jaa falakat.ugyanezbekövetkezhetakkor is,haazalapelégmélyen,denemstabil
talajonáll.emellettkőlábazatotisszükségesnektart,mertnemtalálniennekmegfe-
lelőminőségűtéglát.Amiazépületbelsejétilleti,csak„30-40krcz-val”drágábba„stu-
catuor”,mintagerendásmennyezet,ugyanisarégigerendákolyanállapotbanvannak,
hogyazokatnemlehet felhasználni.osztottaviszontaplébánosvéleményétapince
betöltésetekintetében,ugyanisaz–úgy,hogyállandóantalajvízvanbenne–haszna-
vehetetlen.mégisolcsóbbmegoldásnaktartaná,haapincétcsakaddigaszintigtölte-
nékfel,ameddigavízelszoktaönteni,hiszenazöldségnekegyébkéntújtárhelyetkell
építeni.Arra,hogyaköltségvetéslényegesenkevesebblegyen,nemlátottesélyt.(rPkl.
uzapanyit2170-921.)

Azépületgondjaimellettkútkaplébánosműködésénekmárebbenamásodikévé-
ben11 felszínrekerültekuzapanyitvallásiéletének–areformátus-katolikuskevertség-
bőladódó–problémáiis.

1900.október28-án aplébánospüspöknek írt levelet: „A rimaszombati törvény-
székiktatóhivatalábanfelkerestükazezenügybenméltóságodnakszólókézbesítését
azidézésnek,amelyenazvanírva,hogyjelenlegsomodibantartózkodik.somodiban
pedigazt írták rá: időközbenrozsnyóra távozott,miértnemvoltkézbesíthető.ebből
csak– i smer ve  Gömör  –  k ishont  ká lv in is ta  sze l lemét  –azt lehetkövet-
keztetni, miszerint a túl sürgősen megtartott tárgyaláson hozott végzésnek
méltóságodra vonatkozó kitétele egy kis rosszakaratú tévedésen alapszik.” (rPkl.
uzapanyit1904-1908.)ugyanittszámoltbeaplébánosarrólis,hogyatemetőre,annak
használatáravonatkozóadatokatcsakacanonicavisitatióbantalált.meghallgattaaz
ügybenafalukétlegidősebbkatolikuslakosát,akikelődeiktőlúgytudták,akatolikus
földesurakajándékoztákatemetőterületétzselléreiknek,deaztakétfelekezetemlé-
kezetükszerintmindigközösenhasználta.Aplébánosatagosításiföldkönyvbenisutá-
najárta tulajdonjognak,abbana temető területeközségibirtokkéntszerepelt.mivel
arrólsemminemgyőztemeg,nemtaláltarravonatkozóírottbizonyítékot,hogyateme-
tőtisztánakatolikusegyháztulajdonalenne,„…azértafellebbezéstnemisnyújtottam
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„Salus animarum suprema lex esto” 109

be…”(rPkl.uzapanyit1904-1908.)ugyanezaziratfénytderítarrais,mitetteaktuá-
lissá,mihoztafelszínreatemetőhasználatproblémáit.

„engedje megméltóságod, hogy e jelentésemben egyes körülményeket fölemlít-
hessek,melyekbőlkifolyólagkegyesutasításátkérniésvárnibátorkodommielőbb.A
panyitikálvinistáknakarra,hogyatemetőnélazátalakításalkalmávalbecsúszotttelek-
könyvihibakiigazításáértfolyamodjanakazonkörülményadtamegazokot,hogyanyár
folyamánakálvinistapapharangzúgásmellettkörmenetbenhiveitőlkörnyezvekiment
atemetőtazőmódjukszerintmegáldani,amikorisszivesvóltakath.újtemetőbőlis
egyrésztkikaróztatni,amelyetszinténbenedicált.nemlévénmegelégedveazőbene-
dictiójávalakarókatkihányattam, tettemeztannál is inkább,mivelakálvinistabíró
arrafigyelmeztetett,hogyakikarózottésmegszenteltújtemetőbeőkakarnaktemet-
kezni, ne temessünk tehátmi abban, se ne használjukmásképen, minthogy pedig
ezzel temetőnk folytonosságameglett volnaszakítvaéshiveim isméltatlankodtaka
hatalmaskodásmiatt,kihányattamakarókat,mireőkrögtönajegyzőhözfordultak,aki
istudtokraadta,hogyazújtelekkönyvszerintkálvinistatemetőnincsenis,ebbőlcsi-
náltákőkmeg–tudomásomnélkül–akiigazításieljárást.

1. kép. kútkasándorplébánosszabadkézirajzaatemetőterületéről

(rPkl.uzapanyit1904-1908.)

Amintkegyelmesuramazidemellékeltvázlatirajzonlátniméltóztatikakatholikusok
azegésztemető1/3részétbírtákeddigésmégezt ismore  pat r ia  elvesszék.ha
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mostevégzésértelmébenelnemméretjükkülön feléta temetőnekúgymajdapró-
donként kiturnak. ezt jelenteni szoros kötelességemnek ismerem.midőnmost ezen
temetőiügybenatörvényszékiirattárbanatérképétésatelekkönyvétatagosításnak
néztem,megfigyeltemegyszersmindaztis,amireahivekéscsoltkoegykoripanyiti–
mostnyugalmazott–tanítófigyelmeztetett.Tudniillik,hogyakatholikuspéldánykertet
areformátuslelkészhasználja.ezenfigyelmeztetésalaposvoltárólismeggyőződtema
tagosítási jegyzőkönyvbőlilletveatelekkönyvből,deazátalakítotttelekkönyvbenmár
otttaláltamjegyezveaziskolakertetilletvepéldánykertetaholazatermészetbenmost
használtatikegyvizállóhelyen.megjegyzem,hogyaztaföldet,melyatagosításitelek-
könyvbenpéldánykertnekadtak,atagosítástólholakath.tanítók,holareformátuspap
használta, aki most is használja. Továbbá hogy az új telekkönyvben ezen föld a
bornemisszaIstvánúrbirtokáhozvanírvaésazzalegytelekkönyviszámalattvan.ez
is átalakítási hiba. nem jó volna-e nekünk is ügyvéd által kérelmezni a kiigazitást?
végrealázattal jelentem,amitelődeim–habártudták,deaszomszédoktólifélelem
miattnemjelentettek–,hogyplébániaésiskolabelsőségébemajdegyölszélességben
beépítkezettazegyoldalonlakókétszomszéd.errőlmeggyőződöttvéghlászlóelődöm
is,kimérnökkelfölméretteabelsőségetésotttaláltaahibástérfoglalástaholemlí-
tem,denemjelentette,azértmivelazegyikszomszédaztigértenévlegkellerJózsef,
hogycsaklegyencsendesen,őmajdkárpótlásbanfeltartjaakerítést–amitkülönben
mostmártudnisemakar,habártanúkrahivatkozvafigyelmeztettemavéghlászlóáltal
eszközöltetettméréseredményére.Félelemmiatt–mondom–nemjelentettékazért,
mertmindkétszomszédomrettenetesbosszúálló.midőneköteles jelentésemetalá-
zattalelőterjesztemegyúttalbölcsutasításértisesedezem.”

1901.január23-án szilvássynándoregyismeretlen,aziratcsomóbannemfellel-
hetőlevélre9pontbanválaszolt.Amintszövegébőlkitűnik,aplébánosjelentéselehe-
tettalevélelőzménye.Azisbizonyos,hogyazépületfelújításkapcsánmerültekfelprob-
lémák,amelyekazőmunkájátisérintették.

1.Azegyikköltségvetésbelikifogásraaztválaszolta,hogynem8,hanem9ajtóvolt,
arról,hogyazistállóablakaafallalegyüttkidőltvolna,nemtudott.

2. ebben a pontban a kályhákat illető kifogásra válaszolt. egy vaskályhát már
elbontvatalált,ennekköltségeadhatottokotakifogásra.„…igazugyan,hogyénavas-
kályha,cserépkályhaéstakaréktűzhelyelbontásáértdarabonként1,5frt.otszámítok,
abbólnemkövetkezikaz,hogyavaskályhaelbontásugyanannyibakerülmintacse-
répkályhavagyatakaréktűzhelyelbontása.”(rPkl.uzapanyit2170-921.)

3.költségvetéseapincelejáratelbontásáravonatkozott,nempedigakisépítmé-
nyére.

4.(Aszövegben,bizonyáratévesztésmiattkét3.pontszerepel,ezamásodik.)ez
egyfalbontásravonatkozik,amelyetazépítészszerintnemazablakszéléig,hanema
másikoldaligbontottakel.Aplébánosbizonyáraazt tetteszóvá,hogya falazablak
körülnemegyenes,ámazépítészeztnemismerteel,errőlnemistudott.

5.(Aszövegben4.)ezavitáskérdésafödémszerkezetfelületét,méretét illetően
alakultki,azeltérésannakarésznekazértelmezésébőladódott,ahovápadlásfeljárót
vágtak.Azépítészszerint,mivelanyílásmiattilyenkorváltógerendákravanszükség,az
akártöbbeiskerülhet,minthanemszakadnamegafolytonosság.„nemtudomhavaj-
jonazzalismegbiztavolteafőtiszt.hivatalaplebánosurat,hogyamárszerződésileg
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elfogadottegységárakatiskritizálja,dehamegbizta,úgyaztelégrosszultetteakkora
mikoraszerződéstazőmeghalgatásanélkülkötimegvéleméshanembizta,úgynem
értem,hogymiértavatkozikbele,mikorúgysemérthozzá?(…)énazépítkezésfolya-
mánnégyszervoltamuza-Panyiton,bendafőpalléromháromszorésazonkívülnégyde
többszörkéthetenkéntishazajöttazottanipalléromreferálni,tehátegyilyenkisfajta
építésnél teljesenelégvolta felügyeletbőlésellenőrzésbőlésnemvoltszükségesa
palléromnak hazudni semmit,mert énmindenről kellőleg voltam tájékoztatva. hiba
ugyan,hogyazépítkezésbefejezésekornemmentemel,deabbanazidőbenágyban
fekvőbetegvoltam,ésakkormárnemszerettemvolnakülönbensemtalálkozniaplé-
bánosúrral.”(rPkl.uzapanyit2170-921.)

Azistállógerendáinakárátiskifogásolhattaaplébános,eztazépítészazzalmagya-
rázta,hogy„…nemfenyű,devörösfenyűbőlvannak.”(rPkl.uzapanyit2170-921.)

6. (Aszövegben5.)Azéléskamrakapcsánazépítész tévedett,aztbe is ismerte,
mondván,valóbannempadozat,hanemtéglázatannakalja.

7.(Aszövegben6.)ebbenapontbanazajtókra,kéményajtócskákraválaszolt,való-
bankevesebbetépítettekbe,mertkettőtvisszavitetett.hatújésegyrégikerültakémé-
nyekbe.

8.(Aszövegben7.)Azárnyékszékrőlisszótejtett,amelyazépítészszerintaplébá-
noskérésérelettegyes,amásikhelyettújpöcegödrötépíttetett.

Aháromvas-ésegycserépkályhaesetétannyibanigazítottaki,hogynemhármat,
hanemnégyetépített.

9.(Aszövegben8.)ezenapontonszinténazépítésztévedett,sajátbevallásasze-
rint is.Anemegyenesfalravonatkozóanazt írta,utasítottaapallértafalegyenesre
faragására,ámőazthazudta (?),hogyaplébános „mentette fel”ezalól,mondván,
ráér,majdhaegyszobaleszakettő.

10.(Aszövegben9.)Amegmaradtmennyezetigerendákatnemhasználtafel,mert
végeikkorhadtakvoltak,hanemmagahozatottújakatazokhelyett.Abetemetettpince
döngöléséértazértnemtud jótállni,mertmindenföld,adöngölés is törvényszerűen
süppedniszokott.ámatakaréktűzhely,üsthelyéssütőkemenceettőlnemsüppedhe-
tettmeg.

Aplébánosarégiajtókárátissokallhatta,mertazépítészeztismagyarázta.4frt-
otszámítottakazajtókért,denemcsakajavításukértésfestésükért,hanemabe-vagy
visszaállításukért is, összesen. szilvássy szerint a plébánosnak tudnia kellett volna,
hogyezazárreális.Azemlítettajtókatbendanevűpallérjahoztarendbe,deszilvássy
levelébenaztiselismerte,hogyafelbukkanóhibákújbólikijavításamégazőköteles-
sége.Akályhákatilletőenkétgyakorlottpallérjátemlítettelevelében,azegyikkályhát
szlovákpallérja(nemvezetéknévkéntírta),amásikatbendarakta,mindkettőjükmun-
kájáértjótáll.nemhiszi,hogyakétegybenyitottszobakifűtéséreisalkalmaskályhane
tudnakifűteniegykisszobát.kifogásoltaaztis,hogyaplébános–bárszerinteehhez
nemért–megpróbáltsajátköltségvetéstkészíteni,ajánlatokattenniazzalkapcsolat-
ban,milyenanyagotholszerezhetnebe,melymunkákatelég–kőművesekhelyett–
napszámosokkalvégeztetni.ámezzelszembennemakartérvelni,mondván,hogya
hozzánemértéstfigyelmenkívülhagyja.Ajászolfaanyagátilletőenazonbanismétellen-
tétesekvoltakavélemények.Aplébánoslevelébenaztállította–azépítészerrevála-
szolt–,hogyajászolfáinemvörösfenyőbőlkészültek.ellenbenszilvássyazzalérvelt,
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hogyaplébánosehheznemért,teháthavádaskodik,előbbmegkellettvolnanézetnie
a jászlat hozzáértővel, mert szerinte annak anyaga „veres fenyű”. (rPkl. uzapanyit
2170-921.)mivelazátadásnálnemvoltjelen,azelszámolástkiegészítettelevelében
néhánytétellel,aplébániaösszesen35,12frt.tartozásával.enneknemakiegyenlíté-
sét kérte, hanem annak az összegnek a „jóváírását”, amelytől kamatként elesett,
miutánazépítkezésfelénélafizetségfelétnemvettefel,hanemsajátpénzétforgatta.
emellettkérteanemlátható,egyelőrenemjelentkezőkárokesetére„…afigyelmemet
esetlegkikerülthibásszámításésamégelőfordulhatóhiányokpótlására100frt.otis
levonnialeszámolásomösszegéből,ígyazonbannékemazéletbenakárez,akármás
ügyből kifolyólag az uzapanyiti plebános úrral érintkeznem ne kellesen.” (rPkl.
uzapanyit2170-921.)

1901. április 18. kútka sándor plébános ekkor írott levelének sorai azt sejtetik,
hogyazegyházmegyeihivatal,esetlegmagaapüspökszámonkérterajtaafelújításhoz
valókritikushozzáállást,ugyanislevelétazzalkezdte,hogyleszögezte:„…1901évnya-
rán eszközölt építésmikéntjére vonatkozó jelentésemet kegyes főpásztorunk paran-
csáraadtambe.” (rPkl.uzapanyit2170-921.)hangsúlyozta,hogy jelentésétazegy-
házmegye érdekét szem előtt tartva, maximálisan igazságos megítélésre törekedve
készítetteel,ezértsemmiképpnemhajlandóaztvisszavonni.bizonyáraszerepeltleve-
leelőzményébenaz,hogyesetlegfelülvizsgáljaazépítkezéstazállamiépítészetihiva-
tal,amelynekköltségét–főleghanemadhelytpanaszainak–nekikellviselnie.ennél
erősebbreakciótváltottkiaz,hogyazépítészrágalmazássalvádoltameg.eznagyon
érzékenyenérintetteaplébánost,úgyértelmezte,minthaazzalvádolnák,hogyfölötte-
sét, a püspököt szándékosan félrevezeti. „erre semszületésem, sempedig állásom
nemképesített–mivelszüleimsempiaczonneműzérkedtek,seménpallagonnem
neveltettem,sempedigmostanipályámonnemvagyokhivatvaapénzspekulációáltal
egyházamat szipolyozni és úgy élni, de sőt saját kárommal is igyekszem egyházam
vagyonátésérdekeitvédeni–decsakbecsületesésigazságosúton.”(rPkl.uzapanyit
2170-921.)Igazátazépítészlevelébenisigazolnilátja,mertabbanelőfordulnakatéve-
désbeismerésétjelentőfordulatok:hibavolt,tévedtemstb.Aztsemérti,hogyanérvel-
het az építész olyanmunkamellett, amelynek végeredményét személyesen nem is
látta.méginkábbfelháborodottazon,hogy100frtengedménytajánlottcserébeazért,
hogyaplébánossalnekelljen találkoznia. „Ú j  korában  reped jen  meg  a  cs i z -
mám,[ha–G.A.]ezajóolcsóéskorektmunkaismérve.éskérdemvaljonmiértnem
akarvelemésakartvelemtalálkozniszilvássyúrazátadásnálhiszmegisigérte,hogy
eljön.betegségeutánmégsántánnálamvólt!Atisztaszemarágalommalszembemer
állniésnemafirkálásbetűmögűlkiabál.ővelemtalálkozninemakaremiatt,énmeg
avelevalópolémiábanembocsátkozom,mivelehelytcsakuntatnámkedvesTitkár
urat.csodálatosnaktűnikfölelőttem,hogyőméltóságaszilvássyúrnakezenépítést
azért adta elszámolásra,mivel kimutattam, hogy az otthon helyszíni szemle nélküli
költségvetéshaszontalankiadásokatfoglalmagában(miértbendeittvólt,hogymeg-
győződést szerezzen) – és drága–mely okból őméltósága az építéstmegelőzőleg
meghagytanékem írásilag,működjemközre,hogyszilvássyúrolcsóbbanéselőnyö-
sebbenépíthessen,ésmostmég ismidőnfőpásztoromparancsárabeadomjelenté-
semetrámutatva,hogyamunkásokalkalmazásánál,azanyagbeszerzésnélszilvássyúr
nemrespektáltaajóésolcsóbbépítéstésakisebbkiadást–,akkorengemfenyegeta
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veszély,hogyfizetnemkellésszilvássyúrfedéssehogymiértavatkozombele,haaz
egységárakelfogadtattak.ezeazleszámolás?»leszámoltamdeeztnemerjemegbi-
rálnisenki,merthateszirágalmaz.«–3ezertéglamaradt,dekivóltszámítvaésmost
elmállottatélifagyon–fizessértemunkaadó!ezelőnyésigazság[?–G.A.]különben
énrészemrőljelentésemigazvoltánakfentartásávalarrakéremméltóságosfőpászto-
runkat,kegyeskedjékezügybenbölcsbelátásaszerinteljárni.szilvássyúrnakpedig
neveléshiánytelárúlórámvonatkozónyerskifejezéseitvisszautasítom,mivelénoka
nem vagyok annak, hogy oly fusermunka olya sokba került és én legyek kénytelen
jelentésembenigazolni,hogybizezenépítésméregdrágaésemellettnemalegjobb.”
(rPkl.uzapanyit2170-921.)Aplébános levele végén felsoroltaazépülethibáit–a
nemműködőzárakat,anyílássalzáródóajtót,akamraésakonyha lesüllyedttégla-
padlóját,éskérteatitkárt,továbbítsaapüspöknekagaranciaérvényesítésérevonat-
kozókérését.(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1901.április20. Aplébánosakkorkapottazegyházmegyeititkártóllevelet,mikor
sajátelőzőlevelétpostáraadta,ezértnéhánykérdésrekülönválaszolt.egyikamara-
dékkb.3500tégláravonatkozott,amelyaplébániaudvaránmaradt.Aplébánosnem
szilvássynándornak,hanemazépítkezésrőlutolsókénttávozóegyikpallérnakállított
ki igazolástarról,hogy ilyenmennyiségű téglamegmaradt.Azcsakkésőbbderültki
számára,hogyazegyházmegyeazt iskifizette,céljapedigazvoltvele,hogyfelhasz-
náljamajdaziskolánál.ámatéglátnemeléggondosantárolták,atéléstavaszelmúl-
távaltönkrement.ezértakkor,mikorarrautasítástkapott,márnemtudtaeladni,mert
mindenki,akiépítkezett,magaégettettéglát,rosszértnemadottkipénzt.szeptember
elejénköltözöttazújépületbe,ámazüstházésatakaréktűzhelyösszedőlt,amelyek
javíttatásátőállta,deanyugtátbeterjesztette,mertagaranciaidőnbelülazépítőnek
a költségetmeg kéne térítenie. levelébenemlítette a balogi és az uzapanyiti iskola
ügyétis,ugyanisakorábbihalogatásokmiattazépületekegyszerűenhasználhatatla-
nokkáváltak,csakabbanazállapotbanszembesültmindenkiazzal,hogyaplébános
korábbiaggodalmanemvoltalaptalan:nemvoltholtanítani.

1901.augusztus8. kútkasándorplébánosagaranciaidőnbelüljelentetteafelújí-
tásutánjelentkezőhibákat(ugyanisafelújítást1900.szeptemberelejénfejeztékbe):

1.Azelsőszobakeletifalán,aszögletbenkívülrőlésbelülrőlegyarántláthatórepe-
désekkeletkeztek.

2.Ahomlokzatifalvakolataegylábmagasságbanlehullott.
3.Akonyha,kamraésistállózárairosszak,akonyhaajtajaujjnyiszélesrésselzár.
4.A„takarékhely”sütőjénektéglafalamállik,akemencébennemjólégatűz.
5.Akamratéglapadlózata–apincefeltöltéshelyén–féllábmélységbenlesüllyedt.

ugyanebbőlkifolyólagakonyhapadlózataismozog,ugyanisnemérintkezikazalatta
lévőtöltéssel.

6.Ahavitisztításellenéreakonyhakéményegyakrantüzetfog,amiazértisveszé-
lyes,mertakéményaszénáspadonvan,belevanépítveafolyógerenda.Akéménytűz-
től könnyen kigyulladhat, ettől pedig az egész parókia könnyen leéghet. (rPkl.
uzapanyit2170-921.)

1902. ebbenazévbenmáregymegkezdettpereseljárásrautalóiratokkeletkeztek,
atemplomtelkeésatemetőterületemiatt.Atöbbszörifellebbezéstistartalmazófolya-
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114 Gecse annabella

matbanmérnökök,egyébszakértőkközreműködéséreisszükségvolt,olykorafőható-
ságmagabízottmegügyvédetazegyháziérdekekképviseletével.

1902. április 14-én még a plébános a püspöknek írott levelében összegezte a
korábbi folyamatok eredményeként előállt helyzetet: „hogy az uza-panyiti róm. kath.
egyház a túlnyomó számban lévő és a  katho l ikusok  i ránt  gyű lö le t te l  e l te l t
ká lv in is ták általmégigencsekélyingóságaibanismeglettvalamelyikelődömidejé-
benkárosítvaúgymint:–aziskolailletvepéldánykertelvétetett,–atanítóibelsőséga
szomszédoképítkezéseáltalmegcsorbítatott,–atemető1/2helyettegy1/4rekiseb-
bítetett–dacáraatörvényszéknekdr.szelessügyvédúrnállévővégzésének,melynek
értelmébenakatholikusegyházata1/2illetne–ezenkörülménytalázattal jelenteni
kötelességemnek ismertem, habár – a mitől félve elődeim – tudtam, hogy darázs
fészekbenyúlok.”(rPkl.uzapanyit1904-1908.)ugyanezazirattájékoztattaapüspö-
kötmintfelettestapereskedésanyaginehézségeiről.mivelapanyititemplompénztár
akkorisszegényvolt,apüspökititkárarrautasítottaaplébánost,hogyerrehivatkozva
kérjeazügyvédet:neszámítsonfelsokat.eztkútkasándormegistette,ámezzel–
megítéléseszerint–azügykevésbéfontossávált,menetelelassult.„…mostegyévóta
is csakaperkezdeténvagyunk…” (rPkl.uzapanyit1904-1908.)ugyanakkorkérte,
egyenlítsekiazegyházmegyeipénztáramérnökidíjszámlát.

Továbbá:„szabadjonhódolattalmegjegyezni,hogyez ügy é lé re á l l í tását e lő -
de im mél tán  ta r tot ták  darázs  fészeknek  és  fé l t ve  e  papfa lók  köz t
béké jüket némánnéztékazegyházmegkárosítását.”(rPkl.uzapanyit1904-1908.)
beszámoltarrólis,hogyaplébániakétreformátusszomszédjaésareformátuslelkész
„gyakranösszejönnek,conspiralnak,ahivekköztaláírásvégettellenempanaszlevelet
hordának…(…)vigasztalóezendologbanrámnézvecsakaz,hogyhiveimbizalmaés
jóakaratu méltánylása nagyobb, mint e nehány sértett ember izgatása.” (rPkl.
uzapanyit1904-1908.)

1902. július7-énaplébánosarrakérteapüspököt, írjaaláazügyvédáltal kért
meghatalmazásokat,egyúttalszóvátette,hogyazügylassúságamiattegyrenehezebb
ahelyzete.A3ügyben–atemplomésiskolabelsőségénekmegcsonkítása,valamint
afaiskola(példánykert)ésatemetőkisajátítása–indítottperrőlafalusiakistudtakés
főlegazegyikszomszéd„…mintbirtokháboritóbosszúbólvalóságoszendüléstcsinált
ellenem…”(rPkl.uzapanyit1904-1908.)

1902.augusztus24. Azekkorkeltlevelébenaplébánosismétaztkifogásolta,hogy
nohamindenirat,meghatalmazásésmérnökifelmérésdr.szelessÖdönrimaszomba-
tiügyvédnélvanmár,aperesügyegyévestagnál.kérte,hogyapüspökminthatóság
sürgessemegazügyvédet,egyúttalarraisfelhívtaafigyelmet,hogyazérdekvédelem-
hez szükséges tanúk idősek: ha sokáig húzódik az ügy, időközben meghalhatnak.
ebbenalevélbenmármegfogalmaztaaztis,hogydr.szelesstnemfeltétlenüllátjaa
katolikusegyházügyemegfelelővédőjének.„szabadlegyenazonalaposkétkedésem-
nekkifejezéstadni,miszerinténazt láttamszelessemekésedelmeskedésénekoka
abbanrejlik,hogyőnemakarügyvédtársánakareformátusegyházügyészénekellen-
lábasáválenni.”(rPkl.uzapanyit1904-1908.)

később,látva,hogyapertazügyvédelsemkezdte,csakhitegetteőket,bővebben
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1903-bankellerJózsefésberkidemeterJózsefellenbirtokháborítás,bornemissza
István ellen a „kath. példánykert” visszaszerzése ügyében indított pert a plébános,
főhatóságijóváhagyással.ugyanebbőlaziratbólkiderül,hogyaközös(katolikus-refor-
mátus) temető használata, területi elosztása is még létező konfliktusforrás. ezt az
ügyetaplébánosnak„szelessdrnál”kellettmegsürgetnie,apüspökiutasításértelmé-
ben.(rPkl.uzapanyit1904-1908.)

1903.július8-án akövetkezőkrőlszámoltbe:„szelessügyvédúremekésedelme-
zésénekoka–melymiattazelévüléséskövetkezetesenamiperveszteségünkszár-
mazhatmintgyanítanilehet–nemmás,mintazonkörülmény,hogymolnárJózsefrima
szombatiügyvéd,kiareformátusegyháznakotttanácsbirájamégazonidőtől,midőn
szelesspatvarkodottnála,szelessnek igen jóbarátja,nehogy tehátszelessúrmeg-
sértseeperrelareformátusegyházatésvelükmolnárt,csakhalogatjaapermegkez-
dését.” (rPkl.uzapanyit1904-1908.)emiattarrakérteapüspököt,hogyszelesstől
vegyeelésbízzamásügyvédreazügyet.

1903.augusztus1-énaztán„végrevalahárakegyelmesuramdorgatóriumafolytán
kétévleteltévelelkészültdr.szelessÖdönúrnálazuza-panyitirom.kath.egyházpana-
szosbeadványa,habáratemetőelkülönítéseirántipanaszmégmostsincsenkészen”.
(rPkl.uzapanyit1904-1908.)ebbenalevélbenaplébános(ismét)pontosanleírtaaz
egyházakáráraelkövetettsérelmeket.kellerésdemeterazegyházbelsőségéből50
négyszögöletfoglaltakel,amelyterületenkutatástak,ráépítettékacsűrfalátésmag-
táruk, pincéjük egy részét. Az 1100 négyszögöl területű „iskola illetőleg iparkertet”
(rPkl. uzapanyit 1904-1908.) akkor már 20 éve a református pap használta.
„Azonbanmégezzelsemelégedtekmegakálvinistaatyafiaka3holdés600négyszög
öl területű temetőt is össze vissza használták a 3/4 részét részintmár betemették
részint pedigmint temetőhelyet szántják és vetik, amienkbe is hordva halottjaikat,
amiért midőn fölszólaltam predicatoruk processioval ment ki hogy ami temetkezé-
sünkre szántüres területet fölszentelje?!” (rPkl.uzapanyit1904-1908.)megtudták
azonban,hogyatemetőatelekkönyvibejegyzésszerintakatolikusegyháztulajdona,
ezértalelkészmolnárJózsefrimaszombatiügyvéd,egyúttalottani„egyháztanácsbíró”
(rPkl.uzapanyit1904-1908.)útjántelekkönyvikiigazítástkért.„ezügybentartotttör-
vényszékitárgyalásra–hamintméltóztatikemlékezni–méltóságodatazértnemhív-
ták,mertaz idézésnemtaláltasomodibanésatárgyalásnapjaelközelgett.” (rPkl.
uzapanyit1904-1908.)Alevélfolytatásából ismerhetjükmegazuzapanyitipapokés
tanítókjövedelmeit, legalábbisazokegyrészét.„Atelekkönyvértelmébenazúrbéres
birtokután–melyaközösbenvan–arom.kath.lelkésztúgymintazev.ref.predica-
tort,aróm.kath.tanítótúgymintazev.ref.tanítótegyenlőaránybanilletnéahaszon-
élvezet(apapotegy-egyházhelyután,atanítót1/2-1/2házhelyután)mégisaróm.
kath.lelkészéstanítóegy-egynegyedrésszelkaptakéskapnakkevesebbet20évóta
mintaref.predicatoréstanító.”(rPkl.uzapanyit1904-1908.)Aplébánosakkormár
két éve panaszt tett az ügyben a közigazgatási bizottságnál, azonban nemoldódott
megaprobléma,mertazúrbéreseknévjegyzéke„aföldművelésügyiminisztériumnál
hevert és hever”, majd az erdészeti ügyosztályhoz került. (rPkl. uzapanyit 1904-
1908.)szelessügyvédazügyintézéséhezkérte–ésaztakérésttovábbítottaaplé-
bánosapüspökhöz–abeadványokfelbélyegzésétéstovábbításátarimaszécsikirályi
járásbírósághoz.(rPkl.uzapanyit1904-1908.)
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1903.szeptember30.kútkasándor(ismét)azzalakérésselfordultapüspökhöz,
hogya földművelésügyiminisztériumbansürgessemegazuzapanyitiúrbéreseknév-
sorának rendezését, mert ennek hiányában sem ő, sem a kántor nem fogja tudni
beszereznitélitüzelőjét–ahogyanazatavalyiévbenistörtént.(rPkl.uzapanyit1904-
1908.)

1903.november6. október6-ána rimaszécsikirályi járásbíróság tárgyalta–dr.
szelessbeadványanyomán–apéldánykertügyét,ámaplébánosthivatalosanatár-
gyalásrólnemértesítették.mégismegjelentatárgyaláson,levelébenerrőlszámoltbe
apüspöknek.

„…megjelenni–habármegidézvenemvoltam–szükségesnektartottam,annális
inkább–,mertsejtettem,hogya Gömör megyében  imádot t  ká lv in is ták ellen
semafőjárásbíró–kiottvalamitanácsbíróicímmelbír–,semazügyvédurakvéteni
nemszoktak.”(rPkl.uzapanyit1904-1908.)Azeljárássoránaplébánostrendreakar-
tákutasítaniarravalóhivatkozással,hogyazügyetcsakapüspökképviselheti.Arefor-
mátusfélazzalérvelt,hogyavitásterülettulajdonjogátegymegyeibizottságtólkapták.
erreaplébánosúgyválaszolt,hogyhacsakapüspökképviselhetiazegyházat,hogy
történhetett,hogyapüspökbeleegyezésenélkülírtákátapéldánykerttulajdonjogát.
(Az1100négyszögöles iskolakertért „cserébe” a katolikus egyház tulajdont szerzett
egy200négyszögölnyivadvizeshelyen.)erreajárásbíróutasítottaareformátusfelet,
hogy a tagosítási és telekkönyvi átalakítási iratokat szerezzék be, de ha szükséges,
helyszíniszemléttartanak.Aplébánoselégedettvoltazügyvédmunkájával is,atár-
gyalásmégsemvégződöttakatolikusegyházszámárakedvezően.Ajárásbíróugyanis
azelévülésitörvényrehivatkozott.ezértkútkasándorazonnalírtGléduraJánosnyu-
galmazottpincikántortanítónak,ugyanisővoltakkorazuzapanyitikántortanító,mikor
avitáskertetmégakatolikusegyházhasználta.Akatolikusegyház33évignemköve-
teltetulajdonát.ha1901-ben–amikoraplébánosmáregyévefoglalkozottezzel–az
ügyvédmegindítottavolnaapereseljárást,mégnemlehetettvolnaazelévülésrehivat-
kozni.Tehátapéldánykertetdr.szelessidőhúzóhozzáállásamiattnemsikerültvisz-
szaszerezni, így „… a  ká lv in i s ta  » rape ,  cape« 12 e l ve  győzni fog”. (rPkl.
uzapanyit1904-1908.)

Amiaszomszédokfoglalásátilleti,annakállásátaplébánosjobbnakítélte,ottaz
elévülésmintérvnemvoltalkalmazható.ugyanaszomszédokállították,hogy1870
ótahasználjákazelbirtokolt telekrészt,denemháborítatlanul,merteztazállapotot
máraplébánoselődje,véghlászlóisközigazgatásibíróságieljárásbantámadtameg.
Abékésmegosztását1900-bantörvényszékihatározatfogalmaztameg.eztaplébá-
noscsakteljeshivatalostámogatássalláttakivitelezhetőnek.„…mielőbbmérnökköz-
bejöttévelésokiratmelletttörténne,mertőkcsakká lv in is ta  ravaszságga l  arra
számítanak,hogyezügymostlevetessékaperútjáról,dehaénmegkezdenémazelvá-
lasztást,akkormégerőszakkalismegakadályoznánakebben,ésezismaradnaazel-
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12 capio–fog,megfog,dekiszemel,elfoglal jelentéseisvan.(Finály1884,298.p.);rapio–
megragad,rabol,elragad(Finály1884,1659.p.)valószínűleginneneredanépnyelvi„cap-
cara,capcarázik”kifejezés,amelynemtervezettrablástjelent,hanemolyanlopást,amire
véletlenalkalomadódik,tehátmintegya„kínálkozó”lehetőségmegragadását.



évülésigígy.(rPkl.uzapanyit1904-1908.)egyúttalarrakértepüspökét,tekintélyével
sürgesse meg, hogy az úrbéresek névjegyzékét megkaphassák a földművelésügyi
minisztérium erdészeti ügyosztályától, ugyanis enélkül nem lehetséges jogorvoslatot
szerezniakatolikuspapéstanítójövedelmeitilletően.(rPkl.uzapanyit1904-1908.)

1904. július 11.mégmindig rendezetlenségről számolt be a plébános, a három
ügybőlegysemoldódottmeg,levelébenamárismerttényállástsorolta.

1904. augusztus 30. A plébános arra kérte a püspököt, utaltassa ki a helyszíni
szemle díját, nehogy ismét leálljon az amúgy is nehezen induló eljárás. dr. szeless
elköltözött rimaszombatból, ezért azt is kéri, bízzonmeg a képviselettelmás rima-
szombatiügyvédet,„…lehetőlegolyata k i nem fé l a gömör megye i ká lv in is ta
omnipotetn t iá tó l  mintszelessésúgybiztoslehetreményünkasikerben”.(rPkl.
uzapanyit1904-1908.)

1904.november15. „Úgytudom,hogyméltóságodelőttsemismeretlenazontúlka-
pás,amelyittnálunka»rape,cape«elvétőlsemidegenkedőkálvinistákrészérőlszegény
egyházunkatbirtoklásábanmegcsorbítottaésmely–fájdalom–hiveinkköztispártolás-
raakadt.”kútkasándorezenleveleazakkormársokévetartóügyfordulataitésazakko-
ritényállástösszegezte,aképviselettelmegbízottszelessügyvéddelkapcsolatbanazon-
banegykorábbannememlítettújdonságotistartalmaz.Aplébánostöbbszörfelhívtaa
figyelmetarra,hogyazügyvédszemélyétnemgondoljaalkalmasnakakatolikusegyház
képviseletére,mertmeglátásaszerintdr.szelessnemakartszembehelyezkednikollégá-
jával,akipedigareformátusegyházatképviselte.„…énszelesstfolytonsürgettem,sőt
mégazegyházhatóságotiskértemszelesssürgetésére,ahonnétaztaválasztnyertem,
hogyazegyháznaknagyobbhorderejűegyháziügyeknélszelessreszükségevan,tehát
ebbeli hanyagságáért a meghatalmazást tőle meg nem vonhatja.” (rPkl. uzapanyit
1904-1908.)Aplébános–miutánsajátfölötteseafentiekmiattnemálltmellé–sze-
mélyesenszereztevisszaaperbeterjesztési iratait,azokatmagabélyegezte felés ter-
jesztette be 1903-ban – a temető ügyének kivételével. miután szeless ügyvéd
budapestre költözött, a plébános jelenlétében lemondott az ügyek képviseletéről. ezt
kútkasándorszemélyesenjelentettebeapüspökneksomodiban.Apüspökdr.ráróssy
Gyularimaszombatiügyvédhezutasítottaaplébánost,aki–nohaelvállaltaazügyet–
nemtetszésénekadotthangot,amiértkatolikus,iskolaszékitag,egyháziügyekképvisele-
tébenmársikeresügyvédlétérecsakmásodikként,márkésébenkerestékfel.Felhívtaa
főhatóságfigyelmétarra,hogyaziskolakertesetébenfennállazelévülésveszélye,ugyan-
is1900-banvolt30éveannak,hogyareformátusokelkezdtékhasználni,ajogorvoslat
lehetőségepedig32évutánévülel.Teháthanemlettvolnaazügyvédiidőhúzás,még
éppensikerülhetettvolnavisszaszerezni.Atemetőügyemásmiattígérkezettnehéznek.
„Amiilletiatemetőkettéválasztását,epertőlszelessis,ráróssyisfél–akálvinistavár-
megyetekintélyemiattésmindkettenabékésmegoldásrólbeszélnek,amidőntemetőnk
közepénegyüreshelyetakálvinistapredicatorprocessioésharangzúgásköztjelöltkiés
áldottmeg!???!békésmegoldásittlehetetlen.Azügyérdemébentehátodaterjedalá-
zatoskérésem,méltóztassékegyházkormányzatibölcsességeszerintintézkedni.”(rPkl.
uzapanyit1904-1908.)

1905.február15. Aplébánoslevelévelegyüttküldtevisszaa3meghatalmazást,
ugyanisráróssyGyulanemvállaltaelakatolikusegyházképviseletét,arrahivatkozva,
hogynemakarjaszakmájátelaprózni, vagymindenegyháziüggyelbízzákmeg,vagy
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nemvállalaprókiskülönügyeket.Aplébánosarrakérteapüspököt,azuzapanyitikato-
likus egyház ügyeinek kereshessen új ügyvédet, de előre figyelmeztetett: katolikus
rimaszombatbannincs,reformátuspedigelvbőlnemvállaljaelazegyházügyeit.

1905. augusztus 22. A református egyház „határmegállapítási keresetet” (rPkl.
uzapanyit1904-1908.)indítottakatolikusplébánosréthasználataellen.Ismétössze-
gezteamárévekótatartóellenségeskedésokait:akatolikusegyházbelsőségétakét
szomszéd45négyszögöllelmegcsonkította,az iskolakertetareformátusoknemren-
deltetésszerűenmár30évnélhosszabbidőótahasználja,azeredetileg,telekkönyvileg
iskatolikusegyházitulajdonútemetőt1/6részbenreformátusokhasználják.Azúrbé-
respapiéstanítói illetőség1/6részébensérült.Areformátusegyházáltalkezdemé-
nyezettügytárgyaalácz-dűlőbenlévőrétvolt.Telekkönyvileg694négyszögölterüle-
tűnekkénelennie,ehelyettegyikévben250,másikban300négyszögöltakarmányát
engedtékátakatolikusplébánosnak.ezértszólítottafelaplébánosareformátuskurá-
tortarra,hogymérnökkelméressékkiaterületet,amitmegistettek,siposbélarima-
szombatiállamépítészetimérnök1904.április24-én,vasárnapvégezteeleztamun-
kát.Aplébánosnagyjábólmegfelelőneklátta,ezérthatárbarázdákkalismegjelöltette
a„fölhancsikolt”területet,éshasználnikezdte.Az1904-esévbenháborítatlanulhasz-
náltais,ámaszokatlanuljótermésismétfelszínrehoztaaviszálykodást.„…midőnszo-
kottnálbővebb termés látszotta réten,akapzs i  parasz t  re f .  kura tor  és  le l -
kész  sandaszemmelnézték,amiértisújbólfolyóévmájushó2ánarimaszombati
kalv.vallásúvárosimérnököthozattákkiés ismét–anélkül,hogyerrőlértesítettek
volna,fölmérették–akiismindenföldkönyvéstérképnélkülcsakazőmondásukés
kívánságuk szerint kimért egyházunknak 694 négyszögöl helyett 440 négyszögölet.
ezenönkényeskárosításügyébenénaközigazgatóságifőszolgabírósághozfordultam,
amezsgyehatóságikiigazításavégett,kiismájushó30-ánbalghakálmánszakértő
államimérnökkelahelyszínénmegjelentavárosimérnökfelmérésétsemmisnekmon-
dottakiésaköltségekbenaref.lelkésztelmarasztalta.éntehátezideigezenazala-
ponmainapighasználomarétet.”ezértismétügyvédimeghatalmazásértfolyamodott
apüspökhöz.(rPkl.uzapanyit1904-1908.)

1906.dr.krauszGyulaügyvédlevelébenarrólértesíttetteapüspököt,hogyarima-
szécsikir.járásbíróságítéletétmegfellebbezi,ebbőlkövetkeztethetünkarra,hogyaper
elsőfordulójanemakatolikusegyházjaváradőltel.Aperbenállófelekatemetőésa
kertterületénekkiméréseéshitelesítésecéljábólmérnökötfogadtak,ámabíróságfüg-
getlenszakértővelmérettefelaterületeket,emőkyAdolf„vasútiosztálymérnök”-kel,
akiahelyszínenisszemléttartott.(rPkl.uzapanyit1904-1908.)

1906-ban készült–aplébániaátadásamiatt–azjegyzőkönyvis,amelyannakellá-
tottságáról, falubelihelyzetérőlakkoraktuálisképetad. (rPkl.uzapanyit677-1907.)
kútkasándorplébánostekkorváltottafelmeiszelGyörgy.Azuzapanyitirómaikatolikus
egyházingóságaiebbenazidőbenakövetkezőtételekbőlálltak:

„96,97.hrsz.alattibeltelek,melynekegyrészecskéjeperalatt–igenjóI.osztályú
templomibeltelek

Tubokaszilfarét479hrsz.
láczrét640hrsz.Peralattvan
képszerdűlőszántóföld–kálvinistákhasználják
balogjárószántóföld3vékás–jóminőség
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Újtemetőszántóföld3vékásperalatt–közepes.”
ugyanezaleltárfelsoroltaazingóságokat,tulajdonképpenatemplombelsőberen-

dezésétis.Aszoborszekrények,gyertyatartók,corporáléksorábanérdekességa„rava-
tal két alványnyal, fakoponyával”, bizonyára az egykori temetések kellékei. (rPkl.
uzapanyit677-1907.)

ezekatemplomonbelül,aszertartásoksoránhasználttárgyakuzapanyitonisaval-
lásgyakorlás belső világához tartoztak, tartoznakma is. A plébánia ingatlan vagyona
kapcsánazonban–mintazeddigiekbőliskiderült–korántsemvoltilyenegyértelműés
tisztázottahelyzet,katolikusokésreformátusokközöttmagaavallásgyakorlásisokoz-
hatottkonfliktusokat.kútkasándorplébános–amintaziratjelzi,a2571/906.sz.egy-
házmegyeiutasításra–1906augusztusában,aziratokszerintuzapanyitiplébánosként
utoljára, jelentést tettaplébániaelőzőévi176korona71 filléres túlkiadásról. (rPkl.
uzapanyit677-1907.)Atúlkiadásokaakevésjövedelem,„…az,hogyazuzapanyititemp-
lomnakösszeséskizárólagosjövedelmeegyedülaperselypénzvolt,amelyévente35-
45koronáttettki,melynekellenébencsakarendeskiadások–melyekmellőzhetetle-
nekésazegyh.megyeihatóságáltalmindigméltányosanelfogadtattak–a60koronát
meghaladták,nemszámítvaarendkívülikiadásokat(…)miveltehát7éviuzapanyitilel-
készkedésemalattmindégcsakdeficitvólt,ez lassankinőttemagátafentikérdéses
összegre”.Aplébánosjavaslatottettatúlkiadásokmegszüntetésére,mérséklésére.„…a
templomjövedelmétfokoznikell,amiténazzalakartamelérni,hogyareformátusokáltal
elfoglalt lácz-dűlői rét,mely jelenlegper tárgyátképezi, valamintazúj temetőt,mely
szinténrészbenperalákerülend–levénerremeghatalmazásaamegbízottdr.krausz
Gyularimaszombatiügyvédnek–azelsőtmertmintlegutóbbmegtudtam,etemplom
rétjének van telekkönyvileg bekebelezve,mint a temető az egyház részére – évente
haszonbérilegértékesítenilehetne,amiévenként60-70koronávalnövelnéatemplom-
pénztárjövedelmét,melybevétellelmeglenneszüntetveatemplompénztártúlkiadása,
sőtjövedelmevolnaatemplomnak.”(rPkl.uzapanyit677-1907.)

kútka plébános – harkácsra helyezése előtt – ugyanebben az iratban segélyért
folyamodottazegyházmegyeihatósághoz,mertazuzapanyitiplébániaépületjavításai
sajáttartalékaitisszámolatlanulfelemésztették.

1907februárjában mármeiszelGyörgyplébánoskérteafőhatóságisegítségetaz
orgonajavíttatásához.(rPkl.uzapanyit4753-1907.)„Azelszórtanélőmaroknyihívők
máreddig200kor.-tadtakössze…”,aplébánosatemplomkegyesalapítványipénztár-
banelhelyezettforgótőkéjeterhérekérteakiutalást.

1907. február 19. kútka sándor –márharkácsról –még egyszer összegezte a
„darázsfészekbenyúlás” történetét.Törekvései–hogyakatolikusegyházérdekeita
helyi ügyekben is megvédje – sikertelenségét leginkább az magyarázza, hogy nem
találtmegfelelőjogisegítséget,azügyetvalóbansegítőügyvédet.Azügyszámárautol-
sószakaszában,ahogyarrólebbenalevélbenbeszámolt,helybentájékozódvakrausz
Gyularimaszombatiügyvédetbíztamegaképviselettel.Atöbbiadatmellettarraisfel-
hívtaafigyelmét,aminekekkorra–valószínűlegazigazságkeresésszándékátólhajtva
–maga járt utána: az egyház telkéből foglaló keller és berki demeter családokkal
szembenipertnemlehetettvolnaelévülésrehivatkozvamegszüntetni.ekkorrakútka
sándor,azidőstanúkvallomásamellémegszerezteelődeiírásosnyilatkozatátakér-
désestelekhasználatátilletően.egyikelődje,véghlászlómár1891-benpertindított
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a közigazgatási szolgabíróságona jogtalan telekhasználat ügyében. ez volt tehát az
okaannak,hogyaz1870-benbekövetkezettfoglaláséskútkasándorelső,1900-as
intézkedései között eltelt időszak használatát egyáltalán nem lehet „háborítatlan”
használatnaknevezni. Azügyben1891-ben ítéletnemszületett aper indítója, végh
lászlóhalálamiatt,dedraskóczylászlófőszolgabíróahelyszíniszemlétmagatartot-
tameg.(rPkl.uzapanyit1904-1908.)Az,hogykrauszGyulasemképviseltehatéko-
nyanazegyháziérdeket,abbólderültki,hogyaplébánostanácsaellenérenemidéz-
tettemegatöbbitanúmellédraskóczylászlófőszolgabírót,sőtmegengedte,hogya
kétfoglaló,aberkidemeterésakellercsaládfejeegymástanúilegyenek.mellettük
olyantanúkvallomásátvettékfigyelembe,akikmégnemvoltak60évesek,tehátállí-
tásuk–miszerintúgy ismertékahatárt,ahogyakkor,aper idejénvolt–nem lehet
valós.miutánaplébánostharkácsrahelyezték,hivatalbólmárnemértesülhetettaz
ügymenetéről,ezértarrakértekrauszGyulaügyvédet,hogymindigidéztessebeőtis
tanúként.ámerresohanemkerültsor,apertelveszítették.végülaplébánost–alap-
talanjogifelterjesztésekkelvádolva–azegyházifőhatóságelmarasztalta,aperköltsé-
geketisráhárította.Aplébánosvétlenségétazzaligyekezettalátámasztani,hogymin-
denlépésrőllevelezéstfolytatottazegyházifőhatósággal,sőtaperelsőlépéseitsem
önszántából, hanem felsőbb utasításra tette meg. (rPkl. uzapanyit 1904-1908.)
(ennekköszönhető,hogyerrőlazügyrőliratokmaradtakfenn.)

1907.április28-ánpüspökénekírottlevelébőlkiderült,hogyfelettesearrakötelezte,
vállaljonsajátjövedelmeterhérefizetésikötelezettségetaperreljáróköltségekmegtéríté-
sére. ezt a kötelezvényt kútka sándormellékelte is leveléhez. (rPkl. uzapanyit 1904-
1908.)vállalásátmegelőzteegy–bizonyára–hosszabbegyeztetés,amely folyamatból
egyetlen levélmaradt.ebbenaplébánosmárvisszautaltarra,hogypüspökevárjaarra
vonatkozóválaszát,„milyenösszegetajánlfel”aperköltségekre.(rPkl.uzapanyit1904-
1908.)Aplébánosugyanebbenalevélbenvázoltanehézhelyzetétésutaltazerejénfelüli
igyekezetre–amiapersikerrevitelétilleti.Jövedelmét3/4részbenelvitte5holdasföld-
jénekműveléseés2cselédjebére,ámateherviselésalóleznemmentettefel.

Aziratcsomóidőbenutolsó,1908februárjában keltlevelébőlderülki,hogyalácz-
dűlőbelirétügyeeldőlt,méghozzáakatolikusegyházjavára.kútkasándorerrehivat-
kozvakérte,mentesítsékőt apénzbeli teherviselésalól, hiszeneza rét lényegesen
nagyobbjövedelmetbiztosítazegyháznak,tehátaperköltségei–amelyetazőkitar-
tásának köszönhetően a katolikus egyház megnyert – abból megtérülnek. (rPkl.
uzapanyit1904-1908.)

1908. A plébánia és a plébános jövedelmebizonyára nem lehetettmegnyugtató
kútkasándorplébánostávozásautánsem,mertmeiszelplébános1908-banbirtok-
gyarapítási, jövedelemszerzési javaslattalkerestemegazegyházmegyei főhatóságot.
(rPkl.uzapanyit2169-1908.)„Afe rde cse lédv iszonyok és he l ybe l i nép  ra f -
f inér iá ja  folytánazutóbbikétévbenuzapanyitonkéturibirtokletteladóvá:u.m.a
szentmiklóssyésnéhaibornemisszaIstvánféle.”13 Aplébánosaztterjesztetteelő,hogy
abornemissza-féleúrilakésahozzátartozó6-7kat.holdbelsőségmegvásárlásával
oldjákmegaplébániaépületmárrégenhúzódógondjait.egyidejűlegazakkoriplébá-
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13 AkétcsaládúrilakjaitTökölyGáborisemlítigömörikastélyokról,kúriákrólszólómunkájá-
ban.(Tököly2003II.,128–129.p.)



niátiskoláváéstanítólakássá,aziskolátharangozólakássálehetnealakítani–szólta
javaslat. A plébános 2 kat. holdas rétjének jövedelmét pedig a templom kiadásaira
ajánlotta–ámjavaslatairanemkapottfőhatóságiengedélyt.

1908áprilisában meiszelGyörgyislevelezésrekényszerültatemplom–márelőd-
jévelispereskedő–szomszédaimiatt.(rPkl.uzapanyit1904-1908.)Aberkidemeter
családdalfolytatottpertárgyaakerítéshelyeésaberkidemeterékáltalkövetelt,akét
telekszomszédságábóladódóterületvolt.Amikoraplébánoskerítéstakarthúzatnia
templomkertésaberkidemeter-telekközé,aszomszédokaztmegakadályozták,és
állították,végzésükvanarról,hogyafaltól1ölnyiterületethasználhatnak.Aplébános
ennek a végzésnek amásolatát kérte, egyúttal tanácsért is fordult a főhatósághoz.
ugyanishaaszomszédokigényéhezigazodna,„azeddigiegyháziterületből30folyó-
méterhosszbanegyoszlopszélességnyiterület(…)veszneel”.Akértvégzésdöntené
el,igazatállítanak-easzomszédok.„…éshanemigaz,elálljak-eakkorare fo rmátus
béke kedvéér t attól,hogyazoszlopkülső,aházfeléesőoldalánlegyenakerítés…”

meiszelGyörgylevelezéseezzelvégetért,1911-benszántóFerenc(alevelezések
alapjánmár1910-benis),1912-benszuhanekJózsefvoltazuzapanyitiplébános.14

1910.augusztus2. szántóFerenclevelébennagycsapásrólszámoltbe:megrepedt
atemplomkisebbikharangja.meghirdetteazadománygyűjtést,denemsokeredmé-
nyelett,mertháromhéttelkorábbanatemplomkülsőfalánakhelyreállításáragyűjtött,
híveinemképesektöbbetadni.„AlázattalesedezemtehátméltóságosésFőtisztelendő
PüspökÚrhoz,mintkegyesFőpásztorunkhoz,hogyengemetanácstalanhelyzetemből
kiszabadítani és az egyházmegye költségén a harang átöntetését elrendelniméltóz-
tassék…(…)mindentmegteszeke  szomorú  v i szonyú  egyházközségben ,ami
erőmtől s tehetségemtől kitelik, a templom falának helyreállításához is járultam a
magamköltségén,aplébániaiépületet,kutat,pinczétjavíttattamasajátfizetésemből,
most azonban már tehetetlenül állok az újabb költség felmerülésénél.” (rPkl.
uzapanyit931-912.)ugyanitt–mintkorábbankútkasándorisutaltrá–szántóFerenc
is leírta, hogy a plébánia évi rendes jövedelme nem fedezi a költségeket. (rPkl.
uzapanyit931-912.)Aharangújraöntésérevonatkozóanatemesvárinovotnycégkölt-
ségterveitmellékelte.novotnyAntal1912.március8-ánkeltlevelébőllehettudni,hogy
aharangújraöntésével(vagymásikharangöntésével)azőcégüketbíztákmeg,ugyan-
isebbenalevélbenjelezték,hogyahozzájukrozsnyórólbeérkezett38koronávalaz
uzapanyiti rómaikatolikusegyházközségszámlájátegyenlítettékki. (rPkl.uzapanyit
931-912.)ugyanakkorapüspökihivatalplébánosnakírottválaszlevelében250korona
kiutalásátemlítikújharangöntésére.(rPkl.uzapanyit931-912.)

1911.május8-án szántóFerencplébánosaplébániakerítésáránakkiegészítésért
folyamodottapüspökhöz.A90folyóméterhosszúkerítéselkészítésekapcsán403,40
koronásköltségvetéstmellékeltleveléhez,amelybenakövetkezőtételekszerepeltek:
1000db léc,180fméter„zárlécz”,60dbdeszka, léc-ésdeszkafuvar,30db2,5m
hosszútölgyfaoszlop,oszlopokfuvarozása,200dbtéglaakapupillérekhez,falazására
a pilléreknél, asztalosok és napszámosok munkadíja, cement, vasalás a kapukra,
összesen8csomagsodronyszög.Alevélbőlderülki,hogyezazösszegmárkedvezmé-
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nyesvolt.Amintaplébános írta: „megkíséreltemminden lehetőt, folyamodtamcoburg
kir.herczegúrhoz15 engedményértscsakígy lehetségesamaimagasfaárakésdrága
munkabér mellett, hogy 90 folyóméter léczkerítést 403 koronából elkészíttethetek.”
(rPkl.uzapanyit2773-1911.)Aplébánosleveléhezatakarékkönyvetiscsatolta,amely
220koronátért.„AzösszegetabolgárkirályőFelségeadományoztaazuzapanyitiiskola
ésplébániaiépületczéljára.”(rPkl.uzapanyit2773-1911.)Aziskolaésaplébániaazo-
nosépületvolt,kétbejárattal,kerítéséből25méteréskaputartozottaziskolához.Aplé-
bános a hiányzó összeg kiutalását az egyházmegyei alapból kérte. hívei adakozására
nemszámíthatott,ezértkérteapüspököt,vegyefigyelembe„azonszegénységet,mely-
benkevésszámúésszétszórthíveimvannak,akikvagycselédvagyczigánysorbanélnek,
azanehánybalogi iparospediga folyónyáronépítendő felsőbalogi iskolaköltségeivel
vannaktúlterhelve…[és–G.A.]…vegyeatyaijóindulatábaeztazelhagyatottésolyhosszú
időnátmostohagyermekkéntszereplőplébániát.” (rPkl.uzapanyit2773-1911.)Arról
sajnosnemszólnakaziratok,hogyésholkészültelvégülakerítés.

1916.augusztus18.horváthlászlóplébánoselődeihez(és,mintkésőbbkiderül,
utódaihoz is) hasonló panaszos levelet fogalmazott püspökének Felsőbalogról. Arról
számoltbe,hogyazuzapanyititemplomésplébániatetőzetevisszafordíthatatlanrossz
állapotbanvan.egyhelyiácsmestervéleményétiskikérte,akiszerintmégazőszieső-
zésekelőttzsindelyeznikellazegészet,hogyafalakmegnerepedezzenek.Aplébá-
niaépületesetébenmáreliskéstek,annakfalaimárplafonigrepedezettek,atemplo-
méi még épek voltak. „Patrónus nincsen, a nép koldusszegény, a templompénztár
üres…”(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1919.július30-ánismétújplébános,novákernőírtatovábbrasemáldásoshely-
zetről.dr.sashegyiAladárszentszékijegyzőnekismegmutattaaplébániaépületálla-
potát:tetejeteljesenrossz,azesővízbecsorog,azegyikoldalfalakidőléshatáránáll,
azablakok,ajtókrosszak,azistállótetejebeszakadt.Aszentszékijegyzőutasításáraa
plébánosfelméretteegyáccsalajavítást,akiszerintatetőnafazsindelyeketkicserél-
ninincsértelme,aztjavítaninemlehet,csakújatcsinálni.„hatehátazépülettovább-
ra is ígymarad,csakhamarteljesenhasznavehetetlennéfogválni.” (rPkl.uzapanyit
2170-921.)költségvetéstiscsatolt,amelybebelefoglaltákaplébániávalegyépületben
lévőiskolatetejétésafolyosótis.

1919.október7. rimaszombatbólolvashatatlanaláírásúműszakifőtanácsostett
javaslatot balás lajos püspök úrnak. A szakértőmegvizsgálta az egy tető alatt lévő
iskolaésplébániaépületét,eztkövetőentettajánlatotamunkákra.Azsindelyfedést
azonnalcserélnikell,különbenatetőésamennyezethamartönkremegy.Afalakrepe-
dezettek,avakolatlemállott.„Apaplaképületéhezsimulófatartóelkorhadt,azistálló
mennyezetdeszkáihiányosak,asertésólakifutóvalegyüttjóformánhasznavehetetlen
ésapinczeazévlegnagyobbrészébenállandóantalajvízzeltelikmeg.Azidőelőreha-
ladottságáravalótekintetteljavaslom,hogycsakalegszükségesebbmunkavégeztes-
sékeléshogyabeküldöttvitkóJózsefféleköltségvetésmellőzésévelapaplak-iskola
épület, a fatartó, istálló és sertésól helyreállításával varga lajos rimaszombati ács-
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15 Acoburg,koháry-coburg család történetéről, balogi uradalmukról legutóbbszabólászló
közöltrészletesleírástazuradalomfőerdészefiának,szepesházykálmánnakavisszaem-
lékezéseialapján.(szabó2005,41–49.p.)



mesterbizassékmeg,kiazidecsatoltköltségvetésszerintamunkát16347.18kor.,
illetveafuvarokbetudásával16500kor.összegérthajlandónégyhétalattelkészíte-
ni.”(rPkl.uzapanyit2170-921.)ezamestertehátolcsóbbandolgozhatott.Atovábbi
munkákat–atemplomzsindelyfedésénekmegújítását,ereszcsatornákéslefolyócsö-
vekjavítását,részbencseréjét,afalakújravakolását–akövetkezőévtavaszárajava-
solta.Aplébánostólúgyértesült,hogyazsindelynekvalófakiutalásátahercegiura-
dalomtólkérték,eztazsindelytatélenkészítikel.

2. kép.vitkóJózseffelsőbalogiácsköltségvetése

(rPkl.uzapanyit2170-921.)
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1920.október23. Aláírásnélküli,írógéppelírottlevélbenértesítettékazuzapanyiti
plébánostazegészegyházmegyenehézgazdaságihelyzetéről.Azelmúltévbenazegy-
házmegyeialapokazuzapanyitiplébániafelújításimunkáira11000koronátáldoztak.
hadikölcsönök címén megcsappantak az alapítványi tőkék, ezért nemhogy segíteni
tudnánakaplébániáknak,hanematemplompénztárakatisbevonnitervezikakárren-
dezésbe. Teháta tervezett és szükségesmunkákat sürgősségükellenére sem lehet
elkezdeni.(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1921.augusztus21. –novákernőplébánosegy„esperesÚrnak”címzettlevelében
olyanállapotokrapanaszkodottatemplommal,plébániával,iskolávalkapcsolatban,ame-
lyeka20.századlegelsőéveibenhasonlóproblémákkéntjelentkeztek.Aplébániaépület
ajtói,ablakairosszak,akályhaugyancsak:nemfűt.Azistállótetejebeszakadt,demég
nagyobbbajokvannakaziskolában,aholazablaktokokishiányoznak.emiattatanításis
szünetel. „ugyancsak rossz a templom tetőzet, annyira, hogy a bolthajtáson keresztül
becsorogazeső.Attóllehettartani,haősszelmegindulazesőzés,beszakadabolthajtás.
Avízlevezetőcsatornákisteljesenrosszakshaesővanavízafalakonfutleésmártel-
jesen tönkretette azokat.” (rPkl.uzapanyit 2170-921.) A plébános sürgősen kérte az
esperessegítségét,merthaatélabbanazállapotbanériazépületeket,végérvényesen
tönkremennek.hivatkozottarra,hogyhalálaelőttamegyéspüspökistervezteafelújítást,
demiutánmeghalt,bizonytalannáváltafelsőbbszándék.16

1923.május12.vitkóJózsefácsmesterköltségvetéstkészítettatemplomésplébá-
niaépületszükségesmunkáiról.bizonyárakifogásolhatottbennevalamitazegyházme-
gyeifőhatóság,mertebbenalevelébennéhánytételtmegmagyarázott.elsőkéntazt,hogy
a templomtetőn részleges javítást lehetetlen végezni.nem is csaka zsindelyekmiatt,
hanemmertakötőgerendákésszarufákközülistöbbetújrakellcserélni.Azéprészeket
kisebbhiányokpótlásáraterveztehasználni,hogytakarékosabb legyenaköltségvetés.
Talánatetőfelületnagyságátissoknaktaláltaafőhatóság,mertehhezisfűzöttmagya-
rázatotazácsmester.„Igazugyanhogyatemplomtetőcsak5202méter,detekintvehogy
akiugrások25háromszögűlappalvannakfedveésezektöréseinekfedésénélsokzsin-
delyfaragódikel,ígykénytelenvoltamezenelfaragandózsindelyrerászámítani.”(rPkl.
uzapanyit2170-921.)megírtaazaktuálisárakatis.Arimaszombatifakereskedésbenaz
első osztályú zsindely ára 240 korona volt ezrenként, ám ő ezt kedvezményesebben,
ezrenként160koronáértisbetudnászerezni,hakéthétenbelülmegkapjaamunkát.„A
zsindelyt abban az esetbenmagam fogom első osztályú fából készítetni, ez azonban
később lehetetlen,haakaszálás idejeelérkezik,mertezenemberekmezeimunkával
lesznekelfoglalva.Afuvarszinténnemfogjönniszámításba,merteztelvégzikmaguka
hívek.”(rPkl.uzapanyit2170-921.)ezeketakedvezményesárakatbeszámítvaatetőtel-
jesrendbetételéértamester14365korona50fillérttervezett.
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16 sipekibaláslajost1905-benszenteltékrozsnyóipüspökké.1920-banhaltmeg,decsak
1925-ben lett az egyházmegyének püspöke csárszky József/Jozef cársky, majd bubnics
mihály személyében. (schematismus cleri diecesis rosnaviensis… 1913, 5. p. és
http://www.burv.sk/category/biskupi/. 1920 és 1925 között Podraczky István káptalani
helynökként igazgatta az egyházmegyét. (http://lexikon.katolikus.hu/r/rozsny%c3%b3i%
20p%c3%bcsp%c3%b6ks%c3%A9g.html)



1923.május26-ánakáptalanihelynökazegyházmegyeialapterhéreengedélyez-
teatatarozást,azzalakikötéssel,hogyatovábbifenntartáskötelességenemterheli.
utasítottaaplébánost,hogyújrafolyamodjonsegítségértcoburgFülöpherceghez.Az
előzményekellenéremégisvitkóJózsefetbíztákmegamunkákkal,báramesterakölt-
ségvetéstkiegészítőlevelébenkisebbösszegértvállaltaamunkát,minteredetileg–és
mintamásikmester.(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1923.augusztus1. vitkóJózsefezenanaponkiállítottegyelismervénytarról,hogy
afedésimunkálatokértjáróösszegfelétfelvette.(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1923.szeptember1.Akáptalanihelynökarrakérteaplébánost,hogymielőttvitkó
József ácsmesternek a munkadíj második felét is kifizetnék, tegyen jelentést arról,
hogyamesteramunkákatkifogástalanulelvégezte,továbbáhogyegyévesgaranciát
vállal azokra. értesítette a plébánost arról is, hogy amennyibenmegérkezik coburg
Fülöp herceg ígért támogatása, „ugy az az egyházmegyei alapnak lesz tulajdona”.
(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1923.november7.novákernőplébánoslevelébenarrólértesítettefelettesét,hogy
a„coburgJozsaiasherceg”általígértsegélymégnemérkezettmeg,szepesházyerdő-
tanácsosmégnemkapottutasítástakiutalásra.(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1926.március30.novákernőplébánosa20.századelsőéveihezhasonlóállapo-
tokróladottszámotfelettesének.„Azuzapanyitiplébániánakkegyuranincs.Ahívekvol-
nánakkötelesekaplébániánvégbemenőjavításokatelvégezni.ezazonbanmégnem
fordúltelő,mivelahívekkivételnélkűlszegénycigányokbóléscselédekbőlállnak,kik
magukatisaligbírjákeltartani.Aszükségesjavításokatazértazegyházmegyeihatóság
szoktaeszközölnikülönfélealapokból.Aplébánialakelőtti kerítéséskapuk teljesen
rosszak,úgyszinténazudvaronlevőkiskertnekakerítéseis.Azonkívülazistállónaka
mennyezeteisfolytonbeszakadozik,úgyhogyveszélyesreámenni.eddigeléjavítgat-
tukazegyeshibákat,demivelazegészmennyezetrossz,mosttehátmárnemtudjuk.
rosszazistállóajtóis,melytalánmárezerdarabbólisáll.mivelsekerítés,sekapuk
nincsenek,etélenisafámnagyrészétellopták,veteményezninemlehet,mertszaba-
donjár-kelmindenféleállatazudvaronésakertben.”(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1930. június 12. mács József bátki kőművesmester levelet írt a főhatóságnak,
amelybenaztnehezményezte,hogyazuzapanyititemploméstoronyfelújításánakmun-
káit nemhirdettékmeg, arra semmiféle pályázatot nem írtak ki. levelében intézke-
désrekérteafőhatóságot,egyúttalfelhívtaafigyelmétarra,hogyhatöbbapályázó,az
egyházpénztismegtakaríthat.(rPkl.uzapanyit2347-930.)

1930. június 20. novák ernő plébánosmagyarázatot adottmács József ésmás
kőművesekmellőzésére.levelébenaztírta,azértalosonci(„lučeneci”)szakallépítész
ajánlatátfogadtákel,mertazvolta legolcsóbb.mégpedigamiatt,mertőépítetteaz
uzapanyiti(akkorúj)szlovákiskolátis,ésazott,deatemplomhozisszükségesállvá-
nyok, állások így éppen kéznél voltak, tehát beszerzésük és állításuk nem jelentett
különköltséget.Azépítésznekaziskolánvégzettmunkáivalegyébkéntiselégedettek
voltak.Aköltségmegtakarításazértisdöntőszempontvolt,merttovábbimunkákhozis
pénzrevoltszükségeaplébániának,pl.terveztékafőoltárfelújítását,valamintvillám-
hárítófelszerelésétatemplomra,mertaközelbenépült–ésvillámhárítóvalisellátott
– iskolaszomszédságábana templomtoronymégnagyobbveszélybekerült,aközel-
múltbanisértevillámcsapás.(rPkl.uzapanyit2347-930.)
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1941.június25-én keltutasításrakocsisJánosnyugalmazottplébánosjelentette,hogy
kiköltözött az uzapanyiti plébániáról. levelében keserű tapasztalatokról számolt be.
„…egészéletembennembetegeskedtemannyit,nemkoplaltamannyit,nemnélkülöztem
annyiraarendesésnívósabbtársaséletet,mintépenuzapanyiton.ezazahely,aholnem-
csakanyirkos,dohos,egerekkelteliplebániánvalóteljesenegyedüliéletemvált immár
valóbanelviselhetetlenné,hanemaholmégatemplombansemtaláltam,jóformánsemmi
örömet.hiszenaszlovákoknemértenekmagyarúl,amagyaroknemértenekszlovákúl,a
filiákbólvalóhívekatemplomotegyáltalánnemlátogatják.”(rPkl.uzapanyit3106-941.)

1941.június28-ánismétújplébános,berkesimiklósírtlevelet,akiarrapanaszkodott,
hogynemszerencsésránézve,haanyugalmazottplébános(kocsisJános)aplébániántar-
tózkodik.őemiattiskénytelenFelsőbalogonlakni,aziskolaépületében.(rPkl.uzapanyit
3106-941.)

Akétutóbbilevélbőlkiolvasható,hogyaplébániaépületénekállapota1941-bensem
voltmegnyugtató.

1941.szeptember16. máziklászlórimaszécsialesperesjelentésében–aszemélyi
gondokmellett–arrólszámoltbe,hogyazuzapanyitiplébániaépületelakhatatlan,ésa
híveklelkiéleténeksemhasznál,haaplébánosnemteljesítiakötelességét,mertnemél
ott.(rPkl.uzapanyit3106-941.)

1942.május24-én aminisztériumbólérkezettválaszegypüspökségilevélre.Azuza-
panyitiplébániafelújításánakügyeavallás-ésközoktatásügyiminisztériumbaiseljutott,
bubnicsmihály rozsnyói püspökebbena levélben ígéretet kapott, hogy aminisztérium
hivatalbólintézkednifogahelyreállítástilletően,„műszakiközegével”felülvizsgáltatjaaz
épületállapotát,tervetkészíttet,majdbeillesztiamunkákatsajátköltségvetésébe.(rPkl.
uzapanyit3302-942.)

1942. augusztus9. dr. Jalsovszkyminiszteri tanácsos a plébánost arról értesítette,
hogyötvállalkozótólkértajánlatotamunkákra,azegyházközségtőlpedig„267kéziés80
igásnapszámra”vanszükség.kérteaplébánost,hogyazegyháztanáccsalhozassonezt
illetően határozatot vagy erről, vagy a munkák megváltásáról 2160 pengőért. (rPkl.
uzapanyit3302-942.)

1943.január19-én apüspöklevélbenutasítottaaplébánostennekintézésére,ugyan-
isazmégaddignemtörténtmeg.ugyanakkorengedélyezteszámára,hogyalakhatatlan
uzapanyitiplébániahelyettFelsőbalogrategyeátlakhelyét.(rPkl.uzapanyit263-943.)

1943.április20. Azújhelyennehezeneligazodóberkesimiklósadminisztrátor,felső-
balogiplébánossegítségéreazegyházmegyeifőhatóságösszegzéstkészítettazuzapanyi-
tifelújításimunkálatoktörténetérőlésakkoriállásáról.eszerintaz1943-ighúzódómun-
kák1930-bankezdődtek,kegyesalapítványikölcsönsegítségével,amelynektörlesztéséta
hívekvállalták.ámatörlesztésnélkülönváltakamagyarésszlovákhívek.Aszlovákhívek
törlesztésüket1938-rarendezték,amagyarhívek–1943-ban–mégnem.Tőketartozásuk
mégalevélkeltekoris1070Ftvolt.ennekrendezésétkérteapüspökazuzapanyititeen-
dőkkelismegbízottbalogiplébánostól.(rPkl.uzapanyit1394-943.)mégnovákernőplé-
bános1935-ben istett jelentésterről,eszerint34szlovákhívőösszesen4864koronát
fizetettki.(rPkl.uzapanyit1394-943.)

1943.július23.Azuzapanyitiplébániaazekkormárcsaknem40évetartóhuzavona
utánmégmindignemlehetettigazánrendezett.Arozsnyóipüspökekkorírottlevelében
válaszolt plébánosa helyzetjelentésére, amelyből kiderül, ő is nehéznek ítélte az ottani
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munkát,mégis: arra kérteberkesimiklóst, nenevezzeuzapanyitot „heccplébániának”.
(rPkl.uzapanyit2170-921.)

1944.február21. Aminiszter–kedvesbarátjánakszólítvaapüspököt–levélbenszá-
moltbeuzapanyitikudarcáról.„uzapanyitazokközéaplébániákközétartozik,amelyeket
acsehekteljesenleromlottállapotbanhagytakvissza.Avisszacsatolásutánavallásalap
kegyúrikötelezettségeinekelegetteendő,elkészíttetteahelyreállításiterveket.(…)amun-
kátazonbanaddignemengedtemegkezdeni,amíga267kéziés80igásnapszámnak,
illetőlegezennapszámokváltságakéntfizetendő2160pengőnekelvállalásáranemnyilat-
kozik.Azegyházközségerreajogosanköveteltcsekélyáldozatranemvolthajlandó,ezért
azépítkezésamainapignemindultmeg.”(rPkl.uzapanyit263-943.)

1944.március15. kilencuzapanyitikatolikushívőkötelezvénytküldöttapüspökség-
re,miszerinta„2160pengőösszeget,összesingóésingatlanvagyonunkkalgarantáljuk
ésaztbármikorkészpénzbenkifizetjük”. (rPkl.uzapanyit263-943.)egyúttalkérték is,
hogyamennyibenaháborúshelyzetengedi,minélelőbbkezdődjékafelújítás.Apüspök
továbbítottaakéréstaminisztériumba.Afelajánlástazonbanmegelőzteegy–bizonyára–
nemegyszerűegyeztetésahívek között. erről Abelovszky József, plébános számolt be.
„…az1944.márc.5-énuzapanyitonmegtartottegyházi tanácsgyűlésenaszlovákhívek
képviselőicsakabbanazesetbenmutatkoztakhajlandóknakaplébániaiépületköltsége-
inekhozzájárulásához,hogyhaamagyarokírásbanadjáknekik,hogyezutánazistentisz-
teletfeleslesz,azazegyszermagyar,egyszerszlovák.(…)erreamagyarképviselők,akika
felesistentiszteletrőlhallanisemakartak,köteleztékmagukatazösszegösszeadásáraés
amellékeltkötelezvény3példánybanvalóaláírására.”(rPkl.uzapanyit263-943.)

3. kép.Azuzapanyitiplébániaépületema

(Aszerzőfelvétele)
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Az uzapanyiti plébánia és vagyona/vagyontalansága az 1950-es évektől, a
csehszlovákállamosításutánnemképezhettetöbbéfelekezetivitatárgyát.Arét,agyü-
mölcsös,akertföldettőlkezdvenemszolgálhattakaplébánosokjövedelméül.Azeddi-
giekbensoroltgondokaszocializmusegyházelleneskorábólnézvevalóbanapróbosz-
szúságoknaktűnhetnek.Anehézségekellenéreatemplomis,asokszorjavítottplébá-
niaépület ismegmaradt, a hitéletet és a vallásgyakorlást sema katolikusok, sema
reformátusokkörébennemtudta teljesenmegszüntetniakorszellem.1989utánaz
egyházak–hanemisteljesmértékben,legalábbrészben–visszaszerezhettékegyko-
ritulajdonjogukat,amelyfolyamatsokesetbenkönnyebbvoltahívekvisszatérítésénél
a templomokba. uzapanyiton 1989-ben egy szlovák plébános, karol Pindiak látott
hozzáaplébániaépületlegújabbkorifelújításához.Amunkátnemfejeztebe,máshová
helyezték, de az őt felváltó ausztriaimissziós papok és nővérek az épületet eredeti
méreténektöbbszörösérebővítették,atemplomottöbbrészletbenteljesenfelújították,
akatolikusegyház ingatlanainakszámátafalunbelültöbbházzal isgyarapították.A
hitéletannyibannagyonhasonlítakétvilágháborúközöttiállapotra,hogymagyarés
szlovák misére egyaránt van igény. A református vallásgyakorlók száma erősebben
csökkent.Az,hogyakatolikusokénem,azzalisösszefügg,hogynemegyetlenplébá-
nos, hanem több egyházi személy is nap mint nap munkálkodik életben tartásán.
különösen a gyerekekre fordítanak nagy figyelmet. Tehát az egyház működésének
„földi”körülményeikorábbansohanemtapasztaltmódonrendeződtek.mégis–most
talánnemarendezetlenség,haneméppenarendezettségésszámoslehetőségmiatt
–uzapanyitiképviselőinektovábbraisazonkellmunkálkodniuk,amitaz1940-esévek-
benazelkeseredettberkesimiklósplébánosnakbiztatásulírtpüspöke:„salusanima-
rumsupremalexesto.”(rPkl.uzapanyit2347-943.)

Irodalom
A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei

megyék és községek szerint részletezve. II. kötet. budapest,Azországosmagyarkir.
statisztikaihivatal,1882.

A Magyar Szent Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A népesség általános
leírása községenkint. magyar statisztikai közlemények. Új sorozat, 1. kötet.
budapest,Amagyarkir.központistatisztikaihivatal,1902.

A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. A népesség főbb ada-
tai községek és népesebb puszták, telepek szerint. magyarstatisztikaiközlemények.
Újsorozat,42.kötet.budapest,Amagyarkir.központistatisztikaihivatal,1912.
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kézirat.budapest,központistatisztikaihivatal,1990.
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Ilabálint1969.Gömör megye IV. A települések története 1773-ig.budapest,Akadémiaikiadó.
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AnnAbellA Gecse

„sAlus AnImArum suPremA leX esTo”

uzapanyit(uzovskáPanica)isamunicipalitywithapopulationof679inhabitants
in the rimaszombat (rimavská sobota) district and the balog valley, near the
slovak–hungarianlanguageborder.Itsinhabitantsaremixedbothfromthepoint
ofviewofethnicityandreligion.Atthefirsthalfofthe20thcentury,themixture
ofthereformedandroman-catholicreligionledtothelivelycorrespondenceof
thecatholicpriestsservinginuzapanyitandtheepiscopalauthorityinrozsnyó
(rožňava). Thedocuments, in fact,werewrittenbecauseof twodistinctcases.
oneforpropertyownershipissuesofthetwodenominations,foroccupyingeach
other´s meadows, for using the land of the gardens of the other, for illegal
construction on the neighbour´s property, eternally violating the rights of the
“other”.Theserecordsshowhowthecatholicandthereformedsawandjudged
eachother,themselvesandtheauthorities(thatofthechurchandpublic).The
second document is related to the daily life of the low-income catholic
denomination,howtheymaintainedtheirparish.Theseeffortsgiveaninteresting
pictureaboutworkdistributiononthesmalllandscape,everydaylifeduringthis
era, but most of all on how a priest could get by in an environment full of
difficulties, how he could rely on the support of the diocese and how the
sometimesbureaucraticprocedureshinderedhisinstitutionalwork.

130 Gecse annabella
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Gömörifürdőéleta19.századbanII.

évA kerényI 615.838(437.6)”18”
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711.455(437.6)”18”

keywords:Gömör–kishont(Gemermalýhont),spas,balneology,culturalhistoryofthe19thcentury,news-
papersonspas,spaleafletsandguides,advertisements.

Fürdőkakorabelimagyarbalneológiaiszakirodalomtükrében

A fürdőélet és kultúra fejlődésével, kiteljesedésével párhuzamosan megjelentek a
magyarországiforrásokrólésvizekrőlkeletkezettelsőösszefoglalómunkák.Amonar-
chiabelimagyarországásványvizeinekésgyógyhelyeinekirodalmaigengazdagéssok-
rétű.Alegtöbbországosfürdészetijellegűmunkakétségkívüla19.századszüleménye,
deazelsőbalneológiaiszakirodalomfelbukkanásamárszázadokkalkorábbravissza-
vezethető.mivelGömörfürdőitbemutatókötetsajnosmindezideignemlátottnapvi-
lágot, ígyatörténelmimagyarországterületénmegjelentkorabelidokumentumokhoz
nyúlva teszünkkísérletete vármegyeméltatlanulelfeledett fürdőinekbemutatására,
bizonyítvaazontényt,hogymegyebeliásványosvizeinkésfürdőinkjelentékenyvoltuk
miattmárazelsőországosjellegűbalneológiaimunkákbanisprezentálásrakerültek.

eddigi ismereteink szerint magyarország első, forrásokat és fürdőket ismertető
munkájánakWernherGyörgy1 De admirandis Hungariae aquis hypomnemaiton (1549)
című,bázelbenkiadottlatinnyelvűmunkájatekinthető,melyetherbersteinzsigmond
báróösztönzéséreírt,samelykésőbbtöbbszörikiadástismegért.2 Aműcsupánrész-
benmutatjabemagyarországásvány-ésgyógyvizeit,elsősorbananevesebbfürdőhe-
lyekrefókuszálva,közülükkiemeltenabudaiésafelvidéki(szepesiésliptói)forráso-
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1 WernherGyörgy (1497?,Paczków–1567,eperjes):némethumanistaésköltő.Akrakkói
egyetemen végzett 1519-ben, ezutánkassán és eperjesen tanított.mint királyi tanácsos
1535–1540 között többször volt diplomáciai küldetésben lengyelországban és
csehországban.1540-tőlsárosivárkapitányésaszepesikamara intézője lett.ásványtani
munkái mellett a legrégibb Tátra-leírás szerzőjeként is ismert. (http://www.fsz.bme.hu/
mtsz/mhk/csarnok/w/wernher.htm)

2 1551-ben bécsben, 1563-ban, 1591-ben és 1595-ben kölnben, továbbá 1600-ban
Frankfurtbanjelentmeg.(dr.dobosIrma:GeorgiusWernhermagyarországcsodálatosvize-
iről.Bányászattörténeti Közlemények XI. 6.évf.2011,3.p.
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kattárgyalva,mígadunántúli,dél-magyarországiéserdélyiforrásokjóformánteljesen
kimaradtakaműből.kétségtelen,hogyWernherfüzetnyiterjedelműmunkájajelentős
földrajzi és általános gyógyászati leírást tartalmazott, az ivókúramagyarországi gya-
korlatáraisutalt,deazegyesfürdőkleírásamégnagyonhézagosnakbizonyult,gömö-
riforrásokrólpedigemlítéssincsbenne.Pozitívumkéntkönyvelendőelviszont,hogya
műmegjelenéseutánanemzetközi szakirodalom is felfigyelt amagyarországi forrá-
sokra.(kósa1999,9.p.)Wernhertanulmányátkésőbb1713-banteljességébenátvet-
tecsibaIstvánmihályDissertatio historico-physica de admirandis Hungariae aquis c.,
nagyszombatbanmegjelentművében.3

Atörökvilágelmúltávala18.századtólkezdveerősenmegszaporodottamagyaror-
szágigyógy-ésásványvizekkelfoglalkozóírásokszáma.ebbenegyrésztközrejátszotta
természettudományok iránti érdeklődés, másrészt a természet és az utazás iránti
vágyakozás, nem utolsósorban pedig a mária Terézia által 1762. december 29-én
elrendeltelsőfölhívásahabsburgbirodalomterületénbelültalálhatóásványtartalmú
vizekösszeírásáraésvegyelemzésére,amiabalneológiaegyfajtakezdeténektekint-
hető.hozzákelltennünk,hogyamagyarhelytartótanácsnéhányhéttelkésőbbrende-
lettelerősítettemegazutasítást,amegyeiorvosokatkötelezvesajátműködésiterüle-
tükgyógyvizeinekelemzésére.(kósa1999,10–11.p.)

Azelsőilyenjellegű,ásványvizeketösszegzőmunkaheinrichcrantznak4 tulajdonít-
ható,akiakirálynőmegbízásából1777-ben jelentettemegbécsbenazausztriaicsá-
szárság birodalmán belüli ásványos vizeket összeíró Gesundbrunnen der Oesterrei -
chischen Monarchie c.írását,amely656forrásttárgyalhasábjain,közöttükavizsgála-
tunktárgyátképezőGömör-kishontvármegyevizeitisgórcsőalávéve.5 mivelamagya-
rok,szlávokésruszinoklaktatelepülésektöbbnévalattisszerepelnekakötetben,ill.a
rossz földrajzi hely- és névhasználat következtében emunka pontossága hagy némi
kívánnivalótmagaután;példakéntemlítendőakishontikerületiTelgártásványvize,mely
komáromvármegyénbelülszerepel.(crantz1777,163.p.)crantzcsakmagyarország
területérevonatkozómunkáiközülazelőször1773-benlatinulAquarum medicatarum
Regni Hungariae nomenclator, majd 1777-ben németül Des Königreichs Ungern
Gesundbrunnen und Bader6 megjelentírásaiszámítanakamagyarországiásványvizek-
rőlszólónévjegyzékeklegelsőgyűjtésénekésösszeírásánakvármegyékszerintifelbon-
tásban. kishontra vonatkozóan a latin nyelvű munkában rimabrezó (bresoviensis),
Tiszolc (Taxovia), Telgárt (Telgart) neve köszön vissza savanyúvízként,míg aGömörre
vonatkozóforrásnálnincshelységnévemlítve;anémetnyelvűmunkábankishontotille-
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3 http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mhk/csarnok/w/wernher.htm
4 heinrichJohannnepomukvoncrantz(1722,roodt-sur-eisch–1799,Judenburg):orvosidip-

lomájátabécsiegyetemenszerezte1750-ben,bécsben1756és1774között fiziológiátés
orvostantoktatott.munkásságakiterjedtabotanika,akémiaésazásványvíztanterületére.
(http://www.encyclo.co.uk/define/heinrich%20Johann%20nepomuk%20von%20crantz)

5 Tognio lajos pontosítja az adatot, miszerint a osztrák birodalmon belül „magyar,-Tót-és
horvátországban”crantz210helyiségetjelölforrás-lelőhelyként.(Tognio1843,19.p.)Incze
Györgyszerintaszerző408magyarországiéserdélyivizetsorolfelkönyvében.(Incze1927,
17.p.)

6 AzírásaGesundbrunnen der osesterreichischen Monarchie c.kötetegyfejezetétképezi.



Gömöri fürdőélet a 19. században II. 133

tően szintén Telgárt (Telgar), Jelene (Jelenowo), Pongyelok (Pondeleck), rimabrezó
(rima-brezo), Tiszolc (Teisholz) savanyúforrások nevei kerülnek bemutatásra, megje-
gyezvecrantznevétmintvizüketmegvizsgálóorvosét,valamintvietorisJonathannevét
mintazásványvízrőljelentésttevőszemélyt.(crantz1777,163–167.p.)crantzleírásai
tehátnemsajátelemzéseiretámaszkodnak,hanemkorabelimagyarorvosokleírásátés
véleményétfoglaljaössze,amiketlevelezésútjángyűjtöttegybe.

máriaTeréziátkövetőenfia,II.Józsefrendelteelmagyarországhelyhatóságainakis
akerületeikheztartozóásványosvizekvizsgálatát,azőuralkodásaidejénváltigazána
fürdők, források és ásványvíz-kereskedelem állami üggyé a birodalomban, Józsefet
követőenpedigI.Ferenciktattabeahelyhatóságokésazorvosokrészéreazország
ásványvizeinekápolásátésafürdőhelyekkiépítését.7 Azelső,magyarnyelvenírtorszá-
gosfürdőösszeírásokcsupána18.századvégénszülettek,ekkormármindenvárme-
gyéneksajátorvosaivoltak.(lalangue1783,1.p.)Ilyenmunkánakszámítlalangue
János varasdi orvosösszegzőköteteA Magyar országi orvos vizekről, és a betegsé-
gekbenn azokkal való élésnek szabott modjairól a szegényeknek kedvekért címen,
amely 1783-ban jelentmegnagykárolyban.munkáját két nagy fejezetre különíti el:
savanyúvizekre, melyeket orvosi vizeknek is nevez, illetve hév- és fürdővizekre. la
langueazonkívül,hogyismertetiekétvízivásraéshasználatravalóalkalmatosságát,
tárolását,orvosihasznosságát,kezelését,tanulmányaelsőrészében21magyarorszá-
gi vármegye savanyúvizét veszi górcső alá (közöttük a kishonti kerületből Jelene,
rimabrezó,Tiszolc,Pongyelokvizeit),amásodik fejezetbenpediga fürdőzésselkap-
csolatostanácsokmellettugyancsak21vármegyeközültaglaljanagy-éskis-hontvár-
megyét – ezúttal azonban a kishonti kerületből egyetlen fürdőt sem jegyez fel. (la
langue1783,63.p.)

Azelkövetkezőévekbensorra jelentekmegbécsinyomdákbóla forrás-és fürdő-
összeírások,többnyirecsupánavizekvegytanielemzéséreszorítkozva,mintaleopold
Fleckes által 1834-ben írtDer ärztliche Wegweiser nach dem Heilquellen, vagy az
1837-ből származó Die berühmtesten und besuchtesten Bader von Ungarn zipser
András tollából, ezek hasábjain azonban egyikük sem foglalkozott gömöri ásványos
vizekkel. A 19. század első felébenbécsmellett Pest is produkált országos jellegű,
egyebekköztfürdőketésásványvizeketisismertetőműveket–bárezekmégáltalános
földrajzileírójelleggelbírtak,nemkimondottancsakfürdőösszeírásraspecializálódtak
–, közülük Johann csaplovics 1829-ben napvilágot látott Gemälde von Ungern és
Fényeselek1837.éviMagyar országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mosta-
ni állapotja statistikai és geographiai tekintetben c.köteteméltóemlítésre.mígelőbbi
31általánosanismertmagyarfürdőtvonultatfellapjain,(csaplovics1829,87–100.p.)
a másik már vármegyék szerint haladva szemlélteti az ásványos vizeket, Gömör-
kishontesetében26 forrást jelölvemegminőségileg.8 említésreméltó,bárkevésbé
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7 egészségügyi és fürdőügyi rendeletek jelentek meg a következő években: 1794, 1796,
1805,1812,1814,1815,1823.(Tognio1843,16–17.p.)

8 A források a következők: Ajnácskő, síd, várgede, Po-csevicze, kisfalud, szútor, czakó,
rimabrezó, Tiszolc, szuha, Pongyelok, mastinec, Jelene, ratkó-szuha, Telgárt, rozsnyó,
baraca,királyi,lévárt,kun-Taplóca,Jolsva,sumjácz,Polomka,rónapatak,osgyán,kokova.
(Fényes1837,129–130.p.)
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ismertműaz1834-benkassánkiadottAusführliche Beschreibung sämtlicher Mineral-
Bader, Gesundbrunnen und Heilquellen des Köngreiches Ungarn, Croatien, Slavonien
und Siebenbürgen c.,ismeretlenszerkesztőáltalmagyarországásványosvizeitésfür-
dőitábécérendbenösszefoglalómunka,melybenszinténfellelünkgömöriforrásokatis.
Amintegy275ásványosvizet felvonultatókönyvecskeaforrásokkörnyezetére,vegy-
elemzésére, gyógyhatásaira, a fürdők felszereltségére és szolgáltatásaira fókuszál.9

Gömörből8ásványosvizetemlítmegegyrövidgondolaterejéig,valamennyitasava-
nyúvizek csoportjába sorolva: Ajnácskő, Jelene, lukovistye,10 rima-brezovó, Telgárt,
Tiszolcésvárgede,közülükrészletesenazonbancsakJelene,rima-brezovo,Telgártés
Tiszolc forrásokkal foglalkozik,azoknak iscsupánelhelyezkedésükre,elemzéséreés
használatáraszorítkozva.

A reformkorból az első ismert országos ásványvíz-összeírás kitaibel Pál nevéhez
köthető,melyethalálaután,1829-benHydrographica Hungariae címmelPestenjelen-
tettekmeg.kitaibelkoraazanalitikaikémia fejlődésének időszakávalegyezettmeg,
amikor is kezdetét vette az ásványos vizek tudományos vizsgálata, meghaladva a
korábbi, csak külső sajátságok (íz, szín, szag) alapján végzett elemzéseket. (Incze
1927,16.p.)AbécsikormányésWaldsteinbárótámogatásávalkitaibel1794-benkelt
útra a hazai ásványos vizek tanulmányozására,melynek csaknem20 évet szentelt,
mintegy 30 vármegyét bejárva. végül 1812-ben kérte fel a helytartótanács a
Hydrographica megírására,aminekszerzőnkaforrásadatokteljességénekhiányáraés
azadatokrendezetlenségérehivatkozvanemtudottelegettenni.(Incze1927,21.p.)
A17évvelkésőbbmégisnapvilágot látottkötettartalmaztakitaibelkéziratbanmeg-
maradtvíziratimunkáit,számszerint161ásványosvízleírásával.(Tognio1843,18.p.)
kitaibelaforrásoknaknemcsupánegyszerűelemzésétadta,hanemavidéketisleír-
ta,aholavizetfellelte,feltérképezteazásványvízkeletkezését,ahelyiviszonyokat,a
forráskezelését,éscsakezutántértráavízfizikaiéskémiaivizsgálatára.kitaibelezen
iratainak schuster János általi kiadásával magyarország ásványos vizei iránt egyre
nagyobbérdeklődésmutatkozott.latinul írtkétkötetesmunkájábanGömörásványos
vizeiközülarozsnyói,atapolcai,ajolsvai,atelgárti,alévárti,ahéti,akirályi,avárge-
dei,azajnácskői,asídi,aszútoriésacakóiásványvizeketvizsgáltamegkémiaiszem-
pontból, ugyanakkor azt ismegjegyezte, e gömöri források elemzését1813-ban tett
látogatásasorán rögzítette, selőtteezeketPillmann Istvánvizsgáltameg1795-ben.
(kitaibel1829,311–316.p.)

Akorelőrehaladtával–eltekintveegyesszaktudósokmunkáitól,melyekbenatevé-
kenységikörükbeesőásványvizekésgyógyhelyektermészetét,hatásukkörüliészlelé-
seiketmonografikusvagygyűjtőmunkákbanközöltékegy-egyvidék forrásaival foglal-
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9 „A források vegyi elemzései scholz, lübeck, kitaibel, kranz, Josa, Weltsch, Petrovics,
Phisterer, stabler, Fischer, lenhossek orvosok adatai alapján közlendők.” (Ausführliche
Beschreibung...)

10 Avalamennyi, jelentárgyaltmunkábanlukovistyeforrásaelőszörjelenikmeg,annakelle-
nére, hogy a tanulmány egy közfürdőjét (badeanstalt) is megemlíti a hasábokon.
(Ausführliche Beschreibung... 1834,112.p.)
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kozva–azországkormányaaz1840-esévekbenmegbíztaTogniolajos11 budapesti
egyetemiorvostanárt,hogymagyarországfürdőitbeutazvaagyógyvizeketelemezzeés
a gyógyhelyekről ismertető munkát írjon.12 A magyar balneológia történetébenmér-
földkőnekszámítottTognio1843-banírt,bárcsakfüzetnyiterjedelmű,demagyarnyel-
vűdolgozataNéhány szó Magyarhon ásványvizeiről címmel.Tognio,akiahazaivizek
tanulmányozásával11évettöltöttel,magyarországon492vizet,erdélybenpedig27
ásványos forrást vizsgált meg összesen, a magyar ásványvízvizsgálat történetére is
kitérve. kötetében amagyar vizeket vasas, kénes, égvényes, konyhasós, csoda- és
kesersós,timsós-timgáliczos,cement,gyantás,iblanyoséssavanyúvizekreosztottafel
–gömörifürdőinkközülazonbancsupánvárgedétemlítimegmintvasas-földesvizet,
melyetnehezenemészthetőnekjellemez.(Tognio1843,28.p.)Ahazaiásványosvize-
ketösszefoglaló,nagyobbvolumenűtanulmányranemkellettsokáigvárni,1845-bena
magyarTudományosAkadémiapályadíjattűzöttkiamagyarországigyógyvizekrőlíran-
dólegjelesebbfürdőgyógytanimunkára,melydr.TörökJózsef13 debrecenitanárfürdő-
gyógyászatimunkájánaklettodaítélve.(vida1992,19.p.)Törökmagyarországonelső-
kéntírtaösszeahazaiásványosvizekkémiai-fizikaialaponvalóbeosztását,immárter-
jedelmesebb, tudományos alapon, számba véve az addig megjelent szakirodalmat,
kiegészítveaztahelyszínekenszerzett saját tapasztalataivalésamegyeiorvosoktól
levelezésútjánnyertismeretekkel.AszerzőA két magyarhaza első rangú gyógyvizei és
fürdő-intézetei címen1848-bannapvilágotlátott,112fürdőhelyetésgyógyvizetbemu-
tatókötetét1859-benamásodikkiadáskövette,utóbbibanmár130fürdőtésásvány-
vizetismertetve,gömöriforrásokközülazonbanmindkétesetbenegyedülazajnácskői
fürdővizétjellemezteannakgyógyjavallataivalegyütt,marikovszkyGyörgyelemzéseire
hivatkozva.(Török1848,93.p.)

A19.századbanapolgárosulássaljáródifferenciáltmunkamegosztáskövetkezmé-
nyekéntfokozatosankialakulta„szabadidő”,melyazutazásdivatjávalkaröltveapihe-
néstésakikapcsolódásttestesítettemeg,meghonosítvaezzelanyaralást,melyegyet
jelentettafürdőklátogatásával.(kósa1999,21.p.)Areformkorbandivatossáváltfür-

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XV
I. évfolyam

  2
0

1
4

/2
, S

om
orja

11 Togniolajos (1798,bécs–1854,Pest): édesapjaTrencsénvármegyeorvosavolt,maga
1820-banszerzettorvosiokleveletabécsiegyetemen.1824-benapestiegyetemrekerült,
aholpatológiátésfarmakológiátoktatott.Ahazaiásványosvizekterénkifejtettténykedésé-
értaFerencJózsef-rendtulajdonosaként tarthatjukszámon. (http://baratikor.sote.hu/gal-
lery/eng/page.php?id=165)

12 Tátra-vidék,18.szám,1883.szeptember9.
13 TörökJózsef(1813,Alsóvárad–1894,debrecen):1842-benszereztemegorvosioklevelét

apestiorvosikaron,1843-bansebész-ésszülészmester lett.1842–1843-banberlinben,
Párizsban és bécsben képezte tovább magát. 1843–1845-ben debrecenben gyakorló
orvoskéntműködött. 1848-ban a debreceni református főiskolán természet- és vegytant
tanított,1848decembereés1849áprilisaközöttadebrecenitáborikórházakfőorvosakén
tevékenykedett.1849őszénvisszatért tanáriállásába.1861–1874köztadebreceni jog-
akadémiánatörvényszékiorvostanésközegészségtantanárakéntműködött.bugátPállal
összegyűjtötte az orvosi és természettudományiműszavakat és vegytani kifejezéseket is.
(http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s26.html)



14 lengyeldániel(1815,kolozsvár–1884,Pozsony):1842-benavattákorvosdoktorráapesti
egyetemen.kolozsvárottvárosiorvoséskollégiumitermészettantanárlett,defogorvosigya-
korlatotisfolytatott.Az1848–1849-esszabadságharcalattbemhonvédseregébentörzsor-
vosként szolgált,majd Törökországba emigrált vele. A török hadsereg polgári orvosaként
ténykedett,de1851-benhazatért.1852-benzarándvármegyébentisztifőorvossánevezték
ki,majd1853-tólapestirókuskórházsegédorvosa,rövidideigpedigsemmelweisIgnác
munkatársalett.1854-tőlanagykőrösiref.gimnáziumtanára,1875és1878közöttafehér-
templomigimnáziumigazgatójánakneveztékki.számosorvosiismertterjesztőésfelvilágo-
sítómunkátírt,azelsőfogorvosimunkaszerzőjekéntisismert,deműfordítással,versírás-
sal, valamint operaszövegkönyv-írással is foglalkozott. (http://www.tankonyvtar.hu/en/tar-
talom/tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s16.html)

15 Wachteldávid(1807,nagykanizsa–1872,buda):1833-banszereztemegorvosioklevelét
apestiorvosikaron.1834-tőlTemesvárottkincstáriorvoskéntműködött,majd1840-ben
megalapítottaaTemesváriorvosegyesületet,javasoltaazországosorvos-gyógyszerészitár-

dők iránti élénk érdeklődés bizonyítéka a lengyeldániel14 pesti orvos szerkesztésében
1842-benbudánmegjelentFördők használata s gyógyereje c.könyv,melyafürdőzésálta-
lánostörténetétáttekintveazegyesfürdőktípusairaiskitér,valamintaFürdői zsebkönyv
elnevezésű kötet, melyben szerzőnk a magyar-, erdély-, horvát-Tótország, a szerb
vajdaság,aTemesibánság,sahatárőrvidékásványvizeitésfürdőintézeteinekismerteté-
séttárgyalja.számunkrakülönkiemelendő,hogyaz1853-banPestenmegjelentrészletes
összefoglalóbalneológiaimunkátagömörinemesAndrássymanógrófnakajánljaaszer-
ző, ebből feltételezhetjük a grófmecénás szerepét. A főleg fürdőzőközönség számára,
kevésbéorvosokrészéreíródottkönyvkétrészretagolódik:elsőrészeáltalánosértekezle-
tetfoglalmagábaafürdőkről,azokgyógyerejérőlsfelhasználásimódjáról,felsorolvaa16.
századtóla19.századközepéigmegjelentgyógyvizekettaglalószakirodalmat,egyrövid
fürdőtörténetiáttekintésutánpedigáttéragyógyvizekalkotóelemeiszerintifelosztására,a
vizekhévmérsékleténekismertetésére,agyógyvizekalkalmazásánakmódjaira,valamint
különbözőbetegségekellenijavaslataira,nemutolsósorbanpedigafürdőzőketésforrás-
vizeketfogyasztókatmegilletőszabályokra.Akötetmásodikrészeazegyesgyógyforráso-
katsfürdőkettárgyalja,valamennyivármegyegyógyvizeinekismertetéseelőttannakter-
mészetiviszonyairaiskitér.Azegyesforrások-fürdőkleírásánálszerzőnkigyekezettavíz
vegyelemzése és gyógyerejének leírásamellett a helyviszonyokkal is megismertetni az
olvasót,míg a vegyilegmégnemanalizált forrásokat csupánnévlegesenemlítimeg. A
bemutatott502fürdőnésemlített206forrásonbelülGömörmegyéttekintve22ásványos
vizet jellemez (Ajnácskő,baracz,czakó,Gortva-kisfalud,hét, Jelen, Jolsva,királyi,kun-
Taplócza, lévárt, masztinecz, Po-csevicze, Pongyelok, ratkó-szuha, rima-brezó, ros-
nyóbánya,síd,szuha,szutor,Telgárt,Tiszolcz,várgede),további9forrást(kokova,osgyán,
Polonka,rónapatak,sumjácz,helpa,nagy-rőcze,oktina,Pogony)pedignévszerintemlít.
Akötetértékesrészétképeziafürdőtannalfoglalkozószakirodalom,agyógyvizeinkettár-
gyalóösszefoglalómunkákésfolyóiratokfelsorakoztatásaa16.századtólkezdve.(lengyel
1853,207–221.p.)AkötetnémetnyelvűváltozataegyévvelkésőbblátottnapvilágotDas
Heilquellen und Bader Ungarns címenugyancsakPesten,aforrásokvegytanielemzését
szinténmarikovszkyvizsgálataialapjánközölve.(lengyel1854,193–204.p.)

hazaifürdőügyünkkelkapcsolatosana19.századderekáróltanulságosszámunk-
ra Wachtel dávid15 Ungarns kurorte und mineralquellen című fürdészeti munkája,
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saságmegszervezését.1859-benasopronihelytartóságegészségügyiosztályánakaveze-
tőjelett,1861-benhevesvármegyefőorvosa,1862-tőlapestiorvosikaronazáltalánoskór-
tanésgyógyszertan tanáraként tevékenykedett. (http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/
tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s29.html)

16 bernáth József (1833–1893): kémia szakos tanár, 1879-ben mutatta be a magyarhoni
FöldtaniTársulatnaksajátösszeállításúmagyarországásványvíztanitérképét.(dobosIrma:
Akárpát-medenceásványvizeinektörténete.Ásványvíz, üdítőital, gyümölcslé,7.évf.(2006)
3.sz.http://www.italipar.hu/archivum/2006_3/63_64.pdf)

17 Ittbernáthmegemlíti,hogymagyarországfürdőtérképemégazidőtájtnemlátottnapvilá-
got,azonbandr.holzer1878-bankiadottfürdőtérképe,melyközép-európafürdőitszemlél-
teti,feltérképezimagyarországfürdőitis.(bernath1878,61.p.)

melyet1859-bensopronbanadtakki.Aműbenszerzőnkahazaifürdőhelyekadottsá-
gainak kihasználatlanságára és elhanyagoltságára hívta föl a figyelmet. Wachtel
1857–1858-ban – bach belügyminiszter parancsára, aki távlati fejlesztés céljából
1857-benelrendelteahabsburg-birodalomösszesfürdőhelyeállapotánakfelmérését
–akormányköltségénutaztabeamagyarfürdőket,skötetébenösszesen489ásvá-
nyosforrástközöl.Gömörből22forrástidézazalábbifelosztásban:földessavanyúvi-
zek(ratkó-szuha,Tiszolc),földes-vasassavanyúvizek(Ajnácskő,baraca,cakó,Gortva-
kisfalu, Jelene,csevice,rima-brezó,síd,Telgárt,várgede),sósavas-égvényes földes
savanyúvizek (szuha, szútor), ammónium-klorid tartalmú földes savanyúvizek
(mastinyec, Pongyelok), szulfátos vizek (rozsnyó) ésmeszes hévizek (Jolsva,királyi,
kuntapolca, lévárt, nagyrőce), tartalmazva a forrás elhelyezkedését, elemzését és
annakfőbbtulajdonságait,elődeihezhasonlóanmarikovszkyfeljegyzéseirehivatkozva.
(Wachtel 1859, 196–219. p.) A kötetben külön említésre kerül Polomka, kokova,
sumjacz ésochtina forrásvize,melyek hiányos vegyelemzésük folytán nem kerültek
bemutatásra.Akönyvújdonsága,hogyWachtelelsőkénttérképezifelmunkájábanaz
egyesfürdőhelyekkorabeliinfrastruktúrájátésműködését,számunkrasajnosnegatív
példakéntvárgedétésAjnácskőtkiemelve,aholvisszafejlődésttapasztaltvizsgálatai
során,deterítékrekerülrozsnyó,lévártésnagyrőcefürdőtelepeis.Wachtelmelletta
kiegyezés előtti passzív ellenállás idejéből az 1862. évi bécsi kiadású, lexikonszerű
härdtl-félemunka,aDie Heilquellen und Kurorte des oesterreichischen Kaiserstaates
ígéretes megyénkre vonatkozóan, hasábjain ugyanis 40 gömöri ásványos lelőhelyet
említ,mindvegyilegésgyógyhatásukatelemezve,mindazadottforrás-fürdőhelyleírá-
sátésjelenlegiállapotátismertetve.

Azország1867-esönállóságánakhelyreálltávalbekövetkezettkedvezőbbviszonyok
hatásaalatt,főlegaközlekedésieszközöktökéletesedésefolytán,emelkedettfürdőink
jelentőségeis,ezzelpedigértelemszerűenegyüttjártabalneológiaiszakirodalomszá-
mánaknövekedése.Gömörfürdészetérevonatkozóanértékesekszámunkraa19.szá-
zad 70-es éveiben készült országos jellegű ásványvízforrás-elemzések és összegző
munkák, melyekből jelen dolgozatban ízelítőt adunk. bernáth József16 Die Mineral -
wasser Ungarns c.,németnyelvenkiadottbrosúrájábanösszesen100magyarország-
szertehíresásványosvizetemelkiésmutatbe–aszerzőáltalismert1600magyar
forráshelyközül,rámutatvanemcsupánavizekvegyelemzésére,hanemafürdőtele-
pek felszereltségére is. Gömörre vonatkozóan Ajnácskő, csíz és várgede kerülnek
bemutatásra,mellékletébenatöbbi97nevesfürdőhelytérképábrázolásával.17 Amásik,
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18 chyzerkornél(1836,bártfa–1909,budapest):apestiorvosikaronorvosi,szülészmesteri,
bécsbentermészetrajz-tanáriokleveletszerzett.1861-tőlbártfánfürdőorvosésvárosifőorvos
lett, majd 1869-től zemplén vármegye főorvosa, 1868-tól a pesti egyetem magántanára.
1892-tőlabelügyminisztériumegészségügyiügyosztályánakavezetője,jelentősszerepevolt
azegészségügyifőhatóságokmegszervezésében,azországosbetegápolásiAlaplétrehozásá-
ban,afürdőügyfejlesztésében,abalneológiaiirodalommegszervezésében.résztvettaFürdői
Lapok c.balneológiaifolyóiratmegindításában.ugyanakkornemzetközilegelismertzoológus-
ként is hírnevet szerzett, észak-magyarország flórájára vonatkozó kutatásai máig alapvető
jelentőségűek. Tiszteletére 1910-ben megalapították a chyzer kornél-emlékérmet. (http://
www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s04.html)

19 bolemanIstván(1843,léva–1905,selmecbánya):vihnyefürdőorvosaként,barsmegye,
selmecbányaésbélabányavárosokorvosakéntszerzetthírnevet.1875-től lettvihnyefür-
dőorvosa.nagyonsokattettamagyarországifürdőkkiemelkedőadottságainakszéleskörű
ismertetéséért,fürdőtanaévtizedekigalapmunkánakszámított.(kósa1999,30.p.)

hasonlójellegűösszegzőbalneológiaimunkaazegyévvelkésőbb,1879-benmegjelent
Magyarország ismertebb ásványvizei természettudományi és gyógyászati tekintetben
c. kötet, melyben bernáth hazai ásványvizeinkre vonatkozó természettudományi és
gyógyászatiadatokatbocsátközre,vegyelemzéseit tekintvepedig–bunsenésThan
dolgozataira támaszkodva– az első ilyen irányban feldolgozottműnek tekinthető. A
munkabevezetőrészekitérazásványvizekeredetéreéskialakulására,azásványvizek
természettanitulajdonságaira(„érzékek,fajsúlyéshőmérséklet”),azásványvizekvegy-
elemzésének összeállítására, a forráskezelés alapmozzanataira, ugyanakkor kitér a
hazaibalneológiahiányosságairais.bernáth406helységetjelölmegmagyarországon
ásványvízlelőhelyként,melyek közül 164 forrást talál fürdésre is alkalmasnak – „az
összeírásamagyarkirályibelügyminisztérium1874.évirendeletealapjánbocsátatott
kiahazaitörvényhatóságokhoz”.(bernáth1879,19.p.)Akötetbenszereplő34fürdő
bemutatásában szerzőnk Gömörből egyedül Ajnácskőről készített egy részletesebb
elemzéstésleírást,melynekenyhénkénestartalmúforrásátelőpatakásványosvizé-
velhasonlítottaössze,mígatöbbi19gömöriforrásról,melyeketkevésbéismertásvá-
nyos vizekként jegyez fel, csupán egy-egy gondolat erejéig emlékezik meg: baraca
(savanyúvíz),csíz (jód-ésbrómtartalmúsósvíz,melycsekélymennyiségbenszállítta-
tik),Gortva(kisfalud–vasassavanyúvíz),Jelene(hidegsavanyúvíz),Jolsva(földesfor-
rásvíz, mely kis fürdőépületben használtatik), kokova (két vasas savanyúvízforrás),
lévárt(földesvízzel,melyegylátogatottkisfürdőintézetbengyógycélokraalkalmazta-
tik), masztinecz (vasas savanyúvíz), osgyán (savanyúvíz), Pálfalva (savanyúvíz),
Pongyelok (savanyúvíz), Putnok (ismeretlen vegyalkatú ásványvíz, mely helyben, 16
káddal bíró fürdőépületben használtatik), rimabrezó (vasas savanyúvíz), rozsnyó
(vasasásványvíz,mely16kádat tartalmazó fürdőházbangyógycélokrahasználtatik),
nagyrőce (vasas ásványvíz, mely 5 káddal bíró fürdőépületben alkalmaztatik),
nagyszuha(savanyúvíz),Tiszolc(vasassavanyúvíz),várgede(vasassavanyúvízkisfür-
dőintézettel)ésFazekaszsaluzsány(savanyúvíz).(bernáth1879,128–141.p.)

ásványvíztaniésfürdészetiszempontbóligenjelentőschyzerkornél18 ésboleman
István19 munkássága,akikrefürdőorvosiminősítésüknélfogvahivatalosanisamagyar
balneológiaúttörőikénttekinthetünk.mindkettenaz1860-asévekbenkezdtékpálya-
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futásukat, gazdag tapasztalataikat tanulmányokban, kézikönyvekben adták közre.
Fürdőösszeírásaikmégatudományos,szakmai jellegetöltöttékmagukra,elődeikhez
hasonlóanbemutatvaaforrásokminőségi-mennyiségivegyelemzésétésgyógyhatását,
emellett azonban a fürdőkomplexumok környezetére, felszereltségére és állapotára
már nagyobb hangsúlyt fektettek, a tömegeknek szánt fürdőket popularizáló képes
albumoktól–melyeketkésőbbszinténgórcsőaláveszünk–azonbannyelvezetükben
éskivitelezésükbeneltértek.

bártfai orvoskéntchyzer főlegzemplénéssárosmegye fürdőit vette górcsőalá,
amolyan megyei fürdőmonográfia tekintetében példaértékű számunkra a
Zemplénmegye ásványvizeit bemutató füzetecske 1882-ből. (Preysz 1896, 8. p.) Az
1885-benmegjelentMagyarország gyógyhelyei és ásványvizei címűmagyar,németés
francianyelvenírtmunkájábanhazánkazongyógyhelyeiésásványvizeikerülnekbemu-
tatásra,amelyekberendezésüknéléskezelésüknél fogvanemcsakazőketkörnyező
vidék,hanemakülföld szempontjából is figyelemresbővebb ismertetésreméltóak.
chyzer művében ábécérendben ismerteti magyarország 190 forrását – rendhagyó
módontérképmelléklettelegyütt–,melyeketminőségükszerintháromosztálybasorol-
vamutatbe.AkönyvbennagyrőczénésJolsvánkívülvalamennyigömöriásványosvíz
ésfürdőszerepel:csíztakonyhasósvizek,arozsnyóipüspökiuradalomkútjátavas-
gálicosvizek,arozsnyóimarkó-kútésvárgedevizétavasassavanyúvizek,azajnács-
kőikovács-forrásta földes-vasassavanyúvizek,azajnácskőikemény-forrástahideg
kéneségvényesvizekadobsinainyaralótelepetpedigazéghajlatigyógyhelyekkategó-
riájábasorolta.(chyzer1885a,12–33.p.)Anagyszabásúkötetmegjelenéseutánszer-
zőnkmegbízatástésanyagi támogatástkapottTrefortágostonvallás-ésközoktatás-
ügyi minisztertől a mű német nyelven való megírására, mely 1887-ben jelent meg
stuttgartban Die namhafteren Kurorte und Heilquellen Ungarns und Seiner
Nebenländer címen.(Preysz1909,11.p.)Azeszmeelsősorbanonnanindultki,hogy
akorabelihazaiorvosiirodalmunkcsekélyvoltamellettorvosainkzömenémetnyelvű
orvosi műveket használt gyakorlatában, honi fürdővendégeink nagy része pedig –
chyzerszerint–bécsi,lengyel,porosz,szerbésrománorvosoktanácsárafordulthoz-
zánk,akikúgyszinténnémetirodalombólmerítettékismereteiket.(chyzer1885b.)Tán
ilyen mozgatórugók is közrejátszottak abban, hogy chyzer kornél a magyar királyi
Természettudományi Társulat estélyén 1886. február 19-én tartott előadásában A
magyar fürdőkről címmelegyképzeletbelimagyarországifürdőkörutazásrainvitáltaa
hallgatóságot, végigkalauzolva a legismertebbmagyar fürdőkön és földrajzi tájakon,
melyenGömörrenézveháromfürdőbe„látogatottel”:Ajnácskőre,csízbeésdobsinára.
„Agánóczifürdőtőldélre,igenszépésjóhegyiúton30kilométernyirefekszikegyvilág-
raszólónevezetesség,adobsinaijégbarlang,melyetazértismegkellemlítenem,mert
tulajdonosa,az intelligensdobsinaváros,bejáratánálszépnyaralótelepetépíttetett,
mely730méternyimagasban,balzsamosillatúfenyvesekközt,máriséghajlatigyógy-
helykéntkezdszerepelni.(...)kassárólvisszabudapestreavasútmentébentöbbfür-
dőreakadunk,decsakegyhelyütt,Parádonfogunkmegállapodni,mertaszépfekvé-
sűéskitűnővasassavanyúvizűAjnácskő,ahovámiskolczrólkönnyeneljuthatnimég
sokkalkisebbéskezdetlegesebb,semhogyittvázolhatólenne.(...)konyhasósvizeink
közül az ismertebbekközé tartozika csízi jódvíz,melyre talánmégszebb jövő vár.”
(chyzer1886,51.,59.,70.p.)chyzerismertetésénekokaihazaifürdőinknépszerűsí-
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tésében,„felfedezésében”rejlettek,ugyanakkorrámutatottafürdőkésnyaralóhelyek
nemcsakközegészségügyileg fontosszerepére,hanemmintnemzetgazdasági szem-
pontbólfontostényezőreis,melyafürdőzésreésnyaralásrafordítottösszköltségbel-
földönvalómegtartásábanrejlett.Tánhasonló–fürdőnépszerűsítő–küldetéstudatá-
bantartottamegchyzerazországosbalneológiaikongresszuson1890.október25-én
tartottelőadását,melyennéhányújabb,újonnanalakultfürdőtmutatottbe,melyekben
előzőlegszemélyeslátogatásttett.beszámolójábanakorábbannagyreményeketkeltő
gömöricsíz-fürdő is terítékrekerült,melyről–bemutatvaazúj fürdőtelepetésavíz
vegyielemzését–elismerőlegnyilatkozott:„Azásványvíz,melymáreddigismintgyógy-
vízelőnyösenvoltismerve,azújabbkorrektkezelésmellettbizonyosannagylendületet
fogkapni,sahasonlóhallivizethazánkbankifogjaszorítani.”(chyzer1891,3.p.)

chyzerműveireakésőbbiekbenmégtöbbszörvisszatérünk,amagyarbalneológiai
szakirodalomjelesképviselőineksorátbolemanIstvánnalfolytatjuk,akitovábbiorszá-
gosfürdőösszeírásokkalésásványosforrásokismertetőivelgyarapítottamagyarország
fürdőirodalmát. magyarország gyógyforrásainak sokszínűségéről árulkodik, hogy
boleman1884-benkiadottmonarchiabeli fürdőtanikötetében,melyA fürdőtan kézi-
könyve címenjelentmeg,„hidegvizgyógyintézeteket,tisztahévvizűfürdővizeket,földes
ésmeszesásványvizeket,kénesvizeket,égvényes[értsd:lúgos]vizeket,vasasvizeket,
keserűvizeket,konyhasósvizeket,tengerifürdőket,mesterségesmódonkészültgőz-,
gáz- és lápfürdőket”, valamint „éghajlati gyógykezelő telepeket” különböztetettmeg,
kategorizálva a vizsgált hazai fürdőket. (boleman 1884, 11. p.) elemzései alapján
Gömör megye jelen munkában tárgyalt fürdői közül valamennyi a vasas savanyú
ásványvizek kategóriájába sorolható, két kivételtől eltekintve – az egyik csízfürdő,
melyetértelemszerűenakonyhasósvizekhez,amásikpedigdobsina,melyetaklima-
tikusgyógyhelyekcsoportjábasorolt.AvihnyeifürdőorvoskéntműködőbolemanTörök
és Than kategorizálásából kiindulva mind 1887-es Fürdőtan. Kiváló tekintettel a
magyarhoni gyógyhelyekre c.könyvében(melyaháromévvelkorábbanmegjelentkötet
bővítettváltozatakéntjelentmeg122fürdőtismertetve),mindpedig1896-banírtmil-
lenniumibalneológiaikötetébenhazaifürdőinketkétosztálybasorolta:mélyenfekvő,
hegyiklimatikusgyógyhelyekreésvízgyógyintézetekre(esetünkbenidekerültdobsina),
valamint ásványos vizeinket hévizekre és hideg ásványos vizekre (Ajnácskő, csíz,
lévárt,nagyrőcze,rozsnyó,várgede).(boleman1887,boleman1896)mindkétszak-
könyvakorabelimagyarországibalneológiaiirodalomfőforrásánakszámított,azértis,
mivelelsősorbanahazaifürdőketésamonarchiamástartományainakfürdőitállította
párhuzambaegymással,rámutatvaahazaiakelőnyeire.

Azáltalános,fürdőketésforrásokattudományosalaponösszefoglalókötetekmel-
lett nem kerülheti el figyelmünket az ún. „panaszirodalom”megjelenése sem,mely
szintén a fürdőkultúra térnyerésével szaporodott el s a hazai fürdők hiányosságára
mutatottrá.Akorabelifürdőéletésásványvíz-kitermelésproblémáiramárTörökJózsef
isfelhívtaafigyelmetfentnevezettművében.(kósa1999,39.p.)későbbafogyaté-
kosságokkiküszöböléséresorraláttaknapvilágotakülönféle„útmutatók”,mintpéldá-
ulchyzerkornél1882-benmegjelentelőadásfüzeteMagyarország gyógyvizeiről azok
értékeiről s értékesitéséről címmel(előadásaamagyarorvosokéstermészetvizsgálók
vándorgyűléseinekkeretében,központiválasztmányánakXXII.debreceninagygyűlésén
hangzottel).beszédébenchyzerkimondta:bármennyirerendkívüliishazánkásvány-Fó
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20 chyzerittcsíztismintegyüttműködésreképtelenintézménytemlíti.körlevélbenmegkeres-
tetöbbmagyarásványvízforrásésfürdőigazgatóságát,ígycsíztis,hogysajátérdekükben
válaszoljanakazáltalafeltettkérdésekre,melybenafürdőügyelőrehaladásavégettakövet-
kezőkrevoltkíváncsi:„képez-eásványvizekereskedelmicikket?1881-benhányüveggelkül-
detettszét?van-eelemezve,mikor,kiáltalselemzésénekeredménye?haaforrásbérben
van,milybértfizetnekérte?használtatik-efürdőknek?milyenaforrásbősége,hányfürdőt
szolgáltathatnaponkint?hányvoltafürdővendégazutóbbi5évalattátlag,shány1881-
ben?milynagyafürdő,hányházzalésszobávalrendelkezik?van-emeteorologicusállomá-
sa?van-epostája,távirdája?van-eleszállitottárufürdőijegyavasútonoda?haafürdőbér-
benvan,milynbértfizetérte?milyösszegjöttbe1881-benagyógydijból?”sajnoscsízisaz
egyikevoltazonhazaifürdőknek,melyekválaszrasemméltattákazorvost.(chyzer1882,
8–9.p.)

21 Akormányafürdőkrevonatkozóanegyedülaz1876.évitörvénytadtaki–aközegészség-
ügyi XIv. t.c. 100–108 paragrafusa a gyógyfürdőkre és ásványvizekre vonatkozik.
megemlítendőmégTiszakálmánminiszterelnökésbelügyminiszterjelentéseazországköz-
egészségiviszonyairavonatkozólagaz1877.évimásodikfeléreésaz1878.évre.(chyzer
1882,12.p.)

22 bókaiárpád (1856,Pest–1919,budapest):orvosicsaládbaszületett,apjabókayJános
(1822–1884) orvosdoktor. 1879-ben szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi
karon. balogh kálmán munkatársaként részt vett az Orvosi Műszótár készítésében.
1883–1890köztazáltalánoskórtanésgyógyszertantanárakolozsvárott,1890–1919közt
agyógyszertantanáraabudapestiorvosikaron.1890-benaMagyar Orvosi Archeologica c.
lapegyikalapítója,korányiFrigyesseléskéthlykárollyalegyüttkiadtaaBelgyógyászat c.
könyvsorozatot.élettannal,kórbonctannal,gyógyszertannalésbelgyógyászattalfoglalkozott.
(http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s03.html)
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vizeinekértéke,értékesítésükrendkívülcsekély.ennekokaitchyzerelsősorbanafür-
dőtulajdonosokbanlátta,akikfürdőjüketakor igényeineknemmegfelelőenrendezik
be,nemvagyritkánműködnekegyüttabalneológiahazaihelyzetétfelkarolóintézmé-
nyekkel,20 nemfektetnekelégtőkétatermészetikincseikkiaknázásába,drágánkínál-
jákszolgáltatásaikat,hiányzikagyógyhelyekklimatikusviszonyainakazismertetése,a
vasutaknemkínálnakelégkedvezményesfürdőjegyet,hiányosakagyógyeszközökés
agyógyvízelemzésekújkorielemeztetései.ugyanakkorarraisfelhívtaafigyelmet,hogy
agyógyvizekés-helyekfelvirágoztatásaafürdőktulajdonosainkívülnagybanfüggaz
orvosok,akormány21 ésahazaifürdőközönségálláspontjátólis.(chyzer1882,20.p.)

Abalneológiamásikjelesképviselője,bókaiárpád22 aHazai és külföldi ásványvizek
és fürdők összehasonlítása c.,1895-benmegjelentkötetébenszintúgysajnálattalfejti
ki,hogyamagyarfürdőketmégmindigháttérbeszorítjákakülföldiek,depozitívumként
mutatráahazaiaklátogatottságánakemelkedéséreazutóbbiévekben,mindpedigaz
országosbalneológiaiegyesületésafürdőügyikongresszusokszabályozásaira.(bókai
1895,3.p.)bókaiahazai–főlegvidéki–fürdőknépszerűtlenségénekokátazonban
többszíntéreniskeresi,nemcsakaforrás-ésfürdőtulajdonosokban,akikaztapilla-
natnyihaszonreményébengyakranbérbeadjákésnemfejlesztik,nemszállítjákvizét
ahazainagyobbpiacokra,nembeszélveakivitelről,hanembűnbakkéntkezeliafür-
dőorvostis,akiahazaiásványvízhelyettakülfölditajánljapáciensénekésakereske-
dőt, akinek boltjában nagyobb kínálat rejtőzik külföldi ásványvízben,mint hazaiban.
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23 hankóvilmos(1854,Parajd–1923,budapest):vegyészdiplomájátaz1872-benalapított
kolozsváritudományegyetemenszereztemeg,1877-tőldévántanított,1885-tőlabudapes-
tiII.kerületifőreáliskolatanára,későbbigazgatójalett.nagyszámúforrásvizsgálatátkészí-
tetteel,különösenazerdélyifürdőkirántérdeklődött.(kósa1999,37.p.)
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sajnosenegatívpéldákatmajdrimaszombat,ill.Gömöresetébenistapasztalnifog-
juk.Pedigbókaiszerintacsízi fürdőkonyhasós jellegét tekintveolyankülföldineves
fürdőket helyettesíthetne, mint halle, baden-baden, Wiesbaden, dürkheim, Ischl,
kreuznach, homburg, Gmunden, vagy a hazai nagy fürdők közül herkulesfürdő és
szobránc.(bókai1895,33.p.)ugyanúgyrámutat,hogyakülföldivasassavanyúvizű
fürdőkéhez –mint Pyrmont, st.moricz, schwalbach,marienbad vagy Franzesbad –
hasonló vasas jelleggel bírnak magyar fürdőink – mint koritnyica, borszék, lubló,
szliács,Tusnád,buziás–vizei is,ésnemutolsósorbanAjnácskő,lévárt,rozsnyóés
várgede.Úgyvéli,akiépítetlenmagaslatiklimatikusgyógyhely,dobsinaistökéletesen
helyettesíthetőlenneafelkapotttátraifürdőkkel–hanemhiányzanaazadottfürdő-
helyszéleskörűpropagálásaaközönségfelé.

ugyanezzel a problémával szembesíti az olvasót hankó vilmos23 vegyész is, az
erdélyi kárpát egyesület kiadásábanmegjelent Erdélyi fürdők. Ásványvizek c. köny-
vecskéjében,melybenelőszörahazaifürdőketésásványosvizekethelyezipárhuzam-
ba a külföldiekkel, majd részletesebben bemutatja erdélyország neves fürdőhelyeit.
hankórácáfolniigyekszikazontéves,viszontaköztudatbamélyenbelevésődöttvéle-
ményre,amelyszerintamagyarfürdőkinkábbmulató-,mintgyógyítóhelyek,atulajdo-
nospediginkábbprédakéntkezeliavendéget,kényelmetnemnyújt,segyedülicéljaa
minimálisbefektetésutáninagy jövedelemkierőszakolása.hankó felhívjaazolvasó-
közönség figyelmét, hogy karlsbadot kivéve minden külföldivel szemben lehet egy
magyarfürdőtállítani,melynekgyógyítóhatásaegyenrangúazokéval–bárhozzáteszi,
nincs két fürdő, melynek gyógyító tényezői teljesen egyformák volnának, azonban
ugyanaz a betegség meggyógyulhat több fürdő gyógyító tényezőinek hatására is.
(hankóé.n.,6.p.)Ilyenmegközelítésbenpéldázzacsízt,melytökéleteshelyettesítője
adarkauiésahalliforrásoknak,Ajnácskőt,melyaspaai(Pouhon)forrásmegfelelőjé-
nekfelelmeg,rozsnyót,melyacharlottenbrunniforrásvizévelkelhetversenyre,vala-
mintadobsinaifürdőtelepet,melyreichenauvalvetekszik.(hankóé.n.,8–14.p.)Akül-
földifürdőketésásványosvizeket–mintegyahazaiakkalvalóösszehasonlításképpés
nem utolsósorban egyfajta provokációként, miszerint nem minden kényelmesebb,
megbízhatóbbésjó,amiidegen–vonultatjafelhankóKülföldi fürdők, gyógyító helyek
és ásványvizek c.,1895-benmegjelentbrosúrájábanis.efüzetbenegyedülcsízfürdő
kerülösszehasonlításraahideg,jód-ésbrómtartalmúsósásványosvizekkategóriáján
belül kreuznach, hall (Felső-Ausztria), Adelhaidsquelle, hall (Tirol) és Felső-bajom
(bázna)fürdővizévelpárhuzamban,melyelemzésreegykülönfejezetbenmégvissza-
térünk.

A19.századmásodikfelébenamodernpolgáriközigazgatáskiépülésévelegyütt
jártafürdőügyhiányainakközpontiszabályozása,mindemellettamagyarfürdőkhely-
zeténekjavításaérdekébentovábbiszakmaitanulmányokésértekezésekszületteka
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24 Preysz kornél (1859, Pest – 1914, kolozsvár): 1888-ban szerzett orvosdoktori oklevelet
budapesten.1891-tőlakolozsváriorvosikaronazélet-ésszövettantanárakéntműködött.
1893-től abelügyminisztériumbana fürdőügyek referenséneknevezik ki,mindemellett a
balaton Fürdőigazgatóság első igazgatója (1892), 1893-tól pedig a fürdőügyek országos
közegészségügyifelügyelőiposztjátisbetöltötte.Fürdőüggyelkapcsolatosírásaihazaiszak-
és napilapokban jelentek meg. (http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/magyar-orvo-
seletrajzi/ch03s22.html)
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kor orvosai által. Preysz kornél24 A fürdőismertetések kellékei című munkájában a
magyarfürdőkhatékonypropagálásavégettavizsgálatokatazalábbiterületekrejava-
soltakiterjeszteni:levegő,meteorológia,ivóvíz,közegészségügyiviszonyok,gyógyered-
mények, összehasonlító tanulmányok, erdők, víz közelsége, közlekedési viszonyok,
szállás és étkezés, az idény hossza, gyógyeszközök, orvos és gyógyszertár, (Preysz
1895,20.p.)fürdőtörténete,szórakozási lehetőségekéskirándulások.Atovábbiak-
banchyzerkornélfejtikivéleményét,akiaz1890-benmegjelentFürdőink múltjáról,
jelenéről és fejlődésük eszközeiről szólóértekezésébenarra jut,ahazaifürdőkhala-
dásánakegyiklegnagyobbgátjaaz,hogyafürdőketsokanegyestársadalmiosztályok
nyáritalálkozó-ésmulatóhelyénektekintik.(Preysz1896,26.p.)magyarázataszerint
arégmúltbanhazaifürdőkbőlhiánymutatkozott,ezértaz1840-esévekúritársadalma
külföldi fürdőkbenelégítette ki igényeit: „így a lassankiépülőhoni fürdőinkneknem
maradtközönsége,akiabefektetett tőkekamataitmegfizette volna, sennekkövet-
kezményekéntlettekamagyarfürdőkhiányosanfelszereltek,kiépítetlenek,korszerűt-
lenek,sfőlegnépszerűtlenekakülföldiekkelszemben.”chyzerapenziórendszerbeve-
zetésével,afürdőivendéglősökegzisztenciájánakbiztosításával,ahamisfürdőpropa-
gandaelhárításávalésmértékletesenkiadottfürdőkalauzokterjesztésévelvéltemeg-
oldhatónak a hazai fürdőipar pangását. (Preysz 1896, 25. p.) Preysz kornél
Fürdőügyünk haladása 1893-ban c.statisztikaiösszegzőtanulmányátsemhagyhatjuk
figyelmenkívül,nemcsupánazért,mertazértekezésközliazokatabelügyminiszteri
rendeleteket,melyekakiegyezéskorszakábanafürdőügyrevonatkozóanmegjelentek,
hanemazért is,mert fürdőstatisztikájábanvalamennyigömöri fürdővel foglalkozik.A
fürdők1893.évivendégforgalmát,szobáinakszámátsgyógydíjcímenbefolytösszegét
kimutatótáblázatbanAjnácskő,csíz,lévárt,nagyrőce,rozsnyóésvárgedeisnagyító
alákerül.érdekes információértékkelbír számunkraegyösszegzés,melyetPreysza
nevezett évad állandó vendégeink száma szerint állított össze, ebben ugyanis 130
hazaifürdőközülcsíza46.helyenszerepelt390fősállandóvendégével,míglévárta
116.helyen(40fő),rozsnyópediga117.helyen(33fő).(Összehasonlításképpaz1.
helyenTrencsén-Teplitzállt4885fővel.)(Preysz1894,37–41.p.)hasonlóértékekkel
bírAjnácskőéscsízvendégforgalmánakkimutatásaisaz1876–1893közöttiidőszak-
ban, mely az egyes fürdőtulajdonosok telephelyükhöz való viszonyáról is árulkodik,
minderre részletesen még a későbbiekben visszatérünk. ugyancsak csíz egyedüli
országosszerepemutatkozikmeghankóvilmosFürdőink. Ásványvizeink címetviselő,
1902-benmegjelenttudományostájékoztatókönyvében,valamintMagyarország für-
dői és ásványvizei című,1906-osmunkájában.mígazelsőben116,amásodikban114
magyarországifürdőbemutatásaközüljutGömörbőlegyedüliszerephezcsíz,afürdő
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25 Akiállításonazösszesásványvíz8különgyűjteményben(60kiállítóval)és1nagyrészlegen
(„higiénia-pavillon”179kiállítóval,ebből63ásványvíz-kiállítóval)kerültbemutatásra.Anagy
pavilonbankiállítottforrásokrólkatalógusiskészült,melybenolyanvizekisszerepetkaptak,
melyeketegyébkéntnemállítottakki(pl.Ajnácskő).mígcsízfürdőmindamagánpavilonban,
mindanagybanbemutatásrakerült,várgedecsupánamattoni&Willemagánpavilonbanlett
kiállítva.(bernáth1885,11–15.p.)
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megközelíthetőségére,éghajlatára,avízelemzéséreésgyógyhatásaira,afürdőberen-
dezésére és szolgáltatásai árára kitérve.mindkét ismertető könyv, nemmeglepően,
elsősorbanahazailegismertebbfürdővizeknépszerűsítésérehelyeziahangsúlyt,star-
talmilagésszerkezetébenhasonlítaszerzőáltalmárkorábbanmegjelentErdélyi für-
dők. Ásványvizek c. művére – ugyanúgy lajstromba véve a külföldi fürdők, gyógyító
helyekésásványvizekjegyzékétsezekkelagyógyhatásbanegyenértékűhazaiakatfel-
vonultatva.hankókötete,rendhagyómódon,agyakoribbbetegségeklistájáraishang-
súlyt helyez, párosítva azokkal a magyar fürdőkkel és ásványos vizekkel, melyek e
betegségek gyógyítására leginkább megfelelőek. Gömöri fürdőink közül csíz és
dobsina kap szerepet a listán: a csízi forrásvizet a bőrbetegségek, csontbántalmak,
görvély,szifiliszéstuberkulóziskezelésére,adobsinainyaralótelepetnehézbetegsé-
gekutánilábadozásraajánljaaszerző.(hankó1902,15–25.p.)

Amagyarországiásványvizekésfürdőkbemutatásátnemcsakkönyvekéskiadvá-
nyokszolgálták,ahazaiésnemzetközikiállításokonvalópropagálásukisidesorolha-
tó. nagy nyilvánosságot adtak fürdőhelyeinknek és forrásainknak az 1893-as bécsi
élelmiszer-ipari,az1894-esbudapestinemzetközihigiénikuskongresszus,az1897-es
brüsszeli,majdaz1900-aspárizsivilágkiállítás.(kósa1999,42.p.)Gömörrenézvekét
országoskiállítástkellmegemlítenünk,melyekalkalmábólkülönfélebalneológiaimun-
kák láttaknapvilágot.Az1885-ibudapestiáltalánoskiállításra–azországosegész-
ségügyi szakbizottság megbízásából – írta meg chyzer kornél a már említett
Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei c. tanulmányát, a millenniumi kiállításra
pedigbolemanIstvánjelentetettmegátfogóelemzéstMagyar fürdők és ásványos vizek
címen. Az 1885. évi általánosmezőgazdasági kiállításhoz készült el bernáth József
szerkesztésébenanémetnyelvenkiadottDie Mineralwasser und Badeorte Ungarns
auf der 1885er allgemeinden Landes-Ausstellung in Budapest c.rövidbrosúra,mely-
ben az egészségügyi pavilonban bemutatott magyar ásványos vizeket és fürdőket
ismertetiaszerző,számszerint105forrást–gömörifürdőinkközülcsízésvárgede
forrásvizétláthattakiállítvaaközönség,akiállításkatalógusábanazonbanAjnácskőis
szerepel.25 Azezredéveskiállításemlékéreállítottfürdőpavilonbanegyedülcsízképvi-
selteGömört,deaz1896.évifürdőmonográfiábanbolemanazösszesolyanhazaifür-
dőt,magaslatigyógyhelyetésásványvízforrást felvonultatta–számszerint286-ot–,
melyekrőlamegyékhivatalosanisbejelentésttettekaminisztériumfelé,ennekértel-
mében nemcsak csíz, hanem az összes, esetünkben tárgyalt fürdő helyet kapott a
könyvben.

1907januárjábanamagyarszentkoronaországaibalneológiaiegyesületigazga-
tótanácsaazezredéveskiállításalkalmábólmegjelentboleman-féle fürdőmunkának
adatfrissítés céljából való átdolgozását javasolta. A kötet összeállításával hankó
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26 A bizottság 1860-ban kezdte meg működését, 1878-ig eredményeinek nagy részét a
közlemények15kiadottkötetébenbocsátottaki.(szabó1878)
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vilmostésPappsamutbíztákmeg,azaktualizáltkiadványcéljapedigszinténamagyar
fürdőkirántvalónagyobbtájékozottságbiztosítása,ill.azátdolgozottműnekagyakor-
lottorvosokszámáratörténődíjtalanmegküldésevolt.ígyszületettmegaMagyar biro-
dalom ásványvizei és fürdőhelyei c. összefoglaló kötet,mely stílusábanmég a régi,
tudományosvonalatképviselte,eztbizonyítjaazatény,hogyáltalánosrészébenabal-
neológiaésabalneoterápiakerültközpontihelyrekülönfélefürdőkorvosainakírásá-
val,melyekközöttmegtalálhatjukkallósJenőcsízifürdőorvosA görvélykór balneothe-
rápiája c.tanulmányátis.Akönyvmásodikrészemagábafoglaltaazakkorleghíresebb
mintegyszázfürdőhelyésásványvízforrásismertetését,tekintettelvegyiösszetételük-
re,fekvésükre,berendezésükreésegyébviszonyaikra–gömörifürdőinkközükcsupán
adobsinainyaralótelepéscsízkapotthelyetazismertetésben.(hankó–Papp1907,3.
p.) Igazodva az igényekhez, néhány évvel később, ugyanazon balneológiai egyesület
megbízásábólavámossy,lenkei,schulhofszerzőgárdaáltalkiadottFürdők és forrá-
sok képes ismertetése című1913-askiadványmárújstílusiránnyalkerültastandokra;
szakítvaakorábbi tudományos volumenűbalneológiai fürdőösszeírásokkal inkábba
népszerűsítőfürdőalbumokkategóriájátcéloztameg–nemcsakismertetveazolvasó-
valakorabelimagyarországlegnevesebbfürdőitésszolgáltatásait,hanemmellékleté-
ben országos fürdőtérképpel, a közvetlen vonat-összeköttetések menetrendjével és
számoseredetifényképfelvétellel.Tánmondanisemkell,hogyazelsővilágháborúelőt-
tibékeidőketidézőképeskiadványsajnosGömörfürdőiközül–olysokmáskötethez
hasonlóan–csupáncsízfürdőtkínáltalapjainazolvasóközönségnek.(vámossy–len-
kei–schulhof1913)

A fentiekbenbetekintéstnyerhettünkGömör-kishontvármegyeásványosvizeinek
ésfürdőintézeteinekalegjelentősebbhazaibalneológiaiszakirodalombanvalóelőfor-
dulásagyakoriságára,smegállapíthatjuk:forrásainkországosviszonylatbanaközép-
mezőnybenkaptakhelyet.

balneológiaiszaklapokésbrosúrák

A18.századmásodikfelétőlfokozatosankezdtekmegjelenniakülönbözőszintűfür-
dőleírásokakorabelilapok,folyóiratokhasábjain,(kósa1999,72.p.)mígnemafür-
dőkirántiérdeklődésmegnövekedéseésafürdőzésdivatjánakelterjedésea19.szá-
zadmásodikfelébenelindítottaafürdőiújságok,későbbpedigazidegenforgalmifür-
dőismertetőkpiacradobását,melyeknekszerzőiorvosok,vegyészek, fürdőügyiszak-
emberek,alkalmasint fürdőtulajdonosok voltak.csoportosítvaabalneológiaiújságo-
kat, előszöra tudományosérdekeltségű füzeteket taglaljuk,melyekközül figyelemre
méltóamagyarTudományosAkadémiamatematikaiés természettudományiállandó
bizottságának26 kiadásában és szabó József szerkesztésében 1863-tól megjelenő
Közlemények.
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ekötetekközétartozikbernáthJózsefbalneológiaimunkája,az1877-benmegje-
lentAdatok Magyarország ásványvízisméjéhez,melyben szerzőnk a dunaalmási for-
rásvízszilárdalkatrészeinekelemzésénélösszehasonlításképpenavárgedeigyógyvi-
zethasználjafelpéldaként.(bernáth1877,252.p.)ugyanezenKözlemények soroza-
tánakvI.kötetébenlátnapvilágot1869-benmolnárJánostollábólaMagyarhoni kese-
rű források c.tanulmány,melybenaszerzőbudaikeserűvízforrásokelemzéséreszorít-
kozik, érintőlegesen közölve az erdőbényi gálicvíznek az ajnácskői acélvízzel való
összehasonlítóvegyelemzését.(molnár1869,133–134.p.)AKözlemények kötetsoro-
zat1878-banmegjelentszámábanugyancsakbernáthJózsefmutatjabeA magyaror-
szági ásványvizek lelhelyei c.munkájábanazországlegismertebbforrásaitésabalne-
ológiaiszakirodalombanaddigelérteredményeket.ezaközlésazértisérdekes,mivel
bernáth elsősorban a hazai balneológiára vonatkozó korabeli szakirodalmat és az
ásványvizekrevonatkozótörvényeketvonultatja fel.27 Gömöri forrásokközülAjnácskő
nevétemelikihardtl1862-benírtDie Heilquellen und Kurorte des oesterreichischen
Kaiserstaates c.művéből,amelybenagömörikisközségneknyolcfélenévalakjaiselő-
fordul.(bernáth1878,451.p.)bernáthugyanakkorösszegzialegutolsó,1874.évifor-
rásösszeírás eredményesmunkáját – az 1879-ben kiadottMagyarország ismertebb
ásványvizei természettudományi és gyógyászati tekintetben c.tanulmányábanazemlí-
tett20gömöriforrásmellettsíd(vasassavanyúvíz)ésTornalja(földesásványvíz)issze-
repel.28 bernáthGömör-kishont vármegyét illetően1878-ban54helységet jelölmeg
1689ásványvízlelőhellyel,ebbenatekintetbenvármegyénkakorabelimagyarország
66vármegyéjébőlrangsorbana6.helyenszerepelmáramaros(119forrás),sáros(84
forrás),szolnok-doboka(62forrás),Trencsén(58forrás),maros-Torda (55forrás)és
bereg(55forrás)mögött.(bernáth1878,476.p.)

egyévvelkésőbb,1879-benindultaKözegészségügyi Kalauz c.,kéthetentemegje-
lenőlapmintahazaiésakülföldi„hygienia”egyetemesszakközlönyeolyanmellékle-
tekkel,mint aMagyar Gyógyterem (1879–1880), aGyógyászat (1886–1887) és az
Orvosi Közügyek (1897).Adr.lőrincziFerenczszerkesztő-tulajdonosjóvoltábólmegje-
lenő lapahazai közegészségügyelőmozdítását tűzte ki célul, legfőképpazállamor-
vostani ismeretek, az állategészségügy és a gyógyszertárügy figyelembe vételével,
ismertetveazújegészségiszabályokatis.29 Fürdőügyetilletőenkevésinformációtnyúj-
tott,amiegyrövidfürdőrovatbanmerültki,aholnevezetesebbhazaiéskülföldifürdők
látogatottságárólsafürdőorvosokközvetítésérőlszámoltbe.Fürdőügyekrealapmel-
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27 Azásványvizekérdekébenkibocsátott országos rendeleteka következőévekben jelentek
meg:1763,1785,1794,1796,1805,1812,1814,1815,1823,valamennyiazországban
levőásványvizekösszeírására,vizsgálásáraésértékesítéséreirányult.1854-benazásvány-
vizekrevonatkozóadatokathivatalosangyűjtötték,1874.május21-énkörrendeletetbocsá-
tottakkiamagyarországiforrásokösszeírására.(bernáth1878,446–452.p.)

28 bernáthszerintazadatokatanevezettévbenhivatalosközegekgyűjtöttékössze,ugyanak-
korrámutatottazásványvízforrások1874.éviösszeírásánakhiányosvoltárais.Az1874.évi
összeírásszerintmagyarországon178fürdőés281ásványvizesforrásvolttalálható.Afür-
dőkközül74-etatulajdonosa,104-etpedigabérlőjekezelt.(bernáth1878,452–454.p.)

29 Közegészségügyi Kalauz,1879.január1.1.évf.1.sz.



léklete,acsakcímébenkétnyelvűMagyar Gyógyterem (Ungarischer Cursalon) szolgált
azzalacéllal,hogyazegyesfürdőkfény-ésárnyoldalaitegyarántbemutassa–agyógy-
fürdőcímetugyanisaz1876.éviXIv.tc.100.paragrafusaszerintcsakkevésmagyar
fürdőérdemelteki.30 Agyógyfürdők,fürdővendégekésfürdőorvosokközlönyekéntnem
csakmagyarországon,hanemeurópaösszesnagyobbvárosábanésfürdőjébeniskap-
hatóvolt,propagálvaígyahazaifürdőketahatáronkívülis.Ajnácskőéscsízalapban
európanevezetesgyógyvizeiésfürdőinévsorábanisszerepel–Ajnácskőminthideg
kénesvíz,olyanfürdőkkelegyütt,mintludwigsbad,neundorf,szobráncz,Parádvagy
balf, csí  pedig mint konyhasós „iblany-büzönyös” [jódos-brómos] víz, kreuznach,
luhaschovitz,hall,lipik,cigelkaésvízaknafürdőkkelpárhuzamban.31 vegyestartalmú
fürdőihíreimelletaz1879.idényalattvégbementhazaifürdőlátogatottságotismerte-
ti; az 51 magyar fürdő közt 2 gömöri is megtalálható – lévárt (35 látogatóval) és
Ajnácskő(123fővel).32 Afolyóirat1883-tólamagyarközségiéskörorvosokországos
egyesületénekésazországosbalneológiaiegyesületnek ishivatalosközlönye lett.A
millenniumévétőlcsakorvositartalommalbírt,mellőzveafürdészetikérdéseket,abal-
neológia ügye ezek után csupán tárcák formájában volt jelen, 1901-től pedig a lap
egészségügyi közigazgatási folyóiratként futott tovább dr. Thim József védőszárnyai
alatt.

Aszázadfordulóabalneológiateréniselőrelépésthozott,Preyszkornélszerkeszté-
sében 1892-ben napvilágot látott a Fürdőirodalmi Könyvtár név alatt futó, fürdőket
népszerűsítő kiadványsorozat (az eggenberger-féle könyvkereskedés kiadásában),
valamintaszinténPreyszkornélszerkesztésébenmegjelenősamagyarszentkoronai
országai balneológiai egyesülete által 1894-től kiadottBalneológiai Értesítő, amely
hazaiásványvízforrásokras fürdőkrevonatkozóáltalános információkatszolgáltatott,
kiemeltfigyelmetfordítvaafürdőügyrevonatkozórendeletekközlésére,majdugyanen-
nek 1899 és 1902 között német nyelven is megjelent változata, a Balneologische
Rundschau. AFürdőirodalmi Könyvtár külföldi kalauzok szerkezetét követő füzetei a
hazaiásványvízforrások,gyógyhelyekés fürdők ismertetésére, leírására,elemzésére,
statisztikaiésegyébáltalánosérdekűadatokközlésérehelyeztékahangsúlyt:a„fürdő
fekvéseésrövidleírása,közlekedés,szállásésétkezés,gyógyeszközök,meteorológiai
viszonyok,orvosneve,gyógyszertár,szórakozás,gyógy-észenedíj,évad,afürdőtörté-
neteésatulajdonosneve”.(Preysz1893,2.p.)Agyűjteményelsősorbanolyanfürdő-
tulajdonosoknakésfürdőorvosoknakszólt,akikfürdőjüketönállófüzetbenmegjelen-
tetninemkívánták.Afüzetekbenazadatokdíjtalanulközöltettek,ahasábokonafür-
dőügyhaladásaisrendszereselemzésrekerült,valaminttudományosszakmunkákis
terítékrekerültekabalneológia,aklimatológia,aterápiaésahidroterápiaköréből.A
Fürdőirodalmi Könyvtár 1894-benmegjelentelsőértesítőjealapjánmindaddigössze-
sen25füzetjelentmeg,1francia,2angol,5német,17pedigmagyarnyelven–ebből
5 az általános balneológia területét érintette, 3 statisztikai kimutatásokat közölt, 7
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30 Közegészségügyi Kalauz, 1880.február15.2.évf.4.sz.
31 magyarGyógyterem.I.szám.1879.május1.
32 magyar Gyógyterem. III. évfolyam. melléklet a „közegészségügyi kalauz” 11. számához.

Közegészségügyi Kalauz, 1880.június1.2.évf.11.sz.



füzetönállóhazaifürdőismertetésekreszorítkozott,9gyűjteményesmunkákatprezen-
tált,melyekben hatásuk szerint az egy-egy csoportba tartozó fürdőket ismertette, 1
munkapedigévkönyvformájábanmutattabefürdőügyünkhaladását,annakegy-egy
évbenelérteredményeit.33

ezekközülgömörifürdőkkelcsupán3füzet,mégpedigaPreyszkornélszerkeszté-
sébenmegjelentHazai sósfürdők,aHazai klimatikus gyógyhelyek ésaHazai fürdők,
gyógyhelyek és ásványvizek foglalkozott.1895-benaFürdőirodalmi Könyvtár sorozaton
belül Ajnácskő a 44., csíz pedig a 17. számú füzetben került bemutatásra, a többi
gömörifürdősajnosnemlettismertetve.34 kétévvelkésőbb,1896-banaFürdőirodalmi
Könyvtáron belül már 28 balneológiai füzet látott napvilágot, közöttük azonban
Gömörrevonatkozólagcsupána Magyarország gyógyvizeiről, azok értékéről és értéke-
sítéséről (chyzerkornél), A hazai és külföldi ásványvizek és fürdők összehasonlítása
(bókai árpád), a Hazai szénsavas fürdők és ásványvízforrások (hankó vilmos) és a
Magyar fürdők és ásványos vizek (bolemanIstván)címűekszolgáltakújismeretekkel.
Az1900.évreasorozatmár47magyarés41 idegen(angol,német, francia)nyelvű
füzetbenjelentmeg,amikétségkívülakorigényeitésvendégforgalmáttükrözi.Gömöri
fürdőinkközüla86.füzetbendr.sassyJánostollábólaCsíz jód- és brómfürdő kerülta
standokra.(Preysz1901,49.p.)

ugyanerreamintára1899-benalapítottákmegazErdélyi Kárpát-Egyesület fürdő-
könyvtára c.sorozatotkolozsvárott,melyetaz1891-benalakulterdélyikárpát-egyesület
(e.k.e.)balneológiaiszakosztályahozottlétreazerdélyifürdőkésásványvizekismerte-
tése és népszerűsítése végett, s hogy ásványvizeinek új piacot szerezzen. elnöke
heppesmiklós,titkáradr.hankóvilmoslett.Aze.k.e.1892-tőlErdély címmelturisztikai
folyóiratotadottkiA mi fürdőink c.balneológiaimelléklettel.Továbbikiadványaiközött
1900-ban32magyarés3idegen(angol,német,román)nyelvenírottkiadványttalálunk,
ebből6kötetfürdőüggyelkapcsolatos,valamennyihankótollából.Gömörbalneológiá-
jára vonatkozóan aMilyen ásványvizet igyunk?, azErdélyrészi fürdők és ásványvizek
leírása,valamintaFürdők helyes berendezése és az ásványvizek okszerű kezelése szol-
gálhasznosésértékesinformációkkal.(hankóé.n.a.,81.p.)Fürdőinkvendégforgalmá-
nakkimutatásairól1893-tólazugyancsakPreyszkornél,majd1895-tőlaheltaimanó
által szerkesztett Egészségügyi Értesítő adott hírt,35 de statisztikai kimutatásokat az
1894-től megjelenő A „Fürdőirodalmi Könyvtár” Értesítője is publikált. ez utóbbinak
1895.éviköteteivalamennyiáltalunktárgyaltgömörifürdőről–Ajnácskő,csíz,lévárt,
nagyrőce,rozsnyó,várgede–közöltekstatisztikaiadatokataz1893.és1894.évibon-
tásban,tárgyalvaaszobák,azállandóésideiglenesvendégekésakülföldifürdőzőkszá-
mát,valamintagyógy-észenedíjösszegéttekintve.36
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33 A „Fürdőirodalmi Könyvtár” Értesitője.1.évf.1.sz.1894.december15.3.p.
34 Balneológiai értesitő, II.évf.(1895)9–12.sz.,252.p.
35 Ahazaifürdők1893.évivendégforgalmátösszesítőtáblázatbanGömörvármegyeésfürdői

közülcsíz,lévártésrozsnyóadataiazEgészségügyi Értesitő 1894.április15.II.évf.8.sz.
87.oldalánszerepelnek.

36 Az1876:XIv.t.cz.105.szakaszaértelmébenagyógydíjakcímenbegyűltösszegkizárólaga
fürdő felemelésére fordítható. (Balneológiai értesitő, II. évf. 2–16. sz. 258. p.; A
„Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője, II.évf.3–4.sz.61.p.)



Azújszázadküszöbén,1908-banúj folyamkéntújraindultaMagyar Balneológiai
Értesítő,mely abalneológiai ismeretek fejlesztésére, ahazai fürdő- ésásványvízügy
érdekeinekelőmozdítására,felkarolására,valamintabalneológiatudományánaknép-
szerűsítésérejöttlétredr.Pappsamuésdr.hankóvilmosszerkesztésével.Tagjaiközt
olyanneveketismagáénaktudva,mitbókayárpád,Preyszkornél,Tauffervilmosvagy
kallós Jenő37 csízi fürdőorvos, akik kétségkívül a magyar balneológiai szakirodalom
elsőrendűképviselőinektekinthetők.38 Afolyóiratgyakorlóorvosok,fürdőorvosok,für-
dőtulajdonosokés fürdőlátogatókszámáraegyaránt szólt: értesítetteazorvosokata
hazaifürdőkbenvégbemenőmozgalmakról,buzdítottaafürdőorvosokatatovábbibal-
neológiaikutatásra,atulajdonosokattájékoztattaafürdőkhelyesberendezésérőlésaz
ásványvizekokszerűkezeléséről,avendégeketpedigkalauzkéntinformáltaamagyar
fürdőkről.Afolyóiratotmagyarországvárosainakmindenorvosaszámárafolyósították.
Gömörre vonatkozó információkat is találunk hasábjain,mégpedig csízfürdő 1908.,
1909.és1910.évifürdőivendégforgalmátilletően.39

A20.századbeköszöntéveltovábbikétszakmai-tudományosfolyóiratotismegkell
említenünk,melyegészségtaniismeretekterjesztéséreésaközegészségügyérdekei-
nekelőmozdításáraalakultelsősorbanorvosokszámára,nemmelleslegpedig–bár
csakérintőlegesen–foglalkozottafürdőtankérdéseivelis.Azegyikaz1901és1902-
benmegjelentEgészségügyi lapok c. folyóirat dr. Purjesz Ignácz szerkesztésében, a
másikpedigaz1887-tőlkiadott,Egészség c.szakmaiközlönydr.FodorJózsef(1897-
tőlcsapodi István)szerkesztésébenésazországosközegészségügyiegyesületáltal.
AzEgészségügyi lapok oldalain találkozhatunkgömöri fürdővel is,éspedigaz I.évfo-
lyam8.számában,aholafürdők1901.évilátogatottságátkimutatólistáncsízisfel-
lelhető 995 vendéggel. nemmelleslegmegjegyzendő, hogy a jegyzéken 27magyar
fürdőfoglalhelyet,közülükgömörifürdőnklátogatottságaa9.helyenszerepel.40 Újfent
csíznevétolvashatjukaz1902.augusztus1-jeiszámbanis,mégpedigafürdőterüle-
tén álló szünidei gyermekteleppel kapcsolatosan, mely a szegény gyermekeknek a
fürdőnyáriszanatóriumábanvalóelhelyezésétméltányolja.41 AzEgészségbengömöri
fürdőkrevonatkozóinformációkatelvétvetalálunk,ígyaz1889.május1-jénmegjelent
számban,aholdr.hankóvilmosA magyar ásványvizekről szóló,apalackozásmódjait
részletezőcikkébenacsízivizetismegemlítimintkifogástalanulkezeltetettforrásvizet,
aholapalackozásszivattyúzásáltaltörténik,ill.azajnácskőivizetaspaai,acsízitpedig
asodeniforrásvizéhezhasonlítja.(hankó1889,136.p.)ugyanúgyacsízivízméltatá-
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37 kallósJenőtagjavoltamagyarbalneológiaiegyesületnek,rendszeresenrésztvettabalne-
ológiaikongresszusokon,1910májusábanAz ásványvizek megítéléséről, főképpen az újabb
fiziko-kémiai szempontokból c.tartottelőadást.(Magyar Balneológiai Értesítő, 1910máju-
sa,III.évf.5.sz.)

38 Magyar Balneológiai Értesítő, 1908.március15.I.évf.1.sz.
39 Magyar Balneológiai Értesítő, 1909.szeptember,II.évf.9.sz.10.p.;Magyar Balneológiai

Értesítő,1910.július,III.évf.7.sz.14.p.;Magyar Balneológiai Értesítő, 1911.október,Iv.
évf.9.sz.6.p.

40 első helyen Pöstyén szerepel 3939 fővel, az utolsón visk 48 vendéggel. (Egészségügyi
lapok, 1901.augusztus1.I.évf.8.sz.178.p.)

41 Egészségügyi lapok, 1902.augusztus1.II.évf.8.sz.157.p.



sa olvasható az1890. december15-énmegjelent (Iv. évfolyam)6. számában, ahol
csízfürdőkerülemlítésredr.nékámlajossándorA fürdőkről írottcikkébenolyankon-
textusban,miszerintazországosjódos-sósvizekesetébenagörvélyesésmirigybajban
szenvedőktöbbekköztcsízengyűlnekössze,ill.annakásványvizeamaganemében
elsőrangúnakszámít.(nékám1890,208.p.)

Fürdőügy szempontjából lényeges számunkra az 1903-tól megjelenő Budapesti
Orvosi Ujság c.tudományosésorvostársadalmihetilap(dr.ángyánbélafőszerkesztő,
dr. schuschny henrik segédszerkesztő és dr. sipos dezső felelős szerkesztő) az
Athenaeumkiadásában.hasábjainfőleggyakorlatiirányú,diagnosztikaiésterápiaicik-
keket, közegészségügyi törvényeket közölt, elvétve cikkezett a legismertebbmagyar
fürdőkvendégforgalmáról is.A lap10állandómellékletettartalmazottváltakozósor-
rendbenmegjelenveegy-egyszámhoz,melyek1-2ívnyiterjedelemben11orvosiszak-
területetöleltekfel.közülükaFürdő- és vízgyógyászat szakterületiegységérdekesszá-
munkra(megjelent1903–1914közöttnegyedévenként),melyettizenkétoldalasmel-
lékletkéntdr.bosányibéla(kir.tanácsosésaszt.lukácsfürdőfőorvosa)szerkesztett.
Asorozatonbelülfőlegbalneológiaiszaktanulmányokjelentekmeg,melyekbőlízelítőt
nyújtunk. érdekes számunkra Tausz béla 1903. április 20-án, a XIII. magyar
balneológiaikongresszuskeretébentartottAnyagcsereforgalmi kísérletek csízi vízzel c.
előadása,melyacsízivízzelvégzettanyagcsere-vizsgálatokeredményeittáblázatosan
tüntetifel,éskimutatjaakonyhasósásványvizekbefolyásátmindavérre,mindazálta-
lánostáplálkozásiállapot javítására.42 Tauszbéla(lipikfürdőorvosa)1905.április8-
án,aXv.magyarbalneológiaikongresszusonelhangzottMagyarázható az ásványvi-
zeknek a gyomorra való hatása physikalis törvények alapján? c.előadásaszinténtanul-
ságos,ugyanishazánkszűkebbértelembenvettgyógyvizeiközt,melyekkereskedelem
tárgyát képezik, a csízi savanyúvizet is beleveszi a 20 legismertebb gyógyvíz közé,
összehasonlítvaaztatöbbivel.43 szinténcsízfürdőjelenikmegdr.boreczkyelemérA
fürdőkonviktusok a megvalósulás stádiumában c.cikkében,melybenafürdőszünidei
nyaralótelepre való alkalmasságát méltatja. A csízi víz kerül elemzésre dr. szabóky
János(gleichenbergifürdőorvos)A különböző összetételű ásványvizek befolyása a vér
és a vizelet töménységére c.tanulmányábanis,az1910.június9-énmegjelentFürdő-
és vízgyógyászat c.mellékletpedigdr.kallósJenő(csízifürdőorvos)aXX.balneológiai
kongresszusontartottAz ásványvizek megítéléséről, főképpen az újabb psysicochemiai
szempontokból c.előadásátközli,melyáltalánosképetnyújtazásványvizekelemzé-
seirőléskémiaiösszetételénekkutatásairól.44 mígcsízfürdő1910-benazon15hazai
fürdőhelynévjegyzékébenisszerepel,melyekazországosmunkásbetegsegélyezőés
balesetbiztosítóPénztártagjainakgyógyításárahelyetéskedvezményeketbiztosítanak
atelepen,ahasábokonfelbukkanrozsnyófürdőis,melyetszünideifürdőkonviktusléte-
sítésére ideális helyként vázol felkemény FerencFürdőkonviktusok és fürdőkedvez-
mények c. tudományosközleményében. (kemény1904,5.p.)csízországosviszony-
latbanelfoglaltszerepemegmutatkozottazOrvosi Hetilap Tudományos Közleményei c.
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42 Budapesti Orvosi Ujság,1903.április30.I.évf.6.sz.
43 Budapesti Orvosi Ujság, 1905.június8.III.évf.28.sz.
44 Fürdő-és vízgyógyászat.A„budapestiorvosiujság”melléklete.1910.június9.2.sz.



különlenyomatának1905.évbenmegjelentstatisztikaiadataibanis.Adr.bókayárpád
által a Xv. balneológiai kongresszuson tartott A magyar fürdők látogatottsága és
ásványvíz-forgalmuk 1903-ban c.előadásstatisztikaiadatokbantárjaelénkhazaifür-
dőügyünkvendégforgalmát.estatisztikábancsízszerepelahazaikonyhasósgyógyfür-
dőkközülaleglátogatottabbként,1361vendéggel,(bókay1905,6.p.)mintahogyan
korábbanasorozatbanmegjelentNéhány újabb fürdőnkről c.chyzer-féleértekezésé-
benisacsízivízvegyelemzésérőlesikszó.(chyzer1891,3.p.)

Irodalom
Ausführliche Beschreibung sämtlicher Mineral-Bader, Gesundbrunnen und Heilquellen des

Köngreiches Ungarn, Croatien, Slavonien und Siebenbürgen. kaschau,1834.
bernath,Josef1878.Die Mineralwasser Ungarns.Wien.
bernáthJózsef1877.Adatokmagyarországásványvízisméjéhez.InszabóJózsef:Mathematikai

és természettudományi közlemények, XIII. kötet. budapest, magyar Tudományos
Akadémia.

bernáthJózsef1878.Amagyarországiásványvizeklelhelyei.InszabóJózsef:Mathematikai és
természettudományi Közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. budapest,
magyarTudományosAkadémia.

bernáth József1879.Magyarország legismertebb ásványvizei természettudományi és gyógyá-
szati tekintetben.budapest.

bernáth József1885.Die mineralwasser und Badeorte Ungarns auf der 1885er allgemeinen
Landes-Ausstellung in Budapest.Wien.

bókai árpád 1895. Hazai és külföldi ásványvizek és fürdők összehasonlitása. budapest,
eggenberger-félekönyvkereskedés./Fürdőirodalmikönyvtár/

bókay árpád 1905. A magyar fürdők látogatottsága és ásványvíz-forgalmuk 1903-ban.
budapest,Pestilloyd-társulatkönyvnyomdája./Az„orvosihetilap”tudományosköz-
leményei/

bolemanIstván1884.A fürdőtan kézikönyve.Igló,schmidtJózsefkönyvnyomdája.
bolemanIstván1887.Fürdőtan.budapest,Franklin-társulatkönyvnyomdája.
bolemanIstván1896.Magyar fürdők és ásványvizek.budapest,magyarbalneológiaiegyesült.
chyzerkornél1885a.Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei.sátoralja-újhely,nyomtatotta

zemplénnyomdában.
chyzer kornél 1885b. Tisztelt fürdő-vagy forrásigazgatóság! kny.d.4.065 országos széchenyi

könyvtár,budapest.röpiratmagyarországifürdőkszámáraanémetnyelvűbalneoló-
giai összefoglalómunkában való fürdőképeikmegjelentetésére, ill. lehetséges rek-
lámhirdetéseikbeküldésére.1885.augusztus10.

chyzerkornél1886.Amagyarfürdőkről.InNépszerű természettudományi előadások gyűjtemé-
nye, IX. kötet, 55.füzet.budapest,kiadjaak.m.TermészettudományiTársulat

chyzerkornél1891.Néhány újabb fürdőnkről. Lenyomat az „Orvosi Hetilap” 1891. évfolyamá-
ból. budapest.

crantz,heinrich1777.Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarchie.Wien.
csaplovics,Johann1829.Gemälde von Ungern.Pest.
Fényeselek1837.Magyar országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja

statistikai és geographiai tekintetben.Pest.
Fodoroszkár1909.Fürdők és nyaralóhelyek. A magyar fürdők kalauza.XIII.évfolyam.
hankóvilmosé.n.a.A fürdők helyes berendezése és az ásványvizek okszerű kezelése.Aze.k.e.

fürdőkönyvtára.kolozsvár.kiadjaazerdélyikárpát-egyesület.
hankóvilmosé.n.b.Erdélyi fürdők. Ásványvizek.kolozsvár,erdélyikárpátegyesületkiadása.
hankóvilmos:Amagyarásványvizekről.Egészség,1889.május1.III.évfolyam,3.füzet.
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hankóvilmos1902.Fürdőink. Ásványvizeink.budapest,lampelróbertcs.éskir.udv.könyvke-
reskedése.

hankóvilmos–Pappsamu1907.A magyar birodalom ásványvizei és fürdőhelyei.budapest,A
magyarbalneológiaiegyesületkiadása.

hohlfeldlajos1898.Fürdői Almanach.budapest,ecksteinárminkönyvnyomdája.
Ilosvai hugó 1895. Hol nyaraljunk? Fürdő útmutató egészségesek és betegek számára.

budapest,belgráderzsigmondkiadása.
Incze György 1927. Kitaibel érdeme ásványvizeink megismerésében. különlenyomat a

TermészettudományiközlönyPótfüzetének1927január–márciusszámából.
kemény Ferenc 1904. Fürdőkonviktusok és fürdőkedvezmények. A „budapesti orvosi ujság”

tudományos közleményei. II. évf. 2. sz. „Fürdő-és vizgyógyászat” c. melléklet.
budapest,Athenaeum.

kósalászló1999.Fürdőélet a monarchiában.budapest,holnapkiadó.
kitaibel,Pauli1829.Hydrographica Hungariae.Pestini,J.m.TrattnerdePetróza.
lalangueJános1783.A Magyar országi orvos vizekről, és a betegségekbenn azokkal való élés-

nek szabott modjairól a szegényeknek kedvekért.nagykároly,klemannJósefáltal.
lengyeldániel1853.Fürdői zsebkönyv.Pest,emichGusztávkönyvkereskedése.
lengyel,dániel1854.Das Heilquellen und Bader Ungarns.Pest.
molnárJános1869.magyarhonikeserűforrások.Mathematikai és természettudományi közle-

mények. Magnetikai helymeghatározások Magyarországban 1866 és 1867. évben.v.
kötet.Pest,magyarTudományosAkadémia.

nékámlajossándor:Afürdőkről.Egészség,1890.december15.Iv.évf.6.sz.
Porzsoltkálmán1893.Fürdők és nyaraló helyek.budapest,dunántúliközművelődésiegyesület,

balatonikultúr-egyesület,I.évfolyam.
Preyszkornél1893.Klimatikus gyógyhelyek.budapest,eggenberger-félekönyvkereskedés.
Preyszkornél1894.Fürdőügyünk haladása 1893-ban.budapest,eggenberger-félekönyvkeres-

kedés./Fürdőirodalmikönyvtár/
Preyszkornél1895.A fürdőismertetések kellékei.budapest,eggenberger-félekönyvkereskedés.

/Fürdőirodalmikönyvtár/
Preyszkornél1896.Dr. Chyzer Kornél balneológiai munkái.budapest,eggenberger-félekönyv-

kereskedés./Fürdőirodalmikönyvtár/
Preyszkornél1896.Dr. Chyzer Kornél balneológiai munkái.budapest,eggenberger-félekönyv-

kereskedés./Fürdőirodalmikönyvtár/
Preyszkornél1901.Ásványvizkereskedelmünk fejlődése 1878-1900.budapest,eggenberger-

félekönykereskedés./Fürdőirodalmikönyvtár/
Preyszkornél1909.Amagyarforrás-ésfürdőügykrónikája.Magyar Balneológiai Értesítő, II.évf.

11.sz.(november).
Takácslászló1888.Magyar fürdők.nagyvárad,rosenbaumvilmoskiadása.
Togniolajos1843.Néhány szó Magyarhon ásványvizeiről.Pest,emichGusztávbizatmánya.
TörökJózsef1848.A két magyarhaza első rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei.Pest,nyomtatott

beimelJózsefnél.
vasvári Aladár 1904. A magyar fürdők naptára. első évfolyam. budapest, Fritz ármin könyv-

nyomdája.
vámossyzoltán–lenkeiv.dani–schulhofvilmos1913.Fürdők és források képes ismertetése.

budapest,kiadjaaPátriairodalmivállalatésnyomdairt.
vida,mária1992.Spas in Hungary in acient times and today.budapest,semmelweisskiadó.
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sPA lIFe In GÖmÖr/Gemer In The 19Th cenTury II.

ThespasoftheGömör–kishontcountywerepropagatedonmanyscenes,despite
ofthefactthattheydidnotbelongamongthemostrecognizedhungarianthermal
spas and summer resorts in the country. It was achieved, on one hand, by
intensive propaganda addressing mainly the physicians in form of scientific
books, journals and special magazines on balneology promoting therapies
available in the country, and, on the other hand, spa guides and information
brochuresfortheguests.Theamountofadvertisementintheregionalpresswas
notnegligibleeither,astheyfloodednotonlythesocialweekliesofthecounty,but
also the special literature on spas. The present study makes an attempt to
showcasethemeansofpropagandarelatedtospasinthecontemporarypress,
takingintoaccountthefactthatthespasofGömörwereonlyofferedaperipheral
place among the thermal spa resorts of the country by thehungarian special
literaturepromotingbalneotherapy.

Gömöri fürdőélet a 19. században II. 153
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XV

I. évfolyam
  2

0
1

4
/2

, S
om

orja



Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XV

I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

4
/2

, 
S

om
or

ja



Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XV
I. évfolyam

  2
0

1
4

/2
, S

om
orja

kÖnyvek

liszka József (szerk.): Acta ethnologica
danubiana15.Azetnológiaiközpontévköny-
ve. ročenka výskumného centra európskej
etnológie. Jahrbuch des Forschungszentrums
füreuropäischeethnologie2013.komárom–
somorja, Fórum kisebbségkutató Intézet,
2013,240p.

„A Fórum Társadalomtudományi Intézet
etnológiaiközpontjaévkönyvénekelsőbemu-
tatkozó számát Gunda béla és václav Frolec
emlékénekajánljuk,sezzela(reményeinksze-
rinthosszúéletű)sorozatirányvonalátiskisze-
retnénk jelölni.Tesszükeztazért,mivelekét
kutató amellett, hogy népük, a magyar és a
morva/cseh nép népi kultúrájának elkötele-
zett kutatója, a nemzeti néprajztudomány
fáradhatatlan tudományszervezője is volt,
európai dimenziókban tudott gondolkodni. A
sajátjukénkívülbensőségesenismertékakör-
nyezőnépeknépikultúráját,ésolyanösszeha-
sonlítómódszert honosítottakmeg tájainkon,
amelyet,többekközött,akomáromietnológiai
központiskövetésreméltónaktart.”

ezekkelamondatokkalbocsátottaútjára–
immár15évvelezelőtt–liszkaJózsefazActa
Ethnologica Danubiana című évkönyvsoroza-
tot,amelymáraaszlovákiaimagyar(ésjoggal
mondhatjuk, az összmagyar) néprajzkutatás
egyiklátványos21.századisikertörténeteként
könyvelhetőel.Aperiodikaszerkesztőjemára
beköszöntőben nyilvánvalóvá tette, hogy az
évkönyv – amellett, hogy természetesen a
szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának
eredményeiről is számot ad – „nyitva áll a
duna-medencenépeineknépikultúráitbemu-
tatnikívánókelőtt.Azetnológiaiközpontkuta-
tásiprioritásaivalösszhangbankiemeltenfog-
lalkozik a szakrális néprajz szerteágazó kér-
déskörével, hiszen a néprajztudománynak ez
azágamindamagyar,mindaszlováknéprajz
egyiklegelhanyagoltabbterületeiközétartozik.
hangsúlyosszerepetszán továbbáaz interet-
nikuskapcsolatokkutatásieredményeibemu-
tatásának, valamint a különféle jelenkutatási
ésváltozásvizsgálatokprezentálásának”.

ez a világos és konkrét megfogalmazás
tökéletesen előrevetítette azokat a kutatási
prioritásokat, amelyek az elmúlt másfél évti-
zedben napvilágot látott köteteket a valóság-
ban is jellemezték.nincsmost itt teremarra,
hogya többezer oldalnyimegjelent szöveget
tartalmi és tematikai oldalról jellemezzem.
csak lássuk a számszerűsíthető attribútumo-
kat: 15 év – 15 évkönyv, amelyek közül
néhány, elsősorban finanszírozási defektusok
következtében, összevont számként látott
napvilágot, így 11 vaskos zöld kötetet fogha-
tunk kézbe (a sorozat nagyobb részét már
kemény kötésben, elegáns borítóval).
Többségébenmagyar,szlovák,németéscseh
kutatók többmint120tanulmányátésközle-
ményét, több száz könyv ismertetését, sok
tucat konferenciabeszámolót s jó néhány
köszöntéstésnekrológotvehetkézbeakitartó
olvasó,akibátran lehetmagyar,szlovákvagy
németanyanyelvű,hiszeneháromnyelvenleg-
alábbatanulmányokösszefoglalásairendelte-
tésszerűen megjelennek az évkönyvben. de
hamáranyelvimegoszlásnál tartunk:a127
tanulmányból72,tehát56%amagyarnyelvű-
ek aránya, amelyhez 33 (tehát 26%) német,
13(tehát10%szlovák)és7(azaz5,5%)angol,
valamintalegutóbbiszámbankétcsehnyelvű
tanulmánycsatlakozik.Atanulmányoktemati-
kai megoszlása még vegyesebb képet mutat
etnikai szempontból: itt tulajdonképpen tény-
leg valamennyi nép és nyelv érintett, amely
donaueschingentőlavaskapuigadunafolyá-
samenténél.

Ahogyadunaösszekötianépeket,nyelve-
ket és kultúrákat, valahogy hasonlóan tesz a
komáromiActa isközép-ésdél-kelet-európa
néprajzkutatóival.nyelvigátakatoldfel,közös
érdeklődésiterületeketreprezentál,határokat
tüntetelanemzetiszakmaiközegekközött.Itt
sokkal inkább arra irányul a figyelem, ami
közösbennünk,nempedigarra,amielválaszt.
bár szaktudományunk önelnevezése körül
időnként fellángolnak a diskurzusok, megint
máskoramodernnektűnőidentifikációsstra-
tégiákmögött hiába keresünk valódi tartalmi
(paradigmatikus) változásokat,azActa eseté-
ben véleményem szerint vitán felül álló tény,
hogyezasorozatténylegazeurópai etnológiá-
nak szentelődött. eme eurokonform közép-
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európai etnológia művelésénekegyik legszor-
gosabb elkötelezettje éppen a szerkesztő
maga. nyilvánminden periodikára igaz, hogy
valamennyire az aktuális szerkesztő tudomá-
nyosviláglátásatükröződikbenne.AzActa két-
ségtelenül liszka József lenyomatát viseli
magán.eltekintvemostattól,hogyeztalenyo-
matotméltassuk (ennek kerekalkalmára, ha
jól számolom, még legalább két évet várni
kell),csupánannyitjegyzekmeg,hogyaszer-
kesztő személyes kapcsolatrendszere nélkül
azévkönyvnehezentudtavolnaennyiévenát
megtartani magas szakmai színvonalát. ez a
szakmaikapcsolathálónemcsupánareferált-
ság kritériumának való megfelelés kapcsán
fontosnemzetköziszerkesztőbizottságigárdát
jelenti, hanemegy annál sokkal kevésbé for-
mális, közvetlenebb, napi szintű és baráti
viszonyrendszert is. Jelzésértékű ebből a
szempontból, hogy egy talán kevéssé feltűnő
mozzanatot említsek, amit a legújabb kötet
kolofonoldalánvehetészreazélelmesszem:a
német nyelvi szerkesztés (kuli)munkálatait –
egészen véletlenül – kimás,mint a passaui
egyetemhajdaninéprajzosprofesszora,Walter
hartingervégezteel.

minthogy azActa Ethnologica Danubiana
egy kutatóintézet évkönyve, ennek az adott
kutatóhelymunkájátisreprezentálniakell.ért-
hetőtehát,haakomáromietnológiaiközpont
általszervezettkonferenciáknakazanyaga is
az évkönyvben jelenikmeg.már korábban is
elsősorban ezek eredményezték a tematikus
blokkokat,amelyekpéldáulahatár,aszakrális
kisemlékekvagyaszövegfolklorisztikatárgykö-
rébenmozogtak.Amostmegjelent,15.kötet
hátterében isegynagy sikerrelmegrendezett
konferenciaáll.2012novemberébentartották
meg komáromban azt a kétnapos ülést,
amelynekközéppontjábaaközép-európaifolk-
lorisztika időszerűkérdéseithelyeztékaszer-
vezők.Acseh,szlovákésmagyarnéprajzkuta-
tók közöseszmecseréjét jól előkészítettékaz
etnológiai központ munkatársai. A vitaindító
tanulmányokhoz (voigt vilmos és eva
krekovičovájóvoltából)mindenkimárelőreaz
anyanyelvén ishozzáférhetett,ésa többielő-
adásnakisbőségestartalmikivonataálltren-
delkezésreazeltérőnyelveken.mivelakonfe-
rencián magam is részt vettem, személyes

tapasztalatbólismegerősíthetem,hogyfontos
ésaktuáliskérdéseketfeszegető,ténylegesen
nemzetközi konferencián vehettünk részt. Az
előadásokegynagyobbik(denemteljeskörű)
részejelenikmegmostalegfrissebbévkönyv-
benhétmagyar,kétcsehéskétszlovákkuta-
tótollából.nincsteremezekegyenkéntibemu-
tatására, de elmondhatom, hogy a tucatnyi
tanulmányváltozatosteoretikus,terminológiai
ésmódszertanikérdésekettárgyal,ésatema-
tikus sokszínűség ellenére megállapítható,
hogy a közép-európai kutatók szakmai érte-
lembenmégmindig„egynyelvetbeszélnek”és
meglehetősen hasonló problémákkal állnak
szemben.Azesetlegeshangsúlyeltolódásokra,
finom és árnyalatnyi különbségekre pedig
érdemesodafigyelnünk,merttanulhatunkegy-
mástól.nyilvánvaló,hogyafolklorisztikaelmé-
letikérdéseités21.századiperspektíváitnem
lehetateljességigényévelkörbejárniegykon-
ferencián,defontosésjelzésértékűtény,hogy
akomáromikezdeményezésésegyüttgondol-
kodásra serkentés megelőzte az ilyen tárgyú
későbbi (egyébként már tervezett) magyaror-
szági összejöveteleket. (megjegyzem, liszka
Józsefezenatérenis„túlteljesített”,hiszenő
2013-bannemcsaka15-ösActáthozta tető
alá,hanemazutóbbiévekegyiklegfontosabb
folklorisztikaitanulmánygyűjteményétisletette
azasztalraÁtmenetek. Folklór és nem folklór
határán címmel.)

Akonferenciatanulmánnyáformáltelőadá-
saimellett(illetveelőtt)azActa hagyományai-
nak megfelelően két korábban született írás
kapott helyet, amelyeknek tudománytörténeti
jelentőségük van. így került be a mostani
számbahermannbausingernekegy60évvel
ezelőtti,még inkább szövegfolklorista korsza-
kábanírotttanulmányaameseijelképekprob-
lematikájáról, valamint vajda lászló néhai
müncheni professzornak a nyugdíjba vonulá-
sakor,1988-banelmondottelőadásánakváz-
lata,amelymáigmegszívlelendőgondolatokat
tartalmazazetnológiaikutatásetikájáról.

A recenziós blokk immáron korántsem
csakliszkaJózsefetésl.JuhászIlonátmutat-
jafelazismertetésekszerzőiként(mintezegy-
két korábbi évkönyv esetében előfordult),
hanemklamár zoltánt vagy az elTe Folklore
Tanszékéhezkötődőoktatókatésdoktorandu-
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szokat is. A Krónika rovat b. kovács István
köszöntésénéságTiborbúcsúztatásánkívül
PrágátólTopolyánátTemesvárig,ötkonferen-
ciárólistudósításokatközöl.

Ismertetésem szűkszavúságának hátteré-
benazáll,hogymeggyőződésemszerintazActa
Ethnologica Danubiana 15.köteténeknemkell
nagy reklámot csinálni, nincs szüksége nagy
hírverésre,hiszenszakmaiberkekbenhatárain-
koninnenéstúlegyarántszámontartott,hasz-
nált és hivatkozott periodikának számít. Aki
ismeriakorábbikötetekszínvonalátésszemlé-
letét,azmostsemfogcsalódni:valóbannem-
zetköziirányultságú,európaikitekintésű,nyitott
ésmodernkiadványtvehetkézbe.

Gratulálokaszerkesztőnekéslegközeleb-
bi munkatársának! szívből kívánom, hogy a
szlovákiaimagyarnéprajzkomáromiműhelye
méghosszúévtizedekigtöretlenlelkesedéssel
és változatlanulmagas színvonalon folytassa
az ehhez hasonlóan vaskos kötetekben kéz-
zelfoghatómódonmegnyilvánulótudományos
és a nem kevésbé fontos tudományszervező
tevékenységét.

Bárth Dániel

zimányiárpád:szókészletiésmorfológiaivál-
tozásokamaimagyarnyelvben.eger,líceum
kiadó,2013,80p./Pandorakönyvek,31./

A nyelvműveléssel foglalkozó szakirodalom
újabbkötettelgazdagodott,melynekszerzője
zimányi árpád nyelvész, az egri eszterházy
károly Főiskoladékánja, tanszékvezető taná-
ra, a besztercebányai bél mátyás egyetem
hungarisztikai Tanszékének professzora. A
szerzőfőbbkutatásiterületéheztartozikaszó-
készleti és nyelvtani változások vizsgálata,
különös tekintettel az idegenszerűségekre; a
médianyelvi szövegek értelmezése; nyelvhe-
lyességikérdésekésahelyesírássalkapcsola-
tos vizsgálódások. eddigi munkássága az
értékkövető, értékőrző pozitív nyelvművelés
szép példázata. zimányi árpádot nemcsak a
szűkebbszakma ismeri,hanemazanyanyelv
ügyeirántérdeklődőkis.

A könyv szerkezetileg négy részre tagoló-
dik.Azelső fejezetcíme (Norma és változás)

már árulkodik arról, hogy a nyelvi változás
tényét a szerző nemcsak a múltra vetíti rá,
hanemamárais,sgyakorlatipéldákkaligyek-
szik ennek bizonyságot adni (7–12. p.). A
hagyományosmeghatározásszerintnyelvinor-
mánakazírottésbeszéltnyelvhasználatának
társadalmilag érvényes, helyesnek elismert
szabályait, irányelveit, szokásait nevezzük. A
szerzőolyan fogalmakatkülönít el és tisztáz,
mintazegységesülés,akodifikáció,azorien-
táló norma, a nyelvi eszmény, amintanorma
ésahasználatinorma.Amédianormasajátos-
ságaitviszontélesenelhatároljaazeddiginor-
mafelfogásoktól, hiszen azok különböznek
egymástól.elsősorbanaszókészletésanyelv-
tanitényezőkszerepétemeliki,márcsakter-
jedelmi okokból sem tér ki a szövegalkotási
normákra. először a jelentésváltozás eseteit
veszi szemügyre, majd a grammatikai ténye-
zők közül a morfológiára összpontosítja a
figyelmét. kitér a ritkább szóalkotási módok
alaktani vonatkozásaira, a szóképzés újabb
példáira, a főnevek nemére stb. A Szavak
jelentésváltozása c. fejezetben (12–42. p.) a
nyelvi változások számos esetét boncolgatja.
rámutatarra,hogyegy-egyszóbanmennyire
érvényesülnekaszófaji,jelentésbeliésalakta-
nivonatkozások.Azabszolút–abszolúte kettős-
ségesetébenkétirányúfolyamatotészlel:egy-
felőlgazdagodást,másfelőlpedigegyszerűsö-
dést. Azaggály–aggályos esetében szókincs-
bővítésünkújabbformája,azelfeledettszavak
felújításafigyelhetőmeg.Anyelvhajlítható,és
követi életünk minden változását. A szerző
öröménekadhangot,hogyazerőltetetthelyett
vissza lehet térni a régi, egyszerűbb formák-
hoz (az árengedmény–árleszállítás esete).
meglévőszavainkisáteshetnekjelentésbővü-
lésen.ennekékespéldájaazasszisztens sza-
vunk.Azifjúságiésazsargonnyelvihasználat-
banerőteljesenhódítanakabe- igekötőalaku-
latai. Az igekötő igen mozgékony szófajunk,
használatagyorsanváltozik, smegértésében
felhasználhatóanyelvtörténetjószerévelmin-
den törvényszerűsége. A bizalmas nyelvhasz-
nálatbanakkortalálkozunkaceleb szóval,ha
sztárokra, híres emberekre gondolunk. A
klasszikusnyelvbőlvettcelebritás egyszerűsö-
dött formájával állunk szemben. A képszerű
elemek, a szólások és más állandósult szó-
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kapcsolatok esetében gyakori jelenség a
különböző nyelvek közötti kölcsönzés (lásd a
farvíz szavunkat).Afesztivál erőteljesjelentés-
bővüléssel mindenféle ünnepi rendezvényt,
találkozót, vásárt jelöl. A filozófia főnév jelen-
tésköreisfolyamatosanbővül,ebbenszerepe
lehetidegennyelvekhatásánakis(gazdaságfi-
lozófia,üzleti filozófia stb.).Aformális mintájá-
ralétrejöttformálisan alakhelyettcélszerűbba
magyaralakothasználni(hivatalosan)–figyel-
meztetaszerző.ugyancsakújkeletűjelentés-
változás figyelhető meg a humanitárius és a
kommandó szavainkban.Azutóbbiévtizedben
egyre gyakrabban használjuk a kommunikál
főnévi és igei alakját is. zimányi árpádelcso-
dálkozva veszi észre, hogy a tárgyatlan igei
használatamellettmamár terjedőben van a
tárgyasigekéntvalószerepeltetéseis.Aszerző
példáksokaságátvonultatjafel(legenda–ikon,
monitoring,pláza–mall,regisztrál,retró,szudo-
ku stb.),melyekkelmindazt igyekszikbizonyí-
tani,hogyajelentésváltozástermészetesvagy
törvényszerű fejlemény. szemügyre veszi az
átalakulttanárképzésirendszerésközoktatás
nyelvi morzsáit is. Az élet minden területén
napról napra egyre bonyolultabb fogalmakkal
ismerkedünkmeg,sezalólaziskolasemkivé-
tel. Az eddigi gyakorlathoz képest bonyolulttá
váltazidegennyelviszakokésazoktanárainak
megnevezése. Összességében viszont megál-
lapítja,hogya2005-öspéldasorralellentétben
a 2013-as megnevezések egyszerűbbek.
különlegescsoportotalkotnakazokaszavak,
amelyek eredeti jelentésük ellentétét is
magukbanhordozzák.Azegyikilyenközülüka
tempós. száz évvel ezelőttmég a lassú, üte-
mes haladás kifejezője volt, mostanra pedig
márazolaszbólkölcsönzött,anagyobbsebes-
ségreösztönzősportnyelvibiztatáskifejezőjeis
lett (Tempó, tempó!). Az utóbbi időszakban
átalakult vállalkozó szavunk stílusértéke is:
ebbeazegyszóbahallatlanulgazdagtörténeti-
ség sűrűsödik bele. A következő fejezetben
(Morfológiai változások) vizsgálja egyfelől a
szavakvonzatszerkezetének,másfelőlalaktani
összetevőinek változását. rámutat a vonzat-
szerkezetreéstranzitivitásra,amelymanapság
kibővült:nemcsakatárgyivonzatokra,hanem
a határozóiakra is vonatkozik. szemünk előtt
zajlanakleezekanyelviváltozások.Akövetke-

zőalfejezet tárgyáulmegnevezett ritkábbszó-
alkotásmódok mint morfológiai tényezők
között tárgyalja az elvonást, a szóvegyülést
(kontamináció), a rövidülést (csonkítást), a
népetimológiát (szóértelmesítést), a betűszó-
katésaképzővariánsokat(46–54.p.).ezeka
jelenségek ugyan a ritkább szóalkotásokhoz
tartoznak,mégisteljesbizonyossággalállíthat-
juk,hogynemisolyanritkákmainyelvhaszná-
latunkban.zimányi árpáda szóképzésújabb,
maipéldáibólisszemezget,amelyekrőlfeltéte-
lezhetjükamaisproduktívszóalkotásimódot.
manapságegyrebonyolultabbfogalmakkelet-
keznek,ígyatöbbszörösszóösszetételekállan-
dóanszaporodnak.Akövetkezősorokbólaztis
megtudhatjuk, hogy amaimagyar nyelvhasz-
nálatkezdielkülöníteniamegnevezettszemély
nemét. Az általános alany ugyan kevésnyelv-
használati gondot okoz, mégis szóba kerül a
kötetben. A következő fejezetben (Névtani
elemzések) áttekinti az oktatási intézmények
névformáit (64–75. p.). Az intézménynevek
helyesírása iránti aggodalmunk valós, hiszen
azutóbbiidőbenegyrehosszabb,bonyolultabb
alakulatokjönneklétre,mivelamaiintézmény-
nevekigyekeznekminélárnyaltabbantükrözni
a képzési kínálatot. Az iskolák névadása
viszontazeddigiektőleltérőensokszínűbbnek
mondható.Atanárúrugyanakkoróvaintattól,
hogy elfelejtsük a praktikus szempontokat,
nembeszélveahelyesírásiirányelvekrőlalogo-
nimákban.Akövetkezőkbenvizsgálatakiterjed
anemzetközilegteljesenbehálózottszállodák
névformáira is, amelyeknél nagy sajnálattal
veszi tudomásul, hogy lassan el kell búcsúz-
nunkaszálloda szavunktól,amelybárahiva-
talos megnevezésekből valóban kiszorult, a
társalgásinyelvbentermészetesebbéssokkal
gyakoribb. bőséges magyarázatot találunk a
fesztiváloknévformáirais.végezetülamagyar
rádióbanelhangzottműsorcímeketveszilajst-
romba. A címek vizsgálata sok névtani tanul-
sággal szolgál. Az utolsó fejezetek tartalmisá-
gábólkitetszik,hogyaszerzőanévtanterüle-
ténisotthonosanmozog.Akötetetterjedelmes
irodalomjegyzékzárja.

Aművet a sokoldalúság jellemzi, hiszen
szertefutó nyelvhelyességi témákat ölel fel,
minden egyes sora a szerző problémaérzé-
kenységéről tanúskodik. rengeteg hasznos
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és alkalmazandó nyelvhelyességi tudnivalót
foglalösszeamintegy80oldalaskötetben.A
nyelvművelés iránti érzékenysége, szakmai-
lagelmélyülthozzáértésenemmerülkiezzel,
azelméleti leírásokmellett jólalkalmazható
gyakorlatipéldákatállítazolvasóésanyelv-
használó elé. Tanácsait egyarántmegfogad-
hatják diákok, tanárok, újságírók és a sajtó
képviselői,deakötet feltétlenülajánlhatóa
szélesebbolvasóközönségszámárais,mind-
azoknak, akik érdeklődnek nyelvi kultúránk
jelenlegiállapotairánt.Aszerzőszakmaialá-
zatára jellemző, hogy nemcsak egy szemlé-
letmódot követ, hanem sok szempontból
közelítegy-egyproblémafelé,snemutasítja
elegyöntetűenvalamelyiket,méghanemért
isegyet velük.Akötetérdeme,hogyárnyalt
képetadanyelvműveléshelyzetéről,denem
pusztán állapotrajz, hanem feladatok után
kutatóésmeghatározóelőretekintésis.Amű
szertefutónyelvitémákatölelfel.ennekelle-
néreafeladatokfolytathatók,hiszenmegvá-
lasztásuk nagyon is időszerű, és reméljük,
hogyaközeljövőbenújabbtémákrendszere-
zőbbkifejtésétüdvözölhetjük,akára szerző
egyikújabbkönyvében.

Angyal László

márkuAnita:„Pozákárpátszki”kétnyelvűség,
kétnyelvűségihatásokéskétnyelvűkommuni-
kációsstratégiákakárpátaljaimagyarközös-
ségben.ungvár,„líra”Poligráfcentrum,2013,
244p.

Aközelmúltban látottnapvilágotmárkuAnita
„Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi
hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégi-
ák a kárpátaljai magyar közösségben című
monográfiája,melynekalapjátaszerző2011-
benmegvédettdoktoriértekezéseképezi.

A kötethez írt előszavában csernicskó
István,aII.rákócziFerenckárpátaljaimagyar
Főiskola rektorhelyettese egy a kilencvenes
évekderekánszerzettutazásiélményérőlszá-
molbe.Amár-márkrimibeillőtörténetakár-
pátaljaimagyarok számára természetes kód-
váltás jelenségének egyik esetét mutatja be
(9–10.p.).

ABevezetésbenaszerzőmunkájatárgya-
kéntakárpátaljaimagyarközösségkétnyelvű-
ségéből eredő kétnyelvűségi hatásokat és a
kétnyelvűkommunikációsstratégiákvizsgála-
táthatározzameg.megjegyziaztis,hogyalát-
szólagszociolingvisztikaijellegűmunkaegyál-
talán nem áll távol a pszicholingvisztikától
sem, s hogy a vizsgált téma a nemzetközi
nyelvtudományegyik fontoskutatási témakö-
re,melyszervesenilleszkedikahodinkaAntal
Intézet kutatási programjához és a Termini
magyar nyelvi kutatóhálózat közös kutatási
projektjéhez is. márku Anita kiemeli, hogy a
vizsgálati eredményekből nem lehet minden
kétnyelvű közösségre vonatkozóan érvényes
általánosításokatlevonni(11–14.p.).

ezt követően köszönetet mond az őt a
nyelvtudomány útjára terelő csernicskó
Istvánnak, a doktori értekezést témavezető-
ként felügyelő lengyel zsoltnak, navracsics
JuditésbenőAttilaopponenseknek,valamint
a munka megírását támogató személyeknek
ésintézeteknek(14–15.p.).

A kárpátaljai magyarság két- és többnyel-
vűsége. Elméleti keret címetviselőfejezetszá-
mosalfejezetreoszlik,melyekbenbemutatás-
rakerülakárpátaljaimagyarságdemográfiai
helyzete, a kétnyelvűség interdiszciplináris
megközelítése,azanyanyelv,elsőnyelv,domi-
nánsnyelv,akétnyelvűség,averbálisreperto-
ár,nyelvválasztás,kódválasztásmeghatározá-
sa(16–22.p.).

ezt követően a nyelvválasztási kutatások
hazaiésnemzetközi,illetveazukránésorosz
szakirodalom általános bemutatása követke-
zik. Az ukrán–orosz kétnyelvűség kapcsán a
szerzőkülönkitéraszurzsikismertetéséreis,
amely„azoroszszókincsreésazukránnyelv-
tanraépülő, igenelterjedtkeveréknyelv” (24.
p.).Atovábbiakbananyelviéskommunikatív
kompetencia,azinterferenciajelenségek,illet-
veaszókölcsönzésfogalmánakéstípusainak,
valamint a kódváltás jelenségének, okainak
és funkcióinak a bemutatására kerül sor. A
kódváltáskiváltóokakéntaszakirodalomban
„a leggyakrabban a nem megfelelő nyelvtu-
dásból fakadó nyelvi hiányt nevezik”, amiről
akkor lehet beszélni, ha a „mentális lexikon-
ban nincs meg a szükséges szó, szerkezet,
nyelvtani forma”(33.p.).Aszerzővéleménye
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szerintakódváltásokakéntjelentkezhetazon-
ban az a fajta kommunikációs stratégia is,
amikor a beszélő mindkét nyelvén ismeri az
általahasználnikívántszót,deazanyanyelvi
szó„szemantikaitartalmanemfejezikiponto-
san azt, amit mondani szeretne”, s így a
magyarázatvagykörülíráselkerülésevégetta
másiknyelvénekazadottfogalmatpontosab-
banlefedőeleméthasználja(22–37.p.).

márkuAnitaleszögezi,hogyafélreértések
elkerülése végett munkájában a kódváltás
megnevezéstfogjahasználnianyelvekközötti
váltás jelölésére,mertanyelvváltáskönnyen
összetéveszthetőanyelvcserevagynyelvvesz-
tés fogalmakkal. A kérdés tisztázása érdeké-
benröviden ismertetiazadott fogalmakáltal
jelölt jelenségeket is (37–38. p.). A szerző
betekintést nyújt a kódváltás nyelvészeti és
pszicholingvisztikai megközelítésébe is, ahol
„a kutatók azt vizsgálják, hogy a két nyelvi
rendszeregymásrahatásakormilyentörvény-
szerűségekjelentkeznek”.emellettkiemeliazt
is,hogyakódváltáséskódkeverésterminuso-
kat nem lehet szinonimaként használni,
ugyanis azok merőben eltérő jelenségeket
takarnak.A továbbiakban ismerteti akódvál-
táskommunikációséspragmatikaiokait,vala-
mint a kódváltáskutatás nemzetközi, hazai/
magyarésukrán/oroszszakirodalmát.Afeje-
zetzárásakéntpedigakérdéskörrelkapcsola-
tos terminológiai nehézségekre hívja fel a
figyelmet(38–56.p.).

A harmadik fejezet A „po zákárpátszki”
nyomában: eszközök, módszerek, hipotézisek
címetviseli. Itt ismertetésrekerülnekakuta-
táskörülményei,akutatássoránhasználtesz-
közökésmódszerek.Amunkamegírásáhoza
szerzőkétnyelvhasználatikérdőívesvizsgálat
eredményeit is felhasználta. Az első, a
rétegzett2009kérdőívesvizsgálatcéljaa„16
évnél idősebbkárpátaljaimagyarság500fős
reprezentatív mintáján a mindennapi nyelv-
használat, nyelvválasztási szokások felméré-
se”(57.p.).Aszerzőismertetiamintakialakí-
tásának szempontjait, illetve az adatközlők
szociológiai jellemzőit is. Amásik, a Fiatalok
2006 vizsgálat során az ungvári nemzeti
egyetem és a II. rákóczi Ferenc kárpátaljai
magyar Főiskolamagyar nemzetiségű hallga-
tóiamindennapinyelvválasztásiszokásaikról

lettekmegkérdezve.Akutatássoránazadat-
közlők kiválasztására a „barátom barátja”
módszerrelkerültsor.Akárpátaljaibeszélőkö-
zösség kódváltási korpuszainak a vizsgálata
élőnyelvi hanganyagok (spontán beszélgeté-
sekés féligstrukturált interjúk), írottés írott-
beszélt nyelvi korpuszuk elemzéséből épült
fel. Az élőnyelvi hanganyagok vizsgálatánál a
szerző a hodinka Antal Intézet digitalizált
hanganyagtárának 153 interjúját vizsgálta
meg,melyekben53kódváltásosmegnyilatko-
zást talált. emellett a kérdőívek kitöltése
során készült hanganyagok és egy főiskolai
vezetői értekezlet hanganyaga is elemzésre
került.ígyaz„elemzésrehasználtkorpuszban
101élőbeszédbőlszármazókódváltásosmeg-
nyilatkozás található” (67. p.). Az írott nyelvi
korpuszban szépirodalmi és kárpátaljai
magyarsajtótermékekkerültekmegvizsgálás-
ra,ahonnanaszerzőösszesen162kódváltást
tartalmazópéldamondatotgyűjtöttki.Azírott-
beszéltnyelvikorpuszbanaközösségioldalak
(Facebook, iWiW) és csevegőprogramok
(skype,Gmail-chat) rendszeresmegfigyelésé-
velolyanmegnyilatkozásokkerültekkigyűjtés-
re, melyek olyan kárpátaljai kétnyelvű egyé-
nektől származnak, akiknek ismert a nyelvi
hátterük (pl. márku Anita személyes ismerő-
se). Az írott-beszélt nyelvi korpusz vizsgálata
rendszeres résztvevőmegfigyeléssel ésmód-
szeresgyűjtésseltörtént,sösszesen49kód-
váltásos megnyilatkozást adatolt. röviden
összefoglalásra kerülnek a kutatás etikai
vonatkozásaiis(68–70.p).

Aszerzőanyelvválasztással,akódváltás-
salésakölcsönzésselkapcsolatoshipotézise-
it20pontbanfogalmazzameg(72–73.p.).

AkövetkezőfejezetA kárpátaljai magyarok
nyelvválasztási stratégiái, a nyelvválasztást
meghatározó tényezők címet viseli. Az első
alfejezetbetekintéstnyújtabba,hogymiként
isbefolyásoljaanyelvválasztástabeszélgetés
résztvevőinek a nyelvtudása, nyelvismereti
foka, az egyes nyelvekhez való viszonya, a
nyelvek presztízse. A kárpátaljai magyarok
körébenmeglehetősenalacsonyamásodnyel-
vekésazidegennyelvekismereténekaszint-
je is. A nyelvekhez való viszonyt tárgyalva a
szerző kiemeli, hogy a kutatásokban részt
vevő személyek jelentős része negatív attitű-
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döket táplál az államnyelvvel szemben, ami-
benközrejátszikazis,hogyamegkérdezettek
közel felére már rászóltak azért, hogy anya-
nyelvehelyettinkábbazállamnyelvethasznál-
ja.körükbenazanyanyelv igenmagaspresz-
tízzselbír,detöbbségüktisztábanvanazzalis,
hogyahelybenvalóboldoguláselengedhetet-
len feltétele az ukrán nyelv ismerete, amely
ezáltal szintén magas presztízsnek örvend
(74–90.p.).

A továbbiakban felvázolásra kerül, hogy
milyen szerepet is tölt be a nyelvválasztási
folyamatban a helyszín, a nyelvi színtér, az
interakciós partner, az egynyelvűek jelenléte,
astátusz,azintimitásifok,valamintabeszél-
getéstartalma.(91–106.p.).Afejezetzárása-
ként a nyelvválasztás funkcióját, a mi és ők
reprezentációit,aszolidaritáséskizárásese-
teitvizsgáljaaszerző(107–110.p.).

Az ötödik, A kódváltás a kárpátaljai
magyar közösségben címűfejezetelsőalfeje-
zetében a bázistartó/beszúró és a bázisvál-
tó/alternációs kódváltás közötti eltéréseket
ismerhetjükmeg.

ezt követőenakülönbözőnyelvi szinteken
megvalósuló kódváltások esetei kerülnek
bemutatásra.Aszublexikálisszintenjelentkező
kódváltásokat a szerző két csoportba osztva
tárgyalja.Azelsőbeafonetikai/fonológiaiszintű
kódváltásokat (pl. „Orosz osztályban tanítok.
Valamit magyaráztam, magyar gyerekek is van-
nak az osztályban, annak mondtam magyarul,
rám szóltak, Mártá Joszifovná, eto russzkij
klassz!”[114.p.]);amásodikbapedigamorfo-
lógiai szintű kódváltásokat (pl. „Öcsém, nem
semmi az a lila ház a sarkon, такой цвет
meggymártásовий!”[118.p.])sorolja.

márkuAnitaalexikaiszintenmegvalósuló
kódváltásokhozsoroljaazegyszavaskódváltá-
sokat (pl. „A kölcsönpénzt betették a kasszá-
ba, az ellenőrzés megszámolta, harasó.”
[120.p.]),deazakártöbbszóbólállószóérté-
kűidiomatikuskifejezéseket(pl.„Az ismerke-
dést így kezdi: moj jazik – moj vrag. A nyelvem
az ellenségem.”[122.p.]),aköszönés(pl.„Do
szvidanyije, Kirov utca?”[120.p.]),aszitkozó-
dás,káromkodás(pl.„Ej, job tvoju máty – azt
mondja – hát te nem jelentkezel, mikor én
téged kereslek?!”[122.p.])ésbocsánatkérés
formuláit, a szókapcsolatokat (pl. „Csak úgy

repültek ki az ablakon az iratok, történelmi
dokumentumok, fasisztszkije matyeriali.”
[122.p.])ésamegnevezéseket(pl.„Az öcsém
rég elment innen, Munkácson lakik, úlica
Csapájeva.”[124.p.])is.

Amondatok szintjén jelentkező kódváltá-
sokat vizsgálvamárku Anita felhívja a figyel-
metarrais,hogyazilyenjellegűmegnyilatko-
zásokban a beszélő a kódváltást felvezeti,
vagyutánakommentálja,esetlegamátrixnyel-
ven is megismétli. Pl. „Ignác Jani volt a kis-
szelmenci sztároszta, dobbantott a lábával, tu
je granica!” (127. p.) A diskurzus szintjén
jelentkező váltásokat a több beszélő között
zajlópárbeszédeken, illetveazeztvisszaadni
kívánómegnyilatkozásokonvizsgáljaaszerző,
megjegyezve,hogya„gyűjtöttkorpuszbangya-
koriakazegyszavas(szó-vagymondatértékű)
váltások”,valamint,hogy„ezekakódváltások
szerkezetükszerintáltalábanhiányosszerke-
zetűmondatokvagyinterakciósmondatszók”
(129. p.). Pl. „Egyszer a főszakács mondta,
hogy nem érti, amit a barátnőmmel beszél-
tem. Jak vi hovorete? Erre én: Po magyarszki.”
(130. p.) kiemeli azt is, hogy „az élőbeszéd-
benakódváltásokatjelölhetimásnyelviszek-
vencia, amikor a beszélő a kódváltás előtt
vagy után megjegyzést tesz, de kísérhetik
szupraszegmentális jelenségek, például hezi-
táció,szünet,zavartnevetésstb.”(131.p.)is.
A mondatok szintjén jelentkező kódváltások
esetébenmagyarnyelviinterferenciajelentke-
zikazukrán/oroszmondatszórendjében,ami
azanyanyelvibeszélőkszámára idegenesnek
„magyarosnak”tűnhet(133–135.p.).

Afejezetzárásátképezőalfejezetakódvál-
tás kommunikációs és pragmatikai okait vizs-
gáljaakárpátaljaimagyarokkörében.Akárpát-
aljaimagyarkétnyelvűközösségkommunikáci-
ójában jelentkező kódváltások legfontosabb
céljának a szerző azt tartja, „hogy a beszélő
alkalmazkodjon a megváltozott körülmények-
hez,sikeresebbé,hatékonyabbáéshitelesebbé
tegyemondandóját”.(136.p.)elsőkéntaszitu-
atívkódváltásokkerülnekismertetésre,melye-
ket az egynyelvűek jelenléte, a szituáció, az
interakciósszíntérésabeszédtémamegválto-
zásaalapjáncsoportosítaszerző.eztakontex-
tuális kódváltások ismertetése követi, ahol a
szerzőakitöltés,azidézés,felidézés(pl.„Nem



győztük azt elvárni, mindig mondták, hogy szko-
ro igyos domoj, szkoro igyos domoj, de bizony a
szkoro igyosbu három esztendő lett!”[142.p.]),
a kiváltás, kötés (pl. „– Mondja, Jani bácsi,
vszjo nási! Vszjo? Vszjo!” [143.p.]),a fordítás,
ismétlés (pl. „Po pjáty, po pjáty!”, hogy ötösé-
vel!” [144. p.]), amagyarázat (pl. „Zavtra ver-
nyotyesz, ahogy ők mondták. Holnap vissza-
térsz.” [145. p.]) és a közbevetés (pl. „Bilet
jeszty? [Jegy van?] Nézek, mint a bárgyú, osz-
tán mondom neki, hogy »nye ponyimáju«.
Mutassa, hogyhát a jegyet. Mondom: »nincs«.”
[145.p.]),illetveaszemélyes/objektíválláspont
kinyilvánításánakazeseteitésáltalánosjellem-
zőitmutatjabe.Atovábbiakbanametaforikus
kódváltástípusainakazismertetésérekerülsor.
ennekkeretébenaszerzőbemutatjaaszolida-
ritás,akizárás,astátuszemelés,anyelviellen-
állás, kódtartás, a bizalmasság, az érzelmi és
nyelvinyomatékkifejezésének,illetveakódvál-
tás nyelvi játékként való alkalmazásának a
lehetőségeit(146–156.p.).eztkövetőenakár-
pátaljai névhasználat sajátosságaiba nyerhe-
tünkbetekintést,amimegfigyelhetőaszemély-
névhasználat (pl. „A nevem akkor már Joszip
Vincevics Tovt volt. Tóth József Vincéé.” [158.
p.]),megszólítások(pl.„Szabó Irina Joszipovna,
tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 25,
hiányzó nincs.”[158.p.]),illetveazintézmény-
ésutcanevek(pl.„Apám dolgozik esetleg, ilyen
őr-, őrhelyen a Beregszászi, Шпортбаза
Закарпаття-ban [Sportcentrum „Kárpátalja”], s
ott végzi a munkáját.” [159. p.]) esetében is.
végezetül a kódváltás beszélők körében való
megítélését ismerteti a szerző, megjegyezve,
hogyanyelvikeveredésegynyelvűekáltalistig-
matizálásamiattakétnyelvűbeszélőkazegy-
nyelvűekkelvalókommunikációban,ahivatalos
alkalmakkor, illetve teszthelyzetekben igyekez-
nekelkerülniaz ilyen jellegűmegnyilatkozáso-
kat(166–169.p.).

A Szókölcsönzés a kárpátaljai magyar
közösségben című fejezet a szókölcsönzés
típusait, a kölcsönszavak szófajok szerinti
megoszlását, a szókölcsönzés indítékait, a
szókölcsönzéshez való viszonyt ismerteti
(170–184.p.).

A hetedik, utolsó fejezet a Kétnyelvű -
séggel, kódváltással kapcsolatos nyelvi míto-
szokrólszól(185–187.p.).

Akötetetegy igenaprólékosÖsszefoglaló
(188–196p.), a tudományoseredményekés
tézisekmagyar,ukránésangolnyelvűbemu-
tatása (197–208. p.), gazdag irodalomjegy-
zék,valamintakutatássoránhasználtnyelv-
használatikérdőívegykitöltöttpéldánya,illet-
ve az adatolt kölcsönszavak listája zárja. A
munka értékét növelik a benne szereplő tér-
képek,ábrákéstáblázatok,valamintabőpél-
daanyaggalvalóellátottság.

Azelméletianyagésaszerzővizsgálatai-
bólszármazópéldákkiegyensúlyozottmegosz-
lása révén a könyvet haszonnal forgathatják
mindazok,akikakárpátaljaimagyaroknyelv-
használata vagy a kódváltás jelensége iránt
érdeklődnek.

Gazdag Vilmos

lőrinczGábor:Anyelvivariativitásaszlovákiai
magyar anyanyelvtankönyvekben. eger, lí-
ceumkiadó,2014,101p.

A nyelvi variativitás a szlovákiai magyar anya-
nyelvtankönyvekben c. monográfia lőrincz
Gábornak, a selye János egyetem magyar
nyelv és Irodalom doktori Iskolája 2014-ben
végzett hallgatójának munkája. A kutató
összefoglaló monográfiája magyarnyelvtan-
könyvek elemzéséről szól. A könyvet az ekF
líceumkiadójelentettemeg2014-ben.

Atéma,melyetkutat,mindahazai,minda
nemzetközi nyelvészeti szakirodalomban
kevéssé vizsgált, éppenezért oly nagyöröm,
hogy a szakirodalom ezzel az alapos és jól
átgondoltmonográfiávalbővült.Aszerzősze-
rint a tankönyvkutatás a pedagógiának
nagyon fontos részét képezi, hiszen a tan-
könyvek minősége hatással van a tanulási
folyamatra. A kisebbségi anyanyelv bizonyos
regisztereinek a megtanulásában is fontos
szerepet játszanakazanyanyelvi tankönyvek,
ezértvanszükségkorrekciójukra.

Amonográfianagyrészeazalap-ésközép-
iskolákbanhasználttankönyveknekavariativi-
tással kapcsolatoselméleti kérdéseit boncol-
gatja,majdösszevetiaszlovákiaimagyarokta-
tásban használatos tantervek előírásaival.
mivelaszerzővéleményeszerintnéhánytan-
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könyvcsalád gyakorlatsora hiányos, sajátokat
közöl,ezzelissegítvediákéstanármunkáját
egyaránt.Amonográfianagyobbrészeelméle-
tikérdésekkel,majdagyakorlatbanvalóhasz-
nosíthatósággal foglalkozik. A szerző fontos-
naktartjatisztázniavariabilitás ésvariativitás
fogalmak közti különbségeket, ugyanis a két
fogalomnagyongyakranegymásszinonimája-
ként használatos. elméleti ismeretei alapján
megállapítja,hogyanyelvivariabilitástágabb
kategória,amelybeavariativitásonkívülmás
nyelvi jelenségek is beletartoznak. miután a
szerző tisztázta a variabilitás és variativitás
fogalmakköztikülönbségeket,anyelvivarián-
sokosztályozásátisbemutatja.Többvariáns-
definíciót is közöl, egyebek között a német
szakirodalmat hívja segítségül, itt négy vari-
ánsdefiníciótsorakoztatfel.véleményemsze-
rint ebben a fejezetben hangzik el az egyik
kulcsmondat a variánsokat és nyelvi változó-
katilletően,miszerintmindenvariánsegynyel-
viváltozóváltozata,denemmindennyelvivál-
tozatvariáns.miutánavariánsokkalkapcsola-
tosterminológiatisztázódott,aszerzőlőrincz
Juliannaidevonatkozómunkáialapjánközlia
variánsok osztályozását, melynek főbb cso-
portjai a következők: fonetikai variánsok pl.
kötelen – kötélen, morfológiai variánsok pl.
derka – dereka, szintaktikai variánsok pl.
javaslatot tesz – javasol, szövegvariánsok pl.
egy-egyszövegkisebb-nagyobbeltéréstmuta-
tó változatai, nyelvváltozat-variánsok pl. a
magyar nyelv horizontális és vertikális nyelv-
változatai, írásvariánsok pl. galántai Városi
Hivatal – Galántai Városi Hivatal, valamint
ejtésvariánsokpl.nekem – nëkëm.

Amonográfiakövetkezőfejezeteavariati-
vitásésnyelvinormakapcsolatátvizsgálja.A
szerzőanyelvinormávalkapcsolatoskérdése-
ketnemcsakegynézőpontalapjántárgyalja.
megkülönböztetleíróéselőírónormafelfogást,
továbbá felsorakoztatja ladányi, kontra,
deme,Grétsy,kovalovszky,zimányi,sinkovics
ésmégsokmásnyelvésznormadefinícióját.A
nyelvi norma és a variativitás kapcsán pedig
helyénvalóa szerzőnekaza gondolata,mely
szerint a variánsok szinte mindegyikéről
elmondható, hogy normasértésként keletke-
zett.AzelméletirészterősítiA variativitás és a
vele azonos jegyeket is mutató lexikológiai

jelentésviszonyok összefüggései a nyelvi szim-
metria és aszimmetria tükrében c. fejezet,
melyben elsősorban tisztázza a nyelvi szim-
metria ésaszimmetria,valamintalexikológiai
jelentés fogalmát,továbbákitéraszinonímia,
aparonímia ésapoliszémia fogalmakmagya-
rázatárais.

Azalaposelméletiösszefoglalóutánagya-
korlatirészkövetkezik,aholelsősorbananyel-
vivariativitásésaszlovákiaimagyarnyelvtan-
és irodalomkönyvek tananyagának összefüg-
gései kerülnek terítékre. A fejezetnek az a
célja, hogy bemutassa néhány szlovákiai
magyaroktatásidokumentumésanyelvivari-
ativitás kapcsolatát, továbbá hogy szlovákiai
magyarnyelvhasználatotillusztrálóközépisko-
lai feladatsorokat ismertessen. A vizsgálat
csupánamagyarnyelvésirodalomoktatásá-
banalkalmazottszlovákiaimagyaralapiskolai
és középiskolai oktatási dokumentumokra
szorítkozik,deaszerzőfelvetiatöbbimagyar
nyelvenoktatotttantárgyoktatásidokumentu-
mainak vizsgálati lehetőségét is, főként a
szakterminológiaivariánsokatilletően.Aszer-
zőneknemvoltkönnyűdolgaatankönyvcsalá-
dokelemzésekor,ugyanistöbbtankönyvetkel-
lett megvizsgálnia és összehasonlítania
ahhoz,hogyteljesképetkapjon.Azalapiskolai
tananyaggalkapcsolatbanegyetlen tankönyv-
család könyveit és munkafüzeteit vizsgálta,
mertazokszinteteljesösszhangbanvoltaka
vizsgálat idején érvényes kerettantervvel.
mivel a középiskolai irodalomkönyvekben a
szövegvariánsokszámacsekélyésavariativi-
táselméletikérdéseiishiányoznakbelőlük,a
szerzőezeketazirodalomkönyveketnemvizs-
gálta.Amiaközépiskolainyelvtanitananyagot
illeti, a forgalomban lévő tankönyvcsaládok
közülegyiksemfelelmegteljesmértékbena
kerettantervelvárásainak,ezértaszerzőtöbb
különböző szlovákiai magyar tankönyvcsalád
könyvét és munkafüzetét vette szemügyre.
elkülönítetteegymástólanyelvtankönyvekés
irodalomkönyvek vizsgálatát, a nyelvtanköny-
vekenbelülpedigazalapiskolaiésközépisko-
lainyelvtanitananyagvizsgálatát.Azalapisko-
lai irodalomkönyvek tananyagát szövegek
alapján, az alapiskolai nyelvtani tananyagot
pedig a nyelvi szintek és évfolyamok alapján
tanulmányozta. véleményemszerint a szerző
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nagyonkörültekintőenjártel,amikorkiválasz-
totta, milyen szervezőelv alapján történjen a
vizsgálat.

Az alapiskola hatodik és hetedik osztálya
számárakészült tankönyveknyelvtanivizsgá-
latánakkiindulópontjaiakövetkezőkvoltak:a
szerző arra próbál rávilágítani, hogy a stan-
dard nyelvváltozat az elsődleges, de mivel
ezekben a tankönyvekben a beszélt nyelv is
szóba kerül, azt is bele kellene foglalni a
magyarázatba. erre véleménye szerint azért
vanszükség,hogyatanulókazadottkommu-
nikációs helyzetben meg tudják határozni,
mely nyelvjárási elemek lesznekmegfelelőek
amondandószempontjából, továbbá,hogya
tanulóktudatosítsákakapcsolatokatazegyes
nyelvváltozatokbantalálhatóvariánsokközött.
A szerző felhívja az olvasó figyelmét arra is,
hogy az alakváltozatokat semmiképpen sem
minősíthetjük helyeseknek vagy helytelenek-
nek, csak adekvátaknak vagy inadekvátak-
nak. A tanulónak el kell sajátítania, hogy
milyen kommunikációs helyzetben használ-
hatja,ésmilyenbennemhasználhatjaanyelv-
járásiváltozatot,ugyanisastandardnyelvvál-
tozatnakésazanyanyelvjárásnakismegvana
sajáthelyeésközege.lőrinczGáborahatodi-
kosoknak szánt nyelvtankönyv kapcsánmeg-
jegyzi,hogya-j módjelváltozásaitilletőenhiá-
nyosságok figyelhetőek meg a tankönyvben.
Azzal amegoldással áll elő,miszerint sokkal
célravezetőbblenne,haatanulókatinkábba
-j módjel variációs sorával ismertetnék meg,
nempediga felszólítómódú igealakok válto-
zásának mássalhangzó-törvényszerűségeivel.
A szerző szerint a nyelvi variativitás az ikes
igékkapcsánisszóbakellene,hogykerüljön,
ugyanisatankönyvnéhánypontonnyelvikét-
ségeket ébreszt a tanulókban, mivel eseten-
ként nyelvművelő szemléletű, máskor pedig
szociolingvisztikai elméleti alapon áll. Arra is
felhívjaazolvasófigyelmét,hogymegkelltaní-
taniatanulókkal,hogyastandardésanyelv-
járási alakvariánsok között különbséget kell
tenni,tehátelkelltudnihatárolniazaz acskó
és az a zacskó alakokat a kommunikációs
helyzettőlfüggően.Aszövegvariánsokszerke-
zetét a hatodikosok számára készültmagyar
nyelvésirodalomtankönyvakerettantervtük-
rébenvizsgálja.Aszerzővéleményeszerintaz

említett tankönyv megfelel az elvárásoknak,
ugyanistartalmazzaaztakerettantervszerint
nagyonfontosnakítéltkövetelményt,melysze-
rintatanulóknaktudatosítaniukkellabeszélt
és írott nyelvi szövegek közti különbségeket.
nehezményeziazonban,hogynéhányalapve-
tő fogalom magyarázata (pl. stílus, paródia,
átírás)nemszerepelatankönyvben,ezeknek
a fogalmaknakaz ismeretenélkülpedigelég
nehéz a tanulóknak saját szövegvariánsokat
alkotni.

lőrincz Gábor a nyelvi variativitás és a
középiskolainyelvtantanításösszefüggéseivel
isfoglalkozik,aholfőkéntagyakorlatiismere-
tekre helyezi a hangsúlyt. csakúgy, mint az
alapiskolai, a középiskolai nyelvtankönyvek
esetében is tankönyvelemzésselkezdiavizs-
gálatot,majd kitér a könyvek hiányosságaira
is.készítettegy felmérést,amelyneksegítsé-
gévelarraszeretettvolnaválasztkapni,hogy
azalap-ésközépiskolásoknakvannak-ejelen-
téstaniismereteik,továbbáelemezteaszlová-
kiaimagyaralapiskolaitankönyveknekajelen-
téstannal, a középiskolai tankönyveknek és
munkafüzeteknek pedig a jelentéstannal, a
dialektológiával, a kontaktológiával és a szó-
fajtannal kapcsolatos tananyagrészeit. A
középiskolákban használatos három tan-
könyvcsalád közül legbehatóbban a kovács
lászló által írtat elemzi, de foglalkozik az
uzonyi kiss–csicsay szerzőpáros, valamint a
misad–simon–szabómihály szerzőhármas
tankönyveivel is. mindhárom tankönyvben a
jelentéstannal,adialektológiávalésakontak-
tológiávalfoglalkozórészeketelemzi.Aszerző
saját feladatsorokat is közöl, melyekben
elmondásaszerintnemjelenikmegaközépis-
kolaitananyagkapcsántárgyaltösszesnyelv-
járásiéskontaktusjelenség,deazokminden-
képpen, melyek összefüggésbe hozhatók a
nyelvi aszimmetria néhány jelentésviszonyá-
val. A feladatok feldolgozásához a szerző a
csoportmunkát ajánlja, mert véleménye sze-
rint így több jómegoldás születhet. lássunk
ízelítőként az első feladatsor feladatai közül
néhányat:

„mutasdbe,hányféleképpentudodkiejte-
niaszeg,mentek,hegyesszavakat!állapítsd
meg,van-ekülönbségazeltérőejtésűszavak
jelentése között! írd le a következő szavak
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általadismertnyelvjárásialakját/alakjait:hol,
attól,őt,enyém!írdleakövetkezőszavakálta-
lad ismert köznyelvi alakját: rékas, gyürke,
gyöngyörget!írdleakövetkezőszavakáltalad
ismert köznyelvi megfelelőit: párki, horcsica,
bandaszka!”

ezafeladatsorfőkéntadiákokanyanyelv-
járásiésstandardnyelvváltozattalösszefüggő
ismereteirefókuszál,mígamásodikaMagyar
értelmező kéziszótár segítségévelmegpróbálja
rávezetniadiákokataszótárműködésielvére,
és megismerteti őket a kontaktusváltozatok
magyar megfelelőivel. lássunk ezekből is
néhányat:

„állapítsátokmeg,hogymelyiklexikológiai
jelentésviszonybatartoznakachata – hétvégi
ház, chripka – influenza, vlecska – pótkocsi,
jogurt – joghurt, infart – infarktus, internát –
internátus szópárok!határozzátokmegaben-
nüktalálhatókölcsönszókfajtáját,majdkeres-
sétek meg őket az éksz.-ben. milyen alaki
érdekességet vesztek észre velük kapcsolat-
ban? írjátok le a füzetetekbe, szerintetekmit
jelentenekakövetkezőlexémák:diploma, kur-
zus, desszert, dupláz! Jelentéseiket keressé-
tek meg az éksz.-ben is! állapítsátok meg,
miben tér el az infarktus – infarkt, praxis –
prax,motor – motorka, dupláz – duplázik szó-
alakokmorfológiaifelépítése!döntsétekelaz
éksz.segítségével,hogymelyikszópároktag-
jaikülönböznekcsakakommunikációs folya-
matban betöltött szerepükben (nyelvhaszná-
latbeli értékükben), és melyek elsődleges
fogalmijelentéseikbenis!”

lőrinczGáborírásakétségkívülsegítségé-
re válik az olvasónak. ha az olvasó magyar
vagyidegennyelvszakosoktató,akkorakáraz
oktatás során is hasznát veheti, ugyanis az
alaposanátgondoltszakirodalmivonatkozáso-
kon túl számos jól hasznosítható feladatot is
találbenne.Akikcsakhobbibólérdeklődneka
témairánt,azoknakisajánlomeztakönyvet,
mert segítségével bepillantást nyerhetnek
egyebek között a középiskolákban folyó
magyarnyelv-oktatásbais.Amonográfiavégén
agazdagszakirodalom-jegyzékarrólárulkodik,
hogy a szerző széles látókörrel rendelkezik a
témátilletően.

Kondor Perhács Johanna

kontra miklós–németh miklós–sinkovics
balázs (szerk.): elmélet és empíria a szocio-
lingvisztikában. válogatás a 17. élőnyelvi
konferenciaelőadásaiból.budapest,Gondolat
kiadó,2013,566p.1

2012.augusztus30.ésszeptember1.között
szegedenkerültmegrendezésrea17.élőnyel-
vikonferencia.Atalálkozónezúttalazélőnyel-
vikutatásokmódszertanikérdéseikaptakköz-
ponti szerepet. A konferencia szervezői olyan
témákról kezdeményeztek párbeszédet, ame-
lyek a szociolingvisztikában szokásos kutatói
elvek,eljárásokkritikaiújravizsgálatárairányít-
ják a figyelmet. A legfontosabbak közülük:
milyenelőfeltevésekreésaxiómákraépülneka
társas szemléletű munkákban alkalmazott
metódusok; illetve beszélhetünk-e egyáltalán
egységes nyelvszemléletről ezekben a mun-
kákban;vagy:azáltalábanalkalmazottinduk-
ciósmódszerrelmennyibenfedhetőkfölanyel-
vi rendszerszerűségek.ugyanakkorolyankér-
dések is terítékre kerültek, amelyekkel kap-
csolatbanszociolingvistáktól–mivelazezekre
adott válasz nem feltétlenül befolyásolja a
kutatásaikat–ritkánolvashatunk.Például:mit
kezd a társasnyelvész azzal a generativista
alapvetéssel, hogy léteznek velünk született
nyelviképességek.

Azelhangzottelőadásokközülharminchá-
rom jelentmeg írott formában a konferencia
gyűjteményes kötetében. ezek között vannak
olyanmunkák,amelyekettöbbé-kevésbéaföl-
vetettkérdésekegy-egyválaszakéntvagyezek
kiegészítéseként olvashatunk, és vannak,
amelyek inkább csak szociolingvisztikai kötő-
désükmiattlehetnekérdekesekaszámunkra.
ezutóbbiakkapcsánmegemlíthetjükaközép-
iskolásoknyelviideológiáitfeltérképezővizsgá-
latot; az ún. közösségi ragadványnév-haszná-
latszlovákiaimagyar jellegzetességeirőlszóló
áttekintést; a szaknyelvoktatás szlovákiai
körülményeinekbemutatását, ill.aszaknyelv-
kutatáselméletébevalóbetekintést;ugyanak-
korittutalhatunkabeszélőidentitásaésnyelv-
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használata közötti összefüggéseket kutató
elemzésekre;ésazokatamunkákatsemhagy-
hatjuk ki, amelyekben a beszélők nyelvi atti-
tűdjeinekmegismerése kerül a középpontba.
rövidenszólva:színesapaletta.Azalábbiak-
banviszontcsakazokbólazírásokbólszemez-
getünk, amelyek szigorúan vagy kevésbé szi-
gorúan véve, de kapcsolódnak a konferencia
központi témájához:aszociolingvisztikakuta-
tás-módszertaniproblémáihoz.

AkötetetcseresnyésilászlóSzabályok és
véletlenek c. cikke indítja, a generativista
nyelvfelfogás kritikájával,majd a pragmatikai
szemléletűnyelvleíráselőnyeinekbemutatásá-
val.szerintenemlehetsikeresazafajtanyelv-
leírás,amelyegyazegyénfejébenrejtőzőállí-
tólagosnyelviszerkezetreösszpontosít,anyelv
kommunikatívfunkciójátpedigfigyelmenkívül
hagyja.Akommunikatívfunkciószámbavétele
ugyanissokkal többelőnnyel járanyelvleírás
során, mint amennyit azáltal nyernénk, hogy
ezt kirekesztjük, és egy a társadalmi környe-
zetbőlkimetszett,formálisrendszerttanulmá-
nyoznánk.hapéldáulazelmenni elment szer-
kezeti tautológiát így értelmezzük, a beszélő
kommunikatív szándékábólnyombanmegért-
jük,hogy ittvalaki ugyan valóban elment, de
igazából nem ez számít.Pragmatikaiszabály-
kéntmegfogalmazvaugyanez:XugyanX,dea
lényegmás. és ez olyan kétes jelentésű igék
esetében is ugyanilyen jól működik, mint a
galancérozni galancérozott. Akármit is jelent-
sen ez a kifejezés, a beszélő kommunikatív
szándékátértjükazemlített pragmatikai sza-
bályalapján.–Adiskurzuspragmatikaiszabá-
lyainakkutatásamásjelenségekvizsgálatánál
is hasznos. ezt cseresnyési egy a feltételes
mondatokról szóló esettanulmányában bizo-
nyítja.olyanmondatokatállítegymássalszem-
be, amelyek formai szempontból ugyan szer-
kezetükben feltételes mondatokként vannak
jelölve, de a feltétel-következmény viszony
valójában csak az egyikben vanmeg. vö.Ha
esik az eső, akkor elmarad a meccs. / Ha
szomjas vagy, van sör a hűtőben.

A generativista nyelvfelfogás kritikája
Fehér krisztina cikkében is visszaköszön.
ebbenchomskyinnátizmustételekerülgórcső
alá.Aszerzőazonbanakritikánáljóvaltöbbre
vállalkozik.Annakagenerativistaésaszocio-

lingvistanyelvészekközöttfeszülőellentétnek
afeloldásávalpróbálkozikmeg,amelyeta17.
századi filozófiából „innátizmus vs. tabula
rasa”kérdéskéntmárjólismerünk:vajonvan-
nak-eazembernekveleszületettnyelviképes-
ségei,vagycsakaszületésutánkezdielsajátí-
tani anyelvet?másképp: vajonanyelvbioló-
giaivagytársadalmiképződmény?Fehérakér-
dés eldöntésénél egy korábban elhanyagolt
körülményre,amagzatméhenbelülifejlődésé-
remutatrá,amellyelújmegvilágításbahelyezi
akérdést.számoskísérletbizonyítja,hogyaz
újszülött megkülönböztetett szerepet tulajdo-
nít anyanyelvének, vagy legalábbis prozódiai-
intonációsjegyeibenazanyanyelvérehasonlító
nyelveknek.hasonlóképpen: élénkebben rea-
gálazokraamondókákra,amelyekprozódiai-
intonációssajátosságaiamagzatikorbólisme-
rőseklehetnekaszámára.mindebbőlpedigaz
következik, hogy az anyanyelv grammatikai
mintáittanulásútján,amagzatikortólkezdve
ismerjükmeg.ezzelFehérapszicho-ésszoci-
olingvisztikai irányzatoknakegyúj,közöskiin-
dulópontotkínál.

Akülönbözőirányultságúnyelvészetiiskolák
közötti szakmai dialógus kialakításáról ezenkí-
vülsándorkláraír.Tanulmányábanarramutat
rá,hogybárszámosirányzatfoglalkozikanyelv
kialakulásánakkörülményeivel,evolúcióshátte-
rével,ésannakkognitívfeltételeivel,ezekkuta-
tási eredményeimégis sokszor egymástól füg-
getlenülszületnek.Ittsándorelsősorbanakog-
nitívésazún.elméletinyelvészekmunkáiáltal
meghatározott evolúciós nyelvészetre, illetve a
szociolingvisztika nyelvi változásokkal kapcso-
latban felhalmozott hatalmas mennyiségű
empirikusanyagárautal.szerinteazevolúciós
nyelvészet és a szociolingvisztika közeledése
mindkétoldalonhaszonnaljárna.egyfelőlaszo-
ciolingvisztikaígybekapcsolódnaazutóbbiévek
vezetőkutatásifolyamataiba;másfelőlpedigaz
evolúciós nyelvészetbe – a számos esettanul-
mányeredményeimellett–olyanszempontokis
bekerülnének,amelyeketanyelvévezredesala-
kulásának vizsgálatakor fontos figyelembe
venni:megemlíthetjükpéldáulanyelvielemek
társas jelentését, az ilyen elemekhez fűződő
attitűdöket,vagyazegyeselemekidentitásjelö-
lőfunkciójátstb.,melyekmindhatássalvannak
anyelviváltozásmenetére.
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A szociolingvisztika határterületeinek kér-
dése szabó dávid cikkében a szlengkutatás
kapcsán is megjelenik. szabó saját korábbi
kutatásait ismerteti, melyek módszerei, és
mintkiderül,módszertaniproblémáigyakorla-
tilag teljesenmegegyeznek a szociolingviszti-
kábanisismertekkel–gondoljunkcsakpéldá-
ulazanyaggyűjtéssoránjelentkezőmegfigye-
lőiparadoxonra.Aközösproblémákésanyelv
társas szemléletű megközelítése ellenére,
meglepőmódon,mégsemfolyikélénkegyütt-
működésakétterületközött.Aszociolingvisz-
tikaalapműveibőlaszlengkutatásokeredmé-
nyeiszinteteljesenhiányoznak;ugyanakkora
szlengkutatókiscsakritkánszoktakazegyes
szlengelemek lexikográfiai rendszerezésénés
szemantikaileírásántovábblépni,ésközelíteni
aszociolingvisztikafelé.ennekegyikkövetkez-
ménye,hogyaszlengkutatásanyelvtudomány
perifériájáraszorul.ebbenvélhetőenazisköz-
rejátszik,hogyaszlenghezgyakranmégkuta-
tóiisnegatívanviszonyulnak.Ajelenségrekis
Tamás hívja föl a figyelmet A megbélyegzett
szleng c. írásánakbevezetőjében.A folytatás-
banpedigegyatöbbinéltalánkevésbéismert
koncepciót ismertetanyelvbeszélőközösség-
benbetöltöttszerepévelkapcsolatban:anyel-
vet nem a gondolatközlés, ill. információáta-
dás, hanema társas kapcsolatok építésének
ésfenntartásának,valamintmásokbefolyáso-
lásánakeszközekéntértelmezi.ezazelméleti
keret teszi lehetővé, hogy a szlenget mint a
csoportonbelülinyelvielkülönülésésegybena
kiscsoportokon belüli összetartozás kifejező-
eszközekéntfogjukföl.ezáltalválikérthetővé,
hogyaszlenghasználathozmiérttársulnegatív
attitűd,gyakranmégkutatóinakoldalárólis:ez
egyfelől szembemegy a „nagycsoport” homo-
genizálótörekvéseivel,másfelőlelkülönülmás
csoportoktól (amelyek közül valamelyikbe
értelemszerűenmagaakutatóisbeletartozik).

AkutatóiattitűdkérdésecsernicskóIstván
cikkében is előkerül. csernicskó a címükben
szociolingvistának titulált ukrán nyelvészeti
munkák nyelvszemléletét ismerteti az
ukrán–orosz kétnyelvűség következtében lét-
rejött ún. szurzsik nyelvváltozat példáján.
rámutat,hogyazukránnyelvpolitikaanyelvé-
szetikutatásokraisrányomjabélyegét.mivela
szurzsik használatával a „tiszta” ukrán nyelv

kiszorulbizonyosszínterekről,azukrajnai tár-
sasnyelvészetlegfőbbáramlataaszurzsikraaz
asszimilációeszközeként tekint,amelyveszé-
lyeztetiazukránnyelvet,ésezáltalatársadal-
mibékét.

A kutatói attitűd kapcsán szabó Tamás
Pétervetfölegykülönösenfontosmódszerta-
niproblémát,amiremoströvidenmintakuta-
tó homogenizáló hajlamára fogunk utalni. Itt
arról a jelenségről van szó, amikor a vizsgált
anyag a tudományos kategorizáció során
kimondva-kimondatlanul egyneművé válik. A
népinyelvészet (folk linguistics)néven ismert
irányzat esetében például a tudós/laikus
dichotómia teljesen eltakarja a „tudós” kate-
góriába tartozó szakmai sokféleséget, ame-
lyen belül az eltérések nagyon nagyok lehet-
nek:hapéldául egy szociolingvistanemvagy
már régóta nem foglalkozik az ún. elméleti
nyelvészetkérdéseivel,akkornyelvészvégzett-
ségeellenére laikusnakszámítezena terüle-
ten.szabóa „kutatóihomogenizáció”problé-
májátegyesettanulmánybanisbemutatja.egy
olyan esetet ismertet, amikor az adatközlő
pozíciója és nyelvről való tudása valójában
egyetlenhomogénkategóriábasemilleszthető
be:azadatközlőa feltettkérdések jellegéhez
igazodva változtatja meg narratíváját és egy-
bensajátpozícióját:az interjúelejénazadat-
közlőnek amásoknál kompetensebb beszélő
javítói pozíciója felelt meg jobban, viszont
miután a javítói szerepkörrel kapcsolatban
negatív értelmezés is fölmerült, az adatközlő
az öncélú javítás narratíváját megváltoztatta,
ésajavítástgyakorlatiokokkalpróbáltalegiti-
málni.mindebbőljóllátszik,hogyazadatközlő
felcímkézéseadiskurzusdinamikusjellegéből
adódóanjóformánlehetetlen.

végül még kontra miklós cikkét említem
meg,mivel az abban felvetett problémamin-
denélőnyelvvel foglalkozókutatótközvetlenül
érint:vajonazarengeteghanganyag,amelya
kutatások során összegyűlik, és nemcsak az
aktuális,deakésőbbivizsgálódásoknakisaz
alapját képezi, mennyi ideig marad meg a
hangzó nyelv kutatható dokumentumaként?
kontraegymegtörténtesetpéldájánmutatrá,
hogymilyengyorsanelavularégebbifelvételek
lejátszásáhozszükségestechnológia;sőtazis
kiderül, hogy minél újabb technológiával van
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valamirögzítve,annálgyorsabbanválikhasz-
nálhatatlanná – gondoljunk csak arra, hogy
egycdélettartamanemnagyontöbbtízévnél.
Ahanganyagok lejátszásának technikaiprob-
lémái mellett azonban sokszor tárolásuk
módjaishozzájárulahhoz,hogyezekhasznál-
hatatlanná váljanak. kontra éppen ezért egy
magyar nyelvi hangtár létrehozását javasolja,
ahol gyűjtik, szakszerűen megőrzik és tudo-
mányoselemzésrerendelkezésrebocsátjáka
felvételeket.

Aszociolingvisztikaelméletiésmódszerta-
ni problémái szempontjából érdekes lehet
még némethmiklós és Gréczi-zsoldos enikő
írása.mindkettőa történeti szociolingvisztika
kérdéseit boncolgatja: hogy vajon hogyan
lehetaz(élő)beszédtényeinekkutatásánala-
puló szociolingvisztikamódszereit a fennma-
radt írásos emlékek kutatásánál alkalmazni;
vagy éppenhegedűs Attila cikkére is utalha-
tunk,amelybenaszerzőamondattanikutatá-
soknehézségeivelfoglalkozik.ésszótkellmég
ejtenünkakötetműhelyc.rovatáról,amelybe
végül két kisebb előadás-sorozat került: az
egyik – a műhely szervezőinek bevezetőjét
nemszámítva–ötcikkbőláll,amelyekbenkét
hagyomány, a beszélőközösségek nyelvjárási
„átlagára” összpontosító nyelvföldrajz és a
közösségek belső heterogenitását vizsgáló
szociolingvisztikaátfedődéseirekerültahang-
súly. A másik sorozatban négy önálló tanul-
mánytolvashatunkazUráli nyelvek – szocio-
lingvisztikai elméletek és módszerek című
problémafelvetőcikkután,melyekazudmurt
ésakomi-permjáknyelvhelyzetéveléshasz-
nálatávalfoglalkoznak.

Akonkrételőadásokéselőadás-sorozatok
áttekintéseutánakötetegészévelkapcsolat-
ban azt érdemes még megjegyezni, hogy a
könyv olvasóbarát, nagy terjedelme ellenére
jólkézbe illik,azoldalaknincsenek túlzsúfol-
va, az egyes cikkeket a konferencia képei is
kiegészítik,afejléceknekköszönhetőenpedig
könnyű keresni az egyes cikkek között.
ugyanakkor úgy látom, hogy a cikkek betű-
rendbe sorolásánál ezek témakör szerinti
rendszerezése, esetleg logikai sorrendbeállí-
tásaegyteljesebbésmaradandóbbképmeg-
őrzését tenné lehetővé az adott témáról.
mindazonáltal, ahogy az föntebb vélhetően

kiderült,mindenki,akianyelvirántannaktár-
sas összefüggéseiben érdeklődik, kedvére
találolvasnivalótakötetben.

Sebők Szilárd

ladislavmacháček: Úvod do sociológiemlá-
deže. [bevezetés az ifjúságszociológiába]
Trnava,univerzitasv.cyrilaametoda,Inštitút
sociálnychvied.2011,182p.

A szlovák ifjúságszociológia egyik doyenjének
kötetét tartomakezemben,sPetőfiutánsza-
badonazongondolkodom,minekisnevezzem,
mármint a kötetet. A cím ugyanis arra enged
következtetni,hogytankönyvrőlvanszó,amely
végigvezeti olvasójátaz ifjúsággal kapcsolatos
alapfogalmakon és valamennyi, az ifjúsághoz
kötődőaktuálisjelenségen.márezisfontosés
tiszteletre méltó vállalkozás. macháček ezt
nemcsak hogymegteszi, hanem ennél sokkal
többetnyújt.előbbará jellemzőalapossággal
végigkalauzol a szlovákiai szociológiatörténe-
ten a második világháború utáni időszaktól
kezdvenapjaink–vagyisakitezazidőszakés
speciálisan az általános szociológiatörténet
érdekel,márakkorsem fogcsalódni,hacsak
ezta résztolvassael.ámaszerzőugyanilyen
alapossággaldolgozzafelazifjúságszociológia
történetétis,egyrésztaszlovákiaiifjúságszoci-
ológiáét a hazai szociológiai történésekbe
ágyazva, másrészt az európai ifjúságszocioló-
giáét,bemutatvaennekaszociológiaiszubdisz-
ciplínának a kialakulását, formálódását, irány-
váltásaitbefolyásolónemzetközielméletiéstár-
sadalompolitikai hátteret.kijelenthetjük tehát,
hogy az öt fejezetből állómonográfia részben
szociológiatörténetimű.másrésztazonbanszo-
ciológiaelméletiműis,hiszenaszerzőbőséges
szakirodalomraés saját sokéveskutatási gya-
korlatára támaszkodva aprólékosan elemzi
mindazokat a kategóriákat és tendenciákat,
amelyekazújévezredbenazifjúságproblema-
tikájátjellemzik.végezetülaktuálpolitikaiműis,
vagyinkábbszociotechnikai,abbanazértelem-
ben,hogyéppakimunkáltelméletnekköszön-
hetően hasznos gyakorlati útmutatót nyújt az
ifjúsággal foglalkozók számára. macháček
ugyanisazokközéaszociológusokközétarto-
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zik,akikatudományágfejlődésénekfontossá-
gamellettatudományoseredményekgyakorla-
tialkalmazásátiselengedhetetlenülfontosnak
tartják.Azőszavaival:„Azifjúságszociológiaaz
ifjúságszisztematikuselemzéséreszolgálóspe-
ciálisszociológiaelmélet.ezatudásfelhasznál-
hatóazifjúságpolitikakialakításábanésannak
változásai szükségességének indoklásában,
ugyanakkor felhívja a közvélemény figyelmét
azokra az érzékeny társadalmi problémákra,
amelyekkelazújnemzedékszembesül,továb-
bá segíti a pedagógusok, szociális munkások
és az ifjúsággal foglalkozó önkéntesek felké-
szülését.”(38.p.)

mikortóllétezikaszlovákszociológiánbelül
ifjúságszociológia?Akezdetekakétvilághábo-
rú közötti időszakra nyúlnak vissza, amikor a
gyerekekésfiatalokegészségiállapotátvizsgál-
va többen rámutattak a társadalmi körülmé-
nyek elemzésének fontosságára. macháček
elsősorbanA.J.churátemlíti,akieredetiszak-
májáttekintvegyermekorvosvolt,saztanéze-
tetvallotta,hogy„szociológianélkülazorvostu-
dománycsupántorzó”.bárchuraésmásfon-
tos személyiségek jelentősen hozzájárultak a
gyermek- és ifjúságproblematika szociológiai
problémakörréválásához,azifjúságszociológia
intézményesítéseamúltszázadhatvanasévei-
redatálódik,amikorszlovákiábanlétrejötteka
szociológia oktatásának, valamint a kutatás
intézményesbástyái,sezzelegyidejűlegmegje-
lent egy új, az ifjúság problematikájára nyitott
kutatói nemzedék, köztük a mai napig aktív
szerző és az ifjúságszociológiamásik jelentős
alakja, Peter ondrejkovič. Jelenleg több tudo-
mányos intézményben folyik ifjúságkutatás,
ezenkívülvannakkimondottanerreacélralét-
rehozottintézmények,mintpéldáulazoktatás-
ügyi tárca által megbízott IuvenTA, amely
2004-tőlazifjúságpolitikafejlesztéséhezszük-
ségestudományosismeretekgenerálásárasza-
kosodott.FontosmegemlíteniazIfjúságkutatási
Adatarchívumot is (www.vyskummladeze.sk),
valamint a szlovákiai Ifjúságkutatási Társa-
ságot (syrs), amely interdiszciplináris ifjúság-
politikaikutatásokatkoordinál(www.syrs.org).

mia jelenlegiszlovákiai ifjúságkutatás leg-
nagyobbhiányossága?macháčekleginkábbaz
alapkutatáshiányárahívjafelafigyelmet.Peter
Gavuraszociológuselemzésérehivatkozik,aki

33 ifjúságkutatási projektet vizsgált meg.
Többnyire részproblematikákkal foglalkozó
alkalmazottkutatásokrólvanszó,amiönmagá-
ban nem baj, csakhogy az eredmények inter-
pretációjánálhiányzikegyáltalánosabbelméle-
tiháttérbevalóbeágyazás.holott létezik ilyen
elmélet:azifjúságindividualizációjánakelméle-
te, amelynek a könyv szerzője terjedelmes és
nagyonérdekesfejezetetszentel.

e sorok írójának mégis a negyedik a ked-
vencfejezete.Apolgáritársadalomrólésazifjú-
ságtársadalmirészvételérőlszól.Aszerzőmár
említettalaposságaittismegmutatkozik.előbb
konceptualizáljaapolgárosodásésapolgáritár-
sadalomfogalmát.Apolgáritársadalomegyikfő
jellemzőjeapolgároktársulása.hogyanalakult
mindez szlovákiában? és hogyan alakul(t) az
ifjúság esetében? ezt követőleg robert roško
szlovákszociológus,arendszerváltásegyikma
már elhunyt nagy szakértőjének ún. polgári
potenciál tipológiáját alkalmazza az ifjúságra,
majdrészletesenelemzi,hogyanreagálnakezek
a típusok a különféle társadalmi kihívásokra,
illetvehajlandók-eaktívanbekapcsolódniatár-
sadalmi folyamatokba,sha igen,akkormilyen
módon. macháček valamennyi megállapítását
gazdagempirikusanyag támasztjaalá.Adiag-
nózis utánpedig következik a javasolt terápia.
hogyan, milyen eszközökkel lehet elérni azt,
hogyafiataloksajátérdekükbenaktívpolgárok-
káváljanak?mennyiretudatosítják,hogyezfon-
tos,svajontudják-e,hogymiért?milyenváltozá-
sokkövetkeztekbeazifjúságtársadalmirészvé-
telébenazelmúlthúszévfolyamán?

vannak szociológusok, akik azt tartják,
hogymindenkollégánakolyantémávalkellene
foglalkoznia, ami közvetlenül érinti őt. Például
az foglalkozzonválásokkal,akimaga iselvált,
azkutassaaszlovákiaimagyarokat,akimagais
magyarstb.nemosztomeztanézetet,deegy
pillanatrategyükfel,hogyigaz.Akkoramiszer-
zőnkneknemvolnaszabadifjúsággalfoglalkoz-
nia,hiszenaz ifjúságota15–24évesekkate-
góriájávaldefiniálja (sbármondhatni,örökifjú
típus, ezt a korcsoportot már túllépte)!
márpedig ez nagy kár volna, mert ladislav
macháčeknéltöbbetidehazaegyetlenszocioló-
gussemtudazifjúságról.

Lampl Zsuzsanna
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duba Gyula: valami elmúlt II. erni diákkora.
(regényes önéletírás.) Pozsony, madách-
Posonium,2013,216p.

dubaGyulalegújabbművevisszanyúljellegze-
tessétett,egyénítettésmárakulturálisköztu-
lajdonná vált szűkebb hazája, hont megye
tárgyköréhez. Amint a könyv közvetlen előz-
ményének,1 ennekaregénynekisegyjólkörül-
határolható régió a helyszíne, nem titkoltan,
sőt zárójeles alcímében a szerző szülőfaluja
és közvetlen környéke. Itt, a regénybeli
Gyarmaton (a község a valóságban:
hontfüzesgyarmat) indul hősünk, az elemi
iskoláit elvégző kisgyerek sorsa, s négy év
múlvaugyanittérvéget.közben,anégyévet
felölelőidőszakrólkiderül,akisfiúszámárais,
hogyszülőföldjesorsfordítóeseményekszínte-
révéválik,szószerintésképletesenishatár-
esetekütközőzónájáváalakulélete,amennyi-
benaz1938-asvisszacsatolástkövetőenfalu-
ja és lévai székhelyű gimnáziuma magyaror-
szághozkerül,északabbraélőközvetlenisme-
rőseikazonbanazún.szlovákállamterületén
maradnak. Amegváltozott rendszer, a népis-
kolából való feljebb kerülés, nemkülönben a
háborús események mind-mind az érzékeny
ésfelettébbfogékonygyermeklelkivilágának
alakítóiváválnak.Aminemváltozik:alegszű-
kebbparaszti-rokonikörnyezete(szokásvilága,
életfelfogása,józanítélőképessége)irántisze-
reteteéstisztelete.Amivelgyarapszik:avárosi
környezet és életfelfogás újszerűsége és a
műveltség iránti elhivatottság. A lineáris cse-
lekményű,többfejezetreésszámtalanepizód-
raosztottműmeditatív,részletezőelbeszélés-
móddalpárosul.Azébredezőeszméletűfőhős
optikájánkeresztülszemlélt világegyeleven,
pezsgő, szellemiekben gazdag, kifejezetten
élhető, várakozásokkal és bizakodással teli
kiindulópontnaktűnik.

Aműegyidejűlegtöbbhatárhelyzetsíkján
épülfel,egyfelőlafőszereplőéletkorátilletően
(agyermekkor-diákkormezsgyéjén),atörténe-
lem, a regényidő története szintjén (a béke-

idők-háborúvízválasztóján)ésapolitikai-föld-
rajzi változások mentén (a csehszlovákiai-
magyarországi hovatartozást illetően). Az e
síkokmenténbonyolódó történésekacsepe-
redő erni korábbi egynemű világképének és
önismeretének rétegzettségét eredményezik.
Afalusiésavárosi(emberésmentalitás)közti
különbségenkívülhamarmegtapasztaljaami
és amások közti különbözőséget is. (megta-
pasztalja, hogy a tőle különbözőknekameg-
nevezésük is más: tót, zsidó, anyaországi. s
kénytelenmegtapasztalni, hogy ezekmegíté-
lése és a velük való bánásmód is nagyon
eltérő.)

Amiésamások,asajátésazidegenegy-
másmellettélésenyelvilegésnyelv(ek)általis
demonstrálódik. A másság egyes jegyeit,
ismérveitrészintkörnyezetetudatjavele,azaz
mintegy örökbe kapja. eszerint a külső azo-
nosság vagy hasonlóság csak látszat: „két
magasférfi,aruhájukisegyforma(...),mintha
testvérek lennének. Pedig öregattya magyar,
Jánosbácsiszlovák,demégahámisegyfor-
maalovaikon.”(9.p.)másfelőlazeltérőnem-
zeti vagy nyelvi hovatartozást hallás alapján
magaisfelismeri(szlováklátogatóikkapcsán):
„Figyeli a vendégeket, idegenes kiejtéssel
beszélnekmagyarul,furcsaszófűzésekkel,de
érthetően.”(10.p.)Amásságéskülönbözőség
mellett a sokféleség hagyományába is bele-
születik:anagyapák(első)világháborústörté-
neteibőlvilágosésérthetőszámára,hogymit
jelentaverda(Werda?)kérdés,szlovenszkói
magyarkéntpedigértiéshasználjaapelend-
rek(csehekésszlovákokisnevezikígyamed-
vecukornevűédességet,abärendreck,med-
veszar szóból) vagy a nyetatafa (a szlovák
netataalattaszagosboróka,Junisperussabi-
naértendő),sopa(fáskamra),frajer(udvarló)
szavakat.Azértés,megértésésatöbbnyelvű-
séghagyományánakmentorakéntfellépőmin-
dentudóelbeszélőmagaisgyakrancselekvő-
reflektálószereplőkéntjelenikmeg,mintvala-
mikülsősegítővagyközeli rokon.kiegészíté-
sei,kommentárjairévénolykornarrátoripozí-
ciójából iskilép,segyfajtagyorsonline fordí-
tóként, a háttérben működő értelmezőként
hat: „a volt k.u.k. bakák úgy tudják, hogy a
rüsztung a katonai felszerelést jelenti néme-
tül, az unokákazonbanmár biztosakbenne,
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1 duba Gyula: Valami elmúlt. Erni gyermekkora.
Regényes önéletírás. Pozsony, madách-
Posonium,2008,252p.



hogyaki rüszttel rúg, az lábfejjel rúgjaa lab-
dát.”(37.p.)

A–szavak,kifejezésekszintjénmegjelenő
–sokfélenyelv,beszédésszólamtermészete-
sen vegyül a fonetikusan írt rétegnyelvi (pl. a
labdarúgásminttömegsportkifejezéseivel:fot-
bal, driblizés, henc = labdarúgás, cselezés,
kezezés) ésnyelvjárási (hankalodás=alkony,
stanyicli=stanicli,borostya=borosta,korda=
szán) szavakkal, nemkülönben az iskolázott-
ság („setzen!”, „IchglaubeaneinenGott, ich
glaube an ein vaterland”), a latinitás („Quod
licet Iovi, non licet bovi!”) szókincsbővítő ele-
meivel.Aszövegbespontánbelesimulónyelvi
másság elemei azokban az esetekben jelzet-
tek(kerülnekidézőjelekközé),amikorabeszé-
lőtudatábanvanennekamásságnak,dealter-
natívkifejezéshíjáneztamástegybensajátjá-
nak is tartja, illetve jelzi,hogyezekrea fogal-
makranálukezeketakifejezésekethasználják:
„amotorosvonatállandó»dünörgése«,asínek

összekapcsolódásánésaváltókonvalócsatta-
nások”;„Furcsavoltcsákószerűsildessapká-
ban, mely egészen más, mint a csehszlovák
hadseregbenviselt»lodičky«”(162.p.);„húzza
aszalmáta»gajmóval«.”(212.p.)

duba regényes önéletírásának újabb
darabja,aValami elmúlt II. Erni diákkora azöt
évvelkorábbi,Valami elmúlt. Erni gyermekko-
rának természetes folytatása abban a tekin-
tetben is, ahogy keserű József megállapítja:
alapjábanvéveezismetonimikusszerveződé-
sűpróza.Azirodalomteoretikuséskritikusaz
Erni gyermekkorával kapcsolatbanmégmeg-
jegyzi,hogyazt„anyelviáttetszőségre,egyér-
telműségre való törekvés jellemzi”.2 Az Erni
diákkora ehhez képest éppen a hallás útján
befogott (más) nyelvek sokféleségének meg-
idézésévelésrögzítésével lép túl (saját)nyel-
vénekmindegyértelműségén,mindtranszpa-
rensvoltán.

Csanda Gábor
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2 keserűJózsef:Az össze nem függő parkok.dunaszerdahely,nAPkiadó,2011,140.p.
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Angyal László (1983)
nyelvész;tanár(eperjesiegyetem;Tompa
mihályAlapiskola,rimaszombat,
szlovákia)

Bárth Dániel (1976)
etnográfus,történész(eötvösloránd
Tudományegyetem,FolkloreTanszék,
budapest,magyarország)

Csanda Gábor (1963)
szerkesztő,kritikus(Fórum
kisebbségkutatóIntézet,somorja,
szlovákia)

Gazdag Vilmos (1984)
doktorandusz(eötvösloránd
Tudományegyetem,szláv
nyelvtudományiProgram,budapest,
magyarország)

Gecse Annabella (1972)
néprajzkutató,muzeológus(damjanich
Jánosmúzeum,szolnok,magyarország)

Gyurgyík László (1954)
szociológus(Fórumkisebbségkutató
Intézet,somorja;selyeJánosegyetem,
komárom,szlovákia)

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

Kerényi Éva (1981)
történész-muzeológus;doktorandusz
(Gömör-kishontimúzeum,rimaszombat,
szlovákia;eötvösloránd
Tudományegyetem,budapest,
magyarország)

Kondor Perhács Johanna (1988)
doktorandusz(comeniusegyetem,
Pozsony,szlovákia)

Lampl Zsuzsanna (1959)
szociológus,újságíró,író(Fórum
kisebbségkutatóIntézet,somorja,
szlovákia)

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

Popély Árpád (1970)
történész(Fórumkisebbségkutató
Intézet,somorja;selyeJánosegyetem,
komárom,szlovákia)

Sebők Szilárd (1989)
doktorandusz(comeniusegyetem,
Pozsony,szlovákia)


