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LansTyák IsTván

amagyarbibliafordításokjövőjéről
(Gondolatokegybibliafordításikötetürügyén)1

IsTván LansTyák 22:81`255.4
onthefutureofthehungarianBibletranslations 811.511.141`255.4:22

keywords:hungarianBibletranslations,directandindirecttranslation,relevancetheory,theprincipleofrele-
vance,communicativeclues,formalandfunctionalequivalence,languageideologies.

Bevezetés

akároliGáspárreformátusegyetemhittudományikara2013.április2-ánés3-ánegy,
amaganemébenegyedülállórendezvénynekadottotthont:arésztvevőktizenhatkon-
ferencia-előadás és két kerekasztal-beszélgetés keretében a mai Magyarországon
működővallásfelekezetekésmáskeresztényközösségekbibliahasználatiszokásaival,
továbbámagukkalazáltalukhasználtbibliafordításokkalésrevíziókkalismerkedtek.2
azelőadók feladataazvolt,hogy rövidenbemutassákazérintett fordítás történetét,
beszéljenekafordításimunkaelméletiésgyakorlatikérdéseiről,jellemezzékafordítást
abból a szempontból, mely lakossági rétegeknek, csoportoknak szánták, hol van a
helyeamagyarésmásnyelvűbibliafordításokközt,hányanéshogyanolvassákstb.a
szervezőkazonvoltak,hogyolyanelőadókatkérjenekfel,akikszemélyesenkötődnek
azadottközösséghez,saktívanrésztvettekafordításimunkákbanvagyafordításki-
adásában.
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1 a (biblia)fordítással kapcsolatoskutatásaimkorábbanaGrammanyelvi Irodamunkaterve
alapjánfolytakazMTahatárontúliszülőföldiésmagyarországiösztöndíjprogramjainaktámo-
gatásával.Jelenlegaz1/0051/14sz.veGa-projekt(Ideologies, identities and self-represen-
tation in the context of linguistics and literary theory within multicultural space)keretébena
fordítások ideológiai vonatkozásaival foglalkozom. Itt szeretnémmegköszönnikétszakmai
lektorom,heltaiPálésPecsukottóészrevételeit,melyeknagysegítségemrevoltakaszöveg
véglegesváltozatánakelkészítésében.

2 alábbafordításokatésazokrevideáltváltozatait,továbbáarészfordításokatösszefoglalóan
fordításnak, a fordításban és revideálásban részt vevő szakembereket pedig fordítóknak
nevezem.



4 lanstyák István

akonferenciánelhangzottelőadásokkötetben ismegjelentek,kiegészítveaszer-
kesztőkelőszavával,fabinyTibornakazolvasótatémáraremekülráhangolóbevezető-
jével,valamintkét,atémábaszorosanilleszkedő,deakonferenciánelnemhangzott
írással (l.fabiny–Pecsuk–zsengellér2014).dolgozatomelsőrészébenekötet írásai
kapcsánmutatombeamahasználatosmagyarbibliafordításokat,mégpedigegyfajta
„genealógiai” szempontú csoportosításban (azaz nem egészen olyan sorrendben,
ahogyakötetbenszerepelnek),zárójelbenfeltüntetveazadottfordításról,ill.valame-
lyik közösség bibliahasználati szokásairól szóló írás szerzőjének (szerzőinek) nevét.
dolgozatommásodikrészébenehhezkapcsolódvaarrólbeszélek,milyen iránybalát-
nám célszerűnek továbbfejleszteni a meglévő fordításokat úgy, hogy ezek képesek
legyenekamagyarnyelvűbibliaolvasókkülönfélecsoportjainakeltérőigényeitkiszol-
gálni, s emellett jól helytálljanak mindazokban az eltérő funkciókban, amelyekben
használatosak.3

amagyarbibliafordításokma

az1590-benmegjelentvizsolyibibliaévszázadostekintélyénekköszönhetőenaszentírás
legfontosabbfordításváltozataiamainapigakároli-bibliakülönfélekiadásai,mindenek-
előttaz1908-asrevideáltváltozat(zsengellér2014),amelyalegtöbbkároli-olvasószámá-
ra„a”károli,samelytöbbekközöttareformátusegyházegyikhivatalosanajánlottszent-
írása,emellettsokmásközösségiselsőbibliájakénthasználja,példáulakötetbenissze-
replőadventistaközösség(horváth2014)vagyahitGyülekezete (ruff2014a,2014b).
emellett–amintazegyikírásbólkiderül–mégaz1908-astmegelőzőfordításváltozatis
élő használatban van,mégpedig a nazarénus közösségben (szabó 2014), ugyanakkor
néhányévelétezikmáregymaimagyarnyelvenmegszólalókároliis(Győri2014).

avizsolyibibliaegyeneságirokonaiközülvéleményemszerintérdemeslettvolna
bemutatnikéttovábbifordítástis.azegyikaravaszLászlóáltalrevideáltkároli-újszö-
vetség(rLf),amelyhálaagedeonitáktevékenységénekszinténélőhasználatbanvan
mais,amásikpedigakrisztusszereteteegyházáltal2009-benkiadottkároli-biblia
(kse),amelykarizmatikusésevangéliumikörökbenvalónépszerűségétvalószínűleg
annakköszönheti,hogykároliszövegébenalélek szóésszármazékaihelyettszellem
ésszármazékaiszerepelnekmindenütt,aholahéberbenrúach, agörögbenpedigpne-
uma,ill.ennekszármazékaitalálhatók(egyébváltoztatásainemjelentősek).

a vizsolyi biblia legfontosabb ma is használt egyenes ági leszármazottjához, az
1908-ban revideált károli-fordításhoz az elmúlt évtizedek folyamán eladási arányok
tekintetébenszorosanfelzárkózottaMagyarBibliatanács1975-benmegjelentújfordí-
tása(MBT;karasszon2014),ill.annakkétrevíziója,az1990-es(MBT1;Pecsuk2014a)
és a 2014-es (MBT2; Pecsuk 2014b), melyek a károli-biblia „oldalági rokonainak”
tekinthetők,kecskeméthyIstvánfordításával(kIf;Tunyogi2014)együtt.MindazMBT-
fordítás,mindkecskeméthymunkájaugyanisakárolibólindultki,azelőbbiráadásul–
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3 akötetrőlrecenziótisírtam(Lanstyák2015a),ottazonbantermészetesennemvoltrámód,hogy
amagyarbibliafordításokjövőjévelkapcsolatosgondolataimatrészletesebbenkifejtsem.



akárolihozszokottolvasóknyomására–azelsőrevideálássoránmég„visszaisköze-
ledett”hozzá(l.Pecsuk2014a,126.,129–130.p.;Győri2014,73.p.).

azMBT-fordításnakakárolitólvalóelszakadásátvéleményemszerintnagybannehe-
zítette,hogyazújfordítástulajdonképpennemkiegészíteni,hanemfelváltaniszerette
volnaakárolit.4 Mivelazonbanazolvasókszámottevőrészenemtudott,ésnemisakart
lemondani az ismert igehelyekmegszokott szövegezéséről, a fordítókranagynyomás
nehezedett, hogy visszatérjenek a károliból ismert megfogalmazásokhoz. Jobb utat
választottmeglátásomszerintahitGyülekezete,melynekújfordítása(sPa)deklaráltan
kiegészíteni,nempedig felváltanikívánjaakárolit, ígyaztána fordítókszámáranem
hogynemjelentgondotakárolitólvalóelszakadás,hanemegyenesenaztazelvetköve-
tik, hogy a kétféleképpen – és egyaránt jól – fordítható szövegrészletek esetében a
károlibannem szereplő változatot választják,hiszenakároli-félemegfogalmazástaz
olvasókazáltalukelsőbibliakénthasználtkárolibólúgyisismerik(ruff2014b,163.p.).

amégmegnemjelentsPa(ruff2014b)említésévelmáráttértünkafelekezetikötött-
ségtőlmentesfordítások5 harmadiknagycsoportjára,azokraafordításokra,amelyek–
szándékukszerint–függetlenekakároli-bibliától.Ilyenamahasználatosteljesfordítások
közülazegyszerűfordítás(efo;szőcs2014),amelyazelmúltidőbenmeglepőnépszerű-
ségretettszert.eredetiszándékaszerintinkábbakevésbéolvasottközönségigényeitelé-
gítettevolnaki,detapasztalataimszerintennéljóvalszéleskörűbbenhasználjákaBiblia
üzeneteirántmélyebbenérdeklődőemberek.azilyenekegyébként–megfigyelésemsze-
rint–akároli-családtólfüggetlencsiaLajos-féleÚjszövetség-fordítást(cLf)isforgatják
(erről a nazarénusok vonatkozásábana kötet egyik írása is bizonyságot tesz, l. szabó
2014,64.p.),hálaújabbkiadásainakésinterneteshozzáférhetőségének.6 emiatttalán
csiaLajosfordításaismegérdemeltvolnaakonferenciánegybeszámolót.

a bibliafordítások második csoportjába a felekezeti kötöttségűek tartoznak. ezek
készítőiknekabbanatudatos szándékábankülönböznekazeddigemlítettektől,hogya

a magyar bibliafordítások jövőjéről 5
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4 a„tulajdonképpen”arrautal,hogynemannyiradeklaráltszándékrólvoltszó,mint inkább
arról,hogyafordításkészítői, ill.akiadóeztvárták,erreszámítottak.areformátusegyház
1977-iországoszsinatapéldáulfelhívjaagyülekezeteket,hogy„azújfordításúBibliahasz-
nálatbavételévelegyidejűlegadicsőésáldottmúltúkároli-Bibliaegy-egypéldányátdrága
örökségéshálásemlékgyanánthelyezzékelésgondosanőrizzékagyülekezetkincseként
nemzedékről nemzedékre” (Bottyán2009, 165. p.). egy ilyen felhívásnak csak akkor van
értelme,haafordításélőhasználatávalhosszabbtávonmárnemszámolnak.Tényugyanak-
kor,hogyareformátusegyházmindkétfordításthivatalosnakminősítette,samainapigfoly-
tatjákakároli-fordításkiadásátis.1997-benazÖkumenikusTanulmányiközpontegybiblia-
használattalkapcsolatos felméréseredményeitelemezveakövetkezőtállapítottameg„az
egyháztagok alapvető konzervativizmusa következtében is a hagyományos (károli-szöveg)
használatamégmindigigenjelentős.ezazonbanatermészetesnemzedékváltáskövetkez-
tébenegyrecsökkennifog.”(Pecsukszerk.2009,184.p.)

5 a „felekezetikötöttségtőlmentes”nemazt jelenti,hogya fordítás feltétlenül felekezetközi
volna(azsPapéldáulnemaz),hanemcsupánazt,hogyafordításafordítókszándékaszerint
nemtükrözikifejezettenvalamelyfelekezetsajátostanításait.

6 Újabban,azingyenesenletölthetőtheWordésMysword,valamintafizetősBibleWorksbiblia-
tanulmányozóprogramokmagyarnyelvűmoduljainakköszönhetőentöbbmásegyénifordítás
ishozzáférhetővéváltaBibliairántmélyebbenérdeklődőolvasókszámára.



fordítás tükrözze az adott közösség sajátos teológiai meggyőződését. a konferencián
háromrómaikatolikusfordításkerültbemutatásra:aszentIstenTársulatfordítása(sIT;
Jelenits2014),akáldineovulgata-fordítás(knv;Tarjányi2014),valamintaBékés–dalos-
féleÚjszövetség-fordítás(Bdf;dejcsics2014).különelőadásszóltamagyarországiorto-
dox közösség szentíráshasználatáról (kiss 2014). az előadó kitért az ortodoxok által
készített,liturgikuscélzatúrészfordításokrais,melyekközülBerkiferizmunkáialegjelen-
tősebbek.végülittkellmegemlíteniakonferencia„kakukktojását”,aJehovaTanúiáltal
készítettéshasznált„Újvilág”fordítást,amelyaközösségteológiájáttükrözőferdítései
miattinkábbelrettentőpéldakéntszolgálhat.azelőadásraaszervezők–érthetőmódon
–nemaközösségvalamelytagjátkértékfel,hanemegykülsőszakértőt(l.szalai2014).

abibliafordításokharmadikcsoportjábaazsidómagyarószövetség-fordításoksorol-
hatók;ezekközülakonferenciarésztvevőiazIzraelitaMagyarIrodalmiTársulatfordítá-
sáról,azún.IMIT-fordításról,valamintacsakaTóráttartalmazóhertz-bibliárólhallhat-
takazegyik,igenszélesmerítésűelőadásban(köves2014).eztegészítettékkiaszer-
kesztők egy további, a magyarországi zsidóság fordításkísérleteit és részfordításait
részletesebbenbemutatóírással(Balogh–zsengellér2014).

funkcionálisegyenértékűségésrelevancia

Mimagyarokazonkevéskiváltságosnemzetközétartozunk,amelytöbbszázéveolvashat-
jaanyanyelvénIstenigéjét,méghozzászámosfordításban.azIstenIgéjeirántérdeklődő
olvasóafelekezetikötöttségűfordításokatnemszámítvaistöbbfélebibliaközülválaszthat.
akötetnémelyírásábólúgytűnik,hogynemmindenkitudennekaszélesedőkínálatnak
maradéktalanulörülni.afordításokszakmaierényeirőléshibáirólszólóvéleményekkülön-
bözőségenemcsaktermészetes,hanemszintekívánatos is.ezzelegyüttúgygondolom,
hogyatöbbfélefordításmegléténekmindnyájanörülhetünk,smégtöbbokunklenneaz
örömre,haameglévőfordításokrevideálásaajövőbenösszehangoltantörténne.

akötet írásaibólkiderül,hogya legtöbbfordításazzalaszándékkalkészült,hogy
univerzálisésmultifunkcionálislegyen,azazegyfelőlminéltöbbtársadalmirétegigé-
nyeitszolgáljaki,másfelőlkülönfélefunkciókellátásáralegyenalkalmas.részbenkivé-
teltképezazegyszerűfordítás,amelyinkábbakevésbéolvasottrétegeketcéloztameg
(szőcs,169–170.p.),mégisláthatóanutattaláltazolvasott, Istenüzenetétőszintén
keresőemberekhezis.Többszerzőisbeszámolarról,mennyirenehézolyanfordítást
készíteni,amelyegyarántképeslennemegszólítanimindenembert:aziskolázottatés
akevésbéiskolázottat,hívőtésnemhívőt,egyvallásirendszer(vagyegyfordítás)cso-
dálójátésazélőIgemellettelkötelezettet.samelyráadásulmindenfunkcióban,mely-
benaszentírásszövegeihasználatosak,egyaránthelyttudnaállni:ahétköznapibib-
liaolvasásban,a (teológiaiszempontból) laikusemberekbibliatanulmányozásában,a
teológiai szakképzettségűszemélyekbibliatanulmányozásában, ill. tudományos tevé-
kenységében,aliturgikushasználatban.

ebből a felismerésből fakad a kötet több szerzője által ismegfogalmazott igény,
hogyajövőbenafordításokcélközönség,ill.használatiterületektekintetébendifferen-
ciálódjanak(karasszon2014,4.p.;Pecsuk2014,130.p.;szőcs2014,172.p.).Bár
azeztfelvetőszerzőkeztadiverzifikációtúj,önállófordításoktólvárják,ill.atávolabbi
jövőbehelyezik,jómagamúgygondolom,hogyezafolyamatmáreliskezdődött,sanél-
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a magyar bibliafordítások jövőjéről 7

külisvégbemehet,hogyvadonatújfordításokbankellenegondolkodnunk.Legalábbis
abbanazesetben,haazakezdeményezés,amelyakétévvelezelőttikonferenciátés
abemutatottkötetetéletrehívta,folytatódik,sakövetkezőidőszakbanatovábbiköl-
csönös tájékoztatásés tájékozódásmellettmegjelenikazegyüttműködésre, a folya-
matbanlévőmunkákösszehangolásáravalóhajlandóságis.

ahhoz,hogyamahasználatosfordításokújabbrevízióielvezessenekegyolyanállapot-
hoz,amikorezekmás-mástársadalmirétegmegnyerésérehelyezikahangsúlyt,ésmás-
más funkciókat tartanakszemelőtt,először is lekelleneszámolniazzalaszemlélettel,
melyszerintanida-félebibliafordításielvek(nida1964;nida–Taber1969)jelentikakor-
szerűbibliafordításalapjait.Mamáreztegyrekevesebbengondoljákígy.ennekazegyik
okaaz,hogyazún.d inamikus vagyfunkc ioná l i s  egyenér tékűség  e lve 7 egy
elavultkommunikációsmodellre,azún.kódmode l l re épül,melyszerintakommuniká-
ciósoránnemtörténikmás,mintanyelvilegkódoltinformációdekódolása(akódmodellre
l.deWaard–nida1986/2002,14–25.p.;akódmodellkritikájáral.smith2000,31–33.
p.).amintaztazún.re levanc iae lmélet 8 képviselőihangsúlyozzák,ezkorántsincsígy:
amondanivalónakcsakegy részevannyelvilegkódolva:ahhoz,hogyabefogadóvenni
tudjaazüzenetet,a„sorokközt”iskell„olvasnia”(smith2000,34.p.).

afunkcionálisekvivalenciahíveiazzal,hogyeztakikövetkeztetettinformációtugyanúgy
kezelik,mintanyelvilegkódoltat(alegtöbbesetbenazimplicitinformációkexplicittétételét
tartják helyes fordítási eljárásnak), jó esetben csupán hangsúlyeltolódásokat, rosszabb
esetekbentorzulásokatidéznekelőafordításban.atorzulásokabbóladódnak,hogyafor-
dítóksajátexegetikaitudásukalapjánfordítjákazIgét,megfosztvaígyazolvasókatattóla
lehetőségtől,hogyazeredetiszövegún.kommunikat í v  fogódzó inak felhasználásá-
valsajátmagukfejtsékmeg(bontsákki)azadottszövegrészletkülönfélejelentéseit,sezzel
együttIstenneképpabbanahelyzetbenéppnekiszólóüzenetét(vö.horváth2014,68.p.).

a„kommunikatívfogódzó”rendkívülhasznosfogalomnaktűnik,nemcsakelméleti
szempontból,hanemafordításgyakorlatimegvalósulásáttekintveis.arelevanciaelmé-
letszakembereikommunikatívfogódzóknakazokatanyelviformákatnevezik,„amelye-
ketabeszélővagyaszerzőarrahasznál,hogyahallgatókatvagyolvasókatmondani-
valójamegértéséhezvezesse”(vanderMerwe2012,5.p.;vö.mégGutt1990,12.p.;
navarro 2001). a szerzők szóhasználatából úgy tűnik, hogy itt elsősorban azokról a
fogódzókrólvanszó,amelyekazimplicit módon közöltüzenetmegfejtéséreszolgálnak
(Gutt2000;zhonggang2006,46.p.).

PéldáulaMindennapi kenyerünket add meg nekünk ma imarészletben(Mt6,11)
mindenszóésazonbelülmindenmorfémakommunikatívfogódzóugyan,hiszenmind-
egyik jelentésének ismeretére szükségünk van ahhoz, hogy a (tag)mondat egészének
értelmevilágossáváljon,ámafordításszempontjábólakommunikatívfogódzókközüla
kenyér szóemelkedikki.Mivelamaimagyarbanakenyér szónakrészbenmegvanazajel-
képes értelme, amely ógörögmegfelelőjének, azartosz szónak ismegvolt (lehetséges,
hogylegalábbrészbenéppabibliaiszóhasználathatásárahonosodottmegnyelvünkben),
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7 atovábbiakbanazegyszerűségkedvéértcsakutóbbi,újabbnevénfogomemlíteni;anévcseré-
re,ill.akétmegnevezéskonnotációskülönbségérel.deWaard–nida1986/2002,49–50.p.

8 arelevanciaelméletrel.Wilson–sperber1994,2000,2004;azelmélet(biblia)fordításravaló
alkalmazásáral.Gutt1990,1991/2000;smith2000,2002,2007,2008;Pattemore2008.



smiveltöbbféle,részbenagöröghözhasonlóátvittértelműhasználataisteljesenkonven-
cionalizálódottamagyarban(aszótárakistartalmazzák„jelentésként”vagy„jelentésár-
nyalatként”), magyarra való fordítása nem okoz gondot. a fordító dolga itt nem nehéz
ugyan,ámazolvasóéigen:hateljesenmegakarjaérteni,mimindentjelenta„mindennapi
kenyér”kérése,előszörisvégigkellgondolnia,miaz,amiakenyér átvittértelműjelenté-
seiből ebben a részletben releváns számára, ezenkívül pedig figyelembe kell vennie a
kenyér szó bibliai használatát is (azaz másféle kontextusokban való előfordulását). a
kenyér mind a profán szóhasználatban, mind a Bibliában legerősebben az élelemmel
asszociálódik,annakajelképe(azazmindenféleélelmiszert„helyettesít”),bárvalamilyen
mértékbenamegélhetéstöbbiaspektusaisbeletartozik,azazminden,amireazemberi
testnekszükségevanahhoz,hogy(jól)éljen(vö.2Thessz3,12).aBibliábantovábbáazt
látjuk,hogyakenyérevése testi, lelkiésszellemiközösséget jelentazokkal,akikkelaz
étkezésegyütttörténik(vö.Jn13,18);hatehát„mindennapikenyeret”kérünkIstentől,egy
kicsittársaságotiskérünk,akivelakenyerünketegyüttmegehetjük.akenyértovábbáa
szellemi táplálékra, Isten Igéjére is vonatkoztatható, sezzelegyüttmagára Jézusra,aki
egyikkijelentéseszerintazéletkenyere(Jn6),amireazúrvacsoraszimbolikuskenyértöré-
seisemlékeztet(Mt26,26).9 a„mindennapikenyérért”könyörgőembertehátaztiskéri,
hogyIstenIgéjenaprólnapraszemélyesenszóljonhozzá,vezesse,építse,erősítseaszel-
lemét,sezáltalnöveljeahitét,shogyígymagáévátudjatenniIstennekminéltöbbszellemi,
lelkiésfizikaiáldását.Mindezekrea„jelentésekre”nehézaztmondani,hogyvalamikép-
pen„bennevolnának”akenyérbenmint nyelvielemben,vagyisakenyér szóban.sokkal
természetesebbúgyfelfogniadolgot,hogyakenyér szómintkommunikatívfogódzómind-
ezeketasszociáljaabibliaolvasómagyaremberszámára(mégpedigazért,mertilyesféle
kontextusokbantalálkozikakenyér szóvalaBibliában,srészbenaBibliánkívülis).

amintpéldánkbólislátjuk,akommunikatív fogódzó terminusegyiknagyelőnyeaz,
hogyutalanyelvielemeknekakommunikációbanbetöltöttvalódifunkciójára,ti.arra,
hogyazáltalukkódoltjelentésfogódzókatnyújtabefogadónakazüzenetértelmezésé-
hez(derendszerintnemezekafogódzókhordozzákamegfejtést).smivelnemminden
nyelviformaegyformánfontosamondanivalómegértése(vagyélvezése)szempontjá-
ból,aterminusaztsugallja,hogyszükségvanaformaielemekrangsorolásárafontos-
ságukszempontjából(amennyibennemmindegyikjeleníthetőmegacélnyelviszöveg-
ben).Továbbielőnyeaz,hogyafigyelmetelterelianyelviformáról(amelynyelvenként
másésmáslehet),10 sígyafordítótarrakészteti,hogyazérintettnyelvielemeknekaz
üzenetmegfejtésébenvalószerepérekoncentráljon,annálisinkább,mertaforrásnyel-
vi szöveg természetessége is kommunikatív fogódzó, amit az ún. direkt fordításnak
megkellőriznie(afogalommagyarázatátl.alább).

anyelvielemekjelentésénekkommunikatívfogódzókéntvalószemléletetehátelő-
segíti,hogyafordítóelkerüljemindaformafölöslegesutánzását(haaznemszolgál
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9 vö.varga1992,107–109.p.
10 azt,hogyegyáltalánfordítanilehessenegyiknyelvrőlegy(másszerkezetijegyekkelrendelke-

ző)másikra,anyelveknekazatulajdonságateszilehetővé,hogyazokbárszerkezetijegyeik-
benjelentősenkülönbözhetnekegymástól,atekintetben,hogymilyenkommunikatívfogód-
zókatnyújtanakabefogadónakaszövegmegértéséhez,nagyon ishasonlítanakegymásra
(Gutt1990).



kommunikatívfogódzóként),mindazt,hogyafogódzóhelyettmagátanyelviformaés
a kontextus kölcsönhatásából kikövetkeztetett üzenetet fordítsa le a célnyelvre (vö.
smith2000,16,59–60.,70.,72.p.).

annakeldöntésében,hogymilyenfordításimegoldástalkalmazzonafordító(könnyeb-
benvagynehezebbenérthetőt,„megfejthetőt”),are levanc ia  e lve vanafordítósegít-
ségére.are levanc ia e lvében afordítás(részlet)befogadóinakazatörekvésefejeződik
ki,hogyafordítás(részlet)olvasásábaéppannyitkelljenbefektetniük(időt,energiát,anyagi
eszközöket),amennyitvárnaktőle.hasokatvárnak(pl.nagyfokúpontosságot),akkorsokat
hajlandóak áldozni; pl. vállalják, hogy „átrágják” magukat egy nehezen olvasható szö-
veg(részlet)en,rászánjákazidőt,akársegédeszközöketvásárolnak,haszükségesstb.ha
kevesebbetvárnakafordítástól(nemlényegesanagyfokúpontosság),akkorazazelvárá-
suk,hogyabefektetésiskisebblegyen,pl.legyenaszövegkönnyenésgyorsanolvasható.11

afentipélda,a„mindennapikenyér”esetébenaztlehetmondani,hogyazIstenigazsá-
gaésakeresztényéletvitelmellettelkötelezettolvasószámáramindazokazaspektusok,
amiket föntebbemlítettünk,nagyon relevánsak,ezérta fordító joggalgondolja,hogyaz
olvasóhajlandóvállalnia„mindennapikenyér”kommunikatívfogódzómögöttrejlőjelen-
tésekésasszociációkszéleskörénekfeltárásávaljáróerőfeszítést.ezért(snyilvánemellett
ahagyományerejemiatt)vanaz,hogyazáltalamismertlegszabadabbfordításokkészítő-
ineksejutotteszükbe,hogyazadottszövegrészletetilyesféleképpenfordítsák:„mindenna-
pimegélhetésünketaddmegnekünkma”.egyilyenmegoldássalugyanjelentősencsök-
kenneaszövegrészletfeldolgozásáhozszükségesmentáliserőfeszítés,ámezzelegyüttaz
olvasósokkalkevesebbetkapna,mintabbanazesetben,haafordítómegőrziaforrásnyel-
vikommunikatívfogódzót,azazakenyér szóthasználjaafordításban.

ahhoz, hogy a befogadó értelmezni tudja a hallott vagy olvasott szövegrészletet,
nemelegendőazüzenetnyelvieszközökkelkódoltrészét,azún.verbá l i s s t imu lus t
azadottnyelvszabályaiszerintdekódolnia,ezenkívüligénybekellvennievilágismeretét,
továbbáfigyelembekellvennieabeszédhelyzetkülönféletényezőitésahallottvagyolva-
sottszövegrészletszövegkörnyezetét,továbbáalehetségesnemverbálisstimulusokat(pl.
szemtőlszembevalókommunikációbanabeszédpartnertestbeszédét).Mindeztegyütte-
sena relevanciaelmélethíveiabeszélőkogn i t í v  környezetének nevezik,mivela
külvilágnakezekatényeiabeszélőtudatánkeresztülfejtikkihatásukat.12
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11 L.Gutt1991/2000,377–378.p.;vö.mégGutt1991/2000,386.p.;smith2000,54.p.,
2008,171,p.;zachar2011,58.p.

12 arelevanciaelméletnémelyképviselőjeminthakülönbségettennea„kognitívkörnyezet”és
a„kontextus”között.akognitívkörnyezetetmindazokazinformációkalkotják,amelyekkela
befogadóazadottpillanatbanrendelkezik.Idetartoznakavilágismeretéből,társadalmi-kul-
turálisközegéből,abeszédhelyzetből,aszövegkörnyezetbőlésahasonlószövegekkelkap-
csolatoskorábbitapasztalataibóladódóinformációk,deamegnyilatkozásreferenciálisjelen-
téseis,azazminden,amitabefogadóamemóriájábólelőtudhozniésamitakörnyezetéből
észlel(l.zachar2011,58.p.;nemesi2012,256.p.;heltai2009,14.p.).akognitívkörnye-
zetbőlválogatjakiabefogadóazokatazinformációkat,amelyekreszükségevanamegnyilat-
kozásértelmezéséhez;ezekalkotják–agondolataivalegyütt–akontextust(l.Gutt2004,2.
p.;Xu–zhou2013,493.p.;vö.mégsmith2000,39–40.p.).akontextustehátnem„van”,
hanem„formálódik”azértelmezésifolyamatsorán(Xu–zhou2013,493.p.).



a bibliafordítás esetében az üzenet maradéktalan befogadásához az olvasónak
vagyahallgatónakismerniekelleneazókortörténetmindenolyanmozzanatát,amely
aszövegmegformálásátéskorabelimegértésétbefolyásolta, továbbáazókorizsidó
(ésegyiptomi,babiloni,kánaáni,római,görögstb.)kultúrát,vallást,szokásokat,gon-
dolkodásmódot,enépekírásbeliségéneksajátosságaitstb.ezeknélkülazismeretek
nélkül lehetetlen a Biblia üzenetét amaga teljességében befogadni. a funkcionális
egyenértékűséghíveiteháttévednek,amikorúgygondolják,hogyegyszövegértelmea
célnyelvikulturálisközegben,acélnyelveszközeivelvisszaadható.

alegtöbbfordításiszituációban–ésazirodalmifordításbankülönösen–érvényesaza
megállapítás,hogyamásodlagoskommunikációshelyzetben13 acélnyelviolvasónakmás
akognitívkörnyezete,ésígyafordításáltalközvetítettüzenetcsakhasonlólehetazere-
detiüzenethez.(heltai2014,25–26.p.)

haa társadalmi-történetikontextusmásvoltakkorésmásmost (márpedigazókori
közel-keleti és a 21. századi közép-európai, azon belül magyar világ nagyon más),
akkorazegykorizsidóéspogányhátterűkeresztényeknek,valamintamegnemtért
világiérdeklődőknekakognitívkörnyezeteisnagyon másvolt,mintamaiformálisan
ésvalóságosankeresztény,valamintanemhívőbefogadóké,sebbőlkövetkezőena
célnyelvikultúra„nyelvére”lefordítvanemlehetaBibliaüzenetét„hűségesen”tolmá-
csolni amai olvasónak (márpedig a legtöbb, a funkcionális egyenértékűség alapján
készültBibliaisszándékaésállításaszerinthűségesenadjavisszaazeredetiszöveg
„értelmét”acélnyelven).14

a relevanciaelmélet hívei a kommunikáció tényleges természetének felismerése
alapjánegy-egyszövegmásnyelvűvisszaadásáraelviszintenkétfélelehetőségetlát-
nak. azegyikad i rek t  fo rd í tás ,melynekkészítői arra törekszenek,hogymintegy
egyenesidézetkéntazeredetiszövegkommunikatívfogódzóinakvisszaadásávallehe-
tővétegyékazolvasónak,hogyaforrásnyelvikultúraközegébenértelmezzeaszöveget.
ezértkötelességüknektartják,hogyazolvasótellássákmegfelelőháttérismeretekkela
forrásnyelvikultúrát illetően,példáulbőségesjegyzetapparátus,fogalomtár,bevezető
szövegekaBibliaegyeskönyveihez,térképekstb.segítségével(ezzelacélnyelviolva-
sókkognitívkörnyezetétúgyalakítva,hogyaz–azérintettterületeken–minéljobban
hasonlítson az ókori forrásnyelvi befogadók feltételezett kognitív környezetéhez). a
másikazind i rek t  fo rd í tás ,melynekkészítőilemondanakazeredetimondanivaló-
jánakmaradéktalanátadásáról,sannakszövegéttöbb-kevesebbtekintetbenabefoga-
dókultúrájáhozésismereteihezigazítják,arratörekedve,hogyacélnyelviszöveglénye-
gét(denemrészleteit)tekintve„hűséges”legyenazeredetihez.15
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13 amásod lagos  kommunikác iós  he l yzet azahelyzet,„melybenafordítókommunikál
amásodlagosolvasóval”(heltai2014,24.p.;amásod lagos kommunikác ió fogalmára
l.Gutt1990;smith2002).

14 Továbbiprobléma,hogyhaazüzenetetegymásiknyelvenfogalmazzukmeg,anyelviforma
is szükségszerűenmódosul. nem igaz az, hogy egy szöveg értelme függetleníthető nyelvi
megjelenési formájától, ahogyanye lv i  kog i t i zmus ideológiájánakhívei gondolják.eza
nyelviideológiaálladinamikus,ill.funkcionálisegyenértékűségelvénekhátterében(l.alább).



alegtöbbténylegesfordításagyakorlatbanminddirekt,mindindirektmódszerrel
készültszövegrészletekettartalmaz,azazh ib r id  fo rd í tás (smith2000,74–75.p.;l.
még54–55.p.);a„tisztándirekt”vagy„tisztánindirekt”fordításcsakelméletikategó-
riák,melyek segítségévelmegérthetjük a fordítási problémák lényegét. a relevancia
elveugyaniskimondja,hogyegyszövegannálrelevánsabbbefogadójaszámára,minél
többújinformációt„nyerki”azbelőleminélkisebbmentáliserőfeszítésrévén.haegy
szövegrészletmondanivalójaabefogadószámáranagyonfontos,nagyonsokathajlan-
dóaszövegmegértéséértáldozni(azazhajlandómegküzdenianehezenérthetőszö-
vegrészletekkel,melyeknemértelmezést,magyarázatot,hanem„csak”kommunikatív
fogódzókattartalmaznak);ilyenkorvan lehetőségdirektfordításimegoldásokalkalma-
zására.haviszontolyanszövegrészletrőlvanszó,melynekmondanivalójanemtűnik
annyira fontosnak, jobb,haa fordító inkább indirekt fordítástalkalmaz (nyíltanértel-
mez),megkönnyítveezzelabefogadószámáraaszövegmegértését.

afordítónaktehátlehetőségevanarra,hogyamegértéstcsakott„nehezítsemeg”az
eredetiszövegnyelvimegoldásánakviszonylagpontoskövetésével,azazazún.kommuni-
katívfogódzókhűvisszaadásával,aholnagyonfontosüzenetrőlvanszó;másholbátran
élhet egyszerűsítő, a funkcionális egyenértékűség elvének megfelelő megoldásokkal.
Példáulafontosszellemiigazságokkifejtésesoránragaszkodikazeredetiszövegezéshez,
amennyirecsaklehet(perszecsakolyanmértékben,hogyaszövegmegfeleljenacélnyelv
grammatikaiésstilisztikaiszabályainak),viszontpl.történetekelbeszélésekornemragasz-
kodikaforrásnyelvnarrációsstíluseszközeihez,hanemezeketcélnyelviekkelhelyettesíti.

hogyantovább?

amennyibenamagyarbibliafordítókmegismerkednénekarelevanciaelméletbibliafordítási
alkalmazásával,sfelismernékennekelőnyeitafunkcionálisegyenértékűségelvénekérvé-
nyesítésévelszemben,lehetővéválnaazújabbrevíziókeltérőirányokbantörténőtovább-
fejlesztése.a rev ideá l t  káro l i mindenekelőtt lemondhatnaa„dinamikus”megoldá-
sokról–ezekamúgysem„állnakjól”neki,mertidegenekazalapvetőenaformálisegyen-
értékűségretörekvővizsolyibibliaeredetiszellemiségétől.arevideáltkároliígy–közelebb
kerülveavizsolyibibliához,deaz1908-asrevízióhozis(perszenemnyelvállapotát,hanem
fordításimegoldásaittekintve!)kiszolgálhatnámindazokatazolvasókat,akikszeretikés
igénylik„ajóöregkárolit”,deazokatis,akiktáncsodálják,ámdeeddignemigazánsze-
rették,mertnyelvénekavultságamiattmáraz1908-asváltozatotsemértettékigazán.

a fordítási megoldások tekintetében némileg „visszarevideált”, de nyelvileg akár
továbbmodernizáltkároli(amelyadirektfordításhozlegközelebbállófordításváltozat
volna a magyar bibliafordítások palettáján) továbbá az Isten Igéje iránt mélyebben
érdeklődő,igényesolvasórétegetissikeresenszolgálhatná,amennyibenaszövegértel-
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15 alapvetőeneztteszikadinamikus,ill.funkcionálisegyenértékűséghíveiis,amiazonbannem
aztjelenti,hogyadinamikus,ill.funkcionálisegyenértékűségalapjánkészülőfordításazonos
volnaazindirektfordítással.hasonlóképpenaformálisegyenértékűségegyáltalánnemazo-
nosadirektfordítással.akülönbségekkifejtéséreazonbanittnincstér,errel.smith2000,
56–57.és91–93.p.



mezésétafordítókbőséges,elsősorban(művelődés)történetitudnivalókattartalmazó
jegyzetapparátuskidolgozásávalsegítenék.ezújdonságvolnaazeddigikároli-kiadá-
sokhozképest,viszonthatalmaslehetőségetteremtenearra,hogykároliGáspárörök-
ségéthosszabbtávonismegőrizzük,sezzel együtt megismerjükaBibliánakazokata
kincseit,melyekegyébkéntamaiolvasószámáracsakakkorválnakhozzáférhetővé,
hamegtanul ógörögül, s ezen felülmegismerkedikazókori történelemnekéskultú-
ránakmindazokkalavonatkozásaival,amelyekaBibliábanmegjelennek.adirektfor-
dításugyanis,amint jeleztük,egyfajtaegyenes idézet,amelya forrásnyelviolvasókö-
zönség kontextusában értelmeződik.16 Mivel a mai átlagolvasótól ez az antik közeg
nagyontávoláll,ésjószerivelismeretlen,lábjegyzetek,magyarázóbevezetők,fogalom-
tárak, térképekstb. igénybevételenélkülazógörögüla legkiválóbban tudóolvasó is
csaknagyonhomályosanismerhetimegIstenigéjét,tízszeresentorzító„tükör”által.

végül az ilyenmódon revideált károlitminden újjászületett, szentlélekkel betöltött
olvasónapieledelkénthasználhatná,károlinakcsupánnyelvilegmodernizáltszövegéből
kaphatna a legközvetlenebbül aktuális kijelentéseket életére nézve a szentírás igazi
szerzőjétől.erreacélraugyanissokkalinkábbmegfelelanagymértékbendirektfordítás,
mintazindirekt,miveladirektfordítássokkaltöbbféleértelmezéstteszlehetővé,melyek
közülazelkötelezettolvasóvennitudjaazt,amelyazadottélethelyzetbenaktuálisszá-
mára.aztismondhatjuk,hogyadirektfordításegyenesenidézimagátazigaziszerzőt,a
mindenhatóIstent,mígazindirektfordításmintegyfüggőidézetkéntismertetiIstenüze-
neténektartalmát,igaz,alehetőlegnagyobbpontosságratörekedve.azindirektfordítás-
bantehátsokkaltöbbvan„afordítóból”éssokkalkevesebb„Istenből”,mintadirektfor-
dításban.ezazértvanígy,mertazindirektfordításkészítőianagyobbnyelvigördülékeny-
ségésakönnyebbérthetőségkedvéértazegyesszövegrészletekneksokszoraz„értelme-
zését”fordítjákcélnyelvre,snemegyszerátishangoljákacélnyelvikultúrakövetelménye-
inekmegfelelően,ahhozhasonlóan,mintamikoregyetlennyelvenbelültartalmilagidéz-
zükvalakinekaszavait.ebbenazindirektfordításafunkcionálisegyenértékűségalapján
készültfordításrahasonlít(vö.karasszon2014,4.,9.p.).17

ezzelszembenadirektfordításkészítőiaforrásnyelviszövegkommunikatívfogód-
zóitfordítjáklecélnyelvre,melyeksegítségévelazolvasómagarekonstruáljaaszerző
üzenetét.adirektfordításimódszermindenütt,aholaztacélnyelvrendszerelehetővé
teszi,aformálismegfeleltetésnekkedvez.ezazoka,hogyépparevideáltkárolitlehet
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16 a„direkt”vs.„indirekt”fordításmegkülönböztetésaz„egyenesidézet”ésa„függőidézet”
analógiájárajöttlétre(vö.ang.directtranslation//directquotationvs.indirecttranslation//
indirectquotation).adirektfordítástulajdonképpenegyenesidézetegymásiknyelven,míg
az indirekt fordítás függővagy tartalmimásnyelvű idézet (Gutt1990;smith2000,47.p.,
2008,170.p.;vanderMerwe2012,5.p.).

17 akövetkezőkétkarasszon-idézetnemcsaknidamódszerét jellemzi jól,hanemaz indirekt
fordításkészítésénekmódszerétis:„abibliafordítóbizottságokteljesenmagukévátették(és
konzultációkonkülföldikollégáikkalbeisgyakorolhatták)adinamikusekvivalenciaelvét,ami
hangsúlyozottannemszavakat,hanemkifejezéseket,illetveazokértelmétadjavisszaafor-
dításban”(4.p.).„adinamikusekvivalenciafogalmaeugenenidaszemélyévelésműködésé-
velfüggössze,akinagybansegítetteaz1975-ösfordításelőkészületeit.Mikénttudjuk:eza
fogalomszámáranemcsupánirodalmieszközvolt,hanemigenerősenfigyelembevettea
kulturálisadottságokatisazonanyelven,amelyreéppenfordítottaaBibliát”(9.p.).



alegkönnyebbenátalakítaninagymértékbendirektfordítássá.sezttalánnemislesz
nehézakároli-szövegetrevideálószakemberekkelmegértetni;erreafeltételezésreaz
jogosítfel,hogya2011-esrevíziórólszólócikkszerzőjekristálytisztánlátjaaprobléma
lényegét: „a Biblia úgy szól ma hozzánk, ahogyan megíratott két-háromezer évvel
ezelőtt.Miakkorértjükmegjobban,haráhangolódunk,nempedigakkor,haáthangol-
jukamifüleinknekkívánatoshangzásra.”(Győri2014,76.p.)

amiazMBT-fordítástilleti,annakkészítőiigyekeztekafunkcionálisegyenértékűség
elvét(is)érvényesíteni,ámakároli-bibliahagyományahátráltattaeztatörekvésüket,
legalábbisafordításelsőkiadásábanéselsőrevíziójában.haazMBT-fordításdeklarál-
ná:nemfelváltani,hanemkiegészítenikívánjaakárolit,radikálisabbaneltávolodhatna
annakszövegétől,méghozzáanagyobbmértékbenindirektfordítás,vagy–hatetszik
–afunkcionálisegyenértékűségirányába.ezaztjelenti,hogyafordításszámoseset-
benmegtarthatnáanida-féleelvekalapjánalkalmazottexplicitációsmegoldásait,sőt
ezekkörétbővíthetnéis.kivételtfőképpaszóképekésmáserőteljesszellemitöltetű
szövegrészekjelentenének,aholformálisanegyenértékűmegoldásokatlenneérdemes
alkalmazni(hogymiért,annakkifejtéséreittnincstér,deakérdésselajövőbenszeret-
nékrészletesebbenfoglalkozni).

nyelvileg,ill.stilisztikailagafordítástovábbfejlődhetneamégnagyobb„nyelviele-
gancia”irányába(vö.Pecsuk2014,132.p.),sennélfogvaremekülszolgálhatnáanyel-
vileglegigényesebbolvasókszükségeit is,mindazokét,akiknemfeltétlenültöreksze-
nekarra,hogyIstenIgéjétmindenrészletében,alaposan,alegnagyobbmélységeiben
megismerjék. az ilyen emberek (akik valószínűleg a bibliaolvasók döntő többségét
alkotják)viszonylagcsekélyebberőfeszítésselmegtanulhatnánakotthonosanmozogni
aBibliavilágában,megérthetnékkulcsfontosságúüzeneteit,méghozzáanélkül,hogy
túlnagyerőfeszítéstkelljenennekérdekébenkifejteniük.(vagyisazMBT-fordításbát-
rabbanléphetnekiaBékés–dalos-fordításirányába,perszemegőrizvemindeneddigi
erényét,exegetikaimegbízhatóságátéskorszerűségét.)

azMBT- fo rd í tás lehetneezenkívülavilágbóljövő,olvasniszerető,iskolázottabb
érdeklődőkelsőbibliája, továbbáaz istentiszteleteket látogató,mélyebbelkötelezett-
ségnélkülitömegekfőbibliája(végülisalighanemmármaisfőkénteztaszerepettölti
be).ésezafordításlehetneazIstenmelletterőteljesenelkötelezettésnyelvilegigé-
nyesolvasókmásodikbibliájais,amitolyankorvesznekakezükbe,amikormintegyki
akarnak kapcsolódni, amikor épp nem tanulmányozni akarják Isten igéjét, hanem
„csak”tartalmasésépítőolvasmányélményrevágynak.

azok a világból jövő érdeklődők és formális keresztények, akik nincsenek hozzászokva
hosszabblélegzetűszövegekolvasásához,vagyegyenesenafunkcionálisírástudatlanság
állapotábóligyekezneképpenkitörni,elsőbibliakéntazegyszerű  fo rd í tás módosított
változatáthasználhatnák,amelyazMBT-fordításnál(maiformájábanis)radikálisabbanindi-
rektfordítás,sennélfogvaazMBT-fordításhozhasonlóan,deannálsokkalnagyobbmérték-
ben hozza mintegy „tálcán” a legalapvetőbb, legstabilabb exegetikai megoldásokat.18 a
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18 azáltalánosanelfogadott,mindenmérvadóbibliafordításbanegyformánmeglévőmegoldá-
sokrakell ittgondolni,amelyeknemköthetőksajátosanazefo-hoz,semazangol,sema
magyarváltozatához.



szükségesmódosításokleginkábbazÚjszövetségetérintenék,sfőlegstilisztikaijelle-
gűek lennének,céljuk főkéntaz lehetne,hogyenyhítseneka fordításdarabosságán,
amelyanagyfokúexplicitáláskövetkezménye.akárazonazáronisérdemeslennegör-
dülékenyebbétenniaszöveget,hogyegyesszövegrészekbizonyosmértékben„vissza-
implicitálódnának”.19 amintezekazolvasókráéreznekazolvasásízére,ésgyakorlatot
szereznek benne, egyre inkább használhatnák párhuzamosan az MBT-fordítást is,
amely nagyobbmértékű „visszafogottsága” folytán egyfajta átmenetet jelenthetne a
revideált károli felé. végül érett kereszténnyé válva, akik közvetlenül a Biblia igazi
szerzőjétőlkívánnakaktuálisüzeneteketkapni,megismerkedhetnénekafentimódon
revideáltkárolivalis.

a szent  Pá l  akadémián  készü lő  Ú jszövetség - fo rd í tás (sPa) jegyzetekkel
ellátottváltozatatanulmányozásicélúBibliáváfejlődhetne,annálisinkább,mertmár
mai formájában is nagymértékben az (l. ruff 2014b, 163. p.). Igaz, ahhoz, hogy a
hagyományosabbfelekezetekrészéről iselfogadástnyerjen,bizonyáraszükségvolna
arra,hogyazoknéhányképviselőjeészrevételezzeafordításjegyzetapparátusátésa
fordítástkiegészítőegyébparatextusokat,sészrevételeiketavéglegesszövegezésben
afordításkészítőifigyelembevegyék(természetesenúgy,hogyeznemenjenazolyan
alapvetőevangéliumiigazságokhangsúlyosmegjelenésénekrovására,mintamilyena
megtérés,abibliaibemerítésvagyazújjászületésüzenete).

aminttalánafentileírásbóliskiderült,avégsőcéltulajdonképpenazvolna,hogya
Bibliátkorábbannemolvasóemberekbibliaolvasóváváljanak,aBibliátolvasóembe-
rek pedig a könnyebben „emészthető” indirekt fordítások után felnőjenek a sokkal
nehezebbenolvasható,deannáltöbbkincsetrejtődirektfordításig.ezazonbannem
értelmezendőúgy,hogyazindirektfordításokalacsonyabbrendűekvolnánakadirekt
fordításoknál!azideálisállapotegynyelvközösségbenaz,haazegyarántrendelkezik
direktfordítással(pontosabbanahhozviszonylagközelálló,deindirektfordításraisjel-
lemzőmegoldásoktólsemidegenkedőbibliaszöveggel)ésakáröt-hatkülönbözőmér-
tékben„dinamikus”indirektfordítással.Mindnyájanismerünkolyanelkötelezettbiblia-
olvasókat,akikegy-egyszámukrafontosigeversetakártucatnyimagyarésmásnyelvű
fordításbanismegnéznek,azegyesfordításimegoldásokatösszehasonlítjákegymás-
sal,hogyígyminélplasztikusabbképetkapjanakazadottszövegrészjelentéséről(vö.
szabó2014,63–64.p.,horváth2014,67.p.,ruff2014b,163.p.).Miértnehihetnénk
abban,hogyazilyenolvasókszámanövekednifog?nemlenneennekeléréseminden
lelkész,sőtmindenelkötelezetthívőszámáranemesésIstennektetszőfeladat?

az előzőekből az is következik, hogy a (különböző típusú) indirekt fordításoknak
korántsemcsupánazaszerepük,hogyhozzásegítsékazolvasótadirektfordításelfo-
gadásához.az indirekt fordításoknaka legigényesebbolvasókéletében ismegvana
magahelye.JómagampéldáulnagyonszeretemaBibliátrészletekbemenőentanulmá-
nyozni,hakell,visszanyúlvaaforrásnyelviszövegekig,mégisszívesenolvasokindirekt

14 lanstyák István

19 afordítóknakszemelőttkellenetartaniuk,hogyakevésséolvasottembernemazonosabuta
emberrel;véleményemszerintakevésséolvasottemberazimplicitinformációtaszövegből
éppúgykitudjanyerni,mintazolvasott.FÓ
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bibliafordításokat is,akármagyarnyelven,akármásnyelveken.acéltehátaz lenne,
hogymindezekabibliákottsorakozzanakalegtöbbolvasókönyvespolcán(sezekentúl
akármégafelekezetikötöttségűekis).Úgygondolom,hogynégy-ötkönyvmegvételét
alegtöbbhívőnemszükségszerűenérzielhordozhatatlananyagitehernek–hakellő-
képpenvanmotiválva.Ígytekintvemégpiaciszempontbólsemkellazegyikbibliafor-
dításivállalkozásrésztvevőinekatöbbibenkonkurenciátlátni.

Bibliafordításésnyelviideológia

Mégegykérdésrekikelltérni.haaztakarjuk,hogyabibliafordításokajövőbenkiegé-
szítsékegymást,célszerűlennetisztázniezeknyelvideológiaialapjait.Mintmindenszö-
vegalkotástés -befogadást,a fordítás létrehozásátésbefogadását isbefolyásoljáka
fordítóésabefogadónyelviideológiáiis.nye lv i  ideo lóg iákon olyangondolatokat,
gondolatrendszereketértünk,amelyekalegtágabbértelembenvettnyelvvelésverbális
kommunikációvalkapcsolatosak,példáulanyelvmintelvontjelrendszermibenlétével
ésműködésével,anyelvirendszerelemeivel,azezekhasználatátvezérlőszabályokkal,
anyelviváltozásokkal,anyelvifolyamatokbavalóemberibeavatkozásokkal,abeszélők
verbálisviselkedésével,nyelvekegymásközöttikapcsolatával,azáltalábanvett„nyelv”
helyéveltársadalomésazegyénéletében,anyelvegyes„változatainak”használatával,
egyeskonkrétnyelvieszközökfunkcióival,anyelvváltozatokésnyelvieszközökértéke-
lésévelhelyességvagyhasznosságszempontjából,konkrétközösségeknyelvihelyzeté-
vel,nyelvpolitikával,egyiknyelvrőlamásikravalófordítássalstb.20

afordítókmagatartásátlényegébenkétellentétesfordítóinyelviideológiabefolyá-
solja, a nye lv i  fo rmal i zmus és a nyelvi kogitizmus (l. Lanstyák 2013a, 21. p.,
2013b,311.p.).anyelviformalizmusazameggyőződés,hogytartalmilagisazaleg-
pontosabbfordítás,amelyalehetőleghűbbenkövetiaforrásnyelviszövegnyelvieleme-
inekszerkezetét;ezameggyőződésállaformálisegyenértékűségenalapulófordítási
stratégiákhátterében.ezzelszembenanye lv i  kog i t i zmus azameggyőződés,hogy
aszövegben,szövegrészletbenmegfogalmazódógondolat,azüzenet21 elvonatkoztatható
anyelviformától,ésegymásiknyelveneltérőnyelviformábanistöbbnyirehiánytalanulvisz-
szaadható;ezameggyőződésállafunkcionálisegyenértékűségenalapulófordításistraté-
giákhátterében(vö.ryken2004,20–22.p.;Pecsuk2012;vladár2012,11.p.).

haegységesszemléletűfordításokatakarunk,mindkétideológiátfelülkellvizsgálni
aföntebbelmondottaknakmegfelelően.amintláttuk,aformaipontosságönmagában
nemgarantáljaamaibefogadószámára,hogy(legalábbnagyjából)aztértseazadott
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20 anyelvi ideológiákáltalánoskérdéseire (is) l.silverstein1992;Woolard–schieffelin1994,
58.p.éspassim;kroskrity2000,5–6.p.éspassim;Gal2006a,163.p.,2006b,178.p.;
Laihonen2009a,25–27.p.;magyarulLaihonen2004,87.p.,2006,49.p.,2009b,48–49.
p.,2009c,323–324.p.;Maitz2006,309–310.p.;Lanstyák2009,2011,2015b,2015c;
szalai2010;sebők2012a,2112b;Bodó2014;Bilász2015.

21 azideológiamegnevezésébenalat.cogito ’gondol,gondolkodik’,cogitatio ’gondolkodás’,ill.
cogitum ’gondolat’ szavak töve található, nemacognosco ’(meg)ismer, felismer’,cognitio
’megismerés,ismerkedés’,cognitus ’ismert,kipróbált’szavaké.



célnyelviszövegrészleten,amitaforrásnyelvibefogadóértettkétezerévvelezelőtt.erre
csakakkorvan(némi)esély,haaformailagpontosmegoldásokalkalmazásamellett
segítünk az olvasónak abban, hogy a forrásnyelvi befogadók kognitív környezetének
lényegi elemeit megismerje. ezenkívül a formai pontosság nem vezethet a célnyelv
grammatikaivagystílusnormájátsértőnyelvi formákhasználatához,mertezekszük-
ségtelenmértékbennövelnékafeldolgozásierőfeszítést,anélkül,hogyezértazolvasó
sokmindentkapnacserébe.

ugyanúgyfelülvizsgálandóanyelvikogitivizmusideológiája.nemigazaz,hogyegy
szövegrészlet jelentésemaradéktalanul „kinyerhető” a nyelvi formából és „átvihető”
egymásiknyelviformába:azüzenetnyelviformájaéstartalmaegymástólelválasztha-
tatlan.22 éppen ezért a fordítónak, ha alapvetően direkt fordítás elkészítése a célja,
csak olyankor szabadna eltérnie a formailag is legpontosabb célnyelvimegoldástól,
amikoraformailaglegpontosabbcélnyelvimegoldássértiacélnyelvigrammatikaivagy
stílusnormáját,ezáltalpedignöveliafeldolgozásierőfeszítéstanélkül,hogyabefoga-
dótemiattszámottevőmódonkárpótolná.

aföntiekbőlkövetkezőenazegyesfordításoknemabbankell,hogykülönbözzenek,
hogy az egyik a formális, a másik a funkcionális egyenértékűség elvét érvényesíti
nagyobbmértékben.semazegyik,semamásiktípusúegyenértékűségnemelveten-
dő,csaképpennemmás-másfordításban,hanemugyanabbana(típusú)fordításban
szükségesalkalmazniőket,mivelezeknemkizárják,hanemkiegészítikegymást.ezt
egyébkéntmindenfordítójóltudja,salegjobbfordítóksohasemmentekeltúlmesszire
semaformálisegyenértékűségalkalmazásában(haannakvoltakahívei),semafunk-
cionálisegyenértékűségalkalmazásában(haennekakövetőivoltak).aformálisegyen-
értékűség legtöbbhíve–hacsaknemkifejezettena forrásnyelv tükrözésére törekvő
fordítástkészítettekannakérdekében,hogyabefogadóafordításbólminéltöbbetmeg-
ismerjenaforrásnyelviszövegszerkezetéből23 –mindigistisztábanvoltazzal,hogyfor-
dításanemlehetagrammatikus,ésnagyonsokanarraisügyeltek,hogyfordításimeg-
oldásaiklehetőlegstilisztikailagselegyeneknagyonzavaróak.ugyanakkorafunkcio-
nálisegyenértékűséghíveinekegyrésze–maganidais–mértéktartóakvoltakafor-
rásnyelviszövegnyelvijellegzetességeitőlteljeseneltekintőfordításimegoldásokalkal-
mazásában(doty2007,32.p.).24

haafordítókmegértikakétféleelvmögöttállónyelviideológiákelfogadhatatlansá-
gát,mégbátrabbanfognakhallgatninyelv-ésstílusérzékükrealegmegfelelőbbfordítá-
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22 ezmégnyilvánvalóbbáválik,hatudjuk,hogyazüzenetbenemcsakaszövegexplicitésimp-
licitinformációstartalmatartozikbele,hanemakonnotációkis,azüzenetérzelmiösszete-
vője(vö.Gutt1990).

23 Ilyen típusúmagyarbibliafordításeddig tudtommalnemkészült;azangol fordításokközül
ilyen a young’s Literal Translation (1862/1898),melyet kitűnően tudnak használnimind-
azok,akikabibliaigörögnyelvalapjaivalismerkednek;segítségévelsokkalkönnyebbenmeg-
értikagörögnyelvűeredetiszöveget,minta„normális”fordításoksegítségével.

24 Jólmutatjaeztakövetkezőidézet:„azüzenetnyelviformábólésgondolatitartalombóláll,de
súlyoshibavolnakategorikuskülönbségettenniekettőközött,hiszenaformamagaisigen
gyakranhordozfontosjelentést,különösenahangsúly,azirányultság,ahatásésaszándék
tekintetében.”(Waard–nida2002,17.p.)



simegoldásmegtalálásában.Ilymódontehátafordításoknem e két elv alkalmazásá-
ban fognak különbözni, hanem abban, hogy milyen mértékű feldolgozási erőfeszítésre
számítanak az olvasó részéről. Így aztán például az Isten igéjénekminél alaposabb
megismerése irántelkötelezett,sőtezentúlszemélyeskijelentésekvételéreszámító
befogadóknak, akik egyszersmind iskolázottak is, és nemokoz nekik gondot (nehe-
zebb)szövegekolvasása,olyanfordítástkészítenek(vagyameglévőfordításrevízióját
olyaniránybaalakítják),hogyazminélközelebbálljonadirektfordításhoz.ezpersze
maga után vonja, hogy a fordítónak gondoskodnia kell arról, hogy amai befogadók
megismerjék az egykori forrásnyelvi befogadók (rekonstruált) kognitív környezetét,
olyanmértékben,hogyenneksegítségévelképeseklegyenekazüzenetetminéljobban
megérteni; föntebb beszéltünk ennekmódjairól. (Ilyen típusú fordítássá legkönnyeb-
ben,amintföntebbláttuk,akároli-fordítástlehetnefejleszteni.)

azokafordítókviszont,akikakevésbéiskolázottéskevésséolvasottbefogadókat
célozzákmeg,nagymértékbenfogjákalkalmazniazindirektfordításrajellemzőmegol-
dásokat,azazigyekeznekminélközelebbhozniaszövegetamaibefogadóvilágához,
perszecsakolyanmértékben,hogyazneakadályozzaaz Istenszerintigondolkodás
kialakulását, azaz az olvasókat az indirekt fordítás ne akadályozhassa abban, hogy
azokelváltozzanakelméjükmegújulásaáltal, ésegyre kevésbé igazodjanakazőket
körülvevő,bibliaiértelembenvett„világhoz”(azazahhozagonoszszellemivalósághoz,
amelyamegnemtértemberekéletébenuralkodik,ésamegtértembereketis–eltérő
mértékben–befolyásolja).ezenkívülaszóválasztásbanisigazodnakakevésbéiskolá-
zottbefogadókigényeihez,azaz–amennyirelehet–közismertebb,nemcsakaszép-
irodalombanhasználtszavakatválasztanak,anélkülpersze,hogyazeredetiszövegstí-
lusátólszámottevőmértékbeneltérnének.(némijobbításutánilyenfordítássáválhat-
na,amintföntebbjeleztük,azefo.)

azokafordítókpedig,akikaBibliávaléppismerkedő,deegyébkéntolvasottbefo-
gadóknakszánják fordításukat,bátranalkalmazhatjákaszókincs ritkábbelemeit is,
amennyibenazeredetiegy-egykommunikatív fogódzójaazokkaladhatóvissza legin-
kább,ésamennyibenezekstílusértékenemütelszámottevőmértékbenforrásnyelvi
megfelelőiétől.Másfelőlazonbanolyanfordítástcélszerűlétrehozniuk,amelyacélnyel-
vi befogadók kognitív környezetére épít, különben egy olyan „kezdőnek”, akimég a
Bibliavilágánakalapjaitsemismeri,aszövegmegértéséhezaszámáraelviselhetőnél
nagyobbfeldolgozásierőfeszítésrevolnaszükségeakkoris,harendszeresenolvasigé-
nyesszépirodalmiszövegeket.(azilyenolvasókszámára,amintarraföntebbutaltunk,
ameglévőmagyarfordításokközül,azMBTlátszikalegmegfelelőbbnek,különösenha
tovább halad a funkcionális ekvivalencia nagyobb mértékű érvényesítésének útján,
lerázvamagáról–amennyireazújhelyzetbenlehet–akároli-hagyománybilincseit.)

amiazegyéb,nemkifejezettenafordítássalkapcsolatosnyelviideológiákatilleti,ezek-
nekafordításokbanjátszottszerepévelegykorábbiírásombanfoglalkoztam(Lanstyák
2013a,24–27. p.). Ittmost csupánkettőre térek ki, azokra, amelyek talána legna-
gyobbbefolyástgyakoroljákabibliafordításokra,anyelvikonzervativizmusraésanyelvi
purizmusra.ezeknek,különösenanyelvikonzervativizmusnak,eltérőmértékbenkelle-
neérvényesülniükakülönbözőtípusúfordításokban;afordítónaktehátafordítástípu-
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saalapjánkelleneeldöntenie,mekkorateretengedfordításábanekétideológiának(és
atöbbi,ittnememlítettnekis).

anye lv i  konzer vat i v i zmus mintáltalánosabbnyelviideológiaazameggyőző-
dés,hogyanyelvhagyományosformáikülönlegesértéketképviselnek,megőrzésüktár-
sadalmi,sőtkulturálisésnemzetiérdek.anyelvikonzervativizmusszámárajóürügya
hagyományos,azolvasókáltalmegszokottmegfogalmazásokmegőrzésének„nemes”
szándéka;azilymódonmegőrzöttmegfogalmazásokafőszálláscsinálóiamaifordítá-
sokarchaizmusainak;elsősorbanavkf-reésazMBT-rekellittgondolni(afőfordítás-
változatokközül).nagyakísértésazarchaikusformahasználatáraakkoris,haaznyel-
vilegis,jelentéséttekintveisjobbanmegfelelaforrásnyelviformának,mintamahasz-
nálatosforma(pl.amagyarbanrégiesséváltszenvedőigealakokvagya-ván/-vén kép-
zőshatározóiigenevek).Mivelazarchaikusformáksokesetbenegyszersmindemelke-
dettek is,sokanúgygondolják,hogyezeknagyon isbeleillenekabibliafordításba (l.
horváth2014,67.p.).

anyelvikonzervativizmusideológiájánakérvényesítéséretermészetesenarevideált
károlialegalkalmasabb;nehézvolnaúgymodernizálnikárolit,hogykárolimaradjon,
mégselegyenbennesemmilyenarchaizmus.szinténlehetnémiszerepeanyelvikon-
zervativizmusideológiájánakaziskolázottbeszélőkszámárakészítettfordításnak,mint
amilyenazMBT-fordításlehetne.ellenbenaziskolázatlanolvasóknakszántfordítás–
nálunkazefo–tudatosankell,hogyszembehelyezkedjenakonzervativizmusnyelvi
ideológiája által támogatott nyelvimegoldásokkal, hiszen deklaráltan „amai ember
számáraérthetőstílusban,ahétköznapinyelveszközeivel”kívánjakifejezni„aBiblia
örökérvényűüzeneteit”(szőcs2014,167.p.).

akonzervativizmushozkapcsolódótovábbi,afordításokbanalapvetőenfontossze-
repet játszó ideológiaanye lv i  pur i zmus ,melynek lényege,hogyahagyományos,
nemidegeneredetűnyelvi formákeredendőenhelyesebbek,mintaz idegeneredetű
nyelviformák(közvetlenkölcsönzéstermékek);hasonlóképpenazidegenmintanélküli,
belsőkeletkezésűnyelviformákeredendőenhelyesebbek,mintazok,melyeketidegen
mintáraalkottak(közvetettkölcsönzéstermékek).

amiaközvetlenkölcsönszavakat („idegenszavakat”) illeti,amagyarbibliafordítói
hagyomány ezek tekintetében erősen purista. a közvetlen kölcsönszavak kerülésére
máravizsolyibibliaszerzőiistörekedtek,ahogyezkiderülaBibliaelőszavából(l.Tóth
1994, 17. p.); talán ennek a következménye, hogy amaimagyar nyelvben is kevés
olyanidegenszóvan,amely„jólérzimagát”aBibliában:azidegenszavakdöntőtöbb-
ségestilisztikailagkiríaBibliaszövegéből(l.Lanstyák2013b).Pontosabban–kiríná-
nak,hahasználnákőket,deafordítóknyilvánérzikezt,ésritkánvezetnekbeújidegen
szavakatazújabbfordításokba.aközvetlenkölcsönszavakkerüléseolyannyirarészea
magyar bibliai stílusnak, hogy nincs értelme ellenemenni; úgy tűnik, erre többnyire
nincsisszükség,mertalegtöbbbibliaifogalomravanjóősivagybelsőkeletkezésűsza-
vunk,amelyremegnincs,arrarégótaidegenszóhasználatos,ezekpedigelfogadottak
abibliafordításban(pl.evangélium,apostol, angyal, kerub, próféta, ésperszeizraelita,
lévita, farizeus, szaducceus, zelóta, prozelita, efód stb.),sinkábbjövevényszavakmár,
mintidegenszavak.

amiazalkalmiésazállandósultnyelvtanikontaktushatáseredményét,anyelvtani
interferenciajelenségeketésanyelvtanikölcsönzéstermékeketilleti,ezekrerégifordí-
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a magyar bibliafordítások jövőjéről 19

tóinkvalószínűlegnemvoltakérzékenyek,ennekköszönhetőakároli-fordításrégebbi
verzióinaknagyfokú idegenszerűsége (egészenazskf-ig, sőtazon túl is, azrLf-ig).
Mivelakároli-fordítástcsakméltatniillik,afordításnakerrőlavonásárólritkánbeszé-
lünk; részben talán azért is,mert az idegenszerűségek jelentős részét a befogadók
annyiramegszokták,hogyabibliaistílusszervesrészénekérzikőket,smegfigyeléseim
szerintmáighatóanbefolyásoljákazélőigehirdetések,sőtáltalábanisahívőkközös-
ségeibenvalókommunikációtis.25

amaifordítóiszakmaalapkövetelményeiheztartozik,hogyafordítóérzékenylegyen
akontaktushatásra,sigyekezzenafordítástmegóvnitőle.éppenezértazújfordítások,
pl.azMBT,azefovagyavkfnemvádolhatókazzal,hogynagymértékbenérvényesül-
nebennükaforrásnyelvikontaktushatás,26 inkábbellenkezőleg:néhaottsemjelenik
meg,aholakontaktusjelenségekmegőrzéséretalánszükségvolna.ahebraizmusokés
ahellenizmusokugyanisnemegyesetbenszükségesek,fontoskommunikatívfogódzó-
kéntszolgáljákamondanivalómegértését,azemberszemeelőlelrejtettszellemivaló-
ságműködését.Jómagamúgygondolom,hogyazÚjszövetségnemazértvanteleheb-
raizmusokkal (sőt más nyelvi kontaktushatás is megjelenik benne), mert Isten
szelleme olyan „apróságokkal”, mint amilyen az „idegenszerűségek” használata az
Újszövetségnyelvébennemtörődött,hanemazért,mertezekmegőrzését fontosnak
tartottaamondanivalószempontjából.sezzelráadásulüzenisamaifordítóknak:nem
bűnaz„idegenszerűségek”használata,haezekmegkönnyítikabefogadószámáraa
szellemitörvényszerűségekmegismerését,snemnövelikmegszámottevőenaszöveg-
részletmegértéséhezszükségesfeldolgozásierőfeszítést.27

zárszó

dolgozatombanarrólpróbáltammeggyőznianyájasolvasót,hogyamagyarbibliafordí-
tásokcélközönségésfunkciószerintidifferenciálódásátnemszükségesatávolijövő-
benelképzelni:alegfontosabbmeglévőfordítások,mindenekelőttavkf,azMBTésaz
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25 akérdésalaposnyelvészetivizsgálatotérdemelne.
26 részlegeskivételtavkfképezaszemélyesnévmásokredundánshasználatatekintetében,

birtokos szerkezetben és tárgyként, pl.én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
(ahelyett,hogyIstenem, Istenem, miért hagytál el?).ezahasználatmegfigyelésemszerinta
bibliaitémájúeredetimagyarszövegektőlsemidegenmár,gyakrantalálkozhatniveleigehir-
detésekbenis.azilyenterjengősnyelvhasználatnyilvánemelkedettnekszámít.

27 Mindkétnyelviideológiarelevanciaelméletiértelmezéseérthetővéteszi,miértellentmondá-
sosarégiességekésidegenszerűségekmegítéléseabibliaolvasókkörében.ezzelkapcsola-
tosandolgozatomegyik lektorának,heltaiPálnaka lektori véleményéből idézek: „anyelvi
konzervativizmusesetébenúgygondolom,hogyahagyományosabbvagykevésbéhagyomá-
nyosformákhasználatakérdésébenkonfliktuskeletkezikabibliaszövegétjólismerőkésa
szöveggelismerkedőkközött:aszövegetismerőkmegszoktákahagyományosfordulatokat,
ezértszámunkraezekafordulatokkönnyebbenfeldolgozhatók,mintamaiköznyelvhezköze-
lebb álló fordulatok, míg a szöveggel ismerkedők esetében ez épp fordítva van. ugyanez
vonatkozik a bibliafordítások idegenszerűségeire is: amegszokott feldolgozása könnyebb,
méghaegyébkéntnemisfelelmegacélnyelvnormáinak.”



efo jó alapot szolgáltatnak ahhoz, hogymegfelelő egyeztetéssel a jövőbeli revíziók
soránezekúgylegyenekfejleszthetőkeltérőirányokba,hogymás-másközönségetszol-
gáljanakki,ésfunkciókattöltsenekbe.

nyilvánvaló, hogy a meglévő fordítások ilyen (vagy akár ettől eltérő stratégiájú)
továbbalakításának,anyelvideológiaialaptudatosmeghatározásánakalapvetőfeltéte-
le,hogyafordításkészítőibenelegendőszeretetésalázatlegyenahhoz,hogyhajlan-
dóak legyenek saját elképzeléseik egy részét (talán nem is olyan nagy részét!) egy
magasabbcélnakalárendelni.dekiknélszámítsunkszeretetreésalázatra,hanema
magukatkereszténynekvallóembereknél?
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Melléklet
aszövegbenemlítettfordításokésrevíziók

A Károli-családba tartozó teljes fordításváltozatok

1.skf:szászkárolyvezetésévelkészültrevideáltfordítás(Budapest,1908)
2.kIf:kecskeméthyIstvánátdolgozása(Budapest,1931)
3.rLf:ravaszLászlóátdolgozása(Ligonier,1971)
4.kse:akrisztusszereteteegyházkiadása(Budapest,2009)
5.vkf:averitaskiadórevideáltkiadása(Budapest,2011)

Önálló protestáns fordítások és fordításváltozatok

1.cLf:csiaLajosÚjszövetség-fordítása(Budapest,1978/2005)
2.MBT:MagyarBibliatársulatteljesfordítása(Budapest,1975)
3.MBT1:aMagyarBibliatársulatteljesfordításának1.revíziója(Budapest,1990)
4.MBT2:aMagyarBibliatársulatteljesfordításának2.revíziója(Budapest,2014)
5.efo:egyszerűfordítás,teljes(fortWorth,Texas,2003)

Önálló római katolikus fordítások és fordításváltozatok

1.knv:káldiGyörgyteljesfordításánakrevíziója(Budapest,1907)
2.Bdf:BékésGellért–dalosPatrikÚjszövetség-fordítása(róma,1951)
3.sIT:szentIstvánTársulatteljesfordításánakrevíziója(Budapest,1973/2003)

Zsidó fordítás

1.IMIT:azIzraelitaMagyarIrodalmiTársulatószövetség-fordítása(1898–1907)

Fordításrészletek

1.hertzJózsefTóra-fordításaI–v.(1939–1942)
2.sPa:aszentPálakadémiafordítása(Budapest,2001–2008)

IsTván LansTyák
on The fuTure of The hunGarIan BIBLe TransLaTIons

InmypaperIdealwiththequestionofhowsomeoftheexistinghungarianBible
translationscouldbedevelopedintodifferenttypesoftranslationsaimedfordif-
ferentaudiencesanddesignedtofulfilpartlydifferentfunctions.Inthefirstpart
ofthepaperIgiveanoverviewofthemostimportantexistingBibletranslations,
basedmostlyonthepaperspresentedona2013conferenceonhungarianBible
translations.ThenIoutlinesomeofthefeaturesofrelevanceTheory,accentua-
tingitsadvantagesforBibletranslation.finallyIdealwiththequestionshownew
revisionsofsomeoftheexistingtranslationscouldleadtotranslationswhichdif-
ferfromeachotherinameaningfulwayandtheyconsequentlyfulfiltheneedsof
differentkindsofBiblereadersandalsofulfilpartlydifferentfunctions
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akizöldülőszárazágrólmintakiválasztottságjelénekmotívumárólanemzetközimese-
ésmondaanyagbanvoltszóazelőzőközleményben,srészbeneztatémátfolytatoma
következőkbenis.

dolgozatomat szent kristóf legendájának egy részletével kezdtem. Most térjünk
csak vissza hozzá! a nemzetközi mesekatalógus 768. számú mesetípusa (St.
Christopher and the Christ Child) lényegében ezt a történetet meséli el (aarne–
Thompson1961,265–266.p.;uther2004,I:424–425.p.).Mivelatémának,nemis
olyan nagy túlzással, szinte könyvtárnyi az irodalma,1 csak nagyon röviden foglalom
össze,kizárólagabennünketmostérdeklőmotívumraösszpontosítva.ennekegyikleg-
korábbifeljegyzéseaLegenda Aurea lapjainmaradtránk,éslényege,hogyazegyfolyó
partjánrévészkéntdolgozókristófotegyaprógyermekkérimeg,vigyeátőtatúlsópart-
ra.arévészválláravesziafiúcskát,deahogygázolavízben,érzi,hogyegyrenagyobb,
már-már elviselhetetlen ólomsúly nehezedik rá.Megtudja a gyerektől, hogy ő Jézus
krisztus,sazértolynehéz,mertavilágösszesbűnétmagánhordozza.

Hogy megbizonyosodj arról, amit mondok, visszatérve szúrd a földbe a botodat a kunyhó
mellett, s meglátod, reggelre kivirágzik és gyümölcsöt hoz.” Ezzel eltűnt a szeme elől.
Visszatért Kristóf a házához, leszúrta a botot a földbe, s reggelre kelve látta, hogy pálma
gyanánt kilombosodott, és datolyát termett.

(voragine1990,163–165.p.,konkrétan:164.p.)

anémetmesekatalógusszerintanémethagyománybancsakalegkorábbivariánsok-
nálfordulelőszentkristófegészlegendája.rendeseninkább,afentebbisbemutatott
révész-motívumdominál,végénagyümölcsöthozóbottal(uther2015,186–187.p.).

az élő szlovák folklórból nincsenek rá adataim. a cseh írásbeliségben megvan
(dvořák1978,1049.p.),viszontaszóbeliségbőlottishiányoznilátszik(vö.otčenášek
2012,226.p.).

amagyarmeseanyagbanismeglehetősenvisszafogottanvanjelen,ráadásulakizöl-
dülőbotmotívumaishiányzikazismertvariánsokból.BerzenagyJános,anemzetközi
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LIszka József

sbotjátottleltekivirulva…
(egymotívumhatártalanságairól–2.)

József LIszka 39
andTherehefoundhisrodBloomingBlossoms…abouttheBoundlessnessaMotif 398.3

246

keywords:comparativefolkloristics,textfolklore,mythology,flourishingdrybranch.

1 szövérffy1943(abot-csoda:48–49.p.);zender1979stb.Mindtovábbiirodalommal!



mesekatalógussalszembena779.XXX.*típusszámalatthozzaéskálmányLajoskét,
19.századvégi,alföldivariánsátismeri(Berzenagy1957,II:351.p.).amodernMagyar
népmesekatalógus máranemzetközi rendszerbenhasználatos típusszámalatthozza,
viszont akálmány Lajos által lejegyzett variánsokon túlmenően újabbakat nem ismer
(Bernát1982,46–47.p.).kálmányegyikvariánsátújraközli(Bernát1982,175.p.).

akizöldülőszárazágmintvezeklésimotívum

atárgyaltmotívum(akizöldülő,kivirágzószárazág,bot)egyébmesékbeniselőfordul,
nohanémilegmásfunkcióban.anemzetközimeseanyagban,ésazazttöbbé-kevésbé
visszatükrözőmesekatalógusokban,ígymáranttiaarnekatalógusában,ahola756-os
számot,ésaháromzöldág(Die drei grünen Zweige)típusnevetkapta,amosttárgyalt
motívumszinténmeghatározószereppelbír:

Egy remete azt mondja egy emberről, akit akasztani visznek, hogy büntetése igazságos;
büntetésül koldusként kell vándorolnia addig, míg egy száraz ágon három zöld levél nem
hajt ki; egy rablóbandát sorsa elmondásával jó útra térít, a zöld ágak megjelennek.2

az aarne-féle katalógus a stith Thompson által átdolgozott és jóval nagyobb forrás-
anyagra támaszkodó, kiegészített változataiba a típusnak már három altípusa, és
továbbiháromverziója isbekerült,mígakatalógus, legutóbbi,hans-Jörgutheráltali
átdolgozásaegyújabbverzióvalbővült:

756. The Three Green Twings  
(A három zöld gally) 
756A The Self-righteous Hermit  
(Az önmagának igazságot tév  remete) 
ua. mint Aarne 
756B The Devil’s Contract  
(Az ördöggel való egyezség) 
Lényegében a magyar katalógusnak 
megfelel  
756C The greater Sinner  
(A nagyobb b nös) 
A gyilkos vezeklése (több más lehet ség 
mellett): tüzes üszköt kell elültetni, arra 
szájában hordania vizet addig, míg az ki 
nem virágzik. 
További verziók: 
756C* Receipt from Hell  
(Tanú a pokolból) 
756D* Who is the More Devout?  
(Ki a jámborabb?) 
756E* Charity Rewarded  
(A megjutalmazott jótékonyság) 
 
(Aarne–Thompson 1961, 259–262. p.) 

756. The Three Green Twings  
(A három zöld gally) 
756A The Self-Righteous Hermit  
(Az önmagának igazságot tév  remete) 
 
756B Robber Madej (previously The Devil’s 
Contract) (Madej rabló, korábban: Az 
ördöggel való egyezség) 
 
756C The Two Sinners (previously The 
greater Sinner) (A két b nös, korábban  
A nagyobb b nös) 
További verziók: 
 
756C* Receipt from Hell  
(Tanú a pokolból) 
756D* Who is the More Devout?  
(Ki a jámborabb?) 
756E* Charity Rewarded  
(A megjutalmazott jótékonyság) 
756G* Faith Moves Mountains  
(A hit hegyeket mozgat) 
 
(Uther 2004, III: 410–414. p.) 
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anemzetközimesekatalóguslegutóbbiverziójaamostbennünketinkábbérdeklő
altípusnak(756B:Robber Madej)európábólcigány,cseh,dán,fehérorosz,finn,finnor-
szágisvéd,francia,görög,ír,katalán,lett,litván,magyar,német,norvég,olasz,orosz,
portugál,skót,spanyol,svéd,szlovák,szlovén,szorb,törökésukránvariánsaitadatol-
ja3 (uther2004,I:411–412.p.).

anemzetimesekatalógusokközül,haamagyarokatvesszüksorra,akkorhontiJános
jegyzékébenmármegtaláljukatípustazanttiaarneáltaladotttípusnévés-számalatt.
aszerzőhétnyomtatottvariánsárahivatkozik(honti1928,29.p.).

BerzenagyJánosaGyilkos haramia típusmegnevezésésa757.sorszámalatttárgyalja
eztatípustéskilencmagyarvariánsáttartjaszámon(Berzenagy1957,II:312–318.p.).

az Ethnographia 1919. évi első számában közli a mese egy, Tildy zoltán által
alsószőllősön (volt nyitram.) lejegyzett változatát, amely a bennünketmost érdeklő
motívumotistartalmazza:

a kérdésre, hogy a gyilkos hogyan szabadulhatmeg a bűneitől, a főhős azt a választ
kapta,hogyha azt a régi lyukas almafabotot, amelyikkel az apját, anyját meg a testvéreit
agyonütötte, a patak mellett lévő hegy tetejére ülteti, aztán térden állva a szájában addig
hordja rá a vizet, míg az megint fává nem lesz és gyümölcsöt nem terem, addig nem sza-
badul meg az örök elkárhozástól […]

később,amikorvalóbangyümölcsöthozottazalmafa,sahogyabűnössorravallotta
bebűneit,mindenegyesalkalommal leesettegy-egyalmaafáról,valamennyiből fehér
galambok szálltak ki, mindenik „Isten áldjont” mondott neki s mind az égbe röpültek.

(Tildy1919,83.p.)

amagyarmesekatalógusmegfelelőköteteamesétaMegölő Istéfán típusnév (aaTh
756B)alatttárgyaljaés16variánsátismeri:

I.egyfiútszületéseelőttodaígérnekazördögnek.Útnakindul,hogyvisszaszerezze
aszerződéstapokolból.Útközben rablóval találkozik,akimegkéri,hogynézzemeg,
milyenhelyetkészítetteknekiapokolban.

II.apokolbanazifjútömjénvagyszenteltvízsegítségévelmegszerziaszerződéstés
meglátjaa tüzeságyat (borotvávalkirakottágyat),amita rablónakkészítettek.Meg-
tudja,hogyhaarablóbotjátleszúrjaéstérdencsúszvaaddighordjaráavizet,míga
szárazfakinemvirágzikésgyümölcsötnemhoz,akkorelkerülhetiatüzeságyat.

III.ettőlkezdvearablóvezekel.Mikorhosszúidőmúlvaazifjúmintelőkelőúr(püs-
pök)arrajárhintón,megpillantjaafátzölden,érettgyümölcsökkelmegrakva.Megölő
Istéfánbevalljabűneitésmeghal.Lelkefehérgalambképébenmennybeszáll.

(Bernát1982,41–42.p.)
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2 diedreigrünenzweige:eineremit,welchervoneinemManne,denmanzumGalgenführt,
sagt,dassereinegerechtestrafeerleidet,musszurstrafealsBettlerumherwandern,bisan
einemtrockenenastedreigrünezweigeerscheinen;erbekehrteineräuberbandemitder
erzählungseinesschicksals:diegrünenzweigeerscheinen(aarne1910,34.p.).

3 fura módon andrejevhez képest kevesebb ismert változatot említ. nem szól például az
andrejeváltalfelsorolt42lengyelvariánsrólsem(andrejev1927,19–26.p.).



atípusnévvelkapcsolatbanérdemesIpolyiarnoldnakaMagyar Mythologiábanköz-
readottmegjegyzéséreutalni:

Hont s nógrádi palócoknál sokfelé elterjedten hallom a következő különös regét [gy. 43]:4

egy zsivány, ki számtalan gyilkolásai közt atyját s anyját is megölte, megtudva jövendő
kínos sorsát a másvilágon […], vezekelni kíván bűneiért, mire a választ kapja, hogy ha
gyilkos botját földbe szúrva, addig fogja könyjeivel áztatni, míg ki zöldül és arany almát
fog gyümölcsözni, megszabadulhat a rá váró kínoktól; számtalan év után végre a könyek-
kel áztatott fa virítni kezd, és annyi arany alma terem rajta, a hány embert megölt; mire
vétkeit megvallja, minden bűnös tett bevallásánál, egy egy alma esik le, s belőle fehér
galamb repül ki; még két alma állott a fán, mert időzött atyja s anyja meggyilkolását
bevallani, de meggyónva ezt is, a két végső alma is leesett, s belőle a két fehér galamb
felszállt.

(Ipolyi1854,359.p.)

egy,ebbeatípusbasorolható,hontmegyei,ismeretlengyűjtőtőlésgyűjtésiidejűmese-
variáns,Mádaj címengyűjteményébenismegtalálható(Ipolyi2006,133.p.;vö.Ipolyi
1914,427.p.).

a történet a szlovák anyagbólmár Ipolyi feljegyzéseinél korábban dokumentálva
van.JiříPolívkátóltudjuk,hogyazelsőismertszlováknyelvűvariánsát(Mataj címen)
1844. június13-án írtákbea rőceikódexbe (codexrevúckyc),ahonnanugyanezt,
szinte betűhíven 1845. február 9-én másolták át, Madaj címen a Iv. lőcsei népi
Mulattató(Prostonárodní Zábavník IV.)6.füzetébe(Polívka1930,75.p.).atémánkhoz
kapcsolódórész(nemisannyira)meglepőazonosságokatmutatazIpolyiáltalközöltek-
kel,ahogyakésőbbidobšinský-féle,tudjuk,mesterségesenelőállítottváltozattal.Pavol
dobšinskýközlése(Mataj)ugyanisháromkorábbivariánskompilációja(Podali: Štefan
Marko Daxner z Malohontu, Samo Ormis z Gemera, Jozef Jančo zo Šariša; porovnal A.
H. Škultéty),silymódonegynegyedik,dobšinskýáltallétrehozottváltozat:5
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4 Mely épen így jő elő a lengyelben (Voyčicki klechdi 1.180) s tudomásomra honunkban is a
szlávoknál [Ipolyijegyzete(Ipolyi1854,359.p.)].

5 dobšinský1858-banazakkorszámárahozzáférhetőkéziratosgyűjteményekrőlkészítettegy
jegyzéket.arőceikódex22.darabjakéntszéljegyzeteliaMadajrablótörténeténekvariánsait.
Már ebből kiderült, hogy létezett egy samuel ormis-féle, egy Štefan daxner-féle (Matúš
címen),valamintegyJozefJančo-féle(Mádaicímen)változat.adobšinský-féleszövegközlés
technikájáhozbeszédesadalékakövetkezőmegjegyzése:„…počiatokzdaxnera;behvecí
dx.aormisatrebasrovnať;zakončeniemáorm.dobre.zJančovejoanjelovi,akomucestu
dopeklaukazuje”(Polívka1923,93–94.p.).



azújabbszlovákanyagbanafrankWollman-félegyűjtéseredményekéntkétvariánsát
ismerjük,egészenpontosanazegyikmesébeazamotívumépülbe,amikorabűnök
beismerésévelazalmafárólegy-egyalmalehullik,deakizöldülőésgyümölcsöthozó
szárazágmotívumahiányzik (Gašparíková2001,245–246.,948–949.p.). amásik
variánsmégtávolabbi,halványmotívumbelirokonságotmutatamostvizsgáltjelenség-
gel(Gašparíková2004,559.p.).

anemrégibenmegjelentnémetmesekatalógusisháromaltípusratagoljaéslénye-
gébenazegésznémetnyelvterületrőladatoljaaháromzöldágmesetípust:756a:az
öntelt remete (Der selbstgerechter Einsiedler); 756B: Madej rabló (Räuber Madej);
756c:akétbűnös(Die zwei Sünder).(uther2015,176–179.p.).

amiameseeredetétilleti,arrólrészbenmegoszlanakavélemények.solymossysán-
dorazalsószőlősimeseközlésénekjegyzetébenazhangsúlyozza,hogy„azegésztípus
alighanemazészakszlávoknálalakultki,kiknélMadajabűnösneve…”(Tildy1919,84.
p.).eztkövetőenjelentmegandrejevmonográfiájaamesetípusról,akiakkormindösz-
szesen226európaivariánsáttudtaösszeszedni(andrejev1927,9–40.p.).akésőbb
típus-címadóMadejmegnevezésszerintefőlegalengyeleknél,cseheknél[ideértette
valószínűlegaszlovákokatis],ukránoknál,fehéroroszoknálésszlovénoknálajellemző
(andrejev1927,191.p.).Magaatörténetmagva(zentrale Redaktion)Lengyelország–
Galícia térségébenalakulhatottki,s innensugárzottszétminden irányban(andrejev
1927,203.p.).kérdés,hogyaszlovénekhoz,horvátokhozhogykerült.aszerbeknél,
bolgároknál hiányzik. andrejev csehszlovák közvetítést tételez fel (andrejev 1927,
203–204.p.).kérdés:aterjedésvajonmagyarközvetítésselvagyesetlegahorvátkor-
ridoron,Burgenlandonkeresztültörtént-e?aválaszadástovábbiszövegfilológiaivizsgá-
latokkaltalánegyszermegkísérelhetőlesz.

viera Gašparíková szerint aMataj, illetveMadej rablóról szóló legenda valahol
nyugat-európában, alighanem kelta környezetben keletkezett a középkor folyamán,
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1181844: 1844: 
 
Ak zasadíš ten kyják na 
dákom vrchu na skale na 
samotnom  spicu a tak 
dlho vodu v ústach budeš 
kolena ky na  nosit, kým 
sa ti neprijme!... 
 
(Polívka 1930, 80. p.) 
 

 

11844: 181844: 1850 k1844: 1850 kö1844: 1850 körü1844: 1850 körül:1844: 1850 körül:
 
Azáltal szabadul ki Mádaj 
lelke, ha azt a bunkósbotot, 
mellyel édesatyját 
agyonütötte,  
a legmagasabb k sziklás 
hegybe beülteti, és ezt 
napról napra szájból vitt 
vízzel addig locsolja, míg 
alma nem ny l rajta, 
csakhogy a vizet térden 
állva hordja, akkor szabadul 
ki Mádaj lelke  
a beretvás ágyból! 
 
(Ipolyi 2006, 133. p.) 

 

11844: 1850 körül: 181844: 1850 körül: 1858 utá1844: 1850 körül: 1858 után1844: 1850 körül: 1858 után: 1844: 1850 körül: 1858 után: 
 
Musíš na tej skale, s ktorej 
si striehol na udí, holými 
palcami jamu vyhraba  a 
do nej svoj kyjak, ktorým si 
udí zabíjal, zasadi . Potom 

z tej studni ky, o si z nej 
najviac píjaval, 
holokolena ky  
a hololak a ky budeš nosi  
vodu v ústach a kyjak 
polieva . Ke  sa ti prijme a 
obrodí, tak si od tej postele 
osvobodený; ale ak nie, 
zatrataný si na ve né veky. 
 
(Dobšinský 1928, 29. p.) 
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aztán, meglehetősen egyenetlenül, egész európában elerjedt. előfordulásainak köz-
ponti területedél-Lengyelország, ahonnana szlovákanyagba is kerülhetett.számos
irodalmifeldolgozásaisismeretes(Gašparíková2001,948.p.).

anemzetközinépmeseanyagbangyakranelőfordulómotívummalvan tehátdolgunk.
nikolaiP.andrejevpéldáulanemzetközitípuskatalógusbana756calatttalálható(The
Greatersinner=anagyobbbűnös)mesetípuskapcsánfoglalkozikérintőlegesenezzel
amotívummalis(andrejev1924).Georgiosa.Megascsaknemfélévszázaddalkésőbb
adatait újgörög adatokkal egészítette ki. a vezeklésként előírt cselekedet a legtöbb
esetbenittaz,hogyizzózsarátnokrakellaszájbantérdencsúszvaaddigvizethordani,
amígakorábbantüzesenizzófatönkkinemzöldül. Inkábbcsakelvétvefordulelőa
szárazágvagyabűnösföldbeszúrtbotjánakazöntézése,ahogyazamagyaranyagban
jelenvan(Megas1975).

ezutóbbiviszontvezeklésimotívumnakistekinthető,slehet,hogybibliai(apokrif)
elem: Ivan franko írja, hogy az ótestamentumi apokrifekben olvasható a legenda,
miszerintábrahámLótotaleányaivalelkövetettbűnökmiattazzalsújtotta,hogyazzal
vezekelhet,haegyföldbeültetettszárazfátaddigöntöz,amígazkinemvirágzik,snem
hozgyümölcsöt.néhányévbetelt,amígaszárazágkirügyezett(franko1895,23.p.
vö.scheiber1985,271.p.).6 valószínűlegeztavezeklésimotívumot(nohanemfügget-
lenakiválasztásimotívumtól)mégiscsakkülönalcsoportkéntkellkezelni.

Mivel szétfeszítenée tanulmány kereteit, itt csakmegemlítem, hogy amost tárgyalt
motívumaTannhäuser-mondakörnek is szerves részétalkotja. a történet, amelynek
részétképeziegykivirágzóbot is, egyesekszerint Itáliábólered (ottmégnincsmeg
benneabotcsoda),majdadélnémetterületekenterjedtel.Mindanép-,mindaműköl-
tészetbenrendkívülnépszerű,ésrichardWagneroperájábancsúcsosodikki.7

akivirágzószárazágmintajósláseszközeanépikultúrában

a kivirágzó száraz ág, vessző bibliaimotívumát tudomásom szerint a kutatás eddig
nagyjábólebbenakörben(aszövegesfolklóréskapcsolódóterületekkörében)vizsgál-
ta.Térhódításárólazeurázsiainépekkultúrtörténetében,illetveszövegesfolklórjában
még hosszasan értekezhetnék,mutathatnék be további példákat, de azt hiszem, a
témakörgazdagságátéssokrétűségétilletőenennyiismeggyőzővolt.Mostviszontlép-
jünktovább,hiszenminderrőlmimásjutegyetnológuseszébe,mintaKatalin-ág vagy
Borbála-ág,amiveleurópa-szertealeányokjósoltak,különfélealkalmakkor(általában
andrás,katalin,BorbálavagyLucanapján)férjhezmenetelükidejére.valószínűlegaz
semvéletlen,hogyáltalábanéppendecember24-ig,Jézusszületéséigkellettkivirágoz-
niaannakazágnak(nemisannyiraburkoltutalásaJózsef-történetre).
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6 a téma népköltészeti vonatkozásait J. karlowicz gyűjtötte össze (Podania o Madeju.
Warszawa:WislaII:804–815.p.;III:102–134.,300–305.,602–604.p.)aforráshoz,sajnos,
mindezideignemsikerülthozzájutnom.

7 akapcsolódó,valóbankisebbkönyvtárnyitkitevőirodalombólmostcsaknéhányfontosabbra
utalok:dübi1907,261–263.p.;frenzel1966;Glück1907;heinrich1915.



a katalin-ág képzetkörével magyar viszonylatban niedermüller Péter foglalkozott
behatóbbanabaújiadatokbólkiindulva.áttekintésébőlkiderül,hogyaz„orákulum” (vö.
derjanecz 2001, 304. p.), noha különböző napokhoz kapcsolódó súlypontokkal
(katalin-,andrás-,Borbála-ésLuca-nap),valamintmás-másfunkcióban(időjárás-vagy
férjjóslás,szerencse-jel,boszorkányfelismerésestb.),dealegtöbbközép-európainép
körében(románok,szlovákok,csehek,szorbok,németek)ismeretes.feltételezi,hogy
–mivelintenzívebbenazészakimagyarnyelvterületenelterjedt–amagyarnépköré-
ben talán (német forrásból?) szlovák közvetítéssel honosodott meg. hangsúlyozza
viszont, hogy mindez „a gyűjtések hiányával” is magyarázható, s feltételezésének
„ellenkezőjét iséppenolyannehézbizonyítani,mint jogosságát”(niedermüller1976,
71.p.).IndokoltniedermüllerPéteróvatossága,hiszenvalóigaz,hogyakorábbikuta-
tások a déli magyar nyelvterületről alig adatolták a szokás meglétét, miközben a
Vajdasági magyarok néprajzi atlasza gyakorlatilagmindenkutatópontonkitudtamutat-
ni ismeretét (Borús2003,100.p.).Továbbikutatások, illetveazelszórtanmegjelent
(vagyadattárakbanlappangó)adatokösszegyűjtésevélhetőenaszokásismeretétaz
egész magyar nyelvterületen igazolnák. noha az adatgyűjtésnek csak a kezdetén
vagyok,márarendelkezésemreállóadatokalapjániskijelenthetemezt.Terjedelmikor-
látokmiattcsaknéhánymagyarpéldaálljonitt:

A zsérei lányok Luca napján készítik a lucafát. Levágnak egy somfagallyat és vízbe teszik,
hogy karácsonyig kizöldüljön. A leány aztán magával viszi az éjféli misére, és mise után
titokban megérinti vele szeretőjét. „Ezzel magához köti a legényt.”

(Manga1942,16.p.)

a zemplénmegyeinagytárkányban egy 1914–15 táján végzett gyűjtés alapjána jány
Katalin estejen meggyfa galyat vág le, azt vizbe teszi, azt ha karácsonyra kiviret, férjhe
fog menni.

(verebélyi1998,58.p.)

aszolnok-dobokamegyeialmásmálomon1930körüljegyeztékföl,hogyKatalin-napkor
egy borostyánágat (orgona) letörnek és vízbetesznek egy gondolattal. Ha az ág újévig kivi-
rágzik, a gondolat teljesül.

(Makkai–nagy1993,276.p.)

MiközbenniedermüllerPétermégúgytudta,hogy„azalföldrőlésadunántúlrólcsak
szórványosadatainkvannak”(niedermüller1976,71.p.),azújabbkutatásokegyértel-
művétették,hogyazutóbbitérségbenkatalinésBorbála-napon

általánosan elterjedt szokás volt a cseresznyefa vagy meggyfaág bevitele, amit Katalin-
ágnak ill. Borbála-ágnak neveztek. A levágott gyümölcsfaágat vízbe tették a sublót vagy a
szekrény tetejére helyezték el. Karácsonyra ha kivirágzott, akkor a családban lévő, eladóso-
rú lány férjhez menetelére következtettek, amelynek megvalósulását az új esztendőben vár-
ták. Szentgálon mezítláb vitték be a meggyfaágat, amelynek virágait csak az éjféli mise
után vették szemügyre. Amennyiben páros volt, az új esztendőben a család készülhetett a
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lakodalomra. Tihanyban a meggyfaág kiágazásaira a családban, a rokonságban lévő lány-
nevekkel ellátott cédulákat akasztottak. Amelyik ágacska karácsony reggelére kivirágzott,
az azon lévő név viselője az új esztendőben várhatta kérője megérkezését.

(s.Lackovits2000,10.p.)

Példáimat folytathatnám,szomszédnépiadatokkal iskiegészíthetném.Talánennyi is
elégazonban,hogyniedermüllerPéterközleményeótaismerttéváltadatokbirtokában
azeredetkérdéstilletőenesetlegmégóvatosabbanfogalmazhassunk.8 Magánakazöld
ágnakperszeóriásiésszerteágazóakultúrtörténete,niedermüllerPéter isebbőlaz
iránybólközelítimegakérdést:azöldág-hordással,avesszőzéssel,amájusfávalésa
karácsonyfávalisösszefüggésbehozzaaszárazgallykivirágoztatásánakképzetkörét.9

amiesetünkbenviszontegyviszonylagjólkörülhatárolható(rész)jelenséggelállunk
szemben:adva van egy száraz (halott, néhány forrásban: özvegy!) ág, amely (csodálatos
módon!) bizonyos idő elteltével kizöldell, kivirágzik, sőt gyümölcsöt is hoz, és ezzel bizo-
nyos kiválasztottságra, (a többi között) egy elkövetkező házasságra utal.aMagyar nép-
rajzi lexikon szócikkébenMangaJánosamagyarnyelvterületenakivirágoztatottgallyból
valóférjjóslástandrás,Borbála,katalin,illetveLucanapjáhozkapcsolja.aszokáshie-
delemhátterével, annak eredetkérdéseivel viszont nem foglalkozik (Manga 1980).
amennyiben vizsgálódásunk körébe bevonjuk a fentebb meglehetős részletességgel
bemutatottbibliaitörténetet,avelerokonfolklórszövegeketis,akkor–legalábbistisztán
formai szempontból–egymásikszármaztatási,rokoníthatóságilehetőségisfelvetődik,
mégpedig az egyházi eredet, egyházi közvetítés eshetősége. az eredet és kapcsolat
szempontjábólnyilvánnemperdöntő,inkábbcsakillusztratívadatazavágáshutaiszlo-
vákmagyarázat,miszerintakarácsonyrakivirágoztatottszárazágaztjelzi,hogyszent
JózseffeleségülvesziszűzMáriát(krupa1996,50.p.).formailagugyancsakabibliai
történethez közelíti azt a korunkbanadatolt csíki orákulumot a tény, hogy annyi gyü-
mölcsfa- vagy orgonaágat törtek, ahány tagú volt a család, s ki-ki a saját ágacskáját
figyelte,azvajonkizöldell-e,haigen,milyenmértékben,sebbőlazelkövetkezőidőszak-
banbekövetkezőegészségre,betegségre,sőthalálraiskövetkeztettek(derjanecz2001,
363–364.p.).hasonlóhiedelmekismeretesekaszlovákokkörébenis:
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8 azadatokhiányátannálisinkábbóvatosankellkezelnünk,mivelmégazegyébkéntjószemű
gyűjtők figyelme is elsikkadhatott fölötte. Példa erre kovács endre egyébkéntmintaszerű
doroszlóihiedelemkötete,amelybennyomátsemtaláljukazágkivirágoztatásátcélzóhiedel-
meknek(kovács1982),miközbenPenavinolgahatévvelkésőbbi,fentebbidézettközlése
eztugyanonnanadatolja(Penavin1988,144.p.).

9 niedermüller1976,71.p.vajdaLászlóegykoraitanulmányában,nohakonkrétannemkap-
csoljaazáltalavizsgálttémakört(atöbbiközöttamagyaranyagbanislucabúzakéntismert
adonisz-kertek képzetkörét) a most tárgyalt jelenségcsokorhoz, a magyarázatlehetőségek
újabbirányafelényitkaput(vajda1951,66–67.p.Lásdmég:dömötör1959;vajda2008
továbbiirodalommal!)



Chto kce vediť, či z damacich nechto do roka zemre, nech na daň sv. Ondreja pred via-
nočnými sviatkami odlomi teľo malych prutečkovf s čerešne (višne), keľo čeladi ma
v dome (t.j. na každu hlavu jeden pruteček), a každy z nich nech si poznačí svoj jeden ten
prutek. Tito poznačene prutky treba dať do pohara do vody a nehať v teplej izbe eš do via-
nočnych sviatkov. Tito prutečky pekne rozkvitnú a vyvinu sa, len toho nie, kto ma v budú-
cem roku zomreť.

(vojtek1907)

hogyalegtöbbeurópainépnéphitébeakivirágzottágbóltörténőférjjósláscselekmé-
nyeafentebbbemutatottapokrifforrásokbólkerült-eát,vagymárazapokrifekbeisaz
adott korban ismert folklórjelenségkéntkerült-e, egyelőrenehezenmegválaszolható.
Jelendolgozategyadatgyűjtéskezdetistádiumánakeredményeibőlkirajzolódókérdés-
felvetéskívántmindösszelenni.

utóirat

hogymégsemmindencsoda,amiannaktűnik,arrólszólegyegészenfrisshír,misze-
rintegydáncégolyanceruzákathozottforgalomba,amelyekethaföldbeszúrunk,leve-
lethajtanak,kivirágoznak.10
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József LIszka
and There he found hIs rod BLooMInG BLossoMs…aBouT The BoundLessness of a MoTIf

Theimageofadrybranchwhichhasmiraculouslyblossomediswidelyknownin
theeurasiancultureandithasasignificanceofindicatingthefutureandusually
isasignofbeingchosen.Wecanmeetthismotifinmanyplacessuchasaaron´s
rodintheoldTestamentoftheBible,thesignofJosephchosenbyMary,andalso
inthetextfolklorestoriesofthenewage(e.g.theoriginexplaininglegendofthe
Přemysliddynasty, or theblooming cropofkingMatthias indicating that he is
chosenetc.).Thecustomofmatrimonialdivinationknownamongthepeoplesof
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central europe, basedona ritual of puttingadry cherry branch intowater on
katalin´snameday(25november),andifitwouldproduceflowersbychristmas,
theyounggirlpracticingtheritualwasgoingtogetmarriedthenextyear,formally
undoubtedlybelongstothesameimagery.onlyfurtherin-depthresearchescan
giveananswertothequestionthat,apartfromtheformalsimilarity,whatspecific
connectionthereisbetweenthebiblicalstory,thelatertextfolkloreandtherituals
ofmatrimonialdivinationdocumentedevenlater.Thepresentstudyisintended
toonlyraiseaquestioncomingupaftertheinitialstageofsomedatacollection.
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azosztrák–MagyarMonarchiabukásautánazújhazábakerült felvidékimagyarság
folyamatosan építette ki politikai érdekképviseletét. az egyik legrégibb és legsikere-
sebbpolitikaipártazországoskeresztényszocialistaPárt(okP)voltLelleyJenőpártel-
nökkel az élen. az utóbbi évek viszonylag gazdag szakirodalmaellenére továbbra is
kevesettudunkazokPtörténeténekkezdeteiről,elsőelnökérőlésaholdudvarábatar-
tozó„pártkatonák”sokrétűtevékenységéről.1 nemcsoda,hiszenaszlovákiaimagyar
történelmiemlékezetbenafeledéshomályábamerültmindLelleyJenő,mindazokP-n
belülitámogatói.kaiserGyulaszemélyébenLelleyJenő1920-banmegtaláltaleghűsé-
gesebbelvtársát,akiviszonylagrövidpolitikaikarrierjesoránregényeséletetéltmeg,
ésvégigkiálltapártelsőelnökemellett.az1920-asévekelejénpolitikaiokokbóla
csehszlovákhatóságokkétszerinternálták,apártegyiklegnagyobbszakszervezetének
azországoselnöke,Pozsonyvárosképviselő-testületénekkétciklusonkeresztülválasz-
tott tagja,apártPozsonyvárosiszervezeténektitkára,azokPhetilapjának1921-től
felelősszerkesztőjevolt.azalábbitanulmánybankaisereddigteljesenismeretlenpoli-
tikaipályájárapróbálunkrávilágítani.

kaiser Gyula a Pozsony megyei szentgyörgyben született 1874. augusztus 8-án,
kaiser vilmos mészárosmester és vasgay (Waschgau) zsófia (sofia) gyermekeként.
szüleiházasságábólösszesenhatgyermekszületett,háromfiúésháromlány.2 a19.
századmásodikfelébenatöbbségébenszlovákokésnémetekáltallakottkorábbisza-
badkirályivárosbanacsaládtöbbévszázadavolthonos.3 akaisercsaládágostaievan-
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Bukovszky LászLó

LelleyJenőjobbkeze.
kaiserGyulapolitikaiéletpályája

LászLó Bukovszky 32-051
JenőLelley´sright-handMan.ThePoliticalcarrierofGyulakaiser 929kaiserGyula

329.4(=511.141)(437.6)
94(437.6)

keywords:nationalchristiansocialistParty(országoskeresztényszocialistaPárt),JenőLelley,Gyulakaiser,
politicalpartiesofthehungarianminority,hungarianminorityinslovakia.

1 a teljesség igénye nélkül kiemeljük: angyal 2004; Ďurkovská–Gabzdilivá–olejník 2012;
angyal2002;Popély1995;filep2010;Tóth2010,77–101.p.;simon2007,36–46.p.

2 Štátny archív (Ša) Bratislava, p. Modra, A Szentgyörgyi ágostai evangélikus anyaegyház
keresztelési anyakönyve 1841-1881.(fénymásolat)aszülőkházasságasorán1870és1878
között született: Ida, Wilhelmina, Wilhelmina-frieda, Gyula Gusztáv, Gustáv adolf és ede
henrik.

3 az1880.évinépszámlálássoránavárosbanéltmagyarnemzetiségűekarányanemérteel
az összlakosság 3%-át. Lásd http://mtdaportal.extra.hu/adatbazisok.html; letöltve:
2014.6.29.



gélikusvallásúéseredetilegnémetszármazásúvolt.Gyulanémetszármazásánakelle-
nérefelnőttkorábanmagyarnemzetiségűnekvallottamagát,ésacsehszlovákhivata-
lokisúgytartottákszámon,deugyanakkorkiemeltéknémetszármazását.4

azelemiiskolátszülővárosábanvégezte,majdPozsonybanérettségizett.azérettsé-
gi után feltételezhetően postai gyakornokjelöltként dolgozott, hiszen később már
Budapestentanult,aholegyévenátposta-éstávírdatanfolyamonvettrészt.Ittismer-
kedettmegkésőbbifeleségével,Irmával,5 akitőlházasságuksoránháromgyermekük
született:Margit (1901),vilmos (1902)ésGyula (1903).Mindhármukmegéltea fel-
nőttkort,deegyiküksemmaradtacsaládifészekben.

abudapestitanfolyamrakapcsolódóhéthavigyakorlatiszolgálatutánelvégzettvizs-
gátkövetőenkaiserGyulaaPozsonyiMagyarkirályiPosta-ésTávírdaigazgatóságalsó-
kubiniállomásántaláltgyakornokiállást1897-ben.6 kétévesárvaiszolgálatiidejeután
1899-benmár szűkebb hazájába, Pozsony vármegye székhelyére, Pozsonyba került
tisztiállásbaazI.számúposta-éstávírdahivatalba.7 aranglétrán1910-benelőrelépett,
éstávírdafőtisztjelett.Többmintvalószínű,hogyhivatalielőléptetésesoránkaptameg
aPolgáriJubileumiérdemkeresztet,amelyetazuralkodó,ferencJózsefuralkodásának
ötvenedikévfordulóján1908-banbocsájtottakki.8

a Pozsonyban eltöltött csaknem két évtizedes szolgálati idő nagy hatással volt
továbbiéletére,márcsakabbólaszempontbólis,hogyaszámáraamúgysemismeret-
lenpozsonyiviszonyokontúlmenőenhivatalibeosztásábóladódóannapikapcsolatban
álltavoltkoronázóvárosnépességénekjelentősrészével.családjávalavárosbantalált
állandó lakhelyre. Pozsonyból 1918 tavaszán nagyszombatba távozott, ahol a helyi
posta- és távírdahivatal vezetője lett, főtanácsosi rangban. családja nem követte őt
nagyszombatba,őktovábbraisPozsonybanéltek.

atörténelemörvényében

az utolsó szolgálati állomásán eltöltött rövid időszak jelentősen rányomta bélyegét
életehátralevőrészére.a felfelé ívelőközhivatalnokipályájátkettétörteaMonarchia
bukása, amit nagyszombatban éltmeg. a korabeli rendőri nyomozati iratok alapján
kaiserGyulát a bevonuló cseh legionáriusok1918. november27-én–mint később
többezervoltmagyarhivatalnokotésközalkalmazottat–felfüggesztettékállásábólés
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4 slovenský národný archív (sna), f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave, fasc. Július kaiser;
(kaiserGyularendőrségikartonja)

5 kaiserIrmaBudapestenszületett1879-ben.
6 Magyarország tiszti cím- és névtára. Budapest, 1897, 351.p.; a PozsonyiM.kir. Posta- és

Távírdaigazgatóságot a századfordulón 27 kincstári posta és távírdahivatal alkotta:
alsókubin,aranyosmarót,csaca,dunaszerdahely,érsekújvár,Galgóc,holics,kistapolcsány,
koritnyica– fürdőhivatal (nyitvatartásmájus1-től szeptember30-ig),körmöcbánya, Léva,
Liptószentmiklós, nagyszombat, nagytapolcsány, nyitra, nyitra-sátortábor (hadgyakorlatok
idején), Pozsony 1, Pozsony 2, Pöstyén, rózsahegy, szenic, szered, Trencsén, Turócszent-
márton,vágújhely,vihnye-fürdő(nyitvatartásmájus15-tőlszeptember15-ig),zsolna.

7 Magyarország tiszti cím- és névtára.Budapest,1899,398.p.
8 Magyarország tiszti cím- és névtára.Budapest,1910,255.p.



hivatalánakátadásárakényszerítették.ugyan1918.december5-énfelajánlottaaszol-
gálatátacseh-szlovákkatonaságnál,dekérelmételutasították,sőtszolgálatilakásából
iskilakoltatták.akövetkezőegy-kéthónapbanújabbkísérletekettettaberendezkedő
cseh-szlovák szerveknél, hogy állásába visszavegyék, demindhiába. a cseh-szlovák
postaigazgatóságszerintmegbízhatatlanvolt,ugyanisfelvetteazún.károlyi-félegyors-
segélyt.ahavi300koronássegélytaMagyarPostaigazgatóságutaltakikéthónapon
keresztül.ennekellentmondanakazokaforrások,melyekalapjánfelfüggesztéseelle-
néreacsehszlovákposta továbbra is folyósítottaszámára1919márciusáigbérének
egyrészét.9

1919. február4-énkitörtamegszállt felvidéki területenazáltalánosvasutas-és
postássztrájk,melyegybeesettaŠrobár-féleTeljhatalmúMinisztériumPozsonybavaló
tervezettérkezésével.(Popély1995,35.p.)arendőrijelentésekszerintkaiserelhagyta
egykoriszolgálatihelyétéscsatlakozottasztrájkolókhoz,sőtfebruár12-énőmozgósí-
tottaanagyszombatipostaialkalmazottakatacsatlakozásra.Másforrásszerintővolt
apostássztrájkországosvezetője.

az1919-esévkaiserGyulaszámáraamegpróbáltatásokévevolt.állásábólvalóelbo-
csátásautánjelentősegzisztenciálisproblémákkalküzdött,minttovábbitöbbezersors-
társa,akikszolgálatáraacsehszlovákállamnemtartottigényt,ésmindenilletménynél-
külelbocsájtottaőketállasukból,sőtszolgálatinyugdíjukfolyósításátismegvonta.kaiser
átmenetilegnagyszombatbanmaradt,aholakoppelésschulczcsaládnálvállaltmunkát.
MárciusbanazonbanvisszatértPozsonyba,ésakábelgyárbantaláltállást.1919.márci-
us3-ánamegszálltterületekenmegkezdődöttavoltosztrák–magyarvalutafelülbélyeg-
zése.akb.40%általánosvagyonvesztésseljárófolyamat(filep2010,85.p.)soránorszá-
gosviszonylatbanistöbbvisszaélésrekerültsor.kaiserisbelekeveredettazévtavaszán
akoronafelülbélyegzésesoránkialakultvisszaélésbe,aminekazlettakövetkezménye,
hogy1919.május8-án letartóztatták.egynapigapozsonyivárosibörtönbentartották
fogva,majdmásnapkomlósykárollyalegyüttTrencsénbeszállították.későbbapozsonyi
államügyészségmegszüntetteazellenefolyóbüntetőjogieljárástésrövididőutánhaza-
került,dearendőrségállandómegfigyelésalatttartotta.10

1919tavaszánéskoranyaránamagyarvöröshadseregsikeresfelvidékihadmű-
veletéreacsehszlovákhatóságokapolgárilakosságtömegeselhurcolásával–interná-
lásával–válaszoltak.kaiser–egyesforrásokalapjántöbbszázpozsonyiésfelvidéki
magyarralegyetemben–a terezíni internálótáborban raboskodott.11 Terezínből július
másodikfelébentérhetetthaza,hiszen1919.július21-énmárapozsonyiTeljhatalmú
Minisztériumrendőriosztályánjelentkezett,ésbemutattaajúlius17-énnevérekiállí-
tottelbocsátóvégzést.arendőrijelentésszerintkaiserekkoraBarátvagymásnéven
ferencesutca3.számalattlakott.egy1924-benírtéletrajzábanéleténekerrőlazidő-
szakárólrövidenmegjegyezte,hogycsaknemegyévenátraboskodott,ill.voltinternál-
va.szabadulásautántovábbraisrendőrifelügyeletalattállt.azévutolsóhónapjában
azonban sikerült megalapoznia egzisztenciáját, hiszen 1919. december 11-én újra
munkábaállhatottapozsonyikábelgyárban.
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9 sna,f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave,fasc.Júliuskaiser;(kaiserGyula1924.február19-
énkeltszakmaiéletrajza).

10 sna,f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave,fasc.Júliuskaiser.



azországoskeresztényszocialistaPártszolgálatában

kaiserGyula1919-ben történt terezíni internálásaelőrevetítettepolitikaiszereplésé-
nekirányát.ugyanamúltbannempolitizált–legalábbisnincserrevonatkozóadatunk
–,de1918és1919fordulójaésazaztkövetőzűrzavarosidőszaktársadalmiéspoliti-
kaieseményeiaszerveződőkeresztényszocialistapártirányábatereltékőt.nemkizárt
azonban,hogymár1919előttkapcsolatbakerültavárosbankiterjedttevékenységet
folytatókeresztényszocialistaegyesülettel,hiszenavároserősfellegváravoltagiess-
weinikeresztényszocialistaeszméknek.egyesvéleményekszerintebbenalegnagyobb
érdemevarjúJózsefnek12 volt,akinekköszönhetőenkaiserGyulát1920.május12-től
márazokPmeghatározószemélyiségeiközötttaláljuk.apártszellemiségévelésalap-
szabályávalösszhangban,deapárttólkülön,önállókeretekközöttalakultak,ill.újítot-
tákmegtevékenységüketazegyeskeresztényszocialistaérdekvédelmiszervezetekés
szakszervezetek.akeresztényszocialistaeszmealapjánigyekeztekönállószervezetek-
beintegrálniatársadalomegyescsoportjait.ennekafolyamatnakvoltkaiserazegyik
mozgatója,akisajátsanyarúsorsábólmerítve,többedmagávalmegalapítottaaKeresz -
tény Közlekedési és Közalkalmazottak Országos Szervezetét.aszervezetmegalakulá-
sátmagakaiser1920.május12-hezköti,deapárt II.kongresszusán1923-banel-
hangzotttitkáribeszámolószerinterre1920júniusábankerültsor.13

a szervezet azállásukból elbocsátott és felfüggesztett közalkalmazottakérdekeit
volthivatottvédeni.atagokérdekvédelmenagyonszerteágazóvolt.apártképviselő-
házitagjaiésmagakaiserisalegmagasabbfórumokonpróbáltaelérniajogorvoslatot
atöbbezerelbocsátottközalkalmazott,hivatalnokügyében,akiknekpusztaegziszten-
ciájukrólvoltszó.apostaiésvasútialkalmazottakelmaradtbérénekésnyugdíjának
folyósításaügyébenlegelsőkéntToblerJánosésLelleyJenőinterpelláltaprágaiképvi-
selőházban1920.június10-én.14 azinterpellációszerintacsehszlovákhatóságokaz
1919.februárelejeiországosmunkabeszüntetésután20ezerpostaiésvasútialkal-
mazottatbocsátottakelállásukból. Jelentős részüketacsehországrészbőlpótolták.
1921.szeptember18-ánT.G.Masarykpozsonyilátogatásasoránkaiseradtaátaköz-
társasági elnöknek a szervezetmemorandumát a tagok rendezetlen helyzetéről.15 a
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11 filep2010,102–103.p.;ŠaBratislava,f. Župa bratislavská I., i.sz.2466/1919Prez.kaiser
Terezínbenfeladotttáviratátamegyezsupánjának,samuelzochnak1919.július22-éniktat-
tákPozsonyban.az1919-benés1920-bantörténtinternálásokafelvidékimagyarságtörté-
neténekegyikeddigfeltáratlaneseménye.

12 varjú József1889.május3-ánszületettdunaszerdahelyen,pozsonyi illetőségét1923-ban
szereztemeg.Magánhivatalnok,aconcordianyomdavállalatbeltagja,vezetője,majdTobler
Jánostváltva1920.szeptember20-tólazországoskeresztényszocialistaPártfőtitkáraegé-
szen1925tavaszáig,mikorLelleykénytelenvolteltávolítaniállásából.

13 LásdNépakarat,1923.november11.,44.sz.
14 Lásd http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t0154_00.htm; letöltve: 2014.9.10. ua.

lásdNépakarat,1920.május30.,22.sz.Az elbocsátott vasutasok és postások ügye.azelbo-
csátott közalkalmazottak ügyében a későbbiekben Jabloniczky János és körmendy-ékes
Lajosisinterpelláltaképviselőházban.

15Népakarat,1921.október2.,122.sz.A közalkalmazottak memoranduma.



párt akaiseráltal vezetett egyesületenkeresztül igyekezett enyhíteni azelbocsátott
közalkalmazottak szociális és részben anyagi helyzetén.16 a tagsági illeték mellett
kaiserGyulakorábbibudapestikapcsolatainkeresztülispróbáltpénzforrástbiztosítani
azegyesülettagjainaktámogatására.aköztársaságielnöknekátadottmemorandum
alapjánaszervezetnekországosanhatezertagjavolt.amagastaglétszámkaiserérde-
meisvolt,akiszorgalmasanjártaazországegyesrégióitésigyekezettbeszervezniaz
országosszervezetbeapárttalszimpatizálóelbocsátottközalkalmazottakat.17 atagok
támogatásajogiképviseletükben,aszociálisanrászorultakélelmiszerrelésruházattal
valóellátásábanésatemetésihozzájárulásbanmerültki.

azállásukbólfelfüggesztettésmindenanyagitámogatásnélkültengődőpostaiés
vasútialkalmazottakügyevégtelentörténetvolt.azokPvezetése,demagakaiseris
többször tárgyaltamagyarkormánykörökkelBudapestenesetlegesátvételükről,ami
annyitjelentettvolna,hogyamagyarállamrészbenátvállaljaahivatalukbólelbocsátot-
takelmaradtszolgálati illetményeinekkifizetését.azegyesületenbelüliszemélyesés
politikaiellentétek1924tavaszánodavezettek,hogykaisertatagságegyrészeasaj-
tón keresztül pénzügyi visszaéléssel gyanúsította meg. ezzel megindult a szervezet
belsőbomlása.aszervezetharmadikközgyűlésén–1924.árpilis6-án–kaiserkritiku-
san beismerte, hogy „bár közelebb értünk a célhoz, amit magunk elé tűztünk, de
nagyonkevéskartársunkkalszembensikerültavégsőcélt,areaktiválást,vagyanyug-
díjazástelérni.”18 atagságegyrészeekkornyíltanszembefordultazegyesületvezetőjé-
vel,kaiserGyulával.azegyesületenbelülkirobbantválságraamagyar,anémetésa
szlováknapilapokösszehangoltanreagáltak.1924.május1-jénaB. Z. Am Abend,19 a
Reggel,20 aMunkásújság21 és aRobotnícke noviny22 azzal gyanúsítottamegkaisert,
hogyvisszaéltaszervezet50ezerkoronáséstöbbezerfrankosanyagitartalékával.23
azügyben lefolytatott csaknemegyévigelhúzódónyomozásésbíróságieljárás vég-
eredményeként a pozsonyi törvényszék elmarasztalta az idézett lapokat kaiserrel
szemben,ésnyilvánoshelyreigazításra,valamintaperköltségmegtérítésérekötelezte
őket.24 kaiser elnöki pozícióját a szervezeten belül nem remegtette meg a per, sőt
annaksorántisztáztabudapestiútjainakcéljait is.1925-benaszervezetneksikerült
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16 azokPszékházábanaköztársaságtér8.számelsőemeleténvoltaszervezetirodája.1924-
benkaiserGyulaelnökmellettvargaambrusalelnökéshaukeferencpénztárosalkottaa
szervezetszűkebbtisztikarát.

17 Népakarat,1922.december24.,52.sz.A nógrádi elbocsátott közalkalmazottak gyűlése.
18Népakarat,1924.április16.,16.sz.Beszámoló az elbocsátott közalkalmazottak harmadik

közgyűléséről.
19B. Z. Am Abend,1924.május1.,100.sz.Panama bei den Christlichsozialen?
20Reggel,1924.május1.,101.sz.Kaiser Gyula és az ébredők propagandapénze.
21Munkásújság,1924.május1.,17.sz.Kaiser úr egy bizonyos célra felhasznált 50 ezer koro-

nát és néhány ezer frankot…?
22Robotnícke noviny,1924.május1.,101.sz.Pán Kaiser na istý?
23 asajtóbanmegjelenttámadásokraapártelnöke,LelleyJenőéskaiserGyula,azegyesület

elnökenyilatkozatbancáfoltamegavádakataNépakarat,1924.május11.,19.számában
Nyilatkozatok az elbocsátott közalkalmazottak vezetése elleni támadások ügyében.

24 ŠaBratislava, f. Krajský súd v Bratislave, Tlačové spisy,i.sz.Tl43/1924.



aprósikereketelérnieatagokérdekvédelmeterületén.ebbőlpróbáltkaisermeríteni
az1925-ösképviselőháziválasztásokkampányasorán.25

akeresztényszocialistapártaválasztóklegszélesebbcsoportjainakazérdekvédelmét
igyekezettbiztosítani.aszakszervezetekésszakmaiszervezetekmellett1923.december
30-ánmegalakult a párt keretein belül aHadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Szövetsége.apozsonyizsupánihivataljelentéseszerintaszervezetfőtitkára
voszatkóJánosvolt,dekaisertnemtaláljukaszövetségtisztikarában.26 feltehetőenaz
egyesülettevékenységeakezdetieufóriautánalábbhagyott,ugyanisapárthivatalosköz-
lönye,aNépakarat 1924márciusánakvégénmárarrólszámoltbe,hogyavilágháború
kárvallottjaitmunkalehetőségbiztosítása,ahivatalosügyekelintézéseésföldhözjuttatás
ígéretével hívja egy zászló alá. a lapban közölt felhívás ugyanakkor kiemeli, hogy az
országos keresztényszocialista Párt vezetősége kaiser Gyula párttitkárt bízta meg a
szövetségvezetésével.27 aszövetségérdekvédelmitevékenységérőlarendelkezésünkre
állóforrásoknagyonszűkszavúak,ígycsaknagyonképletesentudjukaztértékelni.afor-
ráshiányellenéreugyanakkorteljesenbeigazolódnilátszikPozsonymegyezsupánjának
1924januárjábankeltleirata.szerinteaszövetségegyedülicéljacsakabbanrejlett,hogy
apártpolitikaicélokbóligyekezettközelebbkerülni„eszerencsétlenemberekcsoportjá-
hoz,akikalegfogékonyabbakademagógfrázisokraésígéretekre”.28

kaisert1925tavaszátólteljesenlekötöttékapártbelviszályai,ígynemismaradha-
tottkellő idejeaszövetségtagjaiügyes-bajosügyeinekaz intézésére.azévmásodik
felében,aképviselőháziválasztásokrakészülvekétemlítésreméltóeseményrőltudó-
sított aNépakarat, demindkettőnek nagyon erős kampányszaga volt.29 a szövetség
elnökifunkciójátekkormárkissnándortöltöttebe.

kaiser Gyula az okP érdekvédelmi szervezetein túl agilis mozgatója volt a párt
országos és pozsonyi politikájának. 1920 tavaszától tagja, majd titkára lett a párt
pozsonyiszervezetének.eztatisztségétegészen1925végéigláttael.aszlovákésa
csehsajtóenyhéntúlozvakaiserttartottaapártvezetőszemélyiségénekPozsonyban.
acsaládonbelülfia,vilmos(1902)viszonylagfiatalonszinténbekapcsolódottakeresz-
tényszocialistapártpolitikájába.azelsőképviselőháziválasztásoksoránavárosban
kialakított20választókörzetenbelülaválasztókösszeírásátellátóelsőkörzetbenren-
destagkéntőképviselteapártot.30

kaiserGyulaLelleyJenőnekapártelnökévévalómegválasztásaután(1920)lelkes
híveésodaadótámogatójavoltegészenaz1925-ösbukásig.asikeresnekmondható

42 Bukovszky lászló
FÓ

R
U

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV

III
. 
év
fo
ly
am

  
2
0
1
6
/2

, 
S
om

or
ja

25Népakarat,1925.november8.,45.sz.Az elbocsátott magyar közalkalmazottakhoz (felhívás
a választásokra)

26 ŠaBratislava,p.Šaľa,f. Okresný úrad v Šali,i.sz.Prez/140/1924.azsupánihivatalleirata
szerintaszervezetelnökeBitterazsigmond,elnökeidr.Gyapayedeésebnerottó,pénztáro-
saholzmanfrigyesvolt.

27 Népakarat,1924.március30.,13.sz.Hadirokkantak, özvegyek és árvák figyelmébe!
28 ŠaBratislava,p.Šaľa,f. Okresný úrad v Šali,i.sz.Prez/140/1924.
29 a szövetség a keresztényszocialista gazdákkal közösen járult 1925. szeptember 27-én

szlovenszkóteljhatalmúminisztereelé,hogyelőadjáksérelmeiket.LásdNépakarat,1925.
szeptember27.,39.sz.Keresztényszocialista hadirokkantak!

30 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská I.,i.sz.696/1920Prez.



elsőképviselőháziválasztások(1920)utánapártmégnagyobbsebességrekapcsolt.
elsősorbanavidékistruktúráinakakiépítésérehelyezteahangsúlyt.ennekegyikkéz-
zelfoghatóeredményevolt,hogyvidékensorraalakultakakeresztényszocialistapárt
alap-ésérdekvédelmiszervezetei.31 ezekkiépítésében,megszervezésébenkaisernak
óriásiérdemeivoltak.1920októberébenazOrszágos Keresztényszocialista Szövetség
Pozsonyban keresztényszocialista továbbképzést szervezett. Lelley Jenő, rigele
alajosné és szappanos Lajosmellett előadókéntmár ott találjuk kaiser Gyulát is.32
ugyanakkor 1921 júliusában Tobler Jánossal közösen Pozsonyban megszervezte a
városinyugdíjasokkeresztényszocialistaérdekvédelmiszervezetétBraunLipótelnök-
ségével.aszervezetegyikbizalmijaaválasztásokutánkaiserGyulalett.33

kaiserapártvezetőségéheznagyonközelállóésnépszerű,közismertszemélykénta
pártelnökének,LelleyJenőnekazoldalánfontosszemélyiséggénőttekimagát.eztahely-
zetetazállamhatalomisérzékelte,deLelleyisépítettrá.otttaláljukpéldáulkaisert1921.
októberderekánapozsonyivigadókistermében,amikorToblerJános,JabloniczkyJános
nemzetgyűlésiképviselőkkelésvarjúJózsefközpontititkárralegyütttárgyaltaPozsonyba
látogató német nemzetiségű képviselőházi tagokkal és szenátorokkal.34 sőt, ahogy az
előbbmáremlítésttettünkróla,Masarykköztársaságielnökkelistalálkozott.

azt,hogyLelleyegyik lojálisbizalmiembere lettapártközpontban, jól tükrözi,hogy
magaapártelnöke–akiaNépakarat címűhetilap„lapvezére”volt–1921.február12-
tőlapárthivatalosközlönyekéntmegjelenőlapfelelősszerkesztőifeladatávalbíztameg.
kaiser felelős szerkesztősége idején Pesthy Pál, Máté ferencmajd újra Pesthy Pál s
annakhalálautánreinelJánosfőszerkesztőkkeldolgozottegyütt.alapszerkesztőségea
hosszúutca (voltszilágyidezsőu.)6. szám,kiadóhivatalapedigapártközpontban,a
köztársaságtér8.számalattműködött.aNépakarat belsőtartalmátmagaalaptulajdo-
nos–aKeresztényszocialista Egyesületek Országos Szövetsége,majd1925tavaszátóla
Keresztényszocialista Szakszervezetek Országos Szövetsége – profilja szabtameg. ez
annyitjelentett,hogyabelpolitikaisakivételeshírértékkelbírókülpolitikaieseményekés
aközérdekűhírekközléséntúlelsősorbanazországoskeresztényszocialistaPártrólés
annak szervezeteiről tudósított. kaiser viszonylag nívós szinten irányította a lapot, de
mivelazhetentecsakegyszerjelentmeg,nemtudtafelvenniaversenytés1925tavaszá-
tólaharcotaszlovenszkóimagyarnapilapokkal.őmagaviszonylagritkánírtalapba.a
megjelentírásaitvagysajátnevevagyav iniciáléalattközölte.

kaiseralapfelelősszerkesztőiállásátegészenannakmegszűnéséig,1925.novem-
ber22-igláttael.35 alapekkormárjóideje–1925júniusától–mintazOrszágos Ke -
resz tényszocialista Szervezetek Központi Közlönye jelentmeg.
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31 azokPmellettlétrehozottkereszténykultúrkörökéskereszténygazdákhelyicsoportjainak
létrehozásábanknappvincegalántai,majdkésőbbközpontititkárjártazélen.

32Népakarat,1920.október17.,42.sz.Keresztény szociális kurzus Pozsonyban.
33Népakarat,1921.július3.,109.sz.A városi nyugdíjasok szervezkedése.
34Népakarat,1921.október16.,124.sz.Prágai német képviselők szlovenszkói útja. atöbbpárti

összetételűnémetdelegációtagjavolt:emilBobek,JosefPatzel,vincenzMarkéshanshartl.
35 apozsonyizsupánihivatal1925.december12-i,10565/1925Prez.sz.határozatávalelfo-

gadtakaiserGyulának,alapfelelősszerkesztőjénekbejelentésétarravonatkozólag,hogya
Népakarat kiadásátátmenetilegbeszüntette.



közéleti éspolitikai aktivitására, ahogymárutaltunk rá, nemcsakapárt elnöke,
LelleyJenőfigyeltfel,hanemazállamhatalomis.ateljhatalmúminiszternevébenJozef
kállay1921.július29-énegybizalmasleiratbanutasítottaszlovenszkózsupánjaitésa
Pozsonyi, valamint a kassai rendőrigazgatóságot az országos keresztényszocialista
Párt tevékenységénekalaposmegfigyelésére.röviddelaprágaiképviselőháznémet
tagjainakpozsonyilátogatásaután,1921.október20-ánIv.károlymásodikalkalom-
mal ismegpróbáltamagyarországiuralkodóihatalmátvisszaszerezni.avolturalkodó
látványosmegjelenéseahatártúloldalánújabbindokotadottacsehszlovákállamha-
talomnak,hogymégerélyesebbenlépjenfelazokP-valszemben.1921.október26-án
kaiserGyulátToblerJánosésszappanosLajostársaságábanletartóztattákésazara-
nyosmarótiinternálótáborbaszállították.36 ezzelakartákmeggátolniapártszervezke-
désétegyesetlegeshabsburg-restaurációesetén.kétnappalkésőbb,1921.október
28-ánMartinMičurateljhatalmúminiszterelőbbbezárattaéslefoglaltaapártszakszer-
vezetiésérdekvédelmiegyesületeinekközpontjátaköztársaságtér8.számalatt,37 majd
november 17-én hivatalból feloszlatta a párton belül, ill. mellett működött összes
érdekvédelmiegyesületet,arrahivatkozva,hogynemrendelkeznekérvényesalapsza-
bályzattal,shogyazegyesületelnökségébenToblerJánosvoltnemzetgyűlésiképviselő
tevékenykedik,akielvesztetteállampolgárságátésállamellenestevékenységetfejtki.38
ugyanez történt a kassai keresztényszocialista szervezetekkel is. az óriási érvágást
jelentőjogtalanésmindenindokotfigyelembevéveteljesenalaptalanintézkedésellen
apártjogiútonkeresettorvoslást.végülaprágaiközigazgatásiBíróság1922márciu-
sában elmarasztalta Mičura döntését, és újra engedélyezte a keresztényszocialista
egyesületektevékenységét.39

kaiser viszonylag rövid idő után tért vissza az aranyosmaróti internálótáborból.
Pozsonybanazonbanegyújabbkellemetlenhelyzettelkellettmegbirkóznia.eddigmég
nemtisztázott,defeltehetőlegaz1921.októberi,ill.azaztkövetőeseményekkelfügg
össze,hogyvilmosfiátarendőrségletartóztatta,majdátadtaazügyészségnek.avád
azvoltellene,hogyJaritsBélávalközösenrobbantásosmerényletet terveztekMartin
Mičura teljhatalmú miniszter és a Pozsonyi rendőrigazgatóság főparancsnoka,
slavíčekésmásfontosközéletiszemélyellen.azesetkapcsánarendőrségletartóztat-
ta kaiser feleségét, Irmát is, s őt is kihallgatták.40 a vizsgálat során az esetből az
ügyészségpolitikaikirakatpertpróbáltösszehozni.ezellenapártnagyonélesentilta-
kozott, sőt elnöke, Lelley Jenő 1922. február 27-én a képviselőházban interpelláció
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36 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská I.,i.sz.504/1922Prez.
37 ŠaBratislava, f. Župa bratislavská I., i.sz.2646/1921Prez.aPozsonyirendőrigazgatóság

1921.október28-ánkelt6394/prez/1921számújelentéseamegyezsupánjának.
38 ŠaBratislava, f. Župa bratislavská I., i.sz.2646/1921Prez.a teljhatalmúminiszter1921.

november 17-én kelt 23464 ai 1921.odd.adm. v. szám alatt kiadott végzése a Pozsonyi
rendőrigazgatóságrészére.

39Népakarat,1922.március12.,11.sz.Újra működhetnek a ker.szoc. egyesületek; a közigaz-
gatási bíróság megszüntette a tejhatalmú minisztérium betiltó végzését.

40 aNárodné noviny 1921.november25.,266.számaacímlapontudósítazesetről.http://kra-
merius.nkp.cz/kramerius/PshowPagedoc.do?id=10983458letöltve:2014.9.30.



útjánkértmagyarázatotazügybeneljáróottoTrosztügyészmagatartásávalszemben,
akiavizsgálóbíróhozbenyújtottvádiratindokolásábanegybemostakaiserGyulapoliti-
kaipárttagságátfiafeltételezetttevékenységével,amitazországoskeresztényszocia-
listaPártranézvesértőnekvélt.41 azügybenelindítottvizsgálatvégül1924-benzárult
le,melybenbizonyítástnyertatervezettmerénylet.kaiserGyulaszámáraazügyennél
fájóbban zárult le, ugyanis a feltételezett büntetés elől fia és felesége isMagyaror-
szágramenekültek.

azt,hogykaiserLelleybizalmasalett,jólpéldázza,hogy1921tavaszátólegészena
pártszakadásig,1925őszéigPozsonybanésvidékenegyarántrendszeresenmegjelent
a népgyűléseken a pártelnök oldalán, sőtmi több, Lelley szószólójaként, elsősorban
vidéken,hogyenyhítsenapártonbelülifeszültségen.42 apártnemcsakaválasztásokat
megelőzőidőszakban,deazontúlisrendszeresentartottnépgyűléseket.ezekatalálko-
zók„képviselőibeszámoló”címenlettekbejelentveazilletékeshivataloknál.1924tava-
szától Lelley különösen aktív volt a választóival szemben, és sorra látogatta dél-
szlovákiaegyesrégióit.43 azokotazisadta,hogyegyreerőteljesebbvoltaveleelégedet-
lenkedőkhangjaapártban.ezekenanépgyűlésekenalegtöbbesetbenottvoltazolda-
lánkaiserGyulaésatöbbiszakszervezetivezetőis.Ígyvoltezvágsellyénis1924.októ-
ber12-én.LelleyJenőneknagyonjókapcsolatavoltavágsellyeipárthíveivel,hiszenő
láttaeljogiképviseletétannaka27személynek,akikellenazügyészségeljárástindított
nemzetiségelleniizgatásvádjával,mivel1924.augusztus20-ánaszentmisevégénel-
énekeltékamagyarhimnuszt.44 azeseménykapcsánnagyonfelborzoltállapotokural-
kodtakajárásiszékhelyen.ajárásifőnök,vojtechBeňušapártáltaleredetilegszeptem-
ber14-re–melydátumegybeesettatemplombúcsújánakünnepével–meghirdetett
időpontotelutasította,sőtbetiltottmindenneműpolitikairendezvénytanagyközségben.
csak a zsupáni hivatalmint fellebbviteli szerv döntése alapján engedélyezte a járási
főnökazoktóber12-re tervezettnépgyűlésmegtartását.azúj időpontviszontegybe-
esettahelyiszüretiünnepséggel.45 a fokozott rendőribiztonsági intézkedésekmellett
megrendezettgyűlésenLelley Jenőazaktuálispolitikaiésgazdasági témákrólszóno-
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41 Lásd http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t3519_03.htm letöltve: 2014.9.30; Lelley
avádiratbanszereplőkövetkezőmondatrautalt:„atyja–tudniillikkaiservilmosnakatyja–
amagyarkeresztényszocialistapártnak,melyacsehszlovákállammalszembenellenséges
irányzatú,exponense,silyengondolkozásúkaiservilmosis.”ualásdNépakarat,1922.már-
cius12.,11.sz.Az államügyész úr sérteget. A Kaiser ügy hullámai.

42 erreegykonkrétpéldakaiser1925.ápriliselejénLévántettlátogatása.Lelleynevébenpró-
báltaapártjárásiválasztmányiülésénjobbbelátásra–Lelleytámogatására–bírniajárási
elnököt,dr.Gyapayedétéstagságot.

43 annak ellenére, hogy Lelley a párt országos elnöke volt, nagyon ritkán fordult meg pl.
Gömörbenésazattólkeletebbreesőrégiókban.

44Népakarat,1925.március8.,10.sz.A nyitrai törvényszék szenzációs felmentő ítélete egy
monsztre magyar himnuszpörben.; Prágai Magyar Hirlap, 1925.február27.,47.sz. A nyitrai
törvényszék szenzációs felmentő ítélete egy monsztre magyar Himnusz-ügyében (Lelley Jenő
dr. nagyhatású védőbeszéde – A magyar nemzet nem lát ellenséget a cseh nemzetben).

45 ŠaBratislava,p.Šaľa, f. Okresný úrad v Šali,i.sz.III/778/1926adm.



kolt.46 kaiserGyulasorrendbenanegyedikkéntlépettatömegelé.Magasröptűbeszé-
débenelsősorbanamagyarkisebbségelnyomásárahelyezteahangsúlyt.abeszédalatt
ahivatalbóljelenlevőjárásifőnökkétalkalommalintetterendrekaisert.anépgyűlésen
fellépőszónokokközülegyedülkaiserttüntettekiéljenzésselatömeg.

vojtechBeňušjárásifőnöknekanépgyűlésengyakorolteljárásaelőrevetítette,hogy
súlyoskövetkezményeilesznekakaiseráltalmegfogalmazottkijelentéseknek.Másnap
írásosfeljelentésttettkaiserellenanyitraitörvényszéknélállamellenesizgatásvádjá-
val.47 avizsgálatsoránabíróságelismerteavádat,selső fokon1925.április20-án
mondottítéletet.elismertekaiserbűnösségét,akitkéthónaposfeltételnélkülibörtön-
büntetésreítélt.48 afellebbezésekutánazügyegészenabrünniLegfelsőbbBíróságra
került,aholazelsőfokúítéletetmegerősítve1927tavaszánmondtákkikaiserbűnös-
ségét. a per elindítását és lefolyását a zsupáni hivatal nagy érdeklődéssel követte.
ahogyafeljelentésbőlisvilágossávált,ahatalompéldátakartstatuálnikaiserenke-
resztül az országos keresztényszocialista Párttal szemben. ez a megállapítás még
akkorisérvényes,hafigyelembevesszük,hogyaLegfelsőbbBíróságdöntésekorkaiser
márapolitikaimélyrepülésútjánvolt.

kaiserGyularöviddelazután,hogyapártpozsonyiszervezeténektitkáralett,bele-
csöppentavoltkoronázóvárosjogaibanmegnyirbáltönkormányzatiszervénekmunká-
jába.1919. január6-ánsamuelzochvetteátPozsonyvárosaésPozsonyvármegye
közigazgatásánakirányítását.elsőlépésekéntmindkettőtörvényhatóságibizottságát,
önkormányzatiszervétfeloszlatta.ahatalomazátmenetihelyzetetországosviszonylat-
ban és Pozsony esetében is az 1920-as képviselőházi választások után korrigálta.
országosviszonylatbanahelyiönkormányzatitestületeketaz1920.április19-iképvi-
selőháziválasztásokeredményealapjánbővítették.Pozsonybanaválasztásoksorána
Magyar–német keresztényszocialista Párt a második legtöbb szavazatot szerezte
(fogarassy1993,116–119.p.)ésennekfigyelembevételévelegészültkiavárosikép-
viselő-testület.eztkövetőenlett1921-tőltagjakaiserGyulaaváros„parlamentjének”
a keresztényszocialista párt tagjaként. ugyan a forradalmi nemzetgyűlés elfogadta
1919.januárvégénaközségiválasztásokrólszólótörvényt,amely1920.december31-
énnyertérvénytszlovenszkóterületén,deaközismertbizonytalanbelpolitikaihelyzet-
revalótekintettelazönkormányzativálasztásokranemkerültsor.

Pozsonyéskassavárosokönkormányzatijogállásátaz1922.évi243.számútör-
vényjelentősenmegnyirbálta.atörvénymindkétvárosnakmegszüntetteatörvényha-
tóságijogúvárosistátuszát–amivalójában1919-tőlnemisműködött–,ésarende-
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46 Lelleybeszédesoránélesentámadtaakormánytésazállamot,melycsakígérgetamagyarok-
nak:„Ötévecsakazelnyomatásjutottnekünk,deeljönazidő,amikorahatalmonlévőpoliti-
kusoknaktávozniukkell,sakkormajdmilépünkahelyükre.azelnyomásegyesítettbennün-
ket.amagyarokkétfrontonharcolnak:akereszténységésamagyarságérdekeiért.asellyei
katolikusnépiskolaelszlovákosításáraegyhamisstatisztikaalapjánkerültsor.eztajogtalan-
ságotegyetlenkormánysemengedtevolnameg,csakamostani.fölfogunktámadni!”

47 afeljelentésindoklásábanezáll: „Poneváčpodobnýmirečamisaľudstáleviacaviacštvea
poburujeprotičsl.štátu,prosímonajprísnejšieabezpodmienečnépotrestaniemenovaného,
abysapodobnépoburovanieľuduzamedzilo.”

48 ŠaBrataislava,p.Šaľa, f. Okresný úrad v Šali,i.sz.III/778/1926adm.



zett tanácsúvárosokkategóriájábaminősítette le.ennekalapján lett48főbenmeg-
szabvaaválasztottképviselő-testület tagjainakaszáma is.49 ezzelegy időbenavolt
rendezetttanácsúvárosokatnagyközségekkényilvánították.

azelső városi (községi) önkormányzati választásokraazállamfordulatután csak-
nemnégyévvel,1923.szeptember16-ánkerült sor.a történelmieseménymiattaz
elnökség kénytelen volt elhalasztani a párt szeptember 23-ra betervezett harmadik
kongresszusát. a választásokatPozsonybanóriási fölénnyelnyertemegazországos
keresztényszocialistaPárt.deországosviszonylatbanisáltalánosvoltasiker.avárosi
közgyűlésbena48mandátumbólösszesen14-etszerzettapárt,egyszerannyit,mint
amásodik-harmadikhelyenvégzettkommunisták,valamintazagrárpártésanemzeti
szocialistákközöslistája.(fogarassy1993,119.p.)a12-esszámúlistánapárt48ren-
desés24póttagotjelölt.agyőzelemakármégnagyobbarányúislehetettvolna,hiszen
a választások előtt több mint négyezer, elsősorban magyar és német nemzetiségű
választót húztak ki a választói listákról rendezetlen állampolgárságukmiatt. ugyan-
akkor azokP szerint 1200 választásra jogosult hívüket nemengedték szavazáshoz
járulni.(filep2005,444.p.)

az elnyert szavazatokalapjánkaiserGyulaújra tagja lett a város választott önkor-
mányzati szervének.50 a választásokelőtti kampányban többször is hallattaahangját.
Mintavárosiközgyűléskeresztényszocialistaklubjánaktitkára,Molecdaniklubelnökkel
példáulközösfelhívásbanszólítottamegapozsonyiválasztókataNépakarat hasábjain.51

kaiseravárosiközgyűlésbenazokPegyiklegaktívabbtagjavolt.azújképviselő-
testület1923.november19-éntartottelsőülésénapártnevébenőüdvözölteameg-
választott Ľudovít okánik főpolgármestert. kijelentette, hogy a „párt hajlandó részt
venniazalkotásmunkájában,avárosérdekébenvalómunkálkodásban,haaszékfog-
lalóbanlefektetettelveketbeistartják,haazígéreteketmegistartják.”

Mandátumát a városi közgyűlésben egészen az 1927. évi, sorrendben második
önkormányzativálasztásokigmegőrizte.ezcsupánannyibólérdekes,hogyapártorszá-
gosvezetőségeapártszakadásután1925koraőszénazótátrafürediülésenkizártaőt
azországoskeresztényszocialistaPártból.akizárásról levélbenértesítettekaiserta
pártújfőtitkára,Bőhmrudolf,ésfelszólítottavárosiközgyűlésimandátumánakvissza-
adására.kaiserasajtónkeresztülüzentvisszaszüllőGézának,megcáfolvaakizárás
lehetőségét,ugyanisapártszervezetiszabályzataalapjánarracsakahelyipártvezető-
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49 zákonč.243/1922zodňa13.júla1922oprozatímnejúpravesriadeniaobcínaslovensku.
(a községek átmeneti igazgatásáról szlovenszkóban) http://www.epravo.cz/vyhledavani-
aspi/?Id=3037&section=1&IdPara=1&Parac=2letöltve:2014.10.1.

50Népakarat,1923.szeptember23.,38.sz.A községi választások eredményei. azokPlistájá-
rólakövetkezőjelöltekkerültekbeaképviselő-testületbe:1.Molecdaninyugalmazottvárosi
főügyész. 2. schmidt Imre pénzintézeti egyesületi ügyvivő alelnök. 3. dr. vámossy István
nyug.városifőorvos.4.Jarabekrezsőkereskedő.5.GálffyIstvánszakszervezetititkár.6.dr.
försterviktorügyvéd.7.PrehnálJózsefkereskedő.8.kaiserGyulav.póstafőfelügyelő.9.dr.
neumannTiborügyvéd.10.kőnigIstvánvárosikocsis.11.raabMihályfestékkereskedő.12.
neumannferencfodrász.13.rezsuchaJózsefmészárosmester.14.dr.aixingerLászlólap-
szerkesztő.

51 Népakarat,1923.szeptember16.,37.sz.Pozsony város választó polgáraihoz!



ségvoltkompetens.52 az1927-esvárosiválasztásokonviszontmárnemindult,ésezzel
azévmásodikfelébenvégleglezárultaktívpolitikaiéletútja.

kaiserésanyugatszlovenszkóikeresztényszocialistaPárt

1924nyarától egyreerőteljesebbé váltakazelvi és személyi ellentétekazországos
keresztényszocialistaPártonbelül.ennekokaabbanvolt,hogyegykisebbségbenlévő,
dejóvalnagyobbbefolyássalbírócsoport(JabloniczkyJános,Bittódénes,körmendy-
ékesLajosstb.)ahatékonyabbegységesmagyarpolitikamellettkiállvasajátszemé-
lyesambíciójukbólindíttatvaapártelnökének,LelleyJenőnekamegbuktatásándolgo-
zott.1925.január6-ánazérsekújváriegyezménymegkötésévellátványosanrendező-
döttahelyzetazokPésazországosMagyarkisgazda,földmíveséskisiparosPárt
között,előrevetítveaközösellenzékipolitikát.LelleyJenőésszent-IványJózsefközös
megegyezésealapjánújjászerveztékakétpártközös fellépését irányítóés felügyelő
Közös BizottságotésaVezérlő Bizottságot.ugyanakkorazegyezménykimondta,hogy
akétpártajövőbenaválasztásokonközöslistávalfogindulni.53

azátmenetibékeállapotPetrogallihalálaésaz1925.március2-ánótátrafüreden
tartottvezérlőbizottságiüléstkövetőenalábbfagyott,hiszenaLelley-frakcióvereség-
ként éltemeg, hogy saját sorain belül Bittódénest választották aVezérlő Bizottság
élére.Lelley Jenőeztazeredménytapártonbelüliellenzékárulásakéntéltemeg.a
válasznemváratottmagárasokáig,ugyanisapártnyugat-szlovákiaimagyarpártveze-
tőségi osztályülésén március 16-án Jabloniczky Jánost, Bittó dénest, szüllő Gézát,
Tyukossev.Jánost,GregorovitsLipótotésPalkovichviktortapártbanlevőfunkcióikból
felfüggesztettékésugyanakkorarróldöntöttek,hogynevezetteketapártbíróságaelé
állítják.Márekkorfelmerültekrészükrőlazokavádak,amelyekkelLelleyttámadták,ti.
hogyelhajlottapárteredetiprogramjátólésszemélyesenfelelősaconcordianyomda
körül kialakult tisztázatlan gazdasági visszaélésmiatt. Lelley furcsamódona sajtón
keresztül –Népakarat – reagált a személyét sértő párttársai által megfogalmazott
vádakra.eztkövetőenelindultegyóriásikötélhúzásazokP-nbelül,54 melyaddignem
tapasztaltvádaskodásokathozottafelszínremindkétoldalon,ésamelynekavégállo-
másaazországospártvezetőség1925.május16-i ülése volt, ahol Lelley lemondott
elnöki posztjáról. Így a soron következőmásodik képviselőházi választások előtt fél
évvel a párt rövid ideig elnök nélkülmaradt. az események hátterében szent-Ivány
József, a kisgazdapárt elnöke állt, aki amegváltozottmagyar kormányzati álláspont
szerintmindentelkövetett,hogyakétpártotegyközösgyűjtőpártbanegyesítse.ennek
megvalósításáhozazonbanLelleyszemélyevoltalegnagyobbakadály.

kaiseraviharoseseményekalattapártonbelülaLelley-frakcióterősítette.Többírá-
sábankiálltapártelnökemellettésteljesvállszélességgeltámogattaőt.1925.május
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52Népakarat,1925.szeptember27.,39.sz.Nyílt levél – méltóságos Szüllő Géza úrhoz!,vala-
mintA pozsonyi kerszoc pártvezetőség két határozata.

53Népakarat,1925.január11.,2.sz.Az érsekújvári egyezmény.;Popély1995,176.p.
54 azeseményekrövidleírásátlásd:Popély1995,176–178p.;angyal2002,115–118.p.



16-aésaugusztus25-eközöttsosemlátottpolitikaibelháborúzajlottakeresztényszo-
cialista párton belül. Jabloniczkyék célja az volt, hogyminden eszközt igénybe véve
minélelőbbdiszkreditáljákLelleyt,hiszentudták,hogycsakazőfélreállításávalérhetik
elavégsősikert.55 amájus16-ipuccssoránapártvezetőségehatározataitkaiserés
hat társa május 18-án megfellebbezte, és kérték nyilvános meghallgatásukat.
Természetesenerresosemkerültsor.

Május végén Lelley éskaiser is úgy gondolta, hogy a párt vidéki szervezeteinek
többségeazőoldalukonáll.asajtóbanmegjelentlejáratókampányviszontJablonicz-
kyéknakkedvezett.Lelleymájusbanapártmellettfelállítottérdekvédelmiszervezete-
kenkeresztülpróbáltamobilizálniatagságot.Május27-énközösfelhívástfogalmaztak
megapárt szak- ésérdekvédelmi szervezetei, amelybenazországospártvezetőség
keletitagjaitbíráltákamájus16-ipártvezetőségiülésenképviseltálláspontjukmiatt.a
felhívásaláíróikétségbevontákapártkeletiszárnyatagjainakhitelességétapártszak-
ésérdekvédelmiszervezeteibetömörültgazdák,iparosok,hivatalnokok,ipariésföld-
munkásokérdekeinekszolgálatában.ugyanakkorrámutattak,hogyahatalomratörek-
vőkazemlítettszervezetekalkalmazottainaknégyhónapjanemutaltákkibérüket.a
kaiseráltalkezdeményezettfelhívástrajtakívülméghármanírtákalá.56

ezzel egy időben Jabloniczkyék harca nemcsak Lelley eltávolítására fókuszált,
hanemapártmellettönállókeretekközöttműködőkulcsfontosságúkeresztényszocia-
listaszakszervezetekmeghódításárais.efolyamatbankaiserszerepeéstevékenysége
kulcsfontosságúvávált.LelleymegbuktatásautánJabloniczkyékarróligyekeztekmeg-
győzniaszélesnyilvánosságot,hogyaszakszervezetekműködtetése, irányításaaző
felügyeletükalatt van,sazokelhagytákapártköztársaság tériközpontját.kaisera
Népakaratban folyamatosan cáfolta aPrágai Magyar Hirlapban és aNépben közölt
hazug állításokat. sőt kaiser irányításamellett június 23-án a keresztényszocialista
szervezetekközösülésénegyebekközöttarrólisdöntöttek,hogytovábbfolytatjákaddi-
giműködésüket.azülésrőlkiadott tudósításbankaiserakeresztényközlekedésiés
közalkalmazottak és hadirokkantak szervezetének elnöki posztja mellett a keresz-
tényszocialistaszakszervezetekTanácsánakazelnökekéntisfigurál.57

ezzelpárhuzamosanviszontakéttáborközött–nembiztos,hogy igazánőszinte
szándékkal – egyeztetések folytak, a közelgő novemberi nemzetgyűlési választások
előttibékeállapotlétrehozásaérdekében.

Júniusbanasajtóbanelterjedtannakahíre,hogyLelleyésJabloniczkytárgyaláso-
katfolytatott.1925.július23-ánnyitránvalóbantalálkoztakakétcsoporttagjaiazzal
a nem titkolt szándékkal, hogy az ellentéteket orvosolják. a találkozón Lelleyn és
JabloniczkynkívülrésztvettPetrásekágoston,haiczlkálmánésapártérsekújvárijárá-
sielnöke,néderJános.kaisernemvoltatárgyalókközött.arendőrijelentéskiemeli,
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55 azeseménysorozatotazértnemközöljük,mivelaztkaiseraprólékosanleírjaakéziratában.
56 a felhívás aláírói: kaiser Gyula, a keresztény közlekedési és közalkalmazottak és

hadirokkantak szervezetének elnöke; knapp vince, a keresztény Gazdák országos
szövetségének központi titkára; szappanos Lajos, a keresztény Iparosok országos
szövetségének központi igazgatója és varga ferenc, a keresztényszocialista Ipari- és
földmunkásokszervezeténekelnöke.

57Népakarat,1925.június28.,26.sz.A keresztényszocialista szervezetek állásfoglalása.



hogyatalálkozóvégülisnemhozottáttöréstakapcsolatokban.58 1925.augusztus3–4-
énPozsonybanasavoyhotelbenazaddigformálisanmégegységespártvezetőszemé-
lyiségei közöttegyújabb találkozórakerült sor. Lelley, fleischmann,Wirth, flachbarth,
TostésJarabekmellettazonbanmárkaiserisaküldöttségtagjavolt.atárgyalásközponti
témájaaközelgőválasztásikampányvolt.deugyanakkorfelvetődöttaválasztásoksorán
valóközösfellépésaszlováknéppárttal(sĽs).akétnapostárgyalásnemhozottkézzel-
foghatóeredményt,ígytovábbmélyültaszakadékapártkétszárnyaközött.59

a tárgyalások sikertelenségében mindkét félnek megvolt a maga felelőssége.
Jabloniczkyék időhúzásiszándékanyilvánvalóanaztacéltszolgálta,hogy lehetetlenné
tegyékLelleynekaválasztásokelőttegyújpártlétrehozását.kézzelfoghatópéldájavolta
politikaijátéknakpl.akeletiekbékítőjavaslata,hogyapártvezetésébőltávozzonLelley
ésJabloniczky,azelnökiszéketpedigJánoky-MadocsányiGyulavoltnyitramegyeifőis-
pánfoglaljael,akiképesegyesíteniésaválasztásokongyőzelemrevinniapártot.60

deLelleyJenőiskeresteakitörésipontokat.aPrágai Magyar Hirlap aLelleyttámo-
gatócsoport1925.május25-énérsekújvárotttartotttitkostalálkozójárólmárnyíltan
úgy tudósít,hogyLelleyapártkeleti szárnyától valóelszakadásbangondolkodik.61 a
rendőrijelentésekalapjánmármájusbankacérkodottagondolattal,hogyazokP-ból
való kiválása után csatlakozik a Mikle-féle országos Magyar Parasztpárthoz.62
valamivelkésőbb,1925.június24-énapártnyugaticsoportjánakpárkányiértekezlete
utánburkoltanaNépakarat hasábjainmegjelentírásokbanisérzékelhetővoltazönálló
pártalapításgondolata.ennektudhatóbeazis,hogyahónapvégénacsallóközhét
településén tartott képviselői beszámolót, népgyűlést a Lelley-frakció. Lelley és
szappanosmellettkaiserGyulavoltezeknekagyűléseknekalegaktívabbszónoka.63

LelleymegbuktatásautánazokPélénátmenetileg–azújelnökmegválasztásáig–egy
öttagúelnökibizottságállt. azúj vezetés Jabloniczky irányításával felszólítottakaiserta
Népakarat átadására,amitőlogikusérvelésselvisszautasított.ugyanakkor,tekintettelarra,
hogyazeddigiközpontialkalmazottak–varjú,szappanos,kaiserésknappvince–szabo-
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58 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926Prez.aPozsonyirendőrigazgatóság
1925.augusztus7-énkelt9304/1925Prez.számújelentése

59 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926Prez.
60 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926Prez.
61 Prágai Magyar Hirlap,1925.május31.,122.sz.Lellei ismét a küzdőtérre lép.
62 ŠaBratislava,p.Šaľa, f. Okresný úrad v Galante, i.sz.31/1925/Prez.aPozsonyizsupáni

hivatal 1925. június 2-án kelt 4563/1925/Prez. számú bizalmas leirata szerint Méhes
Gáspár, azokP gazdaszakszervezetének leköszönt elnöke Lelleymegbízásából felkereste
MiklétaParasztpártésLelleyékesetlegespártegyesülésevégett,abbanazesetben,haaz
okPBittó–Jabloniczkyszárnyaegyesülneegyközösmagyarliberálispártba.Mikleafelaján-
lott lehetőséget elfogadhatónak látta. Méhes azonban kérte, hogy az esetleges pártfúzió
során az új párt hagyja ki a nevéből a Parasztpártot és változtassa meg keresztény
Munkáspártra (nagyatádi),mely egyesítené a kereszténymunkásságot és földműveseket,
kisgazdákat,deúgy,hogyazkülönbözzönakommunistapárttól.

63Népakarat,1925. július26.,30.sz.Hírek – Képviselői beszámolók és népgyűlések.a lap
rövidtudósítástközölafelsőnyárasdi,vásárúti,albári,egyházkarcsai,nemesabonyi,bősiés
vajkai népgyűlésekről. a Prágai Magyar Hirlap szerint Lelleyék csallóközi kortesútjára az
érdektelenségvoltajellemző.



táltákazújországospártvezetéshatározataitésaNépakaratbangyanúsításokkalillettéka
pártvezetőit,egyhangúlagelhatározták,hogynevezetteketnemtekintiktöbbéapártalkal-
mazottainak.64 azügytovábbgyűrűzöttazországospártvezetőség1925.július11-én,Iglón
tartottülésén.apártvezetéscsakkonstatálta,hogykaiserésszappanostovábbrasemhaj-
landóakátadniaNépakaratot,amikimerítetteapártfegyelemésapárthűségmegszegésé-
nekazesetét,de„mégiskeresztényszocialistagondolkodástólvezérelve”elrendelte,hogy
kétheteshaladékotkapnak,samennyibenaztazutánsemteszikmeg,azországospártve-
zetőségavégsőkényszerítőeszközzel,akizárás jogával fogélni.ugyanezvonatkozotta
concordianyomdacíménvarjúraésJarabekre.65 Mivelsemkaiserék,semvarjúékameg-
adotthatáridőignemadtákátaNépakaratotésaconcordiátapártújvezetésének,az
1925.szeptember15-iótátrafüredipártvezetőségiülésenkizártákőketapártból.66

azokP-nbelülkialakulthelyzetbenáttöréstjelentettaz1925.augusztus25-ipárt-
vezetőségiülés.apozsonyiülésenszüllőGézaszemélyébenújelnökötválasztottaka
pártélére,akimögöttamagyarminiszterelnök,BethlenIstvánállt.67 ezzelténylegesen
megnyíltazútapártkettéválásához.

három hónappal a nemzetgyűlési választások előtt Lelleyék lázas szervezkedésbe
kezdtek.aNépakarat 1925.szeptember13-ánacímlaponfelhívásttettközzéakeresz-
tényszocialista párt nyugat-szlovenszkói párttagjaihoz a Pozsonyban szeptember 25-én
megtartásrakerülőnépgyűlésről.ugyanalapkövetkezőszámábancáfoltakaiser,hogya
népgyűlés egy új párt alakulását fogja szolgálni, de végül is a szeptember 25-i gyűlés
Pálinkóantalindítványaalapjánpártkongresszussámondtakimagát,amiannyitjelentett,
hogyarésztvevőkmegalakítottákaNyugatszlovenszkói Keresztényszocialista Pártot.68

azelkövetkezőcsaknemegyhónapanovember15-rekiírtnemzetgyűlésiválasztá-
sokra való felkészülés jegyében zajlott. a nyugat-szlovenszkói keresztényszocialisták
pártvezetősége 1925. október 20-i ülésén Pozsonyban két fontos döntést hozott.
MindkettőközvetlenülérintettekaiserGyulátis.apártvezetőségelőszörajelölőlisták-
róldöntött.apártanagyszombativálasztókerületbennégyképviselőházi jelöltetállí-
tott,köztükkaiseramásodikhelyenszerepelt.69 JelölésétaNépakarat 1925.novem-
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64Prágai Magyar Hirlap,1925.június13.,131.sz.A ker.szoc. párt pozsonyi központjának új
rendszere.

65Prágai Magyar Hirlap,1925.július12.,134.sz.Végleges rendet teremtenek a keresztény-
szocialista pártban.

66Népakarat, 1925. szeptember 20., 38. sz. Az új elnök beköszöntője. ezek alapján téves
angyal Béla állítása, mely szerint kaiserék kizárásának az oka Lelley szeptember 27-re
Pozsonybameghirdetettországosgyűlésevolt.(Lásdangyal2002,117.p.)

67Prágai Magyar Hirlap, 1925. augusztus26.,191. sz.Szüllő Gézát a keresztényszocialista
párt elnökévé választották (A viharos pozsonyi pártkongresszus – Lellei végleges bukása);
angyal2002,117.p.

68Népakarat,1925.október4.,40.sz.A szeptember 27-iki kongresszus.
69Népakarat,1925.október25.,43.sz.A nyugatszlovenszkói keresztényszocialisták október

huszadiki pártvezetőségi ülése megejtette a képviselő- és szenátorjelöléseket. Drexler Antal,
nyugati pártelnököt a pártvezetőség lelkes ünneplésben részesítette. abeszámolószerinta
pártazérsekújvári,anagyszombati,abesztercebányaiésaturócszentmártoniválasztókerü-
letbenállítottképviselőházijelölteket,ua.azérsekújvári,aturócszentmártoniésaliptószent-
miklósiválasztókerületbenszenátorjelölteket.



ber1-jeiszámaszinténmegerősítette,dealapnovember8-iírásában,amelyapártszí-
neiben induló képviselőházi és szenátusi jelöltek végleges listáját közölte,márnem
szerepelt.70 nemegészenvilágos,hogymiállhatottatervezettlistavisszavonásánaka
hátterében.apártvezetőségmásodikdöntéseegyelkeseredettutolsókísérletvoltaz
okP-nbelülisérelmekelegyengetésére.drexlerantalnak,apártelnökénekindítványá-
raelhatározták,hogymégegyutolsókísérletettesznekszüllőékirányába,segynégy-
tagúcsoportdrexlervezetésével fogjaabéke feltételeinek részleteitkörvonalazni.a
csoporttovábbitagjalettmégMéreyLajos,néderJánoséskaiserGyula.71 abékefelté-
teleketdrexlerGyulaoktóber21-énátadtaszüllőGézának.drexlerpróbálkozásamar-
ketingszempontbólügyeskísérletvolt,detöbbmintnaivitásvoltabbanbízniuk,hogy
arraazokPújvezetőségeérdembenfogválaszolni.hiszennemazértbuktattákmeg
Lelleytmájus16-án,hogynovemberbenszüllőmögéfelvegyékőtalistáraazérsekúj-
váriválasztásikörzetben.snemazértnemfolyósítottákapártközpontalkalmazottjai-
nak, köztük kaisernek a bérét, hogy azt a választások előtt visszamenőlegesen
kiegyenlítsék.72

Lelleyékválasztásikampányaazidőrövidségemiattnemlehetettteljes.amegfele-
lőanyagiháttérhiányábanésegybizonytalanpártstruktúrávalahátukmögöttreálisan
nemlehetettelvárniasikert.azalakulópártkasszájaüresentátongott.drexlerantal,
apártelnökeaNépakaratonkeresztülszólítottamegatagságotaválasztásikampány-
banvalóanyagihozzájárulásra.addig,mígapártaLelleyáltalfelajánlott17000koro-
návalvágottnekiakampánynak,szüllőékkétmilliókoronátfordítottakrá.73 akampányt
értelemszerűenkésőnésfelkészületlenülkezdteapárt.aválasztásiplakátjánakenge-
délyezését,melyetkaisernyújtottbeapozsonyizsupánihivatalnak,ötnappalaválasz-
tások előtt, 1925. november 10-én engedélyezték.74 elmaradt az addig hatékonyan
működöttnépgyűlésekszervezéseis.apártalacsonyszervezettségiszintjétjólmutat-
ja, hogy pl. a vágsellyei járásban Lelleyék mindössze három bejelentett népgyűlést
szerveztek,mígszüllőékkilencet.75

anovember15-iválasztásokLelleybukásáthoztákmagukkal.amegszerzettszavaza-
tokszámaalapjánsemő,semapártmásjelöltjenemjutottmandátumhozaprágaipar-
lamentben.arendőrségijelentésekszerintaválasztásokutánapártteljesenösszeom-
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70Népakarat,1925.november8.,45.sz.Jelöltlista.avéglegeslistaalapjánanyugatszloven-
szkóikeresztényszocialistaPárta25-összámmalcsakazérsekújváriésaturócszentmártoni
választásikerületbenindult.

71 Népakarat,1925.október25.,43.sz.
72Népakarat,1925.november1.,44.sz.Értesítés és testvéri kérelem.
73 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926/Prez.aPozsonyirendőrigazgatóság

1925.november21-énkelt13582/1925/Prez.számúbizalmasjelentése.
74 ŠaBratislava,p.Šaľa,f. Okresný úrad v Šali,i.sz.Iv/10795/1925.aválasztásiplakátcím-

mondata:„énvagyokazútazigazságésazélet;Jasomcesta,pravdaaživot; Ichbinder
Weg,dieWahrheitunddasLeben!”aplakátonfeltüntetettszövegugyanakkorleszögezi:„Mi
nyugatszlovenszkói keresztényszocialisták a keresztényigazságalapjánállunk. Kipróbált jel-
lemű, erős akaratú férfiakat jelöltünk mind a két házba. Reményünk, hogy ezután is olyanok
maradnak, mint eddig voltak – a Nép igaz fiai.” Testvéri üdvözlettel a nyugatszlovenszkói
keresztényszocialistaPártközpontja,Bratislava-Pozsony,köztársaságtér8.szám.

75 ŠaBratislava,p.Šaľa,f. Okresný úrad v Šali,i.sz.III/398/1926.



lott.november18-ánapártvezetőszemélyiségei–Lelley,drexlerantal,Jarabekrudolf,
szappanosLajos,MéreyLajos–leköszöntekapártbanbetöltöttposztjukról.csakkaiser
Gyula,knappvinceésaDeutsche Zeitung szerkesztője,hankeőriztékmegapártban
betöltöttpozíciójukat.kaiserGyula,akielnökeésvezetőszemélyiségevoltapártmellett
működő Általános Keresztényszocialista Szakszervezetnek, nem volt hajlandó távozni
pozíciójábóladdig,mígaszakszervezetvezetőségeerrenemszólítjafel.76

aválasztásifiaskóutánagyőztespártokkülönösfigyelemmeltekintettekanyugat-
szlovenszkói keresztényszocialista Párt (nyszkszP) lemorzsolódására és kaiserre.
kaiserakövetkezőidőszakbanazeseményekkulcsfigurájalett.1925.november19-
énszüllőbizalmasaifelkerestékdrexlertéskaisert,hogykipuhatolják,kaiserhajlandó
volna-e azokP-val valómegegyezésre, ill. az együttműködésre. a tárgyalások során
kaiserazajánlatotnemutasítottavissza,deavéglegesválaszadáshozkéthetesgon-
dolkodási időtkért.amegegyezéstazÁltalános Keresztényszocialista Szakszervezet
továbbiönállóságához,annakelnökifunkciójához,aconcordianyomdaésanépház
dolgainak önálló intézéséhez kötötte. kaiser ugyanis azt tervezte, hogy a condordia
nyomdáthatévrebérbeadja,smajdazabbólbefolytösszegbőlfogjafedeznianyomda
veszteségét.afelsoroltfeltételekteljesítésemellettkaiserhajlandólettvolnaszüllő-
ékhezcsatlakozni,deaköztársaságtériközpontésirodahelyiségeinekátadásárólnem
volthajlandótárgyalni.Ígyszüllőékközpontititkárságatovábbraisahosszúutcában
maradt.77

november 21-én szüllő bizalmasai újra felkeresték kaisert: Lászlóffy ferenc,
szentmiklóssyJánosésaNépakarat voltszerkesztője,dr.reinelJánosazzalakérés-
sel,hogyvégrenyilatkozzék,hajlandó-ecsatlakozniszüllőhöz.kaiserazzalutasítottael
aválaszadást,hogyamígszüllőnemgarantáljaazáltalaszabottfeltételeket,elutasít
mindenfélekapcsolatotazországoskeresztényszocialistaPárttal.

ezzel párhuzamosan kaiser is tett néhány lépést politikai talpon maradásáért.
személyesentárgyaltandrejhlinkával,ésaztigyekezetttőlemegtudni,hogyhajlandó
lenne-easzlováknéppárton (sĽs)belülegymagyarszekció létrehozására.hlinkaa
megbeszélés során kiemelte, beleegyezését a felvetett javaslatra csak akkor tudja
elképzelni, haa Lelley-frakcióazaddig képviselt nemzetiségi követeléseiről lemond.
kaiserhlinkafelvetésételutasította,mondván:ahogyhlinka1918előttsemvolthaj-
landólemondaniaszlovákságnemzetiérdekeinekképviseléséről,őszinténnemhaj-
landóeztmegtenniamaicsehszlovákrelációban.ennekellenéreakettejükköztitár-
gyalásoknemszűntekmeg.hlinkaígéretettettkaisernek,hogyafelvetettesetleges
társuláshozakésőbbiekbenvisszatérhetnek.78

kaisertakommunisták,majd1925.november21-énaszociáldemokratapártveze-
tőiismegkeresték,hogycsatlakozzonpártjukhoz.aforrásokalapjánazonbanmindkét
ajánlatothatározottanvisszautasította.79
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76 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926Prez.aPozsonyirendőrigazgatóság
1925.november21-énkelt13582/1925/Prez.számúbizalmasjelentése

77 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926Prez.
78 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926Prez.aPozsonyirendőrigazgatóság

1925.november23-ánkelt13636/1925/Prez.számúbizalmasjelentése
79 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926Prez.
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hogyteljeslegyenalista:kaisertlevélbenszent-IványJózsefismegkeresteazzal,hogy
lépjenabeMagyarnemzetiPártba.kaiserállítólagkifejtette,hogyhavalamelyikpárttala
közeljövőbenegyüttműködésrelépne,azcsakisszent-Iványliberálispártjalesz.80

kaisernépszerűségénekmagyarázatanagyonegyszerű.afelsoroltpolitikaipártok
ugyanis jelentős reális politikai tőkét láttak benne és az általa vezetett Általános
Keresztényszocialista Szakszervezetben,amelynek7000tagjaés100ezerkoronátérő
vagyonavolt.arendőrségszerintaszakszervezettevékenységeésanyagifenntartása
biztosítvavolt,mivelazilletékesbíróságokrészérőlkb.harmincelbocsátottvoltközal-
kalmazottmunkajogiperébenvárhatóazítélethozatal.akb.félmilliókoronásbérelma-
radásbólvárhatóanújabb100ezerkoronakerülaszakszervezetpénztárába,mertaz
elbocsátott közalkalmazottakat képviselő ügyvédek korábban honoráriumukról
lemondtak,ill.aztaszakszervezetrehagyták.81

1926másodikfelébenaviszonylaggyöngeválasztásieredményekmiattérzékelhe-
tővoltegybelsőfeszültségazországoskeresztényszocialistaPártonbelül.eztigyeke-
zettkihasználniLelleyJenő.MegbízásaalapjánJánoky-Madocsányi,Mérey,Porubszky,
szappanos és kaiser keresték a kapcsolatot az okP-n belüli elégedetlenkedőkkel.
ugyanakkor kapcsolatépítésbe kezdtek szent-Ivány irányában. az aktivista húrokat
pengetőLelleymeglepőenazaddigiellenségébenkeresettszövetségest.82

az 1929-es tartományi választásokat megelőzően, 1928 tavaszán Lelley újabb
kísérletettettavisszatérésre.kaisertmégekkorisazoldalántaláljuk.avoltnyugat-
szlovenszkói keresztényszocialisták 1928májusának első két napjánmegbeszélést
tartottakPozsonyban,melyenlétrehoztakegyhúsztagúvégrehajtótanácsot.atárgya-
lásrólkiszivárgottbizalmasinformációkalapjánháromkérdésselfoglalkoztak:apoliti-
kaiaktivizmusszükségszerűségével,aköztársaságtér8.számalattipártirodaátenge-
désévelazokPpozsonyicsoportjának(JabloniczkyJánosnakésaixingerLászlónak)és
aNépakarat továbbisorsáról.atárgyalásoksoránegyhangúállásfoglalásokathoztaka
fentipontokban.aközelgőtartományiválasztásokelőttazaktivistapolitikaiirányzatot
határozottanelutasították.Lelleyékattóltartottak,hogyszüllőékesetlegessikertelen
választásieredményeiutánezértújabbtámadáscélpontjailesznek.aköztársaságtér
8. számalatti székházat hajlandóak voltak Lelleyékátengedni Jabloniczkyéknak, ha
azok átvállalják a bérleti szerződésből származó10 ezer koronás tartozásukat és a
concordia szintén elengedi az 1925-ös képviselőházi választások kampánya során
keletkezettadósságukat.aNépakarat esetlegesátadásátazirodahelyiségekbérlésé-
tőltettékfüggővé.amennyibenamásodikpontbanszabottfeltételeketJabloniczkyék
teljesítik,akkorkaisernemlátottakadálytabban,hogyátadjaalapot.deugyanakkor
feltételülmegszabta,hogyalapbanaLelley-frakciótagjaiisrendszeresenpublikálhat-
nak.amennyibennemjönlétreaJabloniczkyékáltalkezdeményezett járásititkárság
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80 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926Prez.arendőrijelentésesajátosmeg-
jegyzésemerőbenkülönbözöttkaiserpolitikaimeggyőződésétől.ezértnemtartjukmérvadó-
nakeztazinformációt.

81 ŠaBratislava,f. Župa bratislavská II.,i.sz.3590/1926Prez.
82 ŠaBratislava,p.Šaľa, f. Okresný úrad v Šali,i.sz729/1926Prez.



vagyesetlegmegszűnneapártpozsonyicsoportja,abbanapillanatbanazegyezmény
érvényétveszti:azirodahelyiségekésaNépakarat isvisszakerülLelleyékhez.83

arendőrségszerintLelleyékjószívűségénekéskonstruktív,békülőhozzáállásának
csakazvoltacélja,hogyígyisgyöngítsékszüllőhelyzetétapártban.ajelentésalapján
JabloniczkyékegyjárásiirodamegnyitásátterveztékPozsonyban,decsakazzalacél-
lal,hogyapártközponti irodájának tevékenységétaláássák.MivelazokP főtitkára,
Bőhmapozsonyijárásügyeitisintézte,dekevésbévoltismertésnépszerűavárosban,
a párttagok többsége Lelleyékhez fordul orvoslásért. ugyanakkor köztudott, hogy a
Jabloniczkyésszüllőközöttiviszonysemvoltfelhőtlen.haJabloniczkyéknaksikerüla
járásiirodamegnyitása,felmerülakérdésazországosirodalétjogosultságátilletően.
LelleyékJabloniczkyhezálltakközelebb,ésnemzártákki,hogyakétszárnyaközeljö-
vőben szorosabb kapcsolatot épít ki. de ahogy tudjuk, erre nem került sor, sőt
Lelleyékneksezenbelülkaiserneksemsikerültapolitikaivisszatérésaz1929-estar-
tományiválasztásoksorán.

epilógus

kaiserviszonylagrövid,demozgalmaspolitikaipályáttudhatottmagamögött.apárt-
szakadásután,mintannyimástársa,őisafeledéshomályábaveszett,sőtaszlovákiai
magyarságtörténetitudatábólteljesenkikopott.Ötvenentúlmárnemtudottprofiltvál-
tani,ésnemisvoltmegakellőbefogadókészségaszlovákiaimagyarpártpolitikapalet-
tájánszemélyeiránt.denemisbiztos,hogy1929–1930-atkövetően,azokután,amit
átélt,voltakegyáltalánilyenjellegűambíciói.

hűségespártkatonakéntsajátanyagibiztonságátsemteremtettemeg.kaisermint
elbocsátottpostaitisztviselőkerültapárthoz.ugyanővoltasorstársaibólállóországos
szervezet elnöke, saját ügyében még 1925-ben sem tudott orvoslást elérni. Biztos
bevételésállásnélkülélt.sorsátmélyenmegpecsételte,hogy1924-benazominózus
vágsellyeinépgyűlésenmondottszónoklatamiattkéthónapraelítélték.nemabünte-
tésmértékevoltszámárakellemetlen,hanemazítéletténye,amelycsaknemkétévti-
zedenkeresztülvisszatérőelőítéletekreadottokotveleszemben.

a kiszabott börtönbüntetést nem kellett letöltenie, ugyanis 1928. október 28-án
Masarykköztársaságielnökamnesztiájábanrészesült.Magaabíróságieljárásnagyon
megviselteőt.aPozsonyirendőrigazgatóság1926őszénkelt jelentéseszerint több
mintfélévebetegeskedett,éskerülteanyilvánosságot.ajelentéskiemeli,hogy„visel-
kedésemárcsaknemlojális”.84

kaiser1929-benkérvényezteapozsonyiPostaigazgatóságnálnyugdíjjárandóságá-
nakelismerését.Beadványátviszontarendőrségtőlkapotterkölcsiéspolitikainegatív
jellemzésalapjánelutasították.azamnesztiarendeletbenmegszabottkétéveshatár-
idejénekletelteutánújrakérvényeztejárandóságánakelismerését.1930-benelutasí-
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83 ŠaB.,f. Župa Bratislavská II., i.sz.5364/1928/Prez.aPozsonyirendőrigazgatóság1928.
május11-énkelt7722/1928/Prez.számúbizalmasjelentése;amegbeszélésenrésztvett
többekközöttLelley,Mérey,Jánoky-Madocsányi,drexler,Méhes,szappanos,kaiserstb.

84 sna,f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave,fasc.Júliuskaiser,i.sz.21106.



tástnyert,de1931-benarendőrségjavasoltaannakmegítélését.ajellemzéskiemeli,
hogykaiser„amagyaraktivistákvezetőszemélyisége”.85 sajnosarendelkezésünkre
állóforrásokalapjánmégezekutánsemnyilvánvaló,hogyaPostaigazgatóságelismer-
te-e kaiser nyugdíjigényét, vagy sem.Masaryk köztársasági elnök rendelete alapján
1931-tőlévi4800koronás„könyöradományban”86 részesült.kaiserennekazösszeg-
nekamegemelésétkérvényezteegyenesenMilanhodžakormányfőtől1938-ban.

viszonylag sanyarú anyagi helyzetben, családja nélkül élte életét Pozsonyban.
utolsóismertlakhelyeaGrösslingutca6.számalattvolt.felesége,fiával,vilmossala
csehszlovák hatóságok zaklatása – elfogatóparancs volt érvényben ellene – elől
Magyarországra szökött. Lánya szintén Budapesten élt,magánhivatalnokként dolgo-
zott.egyedülGyulafiavoltaz,akiveltartottaaszemélyeskapcsolatot,sakitöbbször
jártPozsonyban.GyulaugyancsakBudapestenélt,foglalkozásáttekintveorvosvolt.87

életénekutolsóéveitsötéthomályfedi.Többkortársáhozhasonlóansajnoshalálá-
nakidejétéshelyétnemsikerültkideríteni.88 csakfeltételezzük,hogyvalamikor1945
nyaránelmenekültMagyarországracsaládjautánésottishaltmeg.
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85 sna,f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave,fasc.Júliuskaiser,i.sz.21106.
86 azeredetiforrásbana„darzmilosti”kifejezésszerepel.
87 sna,f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave,i.sz.k-2-105.
88 azilletékespozsony-óvárosianyakönyvihivatalésafővárosi(pozsonyi)Levéltárforrásaisze-

rintismeretlen.



LászLó Bukovszky
Jenő LeLLey´s rIGhT-hand Man.The PoLITIcaL carrIer of GyuLa kaIser

after the fall of the austro-hungarian Monarchy, the hungarians living on the
territoryoftheformerupperhungarybutatthetimehavingfoundthemselvesin
a newly established country, had been continually building their political
representation.oneoftheoldestandmostsuccessfulpoliticalpartieshadbeen
thenationalchristiansocialistParty(országoskeresztényszocialistaPárt,okP)
headed by Jenő Lelley. despite the relatively rich scientific literature of recent
years,westillknow littleabout thehistoryofokP—about itsestablishment, its
firstchairman,andaboutthemanifoldactivitiesofthe“party-soldiers”withinits
orbit. no wonder, since the historical memory of hungarians in slovakia has
buriedJenőLelleyandhissupporterswithinokPinoblivion.In1920,JenőLelley
found hismost loyal comrade in the person of Gyula kaiser, who, despite his
troubled lifeduringhis relativelyshortpoliticalcarrier,stoodalongside the first
party chairman all the way. In the early 1920s, the czechoslovak authorities
interned him for political reasons twice. he was national leader of one of the
largesttradeunions,electedmemberoftheBratislavacitycouncilfortwocycles,
andfrom1921,hehadbeenresponsibleeditoroftheokP´sweekly.Inthisstudy
wetrytohighlightkaiser´ssofarcompletelyunknownpoliticalcarrier.

lelley Jenő jobbkeze. kaiser Gyula politikai életpályája 57
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Magyarországon alig találni települést, ahol ne volna legalább egy utca elnevezve
Bajcsy-zsilinszkyendréről(1886–1944).anévtehátszéleskörbenismert–mondhat-
ni,közismert–,ámugyanezmárkevésbémondhatóelanévviselőjéről.Pedigafélig
szlovák,féligmagyarszármazású,nyilasokáltalkivégzettpolitikus-publicistacikcakkos
pályája ellenére azon kevés horthy-kori politikus közé tartozik, akiknek alapvetően
pozitívemlékemáigsemkopottmeg.ezaszokatlanállandóságtermészetesenaligha
függetleníthetőatragikusvégkifejlettől.amennyibenazonbanfordítunkegyetasajátos
optikánéserendkívülsokrétűéletművetmegkíséreljükmindenidőszakábansajátkon-
textusában értelmezni, amagyar társadalom- és eszmetörténet szintemindemága-
boga(nemzetiségi,dzsentri-,agrár-észsidókérdés,asszimiláció,politikairadikalizmu-
sokstb.)megmutatkozikbenne.érdemestehátatörténetetalegelejénkezdeni.

aszlovákszármazású,evangélikuszsilinszkyek(eredetileg:Žilinsky)„őshonosnak”
számítottakBékésvármegyében,vagyisa18.századifelfölditelepítésekkelkerülteka
környékre.Bajcsy-zsilinszkyendrenagyapjamégjómódúparasztemberkéntvettrészt
abékéscsabaiközéletben,egyebekközöttabírói tisztet isbetöltötte.nagyobbik fia,
Mihály(1838–1925)szédületeskarriertfutottbe.amellett,hogyjelentékenytudomá-
nyosmunkásságot fejtettki,Tiszakálmánhíveként1889és1892közöttcsongrád,
1892és1895közöttzólyomvármegyeifőispánként,1895és1905közöttpedigkul-
tuszminisztériumi államtitkárkéntműködött, valamint országgyűlési képviselőként is
többször képviseltepátriáját.1 „Miskabácsi” sikereireegyrésztbüszke volt a család,
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BarTha ákos

„…gyakorlatiközigazgatásiemberakaroklenni…”
Bajcsy-zsilinszkyendreszüleinekcímzettlevelei

alsókubinból(1912–1914)*

ákos BarTha 32-051
„…IWanttoBeaPracticalcivilservant...”Lettersofendre 929Bajcsy-zsilinszkyendre
Bajcsy-zsilinszkytoParentsfromalsókubin(1912–1914) 94(437.6)”1912/1914”

keywords:endreBajcsy-zsilinszky,alsókubin(dolnýkubín),árva(orava)county,Békéscounty,assimilation,
ethnicissue,racism,dualism,socialhistory.

*akutatástaMagyarTudományosakadémiaPosztdoktorikutatóiProgramjatámogatta.Befo-
gadóintézmény:MagyarTudományosakadémiaBölcsészettudományikutatóközpontTörténet-
tudományiIntézete.
1 zsilinszkyMihálykettősidentitásánakintegránsrészevoltaszlovákszármazás,noha„atör-

ténetírásbanes publicisztikában céltudatosanmagyar hazafiként lépett fel esmindenféle
nemzetiségiproblémaesetén(…)semlegesálláspontotigyekezettelfoglalni.(…)Munkáiban
aszlováketnicitásravalóutaláscsaknagyonszerénymertekbenjelentmeg”.(kmeť2009,
6099–6100.p.)



másrészt unokaöccse leveleiben az irigység és a frusztráltság is jólmegragadható.2
Mihály öccse, (id.) zsilinszkyendre (1852–1919) testvérével ellentétbennemkerült
országos pályára, hanem kassán, Békéscsabán,majd szarvason tanított s lapszer-
kesztőkénttevékenykedett,végülabékéscsabaiközélettevékenyrészeselett.akésőb-
bipolitikusédesapjátmindazonáltalapolitikahelyettelsősorbanamoderngazdálko-
dássalkapcsolatoskérdésekérdekelték.aszáz-egynéhányholdasapaiörökségetgya-
rapítandórésztvettazaradvármegyeijószágigazgatóságkincstáribirtokainfolyópar-
cellázásban,melynek révén az 1890-es években– rövid időre – az „ezerholdasok”
közéemelkedett,annakmindentársadalmipresztízsévelegyütt.(vigh1992,12–13.
p.)Bajcsy-zsilinszkyendre jóvalkésőbb,szekfűGyulával folytatottpolémiájábanúgy
fogalmazott,édesapjaeszikesföldterületen„biharinagybirtokosokkal,TiszaIstvánnal,
Tiszakálmánnal,Markovitsantallal,Lovassyferenccelegyüttegynagyszabásúöntö-
zőréti érdekeltségben vett részt”. a vállalkozásazonban túlmutatott a családanyagi
kondíciójánésaszázadelőnnagymérvűeladósodáshozvezetett.(Tilkovszky1986,21–
22.p.)acsaládilevelezésnekisvissza-visszatérőtémájaabirtokkörüligondok,bérle-
tekésadásvételek.

Ifjabbzsilinszkyendre3 szarvasonláttameganapvilágot1886.június6-án.acsalád
máregyéveskorábanBékéscsabáraköltözött, ígyebbenasajátos,markánsanszlovák
gyökerű,ámmodernizálódóéshomogenizálódó (magyarosodó)parasztiaskisvárosban
értékazelsőmeghatározóimpulzusok.endrétamillenniumévébenírattákbeszüleia
békéscsabaievangélikusgimnáziumba,ahol1904-igtanult,kitűnőeredménnyel.4 aszá-
zadforduló hangulata a békéscsabai rudolf főgimnáziumot sem hagyta érintetlenül.
ekkorrobbantakbeaközgondolkodásbaazokazelemek(agermánésszlávtörekvések-
nekellenállniképesregionálismagyarnagyhatalomvíziója,amagyarjellemtörténelem-
formáló szerepe stb.), melyekmajd lebontják a 67-es liberális alapokat és zsilinszky
nézetrendszerénekisstabilalapzatakéntrögzülnek.(romsics2004,121–159.p.)agim-
náziumból útja a kolozsvári egyetem jogi karára vezetett, ami komoly léptékváltást, a
békéscsabai viszonyokhozmérten jóval polgáriasultabb közeget jelentett.5 Itt született
publicisztikaizsengéibenmárfellelhetőnéhányolyanalapállás,amelyektőlhaláláignem
tágított.Ilyenazállamalkotó„ezerévesmagyarnemzet”ethoszaésatörténelmiargumen-
táció.6 atörténelemformálóállamférfiakrahivatkozófiatalzsilinszkyhatározottankonzer-
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2 országos széchényi könyvtár kézirattár. 28. fond. 178. Ifj. zsilinszky endre – szüleihez,
1900–1918.54.alsó-kubin.1913.január22.és59.alsó-kubin.1914.május21.

3 zsilinszkyendrekálmán1925-ben,vitézzéavatásaalkalmávalvettefelmagyarszármazású
édesanyjacsaládinevét(fajvédőelveitőlnemfüggetlenül).1935-ben–tiltakozásulaválasz-
tásivisszaélésekmiatt–„letette”vitézicímét,hivatalosneveinnentőlfogvahaláláig:Bajcsy-
zsilinszkyendre.

4 a levelektanúságaszerintmárebbenaz időbenmegfordultalsókubinban,mivelacsalád ide
küldte„szlovákszóra”,jólleheteztacéltnemigazánsikerültteljesíteni.Ifj.zsilinszkyendre–szü-
leihez,1900–1918.alsó-kubin,1900.aug.10.oszk.kézirattár28. fond.178.Jelzésértékű,
hogy–mintkmet’kutatásaibóltudjuk–mígendrenevesnagybátyjacsakiskolábantanultmeg
tökéletesenmagyarul,endremáraszlováknyelvvelállthadilábon(leveleialapján).

5 kolozsvár és az egyetem századelős viszonyaihoz, összetett problémáihoz: Tompa 2013.
különösen:24–33.,55–56.,109–116.p.

6 Ifj.zsilinszkyendre:Írásacenkihalottról.Békésmegyei Közlöny,1905.júl.25.,1–2.p.



vatív(„azállamrendélőorganizmuséssemmiféleszervezetrohamosan,egyszerrekinem
alakulhat”7),nietzscheihatásokatmutatvatömegellenes(„atömegnemalkot”8)ésfeltű-
nőendidaktikusgondolkodású:„államiéstársadalmiszervezetazagép,melyazegyének
szellemi, fizikaiéserkölcsierejétnemzetierővé,azegyénekmunkaenergiájátnemzeti
munkává alakítja át.”9 az egyetemi évek fontos állomása a németországban (Lipcse,
heidelberg)eltöltöttkétszemeszter(1906/07)ésazehhezkapcsolódótanulmányutak.
abékéscsabaiifjútegyszerrenyűgözikleavárosokésazegyetemek,valamintBismarck
ésGoetheszelleme.10 ámnemcsakaszellemiség,anevesprofesszorok(WilhelmWundt,
karlBücher)ésagondolatébresztőolvasmányok(pl.Wernersombart),deatechnikaivív-
mányok,amunka-éslakáskörülmények,illetveamunkásbiztosításisnagyhatástgyako-
roltakrá.Leisvontaszomorúkonklúzióját:„Magyarországvagymásképpenfogajövőben
gazdálkodni,vagymenthetetlen.”11

hazaérkezve sikeresen ledoktorált, majd balatonfüredi kúrát vett,12 hogy aztán
„egyéves önkéntesnek”13 álljon a bécsi 1. k. u. k. huszárezrednél. Itt szinte rögtön
komolyfegyelmivétségetkövetettel:egyszóváltástkövetőenfelpofoztaegyiktársát,
akit leveleibenvisszatérő jelleggelzsidókéntbecsmérelt.14 azügynyolchónapigzajló
eljárásteredményezett,melybenacsaládi levelezésalapján reális forgatókönyvvolt,
hogyafiatalembertnemengediktisztiiskolára.szinténebbőlazanyagbólrajzolódikki
az a magas szintű kapcsolati háló – zsilinszky Mihály, khuen-héderváry károly,
fejérváryGézaésTiszaIstván–,melynekköszönhetőenvégül„elrendeződött”azügy,
ésendre1910szeptemberébenletehetteatartalékostisztivizsgát.Leszereléseután
Békéscsabánügyvédjelöltnekállt,ámaháromévtizedtávlatábólisfelemlegetettmun-
kakörülményei aligha elégítették ki az ambiciózus és meglehetősen hiú ifjút.15

„…gyakorlati közigazgatási ember akarok lenni…” 61
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7 uő:Írásacenkihalottról.Békésmegyei Közlöny,1905.júl.25.,1–2.p.
8 uő:egyszerényötletI.Békésmegyei Közlöny,1905.nov.23.,1–2.p.
9 uő:egyszerényötletII.Békésmegyei Közlöny,1905.dec.2.,1–2.p.
10 uő:egymagyarlipcseinaplójából.Szabadság,1907.jan.23.,1–2.p.
11 Ifj. zsilinszky endre – szüleihez, 1900–1918. oszk kézirattár 28. fond. 178. 30. levél.

Lipcse.1907.márc.2.
12 az életét végigkísérő gyomorbajai vélhetőenkolozsvárott kezdődtek, 1907-ben. vö. pl. Ifj.

zsilinszky endre – szüleihez, 1900–1918. oszk kézirattár 28. fond. 178. 35. levél:
kolozsvár.1907.okt.14.

13 „az»egyévesönkéntes«ugyanolyansorozottkatonavolt,mintbármelymásújonc,deszámos
kiváltságotélvezett,scsakisőtvettékfelatisztiiskolára.”deákIstván:Volt egyszer egy tisz-
tikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai története 1848–1918.
Budapest,Gondolat,1993,116.p.

14 „azsidóalegarcátlanabbfirmaazabteilungban(…)alegkisebbsértéstsemtűrhetemelsen-
kitőlsem,delegkevésbéegynyúlbőröstől.”ezután–állításaszerint–mindenkikörülrajong-
ta, „valósággalállandóudvarralöveznek,mintakiazegyzsidóbanazegészpocsékzsidó
önkéntesi tábort megaláztam”. Ifj. zsilinszky endre – szüleihez, 1900–1918. kolozsvár.
oszkkézirattár28.fond.178.41.levél:Bécs.1909.nov.1.

15 „Birtokunkat elveszítettük nemsokára, ügyvédjelöltnek mentem, de idegenül éreztem
magamott,különösenmikorzonibácsival–sonnenfeldvégrehajtóval–végigkellettmen-
nemavároson,bárfölhúztamakonflisfödelét,hogynelássanak,saztánaszegényparaszt-
emberólábabekellettbújnom,hogymegolvassam,nemmondott-ebekevesebbmalacot,
mintamennyijevan.”szekfűGyulánakírt1942-eslevelétidézi:Tilkovszky1986,22.p.



ráadásulalighogyabécsiafférhullámaielültek,mindenkorábbinálkomolyabbbajba
keveredett.1911.május14-énGábor testvérévelegyütt sajátotthonábanhalálosan
megsebesítette a közismert parasztpolitikust, áchim L. andrást. az ügyből azonnal
miniszteriálisszintenkezeltügy lett,melyrőlhelyszínreküldött tudósítókonkeresztül
tájékoztattak országos lapok. a zsilinszky fivéreket végül felmentették, endre pedig
elhagyta az ügyvédi pályát és főispáni titkárként helyezkedett el az árva vármegyei
alsókubinban.karrierjétazonban–megannyikortársáhozhasonlóan–kettévágtaa
nagyháború,nohahivatalosan1917-igmegőrizteeztapozícióját.16

zsilinszkyendreaz„úriközéposztály”azonrészéheztartozott,amelyikmiutánsebe-
sülésekkeléskitüntetésekkelgyarapodvavégigharcoltaazI.világháborút,nemtudta
elfogadniatörténelmiMagyarországösszeomlását,éskérdéseireahátországbankere-
settnacionalistaválaszokat.ezvezetteelamárharmincaséveibe lépőfiatalembert
1918-banazellenforradalomtáborába,aMagyarországosvéderőegyletalapítóiközé,
ésezértváltafajvédőkmeghatározópolitikusáváahúszasévekelsőfelében.aSzózat
címűlapfőmunkatársaként,majdfőszerkesztőjekéntmilitaristaésantiszemitapropa-
gandátfolytatott,ésszociálisreformokathirdetett.Gazdagpublicisztikájávalőformálta
legnagyobbhatássalafajvédőkülpolitikát.(Pritz1990621.p.)ekkoribanúgyvélte,a
liberálisnemzetszemlélethelyérea„fajt”kellhelyezni,helyeselteanumerusclausust
ésmegelégedett egyfajta visszafogott földreformmal. 1923–24-ben, kiábrándulva a
konszolidációból, az ún. fajvédő csoporttal (Gömbös Gyula, eckhardt Tibor, ulain
ferenc stb.) kilépett a kormánypártból, és társaivalmegalapította az önálló fajvédő
Pártot(MagyarnemzetifüggetlenségiPárt).1926-banderecskénafajvédőkszíneiben
sikertelenül próbálta még egységes párti jelöltként 1922-ben szerzett mandátumát
megtartani,vagyismegtapasztalhatta,mit jelentellenzékbenésaparlamentenkívül
politizálniaBethlen-rendszerben.amikorazonbanGömbös–híveivelegyütt–1928-
banvisszatértazegységesPártba,atőlefokozatosanelhidegülőBajcsy-zsilinszkymár
nemtartottvele,helyette1930-banmegalapítottaanemzetiradikálisPártot.ezavál-
táskétségkívül jelentősnektűnikpolitikaikarrierjétilletően,ám–márcsakazáltala
összeállítottszázhetvenoldalaspártprogramismeretébenis17 –ideológiaiszempontból
meglehetősenfelemásnaktűnik.Mindenesetreavisszaélésektőlterhes1935-östar-
paiválasztásikudarcutánaznrPegyesültakisgazdapárttal,Bajcsy-zsilinszkypedig
1939-benazimmáronmegszerzetttarpaimandátumrévénújraparlamentiképviselő
lett. ekkor már belpolitikai („svábveszély”) és külpolitikai síkon (nemzetiszocialista
expanzió)egyaránthatározottannémetellenesésradikálisföldreformpárti.amagyar-
ság ősi szabadságát és önkormányzati hagyományait hangsúlyozva egyszerre állt ki
egyfajta„pozitívfajvédelem”mellettésazsidótörvényekellen,segítetteazüldözötteket
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16 a tisztinév-éscímtár1914és1917köztemlítikinevezett főispáni titkárkéntmint„közig,
gynok,tb.aljegyző”.Magyarország tiszti czím- és névtára,XXXIII. évfolyam,Budapest,M.kir.
központistatisztikaihivatal,1914,97.p.;Uo., 1915,97.p.;Uo., 1916,109.p.;Uo., 1917,
122.p.

17 vö.vitézBajcsy-zsilinszkyendre:Nemzeti radikalizmus.Budapest,stádium,1930.afajvé-
delmigondolatszámoselemeszószerintvagyáttételesentovábbraisszerepetkapottebben
aprogramban.



ésaparlamentben–mindengáncsoskodásdacára–napirendentartottaakegyetlen-
kedésekügyét.eklektikusnézeteiazáltalaszerkesztettlapok(Szabad Szó,Független
Magyarország) arculatán is nyomot hagytak. Bajcsy-zsilinszky endre Magyarország
németmegszállásakor,1944.március19-énaletartóztatásáraérkezőnémeteketfegy-
verrelfogadta,atűzharcsorántöbblőttsebetkapott.Börtönfogságbólakiugrásikísér-
letzűrzavarábanszabadult,ezutánaMagyarnemzetifelszabadítóBizottságelnöke-
kéntvettrésztazellenállásirányításában.anyilasoknovember23-ántartóztattákle,
ésamentelmijogamiattindítottprocedúrátkövetőensopronkőhidándecember24-én
kiisvégezték.(Gyurgyák2012,131–155.p.)

az alábbiakban közölt hét levél 1912 és 1914 között íródott, amikor zsilinszky
endreazárvavármegyeimagyarállamapparátusbakerült,előszörmintdíjtalanköz-
igazgatásigyakornok.abékéscsabai–áchim-ügymiattkritikus– „tűzvonaltól”kellő
távolságra,mintegy450km-refekvőújkörnyezetnemvoltismeretlenszámára,ráadá-
sulanemzetiségiközegishasonlítottnémiképpazotthonira.számáraazonbaneza
közegcsakis„nemzetiségi”olvasattalbírt,hiszenbárhivatalnoktársaivaleljárta„tót
polgárokműkedvelőelőadásaira”,számáraidegenvoltaszlovákság,18 melyetvélhető-
enjobbhíjáncsaládimúltkéntelfogadott,ámezsemalföldi,semfelföldiviszonylatban
nem vált személyes identitásának részévé (még nagybátyja államnemzeti keretbe
illesztett kettős identitásának szintjén sem).19 zsilinszky árvában „nem bürokrata,
hanemgyakorlatiközigazgatásiember”akartlenni,ésúgytűnik,eleinteehhezadottak
is voltak a feltételek: elragadottan nyilatkozott közvetlen munkakörnyezetéről és a
heine-verseket idéző, három nyelven beszélő főispánról, csaplovits simonról, de
hasonlóképpenpozitívhangnembentudósítottakaszinóbelihazafiasmegjegyzésekről
ésamagyarosítássikereirőlis.20 díjtalanságaazonbanhamarosanrátelepedetthangu-
latára,mert„alevegőittugyankitűnő,demégnemannyiratápláló”.1913elejénmár
úgynyilatkozott, hogy „hitványbugrisok, akik itt körülöttemélnek”, akiket „a szívem
gyökerébőlmélységesen lenézek”.21 anyagi gondjaimiatt uzsorakölcsönöngondolko-
dik,ésismétTiszaközbenjárásábanreménykedik,kérveapját,hogytalálkozzonafőis-
pánnal,deelőtteírjonneki,„letegezveőt”.utóbbimegjegyzésemáracsaládmegren-
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18 „egyközigazgatásigyakornok”. Budapesti Hírlap,1914.jan.25.,1–2.p.
19 vö.: „azénöntudatomban,akármennyireszigorúanvizsgáljam ismagam,nemélárnyéka

semannak,hogyőseimegyikágonszlávokvoltakscsakamásikágonvoltakmagyarok.”
zsilinszkyendre:afajikérdéshez.Szózat,1923.jan.9.,1.p.aharmincasévekbenisegyér-
telműenfogalmaz:„anyaiágonhonfoglalóőseimrévénbeleszülettem,apaiágonszlávelőde-
im vérével beleolvadtam” amagyarságba. Bajcsy-zsilinszky endre: német világMagyaror-
szágon.Korunk Szava,1937,4.p.hogykettősszármazásaténylegnemfoglalkoztatta,1942-
esvallomásaerősítimeg:eszerintazárvaimagyarbirtokosságésa„tótparasztnép”harmo-
nikusegyüttélésébe„főlegazidegenbőlodavetődött,jórésztasszimilánsállamitisztviselők”
vittekdiszharmóniát.(Tilkovszky1986,22.p.)(Bajcsy-zsilinszkyvélhetőennemmagáragon-
doltehelyütt.)

20 Ifj.zsilinszkyendre–szüleihez.1900–1918.oszk.kézirattár.28.fond.178.50.levél.alsó-
kubin.1912.március„nemtudomhanyadika,kedd.”

21 Ifj.zsilinszkyendre–szüleihez.1900–1918.oszk.kézirattár.28.fond.178.53.levél.alsó-
kubin.1913.jan.9.



dülőegzisztenciájának–ésönbizalmának–jele,hiszenezekszerintazifjúnemtartot-
taevidensnek,hogyapjaazúriemberekbevettérintkezésiformájávalközelítazújfőis-
pánhoz, szinyei-Merse Istvánhoz.22 a családi levelezés is egyre borúsabb képet fest:
„nyomorúság és vigasztalanság, betegség és idegesség, türelmetlenség és munka-
kedv-hiány”mindenszíntéren.23

zsilinszkyendreekkori ideológiai nézetei jól rekonstruálhatóaka levelezésben is
említett, „egy közigazgatási gyakornok” aláírással közölt cikke alapján. „Gyermekko-
romtólazakaratvoltabálványom;gyermekkoromótaszeretemacselekvőket”–védi
TiszátaBudapesti Hírlap hasábjainkibontakozóvitában.formálódófajvédőnézetei-
nekszellemébenkifejti,hogy„amagyar:»herrenrasse«[felsőbbrendűfaj],nemjóköz-
katona,mindvezérszeretnelenni.”Magyarbarátheidelbergiprofesszorairahivatkozik,
akikszerint„Magyarországapolitikai lángelmékmelegágya”,mertcsakisa„magyar
állammisztikumával”magyarázható,hogynagyszámúnemzetiséggelszembenképes
„azállammagyarjellegétmegőrizni”.aszociáldarwinizmusáltalérezhetőenmegérin-
tettzsilinszkyszerintugyanakkor„Magyarországonfajigyűlölködésnincs”,békésharc
van,méghozzáa„fajokharca”.24 amár-máridilliképellenérealevelezésbőltudható,
hogyalobbanékonytermészetű,állandósulópénzgondokkalküzdőfiatalember1914-
benmár az érdekházasság, az amerikába történő kivándorlás, valamintmindenféle
zavarosügyekgondolataiköztőrlődött.25 szinténalevelezéstudósíthatározottdemok-
ráciaellenességérőlésantiszemitizmusáról.

alevelektúlazon,hogyazáchim-ügyutózöngéielőlmenekülő,későbbnevessélett
fiatalember világlátásának, aktuális lelkiállapotának és mindennapjainak hű tükrei,
egyasszimilálódottközépbirtokoscsaládügyes-bajosdolgaiba isbepillantástenged-
nek. különösen érdekesek továbbá az utolsó évtizedét töltő magyar közigazgatás
működésimechanizmusairól, társadalmi-politikaiéletéről, belső viszonyairól tudósító
leírások. az országos széchenyi könyvtár kézirattárában őrzött Bajcsy-zsilinszky-
hagyatékban található forrást változatlanul, a mai magyar helyesírási szabályoknak
megfelelőentesszükközzé.akihagyásokatmindenesetbenzárójelbehelyezetthárom
ponttaljelöltük;ezekvagyacsaládbelső,esetünkbenkevésbérelevánsdolgaittaglal-
ják,vagyismétlő-felsorolójellegükmiatttekintettünkelközlésüktől(példáulaküldemé-
nyekesetében).aholatöbbmintszázéves,kézzelírtlevelekolvashatatlanokés/vagy
sérültekvoltak,zárójelbehelyezettháromkérdőjeljelöliakihagyást.

64 Bartha ákos
FÓ

R
U

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV

III
. 
év
fo
ly
am

  
2
0
1
6
/2

, 
S
om

or
ja

22 az ismert festőművész testvéréről évtizedekkel később is elfogódottan emlékezett meg:
„lelki,testihabitusában,gondolkodásábanésgondolkodásmódjánakmagyarságában,előke-
lőségében:azamagyarnemesember,akinekhallhatatlantípusa,etípusszépségeésereje
sokszázadokonkeresztülfönntartottaeztanemzetet,politikai, jogászi,katonaiteljesítmé-
nyeivel,szelleménekmesszesugárzósugallóerejével, legtöbbszörszembenalabancirányt
vettarisztokráciával,ésmindigszembenBécsellenségesakaratával.”(Tilkovszky1986,22.
p.)

23 Ifj.zsilinszkyendre–szüleihez,1900–1918.oszk.kézirattár.28.fond.178.56.levél.alsó-
kubin.1913.08.04.

24 „egyközigazgatásigyakornok”.Budapesti Hírlap,1914.jan.25.,1–2.p.
25 Ifj.zsilinszkyendre–szüleihez,1900–1918.oszk.kézirattár.28.fond.178.60.levél.alsó-

kubin.1914.05.10.és61.levél.alsó-kubin.1914.06.03.



1.
kedvesszüleim!

Mármintkinevezettközigazgatásigyakornokíromezta levelet,amiazthiszem,elég
meglepőédesapáékranézve.egyenesennovákékhozszállottam,sinnenmentemfel
afőispánhoz,akiegészenújtervvelállottelő.ugyanisaminisztériummegkerülésével
akar a főispáni titkári álláshoz juttatni,miután ott sokat akadékoskodnak sminden
áronaközpontbólakarnánakanyakáraküldenivadidegenembereket.adolgottehát
úgygondoljamegoldhatónak,hogyazonnalkinevezközig.gyak.-nak,párhétmúlvatb.
vm.aljegyzőnekésúgyveszmagamellétitkárnak.demármostistitkárnaktekintés
a kaszinóban már ilyen minőségben mutatott be. az eddigi titkár, az a bizonyos
obercziány26 egynagyoneszes,képzett,demindentársadalmistiffnélküliember,ala-
csony,cvikkeres:nemlesznehézanyomábalépnem.

az esküt holnap teszem le az alispán kezébe, aki – zmeskálGyörgy– rendkívül
szimpatikus,(???)embersafőispánnakjóbarátja.Megjegyzemmég,hogyafőispán-
nakazacélja,hogyengemitttartavármegyénél,kilátásbahelyezvénalegrövidebb
időalattvalóelőrejutást.Magamnembánom,haittmaradnék,merténnembürokra-
ta,hanemgyakorlatiközigazgatásiemberakaroklenni.

elsőbenyomásaimittenigenkedvezőek.Mártegnaptöbbokosemberrelismerked-
temmeg,(???)vanegészBékésben.egyébkéntafőispántegnapittebédeltsestigitt
kvaterkáztunkjóhangulatban,elmésésjókedvűtársalgásközepette,aminálunktelje-
sen ismeretlen.* nálunkmégdoktrinerekazemberek,vagytudatlanok:mindakettő
(???).esteazutána főispánelvitt a kaszinóba,ahol sorbanbemutatott azuraknak.
Tandlereknekés(???)nyomasincs,valósággalválogatotttársaságvoltottkevésbéjól
öltözködve,mintamiuraink,detöbbbelsőúriassággal.afőispánperszeaközpont,aki
kitűnőadomákkalésheine-versekrecitálásávalmulattatottbennünket.sazasztalunk-
nálmindjárt volt 2–3 ember, aki hozzá tudott szólani. egyáltalán hasonlíthatatlanul
magasabbaműveltségszínvonala,mintazalföldön.és–teringettét–nincsdemokrá-
cia!ezisvalami.kissékellemetlen,hogymagántársaságbanmégafőispánisállandó-
anháromnyelvenbeszél:magyarul,németüléstótul.ennekismegleszazonbanazaz
előnye,hogytökéletesenmegfogoktanulninémetül.éstótulismegkellmajdlegalább
úgy,ahogytanulnom,amimárkorántsemkellemesdolog.

egyelőre itt lakomnovákéknál,míg lakástnemkapok.novákék igazán rendkívül
szíveseksaligakarnánakelengedni.Természetesenénezzelavendégszeretettelnem
szeretnékvisszaélniéssieteklakástkeresni.hanemaholmimatazértmármosttes-
sékelküldeni,mindenekelőttéselsősorbanazágyneműtakárkülönis.azutánatöbbi
ruhámat,atanulásrakivittkönyveimet,szótáraimat–angoltésnémetet–,(…)angol
könyveimet.(…)Tessékezenkívülegyfélliterházibórvizet,azotthonhagyottborotva-
szappant,körömkefét,a(???)fogkefét.Úgytudom,(???)Jenőnélkell lennipárköny-
vemnek.haaközigazgatásijognálavan,tesséktőleelkéretnisnekemaztiselküldeni.
Természetesena sárga cipőmet, támfáimat a (???) kivitt feketehuszárcsizmámat is
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26 dr.obercziányJános.vö.Magyarország tiszti czím- és névtára,XXXI. évfolyam,Budapest,M.
kir.központistatisztikaihivatal,1912,90.p.

* egyrendkívüleszesnyugalmazottfőszolgabíróésanovákékháziorvosavoltmégvelünk.
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tessékelküldeni,egyáltalánazodakivittruháimataGábor27 rövidtélikabátjakivételé-
vel,anyáriszürkeruháimatstb.

húsvétratermészetesennemmegyekhaza,mertsokbakerülazút,bármásrészről
egyet-mástjobbvolnamagamnakelintéznem.egyelőrealeveleketnetessékmégközig.
gyaknaksecímezni,ésnetessékegyelőresenkineksemmondanisemmit,alegbizalma-
sabbaknakislegfeljebbannyit,hogyközig.gyak.vagyok.nehogyidőelőttasajtóelrontsa
mindenvetésemet.asajtónakkülönösennemszabadsemmitmegsejtenie.

Megemlítemmégazt,hogyazurakittmindnyájannagyrokonszenvvelfogadtak,(???)
ny.főszolgabíró,akitegnapvelünkvoltnovákéknál,pláneaztmondta,hogyahazának
számtalanifjúzsilinszkytkíván.b.B.azöregnotóriusbasavolt,akimégalegelőkelőbb
zsidókkalisígybeszélt:„(???)Laujud,komm’malhier!”afőispánisaztmondta,hogyha
trottikmódjáraeltűrtükvolnaazá.28 komiszkodásait,sohasemlettemvolnaárvábanf.tit-
kár.akaszinóbanmondta,nyilvánosan.végülmégjelentem,hogymígnemleszektitkár,
fizetéstsemkapok,azazpárhónapig„díjtalan”vagyok,azutánsegélypénztkapokéven-
ként1300–1400kor-t29 ésazutazásiköltségeket.Párévmúlvapedigmárfőszolgabíró
islehetek,haafőispánisúgyakarja,mertittőaminden.

hapénzttetszikküldeni,egyelőreanovákPalibácsicíméretessékküldeni.Még
vanugyanvagy50koronám.novákéküdvözletüketküldikédesanyáéknak.

kezüketcsókoljaszeretőfiúk,
endre

alsókubin912.márc.nemtudomhanyadika,kedd.
OSZKK. 28. fond. 178. 50. levél
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27 zsilinszky Gábor (1888–1953): endre öccse. vegyészmérnöknek tanult a budapesti
Műegyetemenéskarlsruhéban.avilágháborúbantüzérfőhadnagykéntvettrészt.1920-tóla
jobboldali kiadványokra szakosodott stádium sajtóvállalat vezérigazgatója, 1934-ben a
nitrokémiaIpartelepekrt.ésaPétinitrogénMűtrágyagyárrt.vezérigazgatója,1940–1944
közt alelnöke. alelnök volt a Gyáriparosok országos szövetségénél is, míg a Társadalmi
egyesületekszövetségénektárselnökkéntténykedett.1944-bennémetországbatávozottés
1947-beniparügyiminiszterlettkisbarnakifarkasferencaltöttingiemigránskormányában.
későbbkivándoroltBrazíliábaéssãoPaulóbanhunytel.Magyar Életrajzi Lexikon.(online);
GulyásPál:Magyar írók élete és munkái. Cédulatár.(online);nyáry2012,41.p.

28 áchim L. andrás (1871–1911): valószínűleg szlovák származású békéscsabai nagygazda,
parasztpolitikus,parlamentiképviselő.ellentmondásosközéletiszereplővolt,akiegyrésztnagy
népszerűségnekörvendettajobbáraalegszegényebbekközülverbuválódotthíveikörében,más-
résztviszont–nemfüggetlenülmodorátóléserőszakostermészetétől–nagyszámúellenségre
tettszertaszázadelősBékéscsabán.(Mikéntszerteágazókapcsolataibizonyítják,áchimjóideig
igenügyesenmozgottanagypolitikavilágábanis.)azelmérgesedetthelyiviszonyokrajellemző,
hogy1911.május14-ereggelénzsilinszkyGáborésendrebottal,kutyakorbáccsaléspisztolyok-
kal felszerelkezve indult áchimházához, hogy elégtételt vegyenek az apjukon esett újságbeli
sérelmeken.akialakultdulakodásalattaparasztpolitikustöbblövéstkapottésmásnapbelehalt
sérüléseibe.vö. Tibori János:Az Áchim L. András-féle békéscsabai parasztmozgalom. 1958.;
domokosJózsef:Áchim L. András. kossuth,1971.;Áchim L. András emlékkönyv,Békéscsaba,
városiTanács,1972.;MolnárJózsef:Achim L. András élete és halála. 1871–1911.Budapest,
Püski,2002.;MolnárM.eszter–uhrinerzsébet (szerk.):Áchim L. András öröksége.Budapest,Pc
Magister,2012.;hrivnákMihály:Áchim és a szlovákság.Budapest,croatica,2014.

29koronát.



2.
kedvesszüleim!

szerencsésenmegkaptammindent(…).kimaradtazonbanahosszúharisnyáhozvaló
harisnya-tartó és – úgy veszem észre – a levélpapíros dobozom is, pedigmég volt
benne egy jó csomó levélpapír. hanem a fehérneműm valahogy kevésnek tetszik
nekem:ingis,mandzsettais.Törölköző,sfőlegazsebkendő.(…)

sopronbahétfőndélbenindulok,mégpedigPestenkeresztül.Ígyugyantöbbekerül
az utazás, de viszont (???) szállokmeg, s így a hotel nem kerül pénzbe; különben
Pozsonyban kellene hálnom, mert egy napon nem lehet sopronba jutni. (európa!)
BpestrőlMicávalegyüttmegyeksopronba,svalószínűlegegyüttisfogunklakni.30

Ittmindigjobbanésjobbanérzemmagamat:rosszindulattalcsakegy-kétobskúrus
megyei alhivatalnok látszik lenni irántam. a vizitelésekkel kubinban már jobbára
készenvagyok,csakmégLestinbekellelmennemazalispánékhozésmégpárhelyre.

odahazaemlítettemvoltédesapának,hogymennyipénzreleszszükséges,annak
legalább a felét kérnéma fél hónapra. Bizonyáramár intézkedni is tetszett eziránt,
mertkülönbenhétfőndélbenelsemtudnékindulni,pedigmuszáj.

Mindignagyobbésnagyobbbámulattal látom,micsodahódítástteszittamagyar
nyelv:mindenkitudmagyarul,afiatalabbgenerációmáregészbenmagyar.valóságos
politikaimagasiskolaezavármegye:ittlehetmajdvalamitkezdeni.

kezüketcsókolja
szeretőfiúkendre

alsókubin1912.Iv.26.
OSZKK. 28. fond. 178. 51. levél

3.
kedvesszüleim!

Megkaptam édesapa levelét is, sürgönyét is.Múltkori levelem éles hangjáért pedig
őszintebocsánatotkérek:elsődühömbenírtam.(…)

dehagyjukezt,szerencse,mondom,hogyuniformisisvanavilágon.abbanvoltama
nagy– frakkos– főispáni táblán,aholkvázimintvice-házigazdaszerepeltem.harminc-
nyolcvendégvolt.azebéd–este6óra–menüjevolt:leves,hasé,tengerirák-majonéz,
fácán,őzgerinc,torta,desszert,magyarésfranciapezsgő,fehérésvörösborok,feketeká-
vé,likőr.kéthuszár,hétszobalányésegyhajdúszolgáltfel.szóvalnagyúriebédvolt,meg
jókedvbenéjfélutáni2óráigtartottsnekem6kor-bakerült.ezakeserveshumorbenne.

egyébkéntvanmég5kor.azsebembentekintettelarra,hogyalakástmárkikellett
fizetnem,samúlthórólmaradtkosztpénzt.amiédesapakérdésétilleti,hogyvoltam-ePes-
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30 alevelektanúságaszerintzsilinszkyékkatonaiszolgálatonvettekrésztsopronban,aminem
igazánnyerteeltetszésüket.„azezredsokkalgyöngébbazegyeseknél.sokademokrataköz-
tük;magaazezredesisnagydemokratánaklátszik,sővoltazegyetlen,akibarátságtalanul
fogadottbennünket.atöbbiekigyekeznekhozzánkkedveseklenni.”oszkk.28.fond.178.
fond.52.levél.sopron,1912.május2.



ten,alighanemcsakolyanköltőikérdés,merthiszennagyonjóltetsziktudni,hogynem
mehettem. a főispán sürgetésére megígértem, hogy most vasárnap megyek el, de:
miből?(…)

alevegőugyanittkitűnő,demégnemannyiratápláló,hogyazevésneknevezettdrága
ésméghozzáinesztétikusműveletalólteljesenfelmentenéazembert.eléggyalázatagon-
dostermészettől,melymégamezőkliliomaitisruházza,hogynemvonjaegykalapaláa
díjtalanközig.gyak.okatamezőkliliomaival,hogyazokatisruházná–ingyen.sőtazishal-
latlanszemtelenség,hogyazembereknemlátjákbe,hogyén6évmúlvafőispánleszek,
20évmúlvam.kir.miniszter,snemsietneknekemfelajánlani–anyagi–szolgálataikat,
hogyérdemeketszerezzenekmaguknakelőttem.nincsszemükezeknekaszamaraknak!
avilágkülönbenúgylátszik,végérvényesenatökfejűekszámáravanberendezve:ezszü-
letésihibájaavilágnak.Milyengyalázataz,hogymígezekahitványbugrisok,akikittkörü-
löttemélnek,akiknekénnappalszépeketmondok,akiknekazotrombaságaitszellemes-
ségneknevezem,sakiketilyenkoresteaszívemgyökerébőlmélységesenlenézek,ezekitt
jólélnek,nekemmegmindengondolatomaholnap.(…)

remélhetőlegTiszaközbenjárásanemsokáramegtörténik,akkoraztánhamarmeg
leszatöbbi.

nemlehetne-ezsirosbácsitólszigorúan1–2hónaprakérnivagy200kor-t?csak
megtenné talán? Tessékmegpróbálni, mégpedig hamarosan, ne hagyjukmagunkat
közvetlenacélelőtteltapostatniasorstól.Milyennevetségesséisválikazember!Még
énajánlottamfel,hogyküldökalányoknak31 azénpénzemből!

kezüketcsókolja
szeretőfiúk:

endre
ak.1913.I.9.
OSZKK. 28. fond. 178. 53. levél

4.
kedvesszüleim!

a100kor-t,a fehérneműt,sőtazelveszett fehérneműt ismegkaptam.Mind jól jött,
főlega100kor,amithálásanköszönök!elsejéigmegleszek;demileszazután?elsején
kell40kor-tküldenem(???)bácsinak,20kor-tavárositakaréknak.ÍrtamGábornak
ugyan,hogyigyekezzékPestenvalamikölcsönrőlgondoskodni,denemtudom,lesz-e
belőlevalami.semmiesetresembiztos.ezazegyik.
amásikmegazállás.aszolgabíróiállástaminisztermégnemhagytajóvá.dehajóvá-
hagyja,akárengemválasztanakmeg,akármást,énazonnalfizetéstkapnék,legrosz-
szabbesetbenmintgyakornok1000kor-t.amegbízatáspedig,mint tetszik tudni,a
Tiszaintervenciójátvárja.errőlnemírédesapasemmitlegutóbbilevelében.

semarról,nemlehetne-ezsirosbácsitólkölcsöntkapni.
amiédesapánakafőispánnalvalótalálkozását illeti,eztmostmárén isszeretném.

hanemtessékírnineki,letegezveőt,akképpen,hogyesetlegáltalamértesítseédesapát.
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31 endrénekkéthúgavolt,erzsébetésMargit.(vigh1992,14.p.)



szombaton valószínűlegmégis felmegyekPestre, nemcsakazért,mert a főispán
sürgeti,hanemmertföltétlenülillik.elkellmenni.

nagyonkéremazédesapaszívesértesítését,mileszajövőhónapommal.Márcsak
ezért is felkellmennemPestre,hogyvalahogygondoskodjammagamról.Úgy,ahogy
lehet.Bizonynemnagyonválogathatokbank-ésuzsora-kölcsönökközött. Jó leszaz
utóbbiis,csaklegyen.

Ittkülönbensokatkorcsolyáztunk,dehónincsen;mostpárnapótamárjégsem.
Társaságbaissokatjárunk,úgyszólvánmindennapravanvalami.(…)

attólne tesséktartani,hogy teljesenbegubódzomanagy tervezgetésbe.ezcsak
olyanellenméreg,amireszükségvan.éhesdisznómakkalálmodik.(…)éshogyleszid-
tamhirtelenjébenazegészvilágot?nos,eziselégártatlanszórakozás.avilágazértáll
és Miska bácsi a lapos feje dacára kegyelmes úr.32 Mindez nem szerencsétlenség.
szerencsétlenségcsakaz,hogyafamíliánkkoráncsúszott le.hapl.2évvelkésőbb
csúszottvolnale,akkorramimárgyönyörűenfölcsúsztunkvolnaGáborral,úgyhogyaz
egész lecsúszásmegsekottyantvolna.deezenkár lamentálni.Lecsúsztunk:punk-
tum.deelőbb-utóbbmeginttalpraállunk:ezmégpunktumabb.

kezüketcsókolja
szeretőfiúk:endre

ak.1913.I.22.
OSZKK. 28. fond. 178. 54. levél

5.
kedvesszüleim!

remélhetőlegédesanyamárazótakiheverteazesküvőveljáróizgalmakatésfáradal-
makatstalánezalevélmárnemistaláljaédesanyámékatodahaza.

Ittén isörökös izgalmakközöttélekhónapokóta.a főispánrólmégmindignem
tudni,megy-evagymarad.engemugyanhiteget,hogyezazéndolgaimonsemmitsem
változtat, de hát ez bizony csak beszéd. szerencséremár nincsmessze december,
akkormajdmeglátjuk,miremegyek.

amásikörökösgond:apénz.aminincs.ebbenahónapbanmégcsakmegvagyok,
deajövőhónapramárnincssemmim.nagymegrökönyödésselvettemtudomásul,s
bizonynemtudom,miveléshogyanfogomtoldozni-foldoznieztapárhónapotmégde-
cemberig. nagyon kérem édesapát, tessék még beszélni zsíros bácsival s esetleg
inkábbmégvalakitszereznifedezetülneki:csakadjamegaztaz1000kor-t,illetveírja
aláaváltót.Talánszeberényi,vagysailervilmos33 hajlandóvolnamégaláírniaváltót
zsirosbácsinak.életkérdésez,mert ittnemtehetemmagamattönkreazzal,hogyitt
vegyekfelkölcsönt.(…)
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32 zsilinszky Mihályt mint az uralkodó (ferenc József) belső titkos tanácsosa illette meg a
„kegyelmesúr”megszólítás.(sávoly1986,8.p.)

33 szeberényi Lajos zsigmond (1859–1941): békéscsabai evangélikus lelkész, meghatározó
községpolitikus,egyházivezetőésíró.sailervilmos(1859–1937):ügyvéd,résztvettazevan-
gélikus egyház és Békéscsaba város közéletében.Megjegyzendő, hogymind szeberényit,
mindsailertazáchim-elleneshelyipolitikareprezentánsainaktartjaazáchim-szakirodalom.
vö.pl.domokos1971,52–59.p.



70 Bartha ákos

asokbajésgondmárengemisteljesenidegessétett:szeretnékszépenlefeküdni,
saludnidecemberig,hogyseenninekelljen,seruházkodni,se–gondolkodni.nem
tudokdolgozniseazörökösnyugtalanságmiatt.abszolútnemcsodálnivaló,hogylevél-
írásraseigenvankedvem,neistessékezttőlemrossznévenvenni.nemazérdeklő-
déshiányaez, hanema tehetetlenségérzése:hogyhiszensemminsemsegíthetek,
mégmagamonsem.agazdaságfelőlisezértnemkérdezősködöm.Mithasználokés
kinekhasználokezzel?nyomorúságésvigasztalanság,betegségésidegesség,türel-
metlenség és munkakedv-hiány: az egész vonalon. olyan ez egész családunk élete
most,mintazidőjárás.kiderül-evalaha:máréniskezdemelveszíteniahitemetbenne.
suntcertideniquefines.34

kezüketcsókolja
szeretőfiúk:endre

ak.1913.vII.14.
OSZKK. 28. fond. 178. 56. levél

6.
kedvesszüleim!

nagyizgalmak,zaklatásokután,sokutazásutánismétittvagyok.afőispánügyételintéz-
tük.Úgyvolt,hogybecsületbíróságülmajdösszeabaffyedmundot illetőleg,deszmre-
csényiéknemmentekbeleabiztosbukásba.elintéztüktehátegyoldalúlag.komplikációk
felémnemlesznekadologból;haigen,amisegédünkhéryMihálybárólesz.35

Írtaédesapa,hogygondoskodjakmagamról,ahogytudok.Gondoskodtamisúgy,hogy
csillaghyIstvánfőjegyzőtésafőispántpumpoltammeg.abbanahiszemben,hogyédesapa,
mintírnitetszett,valamivelkésőbbugyan,deelküldiakértösszeget.nemkaptammeg.

csaplovitskülönbennagyonhálálkodiknekemazügybőlkifolyólag,merténálltam
a kritikusabb pillanatokban a sarkamra. az új főispánnál is természetesenmindent
megfogtenni,hogyelőkészítseszámomraatalajt.azújfőispánvalószínűlegszinyei-
MerseIstvánlesz,akimárvoltkétszerfőispán,Tiszabizalmasembere.Tegnapkubinyi
árpádnálebédeltünk,őismegígérte,hogyengemfogajánlaniazújfőispánnak.

Mint érdekesdolgotmegjegyzemmég, hogy becsületbíróság eseténacsaplovits
bíráiMiskabácsiésJuhászGyörgylettekvolna.
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34 „estmodusinrebus,suntcertideniquefines”.Latinszállóige,jelentése:„megvanminden-
nekamagamódja,vanhatáraadolgoknak” (vö.horatiusszatírái I.1,106).vö.A Pallas
Nagy Lexikona. (online)

35 „csaplovicssimonárvamegyeifőispánésabaffyedmundcsászáriéskirályikamarásközött
hírlapipolémiábólkifolyóanlovagiasügytámadt,melyneksoránafőispánsegédei,csillaghy
István és zsilinszky endre dr. útján elégtételt kért. abaffy szmercsányi Györgyöt s forster
frigyest nevezte meg segédeiül. csaplovics segédei becsületbíróság döntését követelték
abaffyravonatkozóan,amibeabaffysegédeinemegyeztekbele.afőispánsegédeierreaz
ügyetegyoldalújegyzőkönyvvelalovagiasságszabályaiszerintbefejezettneknyilvánították.”
Budapesti Hírlap,1913,augusztus22.,13.p.



nagyonkéremédesapát,tessékamárkért100kor-telküldenilehetőlegmégelseje
előtt,hogylegalábbcsillaghynakmegadhassamapénzt,afőispánvárhat.sajnoscsak
októberelsejénkapokmegintfizetést,250kor-t.adoktortsemtudtammindkifizetni.
érzem,mint ereszkednekmeg lassankint valamikor– régen– pompásan kifeszített
idegeim.ezalecsúszáskezdete!

kezüketcsókolja
szeretőfiúk:endre

ak.1913.vIII.24.

u. i. kétszer voltam a főispán ügyében Pesten. voltam többször a klubban is.
MegismerkedtemhéryMisuval.

OSZKK. 28. fond. 178. 57. levél

7.
kedvesszüleim!

némileg megkönnyebbülve olvastam az édesapa legutóbbi levelét: mindnyájunkra
nézveörvendetesdogokvoltakbenne.nagyonszeretnémtudniazédesapatervéta
mentőakcióranézve,tessékengemarróllehetőlegtájékoztatni.Megvagyokgyőződve,
hogyTiszainkábbmegfogjatenniamagáét,mintMiskabácsi.ellenbenaMiskabácsi
tapintatlanés időszerűtlenpropozíciójaazénelőléptetésemirántmondhatom,kelle-
metlenülérintett.végreisdelikateszreiskellvalamitadniésnemszabadúgyfeltün-
tetni a dolgot, mintha én cikkemmel stréberkedtem volna.36 a főispánnak cikkemre
vonatkozósoraitmellékelem.37

rézMihály38 különbenválaszoltköszöntőlevelemreegyvégtelenülkedveslevélben:
„kedvesBarátom,készhívedstb.”ésmegküldtenekemapolitikaikönyveit:„akiegye-
zésről”,„egyenlőségésszabadság”,„Magyarfajpolitika”.nagyörömömvolt.

ehó22-énmegyeksárosbaa főispán installációjára.demiből?hanemkapom
megapénzt.Ma20+50+12+10kor.aprókölcsönökbőlvanmégpont34krajcárom.
egygyakornoknak,egytanfelügyelőitollnoknak,egyárvh.jegyzőnekésegykocsmáros-
naktartozomvele.nagyonkéremtehátédesapát,lehetőlegtesséksiettetniadolgot.a
100kor-t,melyetkarácsonykornemtudtammegadniésazédesanyánakjáró10kor-t
tessékvisszatartani.

akaszinóifelolvasáselmaradt,mertafőispánnemjöhetettel;márc.-rahalasztottuk.
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36 errőlazírásrólvanszó:„egyközigazgatásigyakornok”.Budapesti Hírlap,1914.jan.25.,1–2.p.
37 ezaziratnemtalálhatómegalevelezésben.
38 rézMihály(1878–1921):magyarpolitikaigondolkodó,azerősnemzetiesítőállamhíve.a„fajok

küzdelme”szerinteanemzetállamonbelüldőlel,melyelválasztjaazerőset(államnemzet)agyen-
gétől(nemzetiség).értelmezésébenazországvezetésérehivatottrétegatörténelmiközéposztály,
melyszavatoljaaminőséguralmátamennyiségfelett.vö.varannaizoltán:anemzetiségikérdés
mintfajokharca:rézMihálynemzetiségpolitikainézetei.Európai Utas,2000/4,52–53.p.



72 Bartha ákos

sárosban valószínűlegmeg fogok ismerkedni a földművelésügyiminiszterrel39 és
családjávalésmáspotentátokkal.utóvégremégsárosbaiskerülhetek.(…)

kezüketcsókolja
sz.fiúk:endre

ak.1914.II.17.
OSZKK. 28. fond. 178. 58. levél

Irodalom

deákIstván1993,Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi
és politikai története 1848–1918.Budapest,Gondolat.

domokosJózsef:Áchim L. András. kossuth,1971.
GyurgyákJános2012.Magyar fajvédők.Budapest,osiris.
kmeť,Miroslav2009.hídamagyar–szlovákkulturáliskapcsolatokban:atörténészéspolitikus

zsilinszkyMihály.Barátság,3.
nyáryGábor2012.azaltöttingiországgyűlésészarándoklat.aMagyarszabadságMozgalomés

az1947-esaltöttingieseményektörténete.Acta Historica Hungarica Turiciensia,2
PritzPál1990.afajvédőkkülpolitikainézetei,1918–1936.Századok,5–6.
romsicsIgnác2004.amagyarbirodalmigondolat.uő:Múltról a mának.Budapest,osiris.
sávolyMária1986.Így élt Bajcsy-Zsilinszky Endre.Budapest,Móra.
TilkovszkyLóránt (szerk.)1986.Bajcsy-Zsilinszky Endre: Írások tőle és róla.Budapest,kossuth.
Tompaandrea2013.Fejtől s lábtól – Kettő orvos Erdélyben.Budapest,Pestikalligram.
vigh károly 1992. Bajcsy-Zsilinszky Endre 1886–1944. A küldetéses ember. Budapest,

szépirodalmi.

ákos BarTha
„…I WanT To Be a PracTIcaL cIvIL servanT...” LeTTers of endre BaJcsy-zsILInszky To
ParenTs froM aLsókuBIn (1912–1914)

ThedocumentspublishedhereandheldintheManuscriptarchiveofthenational
széchényiLibrary inBudapest (hungary), recall the first stage (1912–1914)of
endreBajcsy-zsilinszky´spublicadministrationcarrierspentinalsókubin(today
dolnýkubín,slovakia).Thehungarianpoliticianandjournalistwasexecutedby
thenationalsocialistnyilas(arrowcross)regimein1944.Beyondreflectingthe
viewsandvisions,theactualstateofmindandeverydaylifeofayoungman—who
wouldlaterbecomerenowned,butwhowasatthetimeescapingrepercussions
oftheáchim-case—,hissevenlettersaddressedtohisparentsallowaninsight
alsointothetroubledaffairsofanassimilatedgentryfamily.Thesesources—so
far not published–bear witness to the pillars of the future politician´s racist
ideology, show the operational mechanisms of the hungarian public
administrationspendingitslastdecade,itssocial-politicallifeandinternalaffairs.
Theinterpretationofthesources´excerptsissupportedbyanintroductorystudy.
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39GhillányImre(1860–1922):1903és1905köztsárosvármegyefőispánja,1913és1917
köztföldművelésügyiminiszter.Magyar Életrajzi Lexikon.(online)



az1939–1944közöttfennálló,amagyarjogrendbenazországegyébterületeinekköz-
igazgatásiszervezésétőleltérőközigazgatásiegység,akárpátaljaikormányzóságkuta-
tásaszámoseredményttudfelmutatnielsősorbantörténeti, jogi,nyelvpolitikaiszem-
pontból.aszélesspektrumotképviselőművekközöshiányossága,hogymindezidáig
nem volt kutatva a régió belső története a helyi rendeletalkotás szintjén. Tanulmá-
nyunkban az országos törekvések kontextusában vizsgáljuk a helyi politika irányait,
területeitésmindenekelőtttartalmát.vizsgáljukegyebekközött,hogyléteztek-eolyan
kérdéskörök,amelyekrehelyi válaszokszülettek,ésebbőlkövetkezőenválasztkere-
sünkarraakérdésre,hogyasajátosközigazgatásiterületcsaknevében,egyesrészle-
teibenvagymélyebbtartalmábanismegfeleltamagyarközigazgatásonbelülelfoglalt
különlegesstátusának.

választásiszabályozásMagyarországon

nemcélunkaválasztásirendszerelemzése,errőlkiválószakmunkákszülettek,(l.töb-
bekközött:Püski2006,153–167.p;Püski2009,73–101.p.;Püski201035–45.p.)
ámszükségvanaszabályozásbavalórövidbetekintésreahhoz,hogyérzékeltetnitud-
juk,mireépülráarevízióidőszakánakezzelkapcsolatoseljárásrendje.

Magyarországonakétvilágháborúközöttiidőszakban1920és1926közöttazegy-
kamarásnemzetgyűlés,1927és1945közöttpedigkétkamarásparlament(képvise-
lőházésfelsőház)végezteatörvényalkotóimunkát.anemzetgyűlésbe,illetvekésőbb
aképviselőházbaaképviselőkválasztásokútján,afelsőházbapedigatagokabetöl-
töttegyháziésvilágifunkció,valamintszületésijogalapjántörténőkijelöléssel,illetve
kinevezésselkerültekbe.

az osztrák–Magyar Monarchia létrejöttével lényegében nem változott meg a
magyarországiválasztásirendszer.az1877-esválasztójogitörvénymódosítottaarend-
szertannyiban,hogy felemeltea választásra jogosultakszámát7%-ra.a választójog
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kiterjesztésecsupánazelsővilágháborúutánkövetkezettbe.az1919őszénfriedrich
Istvánkormányaáltalkiadottszabályozás(1919.évi5985.sz.miniszterelnökirende-
let) jogkiterjesztés révén az összlakosság 7 százalékáról 40 százalékára növelte a
választójogosultakarányát,anőkisszavazatijogotkaptak,adualizmuskorinyíltsza-
vazástatitkosságváltottafel.

1922-benkerültsoraválasztásirendszerújraszabályozására(1922.évi2200.sz.
miniszterelnökirendelet).arendeletradikálisvisszarendeződéstjelentett,aválasztás-
rajogosultakaránya30százalékracsökkent,illetvevisszahoztákanyíltszavazásintéz-
ményét.a245mandátumból195képviselőnyíltszavazásrévénkerülhetettaparla-
mentbe.szavazópolgárlehetettazaférfi,aki24éveséselvégezteazelemiiskolanégy
osztályát,anőknélkövetelményvolta30éveskorésazelvégzett6osztály,vagyannak
hiányában3élőgyermekvagyönállóháztartássajátjövedelemből.anyílt(nyilvános)
szavazásesetébenaválasztópolgárokaszavazatszedőküldöttségelőtt,élőszóvalnyil-
vánítottákkia jelöltre irányuló választóiakaratukat.az1922-esszabályozást1925-
benaparlamentimmártörvénybeisbelefoglalta(1925.éviXXvI.törvénycikk).

1938-banszületettmegazúj,akorszakbanazutolsóválasztójogitörvény(1938.
évi XIX. törvénycikk), amely számos módosítást tartalmazott, egyebek között teljes
körűvétetteatitkosszavazást,felemelteaválasztásrajogosultságkorhatárátférfiak
esetébena26.életévre,illetvenőkesetébena30.életévre,anagyvárosikerületekben
csaklajstromos,avidékikerületekbenpediglajstromosésegyéniválasztástírtelő.

ahorthyMiklóskormányzónevévelfémjelzettkorszakbanösszesenhatszortartot-
tak–korabelihivataloselnevezéssel–nemzetgyűlésiválasztásokat:1920-ban,1922-
ben,1926-ban,1931-ben,1935-benésazutolsót1939-ben.valamennyiválasztást
ugyanaz a párt nyerte, amely azonban többszöri átalakuláson és névváltoztatáson
mentát:1922–1932közöttegységesPárt,1932–1938közöttnemzetiegységPártja,
1939–1944közöttMagyaregységPártja.apártmindenválasztásalkalmávalbiztos
parlamentitöbbségetszerzettéskormányzópártjavoltazországnak.1

azidőszakbanazutolsóválasztásokra1939.májusvégénkerültsor,utánaahábo-
rúvégéigmárcsak időköziválasztásokat tartottak.a revíziósoránMagyarországhoz
visszacsatoltterületekkimaradtakaválasztásokból,beleértvekárpátaljátis,amelyik
ekkormárMagyarországrészevolt.

arevízióéskárpátalja

kárpátaljamagyarlakta területsávja1938novemberébenaz elsőbécsi döntéssel, a
ruszinoklaktarégiójapedigaz1939.márciusikatonaibeavatkozáseredményeképpen
kerültvisszaMagyarországhoz.azelsőbécsidöntést„aMagyarszentkoronáhozvisz-
szacsatoltfelvidékiterületeknekazországgalegyesítéséről”szóló1938.éviXXXIv.tör-
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1 vö. romsics 1990. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/nyiltan_vagy_titkosan_a_
horthy_rendszer_valasztojoga/ (letöltve: 2015. 02. 10.); választójog-történeti forrásgyűjte-
mény. http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/TantargyiProgramok/segedanyag_doc/kepes/
a_magyar_valasztojog_jogforrasok.pdf (letöltve:2015.02.10.)



vénycikkel,aruszinkárpátaljavisszacsatolásátpedig„aMagyarszentkoronáhozvisz-
szatértkárpátaljaiterületeknekazországgalegyesítéséről”szóló1939.évivI.törvény-
cikkelcikkelyeztékbeamagyarjogrendbe.Mindkéttörvénycikkkitértarra,hogyafel-
sőházitagok–Magyarországegészéreérvényesmódon–kinevezéssel,azországgyű-
lésiképviselőkazonbanamagyarországi jogrendtőleltérőmódonmeghívássalkerül-
nekbeamagyarparlamentbe.

az1938.éviXXXIv. törvénycikk2.§-aszerint: „a visszacsatolt felvidéki területek
lakosságaáltalszenátorokká,nemzetgyűlésivagytartománygyűlésiképviselőkkémeg-
választottak közül a jelen törvény erejénél fogva mint országgyűlési képviselők az
1935.éviáprilishavának27.napjáraegybehívottmagyarországgyűlésképviselőházá-
naktagjailesznekazok,akiketamagyarkirályiminiszterelnökindítványáraazország-
gyűlés,mindkétházánakhatározatávalazországgyűlésképviselőházábameghív.”2 a
felvidékiképviselők,beleértveahatkárpátaljait–azidőszakbanfelvidékneknevezték
azelsőbécsidöntésselMagyarországhozvisszacsatoltteljesterületet,beleértveamai
kárpátaljamagyarlaktasávját is,azazcsak feltételesennevezhetjükőketkárpátaljai
képviselőknek–1938.december5-tőllettekamagyarképviselőháztagjai.afelvidéki
(ésakárpátaljai)képviselőkalkottákaképviselőházbana„felvidékiképviselőkcso-
portját”.valamennyienaz1936-banacsehszlovákiáhoztartozóérsekújváronlétrejött
egyesült Magyar Párt tagjai voltak, amely párt 1940. március 15-ével beleolvadt a
magyarországikormánypártba,aMagyaréletPártjába.

az 1939. évi vI. törvénycikk 2. §-a szerint: „Mindaddig, amíg a kárpátalján az
országgyűlési képviselőválasztásokmegtartása lehetséges lesz, az 1939. évi június
havának10.napjáraegybehívottországgyűlésképviselőházánakajelentörvényerejé-
nélfogvamintországgyűlésiképviselőktagjailesznekazok,akiketakárpátaljaiterüle-
tek lakosságaáltalszenátorokká,nemzetgyűlési vagy tartománygyűlésiképviselőkké
megválasztottakközülvagyamagyarpártoklajstromainamegválasztottakutánpót-
képviselővéválasztottjelöltekavagyakárpátaljaőslakosságaáltalválasztottnemzeti
tanácsitagokközülaminiszterelnökindítványáraazországgyűlés–mindkétházának
határozatával–azországgyűlésképviselőházábameghív.az ígymeghívottakszáma
legfeljebbtízlehet.”3 atízképviselőtakárpátaljaikormányzóságterületérőlapolgári
közigazgatásbevezetéseutánhívtákbeamagyarképviselőházba.

az1939.évivI.törvénycikk4.§-aezenkívülkimondta:„utasíttatikaminisztérium,
hogyakárpátaljaiterületekenazországgyűlésiképviselőválasztásokmegtartásárólaz
1940. évi június havának30. napjáig gondoskodjék.” erre azonbannemkerült sor.
1939.december31-énhirdettékkiaz1939.éviXvIII.tc.-t„aMagyarszentkoronához
visszacsatoltfelvidékiterületekenésaMagyarszentkoronáhozvisszatértkárpátaljai

Széljegyzetek egy hivatalos lap margójára: kárpátaljai közlöny (1939–1944) 75
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVIII. évfolyam

  2
0
1
6
/2

, S
om

orja

2 1938.éviXXXIv.törvénycikkaMagyarszentkoronáhozvisszacsatoltfelvidékiterületeknek
az országgal egyesítéséről. 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&
param=8089 (letöltve:2015.02.10.)

3 1939.évivI. törvénycikkaMagyarszentkoronáhozvisszatértkárpátaljai területeknek az
országgal egyesítéséről. 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&
param=8100 (letöltve:2015.02.10.)



területen országgyűlési képviselők választásáról”,4 melynek alapján kárpátalja 11
mandátumotkapott–ennyijárásavoltakárpátaljaikormányzóságnak.azonbanezta
törvénycikketsemhajtottákvégre,1940.június19-énTelekiPálminiszterelnökparla-
mentifelszólalásábankitértarra,hogykárpátaljánjúnius30-igmegkellettvolnatarta-
niaválasztásokat,deaháborúsviszonyokmiatteztbizonytalanidőreelhalasztották.
választásokhelyettabehívottképviselőkmandátumáthosszabbítottákmeg,illetvea
megüresedő helyeket a délvidéki képviselők bevonulásakor töltötték fel ugyancsak
meghívással.(vö.horváth2002)

atörvényekésrendeletekhivatalosközzététele

amagyarországitörvényekésrendeletek1867-tőlkezdődőenamindenkorimagyarkor-
mányhivataloslapjábanjelentekmegnyomtatásban.ezahivataloslap1867és1944
között a „Budapesti közlöny”5 volt, amely heti rendszerességgel látott napvilágot.
ezenkívülkülöngyűjteményevoltatörvényeknek–az„országosTörvénytár”ésarende-
leteknek–a„MagyarországirendeletekTára”.6 Mindkettő1867-től1945-igjelentmeg.

akiegyezés(1867)utániévekbenatörvényekkihirdetéseközvetlenülazországgyű-
lésbentörténtmeg,1881-tőlkezdődőenpedigaz„országosTörvénytár”-banvalóköz-
zététellel valósult meg. az „országos Törvénytár”-ban a törvényeket egy nyelven,
magyarul jelentettékmeg,debelekerültekanemzetköziszerződések iseredetinyel-
ven, illetvemagyar fordításban.a törvényeketadualizmuskorábanamagyarországi
kisebbségeknyelvén–német,horvát,román,szlovák,szerb,ruszinésolasznyelven–
különfüzetekbenadtákki.arendeletekkihirdetéseateljesidőszakbana„Budapesti
közlöny”-bentörtént, ígyhatályosságuknema„MagyarországirendeletekTárá”-ban
valómegjelentetéstőlfüggött.ennekmegfelelőena„MagyarországirendeletekTára”
arendeletekválogatott,utólagszerkesztettgyűjteményevolt,éventeegyszeradtákki.
(kiss1998,17–27.p.)

az1938és1944közöttiidőszakábanMagyarországnakegyetlenolyanrégiójavolt,
amely közigazgatásilag nem tagolódott be a vármegyerendszerbe, hanem területi
különállástélvezett.ezvoltkárpátaljaruszinoklaktarégiója,azazamaikárpátaljának
azelsőésamásodikbécsidöntésselhatárolt területe,korabelihivatalosnevén–a
kárpátaljaikormányzóság.avisszacsatolástkövetőhónapokbankatonaiközigazgatás
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4 1939.éviXvIII.törvénycikkaMagyarszentkoronáhozvisszacsatoltfelvidékiterületekenés
aMagyarszentkoronáhozvisszatért kárpátaljaiterületenországgyűlésiképviselőkválasztá-
sáról. 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8112 (letöltve:
2015.02.10.)

5 Budapestiközlöny,1867–1944.Digitalizált Törvényhozási Tudástár. http://dtt.ogyk.hu/hu/
gyujtemenyismertetok/jogforrasok/hivatalos-kozlonyok/item/416-budapesti-kozlony-1867-
1944 (letöltve:2015.02.10.)

6 MagyarországirendeletekTára. Digitalizált Törvényhozási Tudástár. http://dtt.ogyk.hu/hu/
gyujtemenyismertetok/jogforrasok/rendeletek-tara/item/404-magyarorszagi-rendeletek-
tara (letöltve:2015.02.10.)



alattálltaterület,majdaz1939.július7-énéletbelépő6.200.számúminiszterelnöki
rendelettelbevezettékapolgáriközigazgatást.

az1939. évi6.200. számúminiszterelnöki rendelet „aMagyarszentkoronához
visszatért kárpátaljai terület közigazgatásának ideiglenes rendezéséről” kimondta,
hogyakárpátaljaikormányzóságközigazgatásaháromszintű:közigazgatásikirendelt-
ségek,járásokésazegyestelepülések.akormányzóságélénakormányzóáll,akit„a
kárpátaljai területetérintőáltalánosérdekűkérdésekben”afőtanácsadóáltal irányí-
tott,rendszeresenülésezőnyolctagú„véleményezőésindítványozóbizottság”segít.a
kormányzót,afőtanácsadót,abizottságtagjaitaminiszterelnök,aközigazgatásikiren-
deltségekvezetőitésazokhelyetteseitabelügyminiszter,aközségekképviselő-testü-
leteinektagjaitpedigkizárólag„aközségférfilakosaiközül”,afőszolgabíróneveziki.
akormányzó jogköremegegyezettavármegyeélénálló főispán jogkörével,ezenfelül
hatáskörébetartozottatanügyiigazgatásis,amitavármegyékesetébenatankerületi
főigazgató látott el. a rendelet11.§-a szerint a kormányzóság területénahivatalos
nyelvamagyarésa„magyar-orosz”.

a kétnyelvűséggel külön foglalkoztak az ágazati rendeletek. Például az 1.460/
1940.M.e.sz.rendelet„avisszacsatoltkárpátaljaiterületenműködőcégekmagyar
vagyruténnyelvűcégszövegénekakereskedelmicégjegyzékbebejegyzésetárgyában”
ígyfogalmazott:„aMagyarszentkoronáhozvisszacsatoltkárpátaljaiterületenműködő
cégnekazidegennyelvűcégszöveghelyettmagyarvagyruténvagymindakétnyelvű
cégszövegbejegyzéseirántacégbírósághozintézettbeadványaésennekmellékletei
illetékmentesek[…]”.(nizsalovszky1943,799.p.)

a1939.évi6.200.számúminiszterelnökirendeletrendelkezettarrólis,hogyakor-
mányzóibiztoshivataloslapotalapít.ebbenahivataloslapbanhasábosanelhelyezve
kétnyelvenközékelltenniazországostörvényeket,rendeleteket,„amelyeknekhatálya
akárpátaljaiterületrekiterjed”,valamintakormányzóibiztosáltalkiadottszabályren-
deleteket,ésaközigazgatásikirendeltségekvezetőiáltalkiadott rendelkezéseketés
közleményeket.aparagrafusmegállapítottatovábbáaztis,hogyaminiszterirendele-
tekkihirdetéseazországhivataloslapjában,a„Budapestiközlöny”-benvalóközzété-
tellel történik meg, „az említett rendeleteket azonban – lehetőleg a Budapesti
közlönybenvalómegjelenésükkelegyidejűen–akárpátaljaiterülethivataloslapjában
magyarésmagyar-orosznyelvenhasábosanszinténközzékelltenni”.

a kárpátalja kormányzóság kétnyelvű hivatalos lapja, a „kárpátaljai közlöny –
ПодкарпатскийВђстникъ”a„Budapestiközlöny”-hözhasonlóanheti rendszeresség-
gel, vasárnaponként jelent meg. a lapok számozása a tárgyévben folyamatos volt,
azonbanmindenévelejétőlazelsőszámmalindult.azelsőszám1939.július30-án
jelentmeg,azutolsószám–atárgyévi39.szám–1944.szeptember24-ikeltezéssel
látottnapvilágot.kiadójaakárpátaljaiterületkormányzóibiztosavolt.alapotfelelős
szerkesztőkéntdr.Balásvilmosjegyezte.hivatalokésmagányszemélyekiselőfizethet-
ték.Terjedelmeváltozóvolt,általában20és40oldalközött.a lapazungváriállami
nyomdában–hivatalosneve:M.kir.államinyomdaungvárikirendeltsége–készült.
felelőskiadójaToroczkóiJózsef,anyomdavezetőjevolt.

ToroczkóiJózsefrőlközelebbiinformációnknincsenek.kétszertalálkozunkanevé-
velamagyarminisztertanácsijegyzőkönyvekbenamásodikvilágháborúvégéigterjedő
időszakban:1936.december12-iülésen„m.kir.államinyomdaifőtiszticím”-etado-
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mányoznaknekiésavIII. fizetésiosztálybasoroljákbe,7 az1939 június27-iülésen
kinevezik„államinyomdaiosztályvezetővéavII.fizetésiosztályba”.8 ezarrautal,hogy
Budapestrőlhelyezhettékungvárra1939nyarán.

kevesettudunkBalásvilmosrólis.feltehetőenazonosazzalaBalásvilmossal,aki
1932-ben Budapesten megalakult (és 1948-ig működött) vármegyei Tisztviselők
IrodalmiésMűvészetiGyöngyösiIstvánTársaságaegyikalapítótagjavolt.atársaság
célultűztekianemzetihagyományokművelésétaTrianonáltalleválasztottországré-
szekreiskiterjeszteni.azalapításkorBalásbudapesti„író,történetíró,vm.tb.[várme-
gyeitiszteletbeli]II.főjegyző”.(Jankovics2010,625–636.p.)1942-benakárpátaljai
TudományosTársaságadottkiBalásvilmostólegyhuszonháromoldalas,helytörténe-
ti-néprajzimunkát.(Balás1942)

amennyibenhelyeseka feltételezéseink,akkorBalásésToroczkói „ejtőernyősök”
voltak– ígyneveztékavisszacsatolt területekreaz„anyaországból”,azaza„trianoni
országterületről”kinevezetttisztségviselőket.

akárpátaljaiközlönyésahelyirendeletek

alaptartalmitekintetbenháromrészbőlállt.aterjedelmetdöntőenazún.„hivatalos
rész”töltötteki,aholaközponti rendeleteketközölték.atörvényeket1939és1942
közöttalapmellékletébenadtákközre–akétnyelvenszerkesztettlaptóleltérőena
mellékletbea törvényekcsak„magyar-orosz”nyelvenvoltakolvashatók.néhány lap-
számbanmegtalálható volt a „kormányzói biztosi rendeletek” rész is. végül pedig a
„hirdetmények” kerültek közreadásra. az utóbbiak között többnyire ingó és ingatlan
árveréseket, álláshirdetéseket, bérleti szerződéssel kapcsolatos, tisztviselői tanfolya-
mokrólszólóésmáshirdetményekettalálunk.

azidőszakkalfoglalkozótanulmányokáltalábannemfeledkeznekmegannakmeg-
említéséről,hogyazújságaközpontijogszabályokatésahelyirendeleteketadtahírül,
azonbanmégsenkinemvizsgáltaennekazáltalánosmegállapításnakavalóságtartal-
mát.Tételesenvégignéztükalapszámokat,sennekalapjánmegállapítható,hogyhelyi
rendeletekelvétve,éventelegfeljebbegy-kettőtalálhatóaközlönyben,deazsemegyér-
telműen helyi rendelet, hanem valamely központi rendelet továbbadása. az 1941.
május11-i,20-aslapszámbanpéldáulakormányzóibiztosaközségekelöljáróinakés
légoltalmi parancsnokainak figyelmét felhívja a m. kir. honvédelmi minisztérium
102.955/eln.35.–1941.sz.rendeletére,amelyalégvédelmikészültségidejénfoga-
natosítandóeljárásrendettartalmazza.

amiértreaválaszttöbbekközöttkozmaMiklóskormányzóibiztosadjameg,akia
nyilvánosságbanazautonómiafeltétlenhívénekmutatkozott.kozmaúgyvélte,hogyaz
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7 MnLoL, k 27.Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867–1944. 1936. december 12. http://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/
59848 (letöltve:2015.02.10.)

8 MnLoL,k27.Minisztertanácsijegyzőkönyvek1867–1944. 1939.június27.http://adatba-
zisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59905
(letöltve:2015.02.10.)



autonómiaígéretteljesíthetetlen,a„ruténkárpátalját”isavármegyerendszerbekelle-
nebetagolni.keresztes-fischerferencbelügyminiszternekcímzett1941.március11-i
szigorúanbizalmaslevelébenakövetkezőketírta:„ezvolnaazideálisésolyanmegol-
dás,amelykivezethetneabbólazsákutcából,amelybeazautonómiamegígéréserévén
politikailagjutottunk.”(Idézi:vasas2014,90.p.)ezrészbenmagyarázza,miértvolta
„kormánybiztosirendelet”alegsoványabbrovataakormányzósághivataloslapjának.
kozmamár kormányzói hivatala átvételekor, ungváron 1940. szeptember 22-én így
fogalmazott: „kárpátalja nem magyar anyanyelvű lakosságának nyelvi és kulturális
jogaitéskezelésétmagyartörvényekésakormányfélreérthetetlenálláspontjaszabja
meg[…]általábanalegmesszebbmenőfigyelmetkívánomezekreakérdésekrefordíta-
ni,demindjárthozzáteszemaztis,hogysemarutének,semanyelvikisebbségekkul-
turális szabadsága nem jelenthet politikai szabadosságot és kifelé húzást, s mint
ahogyakormányintencióiértelmébengarantáltamjavukraanyelvésakultúraszabad-
ságát,éppúgygarantálom,hogyminden,amagyarállameszmétőlésnemzethűségtől
történőelhajlásalegsúlyosabbmegtorlásaláesik.”(kozma1940,281–282.p.)

„Magyaroroszok”

Teleki Pálminiszterelnök folyamatosan szorgalmazta a kárpátaljai vajdaságról szóló
autonómiatörvényelfogadását,azonbanerrenemkerültsor,végülmagaTelekiisletett
róla,hogyafennállómagyarországiviszonyokésavilágháborúkörülményeiközepette
egyszlávnépességnekautonómiátadjanakazországkeletihatáraimentén.

aminiszterelnökségen1940.július23-ántartottvitábanelhangzottérvelésszerint:
„avajdaság területéna javaslatszerinta ruténazállamnyelvvelegyenjogúhivatalos
nyelv lesz. az egyenjogúsággal a ruténnemválik államnyelvvé; az egyenjogúságazt
jelenti,hogyavajdaságterületénaruténéppolyhivatalosnyelv,mintamagyar.”9

figyelemreméltó, ahogy a vajdaság tervéről szólóminiszterelnökségi vitákban a
népnévvelkapcsolatbanérveltekarésztvevők,egyértelművétéveapolitikaimegfonto-
lásokprimátusát,annakellenére,hogymagaTelekiezzelnemértettegyet.aminiszter-
elnökegy1939.augusztus2-ánkeltlevelébenígyfogalmazott:„szemelőttkelltartani
általában,hogykárpátaljánamagyar-orosznyelvnemnemzetiséginyelv,hanemmáso-
dikállamnyelv.anyelvkérdéstgyakorlatikérdésnekkell tekinteniéssemmikörülmé-
nyekközöttsemszabadbelőlepolitikumotcsinálni.”10

egyedIstván,TelekiPálnakakárpátaljaivajdaságügyeinekkézbentartásávalmeg-
bízottjogászaígyfoglaltaösszeakérdésselkapcsolatbanösszehívottminiszterelnök-
ségiülésekenanépnévvelkapcsolatbanelhangzottvéleményeket:„avilágháborúelőtt
ésalattáltalábanaruténelnevezésvoltahivatalos.a[z1918.éviruszkakrajna]nép-
törvény’ruszin(rutén)’megjelölésthasznál.acseh-szlovákuralomalattjöttszokásba
azorosz,kisoroszszóhasználat,deújabbanazukránelnevezéstisbeakarjákcsem-
pészni. […] a népelnevezés szempontjából a nemzetközi helyzetnek is jelentősége
lehet.amiképpenmárcsakLengyelországravalótekintettelis,vagyegyesetleglétesü-
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lőukrajnamiattnem lennekívánatosazukránszóhasználata,–véleményemszerint
éppúgy megfontolandó az orosz szónak valamilyen változatban való alkalmazása is.
nekünkaztkellkidomborítani,hogyezanépegyteljesenkülönnyelvetbeszélő,másné-
pektőlfüggetlennép,sebbőlaszempontbólaháborúelőttiruténelnevezésneksokelő-
nye van; rutének ti.más országokban nincsenek. amagyar-orosz elnevezés viszont a
magyarnéppelvalótestvériségetjuttatjakifejezésre.”egyedhozzátetteaztis:„ezakér-
dés is tulajdonképpenelvandöntve.az1939/vI. tc.ugyancsakkárpátalja lakosairól
beszél,dea6.200/1939.M.e.rendeletmáramagyar-oroszelnevezésthasználja.”11

a„magyar-orosz”kifejezés,hivatalosmivoltaellenére,nemvoltegyértelműenelfo-
gadottazországospolitikusokkörébensem.néhánypélda.korláthendremeghívott
kárpátaljai képviselő így polemizált a képviselőház 1939. december 1-jei ülésén:
„északkeletenazerdőskárpátokbanélazanép,amelyetalegutóbbiideológiaszerint
magyarorosznakmondanak.(egyhangabalközépen:Micsakruszinnakmondjuk!)én
amagyarorosz kifejezést nagyon szerencsésnek tartom és rögtönmegmagyarázom,
hogymiért. ezt a szót tulajdonképpen nemmost találták ki, ez a szóMoszkvában,
Pétervárottésáltalábanazoroszbirodalombanrégenismert,uhroruszin-nakmondták.
(egyhangabalközépen:haragozzuk,akkoruhroruszki!) […]amagamrészérőlcsak
annyitakarokmondani,hogyeztaszót:magyarorosz,nagyonszívesenlátoméspedig
egyszónakírva,merténaztamagyarorosztakaromlátniésüdvözlömtestvérként,aki
egytestbenésegylélekbenmagyarisésoroszis,vagyoroszisésmagyarisegyütt,nem
elválasztójellel,nemösszekötőjellel,mertazazösszekötőjelmárveszedelmeslehet.
azlehetkétmilliméter,delehet350kilométeris,lehetolyanösszekötőjel,amelynek
elsőrészeamagyarBudapesten,amásodikrészepedigazoroszverhovinákonnyilvá-
nul meg. nekem olyan magyaroroszra van szükségem, aki magyarorosz maga egy
összetettszóban,vagyisegytestbenegylélekbenmagyarisésoroszisegyütt.(Gürtler
dénes:12 szóvalrutén!–derültség.)”13 kaminszkyJózsef14 afelsőházban1939.decem-
ber 14-én tartott beszédében magyarázólag használta a fogalmat: „a magyar-orosz
nép, vagy ahogy nevezni szokták, a ruszin nép”.15 homicsko vladimirnak16 a
képviselőházban1940.november12-éntartottbeszédébepedigígyvágtakközbe:„a
másik dolog az orosz nyelvhasználat, (vitéz zerinváry szilárd:17 orosz vagy magyar-
orosz?–PallóImre:18 olyannincs!)azorosznyelvhasználataazértisfontos,mertmi
oroszokzártterületenlakunk.”19
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11 egyed-iratok.MTa kézirattár.Ms10734/23.
12Meghívottfelvidéki képviselő.
13 az országgyűlés képviselőházának 61. ülése 1939. december 1-én. képviselőházi napló,

1939.III.kötet.587.p.
14 afelsőházörököstagjakárpátaljáról.
15 azországgyűlésfelsőházának15.ülése1939.december14-én.felsőházinapló,1939. I.

kötet.158.p.
16 Meghívottkárpátaljaiképviselő.
17 anyilaskeresztesPártképviselője.
18 anyilaskeresztesfrontképviselője.
19 azországgyűlésképviselőházának150.ülése1940.november12-én.képviselőházinapló,

1939.vII.kötet.255.p.



Bródyandrás,azelsőpodkarpatszka ruszikormányminiszterelnöke (1938.októ-
ber),amagyarparlamentbemeghívottképviselő,aruszinparlamentiklubelnökesze-
rint„bizalmikrízis” iskialakultaruszinokkalkapcsolatban.enneklényegétamagyar
országgyűlésképviselőházában1939.december7-éntartottbeszédébenígyfoglalta
össze:

„[…]tudnunkkellazt,hogyazelmúlthúszesztendőalattnépünksokatfejlődött.az
az1918-bólismertruténnép,hanemisszázszázalékig,dehetvenszázalékigöntuda-
tosultésma,húszévmultánháromcsoportraoszlik.azelsőcsoportbatartoznakaz
50–70 évesek, akikmagyar iskolában,magyar szellemben nevelkedtek, elmagyaro-
sodtak,jómagyaroklettekésamikorjöttaváltozás,akkornemtudtakbelehelyezkedni
azujhelyzetbe,hanemvisszavonultakésönmagukbanéltékmagyarságukatésvárták
amagyarfelszabadulást,aterületvisszacsatolását.

amásodikcsoportbatartoznaka35–50évesek,akikugyancsakmagyariskolában,
magyarszellembennevelkedtek,ésamikorjöttaváltozás,akkorfiatalkoruknálfogva
nemtudtakbelenyugodniazújhelyzetbe,próbáltakharcotkezdeni,előszördefenzív
harcbaálltakésmenekültekanéphez,kerestékatámasztanépnélésamikorérezték
ésláttak,hogyanépbenmegtaláljákatámaszt,akkoroffenzívharcotindítottakacseh
rezsimellen. Természetesenebbenaharcbananéppelmentek és az öntudatosuló
néppelegyüttőkisöntudatosultak,anemzethez,anemzettéfejlődöttnéphezhozzá-
nőttek.Mostaváltozásutánmagyarszempontbólőkisbecsületesek,abszolútmegbíz-
hatók,deazazelőnyükmegvan,hogynemszakadtakelanéptől,mintazelőbbiidő-
sebbgeneráció,hanemanéppelvannakszorosszerviéslelkikapcsolatbanéshivatva
vannak,hogyaztamagyarszellemetéstudást,amelyetmagyariskolábanszereztek,
hasznosítsákamaguknépeésMagyarországjavára.

aharmadikgeneráció,azifjakgenerációja,azúgynevezett20–35évesek.ezekide-
genszellembennőttekfel,idegenszellembennevelkedtek,ezeknekMagyarországide-
gen,amagyarságidegen,amagyareszmeezekrészéreterraincognita.(TostLászló:20
szics-gár-disták![L.errőllegújabban:Pahirja2014,117–154.p.])ezekmaúgy,minta
régihúszévesekpasszívállásbahelyezkedtekteleharcikedvvelésvárnak,figyelnek,
milesz,hogyamaguknemzetiéletétvalahogyankitudjákélni.Maebbenabizalmikrí-
zisbena kormányálláspontja az, hogy amagyar államépítés, amagyar állameszme
szempontjábólalegmegbízhatóbbelemekre,ezekreazöregekrekellépíteni.”21

ennekpéldájátlátjuktöbbekközöttakárpátaljaivajdaságrólszólópolémiákbana
nyilvánosságbanmegszólaló/megszólaltatottszemélyiségekesetében.(aszövegeketl.
egybegyűjtve:fedinec2004,481–483.,485–516.,521–525.p.)

ahivatalosközlönynyelvezete

akormányzóibiztoshivatalamellettkülönfordítóiirodáthoztaklétre,amelyrövididő
alattvalamennyihivataliformanyomtatványnak,űrlapnakelkészítetteakétnyelvűvál-
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20Meghívottfelvidékiképviselő.
21 az országgyűlés képviselőházának 64. ülése 1939. december 7-én. képviselőházi napló,

1939.III.kötet.775.p.



tozatát.kétnyelvűekvoltakahivatalokbélyegzői,apostaibélyegzők,avasútimenet-
rendekstb.is.Ittkészültahivataloslapfordításais.

a kétnyelvűség hivatalossá tétele és a kétnyelvű hivatali ügyintézés gyakorlata
ismétfelélénkítetteanyelvkérdéskörülipolémiákat,amelyévtizedekótamegosztotta
ahelyiértelmiséget.amagyarállamhatalomnakelkellettdöntenie,hogyamagyarmel-
lettmelyiknyelvettekintiamásodikhivatalosnyelvnekarégióban:a(nagy)oroszt,az
ukránt(kisoroszt),vagypedigaruszint,azazahelyinyelvjárásokraalapozottnyelvet,
amelynekazonbannemvoltegységes,sztenderdváltozata.aháromnyelvközülazidő-
szakbanretorikaiszintenaruszinvoltprivilegizálthelyzetben,megengedővoltahozzá-
állás az orosz használatához és gyakorlatilag tiltott volt az ukrán a nacionalistának
tekintettpolitikaikörnyezetmiatt.ennekmenténérdemesmegnézni,hogyvajonmelyik
nyelvváltozattaltalálkozunkahivatalosközlönyhasábjain.

anyelvkérdésgyakorlatirendezéséreelsősorbananyelvtankönyvekvoltakhivatot-
tak,illetveazegyiklegfőbbfeladatavoltakozmaMiklóskormányzóibiztosáltalalapí-
tottkárpátaljaiTudományosTársaságnakis.„Makárpátaljánakormánytámogatásá-
valegytudományostársaságműködik,amelynekazafeladata,hogyvéglegesenren-
dezzearuténnyelvikérdést,fejlesszeanépinyelvetirodalminyelvvésvégülzárjale
egyszersmindenkorra a csehek által mesterségesen szított nyelvi harcot.”22 a
kárpátaljaiTudományosTársaságnak„nagyhivatásavolna,sőtvanis,szolgáljaisezt
ahivatást:anépiruténkultúraszervesfejlesztését,melyaruténkultúrátfüggetleníteni
kellapánruszizmus,vagypánukránizmusidegenszellemétől”.23

1940-benakormányzóibiztoshivatalánakkiadásábanlátottnapvilágotazacímében
„magyarorosz”nyelvtankönyv,(Грамматика… 1940)amelynekfőcéljaaruszinirodalmi
nyelv kodifikálása volt. a szerkesztőbizottság élén Ilniczky sándor kanonok, Perényi
zsigmondkormányzóibiztosfőtanácsadójaállt.PerényiTelekiPálminiszterelnökhözcím-
zettlevelébenatankönyvvelkapcsolatbanleszögezte:„egyrésztmegszűntetiakétévti-
zedótatartókárpátaljainyelviharcot(melyetacsehkormánysokszormesterségesenszí-
tott),sígyruténjeinkneklehetőségetadarra,hogyamagukanyanyelvétegységesenfej-
lesszéktovább,másrésztakadálytemelakülföldi(ukrán,nagyorosz)nyelvekhasználata
következtébenérezhetőelidegenedőhatásnakis.”(Idézi:Marina1977/1999,144.p.)

atankönyvhözMarinaGyula,akormánybiztosihivatalegyház-ésoktatásügyiosz-
tályánakvezetőjeírtelőszót,ezértMarina-félenyelvtankéntisismert.Marinaebbenaz
előszóban foglalkozottahelyi szlávnépességnyelvi jogaival,éshangsúlyozvaa tan-
könyv jelentőségét, mindazonáltal arra hívta fel a figyelmet, hogy volosin 1907-es
(volosin1907)és1919-es(Волошин 1919)nyelvtanaihozkellenevisszatérni.

Bonkálósándorvolosin1907-esnyelvtanakapcsánkiemeli,hogyaz„akárpátaljai
ruténnyelvelsőnyelvtana,mellyelnagyszolgálatottettaruténültanulniakarómagyar
közönségnek”,szerzőjétpedigúgytartjaszámon,mintaki„sokattettaruténirodalom
fejlesztéséértsanépművelődéséért”.(Bonkáló1935,59.p.)Jurijseveljovszinténúgy
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22kricsfalussy-hrabárendrefelszólalásaazországgyűlésfelsőházában.,1943.december20.
felsőházinapló,1939.Iv.kötet.221.p.kricsfalusi-hrabárakárpátaljaiterületről1942-ben
lettfelsőházitag.

23kass albert felszólalása az országgyűlés felsőházában, 1943. december 16. felsőházi
napló,1939.Iv.kötet.125.p.



értékeli,hogyaz1907-benkiadottgrammatikaegyikfőcéljaazlehetett,hogyamagyar
nyelven iskolázott ruszinoknak lehetőséget teremtsen arra, hogymegismerkedjenek
anyanyelvüknyelvtanával. (Шевельов 1987,54.p.)MarinaGyulaszerintvolosin„az
azbuka24 megírásávalésgrammatikájávalaruszinnyelvegyikmegalkotójánaktekint-
hető”.(Marina1977/1999,86.p.)kozmaMiklósígyjellemzivolosinnyelvtaníróimun-
kásságátAz ukrán kérdés Kárpátalján címűírásában:„tőleszármazikkéthatározottan
legjobb igazi népi rutén nyelvtan.”25 1941-ben kiadott grammatikája előszavában
harajdaisaztírja,hogyvolosin1907-esnyelvtana„azélőnépinyelven”íródott.26 Maga
volosinsajátnyelvtanakapcsánkésőbbmegjegyezte,hogybár„nemérteelateljesen
tisztakisorosz irodalminyelvet,dehatározott lépést tettanépistílus felé”.Büszkén
tudatjaaztis,hogyaMagyarTudományosakadémia–akorjelesszlavistája,asbóth
oszkárjavaslatára–akisorosznyelvelsőmagyarországigrammatikájánakértékelteés
pénzjutalommaldíjaztaamunkát.27

volosin másik, Методическая грамматика című grammatikája valójában 1919
előtt (Lásd: Волошин, 1899; Волошин 1901.) és később (Lásd: Волошин 1923;
Волошин 1930.) is többször,számosváltozatbanmegjelent.az1899-benmegjelent
elsőésnéhánytovábbikiadásánazelemzők(Бірчак 1924,15.p.;Белей2010,5–10.
p.; Чучка 1993, 32. p.; Мишанич–Чучка 1995, 22. p.; Кляп 2001.) – alekszandr
duchnovics,továbbávolosinegykoritanára,szabóeuménésanyelvtanszerkesztője,
alekszandrMitrakhatásánaktulajdonított–ruszofilbefolyástfedeznekfel,ámleszö-
gezik,hogyagrammatikáktárgyaegyértelműenahelyiúzus.az1923-bankiadottver-
ziókapcsánpedigBircsak(Бірчак1924, 17.p.)aztemeliki,hogyakorábbinyelvtaní-
rókegybegyúrtákazegyháziszláv,anagyoroszésaruszinnyelvet,segymesterséges,
nemlétezőnyelvgrammatikájátalkottákmeg.ezzelszemben„avgusztinvolosintiszta
vizekreevez,elkülönítvearuszinnyelvet[руськумову]azorosztólésegyháziszlávtól
mindfonetikaiésmorfológiai,mindszintaktikaitéren”.

volosinnyelvtanaitelemezvenedzelszkijugyanakkorazthangsúlyozza,hogyaköte-
tekben nyelvjárási elemeket és „magyarizmusokat” is bőven találhatunk; szerinte
volosinnakezekamunkáimegakartakfelelniamagyarnyelvpolitikaiszándéknak,és
aszerzőelakarjakülöníteniaruszinoknyelvétmindazorosz,mindazukránnyelvtől.
(Недзльскій 1932,245–246.p.)

akormányzóibiztos1940.augusztus20-ánkelt8.888.számúrendeletekötelezővé
tette a Marina-féle tankönyv használatát a kárpátaljai oktatási intézményekben az
1940/41. tanévtől kezdődően. (Капраль 2010,133. p.) azonbanaMarina-féle tan-
könyvettöbbenbírálták,mivelnemoldottameganyelvisztenderdizációéskodifikáció
problémáját,deaziskolainyelvoktatásétsem.egyebekközöttazvoltveleaprobléma,
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24 aszerzővolosinnakerreamunkájárautal:Aзбука угро-руськаго и церковно-славянскаго
чтенія, Унгваръ,Уніо,1906.

25kozmaírásátközliBrenzovics2009,247–254.p.azidézettrésza250–251.oldalonolvas-
ható.

26 Lásd az előszót harajda nyelvtanában. az említett rész a 6. oldalon található. Lásdmég:
Лявинец 2008,7.p.

27 Волошин, Августин: О письменном язиц Підкарпатських русинов, Ужгород, „Уніо”.
http://litopys.org.ua/volosh/volosh30.htm(2015-03-01)



hogyahelyinyelvi sajátosságokkeveredtekanagyorosznyelvinormákkal, (Капраль
2003,178–179.p.Lásdmég:Мозер 2011,231–251.p.)ésarégióbanhasználtszláv
nyelvváltozatoktóltávoliváltozatotkonstruált.

nemvéletlen,hogy1941-benúj,címében„ruszin”nyelvtankönyvjelentmeg,haraj-
daJánosmunkája.(Гарайда 1941)Megjelenésétkövetőenaharajdaáltalkidolgozott
nyelvtanszolgáltalapjáulakárpátaljánruszinnyelvenkészülőhivataliszövegeknek,ez
avoltanyelvimintájaakorszakbanruszinnyelvenmegjelenőlapokésfolyóiratoktöbb-
ségének, s ezt vették figyelembe, amikor a Kárpátaljai Közlöny – Подкар пат ский
Вђстник számárakészítettekfordításokat.avallás-ésközoktatásügyiminiszter1941.
évi27.300.számúrendeletetettehivatalostankönyvvéazújnyelvtant.

harajda grammatikájának–mely egyébként akárpátaljai Tudományos Társaság
elsőkiadványavolt–nyelvezetételemezvemeglepőtapasztalatrajuthatunk.aruszin
irányzathíveiamellettfoglaltakállást,hogyaruszinirodalminyelvetahelyben,kárpát-
aljánbeszéltnyelvjárásokra(főkéntamáramarosidialektusra),a18.századirusziniro-
dalmiműveknyelvezetére,valamintazegyháziszlávnyelvrekellalapozni,ésközelíteni
kell az irodalmi nyelvet a népi nyelvhasználathoz. Bár a helyi szláv nyelvjárásokban
máigerősmagyarnyelvihatásfedezhetőfel(elsősorbanaszókészletben,demásnyel-
viszintekenis),(Lásdpl.:Балецкий 1958,23–46.p.;Дзендзелівський 1959,61–64.
p.) a harajda nyelvtana által kodifikálni kívánt nyelvváltozat gyakorlatilag mentes a
magyarnyelvikontaktushatásoktól.(Дзендзелівський 1993,142–156.p.;Дзендзелів-
ський 1996/1997,144–167.p.;Капраль2008,190.p.)nemnagyonsikerültazon-
banmegszabadulniazorosznyelvhatásaitól.

feltételezhető,hogya„kárpátaljaiközlöny”fordítóifolyamatosanigazodtakazelvá-
rásokhoz,meglepőrugalmasságróltettektanúbizonyságot,amirealapbanmegjelenő
fordításokváltozónyelviállapotábólkövetkeztethetünk.akorai,1939-es lapszámok-
banavolosin-féle1907-esnyelvtanraismerünk,majdkésőbbaMarina-félenyelvtan
oroszhatására.harajdagrammatikájánakkiadásátkövetőensemváltazonbanafor-
dításoknyelvezeteegyenletesszínvonalúvá,ésazorosznyelvihatásvégigérezhetőa
ruszin(magyar-orosz)szövegeken.(Дзендзелівський 1993,154.p.)

Például a közlöny 1941. május 4-én megjelent 19. számában a 27. oldalon az
„Объявленіеоконкурсђ”címűálláshirdetésszövegegyakorlatilagorosznyelvű,ezaz
első néhány szóból kitűnik: „Объявляю конкурсъ на освободившееся мђсто
участковоговрача…”.azegyhéttelkésőbbkiadottlapszám1.oldalána2.620/1941.
számúminiszterirendeletfordításátszinténerősoroszhatásjellemzi:„Еслидляцђли
обезпеченія сельскохозяйственныхъ работъ […] не обходимо использованіе
исполненійдлянороднойобороны,топораспоряженіюоногопредпринимаемђры
министрънароднойоборонывъсогласіисъминистромъземледђлія...”

azt,hogyaz1941-benkiadottnyelvtannemrendeztevégérvényesenaruszinirodal-
minormakodifikálásánakkérdését,jelzipéldáula„kárpátaljaiközlöny”1943.decem-
ber26-ánkiadott52.számábólszármazóalábbi idézet: „Тотђлђкарђ,которымъна
приключенныхъназадъ, респективно занятихъназадъ территоріяхъ оправненость
къуживаннютитулалђкаря-спеціалистаужебылапризнананаосновђправовыхъ
нормъ, дђйствующихъ подчасъ чужой окупаціђ, суть оправненђ и дальше къ
уживаню титула отповђдного лђкаря-спеціалиста, ос колько были принятђ до
дакотройотечественнойлђкарскойкоморы.”
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azidézettmondatnéhányeleme(példáulaтотђ névmás,vagyaлђкарђ főnévtöb-
bes számot kifejező végződése) a helyi, regionális nyelvhasználathoz közelít ugyan,
illetveaz1941-benmégugyanebbenalapbanazorosz„врач” szó’orvos’jelentésben,
kétévvelkésőbbpedigazukránлђкар, ámaszövegmégmindigjelentősmértékben
inkábborosz(os),mintsemukrán.

az1939és1944közöttkétnyelvenmegjelenő„kárpátaljaiközlöny”szlávfordítá-
sainaknyelvezetételemezveegyetérthetünkJurijseveljovval,akiaz1944előttelőtti
kárpátaljánuralkodónyelvihelyzetetakövetkezőképpen jellemezte: „anyelvikáosz,
kétségkívül, létezett,deenneknemkell túlnagy jelentőséget tulajdonítani.ahárom
nyelvicsoport–ruszinok,ukránokésoroszok–valójábannemálltolyanmesszeegy-
mástól,mintahogyanapolemikusírásokbóltűnhet.Tisztaukránirodalminyelvennem
adtakkiszintesemmit,irodalmiorosznyelvenaligvalamit,főkéntanemhelyiszárma-
zásúszerzőkműveit.Gyakorlatilagmindenkiadványtartalmazotthelyinyelvjárásiele-
meket, a különbség közöttük csupán ezek arányában volt. ebben a tekintetben a
»ruszinnyelv«hagyományosváltozatánakeltűnésenemattól függött,hogyelvetették
eztaváltozatot,hanemattól,hogyakülönbözőszövegekbenmás-másnyelvvelszinte-
tizálódott.ezvoltavalódi–vagyukrán,vagyorosz–irodalminyelvhezvezetőkárpátal-
jaiút”.(Шевельов 1987,254.p.)

ebbenakontextusbanérdekesPeterPastortörténészfelvetése,miszerint„sztálin,
akimegvetetteazukránokat,miértnemoroszországhozcsatoltakárpátalját,mintaho-
gyanaztakelet-poroszországikönigsberggel(kalinyingráddal)ésakörnyezőterületek-
keltette.nyilvánvaló,hogyazukránnacionalistákatakartakooptálni,akikmégahábo-
rúbefejezéseutánisfolytattákaszovjethatalommalszembenifegyveresellenállást.
ugyanakkorkárpátaljanemjelentett igazi területiveszteségetoroszországnak,mivel
sztálin ukrajnát a »belső birodalom« elidegeníthetetlen részének tekintette.” (Pastor
2014,284.p.)afentielemzésbőlvilágos,hogymindazorosz,mindaruszinvagyaz
ukránnyelvfejlődéséhezazonosnyelvialapokéltekahelyiközösségbenaz1940-es
évekközepén.aszovjetidőszakbanországszerte,ígyazukrántagköztársaságterüle-
tén isanemzetiségi iskolákbannemaköztársaságnyelvét,hanema„népekközötti
érintkezésnyelvét”,azazazoroszt tanították,azorosztannyelvű iskolákbantantárgy
volt ugyan az adott köztársaság nyelve, ám annak tanulása alól felmentést lehetett
kérni. az orosz nyelv privilegizált helyzete azt eredményezte kárpátalján, hogy „az
utcán” a szláv nyelv az oroszt vagy a helyi nyelvváltozatot, a ruszint jelentette. a
szovjetuniófelbomlásautánafüggetlenukrajnábanazukránállamnyelvkerültazelső
helyre,amikárpátaljánnyelviszempontbólgyakorlatilagkülönösebbfordulatoknélkül
azukránosodáshozvezetett.aszlávnyelvmamáregyértelműenazukrán,gyakorlatilag
eltűntazorosz,serősenszórványjelenségaruszin.a2001-esnépszámlálásszerinta
magyarokésarománokközel100%-ánakesetébenazanyanyelvésnemzetiségegy-
beesik,aszlovákokésanémetekközelfeleazukránttartjaanyanyelvének,éscsaka
romákesetében60%felettiamás,magyaranyanyelvűekaránya.28
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28 aboutnumberandcompositionpopulationofzakarpattiaregionbydataall-ukrainianpopu-
lationcensus‘2001.statestatisticsserviceofukraine.http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/
results/general/language/zakarpattia/(letöltve:2015.02.10.)
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csILLa fedInec –IsTván csernIcskó
MarGInaL noTes To an offIcIaL neWsPaPer:kárPáTaLJaI kÖzLÖny (suBcarPaThIan BuLLeTIn,
1939–1944)

TheresearchofthesubcarpathianProvinceinhungarybetween1939and1944,
a unit differing from all the other parts of the country in respect of the
organizationofpublicadministration,has resulted inmany interesting findings
mainlyregardinghistory,justiceandlanguagepolicy.Itisacommonshortcoming
ofthebroadspectrumofhistoricalresearchprogrammesthattheinternalhistory
oftheregionontheleveloflocalprovision-makinghassofarnotbeenexamined
at all, however, there is a large scale of literature from homeland studies to
mainstreamscientificpieces.Inthisstudy,weexaminethedirections,areasand
mostofallthecontentoflocalpolitics,inthecontextofnationalaspirations.We
studied,amongothers,whethertherehadbeenissuesaddressedonlocallevel,
andwesoughttoanswerwhetherthisadministrativeunitwithspecialstatuswas
specificwithin thehungarianpublic administrationonly in its nameand some
parts,oralsoinitsdeepercontent.
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a Tátra hegyi klimatikus gyógyhelyek és vízgyógyintézetek közé sorolhatjuk Gömör
megyelegészakibbrészénfekvőmagaslatigyógyhelyét,dobsinavárostólaligkétórányi
járásrafekvő,ózondúsfenyvesekkelövezettnyaralótelepét.(fodor1903,52.p.)avíz-
párákkalkevésbételített,aritkultlevegőttekintvenagyobblégnedvességgel,hűvösebb
hőmérséklettelmegáldott,viszonylagszélmentes,tisztábbéspormenteslégkörűnya-
ralóhelyagömöriekkörébenugyankevésbé,országos–ésmondhatninemzetközi–
viszonylatban azonban közkedvelt és népszerű célpontnak bizonyult a pihenésre,
kikapcsolódásraésnyugalomravágyóközönségnek.

az„elveszettvölgy”csodái

„azutas,kievölgyönhalad, legyenbáraridegkétszer-kettőembere,hidegszámító,
legyenanyersgyakorlathőse,kiazéletetcsakkézzelfoghatóságábanszeretiismerni,
ki arról harmatot s költészetet durván letörölt, legyenbármily ellenségeahiábavaló
ábrándnak, a költészetnek: a természet szépségeinek varázshatalma alatt, akarata
ellen is fölfogvaabenyomásokat,költőihangulatba jő,majdmega természetóriási
erejesnagyszerűségemellettönérzeteakislelkűségigeltörpül,csekélységének,pará-
nyiságánakérzeteszálljameg”1 –állította romantikárahangolvaasztracenai-szikla-
völgyfelőlanépilegenda,melyazalpesiéssvájcipanorámákkalvetekedveakárpátok
legszebbpontjánakvéltevizsgálódásunkhelyszínét.Máratájadottságaisönmagáért
beszélt, hiszen dobsina városa 862 méter tengerszint feletti magasságban fekszik
fenyőerdőkgyűrűjében.2 avárostólmintegy10kmtávolságbannyújtózikakörülbelül5
km hosszúságú, természeti szépségéről híres sztracenai-sziklavölgy, elején magas
mészkőszikla meredezik az égnek, melyet „hegyeskő” néven ismertek a helyiek, s
melynekközelébenanevesdobsinai-jégbarlanghelyezkedikel.adobsina rendezett
tanácsúvárostulajdonábanállónyaralótelepkörnyékénazerdőparkírozottéssétau-
takkalátszőttvolt,nagyszámbantöbbnyireolyanturistákáltallátogatotthelynekszá-
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fürdőéleta19.századiGömörben,9.
dobsinamagaslatinyaralótelepe

éva kerényI 615.838(437.6)(091)
spaLifeinGömörinthe19thcentury,9.Thehighaltitude 711.455:615.838(437.6)(091)
healthresortofdobsina

keywords:Gömör-kishont(Gemer–Malohont),dobsina(dobšiná),dobšinskáIcecave,spa,climaticresorts,
balneology.

1 Tátra-vidék,1884.szeptember7.
2 chyzerkornél730métertemlíttanulmányában.(chyzer1885,63.p.)



mított,kikavilághírűjégbarlangmiattlátogattakelide.(Magyar Fürdő Kalauz 1909,
112.p.)afámaszerintmáremberemlékezetótaismertékadobsinaivadászóurakaz
ún.jég-lyukat,honnantársasvadászlakomákalkalmávalegy-egyfiatalabb,merészebb
vadászameredeksziklaalattlevőjégodúbóljégcsapokathozottfelazelmaradhatatlan
vadászital lehűtésére.3 az 1870. július 15-én felfedezett barlangot4 elsősorban a
Tátrábaigyekvők,onnanérkezők,illetveottnyaralóklátogatták,akikadobsinaiüdülő-
telepena jégcsodamegtekintésénkívül jobbesetbenegyebéderejéig tartózkodtak.
ebbőlkifolyólagavizsgálatunktárgyátképezőhelyszíntadobsinai-jégbarlangnyaraló-
telepekéntisemlegették.(Borovszky1904,310.p.)Jelenmunkábanajégbarlangtör-
ténetéről, üzemeltetéséről és látogatottságáról eltekintünk,mivel ez kutatásunk tár-
gyátnemképezi–csakkimondottanafürdőházésnyaralótelepkialakulására,adott-
ságaira,díjszabásairaésszolgáltatásairafókuszálunk.

az1898-tóljégbarlangitelepigazgatószerepétbetöltőhanvaiJ.edeáltalszerkesz-
tettA Dobsinai-jégbarlang és környéke c.1900-ban,majdkésőbb1912-benújranyo-
mott,dobsinavárosjóvoltábólkiadottismertetőkalauzszerintmagaatelephely969
métermagasbanatengerszínefölöttfeküdt.Lássuk,milyenmódonváltelérhetővéa
nyaralóvendég számára! Megközelíthetőségét tekintve északról egyrészt ó- és
Újtátrafüredről5óraalatt jókocsiútonváltelérhetővé,5 másrésztakassa–oderberg-
vasúton,aholPoprádonleszállvamintegy5forintért(Pelech1878,37.p.)4óráskocsi-
út vezetett a jégbarlangig és annak vendéglőjéhez: később a kocsiárak hintóért 16
korona,szekérért12koronaösszegbenmozogtak,(hanvai1900,24.p.)sőtakár18-
20koronáraiskúszhattakazárak.Poprádrólazelsővilágháborútmegelőzőévekben
az„Idegenforgalmiésutazásivállalatrt.”jóvoltábólmártársaskocsikatisindítottaka
főszezonban(június15.ésszeptember15.között):délelőtt8óra30percesindulással
és12óraiérkezéssel,amelyajégbarlangtelepétőldélután3óra30perckorindultés
este7órakörülérkezettvisszaPoprádra.extrajáratkéntajúlius1.ésaugusztus31.
közöttikiemeltidőszakbanreggel7órakorisindultegyjáratdélelőtt10.30-asérkezés-
sel.ugyanezenfőszezonbanközlekedettegyautomobilis,Poprádrólajégbarlangigreg-
gel9óraiindulássalés11órásérkezéssel,amelydélután3óra30perckorindultvisz-
szaés5óráraérkezetteredetikiindulásihelyére.Mígatársaskocsiáraszemélyenként
abarlangbelépődíjávalegyütt12koronátszámlált,addigakényelmesebbautomobilos
verzióért16koronátkellettfizetni.(hanvai1912,17.p.)aközlekedéstilletőenaz1911.
éviszezonbanfelröppentahíreegydobsina–Poprádvasútiösszeköttetéslétesítéséről,
illetveaBánréve–dobsina-vonal6 gyorsvonatratörténőátalakításárólis,azonbanakét
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3 Rozsnyói Híradó,1910.július17.
4 felfedezőinévszerint:ruffinyiJenődobsinaibányamérnök,LangGusztávm.kir.honvédhad-

nagy,Mégaendrevárositisztviselőésdr.fehérnándordobsinaiorvos.(Dobsina és Vidéke,
1910.november27.)

5 Tátra-vidék, 1883.április15.
6 aBánréve–dobsina-vonaloncsupánszemély-ésomnibuszjáratokközlekedtek.aszemélyvo-

natdobsináról6.50-korindult,érkezettacélhozdélelőtt9.41-re,majdBánrévérőleste6.45-
kor indult,s10.05-reérkezettvisszadobsinára.azomnibuszjáratugyanezenvonalondéli
11.25-korindultsdélután3.35perckorérkezettBánrévére,ahonnandélután12.57-esindu-
lással5.18-raérkezettdobsinára.(Rozsnyói Híradó, 1884.október19.)



projektügyébenvizsgálttárgyidőszakunkalattnemszületettelőrehaladás.7 délfelőlam.
királyiállamvasútonegészendobsinavárosáigjöhetettaturista,innenkényelmeskocsi-
közlekedésálltrendelkezésreavadregényeshegyiúton-völgyönkeresztülanyaralótelep-
hez–egykocsidíjaadobsinaivasútiállomástólajégbarlangig10-14koronaösszegben
változott személytől függően (2 vagy3 személy).hanvai szerintajánlatos volt akocsit
előremegrendelnifejérendrevendéglősnéldobsinán,ugyanakkorgyalogatelepkényel-
mes,kiépítettturistaúton2és½óraalattváltmegközelíthetővé.8 nyugatfelőlérkezve
egészenvereskőigvittavasút,ebbenazesetbenfeltétlenülszükségesséváltelőrekocsit
rendelniazottanipostamesternél.nemmelleslegmegjegyzendő,hogyaz1880-asévek-
tőldobsinaamagyarállamvasutakáltal33%-oskedvezménnyelárusítottmenettértifür-
dőévadjeggyel vált elérhetővé, ezzel egyike volt azon 44 fürdő- és kirándulóhelynek
Magyarország-szerte,melynekezabónuszbiztosíttatott.(Takács1888,5.p.)

ahegyinyaraló-ésgyógytelepaGölnic-patakvölgyénekdélilejtőjén,ahegylábánál
húzódóigló–dobsinaiútmentén,ajégbarlangbejárataalattépültmeg.elsőlépésként,
adobsinavárosközgyűlésének1871.március8-ihatározataalapjánegyvendégváró
szobarendeztetettbeazerdőőrilakban,majdaz1872/73.évbenépíttettékfelazelső
vendégfogadótfából–melynekhelyérekésőbbazelőbbifogadó1885-benbekövetke-
zett leégését9 követően1894/95-benaképeslapokon isvisszaköszönődíszesnagy-
vendéglőépült.10 azelsőévtizedbenazegészjégbarlangitelepenkezdetlegesállapotok
uralkodtak:hiányzottadobsinai-jégbarlanghozvezetőútkitáblázása,holhárom,hol
négyútszelteegymástútmutatónélkül,ajégbarlangmellettivendéglőbérlőjeaz1875.
évbenagyérvendégforgalomravalótekintettelacsődszélénállt.11

dr.Peleche.Jánosdobsinaifőorvos,atelepakkoriigazgatója,akinemmelleslega
„természetcsodásjátékaként”jellemezteahelyet,A sztraczenai völgy és a Dobsinai-
jégbarlang c.,1878-bannapvilágotlátottszakszerűkörnyezetismertetőtanulmányából
származikazelső írásosemlítésegykialakulóbanlévőnyaralóövezetrevonatkozóan:
„asvájczistylbenépülttágas„vendéglőajégbarlanghoz”füstölgőkéményeivelbarát-
ságosan integet,erkélyénvidámvendégsereg lobogtatja fehérkendőit felénk.aven-
déglőelegendőszámúskellőlegberendezettszobákkalbír,nagyobbtársaságismindig
jóellátásttalálhat.ételekbenelégaválaszték,ízletességükellenalighalehetnekifogá-
sa,tiszták,jókésegészségesekazok,méghakiszolgálattekintetébenfodorítotthajú,
frakkospinczérekrenemispiszeghetünk.szobaegynapraággyal80krajcárért,csak
nappalra40krajcárértkapható,azebéd1forintbakerül.(Pelech1878,13.p.)néhány
évelteltévelatelepfokozatosankiépülnilátszott,ebbenazisközrejátszott,hogyadob-
sinaiakavendéglőegyes lakosztályaitgyakortahosszabb-rövidebb időresajátrészre
lefoglalták,ígyefestőihelyentartózkodnivágyóidegenekvajmikevéssikerreljutottak
megfelelő szobához.12 Még1877-benalkottamega városi képviselő-testület anyári
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7Dobsina és Vidéke, 1911.augusztus13.
8Dobsina és Vidéke, 1911.május28.
9 egymásikforrásszerintarégivendéglő1893-banégettle.(székely–horváth2009,39.p.)
10Dobsina és Vidéke, 1910.november27.
11Rozsnyói Híradó, 1875.augusztus15.
12Rozsnyói Híradó, 1879.április8.



lakok (villák) felépítésérevonatkozószabályrendeletet,melyetGömör-kishontvárme-
gyetörvényhatóságaegyévvelkésőbbkiadotthatározatávalhagyott jóvá.ugyanezen
évbenötlöttfellegelőszörahegyeskőtelepénlétesítendőhidegvíz-gyógyintézetkiépí-
tésénekagondolatais,melyből1878-raegyfürdőésegykuglizóépültmeg,akomple-
xumhoz két évvel később egy turistaház is csatlakozott.13 Megjegyzendő, hogy ez a
fürdő1890nyaránleégett,helyéremégfolyóévőszénúj,nagyobbkapacitásúfürdőház
emeléséttervezték14 –azazonbanmégkétévvelkésőbbsemkészültel,avendégek-
nekmindezidőalattprovizórikusfürdőlehetőségetkínálván.15

Idővonalunkhozvisszatérve,1883-banadobsinaiképviselő-testületa jégbarlang
éstelepekezelésévelegybizottságotbízottmeg,amely„hegyeskőiésszépészetibizott-
ság”elnevezésalattműködött,továbbáelhatározta,hogyabarlangjövedelmétannak
karbantartásáraésakörnyékcsinosításárafogjafordítani.hozzáfűzendő,hogy1901-
benisalakult(vagyújjáalakult?)egyilyenbizottságmegegyezőküldetésselaszállodák
előttiterekparkírozására,aturistaházakkényelemmelvalóellátására,valamintkocsi-
éssétautaképítésére.16

az elfogadott szabályrendelet értelmében a dobsinai-jégbarlang közelében már
1880körülújépítkezésekkezdődtek,egymagánynyaralóésegy11szobábólállóturis-
taházépültmegakorigényeinekmegfelelően,modernülberendezve.17 amagy.kir.ter-
mészettudományitársulatadobsinai-jégbarlangállandótudományosmegfigyelésével
dr.PelechJánosdobsinaivárosifőorvostbíztameg,ígyabarlangkörnyékétbemutató
szaktanulmányának1884-esutánnyomottésbővítettkiadásamáregyelkészültüdülő-
teleprőlszámolhatottbe:„Újabbépítkezésekáltalmamáregészkistelepvanittcsinos
nyaralókból. Így a vendéglőépületen kívül újabban a turistaházat építteté a város.
csinossvájczi stylű tágépületés11 lakszobával,holabarlang látogatóikényelmes
lakástsáltalánmodernberendezésttalálnak.ételekésitalokbankellőválasztékvan,
akiszolgálatpontossavendéglőáltalánavatottkezekbenlévénafinnyásabbutazók
kívánalmaitiskielégítheti.hosszabbnyáritartózkodásulisigenajánlatosafestőifek-
vésűhely,holatermészetiszépségek,balzsamoshegyilevegő,fenyveserdő,kirándu-
lásokaközelibérczekre,ahollókőésIdőszakiforráshoz,akirályhegyre,azalacsony-
Tátrának ezen legszebbik csúcsára, a közeli Poprád a szép és népeshusz-Parkkal,
Tátrafüred,helybenpedighidegésmelegfürdők,vadászat,pisztránghorgászat,stb.a
vendégek üdülésére és szórakoztatására szolgálnak. a vendéglő közelében díszlik
GömöryGusztávúrszépnyaralója,saGömöry-kellnercsaládoklegújabbanépültvillá-
ja.avendéglőelőtttágmedenczéjűszökőkútlövelimeglepőmagasbakarnyivastagsá-
gúvízsugarát.”(Pelech1884,18.p.)akétPelech-félebrosúrábólaziskiderült,hogya
vendéglőésajégbarlangközöttiútszakaszésmagaatelepmárazőidejébeniscsinos
parkként funkcionált, amely elsősorbandobay vilmos coburg hercegi bányamérnök
tervezeténekéskivitelezésénekvoltköszönhető,illetveavendéglőoszloposelőcsarno-
kábana felügyelőségáltalkifüggesztett tájékoztató táblák informáltákazutazókata
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13Dobsina és Vidéke, 1910.november27.
14Rozsnyói Híradó, 1890.július6.
15Rozsnyói Híradó, 1892.január17.16Rozsnyói Híradó, 1901.május5.
17 Rozsnyói Híradó, 1881.május15.



telepszolgáltatásait,árjegyzékét,abarlangmegtekintésérevonatkozóintelmeketille-
tően–sőt,igényeseténszakképzettturistavezetőrőlisgondoskodtak.(Pelech1884,
19.p.)Mindkét,képekkelisillusztráltkatalógustbátrantekinthetjükaszázadfordulón
piacra dobott fürdő- és nyaralóismertető kalauzok elődjének,melyeknemmellesleg
németésangolnyelvűverzióban isnapvilágot láttak:előbbi1884-ben,utóbbipedig
1879-benkerültakülföldiolvasóközönségelé.18

nagy érdeklődés esetén dobsinán is lehetett jutányos áron szállást és ellátást
kapni, leggyakrabban a városi nagyvendéglő bizonyult e célra a legideálisabbnak.
eleinteanyaralóteleppostájaés távírdájaegyarántavárosbanüzemelt,majd1888
júniusábanátadatottaforgalomnakajégbarlangitelepsajátposta-éstávírdaállomása
–ahivatala„dobsinai-jégbarlang”postabélyegzőthasználta.19 ezamegoldásvalószí-
nűleg átmeneti lehetett, ugyanis 1897-ben a június 15. és szeptember 15. közötti
főszezonramindkétszolgáltatástismét„felköltöztették”ajégbarlangnyaralótelepére.20

amintaztegykorábbifejezetbentárgyaltuk,agömörifürdőiviszonyokhozképestaz
országosbalneológiaiszakirodalombanésfürdészetisajtóbanaránylagszépenrepre-
zentáltdobsinaimagaslatinyaralótelepegyértelműenjégbarlangjarévénkerültahazai
balneológia fókuszába. vajon miként vélekedtek róla a magyar fürdőtan úttörői?
LegelőszörBoleman1884-esés1887-es feljegyzéseiköztszerepelt,mintkiépítésre
ajánlottideálishegyiklimatikusgyógyhely.(Boleman1887,447.p.)ugyanezenszerző
1896-banmáregydíszesnagyvendéglő,egyturistaház,egyfürdőházéstöbbkibérel-
hető vagy örökáron megvehető, hosszabb ott-tartózkodásra is alkalmas magánvilla
keletkezéséről számoltbeművében,megjegyezvén,hogya telephideg,7,5celsius-
fokos ivóvizéta lakóházaktólnemmesszeeredőforrásszolgáltatja. (Boleman1896,
27.p.)hogy tartalmazott-ea forrásvíz ásványi anyagokat, nem tudni pontosan,min-
denesetremindahunfalvy-,(hunfalvy1867,67.p.)mindaBorovszky-félevármegyei
monográfia is a dobsina környékén előforduló számos ásványforrásról tudósított.
(Borovszky1904,308.p.)elismerőlegnyilatkozottazújonnankiépítettteleprőlchyzer
kornél,(chyzer1886,51.p.)akinekMagyarország gyógyhelyei és ásványvizei c.kötete
a dobsinai nyaralótelepet az éghajlati gyógyhelyek kategóriájába sorolta, bővebben
pedig18vendégszobárólésnéhányízlésesenberendezettmagánvillárólolvashatunk,
ahol„abetérővendégigenjóellátástkaphat,avendégekkényelmétpedig4kádasfür-
dőszobaésegyédesvízzuhanyisszolgálja”.(chyzer1885,63.p.)dobsinahohlfleld
Lajoshíres1898.évialmanachjábólsemhiányozhatott,lényegébenugyanazoninfor-
mációkatmegosztvaaközönséggel,melyeketelődei–elárulvánezzel,hogyanyaraló-
telepaz1890-esévekbennemprodukáltjelentősebbfejlődést.(hohlfeld1898,19.p.)
azegykorijégbarlangitelepigazgató,hanvaiedeáltalírtdobsinaikalauzazonbanmár
büszkén propagálta a jégbarlang díszes korcsolya nagyszállóját, annak kényelmes
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18dr.Johanne.Pelech:The Valley of Stracena and the Dobschau Ice-Cavern.London,Trubner
andco.,1879.;dr. Johanne.Pelech:Das Stracenaer Thal und die Dobschauer Eishöhle.
Budapest,1884.

19Rozsnyói Híradó, 1888.június10.
20Dobsina és Vidéke, 1912.július14.



lakásait,aránylagolcsó,figyelmeséspontoskiszolgálását.(hanvai1912,6.p.)nem
csoda,hogyabalneológiajelesképviselőiközülBókaiúgyvélte,kellőpropagandával
dobsinamagaslatiklimatikusgyógyhelyetökéleteshelyettesítőjelenneafelkapotttát-
raifürdőknek,(Bókai1895,33.p.)hankóvilmospedig,akiadobsinainyaralótelepet
nehézbetegségekutánilábadozásraajánlotta,(hankó1902,15–25.p.)egyenesena
külföldireichenau„magyarversenytársának”vélte.(hankó1902,8–14.p.)

nyaralásajégbarlangárnyékában

ahegyiklímahatásatökéletesgyógyírkéntszolgáltasápadtságban,vérhiányban,ideg-
bántalmakban és tüdőbajokban szenvedő betegeknek. (Boleman 1896, 15. p.) az
idényahagyományokhozhíven,sajégbarlangnyitvatartásáhozigazodva,május15-től
október 1-ig21 tartott. (Magyar Fürdő Kalauz 1909, 112. p.) az egész komplexum22

dobsinavárostulajdonábatartozott,saMonarchiakorábanfelügyelőségalatt,bérlő
kezelésébenüzemelt.23 Míga jégbarlanglegelsőbérlője1886-tól12évenát ruffinyi
Jenő,abarlangfelfedezőjeészsemberyTivadarbányakapitányvoltak,24 addigahozzá
tartozóvendéglőtésa telepetelőbbegybizonyosBalássynevűvendéglős,25 később
koleszárJakab,majdamillenniumkörnyékéncsillagferenc,sadobsinaivárosinagy-
szállóvendéglőse,GömöryGyörgybérelték.azüdülőkomplexumlegismertebbbérlője-
kéntazonbanfejérendrenagyszállóivendéglőstkellszámontartanunk,akiévi4414
forintért1898-tólmintegy15évenkeresztülmozgattaésévrőlévrefokoztaanyaraló-
telepfürdőéletétéshírnevét,(hanvai1900,24p.)ráadásulmégaháborúínségeside-
jébenisalehetőségekhezmértenmegnyitottaatelepet.26 nevéhezegyértelműenpozi-
tívvisszajelzéskötődikaprecízkiszolgálást,ételek-italokminőségétésjutányosárakat
illetően, legtalálóbban egy vendég 1901. évi bejegyzése alapján jellemezhetjük: „e
vadon,fenyvesbérczekölébenmegtaláltukmindazt,amitalegnagyobbgourmandcsu-
pánvilágvárosokkonyháibantalálföl.”27

sokunkbanfelmerülakérdés,vajonmilyenszolgáltatásokbanrészesültegyjégbar-
langotlátogatniérkező,deacsodáskörnyezetésüdelevegőmiatttöbbnapramarasz-
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21 ajégbarlangaz1878.és1884.éviadatokatfigyelembevévemájus1-tőlnovembervégéig
tartottnyitva.(Pelech1878,28.p.)

22 komplexumalattadobsinarendezetttanácsúbányavárostulajdonátképezővillamosvilágí-
tásraberendezettjégbarlangot,avillamosgépházat,ajégbarlangtövébenfelépültújvendég-
lőt,fürdőt,turistaházat,kiskocsmátésbarlangvezetőilakot,valamintazezekheztartómel-
lék-ésgazdaságiépületeketkellértenünk.(Gömör-Kishont,1897.november18.)

23Gömör-Kishont, 1882.április23.
24Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1898.május10.III.évf.54.sz.;Dobsina és Vidéke, 1912.július14.
25 állítólag Balássy vendéglős emelte fel a jégbarlang vendéglőjét arra a fokra, amellyel a

szepesség klimatikus és fürdőhelyeinek vendéglőivel vetekedett, sőt felülmúlta azokat a
berendezés, a felszolgált ételek-italok és az árak jutányossága tekintetében. (Rozsnyói
Híradó,1885.augusztus16.)

26Gömör-Kishont, 1917.június14.
27 Sajó-Vidék, 1901.július28.



talónyaralóvendégecivilizációtólmintegykétórányirafekvőhelyen.előszörisminden
család,amelyegyhétnéltovábbidőzöttatelepen,zenedíjésújságokbeszerzésecím
alatt10koronaösszegetvoltkötelesfizetni.általánosankétfélefürdőtlehetettigénybe
venni:mígafenyőfürdőára90fillérbe(lepedővel1korona),amelegkádfürdő60fillér-
be(lepedővel70fillér)került.aszállószobaáraiazalábbikritériumokszerintingadoz-
tak:egyágyasszobaárahavonként50korona,naponként2korona40fillér,kétágyas
szobaesetén60koronaösszegrerúgotthavonként,3korona20fillérrepedignapon-
ként.aszobák teljesenbútorozva,ágyneművel fölszerelveadattakki,mindenszoba
utánavilágításértés takarításért személyenként30 fillér,ahavi szobákutánpedig
havonként6koronafizetendőösszegjárt. (hanvai1900,28.p.)hathetitartózkodás
eseténkedvezményképpenaszobaárakból5%-otleengedtek.Lássuk,mivoltahelyzet
azétkezéssel!„azétkezésatelepiszállodábantetszésszerinti,bármelyidőbenésasz-
talnál,nemtársas(tabled’hote).egyöttálbólállóterítékára3koronától6koronáig
terjedt.állandóvendégekhaviétkezésesetén(reggeli,ebéd,vacsora)személyenként
60(120)korona,hetiétkezésesetén(reggeli,ebéd,vacsora)személyenként20(40)
koronaösszeget fizettek.Gyermekekétkezése12éveskorig féláron történik.cselé-
dekértkülönmegállapodásszerintfizetendőazétkezésidíj.azételekésitalokárjegy-
zékeazétterembenkivanfüggesztve”28 –olvashatóahanvai-féleismertetőben,amely
a panzió-rendszer lehetőségére is felhívta a figyelmet. „Pensio (benfoglaltatik lakás,
étkezés,világításésszolgálat)következőárakmellettkapható:egyszemélyértfizeten-
dőhavonként116korona,hetenként38korona.apensiocsakisegészhétrevehető
igénybe.” (hanvai 1900, 29. p.) a klimatikus üdülőtelep klientúrájának társadalmi
összetételérőlsokatsejtetazoninformáció,amelyaFürdők és nyaralóhelyek c.orszá-
gosfürdőismertetőbrosúralapjainnapvilágotlátott,miszerintlehetőségnyíltdrágább
terítékekelőremegrendelésére, ill.avendéglőbendélelőtt11órátóldélután4óráig,
azazebédidőalatt,bármelyasztalnállehetettétkezni.(fodor1903,52.p.)ekét–bizo-
nyos felsőbb rétegek számára lényeges– hozzáfűznivaló egyértelműen arisztokrata,
nagypolgári,delegalábbközéposztálybelipolgárságlátogatottságáravilágítrá, illetve
propagandájávaletársadalmiosztálytigyekezett„megnyerni.”

afentigondolatraengedrávilágítaniazatényis,hogyajégbarlangésnyaralótelepe
inkábbazországos fürdészeti sajtóban– lásdTátra-vidék,Gyógyfürdőkésüdülőhe-
lyek,nemzetközifürdő-Lapok,fürdő-ésTuristaujság–kerültpropagálásra,mintsem
regionálisszinten,aminekkövetkezményekéntakomplexumkevésbéváltnépszerűvé
a gömöriek körében.29 kétségtelen, hogy dobsina városa lehetőségeihez mérten a
telepjövedelmétannakfenntartásáraésszépítésérefordította,azonbaneritkatermé-
szetikincsérdekébentöbbetistehetettvolna.aDobsina és Vidéke c.hetiközlönygon-
dolataivalélvefogalmazhatjukmegaproblémát:„afelfedezésekkelúgyvagyunk,mint
a nappal az égen, minél közelebb vagyunk hozzá, annál kevesebbet látunk belőle,
ellenbenminél távolabbállunk tőle, annál fénylőbbenés ragyogóbban tűnik fel sze-
münknek.akülföld,specialiternémet-ésangolországjobbanismerikésméltatjákjég-
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barlangunkat,mintasajátédesmagyarhazánk.”30 ehelyzetkialakulásáhoznagyban
hozzájárultajégbarlangpropaganda-hadjárata,amelyannakmáraz1870-esévektől
azosztrák,anémet,azangolésamagyarországossajtóbantörténőismeretterjeszté-
sétszorgalmazta.

a gömöri sajtótermékek közül elsőként a Rozsnyói Híradó közölt le reklámot a
dobsinai-jégbarlangtelepről,az1888.október28-ánmegjelenő,képekkelisillusztrált,
viszonylagtartalmaséslényegretörőreklámhirdetésabarlanglátogatástérintőinfor-
mációkmellettakörnyéklátnivalóira,azújépítkezésekfolytáneszközölthosszabbtar-
tózkodásraisfelhívtaafigyelmet,ahol„hidegésmelegfürdőkavendégeküdülésére
ésszórakoztatásáraegyarántszolgálnak”.aGömör-Kishont c.vármegyeihivatalostár-
sadalmilaphasábjainelsőízbencsupánamillenniumévébenjelenikmegadobsinai
villatelep–meglehetősenszűkszavú,csupánárakraszorítkozó–reklámja,melyet„olcsó
nyaralásfenyvesekközött”jelszóvalhirdettek,elsősorban„fenyőfürdőre”szorulótüdőbe-
tegekszámára.31 egyesetlegesmagaslatifürdőteleplétesítésénekötleteiskésőbbkerült
agömöriolvasóközönségelé,avároselöljáróságarészérőlelsőízben1890-benmerült
felanyaralótelepezirányúbővítésénekagondolata,amelyegymásköztszólvamegis
maradtpusztagondolatformájában.32 aszontaghBéladobsinaipolgármesteráltal1897
őszénpropagálthirdetményahivatalosvármegyeiközlönyhasábjainmárelsősorbanaz
egészjégbarlangiövezetheztartozóépületkomplexumbérbeadásárólcikkezett,másod-
sorbanazonbanjövőbelátóanatelepbővítésénekkérdésétisfeszegette.„adobsinaren-
dezetttanácsúbányavárostulajdonátképezővillamosvilágításraberendezettjégbarlan-
got,avillamosgépházat,ajégbarlangtövébenfelépültújvendéglőt,fürdőt,turistaházat,
kiskocsmátésbarlangvezetőilakot,valamintazezekheztartómellék-ésgazdaságiépü-
leteketaz1899.évmájus1-tőlszámítandólegalábbhatévre,shaesetlegottvalakifür-
dőtelepet, vagy egyéb megfelelő vállalatot létesíteni akarna, hosszabb időre is bérbe
adja”33 –olvashatóaGömör-Kishont c.lapban,egyértelműenutalvaatelepsokoldalúsá-
gáraésafelvirágoztatásreménytelijövőjére.

kanyarodjunkazidőbenpárévvelvissza!az1892.évanyaralótelepszempontjából
ismérföldkőnekszámított.dobsinavárosa,amelymindignagygondotfordítottajég-
barlangjóhírénekemeléséreésazüdülőtelepbővítésére–abarlangvilágításátvilla-
mosárammalrendeztettebe;sajátköltségénegykisebbvendéglőt,turistaházat,kád-
fürdőtemelt,sétányokatcsináltatott;kedvezményekárusításávalmagánvállalkozókat
nyaralóképítésérebírt–belátta,hogyegykomplettbarlang-ésvillatelepigazgatását
azegyrebővülőszolgáltatás-éskapacitásigényekkövetkeztébenképtelenönmagaa
megfelelőmódonellátni.anemesügyérdekébendobsinánismegtörténtaz,amijópár
gömöri fürdő esetében sikerrel járt: 1892. július 15-én Benedicty kálmán dobsinai
lakosnakengedélytadottarra,hogyrészvénytársaságotalakítson,amelyajégbarlang
és a fent említett városi tulajdonú épületek és azok mellékhelyiségeinek (60 évre
szóló!)bérbevételével,valamintkedvezményeknyerésével,amodernízlésnekéskívá-
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30Dobsina és Vidéke, 1910.november27.
31 Gömör-Kishont, 1896.május14.
32Rozsnyói Híradó, 1890.augusztus10.
33Gömör-Kishont, 1897.november18.



nalmaknak megfelelő nyaralótelepet és hidegvíz-gyógyintézetet létesítsen, évi 1500
forintosbérletidíjfejében.aszontaghBélapolgármesterelnökletévelalakuló,mintegy
16tagbólállórészvénytársaság1000darab100forintnévértékű,1894áprilisáigje-
gyezhetőrészvénykibocsátásával,100.000forintkezdőalaptőkévelterveztepályafu-
tása indulását. az elképzelések szerint a leendő részvénytársaságnaka város,mely
magais5000forinttaljárultvolnaazújrészvénytársaságtőkéjéhez,egyértelműenegy
modern ízlésnekmegfelelő 10-12 vendégszobával fölszerelt, kezelőszemélyzet laká-
sávalésmellékhelyiségekkelellátottfürdőépületfölhúzását,két30-30szobávalren-
delkező turistaházmegépítését, egy árucsarnok kivitelezését, továbbá egy korszerű,
tágaséskényelmesvendéglőrealizálásátrendelteelő,amelybenazéttermenéskony-
hánkívülkávéházzal,olvasó-éstáncteremmel,valamintvendéglőslakássalésigazga-
tóságihelyiségekkel is rendelkezniekellett.34 vajondobsinaestébenbeválta felvirá-
goztatásfelévivőrecept?nagyújdonságotnemárulunkelazzal,hanemmelválaszo-
lunk.Újabbcsapáskéntnemlegesválaszérkezettatelepvéglegeseladásánakhírére
is. Benedicty után egy évvel, 1893-ban nyújtotta be kérvényét rohonczy Gedeon35
országgyűlésiképviselő,melybenmindajégbarlangért,mindatelepenhozzátartozó
összesépületértsazezeketkörnyező70holderdőért100.000forintotajánlottfela
városnak.36 Tervei között szerepelt új nyaralóépületek létrehozása, sikló létesítése a
barlangbejáratához,egynégyemeletesszálló,ill.aPoprád–dobsina-vasútforgalomlét-
rehozása – kérelmét azonban a képviselő-testület még folyó év őszén elutasította.
(székely–horváth2009,38.p.)ugyanebbenazévbenkubinyiGéza,szinténországgyű-
lési képviselő, későbbi megyei főispán jelentkezett az egész jégbarlangi telepért
200.000forintosvételáron,egybenrészvénytársaságalakításávalajánlkozvafel,meg-
nyerőajánlataazonbanszinténhopponmaradt.37

a fent vázolt gigászi tervek realizálásaeseténa vármegyei sajtóhasábjain1901
tavaszánmegjelent„klimatikushelyeinkről”szólótárcábanbizonyáranemekövetkező
sorokatkellenevisszaolvasnunk:„adobsinaijégbarlangmellettberendezettnyaralóte-
lepnéhányévótahatározottföllendüléstmutat,bármintfürdőhelyéppennemjöhet
számításba,mártcsakazértsem,mert fürdőtcsaknagyutánajárásrakapavendég
abbanapárkis fürdőszobácskában,amita tessék-lássékkedveértnéhányévelőtt
odahevenyésztek.holottmegfelelőtőkebefektetésselnagyszerűhidegvízgyógyintézetet
lehetneajégbarlangnálteremteni,mertvizesokvanéskitűnő.Levegőjepompás,kör-
nyéke gyönyörű. kirándulásokra és üdülésre egyaránt alkalmas. állandó vendége
mégisnagyonkevés.azanegyedfélezerlátogató–amelyittalegutóbbikimutatássze-
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34 adologérdekességmárönmagábanaz,hogyabérletiszerződést1893.január1-től1952.
december31-igterveztékmegkötni.(Gömör,1894.március25.)

35 rohonczyfolyóévbenmégabarlangbérbevételétismegkísérelteévi4000forintosáron6
éves időtartamra.sportember lévén terveiközöttszerepeltegy14.000 forintértékű telek
bérbevételeis,ajégbarlangkörülnyárivillákésnyaralóházaképítésecéljábólajégünnepé-
lyekenrésztvevőcsaládokáltal.akérelemelbírálásánakkimenetelérőlnincsenek informá-
cióink,demivelajövőbennemtörténtradikálisváltozás,feltételezhetőennemfogadtatottel
dobsinavárosaáltal.(Rozsnyói Híradó,1893.október1.)

36Dobsina és Vidéke, 1910.november27.
37 Rozsnyói Híradó, 1893.augusztus13.



rintévenkintmegfordul–,csakúgynevezett»futóvendégekből«telikki,akikabarlang
csudájánakmegtekintésevégettjönnekideegy-egyfélnapraavilágmindenrészéből,
hogyaztánmégaznaptovábbutazzanak.”38 asilányvállalkozókedv,apénzhiányésa
gyérpropagandapedigmegtettehatását.asemmittevéskövetkezményeimégugyan-
azonévbenegyújabbnegatívtárcábanteljesedtekkikendőzetlenül.„dobsinanemhir-
deti magát – Magyarországon és talán Poroszországon kívül bizony nagyon kevés
helyenismerik.aszomszédosTátrafüredfürdőközönségelegnagyobbrészénekfogal-
masincs róla,hogyadobsinai jégbarlangotkönnyűszerrelmegtekinthetné.”39 Méga
dobsinánmegjelenőhetilapisszóvátetteaklimatikusnyaralóhelyadottságainakelba-
gatellizálását,mondván,„ittmindenfeltételadott:gyönyörűvidék,jólevegő,kitűnővíz.
ennekellenéremás,dobsinávalegylaponmégcsaknemisemlíthetővidékeknyáron
csakúgyhemzsegnekazidegenektől,addigdobsinacsendesebb,kihaltabbilyenkor.
Merthiszabarlanghozsiető,mintegyátsurranóközönségetcsaknemtekinthetjükide-
genforgalomnak?!”40 atárcaismeretlenszerzőjeaz1910-esévekbendobsinanyaraló-
várossá, egyfajta kirándulóhellyé válását javasolta, mellyel egyrészt minimalizálná
annak„átfutó”jellegét,másrészrőlmegteremtenéhiányzóidegenforgalmát,méghozzá
olyan formában, hogy a városimagánházaknál ún. „szoba kiadó” formában egy-egy
dobsinai polgár családonként nyaralókat fogadhatnabe a nyári turistaszezon idején
akár havi 40-60 korona szállásdíj fejében, esetleg teljes ellátás esetén magasabb
összegért.41 ha mélyebben belegondolunk, e meglehetősen naiv tervek kivitelezése
márcsakazértsemjárhatottsikerrel,mivelMagyarországszámosismertgyönyörűkli-
matikus hellyel, gyógyfürdővel és nyaralóteleppel bírt ahhoz, hogy egy feltöltődésre
vágyó páciens egy eldugott gömöri bányavárost, dobsinát válassza kirándulása cél-
pontjául.viszonylagreálisképetfestettakérdéses„dobsinamintnyaralóváros”témá-
hozdr.hermannantal,aki1911nyaránköntörfalazásnélkülbeszámoltezenelképze-
léseknehézségeiről:„északfelőlnemlehetforgalmatvárni,mertaztfelfogjaaTátra.
délfelől pedigkissémesszeesika városazoncentrumoktól,melyeknyaraló rajokat
bocsátanakki.aközlekedésnemkifogástalan,apályaudvarmesszevanavárosköze-
pétől.dobsinánaházaklegnagyobbrészecsakegycsaládszükségletérevanépítveés
berendezve. a családok társas élete meglehetősen zárkózott. az élelmezés kissé
nehézkes.Ittvillákat,nyaralókat,hoteleketépítenicsakazzalacéllal,hogykéthónapos
idegeneknekbérbeadják,amairoppantdrágaépítésiviszonyokmellettsemmiképpen
semfizetnékimagát.”42 adobsinátmagyarIschlkéntemlegetőhermannugyanakkora
változás lehetőségeire iskitért: „a jégbarlangérdekelteikörébőlalakuljonegybizott-
ság. Írjákösszeanyaralásrahasználhatóéskiadhatóhelyiségeket.alakítsanakáte
célraalkalmas,deelhagyatott,vagyelhanyagoltépületeket.Jelöljenekkiolyantelke-
ket,aholidegenekolcsón,szerénynyaralótépíthetnekmaguknak.Gondoskodjanaka
város feltétlen tisztaságáról, rendezettségéről,külsőcsínjéről.csináljanaksétahelye-
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38Gömör-Kishont, 1901.április11.
39Gömör-Kishont, 1901.június27.
40Dobsina és Vidéke, 1910.december4.
41 Dobsina és Vidéke, 1910.december4.
42Dobsina és Vidéke, 1911.július2.



ketésutakat,kirándulóhelyeket,sporttelepeketésvendéglőket.Gondoskodjanakcél-
szerűélelmezésről.Teremtsenekkellemestársaséletet.egyszerű,népszerűismertető
füzetetkellszerkesztenidobsináról,amelybiztosésreálisfelvilágosítástadarranézve,
hogymelyikházban,milyenlakás,mennyiértvehetőbérbe,azellátásmibekerül,stb.
efüzetetügyesenelkellterjeszteni,ésazalföldivárosokhelyilapjaibanisavalóságnak
teljesenmegfelelő,bizalmatkeltőcikkekbenismertetnikellavárostéskörnyékét.”43 e
meglehetősenhosszadalmasés többszálat ismegmozgatóradikális lépésekhelyett
igazábólavalódimegoldásazlettvolna,haavárosajégbarlanginyaralótelepfejlesz-
tésére fókuszálva annak minél előbb hidegvíz-gyógyintézetté válását szorgalmazta
volnaa lehető legszélesebbpropagandával, felkeltveezzelanyaralóközönség figyel-
mét, akik egy idő után rendszeres látogatásaikkal a telepet fellendítvén közvetve
dobsinavárosánakishasznotkovácsoltakvolna.

fejéntaláltaaszögetegy„Józsi”névvelellátott,édesanyjánakcímezettlevélszer-
zője,akia„Miértnemvilághírűfürdőhelyadobsinai-Jégbarlangvadregényesvidéke?”
címmelnapvilágotlátotttapasztalataitilletőenpontosmegfogalmazásbanveszisorra
anyaralótelepérzékenypontjait:

„aszobák!húszéveállfönnezanyaralóésmégazótasincstöbbszobája,mintaz
elsőidőszakbanvolt.Ilyenezaburger-gazdálkodás!atelepdobsinavárostulajdonas
avárosiközgyűlés jóváhagyásávala tanácsadjakibérbeévrőlévreavendéglőthat
vagyhétpadlásszobácskájávalakakasülőnésmégmelletteegyföldbesüllyedtkisded
vityillót.kinekjönnekedveilyenlakásokbaidejönnilaknihetekig.hiszannyiidőalatt
azemberismegdohosodnékezekbeaborz-lyukakba,mindahogyazágyneműekmár
mindrakásradohosodtak.acipőitsemkellsuvikszoltatni,mertittazágyalattszépen
kivirágoznak–apenésztől.azthallom,aváros4000forintbérletetkap–ésaztszépen
zsebrerakja.devajonnemlenneokosabbdolog,hatízesztendőalattépíttetneígytíz
olyanbérvillát,melyegyenkint jövedelmeznelegalább500-500forintot?vagyépítse-
nekegyszerrecsakegybérházat.demiután3-4évutánkifizettemagát,szaporítsák
csakatelepet.haénegyilyengazdagvárosnakvagyok,aztazévinégy-négyezerforin-
totlegalábbisreklámrafordítanám.szerződéstkötnékavendéglőssel,abarlangbérlő-
vel, hogyamennyit én,ugyanannyit áldozzanakők isarraa reklámra.denecsaka
kárpátoktólazadriáig,hanemaPirénektőlakaukázusigis.vagytúlmégazóceánokon
is,hogymegismerjeeztaszéphelyetazegészvilág.ésegybenfogadnékegyvállalko-
zó,szájasorvost.állítsonfölavárosegyfürdő-orvosiállomást,akiévi800forintérta
szezonnégyhónapjaalattkünntartózkodikatelepen,akitelelármázzaavilágotvalami
divatos szóval, amivel lépre lehet csalni az embereket: knejpolás! hideg vízkúra!
Pokrócbavarrás!fenyőlevegő!hegymászásazasztmaellen!Magaslégköravérkerin-
gésgyorsítására!sokszorosítottoxidáció!napfürdők!rántottlevesek!savóivások!van
ittegyvendég,akicsakazértjönidenyaralni,mertadobsinaiurakbevettékavadász-
társaságba.ezzelispróbátkellenetenni.sokalföldiuratvonzhatnaideazahit,hogy
afelső-gömörirengetegekbenmégkiválóvadász-élvezetekrefoglelni:szarvas,őz,disz-
nó,medve! Új,mozgalmasabb társas élet pezsdülne föl az áldozatkészség nyomán.
Ilyenpolitikamellettötvenévmúlvaezatelephoznaötvenezerforintotavárosnakés
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másikötvenezretvagyszázatalakosságnak.háthakésőleszmajdazutolsópillanat-
bankapkodni,mikormárazegészvilágbelesznépesítvenyaralókkal,üdülőésfürdő-
helyekkel!”44

Bársajnálatosmódon„Józsisorai”sohaértőfülekrenemtaláltak,avárosvezető-
sége által eszközölt sorozatos baklövések és a „papíralapú tervek” ellenére mégis
élénkségésbőturistaáradatjellemezteazüdülőkomplexumot.

a telepen nyaraló állandó vendégekről kurlisták – ha egyáltalán léteztek – nem
maradtakfennazutókornak.annyittudunk,hogyfenntartásbanálltegyvendégkönyv
fejér endre vendéglősnél, melynek „minden lapján a legmagasabb vendégek által
sajátkezűlegírtelismerésésdicséret”voltbeírvaavendéglátástilletően,valószínűleg
vegyes(állandóésátutazó,ill.hazaiéskülföldi)vendégektőlegyaránt.45 egyedüliforrás
aregionálissajtó,melynekhasábjainrendszertelenül,csonkánés inkábbinformáció
jelleggelközzétettékegyik-másiknyaralóvendégadatait,ezekreazonban–arozsnyói
esethezhasonlóan–nemlehetalapozni.atöbbségbengömörivendégmellettBuda-
pestéskörnyéke,elvétveBécs,fiumeésegyéb–főlegszomszédos–magyarországi
megye(pl.nógrád,Borsod,szepesség,abaúj,hajdú,csongrád)isképviseltettemagát,
foglalkozásukattekintvekirályitanfelügyelő,bányamérnök,földbirtokos,közjegyző,pol-
gári iskolai igazgató, tanár, ügyvéd, főorvos, gyógyszerész, bankár, huszárkapitány,
főhadnagy,ezredes,postafőnök,festőművészészeneművészismegfordultközöttük.46
ajégbarlangnyaralóvendégeineknévsorábólelsőízbenaGömör-Kishont szemezgetett
1900nyarán.elvétvearozsnyóikiadásúSajó-Vidék istudósítottatelepnyaralóvendé-
geiről, közöttük 1906 júliusábanMarkó ernő tájképfestőről, aki a jégbarlang egyes
részleteitismegörökítettevásznain.(székely–horváth2009,47.p.)főlegazelsővilág-
háborútmegelőzőévekbennőttahosszabbidőretelepünkreérkezőnyaralókszáma,
akik több hétre érkeztek ide.47 vendéglista terén adobsinánmegjelenőDobsina és
Vidéke c.hetiközlönyvitteapálmát,bárcsupán1911és1917közöttközölt ízelítőt
(nem teljes névsort!) a nyaralótelep állandó vendégeiből, felcsillantván kövecsesi
LukácsGézakir.udvaritanácsosésnyugalmazottgömörifőispán,48 Lykakárolyszer-
kesztő-író,dr.sigmondemilminiszteritanácsos,49 valamintBasilidesMáriaoperaéne-
kesnőnevével.50 érdemesaztisfeljegyeznünk,hogyahelyipolgárokcsaládtagjaikkal
egyetembenszinténszívesen töltötték–akár többhetes - nyaralásukata jégbarlang
telepének valamelyik villájában, élvezvén a kellemes hegyi levegőt: a „felfedező”
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44Sajó-Vidék, 1899.szeptember7.
45Sajó-Vidék, 1903.augusztus20.
46Gömör-Kishont, 1900.augusztus9.;Sajó-Vidék, 1901.augusztus1.;Sajó-Vidék, 1906.július

26.
Dobsina és Vidéke, 1911.július30.
Dobsina és Vidéke, 1912.augusztus4.

47 Dobsina és Vidéke, 1912.augusztus4.
48Dobsina és Vidéke, 1917.július29.
49 aremenyik-villábankapottelszállásolást3hónapra.(Dobsina és Vidéke, 1912.június23.)
50 viszonylaga legrészletesebbnévsorralszolgálta lap,azonbanaz„éscsaládja” jelzőmiatt

lehetetlen megállapítani egy-egy szezon vendéglétszámát. (Dobsina és Vidéke, 1912.
augusztus11.)



ruffinyi Jenő bányatanácsos, az igazgató szerepében tetszelgő hanvai ede,51 dr.
schwirián János dobsinai orvos vagy a coburg hercegi bányafelügyelő, Benedicty
kálmánisidesorolható.52

dobsinaszempontjábóligenértékesegyfennmaradt„fürdői levél”,amelyet1912
nyaránírtbarátnőjénekegybizonyossteinitzervilmanyugalmazottóvónőképzőintéze-
tiigazgatónőhódmezővásárhelyről,alehetőlegnagyobbmegelégedésselnyugtázvána
jégbarlanginyaralótelepenvalótartózkodását,melynekabeszámolószerintvisszatérő
látogatójavolt:„arégiszokásomhozhívenmegintcsakfelkerestemazüdülőhelyekide-
álját,abűvös-bájosdobsina-Jégbarlang-Telepet.nemképzelhetekennéljobbpihenő-
helyet!acsodaszépkörnyezet,abalzsamosfenyőillatoslevegő,avirágosrétek,melyek
oly igézően terülnek el az erdőkoszorúzta csúcsok alján, a kristálytiszta vizűGölnitz
hegyipatakcsöndesmormolása,aháborítatlancsend,melyazerdőkmélyénhonol–
mindenegyüttvévevalósággalelringatjaskéjesnyugalomra,álmodozásrahívjafel–a
munkátólvagyafővárosiéletzajától–kimerültidegzetet.Mondanomsemkell,hogy
naprólnaprajobbanéreztemecsodáshelyjótékonyhatását.délelőttjeimkisebbséta
után,rendesenolvasással,vagykönnyűkézimunkávalteltekel.délutánpedigkikirán-
dultamaközelierdőségekbe,virágotszedegetvesgyönyörködveatermészet–lépten-
nyomonmegnyilatkozó–ezerszépségében.”53

nemígyjártviszontazalátogató,aki1893nyaránakövetkezőőszintepanaszára-
dattalálltelőaRozsnyói Híradó hasábjain:„vanennekanyaralótelepnekezidőszerint
egy olyan átka, amely nagymértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy az embereket
hosszúidőreelidegenítseahegyeskőkörnyékéről.ésez:koleszárJakab,atelepven-
déglőse.Mígugyanistélenalegjámborabbszabómester,addignyáronvalóságosbak-
kecske,amelyökleljobbra-balra,havalakinincsmegelégedveazáltalanyújtottkvalifi-
kálhatlan kiszolgálattal.”54a dobsinai nyaralótelep későbbi vendéglősére–pontosab-
banGömöryGyörgyre–isérkezettámrosszallómegjegyzésaz1897.éviszezonban,
éspedigfelülfizettetéscímén.azigazsághozazonbanazishozzátartozik,hogyavendé-
geksokszorhajlamosakvoltakelfeledkezninéhánytényről,amiazesetlegesárdrágítás
hátteremögöttmeghúzódott:mintahelyelszigeteltsége,azélelmiszereknektengelyen
valószállításaatelepre,anapivendégszámkiszámíthatatlansága,a25–28főnyiszol-
gaszemélyzeteltartása,avendéglőmagasbérösszege,ill.amagasmellékkiadások.55

summasummarum,aszázadfordulónmégisáltalánosélénkséguralkodottatele-
pen,sőtmindsűrűbbenérkeztekavisszatérővendégek.anyárjellemzőenteltházzal
bírt,56 smindinkábba lakóhelyekbővítésénekkérdésekerült fontolóra,amintaztaz
alábbicikkisjólpéldázza:„abarlangot,mintértesülünk,állandóankielégítőszámmal
látogatják,sőtújabbanmindnagyobbszámmalkeresikfel,ahosszabbidőrevalóott
tartózkodásrapedigmégszámosanjelentkeznek,akiketazonbanaliglehetmajdelhe-
lyeznisígyújraaktuálissáváltateleplakóhelyeinekanagyobbítása,illetőlegszaporí-
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51 Megjegyzendő,hogysajátvillájavoltanyaralótelepen.(Dobsina és Vidéke, 1912.július7.)
52Dobsina és Vidéke, 1912.augusztus11.
53Dobsina és Vidéke, 1912.július28.
54Rozsnyói Híradó, 1893.július30.
55Rozsnyói Híradó, 1897.augusztus1.
56Rozsnyói Híradó, 1891.február22.



tása.”57 ahelyzetegyévvel későbbsemváltozott, aSajó-Vidék c. társadalmi lapban
szintúgy szóvá került a jégbarlangi szállásmizéria kilátástalansága, ami nem igazán
vetettjófénytdobsinára,emagátanonimitásbaburkolóvendégtől:„anyaralóközön-
ségolynagyszámbanvan,hogynemcsaka földszintesésemeletesszobákvannak
mindkiadva,hanemmégapadlásszobákis.anapilátogatókszámra–többnyireide-
genek–olytömegesenérkeznek,hogyatágaskétebédlőteremaligbírjabefogadni.”58
Még1912-benislakhelygondokkalküzdöttatelep,asorozatoselutasításokraahelyi
sajtóisfelfigyelt.„Mégigensokankeresnékfölaszépfekvésűtelepet,hanemkellene
sokakategészridegenelutasítaniazörökösszobahiánymiatt”59 –olvashatóadobsina
ésvidékefolyóévilapszámában.

azintőgondolatotazonbannemkövettéktettek,sőtinkábbismétfelvetődöttabar-
langtelepmegfelelőbérbeadásánakötleteavidéklátogatottságánaknöveléseérdeké-
ben.az1910-benfelröppentsajtóhírekértelmébendobsinavárosaegynémetcégnek
kívántabérbeadnianyaralóövezetet vonat, vendéglő, fürdőés játékterekkiépítését
remélve.60 alighanemaz ismétcsak tervkéntmaradtötletháromévvelkésőbbújból
aktuálissávált–immársokadszorra.avárosatulajdonátképezőnyaralótelepfejlesz-
tésétszemelőtttartvaannakajégbarlanggalegyetembenhosszú,25–50éveslejáratú
haszonbérbeadását,esetlegeseladását,határoztaelahozzátartozónagyvendéglővel,
fürdővel,turistaházzal,kocsmával,erdeiparkkal,valamintatelepösszestartozékaival
együtt,éspedigegymodernszálló,egykorszerűfürdő,segyújnyaralóvilla-csoportért
cserébe,melyeknekfelépítésétaleendőhaszonbérlőtőlvolthivatottelvárni.azépítke-
zésre fordított beruházások összegét 200.000 koronában állapította meg a város,
amelyegyértelműendobsinatulajdonábaszálltvolnaátabérletiszerződéslejártával,
azévesbérletiösszegetpediglegalább12.000koronárakalkulálta.61 a„gömörifürdők
betegsége”dobsinátiselérvén,tervrajzokformájábanhagytaaszépreményűésjobb
sorsra is érdemes nyaralótelepet. felkészületlenség, emberi gondatlanság, hiányzó
tetterő,avalósértékekalábecsüléseésnemutolsósorbanazolysokfürdőrejellemző
gömöri igénytelenségvoltakazok,amelyekdobsinavárosklimatikusnyaralóhelyéta
fejlődésküszöbéntoporognihagyták.

Turistaözöndobsinán

„nem kell svájcbamennie a magyarnak, itt is megtalálja azt, amit a természet és
műveltség nyújthat”62 – áll a jégbarlangi telep vendégkönyvében, s nem kell sokáig
bizonygatnunkazállításigazvoltát.ahelykirándulásokkalésszórakozásilehetőségek-
kelegyarántbővelkedett.az1900.évbenkiadotthanák-félekalauzkevésköltséggel
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57 Gömör-Kishont, 1902.július17.
58 előfordult,hogyazátutazóbarlanglátogatóvendégekszámaegy-egyebédkorakára200főt

iselérte.(Sajó-Vidék, 1903.augusztus20.)
59Dobsina és Vidéke, 1912.augusztus11.
60Gömör-Kishont, 1910.július23.
61Gömör-Kishont, 1913.július20.
62Sajó-Vidék, 1901.július28.



ésfáradsággaljárókirándulásokatkínáltazittüdülővendégeknek:akirály-hegyre,a
sztracenai-völgybe,azidőszakiforráshoz,coburghercegkohóihozésvadászkastélyá-
hoz,amurányivárromokhoz,akrasznahorkaivárba,azaggteleki-cseppkőbarlangba,
azösszesszepesifürdőbeésaMagas-Tátrába.

különfejezetetérdemelajégbarlangmintkirándulásicélpont,amely1871-esmeg-
nyitása óta eltelt első 10 évbenmármintegy 15.664 egyént fogadott,63 s 26 évvel
későbbmár92.690vendégetszámlált.64 nemmindenlátogatójaválasztottaazonban
amellettelévőklimatikusüdülőtelepetkikapcsolódásgyanántis.éppezértfontoselkü-
lönítenünk a csak jégbarlangot látogatókat a valódi nyaralóktól. általánosságban
elmondható,hogyaz1903és1905közöttfennmaradtvármegyeiközegészségügyista-
tisztikák alapján a dobsinai nyaralótelep állandó vendégeinek a száma évente nem
érteela100főt.65 aTátra-Vidék c.közlönytökéletesenszemléltetiakülönbséget,az
1883. január1-tőlaugusztus5-igbarlanglátogatóként regisztrált735személyközül
folyóévaugusztus5-éncsupán31állandóvendéglettelhelyezvenyaralókéntaszálló
15szobájában.66 nemúgyjártelazonbanaFürdő és Turista Ujság,amely1892.január
15-én megjelenő számában a dobsinai-jégbarlang nemzetközi tekintetben „színes”
látogatottságáttártaanyilvánosságelé:„1891-ben2519turistalátogattamegabar-
langot,ebből1598magyar,132osztrák,13gácsországi,14morva,8cseh,2fiumei,
1 isztriai, 2 szlavónországi, 312 porosz, 2 hollandi, 16 orosz-lengyel, 11 francia, 9
angol,13amerikai,2indiai,2svájci,1török,1olaszés380ismeretlenhonosságú.
ebbőlszámolvaajégbarlangközelébenlétesítettnyaraló-telepazegészévadalattszép
látogatottságnakörvendett.”67 Igenám,de vajonmennyi volt azannyi?kétségtelen,
hogyamavilágörökség részekéntnyilvántartottdobsinai-jégbarlangkitűnőhúzóerő-
kéntszolgáltamagaslatinyaralótelepszámára.eztareklámokbanisigyekeztekhang-
súlyozni.„ajégbarlangnálavendégekkényelmérőlkitűnőenvangondoskodva.Újépít-
kezésekfolytánhosszabbnyáritartózkodásulisnagyonajánlatosefestőihely”68 –áll
aTátra-menti fürdő-ésüdülőtelepekkel foglalkozóképes folyóirathasábjain.aváros
tulajdonábanálló telepéreegypillanatig semhabozott felhívniaközönség figyelmét
dobsinatanácsa,ajégbarlangmellettisztracenai-völgybenmár1884-tőlkínáltnyara-
lókéshidegvíz-gyógyintézeteképítésérealkalmat:„avadregényessztraczenaivölgynek
adobsinaijégbarlangmellettfekvőrészenyaralóképítésérefelettealkalmas–éshogy
amármeglevőkmellettminélnagyobbszámúnyaralóképítetnének,dobsinavárosa
esetlegesvállalkozókrészére–azerrenézveérvénybenlevőszabályrendeletalapján
–a legnagyobbmérvűkedvezményeketkészbiztosítani.azépítéshezszükségelt fát
feletteleszállítottáronszolgáltatja,úgyhogyegy12méterhosszúésátlag25centimé-
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63 Tátra-vidék, I.szám.1883.április15.
64Gömör-Kishont, 1907.február24.
65 az 1905. évi statisztikai adatokat figyelembe véve konkrétan 81 főt számlált. (a

Gömörmegyeiorvos-Gyógyszerészegyletésorvos-szövetségévkönyveaz1905.és1906-ik
évről.1907,95.p.)

66 Tátra-vidék, 13.sz.1883.augusztus5.
67 Fürdő és Turista Ujság, 1892.január15.
68 Tátra-vidék, 1883.április15.



terszélesfenyőszálfaazépítkezéshelyén40krajcárbakerül,azépítkezéshezátenge-
dettterületnégyzetméteröleutántelekbérczíménegykrajcárfizetendő.elfogadható
ajánlatokkalszembenpedigolyanvállalkozókrészére,akikehelyenhidegvíz-gyógyin-
tézetalakításárahajlandók,készdobsinavárosazecélraigenalkalmaskb.6r.foknyi
hőmérséktanivízzelbíróforrásoknakkizárólagoshasználatijogátisbiztosítaniegyúgy
akocsmáltatásijoggyakorlatakörül,mintmásiránybankedvezményeketnyújtani.”69 a
nagytervekbőlsajnosnemlettsemmi,pedigakedvezőtermészetiadottságokkalren-
delkezőklimatikusmagaslatinyaralótelepigényesebb,nívósabbkiépítéseGömörszá-
máraismeghoztavolnaafürdőéletterénmindezidáighiányoltországosésnemzet-
köziszintűelismerést.anyaralóteleptörténetében–anagyszállónkívül–mindössze
ötvillalétezésérőlvantudomásunk,ettőlfüggetlenülállhatottitttöbbis,melyekasze-
zonalattideálisbérbevehetővendéglátóhelyülszolgáltakanyaralócsaládokszámára:
azegyika12vendégszobávalfelszereltsvájcistílusbanépültsárkány-villa70 (papírmal-
miremenyik-villanévenisemlegették),amásikarozsnyóitulajdonúMarkó-féleanna-
villa,aharmadikacsuntavaihalasi-nemes-félevilla,valamintaPelecháltalemlegetett
kétGömöry-villa.

Mindenesetremárazislépéselőnynekszámított,hogyaz1885.éviáltalánosorszá-
goskiállításonaTátrahegységnek70méteres félkörkerületűképénkívül,melynek
előterén a három Tátrafüred csoportosult, a magyar fürdők közül Borszék, Buziás,
Bártfa,Marillavölgy, herkulesfürdő, a Budai sósfürdő, Tusnád,Margitsziget és Újtát-
rafüredmellettadobsinai-jégbarlangésnyaralótelepishelyetkapott.71 dobsinaideális
nyaralócélpontnakvalóelismerésedr.hankóvilmosa„amifürdőink”címűtudomá-
nyosmunkájábaniselővillant,akiazurániamozgóképszínházrészére1900.május3-
ánmagyarfürdőinkrőlkészítettképesbemutatójábanavetítővászonrafelkerült26leg-
ismertebbmagyarfürdőközülegyetlengömörifürdőhelykéntdobsinamagaslatinyara-
lótelepétprezentáltaaközönségnek.72 amáremlített„fürdőkésnyaralóhelyek”c.szá-
zadelőnmegjelentbrosúralapjainajégbarlangésfürdőtelepeisigenméltányospropa-
gálásbanrészesült:„dobsinát,amidőncsakajégbarlangállottegymagábansnemvolt
nyaralótelep, isszámosezrenkerestékfelévente,amiegészentermészetes is,mert
hiszen az a barlang már igen régen európának egyik legnagyobb nevezetessége.
amiótapedigajégbarlangitelepigazgatóságasannakbérlője,fejérLipót73 kezelika
barlangot,satőszomszédságábanlétesítettpáratlanulállónyaralótelepet,azótanem-
csakturistáklátogatjákóriásitömegben,hanemMagyarországegyiklegelsőklimatikus
gyógyhelyévéemelkedett.dobsinánabérlőarratörekszik,hogykevésköltséggelkelle-
mesentöltseelanyaratafürdőzőközönség,shogyimmáramagyarok,akiktudvale-
vőlegalegkényesebbnyaralóksalegpazarlóbbmódonköltekeznekakülföldifürdők-
ben,lassankintadobsinairegényesszépségűnyaralótelepetkeresikfel,azleginkább
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69 Tátra-vidék, 11.szám.1884.június1.
70 Tulajdonosa a dobsinai sárkány kálmán vasgyártulajdonos volt. (Rozsnyói Híradó, 1888.

augusztus28.)
71 Tátra-vidék, 1885.január1.
72Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1900.május10.
73 valószínűlegelírás,fejérendrénekhívtákavendéglőst.



adobsinaifürdőtelepigazgatóságánaktudhatóbe.”(fodor1902,51–52.p.)afüzeta
legapróbb részletességgelkitértanyaralótelep ismertetésére,melyetnemmellesleg
„Gömörmegyeegyiklegszebbpontjaként”jellemzett.(fodor1904,60.p.)

aszázadfordulónhazaiéskülföldituristacsoportok,egyletek,tanintézetek,magán-
társaságok jelenlététől vált hangossá a sztracenai-völgy és a jégbarlang környéke,
melyek részletes felsorolásátóla témaeltérő jellegérevonatkozóan jelenmunkában
eltekintünk.74 csupán ízelítőként szolgálva: 1881 nyarán az írói és művészi kör, a
kárpát-egyletbudapestitagjai,afővárosilapokszerkesztőiésmunkatársaiérkezteka
dobsinai-jégbarlanghoz,akik–mielőtt abarlangi fogadós vendégszeretetétélvezték
volna–dr.PelechJánosigazgatóközreműködéséveltekintettékmegetermészetikép-
ződményt.75 amagyarorvosokéstermészetvizsgálókpedigXXIv.nagygyűlésükkereté-
ben,1888-banérkeztekdobsinára,(chyzer1890,79.p.)snemcsupánatermészeti
környezetmegcsodálásánakcéljából,hanemajégbarlangtelepénekamodern,higié-
nikuskövetelményeknekmegfelelőfejlesztésénekésüzemeltetésénekmeggyőződése
iránt is.76 egyúttalkezdetüketvettékaMáváltaleszközöltszervezettkirándulások.a
magyarkir.államvasutakvárosimenetjegyirodájaáltal1884.augusztus15–17.között
megrendezettelsődobsinaikirándulásonrögtön170budapestivendég–közöttükszá-
mosnő–vettrészt.77 dobsinaelsősorbanjégbarlangja,másodsorbanklimatikusüdü-
lőtelepemiattjelentmegatársasutazásokállamosakéntaGyógyfürdők,Üdülőhelyek
ésutazásiközpontiIrodakínálatábanrendezendőMagas-Tátravidékitársaskörutak-
ban.az1897.augusztus19.és24.közöttmegrendezettszentIstván-napitársasúthoz
21, javarészt fővárosi érdeklődő csatlakozott.78 a korytnicza-fürdő, csorba-tó, husz-
park,alsó-,ó-ésÚjtátrafüred,Iglófüred,sztracenaivölgyésdobsinai-jégbarlang-nyara-
lótelepérintésévelmegtettkiruccanásteljesszolgáltatástfelölelőrészvételidíjaszemé-
lyenként40forintba,vasútijegyeknélkül26forintbakerült.azötnaposprogramkere-
tébenugyanegydobsinaiüdítőnyaralásranemkerültsor,azonbanmindajégbarlang
nyújtotta korcsolyázási lehetőséget, mind a nyaralótelep vendéglősének, Gömöry
Györgyneknagyszerűvendéglátásátkiélvezhettékarésztvevőkegydíszebéderejéig.79
az1898.évadnyáriutazásiközöttún.„északmagyarországifürdőkbetettművészkör-
utazás”címszóalattkorytnicza,acsorba-tó,Tátrafüredésdobsinaszerepeltek,80 mint
ahogy a folyó évimájus 26. – 31. közöttmegrendezett pünkösdi társas kirándulás
alkalmával is a Magas-Tátra, csorba-tó, felkai nyaralótelep, Tátrafüred, virágvölgy,
dobsinai-jégbarlangésmagaslatinyaralótelepdesztinációkhoznyíltlehetőségeelláto-
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74 azérdekességkedvéért,csupánaz1906.évbenérkezett4983vendégeközül4036magyar-
országi,358ausztriai,510németországi,19angol,4francia,6orosz,3olasz,3belgiumi,4
svéd,1szerbiai,3bulgáriai,6romániai,1görög,28amerikaiés1fokföldilátogatójavolt.
(Gömör-Kishont, 1907.február24.)

75Gömör-Kishont, 1881.június26.
76 Sajó-Vidék, 1901.július28.
77 ajózsefvárosiindóházbólkirobogottkülönvonattalérkezőturistákanyaralótelepetcsupána

vendéglőbenelfogyasztottebéderejéigvettékigénybe.(Tátra-vidék, 1884.augusztus24.)
78Gyógyfürdők és üdülőhelyek, 1897.szeptember27.
79Gyógyfürdők és üdülőhelyek, 1897.augusztus10.I.évf.4.szám
80Gyógyfürdők és üdülőhelyek, 1898.február15.II.évf.1.szám



gatniaazérdeklődőnek.81 dobsinamintközkedveltúticélcsakaz1897.évbenmintegy
3000látogatótvonzottmagáhoztársasutazásokkeretében,82 foglakozásukattekintve
hivatalnokok,kereskedők,ill.szabadfoglalkozástűzőértelmiségiektartoztakközéjük.
dobsina az erdélyrészi kárpát-egyesület és a Gyógyfürdők, Üdülőhelyek és utazási
központi Iroda szervezésében 1899. július 20. és július 31. között megrendezésre
kerülő„Magas-Tátra,erdélyésrománia”XXv.szünideitársasutazásegyikcélállomása-
ként isszerepetkapott jégbarlangjaéstelepemegtekintésével,83 sőtatovábbiakban
szintemindentavasziésnyári idénynekTátra-környéki társasutazásikínálataiközött
felbukkantközkedveltkirándulásicélpontként.84 Méga jégbarlangbanmegrendezett,
nyárikorcsolyázássalegybekötöttjégünnepélyreisérkeztekfővárosiésvidékikirándu-
lókdobsinára,minttettékazt1893júliusában,amikoratöbbnaposgömörikörútegy
célállomásaként a jégbarlangi üdülőtelepre érkező turistákat villásreggeli és díszes
ebéd várta a barlang nagyszállójában és vendéglőjében az első korcsolyaünnepség
megkezdéseelőtt.85 azemlékezetes„jeges”eseménybeszámolójatöbbekközöttrávi-
lágítani igyekezettanyaralótelepáldatlanállapotaira,melyeka20.századküszöbén
fogadtákazarra tévedt idegent: „a jégbarlangnakmég rendkívülprimitív szállójaés
turista-házaivoltak.Mintegyszázfőrerúgottakirándulókszámasnemvoltelégkocsi,
azonban gróf andrássy Géza a betléri kastélyból pompás csengős négyesfogatokat
bocsátottabudapestikorcsolyázóegylethölgytagjainakrendelkezésére.ajégünnepé-
lyen,melydéli12órától4-igtartott,mintegy32párkeringőzöttradicsLajospompás
miskolczizenekaránakjátékamellett.ajégünnepélyenrésztvevő,300főnyiközönség
apompásebédutánolyjóhangulatbanvolt,hogyszálláshiányábanvégigtánczoltákaz
egészéjszakát.reggelfeléatársaságegyrészekocsintávozott,amásikrészeafürdő-
házkádjaiban,vagyaturista-háznagytermében–férfiakésnőkegyrozzantspanyol-
fallalelválasztva–pihentmeg,determészetesenaludnisenkisemtudott,ígykedélyes
hangulatban köszöntött be a reggeli 8 óra, amikor is a rossz kiszolgálás folytán az
ünnepély örökké udvarias védnöke a szépséges budapesti korcsolyázó leányoknak
magahozottmosdóvizetaközelikútról.”86 ezenelsőnyárikorcsolyázásemlékétkésőbb
számostovábbikövette,afőhangsúlyjelenesetbenafelkészületlenségrehelyeződik,
amelyaz1890-esévekbenafolyamatosturistaáradatravalótekintetnélküluralkodott
az„elveszett”87 tájon.

amint a statisztikák is igazolják, a barlanglátogatók75–80%-átmagyarokadták,
ennekellenéreavármegyeisajtószemébentovábbra isazonhelyekközészámított,
melyet„ahazaiturista-világnemméltányolkellően”.88 azún.átmenetilátogatókszáma
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81 ahatnaposteljesellátásrészvételidíjaszemélyenként42forint(szállás,vasút,étkezés,bér-
kocsik,fürdők),vasútijegyeknélkül28forint.(Gyógyfürdők és üdülőhelyek, 1898.április15.
II.évf.3.szám.)

82Gyógyfürdők és üdülőhelyek, 1898.június15.II.évf.5.sz.
83 Fürdő-és Utazási Közlöny, 1899.július1.III.évf.6.sz.
84Fürdő-és Utazási Közlöny, 1900.február1.Iv.évf.2.sz.
85Gömör, 1893.július2.
86Gömör-Kishont, 1905.augusztus13.
87 aszlovákeredetű„sztracena”szójelentéseelveszettetjelent.
88Gömör-Kishont, 1907.február24.



naponkint60-100főkörülmozgott,acsodás jégbarlangmegtekintéseméga legfel-
sőbb társadalmi rétegből is látogatókatvonzottdobsinára:koronás fők,miniszterek,
magas beosztású hivatalnokok, neves szabad foglalkozást űző értelmiségiek tették
tiszteletüketGömörecsodástájékán.89 Legrangosabb„futóvendégei”közötttarthatjuk
számonrudolftrónörökös90 özvegyét,stefániafőhercegnét,91 károlyLajosfőherceget,
frigyesfőhercegetésIzabellafőhercegnét,II.vilmosnémetcsászártmégtrónörökös
korában,grófTiszaIstvánminiszterelnököt,BethlenGáborföldművelésügyiminisztert,
szilágyi dezső igazságügyi minisztert, báró hazai samu honvédelmi minisztert,
delbrückBertoldnémetbirodalmitanácsost,helmuthvonMoltkeporosztábornagyot,
dr. Plósz sándor igazságügyminisztert, károly István főherceget, I. ferdinánd bolgár
királyt, I.Milánszerbkirályt,azandrássyésacoburgcsaládtöbbtagját,JókaiMórt,
Törley József pezsgőgyárost vagy fritjoff nansen északi-sarki utazót. Leginkább a
németek,különösenaporoszokkerestékföltömegesenabarlangot,korábbanszámos
angolturistaisellátogatottide,számukazonbanajégbarlangitelepkényelmiszolgál-
tatásihíján–amintarrólegyolvasóilevélbenértesülhettünk–megcsappant.92 etény
isrávilágítarra,hogydobsinafelkapaszkodásáhozavilágnevezetességeiközéanya-
ralótelepenkellőszámbanéskomforttalberendezettszállókmegépítésére,megfelelő
szórakozásilehetőségekre,valamintkorszerűésgyorsközlekedésivonalakbiztosításá-
ralettvolnaszükség.

korcsolyákatfel!

ahiányosságokellenéreabarlangotfelfedezéseóta1912-igmintegy120.000turista
kereste fel.93 a barlang teljes kivilágítása94 mellett megtartott tárlatvezetésen kívül,
amelyet1883júliusátólkezdvenaponkéntdélelőtt11órátóldélután2-3óráiglehetett
igénybevenni,95 kiemeltattrakciónakszámítottakajégbarlangnagyterménektükörsi-
ma jegén megrendezett nyári korcsolyázások és a vele egybekötött jégünnepélyek,
amelyek 1893-tól Markó Miklós rozsnyói hírlapíró és főrendező, továbbá rohonczy
Gedeon országgyűlési képviselő, védnök – nemmellesleg a Budapesti korcsolyázó
egylet elnöke (székely–horváth 2009, 38. p.) – jóvoltából rendszeres időközönként
megrendezésrekerültekanyárikiemeltidőszakban.MivelMarkónagyhódolójavolta
korcsolyázásnak – 1889-ben ő volt Magyarország gyorskorcsolya-bajnoka (székely–
horváth2009,37.p.)–,egyértelmű,hogya jégbarlangotésannaklátogatottságáta
korcsolyázás lehetőségével akartanépszerűsíteni.Magyarországezenegyetlennyári
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89Gömör-Kishont, 1900.augusztus9.
90 egyesforrásokszerintőmagaisjártajégbarlangnál.(Rozsnyói Híradó, 1910.július17.)
91 akoburghercegicsaládkíséretébenérkezettstefániatrónörökösnéfogadásáramintegy200

főbőlállódíszestársaságsorakozottfelajégbarlangnál,közöttükazandrássycsaládtagjai,
avármegyeésavárosképviselői.(Gömör-Kishont, 1888.július29.)

92Dobsina és Vidéke, 1912.július14.
93Dobsina és Vidéke, 1912.július14.
94 1886-banavillamosvilágítástisbevezettékajégbarlangba.(hanvai1912,6.p.)
95 Tátra-vidék, 12.sz.1883.július29.



korcsolyapályájátnagyélvezettelhasználtákkifőlegaműkorcsolyázásbudapestifana-
tikushívei.atelepigazgatóságailyenkorsimáragyalultattaanagyteremegymétervas-
tagságújégpályájátúgy,hogymintegy320-400négyszögölterületálljonamindenfelől
összesereglettkorcsolyázókrészére,96 avendégekkényelméreajégpályaszélérepado-
kat,a talpalávalóthúzócigányokalápedigemelvénythelyeztetett. (székely–horváth
2009, 39. p.) fejér endre bérlősmég csinos levelezőlapokat is csináltatott az első,
1893.évijégünnepélyemlékére,amelynégynyelvűfelirattalellátvaigencsakkelendő-
nekbizonyult.97 olyannyiraritkaságszámbamentezanemmindennapiesemény,hogy
1903nyaránfejérmégabudapestisajtótismeghívtaazünnepségre–alighanemegy
jósikerülthírverőcikkmegírásátremélve.98 egy-egyjégünnepélyalkalmávaltöbbszáz
–voltúgy,hogyakár400(székely–horváth2009,40.p.)–kíváncsiskodóférfiésnő
gyűltössze,közöttükanyaralótelepállandóvendégei,adobsinai intelligenciaszíne-
java,számoskülfölditurista,deakadtakszépszámmalatátraifürdőbőlérkezőnyara-
lóvendégekis,melyekközülamerészebbekavillamosárammalkivilágítottjégpályán
produkálhattákmagukatműkorcsolyázásban.azéleskő(hegyeskő)hegytetőrőlinduló
hárommozsárágyúlövésjelezteazünnepélykezdetét,amelyretöbbnyireadéliórákban
került sor. a hagyományokhoz híven Markó Miklós főrendező vezetése mellett a
rákóczi-indulóhangjairavonultleadíszesmenetabarlangba.99 amutatványokéstán-
cokalattrendszerintBalogBálintvezetésévelanyaralótelepszállodájánakcigányzene-
karahúztaatalpalávalót.100 azegészünnepélynemtartott tovább3-4óránál,amely
utánavendégseregfejérendrebérlővendégszeretetétélvezhetteegypompásdísz-
ebéderejéig.101 arraisakadtazonbanpélda,hogyafiatalságkorcsolyabálkeretében
hosszabbítottamegejégünnepélyt,shajnalinégyigmulatottabarlangjegestermeiben
acigányzenére.102 ajégbarlangfelfedezésénekjubileumi40-évesévfordulójátstílszerű-
enszinténzenéskorcsolyaünnepélykeretébenültékmeg.a jégbarlang igazgatósága
által1909.július25-énmegrendezettünnepségenmindenlátogatókorcsolyátköthe-
tett,melyetesteanagyszállóelőttitérentűzijáték,majdajégbarlangtelepénnyaraló
művészekközreműködésévelkabarékövetett.azestfénypontjakéntBazilideszMária
hangversenyebűvölteelaközönséget,akiajégbarlangcsodásakusztikájúnagytermé-
bencigányzene-kísérettelmagyardalokatadottelő.103

a jégünnepélyektől eltekintve a századelőn meghonosodott nyári korcsolyázási
évadegyértelműenbeváltazüdülőtelepen,anapi60-80barlanglátogatóközöttmindig
akadt8-10vállalkozókedvűsportrajongó–sőtszámukkorcsolyabérletlehetőségével
mégszaporodottisvolna.104 korcsolyáznimindenlátogatónakszabadvolt,hakorcso-
lyávalrendelkezett,ezértazonbanabeléptidíjonkívül1koronátfizetniekellett.akor-
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96 Gömör-Kishont, 1903.július16.
97 Rozsnyói Híradó, 1904.augusztus21.
98 Gömör-Kishont, 1903.július23.
99 Gömör-Kishont, 1906.július29.
100 Gömör-Kishont, 1905.július23.
101 Gömör-Kishont, 1906.július29.
102 akorcsolyabálra1906nyaránkerültsor.(székely–horváth2009,40.p.)
103 Gömör-Kishont, 1909.július18.
104 Gömör-Kishont, 1904.augusztus21.



csolyázásidőtartamátaz1910.évadbannapontadélelőtt10-tőldélután3-igállapítot-
tákmeg.(Magyarfürdőkalauz,1910,47.p.)atelepállandóvendégeikedvezményben
részesültek, a barlang látogatási díjának csupán egyszeri megfizetésére kötelezték
őket,ilymódonanyitvatartásiidőalatttetszésszerintiszámbanlátogathattákajégbar-
langot,továbbáhetenkéntegyszer,azigazgatóságáltalmeghatározottnapon,50fillér-
nyidíjfizetésemellettlejthettektáncotajégen.(hanvai1912,22.p.)ugyanúgy25%-
os kedvezményben részesültek a jégbarlangi belépőjegy árából a kárpátegyesület
Gömöriosztályánaktagjai,105 atanintézetekdiákjaitpedig50%—75%-oskedvezményis
megillette,legtöbbjük1koronáérttekinthettemegabarlangot.106

azon vendégek részére, akik élvezetet találtak a halászatban és rendelkeztek
halászjeggyel,anyaralótelepbérlőjétől10koronáértterepengedélytvásárolhattak,és
apisztrángokkalteliGölnicfolyóbanakárhalászkodhattakis.avendéglővelkapcsola-
tosbazárteljeshalászfelszereléstiskínáltazérdeklődőkszámára.(hanvai1912,25.
p.)Bővítvénaszórakozásilehetőségektárát,az1910-esévektőlakikvadásznióhajtot-
tak,vadászjegybirtokában,melyethelybenmegválthatottavendég,gyakorolhattáke
kedvtelésüketatelepkörnyékén.különkiemelendő,hogyazállandóvendégekszámá-
raezidőtájtteniszpályaisrendelkezésreállt,melyetcsekélydíjfizetésemellettszaba-
donhasználhattak.(hanvai1912,18–20.p.)

a zenés-táncos összejöveteleket illetően a dobsinai-jégbarlang korcsolya
nagyszállójahangversenyeknek,107 báloknakiskitűnőhelyszínülszolgált.Mivelekultu-
rálistérenmeglehetősenhézagosinformációkkalrendelkezünk,feltételezhetőenjóval
többrendezvényreészenés-táncosösszejövetelreissorkerültanyaralótelepen–mind
aközpontinagyszállójában,mindamagánvilláiban–,jelenesetbencsupánasajtóban
megjelentbeszámolókramintegyedüliforrásratudtunktámaszkodni.azelsőnyaraló-
telepitáncmulatságról1882májusábantudósítasajtó,nemkizártazonban,hogyjóval
korábbanissorkerülhetetteffajtarendezvényre.108

amagaslatinyaralóteleplátogatóitsemkerülhetteelazanna-napitáncmulatság,
melyetelsőízben1883.július29-éntartottakmegaszállónagytermében.109 1902júli-
usában80terítékűközvacsorával,tombolával,szavalattalésnagyszabásútűzijátékkal
ismegfűszereztékajelesnévnapieseményt,melyenBaloghBálintzenekaránakmuzsi-
kájamellett táncrakerekedvénegészenhajnaligroptaatáncotatelepüdülőinkívül
dobsinavárosánakintelligenciájaésakörnyékértelmisége.110 egyévvelkésőbbannyi-
anszerettekvolnaanna-napotülni,hogyanagyérdeklődésrevalótekintettelhelyszűke
miattavendégeketmárvisszaiskellettutasítani.111 azilyenjellegűszervezésbenlegin-
kábbajégbarlangiigazgatóságbábáskodott,dealkalmasintazottnyaralók112 ismulat-
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105 Gömöri Ujság.1912.július14.
106 Gömör-Kishont, 1908.augusztus9.
107 Gömör-Kishont, 1909.augusztus15.
108 Rozsnyói Híradó, 1882.május28.
109 Tátra-vidék, 13.szám.1883.augusztus5.
110 Gömör-Kishont, 1902.július31.
111 Sajó-Vidék, 1903.július30.
112 Gömöri Ujság.1910.augusztus7.



ságotrendeztek–mint1903nyaránadobsinai-jégbarlangszállójábanüdülőfiatalok,
akiknekfejérendrevendéglősaszállónagytermétecélraátengedte.113 ajégbarlangi
vendéglőnagytermeadottotthont1912 júliusábanabarlang felfedezőinekarcképét
leleplezőzártkörű,közebéddelegybekötöttünnepélynekis.114 amagánvillákatilletően
anyaralótelepsárkány-villájaérdemelfigyelmetaszórakozásterén:1888nyaránazott
nyaraló gyermekek előadásában megtartott színházi előadás keretében, melyen a
Megzavartmulatságésaszegetszeggelc.vígjátékokadattakelő,adobsinainőegylet
javáraajánlottákfelabeléptidíjbólbefolytösszeget,ajólsikerültestetpedigegyszál
cimbalmosrészvételévelrögtönzötttáncmulatságkövette.115

Mindezmáramúlté.Bárajégbarlang,amely2000ótaavilágörökségrésze,mais
turistákezreitvonzzaGömörbe,egykorimagaslatinyaralótelepénekmárnyomaisem
látszanak.díszesnagyszállóját,hívogatóanegekbetörőszökőkútjáthiábakeresnéma
anyaralóvendég,egyedüla jégbarlangbejárataelé1911-benemelt famenedékház
árulkodika19.századklimatikusnyaralóhelyénekegykorilétezéséről.

Irodalom

A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség évkönyve az 1905. és 1906-ik
évről.rimaszombat,nyomtatottrábelyMiklósnál,1907.

BolemanIstván1887.Fürdőtan.Budapest,franklin-társulatkönyvnyomdája.
Boleman István 1896. Magyar fürdők és ásványos vizek. Budapest, Magyar Balneológiai

egyesület.
Bókai árpád 1895. Hazai és külföldi ásványvizek és fürdők összehasonlitása. Budapest,

fürdőirodalmikönyvtár.eggenberger-félekönyvkereskedés.
Borovszky samu 1904.Gömör-Kishont vármegye.Magyarország vármegyéi és városai. Buda-

pest,apollo.
chyzer kornél 1885.Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei. sátoralja-ujhely, nyomtatott a

zemplénnyomdájában.
chyzer kornél 1890. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek története

1840-től 1890-ig.sátoralja-ujhely.nyomtatottazemplénműintézetben.
chyzerkornél1886.amagyarfürdőkről.Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye.

IX. kötet, 55. füzet. kiadjaak.M.TermészettudományiTársulat,Budapest.
fodoroszkár1902–1904.Fürdők és nyaralóhelyek.kiadjaadunántúliközművelődésiegylet.
hanvaiede1900–19012.A dobsinai jégbarlang és környéke.dobsina.
hankóvilmos1902.Fürdőink. Ásványvizeink.Budapest,Lampelróbertcs.éskir.udv.könyvke-

reskedése.
hankóvilmos.Erdélyi fürdők. Ásványvizek.kolozsvár,erdélyikárpátegyesületkiadása.
hohlfeldLajos1898.Fürdői almanach az 1898. évre.a„nemzetközifürdő-Lapok”kiadóhivatala.
hunfalvyJános1867.Gömör-Kishont vármegye.
Magyar Fürdőkalauz 1909–1910.III.évf.Tata,Magyarfürdőkalauzkiadóvállalat.englanderés

társanyomdaiműintézete.
Pelech e. János 1878. A sztraczenai völgy és a Dobsinai-jégbarlang. Igló, különlenyomat a

Magyarországikárpátegyesületv.évkönyvéből.
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113 Rozsnyói Híradó, 1903.július12.
114 Dobsina és Vidéke, 1912.július21.
115 Rozsnyói Híradó, 1888.augusztus28.



Peleche.János1884.A sztraczenai völgy és a dobsinai jégbarlang.Budapest,franklintársulat
könyvnyomdája.

székelykinga–horváthPál2009. adobsinai jégbarlang. Jégünnepélyekés képi ábrázolások.
Gömörország,3.sz.

TakácsLászló1888.Magyar fürdők.nagyvárad,rosenbaumvilmoskiadása.

éva kerényI
sPa LIfe In GÖMÖr In The 19Th cenTury,9.The hIGh aLTITude heaLTh resorT of doBsIna

Thehighaltitudehealthresort—situatedatthenorthernmostpartoftheGömör
county,inabouttwohourswalkingdistancefromthetownofdobšiná—beltedby
ozone-producingpineforests,canbeplacedwithintheclimateandhealthresorts
andspasoftheTatramountains.Theholidayresortlocatedonarelativelywind-
lessanddust-lessplace,foritsthinnerairofhigherhumiditybutlesssaturated
bywater-vapour,andforitscoolertemperature,wasnotverypopularamongthe
locals,butinnational–andeveninternational—dimensionsitwasapopularand
highlydemandeddestinationforleisure,recreationandrelaxation.
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Mottó:„Mindenhelyesírásiszabályzatmenthetetlenülelavulegyszer;
mertegybizonyosidő(századunkban20-30év)múltánmármásigényeket
támasztatársadalomaszabályzattalszemben,mintkorábbantette;smert

megváltozikakibocsátásakorméghíventükrözöttnyelvis.”
(fábiánPál2007)

Mielőtt a lényegesebb változásokat bemutatnánk, nagy vonalakban tekintsük át a
magyarhelyesírásiszabályzatoktörténetét.

aMagyarTudósTársaságaMagyar helyesirás’ és szóragasztás’ főbb szabályai cím-
mel1832-benjelentettemegazelsőhelyesírásiszabályzatot.Mindössze32lapnyivolt,
ésaleglényegesebbpontokravonatkozóirányelveketfogalmaztameg.nemáltalános
érvényű, mindenkire nézve kötelező szabályzatnak készült, hanem csak a Magyar
TudósTársaság(akadémia)sajátkiadványaiszámára.azalkotókrugalmasszemléletét
tükrözi,hogygondoltakanyelvhasználatváltozékonyságára:„Mindenidőremármeg-
határozottnakazonbana’Társaságnemvalljae’szabásokat,sőt,hamita’folytonfolyó
nyelvisméret, szavak’ lelke és alkatja körül elválasztóbban kifejt, annak előre kiköti
későbbijavítását…”(akh.1,1832,4.p.)ennekazalapelvnekafigyelembevételeindo-
koljaahelyesírásiszabályokidőnkéntifelülvizsgálatátéskisebb-nagyobbmódosítását.

az1832-esszabályzatnakafenticímmelmégkilenckiadásalátottnapvilágotegé-
szen1853-ig.1877-benjelentmegA magyar helyesírás elvei és szabályai,majd1901-
benA magyar helyesírás szabályai. ezeka szabályzatok csekély változásokat tartal-
maztak. a Magyar nyelvőr szerkesztői kevesellték a változtatásokat (cz helyett c, a
királylyal-féle alakokban alkalmazott egyszerűsítéssel: királlyal stb.), ezért simonyi
zsigmond 1891-benA magyar helyesírásról című dolgozatában a korábbiakon kívül
többváltoztatástterjesztettelő.ajánlottapéldáulakétjegyűmássalhangzókegyszerű-
sítettkettőzését,ameghonosodottidegenszavakmagyarosírását,aza ki, a mely, a mi
stb.egybeírását.azakadémiaatervezetetcsak1893-bankezdtetárgyalni,végülazon-
banaz1901.február25-iülésensimonyinakegyetlenlényegesmódosításijavaslatát
semfogadtákel,ésarrakötelezték,hogyanyelvőrbenisigazodjékazakadémiasza-
bályaihoz.atárgyalásokelhúzódásamiattatanítókavallás-ésoktatásügyiminiszter
segítségétkérték,hogyadjoneligazítástahelyesírásügyében.aminisztermegbízta
simonyitaziskolaihelyesíráskidolgozásával,és1903-banrendelettelbiztosítottaisko-
laialkalmazását.amagyarhelyesírásegységetehátfölbomlott:azakadémiaimellett
éltaziskolai.kétévtizedkellettahhoz,hogyazoktatásügyésazakadémiamegegyez-
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zenegymással.azakadémia1922.május29-iülésénelfogadta,hogykiadványaiezen-
túlazújelvekszerintkészüljenek,ésarrakérteavallás-ésközoktatásiminisztert,ren-
deljeelaziskolákbanazakadémiaihelyesírásiszabályzatszerintioktatást.

Jelenlegiszabályzatunkőse1922-benjelentmeg,melyhezszó-,éstárgymutatóis
tartozott.ennekaszabályzatnakamásodikkiadása1923-ban,aharmadik1927-ben,
anegyedik1931-ben,azötödik1936-ban,ahatodik1937-ben,ahetedik1938-ban,a
nyolcadik1940-ben,akilencedikpedig1950-benkerültazérdeklődőkkezébe.

az 1954-es akadémiai helyesírási szabályzat ugyanennek aműnek (az 1922-es
szabályzatnak)atizedikkiadása.aváltozásokközülkiemelünknéhányhangtanijelle-
gűt,atöbbiezekkelegyüttmegtalálhatóamegadottlinkenésdemetanulmányában:
„az1922-esszabályzatsokvagylagosalakottartalmazott:borotva ~ beretva, pajzs ~
paizs, ölyű ~ ölyv, sofőr ~ soffőr, terasz ~ terrasz. a10.kiadáskivetteezekközülaz
elavult, archaikus változatot, az esetleges ingadozó kiejtésű jövevényszavak közül a
magyaros kiejtéshez közelebb álló alakokat részesítette előnyben (sofőr, terasz).
ritkábbanennekfordítottjaiselőfordult,vagyisaszabályzatengedékenyebblett,bizo-
nyosalakváltozatokatvagylagossátett:míga9.kiadáscsakazsemlye alakottüntette
fel,a10.-benazsemle és a zsömle szerepel.hasonlópéldák:9.:csorgat, 10.:csorgat
~ csurgat; 9.:fonal, 10.:fonal ~ fonál. az-ózik/-őzik képzősigéka10.kiadásbandz-s
alakváltozatukkalisszerepelnek:vagyisnemcsakafogózik (9.kiadás),hanemafogód-
zik alakismegjelenik,jelezveakétalakvagylagosságát.az1954-esszabályzatabból
aszempontbólisátvizsgáltaazelőzőnekazanyagát,hogyazalapszókkiejtésemennyi-
retükröziavalós,korabelikiejtést.Ígypéldáula9.kiadásbanmégcsunya írásúésejté-
sűszótátírtákcsúnyára,mertamagánhangzóidőközbenmegnyúlt.hasonlóahelyzet
némelymássalhangzókkal,aholazidőtartamváltozhatottakárrövidre,akárhosszúra,
például:kipuffogó > kipufogó, cupog > cuppog, bölcseség > bölcsesség. (afrisseség
azonbanmegmaradtegys-sel,csak1984-benírtákát.)amárazelőzőpontbanisemlí-
tett idegen eredetű szavak írásmódja is a magyaros kiejtéshez igazodott: samán >
sámán (ugyanakkorasamanizmus csak2015-benlettsámánizmus!),frizúra > frizura,
garszon > garzon. […]a10.kiadásszótárirésze30000szóalakottartalmaz,kb.10
000-rel többet, mint az előző kiadás.” (http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/blog/
show/mi-valtozott-1954-ben;letöltve2016.02.28.ésdeme1954,285–308.p.)

Ígyjutunkelvégülaz1984-esszabályzatig,amelyaz1922-esszabályzathozképest
tehátatizenegyedikkiadás.Mindegyikkiadásbantalálhatunkkisebbváltoztatásokat,
alegjelentősebbekazonbantermészetszerűlegaszójegyzékeketérintik.(akiadáson-
kénti változásokról l. bővebben szemere 1974 és fábián 1984, 385–401. p.)
Megjegyzendő, hogy a jelentősebb változtatások csupán az 1954-es és az 1984-es
szabályzatbantörténtek.

aváltoztatásáltalánoscéljai,okai

PrószékyGábornak,aMTaMagyarnyelviosztályköziállandóBizottságának,korábbi
nevén aMagyar nyelvi Bizottság elnökének a véleménye szerint a jó helyesíráshoz
leginkábbnyelvérzékrevanszükség.Prószéky:„aváltozásnaknemazacélja,hogyaz
embereket frusztrálja, vagy hogy a gyerekeknek nehézzé tegye a magyar nyelvtan
helyesírásrészénekamegértésétéstanulását.sokkalinkábbaz,hogyrögzítse,amit

114 Cs. nagy lajos
FÓ

R
U

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV

III
. 
év
fo
ly
am

  
2
0
1
6
/2

, 
S
om

or
ja



azemberekhasználnak,ésahogyhasználják.ha leheteztazanalógiáthasználni,a
mostani változásoknakannyia céljuk,mintazújutaknakaparkokban.haasétáló
emberekazútonmennek,annaknagyonörülünk,devannakakisfüvesrészek,ahol
lehetlátni,hogyazemberekarrajárnak,éskitapossákafüvet.ekkorjöhetegyolyan
okosgondolat,hogyesetlegaztlekövezzük,ésinnentőlkezdveazonazútonjárnakaz
emberek,aholamúgy is járnának,de legalábbnemsárosan.viszontaz is igaz,haa
park-analógiánálmaradunk,hogyvannakolyanutak,amiketugyanazemberekszeret-
nek,deössze-visszakuszáljákazegészparkot.

Tehátakármitnemlehet,mégis,acélazvolt,hogyminélinkábbrögzítsükamegle-
vőszokásokat.ezértnincsenekóriásiváltozások,mertvagytudatosan,vagytudatalatt
márvalahogyhasználtukazadotthelyesírásirendszert,eztrögzítjükmostformába.[…
]haazembernemérziazanyanyelvét,akkornehezebbenír.Teháténaztgondolom,
hogyelsősorbannemnyelvésznekkelllenni,hanemanyelviérzékünketkellfinomítani.
Inkábbalproblémákvannakmégaváltozásokközött.”Pl.ajogiszövegekben„aközne-
veket bizonyos helyzetekben lehet nagybetűvel írni: Alperes, Felperes, Vevő, Eladó,
Szerző éshasonlók”.(http://anyanyelvapolo.hu/ha-az-ember-nem-erzi-az-anyanyelvet-
akkor-nehezebben-ir-interju-dr-proszeky-gaborral-az-uj-helyesirasi-szabalyzatrol/; letölt-
ve:2016.01.20.)

keszlerBorbálaígyindokoljaazújszabályzatszükségességét:„Tudomásulkellven-
nünk[…],hogyaszabályzatnemlehetörök,nemmaradhatváltozatlan,hiszenfolyton
változikmagaanyelvésrészbenanyelvrőlvalófelfogásunkis.ezértidőrőlidőreszük-
ségvanamindenkoriszabályzatmódosítására,anyelvváltozásaihozvalóhozzáigazí-
tására.Természetesennemmindenáron,deamikorésaholvalóbancélszerű,sőtszük-
séges,akkorésottigen.fontosugyanis,hogyegynemzetnek,egynyelv-ésnépközös-
ségneklegyenszilárdalapokonnyugvó,ahagyományt,deanyelvbenvégbemenő,illet-
veazutóbbikét-háromévtizedbenvégbementváltozásokat,valamintajelenírásgya-
korlatotegyarántfigyelembevevőszabályzata.”

amimegváltozottazakh.12 kiadásábanakorábbiszabályzatokhozképest,azéppen
azelvekváltozatlanságánakkövetkezménye.amipedigújaszabályzatban,azegyrészt
akorábbikiadványokbanfigyelmenkívülmaradtkérdések,másrésztazújabbnyelvfej-
lődésfölvetetteírásproblémákrendezése.

abizottságcéljaazvolt,hogyahasználónagyobbváltoztatásoknélkül,könnyebben
használható,bizonyosmértékigrugalmasabbszabályzatotkapjonakezébe.”(keszler
2015,255.p.)

azújszabályzatkiadásátmotiválólényegestényezőkakövetkezőkvoltak:1.a12.
kiadás„felhasználóbarát”szeretnelenni.2.azacél,hogyanormátközelítseagyakor-
lathoz.3.ahelyesírásiszabályzat31éveváltozottutoljára.4.azújításoknagyrésze
nemáltalánoselveket,hanemegyedieseteketérint.

aváltoztatásoktípusai

aakh.12-benlényegesváltozásoknincsenek,csakkisebbváltoztatások.ezekakövet-
kezők:1 .  a  ny i l vánva ló  h ibák  k i jav í tása .ezekrepéldátnemszükségesbemu-
tatni.2 .  a  foga lmazás  pontos í tása . Pl.30.aborjúk – borjak, borjút – borjat,
erdője – erdeje stb.kettősalakokrólcsakténymegállapításmaradt,anyelvhasználati
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értékítélet(„…aza, e váltóhangúváltozatokjobbáraválasztékosabbakésritkábbak.”)
kimaradt. helyes változtatás! 3 .  a  sok ,  kevés  megje lö lés  he l yet t  l i s ták
adása . Pl.23.azegyszótagúfőnevekvégénhosszúú, ű betűtírunk:bú, szú; fű, mű,
nyű, tű. atöbbszótagúakegyrészénekvégén ishosszúazú, ű.agyakoribbesetek:
ágyú, aszú, borjú, ború, bosszú, búcsú, dugattyú, faggyú, fattyú, fiú, fogantyú, gyanú,
gyapjú, háború, hattyú, interjú, kallantyú, kátyú, kopoltyú, koszorú, ocsú, odú, randevú,
sarkantyú, sziú, szivattyú, tanú, vályú, varjú; betű, billentyű, csengettyű, csepű, derű,
fésű, gyepű, gyűrű, gyűszű, hegedű, herkentyű, keselyű, kesztyű, köpű, kösöntyű,
köszörű, nedű, rézsű, seprű, szérű, tetű, töpörtyű.

vannakazonbanrövidu, ü betűrevégződőtöbbszótagúfőnevekis.agyakoribbese-
tek:adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, falu, frufru, gyalu, hamu, hindu, kakadu, kapu,
kenguru, kenu, lapu, mandzsu, marabu, pertu, ragu, saru, satu, szaru, tabu, tinóru,
uhu, zebu, zulu, zsalu, zsaru; bürü, eskü, güzü, menü, revü, süsü, tütü, ürü. 4.  egyes
részek  d idakt ika i  szempontú  á tszerkesz tése . ez történt többek között a
fentemlített23.pontmódosításával:Új,hogyazegyszótagúfőneveket–mintlátható
–elkülönítiatöbbszótagúfőnevektől:„azegyszótagúfőnevekvégénhosszúú, ű betűt
írunk:bú, szú; fű, mű, nyű, tű.atöbbszótagúakegyrészénekvégénishosszúazú, ű.
agyakoribbesetek:ágyú, aszú …”57példátsorolfölazakh12 akorábbi18-calszem-
ben.azakh.11-benvegyesenvoltakakét típusképviselői.ugyancsakdidaktikaicélú
átszerkesztéstörténtakülönírásésazegybeírásfejezetébenis.(errekésőbbvisszaté-
rünk.) 5 .  szabá lypont  vagy  szabá lypont rész  k ihagyása . Többek között
kimaradtazasszonynevekhelyesírásátszabályozórész,mertaztacsaládjogitörvény
szabályozza:Kovácsné Nagy Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna,Kovács Zsuzsanna,Kovács-
Nagy Zsuzsanna, K. Nagy Zsuzsanna, Kovács Istvánné, Kovács Istvánné Nagy
Zsuzsanna. agéptípusokbetű-ésszámjelzésétagyártókszoktákmegadni,apostai
küldemények címzését pedig a posta szabályozza, ezért nem foglalkozik ezekkel a
témákkalazújszabályzat.6 .  B i zonyos  szabá lyok  enyh í tése ,  azaz  a  koráb -
ban  szabá lyozot t  kérdések  a l te rnat í vvá  té te le . Pl.akiejtésbeliingadozás
rögzítésétemeliaszabálypontrangjáraazakh.12 a74.pontban,amikorelfogadja,hogy
ah végűszavakközül jellemzőenacéh, düh, juh, méh, rüh ejtésealapalakbanésa
mássalhangzóskezdetűtoldalékosalakokbaningadozhat:düh: [dü]v. [düh],dühnek:
[dünek]v. [dühnek];méh: [mé]v. [méh],méhtől: [métől]v. [méhtől];stb.Írásbanazon-
banaszavakmindenalakjábanjelenvanah.”a82.pontbanfolytatódika -val, -vel,
-vá, -vé ragos alakok helyesírására vonatkozómódosítással: „a h végű főneveknek,
amelyeknekakiejtéseingadozik(düh: [dü]v. [düh],méh: [mé]v. [méh]stb.),a-val, -vel
ésa-vá, -vé ragosalakjaitírniiskétféleképpenlehet:dühvel [düvel]–dühhel, méhvé
[mévé]–méhhé stb.”azintézménynevekírásábanésaszámokírásábanismegjelen-
nekalternatív lehetőségek (lásdaz illető fejezet tárgyalásában).7.  a  szabá lypon -
tok  bőv í tése ,  k iegész í tése ,  ú j  szabá lypontok  be ik ta tása . ebbenapont-
banvanalegtöbbváltozás.Pl.azakh.12139.pontjábankétlényegesbővítés,kiegészí-
tésolvasható.azelső:kettőnél több tagbólalakult (többszörös)összetételek írására
vonatkozószótagszámlálásiszabályannyibanmódosult,hogyaragokésajelekmellett
az- i képző semszámítbeleaszótagszámba:híradás-technikai > híradástechnikai,
magán-nyugdíjpénztári > magánnyugdíjpénztári stb.amásikkiegészítésazidegenelő-
tagokönállóváminősítésénekafeltételétírjale:„azidegenelőtagokatakkortekintjük
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külön összetételi tagnak, ha önállóan is használatosak, például:miniszoknya, mini-
szoknya-viselet, vagyhaönállóanishasználatosutótagjárulhozzájuk:antialkoholista,
antialkoholista-klub; biotechnológia, biotechnológia-ipar; stb.”atovábbiszabálybővíté-
sekre,kiegészítésekremégvisszatérünk.

8 .  szabá lyvá l tozás . csaknéhánypontotérintaváltozás.Ilyenpl.,hogyatulaj-
donnevekben(nemcsakacsaládnevekben,hanemazutónevekben,földrajziésmárka-
nevekben, művek címében stb.) a toldalékolás következtében egymásmellé kerülő
háromazonosmássalhangzótjelölőbetűtkikellírni:aharmadikatkötőjellelkapcsoljuk
atővégimsh-hoz: Hermann-nál, Széll-lel, Tarr-ról, Wittmann-né; Bernadett-től, Mariann-
nal; Bonn-nal, Bükk-kel, Tallinn-nak; Elzett-tel, Knorr-ral; Blikk-kel, Szerelmes szonett-
tel. ugyancsaklényegesváltoztatás,hogya-fajta, -féle, -nemű, -rét, -rétű, -szerű korábbi
képzőszerű utótagokat csupán utótagnak minősíti a szabályzat. Prószéky Gábor a
következőképpenindokoljaeztaváltoztatást:„[…]vannakméga -fajta, -féle, -nemű,
-szerű utótagok,amimegintnyelvészetikérdés,hogymilyendefiníciókatadunkrájuk.
kérdés,hogyezekaképzőszerűutótagokképzők-evagynem;haképzők,akkorúgy
viselkednek-e,mint a többi toldalék, hasonulnak-e vagy sem: ez egy állandó vita. a
-szerű végződést talánnemannyiraérezzükmost toldaléknak,mint30éveéreztük,
mosta-szerű inkábbönállóutótagnakszámít.haviszontönállóutótag,akkornemtol-
dalék,éshanemtoldalék,akkornemhasonul,tehátazészszerű leszazújszabályzat
szerintihelyesalak.”

eddigvégigtekintettükaváltoztatás fajtáit.a továbbiakbanazakh.11 ésazakh.12
párhuzamosösszehasonlításárakerülsor.Természetesenmindenegyesmegfogalma-
zásbeli,pontszámváltozásiesetrenemtérhetünkki,csakaleglényegesebbekre.

aszabályzatfejezeteinekösszehasonlítása

aBeTŰk
14.a)„abetűrendbesorolásszempontjábólnemteszünkkülönbségetakis-ésnagy-
betűkközött”(eddigarégi)Innena2.bekezdésébenúj:„haazonbankétbesorolandó
egységközöttcsupánebbenavonatkozásbanvankülönbség,akkorakiskezdőbetűs
szómegelőzianagykezdőbetűst,például: jácint, Jácint, opera, Opera, szűcs, Szűcs,
viola, Viola.”

akIeJTésszerInTIÍrásMódcímhelyébeahanGJeLÖLéskerült.ennekmegfelelően
átszerkesztettékateljesfejezetet.akorábbihosszú,túlmagyarázóbevezetőpont(17)
helyettsokkalrövidebbésvilágosabbeligazítószövegtalálható.azalábbistigmatizáló
minősítéstkivettékabekezdésből:„abeszéltnyelvbenmutatkozóingadozásokat(pl.
az „erőssen”, „szöllő” stb.), esetleg ny i l vánva ló  he l y te lenségeket  (p l .  a
„kőrut” ,  „köppeny” ,  „e l lemez”  s tb .  e j tésmódot ) [kiemeléstőlem:cs.n.L.]
helyesírásunknemveszi figyelembe,hanemaz írásgyakorlatalapján iskikristályoso-
dottköznyelviformákatrögzíti,hogyáltalánossáválásukatsegítse”(akh.11).azújszö-
vegmindösszeennyi:„amagyarhelyesírásegyikjellemzője,hogyabetűklegtöbbször
akiejtettbeszédhangnakfelelnekmeg.aszavakésaszóalakokleírásátakövetkező
elvekhatározzákmeg:akiejtésszerintiírásmód,aszóelemzőírásmód,ahagyomány
szerintiírásmódésazegyszerűsítőírásmód”(akh.12 17).
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Táblázatbafoglalvahasonlítsukösszeennekafejezetnekaszerkezetét!

Mintatáblázatbóllátható,ahanGJeLÖLésfőcímalásoroljabeazújszabályzatazírás-
módokat(régebbinevén:helyesírásialapelveket).Logikusmegoldás,mertmindegyik
írásmódahangjelölésrevonatkozóismereteket,szabályokatfoglaljaössze.azakh.11-
nekatartalomjegyzékenemtárjafölennekafejezetnekabelsőhierarchiáját.

néhány esetbenmegváltozott egyes szavaknak a helyesírása. a kiejtést követve
módosultakövetkezőszavakírása:árboc > árbóc, bedekker > bédekker, bura > búra
(ígysajnoslétrejöttegyhomonimapár),immúnis > immunis, samanizmus > sámániz-
mus stb.

kétfélealakbanhasználatosaköznyelvben,ezértahelyesírásiskövetiezt,mindkét
változatotmegengedia25.b)-ben: foltoz ~ foldoz, bólingat ~ bólintgat, kacsingat ~
kacsintgat, tekinget  ~ tekintget.

akülönírásésazegybeírás
helyesírásunk egyik legproblematikusabb, legnagyobb nehézséget okozó területe a
különírásésazegybeírás.PrószékyGáborennekazokátakövetkezőbenlátja:„aleg-
többelvottkezdnehezenkezelhetővéválni,aholajelentésisbeleszólebbe.a20.szá-
zadbankialakultleírónyelvészetszeretnéanyelvijelenségeketajelentéstőlfüggetlenül
leírni,deúgytűnik,hogymindigvanolyaneset,amikoreztnemlehet.ahelyesírás is
olyan,hogybárnemszeretneajelentésselfoglalkozni,deazértlássukbe,hogyegészen
másaz,amikoraztmondom,hogyriasztóberendezés,ésmásaz,amikorazt,hogyriasz-
tó berendezés van ebben a lakásban,azaz:nagyoncsúnya.éreznikell,hogyazegyikegy
fogalom, ami egybetartozik, amásikmeg egy jelzős szerkezet, amimeg nem.ha az
embernemérziazanyanyelvét,akkornehezebbenír.Teháténaztgondolom,hogyelső-
sorban nem nyelvésznek kell lenni, hanem a nyelvi érzékünket kell finomítani.”
(http://anyanyelvapolo.hu/ha-az-ember-nem-erzi-az-anyanyelvet-akkor-nehezebben-ir-
interju-dr-proszeky-gaborral-az-uj-helyesirasi-szabalyzatrol/;letöltve:2016.01.20.)

aszabályzatszerkesztőiakönnyebbátláthatóság,ataníthatóságésatanulhatóság
szempontjáttartottákalegfontosabbnak,ezértafejezetetteljesenátalakították.Most
azösszetételkeletkezésénekaforrásaittekintettékrendezőelvnek.ezáltalakorábban
sokszorszétszórtanmegjelenőismeretekegybokorbakerültek.

vessükösszeazakh.11 ésazakh.12 idevonatkozórészét.
azakh.11-benabevezetőpontszintemikrotanulmányméretű(35sor),azakh.12-ben

tömören–6sorban–ésvilágosanmegfogalmaztákazösszetételekkeletkezésének
okait:„azösszetételekkeletkezésének(azazazegybeírásuknak)többféleforrásalehet:
1.atagokegyüttesjelentésénekmegváltozása(nyitvatartás ’üzemidő’)[eddigszerke-
zetvolt:nyitva tartás];2.atagokegymásköztiviszonyánakalakijelöletlensége(állat-
tenyésztő ’állatot tenyésztő, állatok tenyésztésével foglalkozó’); 3. az íráshagyomány

AkH.11  AkH. 12

A KIEJTÉS SZERINT ÍRÁSMÓD  A HANGJELÖLÉS 
 A kiejtés szerint írásmód  
A szóelemz  írásmód (Új fejezet) A szóelemz  írásmód
A hagyományos írásmód A hagyományos írásmód 
Az egyszer sít  írásmód Az egyszer sít  írásmód 
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(bérbeadás; elmegy). az összetett szavak egységét kötőjel nélküli egybeírással vagy
kötőjeleskapcsolássalfejezzükki”(akh.12 94).

a95.pontkiemeltenfoglalkozikajelentésváltozássalmintazegybeírásforrásával.
Idearégiszabályzatbólnéhánypéldátátvesz,deújabbakatistalálunk:aföldön futó
(bogár),de: földönfutó (’hontalanember’);alig-alig, búbánat, süt-főz; csigabiga, dim-
bes-dombos, terefere, csihi-puhi;drágakő, egyetért, napraforgó;csakhogy, nemsokára.

akülönírásésazegybeírásfejezeténekösszehasonlítása:

elsőránézésreisföltűnik,mennyiveltagoltabbazakh.12-nekezafejezete.atáblázat
alapjánáltalánosságbanmegállapítható,hogyaszószerkezetekkülön-vagyegybeírá-
sátegyrészta je lentésvá l tozás ,másrésztpedigahagyomány irányítja,atöbb-
szörösösszetételekírásáthasonlóképpen.

azátdolgozáskövetkeztébensokkaljobbanföltárulennekafejezetnekabelsőlogi-
kája.emeljünkkinéhányváltoztatástebbőlarészből.

1.azalanyos,aminőség-ésmennyiségjelzőskapcsolatokhelyesírásáravonatkozó
ismereteketazújszabályzatkülönalfejezetbekiemelverendszerbefoglalta:„Bizonyos
előtagú kapcsolatok különírása és egybeírása a tagok belső szerkezetétől függ. az
anyagnévijelzőskapcsolatoké,valamintatőszámnévielőtagú,képzővelellátottutóta-

   
       

      
       
     
     

 
 

AkH.11 AkH.12

95. pont: általános bevezet  (35 sor)  94. pont: általános bevezet  (9 sor)  
A szóismétlés írása A jA jeA jelA jeleA jelentA jelentésA jelentésváltA jelentésváltoA jelentésváltozA jelentésváltozás miA jelentésváltozás mint az egyA jelentésváltozás mint az egybA jelentésváltozás mint az egybeírás A jelentésváltozás mint az egybeírás 

fo
A jelentésváltozás mint az egybeírás 
forrá
A jelentésváltozás mint az egybeírás 
forrása 
A jelentésváltozás mint az egybeírás 
forrása 

A meA mellérA mellérenA mellérendeA mellérendelA mellérendelA mellérendel  szókapcsA mellérendel  szókapcsolaA mellérendel  szókapcsolatA mellérendel  szókapcsolatok és A mellérendel  szókapcsolatok és 
ös
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összet
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetét
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetétel
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, 
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valami
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint a
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint az
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint az ike
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint az iker
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint az ikers
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint az ikersz
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint az ikerszók í
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint az ikerszók ír
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint az ikerszók írása 
A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek, valamint az ikerszók írása 

A szóismétlések írása

A mellérendel  szókapcsolatok és 
összetételek 

A valódi mellérendel  összetételek 
írása 

Az ikerszók Az ikerszók írása
AzAz alAz alárAz alárenAz alárendeAz alárendelAz alárendelAz alárendel  sAz alárendel  szAz alárendel  szókapAz alárendel  szókapcsoAz alárendel  szókapcsolAz alárendel  szókapcsolaAz alárendel  szókapcsolatAz alárendel  szókapcsolatok és Az alárendel  szókapcsolatok és 
ös
Az alárendel  szókapcsolatok és 
összet
Az alárendel  szókapcsolatok és 
összetét
Az alárendel  szókapcsolatok és 
összetétel
Az alárendel  szókapcsolatok és 
összetételek í
Az alárendel  szókapcsolatok és 
összetételek ír
Az alárendel  szókapcsolatok és 
összetételek írása 
Az alárendel  szókapcsolatok és 
összetételek írása 

Az alárendel  szókapcsolatok és 
szóösszetételek írása 

Az alanyos, a min ség- és 
mennyiségjelz s kapcsolatok 

A jelentésváltozás miatt egybeírt 
összetételek egyéb fajtái 

A tárgyas, a határozós és a birtokos 
jelz s kapcsolatok 

AAzAz alaki jAz alaki jeAz alaki jelöAz alaki jelöleAz alaki jelöletlAz alaki jelöletlensAz alaki jelöletlenséAz alaki jelöletlenség miAz alaki jelöletlenség mint aAz alaki jelöletlenség mint azAz alaki jelöletlenség mint az Az alaki jelöletlenség mint az egybAz alaki jelöletlenség mint az egybeíAz alaki jelöletlenség mint az egybeírás Az alaki jelöletlenség mint az egybeírás 
fo
Az alaki jelöletlenség mint az egybeírás 
forrá
Az alaki jelöletlenség mint az egybeírás 
forrása 
Az alaki jelöletlenség mint az egybeírás 
forrása 

A jelentéstömörít  összetételek Az íráshagyomáAz íráshagyománAz íráshagyomány mint a különírás Az íráshagyomány mint a különírás és Az íráshagyomány mint a különírás és 
e
Az íráshagyomány mint a különírás és 
eg
Az íráshagyomány mint a különírás és 
egyb
Az íráshagyomány mint a különírás és 
egybeí
Az íráshagyomány mint a különírás és 
egybeírás fo
Az íráshagyomány mint a különírás és 
egybeírás forr
Az íráshagyomány mint a különírás és 
egybeírás forrása 
Az íráshagyomány mint a különírás és 
egybeírás forrása 

Egyéb típEgyéb típuEgyéb típusú sEgyéb típusú szEgyéb típusú szókapEgyéb típusú szókapcsolatok és Egyéb típusú szókapcsolatok és 
ös
Egyéb típusú szókapcsolatok és 
összet
Egyéb típusú szókapcsolatok és 
összetét
Egyéb típusú szókapcsolatok és 
összetétel
Egyéb típusú szókapcsolatok és 
összetételek 
Egyéb típusú szókapcsolatok és 
összetételek 

A rendszert alkotó íráshagyomány 

 Az alkotó tagok szerkezete 
mint meghatározó tényez  

 Az igeköt s kapcsolatok 
írása 

 A névmási kapcsolatok és 
összetételek írása 

 Egyéb esetek
 A kialakult szokás mint a kivételes 

különírás és egybeírás forrása 
 A A töA többsA többszöA többszörös ösA többszörös összetA többszörös összetétA többszörös összetételek íA többszörös összetételek írA többszörös összetételek írása A többszörös összetételek írása 
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gúakékivételnélkül,az-ó, -ő képzősigenévielőtagúakécsupánbizonyosesetekben”
[vö.118.].

„akétegyszerűszóbólállóalakulatokategybeírjuk,dehabármelyiktagösszetett
szó,különírjukőket:

–egyszerűszó+egyszerűszó⇒ egybeírás(aranylánc, ötméteres, védőgát);
–összetettszó+egyszerűszó⇒ különírás(fehérarany lánc, tizenöt méteres, part-

védő gát);
–egyszerű szó+ összetett szó⇒ különírás (arany nyaklánc, öt négyzetméteres,

védő homokgát);
–összetettszó+összetettszó⇒ különírás(fehérarany nyaklánc, tizenöt négyzet-

méteres, partvédő homokgát)” (akh.12:115–119).
korábbanezekazesetekszétszórtanszerepelteka110.,112.,115.,117.és119.

pontokban.későbbhelyesírásigyakorlókönyvekbentűntfölajelenszabályzatbanlát-
hatóképletszerűmegoldás.

2.azakh.11-benazegyéb  t ípusú  szókapcso la tok  és  összeté te lek című
5 és fél oldalas heterogén szabályhalmazában (130–142) igyekeztek a szerkesztők
rendetteremteniazzal,hogyalegfontosabbközösjellemzőkalásoroltákbearészlet-
szabályokat. ezzel az eljárással sokkal áttekinthetőbbé, taníthatóbbá, tanulhatóbbá
váltezafejezet.

3.azegyéb  esetek közécsakolyan ismeretekkerültek,amelyekmárvalóban
nemvoltakbeilleszthetőkazelőbbiekbe.

Ilyenpl.,hogy„afajtajelölőfőnéviminőségjelzőtegybeírjukajelzettszóval(kivéve
azállatfajtaneveket),például:csiperkegomba, fiúgyerek, fűszeráru, jonatánalma, laka-
tosmester, legényember, sasmadár. – de mivel állatfajtanevek: mangalica sertés,
racka juh stb.”(akh.12125).azakh.11-bena114b)pontvoltaminőségjelzőskapcsola-
tokközött. azállatfajtanevek írásamost került bea szabályzatbaazzal az indokkal,
hogyabiológiakönyvekbentalálkozikadiákezzelanévtípussal,azállatfajtanevekkel.
a köznapi nyelvhasználatbannemkönnyíti enneka típusnakahelyesírását. azMTa
helyesírásitanácsadóportáljaafekete rigó ésasárgarigó szavakírásárólakövetkező-
ketírjaindoklásul.Fekete  r igó : a„fekete”melléknevetésa„rigó”főnevetkülönírjuk
az alábbi szabály alapján: „aminőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk
egymástól[akh11-107a,akh12-105,oh-107]”.afekete  r i gó (Turdus merula) amada-
rakosztályánakverébalakúak(Passeriformes) rendjébeésarigófélék(Turdidae) csa-
ládjábatartozófaj.Sárgar igó : a„sárga”melléknevetésa„rigó”főnevetegybeírjuk
azalábbiszabályalapján:„akialakultszokástmegtartvajelentésváltozásnélkülisegy-
beírjuk számos minőségjelzős kapcsolat tagjait [akh11-107c, akh12-135, oh-107–
108].” a sárgarigó régiesen aranymálinkó (oriolus oriolus) a madarak osztályának
verébalakúak(Passeriformes)rendjébeésasárgarigófélék (Oriolidae) családjábatar-
tozófaj.eztarendszertanikülönbségetaszakemberekenkívülalighatudjákmások.
sajnálatos,hogyakorábbihozhasonlóanazakh.12 semválasztjakülönazoológiaiés
abotanikaimegnevezésekköz-ésaszaknyelvihelyesírását.

4.a  je lentés tömör í tő  összeté te lek fejezetcímmegszűnt,atartalmaazon-
banátkerültaz  a lak i  je lö le t lenség mint  az  egybe í rás  fo r rása címűrészbe,
a111.pontbatöbbújpéldával:árvízvédelem, barázdabillegető, emlékkönyv, motorcsó-
nak, munkavédelem, szénapadlás, testvérváros, villanyvilágítás, zsemlegombóc stb. 
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5.Újszabálypontkéntkerültbeakétkötőjelhasználata.„kétkötőjelethasználunk
azokban a többszörös összetételekben, amelyeknek előtagja is kötőjellel kapcsolt
összetétel(tulajdonnévivagybetűszóselőtag,illetőleghárommássalhangzótalálkozá-
samiatt),például:Kossuth-nóta-éneklés, Nobel-díj-átadás, C-vitamin-adagolás, tb-járu-
lék-csökkentés, sakk-készlet-gyűjtemény, tarokk-kártya-játékos” (akh.12 a többszörös
összetételekírása,140.).

6.atöbbszörösösszetételekírásaalatttárgyaljaazakh.12(141)akorábbanmoz -
gószabá ly néven említett eseteket: kerekasztal-konferencia, de: kerekasztalkonfe-
rencia-rendezés; légi fénykép, de: légifénykép-montázs; réz-arany ötvözet stb. a fenti
szakkifejezéstnemörökítiátazújszabályzat.amozgószabá ly elnevezéseltűnt.

akIsésanaGykezdőBeTŰk
ahivataliírásgyakorlathozigazodvakerültbeakövetkezőpontazújszabályzatba:„a
közneveknagybetűskezdésenemszokásosamagyarírásgyakorlatban,kivéveahiva-
talosiratokban,például:Alperes, Felperes, Eladó, Vevő, Szerző” (akh.12 148).

aszabályzatkategorikusankijelentia144.pontban,hogy„kisbetűvelírjukazünne-
pek,anevezetesnapok,időszakok,atörténelmieseményeknevét[...]”apéldákközül
csakazegyházivonatkozásúakat emelemki: hanuka, húsvét, karácsony, mindenszen-
tek, nagyböjt, ramadán. nézzükmeg,mitkezdezzelnévtípussalaMTanyelvtudományi
Intézeténekahelyesírási tanácsadóportálja. Többnév helyesírására is rákerestem,
alábbkettőnekazeredményétmutatombe,azegyikaHúsvét/húsvét,amásikpediga
Hanuka/hanuka.

Húsvét : aképernyőnezjelenikmeg:„azÖnáltalmegadottbemenetnagybetűvel
kezdődik.haezegytulajdonnév,ésahelyesírásárakíváncsi,próbáljakinévkeresőesz-
közünketis!”kipróbáltam:„névkereső:Ismerttulajdonnevekhelyesírásánakellenőrzé-
se:amegadottkaraktereklehetségesfolytatásaikéskategóriáik.”akövetkezőtalála-
tokat adja a program: Husvét, Húsvét, Husvéth, Húsvéth, Husvéti, Húsvéthi.
Bármelyikükrerákattintvamegjelenikaszófajibesorolásuk:tulajdonnév,személynév,
vezetéknév. További 3 találat: Húsvét-sziget, Húsvét-szigeten, húsvét-szigeti. szófaji
kategóriájuk: tulajdonnév, földrajzi név; tulajdonnév, földrajzi név, toldalékolt alak; -i
képzős alak. kis kezdőbetűs húsvét formára csak a „helyes” felirat jelent meg.
Összhangbanvantehátaszabályponttalafentiportáljavaslata,mertcsakakkoríratja
nagykezdőbetűvelőket,haszemélyrevagyföldrajzihelyrevonatkoznak.

aHanuka/hanuka változatokategyarántelfogadjaazakadémiaiportál.akiskezdő-
betűsváltozatraa„helyes”javaslatjelenikmeg.anagykezdőbetűsváltozat(Hanuka)
beírásautána„helyes”minősítésfölöttanévkeresőfentmáridézettszövegeolvasha-
tó.rákattintvaa„próbá l ja  k i ”szavakra,nemadtalálatotaprogram,csupánasza-
bályzatkétfejezetét(atulajdonnevekírása[152–201.]ésazidegenközszavakéstulaj-
donnevekírása[202–222.])kínáljafölsegítségül.ezekalapjántehátahasználószá-
máraúgy tűnik, hogy ahanuka írásmódja kétféleképpen is elfogadható:Hanuka és
hanuka.(http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest;letöltve:2016.02.29.)

az osiris kiadónál 2004-ben (11 évvel az akh.12 kiadása előtt!) megjelent
he lyes í rásbanLaczkókrisztinaésMártonfiattilamárteretengedazírásszokásnak.
azerősérzelmitöltésrehivatkozva–azakadémiaakkoriszabályozásaellenéreis–az
informálisírásgyakorlatbannemhibáztatjaazegyházi,illetveazegyházieredetűünne-
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peknagykezdőbetűsírását:Karácsony, Húsvét, Mindenszentek, Ramadán stb. aszer-
zőkeztajelenségetérzelmialapúnagykezdőbetűsítésneknevezik,melyleginkábba
szakrálisszövegekbenfordulelő.(vö.Laczkó–Mártonfi2004,139.p.)ehhezamegál-
lapításhozhozzáfűzhetjük,hogyakarácsonyiésahúsvétiüdvözlőlapokonésamagán-
levelekbenisanagykezdőbetűsváltozatagyakoribb.

észszerűbblettvolnaebbenazesetbenisengedékenyebbneklenni.

aTuLaJdonnevekÍrása
változások:

1. feljebb már említettük, hogy az asszonynevek írásmódjának a szabályozása
(akh.11 159.)kimaradt,mertnemhelyesírási,hanemjogi,közigazgatásikérdés.

2.atulajdonnevekközéújkéntbekerültatárgynevekkategóriája.atárgynevekközé
tartoznak a nemzeti ereklyék (Szent Jobb, Szent Korona), a járművek (hajók neve:
Kisfaludy Sándor, Titanic, Santa Maria; Apollo, Luna)afegyverek [Excalibur (artúrkard-
ja)],ahangszerek [Lady Blunt (egystradivari-hegedű)],ahíresdrágakövek(Kohinoor),
stb.nevei.Jellemzőjükanagykezdőbetűsírás.(akh.12 171).

3. a nyelvhasználati ingadozást tükrözi a szabálypont, amikor kimondja, hogy „a
-falva, -földe, -halma, -háza, -telke, -völgye stb.utótagú–esetenkéntmása, e végződé-
sű–nevek -i képzősszármazékaibanelhagyjukaza, e végződést.haazonbannem
közismert névről vagy a hagyomány által szentesített formáról (hollóházi porcelán,
királyhalmi szőlők, pannonhalmi főapátság stb.)vanszó,azalapalakkikövetkeztethe-
tősége érdekében – bár hibásnak egyik változat semmondható – hasznos lehet a
kerekegyházai, becsvölgyei stb.formahasználata”(akh.12 174c).

4.acsillagászatinevekrőlszólórészkiegészültazzal,hogy„acsillagok,csillagké-
pek, bolygók, holdak stb. nevében minden szót nagybetűvel kezdünk, például: […]
Fiastyúk, Bereniké Haja, Dél Keresztje, Nagy Medve” melléknévképzősalakjukpedig:
Bereniké Haja-beli, Dél Keresztje-beli, Nagy Medve-beli (akh.12 184).

a denotátum (a megnevezett objektum) határozza meg néhány tulajdonnévfajta
helyesírás-változatait.a181.pontbakerültújbekezdéseztacéltszolgálja:„haegyere-
detilegkötőjellelkapcsoltföldrajziköznéviutótagottartalmazóföldrajzinévközterület
nevébe kerül, a kötőjeles írásmódot – a helységrésznevek gyakori párhuzamossága
miatt – egybeírás váltja fel, például:Csörsz-árok – Csörszárok utca, Ferenc-hegy –
Ferenchegyi út.” folytathatjuk a sort a 175. pontból vett példákkal:Arany-patak  ˃
Aranypatak utca, ˃ Sólyom-sziget ˃ Sólyomsziget tér, Kab-hegy ˃ kab-hegyi ˃
Kabhegyi út, (de: Kab-hegyi adó) sváb-hegyi ˃ Svábhegyi út, Holdvilág-árok ˃
Holdvilágárok sétány,  János-dűlő ˃ Jánosdűlő köz stb. (akh.12 181).

5.kétféle írásmódot ismegengedazúj szabályzataz intézménytípust jelölő szavak
(minisztérium, egyetem, iskola, üzem, rendőrkapitányság stb.)írásában,bárakisbetűsfor-
mátajánlja:„…ajánlatoskiskezdőbetűvel írni,amikorvalamelyszövegbenegybizonyos
intézményreutalnak,bárbelsőhasználatraazalkalmitulajdonnevesülésbőlfakadónagy
kezdőbetűsírásiselfogadható,például:Földrajztudományi Kutatóintézet, de:a kutatóinté-
zet kidolgozta v.a Kutatóintézet kidolgozta; Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, de:a
bizottság véleménye szerint v.a Bizottság véleménye szerint” (akh.12 188d).

6. sok gondot okozott eddig is a gyakorlatban az intézménynevek és az intéz-
ménynévszerűmegjelölésekhelyesírása.azújszabályzatigyekszikebbenakérdés-
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benisjobbaneligazítani–sajnos,nemsoksikerrel.a187.pontbankimondja,hogy
„ahivatalok,társadalmiszervezetek, intézmények,tudományosintézetek,alapítvá-
nyok,pártok, szövetkezetek, vállalatokéshasonlók többeleműhivatalos, cégszerű
vagyszéleskörbenhasználtnevében–azés kötőszó,valamintanévelőkkivételével
– minden tagot nagybetűvel kezdünk.” ennek értelmében az Erzsébet Szálloda
(akh.12 497.lap)mindkételemecsaknagykezdőbetűvelhelyesforma.a190.pontra
utalvaazelőbbiszabálytmegerősíti,kiegészíti.ennekaharmadikbekezdésébenezt
olvashatjuk:„amozik,vendéglők,eszpresszók,üzletek,fürdők,temetők,lakóparkok,
szállodák,panziók,termekstb.nevelehetintézménynévis,például:Corvin Budapest
Filmpalota, Vadszőlő Szálloda, Sport- és Rendezvényközpont, Rózsakert
Bevásárlóközpont, Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda, Fiumei Úti Nemzeti Sírkert,
Erzsébet Szálloda, Platán Panzió, Klasszik Rádió, Csontváry Terem, Derkovits
Terem.” ebbenazesetbena187.pontnakmegfelelőenjárunkel.a190.szabálypont
másodikbekezdésébenazonbanmegjelenikaz„ in tézménynévszerű  meg je lö -
lés” fogalom. ennek ameghatározását nem találjuk, de a példákból az derül ki,
hogyezekaköznyelvenelőfordulóún.említőnevek.akövetkezőtáblázatbancsopor-
tosítvaláthatóakéttípus.

köztükvannakolyanok,melyekrőlelsőlátásra/hallásraisnyilvánvalóintézménynévi
mivoltuk (Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda, Rózsakert Bevásárlóközpont, Corvin
Budapest Filmpalota, Fiumei Úti Nemzeti Sírkert).aköznapibeszédben ilyenhosz-
szannemfordulnakelőezekanevek,csakazemlítőnevükethasználjuk.nemmond-
jukazt,hogyaSzt. Lukács Gyógyfürdő és Uszodába járok úszni, hanemcsakígy:A
Lukácsba járok úszni. vagyis az intézménynévszerű megjelölések értelmezésére
szolgáló köznévi tagot/tagokat elhagyjuk. További példák: a Keletiből indul, a
Kossuthon hallottam.

anyelvhasználószámáratovábbrasemegyértelmű,hogyazazonosformákközül
melyikazintézménynévszerűésmelyikazintézménynévi.Pl.A Vadsző lő  Szá l loda
(mint cég)megrendeléseit nem teljesítették a beszállítók. A Vadsző lő  szá l loda/
Vadsző lő  Szá l loda éttermében ebédeltünk. azadottalakhelyesrögzítéséheznem
nyelviháttértudásravanszükség,hanemazilletőintézményismeretére.eztpedignem
lehetkötelezővétenni.fogadjukeltehátmindkétvariációt!

Jólettvolna,haaszabályzatszerkesztőiösszhangbahoztákvolnaaVadszőlő szál-
loda ésVadszőlő Szálloda analógiájáraatöbbihasonlóesetetis,pl.Erzsébet szálloda
ésErzsébet Szálloda,Vén Diák eszpresszó ésVén Diák Eszpresszó, Kis Rabló étterem
ésKis Rabló Étterem stb.

7.Megengedőaszabályzatrendezvények,rendezvénysorozatok,társadalmiéspoli-
tikaimozgalmak,programokstb.nevénekazírásában.akiskezdőbetűsformátajánlja
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Vadsz l  szálloda Vadsz l  Szálloda
Lukács fürd  Szt. Lukács Gyógyfürd  és Uszoda 
Kaiser’s szupermarket Rózsakert Bevásárlóközpont
Corvin mozi Corvin Budapest Filmpalota
Kerepesi temet  Fiumei Úti Nemzeti Sírkert
Csontváry terem (tanterem neve) Csontváry Terem
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(a magyar nyelv hete, fásítási hónap, országos középiskolai tanulmányi verseny, 15.
nemzetközi könyvfesztivál),deelfogadhatónaktartjaintézménynévkéntanagykezdő-
betűsetis: Budapesti Nemzetközi Vásár, Szegedi Szabadtéri Játékok.(191).

azIdeGenÍrásMódszerInTIÍrás
ezafejezetegyalponttalbővült.a217. pontd)részeszabályozzaacouchette-rende-
lés, lime-likőr, ragtime-koncert éshozzáhasonlóköznévikapcsolatokírásátazugyan-
csak hangérték nélküli betűre végződő tulajdonnévi előtaghoz kapcsolódó utótagok
együttesénekahelyesírásával:kötőjeleskapcsolástrendelelatulajdonnevesösszeté-
telekmintájára:Baudelaire-vers, Loire-part, Shakespeare-dráma.

azÍrásJeLek
1.Újazírásjelekrendszerévelésformaisajátosságaivalfoglalkozópontis(240.).
csak kötőjel és nagykötőjel van, a méretéről nem nyilatkoznak. a gondolatjel

méretemegegyezikanagykötőjellel.Párbeszédjelrőlnemír(azosirishasználjaezta
szakszót.)

2.sokkalkevesebblett,ezértegyszerűbb,áttekinthetőbbabevezetőfejezet(239).
nem tapadanagykötőjel, ha több szóból álló, bonyolultabb írásmódúszerkezeteket
kapcsolössze:f. hó 5. – f. hó 25.; Kéki Béla – Köpeczi Bócz István anagykötőjelközép-
sőhelyzetű,éshosszúságamegegyezikagondolatjelhosszúságával.

aszáMokésakeLTezés
1.a295.pontadátumokírásábanegyváltozattaltöbbet,toldalékoltformátisad:

2016. február 28., 2016. febr. 28., 2016. febr. 28-a; 2016. II. 28., 2016. 02. 28., 2016.
02. 28-án.

kihagyjaviszontaszámokköztikötőjelesmegoldást:2014-02-28.(eztaszámító-
gépautomatikusanfölajánlja,ezértkönnyenelterjedhet.)

2.Ismételfogadhatólettazelseje, elsején, elsejéig stb.szóalakoktöbbféleszámje-
gyesírása,tehátj-velésj nélkülisírhatók:„1. vagy1-je, 1-én vagy1-jén, 1-ig vagy1-
jéig stb. azelseji vagyelsejei szóalakszámjeggyelírva:1-i vagy1-ji vagy1-jei”(akh.12
298).ezzellényegébenazakh.10-heztértünkvissza.

3. amindennapi írásgyakorlatnakmegfelelőenmódosult az időpont számjeggyel
történő írása: nemcsak pontot, hanem kettőspontot is tehetünk:10.35 vagy10:35;
10.35-kor vagy10:35-kor (akh.12 300).

aszavakírásánakmegváltoztatása
Bizonyosesetekbenkülönféleokokbólmegváltozottegyesszavakírása.Ilyenokpl.:
–aszóejtésénekmegváltozása(például:árboc >árbóc, bedekker > bédekker,
biennale > biennálé, bura > búra, immúnis > immunis, reverzíbilis> reverzibilis, rüh-

vel > rühvel v. rühhel, samanizmus > sámánizmus,sarlatanizmus > sarlatánizmus,
satanizmus > sátánizmus);

–ajelentésváltozásindokoljaaszóegybeírását:nagyra törő > nagyratörő
(=nagyravágyó),tenyérbe mászó > tenyérbemászó (=pimasz,ellenszenves);
–máskéntírjákaszótaszaknyelvben:első fokú ítélet > elsőfokú

ítélet, fekete doboz > feketedoboz (pl.repülőgépen),házinyúl >házi nyúl,

124 Cs. nagy lajos
FÓ

R
U

M
Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV

III
. 
év
fo
ly
am

  
2
0
1
6
/2

, 
S
om

or
ja



paraolimpia > paralimpia, szabad vers > szabadvers, vegyes úszás > vegyesúszás
(sportág);
–akorábbiszabályoknaknemfelelmegaszóírása:élethalálharc >élet-halál harc,

napéjegyenlőség > nap-éj egyenlőség, örökkön-örökké > örökkön örökké, sete-suta >
setesuta, szaltó mortále > salto mortale);

–megváltozottaszabály:ésszerű > észszerű, penésszerű > penészszerű, viasszerű
> viaszszerű; Bernadettel > Bernadett-tel, Ivettel > Ivett-tel, Mariannal > Mariann-nal;
május 1-jén > május 1-jén v.1-én; 3:0-s győzelem > 3:0-s v.3-0-s győzelem);

–amagyarosvagyazidegenésamagyarosírásmódiso l ykor elfogadhatóazide-
genbőlátvettszavakesetében:metropolis > metropolisz, e-mail >e-mail v.ímél, pace-
maker > pacemaker v.pészméker, spray > spray v.spré v.szpré.

Befejezőmegjegyzések

a12.kiadásváltozásaitaszabályokalkalmazásaésazegyesszavakésszókapcsola-
tokírásaszintjéncsakfokozatosanszabadéslehetszámonkérni.Magyarországonaz
érettségivizsgadolgozatokbana2016/2017-estanévtavaszivizsgaidőszakáiga11.és
a12.kiadásszerintihelyesírástiselkellfogadni.középszintűvagyazalattiértékelés-
kor3évatürelmiidő(vö.keszler2015:268).

alényegesebbváltoztatásokbevezetésétPrószékyGábortólvettidézettelkezdtem,s
veleisfejezembe:„Talánaztislehetnemondani,hogyateljesszabályzatazösszesrész-
letévelelsősorbana lektoroknakésakorrektoroknakaszabályzata.vanegyolyanelvi
része,amitmindenkinekismerniekell,denembaj,havalakiegyadottritkábbhelyzetben
aszabályzathozvagyegyhelyesírási tanácsadóhoz fordul.[…]sokszorhalljukaminket
megállítórendőrtől,hogynememlékezetbőlkellvezetni,ésbártegnapraktákkiazújtáb-
lát,mégismegbüntetminket.azjogos,hogynememlékezetbőlkellvezetni,deabeideg-
ződéstnemlehetönmagábanbüntetni.Tehátaztmondom:tessékfigyelni,hogyegy-két
helyenmostantólújhelyesírásitáblavankitéve,amitnemoknélkülraktakki,hiszenaz
ottaniforgalom,akialakultnyelvihelyzeteztkívántameg.”(Prószéky2015).

Irodalom

akh.1 =Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai. aMagyarTudósTársaságkülönös
használatára.(reprintkiadás:helikonkiadó,MdcccXXXII;McMLXXXII)

deme László 1954. helyesírási szabályzatunk tizedik kiadásához.Magyar Nyelvőr, 78, 285–
308.p.

fábiánPál1984.amagyarhelyesírásszabályainak11.kiadásáról.Magyar Nyelvőr, 108,385–
401.p.

fábiánPál2007.amagyarhelyesírássorsfordulói.InBozsikGabriella,eőryvilma,v.raiszrózsa
(szerk.): Hagyomány és újítás a helyesírásban. eger, az ekf Magyar nyelvészeti
Tanszékénekkiadványa,ekfLíceumkiadó,11–22.p.

keszlerBorbála2015.MegjelentA magyar helyesírás szabályai 12.kiadása.Magyar Nyelvőr,
139,253−268.p.

Laczkókrisztina–Mártonfiattila2004.Helyesírás. Budapest,osiriskiadó.
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PrószékyGábor2015.„haazembernemérziazanyanyelvét,akkornehezebbenír”–interjúdr.
Prószéky Gáborral az új helyesírási szabályzatról. http://anyanyelvapolo.hu/ha-az-
ember-nem-erzi-az-anyanyelvet-a(Letöltve:2016.01.20.,2015.május28-iinterjú)

szemereGyula1974.Az akadémiai helyesírás története. Budapest,akadémiaikiadó.
akh.10 –1954,akh.11 –1984,akh.12 –2015
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sánTa GáBor

hvozdzik-JuhászJánosésfeketeIstván

azidősödőfeketeIstván,hatehette,kerülteatalálkozókat,azonbanszintemindenkivel
levelezett,aki írtneki.1948koranyaránazaddigküldöttekegyrészétóvatosságbólel-
égette, ám az 1955-ös újraindulásától kapottak zöme fennmaradt. ezek a levelek és
képeslapokazíróözvegyénekhalálautánazajkaivárosiMúzeumbakerültek.edokumen-
tumokalapvetőforrásaiafeketeIstvánkapcsolatrendszerétbemutatókutatásoknak.

1956nyaránéskoraőszénpéldáulJánhvozdzikkalisváltottnéhánylevelet.1

1. anyelvész,íróésparlamentiképviselőJánhvozdzik,azazJuhászJánosahuszadik
századregényesalakjainakegyike.1888.március31-én,azempléniParnóbanszüle-
tett.érettségiutánkétévigpremontreinovícius,végülazonbanbölcsészdiplomátszer-
zettBudapesten.1919és1935közöttelőbbakassaigimnáziumbantanított;ekkori-
banvettefelaJuhászvezetéknevetis.ezután1938-igapozsonyimagyargimnázium
oktatója.1925és1927közöttaszlováknéppárttagjakéntprágaiparlamentiképvise-
lő.eközéletikitérőutánmegjelentetettmagyar–szlovákésszlovák–magyarrészletes
szótárai forrásértékűmunkák.1938utánamagyar fővárosban,1940-tőlerdélyben,
1944 és 1956 között pedig a feleségével ismét Budapesten élt. kora nyáron az
ausztriában lakó lányához költözött, mégpedig „legálisan”, ahogyan egyik levelében
írta.ekkorazonbaneltűnikazéletrajzilexikonokszerzőielől;általánosvélekedéssze-
rintmégabbanazesztendőbenelhunyt,talánBécsben.

ama is ott élő történész,deákernőazonbanarrahívta fel a figyelmemet, hogy
hvozdzik-JuhászJánost„személyesen is ismertem,bárengemnemtanított.Minden-
esetre tablókép is van róla,ugyanis1956-oskijöveteleutánafelső-ausztriában,az
alterseepartjánfekvő[salz]kammer[gut]imagyarreálgimnáziumbantanított latintés
magyart.agimnáziumotaz1957/58-astanévvégénmegszüntették.Mindatanárok,
mindpedigadiákok»szétszéledtek«.a73évestanár–hajólemlékszem–afeleségé-
vel[huzellaerzsébettel]feltehetőenaBadkreuzen-iotthonbakerültfelső-ausztriában,
deazislehet,hogyBécsbeköltöztek”.2 nemsokkalkésőbbdeákernőpedigaztfelté-
telezte,hogyhvozdzik-JuhászJánostalánBadThalheimben,egymásikottaninyugdí-
jasotthonbanlakott.3 Mindehhezutóbbmégaztishozzátette,hogyadiákjai„nagyfel-
készültségűtudósembernektartották”.4
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1 azáltalamismertautográfcímzéseibenhvozdzik-JuhászJánosmindigrövidi-velírtaacsa-
ládnevét!

2 Deák Ernő levele Sánta Gáborhoz.Bécs,2015.jún.11.ezútonisköszönömdeákernősegí-
tőkészségét.

3 Deák Ernő levele Sánta Gáborhoz.Bécs,2015.júl.15.
4 Deák Ernő levele Sánta Gáborhoz.Bécs,2015.júl.21.
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2. egyelőre kérdéses, hogy hvozdzik-Juhász János mikor és hol ismerkedett össze
feketeIstvánnal.fennmaradtleveleiközeli,bizalmasviszonytvalószínűsítenek.Máraz
elsőben„kedvesPistám”-nakszólítja,amialapjánegykorábbi(megsemmisültvagykal-
lódó)leveleislétezhetett,vagypedig1956nyarán,miutánvégreausztriábautazhatott,
egyrégebbibarátságotelevenítettfel:

Wien, 1956. VII. 15.
Kedves Pistám! Családom tagjait nem találtam Bécsben, hanem Grazban, azaz

Graz egyik Sommerfrischéjén, [üdülőhelyén] Lassnitzhöhén, ahol a lányom a vakbél-
operációja után üdül, és vért meg húst pótol magára. Görbe országban bot nélkül
elcsúszik az ember lába, és kificamítja a bokáját. Ez történt velem is, emiatt csak pár
nap óta vagyok Bécsben állandóan. Műveid fordítása ügyében részben már eljártam:
Dérföldy-Luxot a telefonkönyvben is megtaláltam. Tegnapelőtt voltam nála, a hajnal
Badánybant megkaptam [tőle], és azonnal belekóstoltam a fordításába. Élvezetes
munka lesz. Azonban… Azonban a másik könyvvel baj lett: a kelét a határon el kellett
valahol hagynom. Ebből kettős hiány lett: először is nincs meg nekem, úgyhogy valami
Ausztriába látogatóval kellene küldened egy példányt. Ígérem, hogy az illető visszakap-
ja, amint végeztem a fordításával. A kelében volt a följegyzésem a másik címről, akit
meg kellett volna látogatnom, a telefonkönyvben pedig nem találom. Légy szíves ezt a
címet küld el nekem újra!

Mindezekhez meg kell jegyeznem, hogy magyar állampolgár alkotásainak értékesí-
tése, tehát fordítás, színpadra alkalmazás, filmezés stb. csak az Irodalmi Alap, illetve
az Irodalmi Ügynökség (Deák Ferenc u. 15. Szentiványi) közbejöttével lehetséges.5 A
fordító, jelen esetben én, akár Izland-szigeten is fordíthat; ez már csak a fizetési mód
kérdése. Erre figyelj, Pista, nehogy valami hibát kövessünk el! Egyelőre írtam
Bratislavába, az elvi álláspontjuk végett.

Az én [Pókhálóban című] könyvem ügyében most várok választ egy német nyelvű és
egy angol nyelvű kiadása ügyében. Magyar második kiadása egyelőre csak az Egyesült
Államokban mehetne.

Különben a lábficamomtól eltekintve jól vagyok, gyerekeimnek örülök, akiket nyolc
év óta nem láttam. [Tőrey?] Zoltánt sok szeretettel ölelem.

Tehát: 1. Könyveid szlovák fordítása (esetleg cseh is) dolgában most levelezek; 2. A
kelét és az említett másik címet várom. Ez utóbbinak vétele után azonnal értesítelek.

A nagyságos asszony kezét csókolva Téged szeretettel ölel:
János

hvozdzik-JuhászJánoslevelénekszinténautográfcímzéseszerintekkoribanBécsXIX.
kerületében,ahasenauerstrasse7.alattlakott.feketeIstván–szokásaszerint–fel-
jegyezte a borítékra, hogy 1956. július 23-án válaszolt a levélre. Bécsi fordítója, a
hvozdzik-Juhász által emlegetett dérföldy-Lux vilmos 1956. július 20-án szintén írt

FÓ
R

U
M

Tá
rs
ad
al
om

tu
do
m
án
yi
 S
ze
m
le
, 
XV

III
. 
év
fo
ly
am

  
2
0
1
6
/2

, 
S
om

or
ja

5 azutóbbivalkapcsolatbanalevélíróaszerzőiJogvédőIrodáragondolhatott,ugyanisekkori-
banezazirodalommal(is)kapcsolatoshivatal–egészenpontosan:annaknemzetköziosz-
tálya–működöttajelzettpostacímen.



feketeIstvánnak.Gépeltlevelébenezisolvasható:„nálamjárthvozdzikJános,avval,
hogyamegbízásodbóladjamodanekikölcsönaHajnal Badánybant,tótfordításmiatt.
Megtettem.”6

fekete Istvánmindkét levélreazonnalválaszolt.errehvozdzik-JuhászJánostólaz
alábbilevelezőlapotkapta:

Wien, 1956. júl. 28.
Kedves Pistám! Egy napon kaptam a Te leveledet és [Tőrey?] Zoltán egy lapját,

amelyben értesít, hogy türelmetlenkedel a regényeid fordítása miatt. De, ahogy írtam
Neked, a magam példánya elveszett, azt a példányt pedig, amelyik itt található volt,
nem tudtam, hol keressem, mert a címet a kelével együtt elvesztettem. Most megvan
a cím, de nincs meg a könyv, mert az adott címen, a Seegasse 26. alatt ilyen nevű lakó
nincs, és a házfelügyelőnő szerint nem is volt soha. Nem volt szerencsés gondolat a
könyvet ilyen bizonytalan személyre bízni, amikor olyan nehéz könyvet eljuttatni a hatá-
ron túlra. Van azonban egy másik módja: tegnap kaptam egy könyvet Kittenberger
K[álmán]-tól (kilima-ndzsarotól nagymarosig). Ezt a Magyar Könyvterjesztő Vállalat
(Bp., Guszev u. 1.) küldte postacsomagban. Kissé hosszabb út, de biztos.

Zoltánt megkértem, hogy adja nekem kölcsön a kelét, és Te küldesd el a fenti vál-
lalattal. Az én könyvem fordításában semmi újabb mozzanat, mint az, hogy nagyon tet-
szik.

Kézcsókom a nagys.[ágos] asszonynak, Téged szertettel ölel:
János

fekete István erre az üzenetre ugyancsak gyorsan,már augusztus 24-én reagált. a
gólyaregénybőlispostáraadhatottegypéldányt,mivelemlékeztetőülszinténalevele-
zőlapra írta, hogy hvozdzik-Juhász János „adja olvasni a Kelét d.[érföldy] Luxnak”.
hvozdzik-JuhászPókhálóban cíművaskosregényemégBudapestenlátottnapvilágot,
és1956koraőszéremárszámosan írtak rólaMagyarországon.Levelezőlapjavégén
erreutalanyelvész-író.

az üzenetváltás hamar folytatódott, és fekete István postaládájába ezúttal már
nemképeslap,hanemlevélérkezett:

Lassnitzhöhe, 1956. IX. 6. Botenhof
Kedves Pistám! Amint látod, nem Wienben tartózkodom, hanem Graz mellett, egy

nyaralóhelyen. Leveledet itt kaptam. Azonnal intézkedtem, hogy a kislányod azonnal
megkapja a szül.[etés]napi megemlékezésteket: vőm elintézi. Ez amolyan kényszernya-
ralás: a gyermekeim küldtek ide, hogy a két kislányukkal folytassuk a nyarat, amíg ők
Bécsben lakást kapnak. Ez van olyan nehéz kérdés, mint a Szuezi-csatorna ügye.
Szóval, itt nyaralok, és írok egy könnyebb regényt; talán ezt is kiadja a Zsolnay Verlag.
Mulatságos dolog megírni, hogyan kénytelen egy sub auspiciis gubernatoris [kormány-
zógyűrűs] doktor újra járni a gimnáziumot, újra hallgatni az egyetemi előadásokat, és
újra doktorrá lenni – sub auspiciis.
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Pistám! Kétségeim vannak afelől, hogy a könyveidet én fordíthassam. Júl.[ius] köze-
pén küldtem el a megkereséseimet Bratislavába is, Prágába is. Se innen, se onnan
nincs még semmi válasz. A magam Pókhálóbanja – amit már elkezdtek fordítani
Bratislavában – ügyében is írtam ugyanabban a levélben, de erre sincs válaszom. Az a
benyomásom, hogy a nyugati imperialisták területén élő lénnyel nem akarnak szóba
állni. Hasonló a sorsa egy másik levelemnek, amelyet a Szépir.[odalmi] Kiadónak írtam
B[uda]pestre a könyvem II. kiadása ügyében, hogy 30 napon belül jelentsék igényüket.
Tudtukra adtam ott is, itt is, hogy legálisan élek külföldön. Semmi válasz. Ha nem ter-
helnélek vele, arra kérlek, telefonálj át a Szépirod.[almi]-ba (Bodnár Pista titkárnak, a
nevemben), mit szándékoznak tenni, mert az a szándékom, hogy külföldön adatom ki.

Ezelőtt vagy három héttel nagy strokkon [itt: riadalmon] mentem át, az osztrák
lapokban olvastam ugyanis 4 magyar fiú kalandos disszidálásáról. Hárman közülük a
Dunába vesztek, köztük egy Fekete nevű is. Megnyugodva látom, hogy ijedelmem vala-
mi ismeretlenért volt.

Még egy szívesség. Ugyanazon a napokon történt, hogy telefon-megkeresést kap-
tam B[uda]pestről előttem ismeretlen névtől: valami Kucheta nevű ember kért tőlem
telefonbeszélgetést. Nézd meg a b[uda]pesti telefonkönyvben, van-e ott ilyen, és ha
van, mi a szándéka velem! Engem telefonon is el lehet érni: Lassnitzhöhe bei Graz, a
Griesel Panzió telefonján.

Terveimről még ennyit: bejelentettem igényemet az USA-ba utazásra. Ha megadják
a vízumot, 5-6 hónap múlva lehet esedékes.

Szeretettel üdvözlöm barátainkat, kézcsókom kedves feleségednek és Téged is sze-
retettel ölel:

János

fekete edittőlmár nem kérdezhetőmeg, hogymilyen emléket őriz hvozdzik-Juhász
Jánosról,éshogyhányalkalommaltalálkoztak.előzőlevelébenfeketeIstvánminden
bizonnyal a feleségéről és fiáról is beszámolt a bécsi ismerősnek; a tragikus sorsú
magyar disszidenssel kapcsolatos megjegyzés erre vonatkozhat. fia, ifjabb fekete
István egyébként még azon esztendő végén, vagyis 1956 decemberében szintén
elhagyta az országot. végül az üzenetet átadó rejtélyes budapesti telefonáló nevét
hvodzik-JuhászJánosfeltehetőenfélreértette:azidegennemkucheta,inkábbkucsera
lehetett.

sajnálatos,hogyegyelőreazsemtudható,vajonazutolsólevelébenemlített„köny-
nyebbregény”pontosanmivolt.hvozdzik-JuhászJánosbefejezte-eegyáltalán,ugyan
mitörténhetettakézirattal?

*

afeketeházaspár1956.október1-jénazún.„íróhajóval”Bécsbelátogatott,minde-
nekelőttazért,hogyalányukkaltalálkozhasson.azíró,arendelkezéséreállórövididő
alatt, többekkel–példáuldérföldy-Luxvilmossal–személyesenkapcsolatba lépett,
azonbanegyelőremegmondhatatlan,hogyhvozdzik-JuhászJánosközéjüktartozott-e.
feketeIstvánajkaihagyatékábantovábbilevelenemtalálható.aHajnal Badányban és
aKele címűregényeketpedigsemszlovák,semcsehnyelvrenemfordítottale.
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abölcsészprofesszoráhítozikleginkábbtanítványokután.akémikusnakkémcsőöblítő,
asebésznekérlefogó„tanítványokra”vanszüksége.afilozófus,pszichológus,szocioló-
gusamagavisszhangjátésdicséretétvárjaatanítványoktól,akikminélmásodrendűb-
bek–annál inkábbkiemelkedikközülükacsodálnivaló„mester”.abölcsész– ígya
néprajzosis,méginkábbpedigafolklórkutatóprofesszor–viszontaztvárjael,hogya
tanítványugyanúgy, deneugyanazt folytassa.Igazábanavalóditanítványiserretörek-
szik.hacsakugyantisztelitanítóját–éppenaztnemmeri,vagynemakarjafolytatni,
amitnekiközvetlenültanítottak.veszélyesviszonylenneazilyenkutatásbankibonta-
kozókölcsönöselvárás.nekemelégsokilyen,máskéntviszonyulóegyetemihallgatóm
volt,ésfélévszázadutánaztbiztosanelmondhatom,igazánsokfélemódonfolytatták
azt,amitszámukrakijelölhettem.Minélmesszebbre,másterületekrejutottak–annál
büszkébbvagyokrájuk:mivelannálönállóbbálettek.Márazórákonissokszorelmond-
tam,hogyazegyetemioktatásolyan,minta vadászat: nemodakell célozni, ahola
„vad”epillanatbanáll–hanemoda,ahováalövésutáneljut.kivételcsakakitömött
őzikeszobra–deaznemeleven.

esorbanegyedülálló,kivételeshely illetimeg(in pectore) JuhászIlonátésLiszka
Józsefet.őknemcsaktanítványaink,hanemlegjobbbarátainksorábakerültek.ennek
jelesbizonyítékakéntakáraztisemlíthetem,hogymégkomáromilakásukbanarendet-
lenésfékezhetetlenülbarátságosvili(!deőakutya!)*hányszorloptaelapapucsomat
és dugta a fűtőtestmögé. konferenciák hivatalos ünneplésén és baráti tereferéken
sokszoridéztük,egykormilyendurvánintettem„munkára”azakkorpestisüldőegyete-
mistát–akirögtönmegisfogadta,azéletbennemjöntöbbetvisszaahhozavadállat-
hozafolkloreTanszékre(=vv).aztánakígyóutcaközepénmegváltoztattaéletprog-
ramjátésfelmentaszéchényi-könyvtárba.(amitazótaszázszorannyithasznált,mint
én.)amifolkloreTanszékünkpedigazövékévévált.
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*Most jutott eszembe, egykori professzorom, dégh Linda hasonlóan rendetlen, ámméretre
nagyobbbloomingtoni(Instituteoffolklore,Indianauniversity,usa)kutyájátmegBillynekhívták.
Lindadisszidálása(1963)előttanemkevésbéelviselhetetlenpesti (Budapest,kossuthLajos
utca12.)tömzsikutyájaneveszuszivolt.–Miérttartomfontosnakeztazapróságot?olysokszor
elhangzikazavitathatatlanbölcsesség,hogyfolkloristakéntakutyasemugatutánunk!akkor
legalábbmiugassunkutánuk!



életpályáink sokféle találkozásai közül csak a néhai budapesti, majd müncheni
etnológusprofesszor,vajdaLászlóemlékétidézem:őaztánkritikuselmevolt,éstöbb-
szörismegkérdezte,beengedje-emünchenilakásábaeztaszlovákiai,ismeretlennép-
rajzost?Ismétésismétérdeklődött:„eznembúsmagyar?”akkormárLiszkaésénaz
ő autóján egy kicsit múzeumlátogattunk Bajorországban, LJ panaszkodott is emiatt
másoknak (nekem aztán panaszkodhatott volna!), hogy amíg valahol csak egyetlen
múzeum nyitva volt, addig nem étkeztünk. Meg is láttuk agnes Bernauer tornyát.
(Gondolom,köztudott,történetétamagyarkádárkataballadaforrásánaktekintiafilo-
lógia.)Úgyhogyegyidőutánénmondtamvajdának:„sülve-főveegyüttvagytok,miért
kérdezed?” azt válaszolta: „mert nem találkoztam még ilyen tiszta, érdek nélküli
emberrel,ésnemhiszekaszememnek.”

Itt rögtönelméletiszinten folytathatom is.LiszkaJózseféletművébenahatalmas
szakmaiháttér,ahihetetlenülgondosterepmunkaésadatolás,ateljességretörekvő
áttekintés,alogikusésérthetőbemutatásmindenkiszámáranyilvánvaló.Minthasok
évtizedre előre beprogramozta volnamunkáját, újmeg új témák és évgyűrűszerűen
(sőtakárhónap-gyűrűszerűen)egymásraépülőművekkövetikegymást.

egyszakembertnemcsakazáltalaaláírt,nyomtatásbanmegjelentművekmérlege-
lik.ámazrendkívülfontos,hogyakutatószemélyfelismeréseit,adataitmásokismeg-
ismerhessék:éserremindmáigaközlésalegjobbmódszer.ezértolyanimponáló,hogy
közleményeinekmostanijegyzéketöbbmint500tételes,ésköztük26kisebb-nagyobb
kötetettartalmaz.ezmégazújabb,bővítettkiadásokatlevonvaistöbbmint5000(!)
nyomtatottlap,köztükszlovákésnémetnyelvűkönyvekis.csakakorrektúrákvégigol-
vasásalegalábbfélévettehetettki.ésmégehheztársulaz1984ótanyomtatásban
megjelenttöbbmint250tanulmány–azazhónaponkéntegy-egyírás.ezekközöttis
ottvannaknémet,szlovák,angol(ésfőlegmagyar)nyelvűdolgozatok.haittistalálunk
fordítást,újraközlést,kiegészítést–azértérdemesmindigazújközléseknekisutána-
nézni,mivelaszerzőmindigtalálúj,beilleszthetőadatot,folytatjakövetkeztetéseitaz
újabbmegjelenésalkalmával.nemcsakazActa Ethnologica Danubiana eddig17köte-
tét szerkesztette,hanem tucatnyimáskönyvet is.ezekszerzői igazán lekötelezettjei
lehetnekaprecízésértelmesformábaöntőszerkesztésimunkáért.nohatudtamilyen
tevékenységéről, meglepett, milyen sok kis, „jegyzetszerű” írása jelent meg, főként
gyűjtőnaplói füzeteiből. valódi „újságírói” kommentárok. ez ugyanolyan fontos tevé-
kenység–hafolyamatos–asajátkultúraszámára,mintegyszlováknyelvűmonográfia
azottanimagyarnépikultúraegészéről!kívánjuk(nekem,aGellérthegybudailábánál,
eztperszekönnyűprogramkéntelőhozni),hogymegfelelőmódonésszínvonalonfoly-
tassa ezt a fontos tevékenységet is! Persze: csak úgy, ahogy ő jónak látja.
Mindenképpenmegvanatudósihitelességehozzá!ésezafórum-„iskola”jellemzője
is:csodálatos,hogyazáltalukképviselttársadalomtudománymennyireüdítőforrása
pocsolyákéshínárokközött.

Liszka sok-sok könyvismertetése könnyen osztható három témakörbe: új és
újszerűnémetésszlovákművekbemutatása–valamilyenszempontbólfontosnak
ítélt magyar művek recenzálása. Bár volna ennek pandanjamások által és más
folyóiratokbanis!

szerencsére szinte egyazon tevékenységet folytathatta az évtizedeken át
komáromban:múzeum,néprajzitársaság,kutatóintézetésadattár,újabbanazegyete-
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mioktatáskeretébenis.Terepmunka,dokumentálás,anyagközlés,terminológiaitisztá-
zás, tudománytörténeti rendezésegyaránt legszűkebbszakterülete.számos/számta-
lannemzetközikonferenciátszervezett,ezekanyagaáltalábanmegisjelent.(amicso-
daszámba–vagyinkábbhihetetlenszívósságbamehetetájakon!)aszlováknéprajz-
kutatókközülsokkalápolévtizedesszakmaibarátságot.amégmindigvégtelenülgaz-
dag német néprajztudományból a hagyományos felfogást meg a kisebbségkutatást
képviselőkkelvanszoroskapcsolatban.Természetes,hogyakárpát-medencemagyar
területeitbejárta,azottanikollégákegyenrangútársuknaktekintik.ezazinteretnikus
szemléletazonbanéppen„errefelé” lejt,éskortársai/pályatársaiközött is leginkább
csakazőműveibentermészetes.

Megvannakkedvestémái:népivallásosságésenneképítményei,amai„népkultú-
ra”,területimegoszlása,legújabbananépköltészetkülönösmotívumai.kiválóarchívu-
mothalmoztakfelkomáromban–amiévtizedekreadmajdmunkalehetőségetatováb-
bigenerációknakis.

Magama„határontúlróljött”egyetemihallgatóinknaksosemmondtam,hogyköte-
lességükvisszamenniszülőföldjükre.deazértérezhették,hogyeztazemberpróbáló
utattartomalegméltóbbnak.közöttükragyogLiszkaJózsefpéldája.(akitugyanegy-
szeréppenmiakartunkátcsábítaniPestre.)

Mi„okozhatta”epáratlanulgazdagéstisztességeséletművet?Legelőszöranem
mindennapitudás,intelligencia,munkaszervezésiképesség.ésacsalád.Megévtize-
dekótaaméltómunkahelyafórumIntézetben.Liszkáéknakigenhatározottatársa-
dalmiéspolitikainézetvilága.eztésa„helyzetet”ittnemistaglalom.egy„kisebbségi”
társadalomtudósnaksosincskönnyűsora.Magaahelyzetsemkönnyű,megaztánkét
iránybólishúzzákaszélsőségeskövetelmények.Liszkáékszerencsésenhelyezkedtek
ele(nemmindigvirágpompás)mezőn.aztazonbannyugodtlélekkelmondhatom:eza
szlovákiaimagyarnéprajzkutatóházaspáretikaimérceamiszámunkrais.remélem,
ebbenatudatbanőkisboldogok,éssokáigazokismaradnak.

a szlovák néprajzkutatás mulasztása, hogy nem értékelték és tüntették ki kellő
fokonama legkiválóbbélő szlovákiai (nemzetközileg kiváltképpelismert) néprajztu-
dóst!valamisakk-vakságlehetennekazoka,hiszenszlovákkollégáijólismerik,szere-
tikéstisztelik.

Mégérthetetlenebb,hogyamagyarnéprajziérdemosztókévtizedekótamegfeled-
keztekarról,amirőlolysokszorlelkesenéspolitikailagkifizetődőmódonszoktaknyilat-
kozni:ahatárontúlimagyarkultúráról.nemma,nemtegnap,hanemévtizedekótadol-
gozikkomárombanaházaspár,akinemapestiboncoktólkapjaazanyagitámogatást,
ésegycsodálatoskultúra(afelvidékimagyarnéphagyományok)bemutatásávalfoglal-
kozik–magyarul,németülésszlovákul.

hogyközöstárgyunkra,azösszehasonlítófolklorisztikáratérjünk,nemcsakanémet
nyomdákrévén,ám„közép-európában”főkénta19.századbanközismerttéváltakaz
ún.„Lebenstreppe”színesnyomatok.azemberiélet lépcsőfokaittanulságos„rajzok-
ban”bemutatósorozata0.évtőla100.évigterjed.Balróljobbraazelőbbirajzokelőbb
felfelévezetőútjánmutatjákévtizedenként,mintegyállóképekben,megfelelőöltözet-
benésdélcegséggel/kuporodottsággalagyermeket,az ifjút,acsaládfőt,azöregem-
bert,ahogyazéletpályánegyrefeljebbhág,majdfokozatonkéntugyanúgyegyrelejjebb
jut.vanférfi,ésritkábbannőiváltozataisaképsorozatnak,nagyjábólazonos,évtize-
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denkénti szerkesztéssel. eközismertábrázolásbólmostaztemelemki, hogyaz50.
esztendő van középen és legfelül – ez az élet csúcspontja. a hatvanadik év ehhez
képestmáregyfokkallejjebbkerült.

ezakompozíciókétszempontbólsemérvényesmamár.azéletkormeghosszabbo-
dott,és legalábbahatvanadikévigcsúcspontnaktekinthetőekor (mégamunkajog
szempontjábólis).azután:aLiszka–Juhászházaspármostanitevékenységéttekintve
ezbiztosancsúcspont:aLebenstreppe teteje.egyedülrajtukmúlik–meddigtartózkod-
nakacsúcson!reméljük:sokáig.
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Ez a beszélgetés születésnapi jubileumod
alkalmából készül. A kerek hatvan közeled-
tével érzel-e magadban vagy magad körül
valamilyen változást?

az a helyzet, hogy sosem tulajdonítot-
tamjelentőségeta„kerek”születésnapok-
nak, ígymostsemfoglalkoztamvele,pon-
tosabban: foglalkoznék vele. de nem te
vagyazelső,aki–sokszorrészvétteljespil-
lantásokkalkísérve–hasonlóakatkérdez.
haakarom,hanem,foglalkoznomkellhát
vele, miközben továbbra is meggyőződé-
sem, hogy ki-ki annyi éves, amennyinek
éppenérzimagát. Jómagaméreztemmár
öregebbnekismagam(negyvenkörül,egy
kiélezett és nehéz élethelyzetben), mint
most,illetvehátazéppenmostkínzóporc-
korongsérvem, ha elmúlik, fogom még
magamamostanikedélyállapotomnál fia-
talabbnak is érezni. Legalábbis remélem.
utóbbi,aporckorongsérvviszontnemélet-
korjelző,hiszenelsőalkalommalharmincöt
éves koromban jelentkezett. aztán azóta
vissza-visszatérővendég.

no,deegykicsitkomolyabbrafordítvaaválaszt,azember,ugye,úgygondolná,hogy
ahogykifelémegyazéletből(hátezis:születésünkpillanatátólkifelémegyünk…),szó-
valazemberéletútjánakfelételhagyva,egyretöbbetelvégzett,teljesített,tehátareá
várófeladatokszámaiscsökken.nos,ehhezképestéppfordítvavan,évrőlévre(min-
denfogadkozásellenére)egyretöbbazelvégzendőmunka,ateljesítendőfeladat.ha
ez törvényszerű, márpedig mások elbeszélései alapján is úgy tűnik, hogy valóban,
akkorigen:érzemahatvanévet.nyakig(nyakig?avízalatt!)azéppenidőszerűmun-
kákban,miközben (magamszabta) feladatokgarmadájakacsingat rámanem isoly
távolijövőből.(Perszeigentávolijövőrőlazértmégsemillendőbeszélni.ebbenakor-
ban!)
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TanulmányokPályakÉP

„Mindenhol,mindenkorésmindenkitől
lehettanulni”

Beszélgetésa60évesLiszkaJózseffel

L. Juhász Ilona felvétele



Köbölkúton születtél: mit adott neked ez a falu, az iskolája vagy a közössége, s mit
köszönhetsz a szüleidnek?

akérdéstmegfordítanám,hiszenelsősorbanaLiszkáékhozszülettembe,olyannyira,
hogyvalóbanköbölkúton,azakkormégÚjutca757.alatt,akonyhában.Petróleumlámpa
mellett,aminektudjuk,milyenszépalángja…szüleimaboldogésgondtalangyermek-
kortbiztosították,engedték,hogyazzálegyek,amivélenniszerettemvolna(ezmajdnem
sikerült is, s hogy csakmajdnem,nem rajtukmúlott), aztán később is, ha igényeltem
(mertnemmindigigényeltem,amitaztánkésőbbrendremegisbántam),szóvalmindig,
mindenélethelyzetbenmellettemálltak.édesanyám,hál’Istennek,állmais!

Miért, mi az ami nem sikerült? Mi lettél volna inkább?
hát,hanemisteljesenkomolyan,deazértmindenkomolyságotsemnélkülözve,

egybluesgitáros,akiéjszakánkéntfüstöskocsmáknépétszórakoztatja.sközben,gon-
dolom,sajátmagátis…no,deerrefiatalkorombankomolyabbkísérleteketnemistet-
tem,eztinkábbtaláncsakmostgondolom,visszamenőleg…

viszont,haa családnál tartunk,mégnagyszüleimről isbeszélhetnék, főleganyai
nagyanyámról,aVincze nagymamáról,akisokatolvasó,bölcsparasztasszonyvolt.vele
sokszorversenytolvastunk,mégkarlMayvaskosWinnetoujátiselolvastapárhuzamo-
sanvelem,hogymegtudja,mi lehet má az, amit ez a gyerek le se tud tenni…

köbölkútnekem,egészenkisgyerekkorombanaközeliszőlőhegy,pincesor,azerdő
volt.habelegondolok,hogymilyenrozogaprésházakban,pincékbenkajtattunkmadár-
fészkekután,hátmégmostislúdbőrözikahátam.nem,nemjólmondom,nemmost
is,hanem:egyszerűenmost.akkornemérzékeltükaveszélyt.anyaraimat,legalábbis
azok egy részét viszont Pereden, anyai nagyszüleimnél töltöttem.onnana Téglások
nevűtó,azottanihorgászásokmaradtakmegemlékeimben.érdekes:hiábavan/volt
köbölkúton sokkal jelentősebb mocsárvilág, horgászási, halászási lehetőség, arról
különösebbemlékeim,élményeimnincsenek.Mindezazalapiskolaiidőszakotjelenti,
sőt,hameggondolom,márhetedik-nyolcadiktájánnemismentemkiazutcáraagye-
rekek közé játszani. addigra annyira beszippantottak az olvasnivalóim, hogy inkább
azokkal töltöttemaz időmet. aztán, a gimnáziumi évekalatt, gyakorlatilagmár csak
aludnijártamhaza,segyetemistakoromtólmegvégképpmegszakadtakazaktív,napi
kapcsolataimszülőfalummal.azutóbbiévekbentettemnéhánybátortalankísérletet,
hogyezeketarégebbi,lazakötődéseketfelújítsam,dehogyazokvalóbanélőeklehes-
senek,ahhozottkelleneélni…

demégaziskola!ezösszetett,sjóhogytanítóimrólnemáltalánosságbankérdez-
tél.azelemibenlényegébenmindentanítónénimtől(köztükédesanyámtól,akiharma-
dikbantanított,sénőtaziskolábantanító néninek szólítottamésmagáztam,ahogya
többigyerek,anélkül,hogymierrőlotthonvalahaisbeszéltünkvolna),szóvalminden
tanítónénimtőlmegkaptamaztaszilárdalapképzést,amibőllényegébenmaisélek.
csakhálávaltudokgondolnirájuk.azalapiskolafelsőtagozatán,spláneagimnázium-
banazértmár(enyhénszólva)tagoltabbakép.neveketnemmondok,mertkárlenne
bárkitismegsérteni(akárhalóporaibanis),deténylegtöbbetvártamekkoritanáraim-
tól.sokatolvasógyerekvoltam,ésolvasmányélményeimnyománmáréltbennemvala-
miféleromantikusképatudóstanárokról.Ilyenelvárásokkalmentemagimnáziumba,
smondanomsemkell,hogycsalódnomkellett.deazthiszem,ez törvényszerű is.a
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valóság csak ritkán tudmegfelelni azolvasmányélményeknek.némelyik gimnáziumi
tanáromtólemberségetkaptaméstanultam,szakmaiútbaigazítástviszontalig.szóval
„tanítóim nem voltak, nem volt tanítókra szükségem”–mondhatnámadyval, de ez
nagyképűéscsakféligazságlenne.Mertigenisszükségemvolt,vantanítókra,afféle
tanulóstípusvagyok.Tehátinkábbtanulóminttanító,dehátezegyweites Feld…

Ezt hogy érted? Arra emlékszel, milyen tanuló voltál? Vagy inkább így: milyen voltál
tanulónak?

akérdésttalánúgymódosítanám,hogymilyenvagyoktanulónak.Merthogyvalóban
úgygondolom, inkább tanuló,mint tanítóalkat vagyok. Lépcsőházi embernemvaló
tanítónak,hiszenoktatásközbengyakrankelltudniazonnalreagálni.aznemelég,ha
később,aszünetben,alépcsőházbanjutazembereszébeamegfelelőválasz.sarra,
hogytanulóalkatvagyok,abbóljövökráazutóbbiévekben,évtizedekben,hogykonfe-
renciákonegyregyakrabbanbeszélgetekdiáklányokkal(no,nemazért!diákfiúkszinte
nincsenekisezekenatanácskozásokon,vagyhaigen,nemannyirabeszédesek),szó-
valdiáklányokkaltereferélveazonveszemészremagam,hogynagyérdeklődésselhall-
gatom,amirőlbeszélnek,ésénebbőltanulokis.Látvamáskollégákat,ugyanott,amint
mégakávémellettvagyegyborkóstolókereteiközöttis,ugyanazokatadiáklányokat
komoly(tanaras!)képpeloktatják,mégszembetűnőbbeza„felfedezésem”.Perszea
másikathallgatva,egy-kétrövidkérdéssel,közbeszólássalislehetoktatni(sőt!),deén
ezekbőlabeszélgetésekbőláltalábanténylegtanulok.

visszatérveakérdésedelsőfelére,hát,azthiszem(deilyesmitazemberönmagáról
nehezen tudhat megállapítani), szóval azt hiszem, hogy hálás tanítvány típus voltam,
vagyok.szeretemmeghallgatnimásokvéleményét, tudását,azenyémethangosannem
feltétlenülkimondva(eznembiztos,hogyjó),szeretekújdolgokat,újgondolatokatmegis-
merni,másokathallgatni.eznemjelentiokvetlenülazt,hogymásokvéleményétkritikátla-
nulátveszem,deáltalábanélbőlsemmiképpennemszállokvitába.szeretemvégiggondol-
ni,átrágnimagambanelőször,aztánkésőbb,haúgylátom,akárkonfrontálódni.csípőből
tüzelveviszontritkán.ezabbólamáremlítettlépcsőháziembermivoltombólisadódhat.

atanítókkérdésérevisszatérve,azahelyzettehát,hogyvalójábanéppenalegfogé-
konyabb koromban nem, nemigen voltak olyan tanítóim, akiket elképzeltem volna
magamnak. afféle tudós tanárokat szerettem volna tehát a magaménak tudni, aki
pedagógus is, de közben kutató, publikáló szakember is.Mostmár egyértelműen a
gimnáziumrólbeszélek,sbizonynemigenkerültemkapcsolatbailyenemberekkel.akik
ottvoltak,inkábbvisszahúztak,amitelértem,(némi,ámmegengedhetőtúlzással)elle-
nükre,avelükfolytatottküzdelemmelértemel.Látod,miközbenkattogazagyam,rájö-
vök,hogyezsemigazmaradéktalanul!voltegynemhivatalostanítónénim(sazőneve
haddhangozzékelmégis),Belohorskyaranka,akiheznémetórákrajártammárkilen-
cediktől érsekújvárba, aztán végig, a gimnáziumi éveimalatt is (sőt, amikor az első
nemzetközikonferenciámrakészültem,aholnémetülkellettelőadnom,tán1985/86-
ban,arra isőkészített fel).szóval tőle rengeteget tanultam,nemcsaknyelvet,deaz
ahhozkapcsolódóirodalmat,samimégtöbb,emberséget.Mégutólagiscsodálomazt
afinoman,csendesenalkalmazottpedagógiát,ahogytanulásrakésztetett.sosefelej-
temel(magamelőttlátomtöpörödöttalakjátafoteljében),ahogy–miutánvalószínű-
legnemúgyteljesítettem,ahogyelvártavolna–bármiféleszemrehányásnélkül,csak
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szelíden megcsóválva a fejét, fennhangon elmondja, majd beleírja a füzetembe a
Goethe-idézetet:„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.” 1

nemtudokelégháláslenniasorsnak(meghátperszeszüleimnek,hogyannakidején
támogattak ebben is), hogy tanítványa lehettem! különben módszerét (beleértve a
Goethe-idézetetis),tehátegyafféle,szelídenrávezetőmódszertéletemsoránsokszor
próbáltamalkalmazni.sikertelenül.nyilvánbennemvoltahiba.

agimnáziumhozképestazegyetemenjobbvoltahelyzet.azzalkapcsolatbanmár
inkábbnekemvannak,magammalszembenkételyeim.kihasználtam-emindenottfel-
kínáltéselérhetőlehetőséget?Istenem,haXyelőadásaitamaieszemmelhallgathat-
námmegújra!Megilyesmik.

deazthiszem,előreszaladtam…

Nem föltétlen, mert épp az egyetemről kérdeztem volna. De egyelőre fektessük, mert a
szakmai életrajzodba beletartozik, hogy már gimnazista korodban nyaranta régészeti
feltárásokon vettél részt, vagyis többet volt kezedben az ásó meg a lapát meg az ecset,
mint a gitár. Mi vonzott a régészetben?

romantikusalkatvagyok,talánezértisezazutólagos(?)vonzódásablueshoz.az
archeológiávalisígyvoltvalahogy:serdülőkoriolvasmányaim,főlegaschliemannéle-
térőlszólózamarovskýtól,amelyben,hajólemlékszem,afiatalschliemannmégvala-
mikorserdülőkorábankijelentette,hogyőpedigmajdmegtaláljaTróját.ésaztánúgyis
lett.Legalábbisőabbanahitbenhaltmeg.ésakkorannyiraizgalmasnaktűntnekem
arégészet,hogyelkezdtemtovábbikönyveketolvasniatémában,éshátrégészetifel-
tárásmiattsemkellettegészkisázsiábautaznom,aszomszédfaluban,szőgyénben
nyaranta hatalmas feltárások folytak (eztmár csakmost tudom, hogymégazt sem
lehetkizárni,hogyesetlega„trójaiakkal”rokonnépességmaradványaiiselőkerültek
ott),szóvalagimnáziuminyaraimnaklegalábbegyhónapjátotttöltöttem.előszörvaló-
banásóval,lapáttal,későbbspaknivalésecsettel,smégkésőbbmilliméterespapírral
ésceruzával.csakmelleslegjegyzemmeg,hogyagimnáziumbanközbenolyan„bizta-
tásokat”kaptam,hogy„aha,tevagyazagyerek,akiószeresakarlenni”,meg„akkor
leszelfiamrégész,hatérdigérőfehérszakálladlesz”stb.Mondanomsemkell,hogyaz
effélemegjegyzésekméginkábbazarcheológiairányábatoltákmakacsakarásomat.
viszontkiderült,hogybizonyrégészetszakPozsonybancsakmindenmásodik-harma-
dik évben nyílik (abban az évben, amikor döntenem kellett, éppen nem), Prágában
ugyanez volt a helyzet. Budapestre akkor egy államilag előírt kvótarendszer alapján
lehetettkijutni.előremegvoltszabva,hogyazadottévbenmondjuknégyenmehetnek
magyar,hármantörténelemszakra,kettennéprajzrastb.arégészetezenalistánsem
szerepelt.valakiazttanácsolta,hogypróbáljammeganéprajzot.fogalmamsemvolt
róla,hogymiaz(masincs.akkorvalamicsemadokosnéptáncolássalazonosítottam,
mamásgondjaimvannakvele),demivelatanácsúgyfolytatódott,hogyhaodafelvesz-
nek,ottmár (mármintBudapestenazeLTe-n)másodikszakként felvehetemmelléa
régészetet,hátbelevágtam.smivelkéthelyrelehetettjelentkezni,beadtamajelentke-
zésilapomataprágaikárolyegyetemreis,német–történelemszakra…
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Meg kell, hogy szakítsalak. Szerintem az első publikációd is a gimnáziumi évek idejéből
való. Emlékszel rá pontosan, hogy miről szólt, mikor és hol jelent meg, vagy utána kell
nézned?

hát,hogyegészenpontosanmikor,annakvalóbanutánakellenekotorni,demár
alapiskoláskoromban jelentekmegaprókis…mijeim is?…szóvalaffélekarcolatocs-
kák, „egypercesek”aTábortűzben.aztánagimnáziumbanszorgalmas tudósítójaés
glosszaírójavoltamajárásihetilapnak,aHeti Hírlapnak,talánvalamiazÚj Ifjúságban
ismegjelent(vagycsakküldtemésnemjelentmeg?utánakelleneennekisnézni,már
haérdemesvolna).akkormárrendszeresnaplóíróvoltam,amitakkoraleginkábbstí-
lusgyakorlatnak tartottam.utólagbelekóstolgatvaezekbeapróbálkozásokba, látszó-
dik,hogyéppenakkorkitolvashattam:holnémethLászló,holIllyésGyulamodorában
vannakírnipróbálvaezekaszösszenetek.no,deezazegészakkori„publikációstevé-
kenység”nemérdemelmegámennyibeszédet…

Mindkét helyre, Budapestre és Prágába is felvettek, és te a budapesti egyetemet
választottad. Ott úgy alakult a sorod, ahogy a tanácsadód előrevetítette: a néprajz
mellé fölvetted a régészetet is. Mikortól érezted, hogy minden előző régészeti érdeklő-
désed és tapasztalatod dacára a néprajz lesz az, ami jobban kezd vonzani?

különbenelég sokat vívódtam, hogymelyik várost,melyik egyetemet válasszam.
Mertarégészetmellettagermanisztikaisvonzott,ráadásulPrágais.aztánvalamiért
mégisBudapestmellettdöntöttem(látod,olykorezeniseltűnődöm,vajonmilettvolna,
hogyanalakulasorsom,haakkorPrágátválasztom?).Budapesten,azonnalazindulás-
nál,mindengondnélkülbetudtamiratkozniarégészetszakrais,shátlényegébenfél
évenbelüleldőlt,hogybizonyéninkábbnéprajzkutatószeretnéklenni.Miközben,sezt
azérthangsúlyoznikell,azarcheológiábólés-róllényegesentöbbettudtamakkor,mint
csoporttársaimzöme,akiknagyjábólazénkorábbischliemann-élményeimromantikus
szintjénvoltak.akkormárolvastama„legszárazabb”régészetiszakirodalmat,snem
csakmagyarul,hanemszlovákul,csehülésnémetülis,tehátpontosantudtam,mivár
rámarégészetikurzusokon.aztviszontnem,hogyanéprajzmithoz,azt,hogyféléven
belülmegváltoztatjaazérdeklődésiirányomat…

Min vagy kin múlott ez? Magának a tudományszaknak, a néprajznak más irányultsá-
gán, vagy esetleg valamelyik tanáregyéniség volt rád ekkora hatással? Mert azt azért
gondolom, hogy az ELTE bölcsészkarának oktatói már inkább hasonlítottak olyan sze-
mélyiségekre, amilyenekre a gimnáziumban vágytál: tudós tanárokra? Gondolom, a
követelmények ott azért nagyok voltak…

azthiszem,mindkettőn.dekezdemazzalatanáregyéniséggel,akinekalighanem
köszönhetemeztaz„átigazolást”.amikorabudapestiegyetemrekerültem,1975-ben,
dömötör Tekla professzor asszony volt a folklore Tanszék vezetője, körülbelül annyi
évesen,mintamennyimostéppenénvagyok.Mi,diákokcsakTekla néninek szólítottuk
ésrettenetesenöregnekláttuk.ezegyrésztnyilvánafiatalságsajátosnézőpontjának
tulajdonítható,másrésztannakis,hogyelőadásai,szemináriumaialattnemesegysze-
rűséggelholaMiklóst,holaTónit emlegette(akikrőlaztáncsakmenetközbenderült
ki,hogyigen:radnótiMiklósrólésszerbantalrólvanszó),tehátolyan,réghalottklasz-
szikusokat, akik annak idején legszűkebb baráti köréhez tartoztak, s akik szellemi
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nagyságáhoznekünkvalahaabokájukigisfelérniteljesenesélytelennekláttuk,érez-
tük(jómagamérzemmais.sőt:maméginkább!).Márelsőóráielbűvöltek,hiszena
néprajz,konkrétanazőesetébenafolklorisztika, irodalmi,művészeti,kultúrtörténeti
összefüggésekbeágyazottanjelentmeg.sokkalemberibb,sokkalélőbb,sokkalizgal-
masabbvoltszámomra,mintameglehetősenszárazarcheológia.nyilvánolyanapró-
ságokiserreazoldalrabillentettek,mintamikorpéldáulTeklanéniazegyikóránegy,
éppenazÉS-benmegjelentírásthozottszóba.ahogyeztkimondta,néhánymásodperc-
remegszakítottaadohányzást(láncdohányoskéntnemegyszeregyidőbenkétcigaret-
tájais„üzembenvolt”,egyaszájában,amásikahamutartóperemén),szigorúankör-
benézett:„aztazért,gyerekek,remélem,hogytudják,miazazés???”nekempersze
fogalmam sem volt, valakik valamit, de ők is inkább bizonytalanul hümmögtek. óra
utánviszontazonnalszaladtamegyújságárushoz,éskértemegyÉS-t.aztánkaptam
egyÉlet és Irodalmat…azótavagyokÉS-olvasó…Ideperszekívánkoznaegyközbeve-
tés,hogy tudni kell, engemaz irodalommindig vonzott (naplóstílusomkapcsánmár
érintettemezt), tehátaz,hogyafolklorisztikaés irodalomilyenszorosszimbiózisban
leledzik,nekemfölöttébbrokonszenvesvolt(aztmárcsakmosttudom,hogymégannál
isszorosabbakezekakapcsolódások,mintaztannak idejénakárcsaksejtettemis;
noha – visszagondolva – éppdömötör Tekla elégszer tett ezekre utalásokat). csak
megemlítem,hogykíváncsiságbólkirályIstvánady-előadásaira,megnémethG.Béla
óráiraisbejártam.smost,ahogyrendezgetemgondolataimat,juteszembe,hogytalán
más is lehetettebben,nemcsakaz irodalmikapcsolódások,hiszena régészLászló
Gyulaóráinszinténsokatbeszélt,akkormégélőíróbarátairól,Juhászferencről,Illyés
Gyuláról,olykorelmondottegy-egyszabédiLászló-verset is…ami tehátanéprajzban
megfogott,talánazvolt,amitMóraferencazarcheológiávalmint„ásatagnéprajzzal”
szemben„élőrégészetnek”nevezett…

Nekem most hirtelen csak a Voigt Vilmos iránti, lehet, hogy túlzok, de már-már rajon-
gásnak tűnő tiszteleted jut eszembe. Te Dömötör Teklát említetted, ő milyen értelem-
ben volt meghatározó személyiséged formálásában, a néprajz mint tudomány megér-
tésében és megszerettetésében?

Mégmielőtterrerátérnék,azegyik,dömötörTeklávalfolytatottutolsóbeszélgeté-
sünket kellene elmesélnem. fogalmam sincs,mikor lehetett, talán az államvizsgán,
vagymárutánavalamikor.olykorbeszoktamülnitrécselniTeklanénihez,slehet,hogy
ez valamiféle búcsúlátogatás volt?Mindenesetre tanácsokkal, szakmai tanácsokkal
látottel.nememlékszem,hogybármikormáskormondottvolnanekemhasonlóakat.
azzal kezdte, hogy most hazamegyek, s be kell, hogy lássuk, szakmailag eléggé el
leszekottzárvaatudománynemzetközivérkeringésétől(istenem,eszembesemvolt
akkor a nemzetközi vérkeringés! Magyar tudományt akartam csinálni, magyarul!).
szóval, hogy ne vesszek el teljesen, azt tanácsolja, hogy figyeljema szovjet néprajz
eredményeit (mert,oroszul,ugye,aszlováknak isköszönhetően jólbeszél?–nézett
rám.hogyne–válaszoltamnemsokmeggyőződéssel).szóvalazoroszoknagyonfigye-
likanyugatinéprajzlegfontosabberedményeitis,ésrajtukkeresztülmegtudhatom,mi
újságanagyvilágban…eztakkor,abbanapillanatbanelfelejtettem.Mondom:azénter-
vemaszlovákiaimagyarnéprajzfellendítése,magyarnyelvűtudományosságkialakítá-
saszlovákiábanvolt.Mindeközbenmégcsakaszlovákvagyacsehnéprajzeredmé-
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nyeivel semszámoltam,nemhogyazoroszoksegítségével informálódjak,mondjuka
dél-amerikainéprajziirányzatokról,vagyakárcsakafranciárólvagyolaszról.

ésmost,háromés félévtized távlatából látom,mennyire igazavolt!ésmennyire
hosszútávúlehetegyjótanárhatása…

azértdömötörTeklávalkezdtem,mertegyetemiéveimalattőtalánnagyobbbefo-
lyássalvolt rám.voigtvilmos tanítottugyan,úgyemlékszem,nemtúlsokóránkvolt
vele,samivolt,azokonsokmindentnemértettünk(vagymaradjunkannyiban,hogyén
nemértettem),vizsgáielőttrettegtünk.nohanemvoltemberevő(effélekalandjaimról
mármáshol,többszörisbeszámoltam),dekegyetlen(egyébkéntteljesenindokolt)iró-
niájátnehézvoltmegemészteni,megszokni.Márasikerült.azegyetemiéveimnagyob-
bikfelébenmegvoltamgyőződveróla,hogynevemetsemjegyeztemeg.aztánvalami-
kor negyedikben (vagy már ötödikben? Mindenesetre már megvolt a szakdolgozati
témám,témavezetőmmegdömötörTekla)egytanulmányikirándulásonegyikcsoport-
társamatvalamilyenfejfa-kérdésekből„vizsgáztatta”,énmegbelekotyogtam.errelein-
tett,„magánakezthivatalbóltudniakell”.aszakdolgozatitémámavágésGaramköze
temetőinek néprajzi vizsgálata volt. hogy ezt honnan tudta? közelebbi kapcsolatba
akkorkerültemvele,amikorazegyetemidoktoridisszertációmnakőlettazegyikoppo-
nense.véleménye(amittöbbminttíz,sűrűngépeltoldalonfogalmazottmeg)végered-
ménye,hogynemjavasoljaamunkavédésrebocsátását.amásikopponens,tánmás-
féloldalasméltatásutánsummacumlaudeminősítéstjavasolt.egyharmadikoppo-
nensdöntöttevégülisel,hogyvédhetek-evagysem,sazthiszem,cumlaudeminősí-
tésselezmeg is történt.visszatekintve,voigtnakvolt,csaknemmindenben, igaza.a
védésutánodajötthozzám,gratulált,smegjegyezte,hogydeazértgondoljammeg,ha
valahapublikálommunkámat,lehet,hogyészrevételeitnemártanafigyelembevenni.
ezaztánúgyistörtént…azt,hogyvoigtvilmosopponensivéleményenemellenemirá-
nyult,hanemazügyérdekében,misembizonyítjajobban,hogynéhányévmúlvameg-
hívottafolkloreTanszékrevendégelőadónak,aztánkésőbbmégtánkétalkalommal,
egy-egy szemeszterre… fokozatosan ismertemmeg, smára tudom elfogadni fanyar
humorát,sokszorgyilkosiróniáját,sigen,kicsitfuránhangzik,mérhetetlensegítőkész-
ségét.óriásitudásával,megazzal,hogyszintemindennyelvenolvas,máregyetemista
korunkbanistisztábanvoltunk.Jártarólaegylegenda,miszerintakülönfélenyelveken
megjelentpublikációkbólállókötelezőolvasmánylistájánegyszeregyizlandikönyvis
megjelent.ahhozmárhozzávoltunkszokva,hogynémetül,angolul,oroszultermésze-
tesnekveszi,hogyolvasunk (pontosabban:úgy tesz,mintha természetesnekvenné),
no,deizlandiul?!egybátrabbakbólállóküldöttségjelentmegnála,nehezményeznia
feladatot.voigt,állítólagrájuknézett,felhúztaaszemöldökét,majdcsodálkozvameg-
kérdezte:Hogyan, maguk nem olvasnak izlandiul? nos,őeztmatermészetesentagad-
ja,slehet,hogynekivanigaza,viszont,atörténetavoigtimentalitásnakmégisszép
példája.és jelziegyrészt,hogymit tanultam(vagy inkább,helyesebben: tanulhattam
volna,nohaazértigyekeztem)tőle:azigényességet,azt,hogyamegismerésbenlénye-
gében nincs lehetetlen, csak kitartás,módszeresség, akaraterő kell hozzá, és hogy
mindentösszefüggéseibenkellszemlélni.amásik,sittkapcsolódomalegutóbbiTekla
nénitörténethez.annakigényét,hogyatudományban(mégazolyannemzetinektűnő-
benis,mintanéprajz)nemzetközilegkelltájékozódni,Teklanéniültethetteelbennem.
deezamag csakkésőbb, elsősorbanvoigt vilmoshatására tudott bennemszárba
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szökni (nemszeretnémhallaniaztaz ironikusmegjegyzését,amitakkorengedmajd
meg magának, ha ezt az utóbbi mondatomat elolvassa), tanulmányai, előadásai,
beszélgetéseinknyomán.

aztánvanegyharmadikdologis,amitnekiköszönhetek.sazthiszem,ezalegtöbb.
azt,hogymabátrankimeremjelenteni,maisszeretektanulni,alighanemszinténneki
köszönhetem.azelmúltévtizedekbenszámosesetbenhallottamtőlekonferenciákzár-
szavaként(nálunkis),magánbeszélgetéseksorán,írtaszámoslevelében,hogyittmeg
itt,egy-egyolyantanácskozáson,ahol(ugyanmár,Istenem,egyvoigtvilmosmittanul-
hatmég!?)milysokattanult.svalóigaz:mindenhol,mindenkorésszintemindenkitől
lehettanulni.éskellis.

Milyen volt a budapesti közeg, amelyik körülvett? Mit szippantottál magadba leginkább
a városból, ami esetleg máig ható élmény is?

avárosbólszintesemmit.Legalábbismaúgylátom.különösebbennemszeretem
Budapestet.Megeleve,nemvagyoktársaságitípus.egy-egykoncertre(mondjukmin-
denLGT-re)perszeelmentem,nagyritkánszínházbais,egyetemiszínpad,vígszínház,
Madách,meg ilyenek, de ezek különösebbennem fogtakmeg. viszont azországos
széchényikönyvtár,hát igen,az igen!utóbbibaszegényszuchyMártavittelelőször
(komáromi,nagyonokosésművelt,magyar–népművelésszakosleányvolt,egyévvel
jártelőttem,egyetemiéveinkalattsülve-főveegyüttlévőbarátoklettünk,sajnosnagyon
koránelment), ésénabbaaközegbeegyszerűenbeleszerettem.aMagyarnemzeti
Múzeumépületébenvoltakkor,vizsgaidőszakbansorszámokatkaptunk,mertnemfért
beegyszerremindenki.havalakikidőlt,mehetettbeazéppensoronkövetkező.aszé-
les lépcsőkönültünk,mint a partifecskék, s türelmesen vártunka sorunkra. amúgy
azóta is úgy járok az időközben a budai várba költöztetett oszk-ba, mint haza.
amellett,hogyszintekimeríthetetlenülgazdaga(nemcsakmagyar)állománya,afféle
klubként isműködött,működik. az embermindig talál ott egy-két kollégát, barátot,
ismerőst, akivel egy kávémellett, pihenésképpen jókat lehet diskurálni. hameg az
emberneképpennincskedve(vagyideje)senkivelszóbaelegyedni,vannakottakkora
terek,hogybiztonságosanellehetbújni,mégakárfilepTamásGusztávelőlis.

Azt mondod, eredetileg a szlovákiai magyar néprajz fellendítése volt a terved, a magyar
nyelvű tudományosság kialakítása Szlovákiában. Meg sem fordult a fejedben, hogy
Magyarországon maradj? A másik kérdésem: van olyan, hogy szlovákiai magyar néprajz?

nem,azottmaradás lehetősége ténylegnemvetődött fölbennem,hiszennekem
küldetésemvolt!Legalábbisúgyéreztemakkor.solyannyiraegyszlovákiaimagyarnép-
rajzitudományosságirántiszolgálatvoltcélom,hogyterveimetmegisfogalmaztam.azt
hiszem,negyedévesegyetemihallgatókorombanvoltegyvitámduszaPistával(melles-
leg vele csak vitáim voltak, de jóízű, haragmentes viták), s ennek folyományaként
szigetiLacirábeszélt,hogyhamárennyitokoskodom,írjammegaVasárnapi Új Szó
(akkormégnemVasárnap!)számáraelképzeléseimetarról,mitiskelleneegykibonta-
kozóban lévő szlovákiai magyar néprajzi tudományosság érdekében tenni.
Összefoglaltamazt,amitegynegyedévesnéprajzszakoshallgatóösszefoglalhat:elő-
szöris,hogylássuk,miateendő,mivanmárelvégezve,sminincs,szóvalelőszörkell
egykutatástörténetiáttekintés.aztánkellegynéprajzibibliográfia.afalu-éstájmonog-
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ráfiákfontosságátemeltemmégki,aszlovákiaimagyarnyelvterületnéprajzilagfehér
foltjait,sja,igen,hogymégkellegyközpontimagyarmúzeum,kutatóintézet,könyvtár…
ezutánegykisebbdisputaiskialakult,tízkörülihozzászólással,amelyek(hajólemlék-
szem) alapvetően nem vitatták elképzeléseimet, hanem inkább apróbb részletekkel
tettékmégteljesebbé.ami,maiszemmelhiányosságavolt,hogynemdefiniáltam(de
ahozzászólókközülsenkisem,valahogyadottnak,kézenfekvőnekgondoltuk),mit is
értekszlovákiaimagyartudományosságalatt.aztánmeg,amitmanagyonhiányolnék,
aszlovákiaimagyarnyelvterületnéprajzi jelenségeitönmagunkbanvéltemkutatható-
nak.anélkültehát,hogyazokszámárafontosnaktartottamvolnaegyelőzetestelepü-
lés- és népesedéstörténeti kutatást, illetve szomszédnépi (esetünkben elsősorban
szlovák,német,ruszinstb.)összehasonlítókutatásokat.deakkorezutóbbiakmegem-
lítésénekahiányasemtűntfelsenkinek.Tartoktőle,hogymasemtűnnefel…

havanmagyarnéprajz,akkorvanszlovákiaimagyarnéprajzis.ugyanismindkettő
valamilyenetnikai (hallgatólagosanperszegeográfiait is)kereteket jelölki.amagyar
néprajztehátamagyaroknépikultúrájávalfoglalkozik,aszlovákiaimagyarnéprajza
szlovákiaimagyarokéval…anéprajzamagyarnyelvhasználatbanasajátnépnépikul-
túrájátvizsgálótudomány.ebbenakeretbenvan(lenne)létjogosultságaazeffélemeg-
jelölésnek. Tehát szigorúanakutatásobjektumát (a szlovákiaimagyarok)és tárgyát
(népikultúra)megjelölendő.agondviszontaz,hogyafelvilágosodásésromantikanagy
felismerésévelszemben(tudniillik,hogyazegyesnemzeteklegtisztábbéslegromlatla-
nabbkultúrájaazoknépi,parasztikultúrája)anépikultúraelsősorbannemnemzeti
keretekköztteljesedikki.nagyobbkülönbségekvannakegykisalföldimagyarparaszt-
házésegyszékelyföldimagyarparasztházközött,mintegykisalföldimagyarésnémet,
vagyakárdél-morvaországiparasztházközött.demégafolklórbanis,amialeginkább
nyelvhez kötött, az figyelhető meg, hogy ugyanazon szövegek, klisék, motívumok,
eurázsia-szerteismertek,csakmás-másnemzetinyelvekenrealizálódnak.éppezértén
alegszívesebbennemraknék(shovatovább,nemisrakok)etnikaijelzőtanépikultúra
elé.nembeszélnéktehátmagyarvagyszlováknépikultúráról,hanemamagyarokés
szlovákoknépikultúráiról,amelyekrengetegfelületenérintkeznek,azonosak.

szerencsésebbtehát,hatudományelméletialaponközelítünkakérdéshez,sakkor
nincsmagyarnéprajz,hanemcsaknéprajzvan(mintahogymagyarfizikavagymate-
matikasincs).Méghelyesebbenésszabatosabban,hamódszerkéntszemléljük:euró-
paietnológia.azérthangsúlyozom,hogymódszerként,mert,ugye,azeurópainépek
népikultúrái(ebbemostténylegnemmegyekbele,hogymiisazanépikultúra,amit
én szívesebben neveznék populáris kultúrának, de ha csak én nevezem így, annak
nincs sok értelme) nemcsak egymással vannak szoros kölcsönhatásban, átfedések-
ben,hanemaszomszédosázsiai,afrikai,sőt(ésegyreinkább)amerikaikultúrákkalis.
Lényegébentehátugyanazokkalakutatási,elemzőmódszerekkeldolgozótudományról
beszélhetünk, aminek éppen kutatási objektuma és tárgya változik. a tudományos
módszer tehát azonos lehet (kellene, hogy legyen) a skandináv államokban, a
csallóközbenvagyszicíliában…Túlbonyolultvoltam?

Nem, dehogy, én egyszerűsítettem le túlságosan a kérdést. Csak élt bennem, amit vala-
melyik könyvedben olvastam, hogy a nyelvi és a néprajzi határ nem feltétlen esik
egybe. Nem biztos, hogy így említed, a magam számára úgy jegyeztem meg, hogy két
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szomszédos magyar és szlovák gömöri emberben vagy közösségben több a közös,
mint mondjuk egy csallóközi meg egy gömöri emberben, közösségben. Bátran javíts ki!

nincsmitjavítaniezen,szerintem,csakannyitfűznékhozzá,hogyaföldrajzitávol-
ság növekedésével a különbségek is nőnek. azt tanítjuk, ugye, hogy a népi kultúra
egyesjelenségeivariánsokbanélnek(tehátegy-egynépdalnak,balladának,mesének
nincsegy-egyalapszövege,amihezigazodnilehet,hanem„csak”szövegvariánsaivan-
nak,amelyekszámaelméletilegvégtelen.ahányszorelőadnakegymesét,annyivari-
áns.), de igaz ez (s ezt nemigen szokták kimondani) az egész népi kultúrákra is.
ezeknekisvannakvariánsai.alegszembetűnőbbenföldrajziak,denyilvántörténetileg
ismegfoghatóazegész.ésezeknéla földrajzivariánsoknálsem lehetmeghatározni
egy centrumot, amihez képest az egyes földrajzi variánsok kialakultak, hiszen ezek
oda-visszabefolyásoltákegymást,voltakegymásrahatással,miközbenakárharmadik
forrásbólisérhetteőketugyanazahatás.ésezekaföldrajzivariánsokszépenegymás-
baolvadva,szélesátmenetisávokkalkapcsolódnakegymáshoz.kodályszépenleírta
valaholadallamvariánsokegymáshozvalóviszonyát:vegyükegydallamharmincvari-
ánsát,ésahasonlóságmértékealapjánrakjukőketsorba.aztlátjuk,hogyazelsőkettő
aligfogkülönbözniegymástól,azelsőmegazutolsópedigaligfogegymásrahasonlí-
tani.valahogyígyvanezanépikultúrákegészeitilletőenis.

Első munkahelyed gimnáziumi éveid színhelyére, Érsekújvárra vezetett vissza, ahol
ugyan régész voltál, s valóban régészkedtél is, de már inkább a néprajznak éltél. Első
könyved, a négy kiadást is megért Ágas-bogas fa (Néprajzi ismeretek alapfokon) is
ebben az újvári, a ’80-as évtizedben jelent meg. A Bevezetés a néprajzba mintegy húsz
évvel későbbi könyved, és az egyetemistáknak szól, miközben ma a komáromi Selye
Egyetem docense is vagy. Mennyire fontos számodra a tudományos ismeretterjesztés?

hát, igen, ez az akkori rendszer iróniája volt. az akkor csehszlovák szocialista
köztársaság(vagyhogyishívtákpontosan)ösztöndíjasakéntBudapestenhivatalosan
néprajzot tanultam.amikor végeztemés visszatértem,néprajzost nem,hanemcsak
régészállásttudtakbiztosítani(amihez,ugye,adiplomátszinteféllegálisanszereztem
el).Ígyaztánarendszerváltásigazérsekújvárimúzeumrégészevoltam,ásatásokatirá-
nyítottam (eláruljuk, hogy te is ásatási munkásom voltál egy nyáron, ahogy nagyon
sokanmásokis,szlovákiaimagyarismertszemélyiségekközül.hodossyGyulaispél-
dául,akikétnapigsembírta…).eza„néprajznakélés”azértúgyvolt,hogyebbenaz
időbenrendszeresenpublikáltamrégészetiszakcikkeket,ásatásibeszámolókat,ami-
ket(alegnagyobbcsodálkozásomra)olykormégmaisidéznek,smindezekmelletta
néprajzbaninkábbismeretterjesztőcikkeket,rengetegkönyvismertetéstprodukáltam
(Hét, Irodalmi Szemle, Új Szó),közbenBudapestenmegcsináltamazegyetemidoktorá-
tust,annakanyagameg is jelentaMadáchnál,demárközvetlenüla rendszerváltás
után.devalóban,azelsőkönyvem,azÁgas-bogas fa aTábortűzbenévekenát futó
néprajzi ismeretterjesztőcikkeimalapjánkészültáltalánosnéprajzibevezetés,akkori
elképzeléseimszerint,azalapiskolafelsőtagozatosdiákjaiszámára.eddigilegnagyobb
„könyvsikerem”, a tízezret messze meghaladó példányszámban, négy kiadásban. a
„célközönséget”viszontelnézhettem,mertadebreceniegyetemennéhányévmúlvaaz
elsősnéprajzszakoshallgatókkaptákmegkötelezőolvasmányként.aztán,miutánjó
tíz éve a komáromi egyetemre kerültem, s ott, egyebekmellett rendszeresen tartok
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néprajzi,folklorisztikaibevezetőkurzusokat,úgygondoltam,hogykelleneírniolyantan-
könyvszerűséget,amiinkábbazegyetemistákkezébevalókellene,hogylegyen,minta
szájbarágós,avégtelenségigleegyszerűsítettÁgas-bogas fa.Ígyszületettmegelőször
aBevezetés a néprajzba,majdaBevezetés a folklorisztikába címűtankönyvem.ezeket
nemgondolnámaszószorosértelmébenvetttudományosismeretterjesztésnek(bár,
haatanítástismeretterjesztéskéntfogjukföl,akkormindenaz),hanemegyetemitan-
könyveknek.Mindamellettszükségvan(lenne) igényes,valódi ismeretterjesztésre is.
ebbenviszontóriásigondokatlátok.Manapságbárkibármitbüntetlenülleírhat,kiad-
hat.Ígyaztánanéprajzi„ismeretterjesztés”kategóriájábanisakkorakáoszuralkodik,
hogynéhaaztgondolom,ennélmégazisjobblenne,hainkábbsemminemjelenne
meg.a19.századiromantizmusbangyökerezőtévhitekújracsócsálása,ismételtfelbö-
fögése,azinformációraéhesagyakbavalósulykolásaugyanúgyjelenvan,mintavilág
bármelytájárólösszekapart„érdekességek”,kisszínesekösszefüggéstelenegyüttlát-
tatása.ady„tilinkósálparasztokról”beszélt,nagyjábólszázéve.nos,őkmaismegvan-
nak.Ittviszontbizonyosfokúönkritikára,delegalábbisönreflexióravanszükség.aza
kép,amitazÁgas-bogas fábanrajzoltamamagyarnépikultúráról,igaz,hogyazakkori,
főlegacsemadok„népművészeti”tevékenységenyománkialakult,féloldalasnépikul-
túraképhezviszonyítva jóvalkomplexebbvolt.anépikultúránaknemcsakazünnep-
napjait(ünnepiviselet,szokások,zene,tánc),hanemadolgoshétköznapokatispre-
zentálta.amiből,ugye,egyesztendőalattazért jóval többvan…Mai tudásommalaz
Ágas-bogas fátnemígy írnámmeg.acímbelimetafora jó,azviszontmárnemjárja,
hogyamagyarnépikultúrát(haegyáltalánvanilyen)önmagában,mintegyzártegysé-
getláttatja.Minthanemlennénekszomszédaink,minthaamagyarokmindenholhomo-
génnemzetiközegbenélnének,minthanem jártvolnaerrea török,mintha fiataljaink
nemjártákvolnabeeurópaegyetemeit,avándormesterlegényekeurópakézművesmű-
helyeit.Minthaazakultúra,amitmamagyarnépikultúránakmondunk,legalábbahon-
foglalásótaamagamozdulatlanságában,mondjuka20.századközepéigváltozatlanul
létezettvolna.nem,nemaztállítom,hogyazÁgas-bogas fa ezekreaszomszédnépikap-
csolatokra,vagyanépikultúraegyikalapvetőjellegétadó(mintahogyezáltalábanakul-
túráraisjellemző)változásokramégcsaknemisutal,demaitudásomalapjánnemelég
hangsúlyosan.hamaírnékhasonlókönyvet,akkorsemmiképpennemetnikai,hanem
földrajzialaponhúznámmegahatárokat.Példáulakisalföldnépikultúrája,amibe,ugye,
amagyaronkívülbeletartozikmégaszlovák,német,horvát,zsidóésromanépikultúra
is, illetveezeknekegymásragyakorolt kölcsönhatásai.ésazegészet igyekezném,már
amennyireegyírásbanrögzítettszövegeztmegengedi,amagaállandóésdinamikusvál-
tozásaiban,atradícióésamodernitáskereszttüzébenábrázolni.

Ha jól emlékszem, a rendszerváltás utáni első magyar szervezetként a Csehszlovákiai
Magyar Néprajzi Társaság alakult meg, melynek elnöke lettél. Én csak Társaság által a
negyedévente kiadott Hírharangra emlékszem, amit feleségeddel, a szintén etnológus
L. Juhász Ilonával ketten szerkesztettetek, nyomtattatok, terjesztettetek. Lényegében
kétszemélyes intézmény voltatok. Javíts ki, de úgy látom, a magad szabta iramot job-
ban tudod tartani, mint a társasági csapatmunkáét (kivéve ugye, ha a kettő egybeesik).

nincs mit javítani ezen, alapjáraton valóban nem vagyok csapatjátékos, viszont
megállapításodennekellenére,szerintem,csakrészbenigaz.dekezdjükagyökerek-
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nél!annakidejénazegyetemivizsgákrasemtudtam,úgy,ahogytöbbenacsoportunk-
ból, közösségben tanulni. Úgy gondoltam, s ma is azt tartom, hogy vannak harcok
(Istenem,mifélenagy,fideszesszavakezek!),szóvalvannakdolgok,amiketazember-
nekönmagánakkellmegoldania,avégérejárnia.ezperszenemjelentiazt,hogyazt
gondolnám,másokszámára,mások részvételével egy-egyjólmegszervezettésirányí-
tottteam-munkanemlehetneakáreredményesebbisannál,ahogyezténpraktizálom.
demittegyek,énígyvagyokösszerakva.ebbenperszeazisbennelehet,hogytúlszi-
gorúvagyokönmagamhoz(eztéppanapokban„vetetteaszememre”egykedvesisme-
rősöm),ergo:másokkalszembenis.ezértaztán,hacsapatmunka,akkor–azénelvá-
rásaimszerint–ottmindenkinekegyformánkellteljesíteni,shátilyenritkánjönössze.
akezdetifórumilyenvolt.Leszűkítveviszontamimunkánkra,Icuvalnagyonjólegy-
másra találtunk, lényegében egymásnak s közbenmagunknak-magunknak is diktál-
tunkéveken(miketbeszélek?Mostmártöbbmintkétésfélévtizeden!)átegyiramot…
ezlenne,megítélésemszerintazalapképlet.de!ésmostabbólanimbuszból,amititt
aziméntafejemköréépítettem,igyekszemmindentlebontani.Igen,beszélhetünkkét-
személyes intézményről, de csak abban az értelemben, ahogy például kéthengeres
motortemlegetünk.hanincsmeghozzáakarosszéria,nincskimindanégykereke,akkor
azamotor is funkciónélküli. Igen, a Társaságot,mint afféle jólműködőkéthengeres
motor,mimozgattuk.amitaHírharangrólmondtál,azisigaz,deaztazértvalakinekírni
iskellett,mielőttmegszerkesztettük,elejénvalóbansajátkézzelkinyomtattuk,majdter-
jesztettükvolna.Igaz,bekellettvalakinekacikkeketisszerezni,dehamegnézed,való-
bannemmiírtuktele.aztánottvoltaTársaságkönyvsorozata,anépismeretikönyvtár.
Összesentízkötetejelentmeg,abbólegyetsemírtsemIcu,semén.Tudományoskonfe-
renciákat is szerveztünk (olykor nemzetközieket is), azokon sem csakmi adtunk elő.
Tehát,haúgytetszik,team-munkavoltez,amiviszontazelőbbemlegetettmotornélkül
nemműködöttvolna.Mintahogy,miután1997/98-banátadtuka„stafétabotot”,azóta
nem is működik. a Társaság hivatalosan nem szűnt meg, de nem is működik.
nemrégibenvalahol,nagyderültségetkeltve,azttaláltammondani,hogy„nemhaltmeg,
csakalszik”.nemapoénkedvéértmondtam:valóbanezahelyzet.

Ma is kétszemélyes intézmény vagytok, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi
Etnológiai Központját te alkotod Icuval. Nemcsak kutattok és publikáltok és itthon meg
külföldön konferenciákon szerepeltek, vagy éppen ti rendeztek nemzetközi konferenci-
át, hanem a Fórum Intézet könyveinek legalább felét is ti adjátok ki. Szerintem ehhez
nemcsak nagy munkabírás szükségeltetik, hanem kellő szakmai fegyelem és tisztelet
is. (Holott, olvastam valahol, az ember hatvan fölött már nyugodtan megengedhet
magának némi nyegleséget.)

ezekszerintvanmégpárnapom,bárhameggondolom,hogyhányan,dehányan
megengednekmaguknak ilyesmit jóval korábban is…dehamár Icut szóba hoztad,
haddkapcsolódjamehhez,hiszen,sokmásmellett,szakmaipályafutásomnakisszer-
vesrészétképezi.valóbanéletem(anevébennembeszélnék,általában,demostmeg-
kockáztatom:életünk)nagytalálkozásavoltez!Mindentúlzásnélkülállítom,hogyamit
szakmailagelértem,eznélküleelképzelhetetlenlettvolna.nemcsakfeleségő,hanem
barát, tényleg olyan kolléga, akivelmeg lehet beszélni szakmai kérdéseket. Újszerű
problémalátásaelsősorbanperszeazőmunkásságábantükröződikvissza,dehanin-
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csenekazőfelismerései,avelefolytatottdiskurzusaink,egyértelmű,hogyezénered-
ményeim isszegényesebbek,haúgy tetszik, laposabbak lennének.ésahogy fényké-
pez!Pontosabban,ahogymeglátjaafényképezniérdemesdolgokat!nekemlegalább
háromszorkellvisszamenniugyanarraahelyszínre,hogyészrevegyem,amitőelsőpil-
lantásrafelmér, felismer,smárrögzít is.különösenakontrasztokravan jószeme,a
méregdrágapalotaelőttsarattúródisznó,vagyegysírkeresztegyatomerőművelahát-
térben,megilyesmik…

Ja,amúgymegmiisvoltittakérdés?

Elnézést, valószínűleg a tények súlya magát a kérdést is agyonnyomta. Hogy hogyan
lehet bírni, ezt az iramot, ez érdekel. Ugye jól tudom, hogy a hobbid is a néprajz? Utazás
közben is megállsz, fényképezel, adatokat rögzítesz. Álmodsz is kutatásokról, szimpó-
ziumokról?

nemkellámazérteztmisztifikálni!valóbanazlehetamagyarázat,hogyaszakmám
egyúttalahobbimis.hogyutazásközbenénmegállokfényképezni,azegydolog.Icu
eztmagasabbszintenűzi.devalóbanúgyvan,hogybennem(sazthiszem,mondha-
tomtöbbesszámban,bennünk)adolgokösszeérnek.Bármitcsinálsz,azvalahogyegy
iránybamutat.haszépirodalmatolvasok(márpedigolvasokelégsokat,tehátlátszólag
valamiegészenmástcsinálok,mintamiaszakmám),mondjukThomasBernhardot,
PartinagyLajostvagyPavelvilikovskýt,olykoregygondolatmenet,egyszóelindítben-
nemvalamit,amiaztánegyszaktanulmánybavagyesszébetorkollik.hamostegészen
konkrétpéldátkérnéltőlem,meglennékfogva,merthirtelen(ahogyazlenniszokott)
semminemjutazeszembe,dehiddel,ígyvan.egymástípusúpéldaazeszembejut
viszont. Imádomaregensburgikatedrálist,és jósorsom lehetővé tette,hogy tényleg
sok alkalommal csodáljam meg, üljek egyszerűen a tövében, hátamat a falának
támasztva…nos, jópárévvelezelőttazegyikmellékportáléja figurálisdíszítményeit
szemlélvefeltűntegyidős,szakállas,kezébenegylevelesbotottartófigurareliefje.az
ábrázolást hirtelennem tudtamelhelyezni abbana körben, amiről az egész portálé
domborművemesél,vagyisaMáriaéletétmegjelenítőképsorban.utánanéztem,még
ott,regensburgban,skiderült,hogyarrólazapokrif történetről vanszó,amiszerint
Máriánakannakalapján választottak férjet, hogya kérőkközül kinekabotjahajt a
következőnapralevelet.errőlazonnaleszembejutottaMátyáskirállyáválasztásának
történeteakivirágzóostornyelével,illetvealányokkatalin-napicseresznyeágférjjóslá-
sa.Tehátott,regensburgba,egynyaralássoránkeltéletreazacsíra,amibőlaztána
mostanában,aFórum Társadalomtudományi Szemle oldalainmegjelenttanulmányom
keletkezett.

aztánmegnincsnap,hogyneírnéklelegalábbegyoldalnyit,idevagyoda,majdnem
mindegyhova,hosszútávonezekisegybeérnek.Mivelegyszerrenemtudoksokatdol-
gozni,ezértszintemindigdolgozom.kicsit(kicsit?)paradox,deígyvan.

nem,Istenments!kutatásokkal,szimpóziumokkalazértnemálmodom,meg(tény-
leg,ezazértérdekes!)sohaaszakmámmalsem.hacsakaznemtekinthetőálomnak,
amikortántízéveazitáliaitengerpartonfeküdve(amitnagyon-nagyonnemszeretek,
mármintanaponvalófekvést–alevegőésahomokforró,avíznedvesstb.–,deállí-
tólag az embernek szüksége van időnként kikapcsolódásra), szóval a tengerparton
feküdve(azidőtvalahogyagyonkellcsapni,ugye)Icuvalkitaláltukegykonferenciater-
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vét(mirőlfogszólni,kiketkellmeghívnistb.),stalánfélévenbelülaztánmegisvalósí-
tottuk.Mertazembernekszükségevankikapcsolódásra.állítólag.

Volt lehetőséged kétszer is Humboldt-ösztöndíjasként Németországban hosszabb időt
eltölteni, ami nagy szakmai elismerés is. Nyilván az említett Aranka néni adta alapokon
ott sikerült tökéletesítened a német nyelvtudásod. De mi volt az, amit a német etnoló-
giának köszönhettél s amit aztán a szakmádban hasznosítottál?

hát,igen,haegyolyancíműkönyvetkelleneírnom(amit,ugyemármegírtak),hogy
Ajándék a végzettől,akkorabbanbiztosananémetországikétévjátszanáafőszerepet.
viszontelőszöristisztázzuk:olyan,hogynémetetnológia,nincs.anémetországinép-
rajznak,etnológiának(nemisolynagytúlzással)annyi irányzata, iskolájavan,ahány
néprajzi tanszék az ország területén működik. s ezek bizony sok esetben nagyon-
nagyontávolállnakegymástól.ráadásula20.századbankétgyökeresátalakulásonis
átesettezatudományszak.előszöramásodikvilágháborúután,(részben!)leszámolva
a nemzetiszocialista örökséggel, majd a hatvannyolcas diákmegmozdulások egyik
eredményeként(az1970-esfalkensteiniösszejövetelélesvitáinyomán),újlátószögbe
helyezvemind a kutatás tárgyát és objektumát,mind a kutatásimódszereket.nem
véletlen,hogyatudományszakmegnevezéséneka20.századmásodikfelétőlgyakori
változtatásaidacáraanémetközpontiszervezetmegőrizteanémetnéprajziTársaság
(Deutsche Gesellschaft für Volkskunde) a központi folyóirata pedig a Zeitschrift für
Volkskunde megnevezést.Mindkettőtehátahagyományos„néprajz”terminussalope-
rál,mégpedigazért,hogyazidőközbenmegszaporodottkülönféleirányzatok(néprajz,
összehasonlítónéprajz,történetinéprajz,etnológia,európaietnológia,empirikuskul-
túratudomány,összehasonlítókultúratudomány,kulturálisantropológia,történetiant-
ropológiastb.)mindelférjenekezalattazernyőkéntfelfogható„néprajz”gyűjtőfogalom
alatt.Úgyegészébenésamagarészleteibenanémetnéprajzottehátlényegébenamai
napignemsikerültmegismernem.Márcsakazértsem,mertfolyamatosanváltozóban
van.azelsőösztöndíjasévemet(családostól,amimárönmagábanóriásihozadékvolt,
mindanyelvelsajátítás,mindakultúramegismerésszempontjából),szóvalelsőösztön-
díjasévemetMünchenbentöltöttem.azértválasztottamMünchent,mertúgytudtam,
azottaniegyetemenvananémettörténetinéprajzfellegvára.atanszékneveakkora
német és Összehasonlító néprajz Tanszéke volt. Gyorsan kiderült, hogy karl
sigismund-kramernyugalombavonulásávalazirányzatisaháttérbeszorult,ésinkább
akultúrantropológia,európaietnológiakövetésevoltakkora tanszékmunkatársaira
jellemző.Lemaradtamtehát,mintaborravaló.aminemvoltbaj,legalábbebbeisbele-
kóstoltam,sőtazeurópaietnológiaaszámomrakövethetőmódszerekegyiklegfonto-
sabbjávávált(atörténetinéprajzműveléseegyrésztáttevődöttekkorramárPassauba,
ahol–szinténazalexandervonhumboldtalapítványnakköszönhetően–sikerültföl-
venniakapcsolatotWalterhartingerrel,akivelazóta,családilagis,szoroskapcsolatban
vagyunk).demégvisszatérveMünchenhez.akonkrétkutatásiprogramommellettoly-
korbe-beültemegy-kétkollégaelőadására(főleghelgeGerndtóráinyűgöztekle),de
mindennél is fontosabbvoltaBajorállamikönyvtárkimeríthetetlenállománya (lám,
mármegintegykönyvtár!),avároskulturáliskínálata(koncertekaGasteigon,amúze-
umok,galériák),shátegynagymegismerkedés!MártöbbmintféléveMünchenben
laktunk,amikorvoigtvilmosegyvendégelőadásttartottafinnugrisztikaiTanszéken,s
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ottbemutatottvajdaLászlónak,aháborúelőttiésutánimagyarnéprajzegyik,1956-
ban németországba emigrált klasszikusának. akinek az volt az első kérdése, hogy
miótaisvagyokMünchenben?aha,seddigmiértisnemjelentkeztélfreiwillig(=önkén-
tesen)?különben,amígélt,ebbenacsendőrpertubanvoltunk:őtegezett,énmagáz-
tam,denagyonjóvoltezígy.havisszategezem,nyilvánnemütközikmegrajta(később
tapasztaltam, hogy számos, tőlem fiatalabb, nálamnál vele későbbmegismerkedett
kollégaLacizta),denemisbiztatottrá.későbbis,haMünchenbenjártunk(nemegy-
szer, nem kétszer) náluk aludtunk, mindig biztatott, gyere kutatni (kiváló könyvtára
volt), csak az útiköltségedbe kerül, itt van ez az asztal, a sok könyv, cédula…
néhányszor,fájdalmasanrövididőreelisfogadtamameghívását,svalóban:nekimin-
denemegvolt.Mostmegintugyanarraatanulmányrautalok,mintazelőbb:akivirágzó
szárazbotmotívumáhozcsakúgyömlesztettenekemazadatokat…amígutazott,éven-
tefelbukkantMagyarországon,sezalattarövididőalattkétszermegszakítottaazútját
nálunk,hogyaztánmásnapegyüttutazzunkBudapestre.Mindeztcsakazértmondom,
hogyértsük(vagyinkábbérezzük)ennekacsendőrpertunakazízét.hozzávendégség-
be este tíz körül volt ildomosmenni, s akkor éjfél utánig lehetett jókat beszélgetni.
Igyekezett ő kérdezni, s azelejénegyértelműen vizsgáztatott.kezembenyomott egy
könyvet,megnézegettem,majdmondom,hogyvalóbanizgalmasnaktűnik,egyszerala-
posabbanisátfogomtanulmányozni.erre,nagyotszívottacigarettáján,hunyorgósze-
mekkelrámnézettésmegjegyezte:

–aztugyetudod,hogymostjólvizsgáztál?
–???
–havalakinekakezébeadokegykönyvet,saztegyszerűenátpörgeti,hát,azzal

nemnagyonvanmirőlbeszélgetni.Teviszont,figyeltem(!),áttanulmányoztadatarta-
lomjegyzéket,azirodalomjegyzéket,belekóstolgattálaszövegbe…Ígykelleztcsinálni!

hálaJózsefmondtaegyszervoigtvilmossalkapcsolatban:voigttanárúrmellettaz
embersohanemlehetbiztonságban.nos,ezérvényesvoltvajdaLászlórais.

amúgymindenlehetségeséslehetetlendolgokrólszótlehetettveleváltani:szűken
vettszakmaikérdésekről,szakmaipletykákról,politikáról,kultúráról…egyszeregyütt
néztükmeg a Bajor nemzeti Múzeum öltöztetett kisjézus-szobrok kiállítását. amai
napigbánom,hogyvalamilyendiktafontnemkapcsoltambeazsebemben,hiszenazt
a rengeteg, ironikusmegjegyzésekben is bővelkedő kommentárt, amit a látottakhoz
fűzött,csakígylehetettvolnarögzíteni.

amüncheniegyévet(pontosabban14hónapot,mert1995utolsókéthónapjában
márottvoltamaGoetheIntézetintenzívnyelvtanfolyamán,amiszinténfelejthetetlen
volt),szóvaleztkövetőenmégfélesztendőttöltöttünkMarburgban,aholamüncheni-
hez képest egészenmás kollektíva fogadott. családias hangulat, a tübingeni iskola
hagyományaitkövetőszemléletmód,ahatvannyolcashagyományok,aholMarxnézete-
ivelismegismertettékahallgatókat(számomraakkorezszintesokkolóvolt,demost
márértem).sezéppenakkorvolt(Mečiarhányadikországlásaalattis?),amikormár
tudtuk,hogymindIcu,mindénelveszítjük,hahazajövünkakomáromimúzeumiállá-
sunkat.sekkorMartinscharfe,azakkoritanszékvezető,felajánlotta,akövetkezősze-
meszterbentartsakórákatkelet-európanéprajzáról.Igaz,hogyamitezérttudnakadni,
éppencsakalétfenntartástfedezi,deidővelaztánkialakulhategystabilabbegziszten-
cia is.őszinténmegkell,hogymondjam,amikorBudapestrőlhazajöttem,valamiféle
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küldetéstudatvezérelt.az,hogyitthonvandolgom.ekkorra(legalábbisakkor,abbana
pillanatban úgy éreztem) viszontmár kicsit belefáradtam ebbe a „küldetésbe”. azt,
hogymégsemfogadtamelscharfeajánlatát,bizonynemaszülőföldhívószavamoti-
válta, hanemegyszerűenkishitűségem.nemvágytaménebbeamečiari kurzusnak
hála, tönkretett országba, viszontmégmindigúgyéreztem,hogy többperspektívám
lehetitthon,mintegynémetnéprajzitanszék,kezdetbeninkábbkegyelemkenyérenélő
munkatársának.scharfenemértettvelemegyet,de(mimásttehetettvolna)tudomá-
sulvette.aztmégazértmegjegyzem,hogyitthon„eladhattam”volnaahatalmaskül-
földi karrieremet (tudjuk: messziről jött ember…), de ez nem az én stílusom. nem-
régiben olvastamcsányi vilmos egy jellemzését aMagyarországon világhírűmagyar
kutatókról, a közép-európában világhírű magyar kutatókról és a tényleg világhírű
magyar kutatókról. nos, én nem szerettem volna németországbanMagyarországon
világhírűkutatólenni…

éshátaztánmégkétszernegyedévettöltöttem(töltöttünk)Passauban,aholsike-
rültbefejezniésmegjelentetniA szlovákiai magyarok néprajza németnyelvűverzióját.
azértnembeszélekfordításról(aszlováknyelvű,azaz),mertebbenazesetbenegytel-
jesenmásszövegrőlvanszó:viszonylagrövidáltalánosnéprajzijellemzéseaszlovákiai
magyarnyelvterületnek,majd(azthiszem)tízesettanulmány…

Az előzőhöz kapcsolódóan: szellemiekben mit kaptál a németektől? (Most hagyd figyel-
men kívül, hogy „a németek” vagy „a magyarok” típusú általánosítások szükségszerűen
leegyszerűsítőek is.)

ó,jaj!Látod,szaporodókérdéseidnyománkezdemérezni,értenilegelsőfelvetése-
det,ésgondolni évek számaira…derendben,folytassuk!

Jó,hanehezemreisesik,figyelmenkívülhagyomaszükségszerűenleegyszerűsítő
általánosítást,nohaénmégazzal is tágítanámakört,hogy–ugye,ahogyarrólmár
beszéltem–életembennemigenválikkettészakma,megirodalom,megszellemiélet
vagyakárzene…valaholmindenegybeér.deazértmostmegpróbálokvalamitgerma-
nofíliámrólmondani.

nyilvánjóllátod,ésarankanéniültetteelbennemnemcsakanémetnyelvgramma-
tikaialapjait,deanémetirodalomirántiérdeklődésemetisirányítgattakezdetben,illet-
veébrentartotta.aztánperszemindezvéletlen,merthaserdülőkorombanegymásik
arankanénitörténetesenfranciáratanít,akkormostvalószínűlegafrankofíliámrólkel-
lenebeszélni.egy idegennyelvakkorszépazemberszámára,haaztérti.amitnem
értünk,azmindbékabrekegés.Jó,eztúlzáspersze,hiszenolaszulnemtudok,deaz
olasznyelvdallamát,deakárafranciáétis,szépnekérzem,smégisvanbennevala-
mi… rögtön a mélyvízzel kezdtem. első német regényem, amit elolvastam, Lily
hohensteinWolframvonaschenbachfélezeroldalaséletregényevolt.ráadásulschwa-
bachhalírva!…hittemeztegészenalegutóbbihetekig,amikorvalakikedvéértutána-
néztem, s kiderült, hogy csak a borítón olvasható cím van schwabachhal szedve, a
többi„normális”latinbetűkkel.ezcsakegyadalékkívánlenniazemlékekmegbízha-
tóságára… aztán, első könyveim egyikeként Goethe beszélgetéseire emlékszem
eckermannal, majd néhány Thomas Mann-novella… a Varázshegyet először még
magyarulolvastam,gimnazistakoromban,dealighaérthettem... Jóvalkésőbb,erich
kästnerNotabene című háborús naplójegyzeteinek magyar fordításán felháborodva
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döntöttemel,hogyezentúlmárcsakeredetibenolvasoknémetszövegeket.azafordí-
tásannyirabugyutavolt,hogynemakartamelhinni,kästnervalóbanígyésilyeneket
mondottvolna.Beszereztemazeredetit,sigazamvolt:nemúgyéssokesetbennemis
aztmondta.

Tudokéntartanielőadást,németül,papírnélkül,perszeezzelnemaztállítom,hogy
mindenfélenyelvtanihibáknélkül.anémetekviszont,legalábbisazok,akikkeléletem
soránközvetlenkapcsolatbakerültem,rendkívültoleránsakanyelvüketértatrocitások-
kalszemben.egysortréfásesetettudnékmondani,amikorvalóban„mellényúltam”,s
hirtelenfelindultságombanúgyfejeztemkimagam,amiinkábbnevetségesvolt,mint
meggyőző,deezekbenaszituációkbanisrezzenéstelenarccalbólogattakésaztértet-
ték,amitmondaniakartam,nemamitmondanomsikeredett.Perszeabbanapillanat-
ban,ahogyelhagyjaaszámatabaki,általábanmártudomis,hogybajvan,próbálom
visszacsinálni,demégőkgyőzködnekróla,hogyezvégülisazokkalaszavakkalisértel-
mezhetőabbanaformában,ahogyéngondoltam,amelyekkelkifejeznemsikeredett.ez
túlelméleti.Mondjakinkábbkonkrétpéldát?egylegutóbbi:időjárásrólbeszélgettünk,
aztakarvánkifejezni,hogyhátamostaniidőjárásbizonytalan.aminémetülunbestän-
diglenne,denekemegynyelvbotlássalunanständig-etsikerültmondanom,amiugye
tisztességtelentjelen.kétbeszélgetőpartnerem,kétfiatallány,egyetértőenbólogatott.
amikorviszontkimondtam,azonnal,minthabelémcsíptekvolna,tudtam,hogyno,ezt
elbaltáztam. Javítottam is azonnal, demegnyugtattak: jó ez így, sőt, még vicces is,
hiszenténylegtisztességtelen húzás voltazidőjárástól,hogyéppenesettazeső…hogy
ismondtaesterházy?Milyen játékosan és jól bírom a német nyelvet (valahogyígy).

Bármennyire is nem tudom, pontosabban: gyakran nem érzem a német nyelvet,
nagyon szeretek németül olvasni.Most soroljam a kedvenceimet? ezek azért időről
időre változnak, de mindenképpen köztük van rilke és fontane, stefan zweig és
Thomas Mann, Max frisch és Thomas Bernhard. Most Martin Walsertól igyekszem
éppenmindentelolvasni…azelmúltévbenvoltegynagyfelfedezésem,aZeit (amagyar
ÉS-nek felel meg, nagyjából) egykori feuilleton-rovata szerkesztőjének, fritz J.
raddatznak két vaskos kötetbenmegjelent naplója (mondtammár, hogy imádoma
naplókat?).sezaraddatzazértisérdekesfigura,mertszintehalálosellenségevolt
Marcell reich-ranickinek (mindkettő varázslatos koponya!). reich-ranicki nevéhez
fűződikkülönbenanémetközszolgálatitelevíziózásegyiklegnagyobbközönségsikere,
aLiterarisches Quartet.egybeszélgetősműsor,amelybennégyemberegy-egykönyvről
beszélgetmásfélóránát,sközbenmillióknézik!nos,ezareich-ranickifélig-meddig
lengyelzsidószármazásávallehet,hogyalegtöbbettettea20.századbananémetiro-
dalomért.könyve,aMein Leben (életem)tanulságoslennemagyarulis.amikor(tény-
legegyszuszra!)elolvastam,írtamnekiegyaffélekislányos,lelkendezőköszönőlevelet.
őmegpostafordultávalmegküldteegyikkönyvénekdedikáltpéldányát.aztánkésőbb,
nemtudom,milyenapropóbólegytovábbitis…

Tudnékámméglocsogni,anekdotázni,deazthiszem,ennyiisjelzi,hogymit,miért
éshogyan…

Ha jól számoltam, de majd ennek még utánanézünk, akkor harminc év alatt – mert
pont harminc évvel ezelőtt adták ki az Ágas-bogas fát – épp harminc önálló köteted
jelent meg. A többi, nevedhez köthető könyvet már nem is tudnám előszámlálni, a
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tanulmányokról nem beszélve. Na, látod, ezt megint nehéz lesz kérdéssel befejezni. De:
úgy tudom, készül az idén is egy, erről mint tervről és folyamatban levő aktualitásról mi
tudható? (És most jut eszembe, Voigt Vilmos említi valahol, hogy a nagy tudósnak nincs
biográfiája, csak bibliográfiája, ez rád is vonatkozik.)

hatvanév,hatvantanulmány,hatszázoldalon.Ilyennagyravágyóterveteszeltemki,
amit(seztnemtudomeléghálávalnyugtázni)afórumkisebbségkutatóIntézetfelvál-
lalt,shaazénbicskámnemtörikbele(hexenschuss!),akkorazidénmegisjelenik.

Könyveid egy része sorozatnak is felfogható, illetve egy sorba helyezve őket látszik,
ahogy egyre elmélyültebben viszonyulsz a témához. A „Szent képek tisztelete” (1995)
alcíme szerint Dolgozatok a népi vallásosság köréből, és lényegében bevezető a szak-
rális kisemlékek tárgykörébe. Az Állíttatott keresztínyi buzgóságbul (2000) már az alcí-
mében is jelzi a tágabb összefüggésbe helyezést: Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld
szakrális kisemlékeiről. Aztán itt van a csodálatos kivitelű, Szakrális kisemlékeink
(2006) című album, mely az előzőnek egy népszerűsítő jellegű, háromnyelvű (magyar,
szlovák és német) illusztris és reprezentatív változata. S végül álljon itt a legutóbbi
könyved, a Szent Háromság egy Isten dicsőségére… (2015), mely a szakrális kisemlé-
kek közül a szentháromság-ábrázolásokat veszi számba és osztályozza. A jelek szerint
az Etnológiai Központ általatok egyre gyarapított Szakrális Kisemlék Archívuma kifogy-
hatatlan tárháza és gerjesztője a témának. A szakrális kisemlékek milyen típusáról kör-
vonalazódik egy újabb kötet?

Jaj,hátezmegintigenhosszútörténet!Márnagyonsokhelyenelmondtam,leírtamis
talán, ígynemkezdemádámnálésévánál.Lényeg,hogyszerencsésvéletlenekegybe-
esésénekköszönhetően(bártudjuk,véletleneknincsenek)1994-benkijutottunkIcuvala
kisemlékkutatók nemzetközi Tanácskozására a németországi Tauberbischofsheimba.
valamitmárkorábbanisfoglalkoztamatémával,hiszenegyébkéntnemtudtamvolnaelő-
adástisvállalniszentvendelkisalfölditiszteletéről,deszisztematikusankorántsemfog-
lalkoztunka témakörrel–ésnemfoglalkozottveleakárpát-medencében, lényegében
senki.ekkorcsodálkoztunkráelőszörarraalelkesedésselpárosulóprecizitásra,amely
ezeketazembereketjellemezte,sazonnalel ishatároztuk,hogyvalamihasonlódoku-
mentációtnekünkislétrekellhozni.aztánegyévirerá,GünterMeier,abaden-württen-
bergikisemlékkutatókegyesületénekazelnöke,fennállásuktizedikévfordulójárameghí-
vottubstadt-Weiherba,hogyottistartsakelőadástszentvendelkisalfölditiszteletéről.ez
alátogatásjóalkalomnakbizonyultarra,hogyegyszersmindazottanikollégákdokumen-
tációsrendszerétissikerültmegismerni,amitaztánkésőbbigyekeztünkhazaiviszonya-
inkraalkalmazvahasznosítani.előszöraffélecsaládiarchívumotalapítottunkIcuval(ami-
nekkeretébenfőlegőfényképezett,énmegazegyébdokumentációslépéseket,például
a rajzolást vállaltam föl),majd a fórumkisebbségkutató Intézet etnológiai központja
1997-es megalapítása után ezt a gyűjteményt is intézményesítettük, s létrehoztuk a
szakráliskisemlékekarchívumát.valóban,részbenezazegyrebővülőadatbázisazalap-
jaazáltaladisemlítettkönyveimnek(ésanememlítetttanulmányaimnak),amelyekben
Icu,alegtöbbfotókészítőjeként(aJelekatérbenelsőköteténektársszerzőjekéntis),illet-
veaháttérből(oldalról,elölről)folyamatosinspirálóvita-ésbeszélgetőpartnerkéntmin-
denüttjelenvan.Mostúgygondolom,hogymiutánszámoselőtanulmány(különféleter-
minológiaikérdésektisztázása,szentvendelésszentorbántisztelete,nepomukiszent
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JánosésszűzMáriakultuszaés ikonográfiája,akálváriákkérdésköre,valaminta leg-
utóbbaszentháromságábrázolásainakaproblematikája)megszületett,azegészjelen-
ségcsoportrólegyátfogómonográfiamegírásánakalehetősége(éskényszere)adott.a
következőévekbenerrekívánokmajdkoncentrálni…MiközbenezperszeafféleMóricka
elképzelteábrándozás,mert,ahogymagamatismerem,engedekmajdközbenminden-
féleváratlan felkéréseknek,sőt (horribiledictu!)majdmégmagamnak iskitalálokezt-
azt…egytovábbitervmármostmotoszkálafejemben,deahhozténylegcsakaszakrális
kisemlékmonográfiamegírásautánkívánokkomolyabbanhozzálátni.eztegyelőreafféle,
eretnek gondolatok a „népi kultúráról” munkacím alatt dédelgetem magamban.
rengetegtévhit,álismeret,romantikus,délibábosképzetélerrőlakultúrárólnemcsaka
köztudatban,hanemszakmaiberkekbenis.ebbenakaotikusvilágbanszeretnékegyszer
valamirendetvágni…

Tudománytörténeti mérföldkőnek számít az Osiris Tankönyvek sorozatában 2002-ben
megjelent A szlovákiai magyarok néprajza c. vaskos monográfiád. Említetted, hogy
szlovák fordítása és német változata is megjelent, de van magyar változata is,
Populáris kultúra címen, amely 2010-ben a Magyarok Szlovákiában c. fórumos sorozat
hatodik kötetét adta, ennek meg tavaly jelent meg e-book-változata is. Ezt az alapmű-
vet, és ez természetesen nem túlzás, csak te írhattad meg. Milyen volt a szakmai fogad-
tatása? Vagy pontosabban, hiszen ma is olvassák-használják, milyen a könyv szakmai
és gyakorlati utóélete?

Gábor, azért kerüljükmár a nagy szavakat! Tudománytörténeti mérföldkőnek az
olyanfelismerésekszámítanak,amelyekegyegésztudományszakkorábbieredményeit
lezárják,újutakat, lehetőségeketmutatnakstb. Ilyenértelemben(emlékezzcsak,az
iméntmondtam,hogyanéprajznemzetközitudomány!)azénkönyveimmesszenem
azok,hanemlegfeljebbapróporszemek,amelyekbelekerülve(remélem!)nemleállít-
jákvagyzavartokoznakazetnológiaműködésében,hanemminiatűrnyiépítőkövekként
valamit azért hozzáadnak. a földönmaradva, az általad említett könyvek legfeljebb
kutatástörténetimérföldkőnekminősíthetőek.aszlovákiaimagyaroknéprajzikutatá-
sánakegyfejezetét,haúgytetszik,összegzik,lezárják,illetvenyitják.aszlovákkiadás,
azfordítás.anémet,mintemlítettem,lényegébenegészenmáskönyv,máscélközön-
ségnekstb.amagyar„változat”,hajólmegnézzük,szinténegymásikkönyv,minden-
esetreközelebbvanazokhozazelképzeléseimhez,amelyeketA szlovákiai magyarok
néprajza megírásaelőttkitűztemmagamelé,deahogylenniszokott,meginttúlbecsül-
temmagamatésarendelkezésreállóidőt(esterházy,mármegintesterházy,mondja
valahol,nemfogomtudniszószerintidézni,devalamiilyesmi:azt hittem, tudok vízen
járni, de aztán rá kellett döbbennem, hogy úsznom kell és a víz jeges),ígyeredetielkép-
zeléseimből, hogy a leadási határidőt tartani tudjam, egy csomót be kellett áldozni
(különbenlényegébenmindenkönyvemmelígyvagyok).aPopuláris kultúra jólehető-
ség volt (ami ritkán adódik egy ember életében!) valamit köszörülni a „csorbán”, s
ebbenmárinkábbmegtudtamvalósítaniazt(mostcsakegypéldátemlítve),hogyaz
egyestájegységeinketegymássalvalóbanösszehasonlíthatómódonprezentáljam.ne
haragudj,deafogadtatásárólnemnekemillik(pontosabban:nekemnemillik)beszél-
nem.Legyenelégannyi,hogyebbenazegymásravégképpnemfigyelőkorunkbanmeg-
lepőenjóazidézettsége,többhelyenkötelezőolvasmány…
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amúgymegmindenki(nojó,lehet,hogynemmindenki)aztolvasbeleegykönyvbe,
amitbennelátniszeretne.énúgygondoltam(ésgondolommais),hogyegycsomó,a
korábbi magyar (pláne szlovákiai magyar!) néprajzi kánonnak ellentmondó, eretnek
gondolatotismegfogalmazokbenne(mindkettőváltozatban),éselsősorbanennekaz
egyébkéntténylegfelettébbérdekesésösszetettkultúránakamegértését igyekeztem
szolgálni,snemagyükereket keresni,snemarégi szép szokásokat megőrizni.ennek
ellenére(miközbenalattombanattólistartottam,hogymajdjólmegköveznekmiatta)
netuddmeg,hányanveregettékmegavállamat: jól van, jól csináltad, le a kalappal,
megmentetted a gyükereinket… ezekazemberekvagynemolvastákakönyvet,vagy
ténylegbármibeaztolvasnakbele,amitakarnak.ezutóbbiadalékperszenemaszak-
maifogadtatástérinti,hanem,haúgytetszik,aszlovákiaimagyarértelmiségét…

Többször szóba hoztad, hogy naplóíró ember vagy, pedig ha csak egy kérdést szaba-
dott volna föltennem, akkor az mindenképp a naplóidra vonatkozott volna, ezekből
eddig folyóiratbeli közléseket és két kötetben válogatást olvashattunk. A Termékeny
homályban után egy évvel később (2007-ben) jelent meg az Úton lenni. Mindkét nap-
lónak azonos az alcíme: Egy néprajzkutató töprengései. S az bennük az igazán izgal-
mas, hogy milyen tág szellemi területet fognak be ezek a töprengések. Meg hogy meny-
nyire nyitottak-őszinték, hiszen a szakmai és közéleti, meg magánéleti jelenségeket
kommentálsz és elemzel bennük nemritkán kritikusan és öniróniával is. Amúgy meg
szerintem lételemed a napló vezetése, olyasmi, mint a cédulázás, hozzád, az életvite-
ledhez tartozik, visszapillantó tükör és fogódzó egyrészt, másrészt véleményt nyilvánít-
hatsz benne olyan kérdésekről is, melyek nem föltétlen tartoznak a néprajzkutatás
körébe. Mennyiben szellemi higiénia számodra a naplóírás, és mennyiben az ismere-
tek és megtapasztalások sorvezetője?

hát,a jó Isten tudja,hogymivezetettanaplóíráshoz.1969.május1-től vezetek
naplót,perszenemaszószorosértelmében,nohaolyanidőszakokisvoltak,tehátnem
okvetlenmindennapjegyzekbevalamit(mintThomasMann,hogypéldáulmareggela
főtttojástúlkeményresikeredett),hanemhavalami„mondanivalóm”van.Igen,hasz-
náltammárvisszapillantótükörnekis,denemhinném,hogyezinspirálna.olykorstí-
lusgyakorlat,olykorcsakegy-egygondolatrögzítése(sokszorezekbőlacsírákbólterje-
delmestanulmányokisszülettek),aztán(ha olyanom van)egy-egyérzést,hangulatot
kísérlekmegszavakbanrögzíteni.különbenezúgyvan,hogyhavalamifoglalkoztat,s
aztIcuvalmegbeszéltük,utánaazmárcsakritkánkerülanaplómban.azazzallevan
tudva.dehaolyanszituációbanjutazeszembevalami,amikorezazegyetlenközlési
lehetőség,akkornaplómmal„közlöm”…éppenezértvégtelenülbugyutavoltazafelve-
tés,amikorazegyikkritikusomegyiknaplókötetemutánnehezményezte,hogymiért
csakanémetirodalomrólírok,kellettvolnaazangolrólmegafranciárólis,hiszenaz is
értékes…no,deanaplóazteljesenszubjektívműfaj!azvanbenne,amiírójátéppfog-
lalkoztatja. Lehet, hogy 2001. szeptember 11-én éppen akkor halálosan szerelmes
volt, smeg sem említi aWorld Trade center elleni támadást. és akkormi van?ne
mondjanekemsenki,hogyazemberiségegynaplóbólértesülnemajderrőlaterrortá-
madásról!Mintahogyaztse,hogyazemberiségazénnaplómbólkellene,hogymeg-
tudja,azangolésfranciairodalomismennyireértékes.Merttermészetesenaztsem
tudjamegbelőle,hogyanémetaz.arrólértesülhet(hakíváncsirá),hogyénmitgon-
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dolokazegészről,hogyancsapódottlebennemegy-egyregény,milyenérzelmeketvál-
tottkibelőlemstb.anaplónemismeretterjesztés,nemértekezés,hanempárbeszéd
az írójaésapapírközött. Illetveapapírésazolvasóközött.Lehetnemszeretni,de
hogyszámonkérnirajta(horribiledictu:feladatáuladni!),hogymirőlnemír,meghogy
mirőlírjon?énmárafölvetéstsemértem.Ténylegnagyonsoknaplótolvastaméletem
során,deegyetlenegyszernemjutottazeszembe,hogyvalamit„hiányoljak”belőlük.
olyanvolt,hogyengembizonynemérdekeltaz,amianaplóírót,ráadásulmégigényte-
lenülisfogalmazott,hátletettem.vagyortutayGyulanaplójaolvastakorrácsodálkoz-
tam,hogyaszakmájárólmilyenkevesetír.Ténylegkeveset.deénis!

különben,miutánmegjelentazelsőválogatás,lépten-nyomomkaptamafeladato-
kat,no,eztaztánírjadbeanaplódba!naná,hogynemírtam.különbenaddigvoltjó,
amígsemminemjelentmegbelőle.akkorténylegmagamnak(magamnaksem,mert
utólagnemolvasgattam,nemistudom,kinek,minek)írtam.amiótavannakamegje-
lenésilehetőségek,írásközbenigyekszemugyantudomástsemvenniróluk,detöké-
letesennemtudomkitörölniazagyamból,hogyamitéppenmarögzítek,egyszertalán
megisfogjelenni.smivelazalapelvem,hogyaleírtnaplószövegekenkésőbbnemvál-
toztatok(akkorsem,hautóbbmárnemértekakkorimagammalegyet),ezazértkicsit
irányítjaatollamat…afenéketatollamat!azujjaimatalaptopbillentyűzetén.

Csanda Gábor

Postscriptum(naplórészlet)

2016.4.3.(keszegfalva)
félálombanazjártazagyamban(mertmegintjárazagyam,smostmárjóirányban),
hogyegyolyan,Gáboráltalfölnemtettkérdésreismegkellettvolnakísérelniválaszt
adni,hogyszerintemmiazértelmeaszakmámnak,miértérdemesvelefoglalkozni,mit
ada(nagyszavakkal)emberiségnek,deszerényebbenszólva,annakaközönségnek,
amelybőlművelőjevétetett?

nos,eztakérdéstglobálisanmegválaszolni,tehát,hogymianéprajzértelme,nem
nagyon lehet.Mivel anéprajz egy olyan jelenséghalmazt vizsgál, ami lényegébenaz
ember,egy-egy(mostmindegy,milyenalaponszerveződő)közösségmindennapjainak
egészétátfogja,anéprajzikutatás,azabbólszármazóeredmények„haszna”issokféle
lehet. a mezőgazdasági termelésnek nyilván van napjainkban is kézzelfogható, az
emberfizikaifennmaradásátszolgálóhaszna.haegynéprajzkutatóatradicionálisföld-
művelésieljárásokat,ahatárhasználatot,atermészettelvalóbánásmódparasztimeg-
oldásaitvizsgálja,egyértelmű,hogyeredményei,azok tanulságaiamodernvilágunk-
banközvetlenülisvisszacsorgathatóak.Ilyenalaponanéprajzikutatásoknakvantár-
sadalmihasznosultsága.énmégiskiütéseketkapok,haegy-egykutatásrabenyújtható
pályázatikérdőívegyikutolsópontjakéntottszerepelazadottprojektumeredményei-
nekvárhatótársadalmihasznosíthatósága.vannakugyanisolyanrészhalmazaiannak
akultúrának,amitanéprajz,etnológia,splánefolklorisztikavizsgál,amelyekközvetle-
nülnemrészeiafizikaifennmaradásunknak.Mertattólmég,hogynemtudjuk,milyen
motívumvándorlásokrakerülsorpéldául(ésmostmárhaddmaradjak,mániákusnak
tűnve,nohainkábbajobbérthetőségkedvéértabeszélgetéssorántöbbszöremlege-
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tettpéldámnál)acsodásmódonkivirágzó,levelethajtószárazágmotívumánál,vagy
hogyaGrimmtestvérekmilyenváltoztatásokathajtottakvégreazáltalukközreadott
meséken,sazokaztkövetőennapjainkigismilyenátalakulásokonestekát,szóvalattól
még,hogyezeketnemtudjuk,víganélhetünk.akáregymuskátliazablakunkban(ha
rendszeresenöntözzük),vagykedvencebünk(harendszeresenetetjük).ezekazered-
mények,illetveeredménylehetőségektehát(magyaránmondva)azemberikultúrának
(smostakultúrakifejezéstegészentáganértelmezve,azemberáltallétrehozottmin-
denanyagi,szellemiéstársadalmijelenségetbeleértvehasználom),szóvalazemberi
kultúránakazonrészhalmazait(népköltészetet,szokásokat,hiedelmeket,zenét,táncot
stb.) segítenekmegérteni, amelyek nem szükségesek a puszta biológiai túléléshez.
egyszóvalazokat,amelyekazembertténylegemberréteszik.Most,hogyeztkimond-
tam,látom,hogyvégsősoronamunka,acsúcstechnológiákfeltalálása,azorvostudo-
mányeredményeistb.isemberrétettékazembert,deamirőlénbeszélek,azazezek
fölött(vagymellett)létező,haúgytetszikluxus.amielviselhetővétesziamonotonhét-
köznapokat,amiakártájékozódniissegítavilágban,igen,amifeltöltődéstistudnyúj-
taniahétköznapimunkához.Ilyenalapontehátennekisvantársadalmihasznosítha-
tósága,deeztrendkívülnehézaprópénzreváltvakonkretizálni.nemtudom,ha írók,
költők,képzőművészek,zenészekpályáznakvalamilyenösztöndíjra,vajonnekikisfel-
teszikeztahasznosíthatóságkérdést?énúgygondolom,hogyamitcsinálok,az(rajtam
kívülpersze)érdekelazértnéhányembert,shanekikvalamifélefelüdülést,szellemi
agytornát,játékottudtambiztosítani,mármegérte.hakihoznakasodromból,aztszok-
tammondani,igen,engematudninemérdemesdolgokérdekelnek,atudninemérde-
mesdolgoktudományátművelem.deezekatudninemérdemesdolgoktesznekben-
nünketigazánemberré.

ezperszeígysemigazteljesen.ésittmégfolytatnikellene…akáregyvégtelentör-
ténetet…

LiszkaJózsefönállókötetei:

1. Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon.Bratislava,Madách,1986,89p.
2. Bibliografia etnografie a folkloristiky maďarskej národnosti na Slovensku. Od zači-

atku 19. storočia do konca roku 1986. A szlovákiai magyar nemzetiség etnográfiai
és folklorisztikai bibliográfiája. A 19. század elejétől 1986 végéig. Bratislava,
szlovákTudományosakadémianéprajziIntézete–csemadokkB,1988,232p.

3. Magyar néprajzi kutatások Szlovákiában. 1918–1938.Bratislava,Madách,1990,
143p.

4. Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából.Budapest,okTkMagyarságkutatás
Program,1992,162p.

5. Népi építkezés az érsekújvári járás területén. (Gudmon Ilonával közösen)
érsekújvár/novézámky,honismeretiMúzeum,1992,88p.

6. Ľudová architektúra v okrese Nové Zámky. (Gudmon Ilonával közösen) nové
zámky,vlastivednémúzeum,1992,89p.

7. Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon.2. kiadás.dunaszerdahely, Lilium
aurum,1992,127p.
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8. Őrei a múltnak. Vidéki múzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények Dél-
Szlovákiában.dunaszerdahely,Liliumaurum,1994,165p.

9. Ne csak szeresd, ismerd is szülőföldedet. Dolgozatok Kürt község néprajzából.
kürt,községihivatal,1994,56p.

10. Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon.3. kiadás.dunaszerdahely, Lilium
aurum,1995,138p.

11. „Szent képek tisztelete”. Dolgozatok a vallási néprajz köréből. dunaszerdahely,
Liliumaurum,1995,169p./fejezetekaszlovákiaikisalföldnéprajzából,2./

12. Výberová bibliografia národopisu Podunajskej nížiny. A szlovákiai Kisalföld népraj-
zának válogatott bibliográfiája.Ausgewählte Bibliographie der Volkskunde des slo-
wakischen Teiles der Kleinen Tiefebene. komárno–komárom–komorn, duna
MentiMúzeum,1995,46p./vlastivednébibliografie.honismeretibibliográfiák.
Bibliographienderheimatkunde.„e”sorozat:Lokálisésregionálisbibliográfiák/

13. „Tudománynak kezdetiről”. Magyar néprajzkutatóként Szlovákiában 1979–1998.
LukácsLászlóelőszavával.Budapest–dunaszerdahely,Ister–nap,1998,206p.

14. Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális
kisemlékeiről.dunaszerdahely,Liliumaurum,2000,222p.

15. A szlovákiai magyarok néprajza. Budapest–dunaszerdahely,osiris–Liliumaurum,
2002,542p./osirisTankönyvek/

16. Kossuth Lajos azt üzente… Kossuth Lajos és az 1848/49-es szabadságharc emlé-
ke a szlovákiai magyar szájhagyományban.Összeállította,abevezetőtanulmányt
írtaLiszkaJózsef.IllusztráltacsandaMáté.dunaszerdahely,Liliumaurum,2002,
54p.

17. Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon.4. kiadás.dunaszerdahely, Lilium
aurum,2002,143p.

18. Národopis Maďarov na Slovensku. fórum inštitút pre výskum menšín–
vydavateľstvoLiliumaurum,2003,495p./Interethnica,5./

19. Zwischen den Karpaten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn
in der Slowakei. Passau, Lehrstuhl für volkskunde, 2003, 505 p. /Passauer
studienzurvolkskunde,22./

20. Sötét éjben fényes csillagunk… II. Rákóczi Ferenc és a kuruc kor emlékezete a
szlovákiai magyar tájak néphagyományában. Összeállította, a bevezető tanul-
mánytírtaLiszkaJózsef.IllusztráltacsandaMáté.dunaszerdahely,Liliumaurum,
2004,59.p.

21. Két Duna keríti. Tanulmányok a Csallóköz néprajzához.Pozsony,kalligram,2005,
283p./csallóközikiskönyvtár/

22. Termékeny homályban. Egy néprajzkutató töprengései. Napló-jegyzetek: 1976–
1995.dunaszerdahely,Liliumaurum,2006,236p.

23. Szakrális kisemlékeink. (L. Juhász Ilonával közösen) somorja, fórum
kisebbségkutatóIntézet,2006,95p./Jelekatérben,1./

24. Bevezetés a néprajzba. A magyar néprajz/európai etnológia alapjai.
dunaszerdahely,Liliumaurum,2006,233p.

25. Úton lenni. Egy néprajzkutató töprengései. Napló-jegyzetek: 1996–2000.
dunaszerdahely,Liliumaurum,2007,252p.
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26. Tündérrózsa. Csallóközi mondák és anekdoták. Összeállította, az utószót írta
LiszkaJózsef. Illusztrálta ifj.LiszkaJózsef.dunaszerdahely:Liliumaurum2007,
112p.

27. És az ige testté lőn… Karácsonyi motívumok kis szentképeken.Gyűjteményéből
válogatta és összeállította, valamint a kísérő tanulmányt írta Liszka József.
dunaszerdahely,Liliumaurum,2007,101p.

28. Nyitra vidéki népballadák Arany A. László hagyatékából. szerkesztette, a kísérő
tanulmánytésajegyzeteketírtaLiszkaJózsef.akotta-ésképanyagotválogatta,
gondoztanagyMyrtil.h.n.,fórumkisebbségkutatóIntézet,2009,199p.

29. Populáris kultúra. somorja, fórum kisebbségkutató Intézet, 2010, 516 p.
/Magyarokszlovákiában,6./

30. Bevezetés a folklorisztikába. Szöveges folklór. dunaszerdahely, Lilium aurum,
2011,267p.

31. Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. komárom, selye János egyetem
Tanárképzőkara,2013,288p./Monographiaecomaromienses,12./

32. Emberek, ünnepek, hétköznapok. Köbölkút a 20. század első felében a korabeli
fotográfiák tükrében / Ľudia, sviatky, všedné dni. Gbelce v prvej polovici 20. sto-
ročia v zrkadle dobových fotografií. aképeketválogatta,összeállította,abevezető
tanulmánytírta/fotografievybral,zostavilaúvodnúštúdiunapísal:LiszkaJózsef.
dunaszerdahely,Liliumaurum,2014,167p.

33. Szent Háromság egy Isten dicsőségére… A Szentháromság kultusza a szlovákiai
Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. somorja–
komárom, fórum kisebbségkutató Intézet–etnológiai központ, 2015, 216 p.
/Jelekatérben,5./

főbbdíjai,kitüntetései:

JankóJános-díj(1988)
aszlováknéprajziTársaságnívódíja(1988)
aMagyarnéprajziTársaságkülfölditiszteletbelitagja(1994)
komáromPolgármesteredíj(1994)
fábry-díj(1997)
Bibliothecahungaricadíj(1995)
aMáraisándoralapítványnyitotteurópáértdíja(1999)
Jedlikányos-díj(2002)
aszlovákianéprajziTársaságadíjaatudományszervezésért(2003)
PosoniumIrodalmikülöndíj(2003)
aMagyarTudományosakadémiaaranyJános-díja(2005)
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könyVEk

Liszka József (szerk.): acta ethnologica
danubiana 17. az etnológiai központ
évkönyve 2015. komárom–somorja, fórum
kisebbségkutatóIntézet,2015,336p.

szerencsére röviden (?) is dicsérhetek.* szí-
vesentennémhosszabban–megérdemelnék.

vannak még csodák! vagy talán nem is
csodák,csak tisztesség, intelligencia,szorga-
lom és felbecsülhetetlen mértékű munka. a
komáromietnológiaiközpontévkönyve1999
ótamindenévbenszabályszerűenmegjelent,
legutóbb a tavalyi, 17. kötet. (Más intézmé-
nyekreellenpéldakéntvonatkozóepésössze-
vető észrevételeimet itt nem adom elő.)
Mindez, az eddig 4000 nyomtatott lapon,
szép, kötött kötetekben, a kárpát-medencei
(tágértelembenvett)néprajzcsodálnivalótel-
jesítménye.(sosemleszméltóképpenelismer-
ve–mondjaegyöregdrukker.)sorolhatnám,
mely magyar és szlovák, néha ugyanonnan
pénzügyilegigazánjólstafírozottintézmények
pironkodhatnának–miértnemőkdolgoznak
ennyit és ilyen eredményesen (megszakítás
nélkül és ilyen igazán európai tudományos
színvonalon)!? Minthogy Juhász Ilona és
Liszka József nemcsak tanítványaink, hanem
barátaink – egyet-mást tudok kiadványaik
pénzszerzésitrouvaille-airólésszörnyűkudar-
cairólegyaránt.ami tízszer (?)annyi időtvett
igénybe, mint az ezt megelőző a kutatás és
tanulmányírás. hála verebélyi kincsőnek,
tapasztalatbóltudom,kétembersokszorosan
feléregy-egykutatóintézménnyel–mindszín-
vonalban, mind teljesítményben: egymás
között ugyanis minimumra csökkenthetik a
bürokratikus tennivalókat. de mi azért nem
adunk ki 17 (13) évkönyvet és havonként új
könyveket–mintazetnológiaiközpontteszi.
ehhezmégkülönmunkadühiskívántatik.

ennekatevékenységnekcsakegyikzász-
lóshajója 1999-től kezdve az Acta/Évkönyv.
Ismertükésvártuk,miveleddigmindenévben

megjelent, időnként két évre egy összevont
szám. felépítése kezdettől azonos: elmélyült
„Tanulmányokat”, rövidebb „közleményeket”
egyaránt hoz. viszonylag gazdag a „könyv-
ismertetés” rovat, pedig minden szerkesztő
tudja, milyen nehéz ezt összehozni. a
„krónika” olyan eseményekről, konferenciák-
ról tudósít, amelyeken a szerkesztők és a
törzstag cikkírók maguk is ott voltak.
(szerencsére sokfelé jártak, érdekes esemé-
nyeken is.) a köszöntők és az InMemoriam
hasonló szerkesztési elvet követnek. Gyor-
saságukatpéldázza,hogyamostaniszámmár
hozza a tavaly év végén oly hamar elhunyt
Ilyészoltánnekrológját.akönyvismertetések
isaktuálisak,eszámbanismár2015-öspub-
likációkatméltatnak.Természetesenahírekis
frissek.Mindezegyéventeegyszermegjelenő
kiadványesetébenmégritkábbkivétel.

azévkönyvkezdettőlfogvaugyanaztacél-
kitűzéstköveti:korszerűnéprajzitanulmányo-
kat hoz. egészen hagyományos és teljesen
újszerűtémákategyaránt.„Tradícióésmoder-
nitás”együtt–ahogyLiszkamagamegfogal-
mazta. a „danubiana”megnevezés is találó.
Mivelkomáromevilágközepe,egyarántfelfe-
lé freiburgig, lefelé pedig Belgrádig terjed a
szerkesztés figyelme. Talán még tovább, a
duna-deltáigvagyaszófiaikollégánk,dzseni
Madzsarovműveiigiselérhetne.Magátólérte-
tődő, hogy bármilyen témájú szlovákiai
magyar néprajzi dolgozatot publikálnak – ha
megfelelő színvonalú. nem csak egyszeri
dekórumként, hanem ismétlődően közölnek
szlovák és német (szlovák és német nyelvű)
dolgozatokat is.a tíztagúszerkesztőbizottság
is ilyen: öt országra terjed ki. a komáromi
etnológiai központ maga is sorozatosan tart
ilyenértelembennemzetközikonferenciákat–
ésezekanyagát is rendszeresenpublikálják.
Mindentanulmányhozkétmásiknyelven(szlo-
vák,német,magyar)gondosanszerkesztettés
megfelelőméretűösszefoglaláskészül–ami
nélkülözhetetlen az évkönyv kultúraközvetítő
szerepéhez.atanulmányokteljestudományos
apparátussal, irodalomjegyzékkel és szükség
esetén gazdag képanyaggal jelennek meg.
alapos, teljes adatközlésre törekednek – ám
nemriadnakvisszaáltalános,akárelvikérdé-
sektőlsem.alegutóbbi(17.!)kötetistanúsítja
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* elhangzott a budapesti szlovák Intézetben, a
komáromietnológiaiközpontlegújabbpublikációi
címűrendezvényen2016.március10-én.



ezt.Témaköreigenváltozatos,ademográfiától
egy1794-belivégi„fertelmeséletmódrahajló”
nőszemély vizsgálatáig terjed. a szerkesztők
érdeklődésénekmegfelelőenaszakráliskisem-
lékek,vallásinéprajz,általábanazemlékkultú-
raésama terjedőszokásokszintemindegyik
számbanelőkelőhelyetfoglalnakel.

Még sokáig dicsérhetném az egész év-
könyvsorozatot,megamostanikötetet.Biztos
kézzelirányított,amagaszerepétéshatáskö-
rét pontosan felismerő vállalkozás:Budapest
ésBratislavaközötta félúton.Minden lapján
látszik a gondos szerkesztés: a szerzők kivá-
lasztásátólanyelvilektorálásig.azonritkaköz-
lemény,amelyetminéltöbbetforgatunk,annál
inkábbészrevesszükmég„rejtett”értékeitis.
Mintpéldáulaborítónkövetkezetesenközölt
„danubiana vedutákat”, még Thebenről is.
nem lehetne ezeket képeslap-sorozatként
árulni?

Már az első kötettől kezdve jó volt az
évkönyv.azótacsakkövetkezetesebbésjobb
lett.értékesebbis:8,90helyettmár14€az
ára.(Úgy4500forint.)

egyetikai (nemetnikai!) természetűmeg-
jegyzésselzárom,nohanéprajzikiadványaink
recenzálásakorezritkaság.azévkönyv„hűsé-
ges”kiadvány,hűségesenszerkesztik.aszer-
zőkmintegybarátaiváválnakegymásnak,ott-
honérzikmagukat.This above all… Maradjon
isönmagáhozhűségesazévkönyv!

Voigt Vilmos

L. Juhász Ilona:Örökmementó.aholokauszt
emlékjeleidél-szlovákiában.dunaszerdahely,
vámbéryPolgáriTársulás,2015,200p.

Juhász Ilona legújabb, illetve egyik legújabb
köteténekacíme–Örök mementó. A holoka-
uszt emlékjelei dél Szlovákiában – pontosan
megjelöli,hogymirőlisszólkönyv.amementó,
emlékeztetőésemlékjelterminusokismétlése
mintegykiemeli,hogyakönyvabbaazemléke-
zetirodalomba tartozik, amelynek sokféle
eredményével találkozhatunk napjainkban.
ahhoz hogy a szerző vállalkozásának valódi
jelentőségét és távlatait láthassuk, néhány

rövidszóbanszeretnémazemlékezet-,emlé-
kezéskutatásnéhányirányzatátmegemlíteni.

a társadalmi emlékezet fogalom kortárs
értelmezését általában Maurice halbwachs
francia szociológus 1925-ben megjelent Les
cadres sociaux de la mémoire (magyarul: Az
emlékezet társadalmi keretei, 1971) című
kötetétőlszoktákszámítani.halbwachstörté-
nész kollégája, a híres Annales csoport első
generációjánaktagja,Blochugyancsak1925-
benmajd1939-benadtaközreafeudálistár-
sadalomrólszólómunkáit(Les société féoda-
les,2.vol.Paris)amelyekbenakollektívemlé-
kezetfogalmátkutatásieszközkénthasználta.
ebből a korszakbólmég feltétlenül említésre
méltó aby Warburg művészettörténész és
művészetelmélet-író,akiatörténelem,aképi
megformálásokésazemlékezetkölcsönhatá-
sánakfinomelemzésévelazemlítettterületen
isújutakatnyitottmeg. (Die Erneuerung der
heidnischen Antike. Berlin,1932)

aközösemlékezet társadalmigyakorlato-
kat,aköztudatbabeleivódott,atörténelemről,
a társadalmi viszonyokról szóló képzeteket,
kulturális intézményeket és ezek működési
viszonyait és rendszereit foglalja magában.
ebbeafogalomkörbetartozikmindaz,amita
néprajz szokásvilágnak vagy hagyománynak
nevez.Többtudományágisrésztveszatársa-
dalmi emlékezet kutatásában: pl. történettu-
domány, pszichológia, művészettörténet, iro-
dalomtudomány, szociológia, politikatudo-
mány,antropológia, tudásszociológia.nagyon
érdekes,hogyanéprajzésannakmindenága,
amelyekparexcellenceazemlékezettelfoglal-
koznak, későn kapcsolódott e kutatásirány-
hoz. az emlékezetkutatásnak lényegében
nincssajátmódszertana,ma is interdiszcipli-
náris.Térbenisésidőbeniskiterjedatörténe-
titársadalmirendszerekvagyazírásbeliséget
nélkülöző népek emlékezettechnikáira. Itt
csak edward evan evans-Pritchardmunkáira
utalnék,akitörzsitársadalmakbanazemléke-
zetmegőrzéséneképpenatársadalmimegha-
tározottságát, ebből a szempontból betöltött
funkcionális szerepét elemezték. (Pl. Nuer
Religion. oxford,1961.)

e. schils a szokásokról szóló könyvében,
amelynekegyrészletemagyarulismegjelent,
aszokás-hagyományemlékezetviszonyáról,e
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viszony képlékenységéről és a szimbolikus
vonásoktársadalmiösszetartóéscsoportkép-
ző erejéről értekezik. (Tradition. chicago,
1981)

a20.századmásodikfelében,amikoregy-
felől a modernitás kutatói hangoztatni kezd-
ték, hogy az új kor „múlt nélküli”, a másik
oldalról viszont megélénkült az érdeklődés,
ami nemcsak azt a problémát sematizálta,
hogyajelenmennyirehatározzamegamúltat,
hanemaztis,hogyajelenlassanatermésze-
tesésirányítottfelejtéskövetkeztébenelveszí-
timindenkapcsolatátamúlttal.akorábbinál
jóval hangsúlyosabban kezdték vizsgálni a
második világháborúnak nemcsak a tényeit,
hanema körülményeit is, annakelőzményeit
éskövetkezményeit,valamintarájukvonatko-
zó értelmezési és átértelmezési kereteket is,
kiemelten koncentrálva a holokausztra.
Tudatosult,hogyatúlélőnemzedékeltűnésé-
velazemlékezetforrásaielapadnak:amisür-
getőenhatottakutatásra.Megemlítemazta
súlyostörténészidilemmát,amiahatalom,a
történelem és az emlékezet viszonyának a
kutatásaszámáraadódott,különöstekintettel
az említett tényezők közötti eltérésekre, a
különböző emlékezetek töredzettségére és
egymással való diszharmóniájára. feltétlenül
megkell említenierichobsbawmmunkássá-
gát, akinek viszonylag sok írása olvasható
magyarul.kivéve azt aművet, amely a nem-
zetköziszakirodalombanéppenahagyomány-
emlékezetkérdéstilletőensarokkőnekszámít:
The invention of Tradition. cambridge.1983.
hobsbawmésrangerélesenmegkülönbözteti
aszokástahagyománytól.aszokásazaprob-
lémamentes folytonosságérzet, mely hagyo-
mányos társadalmak lassú változásait kíséri.
ezzelszembenahagyományváltozatlanságra
törekszik,éskifejezetten ideológiák terméke.
Mígaszokáshabsbawm írásaibanazamin-
dennapi szokásvilág, amelybe beleszületünk,
ahagyományennéltágabban,merevenéstár-
sadalmiszinten rögzültcselekvési,kommuni-
kációsésszimbolikusrendszer.azígyértelme-
zetthagyományokatőéppenapolitikaihata-
lommerevkonstrukciójánaktartja.

aszokásoklineárisátadás-átvételfolyama
így szembekerül a mából kiinduló, a múltra
vonatkozó képek, emlékképek konstruáltsá-

gával.ennekazirányultságnakamesterműve
a Pierre nora szerkesztésében Les lieux de
mémoires címen, hét kötetben Párizsban
1984–1992 között közreadott összefoglalás.
ennek a sorozatnak a keretében a kortárs
kutatók a számba vették a francia kulturális
emlékezet„helyeit”,azépített,illetvemateriá-
lismegvalósulásiformáktólazolyanszellemi,
kulturálisörökségig,mintamesék,vagyaköz-
gondolkodástoposzai.

Történészek, szociológusok, társadalom-
kutatók egy része a társadalmi gyakorlatok
szerveződése felé fordult számos országban.
ezazún.kritikaiszemléletazteredményezte,
hogy a kutatók a különféle időszakokatmint
elemezhető értelmezési kereteket fogják fel,
megvizsgáljákavéleményalkotásokkontextu-
sait is, nemcsak a megállapításokat.
kérdésessé válhat az is, hogy az adott tudo-
mányszak – diskurzus – mennyiben járult
hozzá a hatalom legitimációjának igazolásá-
hoz,népszerűsítettelgondolásaimennyirerög-
zültekaköztudatbanéshogyanbefolyásolják
azokmagátatársadalmiemlékezetet.

anéprajzosszámáratermészeteskiinduló-
pont, hogy az egyéni tudatok társadalmi
együttműködésénekazeredményeazatársa-
dalmiemlékezet,melynekaműködésétatár-
sadalmimegállapodásoknemcsupánbefolyá-
solják,destrukturáljákis:azemberekkisebb-
nagyobb közösségekben, társadalmi keretek
közötttesznekszertazemlékeikre,ésönkén-
telenülisigazodnakbizonyosszabályokhozés
elvárásokhoz. Már halbwachs megkülönböz-
tetteazemlékezetfőbbtípusait,ésazönélet-
rajzi emlékezetmellettmeghatároztaa törté-
nelmiemlékezet,történelem és kollektív emlé-
kezetfogalmakatis.

azönéletrajziemlékezetasajátátéltélmé-
nyekemlékezete,mígatörténelmiemlékezet
az,melytörténelmileírásokonkeresztüljutel
hozzánk.atörténelemazamúlt,melyheznem
fűz„szerves”kapcsolat–azamúlt,melymár
nemképeziéletünkfontosrészét–,mígakol-
lektívemlékezetazazaktívmúlt,melyalakítja
identitásunkat.azemlékezet,miutána jelen-
ben élő már elveszíti kapcsolatát múlttal, át
kelladjaahelyétatörténelemnek.atörténel-
miemlékezetlehetszervesésszervetlen:azt
ismegünnepelhetjük,amitnemtapasztaltunk
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meg,ígytartvaéletbenamúltegyadottszele-
tét önmagunk számára; amásik esetben az
emlékezet csak a történelmi leírásokban,
esetlegatankönyvekbenél.

közbevetőleg jegyezhetjük meg az évtize-
dekkelezelőttpárévignálunkisdivatbajött,a
paraszti önéletírásokra vonatkozó vizsgálato-
kat.sajnálatosmódónalátókörönkívülmaradt
azakkormárvirágzóemlékezetkutatás.

Természetesen másokat is foglalkoztatott
azemlékezés,emlékezettípusainakamegálla-
pítása,análunkmár-máragyonidézettegyipto-
lógus, Jan assmann is négy emlékezettípust
határoz meg: 1. tárgyi emlékezet, az anyag
emlékezete,tárgyak;2.mimetikusemlékezet,a
gyakorlati tudás átadása; 3 kommunikatív
emlékezet: a nyelv; 4. kulturális emlékezet.
sokkal kevésbé ismerik nálunk alleida
assmann munkáit, aki nemcsak egyiptomi,
hanemújabbtörténelmiéskulturálisközegben
foglalkozikatörténelemésarólaalkotottemlé-
kezet különböző kommunikációs csatornákon
történő modellálásával. (Der lange Schatten
der Vergangenheit. Erinnerungs kultur und
Geschichtspolitik. München,2006.)

az emlékezet és emlékezés technológiái
változásávalalakult kiaz,hogyazemlékezet
helyei és tárgyi formáiakulturális emlékezet
megtestesítőivé váltak, amelyek létrehozásá-
banlehetamúltrólamánakszólóértelmezé-
seket,azazatársadalmibeágyazottságotleol-
vasni.azemlékezetkutatóknagy része társa-
dalmi tapasztalatait nemabbana történelmi
éstársadalmiközegbenszereztemeg,minta
közép-kelet-európai,nevezetesenaszlovákiai
magyarkollégáik.ezekenatájakonaminden-
napitapasztalatimmárévszázadokótakülön-
féleemlékezetek–kiváltatörténelmiemléke-
zetésaszemélyesemlékezet–változóképle-
tei egymás mellett, akár egymásnak ellent-
mondvaléteznek.

L. Juhász Ilona különös érzékenységgel
rendelkezikazemlékezetésemlékezéskülön-
féle megnyilvánulásai formái iránt.
Tanulmányaitésköteteitsorranézvejóllátjuk
ennekaz érdeklődésnekaz állomásait, ame-
lyek a személyes emlékezéstől a kulturális
emlékképzésigterjednek.1

L.JuhászIlonakutatásainakaközéppont-
jában–azőszóhasználatávalélve–adoku-

mentálás áll. Páratlan szenvedéllyel és kitar-
tássaltörekedikakiválasztotttárgy–esetünk-
benaholokausztravalóemlékezésbizonyíté-
kainak – a számbavételére, írásban és kép-
ben való megörökítésére. Talán nem járunk
messzeazigazságtól,haeszenvedélykialaku-
lásamögöttaszemélyesemlékekésakisebb-
ségilétváltozótapasztalatairejlenek.Mintha
az időpusztítása,aváltozó történetiemléke-
zet és az egyéni emlékezés töredékessége
ellenében a szerző a tárgyakat és tényeket
éppenakülönféleemlékezettechnikákrombo-
lásávalszemben,adokumentumhitelessége
révénakarnámegmenteni.éppenazemléke-
zés és az igazsága érdekében.Mindez olyan
kutatói és emberi etika bizonyítéka, amely
alapvetőenmegkülönböztetiaszerzőtazoktól
ateoretikusoktól,akikamondanivalóérdeké-
bentalánakaratlanuliscsoportosítjákameg-
figyeléseiket. szerzőnk a divatoknak sem
engedelmeskedik, a holokauszt-téma pátosz-
mentes megközelítése az emberi méltóság
megőrzésétisszolgálja.L.JuhászIlonaebben
akönyvébentalánanálamármegszokottgon-
dosságnál is akkurátusabb figyelemmel gyűj-
tötte össze a holokauszt emlékére állított
emlékjeleket szlovákia meghatározott terüle-
tein,településrőltelepülésrejárvaalegapróbb
részletekig dokumentálja az emlékműveket,
lényegében az emlékállítás indokát, azaz a
zsidó lakossághelyi történetét ésazt az idő-
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1 Pl.L.JuhászIlona: „Fába róva, földbe ütve…” A
kopjafák/emlékoszlopok, mint a szimbolikus
térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál.
(somorja–dunaszerdahely, fórumkisebbség-
kutató Intézet–Lilium aurum, 2005); fény-
képekadél-szlovákiai temetőksíremlékeinés
az út menti halál helyein. Acta Ethnologica
Danubiana 5–6. (Lilium aurum, 2004); szak-
ráliskisemlékekmintaháborújelei. neveiteke
márványlapon.aháborújelei.adalékokavilág-
háborús emlékjelek etnológiai szempontú
értelmezéséhez. (somorja, fórum kisebbség-
kutató Intézet, 2010); vaskatona, vaskorona,
vasturul. a nemzeti áldozatkészség az első
világháborúban. Acta Ethnologica Danubiana
12 (komárom–somorja, fórum kisebbség-
kutatóIntézet,2010); A harmincnégyes kőnél…
Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén
(somorja, fórum kisebbségkutató Intézet,
2010)stb.



ben történő változást, amely a személyes
indokokbólemeltsírjelektőlakortárstársadal-
mi emlékkonstrukcióig vezet. az író ridegen
bánikazolvasóval:fecsegésselnemlazítjafel
azadatok,atények,azidézettfeliratok,szöve-
gek szikár és kegyetlen mondanivalóját. az
emlékezés jeleineka formái,azelhelyezésük
alkalmai, helyei és feltételei, az ünnepélyes
avatásrólkészültfényképekésünnepibeszé-
dek szövegei úgy illeszkednek egymáshoz,
hogyafigyelmesolvasószámáraegyértelműa
mondanivaló. a személyes emlékezet körei
egyre szűkülnek, ma már kevéssé érik el a
holokauszt korszakát. a történeti emlékezet
dokumentumokra alapozó konstrukció kell
legyen.L.JuhászIlonakönyveebbenazérte-
lembenvéveisMeMenTó.

Verebélyi Kincső

zoltán kántor (ed.): autonomies in europe:
solutions and challenges. Budapest, nem-
zetpolitikai kutatóintézet (research Institute
for hungarians abroad), L’harmattan kiadó,
2014,232p.

fontospublikációt jelentetettmeganemzet-
politikai kutatóintézet. a kántor zoltán szer-
kesztésében megjelent kötet a nemzeti
kisebbségekautonómiáinakkülönféleeurópai
formáit mutatja be. Méghozzá nemcsak az
autonómiaelméletét,pontosabbanelméleteit,
hanem különféle gyakorlatát, tehát az egyes
európai országokban működőket. Leszögez-
hetjük,hogyakonkrétpéldaegybenmintais.
nem minden részletében, hiszen mindegyik-
nekmegvannak a sajátosságai. azt azonban
világosan megmutatja, hogy az ilyen állam-
szervezési mód nem illúzió, hanem számos
országban jól működő valóság. a posztkom-
munistaországokbankülönösenfontosennek
demonstrálása, azok többségében ugyanis
hallgatnak róla, ha tehetik, ha pedig nem,
akkordémonizálják,amennyirecsakbírják.

a nemzetállamokmegjelenését követően
aza felfogásválikuralkodóvá,hogyazállam
nemzetileghomogénemberekszereveződése-
kéntműködhetjól.azegyállamonbelülinem-
zetisokféleségveszélyeztetiazállamegységét

és általa az uralkodó nemzeti érdekeket. az
egyesnemzetállamokköztugyanisfolyamatos
avetélkedés,amiakárháborúbaistorkollhat.
azafelfogás,amelyikszerintatöbbnyelvűés
kultúrájú ország (például svájc) a helyes
minta, sokáig kisebbségben marad. európa
nyugati felében csak később és fokozatosan
változikaközvélekedés.

akötetbentöbbtanulmányelemziazauto-
nómia elméletét és modelljeit. a bevezető
tanulmánybanandreasGrossazautonómiáta
demokratizáció folyamatának fontos része-
ként jellemzi. david J. smith bemutatja a
különféle autonómiaformákat európában,
területieketésnemterületieketegyaránt.vizi
Balázsaztakérdéstelemzi,hogyazeurópai
integrációvajontámogatja-e,segíti-eakisebb-
ségekautonómiatörekvéseit,azönkormányza-
tiságotésahatalomdecentralizálását.

MarkkusuksiafinnországiÅland-szigetek
státusátmutatjabeösszehasonlítvamásese-
tekkel.Günterrautz írásakülön taglaljadél-
Tirolt,sabrinaragonepedigkatalóniastátu-
sát. kocsis károly tanulmánya a kárpát-
medence lehetőségeit vizsgálja. koherc Ta-
más szerbiával, ferenc viktória és Tóth
norbertkárpátaljával,salatLeventeerdéllyel
foglalkozik.azautonómiakérdéskörénekszlo-
vákiaiproblémáivalTokárGézaírásábantalál-
kozunk.

aszerkesztő,kántorzoltántöbbfontos,a
kérdéssel kapcsolatos nemzetközi dokumen-
tumotiscsatoltakötethez.Mindenbizonnyal
olyan szándékkal, hogy az érintett államok
közvéleményeelőttnehezebbenlehessenkri-
minalizálni azokat, akik céljukul tűzik ki az
autonómiaelérését.

akötetelsődlegescéljatehátafelvilágosí-
tás. a szerkesztő nemcsak a magyarországi
érdeklődőkkel, hanema nemzetközi közvéle-
ménnyel, főként pedig a Magyarországgal
szomszédosországoknyilvánosságávalkíván-
jamegismertetnianemzetikisebbségekauto-
nómiáinakkülönféleeurópaiformáit,megmu-
tatva, hogyezek fontosésműködő részei az
európai államfelfogás egyik változatának.
azaz,hajólvannakkialakítvaésműködtetve,
akkorerősítikazállamot.nemigaztehátazaz
állítás, hogy törvényszerűen gyengítik. követ-
kezésképpenazerreazállításraépülőpropa-
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gandahamis,valamintakülönfélepártprogra-
mokbaésideológiáikbavalóbeépítéseistéve-
désen, sőt esetenként tudatosmanipuláción
alapul. a szerkesztő céljai közé tartozik az
efféle manipuláció terének szűkítése. azt
pedigcsakegymódonlehetelérni:felvilágosí-
tással.akötetéppeneztcélozza.

ámkétfontos,egymássalszorosanössze-
függőkérdéstnemkezel:ezpedigMagyaror-
szágszomszédjainaknemzet-ésállamfelfogá-
sa. Persze ezt egyetlen kötet nem is teheti.
sokkalnagyobbszellemiésfizikaierőfeszítés-
re volna hozzá szükség. ám nélküle több jól
működőautonómiabemutatásacsakkorláto-
zotthatássalbírhatazegyesországokközvé-
leményére. azokat továbbra is az autonómia
veszedelmesvoltánakkoncepciója fogjaural-
ni.ahhozpediganemzetiségiautonómiának
nemajól,hanemarosszulműködő,tehátálla-
muk egységét valóban veszélyeztető példái
szolgáltatjákamuníciót.

akötetszándékávalösszhangbanezekkel
nem foglalkozik. a pozitív példákat akarja
hangsúlyozni.ámanélkül,hogymegvilágítaná,
hogy mi mindennek okán váltak államokat
destabilizálófaktorráegyeseurópaiautonómi-
ák,abizonytalanságtovábbéléstovábbéltet-
hető.különösenszlovákiában,aholanemzeti
történelemújkori vonala éppenenneka pél-
dája. szlovákiában az autonómia jelensége
sajáttörténelmébőltáplálkozvaamindentör-
ténelmi helyzettel élő és bármilyen hatalmat
kiszolgáló, majd támogatását kihasználó
elszakadási stratégiát jelenti. a többi példa
távoli,ésazországsajáthelyzetékbenirreális-
naktekintendő.

aszlovákiátpotenciálisan fenyegető rém-
képetmindenegyesolyanesetbenmegerősí-
tik, amikor a világ s különösképpen európa
bármelyiktöbbnemzetiségűországábannem-
zetikonfliktusoktámadnak.ezekbőlpedigvan
elég.azpropagandaágyúkrendszeresenmeg-
szólaló dörgésének zajában pedig a pozitív
példákrólszósemesik.denemiseshet.

errőlalehetőségrőlapolitikaiakaratésa
kulturális korlátok által fenntartott csend
honol.(Ittavalósértelmeakötetszlováknyel-
ven történt megjelentetésének.*) azzal a
mögöttes riadalommal,hogyazefféleeszme
elterjedése olyan kérdésben tenné engedé-

kennyéaszlovákközvéleményt,majdáltalaa
politikát,amelyikbenazeddigmegfogalmazott
nemzeti tapasztalatok alapján a nagyhatal-
mak döntenek. de a problémamég ennél is
mélyebb.ahuszadikszázadnemzetimanőve-
reinekalapvető részét képezi az egyesnagy-
hatalmakelvárásaihozvalóigazodás.ezpedig
mindanemzet,mindanemzetetalkotókön-
azonosságánakfontos,esetenkéntalegfonto-
sabbeleme.akiváltozástkíván,annak tehát
hozzá képest kellene mást mondania, még-
hozzáolyat,amialternatívátkínál.

a kántor zoltán szerkesztésében megje-
lentkönyvtöbbakadálytpróbálleküzdeni,és
alehetőségéhezképestmegisteszi.azegyik
amáremlítettcsendszorgosanépítettakadá-
lya. a másik a kérdésben művelt propagan-
disztikusszakszerűtlenségé.akötetönmagá-
bancsakegykisréstvágrajtuk,ámeznagyon
fontos,hiszenakilátniakar,azrajtakeresztül
megláthatjaamostaniállapotönellentmondá-
sait.akiérvelniisakar,azakötettanulmánya-
ira és dokumentumaira támaszkodvamegte-
heti.

aki pedig nem szeretne, annak sem lesz
könnyű megkerülnie. hiszen a fordítások
révénbárkihozzáférhet.főkénthaakönyvaz
interneteniselérhetővéválik.azangolnyelvű
könyvinternetesadataitazonnalmegtaláljaaz
ember,éskülönösebbnehézségnélkülolvas-
ható is.aszlováknyelvűfordításaazonbana
könyvadataimellettnemtüntetfelinternetes
hozzáférést. az angol nyelven megjelentetett
tehát az, amelyik nemcsak egy szűk körhöz
juthatel.

szakmai kvalitásai kapcsán feltétlenül
ajánlanikellmindenkinek,akinekehhezakér-
déshezközevan.Térségünkbenpedigazilye-
nekköre tág,nagyon tág. Ígyvagyúgyszinte
mindenkibeletartozik.

Öllös László
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*Autonómie v Európe. Riešenia a výzvy.Bratislava,
kalligram,2015,368p.



ábrahámBarna:Megmaradnivagybeolvadni?
a szlovákság polgárosodása a 19. század
második felében. Pozsony, kalligram, 2015,
320p.

ábrahámBarnaMegmaradni vagy beolvadni?
A szlovákság polgárosodása a 19. század
második felében címetviselőkönyveadatok-
ban gazdag szaktudományos munka, amely
1281 lábjegyzetet tartalmaz, 22 oldalon
keresztülsoroljaafelhasználtforrásokatésa
szakirodalmat, amelyek együtt nagyjából fél-
ezerbibliográfiaitételttesznekki.akönyvnek
csaka forrásokatáttekintő fejezete10oldalt
teszki.

ezeketaszámokatcsakazértsoroltamfel,
hogylátszódjon,egyilyenkönyvetazittrendel-
kezésreállókeretekközött* nehézlennerész-
letesen tartalmilag bemutatni, ezért inkább
megpróbálokarrólbeszélni,hogymiértfontos
ezakönyv,ésmegpróbálokkedvetcsinálniaz
elolvasásához,mertérdemesrá.

ábrahám Barna könyve a dualizmuskori
Magyarország szlovák társadalmáról szól,
tehátnemelsősorbanamodernszlováknem-
zetimozgalomtörténetétmutatjabe,ésnem
is a magyar nemzetiségi politikát, hanem a
felső-magyarországi, illetve az alföldi szlovák
lakosság,aparasztság,amunkások,avárosi
iparosok,polgárok,értelmiségiek,vállalkozók,
nemesek múltját nagyjából 1860 és 1914
között.

Úgygondolom,hogymáratémaválasztása
önmagában rendkívül fontossá teszi a köny-
vet. hiszen az alighanem közismert, hogy a
szlovák–magyar közös múltban rengeteg
olyanpontvan,amitáltalábanneuralgikusnak
szoktak nevezni, és amit homlokegyenest
ellenkezőlegszokottértelmezniaszlovákésa
magyar fél. amiazegyiknek fekete,amásik-
nakfehér.adualizmuskorszakaisilyen.amia
magyarnak a boldog békeidők, az utolsó
aranykor,anyugodt fejlődéskora,azaszlov-
áknaka legsötétebbnemzetielnyomásideje,
amikormindenszlovákotüldöztekésmegpró-
báltak elmagyarosítani. és itt nemcsak az a
gond, hogy ugyanarról a korszakról teljesen

mást gondolnak amagyarok és a szlovákok,
hanemazis,sőt,főlegaz,hogyaközemléke-
zet leegyszerűsíti, sarkítja a múltat. a törté-
nészszerepeebbenazesetbenéppenellen-
kező:felkelltárnia,bekellmutatniaésértel-
meznie kell a múltat a maga összetettségé-
ben, sokszínűségében, amaga ezerféle kon-
textusában. a dualizmuskori Magyarország
szlovák lakossága kapcsán ábrahám Barna
könyvében elvégzi ezt a nehéz feladatot. ez
ugyanisnempusztánegykönyvasokközüla
dualizmuskori szlovák–magyar kapcsolatok-
ról,hanem„akönyv”,azazösszegzőnagymo-
nográfia, amivel már régóta adós volt a
magyar szlovakisztika és a történetírás.
Ilyenformán pedig méltó párja és folytatása
szarka László húsz évvel ezelőtti, Szlovák
nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politi-
ka címűalapművének.

Mégfelsorolniisnehézlenne,hogymimin-
denreterjedkiaszerzőfigyelme,hogymennyi
résztémát bont ki precíz alapossággal, azt
viszont fontosnak tartomkiemelni,hogynem
csakakorabelikiadottforrásokközöttmozog
otthonosan,dealegújabbszlovákésmagyar
szakirodalomeredményeitissikeresenbeépí-
ti, erre utal legalábbis, hogy több tucatnyi
2010utánkiadottszakmunkátisfelhasznált.

fontosszótejtenimégamódszertaniala-
pokrólis.rendkívülfontosnakéselőremutató-
naktartomugyanisaztakiindulópontot,ame-
lyetábrahámBarna,részbenakiválószlovák
eszmetörténész,TiborPichlerfontosmeglátá-
saira hagyatkozva kijelölt könyve elején,
miszerintaszlovák–magyarkapcsolatokpoliti-
katörténeteegyrendkívülfontostéma,amijó,
ha fel van dolgozva – de önmagában kevés.
ha meg akarjuk érteni, hogy Magyarország
szlovákanyanyelvűparasztságából,aszlovák
iparos-, kereskedő- és vállalkozórétegből
hogyanjöttlétreamodern,amagyaroktólfüg-
getlenednivágyószlováknemzet,akkoratár-
sadalommélyrétegeinekfejlődésétkellfeltár-
nunk.

és meg kell említeni még valamit. az
ábrahámBarnakötetéhezhasonlóanadatgaz-
dagkönyvekazolvasmányosságszempontjá-
ból gyakran nehézkesek, túlterheltek. a
Megmaradni vagy beolvadni azonbanjólveszi
eztazakadálytis,nyelvilegletisztult,gördülé-
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keny,aszámos,jólmegválasztottszépirodalmi
éskortárs forrásokbólszármazó idézetpedig
jóloldjaarengeteginformációt.

végezetül még annyit tennék hozzá:
nagyon sokszor beszélünk úgy a szlovák–
magyarnemzetiellentétekről,hogyazokazért
élnek tovább, mert nem ismerjük egymást,
nemismerjükpontosanaközösmúltunkat.ez
igaz ugyan, de még nemminden. nem elég
ismerni a közös múltat, nem elég feltárni a
konfliktusainktörténetét,demeg iskellérte-
nünk azokat. ehhez nyújt nélkülözhetetlen
segítséget a dualizmus kapcsán ábrahám
Barnaújkönyve.

Demmel József

Michal stehlík: slovensko. zemĕ probuzená,
1918–1938. Praha, academia /edice První
republika/,2015,196p.

rövid,ismeretterjesztőformábanösszefoglalt
sorozat megjelentetését kezdte meg 2015-
ben a cseh academia kiadó az első cseh-
szlovákköztársaságtörténetéről.arrólazelső
húszéves együttélésről, amit politikatörténeti
prizmán keresztül szemlélve talán legjellem-
zőbbenéstömörena„seveled,senélküled”
megállapítássallehetneösszefoglalni.asoro-
zatotésannakimmáronelsőrészébenmegje-
lentkiadványát, indítói és szerzőielsősorban
nemaszakmai,hanemajelencseholvasókö-
zönségénekcímzik.

nyitányulabemutatotttörténelmikorszak
elejénközösséformáltországkisebbikterületi
részét felölelő szlovák országrésznek a sok
szempontú történetét foglalta össze Michal
stehlík történész. stehlík történelemés szlo-
vakisztika szakon végzett a prágai károly
egyetemen,amelyintézménynekazoktatójais
maradt.szakterületea20.századicsehtörté-
nelemkutatása.

akönyv tömörbevezetéseésösszegzése
közötttizenkétrövidebbésegyhosszabbfeje-
zetre tagolódik, amihez kronológiai summá-
zat,háromtucatmunkafelsorolásávalatémá-
hozhasználtirodalomlajstroma,illetveakiad-
ványbanbemutatott gazdagképanyag forrás-
jegyzékekapcsolódik.

könyvénekmár a bevezetőjében (egyben
első fejezetében) felhívja az olvasó figyelmét
arraakettősségre,amiazegészkorszakonát
az ország nevében is megjelölt két nemzet
egymáshozésalétrehívottúj,közösállamhoz
fűződő viszonyát jellemezte. ugyanis amíg a
csehekmodern történelmük kulcsfontosságú
momentumakénttekintettekéstekintenekaz
1918.október végi eseményekre, addig szlo-
vák oldalon e politikai és egyéb szempontú
azonosulás értékelése nem feltétlenül ilyen
felhőtlenésegyértelmű.ugyancsakértékelési
különbözetjellemziakétállamalkotónemzet-
nek a csehszlovák nemzeti gondolattal való
teljes körűösszefonódását–hiszen, amit az
egyikféltermészetesnektekintett,aztamásik
már korántsem vélte annyira nyilvánvalónak.
számos egyéb, a közös csehszlovák állam
elsőhúszévestörténetétbefolyásolóvagyter-
helőfontoskérdésreispróbálválasztkeresni
aszerző,vagyegyszerűencsakrámutatazok-
raafejlődésielmozdulásokra,amelyekahúsz
esztendősoránvégbementek.

Másodikfejezeténekcímválasztása,egye-
bekmellett–„horníuhry?slovensko?”–jelzi
azt a terminológiai többletet, ami a történeti
Magyarország megjelölésével kapcsolatban
megtalálhatómindacseh,mindaszlovák(és
más szláv) nyelvben.1 emellett, kivonatosan,
felsorolja azokat a sérelmeket, amelyek az e
területenlakószlovákságnak–politikai,nem-
zetiöntudati,kulturálisstb.–elmaradottságát
okozták 1918 előtt. Így, az általánosságban
megállapítottéshangsúlyozott túlzottmagya-
rosítási tendencia mellett, felsorolódik az
ismertsérelmitrilógia:aszlovákiskolákbezá-
rása;az1907-esapponyi-féle iskolai törvény;
acsernovaisortűz.ugyanilyenrövidséggelíra
szlovákság korabeli belső – 1918 előtti –
viszonyairól. Bár, véleményem szerint, ez túl-
zott leegyszerűsítése a korántsem egyszínű
történelmi valóságnak, de a kötet terjedelmi
korlátaibizonyáranemtettéklehetővéahosz-
szabbfejtegetést.
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1 Mígaszlovákvagycsehterminológiakülönbsé-
getteszatörténetiMagyarországésatrianoni
Magyarország megjelölésben – uhorsko és
Maďarskoszavával,addigamagyarterminoló-
giábanugyanilyenkülönbségtételnincs.



a bemutatott korszak politikatörténetét
tömörítő harmadik és negyedik fejezetében
összefoglalót nyújt a húsz év válogatott ese-
ményeiből,indulvaakezdetinehézségektőlés
megérkezveaz1939-esmárciusibefejezésig.
azelsővilágháborúkitöréseutánmeginduló,a
szlovák területek valahová (cári oroszország,
cseh–szlovák–lengyel együttműködés vagy
akár meglévő keretek közötti újragondolása
mellett) történő integrálódásának elméleti (a
korábbi múltból sem hiányzó) felvetéseit is
érinti. Mindeme koncepciók vagy gondolati
kísérletezésekmellett lehetséges alternatíva-
ként kezdetektől fogva szervesen ott élt a
közös állami lét koncepciója is. ennek egyik
lelkes és befolyásos szorgalmazója, egyben
tevékenyképviselőjeaköztársaságelsőelnö-
ke, T. G. Masaryk volt, valamint az észak-
amerikábanélőcsehekésszlovákokkörei.

stehlík a legterjedelmesebbre nyúló (4.)
fejezetben, hogy az ismertetési szétfolyást
elkerülje, csupán a politikatörténet néhány
momentumátésazállamjogikapcsolatszem-
pontjábólmeghatározókorabeliszlovákreak-
ciókcsomópontjaitveszisorra.ereakciókból,
szűkebbenfogalmazvaautonómia-tervezetek-
ből három is volt a tárgyalt időszakban –
1922-ben,1930-banés1938-ban.

a szlovák oldalon a háborút közvetlenül
követő időszakbanmegerősödni látszó balol-
dali áramlatokmellett rövidesen fel- ésmeg-
erősödtek a nemzeti kérdés gondolatkörét
mindhangosabban feszegetők és képviselők
körei. ebben a radikalizálódó folyamatban
válik a 20-as évek elejétől egyre szilárdabbá
éserősebbéazandrejhlinkavezetteszlovák
néppárt.acentralistatörekvésekellenfellépő
néppártaszlovákországrészpolitikaipártpa-
lettájának legerősebb szereplőjévé izmoso-
dottakorszakban.asoraibatartozónevesebb
személyeksajtóbanmegjelenőírásaikbanmár
afiatalrepublikaelsőéveibenaszlovákauto-
nómiárólszólva tudattáknemtitkoltelképze-
léseiket.

ugyanaközpontihatalom(Prága)részéről
többízbentörténtazegyüttélésnekvalamiféle
kozmetikázása (pl. közigazgatási), az sosem
tettelegetavezetőszlovákpolitikaielitelvárá-
sainak.Ígyabelsőszlováknemzetiszemszög
összeférhetetlen maradt az összállami

csehszlovák szempontokkal, ami mindvégig
feszítetteakétnemzetközöttiviszonyt.stehlík
emomentumokkapcsán(is)felhívjaazolvasó
figyelmétarraanemhanyagolandó jelenség-
re,hogyéleskülönbségetkelltenniakéttöbb-
ségi nemzetnek egymáshoz, illetve a közös
államiléthezfűződőviszonyában,majdannak
radikalizálódó képviseletében az 1920-as és
1930-asévekközött.

az1930-asévekhaladtávalminderőtelje-
sebbenbontakozottkiazautonómiárairányu-
lóigény.acentralistaprágaipolitikamégsem
mutatottkülönösebbhajlandóságotezen igé-
nyekfelülvizsgálatára,hanemennélveszélye-
sebbnekítéltékazország–magyarésnémet
–kisebbségeinekoldalárólérkezőmegnyilvá-
nulásokat.

apolitikatörténetiismertetéstnagyonrövi-
denaz1938és1939-igkitolódóesemények
összefoglalójazárja,aholanemzetköziporon-
donbekövetkezettváltozásoksodrábanaszlo-
vák országrész először autonómiát (1938.
október 6.), majd 1939 márciusában a
harmadik Birodalom bábáskodásával önálló
államilétetnyert.

e leghosszabb fejezetét hosszabb-rövi-
debb,afőszövegtőlbetűtípusávaliselkülönü-
lő magyarázó szövegkockák egészítik ki,
melyekbenakorszaknevesszemélyeiről,poli-
tikaipártjairólírröpkeösszefoglalókat.

stehlíkemerészekután,könyvénektováb-
bifejezeteiben,azönállóállamilétheztartozó
megannyifontosabbrészterületrövidbemuta-
tását,általánosösszefoglalójátadja.általános
ismertetőt ad a gazdaság, iskolaügy, egész-
ségügy, kultúra és művészetek, a hadsereg
helyzetéről, de foglalkozik a szabadidővel és
sportélettel ugyanúgy, ahogy a nemek között
ebbenakorbanmegindulóváltozásokkalis.

az szlovák országrész vallási (7. fejezet)
felekezeteinekösszefoglalójamellettemlítést
teszakorszakbanmegindulólassúszekulari-
zációrólis.

Tarka színfoltot ad stehlík könyvének a
vidékés város, falu és városösszehasonlítá-
sátbemutatórövid(10.)fejezete,illetveannak
érzékeltetése, hogy a korszakban lassúmor-
zsolódás indulazaddigmarkánsan jelenlévő
különbségekben, és hagyományos mellett
megjelenikazúj.
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azérintettkorszakirántérdeklődőközön-
ségegyrövid,demégissokmozzanatotfelvo-
nultatómunkátvehetMichalstehlíkkönyvével
a kezébe. (Pusztán gondolatébresztő lehet
csakazoneltöprengeni,hogyakét–csehés
szlovák–nemzetet összekötő vagy inkábba
különélésüketerősítőmomentumvolt-e jelen
közösállamukkialakításánakkezdetén,illetve
további,közöstörténelmükfolytatássorán?)

csehekésszlovákok,mellettükszámotte-
vőnemzetikisebbségek:egypolitikailagközös
országgágyúrtújállamlakóivoltak,bizonyos
helyzetekben mégis merőben másként élték
ésítéltékmegegymásvéltvagyvalóssérelme-
it,esetlegazokatfigyelmenkívülhagyvaképvi-
seltéksajátálláspontjukat–mindezekatörté-
nésekisazelsőcsehszlovákköztársaságtör-
ténelménekarészei.

Baki Attila

BaukoJános:Bevezetésaszocioonomasztiká-
ba(oktatásisegédlet).nyitra–nitra,konstan-
tin filozófusegyetem–közép-európaiTanul-
mányokkara,2015,172p.

anévtanoktatásánaknagyhagyományai van-
nak a nyitrai konstantin filozófus egyetem
Magyarnyelv- és Irodalomtudományi Intézeté-
ben,hiszenazottanioktatóknagyszerepetvál-
lalnakahatárontúlimagyarnévhasználatsajá-
tosságainakfeltárásában.BaukoJánosnévtani
munkássága s jelen kiadványa ennek a jeles
névtanimozgalomnakasorábatagozódikbe.a
névtudománybanegyreinkábbteretnyeraszo-
ciolingvisztikai látásmód, amely a társadalom
ésnévhasználatviszonyrendszerébennyilvánul
meg.Márakiadványelőszavábanhangsúlyoz-
zaaszerző,hogyanévtanoktatásánakkiemelt
jelentőségűnek kell lennie a közoktatás vala-
mennyiszintjén,hiszenatulajdonnevekismere-
tenélkülnincsnyelvtantanítás.Jelendolgozata
ebbőlaszempontbóloktatásisegédletkéntfog-
ható fel. a határon túlimagyar névkutatásbeli
törekvések sajátos témáikkal is gazdagítják a
magyarnévtudományt.azittenikutatásokegyik
feladataakétnyelvűségésnévhasználatössze-
függésrendszerénekavizsgálataésanévkon-
taktológiaijelenségekfeltárása.

a magyar nyelvterület teljes helynévállo-
mányának összegyűjtése kiemelten fontos a
határon túli térségek vonatkozásában, ahol
különösen szembetűnőek a hiányosságok, s
ráadásulahelyzeteteterületekensúlyosbítja
azakörülményis,hogy ittsokhelyennagya
magyarnyelvtérbelivisszaszorulása.ezekben
atérségekbentehátrendkívülsürgetőazérté-
kesleletmentéselvégzésesanevekfelgyűjté-
se.BaukoJánoskiadványaatudományterület
eredményeinekösszegzőszándékávalméltán
fogja össze, tematizálja a szlovákiai magyar
névtanikutatásokat,sadtámpontokatazitte-
ninévtanosokszámárajövendőbelikutatásai-
hoz.Megjegyezhetjük,hogyaszerzőelsőként
használjaaszlovákiaimagyarnévtaniszakiro-
dalomban a szocioonomasztika fogalmát. az
anyaországi névtani elméletben kiss Jenő
fogalmazzamegalegmarkánsabbananevek
társadalmiszerepét,hiszen–mintmondja–a
tulajdonnevekhez fűződő viszonyunk az első
nyelviélményünk.anevekfontosszerepettöl-
tenek be életünkben. egyetemi hallgatók, a
névtan iránt érdeklődő kutatók is haszonnal
forgathatjákoktatási segédanyagkénta jelen
kiadványt.aszerzőszándékarögtönabeveze-
téskor tetten érhető, nevezetesen, hogy a
könyv célja a társadalom és a névhasználat
kapcsolatrendszerénekabemutatásavolt.

a kötet szerkezetileg négy részre tagoló-
dik.azáltalánostudnivalókcíműrészbendefi-
niálja az onomasztika terminust, ismerteti a
névtudományhelyétatudományokrendszeré-
ben.anévtanmamárnemcsupánnyelvészeti
diszciplína,mivelolyanholdudvaraalakultki,
hogy a legintegrálóbb ága lett a nyelvtudo-
mánynak, ennélfogva értelmezése, tárgyköre
is a legtágabban értelmezendő. a jelenkori
onomasztika nyelvtudományunknak az egyik
legdinamikusabban fejlődő, értékes eredmé-
nyeket felmutató területe.számosrészterüle-
tén azonban lemaradásmutatkozik.hiányzik
a névtan történetét áttekintő tudománytörté-
neti összefoglalás, s időszerűnek tűnik egy
névtani terminológiai szótár elkészítésének
igényeis.aszerződolgozatavégénsikeresen
megkísérelt felállítani egy szlovákiai magyar
névtanibibliográfiát.

az első fejezetben ismerteti továbbá a
tulajdonnévfogalmátésfunkcióit,atulajdon-
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névésköznévkapcsolatrendszerét,anévtani
kutatásokmódszereitésforrásait(aktívkérde-
ző és kérdőívesmódszert különít el), a tulaj-
donnevekrendszerétésafőbbnévfajtákat.az
aktív módszert elsősorban az élőnyelvben
használatos tulajdonnevek összegyűjtésekor
alkalmazzuk. kérdőíves módszert alkalma-
zunk,haegyadottközösségnévviselési,név-
használati jellemzőire kérdezünk rá. a tulaj-
donnevek szerteágazó rendszerében külön
foglalkozik a személynevekkel, az állatnevek-
kel,ahelynevekkel,azintézménynevekkel,az
emberialkotásokneveivel,dekitérazíróinév-
adás általánosságaira is. a magyar névtudo-
mányban gyakran foglalkoztak a szerzők a
tulajdonnevek felosztásával, de egységes
kategóriarendszermégnemszületettmeg. a
tulajdonnévfajták ismertetésekor hajdú
Mihály rendszerezéséből indul ki. amásodik
fejezetben(aszocioonomasztikakutatásiterü-
letei,79–135.p.)aszlovákiaimagyarkisebb-
ségnyelvhasználatábólvettpéldáksegítségé-
vel áttekinti a szocioonomasztika kutatási
területeit.akisebbséginévhasználatkörében
említi a névszemiotikai tájkép fogalmát is,
amelyetanévtáblákon,aközterekenlevőfel-
iratokon szereplő tulajdonnevek alkotnak.
értekezikanévpolitikáról,anévtervezésről,a
kisebbséginévhasználatról, anévváltoztatás-
ról, a névkontaktológiáról, a névdivatról és a
névattitűdről.Jólláthatjuk,hogyaszerzőolyan
témákkalisfoglalkozik,amelyekanevekiránt
érdeklődő laikusok számára is érdekesnek
tűnhetnek. a szociolingvisztika és a névtan
találkozására jó példaként szolgálnak azon
részeiafejezetnek,amelyekbenazéletkorés
anévhasználat, valamint a nemésnévhasz-
nálat, a felekezet és névhasználat viszony-
rendszerétmutatjabe.Társadalmicsoportok,
kisebb-nagyobbközösségeknévhasználatával
isfoglalkozik.

aharmadikrészben(135–144.p.)aszlo-
vákiai magyar névtani kutatások múltjával,
eddigi eredményeivel és jelenével ismerked-
hetünk meg. külön foglalkozik a helynevek
kutatásával, majd a személynevek kutatása
terénelérteredményekrőladszámot.Baukoa
magyarnévtanikutatásokjövőbelifeladataira
is felhívja a figyelmet. hangsúlyozza, hogy
szükség lenneminélgyakrabban tartaninév-

tanikonferenciákat,tanácskozásokatahatáron
túlis,hiszenfontosaszakmaikapcsolattartás
azanyaországgal.valóban,aszlovákiaimagyar
névtanszolgáltathatolyanérdekestémákataz
anyaországi névtudománynak, amelyek színe-
síthetikatudományágat.ahatárontúlimagyar
névkutatóknak az adott ország szlovák névta-
nosaivalvalóérintkezésesemelhanyagolható,
hiszenközösenisbeleszólhatnakfontosnévpo-
litikaikérdésekbe,srésztvehetnekközösnév-
taniprojektekben is.BaukoJánosnyomatéko-
sítjaanévtanminttantárgyoktatásátazegye-
temi műhelyekben, hiszen ezáltal népszerűvé
válhatanévtan,ésakutatókbetekintéstnyer-
hetnekatudományterületlegújabberedménye-
ibe is. a negyedik fejezetben (144–162. p.)
találjukazitteninévtanikutatásokbőségesbib-
liográfiáját,amelytámpontulszolgálhatanevek
iránt érdeklődő kutatóknak, de a szélesebb
olvasóközönségszámárais.

a kötet felépítése, a fejezetek egymásra
épülése logikus, címrendszere jól áttekinthe-
tő, kifejtése világos.hivatkozásai, szakirodal-
mi utalásai, irodalomjegyzéke gyakorlott név-
kutatóravallanak.aszerzőnemcsakgazdagí-
totta a szlovákiában zajló névtani kutatások
sorát,deanévtanrólismertetettáltalánostud-
nivalókkalszintézistteremtettaszakirodalom-
banegyreinkábbhasználatosszocioonomasz-
tikaelméletialapjaiból.

azismertetettkötetaszlovákiaimagyarnév-
kutatásértékesdarabja. Jólmutatjaanévtani
kutatások sokszínűségét ésmás tudományok-
kalvalószorosösszefonódottságátaszlovákiai
magyarnyelvterületeken.figyelemreméltósok-
színűsége és számos különféle megközelítés-
módjaígéretesfelhasználásátvetítielő.

Jelen ismertetésünket azzal zárhatjuk,
hogy leszögezzük, Bauko János munkája
méltófolytatásaaszerzőeddiginévtanimun-
kásságának. sok hasznos és alkalmazandó
névtanitudnivalótfoglalösszeamintegy172
oldalas kötetben. érdeme, hogy újabbnévtu-
dományiösszefüggésekrevilágítrá.azegyete-
mijegyzetkéntkészültkiadványtazonomasz-
tika tanegységet látogató hallgatók számára
ajánlja,dehaszonnalforgathatjákatulajdon-
nevekirántérdeklődőkis.

Angyal László
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h. nagy Péter: Öt modern költő. komárom,
selyeJánosegyetemTanárképzőkara,2015,
162p.

„azÖt modern költő címűkiadványegyesítia
korszakspecifikus és az egyetemi tankönyv
sajátosságaitannakérdekében,hogyhasznál-
hatószakirodalomként,segédanyagkéntfunk-
cionálhasson a modern magyar költészetről
szólókurzusokhoz”(7.p.)–írjaacitátumban
ismegnevezettkötetElőszavábanaszerző,h.
nagyPéter,akiapopuláriskultúraésatudo-
mány-népszerűsítő irodalomkapcsánjegyzett
megannyi fontos tanulmánykötet után úgy
tűnik, ismét visszakacsint korábbi kutatási
területének témái felé; az Ady-kollázs1 című,
2003-banmegjelentmeghatározómonográfi-
ájaótaazittbemutatásrakerülőmunkájaaz
első olyan, ami tisztán amagyarmodernség
lírájávalfoglalkozik.akötetadyendre,Babits
Mihály, kosztolányi dezső, József attila és
Pilinszky János poétikájának értelmezéséhez
nyújt megkerülhetetlen megközelítési ponto-
kat,melyektekintélyesrészetisztainnováció-
kéntíródhatbeleakorlírájánakrecepciótörté-
netébe.h.nagyéppenannyiranemvészela
részletekben, mint ahogy felületes sem
marad: legújabb kötete a kormegközelítésé-
ben éppúgy zavarba ejtően pontos és feszes
meghatározásokat bocsát rendelkezésünkre,
mintahogyazegyesköltőkfontosműveikap-
csánazaprórészletekreisodafigyelve,aleg-
relevánsabb kontextusban fejti fel az opusok
soraiköztösszefontszálakat.azalábbiakban
bár mind az öt tanulmánnyal foglalkozunk
majd,ebemutatószövegkorántsemtörekszik
a teljességre, hanem épp ellenkezőleg: az
egyessúlypontokérzékeltetésévelmindössze
a szóban forgó munka jelentőségét kívánja
jelölni,önmagapedignemtöbb,mintétvágy-
gerjesztőnek szánt falat a modernség iroda-
lomtudományiértelmezéséreésazújdonság-
raéhesolvasókszámára.

az Ady Endre költészete című tanulmány
legelején a modernség szellemi környezeté-
nekbemutatásávalszembesülünk.amodern

mint olyan, a ’most’ jelentésmozzanatának
szembeállításaa régivel;olyan irodalom,ami
mégsemtúl távolinak,sempedig idegennek
nemtűnikamábanolvasva.Mivelakorkezde-
tét lírában (Baudelaire:A Romlás virágai) és
prózában (flaubert:Bovaryné) is az 1857-es
dátumban vélik felfedezni, így modernség
alatt az elmúlt cirka százötven év irodalmát
értjük. a kritikai világszemlélet, az ésszerű
megismerhetőségbeés logikus leírhatóságba
vetettpozitivistahitsatársadalmilétetmind
áttételesebbé,bonyolultabbáés többszintűvé
tevő technikai fejlődéshatározzákmegakor
világát, melynek irodalmában felbomlik a
romantikus alkotásmód, az egységes helyett
egymás mellett futó stílusirányzatok lesznek
jellemzőek, s amíg korábban a művész a
népet előrevivő látnok volt, itt a társadalom-
mal szembenálló anarchista lesz. a modern
lírára nagy hatással voltak a kor festészeti
irányzatai: az impresszionizmustól a pillanat-
nyibenyomásokérzékeltetését,aszecesszió-
tól pedig a modern környezetbe helyezett
díszítettségetvettékát.h.nagyakorszakleg-
fontosabb irodalmi folyóiratainak skáláját is
áttekinti,hangsúlyozva,hogyamoderniroda-
lomáttörésébenaNyugat folyóiratmeghatáro-
zószerepetjátszott;annakelsőszámú,kánon-
teremtőfórumalett.aszóbanforgóéraal’art
pour l’art művészetetállítottaelőtérbe:alírai
énháttérbeszorult,monológokmögébújt,tár-
gyias és személytelen lett, háttérbe szorult
továbbáaleírófunkció,megnőttaversesköte-
tekkompozíciójánakszerepe,ahagyományos
líraiformákatpedigvagymesterimagaslatok-
baemelték,vagyszétfeszítették(szabadvers).
az érát szokás a szimbolizmus korának is
nevezni,amialattelsősorbanaztértjük,hogy
a jelképek központi alkotóelemekké lesznek,
hangulatuk,másodlagosésmellékjelentéseik
ismeghatározóváválnak.amodernségszerint
„aversbenmagábankell létrejönnieannaka
metaforikus képnek vagy színtérnek, amely
inkábbsejtet,sugall,ésnemtartalmazegyér-
telműen megfejthető üzenetet […], a műnek
olyan rejtett megfeleléseket kell feltárnia,
amelyeketnemlehetközvetlenülmegnevezni,
csaksejtetni,utalni lehetrájuk”. (16.,18.p.)
Mindebből az is következik, hogy ezek a
művektulajdonképpennem„készek”,hanem
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1 h.nagyPéter:Ady-kollázs. Pozsony,kalligram,
2003.



rávannakutalvaabefogadóképzeletére:csak
azáltalválnakegésszé.ennekszemléltetésé-
reh.nagyBaudelaireKapcsolatok címűalko-
tását elemzi, majd rátér ady munkásságára.
költőnk aNyugat első kanonizált szerzője, a
kialakuló nyugati líra hagyományának első
hazai képviselője; 1906-os Új versek című
kötetétőlkezdveazinnovációkerülaköltészet
fókuszába. h. nagy ady pályaképével nyit,
majdalíraiénszerepeiretérrá,lévén„azélet-
művetalíraiénmegalkotásánakmódjaosztja
meg”. (26. p.) a költő kötetkompozícióiban,
ciklusainak jellege, az előszó és a körkörös
szerkesztés révén BaudelaireA Romlás virá -
gai című alkotásának szerkesztésmódjával
mutat párhuzamokat. a tanulmányba emelt
verseket rendre didaktikai jellegű kérdések
kísérik, hangsúlyozva a kötet tankönyv jelle-
gét. ady nyelvi újításai az areferencialitással
mosódnakössze,hiszszimbólumainakazono-
síthatatlansága válik poétikájának egyik fon-
tos ismertetőjegyévé; a téma kapcsán A vár
fehér asszonya ésA fekete zongora elemzését
olvashatjuk.az1912–14köztiversekszemlé-
letbelimódosulását–„ajelzőkhiánya,aváz-
latosszintaxis,ahirdetőhangnemvisszaszo-
rulása” (40. p.) –,melyet az avantgárd és a
modernségmásodikhullámának ismertetője-
gyeiisékítenek,h.nagyazady-versekszöveg-
közikapcsolatainakboncolgatásávalpárhuza-
mosanértelmezi,aSípja régi babonának című
költeménnyeldolgozva.költőnkmunkásságá-
nakzárószakaszábanaromantikaapokalipti-
kus beszédmódja keveredik a szimbólumok
modernségével,azarchaizálássalésalíraién
átokmondó,panaszolószerepével.azittelem-
zettművekazEmlékezés egy nyár éjszakára
ésAz eltévedt lovas.

aBabits Mihály költészete című fejezetet
újfentpályaképpel indítjaaszerző,márelőre
jelölveakulcsopusokat.arétegzettéletműben
agondolatiköltészet jelenléténtúl felfejthető
akülföldiéshazaiszerzők–atradíció–hatá-
sa,Babitsklasszikusformákhozvalóvisszaté-
résepedigahazaiújklasszicizmusgenerálója
is lesz,egyszersmindazavantgárdellenhatá-
saként.h.nagyelemzéseakoraiBabitslírájá-
ra koncentrál, amit sokkal összetettebbnek
magyaráz. a Levelek Irisz koszorújából sok
verse elemzés tárgya lesz, pl. In Horatium,

Himnusz Iriszhez, Messze… messze…, A lírikus
epilógja. Mindezen költemények kapcsán
megállja a helyét h. nagy kötetcímről való
elmélkedése: „a szivárvány istennőjének
(Irisz)megidézésével– szinténutal a sokszí-
nűség elvére, míg a »koszorú« az önmagába
folyamatosan visszatérő körkörösség alakza-
tait jelöli. Mivel azonban a koszorúból csak
levelektűnnekelő,acímazegészmegragadá-
sánaklehetetlenségéreisutalhat.”(56.p.)h.
nagyaCsak posta voltál címűalkotásthelyezi
ababitsiéletműcentrumába,melyvégigalírai
én s a költészet helyzetére reflektál. a líra
eszerint az idegenségen keresztül történő
önkeresés,annaktudatosításával,hogyazén
folyamatosan változik; semelyik állapotával
nem azonosítható. a Jónás könyvében végül
betetőződik Babits eltávolodása a korai sok-
színűségtől, a kizárólagos felső instanciához,
Istenhezjutvael.

aKosztolányi Dezső költészete című feje-
zetmegállapításai végigazannakelőhangjá-
banolvashatóállítástvisszhangozzák,misze-
rintköltőnk„életműveválika20.századiiro-
dalmifolyamatoktovábbialakulásánaklegfon-
tosabb ösztönzőjévé. aművészet státuszáról
vallottnézetei, szubjektumfelfogásaésnyelv-
szemléleteegyarántkiemelikesztétikai látás-
módját a kortárs horizontból”. (83. p.) kosz-
tolányipályaképétboncolgatvah.nagyjelen-
tősszakaszokatszentela lírikusfordításfelfo-
gásának,akiszerintcsakújraköltésésalkotás
van,nempedigfordításésmásolás.aklasszi-
kus modernségbe épülő líráját a szimboliz-
mus,aparnasszizmus,apárhuzamokkialakí-
tása–A szegény kisgyermek panaszai ciklus
kapcsolataA bús férfi panaszaival – s a ha-
gyományfeldolgozásajellemzi.h.nagyelem-
zéseiaBoldog, szomorú dal címébenrejlőlát-
szatellentétre vagy eldönthetetlenségre, s a
befogadóvalegyüttvégrehajtottkincskeresés-
re éppúgy kitérnek, mint a Számadás ciklus
csúcskölteményeire,sa20.század legszebb
versénekválasztottHajnali részegség hármas
beszéddimenziójára,egybecsúszóprózaiszin-
taxisairaésversnyelvihangzására,salíraién
által tudatosított időbeni önelkülönülésre,
amitmárBabitsesetébenisértelmezett.

h.nagy József Attila költészetét ahusza-
dik század legkimagaslóbb és legnagyobb
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hatású, az avantgárd és a klasszikus hagyo-
mány románcából fogant teljesítményként
értékeli.„Létbölcseletiverseinektapasztalata
olyanválaszokkaljárulhozzáakorszakbanfel-
merülő – esztétikai, individuum-szemléleti,
filozófiai,stb.–kérdésekárnyalhatóságához,
melyekegybenalíranyelvmediálisátrendező-
désétisjelzik.”(107.p.)szerzőnkkülönalfeje-
zetet szentelazavantgárd Józsefattilára tett
hatásának,akiideológiainézeteibenéskölté-
szetében egyaránt végigpróbálta a lázadás
megannyi formáját. a költő által „felvillantott
képek megszakításokkal teli asszociációs
hálókat bontakoztatnak ki, melyek logikája
olykor a meseszerűség, a mítoszok világára
emlékeztet”.(110.p.)elsőkéntazegyértelmű
értelmezésnekellenálló,láthatatlanképekkel,
paradoxonokkalésahétköznapisköltőinyelv
egymásbamontírozásávaloperálóA bőr alatt
halovány árnyék című alkotás elemzését
olvashatjuk,majdalíraiénésagrammatikai
te alakzatának felcserélhetőségét kijátszó
önmegszólító verstípus kerül bemutatásra,
melykulcsfontosságúnakbizonyulJózsefattila
költeményeiben. aNem én kiáltok a szabad
verselés és a perspektívák váltakozása, a
Tiszta szívvel a veszendőbement centrumok
és az élet instanciáinak újrarendezése, azA
Dunánál aközépiskolai tanulmányaink során
kidomborítottpolitikaimondandójántúlaköl-
tészetésazemlékezetmediálisösszecsúszta-
tása,aTéli éjszaka pedigaperszonifikáció,a
vizuális elemek funkciójának kiemelése s a
szubjektumosztottságafelőlkerülértelmezés-
re.h.nagyazEszméletrea20. századima-
gyar líra legnagyobb teljesítményeként hivat-
kozik,melyalátványokrólalkotottbizonyosság
képzetétkérdőjelezimeg,sszakaszainakegy-
másmellettiségében„egyszerrejelziazegysé-
gesség és az evvel ellentétes széttartó hatá-
sokegyüttesjelenlétét”.(129.p.);abizonyos-
ság keresése többszöri és többféle kísérlet-
kéntkerülbemutatásraaszövegben.aTudod,
hogy nincs bocsánat és aKaróval jöttél… az
önmegszólító versekmintapéldái, ahol az én
ésateegymásbacsúsznak,helyetcserélnek
abefogadásfolyamatában–avádígyönvád-
dáminősül.

utolsóként Pilinszky János költészetéről
esik szó,melyben a létköltészeti tematika, a

lágerek szörnyűségeinek meghatározó élmé-
nyesakeresztényszimbolikalesznekmegha-
tározók. „Pilinszkyverseiúgy távolodnakela
személyeshangzáseszményétől,hogyazindi-
viduumműbelijelenléte–aszemélyesközvet-
lenség jelzéseinek fokozatos elhalványulásá-
val – egyfajta elvont beszédhelyzetté alakul
á[t].Lírájailymódonaszemélytelenítéseljárá-
sainkeresztülőrzimegaszemélyiségértékek
európai hagyományának orientáló folytonos-
ságát.” (143. p.) a fejezet centrumában az
Apokrif című költemény áll, a deretorizáltság
ésazarchaizálás felől közelítvemeg.a vers-
cím által bevont jelentésárnyalatok, a rejtett-
ség,abibliaikánonbólvalókirekesztettségs
egybenabibliaipárhuzamok,valamintazapo-
kalipszis-jelleg mind felfejtésre kerülnek,
ahogya költemény számos szimbóluma is, a
költő Utószó című alkotásában az Apokrif
megidézésepedignempusztánazéletművön
belülikanonizálódásjelölőjelesz.

h. nagy Péter Öt modern költő című
könyvébe nem csak az irodalmat hallgatók
kapaszkodhatnakmentőövként–nohaezta
funkcióthiánytalanullátjaelamunka–,de
atágabbanvettmodernségirántérdeklődők
is sok összegző és markánsan innovatív
értelmezésselgazdagodvahelyezhetikmajd
el azt a 20. század lírájának szentelt köny-
vespolcukon.

Baka L. Patrik

csanda Gábor–h. nagy Péter (szerk.), költé-
szet és… Pozsony, szlovákiai Magyar Írók
Társasága,2014,200p.

„a kéthavonta jelentkező opus és az évente
megjelenőopus-könyvekmás-másmódon,de
ugyanazt kívánják nyújtani: egy koncepció
menténalehetőlegátgondoltabban,delegnyi-
tottabbanszámontartaniazirodalomsokféle
ügyeit”(7.p.)– írjaaz ittbemutatásrakerülő
kötet,aKöltészet és… Előszavábanamonog-
ráfiaegyikszerkesztője,csandaGábor.asoro-
zat korábbi három darabjának vizsgálódási
horizontjáhozképestazújkötetbenkétségkí-
vülmódosulás,mondhatnihatárnyitástapasz-
talható. az opus-könyvek eddig – s egy kis
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jövőbetekintéssel úgy tűnik, néhány évig
ezutánis–aszlovákiaimagyarirodalombizo-
nyoskérdéseitjártákkörül,sezmégakkoris
igaz, ha sok leközölt tanulmány egyenesen
tagadtaannakszuverén,azösszmagyariroda-
lomrólbármilyenértelembenvettleválasztha-
tóságát. a Költészet és… esetében azonban
legfeljebb a szerzők legjavának illetőségére
nézvéstbeszélhetünkszlovákiaimagyarmun-
káról,megjegyezve,hogyacsatlakozómagyar-
országi szakemberek száma is minduntalan
emelkedik.azopus-könyveknegyedikdarabja
voltaképpenazirodalom,konkrétabbanpedig
alírahatártalanságánakmeghatározóbizonyí-
téka,hiszenabelekerültdolgozatokmindegyi-
ke a költészet és valamely más diszciplína
kapcsolatát tárgyalja, legyen szó akár operá-
ról, transzcendenciáról vagy épp gasztronó-
miáról. a szövegek „ennek köszönhetően
ugyanarról szólnak, demégsem teljesen, így
részben visszaadják a líra sokszínűségét egy
kaleidoszkópszerűplurálismintázatban”.(fül-
szöveg).azalábbiakbana teljességbármine-
műigényenélkül–ahogyalírakapcsolódása-
inak sora is összegyűjthetetlennek tetszik –
felvillantunk néhány vonatkozást, melyet a
kötetvalamelytanulmányaönnönfókuszában
tart.

horváth kornélia költészet és retorika
közösügyeinekeredanyomába.Munkájaaz
alapoktól kezdve járja körül tárgyát, ariszto-
telészpoétikátés retorikátelválasztóvéleke-
désétőlkezdve,PlatónésGeorgiászegymás-
nakellentmondónézeteinátamodernkorfel-
fogásaiigjutvael.szóesika20.századireto-
rikacentrikusm-csoportrólésPauldeManról,
a művészet metaforaalkotásában újjászülető
világotdicsőítőnietzschéről,ésateremtőkép-
zelőerőnagyságáthangsúlyozóricoure-ről is.
Milleraműbenegykiegészítőmetavilág,egy
hiperralitásmegjelenését látja,mígGadamer
szerintazirodalmialkotásaszóönreprezentá-
lódása,aholahangzásésajelentéspárbajoz-
nak,sazelőbbigyőzedelmeskedik.amélyre-
ható elméleti áttekintés után a szerző nagy
LászlóKi viszi át a szerelmet címűalkotását
elemzi,kitérveannakmitikus,biblikusésfolk-
lorisztikus utalásrendszerére, és a versben
kulcspozícióba jutó „ha” szintaktikai és kom-
pozicionálisértelmezhetőségére,melyekután

aműritmikájáraéshangzásszerkezetérevilá-
gít rá. az elemzés végére egyértelmű lesz:
nagy opusa bőven nem retorikus-meggyőző
költeménycsupán.

L.vargaPéteraköltészetésamédiumok
kapcsolódási pontjaival foglalkozik. szövege
az úgynevezett magas irodalmi alkotások és
professzionális értelmezőik közt esetlegesen
fennálló, egymást kölcsönösen generáló
„összeesküvés”lehetőségét(is)kutatja,ered-
ményeivel egyszersmind reagálva horváth
viktorfentieket igenlőfelvetésére.az interne-
teskultúraésa21.századimédiumok,atech-
nológiaikörnyezet,az időés térbeliség (pilla-
natnyiság),akortárslíraértelmezhetősége,a
nyomtatottésonlineirodalmifórumok, illetve
apolitikumésesztétika viszonyamindbonc-
asztalrakerülnek.L.vargaakortárslíraértel-
mezésikísérleteiközül– távlati szempontból
mindenképp–ahatáskutatástlátjaaleggyü-
mölcsözőbbnek, melynek révén „líránk [a
mábanis]megnyílikazértelmezésszámára”.
(47.p.)

sz. Molnár szilvia költészet és vizualitás
címszavakalatthangés írás viszonyáról ír, a
líratükrében.szövegénekcentrumábanGéczi
János művészete áll, mely kísérlet a látvány
továbbírására,hiszennyelvésképegyesülnek
benne. sz. Molnár tárgyalja a Gézi-művek
ismétlésalakzatait, illetve írást és anyagot
egyaránt megmunkáló eljárásait, az emléke-
zetdimenzióiban.aképversek (szép)irodalmi
jellegéről,Géczikalligráfiáirólésroncsoltpla-
kátjairólegyarántértekezik,záráskéntpediga
láncszemekként egymásba és egymásra
épülőRóma-ciklust elemzi. ennek szubjektu-
mot háttérbe taszító szövegszervező elvei az
alkotó számára a retrospektív építkezést is
elérhetővé teszik, aki így az egymásra építő
terek és alkotások kaleidoszkópjává teszi
Rómát,avárostésversciklustegyaránt.

Polgár anikó tanulmánya a líra mellett a
műfordítástállítjaszínpadra,melyekegymás-
bamosódvateljesvilágokatképesektakarás-
bataszítani.amunkaolyanverseketelemez,
„melyekköltőieszközökkelfejezikkiaműfor-
dítóimunkának,aműfordítóiélménynek,illet-
ve a műfordítások befogadásának az adott
költő szempontjából fontosnak tarthatómoz-
zanatait”. (67. p.) Mint kiderül, vas István a
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rákosi-rendszer idején a versfordításban az
önkifejezés titkos eszközét látta. devecseri
Gábor és horatius társalgásából az tűnik ki,
hogy a fordítás tanítási és tanulási folyamat
egyszerre.Tandoriszámáraaműfordítástöbb
társszerző–író, lektor,szerkesztő–együttes
jellegű,mégismagányossportja.GéherIstván
költői,fordítóiésértelmezőihabitusaáltalfor-
dítóváleszahősodüsszeuszminden,hazaté-
résében közreműködő segítője, orbán ottó
szerint pedig a költő átalakulása ott rejtőzik
annak műfordítás-felfogásában, s ugyancsak
ővéliúgy,hogyatolmácsolássoránfordítóés
fordítottkölcsönösencserélneklakást.

hegedűs orsolya a költészet apropóján
egyolyanképaláírásrólértekezik,melyhárom
fordításbólháromban tűntel!e tünékenysor
BobPerelmanChina című,azamerikaiposzt-
modern költészet mintadarabjának számító
költeményébenlelhetőfel–mármintazerede-
tiben. a szóban forgó verset értelmezője,
fredericJamesonúgytettehíressé,hogyálta-
laaztánazértelmezésmagaiselhagyhatatla-
nul híreslett;akölteménnyelegyüttjellemző-
enráishivatkoznak.aműmagaegyhiányzó
képanyagképaláírásainakfordításaúgy,hogy
aszerzőcsakaképeketértette,akínaiírásje-
lekkelszedettkommentárokatnem.aműegy
kapcsolatosmondatkollázsésverbáliskína(i)-
porcelán graffiti egyben, a hozzá tartozó
hegedűs-tanulmánypedigahiányzósorkeret-
telenségénekésahíjasfordítástermékenysé-
génekegyarántbizonyítéka.

németh zoltán dolgozatának témája az
erotika, az obszcenitás, a testiség, illetve a
nemiség szövegbe írása; strukturálódásuk
mikéntjeaposztmodernirodalomkörébetar-
tozó opusokban. a dolgozatban mátrixszerű-
en, vizuális tekintetben hálózatszerűen épül
felekapcsolatrendszer,akövetkezőkategóri-
ákmentén:metafizika, vallomás, formai kér-
désekésrímelés,maszkésálnév,intertextua-
litásésantikizálás,autoreferencialitás,nyelv-
játék, iróniaésparódia,naplószerűség,világ-
szerűség,azalárendeltnekadotthangéstrau-
ma. németh érintőlegesen szól a posztmo-
dernelméletielőzményeiről,majdegy részle-
teiigkimunkált, zavarbaejtően inspiráló vizs-
gálatot tárelénk.Mint írja:„ezekakapcsoló-
dási egyenesek, gráfok egyrészt a szöve-

gek/kötetek/alkotók – és a fogalmak között
húzódnak,másrésztazegyesfogalmak–ésa
paradigmák között. Így rajzolják ki a kortárs
irodalomban egymás mellett létező eltérő
paradigmák,nyelvhasználatimódokhálózatos
terét, amely egy időszak irodalomtörténeti
kontextusakéntisértelmezhető.”(100.p.)

keserűJózsefmunkájaköltészetéstérbe-
liségkapcsánGastonBachelardA tér poétiká-
ja címűkönyvérőlértekezik;ahhoz fűzkiegé-
szítőésárnyalókommentárokat.atanulmány
reflexióaköltőiképekésképzeletBachelard
általi vizsgálatára, aki fenomenológusként
nemkésztárgyakat,hanemalétrejövésfolya-
matát vizsgálja. nem foglalkozik kompozíció-
ésmúltvizsgálattal,snemkövetiapszicholó-
gusésapszichoanalitikusútjátsem.ehelyett
aköltőiképektranszszubjektívjellegét,illetve
anyelvszerepvállalásátkutatjaezekújszerű-
ségében. az értelmezés helyett a befogadás
összetevői kerülnek a fókuszba, hiszen „ha
mindent megmagyarázunk benne, ahelyett,
hogyráhangolódnánkéshagynánkmagunkat
megérinteniáltala,akölteményegyik lényegi
vonásárólmaradunkle.”(121.p.)

n.JuhászTamásavilágirodalomegyikleg-
nevesebb alkotásának, dante Isteni színjáté-
kának adaptációival foglalkozik, három fron-
ton: filmen, számítógépes játékokbanésani-
mációkban,seháromesetünkbenkibogozha-
tatlanul összefonódik. az 1911-es L’Inferno
címűolasz filmmelkezdveasortegészmáig
jut el, konstatálva, hogy a filmeket éppúgy,
mint a játékokat, jellemzi egyfajta eltérési
vágy, újragondolási tendencia a kiindulási
műhözképest.aDante’s Inferno poklábanaz
ex-templomossálettdantekaszávalfelszerel-
kezve pusztítja amélység démonait, s igyek-
szik kiszabadítani elrabolt kedvesét, akire a
poklokhercege,Luciferisszemetvetett.hogy
mindezmikéntzajlik,arran. Juhászszövege
élvezetesolvasmánykéntadjamegaválaszt.

hegedűsnorbertaköltészetésadarkfan-
tasy románcáról ír, mely utóbbi olyan műfaj,
ahololvasókkénthajlamosakvagyunkaször-
nyeknek szurkolni. ennek jellegzetességit a
nagy újramesélő, neil Gaiman próbálta meg
versbeültetni.hegedűsGaimankétalkotását
elemzi, a középkoriasankötött formában író-
dottVámpír sextinát, illetve aBay Wolf című
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szabadverset,melyBeowulf legendáját,avér-
farkas-históriákatésaBaywatch közegétgyúr-
jaegybe–hegedűsáltalis–,bizonyítva,hogy
adarkfantasyképtelenképeialírábanismeg-
álljákahelyüket.

Bárczizsófiaköltészetésmatematikaapro-
pójánkonstatálja,hogyakétterületösszekap-
csolásáteddigtárgyalószövegekjórésztkombi-
natorikus és metrikai szinten vizsgálódtak,
szaládizoltánMikroavantgarde kozmosz című
műve azonban más lehetőségeket is rejt: „a
költő-performerverseahalmazok, függvények
kérdésénkeresztülarekurzióelvénekazexpe-
rimentális költészetben való produktív alkal-
mazhatóságátmutatjameg.”(185.p.)

h.nagyPéterkulcsárszabóernőegyete-
miképzéskihívásaivalésakülönfélediszciplí-
nákkérdésorientációjávalfoglalkozószövegei-
re reflektál. s hogy konkrétan miről ír?
„[n]agyon röviden összefoglalnám, hogy koz-

mológiai szempontból »mi az ember?«; majd
kitérnékarraakérdésre,hogyaneurobiológia
szerint»mialélek?«;aztánpedigebbenakon-
textusban vetnék egy pillantást Tóth árpád
egyik legismertebb versére (Lélektől lélekig,
1923).”(191.p.)h.nagymindezekentúlkifej-
ti, hogyan válik Tóth árpádemlegetett versé-
nek bibliai utaláshálója természettudományi-
vá, ámhaÖn inkábbarra kíváncsi, hogymi,
emberek, hogyan is állhatunk csillagporból,
akkorisbátranlapozgassaaszerzőKöltészet
és asztrofizika címűírását.

nagy vonalakban a fentiekről (is) szól az
opus-könyvek sorozat negyedik darabja, ám
mintazttudjuk–vagymegtanultukeddig–,„a
költészetnem ismerhatárokat.ezért a kötet
kimondatlanularraisutal,hogyahárompont
utánmiiskövetkezhetnemég…”(fülszöveg)

Baka L. Patrik
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