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TanulmányokTanulmányok

LampL ZsuZsanna

afogyatékos/egészségkárosodottgyermeket
nevelőszlovákiaimagyarcsaládokhelyzete

egykérdőívesfelmérésalapján

ZsuZsanna LampL 364.26-053.2(=511.141)(437.6)
ThesituationofhungarianfamilieswithDisabledchildren 316.344.6-053.2(=511.141)(437.6)
inslovakiabasedonasurvey 364.02

keywords: financial situation, informedness, experiencewith aid and assistance ofhungarian families in
slovakiawithdisabledchildren,deficienciesinprovidinginformationandinstitutionalassistance

„a fogyatékosemberéletminőségét is alapvetőenbefolyásoljaa társadalmi tőke.az
anyagi környezetmellett a szociális körülmények: a család, az emberek egymáshoz
valóviszonya(az,hogyafogyatékosemberúgyérzi,szeretik,fontosnakszámít,szük-
ségvanrá),aközerkölcs(tisztelik-easérültekvédelmébenhozott törvényeket,meg-
tartják-eazemberekaszavukat),ahitéletésahozzákötődőemberikapcsolatok,mind
környezetünkhöztartoznak.”(Diósi2014,14.p.)

bevezetés
a pozsonyi székhelyű carissimi nonprofit alap1 és a kárpát-medencei családszer-
vezetek szövetségének (kcssZ)2 kezdeményezésére és támogatásával 2015 őszén
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1 acarissiminonprofitalapnevűönkéntes jótékonyságiszervezet2002-ben jött létre,hogy
segítsenasérültésegészségkárosodottgyermekeketnevelőcsaládoknaksúlyosgondjaik
leküzdésében.Tevékenységét jószándékúembereksegítikmunkájukkal,pénzadományuk-
kal,adófelajánlásukkal.aszervezettagjaaszlovákiaimagyarokkerekasztalának,továbbá
csatlakozottakárpát-medenceicsaládszervezetekszövetségéhez,acsaládláncmozgalom-
hozis.acsaládláncotakcssZésabudapestinemzetierőforrásminisztériummalközösen
hoztalétre,azzalacéllal,hogyfelkutassaésösszefogjaahatárontúlimagyarlaktaterülete-
ken a családdal foglalkozó civil szervezeteket. bővebben: http://www.carissimi.sk/index.
php/a-szervezetrol/mi-a-carissimi(letöltve:2016.július30.)
azalap„carissimi–esélyfogyatékosésegészségkárosodottembereknek”címmelmagyar
nyelvű ismeretterjesztő folyóiratot jelentetmeg kéthavonta, bővebben: http://www.carissi-
mi.sk/index.php/carissimi-lap/a-folyoiratrol(letöltve:2016.július30.)

2 akcssZ2001-benalakultcsongrádon.azalapítótöbbminttízegyesületcéljaacsaládbarát
szemléletterjesztéseésatérségbenműködőcsaládszervezetekésazérdekeiketképviselő
civil kezdeményezések összefogása volt. Jelenleg 74 tagszervezete van. bővebben:
http://www.kcssz.hu/custompages/bemutatkozas?subsiteid=3(letöltve:2016.július30.)



kérdőívesfelméréstkészítettünkafogyatékos/egészségkárosodottgyermeket,eseten-
kénttöbbgyermeketnevelőszlovákiaimagyarcsaládokról.azönkitöltőskérdőívnégy
részbőlálltés42kérdésttartalmazott.azelsőrészkérdéseiazérintettgyermek(ek)re
vonatkoztak.amásodikagyermek(ek)nekésacsaládjuknaknyújtottcsaládonkívülről
jövőéscsaládonbelülisegítségmibenlététéslehetőségeitkutatta.aharmadikrész-
benaválaszadóvalésacsaláddalkapcsolatosinformációkatgyűjtöttükössze.anegye-
dikrészbenaválaszadókszabadonleírhattákvéleményüketazőketleginkábbérdek-
lő/terhelő/izgatódolgokról, vallhattakörömeikről,bánataikról.akérdőíveta fogyaté-
kosszervezetekaktivistáiésaszövetségaközöscélokértmunkatársaijuttattákela
családokhoz,majdakitöltöttíveketisőkgyűjtöttékösszeésjuttattákelakutatóhoz.
ezutánkerültsorakérdőívekellenőrzésére,majdaszámítógépesadatbáziselkészíté-
séreésazadatokelemzésére.azeredményekbemutatásaelőttazonbanvázoljukfel
rövidenaproblematikaazonmódszertanilag(is)fontoskontextusait,amelyekkiinduló-
pontotalkottakamintaválasztáshozésmagánakakérdőívcíméneka–reményeink
szerint–érzékenyésacélcsoportszámáraiselfogadhatómegfogalmazásához.

1.acímdilemmái
aszlovákszakterminológiábana„zdravotnépostihnutie”,„zdravotnepostihnutý”,„ľudia
so zdravotnýmpostihnutím” kifejezések használatosak, amelyeket „fogyaték”-nak, „fo-
gyatékosság”-nak, „fogyatékkal/fogyatékossággal élő”-nek szokás fordítani, illetve a
magyar szakirodalombanezeka kifejezések fordulnakelőa leggyakrabban.például a
„komisárpreosobysozdravotnýmpostihnutím”magyarul„fogyatékosügyibiztos”(Tóth
2016,17.p.),vagya„Dohovorosnoprávachľudísozdravotnýmpostihnutím”magyar
megfelelőjeaz„ensZfogyatékossággalélőszemélyekjogairólszólóegyezménye”(rövi-
den:egyezmény).3 azutóbbia„fogyatékosság”,„fogyatékossággalélőszemélyek”kifeje-
zésekethasználja.az1.cikkbenakövetkezőképpendefiniáljaőket:„fogyatékossággal
élőszemélymindenolyanszemély,akihosszantartófizikai,értelmi,szellemivagyérzék-
szervikárosodássalél,amelyszámosegyébakadállyalegyüttkorlátozhatjaazadottsze-
mélyteljes,hatékonyésmásokkalegyenlőtársadalmiszerepvállalását.”4 azangolbóltör-
ténőhivatalosfordítástaforráskiadványlektoraésszerkesztőjelábjegyzetbenugyanott
kritikávalilleti,shaebbőlakritikábólindulunkki,akkorúgytűnik,azegyezményszlovák
nyelvűfordításajobbanmegfelelazeredetiértelmezésnek.aszlovákváltozatotmagyarra
fordítvaezakövetkezőképpenhangzik: „hosszan tartó testi,mentális, intellektuálisés
érzékelési”károsodással/fogyatékkal/fogyatékossággalélőszemélyek”.5
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3 az ensZ közgyűlése 2006. december 16.-án fogadta el ezt az egyezményt és annak
fakultatívJegyzőkönyvét,amiszlovákiában2010.június25-énlépettérvénybe.

4 a fogyatékossággal élő személyek jogai. eLTe, 2009, 180. oldal http://mek.oszk.hu/
09500/09524/09524.pdf,letöltve:2016.július28.

5 „Dohovorosnoprávachľudísozdravotnýmpostihnutímdefinujeosobysozdravotnýmpos-
tihnutímakoosobysdlhodobýmitelesnými,mentálnymi, intelektuálnymialebozmyslovými
postihnutiami,ktorévsúčinnostisrôznymiprekážkamimôžubrániťichplnémuaúčinnému
zapojeniudospoločnostinarovnakomzákladesostatnými“(https://www.employment.gov.
sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-
zdravotnym-postihnutim/zdravotne-postihnutie.html,letöltve:2016.július31.).



aszakemberekszerintéppazértelmezés,afogyatékos,fogyatékosságértelmezése
aproblémalényege.sittnempusztaterminológiaivitárólvanszó,sokkalfontosabb,
hogyafogyatékosságegybizonyosmódonvalóértelmezésénekmindiggyakorlatitár-
sadalmikövetkezményeivoltak-vannak.ezazértelmezésugyanisazidőksoránsokat
változott, s minden szakaszában meghatározta a fogyatékosokhoz való társadalmi
viszonyt. enneka folyamatnak több szakasza ismeretes, amelyet különböző szerzők
különbözőmodellekformájábanfogalmaztakmeg.aszlovákiaimagyaroknálmaradva,
strédlTeréza fogyatékossággalkapcsolatos társadalmimagatartásháromfokozatát
különítiel,arepresszív(büntető),karitatívéshumánusmagatartás(strédl2016,12.
p.).alapiskolaitananyag,hogyazókorispártábanagyengének,betegnek(ezenbelül
fogyatékosnak)nyilvánítottcsecsemőketledobtákaTajgetoszról,demáskultúrákban
isrosszómenkéntkezeltékőket,ezértbüntettékőketelőbbhalállal,későbbelkülöní-
téssel,kiközösítéssel.„afogyatékosokkalkapcsolatostársadalmimagatartásjelentős
pozitívirányúváltozásárólcsakakereszténységmegjelenésétőlkezdvebeszélhetünk”
–írjastrédl.ezzelfüggösszeakaritatívmagatartás,amelynekalapjátazképezi,hogy
a fogyatékosokat sajnálják, „gondozásra szorulnak, törődni kell velük, de akkor is
kiszolgáltatottak maradtak, függtek környezetüktől”. a harmadik forma, a humánus
magatartáslényege„azemberiméltóságelismerése,amásikembernekjárótisztelet
megadása,apozitívtulajdonságokfejlesztése”(strédlugyanott).

másszempontbólnézve,afogyatékosokhozvalótársadalmiviszonyttovábbáazis
befolyásolja, hogy a fogyatékosságot hol helyezzük el a makro-mezo-mikroszociális
tényezők kontíniumán. Vajon mennyire társadalmi kategória a fogyatékosság?
mennyireazegyén„betegsége”,ésmennyirea társadalomé?csakazegyén„tehet”
arról,hogyfogyatékos,vagyatársadalomis,azzal,hogy–kezdveaszemléletmódtól
egészenazolyankonkrétumokig,mintpéldáulazakadálymenteskörnyezetkialakítá-
sánakhiánya–részbenéppőteszifogyatékossá?6 etérenirányadóazegészségügyi
Világszervezet 1980-as meghatározása, amely nem egyszerűen fogyatékosságról
beszél,hanemháromfogalmatkülönböztetmeg:asérülés/károsodás,afogyatékos-
ság/funkciózavar és az akadályozottság/hátrány fogalmakat. a sérülés/károsodás
(angolulimpairment)aszervezetbármilyenfiziológiairendellenessége.azegyénszint-
jénezazok,ezabetegség,amiafogyatékosságfolyamatánakazelindítója.afogyaté-
kosság/funkciózavar(disability)aképességekhiányaként,zavarakéntjelenikmeg.az
akadályozottság/hátrány (handicap) a társadalom viszonyulásából adódik. az
egészségügyi Világszervezet későbbi, 1997-es fogyatékosságértelmezésében épp az
akadályozottság/hátrány,vagyisatársadalmi-környezetidimenziódomborodikkimég
erőteljesebben.aztfejeziki,hogy„mindenkiannyirakorlátozott,amennyirekorlátozva
van a szorosabb, illetve tágabb társadalmi környezetével való interakcióiban” (Diósi
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6 ezolyankövetkezményekkelisjár,mintpéldáulaz,hogyafogyatékosgyermekekközülsokan
nemvégzikelazalapiskolát,dejobbanérintiőketazalacsonyabbfoglalkoztatottság,sebből
kifolyólagamagasabbmunkanélküliségis.a2009-esVilágegészségügyifelmérésszerinta
fogyatékosférfiak53%-a,afogyatékosnők20%-afoglalkoztatott,anemfogyatékosférfiak
65%-ávalésanemfogyatékosnők30%-ávalszemben(repková-sedláková2012,48.p.).
mindezekokánafogyatékkalélőksoraitnagyobbmértékbensújtjaazabszolútszegénység.



2014,14.p.).„ezazértelmezésmáraztfogalmazzameg,hogynemafogyatékossze-
mélyben van a hiba; az akadályozottság egyszerre személyes (egyéni) és környezeti
(társadalmi).afogyatékosságtehátnempusztánegytény,hanemviszonyésérték–ez
utóbbiakszemléletétőlfügg,hogyajelenségetfogyatékosságkéntértelmeziegyadott
társadalom,vagysem.”7

afentiekbőllátható,hogyahogyanváltozottafogyatékosságértelmezése,úgy,igaz,
némi fáziskéséssel, a fogyatékossággalésa fogyatékosokkal kapcsolatos szemlélet-
módis.azalapfogalmak,teháta„fogyatékos”,ésa„fogyatékosság”viszontmegma-
radtak,ezekheztársultmégazegyezményáltalhasznált„fogyatékossággalélők”.Jelen
sorokírójaakérdőívcíménekilyeténmegfogalmazásánálebbőlkövetkezőlegúgygon-
dolta,hogyamennyibenezenszavaknaknemtulajdonítnegatívértelmet,akkornem
bántmegvelüksenkit,főképp,hogyahivatalosdokumentumokbanisezekhasznála-
tosak,egyébkéntpedigélhetünkbármilyensemlegesnektűnőmegnevezéssel,haezt
rosszszándékkal,alattomosmögöttesgondolatokkaltesszük,akkorugyanúgydiszkri-
minatívváválik.

afogyatékosságtudományképviselőiszerintazonbana„fogyatékosság”nemjószó,
sőt,a„»fogyatékossággalélőember«szóhasználatisdegradáló,elnyomó”(Tóth2016,
6.p.).emiatttámadtakdilemmákakérdőívcímekörül.ViszontkönczeiGyörgyfogya-
tékosságtudományiszakember,akitőlafentebbidézettszavakszármaznak,ugyanott
azt is beismeri, hogy „kísérleteztünk az elmúlt évtizedekbenmindenfélével, ésmég
mindig nem tudtukmegoldani”. ésmég a következőket is nyilatkozza ugyanott: „mi
magyarok–miközben tudjuk,hogynemmegfelelőszóhasználat,mertmegbélyegző,
bántó–afogyatékosságotszoktukráhasználni,devégsősoronmégsemezenfordul
meg,hanemazon,hogymitcsinálsz,meghogyanbeszélsz,hogyanviszonyulszazérin-
tettemberekhez.”

ezzel teljes egyetértésben maradt volna a kérdőív címében eredetileg szereplő
„fogyatékossággalélőgyermeketnevelőcsaládok”,deazalapkuratóriumavégülisa
„fogyatékos/egészségkárosodott”kifejezésekmellettdöntött,amivelaztakarták/akar-
tukkifejezni,hogyugyanúgyszámítunkaszületettfogyatékossággalélő,mintakésőbb,
születéseutánegészségkárosodástszenvedő,vagyisegészségkárosodottgyermekek
(ők valamennyien fogyatékossággal élők) szüleinek készségére és válaszaira.
Örömünkre szolgál, hogy a válaszadóktól nemkaptunk semmilyen negatív visszajel-
zést.afelméréseredményeitbemutatórészbenelvétvea„sérült”kifejezéstishasznál-
juk,eztismindenneműnegatívkonnotációtóleltekintve.8
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7 http://pszk.nyme.hu/tamop412b/sni_tanulok/i1_a_fogyatkossg_s_fogyatkossgfogalom_
rtelmezse.html,letöltve:2016.június2.

8 eztakifejezéstaserultek.huweboldalrahivatkozvaaWikipedia „fogyatékosság”szócikke
semtartjakerülendőnek,megbélyegzőnek,lásd:https://hu.wikipedia.org/wiki/fogyat%c3%
a9koss%c3%a1g(letöltve:2016. június28.),ahivatkozottserultek.huoldalazonbannem
letölthető. ugyanakkor létezik egy sérültek.humagazin, lásd: https://www.facebook.com/
serultek.hu/(letöltve:2016.augusztus1.).



2.amintajellemzői

azegészségügyiVilágszervezet(Who)2011-esjelentéseszerintnövekszikaföldazon
lakosainakaránya,akikafogyatékosságvalamilyenformájávalélnek.akorábbi,főlega
hetvenesévekbőlszármazóbecslések10százalékbanhatároztákmegazarányukat,az
újabbakviszontmár15százalékrólszólnak.azérintettszemélyek2–4százalékaéla
fogyatékosságolyanformájával,amelynagymértékbengátoljaahétköznapiéletvitelüket
(repková–sedláková  2012, 5. p.). más források, így a 2009-es Világ egészségügyi
felmérésadataiszerinta15évnélidősebbekmegközelítőleg15,6százaléka,azaz785
millióemberfogyatékkalélő,míga2008-asbetegségekmegterhelőhatásárólkészült
felmérés szerint ez az érték még magasabb, nagyjából 975 millió (19,4%). a Világ
egészségügyifelmérésbecsléseiszerint110millióember(2,2%)küzdnagyonkomoly
funkcionális-életviteliproblémákkal,mígabetegségekmegterhelőhatásárólkészültfel-
mérésszerintnagyjából190millióember(3,8%)rendelkezikún.súlyosfogyatékosság-
gal,amelyolyanállapotoknakfelelmeg,mintakvadruplegia(avégtagokésatörzsrész-
legesvagyteljesbénulása),asúlyosdepresszióvagyavakság.abetegségekmegterhelő
hatásárólszólófelmérésegyedülikéntfoglalkozika0–14évesgyermekekfogyatékossá-
gával,ezt5,1százalékra,azaz95milliógyermekrebecsüli,közülük0,7százalék,tehát
13milliórendelkeziksúlyosfogyatékossággal(repková–sedláková2012,41.p.,Laki
2013,5.p.).Lakiugyanottkiemeli,hogy„európa-szerteazelmúltkétévtizedbenaszü-
letettfogyatékkalélőkszámacsökkenőtendenciátmutat,szembenazidőskorifogyaték-
kalélőkemelkedőtendenciájával”,amitalátámasztanakaWho2011-esadatai,melyek
szerintafogyatékosokfele60évnélidősebb.

aglobálisadatokutánazországosadatokkellene,hogykövetkezzenek,deaza
helyzet,hogynemtudjuk,pontosanmennyifogyatékkalélőszemélyvanszlovákiában.
ennek oka, hogy „nem létezik egységes nemzeti statisztika a különböző formájú és
fokúfogyatékossággalélőemberekszámáról.akülönbözőjogirendszerekésalrend-
szerekmás-másszemszögbőltekintenekafogyatékkalélőkre,ésasajátszempontja-
iknakmegfelelőkritériumokathasználjákannakmeghatározására,hogyvalakijogilag
megfelel-eakülönbözőjuttatásokkövetelményeinek”(repková–sedláková2012,13.
p.).smiértnincsegységesnemzetistatisztika?a2014-eskeltezésű„afogyatékosság-
galélőszemélyekéletkörülményeinekfejlesztéséreirányuló2014–2020-ravonatkozó
nemzetiprogram”(národnýprogramrozvojaživotnýchpodmienokosôbsozdravotným
postihnutímnaroky2014–2020)3.17.-espontjaafogyatékossággalélőszemélyek
jogairólszólóegyezménybőlszármazókötelezettségekreutalvakimondja,hogyatagál-
lamoknakezazadat-ésinformációgyűjtőkötelességeelsősorbanamunka-,szociális
éscsaládügyi,valamintazoktatásügyiésegészségügyitárcákrahárul,deezzelegyütt
„jelenlegproblémákadódnakazösszegyűjtöttadatokelérhetőségével,koordinációjá-
valésösszehasonlíthatóságával”,aminekelsődlegesoka,hogyezekazadatokkülön-
bözőmódszertanialapokonnyugszanak.9
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9 forrás: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdra-
votne-postihnutie/narodny-program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-pos-
tihnutim-roky-2014-2020.pdf,letöltve:2016.július31.



Vagyismódszertani okokból a fogyatékosokról továbbra is csupán részadatokkal
rendelkezünk.ilyenpéldáularokkantnyugdíjasokszáma,amely2013végén240607
volt.10 Visszatérvearepková–sedlákovászerzőpároshoz,szerintükaleginkábbmegfe-
lelő mutató a súlyos fogyatékosság kompenzációjára szolgáló pénzbeli támogatás.
2010decemberében448ezer személytnyilvánítottak súlyos fogyatékosnak,amiaz
országlakosságának8százalékátjelentette,nagyobbelőfordulásiaránnyalanőkköré-
ben (58% nő, 42% férfi), életkor szempontjából 60 százalékuk 62 éven felüli volt
(repková–sedláková2012,14.p.).Deezaszámnemtartalmazzaafogyatékkalélők
valamennyikategóriáját,csupánasúlyosfogyatékkalélőket, ígyvalójábaneziscsak
egyrészadat.

arról, hogya szlovákiaimagyarnépességenbelülmennyi a fogyatékossággal élő
személyekaránya,vagyabszolútszámokbankifejezvemennyienvannak,illetvemennyi
azilyengyermeketnevelőmagyarcsalád,mégennyitsemtudunk.eztahiánytafelmé-
rés sem tudta pótolni, hiszen nem az volt az elsődleges célja, hogy felkutassa és
regisztrálja ezeket az embereket, családokat. épp ezért a felmérésnél reprezentatív
mintamegalkotásáranemvoltlehetőség.kikalkottákhátalekérdezéscélcsoportját,
éshogyanjutottunkelhozzájuk?acarissimialapésacarissimifolyóiratsokszeméllyel
éscsaláddalvankapcsolatban,ígyamintaegyikrészétazokacarissimikörétömörülő
családokalkották,amelyeknekalekérdezésidőpontjábanvoltbármilyenkorúfogyaté-
kos/egészségkárosodottgyermekük.acarissimiugyanakkorkapcsolatbanállfogyaté-
kosszervezetekkel is, így ezeknek a szervezeteknek az érintett családjai alkották a
mintamásikrészét,azzal,hogyakérdőívettovábbajánlhattákolyancsaládoknakis,
akiknemismertéksemacarissimit,semazadottszervezetet,csakakérdőívkitöltését
ajánlómásikszülőtvagysegítőszemélyt.ugyanakkorakérdőívelektronikusformában
isletölthetővoltacarissimihonlapjáról.amintakialakításatehátnemolymódontör-
tént, hogy a bevezetőben említett munkatársak aktívan próbáltak volna felkutatni
fogyatékos/egészségkárosodott gyermeket nevelő magyar családokat, hanem igény
szerinteljuttattákamagyarnyelvűpapíralapúkérdőívetakitöltéséreönszántukbólvál-
lalkozóknak.ígyösszesen143személytöltöttekiakérdőívetamagaéscsaládjanevé-
ben.atovábbiakbanazőválaszaikbólkibontakozóeredményeketszemléltetem.ezek
azeredményeképpamintanemreprezentatívvoltamiattnemáltalánosíthatókmin-
denegyesszlovákiaimagyarfogyatékos/egészségkárosodottgyermeketnevelőcsalád-
ra,ugyanakkorazsemzárhatóki,hogyafelmérésbennemrésztvevőcsaládokhasonló
helyzetbenélnek,hasonlótapasztalatokkalrendelkeznek.

3.afelméréseredményei

3.1.aválaszadókéscsaládjukjellemzői
akérdőívet143személytöltötteki,többségükben(96%)nők.kétesetkivételével,amikor
agyermek(ek)nagymamájavoltaválaszadó,atöbbiesetbenagyermek(ek)édesanyjáról
vanszó.aválaszadók4%-avoltférfi,valamennyiazérintettgyermek(ek)édesapja.

8 lampl Zsuzsanna
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
/3
, 
S
om

or
ja

10 forrás: http://www.socpoist.sk/aktuality-najviac-poberatelov-invalidnych-dochodkov-zije-v-
presovskom-kraji/48411s56686c,letöltve:2016.július31.



életkortekintetébenakérdőívetkitöltőkkoraváltozatos,23évtől75évigterjed.az
átlagéletkor47év.aválaszadók61%-aa37–57éveskorcsoportbatartozik.ezazért
van,mertamintkésőbblátnifogjuk,afogyatékos/egészségkárosodottgyermekekegy
részemárfelnőttkorú.

családiállapotszempontjábólaválaszadókháromnegyedeházas,11%-ukelvált,
8%-ukegyüttélő.háromegyedülállóésugyancsakháromözvegy,valamennyiennők.

aválaszadók58%-afalun,42%-ukvárosonlakik.azt,hogyalakhelyükülszolgáló
településmelyikjárásbanvan,az1.táblázatszemlélteti.Jóllátható,hogyvalamennyi
magyarok lakta járásból kaptunk visszajelzéseket, de a legtöbb kitöltött kérdőív a
Dunaszerdahelyi,Galántai,komáromi,szenciésrimaszombatijárásbólérkezett(eza
tény azonban nem azt jelenti, hogy ezekben a járásokban van a legtöbb
fogyatékos/egészségkárosodottgyermeketnevelőcsalád).

1. táblázat.aválaszadókösszetételejárásokszerint

Lakáskörülményeikettekintve,64százalékuk,tehátaválaszadókcsaknemkétharmada
sajátcsaládiházbanél.19százalékuksajátlakásban,9százalékukaválaszadóvagya
másikszülő,illetveajelenlegiélettársszüleinekcsaládiházában,2,8százalékaválasz-
adószüleineklakásában,ugyancsak2,8százalékukközségi/városibéreltlakásban.

  
   
Pozsony 1 0,7 
Szenc 13 9,1 
Dunaszerdahely 29 20,3 

 17 11,9 
 17 11,9 

Nyitra 2 1,4 
 4 2,8 

 8 5,6 
 2 1,4 

Losonc 4 2,8 
 1 0,7 

Rimaszombat 12 8,4 
 7 4,9 

Kassa 1 0,7 
Kassa-  1 0,7 

 13 9,1 
 2 1,4 

 9 6,3 
 143 100 
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azegyháztartásbanélőkszáma1és10személyközöttmozog.Legjellemzőbba
három-ésnégytagúháztartás,aválaszadókháromnegyedeilyenbenél,ebből38%-uk
négy-,37%pedigháromtagúháztartásban.aháztartástagjainakszámátrészleteseb-
bena2.táblázatmutatja.

2. táblázat.hányanélnekaháztartásban

a közös háztartásban élők 40 százalékát mindkét szülő és az összes gyermek (az
egészségesésafogyatékos/egészségkárosodottgyermekegyütt)alkotja.36százalé-
kuk olyan háztartás, amelyben mindkét szülő és a fogyatékos/egészségkárosodott
gyermekél.azegyszülőésazösszesgyermekesháztartásokrészaránya3,5százalék,
azegyszülőésfogyatékos/egészségkárosodottgyermekesháztartásoké4,2százalék.
aválaszadókközülnagyjábólmindenhatodik(16%)háztartásábankülönbözőszemé-
lyekélnek,példáulegyvagykétnagyszülő,élettárs.

a válaszadómunkaviszonyára vonatkozólagkét kérdést tettünk fel. azegyikarra
vonatkozott,hogyafogyatékos/egészségkárosodottgyermekszületése,illetvemegbe-
tegedése előtt dolgozott-e, a másik pedig arra, hogy jelenleg dolgozik-e. korábban,
tehát a gyermek születése/megbetegedése előtt 83%-uk dolgozott, 17%-uk nem.
Jelenleg30%-ukdolgozik,70%-uknemdolgozik.

aközösháztartásbanélőkközülmunkavégzésbőlszármazórendszereshavibevé-
teleazesetek42,8%-ábanegyetlenszemélynekvan.aválaszadók30,4%-ánakháztar-
tásábankét ilyenszemélyvan,mindenötödikháztartásbanazonbansenkineksincs
munkavégzésbőlszármazórendszereshavibevétele.

aháztartáshavitisztabevétele–amelyennemcsupánamunkavégzésbőlszárma-
zóbevételtértettük,hanemahavontakézhezkapottösszespénzt–azesetekdöntő
többségében(61,3%)500és1000euróközöttmozog.ennélalacsonyabb,vagyis500
euróalattihavitisztabevételtaválaszadók19,7%-atüntetettfel.1000eurónálmaga-
sabbbevétele18,7%-uknakvan,ebből16,1%-ottesznekkiaz1000és1500euró

 

 
  

   
 1 0,7 
 7 4,9 

3  53 37,1 
 54 37,8 
 11 7,7 
 4 2,8 
 3 2,1 
 2 1,4 

 1 0,7 
 7 4,9 

 143 100 
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közöttibevétellelrendelkezők,3%-uk(összesen4válaszadó)említett1500eurófölötti
havitisztabevételtaháztartásban.

hogyanjellemzikaválaszadókazanyagihelyzetüket?3%-ukeladósodik,illetvemár
eladósodott. 13%-uk azt válaszolta, hogy a kiadásaik nagyobbak a bevételeiknél.
Vagyis az esetek16%-ánál aháztartásanyagimérlegenegatív. a válaszadók42%-a
hónapról hónapra él. ugyancsak42%-ot tesznek ki azok a válaszadók, akik valamit
megtudnaktakarítani.atöbbségtehátképesszintentartanimagát,vagykevesetmeg
istudtakarítani.

akövetkezőkérdésarravonatkozott,hogyafogyatékosgyermekszületése,illetve
azegészségkárosodottgyermekmegbetegedésebefolyásolta-eacsaládanyagihelyze-
tét.akérdőívetkitöltőkközülcsaknemugyanannyianválaszoltákazt,hogynemválto-
zottazanyagihelyzetük(35%),mintahányanazt,hogysokatromlott(33,6%).minden
negyedikesetbenkevesetromlott,scsupánegyesetbenválaszoltákazt,hogyjavult.

3.2.afogyatékos/egészségkárosodottgyermek
aválaszadókgyermekeinekszámaegytőlnyolcigterjed.alegjellemzőbbazonbanakét-
gyermekescsalád:aválaszadók53%-ánakvankétgyermeke.egygyermekeminden
negyedikválaszadónakvan,hárompedig15%-uknak.négycsaládnaknégygyermeke,
kettőnekhatgyermeke,egycsaládnakpedignyolcgyermekevan.

a fogyatékos/egészségkárosodott gyermekek száma a következő: a válaszadók
93%-ánakvanegy,6%-uknakkettő,1%-uknakhárom(egyválaszadórólvanszó).

afogyatékos/egészségkárosodottgyermekszületése/megbetegedéseaszülőkegy-
másközöttikapcsolatánakispróbája.aválaszadók60%-ánálnemváltozottakapcso-
lat.13%-uknálkeveset,mindennegyediknélazonbansokatromlott.négyesetbenarról
számolnakbeaválaszadók,hogyakapcsolatukjavult.

aválaszadók25%-ánaknincsegészségesgyermeke.azokbanacsaládokban,ahol
vanegészségesésfogyatékos/egészségkárosodottgyermek,aválaszadók58%-asze-
rintazegészségesteljesmértékbenelfogadjaatestvérét.16%-ukazonbancsakrész-
benfogadjael,segyetlenolyanesetvolt,aholazegészségesgyermekegyáltalánnem
fogadjaelkárosodotttestvérét.

afogyatékos/egészségkárosodottgyermekekkora3-tól50évigterjed(ezértvanaz,
hogyaválaszadókkoraisolynagymértékbenváltozatos,afiatalabbszülőktőlazidő-
sebb,nyugdíjaskorúakigterjed).a3.táblázatbankategóriákrabontvaláthatóafogya-
tékos/egészségkárosodottgyermekekkorcsoportosösszetétele.koraszerintvalójában
agyermekekcsaknemfelefelnőtt,deamintkésőbblátnifogjuk,döntőtöbbségüknem
önellátó,ígyvalójábangyermekstátusbanvan.

a családban levőmásodik fogyatékos/egészségkárosodott gyermekek kora: 5, 6
10,14,15,18,30és37év,valamintkét13évesgyermek.azegyetlenolyanfogyaté-
kos/egészségkárosodott gyermeknek, aki harmadik fogyatékos/egészségkárosodott
gyermekacsaládban,akora3év.

miagyermekekfogyatékossága/egészségkárosodása?aminta4.táblázatbanlát-
ható,aleggyakoribbakombináltkárosodás:azelső/egyetlengyermekek44,4%-ának
vantöbbfélekárosodása,33%-ukértelmifogyatékos,11,2%-uknakvanmozgás-,3,4%-
uknakhalláskárosodása,8%-uknakpedigegyéb,pl.autizmus(amásodikésharmadik
gyermekekabszolútszámokbanértendők).
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3. táblázat.afogyatékos/egészségkárosodottgyermekekkorszerintiösszetétele

4. táblázat.agyermekekfogyatékossága/egészségkárosodása

azelső/egyetlengyermekektöbbségénél,azaz82%-uknálafogyatékosság/egészség-
károsodásveleszületett,16%-uknálszerzett,snégyesetbenveleszületettésszerzett
károsodásrólvanszó.akárosodásmértékéttekintve:agyermekek53%-ánálafogya-
tékosság/egészségkárosodottság középsúlyos, 32%-uknál súlyos, 15%-uknál enyhe.
ezeknekagyerekeknek6%-ateljesenönálló,53%-ukrészbenönálló,41%-ukpedigtel-
jesmértékbennemönálló.

acsaládbanélőmásodik/harmadikfogyatékos/egészségkárosodottgyermekeknél
isaztlátjuk,hogyakárosodásuktöbbnyireveleszületett,inkábbsúlyosabb,mintenyhe,
ésezekagyermekekisinkábbnemönállóak.

arraa kérdésre, hogy jár(nak)-ea gyermek(ek) gyógykezelésre/fejlesztésre, az5.
táblázatbanösszesítettválaszokatkaptukezekbőlazt látható,hogyazelső/egyetlen
gyermekekfelejár,másikfelenemjárgyógykezelésre;afejlesztésselhasonlóahelyzet,
bárittenyhénjellemzőbbaz,hogynemjárnakfejlesztésre.
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5. táblázat.Jár(nak)agyermek(ek)gyógykezelésre/fejlesztésre?

akérdőívbenarraisválasztkerestünk,hogyagyermekekhovajárnak.errőlrészlete-
sentájékoztata6.táblázat.ebbőlazderülki,hogyagyermekekleginkábbóvodába,
speciálisalapiskolába,családiésifjúságiösszejövetelekrejártak/járnak.akérdőívben
nemmegnevezetthelyekenkívülaválaszadókakövetkezőketemlítettékmeg,ahovaa
gyermekeik járnak: sérült fiatalok klubja, Zpmp (értelmi sérülteket segítő Társulás)
komárom,párkány,Dunaszerdahely,Vienala(VieranádejLáska)centrum,nefelejcs.
egygyermekjárfocira,egymásikpedigtáncra.

6. táblázat.hovajártakvagyjárnakagyermekek?

az esetek 78%-ában a gyermekkel otthonmagyarul beszélnek. a válaszadók 11%-a
többnyiremagyarul,6%-uktöbbnyireszlovákul,4%-ukszlovákulbeszélotthonagyer-
mek(ek)kel.

azokbanaközösségekben,ahovaagyermekekjárnak,ugyancsakamagyarnyelv-
használatajellemzőbb.pontosabbésrészletesebbképeta7.táblázatbólkapunk.az
óvodában,alapiskolában,speciálisalapiskolában,agyermek-ésifjúságirendezvénye-
ken,atemplombanésegyébhelyekeninkábbmagyarulbeszélnek.ezcsupánaspeci-
álisóvodáknálvanmásképp:agyermekekhasonlóarányban járn(/t)akmagyarvagy
szlovák speciális óvodába, illetve kétnyelvűbe, egész pontosan többen jártak-járnak

 

 
 1. gyermek 2. gyermek 3. gyermek 

 51% 56%  

nem  49% 44%  

 45% 57%  

nem  55% 43%  
 

 

   3. harmadik 
gyermek 

 44,80% 5 gyermek 0 

2. alapiskola 28,70% 4 gyermek 0 

 13,30% 3 gyermek 0 

 53,00% 3 gyermek 0 

 10,00% 0 0 

 2,10% 0 0 

 52,40% 4 gyermek 0 

8. gyermek-  40,60% 4 gyermek 0 

9. templom 35,70% 3 gyermek 0 

10. munkahely 2,80% 1 gyermek 0 

 27,30% 1 gyermek 0 

 9,80% 1 gyermek 1 gyermek 
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szlovákvagyvegyesnevelésinyelvűspeciálisóvodába,mintahányanmagyarba.avá-
laszadókközülnéhányanjelezték,hogyfontoslennegyermeküknek,hogymagyarnyel-
vűközösségbejárhasson,dealakóhelyükönnincsolyan(pl.aZoboralján).

7. táblázat.milyennyelvenbeszélnekabbanaközösségben,ahovaagyermekjár?(a
válaszokszázalékbanértendők)

*aválaszokösszegeazértnemmindenhol100%,mertvannakgyermekek,akiknemjárnakaz
adotthelyre.

3.3.kiaz,akisegít?
amikorkiderültagyermekfogyatékossága,aválaszadókelsősorbanagyermekorvos-
hoz,szakorvosokhozésegyébszakemberekhez(neurológus,pszichológus,pszichiáter,
logopédusstb.)fordultaksegítségért.azonbanarraakérdésre,hogyvan/volt-evalaki,
akikülönösensokatsegített,aválaszadók91%-aaférjet,szülőket,anagyobbgyerme-
ket,testvért,barátnőket,egyszóvalacsaládtagokatésazegyébközelállóembereket
említette.aszakembereketisemlítették,dejóvalritkábban.ebbőlegyértelműenkide-
rül,hogyazelsődlegestámaszacsaládiésabarátikörnyezet.

a válaszadók 70%-a a gyermek gyógykezelését/fejlesztését saját pénzből fedezi.
családikölcsönt,támogatást5%-ukemlít.asajátforrásokmellettegy-egyesetbenelő-
fordultegyébkölcsön,gyűjtés,illetvekölcsönésgyűjtésegyüttvéve.alapítványitámo-
gatásta143válaszadóból11említett.

felmerülakérdés,hogytudnak-eezekaszülőkasegítségnyújtáskülönbözőlehe-
tőségeiről,igénybevették-emárezeket,shaigen,milyenatapasztalatuk.akövetke-
zőkbeneztjárjukkörül.

azt,hogymilyenszociális támogatásra jogosult,aválaszadók37%-a tudja.53%-uk
csak részben tájékozott,10%-ukpedigegyáltalánnem tudja. a tájékozottságmértéke
tehátalacsony.amintaza8.táblázatbóliskiderül,ateljesmértékűtájékoztatásaránylag
ritka,aválaszadóknakmegközelítőleg10-15%-aemlítettilyetazegészségügy,aszociális
hivatal, amédia, a fogyatékosszervezetekésmás szülők részéről. a legjellemzőbbaz,

 

 
 

 1. gyermek 
 
 

2. gyermek 
 
 

3. gyermek 
 
 

 75/13/10*  
 

mint az 

 

 
 
 
 

 

2. alapiskola 65/23/10 

 33/33/22 

 59/29/10 

 42/47/5 

 0/100/0 

7. gyermek-  28.06.66 

8. templom 85/0/15 

9. munkahely 40/20/0 

 57/8/35 
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hogyrészbentájékoztatjákőket,deazadatokarrólisvallanak,hogysokanazarrailleté-
kesektőlsemmilyentájékoztatástnemkaptak.sajátközlésükszerintaválaszadókegy-
harmadátnemtájékoztattaaszociálishivatal,többmintegyharmadukazorvosoktól,a
médiábólsemkapotttájékoztatást,és41%-ukemlíti,hogyafogyatékosszervezetekegyál-
talánnemtájékoztattákőket.Úgytűnik,alegjobbinformációforrásahasonlósorsúszülő.

8. táblázat.milyenmértékbentájékoztattákazalábbiakaszociálistámogatáslehető-
ségeiről?

a tájékoztatással kapcsolatos tapasztalatokon kívül a segítőkészséggel kapcsolatos
tapasztalatokraiskíváncsiakvoltunk.azeredményeka9.táblázatbanláthatók.amint
atájékoztatásnálarészleges,nempedigarészletesalegjellemzőbb,úgyasegítőkész-
ségtekintetébenisalegtöbbválaszadónakazatapasztalata,hogyafelsorolthelyek
alkalmazottai csak részben segítőkészek. a legnagyobb segítőkészséget az iskola-
ügyben tapasztalták, ahol egyharmaduk nagymértékű segítőkészségről számol be.
Legrosszabbtapasztalataikazönkormányzatokkalvannak–aválaszadók35%-asze-
rintazönkormányzatokegyáltalánnemsegítőkészek.

9. táblázat.mennyiresegítőkészekazemberekazalábbihelyeken?

aválaszadóktöbbségeszerintgyermekén/gyermekeinleginkábbszlovákiábansegítet-
tek. ami az első/egyetlen fogyatékos/egészségkárosodott gyermeket illeti, a válasz-
adók77%-ajelezte,hogyszlovákiábansegítettekrajtaalegjobban,11%-ukemlítette
magyarországot,3%másországot,12személypedigszlovákiánkívülmagyarországot
és/vagymásországotis.

 

 
  

3. mindenben 
 

alkalmazottak 
35,00% 52,00% 13,00% 

 33,00% 56,00% 11,00% 

 18,00% 68,00% 14,00% 

internet) 
38,00% 54,00% 8,00% 

 41,00% 44,00% 15,00% 
 
 

 
 

 

 
 
 1. nagyon 

   nem 
zek 

 9,00% 71,00% 17,00% 3,00% 

2. hivatalok 7,00% 58,00% 27,00% 8,00% 

 32,00% 50,00% 10,00% 8,00% 

 10,00% 35,00% 20,00% 35,00% 
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fontoskérdés,hogyaközvetlenkörnyezetheztartozókülönbözőszemélyekmennyi-
resegítenekagyermekkelvaló törődésben.a leggyakoribbsegítőtársamásikszülő,
tehát a férj/apa,mivel a kérdőívet kitöltők döntő többsége a nő/anya volt.minden
másodikesetbenállandósegítségetjelent,azonbanaválaszadókmásikfelénélennél
ritkábbsegítségrőlvanszó.21%-uknaksegítgyakranamásikszülő/apa,14%-uknak
csakritkán,csaknem10%-uknakpedigsoha.aválaszadók5%-ánálegyáltalánnincs
jelenamásikszülő/apa.

amásikszülőutánkövetkezőleggyakoribbtámasztaválaszadókszüleijelentik,ők
mindenharmadikesetbenállandósegítőtársnakbizonyultakamúltban,sugyancsak
mindenharmadikesetbenmostisgyakransegítenek.ezaztjelenti,hogyaválaszadók
csaknemkétharmadánakállandóanvagygyakransegítenekaszülei,márakinekmég
élnek,hiszenfeltehetőlegkoruknálfogvais15%-uknakmárnincsenekszülei.

aharmadikleggyakoribbsegítségnyújtókazegészségesgyermekek,vagyisafogya-
tékos/egészségkárosodottgyermektestvérei.egészséges, illetve továbbigyermekea
válaszadók 80%-ának van, ezek 56%-a állandóan vagy gyakran segít a szülőnek a
sérülttestvérrőlvalógondoskodásban.atovábbiszemélyekközülaválaszadójelenlegi
társa–71%-uknakvan–azesetek54%-ábanállandóanvagygyakransegít.amegkér-
dezettek 90%-ának van testvére, 41%-uk segít állandóan vagy ritkán. ami az orvosi
segítségetilleti,mindentizedikválaszadónaksohanincsbennerésze.azorvosok36%-
asegítállandóanvagygyakran,azorvosokrészérőlazonbanaritkasegítségalegjel-
lemzőbb:aválaszadók42%-aemlítetteezt.

atöbbiszóbajöhetőszemélyesetébenritkavagyegyáltalánnemjellemzőasegít-
ségnyújtás.abarátokról,egyébcsaládtagokról,aférj/feleségszüleiről,egyháziszemé-
lyekről, fizetett ápolókról ésönkéntesekről van szó.például a válaszadók58%-ának
nemsegítfizetettápoló,55%-uknálnemjellemző,hogyönkéntessegítsennekik.

afogyatékos/egészségkárosodottgyermekrőlvalógondoskodásbantehátaszülők
elsősorbanegymásra,azanyainagyszülőkreéssajátegészségesgyermekükreszámít-
hatnak.aválaszadókközülnéhányanmegemlítettékmégalogopédus,gyógypedagó-
gus,pszichológus,osztályfőnöksegítségét,illetvehatszemélykimondottanmegnevez-
teanefelejcsegyesületet.

agyermekkelvalótörődésbennyújtottsegítségenkívülazsemmellékes,hogyvan-
evalaki,akiszükségeseténlelkitámaszaaszülőnek.aválaszadók68%-amindigszá-
míthataházastárs/partnerlelkisegítségére,49%-ukaszülők,37%-ukasajáttestvér,
33%-ukabarátnő,egynegyedükmáscsaládtag,egyötödükorvoséspedagógussegít-
ségére.18%-uknakvanmindigsegítőkollégája,13%-ukmindigszámíthataszociális
munkás,12%-ukapszichológus,11%-ukapap/lelkészsegítségére.azelsődlegeslelki
segítségnyújtást tehát úgyszintén a közvetlen hozzátartozóktól kapják a sérült gyer-
meketnevelőszülők.

mindebbőljogosankövetkeztethetünkarra,hogyagondoskodásésasegítségnyúj-
táselsődlegesszíntereacsalád,akáragyermekről,akármagárólaszülőrőlvanszó.

3.4.alapítványisegítség,carissimi
aválaszadók44%-avette igénybevalamilyenalapítvány,civilszervezetsegítségét.a
következőketemlítették:andreas,autistákatsegítőpolgáritársulás,bhrGalapítvány,
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carissimi,Zpmp(értelmisérülteketsegítőTársulás),Dobrýanjel(Jóangyal),kerecsen,
Gézengúz alapítvány, Jó pásztor, pontis, markíza alapítvány, nagycsaládosok
szervezete,nefelejcs,nemadomfel,Úsmevakodar(mosolyajándékba).

a többség,azaz56%mégsosemvett igénybealapítványi támogatást.26%azért
nem,mertnemismersemmiféle ilyenszervezetet.aválaszadók11%-a jelezte,hogy
azért nem fordult alapítványi segítségért, mert szerinte úgysem segítenek, 19%-uk
pedigazértnem,mertnemtudja,hogyankellaztcsinálni.

a carissimi nonprofit alapot a válaszadók 51%-a ismeri, 49%-uk nem ismeri. a
carissimifolyóiratot58%-ukismeri,42%-uknemismeri.azoknakafele,akikismerik,
egyértelműenhasznosnaktartja,6%részbenhasznosnak,scsupánegyetlenszemély
válaszoltaazt,hogynemhasznos.

azokközül,akikismerik,acarissimifolyóiratcsaknemmindenmásodiknakkonkrét
segítségetnyújtott,43%-uknaknemnyújtottkonkrétsegítséget,8%-ukpedignemtudta
megmondani,hogyafolyóiratnyújtott-evalamikonkrétdologbansegítséget,vagypedig
nem.

azok,akiknekkonkrétdolgokbansegített,akövetkezőketsorolták fel:200eurós
anyagi segítség, információarról,hogy fogyatékoscsaládtagesetébennemkellkon-
cessziósdíjat fizetni, törvénymódosításokközlése, információaz ingyenesautópálya-
használatról,jogsegély,hasznostanácsok,szakirodalomajánlása,hasonlócsaládokról
szólócikkek,üdülés,részvételacarissimirendezvényein,kirándulásbudapestre,szak-
előadásokonvalórészvétel,szlovák–magyarszótár,színházlátogatás,eszközökbeszer-
zésérevonatkozóinformációk,aktuálisdolgokrólvalótájékoztatás,törvényiváltozások
követése,afogyatékosokjogainakismertetése,az,hogy„segítmegérteniazértelmileg
sérültekgazdaglelkivilágát”,mindenféleötletekstb.

a válaszokból kiderül, hogy a kérdőívet kitöltők sokesetbennemkülönböztették
megacarissimialapotésacarissimifolyóiratot,hanemgyakorlatilagegyszubjektum-
kénttartjákszámonőket.ezenegyébkéntnemcsodálkozhatunk,hiszenazalapésa
carissimi folyóirat szorosan együttműködnek, s személyi szinten – például Tóth
erikának,acarissimifolyóiratfőszerkesztőjénekképviseletében–issokszorösszeol-
vadakettő.aválaszadókszámáraelsődlegesentalánnemisazafontos,hogyadott
esetbenéppazalaprólvagyafolyóiratrólvan-eszó,hanemaz,hogyakárinnen,akár
onnansegítenekrajtuk.

arra kérdésre, hogymiről szeretnének többet olvasni a carissimi folyóiratban, a
válaszadók 63%-a jelezte, hogymegfelel nekik, ahogyan van. 28%-uk élt a javaslat
lehetőségével.akövetkezőketszeretnék:aktuális információkat, tanulásiproblémák-
kalküzdőktanszereirőlírni,írásokatfiatalsérültekről,hallássérültekéletéről,fejleszté-
si lehetőségekről, kezelésekről, rehabilitációról, gyógyfürdőkről, konkrét betegséggel
kapcsolatostanácsadásról.

Összegezveazetérenláthatóeredményeket,elmondható,hogyacarissimialapot
ésacarissimifolyóiratotsokanismerik,deugyanakkorazokissokanvannak,akiknem
ismerik, tehát e téren vanmég lehetőség, s feltehetőleg igény is, azáltaluknyújtott
segítségéstájékoztatáslehetőségénekkiszélesítésére.
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3.5.aszülőküzenete
miaz,amibensegítségetszeretnénekaszülők,illetvemibenkelleneszerintükváltoz-
tatniafogyatékos/egészségkárosodottgyermekekettámogatószociálisrendszeren?a
válaszadóktólbejövőjavaslatokegyikrészeanagyobbállamitámogatásravonatkozott.
kezdveattól,hogyszerintüknövelnikelleneazanyagitámogatást,azonkeresztül,hogy
a támogatást ki kellene terjesztenimás területekre, például belefoglalni a fogorvosi
ellátást is és a gyógykezeléseket, egészen addig, hogy a gondozási időt a gyermek
nagykorúságautánisbekelleneszámítanianyugdíjalapba.fontoslenne,hogyafogya-
tékosokatgondozókkapjákmegaminimálbért.aválaszadókugyancsaknehezményez-
ték,hogyafiatalabbsérültekmagasabbnyugdíjatkapnak,mintazidősebbek.Tárgyi
eszközökreisszükséglenne,elektromoskerekesszékre,emelőberendezésre,segéd-
eszközökre,speciálistaneszközökre.

amásiknagytémaköratársadalmielfogadás:nagyobbtoleranciára,desokeset-
benazilletékesekrészérőlnagyobbszakértelemreisvágynakaszülők.aszakértelem
gyakranhiányzikazoknakazintézményeknekarészéről,amelyeknekhatáskörébetar-
tozik a szociális támogatásokról, a fogyatékosok/egészségkárosodottak jogairól való
tájékoztatás,deaziselőfordul,hogyhiányosasérültgyermekekkel/fiatalokkalfoglal-
kozók tudása, szakértelme. ezzel kapcsolatban elgondolkodtatóak matuška andrás
speciálispedagógusszavai:„akoraifejlesztésben,alternatívgyógymódokban,módsze-
rekben, egyénre szabott fejlesztőprogramokban jártas szakemberek képzésére van
szükség.(…)nemkielégítőazorvosok,speciál-ésgyógypedagógusok,pszichológusok,
szociálismunkásokszámaésfelkészültsége,éskevésazáldozatothozniképes,tanu-
lékonyésegyüttműködő,kezdeményezőéskitartószülő.nemmindigapénztelenség,
sokszorazempátia,ügyszeretet,céltudatoskövetkezetesség,kommunikációskészség
hiányamiattmaradnakelafogyatékosokkomplexgondozásában,oktatásában,neve-
lésébenelvárhatóeredmények.”(Tóth2014,12.p.)

atájékoztatásminőségeisáltalánosproblémakénttűnikfel,aszülőksokszornem
az illetékesekenkeresztülértesülneka lehetőségekről,hanemúgy,hogymaguk,ön-
erőbőlkutatjákfelazinformációkat.

Továbbiproblémaéskérés:megoldaniasérültfiatalokszabadidejénekfelhaszná-
lását, legyenek klubok, helyek, ahol össze tudnak jönni, legyenek védettműhelyek,
ahol képességeikhezmérten dolgozni tudnak. Gyakori eset, hogy ilyen lehetőségek
csakatávolabbitelepülésekenvannak,csakutazássalelérhetők.

fontoslenneazakadálymenteskörnyezetkialakítása,vannaktelepülések,ahollép-
csőkönkell feljutniazegészségügyi intézményekbe.ugyancsak fontos lenne,hogya
magyar sérülteknekmegadasson a lehetőség, hogymagyar közösségekbe járhassa-
nak.fontoslennenövelniamagyarnyelvűsegítőintézményekszámát,példáulagyer-
mekekegyrészénekszlovák(nevelési/oktatási)nyelvűspeciálisóvodába,iskolábakell
járnia,holottotthonamagyarnyelvetbeszélik,sezaváltásnemsegítiállapotukjavu-
lását.

a felmérés utolsó részében többen leírták, hogy sérülése ellenére a gyermekük
nagyonértékesember.asorokbólnyilvánvalóaszülőiszeretet.íme,egyidézetasok
meghatóvallomásközül:„őamiajándékunk,gyermekeinkközülőtudalegjobbansze-
retni,együttérezni,örülünk,hogyköztünkvan,mindenegyesnapnak.”
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ZsuZsanna LampL

The siTuaTion of hunGarian famiLies WiTh DisabLeD chiLDren in sLoVakia baseD on a

surVey

inourquestionnairesurveyconducted in2015,wereceivedanswersfrom143
families with one disabled child, in most cases. as many as 37% of the
respondentsknewexactlywhatkindofsocialbenefitstheywereeligiblefor.53%
ofthemwereonlypartiallyinformed,10%notatall.one-thirdoftherespondents
hadnotbeeninformedbythesocialwelfaredepartment,morethanone-thirdhad
notreceivedinformationneitherfromthedoctorsnorfromthemedia,and41%
mentionedthatthenGosforthedisabledhadnotprovidedinformationforthem
atall.itseemsthatthebestsourceofinformationisaparentsufferingthesame
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fate.inrespectofcareandassistance,parentscanfirstofallrelyoneachother,
thematernal grandparents, or their own healthy child. according to them, the
followingfourproblemsarethemostpressingonestoberesolvedorprovided:1.
increasedfinancialsupport,2.greatersocialtolerance,3.betterexpertiseofthe
competent officials, 4. better possibilities for leisure activities (sufficient clubs
andplaceswhere the young peoplewith disabilities could come together, and
also sheltered workshops where they could work in accordance with their
conditionandabilities).
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aszlovákiaimozikbanaközelmúltban,nagyjábólegyesztendeje1 láthattaaközönség
alicenelliscsehfilmrendezőnépmeseielőképeknyomán,cseh–szlovákkoprodukció-
banforgatottfilmesadaptációját,A hollóvá változott hét fivért.afilm(Sedem zhavra-
nelých bratov) szlováknyelvűbeharangozói a világhálónarról tájékoztattak, hogyaz
alkotáspavolDobšinskýmeséjénekmotívumairaépül.2 acsehnyelvűinternetesolda-
lak(Sedmero krkavců)viszontarrólbeszéltek,hogyafilmalapjátegyboženaněmcová-
mese szolgáltatta.3 Tallósi béla egy, azÚj Szóbanmegjelent beszámolójában ehhez
mégmegemlíti,hogyA hollóvá változott hét fivér nekünk,magyaroknakabenedekelek
általlefordítottGrimm-variánsrévénisismertlehet.4

hogyisvanez?Dobšinský,němcovávagyGrimm?esetlegbenedekelek?
azahelyzet,hogybármelyikállításhelyes,elfogadhatólehet.Tudnikellelőszöris,

hogy a népmeséknek (ahogymásnépköltészetiműfajoknak sem)nincs egyetlen és
megfellebbezhetetlenszövegváltozata.egyolyanmegszövegezéstehát,amihezképest
meg lehetne ítélnimás,hasonlópróbálkozásokat.ezzelszemben lényegébenegyen-
rangú variánsok vannak,5 amelyek nyelvi határokat átívelő módon általában egész
európában (sőt: eurázsiában) ismertek. ezekből, a szóbeliségben ismert és terjedő
variánsokból,alapvetőenanépköltészetigyűjtésekésközreadásokidőszakától(tehát
nagyjábóla18.századvégétől,19.századelejétől)olykorírásbanisrögzítődtek,sok-
szorszépirodalmifeldolgozást,átdolgozástisnyertek,másnyelvekreislefordíttattak,
miközbenezekanyomtatásbanismegjelentvariánsokidőnkéntaszóbeliségetisfel-
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LisZka JóZsef

abátyjaitkeresőleány(aTu451)meséjének
közép-európaiösszefüggéseihez

JóZsef LisZka 398.21(4)
notesonthecentraleuropeancorrelationsofthefolktalemaiden 82(4)-93
Whoseeksherbrothers(aTu451) 82(4)-34

keywords:folktales,fairytales,ThemaidenWhoseeksherbrothers(aTu451),inter-ethnicrelations

1 JelentanulmányadatgyűjtéserészbenamagyarTudományosakadémiaDomushungarica
scientiarum et artium ösztöndíja keretében valósulhatott meg 2016 januárjában,
budapesten.azalapötletpedigegyhírlapicikkformájábanvoltmárolvasható(LiszkaJózsef:
ahollóváváltozottfivérek–térbenésidőben. Új Szó, 68,2015.6.20.,19.p.).

2 http://www.kinema.sk/recenzia/37049/sedem-zhavranelych-bratov-sedem-zhavranelych-
bratov.htm [2015.06.05.]

3 http://magazin.aktualne.cz/kultura/film/recenze-sedmero-krkavcu-je-feministicka-vanocni-
klasika/r~71d55ef20a8a11e599590025900fea04/ [2015.06.05.]

4 Tallósibéla:ahollóváváltozotthétfivér.Új Szó, 68,2015.5.30.,8.p.
5 eztermészetesennemesztétikaikategória,hanemaszövegtartalmára,szerkezetére,más

szóvalaszövegbiológiájáravonatkozómegállapítás.



frissítették, újragazdagították. mára ezért szinte kibogozhatatlan egy-egy mesetípus
vándorlásanyelvhatárokonésmegjelenésiközegeken(aszóbeliségenésazírásbelisé-
gen)át.

megkísérelniviszontmeglehet.
atöbbiközöttakiterjedtGrimm-filológiánakisköszönhető,hogymáraviszonylagjól

ismerjükmesénklehetségeseredetét,illetveelterjedésikörét.ameseitörténetcsírája
egyfranciaszerzetes,Johannesdealtasilva1185tájánkeletkezettlatinnyelvűgyűj-
teményébentalálható(magaamunkaegyébkéntáltalábanisfontosszerepetjátszott
számoskeletimese,meseimotívumnyugat-európaiközvetítésesorán).ennekkésőbb
több fel- és átdolgozása, nemzeti nyelvű fordítása ismegjelent.magyarul például a
bucsánszkyalajosnyomdájában1874-benkészült,aHattyúlovag címűponyvanyomtat-
ványformájában,6 demárjóvalkorábbannémetfordításaiisközkézenforogtak.innen
eredeztethető a Lohengrin-történet is (annak mondai változatai is), amely később
richardWagnerhíresoperájánakisalapjátképezte.

az innen származtatható mese (amely ma ismert formájában végső soron több
típuskontaminációjának is tekinthető)a legtöbbeurópainépkörében (sőt,mi több:
európánkívülis!)ismert,anemzetiésnemzetközimesekatalógusokA bátyjait kereső
leány (The Maiden Who Seeks Her Brothers)összefoglalócímentarjákszámon(aTu
451).anemzetközimesekutatásmáraennekaz(alap)mesénekháromaltípusátkülön-
böztetimeg(vö.kawan1996,1354.p.),amelyekaJacobésWilhelmGrimmvilághírű
ésműfajteremtőgyűjteménye,aCsaládi mesék (Grimm2009)elsőköteténekelsőki-
adásában(1812)márakövetkezősorrendbenésszámozássalmegtalálhatóak(noha
nem teljesen azonos formában a későbbi kiadásokban olvashatókhoz képest): 9.
Tizenkét fivér;25.A hét holló;49.A hat hattyú.

nohaaszóbanforgóháromaltípusközültágabbtérségünkbencsakazegyikdomi-
nál,ismerkedjünkmegnagyvonalakbanmindhárommal,hiszennemsteril,egymástól
teljesenfüggetlenaltípusokrólbeszélünk,hanemezekigengyakrankeverednek,ezért
aztánmindháromfontoslehetszámunkra.amesevázlatokatalapvetőenaGrimm-szö-
vegekalapjánmondomel,kiegészítveatovábbi,azadottaltípushoztartozóvariánsok-
banfellelhetőesetlegeseltérésekkelis.

azelsőaltípus,aGrimm-gyűjteménybena49.számú,A hat hattyú címűtörténete
(vö.bolte–polívka1913–1932,i:427–434.p.;Lüthi2008,165.p.;uther2008,115–
117.p.).egyboszorkányságbanjáratosmostohahattyúvá(hollóvá,csókávástb.)vará-
zsolja hatmostohafiát, akiknek húga véletlen folytánmegmenekül a varázslat alól.
megtudja,hogyanlehetfivéreitavarázslatalólfeloldani(hatévigsembeszélnie,sem
nevetnie nem szabad, és hat ingecskét kell csillagvirágból, csalánból stb. varrnia),
hozzáisfog.közbenrátalálegykirály,akinekannyiramegtetszik,hogynémaságaelle-
nérefeleségülveszi.akirályanyjánakviszontnemimponálújdonsültmenye,ezértami-
kormegszüliazelsőfiát,ellopjatőle,álmábanvérrelkenibeaszáját,sazzalvádolja
meg,hogysajátgyermekétfölfalta(vagyazújszülöttetegyállatkölyökrecseréli).akirály
nemhiszneki,deamikorezaharmadikgyerekkel ismegtörténik,nincsmit tennie,
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6 Lohengrin, a hattyúlovag. Regényes és tündéries történet a régi lovagkorból...budapest:bíró
[1906]/magyarmesékésifjúságiolvasmányokkönyvtára23./



átadjaabíróságnakésmáglyahalálraítélik.máramáglyánáll,amikoréppenletelika
hatév,odaszállnakahattyúvá(stb.)változtatottfivérei,őreájukdobjaazingecskéket,
avarázslatelmúlik,elmondjaférjénekazanyósafondorlatosságait,ígyvégülazvégzi
máglyán(Grimm2009,189–192.p.).atörténetfőlegazészak-ésközép-európaiszáj-
hagyománybanismert,elsőírásosnyomaegy(ismeretlenszerzőjű)némettündérmese-
gyűjteményből, 1801-ből adatolható. a kutatásmai állása alapjánúgy tűnik, hogy a
későbbioralitást(mégazeurópánkívülitis!)nemisannyiraaGrimm-féleverzió,mint
hanschristianandersen1838-bankeletkezett,A vadhattyúk címűfeldolgozásabefo-
lyásolta(kawan1996,1357.p.).

amásodikaltípustalánlegközismertebbvariánsaaGrimm-gyűjtemény9.számú,a
Tizenkét fivér címűmeséje(vö.bolte–polívka1913–1932, i:70–75.p.;Lüthi2008,
165.p.;uther2008,20–21.p.).egykirályipárnakvantizenkétfia,sakirálynéismét
gyermeketvár,akiazapareményeiszerintleánylesz.akkorellenben,hogyavagyonne
osztódjon,afiainakpusztulniakell.azanyaviszontelmondjafiainak,hogyapjukmit
tervezvelük,ezértőkegyerdőbemenekülnek,sottélnek.amegszületettleánykésőbb
tudomást szerez tizenkét bátyjáról és keresésükre indul. rájuk is lel az erdőben, s
velükél,főz,mosrájuk.egyszer,hogyazétkezőasztaltfeldíszítse,aszomszédkertből
letép tizenkét szál liliomot. ám abban a pillanatban, ahogy leszakítja a virágokat, a
bátyjaitizenkéthollóváváltoznak.azegyetlenmódja,hogyaleányfeloldozzaavarázs-
latotaz,hahétesztendeignembeszélésmégcsaknemisnevet.közbenazerdőben
rátalálegykirály,akineknagyonmegteszik,némaságaellenérefeleségülveszi,viszont
anyjánaknagyonnemimponálazújmenyecske,saddigáskálódikellene,addigrágal-
mazza,mígnemazifjúkirálynéthalálranemítélik.máréppenamáglyánállaszeren-
csétlen,amikorletelikahétesztendő,megjelennekbátyjai,akikvisszaváltoztakember-
ré ésmegmentik. a gonosz anyóst viszont bedugják egy fortyogó olajjal ésmérges
kígyókkal teli hordóba, s ígyhal szörnyűhalált (Grimm2009,50–53.p.). az altípus
egyesmotívumaimegvannakGiambattistabasile1634és1636közöttkiadottnápolyi
gyűjteményében (basile 2014, 388–398. p.), egyébként alapvetően a román népek
szájhagyományábanismert(kawan1996,1358.p.).

aharmadikaltípustaGrimm-gyűjteménybena25.számú,A hét holló címűtörténet
reprezentálja(vö.bolte–polívka1913–1932,i:227–234.p.;Lüthi2008,163–178.p.;
uther 2008, 61–63. p.). egy anya (vagy apa) fiait valamilyen okból (istentelenség,
mohóságstb.)megátkozza,hogyváltozzanakhollóvá(vagydarvakká,hattyúkká,vadlu-
dakkástb.). azátokbeteljesül, ésa fiúkazállatokalakjábanelszállnak.húguk,aki
véletlenültudjameg,hogyvalamikorvolthét(három,hat,kilencvagytizenkettő)bátyja,
akeresésükreindul.Útközbenaholdtól,anaptólésszéltől(esetlegcsillagoktól),illet-
veazokédesanyjaitólkérútbaigazítást,amitvégülmegiskap.miutánkülönféleaka-
dályok legyőzésével megtalálja fivéreit (gyakran az Üveghegyen vagy egy
Üvegpalotában,Üvegvárban,illetveegy,azalattelrejtettbarlangban),azokszinteauto-
matikusanvisszanyerikeredetialakjukat(Grimm2009,111–112.p.).ehhezazalap-
történethezolykorkapcsolódhatnakazelőzőkétaltípusbólismertmotívumokis,mint
amilyenekanémaságifogadalom,házasság,azanyós(vagymásrosszakaró)ármány-
kodásaistb.azaltípuselsősorbananyugatiszlávoknál,adélkelet-európainépeknél,a
magyaroknálésanémetnyelvterületendomináns(vö.kawan1996,1360.p.;uther
2015,109–110.p.).

a bátyjait kereső leány... 23
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVIII. évfolyam

  2
0
1
6
/3
, S

om
orja



Térjünkazonbanvisszaakiindulásiponthoz,abevezetőbenemlítettfilmvalószínű-
síthetőforrásaihoz,illetveazoktágabbkörnyezetéhez!

azelsőszlovákvariánslejegyzésérejelenlegi ismereteimszerintaz1840-esévek
elején került sor (Gašparíková szerk. 2001, 970. p.),majd 1845-ben Ján francisci-
rimavskýatízszövegettartalmazómesegyűjteményében(Slovenskje povesťi)Lőcsén
megisjelentette,Traja zhauraňelí braťja címen.7 alejegyző(adatközlő?,ezteljesbiz-
tonsággal nem állapítható meg) viszont nem ő volt, hanem samuel reuss (amit
rimavskýannakrendjesmódjaszerintközöl is).areuss-félealapszöveghezviszont
rimavskýcsatoltegytovábbi,máráltalagyűjtött,rövidebbváltozatott,amibenmégegy
következőreisutalásesik(„inde sa rozpráva…”:rimauskí1845,94.p.),amiaztjelenti,
hogyamesénekrimavskýlegalábbháromvariánsátkellett,hogyismerje.ugyanezta
szöveget(azemlítettváltozattalegyütt),némileg(inkábbcsaknyelvileg)átdolgozva,tar-
talmilagésszerkezetilegviszonthűen(Traja zhavranení bratia címen)később,1881-
benpavolDobšinskýisközreadtahíresmesegyűjteményéneknegyedikfüzetében.eza
szöveg(nyelvilegmindigmodernizálva,tehátvoltaképpentovábbivariánsoklétrehozá-
sával),azújabbésújabbkiadásokbanamainapig(általában)olvashatóaDobšinský-
kötetekben(pl.Dobšinský2005,160–173.p.).közbenacsehboženaněmcová,aki
magaisgyűjtöttszlovákmeséket,a19.századközepetájánötalkalommalisutazáso-
kattettakorabelifelső-magyarországon(lényegébenamaiszlovákiaterületén,noha
nemcsakott!),csehüljelentetettmeg1857-benegyszlovák,sajátnakmondottnépme-
segyűjteményt, benne egy csomó,másoktól átvett, némileg átdolgozott szöveggel. a
mostminketérdeklőmesét,A három, hollóvá változott fivér (O třech zhavranělých brat-
řích) címenněmcováarimavskýáltalközreadott variánsokegybegyúrásávalmeséli
újra(němcová2012,161–172.p.).8 alegszembetűnőbbváltoztatásaz,hogyareuss-
féle kezdő eseményeket lecseréli a rimavský által közölt variáns elejével. ennek a
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7 rimauskí1845,81–95.p.Új,viszonylagkönnyenhozzáférhetőkiadásban:pácalovászerk.
2012,50–60.p.azösszeállítóazeredetiszövegközlésbőlviszontcsakasamuelreussáltal
elmondott (?), leírt (?),gyűjtött (?)szövegetközli, scsak jegyzetbenemlíti,hogyfrancisci-
rimavskýegyáltalarögzítettrövidebbvariánssaliskiegészítireussszövegét.eztaváltozatot
pácalováviszontnemhozza(pácalovászerk.2012,464.p.).egymásikhelyenmegjegyzi,
hogyameseDobšinskýáltalközöltkiadáselejénszerepelasamuelreussmintadatszolgál-
tatómegjegyzés(pácalovászerk.2012,466.p.),nohaezazeredeti,francisci-rimavskýálta-
likiadásábólisnyilvánvaló(rimauskí1845,94.p.).

8 božena němcová szlovák népmesegyűjteményének jelent meg magyar fordítása is, ahol
Mese a három hollóvá lett fivérről címenamosttárgyaltmeseisszerepel(němcová1967,
172–184.p.).magamaszlovákmesegyűjteményegykésőbbi,hitelesnektűnő,csehnyelvű
prágaikiadásátpróbáltambeszerezni(němcová1952;němcová1953),ámeredménytele-
nül.éppahhozakötethez,azelsőhöz(němcová1952),amelybenakérdésesmeseisszere-
pel,könyvtárközikölcsönzésrévénsemsikerülthozzájutnom.helyetteviszontmegkaptamaz
elsőkötetegyújabb,enyhénszólvafurcsakiadását(němcová2010),amelybenazeredeti
edíciósorrendjébenközlikisameséket,áméppamostbennünketérdeklőmeseelőtt(mint-
haakkorraelfogyottvolnaakiadópénze),mindenféleindoklásnélkülakötetnemesegysze-
rűséggelvégetér.VégülaprágaiVárosikönyvtáráltalkiadott,autentikusnaktűnődigitális
változatothasználtam(němcová2012).



němcová-féleújabbváltozatnakavázlatostartalmaakövetkező:egyszegényasszony-
nakvanháromrosszcsontfiaésegyegészenpici(járniésbeszélnimégnemtudó)kis-
lánya.afiúkállandógondotokoznakazasszonynak,segyszer,amikorkenyeretsütött,
nembírtákkivárni,amígelkészül,saddigakaratoskodtak,amíganyjukegydarablán-
gosszerűségetgyorsanmegsütött,éstürelmételveszítve–„nesztek,bárcsakhollóvá
lennétek” szavakkíséretében–odavetettnekik.9 a fiúkhúga, felcseperedve,bátyjai
kereséséreindul:előszörahold,majdanap,végülaszélanyjánakházábanszállmeg,
ott kérdezősködik. az utóbbi tudja útbaigazítani, hogy fivérei az Üvegvárban élnek.
Útravalóként süt neki egy csirkét, mondva, hogy annak csontjaiból tud majd létrát
készíteni,10 amineksegítségévelbejutazÜvegvárba.ígyistörténik,éstalálkozikfivére-
ivel.megtudjatőlük,hogyavarázslatalólúgyoldhatjafelőket,hahétéven,héthóna-
pon,héthéten,hétnaponéshétóránátnemszólalmeg.aleányazerdőbenegyfa
odvábanhúzzamegmagát,arramegyegykirály,rátalál,beleszeret,snémaságaelle-
nérefeleségülveszi.egyszerháborúbakellmennie,mindenórásfeleségétegy,apalo-
tájábanélővénasszonyrabízza(akirőlkiderül,hogyboszorkány),akiasajátlányátsze-
rette volnaa trónusona királymellett látni. amikormegszületik azaranyhajú királyi
gyermek,aranycsillaggalahomlokán,kicseréliőtegykutyakölyökre,azújszülöttetmeg
kidobjaazablakon,ámegyhollóelkapjaéselviszi.ahazatérőkirálynakaztmondja,
hogyfeleségekutyakölykötszült.mindezháromszorismétlődikmeg,ésabanyaaddig
áskálódika fiatalkirálynéellen (akinemszólalhatmeg, igazátelmondandó),hogya
királyfejvesztésreítéltetifiatalfeleségét.márakivégzőhelyenáll,ahóhéremelibárd-
ját,amikormegjelennekholló-fivéreiéshozzákegyenkéntaháromkirályigyermeket.
egyszersmindéppen letelikanémasági fogadalom ideje,azokemberréváltoznak,a
királynémegelmondhatjaazigazát.aboszorkánytegyhordóbazárják,ésegyszaka-
dékbagörgetik.

ezvolttehátazelőször1845-benJánfrancisci-rimavskýáltalközreadottszövegek-
bőlboženaněmcovááltal (lényegében tehát két variánsból) összegyúrt csehnyelvű
szlovákvariánsaamesének.arimavskýáltalisorrendbenközölt,tartalmilagésszer-
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9 ezareuss-féleváltozatbanúgyhangzik,hogyazasszonytemplombakészül,odakészítiaz
ebédet,deafiailelkéreköti,hogynenyúljanakhozzá,kineegyékahústbelőle.miközbena
templombanvan,azokmégismegdézsmáljákazételt,ezértátkozzaőkethollókká.

10 hogyacsirke-vagymadárcsontbólkészítettlétramikéntértendő,ahhozmagukaGrimmfivé-
rekisszolgálnakmagyarázattalmegjegyzéskötetükben,mégpedigegyhanaukörnyékitöre-
dékesváltozatközlésével(aholegy,azüveghegybenraboskodó,elvarázsoltkirálykisasszonyt
kellettegymesterlegénynekkiszabadítania):„Wie er dabei angekommen war, nahm er ein
Knöchlein und steckte es in den Berg und stieg darauf, und dann als ein Knöchlein und als
eins, bis er so fast ganz hinaufgestiegen war” (Grimm1856,45.p.Vö.Lüthi2008,173.p.).
az ipolyi arnold által közölt egyik, nagycsalomiján 1851-ben lejegyzett változat hasonló
magyarázatotad:„…vegye – úgymond – az általa imént megemésztett tyúk csontjait, s alkal-
mazza azokat egyenként lépcsőkül, s így fog a várba feljutni” (ipolyi2006,161.p.).Tehátnyil-
vánittisarrólvanszó,hogyafalegy-egyrésébebedugdosva,azokralépvejuthatbeavárba.
egyszegeden lejegyzett további változat ezt amagyarázatot szinténmegerősíti: „A lány a
csontokat a falba szurkálta és azon fölmászott” (ipolyi2006,871.p.).



kezetilegnemmódosítottkétváltozatviszont(azelső,1881-esmegjelenésótaszámos
kiadástmegérve)pavolDobšinskýgyűjteményerévénváltismertté.

abevezetőbenemlített filmkapcsánszóbakerült viszontegy,ugyancsakbožena
němcovánevéhezkapcsolódócsehnépmese-változat,aHét holló (Sedmero krkavců)
címen,amelyelsőalkalommalaz1848-bankiadottgyűjteményének7.füzetébenjelent
meg.11 alegkorábbikiadás,amihezsikerülthozzájutnom,1862-redatálódik(němcová
1862,296–312).12 agyűjtő/szerzőmegjegyzése,miszerintaszöveg „teljesennépi”,
azért bizonyos fenntartásokkal kezelendő.13 noha ugyanabba az altípusba sorolható
mindaszlovák,mindacsehněmcová-féleváltozat,szerkezetilegazértnémilegkülön-
böznek.agyakoriszövegrész-azonosságokviszontaztengedikfeltételezni,hogyharen-
delkezéséreisálltegyvalóbancsehnépiszöveg,avégsőmegfogalmazásnál,akorszo-
kásánakmegfelelően, enyhén szólva, nem ragaszkodik görcsösenaz eredetihez.14 a
csehváltozattartalmikivonatatömören:egyanya,kenyérsütéselőttmegígériahétfiá-
nak,haazok csendben lesznek, kapnakegy-egykis cipót. a fiúk viszontnembírják
kivárnimígazmegsül, így továbbhangoskodnak,mígnemazanya, türelme fogytán,
mérgébenaztmondjanekik,bárcsakmindhollókkáváltoznátok.ezbeiskövetkezik.
azanyaazonnalmegisbánja,mitmondott,demárkéső.férjévelegyüttcsakakkor
vigasztalódnakmegnémileg,amikormegszületikkislányuk,bohdanka,15 akifelcsepe-
redveacsaládszolgájától,Dorotátólmegtudja,mitörténtfivéreivel,majdazthazudva,
hogyháromszoriálmotlátott(amikoregyhollójelentmegágyamellettésfivéreimeg-
keresésérebiztatta),szüleimindenóvásaellenérekeresésükreindul(útravalókéntszü-
lei gyűrűjét kapja meg, amiről bátyjai felismerhetik). Útközben először szél úrfinál
érdeklődik, aki nem tud segíteni, de elviszi őt testvéréhez,hold úrfihoz, aki szintén
tanácstalan,de továbbviszinapúrfihoz.ő tudjaaválaszt,deelőszörazt tanácsolja
bohdankának,hogyvacsorázzonmegéspihenjenle.avacsorárakapottcsirkecsont-
jaitmeggondosangyűjtseössze,mertmajdméghasznáralesznek.anapmásnapegy
magassziklákkalövezettsötétvölgyhözviszia leánykátazzal,hogy innentőlegyedül
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11 němcovámeséinekegyeskiadásaihoz lásd:http://pohadkoslovi.wz.cz/Tille/nemcova.html
[2016.08.11.]

12 němcová csehnépmesegyűjteményénekkülönbenmegjelent egy, andrejmelicherčík által
válogatottmagyarnyelvűkiadásais,deaszóbanforgómeseebbennemszerepel(němcová
é.n.[1971]).abudapestiországosszéchényikönyvtárkatalógusaalapjáneválogatásnaka
jelzettenkívülméglegalábbkétkorábbikiadásaisvolt(1960,1962).ezekJánŠtefánikala-
pos bibliográfiájában érthetőmódon (mivel nem szlovák népmeséket tartalmaznak) nem
szerepelnek(Štefánik1975,szlováknépmesékmagyarnyelvűkiadásai:144–151.p.).

13 egymásikkiadásjegyzetapparátusábantaláltamráaszerzőimegjegyzésre:„Sedmero krkav-
ců. Zcela národní. – srovnej slovenskou Sedmero zhavranělých bratrů” (němcová 1956,
303).aszlovákváltozatcímenyilvánelírás.helyesen:O třech zhavranělých bratřích.

14 boženaněmcováforrásaihoz,stílusához lásdVáclavTille,meglehetősenkritikus jegyzeteit
(Tille1937,580–585.p.).

15 amesemásvariánsaibanaleánykánakáltalábannincsneve,csakhúgocskaként,testvérke-
kéntvanemlegetve,amitmaxLüthiishangsúlyoz:„die namenlose Schwester” (Lüthi2008,
177.p.).kivételekisvannakpersze.egy-egyipolyiarnoldnakköszönhetőváltozatbanaleány
nevepéldáulnánika(ipolyi2006,115–117.p.),illetvemargit(ipolyi2006,775–776.p.).



kellboldogulnia,akielőszörtanácstalanuljár-kelamegmászhatatlannaktűnősziklák
között, mígnem eszébe nem jutnak a csirkecsontok. Létrát készít belőlük, s ennek
segedelmévelbejutegybarlangba,amelyszemmelláthatóanfivéreibúvóhelye:hétágy
veszkörbeegyasztalt,aminhétszemélynekvanmegterítve.bohdankaebédetfőz,az
asztalrakészíti,azelsőtányéralápedigelrejtiszüleigyűrűjét,majdelbújikazegyikágy
mögött. megjönnek a testvérei, megtalálják, felismerik őt. később elmondják neki,
hogyavarázslatalólcsakazoldjafelőket,hamindegyiküknekvarregyingecskét,de
úgy, hogy a lent maga veti, maga szedi ki, készít belőle fonalat, majd vásznat stb.
közbenviszontegyszósemhagyhatjaelaszáját(anémaságifogadalomnakittnincse-
nekidőbelikorlátai).másnapreggelafivéreitőlkaplenmagot,kikísérikegygyönyörű
völgybe,aholelvethetiazt,sakadottegyodvasfűzfa is,ahol lakhat.fivéreikésőbb
folyamatosanélelemmellátjákel,deúgy,hogysosemtalálkozikvelük.egyszeregyura-
ságkocsizikarra,kutyáifigyelmeseklesznekafaodvábanmegbúvóleánykára.azura-
ságazonnalbeleszeret,snohaazegyszónemsok,annyitnembeszél,hazavisziés
feleségülveszi (a leány,mivelnémasági fogadalmaközepettemindentelkell tűrnie,
nemellenkezik,közbenmódjábanállfivéreiszámáraszőniazingecskéket).azuraság-
nakvanegykétszínűmostohatestvére,akinemállhatjabohdankát,smiutánazgyer-
meketszül(aférjéneképpakkorkellettegyhalaszthatatlanügymiattegybarátjátmeg-
látogatnia), ellopja a gyereket, s helyette egy szörnyszülöttet csempész a bölcsőbe.
Leveletírmostohabátyjának,amibenazzalrágalmazzamegbohdankát,hogyegyször-
nyeteggelbújtágyba,akivel ismeretlennyelvenbeszélt,saszületettgyermek is tőle
van.alegjobblesz,hamáglyáraküldiafeleségét.ígyislesz,bohdankánakahetedik
ingetnemissikerülteljesenbefejeznie,smáramáglyántaláljamagát.ekkorviszont
megjelenikahétholló,hozzaagyermekét,őmegrájukdobjaazingecskéket.azokvisz-
szanyerik emberi alakjukat, a legfiatalabb, Jaroslávek egyik karján viszont hét toll
marad,mivelaző ingenemkészültel teljesen.agonoszmostohatestvéramáglyán
végzi,azifjúpárahét,varázslattólfeloldottfivérrelésaszülőkkelegyüttpedigboldo-
ganél.

azalábbiakbanízelítőülhasonlítsukösszeaszlovákésacsehmesenyitóbekezdé-
séneknéhánykiadását (aDobšinský-idézet tartalmilagpontosanköveti forrását, Ján
francisci-rimavský szövegét, csakmodernebbnyelvezetben, így inkábbezt idézem).
(28.oldal).

mégmielőttamesemagyarváltozatainakatárgyalásáraáttérnék,aszlovákésacseh
szóbeliségben betöltött szerepéről néhány szót. a mesének nagyjából kéttucatnyi
lejegyzett(illetvehát,ahogyfentebbláttuk,részbenegymástólátvett)szlovákvariánsát
tartjaszámonafolklorisztika(vö.polívka1927,106–119.p.;121–124.p.;168–172.
p.).alegutóbbVieraGašparíkovátekintetteátezeket(Gašparíkovászerk.2001,969–
972.p.).egyrészükakorábbi,fentebbrészbenérintettgyűjtésiperiódusokeredménye
(lásdmég:czambel1906,439–442.p.Újraközölve:Žeňuchová2014,227–229.p.),
másik részükpedigafrankWollmanáltal szervezett,1928és1947között lezajlott
országosgyűjtéshozadéka.Gašparíkováafentebbmárbemutatottháromaltípussze-
rintkategorizáljaeztazanyagot,miközbenmegállapítja,hogyaszlovákvariánsokraaz
általamfentebbharmadikaltípuskénttárgyaltszövegformákajellemzőek.atény,hogy
aszlovákanyagnakebbenacsoportjábanszinte kizárólagahármasszámjelenikmeg,
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A mese szlovák változatának
kezdete Pavol Dobšinský 
tolmácsolásában:  
 
 
 
Mala raz jedna chudobná matka 
troch synov a jedno ve mi utešené 
diev atko. Chlapci boli už hodní, ale 
diev atko bolo ešte malé, ešte ani 
nebehalo, ani nevravelo.  
Chlapci, ako oby ajne chlapci, boli 
samopašní a všete ní. Ale by to 
bolo ešte ta ušlo, keby len neboli 
bývali neposlušní, bezbožní a 
paškrtní. Nebožiatko matka mala s 
nimi kríž!  
Ke  sa stala kde aká škoda, tú iste 
jej chlapci urobili; kde sa aký hriech 
strhol, to iste boli jej chlapci na 
prí ine. A doma! Ked si nie o z 
poludnia odložila k ve eri, mohla 
by  istá, že jej ho vy uchajú a 
vypaškrtia. Ba neobstálo sa jej ani 
mäso v hrnci. Ke  len mohli 
prikradnú  sa k nemu, už ho oni 
vyvlá ili a i nedovarené pohltali. Už 
si nevedela s nimi rady. 
Napomínala ich, prosila, trestala, 
bila. Všetko nadarmo. Naostatok 
celkom vyšla z trpezlivosti.  
Raz mala ís  do kostola. Pristaví 
obed k oh u a zahrozí sa 
chlapcom:  
„Chlapci! Nesprobujteže mi to mäso 
vyvlá i , kým budem v kostole, lebo 
ak sa mi ho len dotknete, nikdy to 
ma  de om ešte neurobila, o vám 
ja urobím. Ve  ja uvidím, i 
nezložíte tú ohavnú oby aj, vy 
nehaneblivci!“  
Chlapci sa jej do o ú rozchichotali a 
ona rozhnevaná odišla do kostola.  
Sotvaže vytiahla nohu z izby, milí 
chlapci po  rovno ku ohnisku, 
mäso vy ahali a pojedli.  
Matka sa z kostola navrátila v tej 
nádeji, že sa chlapci prísnym 
zahrozením odstrašili od 
paškrtenia; ale príde ku ohnisku, 
nazrie do hrnca - hrniec prázdny. Tu 
sa neslýchaným hnevom rozpálila a 
v hneve vykríkla:  
„Bohdaj ste sa zhavraneli, aby ste 
sa zhavraneli, žeby ste jeden z 
druhého mäso trhali!“  
Sotva to vypovedala, v tom 
okamžení premenili sa chlapci na 
troch havranov, iernych ako uho , 
strepotali krídlami a trhajúc jeden 
druhého a strašne k kajúc, leteli, 
sám milý Pán Boh zná, kam.  
 

(Dobšinský 1958) 

A mese szlovák
változatának kezdete 
Božena N mcová 
tolmácsolásában:  
 
 
Byla jedna chudobná 
matka a mela t i syny a 
jedno mali ké d v átko; 
chlapci byli již hodní 
výrostkové, ale d v átko 
bylo ješt  mali ké, ani 
neb halo, ani nemluvilo. 
Zato nad lali chlapci více 
k iku; byli svéhlaví a 
rozpustilí, jakž oby ejn  
chlapci bývají, matka 
nesta ila jejich p e rozsuz 
ovati a nesta ila pozor na 
n  dávati. Kde jaká škoda, 
kde jaký k ik se strhl, 
zajisté její chlapci p i tom 
byli; jestli pak je z domu 
pustiti necht la, d m div 
že vzh ru nohama 
neobrátili, takové caparty 
tropili. Ani rady si už s nimi 
nev d la. Jednou pekla 
chléb; její t i synkové 
ustavi n  za ní lezli, 
hn vali ji, za sukni ji za sukni ji 
taha

za sukni ji 
tahají

za sukni ji 
tahajíce,

za sukni ji 
tahajíce, aby jim

za sukni ji 
tahajíce, aby jim už dala 

za sukni ji 
tahajíce, aby jim už dala 
toho chleba.

za sukni ji 
tahajíce, aby jim už dala 
toho chleba. Již ji všecka 
trp livost pomíjela; íkala 
jim, že dostanou, až bude 
upe en, ale to bylo tak, 
jako když hrách na st nu 
hází, oni p ece škemrat 
nep estali a p itom se prali 
jeden s druhým a pod 
nohama se jí pletli. 
Nev douc již, co s nimi 
po íti, vyškrábla z díže kus 
t sta, rozválela je, jen tak 
p ed ohn m v horkém 
popeli napochytro upekla, 
a upe enou tu posušku na 
t i díly roztrhnouc, hodila ji 
t m chlapc m, kouc 
všecka rozhn vána: „Tu ho 
mát , bodaj st  sa 
zhavran li!“ Sotva ta slova 
do ekla, chlapci se 
prom nili v havrany a ven 
dve mi ulet li.  

(N mcová 2012, 161. p.)

A mese szlovák
változatának kezdete 
Božena N mcová 
tolmácsolásában (magyar 
fordítás):  
 
Élt egyszer egy szegény 
anya, volt neki három fia 
meg egy kicsi lánya. A fiúk 
már meglett suhancok 
voltak, de a lányka kicsi 
volt még, se járni, se 
beszélni nem tudott. 
Hanem a fiúk, azok aztán 
zajongtak éppen eleget; 
nyakasak, nagyhangúak 
voltak, ahogy az már 
fiúknál szokásos. Anyjuk 
képtelen volt ráncba 
szedni ket. Ha valahol 
kár esett, ha valahol 
zenebona támadt, biztos, 
hogy a  fiai is ott voltak; 
ha meg otthon tartotta 

ket, csínytevéseikkel 
fenekestül felforgatták a 
házat. Nem tudta az anya, 
mitév  legyen. Egy napon 
kenyeret sütött; a három 
fiú ott ténfergett körülötte, 
incselkedtek anyjukkal, a 
szoknyáját cibálták, hogy 
adjon már nekik abból a 
kenyérb l. Az anyának 
elfogyott a türelme; 
várjanak, míg megsül, 
mondta, de akárha a 
falnak beszélt volna, a 
fiúk nem hagyták abba a 
kunyerálást, ott 
lábatlankodtak körülötte, 
közben meg egymással is 
összeverekedtek. Anyjuk, 
hogy elhallgattassa ket, 
kiszakajtott a tekn b l 
egy tésztadarabkát, 
szétlapította, és amúgy 
hamarjában megsütötte, 
aztán a lángost háromfelé 
törte, és mérgesen 
odavetette a fiainak: 
– Nesztek, bár csak 
hollóvá lennétek! 
Alighogy ezt kimondta, a 
három fiú hollóvá 
változott, és kiröpült az 
ablakon. 
 

(N mcová 1967, 172. p.) 

A mese cseh 
változatának kezdete 
Božena N mcová 
tolmácsolásában:  
 
 
Matka pekla chléb a 
p islíbila svým sedmi 
syn m, že ud lá 
každému po 
bochní ku, budou-li 
tiší. Chlapci umlkli na 
chvíli jako p ny, ale 
bochní ky za tu chvíli 
upe eny býti 
nemohly, a chlapc m 
trp livost brzy p ešla. 
Za ali matku zase 
hn vat, ne
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tahajíce, aby jim už dala 
toho chleba.

neustále za 
sukn  ji táhat a 
k i et, kdy budou 
bochní ky hotovy.

za sukni ji 
tahajíce, aby jim už dala 
toho chleba.

neustále za 
sukn  ji táhat a 
k i et, kdy budou 
bochní ky hotovy. 
Dlouho to matka 
snášela, ale kone n  
ji trp livost p ešla; 
hn viv  na n  
vzk ikla: „I bodejž 
jste se všickni 
zkrkav ili!”  
Sotva ty neš astné 
slova dopov d la, 
prom nili se její 
syná kové v 
sedmero krkavc , 
pohlédli smutn  na 
matku, zat epali 
k ídloma, vznesli se 
do pov t í, a než se 
uleknutá máti 
vzpamatovala, 
zmizeli jí s o í.  
 

(N mcová 1862, 
296–297. p.)

 

 



szerinteazállandósult, konzekvens redakciónak tudhatóbe,ésszlováksajátosságként
értelmezi(Gašparíkovászerk.2001,969–972.p.).arendelkezésreálló,mindösszesen
tizenhatvariánsviszont,véleményemszerint,egyilyenállításhoztúlkevés.ráadásul
egyrésztebbőlatizenhatbóllegalábbnégynekugyanazaforrása(samuelreussfen-
tebbmár tárgyaltszövege), vannakkivételek is (amikor tizenkettővagyéppenséggel
kettőfiúelvarázslásárólesikszó),másrésztmásnépeknélugyanúgyelőfordulahét,a
hat és a tizenkettőmellett a hármas szám (vö.Grimm1856, 44. p.; kovács 1979;
scherf1995,ii:1088.p.;uther2015,109.p.).

kevésbéismerjükamesevariánsaitacsehnyelvűszájhagyományban.VáclavTille
katalógusában amesének (Sedmero krkavců) épp tucatnyi változatát (pontosabban
azoknak inkábbbő léreeresztettszüzséit)mutatjabe,amelyek javarészt irodalmilag
átdolgozotttextusok(Tille1937,45–55.p.).amesénkrőlújabbatJaroslavotčenášek
legutóbbiáttekintésesemnyújt,mindösszeVáclavTillecsaknemszázesztendősered-
ményeitismétlimeg,ráadásulpontatlanbibliográfiaiadatokkal(otčenášek2012,215.
p.).szintekizártnaktartom,hogyamesecsehnyelvűvariánsainakazelmúltbőhárom-
negyedévszázadalattneakadnaegyetlenújabbföljegyzésesem.

nézzükviszont,hogymi,magyarokvajonvalóban„csak”abenedekelekáltalfordí-
tottGrimm-meserévénismerhetjükatörténetet?nos,ahollóvá(varjúvá,darvakká,
vadludakkástb.)változottfivérekmeséjénekamagyarszájhagyománybóltöbbmint
félszáz lejegyzett (és publikált) variánsa ismert. Tudomásom szerint összegző és
elemzőösszefoglalásemesetípusmagyarvonatkozásairólmégnemkészült.aleg-
utóbbiáttekintésaMagyar népmesekatalógus megfelelőkötetében,A hét holló cím
alatt olvasható. e szerint a magyar anyagra jellemző altípus tartalmi kivonata a
következő: egy anya fiait valamilyen okból megátkozza, hogy változzanak hollóvá
(darvakká,hattyúkkávagymásállatokká).azátokbeteljesül,ésafiúkállatokalak-
jábanelszállnak.húgukkeresésükreindul.Útközbenaholdtól,anaptólésaszéltől
kérdezősködikbátyjaiután,akiktőlhasznostanácsotkap.alánymegtaláljaafivére-
it,ésmegtudjatőlükvisszaváltozásukfeltételeit: ingetkellvarrniaés/vagyhétévig
nemszabadbeszélnie.egykirályfirátalálalányra,ésfeleségülveszi.azifjúkirályné
gyermeket szül (többször). az udvarában dolgozó ördöngös szakácsnő gyermekeit
állatkölykökkel cseréli ki. a királynét halálra ítélik. a vesztőhelyen lejár a hét év.
megjelennekahollók,akirálynérájukadjaaz ingeket,ahollók legényekkéváltoz-
nak.akirályigyermekekelőkerülnek,agonoszszakácsnőpedigelnyeriméltóbünte-
tését(Dömötör1988,229.p.Vö.berzenagy1957,i:616–621.p.;kovács1979).a
magyaranyagra jellemzőváltozatokkisebb-nagyobbeltérésseláltalábanszervesen
illeszkednekazeurópaihagyománybólismertszövegeksorába.alapvetőenadolgo-
zatelejénbemutatottaltípusokközülaharmadikadomináns,nohameglehetősen
gyakoriakaháromkontaminációjábólösszeállótörténetekis.

azelsőlejegyzéseknagyjábólegyidejűekafentebbbemutatottszlovákfolyamatok-
kal.amikoripolyiarnoldakészülőMagyar mythologiájaszámáranyersanyagotgyűjtött,
kiterjedtlevelezéserévénhatalmasmennyiségűfolklóranyagotsikerültfelhalmoznia.a
vonatkozókéziratoshagyaték2006-ban,benedekkatalinjóvoltábólkönyvformájában
is hozzáférhetővé vált (ipolyi 2006). ebben a hihetetlenül gazdag gyűjteményben a
mostszóbanforgómesénekakorabelimagyarországkülönbözővidékeirőlmindössze-
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senötváltozatáttaláljuk.16 ebbőlkettőhontmegyeilejegyzés,sazegyikrőlpontosan
tudjuk, hogy pajor istván rögzítette 1851-benkiscsalomiján. itt a főhősnek hétéves
némaságifogadalmatkellkiállnia.ezzelkapcsolatbanolvashatópajormegjegyzésea
kéziratelején,hogytudniillik:„az átkozás hét évig hét hónapig hét napig hét óráig tart.
Rimauvski 1845: 81”. (ipolyi2006,162.p.).amibőlnyilvánvaló,hogyagyűjtőismerte
Jánfrancisci-rimavskýfentebbbemutatottgyűjteményét.hogyezatényesetlegbefo-
lyásolta-e a mese magyar változatának lejegyzése közben vagy után a gyűjtőt, azt
nagyon nehéz megmondani. a két mese szerkezete nagyjából megegyezik (bár az
ipolyi-féleinkábbněmcováredakciójáraemlékeztet),amagyarváltozatrövidebb,mint-
egyhiányosabb:aleánypéldáulcsakaholdanyjáhozjutel,aki–anapotkihagyva–
azonnalaszélhezirányítja.ipolyinálszerepelazamotívum,amikoregyhiányzómadár-
csontotaleánysajátkisujjánaklevágásávalpótol(ezaszlovákvariánsbannincsmeg),
stalánGrimm-hatásnaktudhatóbe.17 akirályivárbanazújdonsültférjifjúfeleségétegy
ottélő„éltesasszonyrabízta(kiazonbanboszorkavolt)”.18 aszlovákvariánsbanhárom,
amagyarbankétgyermeketszülanémaságraítéltifjúkirályné.atörténetvégeazon-
banegészenmás.rimavskýnálakirálykiakarjavégeztetniafeleségét,sakkortelikle
ahétév,jelennekmegfivérei,ipolyinálviszontavénbanyaakarjaelemészteniakirály-
nétkétgyermekévelúgy,hogyegyszobábanbefűttetnekik,ésakályhákfüstjébenful-
ladjanakmeg(ezaszén-monoxid-mérgezésnagyonkilógasorból,sinkábbegymodern
krimibeillene).általábanviszont,akétszövegszerkezetét,egyesszófordulatokatfigye-
lembevéve(ésakövetezőknagyonfeltételesmódbanértendőek!),nemzárhatókia
kétszövegközöttvalamifélekapcsolat,hamásnem,akkoregyközösforrás.

szinteugyanebbenazidőben,egy1842-benközreadottfelhívásaeredménykéntkezd-
temegnagyszabásúszékelyföldigyűjtőtevékenységétkrizaJános.améltánhíres,1863-
ban,Vadrózsák címenmegjelentszékelynépköltésigyűjteményemelletthatalmaskézira-
tosanyagothalmozott fel.ennektöredékei jelentekmeg,s itt találhatóamostszóban
forgómeseegymeglehetősenatipikusváltozata,amelyettudomásomszerintelőszöraz
ortutayGyulaáltalszerkesztettMagyar népmesék címűháromkötetesreprezentatívgyűj-
teménybenolvashattakazérdeklődők(ortutayszerk.1960,3:689–698.p.ésajegyze-
tek724–725.p.).A csóka lányok címenismerttörténetbenatizenkétleánytestvérválik
azanyaiátoknyománcsókává,majdkisöccsükváltjamegőketazátokalól.19 krizanép-
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16 atizenkétvarjú.hontvm.(ipolyi2006,115–117.p.);hétvarjú.kiscsalomija,hontvm.,gy.
pajor istván, 1851. november 11. (ipolyi 2006, 161–162. p.); mese [a tizenkét varjú].
máramarossziget,máramarosvm.,gy.csoloszpál(ipolyi2006,361–362.p.);szekfűmargit.
magyarkanizsa,bácsvm.,gy.ZsoldosJózsef,beküldő:csaplárbenedek(ipolyi2006,775–
776.p.);[ahétdaru].szeged,csongrádvm.,gy.strószernő(ipolyi2006,870–871.p.).

17 hogyezazadatközlővagyalejegyzőszámlájáraírandó-e,nemlehetmegmondani.különben
christineshojaeikawanismindösszekétpéldátemlítamotívumnakaszájhagyományban
valóelőfordulására(kawan1996,1365.p.).

18 arimavský-féleszövegbenezígyhangzik:„zanehau ju pod ochranu jednej starej babe – a
to bola Ježibaba – ktorá na jeho zámku bívala” (rimauskí1845,91.p.),sezanagyfokúegye-
zéstalánnemvéletlen.

19 meglehetősenritka,denempéldanélkülvalóanemekfelcserélése.Lásdmég:A tizenkét
kacsává változott lányok (Géczi1989,152–157.,555.p.).



meséinekrengetegtovábbi,népszerűkiadásaismert,azegyik,kormosistvánáltalújra-
meséltnekacímeisA csókalányok (kriza1972,109–114.p.).amerényiLászlóáltal,A
tizenkét fekete varjú címen közölt, némiképpen kérdéses eredetű mesének (merényi
1863,115–127. p.) talán azonos volt a forrása,mint abenedekelek általA magyar
mese- és mondavilág elsőkötetébenújrameséltA tizenkét varjú címűtörténetnek.20

igen,ameséttehátismerhetnénkakárabenedekelek-féleGrimm-fordításalapján,
deanagymagyarmesemondóegyéb,(talán)amagyarszájhagyományonalapulófeldol-
gozásai révén,21 vagy illyés Gyula népszerű feldolgozásgyűjteményében, a Hetvenhét
magyar népmese címűkötetébentalálhatóA hét holló címűtörténetnyomán is (illyés
1986,526–531.p.).…ésasortfolytathatnám…Térjünkazonbaninkábbmégvisszaa
magyarszájhagyományhoz,illetveazonnanlejegyzettvariánsokhoz!ezeknéhánykivétel-
tőleltekintveabevezetőbentárgyaltharmadikaltípustképviselik(némimotívumátszivár-
gásokkalamásikkétaltípusból.Jópéldaerre:Géczi1989,147–152.p.),éstöbbeset-
benlegalábbisannakgyanújátkeltik,hogyközvetlenGrimm-hatássallehetdolgunk.igen
gyakranponyvaihatásisérződik,nohaazismertésatípushozköthetőponyvanyomtat-
ványok22 textuálisanazértcsakmeglehetősentávolrólrokoníthatóaknépiszövegeinkkel.
akapcsolódóponyvairodalombanvalótovábbibúvárkodástalánkézzelfoghatóbbbizonyí-
téko(ka)t ishozhat.nohaarrólkonkrétannemtudok,vajonameseszlovák,vagycseh
nyelvűponyvanyomtatványonisterjedtvolna,akorabelikiadóigyakorlatotismerve,smás
analógiákalapjánezt talánnemtúlzás feltételezni.ezmegmagyaráznáamagyarésa
szlovák változatok közti nagyfokúhasonlóságokat is,miközben természetesenaz egy-
másrahatás,illetvemásközösforrás(pl.Grimm)szerepesemzárhatóki.23

Végezetülnemkerülhetünkmegvalamiféleválaszkísérletetarraakérdésre,hogyha
egy-egymese(merthogymostugyancsakegymesetípusrólvoltszókonkrétan,viszont
ahelyzetszintemindenmeseesetébenhasonló),szóval,haegy-egymesenyelvektől
függetlenülennyireközismert,akkorhogyanbeszélhetünkmagyarvagyszlovákvagy
németvagybármilyennépmeséről?nyilvánvaló,hogynépmesékvannak(voltak),ame-
lyeknek különféle típusai (értsd: történetei) alakultak ki, s ezeknek a történeteknek
megszámlálhatatlanvariánsalétezettkülönfélenyelveken.sokszoregymesekét,azo-
nosnyelvenrögzítettvariánsatávolabbállegymástól,mintugyanannakamesénekegy,
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20 http://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#98 [2016.08.18.]
21 ittmostnincsokarra,hogya19.századimeseközlések,újramesélések hitelességéneka

kérdésétboncolgassam,ezértcsakutalokbenedekkatalinésGulyásJuditegy-egyidevágó
munkájára(benedek2011;Gulyás2011).

22 A tizenkét királyfi, vagy: A bűvös liliomszál. Igen szép tündéries történet. 5 szép képpel.
budapest,nyomtattaéskiadjabucsánszkyalajos,1875;A tizenegy királyfi és egy királykis-
asszony története vagy a tizenegy elbűvölt hattyú 1881;Szép Elzike, vagy a tizenegy fekete
vadhattyú története.Tündérieselbeszélés.6szépképpel.budapest,rózsakálmánésneje
kiadása,1882.ajegyzékDömötörákos(Dömötör1988,231.p.)ésbenedekkatalinnyomán
(innagy2010,608.p.).

23 abékakirálymesénekismeretesmindmagyar,mindszlovákéscsehnyelvűponyvaikiadása,
ráadásulezekegymásfordításai(vö.Liszka2013,78–92.p.).arablókáltalszívétőlmegfosz-
tottlányballadájávalugyanezahelyzet(vö.Liszka2013,141–164.p.).



másnyelvenlejegyzettváltozata.snohaigazalehethontiJánosnak,akitalálóanálla-
pítottameg,„havalamiegynépmeséjébenegyedinektűnik,csak időkérdése,hogy
megtaláljuk más népeknél is”, mégis vannak egyediségek, sajátosságok az egyes
népekmeséiben.ezastílus,azelőadásmódja,íze,szóvalolyandolgok,amiketinkább
éreznilehet,skevésbémagyarázni…alicenellisfilmjetehát,miközbenegyértelműen
boženaněmcovácsehnépmese-feldolgozásáraépül,hagytamagátbefolyásolniacseh
írónőszlovákmeseadaptációjaáltalis,sőttalánpavolDobšinskýváltozatasemhagyta
hidegen.ezáltalazt,azeurópábanaGrimmfivérekáltalfémjelzettkultúrkörtreprezen-
tálja,amelykülön-különakárnemzetiérzelmeket iskiváltvanemzetköziérdeklődést
(ésértéket)teremthet.

afentiekbenegy(nép?)mesenemzetközielterjedéséhez,azátadásésátvételkérdése-
ihez,valamintaszóbeliés írásbelivariánsokegymáshozvalóviszonyáhozszerettem
volnanéhányszempontot fölvetni.Végezetülcsakmegemlítem,hogyamost tárgyalt
meseértelmezése,szimbólumrendszerének,üzeneténeka feltárásatovábbimiséket
érnemeg.ehhezkülönbenkiváló,nohanéhányesetbenvitáraingerlőalapokatrakott
leatöbbiközöttanevessvájcimesekutató,maxLüthi(Lüthi2008,163–178.p.Vö.
továbbiirodalommal:kawan1996,1361–1362.p.).

Lehet,hogyegyszermégvisszatérekakérdésre?

irodalom

basile,Giambattista2014.Pentameron. A mesék meséje avagy a kicsik mulattatása. fordította,
azelőszótírtaésajegyzeteketösszeállítottakirálykingaJúlia.pozsony,kalligram.

benedekkatalin2011.ahitelesség-fogalomalakulástörténetea19.századikezdetektőla20.
századelejéig,benedekelekvilág legszebbmeséinekfordításkötetéig. inbenedek
katalin (szerk.):A népköltészet terített asztalánál. Benedek Elek emlékülés 2009.
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JóZsef LisZka
noTes on The cenTraL european correLaTions of The foLkTaLe maiDen Who seeks her
broThers (aTu451)

Thisstudyexaminesthecentraleuropeancorrelationsandinteractionsbetween
oralandwrittentraditionsofthefolktaleonsevenbrotherschangedintoravens,
knownasThemaidenWhoseeksherbrothers(aTu451).Theinternationalfolk-
loristicsdistinguishesthreesubtypesofthetale,whicharegeographicallyrelati-
velywellcircumscribeable,whilecontaminationsofthese(perhapsduetoanum-
ber of fairy tale versions written by writers) are common, too. The paper also
attemptstoclarifytowhatextentcanbethenationalvariantsofthistypeoftale
consideredspecific(typicallyhungarian,slovak,czechorGerman),andinwhat
extenttheyareorganicpartsoftheeuropeanfolktales.Thepaperalsoattempts
to clarify that towhat extent canbe thenational (hungarian,slovak,czechor
German) variants of this type of tales considered as specific (i.e. typically
hungarian, slovak, etc.), and to what extent they are integral parts of the
europeancollectionoffolktales.
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az orosz cári hadsereg 1914 őszén az északkeleti határnál, uzsoknál betört
magyarországra,srövididőnbelülaránylagjelentősterületeketfoglaltel.1915áprili-
sáigsikerültteljesenkiűzniőket,ahadműveletiterületekenazonbannagykárokkelet-
keztek,elsősorban100sárosi,zempléniésungmegyeitelepülésen,deaharcokbizo-
nyosmértékbenmáramarosésberegmegyétisérintették.alegnagyobbkárokatsáros
vármegyeszenvedteel,ahol15faluteljesenelpusztult.alakóházakontúlagazdasági
ésmásépületeknagyrészeistönkrement,sazállatállománybólaligmaradtvalami.a
lakosságegyrészeföldönfutóvávált,menekülnikényszerült(szijj–ravasz2000,174.,
700–701. p.). a menekülés 1914 novemberében indult meg Zemplén vármegye
homonnai,mezőlaborci,nagymihályi,szinnai,sztropkóiésVarannóijárásaiból,sáros
vármegyebártfai,eperjesi,felsővízköziésGiraltijárásaiból,máramarosÖkörmezőiés
Tiszavölgyijárásaiból,ungbereznaijárásábólésberegvármegyealsóvereckeijárásá-
ból(kádár–sarbó1927,27.p.).akikneklehetőségükvoltrá,rokonaikhozmenekültek,
deZemplénéssárosmegyébőlegyarántaránylagsokanbudapestetválasztottákúti
céljuknak.afővárosbanazonbancsupánazazokrólavidékekrőlérkezettmenekültek
kaphattaksegélyt,akikéleteveszélybenvolt.arólukvalógondoskodássalakormány
afővárosiközjótékonyságiügyosztálytbíztameg.azarrarászorulókattömeglakásokon
helyezték el, ahol a segélyt elsősorban természetbeni adományokban kapták, kész-
pénztcsaknagyonritkaesetbenutaltakkiszámukra.aközjótékonyságibizottságfel-
adatavoltazoroszokkiűzésétkövetőenamenekültekhazaszállításais(kádár–sarbó
1927, 27–29. p.). „a visszautazásra való készség leginkább a jobbmódúaknál volt
meg,deasegélyezettekismindannyianiparkodtak,hogyminélelőbbrendeslakóhe-
lyükre jussanak. 1915. év február végénmegkezdődtek az elutazások, a következő
hónapokbanmárasegélyezettcsaládoknakafeleelhagytabudapestet.1915.augusz-
tushavábanmárcsak86felvidékimenekültcsaládéltbudapesten.ebbenahónap-
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banaztána segélyezésük ismegszűnt” (kádár–sarbó1927,29. p.). ahadműveleti
területekrőlalakosságzömeakörnyezőmegyékbevagypedigazadottmegyeháború
általnemsújtotttelepüléseiremenekült.ahazaszállításukavisszatérésükengedélye-
zéseutánazonbanközlekedésieszközökhiányábannemmentzökkenőmentesen.a
Zemplén vármegyéből sátoraljaújhelyre menekültek kapcsán a Zemplén c. lap is
beszámolterrőlaproblémáról:

Alig hogy az ország megtisztult az orosz hordáktól, a kiürített községek lakossága azonnal
útnak indult, hogy visszatérjen otthonába. Az elmúlt hét vasárnapján egy 800 lélekből
álló menekült csapat indult el Újhelyről a felső járásokba. A visszaszállítás nagy gondot
okozott hatóságoknak, mert vonaton lehetetlen volt a szállítás, kocsik pedig nem állottak
rendelkezésre. A nehézséget azonban sikerült elhárítani. Andres Frigyes főhadnagy, az
újhelyi trénosztag parancsnoka és lovag Serwatowszky főhadnagy, az Etapkommandó
parancsnokának jóindulata segített a nyomorba jutottakon, amennyiben az említettek a
főispán kérésére a legnagyobb készséggel 25 trén fogatot bocsátottak a hatóságok ren-
delkezésére, hogy a menekülteket elszállíttassák. A két parancsnok a cselekedetével
újabb bizonyítékét adta a polgárság iránt már több ízben tanúsított előzékenységének és
jóakaratának, amiért csak a legnagyobb elismeréssel adózhatunk nekik az egész közön-
ség nevében.1

azellenségkiűzésétkövetőenkezdetétvehetteazújjáépítés.afedélnélkülmaradtak
különfélealkalmiépítményekbenésátmenetiszállásokonvoltakkényteleneklakni.a
kormánytudatábanvolt,hogyazországlakosságánaksegítségenélkülnemtudjameg-
oldaniaháborúokoztakárokhelyreállításátésarászorulókellátását,aháborúskiadá-
sokmiattugyanis1915-benmárjelentősgazdaságinehézségekkelkellettszembenéz-
nie.ahátországlakosságátaháborúkitörésétkövetőenfolyamatosanvalamilyenada-
kozásraszólítottákfel,1915-benmárnapirendenvoltakkülönféleadománygyűjtéseka
hadiözvegyek,hadiárvák,rokkantak,sebesültek,afrontonharcolókatonákstb.meg-
segítésére,sőtmárháborúsemlékjelekreisgyűjtöttek(L.Juhász2010,17–52.p.).a
kormánymég1914novemberébenmeghirdetteazelsőhadikölcsönt(háborúskiadá-
sokatfinanszírozóállamiértékpapír),salakosságotapropagandakülönféleeszközei-
velennekjegyzéséreösztönözték.1918-igösszesen8alkalommalbocsátottakkiilyen
kötvényeket(szijj-ravasz2000,238–240.p.)

amagyarminisztertanács1915.június5-éntárgyaltaaháborúskárokatszenvedett
községeksegélyezésénekéshelyreállításánakkérdését.azülésrőlszóló jegyzőkönyv
szerint a helyreállítási költségeket hivatalosan 7-8millió koronára becsülték (szabó
2009,159–162.p.).afalvakfelépítéseanyagifedezeténekbiztosításamárelképzel-
hetetlenlettvolnatársadalmiadománygyűjtésnélkül.ennekmegszervezéseésirányí-
tásacéljábólalakultmeg1915augusztusábankhuen-hédervárykárolyvoltminiszter-
elnök vezetésével a Feldúlt Tűzhelyeket Újjáépítő Országos Bizottság (szijj–ravasz
2000,174.p.).

az újjáépítő bizottság gyűjtéssel kapcsolatos felhívását közzétették az országos,
regionális,valaminthelyilapokbanis,hogyalakosságminélszélesebbköréhezeljut-
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hasson.azelsővilágháború idejénarádiómég ismeretlenvolt, ígyasajtórendkívül
fontosszerepettöltöttbeatájékoztatáséstájékozódásterén,mapedigahátország
háborúsmindennapjaitkutatókfontosforrása.azáltal,hogyakárpátifalvakújjáépíté-
sévelkapcsolatbanazelsővilágháborússzakirodalombanszintealigtalálhatunkada-
tokat,akorabelilapokszerepeakutatókszámáraméginkábbfelértékelődik.

az alábbiakban az újjáépítési mozgalmat elsősorban a ma szlovákiához tartozó
akkori magyarország megyéiben megjelenő lapok segítségével kívánom bemutatni
különfélefelhívások,hírek,beszámolókstb.alapján.célomegyúttalakorabeliújságo-
kategyfajtaadatközlőknektekintveannakaprezentálásais,hogyeforráscsoportban
megjelentkülönféleműfajú írásoksegítségévelazújjáépítésimozgalomországosés
lokálisvetületeiegyarántrekonstruálhatóak.

a lakosságérzelmeire lehetőlegminélnagyobbmértékbenhatniakaró,snemkevés
pátosszalmegfogalmazottországosfelhívásterjedelmesszövegehűenvisszatükrözia
korszellemetésakorabeliháborúspropagandanyelvezetétis:

Feldúlt tűzhelyeinkért!
Magyarország vármegyéihez, városaihoz és tehetős társadalmához szólunk.
Mindazokhoz, akiket megkímélt a világháború pusztító forgataga, akik bár megfeszült
idegzettel, de mégis távol minden veszedelemtől, dolgozhattak önmaguknak, kedveseik-
nek.
A nagy magyar Alföld, a Dunántúl már be volt vetve, a gyárakban folyt a hasznot hozó
munka, az üzletember megkötötte az üzletét, míg a Kárpátokban élethalálharc dúlt, hogy
minden élet, minden munka, minden üzlet, minden család minden otthona a mienk
marad-e?
A magyar katona és nagy szövetségesünk világraszóló ereje visszavetették az ellenséget.
Lengyelországot felszabadítottuk, bent Oroszország szívében kergetjük már az oroszt és
a fenyők újra szabad napfényben fürödve állanak a vérlepett szabad Kárpátokban. De a
győzelemnek ára is volt! Hőseink temetője lett a Kárpátok hegye-völgye, a kegyelet örök
földje, ahova elzarándokol majd az utód, hogy a névtelen sírokra letehesse a hála her-
vadhatatlan koszorrúját. Az erő, mely »őseinket felhozá Kárpát szent bércére«, meg is tar-
totta halálmegvető hősiességgel a Kárpátokat és vele Magyarországot: az Alföldet, a kin-
cses Erdélyt, a televény Bánátot és a gyümölcsös Dunántúlt.
Mienk a győzelem, – óh, de milyen lehetett volna a pusztulás, ha a győzelem is ennyibe
került. Községek, falvak mentek tönkre százszámra a Kárpátokban, a kis helységek lakó-
inak nincs lakóhelye, a tűzhely üszkös téglahalom és hamu lett. Gránátok fúrták át az
ereszt, ahol máskor a fecske fészkel, tűz égette fel a gerendát, ahol aranyfényben csillo-
gó kukoricasor mesélte eddig, hogy élet, béke, nyugalom volt.
Sáros vármegyében 20, Zemplénben 20, Ung vármegyében 5 község és falu pusztult el
teljesen, töméntelen ezen kívül a községek és falvak száma, amelyek részben szenved-
tek. Több mint 5000 ház semmisült meg. Nincs igavonó állat, nincs marha, nincs barom-
fi, mindent elhajtott, elpusztított az orosz. A mezőt nem lehet felszántani, a földet bevetni,
a gyermeket iskolázni.
Siessünk az érettünk szenvedő Kárpátok segítségére! Az állam megtette, amit tehetett,
gondoskodott az első segítségről, gondoskodott arról is, hogy a feldúlt tűzhelyek felépül-
jenek. De Magyarországnak, a magyar vármegyéknek, városoknak és a társadalomnak
nem lehet közömbös, hogy miként épülnek újra a Kárpátok elpusztult falvai. Szegény és
elhagyott volt eddig ez a vidék, kultúrája elmaradt, a hála érzete, a magyarság szeretete
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és kegyelete kötelességé teszi, hogy gondoskodjunk róla, hogy többé ne legyen szegény
elhagyatott és kulturálatlan.
Újjá, szebbé, egészségesebbé és magyarrá építjük az elpusztult falvakat, hogy gyermekei
még az unokákban is arról meséljenek, hogy milyen csodát tett a magyar hála és szere-
tet. Magyar óvodák és iskolák támadnak a ruthén és tót falvakban és magyar imával
fogja megköszönni a föld szegény népe a kegyelmes Istennek, hogy a magyarság szívét
feléje fordította, és hogy őt a magyarság szívére zárta. [kiemeléstőlem:L.J.i.]
Mindnyájunknak közös, szent munkája az, hogy így történjék.
Ezért alakult meg a Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újra Felépítő Országos Bizottság
(Budapest Képviselőház), amely Magyarország gazdasági, technikai és művészi legjobb
erőinek bevonásával, a hatalmas magyar sajtó támogatásával akarja célját megoldani.
Ezért fordulunk Magyarország vérmegyéihez, városaihoz és tehetős társadalmához, hogy
segítsenek munkánkban, lássanak el termékenyítő gondolatokkal és pénzzel, hogy leró-
hassuk hálánkat a Kárpátok népe iránt és egy fokkal előbbre vigyük a kultúra útján. A szív
szeretetével, a gondolkodás bölcsességével lehet ezt elérni. A szeretet és gondolkodás
vezet ahhoz, hogy pénz, pénz és pénz szükséges ehhez a munkához.
A Kárpátokban elveszett kedveseinek és szívének épít emléket, aki a Kárpátok népét
segíti. Ha azok a vármegyék, azok a városok és az a társadalom, amelyet megkímélt, sőt
üzlethez juttatott a háború, engedelmeskednek a szív és az ész szavának, a Kárpátok
elpusztult vidéke szebb, jobb és magyarabb lesz, mint valaha volt.
Budapest, képviselőház, 1915. Szent István király napján.
A Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottság:
Gróf Khuen-Héderváry Károly v.b.t.t. elnök,
Gróf Andrássy Gyula v.b.t.t.,
Gróf Apponyi Albert v.b.t.t.,
Berzeviczy Albert v.b.t.t.,
Gróf Zichy Aladár v.b.t.t.,
Pekár Gyula orsz. képv. alelnök2

a sajtóbanmegjelent hírek tanúsága szerint azonban az adománygyűjtés az ország
többpontjánmárkorábban, jóvale„központi” felhívásközzétételeelőttelkezdődött.
Debrecenelöljáróipéldáulazországosfelhívásmegjelenéseelőttpárhónappalelhatá-
rozták,hogyazfelépítenekegyteljeselpusztítottsárosifalut,amelyelkészülteutána
Debreczenfalva nevet kapja majd. a város vezetése felhívással fordult egyúttal az
országtörvényhatóságaihozis,hogyazokiskövessékpéldáját:

Kedves Barátaink és Atyánkfiai!
Köztudomású dolgot írunk és mégis írjuk. Köztudomású és ismert az a pusztulás, amelynek
hazánk északi vármegyéi, községek és egyesek ki voltak téve a téli hadjárat kegyetlen
súlyai, a vad, mindent szenvedéllyel pusztító ellenség fegyvere alatt. Községek és egyesek
évtizedek építő munkájának eredményét veszítették el, míg dicső hadseregünk, hű szövet-
ségesünk féket tudott vetni és ki tudta űzni a Kárpátok bércei közül az ellenséget.
Istené legyen érte a dicsőség, ma már tiszta a szent haza földje az ellenségtől. Az ádáz tusa
megszűnt, az ágyúdörgés elnémult. De néma könnyek hullanak a hazáért menekülők sze-
méből a pusztulás és romok között, munkásságuk évtizedes gyümölcsét siratva meg.
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Ha volt valaha, úgy most van itt az az idő, melyben minden érző kebelnek fel kell dobog-
nia attól a gondolattól, hogy hazánknak ezt az elpusztult részét újjáépítsük. És ez a szent
kötelesség reánk, azokra vár, kik csak a dicső hadseregünk által foglyul ejtettekről ismer-
tük és láttuk az ellenséget, kik nem szenvedtük közvetlenül személyünkben, anyagi java-
inkban annak zsarnoki nyomását, sarcolását.
Ez a gondolat vezette Debreczen közönségét, amidőn felbuzdulva mozgalmat indított az
iránt, hogy egy ellenségtől elpusztított felsővidéki községet felépítsen.
Erre a célra szavazott meg törvényhatóságunk 2000 koronát, hogy ebből a községháza
felépíttessék. A Vörös Kereszt debreczeni fiókjának intéző bizottsága, amelynek kebelé-
ben a gondolat megszületett, egyidejűleg társadalmi mozgalmat indított s felhívta adako-
zásra az egyházakat, pénzintézeteket és magánosokat, hogy adományaikkal egy elpusz-
tult sárosmegyei falut segítsenek újjáépíteni. E falu Debreczenfalva nevet fogja viselni s
késő maradékoknak hirdetni fogja, hogy a világháború nemzedéke méltó akart lenni a
nagy időkhöz, nagy eseményekhez, melyek átzúgtak felette. Megtesszük, meg kell ten-
nünk mindent, be kell bizonyítanunk ellenségeinknek, hogy az egy ezredév óta itt lakó
annyi harcos küzdelmet kiállott nemzet életképes újat alkotni is tud ott ahol az ellenség
annyi szenvedélylyel pusztított.
És mi bízunk bennetek is, kikhez megkereső szavunkat intézzük. Bízunk, hogy nem lesz
Szent István koronájának szép birodalmában egy ellenségtől nem érintett törvényható-
ság sem, mely meg ne hozná áldozatát az elpusztult község újjáépítésére. Az a föld, ame-
lyet megépíteni kívánunk, őseink megszentelt vérével áztatott hazai föld. Fiaink, a szép
magyar alföld gyermekeinek vére szentelte meg újra és adta át vissza nekünk. Menjünk
tehát seregestül filléreinkkel, gazdaságunkkal segítségére az ott lakóknak, kik ott hősie-
sen elesett véreink sírjának ápolására is hivatottak lesznek, s kik e kötelességüket két-
szeres buzgalommal fogják végezni, ha tudják, érzik, hogy az egész ország tettekben nyil-
vánuló szeretete sugárzik mindenfelől feléjük.
Bizalommal kérünk benneteket kedves barátaink, Atyánkfiai, hogy Debreczen város
közönségének áldozatát meghaladó áldozatkészséggel siessetek az ellenségjárta
megyék lakosságának segítségére.3

adebrecenivárosvezetésnéhánytagjamég1915júliusábanszemélyesenellátogatott
aháborúsújtottavidékre,hogykiválasszákazújjáépítendőtelepülést.Választásuka
ZboróhoztartozóVáraljáraesett:

A városi tanács július hó 13-ikán tartott üléséből a polgármestert, közművelődési tanács-
nokot és polgármesteri titkárt küldötte ki, hogy Domahidy Elemér főispán vezetése alatt
a Vöröskereszt megbízottaival együtt menjenek a helyszínére és válasszák ki azt az
elpusztult községet, melynek felépítését Debreczen közönsége vállalja magára. A bizott-
ság július hó 14-ikén elutazott Sárosmegyébe, ott érintkezésbe lépett a megye főispánjá-
val és többi vezető férfiaival. Együtt megtekintették az elpusztult községeket és a július
hó 16-án Bártfafürdőn tartott értekezleten megállapodtak abban, hogy Zboró községhez
tartozó Podhradz (magyarul: Váralja) nevű teljesen elpusztult falut fogja Debreczen váro-
sa felépíteni. Az emlékezetes értekezletről emléklapot szerkesztettek két példányban, az
egyiket Debreczen, a másikat Sárosmegye levéltárában helyezték el.4
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3 építsünka romboláshelyén.Debreczenkörirataazország törvényhatóságaihoz.Zemplén,
1915.július31.,1.p.

4 Eperjesi Lapok, 1916.október22.,1–3.p.



adebrecenipéldaszinteazonnalkövetőkretaláltésországosméretetöltött.Több
megyeijogúvárosiseleveúgyhirdettemegagyűjtésiakciótegy-egyteljesenelpusztí-
tottfaluújrafelépítésére,hogyazelkészülteutánvagyamegyeszékhely,vagypediga
megyenevét viselimajd.szegedpéldáulKisszegednek,biharmegyeBiharfalvának,
nagyvárad Nagyváradfalvának, miskolc Újmiskolcnak, kecskemét Újkecskemétnek,
kassaKiskassának,sopronmegyeÚjsopronnaktervezteelnevezniazújjáépítetttele-
pülést.5 hogyenévadásimozgalomországszertenépszerűvévált,abbanvalószínűleg
ahiúságitényezőisszerepetjátszott.

másmagyarországimegyékhezhasonlóanamaszlovákiáhoztartozóegykorivár-
megyékközöttisakadtakolyanok,amelyekmajdanevüketviselőegésztelepülésfel-
építését tűztékkicélul.komárommegyepéldáulKomáromfalvát,nyitraNyitrafalvát,
Trencsén pedig Trencsénfalu felépítésére hirdetett gyűjtést. a korabeli gyakorlatot
követveamegyékáltalkiadottfelhívásoksemnélkülöztékapátoszt,hiszenfontosvolt,
hogyminélnagyobbmértékbenhassanaka lakosságérzelmeire,ezzel is fokozvaaz
adományozókedvet,ahogyerrőlhogyegyebekközöttaVágvölgyi Lapbanközzétettfel-
hívásiserrőltanúskodik:

Újdebreczen után Újszombathely, aztán Trencsénfalu. És ezzel a sor még nincs befejezve.
Épülni fognak a kárpátaljai falvak, szebb házak, kényelmesebbek, jobbak emelkedni fognak
a régiek romjain… Épülnek a kárpátaljai falvak Sárosban, Zemplénben, Ungban, Beregben
és Máramarosban, hol a múlt télen az ellenség pusztított. A nemes gondolat, hogy a hazai
közönség áldozatkészsége segítsen a nehezen sújtott vidékek szegény lakóin, mindenütt
meleg visszhangra talált. Így fogamzott meg nálunk is a terv, hogy Trencsén vármegye épít-
sen fel szintén egy kárpátaljai községet és keletkezik majd Beregben Trencsénfalva.
…Nem vagyunk gazdagok. Szűkebb hazánk: szép Trencsén megyénk nincsen annyi
kinccsel megáldva, mint számosan a közelebbi és távolabbi szomszédai közül. De van a
Trencsén megyei közönségnek egy szép jellemvonása: nagy hazafias áldozatkészsége,
mely szép tulajdonsága megdöntött a múltban sok nehéz akadályt és teremtő erőt nyújt
a jövőben is. Meglesz Trencsénfalu ott a magas Bereg megyei csúcsok alján és hirdetni
fogja a Trencsén megyei közönség hazafias áldozatkészségét.
Nem kellett hozzá rábeszélés, nem kellett agitáció, hogy a nemes gondolat, melyet
Boksay Bertalan törvényhatósági bizottsági tag a vármegye utolsó közgyűlésén egyszerű
meleg szavakban megpendített, népszerűvé legyen. Vármegyénk intéző körei azonnal
magukévá tették ez a nemes tervet és a vármegye közönsége érzi, hogy hazafias köteles-
séget ró le, ha ott a Kárpátok aljában a koldusbotra jutott rutén népnek Trencsénfalut fel-
építi. Szívesen ad a kevésből is annyit, amennyit adhat, s annyit, amennyi elég legyen a
nemes terv megvalósításához.
Minket megmentett a Mindenható a sors súlyos csapásaitól. Hős fiaink, kik ott a
Kárpátok gerincén megakadályozták az ellenséget, hogy lábát tegye vármegyénk terüle-
tére is. Az ellenség csak aránylag kis területeket szállhatott meg Felsőmagyarországon,
óriási túlerővel és óriási áldozatokkal. Itt is csak rövid ideig vethette meg a lábát, hős fia-
ink nem tűrhették, hogy hosszabb ideig itt időzzön. De ez a rövid idő is elegendő volt,
hogy barbárságát megmutassa. A kárpátalji falvak romjai és a vagyonától kifosztott nép
szomorú tanúságot tesznek az ellenség kegyetlen látogatásáról.
Az ország közönsége vállalkozik arra, hogy behegessze a sajgó sebeket. És ebben a
nemes, hazafias munkában Trencsén vármegye akar az első közt lenni. Abból, ami neki
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5 azoroszdúltafalvakfelépítése.Eperjesi Lapok, 1915.augusztus15.,2.p.



megmaradt, akar a vármegye közönsége juttatni azoknak, akiket mindenüktől megfosz-
tottak. Bebizonyítani akarja testvéri szeretetét polgártársai iránt, ott, az ellenségtől fel-
dúlt vidéken.
Meglesz Trencsénfalu, mert Trencsén vármegye közönsége úgy akarja.6

GömörGömörfalvát,nógrádvármegyepedigNógrádfalvátkívántafelépítenia legna-
gyobb károkat szenvedett sárosmegyében. aránylag jelentős összegeket szavaztak
megaköltségvetésbőlegyrésztazépítkezéstámogatására,másrésztpedigagazdasá-
gifelszerelésreésazállatokvásárlásárais.

A vármegye elhatározta, hogy egy községet Sárosvármegyében Nógrádfalva név alatt fel-
épít. Erre a célra a megye milléniumi alapjából 5000 koronát szavaz meg azzal, hogy
netáni szükséglet esetén ezen alapból további 5000 korona használható fel. Az egész
megyében gyűjtést indít e célra és a begyülendő összeg arányában fogja a megye a kivá-
lasztandó falut felépíteni. További 3000 koronát szavazott meg a közgyűlés az alispán
rendelkezésére abból a célból, hogy a felépítendő falu lakosai részére marhaállomány és
gazdasági felszerelés beszerezhető legyen…7

afelhívástkövetőenrövidesenmegjelentekakülönbözőadományokrólszólóhírekés
kimutatások,sértesülhettekazolvasókazadománygyűjtéscéljábólszervezettkülön-
félekezdeményezésekről,rendezvényekrőlstb.is.Komáromfalva felépítésénektámo-
gatásárapéldáulaKomáromi Úri Kaszinó tagjaiadományából600koronátszavazott
meg,8 akomáromifőgimnáziumbanpedigatehetségesenfestődiákokolajfestményei
számárarendezteksorsolást.9 Gömörfalvát Sárosnak! címmelarozsnyónmegjelenő
regionálislapfelhívásábanismegemlítik,hogynógrádhozhasonlóantöbbhelyen,pél-
dául érsekújvárott10 és Gömörben szintén megszavaztak a hatóságok egy nagyobb
összegűadományterreacélra:

…Szabadrendelkezési alapunk múlt évben történt s gyümölcsözőleg elhelyezett megta-
karításának terhére 5000, azaz ötezer koronát szavaztunk meg egy Sárosvármegyében
létesítendő s nevünkkel vonatkozásba hozott falu céljaira s a vármegyénk területén köz-
igazgatási hatóságaink által a gyűjtést alábbi kérelmünk kapcsán elrendeljük s jelen vég-
határozatunkat közrehirdetve a szabályszerű fellebbezési határidő leteltével a m. kir.
Belügyminiszter Úrhoz felterjeszteni és Sárosvármegye közönségével, valamint a
Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket újra Felépítő Bizottsággal közölni határozzuk s a többi
intézkedések megtételével az alispánunkat megbízzuk...11

nyitra vármegye nagyobb összeget, 60 000 koronát szavazott meg egy teljes falu,
nyitrafalvafelépítésére,amelyetavármegyérőlkívántakelnevezni.12
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6 Trencsénfalu. Vágvölgyi Lap, 1915.augusztus29.,3.p.
7 nógrádfalva. Felsőnógrád, 1915.augusztus19.,1.p.
8 Komáromi Lapok, 1915.szeptember25.,3.p.
9 főgimnáziumunkkomáromfalváért.Komáromi Lapok, 1915.október30.,6.p.

10 afeldúltfalvakért.Ung, 1915.november7.,3.p.
11 Gömörfalvátsárosnak!Rozsnyói Híradó, 1915.szeptember26.,1–2.p.
12nyitrafalváért. Nyitramegyei Szemle, 1915.november14.,4.p.



a háborús pusztítások által leginkább sújtott sáros vármegyében megjelenő
Eperjesi Lapok folyamatosanközölteavármegyeújjáépítésévelkapcsolatoshíreket,s
arról is tudósított, hogyazország területénmelymegyék, városok, szervezetek vagy
személyekstb.adakoztaksárosújjáépítésére.egyebekközöttinnenisértesülhettekaz
olvasók,hogy„Gömörvármegyeközönségénekáldozatkészségéből”ondavafőközség
épülújjá,13 sarimaszombatbantervezettjótékonycélúteadélutánrólishírtkaphattak:

A Gömörvármegye által építendő sárosi falu javára december 12-ikén, vasárnap d.u. 5
órakor teadélután lesz a vármegyeház nagytermében. A rendezésben részt vesz a
Rimaszombatban állomásozó 80. gyalogezred tisztikara is, mely ez alkalommal fog
barátságos ismerkedést kötni az ottani polgári társadalommal. A jótékonycélú teadélutá-
non a 80. gyalogezred zenekara fog a közönség szórakoztatásáról gondoskodni, s ez
alkalommal az ezred tehetséges karmestere Frydrich Ferenc vezetése mellett fog a zene-
kar a finomabb nüanszú zeneszámokkal bemutatkozni. A teadélutánra külön meghívókat
nem bocsátottak ki, de a falragaszokon s hírlapi úton hívják meg a közönséget. Úgy a höl-
gyek, mint az urak utcai öltözékben jelennek meg. Beléptidíj egy csésze teával és süte-
ménnyel együtt 3 kor.14

amegyékésnagyvárosokmellettkülönféleegyesületek,csoportokisgyűjtéstindítottak,
aszabadkőművesekpéldáulKőművesfalva felépítéséthirdettékmeg,deezentúlegaz-
daságilagelmaradtvidékenalakosságszociálishelyzeténekjavításátistervezték:

…a városokon kívül egyesületek és intézmények is hozzájárulnak már a városok akciójá-
hoz. Edényekkel, ágyneműekkel, bútorokkal és ruhafélékkel segítik az elpusztult kárpáti
falvak árva lakóit. A szabadkőművesek Magyarországi Symbolikus Nagypáholya egy
egész falut fog felépíteni Kőművesfalva névvel. A nagypáholy nagymestere dr. Bókay
Árpád egyetemi tanár szép felhívást intézett a szabadkőművesekhez és ebben a felhívás-
ban a többi közt ezeket írja: A lerombolt bűzös, szűk levegőjű putrik helyett építsünk
emberi méltósághoz és emberi igényekhez méltó lakásokat, igyekezzünk Tirol és Svájc
kultúráját, gondatlan jómódját megtelepíteni a magyar hegyek között…15

azországdiákságaDiákfalva felépítésérehirdetettországosadománygyűjtésiakciót:

Lázban van az egész ország. Mindenki siet fillérjeivel a muszkahad ártatlan áldozatainak,
a felvidéki elpusztult falvak lakosainak segítségére. Megyék és városok, gazdag mágná-
sok és pénzintézetek után sorompóba állnak a diákok is. »Diákfalvát« építsünk, ez a jel-
szavunk. Milyen szép eszme! S még szebb, hogy az eszme testet fog ölteni. Az egész
ország diáksága összefog, hogy a Diákfalvát felépítsék. És Diákfalva állani fog és hirdetni
fogja, hogy nem fajult el az ősi magyar vér!...16

az oktatási intézményekben országszerte különféle rendezvényeket, „kultúresteket”,
színházielőadásokatstb.isszerveztek.aziskolákbanműködőönképzőkörökésmás
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13 Gömörsárosért!Eperjesi Lapok, 1915.december12.,2.p.
14 sárositeaagömörimegyeházán.Eperjesi Lapok, 1915.december5.,5.p.
15 azoroszdúltafalvakfelépítése.Eperjesi Lapok, 1915.augusztus15.,2.p.
16 Diákfalva.Rozsnyói Híradó, 1915.szeptember26.,3.p.



iskolákhozkötődőegyesületek,szervezetek isaktivizálódtak,mintpéldáularozsnyói
főgimnáziumpetőfisándornevétviselőönképzőköre:

A helybeli ev. főgimnázium ifjúsága már megindította a maga körében a gyűjtést a
Diákfalva javára. A gyűjtés várhatólag eredményes lesz, habár a mai nehéz viszonyok
közt a diákoktól illetőleg rajtuk keresztül a sokoldalúan igénybevett szülőktől nagy össze-
get kívánni sem lehet. Az ifjúság hazafias készsége mellett szól azonban az a körülmény
is, hogy a Petőfi Önképzőkör legutóbbi ülése alkalmával 50 koronát szavazott meg az épí-
tendő »Diákfalvára«, s ugyanakkor azt is elhatározta, hogy az önképzőkör tőkéjéből 500
koronát fordít a tanári kar hozzájárulásával a III. magyar nemzeti hadikölcsönre.
Megjegyzendő, hogy a Petőfi Önképzőkör az első és második hadikölcsönre már ezerszáz
koronát jegyzett. Az ifjúságnak a mai nagy időkhöz alkalmazkodó gondolkodása mindenki
szívét örömmel töltheti el.17

adiákságkörébőlmáskezdeményezésekisindultak,azegyikkassaihelyileányiskola
példáulazzalamerészötlettelálltelő,hogyazországleányiskoláiisépítsenekújjáegy
falutSzeretetfalva néven:

Felhívás az ország valamennyi leányiskolájához!
Iskolás leányok!
Magyar honleányok!
Hozzátok intézi kérő szózatát a kassai ált. felső leányiskola VI. oszt. növendékserege. A
magyar diákok lélekemelő példáján felbuzdulva, alakot öltött bennünk is az érzés, mely
eddig is forrongott lelkünkben és kereste kifejezésének formáját.
Íme megtaláltuk: állítsunk mi is hazaszeretetünk szent érzésének örök emléket, építsünk
mi is egy sárosi falut és nevezzük el arról az érzésről, melyből felépül: Szeretetfalvának.
A legcsekélyebb adományt is örök értékűvé teszi adakozójának nemes érzése. Minden
fillért hálásan fogadunk és kérjük, hogy az adományokat a kassai áll. Felső leányiskolá-
hoz a cél megjelölésével eljuttatni szíveskedjék.18

azemlítettleányiskolatanulóiadománygyűjtéscéljábólakassaiszínházbanműkedvelő
előadástisszerveztek.19

születtekolyanelképzelések is,hogyazújjáépített településtvalamelyik történelmi
személyrőlnevezzékel.azempléniekáltaltervezettfelső-zemplénifalu,Ilonafalva Zrínyi
ilonárólkaptavolnaanevét.avármegyébőlindulókezdeményezésazországossajtóban
isnagypublicitástkapott,mintahogyazadománygyűjtéscéljábólrendezettilona-estek
is.20 ilonafalvaóvodájátasátoraljaújhelyiJárásbíróságkívántafelépíteni.akezdeménye-
zésselkapcsolatbanegyolvasóilevélisérkezettaZemplén c.lapszerkesztőségébe,mely
arrólszámoltbe,hogyaBudapesti Hírlapnakköszönhetőenháromésfélhónapalatttíz-
ezerkoronagyűltösszeilonafalvára.alevélírójaisazóvodaépítésétkívántatámogatni
azzalahatározottkikötéssel,hogyazóvodamagyartanításinyelvűlegyen.
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17 aDiákfalváért.Rozsnyói Híradó, 1915.október10.,2.p
18 akassaifelsőbbleányokakárpátifalvakért.Kassai Újság, 1915.október28.,2.p.
19 szeretetfalváért!műkedvelőelőadásakassaiszínházban.Eperjesi Lapok, 1915.december

5.,5.p.
20 Zemplén, 1915.december29.,3.p.



Én is Ilonafalván szeretném megépítve látni a Sátorajaújhelyi Járásbírósság Óvodáját.
Viszem a perselyt Ilonafalvára. Felajánlom gyűjtésem eredményét, amely eddig takarék-
pénztári könyvben elhelyezett 800 koronát tesz ki és naponkint növekszik, a szélesen
megalapozott ilonafalvi akciónak.
Csupán egy kikötésem van: az óvoda tót vidéken állíttassék fel és magyar nyelvű legyen,
tehát ha Ilonafalva már meglevő falu kereteibe helyezkedik bele, az a falu olyan legyen,
amelyben iskola még nincs s ahol a kormány hajlandó állami iskolát fönntartani…
Hazafias tisztelettel: Schiller Kálmán, Sátoraljaújhely21

aháborúsújtottafalvakfelépítésétcélzóakcióbaazegyházakisbekapcsolódtak.az
Országos Katholikus Szövetség aBudai Katholikus Kör ötletétfelkarolvaországosfel-
hívássalfordultmagyarországkatolikusaihoz,hogyépítsékfelegyütt Máriafalvát:

Nem szabad elmúlnia ennek a világtörténelmi időnek a magyar nemzet feje fölött anélkül,
hogy örökös, nem muló emléket ne állítana Annak, aki az ő szentséges imájával, mint ezer
éven át annyiszor, megint megsegítette a magyart. A Magyarok Nagyasszonya, a
Boldogságos Szűz, akinek a képe ott lobogott a zászlón a Muhi pusztáján a Sajó mellett,
akinek a selymes, aranyos képe ott hanyatlott el azon a vadviharos felhőszakadásos dél-
utánon Drághfy kezében a mohácsi sikon, az elbukott ország zászlaján, hogy megint fölra-
gyogjon Petneházy vasmarkában Buda várfokán: Ő, aki ott volt velünk az ország nagy baja-
iban és nagy örömeiben, Ő ott volt velünk a Kárpátokban is. Én láttam ott a januári télben
és beszélhetek róla. Ott volt a Szent Szűz, úgy mint Mohácsnál, úgy mint Buda ostrománál,
a Kárpátokban is; ott volt a kis rutén falusi templomok ikonosztázán, amelyek elé térdelve
imádkozni járt a magyar baka, ha a rajvonalból pihenő napokon a tartalékba került; ott
ragyogott a képe az esztergomi fiuk csukaszürke sapkáján, akiket a csillogó ezüstös Mária-
érmekről az oroszok gárdistáknak néztek, ott volt a Szent Szűz képe előttünk, amikor elő-
rementünk, amikor küzdöttünk és amikor hosszú hetekig kitartva egy helyben, égi segít-
ségre volt szükségünk, hogy el ne vesszen az erőnk a rettenetes harcban.
És ennek az emlékét akarja most megörökíteni az ország katholikus népe. A
Nagyasszonyét, a Patronáét, akinek a képe ott ragyogott a kárpáti hóban, a zöld fenyőer-
dőkben, a halállejtőkön, szétrobbanó kis fehér srappnelfelhők és völgytorkok mélyén
gomolygó fekete emberrajok felett: zászlókon, érmeken, kis rutén templomok képein,
kötözőhelyeken, nyöszörgő sebesültek fohászos ajakán mindig ott volt Ö, akit a magyar
hív, ha bajban van, a segítő Szűz Mária. Ezért akarja most az Országos Katholikus
Szövetség vezetése mellett a magyarkatholikus társadalom, hogy Máriafalva épüljön a
Kárpátokban. A Budai Katholikus Kör kezdte, az ország katholikussága folytatja és meg-
lesz. Tudjuk, hogy meglesz, mert meg kell lennie, mert anélkül nem volna igazán magyar
a magyar. Már eljött az ország főpapja, hogy áldását adja a műre; az ország hercegprí-
mása ott volt az esztergomi vár alatti klastrom-teremben, ahol fehérruhás leánykák éne-
kelték össze a jószívű emberek adományait Máriafalvára. Két nappal később pedig,
Immakulata előestéjén, Budapesten, az ország fővárosában a nemzet főurai jöttek össze
ugyanebből a célból: a Széchényiek, az Esterházyak, a Zichyek, mindazok a nagy nemzet-
ségek, amelyek ezer esztendeje segítenek föntartani ezt a hazát, akik maguk vagy fiaik
személyében ott küzdöttek és vérzettek abban a háborúban is. Ott voltak a főurak, a pol-
gárság és a harctérről sebesülten vagy betegen visszatért küzdők. Háromezer koronánál
többet hozott Máriafalvára ez az egy este: az hat vagy hét új ház, de hátra van még az
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21 ilonafalvióvoda.Zemplén, 1915.október23.,3.p.



iskola, a templom. Hisszük, hogy Magyarország katholikus népe, püspöki székhelyei,
amelyek most következnek, meg fogják tenni a magukét, hogy megszülessen
Magyarországon a legszebb Mária-emlék és felépüljön a Kárpátokban az országot meg-
mentett Segítő Máriafalva.22

azadománygyűjtésekésjótékonyságirendezvényekpropagálásábanakorabelilapok-
nak kezdettől fogva pótolhatatlan szerepük volt. sok újság szerkesztőségemaga is
gyűjtöttpénzadományokat,sezentúl folyamatosantételesenközöltékazadományo-
zóknévsorátabefizetettösszeggelvagy természetbeniadománnyalegyütt.anyilvá-
nosságtehát tudomástszerezhetett róla,hogykiésmennyitadományozott,deaz is
kiderült,kinemkapcsolódottbe.asajtómunkatársaiországosgyűjtéstishirdettekegy
Sajtószállás nevetviselőtelepülésfelépítésére,melynekötletétsasendrenagyváradi
hírlapíróvetettefel,saVidékihírlapírókországosszövetségeteljesmértékbentámo-
gatott.23 aSajtószállássalösszefüggésbenfelmerültannakterveis,hogyazújjáépített
településenegyüdülőházisépüljönasajtómunkatársainak:

Jogos önérzettel mondhatjuk, hogy a vidéki hírlapírók a legteljesebb lelkesedéssel, a leg-
nagyobb buzgalommal teljesítik a mai nagy időkben kötelességüket. A háború megritkí-
totta a redakciókat. És ennek dacára, mégis az itthon maradt kis sereg munkáján nem
látszik meg a fogyatkozás, sőt inkább úgy tűnik fel, mintha most többen dolgoznának.
A vidéki hírlapírók – szerénytelenség nélkül mondhatjuk – megfeszült erővel végzik köte-
lességüket s a legnagyobb eredménnyel szolgálják a háborús jótékonyságot, a mely a
sajtó nélkül nem érhette volna el az elért hatalmas eredményeket.
Ezek előrebocsájtása után – kivételesen a magunk ügyében, a mi számunkra indítottunk
útnak egy kérő szót a magyar közönséghez, amelyet mindig a legnagyobb készséggel és
önzetlenséggel szolgáltunk.
A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége beilleszkedni készül a lerombolt kárpáti tűzhe-
lyek újjáépítésének mozgalmába, nemcsak olyképpen, mint hónapok óta cselekszi, hogy
hozzájárulása buzdítja az ország közönségét, hanem fölépíteni óhajtja a »Sajtószállást«
és abban egy hajlékot, és üdülőházat, ahol fáradt újságírók kipihenhetik magukat, erőt
gyűjthetnek a további munkára…
Minden fillér építeni segíti azt az új kárpáti falut, a mely a »Sajtószállás«nevet fogja visel-
ni. A sajtó mindenkori munkásai pedig időtlen időkig őrzik ennek a speciális alkotásnak
hírét, és alapítóinak emlékét.24

akésőbbiekbenazadakozássalkapcsolatoshírekmárnemegyfalu,hanem„csupán”
együdülőfelépítésétemlítik.Valószínűlegközbenfelmérhettéklehetőségeiket,sezért
mondhattakleeredetitervükről.későbbegyebekköztaKomáromi Lapok ismárcsu-
pánazüdülőfelépítésérebeérkezettadományokróltájékoztattaolvasóit:

Épül a »Sajtószállás«.
A beteg és üdülésre utalt vidéki hírlapírók gyógyító telepének létesítéséhez a sajtó köz-
hasznú munkáját értékelni tudó intézmények és magánosok a következő adományokkal
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22 Pápa és Vidéke, 1915.december25.,4–5.p.
23 asajtófelépítegykárpátifalvat.Zemplén, 1915.november27.,2.p.
24 Komáromi Lapok, 1915.november13.,5.p.



járultak: Legutóbb Kassa város törvényhatósága a Bártfán épülő »Sajtószállás« céljaira
100 koronát szavazott meg. Lenkei Lajos a V.H.O.Sz. alelnöke egy »névtelen« adománya
gyanánt 500 koronát juttatott a nemes célra. Adakoztak még: Szepes vármegye 200 K,
Miskolc város 200 K, Komárom vármegye 100 K, Pécs város 100 K, Budapest székesfő-
város 100 K, Ujvidéki Izraelita Nőegylet 150 K, Feministák Szegedi Egylete 50 K,
Felebaráti Szeretet Szövetség Szeged 50 K, Kaposvári Jótékony Nőegylet 50 K. A szom-
bathelyi hírlapírók Békefi Dezső szerkesztő vezetésével január 13-án igen előkelő és
művészi színvonalú hangversenyt rendeztek a »Sajtószállás« javára… Ugyancsak az
ország több nagyobb városában rendeznek legközelebb a kiválóan humánus célra színi
előadásokat és hangversenyeket.25

báraSajtószállás felépítéséreszületetteredetiötletmegváltoztatásárólközvetvetudo-
mást szerezhettek az olvasók, arra azonban nemderült fény, hogy a nyaralótmiért
éppenbártfafürdőnterveztékfelépíteni.akülönbözőhírekbőlarrakövetkeztethetünk,
hogybártfaelöljáróságaigyekezettlehetőlegminéltöbbtámogatótszerezniavárostés
afürdőtértháborúskárokfelszámolásaanyagifedezeténekbiztosítására.bártfapol-
gármestereésbártfafürdőigazgatójapéldáulszemélyesenkerestefelDebrecenelöljá-
róit,hogyDebrecenfalva felépítésemelletttámogassákafürdőfelépítésénekügyétis:

Dr. Fekete Elemér Bártfa város polgármestere, László Lajos, Bártfafürdő igazgatója is
azért jártak személyesen Debreczenben hogy irányító akciót kezdeményezzen ez a város
Bártfafürdő felkarolására – amely nagyon megsínylette a mostoha viszonyokat – annyival
is inkább, minthogy ez a hely a Debreczen által felépített Zboróváralja-Debreczenfalvának
éppen a szomszédságában fekszik. Gyalogútja Bártfáról Debreczenfalvára két kilométer.
Azt kérték tehát, hogy Bártfafürdőre is elsősorban Debreczen terjessze ki a maga gondos-
kodását és szeretetét. És ehhez Bártfa városa Debreczen közönségének igyekszik is min-
den tőle telhető módot megadni. Nagy kedvezményeket biztosít a villák építésénél. Telket
díjtalanul kapnak a debreczeniek, követ és épületfát pedig Bárfa városa bekerülési áron
ád. Ne vigyék tehát a debreczeniek pénzüket külföldre, hanem hazai és elsősorban az arra
legjobban ráutalt bártfai-fürdőt ferkventálják. Ezzel kiváló szolgálatot tesz ismételten
Debreczen a nemzeti ügynek, amely érzékeny veszteséget szenvedne az által, ha a
Felvidék életének olyan gazdagon kiaknázható tényezője, mint Bártfafürdő, amely annyi
gyógyhatással rendelkezik, jelentőségét elvesztené.
Minden jel arra vall, hogy Debreczenben élénk visszhangra talált ez a mozgalom, amelynek
társadalmi úton való megindítását e napokban megtartott nagy értekezleten ki is mondot-
ták. Debreczen nem is állhat meg félúton, továbbra is kezében kell tartani és előbbre kell
vinni azt a zászlót, amelyre a Felvidék megmentésének, sőt a nemzeti élet vérkeringésébe
való szorosabb bekapcsolódásának parancsoló kötelessége van felírva. Hiszen látjuk, hogy
amit különösen e téren tesz Debreczen: arra figyel, sőt követi is az egész ország!26

aszepességbőlindultkezdeményezésTuristafalva felépítéséttűztekicélul.27 avasuta-
sokisaktivizálódtak,őkVasutasfalva felépítéséttervezték:
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25 Komáromi Lapok, 1916.december23.,5.p.
26nyaralókDebreczenfalvamellett.bártfaajánlataDebreczennek.megindulttársadalmiakció.

Eperjesi Lapok, 1916.február23.,2.p.
27 építsük fel a „Turisták falvát”. kérelemés felhívás amagyarországi kárpátegyesület T. c.

Tagjaihoz.Szepesi Lapok, 1915.november12.,1.p.



Az elpusztult felvidéki falvak újjáépítésének nagy nemzeti munkájából a magyar vasutasok
is kiveszik a maguk részét. A Magyar Vasutas Szövetség központi elnöksége mozgalmat
indított, hogy a magyar vasúttársaság és a vele érző közönség áldozatkészséggel fölépítse
a »Vasutasfalva« nevű községet a Kárpátok egyik szép fekvésű helyén. A szövetség felhívá-
sából itt közöljük az alábbi részt: »Sokan vagyunk vasutasok. Több mint százezren. Ha min-
denki átlag csak egy koronát juttat e nemes célra, hogy belőle újraépíthesse föl szerény
házacskáit egy elpusztult kárpáti falu lakossága, úgy a „Vasutasfalva” község hamarosan
fölépül, hogy örök időkre hirdesse a magyar vasutasok nemes érzését, hazafiságát, áldo-
zatkészségét. Mi rajta leszünk, hogy a „Vasutasfalva” számára a sok között találjunk olyan
elpusztult községet, mely egyúttal ózondús levegője, gyógyforrásai és más becses tulajdo-
na folytán alkalmas volna egy régi törekvésünknek megvalósítására: az első szövetségi
üdülőtelep létesítésére. Nagy és drága gondolat ez, melyet valóra kell váltanunk.«28

magyarországhatáraintúlisgyűjtöttekafalvakfelépítésére.aberlinimagyarkereske-
dőkkörébenszületettazötletBerlinfalva felépítésére:

A berlini Magyar Kereskedők és Iparosok Egyesülete minden hét szombat estéjén 9-kor
helyiségében Café Nürnberger Platz 2., társas összejöveteleket tart. Összejövetelein,
melyek felolvasásokkal és egyéb előadásokkal vannak egybekötve, kellemes együttlétet
biztosítanak honfitársainknak. Elnökük dr. Mandel József f. é. október hó 16-án szomba-
ton tartotta előadását »harctéri tapasztalatokról«. Az egyesületünk délutáni otthont szán-
dékozik létesíteni az ott tartózkodó osztrák-magyar harcosok részére, valamint egy feldúlt
magyar kárpáti falunak »Berlinfalva« néven leendő újjáépítését tervezi.29

azújjáépítésiakcióbamégatengerentúliak,azamerikaimagyarokisbekapcsolódtak,
őkAmerikafalvátkívántákfelépíteni.Tervükrőlmagyarország-szertetöbblapisbeszá-
molt,aNyitramegyei Szemlében példáulazalábbihírjelentmeg:

Az Újvilágba kivándorolt magyarság eleven és őszinte hazafias érzéséről tesz tanúbizony-
ságot az a mozgalom, melytől a most érkezett »Szabadság« című magyar amerikai lapban
olvastunk. Nem kisebbről van szó, mint hogy idegenbe szakadt magyar testvéreink a
Kárpátokban egy falut óhajtanak felépíteni. A mozgalom élén az amerikai magyarságnak
legelőkelőbb és legszámottevőbb személyiségei állanak s így alapos a reményünk, hogy
az orosz invázió nyomait amerikai magyarok pénzén épült virágzó falu fogja eltüntetni.30

Többmegyeszékhely,kisebb-nagyobbvárosokéstelepülésekegy-egyházfelépítésétvállal-
tákfelvalamelyikháborúsújtottatelepülésen.LévapéldáulZborónkívántházatépíteni,
ZselízésGarammikolaképviselő-testületeszinténugyanitt,s„atörténelminevezetességű
Zboróközségháborúkövetkeztében feldúlt tűzhelyeinek felépítéséhez600-600korona
segélytszavaztakmeg”.31 szepesvármegyeSzepesi városok házának felépítésérehirdetett
gyűjtést.32 Losonconazottüdülőkatonákőrnagyukrólelnevezettházatkívántaképíteni:
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28 Vasutasokafelvidékújjáépítéséért.Árvamegyei Hírlap, 1915.augusztus28.,3.p.
29 berliniekazoroszdúltafalvakért. Árvamegyei Hírlap, 1915.október26.,2.p.
30 amerikafalva.Nyitramegyei Szemle, 1916.április2.,5.p.
31 afeldúltkárpátifalvakra. Lévai Őrálló, 1915.október14.,4.p.
32 szepes–sárosnak.Szepesi Lapok, 1915.augusztus20.,1.p.



Mint értesültünk, a helybeli üdülőosztag parancsnoksága fényesen ünnepelte szent kará-
csony estéjét. Gyönyörűen dísztett teremben, melynek falait a szövetséges hatalmak szí-
nei takarták és Őfelsége képe díszített, óriási karácsonyfa volt felállítva, alatta pedig min-
den egyes katonának értékes ajándék. Nádas hadnagy nagyhatású beszédben méltatta
az ünnep jelentőségét, báró Vecsey Béla őrnagy pedig könnyekig elfogódva emlékezett
meg nagyszerű katonáinkról, kik a frontokon vérrózsákat hullajtva harcolnak a mindent
megváltó nagy és szent karácsonyért: az örök békéért.
A magasztos hangulat hatása alatt a legénység 757 korona 68 fillért küldött Az Est-nek
egy elpusztított kárpáti ház felépítésére és ezt hálából parancsnokuk atyai gondoskodá-
sáért elnevezték: »ajnácskői és hernádvecsey báró Vecsey Béla őrnagy háznak«.33

ugyanebbenalapbanegymásikélőkatonaiszemélyrőlelnevezettházfelépítésérőlis
hírtadtak,ezúttalagömöriJolsvánállomásozónépfölkelőkgyűjtöttekadományokat.
közöltékasárosifőispánlevelétis,melyszerinthafelépülatervezettház,parancsno-
kuk,benkőLajosnevétfogjaviselni.arraviszontnemderültfény,hogyeztvajonakato-
nákkérték,vagypedigszinyei-merseistvánfőispántólszármazottazötlet:

A Kárpátokban Sárosvármegye főispánja a következő tartalmú megkeresést intézett a dr.
Benkő Lajos népfölkelő főhadnagy – közjegyzőnk – parancsnoksága alatt lévő katonai
kirendeltséghez:
»Gömöri Népfölkelők
Jolsva
Az orosz által elpusztított valamelyik sárosmegyei községben újjáépítendő ház költségeire
nagylelkűen küldött 800 koronányi adományért fogadják a leghálásabb köszönetemet.
Tisztelettel értesítem, hogy az adománynak „Az Est”-ben leendő közlése iránt intézkedtem.
Egyben tudatom, hogy az annakidején felépítendő ház „Benkő-ház” névvel fog megjelöl-
tetni.
Eperjes, 1915. november hó 20.
Szinyei-Merse István főispán«

Örömmel regisztráljuk a követésre méltó hazafias áldozatkészséget s megemlítjük, hogy
különféle katonai jótékony intézmények javára dr. Benkő főhadnagy parancsnoksága
alatt lévő népfölkelők a megtakarított zsoldjaikból még 2680 koronát juttattak sínylődő
bajtársaik fölsegélyezésére.34

amintakétfentipéldaisbizonyítja,akatonaságkörébenisfolytagyűjtés,éskülönféle
ötletekszülettekaleromboltfalvakfelépítésére.azungmegyeikatonákisegyházújjá-
építésétterveztékpéldául,35 a34-escs.éskir.gyalogezredabbanazemplénifaluban
készültházatépítenismagárólelnevezni,amelyetazoroszokellen folytatottharcok
idejénőktartottakmegszállva:

A hős 34-esek, amint azt békében és háborúban egyaránt tapasztalhattuk, minden szép
és nemes mozgalomból tevékenyen veszik ki részüket. Most, hogy országszerte megin-

48 l. Juhász Ilona
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
/3
, 
S
om

or
ja

33karácsonyestalosoncikatonaiüdülőben.Újraépülazelpusztítottkárpátiház.Losonci Újság,
1915.december30.,2.p.

34 „benkő-ház”.Losonci Újság, 1915.december23.,2.p.
35 épülőfalvak.Ung, 1915.augusztus22.,1.p.



dult a kárpáti tűzhelyek fölépítésére irányuló társadalmi akció, a vasdandár harctéren
küzdő vitézei is ki akarják venni részüket a nagy nemzeti adakozásból.
»Harmincnégyesek háza« lesz a felirata annak a háznak, amelyet Vilmos császár bakái
egy olyan zempléni faluban fognak emeltetni, amelyet a dicső kárpáti küzdelmekben az
ezred tartott megszállva. A nemes célra már eddig is jelentős összeg gyűlt be, amely
azonban napról-napra nő.36

azadományozókszámáraáltalábanfontosvolt,hogyafelépültházonnevüketemlék-
táblánismegörökítsékvalamilyenmódon.a13.népfelkelőzászlóaljegyungmegyé-
benelpusztítottházújjáépítéséregyűjtöttadományt,saszázadparancsnoka,stangher
benedekfőhadnagyungvármegyefőispánjánakcímzettlevelébenegyebekköztabbéli
óhajátisközölte,hogyazászlóaljneveamajdfelépülőházonmeglegyenörökítve:„[…
] Legénységem azon óhaját közlöm, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy a tervbe vett házon
feltűnően megjelölve legyen, hogy azt a XIII. Népfelkelő Őrzászlóalj 3-ik százada építet-
te. Az erre vonatkozó emléktáblát sajátunkból óhajtjuk elkészíttetni és annak idején a
gyűjtőívvel egyben a kívánt helyre beküldöm.”37

Tanítókháza

stampay János (1864–1960) köbölkúti kántortanító azzal a felhívással fordult az
országtanítóságához,hogyadományaikbólépítsékfelközösenaTanítók házát, azaz
egyiskoláttanítóilakássalegyütt.őmagafelajánlotténekeskönyvehuszadikkiadásá-
értkapotttiszteletdíjából50koronát,smáratervezettépületreelhelyezendőtáblaszö-
vegétismegfogalmazta.afelhívástelküldteszintevalamennyimegyeilapszerkesztő-
ségnekis.azalábbiakbanaLosonci Újságbanközzétettfelhívásolvasható:

A köbölkúti esztergommegyei igazgató-tanító, mint hozzánk elküldött levelében írja, lelke-
sülve »Az Est« f. hó 1-én közzétett felhívásán, mely a háború zivatara által elpusztított fel-
sőmagyarországi falvaknak társadalmi úton való felépítését tűzte feladatául, felhívja kar-
társait, hogy ők is vegyenek részt ebben a leghazafiasabb munkában, ha nem is egy falu,
de legalább egy iskola és egy tanító lak felépítésével, mert amily magasztos, ép oly mesz-
sze századokra kiható eszme az elpusztult országrész társadalmi úton való felépítésének
gondolata.
Igaz, hogy a magyar tanítóság, mint írja, rég kivette részét Magyarország újjáépítésének
nagy munkájában, mert hisz évtizedeken át teljesített legszentebb missziójuk most a
harctereken termi legértékesebb s legbőségesebb gyümölcsét: a nép fiainak a hazáért
való példátlan önfeláldozásában mellyel semmi más eredmény fel nem ér, amint igaz az
is, hogy mindenkori hazaszeretetre lelkesítő szavaiknak mélységét a küzdő seregek élén
ők is most igazolják s mutatják be, miként kell a hazáért meghalni, valamint tény az is,
hogy a tanítók veteránjai és a tanítónők egy év óta vetélkedve vesznek részt minden moz-
galomban, amely győzelmeinket előbbre segíti, mégis a mostan megindult mozgalom
olyan, amelyből hiányozni senkinek nem lehet, nem szabad. S ha minden tanító és taní-
tónő csak egy koronával, vagy csak ötven fillérrel járul hozzá, akkor is tízezer korona jön
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36harmincnégyesekházaakárpátokban.Eperjesi Lapok, 1915.december5.,7.p.
37 épülőfalvak.katonákpénzéből–egyházungmegyében.Ung, 1915.augusztus22.,1–2.p.



össze, s felépülhet a magyar tanítóság iskolaháza és tanítói laka, melynek márványtáb-
lájára csupán e szavak volnának vésendők:
»Községi iskola. Építtette a magyar tanítóság. 1914-1915.«
Felkéri tehát kartársait, hogy e levél elolvasása után nyomban küldje be kiki adományát
a Néptanítók Lapja adománygyűjtő hivatalához (Preszler Antal segédhivatali főigazgató
úrhoz, Budapest V., Hold utca 16.), aki készséggel fogadja azokat s gondoskodni fog
arról, hogy a kívánt épületek felemeltessenek.
Kéri végül kartársait, hogy erre a célra ne gyűjtsenek, hanem mindenki a saját kemény
fillérjeit küldje be, hogy annál szilárdabbul álljanak a szent falak, hogy azok legalább egy
évezreden át hirdethessék a mostani magyar tanítóság lángoló hazaszeretetét és lelke-
sedését.
Lelkes felhívását e szavakkal zárja be: »A tettre fel, kedves Kartársaim!« Valósítsuk meg
minél hamarább minden igyekezetünkkel a szent igéket: »Lesz még egyszer ünnep a vilá-
gon!« Legyen is mielőbb!38

Liptóiház

aliptószentmiklósipolgáriiskolákmásokpéldájánfelbuzdulvaegyLiptói ház felépíté-
séttűztékkicélul:

Szép és megható példáját adja a liptószentmiklósi polgári iskolák ifjúsága lelkes hazasze-
retetének. A háború alatt Zemplénben elpusztult 1853 lakóház és 2670 gazdasági épü-
let, Sárosmegyében 1434 ház és 2280 gazdasági épület, Ungmegyében 95 ház és 130
gazdasági épület. Nagy pusztulásból kell ismét virágzó községeket teremtenie a nemzet-
nek. Ebből a nagy munkából kérnek részt maguknak a liptószentmiklósi polgári iskolák,
melyeknek igazgatósága a következő felhívást bocsátotta ki:
Építsünk »Liptói házat«
Az egész ország megmozdult, hogy a szerencsétlenül járt lakosságnak visszaadja otthonát,
hogy az üszkös viskók helyére új házakat építsen. A nemes akcióban polgári iskoláink és
női kereskedelmi szaktanfolyamunk növendékei is kiveszik részüket. Hogy a szerencsétlen-
ség és megpróbáltatás sújtotta honfitársaink iránt érzett részvétüknek – s a szívükben lük-
tető hazafiságuknak csekély tanújelét adják, egy »Liptói házat« óhajtanak építeni. Hogy a
ház építéséhez szükséges pénzt összegyűjtsék, növendékeink 6 magyar, tót, tiroli és ápolói
ruhába öltöztetett karácsonyi babát fognak kisorsoltatni. Egy sorsjegy ára 1 korona.
A babák Schavernoch György úr kirakatában megtekinthetők. A m. t. közönségnek a
nemes akcióban való szíves részvételét kérik.
Liptószentmiklós 1915. december 7.39

aszepességiekaZborónfelépítendőházatakatonasághozhasonlóanszinténegyélő
személyrőlkívántákelnevezni,hollánmiklósról,aksod40 nyugalmazottvezetőjéről.az
ötlet hollán miklós tisztelői és barátai körében született.41 a felépítéshez szükséges

50 l. Juhász Ilona
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
/3
, 
S
om

or
ja

38 Tanítókháza.egy tanító felhívásamagyarországösszess tanítóihoz.Losonci Újság, 1915.
augusztus19.,2.p.

39 építsünk„Liptóiházat.”Jótékonyságapolgáriiskolákban. Liptó, 1915.december12.,1–2.p.
40 acs.éskir.szab.kassa–oderbergiVasút.afővonalaasziléziaiipar-ésbányavidéketkötötte

összekassával.
41 „hollánmiklósháza”Zborón.Szepesi Lapok, 1915.december3.,1.p.



összegösszegyűjtésecéljábóltöbbrendezvénytisszerveztek.azegyikszínielőadáselőtt
egy helyi rímfaragó tollából született verset is előadtak, amely a Szepesi Lapoknak
köszönhetően fennmaradt az utókornak is.42 a ház felépítéshez szükséges összeg –
8000korona–1916.májuselejéregyűltössze,saszepességiekenkívülazországmás
régióibólisérkeztekadományok.43 azépítkezésmájusvégénmáreliskezdődhetett,44 s
mégabbanazévben fel isépültaház.asikeren felbuzdulvaavasutasokegymásik
országosgyűjtéstindítottak,mégpedigazugyancsakhollánmiklósnevétviselővasutas-
otthonfelépítésérebártfafürdőn.azadománygyűjtésgyorssikerreljárt,avasutasokés
magánszemélyekazországmásterületeirőlisadakoztak.Decemberelejéremár12000
korona jött össze, aSzepesi Lapok egyik számábanháromoldalnyi terjedelembenkis
betűkkelszedveközölteazadományozóknévsorátésazáltalukbefizetettösszegeket
is.45 1917.júliuselejénmárfelisavathattákaDr. Hollán Miklós Otthontbártfafürdőn.46

magyarosításitervek

atelepülésekújjáépítéséntúlmindakormányt,mindpedigagyűjtésekszervezőitmás
célokisvezérelték:aziskolákmagyarosításánakcélja.erremárafeldúltTűzhelyeket
Újjáépítőbizottságújjáépítés-támogatásaérdekébenszületettelsőfelhívásbanistalá-
lunkkonkrétutalást.47 afelhívásmagyarosításravonatkozókissémódosítottszövegea
Vágvölgyi Lapból:

…Szegény és elhagyatott volt eddig ez a vidék, kultúrája elmaradt, a hála érzete, a
magyarság szeretete és kegyelete kötelességévé teszik, hogy gondoskodjunk róla, hogy
többé ne legyen szegény, elhagyatott és kulturálatlan. Újjá, szebbé, jobbá, egészségeseb-
bé és magyarrá építjük az elpusztult falvakat, hogy gyermekei még az unokákban is arról
meséljenek, hogy milyen csodát tett a magyar hála és szeretet. Magyar óvodák és iskolák
támadnak a rutén és tót falvakban és magyar imával fogja megköszönni a föld szegény
népe a kegyelmes Istennek, hogy a magyarság szívét feléje fordította és hogy őt a
magyarság szívébe zárta…48

az újjáépítéssel kapcsolatos hírekben és beszámolókban is gyakran megemlítették a
magyarosításitörekvéseket,kihangsúlyozva,hogyegy-egyfaluújjáépítésétfelvállalótele-
pülések is nagyon sokat tehetnek a magyarosítás folyamatának felgyorsításában.
egyebekköztazEperjesi Lapok egyikcikkébeniskitértekerreaszándékra,megjegyezve,
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42 prolog.írtakövessyalbert,a„hollánmiklósház”javárarendezendőszombatiszínielőadás
előttszavaljahuzellairén.Szepesi Lapok, 1915.december17.,3.p.aversettejesterjedel-
mébenlásdamellékletben!

43 azboróihollánházépítése.együttvana8000korona.Szepesi Lapok, 1916.május11.,6.p.
44 azboróihollánházépítőbizottsága.Szepesi Lapok, 1916.május27.,3.p.
45hollánmiklósházaZborón.hollánmiklósksodüdülőházbártfán.Szepesi Lapok, 1916.de-

cember5.,2–4.p.
46Dr. hollán miklós otthon felavatása bártfafürdőn. a ksod. vasutasság ünnepe. Szepesi

Lapok, 1917.július10.,1–2.p
47 Komáromi Lapok, 1915.augusztus28.,1–2.p.
48 Vágvölgyi Lap, 1915.augusztus29.,3.p.
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hogyazerőszakosmagyarosításhelyettabékésmagyarosításfolyamatáttartjákcélsze-
rűnek,amelybenjelentősszerepetjátszhatazújjáépültfalvaklakosságaésafalvakfel-
építésétadományaikkal lehetővé tévőmegyékés településekközötti szoroskapcsolat
ápolása,sfelvázoltákamagyarosításcéljaitszolgálóháborúutánikonkrétfeladatokatis:

Távolabbi, de nem kevésbé fontos célja azonban a fentebb kiejtett nemzeti gondoltra
épül. Megnyerni a nemzetiségeket a magyar állameszmének.
A nemzetiségi kérdés megoldása a háború után a legsürgősebben megoldandó problémák
közé fog tartozni. A háború eddigi tanulságai kétségtelenné teszik, hogy a kényszermagyarosí-
tás gondolatáról egyszersmindenkorra le kell tennünk. De nem szabad letennünk, ha az ország
magyar nemzeti jellegét a jövőben biztosítani akarjuk, a békés magyarosítás gondolatáról.
A Debreczenben megindult mozgalom ezt a célt tűzi maga elébe, hathatós eszközökkel
ezt a célt szolgálja. Hogyan?
Ha Debreczen példájára a többi magyar városok is elvállalják egy-egy felvidéki elpusztult
falu felépítését, ezáltal szoros érzelmi kapocs létesül a nemzetiségi falvak és a magyar
városok között. Egy-egy Debreczenfalva, Kecskemétfalva, Győrtelek, Szabadkaújfalu stb,
stb. újonnan épített nemzetiségi falvak természetes pártfogójukat fogják feltalálni az
anyavárosban, mely felépítette őket. Debreczen ha már egyszer felépítette
Debreczenfalvát, azontúl sem fogja megvonni tőle a gondoskodást, amint nem fogja
Kecskemét, Győr, Szabadka stb. sem. Iskola, templom, óvoda későbbi szükségletei meg-
teremtik a további érintkezés szükségességét. Sőt a debreczeni közönség praktikus ész-
járása már számításba vett egy olyan körülményt is, mely nagyban elősegítené a békés
magyarosítás folyamatát.
… Íme: a békés magyarosítás folyamata megindult a zborói hegyzugban. Debreczen
magyar lelke a maga képére fogja átformálni a Felvidék azon részét, hol tanyát verhetett.
A világháború legszebb emlékei közé fog tartozni, ha Debreczen álma valóra válik: a
magyar szótól, magyar lélektől idegen Podhradz hamujából kiemelkedett s most már
magyarnak épült Debreczenfalva.49

aközoktatásiminisztériumosztályvezetőiszemélyesenlátogattakelaháborúsújtotta
vidékre, hogy a helyszínen szerezzenek tapasztalatokat az oktatási intézményekkel
kapcsolatosjövőbenitervekhez.alátogatásrólszólóhírbenkülöniskihangsúlyoztáka
magyar óvodák létesítésének fontosságát amagyarosítás folyamatában, illetve hogy
ezekbemagyaróvónőkkerüljenek:

...A közoktatásügyi miniszter osztályvezetői most utazzák be a károsult megyéket, hogy
megtudják az óvodaköteles gyermekek számát. Azután ki fogják jelölni azokat a gócponto-
kat, ahol egy-egy óvodát, a magyarosításnak legerősebb fészkét fel kell építeni. Eddig
körülbelül 20 óvodára gyűlt össze pénz. Mindenüvé magyar óvónő kerül. Az óvodákat csak
1917-ben építik fel. Akkor kerül sor a kórházra is, valamelyik erre alkalmas gócponton.50

azEperjesi Lapokbannemzetidolgokaháborúutánésatótnépcímmelkétfolytatás-
ban közölt írásban részletesen is kifejtették a szlováknépmagyarosítására irányuló
nemzetpolitikaielképzeléseket.51

49 Eperjesi Lapok, 1916.október22.,1–3.p.
50 Zemplén, 1916.május20.,1.p.
51 Eperjesi Lapok, 1916.augusztus13.és20.,2.p.FÓ
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ezzelösszefüggésbenfigyelmetérdemelazeperjesigörögkatolikuspüspökrende-
leteisacirillbetűkbetiltásárólazegyházmegyeiskoláiban.ekezdeményezésrőlszóló
hírtérdemeshosszabbanisidézni,hogymegértsük,miérttartottafontosnakapüspök
eztazintézkedést:

…A feldúlt falvak romjain a magyar nemzet áldozatkészségéből új élet fakad – szebb
jövővel biztató, nagyobb reményekre jogosító. S a nép, Rákóczi sokat szenvedett népe,
hazafias érzésekben megerősödve, szívében hálával nemzete, a magyar nemzet iránt,
erős akarattal lát hozzá jövője megalapozásához. Annak a jövőnek a megalapozásához,
melyben még a látszatát is kerülni akarja annak, hogy bármiféle történelmi, kulturális
avagy szellemi közösségben van az orosszal. A beregi nép szívevágya ismert s nem spo-
radikus, azaz lokális, hanem kifejezője annak a szellemnek mely a Kárpátok népét évszá-
zadok óta áthatja s mely szellemnek bármily sok, mégis oly kevés történt.
Az eperjesi görög-szertartású római katholikus egyházmegye ifjú püspöke, dr. Novák
István megértette népe vágyát, s ennek az egysége nemzeti magyar állam szempontjából
oly fontos szellemnek ápolója lett. Népét megértő, erős elhatározással oly intézkedésre
szánta el magát, melynek kihatását nemcsak a magyar nemzet művelődése, történelme,
hanem egységes nemzeti államának kiépítése, fejlődése okvetlenül meg fogja érezni.
E napokban rendeletet ad ki, mely a nép nyelvének az egyházmegye felekezeti elemei
iskoláiban való oktatását szabályozza, s amely az ő megértésének, meglátásának és
aggódó hazafiságának folyománya. Rendeletében anélkül, hogy az egyházmegye magyar
tannyelvű iskoláiban a nép nyelvének oktatására szánt időt, avagy anyagot megbolygat-
ná, eltörli a »cyrill« betű használatát s tanítását és a vallástan oktatásánál épp úgy, mint
a nép nyelvének gyakorlásánál avagy a nép kezén lévő ima- és énekeskönyveknél, ame-
lyek lehetővé teszik számára, hogy ősi szertartásain minden nehézség nélkül résztvehes-
sen, a »cyrill« írás helyébe elrendeli a magyar fonetikus írást.
Ezen nagyszerű rendelkezés nyomán az egyházmegye 250 népiskolájából egyszerre kita-
karodik a »cyrill betű«. Az az örökké kísértő fantom, mely alkalmas volt arra, hogy a »pra-
voslavia« csábos köpenyébe burkolódzó pánrussok avagy ruszszofilek Rákóczi népét
megkörnyékezzék. S helyébe diadalmasan bevonul a latin, nem is, a magyar betűvel a
nyugati – nem, a magyar kultúra a maga teljes erejével, melynek nem kell többé osztoz-
kodni a bizánc kultúrájával.
A magyar betű! Mi mindent rejt magában! Magyar szívet, magyar érzést, magyar gondolko-
zásmódot, magyar nyelvet… mindent, ami nekünk magyaroknak épp úgy, mint Kárpátok né -
pé nek a legszentebb. A Kárpátok alján született gyermek ezentúl »csak magyarul« fog tanulni
olvasni, s a felnövő generáció még híréből sem fogja ismerni a cyrill betűvetés titkait, mely-
nek megoldása ezentúl tisztán az egyházi férfiaknak lesz a dolga, értem a szent könyveket,
melyeknek magyar fonetikus helyesírással való kiadása sem az álomvilágból való.
Századok nyűgös »noli me tangere« cyrill betűje egy okos rendelkezéssel lekerül a magyar
felekezeti népiskola kathedrájáról s faláról. S a jövő, Cyrill-betűmentes nemzedéke meg-
szabadul majd egyszer s mindenkorra attól a jegytől, mely a nép vallásgyakorlata címén
kért magának kulturális polgárjogot a magyar betűvetés árnyékban s amely oly sok kísér-
tésre, gyanúsításra adott okot és alkalmat.52

sáros megye közigazgatásának harmadik negyedévi munkájáról közzétett jelenté-
sébenismegemlítettékapüspökcirillbetűbetiltásávalkapcsolatosrendeletét,„mele-
genüdvözölve”őt:
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54 l. Juhász Ilona

Dr. Novák István eperjesi gör. kath. püspök az egyházmegyei magyar tannyelvű iskolák-
ban megszüntette a cirill írásnak tanítását. Ezen a jövő szempontjából nagyon fontos s a
magyar nemzeti érdek tekintetében rendkívül áldásos intézkedést szükségesnek tartja a
vármegye közönségének tudomására hozni s egyúttal kéri a törvényhatósági bizottságot,
hogy a püspököt ez alkalomból a legmelegebben üdvözölje.53
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53 egynegyedévközigazgatása.cirillbetűkkiküszöböléseazelemiiskolákból.Eperjesi Lapok,
1915.október24.,3.p.
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iLona JuhásZ L.
GÖmÖrfaLVa,sZereTeTfaLVa,VasuTasfaLVa,amerikafaLVa anD oTher ViLLaGes.aDDiTions To
The naTionaL acTion announceD for rebuiLDinG carpaThian ViLLaGes DesTroyeD in 1914
in The fiGhTs foLLoWinG The russian inVasion

Therussianarmy invadedhungary in theautumnof1914on itsnortheastern
border, and it occupied relatively substantial areas in a short period of time.
beforeapril1915,thehungariansmanagedtodrivethemoutcompletely,butthe
operational areas suffered major damage, especially 100 villages in the then
sáros,Zemplénandungcounties,andtosomeextent,thefightingaffectedalso
thecountiesofmáramarosandbereg.Thegreatestdamagewassufferedbythe
sáros(Šariš)county,where15villagesweredestroyedcompletely.Thecostsof
reconstructionwereofficiallyestimatedatcorona7-8million.itwouldhavebeen
impossibletogeneratethishugeamountofmoneywithouttheinvolvementofthe
population. The whole society of hungary had joint forces in order to collect
donations,andmanagedtoraisetheamountneeded.Thisstudyintroducesthe
reconstructionmovementfromitsbeginningtothedeliveryofhouses,basedon
information gained mainly from calls, news, reports, etc. published in the
contemporaryregionalpressofhungary´scountiestodaybelongingtoslovakia.
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miroslavkusýpolitológuskétévtizeddelezelőttitanulmányábanrámutatottarra,hogy
az1990-esévekközepénnemvoltolyanközösnyelvinormaéstörténelmihagyomány,
amelyaszlovákokkörébenazegységesnyelviközösségképzetétmegalapoztavolna:
„[…]egyszerűhazánkfiaazirodalmiszlováknyelvetvalamiféleegzotikusdolognaktart-
ja.[…]sokanviseltetnekellenérzésekkelazirodalminyelvvelszemben.[…]anemzet
többsége,úgyhiszem,mégmindigárulásnaktartja,hogyaközép-szlovákiaidialektust
választottákszámárairodalminyelvnek.Talánazértvanígy,mertazabizonyostájijel-
legnyelvileg,nyelvjárásilagmégmindigerősenél.” (ábrahám2003,56–57.p.)kusý
szerintaszlováknépességnagyobbrészeazonbansokáignemcsakakodifikáltnyelvet
neméreztemagáénak,hanematérségsokmásnépéhezhasonlóanazállamterületén
belül érzelmileg elsősorban a szűkebb pátriájával, szülőföldjével tudott azonosulni,
azazaszlovákokterületiidentitásánakmélyrétegegyakranmaisregionális.azegyén
elsősorbanamagaszülőföldjéhezkötődik:„minemnemzethez,hanemtájegységek-
heztartozunk.”(ábrahám2003,56–57.p.)atöbb-kevesebbmegszorítássalsokmás
szlávnemzetreisérvényesnektűnőmegállapításegyszerreutalaliptói,turóci,szepes-
ségiésmásjórészteredetilegrégimegyei,térségiidentitásformákszívóstovábbélésé-
re,ésa19–20.századieurópaiemberszámárakülönösenfontosszülőföldiidentifiká-
cióelsőbbségéreutal.

a szlovák „nemzeti ébredés”, azazamodern szlováknemzetépítőnacionalizmus
koránakírásaiban,a19.századutolsóharmadátólkezdveakeletiszlovákrégióanem-
zetiterületmegkérdőjelezhetetlenrésze.ahegyekésaszepességinémetfalvakáltal
elválasztvaugyanakkoramagyaralföldfelényitottan,a„szlovákkelet”soktekintetben
elmaradtanemzetifejlődésben.milanhodžaarrólírt,hogynemcsakaszerbeknekvan
macedóniájuk, „hanemmégminekünk is, akik annyira el vagyunknyomva, […] ahol
szlováktestvérünkmindenfélevédelem,tanács,hűségesintelligencianélkülél,szolga-
bírókésazostobaszavakkénye-kedvénekkitéve”.(hodžakorabeliírásátidéziTajták
1966,82.p.) ezt a régiótneveztehodžaa „szlovákmacedóniának”.majdugyanott
megállapítja,hogy„keletiszlovákjainkmintegyelvannakvágvaanemzettől”. (Tajták
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1966, 82. p.) a kormányok célja, hogy „sárosiak olyan törzsnek érezzék magukat,
amelyneknincssemmiközeatöbbiszlovákhoz”.(Tajták1966,82.p.)akeleteiszlová-
kokat a domborzati viszonyok, a felföld kelet–nyugati átjárhatóságának problémás
voltakétségkívülelszigetelteanemzetimozgalmatéltető,öntudatosintelligenciátkiter-
melőmegyéktől.aĽudovítŠtúrvezettenemzedékisanemzetigondolattemetőjének
tekintetteaTátrátólkeletreelhelyezkedősáros,ung,Zemplén,abaújmegyét,ahola
szlovákésaruténnyelvközöttikeletiszlováknyelvjárástbeszélő„szlovjákok”éltek.

atanulmányomcéljaakeletiszlovákoklaktatérelemzéseaz1881,1900és1910-
esnépszámlálásalapján.adolgozatkétnagyobbrészreosztható.elsőfelébenazálta-
lánosfelvetéseket,fogalmakat,illetveazértelmezendőtérthatározommeg.amásodik
részébensárosvármegyévelkívánokfoglalkozni,azottélőnépcsoportokanyanyelvi,
felekezetiésnyelvhasználativiszonyaival.ígyforrásaim„amagyarszentkoronaorszá-
gainak1900–1910.évinépszámlálások”nyelvi-felekezetiadatokatközreadókötetei
voltak.

anépességösszetételérevonatkozódemográfiaielemzésekegyikigenfontosésa
maieurópábanegyrenagyobbérdeklődéstkiváltókérdéscsoportjaaz,amelyazegyes
országoknépességenemzeti (nyelvi), etnikai származásiösszetételére vonatkozik.a
nemzetiségi hovatartozás meghatározása érdekében a népszámlálások alkalmával
többféleidevágókérdésttesznekfelalakosságnak,ésáltalábanmamárazönkéntes
bevallások eredményét teszik közzé és fogadják el hivatalosnak.magyarországon a
nemzetiségihovatartozásmegállapítása1880-tól–közvetettúton–azanyanyelvként
megjelöltnyelvalapjántörtént.1

a régió fogalma nem állandó, statikus kategória, hanem kifejezetten dinamikus
jelenség,amelymindtartalmában,mindjellegébenfejlődik,határokkalvalókijelölhe-
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1 (kovács 1928.) az anyanyelvmeghatározásánakmódja az 1900. évi népszámlálás során
jelentősenmegváltozott, amennyiben az anyanyelvetmár nemcsak a családban elsőként
elsajátított nyelvként, hanem vagylagosan a legszívesebben beszélt nyelvként határozták
meg.„anyanyelvgyanántmindenbefolyástólmentes,avalósághozhíven,mindenkorazta
nyelvetkellbejegyezni,amelyetazilletőegyénmagáénakvall,samelyenlegjobbanéslegszí-
vesebbenbeszél.ennélfogvamegjegyzendő,hogyámbárazanyanyelvalegtöbbszörazonos
azzalanyelvel,amelyetki-kigyermekkorábanésrendszerintazanyjátóltanult,mégiselőfor-
dulhatazazesetis,hogyagyermekanyanyelvemás,mintanyjáé,különösen,haagyermek
kisdedóvodában, iskolábanvagyegyéb társadalmiérintkezésáltal vagyannakkövetkezté-
ben,hogyszülőikülönbözőanyanyelvűek,azanyjátólkülönböző,másnyelvetsajátítottel.a
mégbeszélninem tudócsecsemőknélésanémáknálanyanyelvgyanántacsaládnyelve,
vagyisazanyelvírandóbe,amelyenazilletőegyénhozzátartozóiotthonrendszerintbeszélni
szoktak.megjegyzendő továbbá, hogy anyanyelv gyanántmindig csak egy nyelvet szabad
kimutatni,azegynyelvenkívülesetlegbeszéltegyébnyelveketa13.rovatbakellbejegyezni.
Úgyanyanyelv,valamintmásbeszéltnyelvgyanántismindigcsakélőnyelvírhatóbe,ennél
fogvaazsidóvagyhébernyelvnemmutathatóki.azországnémelyvidékéntalálhatózsidó
vallásúegyéneknéltehát,akikahéberrelkevert,rontottnémetnyelvet,azúgynevezett jar-
gonthasználják,anémetnyelvetkellbejegyezni.amiazanyanyelvenkívülbeszéltegyébnyel-
veketilleti,ezekkitüntetéséheznemokvetlenülszükséges,hogyvalakiazilletőnyelvetkifo-
gástalannyelvtanitökélességgelbírja,hanemelégséges,haazonnyelvenéletviszonyainak
megfelelőenmásokatmegérteni,ésmagátmásokkalmegértetniképes!”(Dávid1980.)



tőségébenisfolyamatosanváltozik.aregionalizációalattpedigmindenesetbenafelül-
rőlirányítottközigazgatási-politikaifolyamatotértjük,amelynekeredményekéntlétrejö-
vő régió valójában az esetek többségében külsődleges szempontok szerint kijelölt,
mesterségesalakulat.regionalizmusalattviszontaztazalulrólkibontakozófolyamatot
értjük,melyneksoránegyes települések, térségekközöttagazdaságiés társadalmi
kapcsolatokolymértékbenfelerősödnek,hogyezekatérségekösszességeösszetarto-
zandónakérzimagát,ésennekérvénytisakarszerezni.(süli-Zakar2003,129.p.)

aregionalizmusalapjaagazdaságiokokmellettvalamifélekulturálisérték-történe-
lem,szokások,nyelv,vallásazonosságaislehet.ezaterületaregionálisetnikainacio-
nalizmusvagyetnoregionalizmusforrásvidéke.azetnoregionalizmusrólJoórudolfdefi-
níciójaalapjánakkorbeszélünk,haagazdaságiéstársadalmifolyamatokeredménye-
képpenmegszületőrégióteljesvagykisebb-nagyobbmértékbenegybeesikvalamifajta
tényező(nyelv,vallás)általkialakítottterülettel.(Joó1988.)

magyarországotrégebbenésnapjainkbaniskülönbözőkritériumokalapjáneltérő
régiókraosztottákésosztjákfel.mintközismert,amagyarkirályságban,azazaz1867.
évi osztrák–magyar kiegyezést követően a habsburg monarchiának a Lajta folyótól
keletre eső részében nem alakult ki a Lajtától nyugatrameghonosodott tartományi
rendszer.azeddigmegjelentregionáliselemzésekrendszerintazországonbelüliterü-
leti eltéréseket éshasonlóságokat vették számba, rendszerint a korabeli statisztikai
régiók,illetveamegyékszerint.alegtöbbkutatóelsősorbantermészetföldrajzialapon
sorolta be külön-külön régiókba magyarország egymástól különböző régióit. keleti
károlyalakítottakiastatisztikairégiókat.fodorferenc,keményGyörgy,princzGyula,
bullabélaésmendölTibortermészetföldrajzirégiókraosztottákfelazországot.(nagy
2003,10–17.p.)ezekhezképestakorabelietnikairealitásokbólkiindulvaaz1960-as
évekbenkatusLászló–azországnemmagyartöbbségűmegyéit,járásaitcsoportosít-
va–próbáltaleírniasoknyelvűországnemzetiségirégióit.ezeknemzetiségisajátos-
ságaitakorabelimagyarközigazgatásisérzékelte,ésaminiszterelnökség,belügymi-
nisztériumnemzetiségpolitikaikörleveleiben,illetveamezőgazdaságisegélyezésiakci-
ókban figyelembe is vette a szlovák, rutén, szász, román nemzetiségi régiókat.
közigazgatásilagtermészetesennemléteztek,deanemmagyaranyanyelvűregionális
társadalmaknyelvi,kulturálissajátosságaialapjánténylegesenkijelölhetőek,leírható-
akvoltak,smégazegységesmagyarnemzetállambangondolkodókormányzatipoliti-
kánakisfigyelembekellettvenniearegionálissajátosságokat.(szarka1995.)

acentrálismagyaretnikaiterületeketkörös-körülezekanemmagyaretnikairégiók
övezték:(szarka1998.Vö.nagy2003,223–246.p.)

1.afelső-magyarországiszlovákrégiótízszlováktöbbségűvármegyéje,
2.azészakkeleti-magyarországiruténrégió,
3.akelet-magyarországiéserdélyiegybefüggőromántöbbségűterület,
4.adél-erdélyiromán-szászrégió,
5.anémet-szerbtöbbségűDél-magyarország,
6.anyugat-magyarországinémetrégió.
hangsúlyoznunkkell,hogyezafelosztásaregionálissajátosságokkutatásátmeg-

könnyítőelemzésikeretként,módszertaniokokbóltörtént.akorabelistatisztikaiforrá-
soknagyrészeugyanismegmaradtavármegyei,járási,illetvetörvényhatóságibontás
szintjén. (szarka 1998.) a fentiek alapján úgy vélem, hogymaga a szlovákok lakta
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felső-magyarországirégiókét,esetlegháromrészreosztható:etnikai-nyelviszempon-
tokszerintazegyértelműenszlováktöbbségűVág-ésGaram-völgyimegyékmellettkije-
lölhető az átmeneti szlovák–magyar vegyes övezet (pozsony, bars, nógrád, Gömör,
abaúj-TornaésZemplénmegye),amelynekjelentősrészeegyfajtaetnikaikontaktuszó-
nakéntműködött,valamintakeletiszlovákok,ruszinokésnémetekáltallakottészak-
keletivegyesenlakottrégió.ezeketazúgynevezettvegyesvagyátmenetirégiókat,mint
esetünkben az északkelet-magyarországi ruszin, szlovák, magyar régiót, éppen a
háromnyelvtörténetilegtartósegymásmellettélésetettesajátossá,elemzésicélokra
elkülöníthetővé.azelemzéseknemzetiperspektívájatermészetesenmindigistorzító-
lag hat. ez a sajátos nyelvi, kulturális, felekezeti együttélés, a történetileg kialakult
interetnikusésinterkonfesszionálisviszonyokraépülőmultikulturalitásazalapjapéldá-
ul a jellegzetes „sárosi világnak”. amennyibena szepesi, zempléni, ungi peremektől
elvonatkoztatunk,sárosmegyéttekinthetjükaszlovjákok,azazakeleti-szlovákoknyel-
virégiójának.Detöbbokmiattnemlehetrákizárólagosanalkalmaznianemzetiségi
régiófogalmát.Úgyvélem,hogytalánelőnyösebblenneanéprajzbólszármazó„kultu-
rálisrégiófogalmával”operálni.hiszena„szlovjákság”lényegétnemannyiraakétség-
kívüljelenlévőszlovjákdialektusalapján,haneminkábbkulturális-vallásisajátosságok
szerintlehetmegfogni,ésarégióegészéreinkábbanyelvi,etnikaikevertségajellem-
ző.

akelet-szlovákoklaktatéregyrendkívüldinamikusanváltozóterület,mindnépes-
ségszám, mind nemzetiségi és vallási összetétel tekintetében. eme terület pontos
határaitnehézmegállapítani,hiszenazösszesírásokaterültenélőszlovákokszámát
rögzítette,amelybőlnemtudjuk,hogyhányanvallottákmagukatszlovjáknak.mégisa
szlovákdialektológiaikutatásokalapjántöbbé-kevésbépontosanleírhatóanyelvjárási
terület kiterjedése. (karpinský 2009.) Dvortsák Viktor 1918 novemberében Jászi
oszkárnakírttáviratábanháromészakkeletivármegyétsoroltfel.kászonyiferencáltal
a„kisebbségvédelembe”írttanulmányalapjánazalábbivármegyéket,valamintjárá-
sokatlehetaszlovjákokfőterületénektekinteni:szepesvármegyekeletijárásai,sáros
vármegye,Zemplénvármegye,abaúj-Tornavármegyeészaki járásai.központi terüle-
tükneksárosvármegyéttekinthetjük,aholkászonyiszerintalétszámuk1910-ben101
855fővolt.ezaszámmegegyezikanépszámlálásbanfeltüntetetszlovákanyanyelvű
lakosságlélekszámával.ezaztjelenti,hogyaszerzőazittélőszlovákokésamagukat
sárosiszlovjáknaktartókközöttegyenlőségettett.2

sárosvármegyeanépszámlálásoktükrében

atovábbiakbanazáltalamegyfajtanyelvi,történeti„magterületként”kezeltsárosvár-
megyenyelvi,felekezetiésnyelvhasználativiszonyaitelemzem.mielőtterrerátérnék,
néhányszótkívánokejteni,hogymilyenisvoltezazirodalmivármegye.sárosszázado-
konátsajátságoskisvilágvolt,amelyrőlmamikszáthkálmánsvihákjaiutántorzképet
alkotunk.(mikszáth1999.)eztasvihákoklaktatájatelsősorbanA gavallérok címűkis-
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2 VichodslovenskaradanevébenDvortsákGyőzőelnök.magyarnemzetiLevéltár–országos
Levéltár(tovább:mnLoL)k401918Vii.tétel42/1918.Vö.kászonyi1943.



regényenkeresztülismertemegazolvasóközönség.aszepességrőlvagysárosrólírott
műveibenhangjajóvalironikusabb,hidegebb,demégatájszíneiisbarátságtalanab-
bak.passuthLászlószerint„abűvöspalócsohasemértettemegasárosilelket,hanem
adélibbemberrealizmusávalkegyetlenül,anyagszerűenboncoltaszét[…]sárosinak
lennikörülbelülannyitjelentettezidőtájt,minthaaLajosnakudvarábanbeállítottsza-
kadt köpenyű kisnemes aztmondta volna. hogy őGascogne-ból érkezett.” (passuth
1996,70.p.)nemvéletlenülhívtákaszázadfordulótájékánavármegyéta„magyar
Gascogne”-nak.ittkeletenazigennépesdzsentrihatároztamegaközvéleményt,atár-
sadalmiélet,ahelyipolitizáláskereteit.

amagasabbállásúszlovákcsaládokbeépültekebbeazúritársadalomba,arégió
birtokosnemessége,polgárságaa19századbanmégkétnyelvű.azitteniszlováknyelv-
járásokúrinyelvnekszámítottak.amagyarnyelvhasználatraerősenhatottanémet,a
szlovák,alatinéslengyel,ezekkeverékébőlszületettmegasárosi„nyelv”.akormá-
nyokarratörekedtek,hogyazészakkeletivármegyékszlovákságátnyelvében,identitá-
sábanmegkülönböztesse,politikailagpedigelszigeteljeanyugatiaktól.(szarka1995,
256–247.)Voltmireépítenie:aszepesi,sárosi,zempléninyelvigeneltéraközépszlo-
váknyelvjárásoktól,amelyekbőlŠtúrékmegalkottákazirodalminyelvet.afolyóvölgyek-
benélőhelybéliszlovákságpediga„pošarišsky”névenismertkeletiszlovákdialektust
beszélte,amelyszámosmagyarésnémetjövevényszóthasználtésamelybázisulszol-
gáltegykülön„keletitót”nyelvkialakításához.anépességnekmégsajátönelnevezése
isvolt/van:szlovják(slovjak).akeletszlováknyelvjárástazoknakapapoknak,tisztség-
viselőkneknépestáboraemelteazírásbeliségbe,akikamagyarnemzeteszmehirdetői
lettek,ésarégiószlovákságátminélerősebbenamagyarkultúrához,politikáhozkíván-
tákforrasztani.(ábrahám2003,57–59.p.Vö.ablonczy2001,82–86.p.)

a vármegye sajátos kulturális terület volt, ahol szlovák, ruszin, német ésmagyar
lakottbékességben,egymásmegbecsülésében.sárosmegyébenazetnikaiviszonyo-
katdöntőmértékbenadomborzatésazehhezkapcsolódóvölgyirányokmintfőközle-
kedésiútvonalakhatároztákmeg.amegyedélirészénugyanúgyazészak–déliközle-
kedési irányvoltameghatározó,mintZemplénben,anyugati részenazonbananyu-
gat–keletiközlekedésiiránydominált,sezmegakadályoztaaperemvidékiruszinlakos-
ság déli irányú előretörését s ugyanakkor a fővölgyeket a szlovákok ülték meg.
(Demeter–bagdi2009,150–152.p.)

aszepességgelhatárosrészekenaTapolyésapoprádvölgyehatároztamegaleg-
fontosabbközlekedésiútvonalakat,melyekegybenagazdaságiéletfőrészénekszámí-
tottak,sugyanakkorazegyesközösségekérintkezési lehetőségeit isbehatárolták.a
kétmegyeköztahajózhatópoprádbiztosítottaakapcsolatot.aTapolytóldélreamásik
jelentősebbvíziésszárazföldiútaTarcamenténhúzódott.aTarcapécsújfalunáldél-
nek,addigaTapollyalésapopráddalpárhuzamosanfolyt,deekétfolyósűrűnlakott
részeitamincsolésacsergőnyugat–keletiirányúnéptelenvonulataiválasztottákel.
sáros északi határán beszélhetünk összefüggő ruszin településterületről, hiszen a
poprád-vidéki és Tapoly-vidéki ruszinság között az összekötetést a ruszin csércs,
poprádkörösésabroncsosjelentette,Lenártóviszontszlovákvolt.afővölgyekfeléafal-
vakbanerősödikaszlovákelem.(Demeter–bagdi2009,152–159.p.)

aszepesiruszinfalvaktöbbségébena19.sz.elejénmárvoltnépiskola.ezszellemi
támasztjelentettafelső-sárosiruszinságnakis.acsergő-vidékiruszinságnemtudott
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érintkezniegymással,ahegységenkeresztülnemvezetettút.acsergődélirészénélő
ruszinoknemtudtákkikerülniaszlovákészakfeléLuboténytvagydéliiránybanTarkőt.
ahegységdélkeletirészénfekvőruszinkistelepülésekenklávékéntékelődtekaszlovák
falvakközé.amegyekeletirészénstabilruszinközösségéltmintegy50-60településen
a felsővízközi járás területén, bár a jelentősebb település, sztropkó szlovák volt. a
fővölgyekbenittisszinténszlováktelepülésekültek,mintkurima,hazslin.afontosabb
utakmenténlévőruszintelepüléseknagyobbasszimilációskényszernekvoltakkitéve.

anépszámlálásiadatokközülaz1880.évitvettemalapul,mintemlítettem,ezvolt
azelső,amelyazanyanyelvszerintrögzítettealakosságot.ezalapjánavármegyének
1880-ban163013 fő lakosavolt. (A magyar korona…1882,229.p.)a legnagyobb
etnikumaszlovákságvolt115470fővel,másodikaruszinság30898-cal,aharmadik
anémetanyanyelvűekcsoportja10699fővel,míganegyediketamagyarokalkották4
226fővel.(A magyar korona…1882,229.p.)1900-raamegyelélekszáma172706-
ra növekedett. megfigyelhető, hogy a szlovákság lélekszáma csökkent 115 141-re,
addigaruszinok(33988),anémetek(10886)ésamagyarok(10926)számanőtt.3
a leglátványosabban a magyar anyanyelvűek száma nőtt, 122,6 %-kal. a magukat
magyaranyanyelvűeknekvallókarányátnövelteakivándorlás.1880és1910között50
390szlovákanyanyelvűszemélyhagytaelavármegyét.4

ráczistvánidéziabártfánélőGerényiJózseftudósítását:„érdekeslátványtnyújt
mezeimunkaidejénafalunépe.nőhajtjaatehenesszekeret,nőfogjaazekeszarvát,
nőkaszál[…].Valóságoskisfeministatársadalomképegyanántfestefurcsaállapot.”
(rácz1972.)aférfi-nőarányavégleteseneltorzult,aszalmaözvegyekarányamegha-
ladta25%-ot.Továbbnövelteamagyarságrészarányátésregionálisjelenlététamagyar
közművelődés hangsúlyos jelenléte (egyesületek, az eperjesi collegium), a városi
németésfőkéntazsidólakosságasszimilációja,amagyarkormánysegédlettelgondo-
sankiválogatottgörögkatolikuspüspökökmagyarosítóhatása.mindeztkülönösenfel-
erősítette a gyorsanmagyarosodó zsidóság jelenléte vidékenés a városokban. ez a
folyamat a több szakaszra osztható asszimilációs folyamatban az akkulturáció és a
nyelvváltás(vagyinkábbakétnyelvűeknyelvidominanciaváltásának)szakaszátjelen-
tetteazelsővilágháborúelőttiévtizedekben.Véleményemszerintcsupánaz történt,
hogyakétnyelvetbeszélőkközülegyretöbbenvallottákmagukatanépszámlálássze-
rintmagyar„anyanyelvűnek”,azazmintakikalegszívesebbenmagyarulbeszélnek,és
eredetianyanyelvüketmintmásodikbeszéltnyelvetjelöltékmeg.

az1910-esnépszámlálássoránfolytatódottaz1900-banelkezdődöttfolyamat.aszlo-
vákságésanémetség számacsökkent, amár említett folyamatok révén.1900-hoz
képestszlovákokszáma13286fővelcsökkent,anémeteké1400-zal.5 ezzelszemben
aruszinokésamagyarokszámanövekedett.aruszinoké4512-velnőtt,amagyaroké
pedig7162fővel.amáremlítettfolyamatokéskörülményeksegítettékamagyarokily
látványosnövekedését.
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3 magyarstatisztikaiközlemények(tovább:msk)1.kötet.budapest,1902,246–247.p.
4 uo.
5 msk42.kötet.1920.



1. diagram.anyanyelviösszetétel1880-ban,1900-banés1910-ben

rtv=rendezetttanácsúváros

2. diagram.azösszlakosságanyanyelvimegoszlása(1880,1900és1910)

a felekezetösszetételét vizsgálva1880-banavármegyébena rómaikatolikusvolta
domináns,88828fő.ehheztartoztaktúlnyomórésztaszlovákok,magyarok.amáso-
dikok a görög katolikusok voltak 51 361 fővel. (A magyar korona… 1882, 229. p.)
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Voltakmégágostaiak(németekésszlovákok).agörögkatolikusokesetébenkiemelen-
dő,hogyaszámukjóvaltöbbvolt,mintaruszinságé.akettőköztikülönbségetaszlo-
vákokhoz asszimilálódott ruszinság képezte.megemlítendőmég az izraelita vallású,
részbenmégmindigjiddisanyanyelvűvagyjiddis–magyarkétnyelvűnépesség,amely
jelentősszámmal,12735fővelképviseltettemagát.az1880-banamagukatmagyar-
nakvallókamegyeészakirészénzsidóvallásúmagyarokvoltak.Zboróbanazsidóság
többsége a szlováksághoz asszimilálódott,míg eperjes kivételével a többi település
izraelitavallásúközösségeinektagjaizömmeljiddisanyanyelvűnekvallottákmagukat,
amit a korabeli magyar népszámlálási gyakorlat német anyanyelvként rögzített. (A
magyar korona…1882,229.p.)afontosabbvárosokban,illetveajárásokközpontjá-
banazsidóságképezteamagyarésanémetlakosságjelentősrészét.példáulilyenvolt
héthárs,Girált.

ehhezképest1900-bannemtörténtkomolyabbváltozásafelekezetiösszetételben.
arómaikatolikusokszáma93753-ra,agörögkatolikusoké53434-renőtt,viszontaz
izraelitákszámacsökkent12262főre.6 ennekegyrésztazlehetettazoka,hogysokan
kikeresztelkedtek vagy a fejletlenebb területekről elvándoroltak az ország központi
régióiba.anépszámlálásiadatokalapjánmegtudjukmondaniaztis,hogyhányanvol-
takmagyarokvagyéppenszlovákokazegyesfelekezetben.

1. táblázat. a magyar, rutén, szlovák és német anyanyelvűek felekezeti összetétele
sárosmegyében,1900–1910

Látható,hogyamagyarokésanémetekalkottákalegnagyobbrészétazsidófelekezet-
nek. szépen látszik az is, hogy a ruszinok a görög katolikus felekezethez tartoztak.
1900-tólvannakarranézveadataink,hogyamegyébenhányanistudtakmagyarul.ez
1900-ban21230fővolt,deebbőlcsak10304-entudtakbeszélniis.7

2. táblázat. a nem magyar anyanyelvűek magyar nyelvismerete sáros megyében,
1900–1910

 
izraelita   

 
1900 1910 1900 1910 1900 1910 

 2 270 3 970  892  1 523  6 012 10 136 
     33 717 38 241     

  887  105 18 296 11 575 83 274 77 936 
 9 027 8 194      1 240  826 

 
 

 

Anyanyelv    
 1900          1910  1900            1910  1900          1910  

 2876 3246 6900 14470 414 1203 
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6 msk1.köt.1902,246–247.p.
7 msk1.köt.1902,246–247.p.



3. diagram.magyarbeszélőnemmagyaranyanyelvűek1900és1910-ben

atáblázatbólkitűnik,hogyamegyébenaszlovákokvoltakazok,akiknagyobbszámban
tudtakmagyarul. a ruszinok esetében ezt az alacsony számot az okozta, hogy ők a
megyeolyanrészeitfoglaltákel,aholamagyarnyelvhatásakevésbéérvényesült.

1910-reviszonylagerősenmegmutatkozottamagyaroktatáspolitikaeredményea
térségben:1900-hozképest37441-entudtakmagyarul,körülbelül16000főveltöb-
ben.azegyesnemzetiségekesetébenhasonló tendenciamutathatóki,különösena
szlovákságkörében.aszlovákokesetében14470-entudtakmagyarulbeszélni.8 ehhez
persze hozzátehetjük, hogy a magyar nyelvismeret terjedése elsősorban a városi
népességbenésazsidóságkörébenvoltmegfigyelhető.

4. diagram.nőkésférfiaknyelvimegoszlása1900és1910-ben
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amagyarnyelvismerettérnyerésévelpárhuzamosanaszlovákothasználókszáma
isnövekedettamagyarságkörében.ez főkéntanagyobb településeken jelentmeg,
aholamagyarságisképviseltettemagát.mintlátjuk,1910-reanőkmegelőzikaférfi-
akatamagyarésáltalábanmindentovábbinyelvismeretében.ezvélhetőenazoktatá-
sonkívülabbólered,hogyakorbanegyretöbbenkötöttekvegyesházasságot,amivel
anyelvikülönbségekegyreinkábbcsökkenetek.

avármegyéthétjárásraosztottákfel.ajárásokközülnégybenaszlovákságnakvolt
abszolút többsége, kettőben csak relatív többséget alkotott. egyben a felsővízközi
járásbanruszintöbbségvoltmegfigyelhető.Jelentősebblétszámbantalálunkmagyaro-
katésnémeteketegyestelepüléseken.aszlovákságmagterületeivoltak:Zboró,Girált,
kurima, berenicze, radoma, Tapolyhanusfalva, héthárs, pécsújfalu, palonca,
alsószalók,planicaésszemelye.aruszinoknagyobbszámbanképviseltettékmagukat:
csércs,hosszúvágás,feketekút.aholanémetekvannaktöbbségben,azokakövetke-
zők:berencza,héthárs,paloncza,németsóvár,kurima,Tapolyhanusfalva,felsővízköz,
Ladomérvágás,malczóésZboró.magyarokesetébenpedig:nagysáros(eperjeskisu-
gárzásának tudható be), Tótsóvár, pécsújfalu, Girált. közel azonos volt a létszámuk
sebeskellemesenésLimesen.

az 1880-as népszámláláshoz képest az 1910. évi népszámláláson 61 település
„váltott”anyanyelvet,többségébenazok,amelyek1880előttruszinokvoltak.azilyen
esetekbenmegfigyelhető,hogyateljesszlováklakosságváltruszinanyanyelvűvévagy
fordítva.(5.táblázat)Voltakolyantelepülésekis,amelyekbenaruszinságésszlovák-
ságszámamegegyezet.ezazzalmagyarázható,hogyezekatelepülésekfeküdtekaz
ún.szlovák–ruszinnyelvhatárkontaktuszónájában.ittkellmegemlítenem,hogyakon-
taktuszónafogalmát(amagyarnéprajziszakirodalomanémetes„kontaktzóna”kifeje-
zésthasználja)Gundabélahasználtaelőször.Gundaazetnikai„kontakzónát”kulturá-
lis és nyelvi érintkezési övezetként jelölimeg. (Gunda1958, 573. p.) paládi-kovács
attilasajátoskarakterttulajdonítakétegymássalhatárosnyelvterület,nyelvhatár,etni-
kaihatármentiövezetnek.(paládi-kovács1984,61–73.p.)

3. táblázat.a„nyelvváltó”sárositelepülések(1880,1900és1910) 

  1880 1900 1910 
  ruszin ruszin 

 ruszin  ruszin 
 ruszin  ruszin 

Szulin  ruszin ruszin 
Fias  ruszin  

  ruszin ruszin 
  ruszin ruszin 

 ruszin  sz  
  ruszin ruszin 
  ruszin ruszin 

  ruszin ruszin 
 ruszin  ruszin 
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atáblázatokbóljóllátszik,hogyarutén–szlováknyelvhatár,illetveetnikaikontaktuszó-
naközelébenleginkábbfelsővízközjárásterületénvoltalegtöbbbizonytalanság,illet-
veváltozásahivatalosnépszámlálásiadatfelvételben.amegyébenlátszólagittvolta
legtöbbváltozásaruszinságésszlovákságközött,amitakorabeli irodalomazegyes
településekért folytatott nyelvi-nemzetiségi s részben felekezeti harcként, gyakran
pediga„felvidékeltótosodásaként”értelmezett.Tény,hogyafolyóvölgyekben,aTapoly
ésazondavamenténatelepülésekegymásrajobbanhatottak.anépszámlálásifeke-
te-fehér adatok alapján készült térképen az látszik, hogy a „nyelvhatár” jelentősen
módosult1880-hozképest.1910-reazonban–azanyanyelviadatokmegváltozottkri-
tériumainakakövetkeztében–sokolyantelepülés,amely1900-banlátszólagasta-
tisztikai adatok szerint anyanyelvet váltott, ismét visszatért az eredeti anyanyelvhez.
rutén maradt például bajorvágás, szulin, kozsány, mátévágása, Vajkvágása,
alsófenyves, alsóhímes, alsóodor,Dobroszló, felsőfenyves, felsőrákócz,Györgyfölde,
Gyertyánpatak, kisolysó, komlósa, körösény, Végortovány remenye, Gerla és
Tapolylipova.szlovákmaradtsósfüredésróna,deViszlavaésfiasátmenetiruszinság-

 

 

 
1880 1900 1910 

  ruszin ruszin 
Dolgonya ruszin  ruszin 

  ruszin ruszin 
 ruszin  ruszin 

  ruszin ruszin 
Gribo ruszin  ruszin 

  ruszin ruszin 
  ruszin ruszin 

 ruszin  ruszin 
Kisfagyalos ruszin  ruszin 

  ruszin ruszin 
  ruszin ruszin 
  ruszin ruszin 
 ruszin  ruszin 
 ruszin  ruszin 

Peszternye ruszin  ruszin 
 ruszin  ruszin 

 ruszin   
Ruzsoly ruszin  ruszin 

 ruszin  ruszin 
  ruszin ruszin 

Esztebnek ruszin  ruszin 
Gerla  ruszin ruszin 

 ruszin  ruszin 
Krizse ruszin  ruszin 
Tapolylipova  ruszin ruszin 
Viszlava  ruszin  
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bólismételtenszlováklett.17településesetébenmegfigyelhető,hogymíg1900-ban
szlovákvolt,1910-reismételtenaz1880-asösszetételtmutatta,vagyisruszinkéntírták
össze.Jóllátható,hogyebbenazónábana„nyelvváltás”akár10évenkéntisbekövet-
kezhetett,amiakétnyelvnyelvjárásaközticsekélyeltérésekkel,afalugörögkatolikus
vagy katolikus jellegének hangsúlyozásával és az összeírások eltérő szempontjaival
függöttinkábbössze,nempedigahelybenélőnépességvalamilyenténylegesnyelvvál-
tásával.

4. táblázat.aszlovákésaruténanyanyelvűlakosságszámaközelazonos

azittláthatótelepülésekvegyesösszetételűekvoltak,ésez1900-raalakultki.ezek
azokatelepülések,amelyekközvetlenülakétetnikaihatármenténfekszenek.itttöb-
bes identitás meglétével számolhatunk, hiszen a szlovákok vagy a ruszinok száma
közel azonos volt. 1910-re azonban kettő kivételévelmindegyikben egy nemzetiség
maradt többségben. ilyen település volt: hőnig, olajpatak, Litinye, porszács,
szorocsány. berezóka és bányavölgy megtartotta vegyes etnikai összetételét, bár
bányavölgyesetébenmáraruszinokjaváramozdultatelepülésösszetétele.

5. táblázat.példákteljestelepülésekkét-,illetvekettősnyelvűségére

 

 
1880 1900 1910 

ruszin 
1880 

ruszin 
1900 

ruszin 
1910 

 499 332 22 0 294 618 
Olajpatak 517 317 326 0 183 86 
Litinye 530 279 30 0 326 477 

 66 30 51 0 39 50 
 1 50 3 90 73 91 

 217 112 95 
 

140 123 
 18 285 26 692 455 459 

 

 

 

 

 

 

 

 
1880 

ruszin 
1900 

ruszin 
1910 

 151 156 142 
Zsetek 124 135 142 

 204 214 230 
 287 308 284 

 76 81 77 
 542 615 651 

 150 147 140 
Czigelka 468 468 466 

 149 151 153 
 138 135 157 

 

 

 

 

 

1880 
ruszin 

1900 
 

 1910 
ruszin 

 551 531  541 
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Dialektus, kontaktusjelenség vagy magyar propaganda? 69

érdemeskülönmegvizsgálnunka vármegye fontosabb városait. sárosbanhárom
rendezetttanácsúvárosvolt,eperjes,bártfaéskisszeben.alakosságetnikaiösszeté-
telét nézve bártfa és kisszeben szlovák többséggel rendelkezett. eperjes esetében
jelentősváltozásfigyelhetőmeg.1900-raavárosbanmárcsakrelatívtöbbségetmuta-
tottaszlovákokszáma,1910-reviszontavárosbanamagukatmagyaranyanyelvűek-
nek vallók többségbe kerültek. ily módon kétnyelvű város volt eperjes mellett
kisszebenismagyarésszlovák,bártfapediganémettelkiegészülveaháromnyelvűség
képétmutatta.

5. diagram.rendezetttanácsúvárosok(1880,1890,1900)

bártfának1880-banmindössze4686lakosavolt,avárosfejlődéseadualizmuskorá-
ban stagnált. (A magyar korona… 229. p.) a város szlovák többséggel rendelkezett,
valamintnémetésmagyarkisebbséggel.aszlovákokaránya81,4%voltazösszlakos-
ságból.(A magyar korona… 229.p.)anémetekésmagyarokcsekélyszámmalképvi-
seltettékmagukat.ennekamagyarésnémetanyanyelvűkéntregisztráltkisebbségnek
ajelentősrészezsidófelekezetűvolt.1900-ranémilegmódosultafelállás.aszlovákok
számacsökkent582fővel,míganémetekszáma1076-tal,amagyarokszáma781
fővelnőtt.9 eztanövekedéstmutatjaazizraelitákszámánaknövekedéseis.(1715fő)
ennekazokatehátelsősorbanazsidóságelmagyarosodásalehetett,másrésztbártfa
továbbraisőrzöttvalamitamúltjából,sviszonylagjelentőskereskedelmiforgalommal
rendelkezett.1910-reezaképisváltozott,ahárometnikumarányakiegyenlítetteegy-
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mást.avárosbanrelatívtöbbségretettszertamagyarság2719fővel,mígaszlovák
anyanyelvűekamásodikhelyreszorultak.10 aszlovákokszáma2571főrecsökkent.a
magyaroksúlyáterősítetteagyorsanmagyarosodózsidókszáma:közelkétezrenvallot-
tákmagukat izraelita felekezetűnek.11 az izraelitáknagy részeanépszámlálássorán
magyaranyanyelvűnekmondtamagát.ezazt jelenti,hogyazsidóságnaka93%-aa
magyarnyelvetjelöltemeganyanyelvként,azazmintolyannyelvet,amelyetvagyacsa-
ládjábanelsőkénttanultmeg,vagyamelyetalegszívesebbenbeszélt.anemmagyar
anyanyelvűekközül1048főtudottmagyarul.ennekaviszonylagalacsonyszámnaka
forrásaazlehet,hogyavárosháromnyelvűvolt,azazszintemindenkitudottszlovákul,
illetvenémetülamagyarmellett.

eperjesvoltavármegyeközpontja,ittéltalegtöbbemberanépszámlálásoksorán.
„európaiértelembenvett városiélet virágzottebbenabájos felvidéki városban […]”
(borsody1996,74.p.)ezavárosjelentetteakeletiszlovákokkulturálisközpontját.itt
indultmeg1907-benaszlovjákdialektusbankiadottNaša Zastava,amiakeletiszlová-
kokközpontiújságjavolt.eperjestgyakranmagyarvárosnak tekintjük,denyelvében
nemvoltaz.Lelkébenésszellemébenavatódottmagyarrá,mertolyaneseményekját-
szódtak falaiközt,amelyekamagyarnemzeti történelemszerves részét jelentették.
1880-ban9719 lakosavolt. (A magyar korona… 229.p.)ekkormégaváros relatív
szlováktöbbségetmutatott5705fővel.12 amagyarokésanémetekalkottákaváros
lakosságánakegyharmadát.eperjesenvoltalegnagyobbamegyébenélőmagyaranya-
nyelvűek száma. 1880-ban 1 963, (A magyar korona… 229. p.) 1900-ban 5 513,13
1910-ben7976főmondtamagátmagyaranyanyelvűnek.14 1910-reamagyaretnikum
kerülttöbbségbeavárosban,mivelaszlovákokszáma6494volt.15 Természetesena
zsidófelekezetűektöbbségemáritt ismagyaranyanyelvűvévált.számukfolyamatos
növekedéstmutatott.1880-ban1221,(A magyar korona… 229.p.)1900-ban2106,16
1910-benpedig2673fővolt,17 amijóljelzi,hogyarányukamagyarokköztvégigigen
jelentősnekbizonyult.avárosmagyarráválásábanisfontosszerepetjátszottazsidó-
ságelmagyarosodása.emelletteperjesmintavármegyeközpontja,tipikuspéldájavolt
a felső-magyarországi városokban lezajlott oktatási, közigazgatási ésmodernizációs
hátterűmagyarosodásnak.

avárostakorbanaTarca-partiathénnakisnevezték,ésnemcsakalokálpatrióták
büszkesége tartotta jelentős szellemi központnak, hanem egész magyarország.
(borsody1996,73.p.)eperjesazelsőrendűközépfokúoktatásiközpontokközétarto-
zottadualizmusidőszakában.négypolgáriiskolamellettháromtanítóképző(egyálla-
mi,egyevangélikus,ésegygörögkatolikus)ésháromgimnázium,illetvefelsőleányis-
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11msk42.kötet.1920,246–249.p.
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13msk1.kötet.1902,246–247.p.
14 msk42.kötet.1920,246–249.p.
15msk42.kötet.1920,246–249.p.
16 msk1.kötet.1902,246–247.p.
17 msk42.kötet.1920,246–249.p.



kolaműködött.kiemelkedővoltatanulókszámaisalakosságszámhozképest(114,8
tanulójutott1000lakosra).(beluszky2005.)oktatásiszerepkörétgazdagítottákfel-
sőfokúintézményeiis(azevangélikusjogakadémiaésagörögkatolikushittudományi
főiskola).eperjestehátaszázadelőegyiklegmarkánsabbiskolavárosavolt.magukaz
iskolákishozzájárultakamagyarságtérnyeréséhez.fontosszerepevoltmindenszin-
tenabban,hogyavárosielitésavárosipolgárságtöbbségemagyarérzelműmaradt,
végigazegészdualizmus időszakában,amióhatatlanulhatotta városbanélőkeleti
szlovák(szlovják)népességpatriotizmusárais.

kisszeben sáros vármegye harmadik rendezett tanácsú városa volt bártfa és
eperjesmellett.avárosnak1880-ban2825lakosavolt,bártfáhozhasonlóanadua-
lizmusalattaligfejlődött, inkábbstagnált.(A magyar korona… 229.p.)avárosbana
szlovákokszáma2088fővolt,amelyösszlakossághozviszonyítva73,91%-otjelentett.
(A magyar korona… 229.p.)anémetlakosságképezteamásodiklegnagyobbetniku-
motavárosban,amaga412főjével.(A magyar korona… 229.p.)amagyarokszáma
elmaradt,mindössze245fővelképviseltékmagukatavárosban.(A magyar korona…
229.p.)ennekamagyarésnémetanyanyelvűkéntregisztráltkisebbségnekajelentős
részefeltehetőenzsidófelekezetűvolt.

amásikkétrendezetttanácsúvároshozképest1900-raavárosetnikaiösszetéte-
lébenjelentősváltozásnemtörtént.amiastatisztikaiadatokbólszembetűnik,az,hogy
aszlovákokszámaszintestagnálta20évalatt.alélekszámuk2112fővolt,ami1880-
hozképest24fővelvalógyarapodástjelentett.18 ehhezképestnőttamagyarokszáma
435-tel,anémetekszámaviszontcsökkent19fővel.19 eztanövekedéstnemmagya-
rázhatjukazizraelitákszámánaknövekedésével,mertaszámuk392fővolt.20 amagya-
rok lélekszámának növekedése és a szlovákok számának stagnálása a vármegyét
sújtókivándorlássalmagyarázható,illetveamagyarságtérnyerésével.

1910-re kisszeben anyanyelvi összetétele teljesen megváltozott. a város polgári
lakossága3016fővolt.21 ahárometnikumközülamagyarokésaszlovákokszáma
közelmegegyezett.avárosbanaszlovákokmárcsakrelatívtöbbségbekerültek1640
fővel,22 mígamagyaranyanyelvűekszámamegduplázódott.amagyarokszáma488
fővel nőtt. a magyarok súlyának erősödését kevésbé befolyásolta a bártfához és
eperjeshezképestamagyarosodózsidókszáma,hiszenmindösszesen437fővelkép-
viseltettékmagukat.23 Valószínűlegtovábbraisakivándorlásképezettgátataszlová-
kokszámánaknövekedésében.ezzelpárhuzamosannőttamagyaranyanyelvűekszü-
letésénekszámaránya,mivelőketkevésbéérintetteazegyesültállamokbavalómigrá-
ció. a nemmagyar anyanyelvűek közül 1 808 fő tudottmagyarul.24 ennek amagas
számnaka forrásaaz lehet, hogyazerőteljesmagyarosodáskövetkeztébena város
egynyelvűbőlkétnyelvűvévált,azazszintemindenkitudottmagyarulaszlovákmellett.
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18msk1.kötet.1902,246–247.p.
19msk1.kötet.1902,246–247.p.
20msk1.kötet.1902,246–247.p.
21 msk42.kötet.1920,246–249.p.
22msk42.kötet.1920,246–249.p.
23msk42.kötet.1920,246–249.p.
24 msk42.kötet.1920,246–249.p.



Összegzés

Tanulmányomösszegzésekéntacímbenfeltettkérdésekre,feltevésekrekívánokvála-
szolninépszámlálásoktükrében.akeletiszlovák(szlovják)népességértelmezésikere-
teitanyelvjárás,felekezetiségésaregionálisidentitásháromszögébenjelölhetjükki.a
sárosban és a szomszédos két megyében élő nemzetiségek (szlovákok, ruszinok,
németekésmagyarok)többesidentitásáról,két-éstöbbnyelvűségéről,kettős,hármas
nyelvhasználatárólésváltozó (anya)nyelvi identitásárólbeszélhetünk.Úgygondolom,
hogy a szlovjákságot elsősorban ezekben a helyi, lokális identitásszerkezetekben
érhetjük tetten, amit a népszámlálások kategóriái nem tudtak visszaadni. Jól jelzi a
helyisajátosságokat,hogyasárosvármegyeielitkörébenteretnyertahelyigyökerekre
ésviszonyokraépülősárosiidentitás,amelyazelmosódószlovákésruszinnyelvhatár
menténakét szlávnemzetiségkörében iséreztettehatását.ennekgyökerétabban
találhatjuk,hogyanyugatiszlovákkulturálisintézmények,azellenzékiszlováknyelvű
sajtóakciórádiuszanemértelerreaterületre.Jólnyomonérhetővolt,hogyegyestele-
pülésekesetébensokatszámítottaz,hogyéppenmilyennemzetiségűésfelekezetűlel-
kész,papvoltaközségben.

magaaszlovjákságegyfajtakontaktusjelenségként is felfogható,mivelsárosban
négynemzetiségésötvalláskeveredettegymással,illetveéltegymásmellett.akisebb
folyóvölgyekbenmegbúvó vegyes nyelvi összetételű falvak egymással tartottak fenn
szorosabbkapcsolatot,amigyakranodavezetett,hogyazegymássalvalóérintkezések
soránsajátos többnyelvűségigyakorlatok, illetvevegyesvagy többes identitásformák
alakultak ki. Természetesen a lokális viszonyokon kívül amagyar vármegyei és kor-
mányzatipolitikaisérdekeltvoltabban,hogyaszlováktólkülönbözőszlovjákidentitás
megerősödjön,éskifejlődhessen.
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Gábor sZTancs
DiaLecT,conTacT phenomena or hunGarian propaGanDa?
DaTa anD inTerpreTaTions of The easTern sLoVak (sLoVJak)eThnic reGion

Thepossibilitiesofinterpretationoftheeasternslovak(slovjak)populationcan
betracedoutinthetriangleofdialect,denomination,andregionalidentity.The
nationalities(slovaks,ruthenians,Germansandhungarians)livinginŠariš,have
double ormultiple identities, they use two ormore languages and, as regards
theiruseofmother tongueandother languages, theyhavea varying linguistic
identity.asproofofthat,aspeciallocalŠarišidentityhasgainedgroundamong
thelocaleliteoftheŠarišcounty,basedonlocalrootsandrelations,whichalso
hadanimpactonthetwoslavicnationalitieslivingalongtheblurredslovakand
ruthenian language border. The slovjaks can be seen as a form of contact
phenomena,as inŠariš, fournationalitiesand five religionsmixed together, or
livedsidebyside.naturally,apartfromthelocals,boththehungariancountyand
nationalgovernmentshadbeen interested in thestrengthenedanddeveloping
slovjakidentity,whichwasdifferingfromtheslovakone.
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ortvayTivadarkatolikuspap,történész,régész,őskortörténeti,művészet-éspolitika-
történeti, természetrajzi és tudomány-népszerűsítő művek szerzője, ahogy a
pozsonyban1876-banmegjelentíróinévtárjellemzi,„szorgalmasésjelestörténetnyo-
mozóésrégiségbúvár”(moenich–Vutkovich1876,356.p.),kétségkívüla19.század
másodikfelénekésa20.századelejénekegyiklegjelentősebbmagyarországitársada-
lomtudósa.

otthonosan mozgott a történet- és földrajztudomány, egyháztörténet, régészet,
éremtan és művelődéstörténet cseppet sem akadálymentes, sőt felettébb igényes,
szakmaifelkészültséget,széleslátókört,olvasottságotésújítólelkületetkövetelőterü-
letein.sokrétűtudósiésmajdfélévszázadotfelölelőkutatóiéspublikációstevékeny-
ségeannál inkábbfigyelemreméltó,mertezafajtapolihisztorihabitusnapjainkraa
társadalomtudományokspecializálódásával,atörténetiiskolákésképviselőikbizonyos
fokúkanonizálódásával,azakadémiaiműhelymunkaelefántcsonttoronybavalóbezá-
rulásával(visszavonulásával)kiveszett,ésinkábbkivételnek,mintszabálynakszámít.
manapságatörténészszűkterületenmozogvagymainstreamtémákhoznyúl, illetve
azokhozalkalmazkodik. a tudományosdiskurzust a szociologizáltmodellekésnagy-
struktúráktematizálják.azújbólésújbólfelbukkanókonjunkturálisfogalmak,például
identitás,kisebbség,elitekareneszánszukatélik.a jelensziszifuszierőfeszítéseinek
halmazaiból intellektuális felüdülés a historiográfiai hagyományokhoz való visszaka-
nyarodás,determészetesennemazottvalóvéglegeslehorgonyzásrólvanszó,hanem
ösztönzőimpulzusokbefogadásáról.

ezatanulmánynemfoglalkozhatazortvay-világizgalmaséskiterjedtterrénumával
ésváltozatosdomborzativiszonyaival,azokkörültekintőbejárásával,szemrevételezé-
sével.ortvay25éveskorától73éveskoráigalkotott.48évalkotómunkájánakrészle-
tes értékelésére természetszerűleg nem vállalkozhatom. életrajzának legfontosabb
állomásait kívánombemutatni, és tudományos karrierjének vázlatosmegrajzolására
teszekkísérletet.sokrétűmunkásságátésszellemiirányultságáttézisszerűen,életraj-
zábaágyazom.különfigyelmetszentelekarégészet,egyháztörténetésaváros-,illetve
régiótörténet területeinkifejtettmunkásságának,valamintazegyébtársadalomtudo-
mányidiszciplínákbavagyaldiszciplínákba(történetiföldrajz,művészettörténet)beso-
rolhatóműveit isbemutatom.ortvaypozsony-recepciójávalésa város történelméről
kialakítottképévelavárostörténetifejezetenbelülfoglalkozom.
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Gaucsík isTVán

ortvayTivadar
atudósokköztársaságánakképviselője–1.

isTVán Gaucsík 930.1-051
Theodorortvay.Therepresentativeofthescientists´republic 94(437.6)

keywords: Tivadar (Theodor) ortvay, ortvay, biography, hungarian historical science, history of pozsony
(bratislava)



a pozsonyi és budapesti kutatást, ugyanúgy a kézirat megszületését frideczky
Jánosésazagenturapacisposoniumnagylelkűentámogatta2013-ban.1 ortvayszelle-
mivilágánakafeltérképezéséhezfontosimpulzusokatadotta2013.november25-én,
születésének 170. évfordulója alkalmából rendezett ortvay-konferencia a pozsonyi
casinóban.

atanulmánykalandraésegyüttgondolkodásrahív,nempótolhategytöbbszempon-
túortvay-biográfiát.annakmegírásáraösztönözhet.emellettabbanareménybenszü-
letett,hogyortvayTivadaremlékénekazápolására,egypozsonyiortvay-kultuszfelet-
tébbszükségesvoltárafelhívjukafigyelmetéstudományosmunkásságátajelenszak-
maidiskurzusábaemeljükbe.elhunytánakezévi100.évfordulójaerre iskötelezhet
bennünket.

családigyökerek,szülőföld

a „hallgatag és szerény”, „lelkiismeretes buzgalmú” ortvay Tivadar károly, eredeti
nevénorthmayr,1843.november18-ánszületettcsiklován/csiklovabányán.2

ortvayegykülönlegestörténetirégióbanláttameganapvilágot.a18–19.századi
bánátban(bánságban)ugyanisnemutolsósorbanabécsiudvargazdaság-éstelepí-
téspolitikájánakeredményeképpendifferenciáltmunkamegosztásirendszerműködött,
gazdaságilagfejlettkultúrtájvolt.mezőgazdasági,ipariéspénzügyipotenciáljaatörté-
nelmimagyarországlegjelentősebbrégióiközéemelte.3 ezagazdagmúltúterületaz
etnikaiésnyelvitarkaság,sokféleségszinonimája:román,német,cseh,szlovák,külön-
böző délszláv és balkáni népelemek, magyar, zsidó és cigány, sőt ugyan elenyésző
arányban,deosztrákésfranciaéltegymásmellettévszázadokonkeresztül.ahosszan
elnyúlócsiklovabányafestőihelyen,abánátierdőshegyekközötttalálható,akrassó-
szörény megyei oravicabányától délre, román etnikai területen, melyet nyugatról
román–németvegyesterületésnémetetnikaiszigethatárolt.4
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1 akutatásaszlovákköztársaságkormányhivatalánakanemzetikisebbségekkultúrájatámo-
gatásárakiírtpályázatánbelülaknm-232/2013/1.1.10számalattvalósultmeg.

2 magyar Tudományos akadémiai almanach 1916, 154. p. életrajzi adatait röviden közli
borovszky1904;1914:224–225.arcképeuo.227.aközségneverománulciclovamontană,
németülmontan/DeutschTschiklowa.ortvayTivadarneveésmunkásságaromániaiszülőfa-
lujánakújabbkoriemlékezetébőlkihullott.csiklovalegjelentősebbszülötteiközöttnemjegy-
zik.abánátinémetekmagyartörténészkénttartjákszámon.
http://ro.wikipedia.org/wiki/ciclova_montan%c4%83,_cara%c8%99-severin (utolsó letöl-
tés: 2014. január 6.). http://www.banater-berglanddeutsche.de/home.php?id=a13b16c
1de&adm=(utolsóletöltés:2014.január6.).

3 abánátigazdaságszegmenseinekrészletesebbvizsgálatárakókai2006,135–150.p.
4 kókai2010,14.p. (3. térkép).azetnikai-nemzetiségiviszonyokregionálismegoszlásárauo.

162–189.aközségnevét1911-benmagyarosították,átneveztékcsiklóbányára.ortvayeztaz
eljárástellenezte.http://hu.wikipedia.org/wiki/csiklovab%c3%a1nya#cite_note-3(utolsóletöl-
tés:2014.január2.).„azaddighasználatbanvoltsazévszázadokfolyamánalakultrégifalune-
veketújakkalcseréltékfel.néhányesetbenvisszaállítottakrégieltűntmagyarfaluneveket,de
igensokfalunakrosszulsikerültálmagyarésérthetetlennevekettaláltakadni.ezekazújfalu-
neveknemmentekátaköztudatbasnemisélteksokáig.”cs.sebestyén1944,5.p.



ortvaynémetkatolikuscsaládbanszületett.Lakásukacsiklovaibányaigazgatóság
épületébenvolt.aszéleskörnyékenhíres,meredeksziklafalraépült,abánátlegjelen-
tősebbmária-búcsújáróhelyén,ahelyisarlósboldogasszonytemplombankeresztelték
meg.5

a török hódoltság után német, cseh és egyéb telepesek,műszaki szakemberek,
bányászokésércverőmunkások,illetveatöbbhullámbanbetelepülőrománszénége-
tők lendítették fel itt a bányászatot. a település,melynekneve kora középkori szláv
betelepülésreutalhat(kiss2006,499.p.),aszázadokfolyamánmindigrománésorto-
dox többségű volt, valamint jelentős, aranymosásra szakosodott román anyanyelvű
cigánykisebbséggelrendelkezett.a18.századfolyamán,aTemesibánságbécsitele-
pítésimozgalmasoránbetelepültnémeteka19.századközepénadatolható10%körü-
liarányaa20.századelejéreatöredékérecsökkent.6

anémet-ésoláh-csiklováratagolódóközségmáraközépkorbanhíresvoltrézbá-
nyászatáról,devasatésólmotisbányásztakitt.csiklovaa18.századmásodikfelében
ésa19.századelsőfelébenélteavirágkorát.atelepülésbányaipara1718-tólabécsi
udvar folyamatos befektetéseinek és fejlesztéseinek köszönhetően (kiterjedt nyers-
anyagfeltárás,kohók,vízienergiafelhasználása)lendültfel.csiklovánépültfelarégió
elsőrézolvasztókemencéje.a19.századelejénpedigmeghatározószerepetjátszotta
bánátikohóipar,ércbányászatés-feldolgozásterén.királyipénzverdéjei.ferencural-
kodásaalattműködött,rézpénzeketvertekbenne.(kókai2010,80.,81.p.)a19.szá-
zadmásodikfelébenazosztrák–magyarállamvasútTársaságfektetettbeacsiklovai
bányákbaésmodernizáltaatermelést.ahelyisörgyártásaközelmúltigélőhagyományt
képez.kezdeteianémetbányajogbanrögzítettkiváltságokravezethetőkvissza.(Woth
2006,12–13.p.)atelepülésgazdagnövényvilágátmára19.századelsőfelébenfel-
fedeztékésfeltérképeztékakülföldibotanikusok.(flora,1840,i.kötet,363–364.p.)
afalujelentősszőlőtermővidékenhelyezkedettel.(boros2006,10.p.)

azorthmayrcsaládvalamikora18.századfolyamántelepedettleboksánbányán,
amelyabánátmeghatározóipari-bányászatiközpontjavolt.ortvaynagy-ésdédapjaa
boksánbányaiműveknélbányafőnökkéntdolgozott.7

apjaorthmayrkároly,aki„folyékonyanbeszélteamagyarnyelvet”,aselmecbányai
bányászatiakadémiánvégzettéskétévetanagyváradijogakadémiántanult.acsiklo-
vaibányákigazgatójavolt.amagyarforradalmikormányvalószínűleg1848-bankine-
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5 moenich–Vutkovich1876,356.p.;ortvay1906a,1.p.;szentkláray1922,4,,6,p.;márki
1923,4.p.csiklovamáratörökkorbanlátogatottzarándokhelyvolt.atemplomkegyképe
máriátábrázoljaakisJézussal.akiskápolnahelyéreépítették1776-banatemplomot.ahelyi
mária-kultuszrabővebbenmaurus1925.

6 arészletesebbdemográfiai,nemzetiségiésfelekezetiadatokraVarga2002a;2002b.aköz-
ségtörténeténekadatairahttp://hu.wikipedia.org/wiki/csiklovab%c3%a1nya,(utolsóletöl-
tés:2014.január2.).

7 Talánazegyikortvay-rokon,ferdinandorthmayrbukkanfel1864-ben,akinekazapjabánya-
és kohóigazgató volt. a közeli Dognácskáról származott. http://leveltar.elte.hu/databases.
php?ekod=22#o(utolsóletöltés:2014.január3.)



vezteaboksánibányákfőnökének,deaszabadságharcbukásautánerrőlaposztról
távozniakellett.szentklárayJenő8 utalortvayapjánakpatriótaérzelmeire(„aforradal-
mimozgalmakbanélénkebbennyilvánítottahazafiasérzelmeit”).orthmayrkárolyemi-
attkerültatemesvárivizsgálóbizottságelé.aboksánbányai,jövedelmezőbbhivataltól
ezutánmegfosztották,ésacsiklovaibányákélérekerültvissza.azortvaycsaládekkor
költözöttvisszacsiklovára.apja1857–1858-bankerültazosztrák–magyarállamvasút
Társaság szolgálatába, miután az állami bányabirtokokat a vállalat felvásárolta.
szászkabányáraneveztékki,majdegyerdélyivasműigazgatójalett.betegségemiatt
megváltállásátólésboksánbányántelepedettle,ahol1864-benhunytel.(szentkláray
1922,8.,10.p.)

anyjaahorvátgyökerekkelisrendelkező,magyarultöredékesenbeszélőJendrássik
emília,akiorvosokatésügyvédeketfelmutatócsaládbólszármazott.orthmayrkároly
1840.május 11-én vette feleségül. (szentkláray 1922, 5–6. p.) négy fiúgyermekük
született:miksa,Tivadar, istvánésbéla.9 csakmellékesen jegyezzükmeg,hogy idő-
sebbtestvérének,miksánakafiaazelismertmatematikusésfizikus,ortvayrudolf,az
unokaöccsevolt.10

afiatalortvaygyermekkorábannemtudottmagyarul.acsaládbanatársalgásinyelv
anémetvolt. Joggal feltételezhető,hogyvallásosságátazerőshelyinémetkatolikus
identitás, a mária-kultusz, a család mélyen megélt katolikussága és hitbuzgalma
ébresztettefel,mélyítetteel.11 időskorábanbetegenésmagányosansokszorvisszaka-
nyarodottgyermekéveihez.12 aprómozzanat,delehet,hogybizonyosfokúvalóságtarta-
lommalbír:atörténelemirántiérdeklődése,azújismereteknekafelfedezésekiskorára
visszavezethető.az1904-espozsonyi tudomány-népszerűsítőelőadásánugyanisegy
csiklovaiemlékképetvillantottfel,amireméghatvanegyévesenisemlékezett.13
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8 szentklárayJenő(1843–1925) történészéskatolikuspap.egyidősvoltortvayval.1866-ban
szenteltékpappá,ésmajdnemegyidőbenkezdtevilágitanáripályájátisvele.ortvaylegköze-
lebbimunkatársaéslegjobbbarátja.életútjáraésmunkásságárabővebbenkalapis1987,87–
91.p.

9 szentkláray Jenőadatai szerintmiksakúriaibíróvoltbudapesten.Tomkeveszerintkésőbb
miskolconműködöttügyvédkéntésavárosköztiszteletbenállószemélyiségevolt.bélaezredes-
kéntéltbécsben,az1911-banelhunytistván–akiorvosvolt–törvényszékiirodaigazgatóként
nagykikindánélt.Testvérét,istvántvalószínűlegbudapestensegíthette,mertamagyarnemzeti
múzeumbandíjnokiállásavolt.arómaiésbizánciérméketrendezte.1875.április28-ántávo-
zottkaránsebesre,aholtörvényszékibeosztástkapott.ortvay1875a,37.p.;szentkláray1922,
6.,10.p.;keve2009,70.p.

10 ortvay rudolf (1885–1945) fizikus, amodernmagyarországi, egyetemi szintű fizikaelméleti
oktatásmegteremtője.keve2009,70.p.biográfiájafüstöss1984.

11 „mialattcsiklovánésoraviczánazelemiiskolákatlátogatta,legkedvesebbszórakozásaiközé
tartozottmiseruhákszínespapírbólvalókészítése,oltárokállításaésamisézés,későbbiévei-
benatemplomszorgalmaslátogatásaésaministrálás.”szentkláray1922,7.p.

12 „egyszernél többszörerősenmegragadavágy–beszélteőmaga–szülőföldemet,csiklovát
meglátogatni,holmindenházésfaegy-egygyermekkoriemlék.”idéziszentkláray1922,48.p.

13 „mégemlékszem,hogyzsengegyermekkorombanszülőhelyemenföldcsuszamlásalkalmával
ilyóriásicsontokattaláltak[mármintősemberekmaradványait–aszerzőmegjegyzése],melyek
megbámulásáraafalunépelármaésálmélkodásközöttösszecsődült.”ortvay1904a,2.p.



iskolái,papipályájaésafiataltörténészszárnypróbálgatásai

elemiiskoláit1850–1855közöttnémetnyelvencsiklovánésoravicánvégezte.14 apja
1854őszénanagyváradipremontreigimnáziumbaírattabe,aholortvaynyolcévettöl-
tött.15 Valószínűlegapjahelyismereteésagimnáziumhírnevedöntötttanulmányairól.
itt tanultmegmagyarulésvállaltmagyar identitásánakagyökerei is idevezethetők
vissza.különszeretteagörögéslatinnyelvet,atörténelmetésirodalmat.Gimnáziumi
tanárai nagy hatással voltak szellemi fejlődésére. (szentkláray 1922, 9. p.)
középiskolaiéveialattmagyarésnémetnyelvűverseket,novellákat,tájismertetéseket
írt,deezekbőlkevésjelentmeg.aNefelejts címűlapbanközölteelsőtörténetielbeszé-
lését. a Katholikus Néplapban több történeti cikket publikált. (moenich–Vutkovich
1876,356.p.)

érettségiután1862-ben jelentkezettacsanádiegyházmegyeteológiai líceumába
Temesvárott.aszemináriumbanamagyargyakorlóiskolamegszervezőjevoltésazegy-
letelnökelett.azegyletpályadíjátarégimagyarokvallásávalfoglalkozótanulmányával
nyerteel.negyedévesteológuskéntmegyéspüspökijóváhagyássalszerpappászentel-
ték.(szentkláray1922,10.p.)1866-bandicséreteselőmenetellelbefejezteszeminá-
riumi tanulmányait.bonnazsándor16 csanádipüspök„fiatalkoránál fogvapápaidis-
pensatioval”1866.július20-ánTemesvárottáldozópappáavatta.elsőmiséjétcsalád-
tagjaiésrokonaijelenlétébenaboksániplébániatemplombantartotta.1866és1870
között segédlelkész és hitoktató volt nagykikindán, oravicabányán és fehértemp-
lomban.17

az1870-esévfordulópontafiatal,ambiciózus,tudósnakkészülőortvayéletében.
acsanádiegyházmegyevezetése–személyszerintbonnazsándor–tudományosigye-
kezetétméltányolta.két,melleslegnévtelenülmegjelenttanulmányárafelfigyelvekine-
vezteLugosrahelyettesgimnáziumitanárnak.

az1868-as,azidáigismeretlenésortvaynevévelnemjelöltbélmátyás-kézirat(De
servitutehungarica)kritikaiismertetésérőlésaráegyévreközöltitészetésvitiligatiz-
muscíműértekezésrőlvanszó.18

abél-féledolgozatotnemvéletlenülajánlottaacsanádmegyeihittantárikarnak,
merttörténésziszárnypróbálgatásaitéskutatásaitjónéhányanpártolták.alatinnyelvű
bél mátyás-kéziratot, mely a magyar jobbágyság történeti fejlődésével foglalkozott,
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14 oravicabányán1733-tólműködöttnémetelemiiskola.
15márkisándortévesenatemesváripiaristagimnáziumotjelölimeg.márki1923,4.p.
16 bonnazsándor (1812–1889) franciaszármazásúcsanádimegyéspüspök.egyházi iskolák

és alapítványok bőkezű mecénása. ortvay első támogatója. Tevékenységére bővebben
miklós2012,5–7.p.

17 márkiszerintoravicabányánszenteltékfel,majdcsiklovánkáplánkodott.márki1923,4.p.
18 ortvay1868.elsőkomolyabbdolgozatát1865-benküldteelkritikaibírálatraadunaszerda-

helyi születésűcsaplárbenedeknek,majdknauznándornak.knauz terjedelmikorlátokra
hivatkozvanemközölteaMagyar Sionban.koltai2013.



knauznándor19 bocsátottarendelkezésére,akiazidőtájtazesztergomiprímásilevél-
tárarchiváriusavolt.ortvaybéltéziseitmagyarázta,illetveforráshasználatátelemezte.
aművetszigorúkritikaivizsgálatalávette.kiemelteazírás„absolutbecsét”,„relatív
értékét”,akorabeliforrásadottságot,ésszemrevételezteamagyartörténelemforrása-
inakakutathatóságát.

milyenvoltaz„ítészi”filozófiája?errőla26évesortvaydagályosan,anémetnyelv
hatásaalatt,deproblémaközpontúanéshátmondjukki,történészialázattalígyfogal-
mazott:„arrólvagyunkmeggyőződve,hogyezenismertetésbőlcsakúgyháramlandik
történeti irodalmunkra némi haszon, ha ennek fonalán kijelöljük azon jelentékeny
hézagokat is,melyekkel eműben találkozunk, s ha figyelmeztetünkazon igényekre,
melyekeddigelétörténetiirodalmunkbujafejlődésedaczáraisetérenkielégítvenin-
csenek. nemmintha ezáltalmások alapos tudományos készültségének rovására, a
mienknekpedigdicsőítésérepraejudikálniakarnánk;mertilybalgatagésfélszeggon-
dolkodásvalóbannemszállhatottmegolyembert,kitnéhányévifigyelmeskörültekin-
tésatörténetiirodalmitéren,valamintáltalábanatudományfejlődésébenolyóriásilag
előrehaladószázadunktörténettudományitermékeinekfolytonosszemmelkísérése–
sajátszellemicsekélységénektisztaöntudatárahozott–,hanemmerttudományosvív-
mányainkszigorúkövetelésesnézetközlésitekinteteknélfogvafelettekívánatos,mint-
hogy így javul történetinézeteink rendszere,melynekolynagybefolyást tapasztaljuk
korunkbanközügyeinkigazgatására”.(ortvay1868,17.p.)

ennekakéziratnakazonbanvanegyelfelejtett,újabbkori,mégpedigszlovákszel-
lemiutózöngéje.Jurajpavelek20 1956-banközölt,akornakmegfelelően„haladószel-
lemben” írt, de alapos tanulmányában megkérdőjelezte bél mátyás szerzőségét.
(pavelek1956,54–72.p.)

pavelekismerteortvayértelmezését.egyetértettveleaforrásfelhasználásés-kezelés
egyoldalúságánakkérdésében, jobbanmondvaelhanyagoltságában.csupánazoncso-
dálkozott,hogyortvaybaneznemébresztettmélyebbkételkedést.paveleknéhánylap-
pangóellentmondásrafigyeltfel:arómaijogravalóhivatkozás,aszövegjoginyelvezete
ésaszepesmegyeivonatkozások.felderítetteaz1717–1718körülszületettkéziratván-
dorlását,kalandos,hányatotttörténetét.azigaziszerzőléténekfelderítéséhezbemutatta
abél-hagyatékhányatottsorsátabatthyányJózsef-félegyűjteményenbelülpozsonyból
kalocsára,majdesztergomba,aprímásikönyvtárba.pavelekszerintortvaynemazere-
detit tanulmányozta, hanem knauz másolatot küldött neki, amit Gál istván készített.
pavelek bizonyította, hogy a kézirat szerzője a drezdai és jénai egyetemeket látogató,
művelt,fémfeldolgozóvállalkozástüzemeltetőszepesipolgár,JohannesJony.21 főérvként
hoztafel,hogykétJony-félepublikálttanulmányrapontoshivatkozástörténik.
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19 knauz nándor (1831–1898) történész, katolikus pap, apát és címzetes püspök. kötődik
pozsonyhoz,hiszentanulmányifelügyelővoltavárosban,majd1895-benlettpozsonyipré-
post.ortvayésknauzközött„szívélyesésbarátiviszonyfejlődöttki”.akoronázóvárosegy-
háztörténetévelisfoglalkozott.sírjaortvayéhozhasonlóannekiisapozsonyiszentandrás
temetőbenvan.szentkláray1922,38.p.knauzmagángyűjteményéreéspozsonyivonatko-
zásairabuzinkay2008,49–51.p.

20pavelek,Juraj(1920–1991)történész,városikrónikásésmuzeológus.aszentgyörgyipeter
Jilemnickýmúzeumigazgatójavolt.

21bélmátyáskapcsolatbanálltJonyval.Tibenský1991,24.p.



amásikoldalonortvaytnemérti,hogyankardoskodhatakézirattörténetiértéke
mellett,mikorérvelésévelbagatellizálja,ésminthabél „kicsinységét”,egyben „saját
nagyságát”emelnéki.ortvayvalkapcsolatbanelfogultanfogalmaz(burzsoátörténész,
állítólagos öntömjénezése, az egyházi hierarchia haszonélvezője, állítólagos protes-
tánsellenessége), akinek a tudományos alapállását „a feudális-jobbágyi viszonyok”
ilyenjellegűelemzése„sértette”.

ortvayböhmLénártnak22 aTemesibánságrólírtmonográfiájátisatudományoskri-
tikaboncasztalárahelyezte.23 ortvaynakazismertetéseabánáttörténetérőlzajlóélénk
történészipárbeszédbeágyazódott.böhmnekadél-magyarországirégiótörténelméről
írtművét–hiányosságaiellenére–hézagpótlónaktekintette.

afiatalortvaytörténészihabitusát,tárgyközpontúságát,amásikalkotószellemitel-
jesítményénekazelismerésétésaszakmaigáncsoskodástól,személyeskedéstőlvaló
ódzkodástmáighatóérvénnyelfejezikkikövetkezősorai:„Legyünkméltányosakegy-
más iránt, ítéljükmegegymástkímélettelésszeretettel,eztsaz ildomotszemelőtt
tartva, tiszteljük mindenha a személyt, mely őszintén s jóakarattal törekszik a jó
ügybenelőre,scsakisatárgylegyenaz,mellyelazigazságteljesszigorátéreztessük:
igenmíveljük az ítészetet, de hagyjunk fel mindenkorra a vitiligatizmussal”. (ortvay
1869,105.p.)

mindkétdolgozatközöstulajdonságaakövetkezetesforráselemzés,amértéktartó
kritikusiattitűd,azösszehasonlítómódszeralkalmazása,nemutolsósorbananémet
historiográfiamódszertanáratámaszkodva,ésegy-egykutatásiproblémaértelmezési
lehetőségeinekszámbavétele.

Lugosonkétévetműködött,deezakétévnagyonfontosvoltaszámára.nemcsak
nyilvánostanárkéntműködött,ekkorkötöttéletreszólóbarátságotazeugenneditsként
született,szerbapávalésmagyaranyávalrendelkező,önkéntmagyarosodott,abánát
historikusának nevezett szentkláray Jenővel. szentkláray a Temesváron megjelenő
Történelmi adattár Csanád egyházmegye hajdanához és jelenéhez címűnagyszabású
munkájához1869-benortvayttársszerkesztőnekhívtameg.együttösszesen42füzetet
szerkesztettek1871–1874között,melyek–bárannakellenére,hogyortvaynéhányév
elteltévelúgynyilatkozott,hogyazoklevélközlésekegyrészehibáséspontatlan(márki
1923,6. p.) –máig a délvidéki-bánáti egyháztörténetmegkerülhetetlen irodalmának
számítanak.mindenesetreezakiadványsorozatkiugrási lehetőséget jelentetta fiatal
történészszámáraésakapcsolatépítéstnagybansegítette.

eredetilegazttervezték,hogyalevéltáriforrásokatapüspökségek,akáptalanokés
aplébániákszerintelkülönítveteszikközzé,különoklevéltárral.ezazonbannemvaló-
sulhatottmeg,mindenbizonnyalazanyagieszközökhiányamiatt,ésazadatokat,ala-
posjegyzetanyaggalhavonkéntmegjelenőfolyóiratbanközölték.mindenesetreakez-
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22böhm,Leonhard(Lénárt)(1833–?)abánátitörténetikutatásokismertalakja.ortvayfehér-
templomitartózkodásaalattkerülhetettvelekapcsolatba.böhmugyanisaközségtanácso-
sa,majdkésőbb1872-benpolgármesterevolt.belovai2012,408.p.

23ortvay 1869. böhm munkája először 1861-ben jelent meg Lipcsében (Geschichte des
Temeserbanats),majd1867-benmagyarradolgoztaát.



deményezésböhmLénártéspesthyfrigyes,24 derómerflóris25 ésipolyiarnold26 részé-
rőliskedvezőfogadtatásbanrészesült.

ortvay az adattárat 1874. január 31-től budapesten szerkesztette. abban bízott,
hogy a karrierépítésmellett a lap anyagi hátterét is sikerül biztosítania. szentkláray
ekkormártörökbecseiplébánosvolt.Útjaikugyanszétváltak,deazegyüttműködésük
megmaradt. nem titkoltan támogatókat kerestek, és nem utolsósorban a fővárosi
könyv- és levéltári gyűjteményeket tervezték alaposan kiaknázni. Törekvéseik végül
sikertelenekmaradtak.afolyóiratottámogatáshiányában1874júniusábanmegszün-
tették.(márki1923,6.,8.p.)

az1870-esévekortvayhosszú,termékenyalkotóikorszakátnyitottákmeg.Tanári
munkájamellettkiterjedtcsanádmegyeilevéltárikutatásokatvégzett,szentklárayval
püspöki,káptalaniésplébániailevéltárakatlátogatott,szorgalmasanéskitartóanszer-
kesztetteazadattárat.fokozatosanbekapcsolódottatudományosközéletbe,melyben
regionálisszintenfontoskezdeményezőszerepetjátszott.

pauler Tivadar27 vallás- és közoktatásügyi miniszter 1872-ben kinevezte a
műemlékekországosbizottságánaktagjává.ortvayabizottságtagjakéntarégészeti
ásatásokésleletmentésnagyobbarányúanyagitámogatásátszorgalmazta.amagyar
társadalomtudományregionálisintézményesedésébenistevékenyszerepetvállalt.őis
támogatta1872-benatemesváriszékhelyűDél-magyarországiTörténelmiésrégészeti
Társulatlétrehozását.28 atársulatválasztmányitagjává1872.szeptember7-énválasz-
tottákmeg.atársulatbanmár1873.január30-ánelőadásttartottaDélvidékenhon-
foglaláskorieredetűnekvéltkund-kapitányságról,melyneklététvontakétségbeésfor-
rásszintenkimutattaazaddigitévesértelmezéseket.(márki1923,6–7.p.azelőadás
megjelent:ortvay1875b.) az egyesülettel később tiszteletbeli tagkéntpozsonyból is
kapcsolatbanállt.

időközbenmegjelentharmadikönálló,igencsakhosszúcíműműveamagyarhatár-
őrvidéktörténetéről.(ortvay1871.)ezakönyveváltottakiazelsőkomolyabbszakmai
kritikátThalykálmán29 részéről.szerinteakötettematikailagbesorolhatatlan,számos

82 Gaucsík István
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
/3
, 
S
om

or
ja

24 pestyfrigyes(1823–1889)történész,helynévkutató.ortvay1891-benírtrólaemlékbeszé-
det.ortvay1891;szentkláray1922,42.p.;márki1923,22.p.;csorba2009,15–16.p.

25 rómerflóris(1815–1889)németgyökerű,pozsonyiszületésűtudós,régész,művészettörté-
nész,egyetemitanár.ortvaypártfogója.ortvayt„rómerlelkesítőhatásavezetteszaktudomá-
nyának,azarchaeológiánakeredményekbengazdagművelésére”.szentkláray1922,52.p.

26 ipolyi arnold (1823–1886) besztercebányai és nagyváradi püspök. a tudományok széles
palettájátművelte:régészettel,népköltészettel,ipartörténettelésművészettörténettelfoglal-
kozott.szerkesztő,mecénásésamagyarországiműemlékvédelemkiépítője.

27 paulerTivadar(1816–1886)jogász,1871–1872-benvallás-ésközoktatásügyiminiszter.
28márkikapcsoljaortvaynevétazegyesülethez.szerinte„megpendítette”azalapításeszmé-

jét. az alapító atyának ormós Zsigmond temesi főispán ésmecénás tűnik. ortvay 1872;
berkeszi1908,198–199.p.;márki1923,7.p.

29 Thalykálmán(1839–1909)történész,költő,író,politikus.amagyarTörténelmiTársulatelső
titkáraésaSzázadok első szerkesztője. a kuruc kor történeténekelmélyült kutatójaésa
nemzeti függetlenségi eszme szószólója. pozsonyhoz kötődik. 1904-ben díszpolgári címet
kapott,hosszúideigaToldykörelnökevolt.1909.szeptember30-ánavárosbantemették
el.életrajzárabővebbenA város,1909.szeptember29.3.p.



nemtársadalomtudományiterületrekalandozik,ésnematörténetimunkákközötta
helye.aszerzőolvasottságátbizonyítgatófolytonosidézésésatárgyhozszorosabban
nemkapcsolódótémákaszövegértéstakadályozzák,ésinkábböncélnaktűnnek,mint
hasznosépítőelemeknek.mondatfűzésebonyolult,németes.egyszerretúlterhelt,rap-
szodikuséselvont.mindezekmellettalevéltáriforrásokatnemismerivagyalighasz-
nálja. Lehetséges, hogy az éles kritikamiatt nem folytatta ezt amunkát és inkább
kisebbtanulmányokírásáratörekedett,miközbenismereteitigyekezettelmélyíteniés
hiányosságaitakartakiküszöbölni.(márki1923,5.p.)

amagyartudományosságmekkájában:helykereséséscsalódás

ortvaytalánalegelsőkközöttvagycsaképpenrómerflórist,1872.március8-ántájé-
koztattaelhatározásáról,hogybudapestenszándékozikegyévettölteni.30 ekkorszóse
voltarról,hogyLugosról,hosszabbidőreafővárosbaköltözne.31

bonnaz sándor csanádi püspök egy évi fizetett szabadságot biztosított számára,
hogyazegyetemetlátogassa,múzeumiéslevéltárikutatásokatvégezzenésképezze
magát.azadattárkörülvégzettszerkesztőimunkájafelkeltetteipolyiarnoldfigyelmét,
aki támogatni kezdte. a szent istván Társulatnál32 biztosított neki „szerény alkalma-
zást”ésazakadémiaielitirányábaegyengettelépteit.33

ortvaybeiratkozottabudapestiTudományegyetembölcsészetikarára,majddoktori
disszertációjándolgozott.Doktorioklevelét1874-benszereztesummacumlaudeminősí-
téssel,régészet–műtörténelem–numizmatikatárgyakból.DisszertációjátDácziafeliratos
emlékeiéstérképemommsenkiadásábancímmel1874.július2-ánamagyarTörténelmi
Társulatbanolvastafel.(ortvay1874b.)atanulmányt,többmásírásávalegyütt–fiatal-
korilelkesültségtőléstalánillúzióktólfűtve–elküldteTheodormommsennek,34 akorleg-
jelentősebbókortudósának,arómaitörténelemszakértőjének.35
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30országos széchényi könyvtár, kézirattár (a továbbiakban osZk – k), rómer flóris levele
ortvayTivadarnak(1872.március8.).arómer–ortvay-levelezéstkatarínapekařovákutatta
fel,akirendelkezésemrebocsátottaaforrásokat.köszönetérte.

31 kőhegyi1970,256.,257.p.ortvayrómerralmárrégebbenkapcsolatbanállhatott,éppena
csanádmegyeiegyháztörténetikutatásokmiatt.

32 aszentistvánTársulat1848-tólműködőkatolikuskönyvkiadó,melynépszerűsítőkiadványo-
kat, tankönyveketés tudományosmunkákat ismegjelentetett.Történetére részletesebben
erdősi1923.

33 szentkláraynál ipolyi arnold szerepel támogatóként. márki bonnazt emeli ki. szentkláray
1922,11.p.;márki1922,7.p.ortvayipolyitanulmányárólírtpozitívismertetést.kiemelte
azírásrégészetiéstörténetiegységét,ésalokálisviszonyokösszehasonlítómódszerét.ipolyi
1874.azismertetésközölveortvay1875c,8.p.

34mommsen, Theodor (1817–1903) ókortörténész, a 19. századi német történettudomány
meghatározóalakja.rómatörténelmévelésarómaijogrendszerrelfoglalkozott.

35márkiszerintmommsenmegjegyezte,hogyköszöni,demagyarulnemért,ígyaművetnem
tudjafelhasználni.ortvaytugyanakkorfelkérte,hogyazáltalatervezettlatinfeliratokgyűjte-
ményébe (corpus iscriptionorum Latinarum) küldjön dél-magyarországi adatokat. Tehát a
világhírűnémettudóstájékoztatásáról,afiataltudósbemutatkozásárólvoltszó.Tény,hogy
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budapesten munkatársa lett az Archaeológiai Értesítőnek, az Archaeológiai
Közleményeknekésazegyetemesmagyarencyklopédiának.figyelemreméltó,hogya
magyarországitudományoséletközpontjában,amagyarTudományosakadémiahierar-
chizáltéssajátosszokásjograalapozottfellegvárábanmilyengyorsanmegtaláltaahelyét,
ésfiatalon32évesenelismeréstszerzett.különelismerésnektekinthető,hogy1874-ben
az akadémia régészeti bizottsága felkérte azArchaeológiai Értesítő szerkesztésére. a
folyóiratot1876-ig,pozsonyitanáriműködésénekkezdetéigszerkesztette.akarrierépíté-
seésszakmaielőrehaladása,azakadémiaikeretekbevalóintegrálódása,melyre1874-
benés1875-bennagyerőfeszítésekettett,mégsemvoltakadálymentes.36 karrierje,nem
utolsósorbankitartószorgalmaéskövetkezetességemiattgyorsaníveltfel,ésmagánta-
náriképesítéstisszerzett,avégkifejletazonbanannálfájdalmasabbvolt.37

ortvayelőadásaitazakadémiaielitnémelyiktagjaszigorúkritikaimegjegyzésekkel
illette,ellenbenmásokigyekezetétméltányolták,„atyailag”bátorítottákésösztönözték.
ortvay 1873. február 6-án olvasta fel előadását a rumén faj eredetéről a magyar
TörténelmiTársulatülésén.atestületilegmegrostáltésjóváhagyottelőadások,megfe-
lelő jegyzetapparátussal a Századokban jelentek meg. ortvay titáni lendülettel erre
törekedett,deThalykálmánmásképpvélekedett,türelemreintette:„orthmayrelőadá-
sa,illetőlegirálya,előzőmunkájáhozképesttetemesenjavult,egyszerűbbé,világosab-
bálett,amifölöttcsakgratulálhatunkneki,kivált,haméganéhutt[sic!]mostistapasz-
talhatódagályosságtól–mitörténelmielőadásnaképennemválikelőnyére–mene-

ortvayanémethistoriográfiaésrégészeteredményeitfolyamatosanrecenzáltaésmódsze-
reiketalkalmazta.magyarulésnémetülegyarántpublikált.
mommsennelkapcsolatbanegyadalék.ortvayésamagyarókorkutatáshazaiképviselőiszá-
máraa19.századbanővoltazirányadómester.Vaskosháromkötetes,1854és1856között
megjelentróma-történeteévtizedekenkeresztülkötelezőolvasmányvoltamagyarországiböl-
csészeti fakultásokon. ortvay 1883-ban európai tanulmányútja alkalmával meglátogatta a
német történettudomány és tudománypolitika erős, morózus és szókimondó emberét. De
adjuk át a szót szentkláray Jenőnek: „ortvay berlinben tisztelgő látogatásra jelentkezett a
rómaitörténelemklasszikusírójánál,mommsenTivadaregyetemitanárnál.félvetettebeje-
lentését.berlinikörökbenugyanisazthallotta,hogymommsensokszormégaprinczeketsem
fogadja.ortvayazonbanszerencsésvoltésbebocsátástnyert.mommsenfogadtaésbártar-
tózkodóvolt,mégisszóltamagyararcheológusokról.Gúnyolva, fitymálvaemlegetteőketés
kijelenté: »mimindaddig barbároknak fogjuk önöket tartani,míg rá nem szánjákmagukat,
hogy németül írjanak.« – »bár nementem volna hozzá.«” – jegyzimeg keseregve ortvay”.
később,akadémiai társai rábeszélésére1916-banpéldaképéről,mommsenről írtemlékbe-
szédet,deannakvéglegeselkészítésébenhalálaakadályoztameg.ezatöredékbenmaradt
éskiadatlantanulmányalettazutolsó.márhalottvolt,amikor1916.október2-ánfelolvasták
azakadémián.ortvaymommsenelhunytakor,1903-banaNyugatmagyarországi Hiradóban
közöltnekrológot.ortvay1906a,23.p.;márki1923,8.p.;szentkláray1922,25.,28.,32.p.

36 családi nevénekmagyarosítása összefügghetettmagyar identitásánakmegszilárdulásával
és a magyar tudományos életbe való beágyazódás igyekezetével. a belügyminisztérium
54561/1873számúengedélyévelvettefelazortvaynevet.márki1923,7.p.

37 szentklárayszerintcsak1875-ben19önállóértekezésttettközzé.az1906-osbibliográfiá-
jábanmás adatokat közöl: 8 tanulmány és cikk; 2 kutatási jelentés; 13 könyvismertetés.
ortvay1906a,7–8.p.;szentkláray1922,12.p.FÓ
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külniigyekszik.különben,értekezőegészhévvelszenteltemagátfelkarolttárgyának,
annakkörébennagyolvasottságottanúsít,deazérveitámogatásáulfelhozottnagyszá-
múkútfőketnemelégkritikávallátszikhasználni,nemigenteszkülönbségetállításaik
súlyáranézve–amipedigkülönfélebecsű,korú,irányúmunkákrólésadatoknálfölötte
lényeges.ésazért,mi legalább,a jelenértekezést,bársokbecsesanyagvanfelhal-
mozvabenne,mégnemtartjukkiforrottnak,megértnekarra,hogyezenalakjábanki-
adassék. s ezt éppen a szerző érdekében!”38 nos, ez már nem az 1871-es Thaly
kálmánmegsemmisítő,elutasítóéskiebrudalóhangja.

rómer flóris baráti pártfogásának köszönhetően 1873. augusztus 17-én lett a
magyar nemzeti múzeum régiségtárának segédőre (korabeli hivatalos néven „tiszti
segéd” lett).39 amúzeumban 1875. szeptember 30-ig dolgozott. feladatul kapta az
adminisztratív ügyek intézését és az éremgyűjtemény rendezését is. (szende 2015,
72–73.p.)eztazálláströvididőnbelülterhesnekérezhette,alkotóerejétgátlóhelynek
tarthatta.ezügybenegykoritanárához,rómerhezfordult,akitőltámogatástremélt,és
akinekazajánlóleveleennekazútkeresésnekarészleteireésortvayjellemérejobban
rávilágít.40

rómer 1874. október 7-i levelében neÿ ferenc41 pesti reáliskolai igazgatónak a
következőképpen írtortvayról:„Tanáriállásértszándékozikhozzádfolyamodni,épen
azonszakokból,melyekkelévekótafoglalkozik.kellőkészültségérőltanúskodnakeddi-
giirományai,ésaz,hogyezidénam.tudom.akadémiatagságravoltajánlva,aholcsak
egyszavazathiányzottarra,hogybeválasztassék.–Tanáriműködéséről,főlegatanít-
ványokkal való szelíd bánásmódjáról, bizonyítványt teszen igazgatója elismerése.
ortvaynakcsakegyhibájavan–hamainaponhiba–hogytúlságigszerény.habékü-
lékeny,pontos,lelkiismeretes,nemmindennapikészültségűtanárravanszükségeinté-
zetednek–tisztalelkiismerettelajánlhatomfolyamodót–kit,mintegyetemihallgató-
matszeretni,tisztelnitanultam,kitmagamtartottamvisszaatemesváritanáriállomás
elfogadásától, hogy a fővárosi intézetekben magát tovább művelhesse – és idővel
velünkközreműködjék.ezenajánlásnálegyébsincsenszememelőtt,mintaz,hogyjó
erőterősbödnisegítsünk–éshaideiglenesenisolyantanerőtnyerjél,melyettovábbra
ismegtartanimagadfogszóhajtani.”42

ortvayállásügyeazonbanmég1874nyaránsemrendeződött.rómerbiztatta,hogy
tartsonkiatörténészi-kutatóipályán,éstámogatásárólbiztosította:„azért,hogyjövője
nincsen még eléggé biztosítva, ne tessék elkedvetlen[ed]ni. kegyed jövőjének nem
sokáraelkelljobbrafordulnia,mertemiatténsemfogoknyugodni,nehogyazonszem-
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38Századok,1873,131.p.azelőadáshozmégannyihozzáfűzhető,hogyatudósirespublica
valóságvolt.azelőadását1873.január2-ratervezték,deidőhiánymiattnemkerültrásor,
ígyelhalasztották.ugyanúgyThalykálmántishátrébbsorolták.uo.62.p.

39 rómer1869-tólvoltamúzeumrégiségtáránakőre.ortvaypublikációs„csúcsidőszakában”
rómerújkönyvérőlisírtismertetést(rómer1874).ortvay1874.rómerválaszárakőhegyi
1970,257.p.

40ortvaydoktoritanulmányairautalrómer.kőhegyi1970,257.p.
41 neÿferenc (1814–1889) tanár,hírlapíróamagyarországipedagógustársadalomésakis-

dedóvókszervezője.
42 arómer–ortvay-levelezéstközlikőhegyi1970,255–256.p.



rehányástkelljen tennem,hogyezenmostani [árva?]állapotánaknémilegén isoka
vagyok”.43

rómer ortvayval, annak ellenére, hogy tanítványa budapesti intézeti állást nem
kapott,végigkapcsolatbanmaradt.44 bárköztükmajdháromévtizednyikorkülönbség
volt, kapcsolatuk barátivá fejlődött. a kutatások során kölcsönösen támogatták egy-
mást.rómermég1887-benisortvayegyetemitanárielhelyezkedésénekügyébenpró-
bálttenni,mikorakolozsváriegyetemvilágtörténetitanszékénszabadultfelhely.rá
egyévrerómerbetegségbenelhunyt.ortvaynemcsakpatrónusát,hanemjóbarátjátis
elveszítette.45

három év alatt meghatározó társadalomtudományi folyóiratok munkatársa lett.
érdemeielismeréséülabékésVármegyeiTörténelmiésrégészetiTársaságtiszteletbe-
litagjáváfogadta.(abékésvármegyei1893,46.p.)amagyarTörténelmiTársulatban
1873.június5-énválasztmányitaggáválasztották.(márki1923,7.p.)Többszörbemu-
tatkozott az akadémia felolvasásain. Levelező akadémiai taggá 1875.május 26-án
választották.rómerfentihíradásaszerintcsakegyszavazathíjánnemlettrendestag.
akadémiaiszékfoglalóelőadásátkétrészben,1875.január3-ánésmájus26-ántar-
tottamarguméscontra-margumhelyfekvésecímmel,melykétévmúlvalátottnapvilá-
got.46 a terjedelmes és lelkiismeretesenadatolt tanulmány az1875.májusi szerbiai
terepszemle,avonatkozóókorikútfők,arelevánshazaiéskülföldiirodalom,valamint
alevéltárikutatásokeredményeiretámaszkodott.aforráskritikaimódszertésazeddigi
értelmezésekösszehasonlításátkövetkezetesenalkalmazta.akétrómaierődítményt
az al-dunai térségben lokalizálta hagyományos pozitivista szellemben, tehátminden
történeti kérdést megfeleltetve egy-egy forrásnak és így a vélt objektivitásnak:
„egyrésztaforrásokmegbízhatatlansága,másrésztazokhelytelenértelmezéseannyi
zavart idézettelő,hogynyilvánmégsokáig fogkellenia jószerencsérevárni,midőn
majdmindenegyeskérdéskútforrásafel leszfedezve,azanachronismuskijavítva,a
bonyolult,zavaroskérdéskritikailagtisztázva.”(ortvay1877b,3.p.)

aszerbiaiútjamárjelezte,hogytámogatókatvoltképesmozgósítani,hiszenkuta-
tásátaműemlékekországosbizottságaanyagilagtámogatta,ésakülföldikutatásáta
külügyminisztériumislehetővétette.(ortvay1877b,46.)

fiataltudóskéntamagyarországitudóstársadalomnakugyanelismerttagjalett,de
afővárosi,illetveanagyobberdélyi(kolozsvári)tudományos,oktatóiéskutatóintézeti
hálózatbanemsikerültbeilleszkednie.eztméghosszúévekelteltévelismellőzésként
éltemeg.47
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43osZk–k,rómerflórisleveleortvayTivadarnak(1874.augusztus28.).
44osZk–k,rómerflóris leveleiortvay Tivadarnak (1877. július12.,1882.november13.,

1884.augusztus24.).
45 Lásdalevelezésüketkőhegyi1970,258–260.p.;ortvay1906a,1.p.rómerabetegségét

említi.osZk–k,rómerflórisleveleortvayTivadarnak(1888.augusztus30.).
46 ortvay1877a,3–74.p.;márki1923,9.p.azakadémiánamargum-problematikáróltartott

mégelőadást1876.május22-én.ortvay1877b,3–53.p.
47 őmagaeztszámosalkalommalmegemlítette,barátikörbenisszóbahozta.szerintemélete

végéigsérelmezteamellőzését.szentklárayvalfolytatottlevelezésébenerreszámoshelyen
teszutalást.ellenbenszentklárayaszintesztoikusnyugalmúortvay-képetfestettemeg.Úgy



apozsonyi Jogakadémia nyilvános rendes tanárának1875-ben nevezték ki.már
addigissokrétűkutatásainakegyújabbterületenyíltmegaváros-ésrégiótörténetirá-
nyába.

pozsony,aszeretettváros

ortvayTivadarözvegyédesanyjával1875-benköltözöttakoronázóvárosba.kötődése
pozsonyhozazonban1873-ravisszavezethető,hiszenapozsonyVármegyeirégészeti
és Történelmi egyesület egyik alapító tagja volt. (magyar Tudományos akadémiai
almanach1916,100.p.)

a pozsonyi jogakadémia nyilvános tanárává ferenc József 1875. október 12-én
nevezte ki. közéleti, kulturális, oktatási és közművelődési tevékenysége a városban
háromévtizedetöleltfel.anagymúltúpozsonyijogakadémianyilvánosrendestanára-
kéntmagyarésegyetemestörténelmetoktatottheti13órában.Tanáriéveianyugodt
éskiegyensúlyozottidőszakotjelentettékéletében.párhuzamosanezzeltovábbfolytat-
taéskibontakoztattatudományostevékenységét.pozsonybavalóköltözéseazonban
nemjelentette,hogykikerültvolnaamagyartörténettudományésrégészetfősodrából,
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látta,hogyezekatűszúrásokortvaytfájdalmasanérintették,deasérelmekenmártírmódjá-
ra képes volt felülemelkedni. nem véletlen, egyébként szokatlanmódon, ortvay 1906-os
„búcsúbibliográfiájában” nevesítette konkurenseit. a budapesti tudományegyetem bölcsé-
szeti kara 1879-ben ajánlotta őt a klasszikus régészeti tanszékre, de a helyet a szintén
régész Torma károly kapta. Tormátminden bizonnyal politikai kapcsolati tőkéje segítette,
hiszenaz1860-asévektőlpolitikai-közéletipályánismozgott(országgyűlésiképviselő,főis-
pán).akolozsváriegyetemtörténeti-nyelvészetikara1886–1887körülavilágtörténetitan-
székrejavasoltaortvayt.aztvégülLánczyGyulánakítélték,akiszinténpolitikusimúlttalren-
delkezett.ortvay1906a,1. p.; angyal1916,540.p. „amellőzéstbizonyárakevésember
tudtavolnaolynyugodtrezignáczióvalésannyiönmegtagadólemondássalelviselni,mintazt
ortvaytette.panasznélkülhajoltmegafelsőbbségintézkedéseelőtt,éséppolyfáradhatat-
lanbuzgósággalfolytattatevékenységétaziskolábanésapozsonyiegyháziésvallásiközélet
szolgálatában,mintannakelőtte.minthalelkétéppensemmisérelemsemérintettevolna.”
szentkláray1922,12–13.p.
ortvayelőrelépéseéselismerésetudóskéntakatolikusegyházhierarchiájábanisakadályok-
baütközött.csak„szerényenemelkedett”.1887-benacsanádipüspökiszentszékülnökévé,
pápaiudvarikamarássá1892-benneveztékki.1900. február9-éncímzetescsanádiapát
lett.ezvoltalegmagasabbegyházicíme,amibenrészesült.az1890-esévekbentöbbürese-
désbenlévővagycsakfeltételekkeljuttatandóegyházipozíciótkínáltakfelneki.ezeketnem
fogadta el, illetve temesvári kanonoki helyétmásnak ítélték.külön sérelmezte1903-ban,
hogyamegürültpozsonyiprépostságotnemkaptameg,azzalazindokkal,hogynemazesz-
tergomiegyházmegyepapja(érdekes,hogyahivataltkomlóssyferenccsak1905-benfoglal-
tael).pozsonybólvalóelköltözéséhezezishozzájárulhatott.csupánjeleznikívánom,hogya
tudományoskarrierépítéssel járóegyébkisutak, ígyapatrónusokmozgósítása,pozícióhal-
mozásésabefolyásmindenáronvalóalkalmazásavagyéppenkikönyökléseszerénytermé-
szetétől távol állt. az ilyen jellegű igyekezeteket elítélte. Úgy gondolta, hogy teljesítménye
önmagáértbeszél.azegyházihierarchiábanésatudományosintézményrendszerbentalán
ezértnemtudottfeljebbemelkedni.szentkláray1922,40.,45–46.p.;márki1923,11.p.



sőttudományosítóéstörténelmetnépszerűsítőterveiittisszárbaszökkentek.ezeken
kívülújtémáktárházanyíltkiaszámára.

az egyetemes történelem nagy ókori korszakai mellett európai, magyarországi
művelődéstörténetet ésmagyarország „oknyomozó” történetét, a történeti „kútforrá-
sok”elemzését,teháttörténetimódszertantésforráskritikátistanított.(ortvay1884.)

azorsolya-rendpozsonyitanítóképzőintézeténekazigazgatójaként(1893–1900)
virágoztattafelaziskolát.(NyH,1900.március8.2.p.)aziskolaéléről1900májusá-
banmondottle.(NyH,1906.szeptember13.2.p.)Vaszarykolos48 esztergomiherceg-
prímás1900.augusztus30-ánmentettefeligazgatóikötelességeialól.49

magántanárként fontos elismerést kapott, hiszen frigyes főherceg50 és felesége,
izabella51 négylányának1895és1905közöttvoltaházitanítója.hetikétórábantör-
ténelmettanított.52

szoroskapcsolatésegyüttműködésalakultkiortvayésapozsonyiVárosimúzeum
között.53 könyökiJózsef54 segítetteortvaytapozsony-sorozatelkészítésekor.ortvayszá-
mos muzeális tárgyról kapott információt, illetve készíthetett rajzokat.55 a múzeumi
bizottságtagjakéntfigyelemmelkísérteamúzeumgyűjteménygyarapításiéskiállítási
tevékenységét. a könyöki elhunyta után, 1900–1903 között megvalósult, helmár
ágoston56 nevévelfémjelzettkoncepciózusgyűjteményszervezés,tárgyrevízióésújala-
pokrahelyezettkiállításistratégiáttámogattaésmegisvédte.(Archaeológiai Értesitő,
1903,23.kötet,1.szám,93–94.p.)avárosimúzeumregionális,szélesebbhatáskörű
intézménnyé való – egyébként sikertelen – átalakítására tett kísérletet támogatta
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48 Vaszarykolos(1832–1915)pannonhalmifőapát,bíboros,hercegprímás.
49 „nagyságod [...]ottvoltmegalapításánál, tanújavoltmegnyitásának.Létesülésekörülsok

szolgálatot tett.mai rendezettsége, jó hírneve, keresettsége, virágzása azon buzgalom és
odaadásgyümölcse,amelyetállandóantanúsítaniszíveskedett.sajnálattallátomteháttávo-
zásátazintézettől.”ortvay1906a,4.p.

50habsburg-Teschenifrigyesfőherceg(1856–1936)szorosankötődikpozsonyhoz.1882-ben
lett a 27. gyalogdandár parancsnoka, és pozsonyban telepedett le. a pozsonyi 5. hadtest
parancsnokává1889-benneveztékki.1914–1917közöttazosztrák–magyarhaderőfőpa-
rancsnokavolt.

51 izabella von croÿ-Dülmen (1856–1931) a pozsonyi társasági élet és jótékonysági akciók
meghatározóalakjavolt.

52 ahercegipárleányai:máriakrisztína,máriaanna,máriahenriette,máriaGabriella.ortvay
1906a,4.p.;sturm1901,3.p.;szentkláray1922,38.p.

53ortvaytestvérével,miksávalésannaknejével1877.június14-énlátogattamegamúzeumot.
múzeummestabratislavy,k1–15574.

54könyökiJózsef(1825–1900)régész,restaurátor,tanár.apozsonyiVárosimúzeumalapítója
és32évigvezetője.

55ortvay1892,40.p.(1.jegyzet–rómaioltár);ortvay1894a,74.p.(11.ábra–Zsófiacseh
királyné függőlámpája), 294. p. (37. ábra – a szentmárton-dóm ajtókopogtatója); ortvay
1895,188.p.(12.ábra–3kőfej),189.p.(13.ábra–2talapzatés2oszlopfő;ortvayegyéb-
kéntrosszulrajzoltale,mertminda4-etoszlopfőkéntábrázolta);ortvay1898a,161.p.(16.
ábra–arestauráltpozsonyipolgárgyámházemlékérme),245.p.(22.ábra–vaspánt).

56helmárágoston(1847–1912)gimnáziumiésfőreáliskolai tanárpozsonyban.Történészés
térképszerkesztő.apozsonyiVárosimúzeummásodikkusztóda.



1903-ban,mikoranyugat-magyarországimúzeumegyesületmegalakításánakazötle-
teisfelmerült.ezügybenkumlikemillel57 éshelmárágostonnalegyütttervettettközzé.
(NyH,1903.szeptember24.,1903.október27.1–2.p.)

avárosielitképviselőivel,példáulstampfelkároly58 könyvkereskedővel,Vutkovich
sándor59 újságíróval,Wertheimerede60 történésszel,fésüsGyörgy61 jogakadémiaiigaz-
gatóvalszorosbarátságotkötött.azegyháziakközülrimelykárollyal,62 DankóJózsef
károllyal63 és knauz nándorral állt kapcsolatban. (szentkláray 1922, 38–39. p.)
melleslegfadruszJánosttámogatta,ésnemkisszerepevoltabban,hogyfadrusza
máriaTerézia-szoborpályázatátelnyerte.64 aNyugatmagyarországi Hiradó szerkesztő-
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57 kumlikemil(1868–1944)könyvtáros,író.rómerflórismáigidézettbiográfusa.1914–1921
közöttapozsonyiVárosikönyvtárigazgatója.

58 stampfelkároly(1873–?)könyvkereskedőéskiadó.anagymúltúWigand-félekönyvkeres-
kedéstvezette.ortvaypozsony-történetétőjelentettemeg.

59 Vutkovichsándor(1845–1905)jogakadémiaitanár,szerkesztő.aToldyköralapítója1874-
benés16évigvezetőtisztviselője.1887-tőlelnöke,majdtiszteletbelielnöke.avárosmagya-
rosodásánakszószólója,amagyarosításprogramszerűképviselője.aPozsonyvidéki Lapokat
indította1873-ban.aPozsonymegyei Közlöny szerkesztője.aNyugatmagyarországi Hiradó
alapítója és szerkesztője 1890-ben. a Vutkovich–ortvay-kapcsolatra például NyH, 1913.
szeptember11.3.p.

60Wertheimerede (1848–1930)1886-tól volta jogakadémiána történelem rendes tanára.
Történészkéntahabsburgbirodalombel-éskülpolitikájávalfoglalkozott.

61 fésüsGyörgy(1841–?)jogász,akassaiJogakadémiasegédtanára,majdrendestanáravolt.
apozsonyiJogakadémiára1873-bankerült,melynek1889-benigazgatójáváneveztékki.a
pozsonyitársadalmiéletbetevékenyenbekapcsolódott.számosvárosiegyesülettagjavolt.
NyH,1906.május23.4.p.

62 rimelykároly(1825–1904)1867-benlettpozsonyikanonokés1889-benavárosplébáno-
sáváneveztékki.1893-banbesztercebányaipüspöklett.

63 DankóJózsefkároly(1829–1895)pozsonyiszületésűpap,címzetespristinaipüspök,egyház-
történész.1889-benlettpozsonyiprépost.híresműgyűjtő.Gazdagművészettörténetigyűjte-
ményétortvayistanulmányozta.szentkláray1922,39.p.ortvayanagyközönségnekbemutat-
taagyűjteményt.ortvay1891,605.p.aDankó-gyűjteménysorsárólbuzinkay2008,46–48.p.

64ortvay 1892. június 11-én a Nyugatmagyarországi Hiradó hasábjain indítványozta, hogy a
mária Terézia-szobor elkészítésére meghirdetett pályázatot tegyék nyílttá. Tilgner Viktor és
fadruszJánosígyversenyezhetésmindkettenazonospozícióbólindulhatnak.ortvayezzel(hall-
gatólagosan)batkaJánostervétvetetteel,akiTilgnertfavorizálta.batkaugyanisnemfelejtette
el, hogy annak idején fadrusz a mesterét bécsben elhagyta, őt pedig, egykori pártfogóját
„elárulta”.aszoborfelállításakörüliteendőkkelmegbízottvégrehajtóbizottságdecember21-
énazortvayáltalfelvetetttervetfogadtael.ortvaynyombanlevélbenértesítettefadrusztadön-
tésről:„Tiszteltbarátom,uram!nagyonörvendek,hogyapályázatrameghívástkapott.ittfőleg
amagyarságkörébenmindinkábbterjedameggyőződés,hogyakoronáttartóoroszláneszméje
elfogadhatatlan [mármint Tilgner terve – szerzőmegjegyzése]. az könnyen emlékeztetné az
embertacsehoroszlánra.azemléknekokvetlenülmagyar,nemzetivonatkozásúnakkelllenni.
kövessenelmindent,hogytervezetévelsikertarasson.ilyjóalkalomnemfogegyhamarismét
kínálkozni”.Lázár1923,71.,72.p.ortvayaművésztőlaszobor felavatásakora felhasznált
márványból faragott babérágat kapott: ortvay Tivadar dr.-nak, régi segítőmnek felirattal.
fadruszortvayédesanyjáról1888-bankészítettmellszobrot,melyportréalkotásának legjobb
darabjaiközöttfoglalhelyet.szentkláray1922,39.p.;Lázár1923,39.p.



sége 60. születésnapja alkalmából 1903-ban aranyozott tollal ajándékozta meg.65
születésnapján a pozsonyi Jogászsegélyegyletnek 1000 koronás adományt juttatott.
(NyH,1903.november19.2.p.)

Többközéleti tisztséget iselvállalt. Tagjavoltapozsonyiközkönyvtár felügyelőbi-
zottságának, a Városi statisztikai hivatalnak, alelnöke volt a pozsony Vármegyei
régészetiésTörténelmiegyesületnek,aToldykörnek;aközművelődésiTársulatigaz-
gató választmányának tagja. a város szellemi életében kiemelkedő szerepet játszó
pozsonyiorvos-ésTermészettudományiegyesületalelnökévéválasztották1896-ban,
melytisztet1906-igláttael.ugyanakkorazegyesületközkönyvtáribizottságánakletta
tagja1899-ben.azegyesületközleményeinekaszerkesztésébenisrésztvett1901–
1906között,fischerJakabbal66 éskornhuberandrással67 együtt.előadókéntésszer-
zőkéntszinténserénykedett.(fischer1907,16.,72.p.)avárosban1902-tőlpótolha-
tatlannépoktatásiésközművelődésifeladatokatfelvállalópozsonyinépszerűfőiskolai
tanfolyambizottságitagjavolt1906-ig.68 érdemeielismeréséül1902-benatörvényha-
tóságibizottságtagjánakválasztották,melyposztról1906-banlemondott.69

„őmégmindigamiénk,mimégmindigszámottartunkőreá”–apozsonyiakkötő-
désétortvayhozaNyugatmagyarországi Hiradó ismeretlencikkírójaígyfejezteki.(NyH,
1906.február8.3.p.)azonbanédesanyja1904-eselhunytautánmárdöntött:nyugdí-
jaztatásátkéri,ésafárasztópedagógusifeladatokelhagyásávalkizárólagatörténeti
kutatásoknakszentelimagát.(szentkláray1922,40.p)apozsonyiprépostihelyelnye-
réséretettsikertelenkísérletecsakmegerősíthetteelhatározásában.

ortvay1904-bennyugdíjaslett,deapozsonyiakrábeszéléséremégkétévettaní-
tott.avallás-ésközoktatásügyiminisztervégül1906.május11-irendeletévelnyugdí-
jaztatta.(NyH,1906.augusztus12.4.p.)aNyugatmagyarországi Hiradó cikkeerrőlígy
írt:„alegfájdalmasabbveszteségazonbankétségkívülapozsonyikir.jogakadémiátéri.
ez az az intézet, melynek pozsony tulajdonképpen köszönheti, hogy ortvayja volt”.
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65NyH,1903.november18.1.p.;1906.február8.3.p.ezatárgyapozsonyiVárosimúzeum
gyűjteményében található és az állandó várostörténeti kiállításonmegtekinthető. felirata:
kitűnőmunkatársánaka„ny.hiradó”1903.november18.(múzeummestabratislavy,u–
2252).

66 fischer Jakab (1860–1920)apozsonyiállamikórház főorvosavolt1891-től.pszichiátriai
osztálytszervezettakórházban.apozsonyiorvos-ésTermészettudományiegyesülettitkára
volt.

67 kornhuberandrás(andreas)(1824–1905)természettudós,udvaritanácsos.számosbotani-
kaiésgeológiaicikkszerzője.apozsonyiorvos-ésTermészettudományiegyesülettermészet-
tudományiszakosztályánakelnöke.ortvaytartottrólabúcsúztatóelőadást1905-ben.ortvay
1905c,1–17.p.

68 Štátnyarchívvbratislave,oddeleniearchívnychfondovmestabratislavy(atovábbiakbanŠa
ba–oafm),mestskárada,2291.doboz,35030/15.atanfolyamonortvay1904-bentartott
előadást.Lásda13.jegyzetet.

69NyH,1906.október2.2.p.ortvay1906-banaToldyköralapítótagjalesz,mikora200koro-
na„alapítódíjat”befizeti.uo.1906.október14.3.p.;1906.október20.3.p.



(NyH,1906.augusztus12.4.p.)ekkormárapozsonyiaktudták,hogybudapestrevaló
költözésevégleges.

budapestrevalótávozásakoralapítottapozsonyban1906-banaDr.ortvayTivadar
napköziGyermekotthont,amitavárosilakosságnagymértékbenméltányolt.70 azalapí-
tás külsőésbelső lelkimozgatórugókeredményeképpen szökkent szárba. apolgári
korszakegyikjelképevoltajótékonykodás,aközösségiügyekanyagitámogatásaésa
szociális érzékenységmegnyilvánulásaként az adományozás intézményesítése, nem
utolsósorbanazanyagijavakhatékonyfelhasználása(tőkésítés)éselosztásavégett.a
lelkiindíttatástortvaynálegyrésztpedagógusi-nevelőimagatartásábanésnagyváradi
gimnáziumiéveinekatapasztalathalmazábanvélemfelfedezni.

pozsonybanbensőségesenbúcsúztatták.apozsonyiorvos-ésTermészettudományi
egyesület,(NyH,1906.április27.4.p.)aToldykörésaJogakadémiaiJogászsegélyző
egylet(NyH,1906.május31.4.p.)tiszteletbelielnökévéválasztotta.avárostörvény-
hatóságibizottságapedig1906.február5-én,hogy„azösszeköttetésavárosésortvay
közöttajövőbenismeglegyen”,díszpolgáricímetadományozottneki.küldöttségkeres-
tefel,hogyakitüntetésrőlértesítsék.ajogakadémiatanárikara,azélenfésüsGyörgy
akadémiai tanárral, szinténbúcsúztatta.71 apozsonyiorvos- és Természettudományi
egyesületortvay tiszteletére1906.május2-ánbankettet szervezettamagyarkirály
szállóban.72 ortvaymájus5-énhagytaelavárost,melybenháromévtizedettöltött,és
apozsonyiakszeretetét,egybennagyrabecsülésétkivívta.(NyH,1906.május5.3–4.
p.)aszellemikapcsolatazonbantovábbraismegmaradt.73 abbólavárosbóltávozott,
amelytudóskéntmenedéketnyújtottaszámára.74
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70 „anemeslelkűalapítónakaza céljaezzel, hogyazemlített iskolásgyermekeka tanórákat
megelőzőreggeliidőt,adéliszünetetsadélutánioktatásbefejezésétőlazestimunkaszünet
beálltáigterjedőidőtolyanhelyentölthessék,aholkellőfelügyeletalattszórakozhassanak,
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isTVán Gaucsík
TheoDor orTVay.The represenTaTiVe of The scienTisTs´repubLic

Theodoreortvay(1843-1916)wasonethebest-knownpersonalitiesofthe19th-
centuryhungarianpositivisthistoriography.nonetheless,hisscientificbiography
featuring new aspects is still missing. This study is partly an attempt to
compensate for this.although theslovakhistoricalscienceconsidershimasa
historian specialized on themedieval history of bratislava, ortvay´s academic
activities were of a much wider range. his works of an enduring value
encompassedtheuneasyareasofsocial,economicandculturalhistory.Despite
the fact that he spent three decades in bratislava, his academic research
remainedmainstream.Theauthorof thisstudydealswithortvay´scareerand
achievements,hehighlightsthehistorian´sengagementsinbratislavafromthe
perspectiveoffundamentalresearch.heexaminesortvays´sworksinthecontext
ofthe19thcenturysocialsciencesinhungary,inthecontemporarydiscourse.he
devotesspecialattentiontotheanalysisof thehistorian´sscientificandpublic
socialnetworks(szentkláray,flórisrómer,arnoldipolyi).afurther,not-so-hidden
objective of the study is to pave the way for ortvay´s cult in bratislava—in a
positivesense,ofcourse.
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arima-völgytermészetikörnyezete

Gömörmegyeméltánlegismertebb,ugyanakkor legfiatalabbgyógyfürdőjeaszelektől
védett, dombos rima-völgyben feküdt, dél-keletre rimaszombat városától, a rima-
szécsijárásban.bárásványosvizemára19.század60-aséveitőlszéleskörbenismert
volt,fürdőtelepeviszonylagkésőn,aszázadfordulóéveibenépültki.Villámgyorsfellen-
dülésepárhuzambahozhatómás–sokkalszebbéshatékonyabbtermészetiadottsá-
gokkal rendelkező – gömöri fürdők hanyatlásával, ill. stagnálásával, csízfürdő titka
azonbanegyedülállókonyhasós, jódos-brómosgyógyvizébenésmindenekfölött ráter-
mett,ambiciózusésmoderngondolkodásúvezetőségébenrejlett,amelyügyesenelő-
nyéreváltoztattaafürdőnekegyteljesenátlagosvidékipanorámátnyújtó,neméppen
természetirezervátumbaillőkörnyezetét.

csíztengerszintfelettimagassága174métertszámlált.afürdőszárazésmelegéghaj-
latátelőnyösenbefolyásoltaészakrólaGömör–szepesi-érchegység,délrőlpedigabükk
ésmátrahegységláncolata,amelyklímájánakszubalpinjellegetkölcsönzött:ennélfogva
levegőjetiszta,egészséges,akörnyeződombokkalvédveazészakiszelektől,derült,sok-
szorigenmelegszáraznappalokatéskellemes,enyhénhűvösebbéjszakákateredménye-
zett.aközségéskörnyékénektalajaneogénképződményvolt,melyetazárannyiraelso-
dort,hogyazalattalevőmiocénrétegek1 repedéseinforrásoknyomultakfel.2

kútásásbólgyógyvízforrás

a13 hőfokos jódos-sós forrás felfedezése csíz község határábanmár-mármeseszerű.
1862-benegyharnóczandrásnevezetűparasztgazdaatelkénkutatásotts4-4½méter
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kerényi éVa

fürdőéleta19.századiGömörben,10.
csízfürdő–világfürdő?!

éVa kerényi 615.838(437.6)(091)
spaLifeinGömörinthe19thcentury,no.10. 711.455:615.838(437.6)(091)
csízfürdő–aworldspa?!

keywords:Gömör(Gemer),csíz(Číž),spas,climaticresorts,balneology,medicinalmineralwater

1 arétegbenahygiea-kútásásaalkalmával,azonrepedésszélén,ahonnétaforrásfakad,erősen
atalajbabeékelődvekétfogattaláltak,melyekvalamelyősvilágiállattólszármaztak.ezengeo-
lógiairétegekrendsorátfeltüntetőszelvényaz1896-ikimillenniumiországoskiállításbalneoló-
giaipavilonjábanismegtekinthetővolt,atárlatbefejeztévelpedigafürdőigazgatóságjóvoltából
amagyarnemzetimúzeumásványtaniosztályárakerült.(sassy1898,12.p.)

2 Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.
1900,3–4.p.



mélységbenédesvizettalált.Továbbásvasósvízrebukkant,melyetafalubeliekfőzéshez
éskenyérsütéshezkezdtékelhasználni.apénzügyőrökészrevették,hogyakősókereslete
apadtafalubanésemiattasósvizűkúthasználatátbetiltották,vizétazonbanaszolgabí-
róságvegyelemzésvégettrimaszombatbaküldte.az1863-asfélixantalkincstárivegyész
általivizsgálatokaztmutatták,hogyavízjódot-brómotsmáshaloid-vegyületeketistartal-
maz,(borovszky1904,309.p.)amirerögtönfelfigyeltekaszakemberek.3

avízparamétereitmegtudvaatelketakúttalegyüttegybizonyosblumenthálnevű
vállalkozóvettemeg,4 aki1865-benegyújabbkutatásatott5 mintegy20ölnyitávolban
azelsőtől.bárittissósvízreleltek,deezsóbanis,iblanyban(jódban)isszegényebb-
nekbizonyultazelsőnél.(hunfalvy1867,187.p.)azelsőkéntfeltárt12,72métermély-
ről fakadó Themis6-forrás vizét az új tulajdonos kezdeményezésére Than károly
vegyészprofessorvizsgáltamega folyóévbenminőségileg,7 melynekeredményeként
egy liter vízben 15,592 gramm chlornatriumot és 0,748 gramm szénsavas meszet
mutatott ki, (boleman1887,364.p.) továbbákiderült, hogya víz ezer grammjában
0,041grammjódkáliumotés0,080grammbrómkáliumottartalmaz.8 ezzelavízaleg-
értékesebbjódosvizekegyikévévált,shamarforgalombaishoztákmintgyógyvizet,a
helyszínenfürdőtekkormégnemalapítottak.9
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3 bárfelixkohónagyvizsgálataieredményétabécsics.éskir.geológiaiintézetévkönyveinek
Xiii-ikkötetébenmégfolyóévbenközzétette,aligegyévvelkésőbbabalneológiaiszakiroda-
lompiacánmárisnapvilágotlátottazelsővegyészetijellegűforrásmunka,hasenfeldmanó
kiadványa.hasenfeldmanónakmintapárizsiorvos-fürdészetitársulatlevelezőtagjának,14
oldalasfüzetekétségkívülbizonyítékaacsízijódos-brómosforrásvízeurópaijelentőségének
abalneológiaterén,melybenhasenfeldfélixméréseirealapozvaavízkülönfélekémiaiana-
líziseinkívülmáshasonlójellegűeurópaiforrásokkal(adelaide,halle,bassen,Lipík,hessen,
saxon) is összevetette azt,mintegy bemutatva csíz egyediségét és értékét. ezenmunkát
jogosantekinthetjükafürdőelsőírásosforrásánakis.(hasenfeld1864,11–12.p.)
hasenfeldmanó(1836,balassagyarmat–1905,budapest):orvosi tanulmányaitbécsben
végezte, majd ugyanitt fürdőgyógyászatból lett magántanár. előbb szliácson, majd
franzensbadban (františkovy Lázně) folytatott fürdőorvosi gyakorlatot. a balneológia terén
számos értekezést írt magyar, német és francia nyelven. (magyar életrajzi Lexikon.
http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/11964.htm)

4 Gömör-Kishont, 1899.május25.
5 nemminden lefúrtkúthozottszerencsétabefektetőknek.a fentipéldánkívülaFelvidéki

Közlöny 1874. december 6-i számában szintúgy olvashatunk egy írásosmegjegyzést arra
vonatkozólag,miszerintacsízitemplomtőszomszédságábananevezettnaponkútásásalkal-
mávalegyvegyészetilegfigyelmetkeltővízretaláltak.azelsőlegesvizsgálatnagymértékben
konyhasóttartalmazónakmondta,segyidejűlegtovábbifelülvizsgálásáigakúthatóságizár
alávétetett,későbbisorsárólazonbannincsenekinformációink.

6 Themisazigazságésatörvényesvilágrendistennőjevoltagörögmitológiában.
7 Thankárolykésőbbahygiea-forrásvizétismegvizsgáltaasszisztensévelaz1899.évelején,vizét

6%-kalkoncentráltabbnaktaláltaaz1890.éviméréseknél.Gömör-Kishont, 1899.május25.
8 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre.1906,43.p.
9 agyógyforrásegyediségeabbanismegnyilvánult,hogyaz1867-irimaszombatiXii.nagygyű-

lésalkalmávalmintegyannakkísérőrendezvényekéntmegszervezettműipariésGazdasági
kiállításon a vegyelemzéssel együtt bemutatásra került 15-féle, főleg vastartalmú gömöri
ásványvízközöttmárazújonnanfelfedezettcsízijódforrásvizeisprezentálásrakerült.Napi
Közlöny,1867.augusztus14.



acsíziásványvíz rövid időalattkiviteli cikkéntnagy jelentőségetnyert, (boleman
1884,241.p.)nohakésőbbakútelhanyagolásávalvesztettpiaciértékéből.(boleman
1892, 76. p.) ezzel kapcsolatban nagyon jó példával szolgál bernáth József írása a
Gömörmegyeiorvos-Gyógyszerészegylet1875.évőszénrozsnyónmegrendezettköz-
gyűléséről,(bernath1878,21.p.)melyenacsíziforrásminőségefeletthevesvitaala-
kultki.10 acsíziásványvizetcsupánaz1880-asévekbenkezdtékelújbólszakszerűen
kezelni,amikorfelmerültegyesetlegesfürdőépítésénekagondolata,(boleman1887,
364.p.)sjelentmegazelsőreklámhirdetésmagáraafürdőrevonatkozóutalásról.11 Jó
párévbetelt,mígazásványvízakövetelménynekmindentekintetbenmegfelelőminő-
ségben,ízleteskivitelezésben,gondoscsomagolásmellettújbólforgalombakerült.12 a
forrás„újrakezelése”olyannyirajólsikerült,hogyaz1885.évibudapestiországoskiál-
lításonacsízivízmindaközegészségügyi,mindamattoniésWillemagánpavilonban
prezentálásrakerült,(bernáth1885,13.p.)akútbirtokosságapedigversenyképessé-
gértkapottkiállításinagyéremmeltérhetetthaza.13

1884áprilisátólacsízijód-brómosásványforrástelkezálogosbirtokkéntújmagán-
tulajdonosokhoz került. a Losonczy család14a gyógyforrás kezelésével a rimaszécsi
LamosLajosgyógyszerésztkértefel.afürdéstigénybevevőkkényelméreekkoraforrás
közvetlenközelébentöbbfürdő-éslakószobátalakítottakki,sméganevezettévjúnius
15-én megnyitották a fürdőszezont.15 1888-ban a telket a rimamurány-salgótarjáni
Vasmű rt. vásárolta meg, így szerencsés tulajdonosváltást követően a gyógyforrás
végreszakértőkezekbekerült,sőtafürdőkiépítéseisígéretesjövőneknézettelébe.
„amúltévbenmégrozzantviskóalattpossadt,egyparasztemberlétránmentavízszí-
néigésonnanszivattyúztaagyógyszerülszolgálóvizetagyógyulástkeresőknekésaz
elszállítandóüvegekbe–maottállacsinosfürdőházaforrásföléépítettgépházzal,
melyamodernhaladásvívmányaival,czélszerűgépekkelésszivattyúkkalvanellátva”
– álltegyesztendőmúlvaahelyisajtótudósításában.16 azépítendőfürdőhözédesvíz
utánkutatva1889augusztusábanújkutatástakcsízben,melyneksoránakövetkező
évfebruárjábanarégikúttóldélkeletfelémintegy30méternyire,33métermélységben
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10 agyűlésenállítólagszóbakerült,hogyavízszétküldésénélésárusításánálnagyvisszaélések
történtek.akúttulajdonosaellenfeljelentésistörténtavármegyeihivatalnál,miszerint„csízi
víz”címennémelykereskedésbenárubabocsátottvízannyiramentesvoltmindenásványi
alkatrésztől,hogybátranközönségesvíznekvolthihető.kétségekmerültekfelannakkap-
csánis,hogyacsíziforrásegyáltalángyógyhatássalbírna.abalneológiábanjártasbernáth
önmaganézettutánaa fent felsorolt vádaknak,melynekértelmébenakülönbségetakút
alsóésfelsőrétegénekaminőségébenvéltefelfedezni:azalsóbanavízsokkaltöményebb
ésfeloldottsókbangazdagabb.Rozsnyói Híradó, 1876.február20.

11Gömör-Kishont, 1882.június11.
12nemcsak Gömörben, hanem budapesten is kapható volt édeskuty Lajos, Trum istván,

emerling és rabsch, valamint mattoni és Wille ásványvíz-kereskedésében, később pedig
valamennyinagyobbgyógyszertáréskereskedéspultjainelérhetővévált.Rozsnyói Híradó,
1884.június8.

13Közegészségügyi Kalauz, 1885.október1.
14Gömör-Kishont, 1899.május25.
15Közegészségügyi Kalauz, 1884.június1.
16Gömöri Hirlap, 1889.



bukkantak rá a később forgalomba hozott hygieia17-forrásra. (sassy 1898, 16. p.)
ennek vizét még 1890-ben dr. Leibermann Leó, a budapesti magyar királyi
Vegykísérletiállomásmunkatársaésdr.Ludwigernő(Ludwig1890,42.p.)udvaritaná-
csos,abécsiegyetemvegyészprofesszoraésacs.éskir.Vegytaniintézetigazgatója
analizálták.18 10,000 súlyrészben 1,415 bróm-magnéziumot, 1,230 tiszta brómot,
0,428tisztajódotés0,468részmagnéziumottaláltak.19 acsíziforráskémiaielemzé-
sétadarkaui,ahalli,aheilbrunni,azivoniczi,aluhatschowitzi(Luhačovice)jódforráso-
kévalhasonlítottaössze,azonbanacsíziforrásjód-ésbrómtartalomtekintetébenvala-
mennyit felülmúlta. (hankó–papp1907,235.p.)hankóegyenesena leghatásosabb
európai jód-ésbrómtartalmúgyógyvíznekkiáltottaki,20 tökéletesenhelyettesíthetővé
minősítveaztakárasodenivízzel,21 mígmásokaGellérthegyalattierzsébet-fürdővel
helyeztékpárhuzamba.22 afelfedezettforrásvízhasználataaz1880-asévektőlrohamo-
santerjedt,hazánkbólahasonlókülföldijódvizeketazonbanmégsemtudtaazásvány-
vízpiacrólkiszorítani,semazokkalkülföldönsikeresenversenyrekelni.pedigkorszerű
technikátalkalmazvaavizetónozottrézcsövekenátemelőgépvezetteadíszesivó-és
töltőcsarnokba, ahol a töltés és dugaszolás a legmodernebb gépekkel történt.23 a
tényállásonazsemsegített,hogyacsízfürdői részvénytársaságkérelméreamagyar
királyi belügyminisztérium 1891 novemberében kelt rendeletében hivatalosan is az
„ásványvizek”rangjáraemelteacsízivizet.24 ekkorraavízmármintegy20.000palack-
banszállíttatottszétországszerte,amintaztazalábbitáblázatisszemlélteti:

ahygieiasikerénfelbuzdulvaatulajdonosokmáraz1890.évelejénhamarújabbkutat
fúrattakatelepen,25 azonbananeptun26 nevetviselőharmadikforrásvízjód-ésbróm-
tartalmamárcsekélyebbnekbizonyult.27 preyszszerintennekvizétmelegítvefürdőkre

 1888 1889 1890 1891 
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17 hygieiaazegészség,atisztaságésaközegészségügyistennőjevoltagörögmitológiában.
18A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője.1895,42.p.
19 Ludwigfolyóévmárcius27-énahelyszínentettszemélyeslátogatást,majdtapasztalataités

elemzésénekeredményétnémetnyelvenírtértekezésébenfejtetteki.acsízivízfrissenafor-
rásnálmerítvealakmuszpapírtmegkékítette,beszáradásutánpedigareagenspapírközöm-
bösreakciótadott.hőmérsékletétLudwigközvetlenülaszivattyúcsövébőlvalókifolyásánál
mértes10c-foknaktalálta.(sassy1898,22.p.)

20Magyar Fürdő Kalauz,1909,11.p.
21 Egészség,1889.május1.
22Gömör-Kishont, 1899.június22.
23 Fürdő és Turista Ujság,1891.november15.
24 Gömör-Kishont, 1891.november19.
25Nemzetközi Fürdő-Lapok,1896.június20.
26neptunusavizekésatengerekistenearómaimitológiában.
27 Gömöréskishontvármegyeinaptáraz1906.évre.1906,43.p.



akképphasználták,hogyhozzáöntöttekahygieiavagyaThemisvizeibőlannyit,ameny-
nyit az orvos rendelt. (preysz1894,25. p.) buchböckGusztáv egyetemi tanársegéd
által és Than utasításai alatt 1899-ben végzett fiziko-kémiai elemzései alapján a
hygieia-főforrásvizétnagyobbmennyiségűjódtartalmamiattinkábbivókúrára,amásik
két forrásétakevesebb jódésa thioszulfát jelenlétemiattpedig inkább fürdőgyógy-
módrajavasolták.28ahygieia-kútban1896szeptemberébenfellépetterősgázerrupciók
következtébenráadásula forrásvizesokkalnagyobbbőségbenéspezsgéssel tódult
fel,mintazelőtt,változatlanminőségben.(sassy1898,21.p.)

azátlátszó,tiszta,színtelen,szagtalan,erősensóízű,nemhideg,hanemkellemes
hőmérsékletű,10–12c-fokoshygieiaforrásvízminőségetöbbnemzetközimegméret-
tetésenissikeresenhelytállt:abudapestiezredévesországoskiállításon(1896)ésa
brüsszelinemzetközikiállításon (1897)elismerőoklevéllel,azamerikaist.Louisban
megrendezettvilágkiállításon(1904)ezüstéremmeldíjaztákagömöriásványvizet.29a
századelő pedig újabbmeglepetést tartogatott a forráskezelőségnek: Lengyel béla30

egyetemitanáracsíziforrásgázokbanrendkívülerősradioaktivitástfedezettfel.31
a gyógyfürdőbe látogatópáciensekelsősorbanarteriosclerosis (érelmeszesedés),

csont-ésbőrbajok,reuma,angolkór,mirigybajok(görvély),nőimegbetegedések,syphi-
lis,idültgyulladások,neurasthenia(idegbántalmak),hosszabbbetegségekszövődmé-
nyei,golyva,thyreogenelhízás,csökkentsavképződésseljárógyomorhurut,légúthurut,
tüdőtágulat,gerincbántalmak,higany-ésólommérgezés,ill.bénulásokgyógykezelése
gyanántlátogattakelGömörelegnagyobblélekszámnakörvendőfürdőhelyére.32 akor
jelesbalneológusai,mintbókayárpád,bolemanistván,korányifrigyes–akikszemé-
lyesenislátogatásukattettékafürdőtelepen–egyarántelőnyösennyilatkoztakafor-
rásvizetilletően,melyetfőleganyagcseréreésvérképzésreajánlottak.33

acsízivízgyógyhatásairólésalkalmazásárólaz1900.,1902.,1908.és1914/15.
évifürdőkalauzoktudósítanakazalábbibetegségekszerintifelosztásban:
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28 ahygieia-forrás10,000súlyrészben0,4541jódot,1,3105brómotés126,6292grammklórt
tartalmaz.(borovszky1904,309.p.)

29mindháromdíszoklevéleredetijemaismegtekinthetőcsízfürdőfőépületénekhalljában.
30 Lengyelaz1906.évbenazelslerésGeittel-félemódszerrelvizsgáltamegacsízivízradioak-

tivitását,saztlegközelebbafranzesbadiforrásokésakarlsbadisprudelgázainakradioakti-
vitásáhozhasonlította.egy1907-esfürdőösszeírásszerintLengyelelsősorbanaziszapotés
azon forrásgázokat,melyekmetánt,nitrogént, széndioxidotésargont tartalmaztak, találta
erősenradioaktívnak.(hankó–papp1907,236.p.)

31 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre.1905,2.p.
32A „Csízi víz” ismertetője használati utasítással.8–15.p.
33A „Csízi víz” ismertetője használati utasítással.3.p.



akimutatásbólkitűnik,hogyacsízfürdőngyógyulóbetegektöbbmint75%-átagörvély-
(nyirokcsomó-megnagyobbodás) és bujakórban szenvedők képezték, amennyiben a
csont-ésízületibajok,bőr-,szem-ésfülbántalmakisnagyrészbenemekétfőcsoport-
talkapcsolatosak.azegyesgyógyjavaslatoknemtőléskortólfüggőenakórnemeésaz
egyéniszervezetáltalhatároztattakmegafürdőorvosáltal.mindenbetegvízivás,für-
désésétkezéstekintetébenegyrendelőorvosáltalírottutasítássalláttatottel,melyaz
igazgatósági irodábanlebélyegeztetveszabtamegakiszolgáltatandóivóvízmennyisé-
getésfürdőket,melyekazigazgatóságiirodábanváltottjegyekelőmutatásaésátadása
utánkészíttettekafürdőszolgákáltal.37 kallósJenő38csízifürdőorvospéldáulagörvé-
lyességellenazalábbi„receptet”javasolta:„afürdőketháromformábanalkalmazzuk
agörvélykórnál,ezeka28-29romelegfürdők,a26-22rofélfürdőkésa30-32ro
forró fürdők.ameleg fürdőkután1-2óraiágybanvaló fekvést rendelünkmégel, e
fürdőtartamarendszerint25-30perc.afélfürdőknélfürdésközbenhidegvizetadago-
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34Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.
1900,11–12.p.

35Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1902,
18.p.

36Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1908,
28.p.

37 Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1902,
54.p.

38 1908-bankallósJenőáltalésprof.a.bickelegyetemitanárvezetésemellettaberliniklini-
kánvégzettélettanikísérletekbeigazoltákacsízivíznekgyomorsavszabályzóésazemésztő-
szervekregyakoroltjótékonyhatását.Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében. 1914/15,9.p.



lunk,kellőreakcióelérésevégettavégtagokerősendörzsöltetnek,atestnekavízen
kívülirészepedigafürdővízzelfolytonosanöntöztetik.afürdőtartama3-5perc,mely
utánaszabadbanvalómozgástrendeljükabetegeknekatestfelmelegedésevégett,
vagypedigabetegágybafektetendő.forrófürdőketcsakabbanazesetbenalkalmaz-
zuk,haapáciensszívemegengedi.afelsoroltfürdőkmellettakonyhasós-jódosvízivó-
kúraalakjábanvalóalkalmazását is javasoljuk.a teljesgyógyuláshozazonbanhóna-
pok-évekkellenek,ezérta3-4hetesfürdőkúrautánházilagivókúramegismétlését,ill.
hetenként2-3jódsósfürdővételétajánljukatartósgyógyulásreményében.”(hankó–
papp1907,59.p.)apáciensekszámárabetegségtőlfüggetlenülgyógyírkéntlegtöbb-
szöregyéventetartandó4-6hetifürdőkúrátjavasoltaksmelletteacsízivízivókúrasze-
rűhasználatát,melyetajánlatosvolttöbbévenátmegismételniatartóseredmények
eléréseérdekében,deugyanakkorahigiéniai,lakhatásiéstáplálkozásiviszonyok,ajó
levegőésnapfényelengedhetetlenkiegészítőtényezőkéntszerepeltekateljesgyógyu-
lásreményében.

agyógymódokatilletőencsízfürdőazalábbigyógyterápiákatkínáltapácienseinek:
ivóvízkúra,szénsavfürdő,langyosfélfürdő,melegésforrójódosfürdő,ülő-,láb-éskar-
fürdő,hidegvíz-kúra.39 afürdőknekjódvíz-adaléka20-30%-igrúgott,részlegesboroga-
tásokhozésfürdőkhözazonbantisztajódvizetishasználtak.40 ivókúraeseténavízleg-
fontosabbnégytényezőjére,ajód,abróm,akonyhasóésaradioaktivitásfontosságára
fókuszáltak.41 a gyógyvíz megfelelő adagokban történő fogyasztása mind felnőttek,
mindgyermekekszámáraeltérőutasításokszerintzajlott,mivelegyenkéntkülönböző
hatást váltott ki: naponta három egyenlő adagban és a felszívódás teljességemiatt
mindigéhgyomorra,lehetőlegegyórávalanapiétkezésiidőelőtt:reggelareggelielőtt
7-8órakor,délelőtt11órakorésdélután5-6órakor.42 egyivókúrátmegszakításnélkül
legalábbhathétigkellettfolytatni,mígafokozottanyagcsere-forgalomkövetkeztében
avérképzésperiódusabenemfejeződött.azétrendetilletőenacsízivízivókúrájaalatt
kerülendőkvoltaka túlnyomóan liszttartalmú,erősen fűszerezett, ecettel savanyított
ételek, a gyúrt tészták, a burgonya és a nyers gyümölcsök fogyasztása. a brosúrák
főtáplálékkéntfőlegazöldségfélék,tej,tojás,szárnyasésgyümölcskompótokfogyasz-
tásátjavasolták,valamintóvaintettékabetegeketakúratartamaalattmindenszerve-
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39A „Csízi víz” ismertetője használati utasitással.18.p.
40Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.

1900,8.p.
41 acsízivízbenlévőjódmennyiségkülsőalkalmazásávalfürdők,borogatásokalakjábanérvé-

nyesül,belsőlegivókúraalakjábanvéveelősegítiavérképzőszervekmunkáját,avéráttisztí-
tásávalserkentiasejtekésszervekmunkáját,élénkítiazanyagcsereforgalmat.abrómaz
érzékibenyomásokatésazérzőidegekingerlékenységétcsökkentőspeciálisgyógyszer.avíz-
benlévőkonyhasónakgyógyítóhatásavanagyomor,abél,alégutak,anyálkahártyákhuru-
tosbántalmainál,nagyszerepevanahúgysavasésgörvélyesbetegségekgyógyításánál.Csizi
jód-bróm gyógyviz használati utasitása.4–5.p.

42 felnőttekesetébenaz ivókúraadagolásaszervezetükhözarányosantörtént,egyszeriadag
150-200gramm(2deci) lehetett,gyermekekesetébenazalábbikorosztályokbontásában
változottazadagolásmértéke:2-4évesgyermekeknél30-40gramm(egyharmaddeci),5-7
éveseknél80gramm,10-12éveseknél100gramm,13-14éveseknél120gramm.A „Csízi
víz” ismertetője használati utasitással.16.p.



zetrekárosbehatásoktól,mintatúlhajtottmunka,meghűlés,túlsokevés,szeszesita-
lokfogyasztásaésadohányzás.43

aforráskezelőség44 gondoskodottarrólis,hogyacsízivízfrisstöltésbenmindigáll-
jon rendelkezésre otthoni ivókúrák alkalmazásakor. egy ivókúránakmegfelelően 25
darab600grammospalackottartalmazófaládákbankerültszállításra,árahelyben6
forintba (később 12 korona45) került.46 1910-re a fogyasztás már meghaladta a
100.000palackot,magyarországonkívülamerikábaésmáseurópaigyógyintézetekbe
(pl.Drezdába)isszállítottak.47

Újfürdőaláthatáron

a forráskút1862és1888 között több gazdát is cserélt. elsőként1884-ben Lamos
Lajos forráskezelőnyitottamega telepkapuita fürdenióhajtóvendégekrészére,az
ásványvízfürdőketnapontadélelőtt10óráig1forintellenében,vasárnaponkéntpedig
12óráig60krajcárértlehetettigénybevenni.48 agyérpróbálkozásalighanemcsekély
eredménythozott,hachyzer1885-benkiadotttanulmányábanúgynyilatkozottafor-
rásról,mintami„csakiskereskedelmicikkéntjöhetszámításba,mivelháromkádasfür-
dőjenemvehetőszámba”.(chyzer1885,60.p.)1888-banvégülacsődalákerültkutat
alepusztulttelekkelegyüttabíróságnyilvánosárveréseneladatta,(preysz1894,26.
p.)ígykerültagyógyforrásmolnárJózsef,csiderkárolyésflaskoGyörgytulajdonába,
akikneksikerültmegnyerniükfürdőigazgatóiszerepkörremolnársógorát,Glószarthur
geológus-bányamérnököt.49

a vásárlás évében, 1888. október 25-én a molnár–csider–flasko érdekhármas
bornemiszaLászlógömörialispánáltalkérvénytterjesztettfelaföldművelési,ipar-és
kereskedelmiminisztériumbaatulajdonukatképezőjód-brómásványvízforrásvédterü-
leténekmegállapítására tárgyában. ekkormég csak a régi kút, a „Themis” létezett,
melyetam.kir.belügyminiszteraz1880.évi57083/79.számúrendeletébengyógyfor-
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43Csizi jód-bróm gyógyviz használati utasitása.14.p.;A „Csízi víz” ismertetője használati utasí-
tással.16–17.p.

44 akétvilágháborúközöttiévekbenahygieia-gyógyforráspalackozottvízenkívülafürdőigaz-
gatóság már otthoni fürdőkúrákhoz használatos ún. „hygieia” jód-brómos fürdősókat és
„hygieia”fürdő-ésmosószappanokatisforgalombahozott.Csizi jód-bróm gyógyviz haszná-
lati utasitása.15.p.

45 az1908.évibrosúrábanmár13koronacsomagolássalegyütt.Csíz jod-brom-forrás-fürdő.
Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csíz in Oberungarn.1908,72.p.

46 avízhosszabbideigállvasemveszítettösszetételében,semhatásában,azegyesrekeszeket
pediggondosanhasználatiutasítássalmellékelveláttákel.atélifagyokbeálltávalavíznem
voltszállítható,azüresásványvizespalackokatpedigbérmentesentisztaállapotbandara-
bonként8fillérértvásároltavisszaafürdőigazgatóság.Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyé-
ben.1914/15,32.p.

47 Gömöri Ujság, 1910.október2.
48Gömör-Kishont, 1884.július27.
49Nemzetközi Fürdő-Lapok,1896.június20.



rásnaknyilvánított.50 aföldtani intézet igazgatóságaezenkérelemre,valamintasze-
pes-iglóibányakapitányságáltal1890.április14–16-ántartotthelyszínitárgyalásalap-
jánaz1885.éviXXiiit.cz.16paragrafusaértelmébenavédterületetengedélyezte.51 a
mintegykétévigelhúzódóeljárásraazásványvízforrásvédterületénekmegállapítása
tárgyában legfőképpaszomszédoskúttulajdonosokesetlegesfúrásaellenvoltszük-
ség.bára főhangsúlyt továbbra isavíznekpalackokbani forgalmazásárahelyezték,
márakövetkezőévtavaszánhozzáfogtakafürdőtelepkiépítéséhez,azújkutakfúrá-
sáhozésatelekparkírozásához.52

azújfürdőmegnyitására1889nyaránkerültsor,azújtulajdonosokpedigbízvást
reménykedtek abban, hogy ezen igen ritka gyógyfürdő jelentősenmegnöveli Gömör
megyedélirészénekidegenforgalmát.afürdőünnepélyesmegnyitásaalkalmábóljúni-
us23-án,vasárnapközebédetrendeztekafürdőhelyiségeiben.53 amintegy24össze-
gyűltkörnyékbelivendégnekatalpalávalótahanvaicigányhúzta.azok,akikellátogat-
takazújonnanmegnyílt telepre, háromcsinosépületet láthattak:azebédlőt,anégy
fürdőhelyiséggelsnégylakszobávalberendezett,svájcistílusbanemelt,tágaserkéllyel
ellátottlakóházat.ahelyiségeketrendezettparkvettekörül.54

az1890-esévekbenakétforráskörülvirágzófürdőteleplétesültaközségészakke-
letirészén,sőtahygieia-forrásvizétforgalombaishozták,aforrásföléivó-éstöltőcsar-
nokotemelve.avezetőségegypercigsemtétlenkedett,azásványvíz-kereskedelmen
kívülamonarchia-szertereneszánszátélőfürdőiturizmusbanláttacsízfelvirágoztatá-
sánakjövőjét.afürdőtelepkiépítéseazelsőévtőlkezdvejelentősanyagiáldozatokat
követelt,a16.000forintvételáronkívülmár1889-ben10.000forintotfektetettbea
társaság,akövetkezőévben30.000-et,az1891.évbenpedigújabb7000forintot.55
ezenazösszegenmegnagyobbítottákafürdőparkot,11fürdőszobávalellátottfürdőhá-
zatemeltek,tisztagyógyvízkutatásárafektettekbe,továbbipavilonokatemeltekatele-
penéselsősorbanparkíroztak–valamennyitavendégekkényelmére.bolemanírásai
szerintfőlegLudwigtanárbiztatásáraalapítottákmegakutakmellettekisfürdőinté-
zetet,melyetfiatalgyógyhelykéntmárazelsőévbenisszámosanlátogattak.(boleman
1892,76.p.)afürdőparkjábankezdetbenegyigazgatóságiépület,egyfürdőházésegy
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50bornemisza László alispán1888. november21-én keltezett levele a földmívelési, ipar és
kereskedelmim.k.minisztériumba.magyarországosLevéltár.kultúrmérnökségiktatóköny-
veik184.39(8221).acsízifürdővédterületénekmegállapítása,1889.

51 későbbahygieia-forrásfelfedezésévelújbólszükségesséváltaforráskútterületénekameg-
védése,melyérdekébenmolnárJózseféstulajdonostársai1890.július4-énkérelmeztéka
földtaniintézetnélazújforrásvizettartalmazókútnyilvánosásványvízforrásnakvalóelisme-
rését,ill.annakújvédterületénekmegállapítását,majdahonnanazügyetabelügyminiszté-
riumhozirányították.aföldtaniintézetigazgatóságánakaföldművelésügyiminisztériumhoz
címezett1890.október2-ánírtleveleacsíziforrásvédterületénekmegállapításatárgyában.
magyarországosLevéltár.kultúrmérnökségiktatókönyveik184.16(24493).acsízifürdő
védterületénekmegállapítása,1890.

52Gömöri Hirlap, 1889.
53Gömör-Kishont, 1889.április25.
54Gömör-Kishont, 1889.június27.
55Gömör-Kishont, 1891.május28.



emeletesvendégfogadóállt,afürdőközelébenazonban–látvánabővülőidegenfor-
galmat–arészvényesekközülmáramegnyitásutániévekbentöbbenhozzáfogtaka
magánépítkezésekhez.a20.századküszöbén2márvány-és8cinkkád, ill.újabb9
vendégszobaálltatiszteltközönségkényelmére,56 azújvendéglőtazitalmérésijoggal
együttpedigTóthpálrimaszombativendéglősvettehasználatba.57 chyzerkornél1890-
bentettszemélyeslátogatásaalkalmávalafürdőorvoshiányáramutatottrá,ugyanak-
kormegjegyezte,hogyafürdőnagyobbterjeszkedésesemahelyfekvésénél,semaz
ásványvízmennyiségénélfogvanemtanácsos.(chyzer1891,3.p.)afürdőbirtokosai
1891-benmégismegnagyobbítottákazintézetet,báratelepmégígyiskicsinekbizo-
nyult–avendégekrendelkezésérekörülbelül70szobaállt.(boleman1892,79–80.
p.)anevezettévbenafürdőigazgatóság8fürdő-és4lakószobávalfelszereltújabbfür-
dőház, valamintakár100személybefogadására isalkalmasnagyszabású vendéglő
felépítéséttűztékkicélul.58 nemcsupánaszűkösség,hanemarosszminőségű,esős
időbenvalóságossártengerréválóutakishagytaknémikívánnivalótmagukután.egy
fürdővendég1891.június30-ánkeltezettsaGömör-Kishont szerkesztőségéhezinté-
zett levelében csízt az utak karbantartása tekintetében a megye legelhagyatottabb
falujánaknevezte.59 sajnálatostény,hogyazútproblémákméga20.századküszöbén
ismegoldatlanokmaradtak.elsősorbanazállomástólafürdőigvezetőútmihamarabbi
kijavításasfákkalszegélyezése,másodsorbanatűzrendészetiszabályokbetartásaés
ellenőrzésénekhiánya,harmadjárapedigaközrendiésbiztonságiintézkedésekmellő-
zéseszükségeltetett.utóbbiraaszarvasmarháknakafürdőisétakorzón,vagyisajáró-
kelővendégekközöttvalórendszeresáthajtásaadottindokot.60 ezentényekösszessé-
gébenhozzájárultakahhoz,hogycsízlemaradjonavilágfürdői,demégazországoshír-
névrőlis.alighanemafürdőjövőképétvetítetteelőamillenniumévébenegyismeretlen
pácienscsízegyetlenfennmaradtfürdőilevelében:„mikoregy-egygyöngearconszem-
lélemacsízivízjótékonyhatását,smikorezzelszembenkörülnézemcsízneméppen
szerencsésfekvését,elborultekintetem.miértnemlehetezvilágfürdővé?!szűkatér,
kevésakényelem,nincsparkja.ebbenculminálcsízhátránya.pedignemmondhatom,
hogycsendes,unalmashelylenne,eléggéélénk,mozgalmas.haegyidegenidetéved-
neaztgondolná,hogylegalábbisvalaminagymillenárisünnepélyrekészülnek.hanem
havilágfürdővénemis,deGömörmegyéneklegnagyobbnevezetességesaszomszéd
megyékurainaknyaralóhelyeigenkönnyenlehetne.”61 hátlettis.

annakellenére,hogy1897-reafürdőmár180kényelmesenberendezettlakószobá-
valbírt,62 anövekvőkliensekszámaegyidőutánkinőtteamármeglévőfürdőkomplexu-
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56Gömör-Kishont, 1890.május15.
57 Gömör-kishont.1890.április17.
58Gömör, 1893.április9.
59Gömör-Kishont, 1891.július9.
60Glószfürdőigazgatóelsősorbanamegyeihatóságokbürokratizmusávalmagyaráztaafürdő-

utakrosszkarbantartásánakkérdését,ill.anyáriidényrevalócsendőrikirendeltséghiányát,
mintahogyafőszolgabíróáltaljóváhagyottközrend,köztisztaságésközbiztonságtekinteté-
bentett intézkedések jogerőrevalóemelésénekakadályoztatását is.Balneológiai Értesítő,
1900.július15.

61 Rozsnyói Híradó, 1896.július19.
62Nemzetközi Fürdő-Lapok,1897.június1.



mot,amiaz1900.évbenújabb10vendégszoba,1908-benpedigújabb10fürdőszoba
építését eredményezte. sőt, az1901. évi fürdőidénybena csízfürdői részvénytársaság
részérőlfelvetődöttabalogvagyarimafolyómenténalkalmashelyenazegészségesek
használatáraegynyárifürdőtelepmegépítésénekgondolata,ugyanakkoregyegészenúj
fürdőteleplétesítésétisfontolóravették,mégpediganeuralgikusbetegekgyógykezelésé-
re.63 báregyiktervsemkerültrealizálásra,1906-banmégisújabbötlettelrukkoltakelőa
részvényesek:egyröntgen-sugarakelőállításáraszükségesberendezésmegszerzését,
ill.újvízvezetéklétesítéséttűztékkicélul.64 megnyugtatóanhat,hogylegalábbezutóbbi
kettőt sikerültmegvalósítani:míg a röntgen-készülékhez szükséges dinamógép1907
májusára,65 afürdőújvízvezetéke66 50.000koronaáránaz1910.évadrakerültátadás-
ra.67 afürdőtelepfolyamatosmodernizálásaésfelújításakövetkeztében1911-benamis-
kolcivillanyteleprőlbevezettékavillanyvilágítást,68 az1913.éviszezonrapediga telep
cseppfolyósgázzalvalóközvilágításánakkérdéseismegoldódott.69

agyorsfellendülésésafürdőjóhírefolytánévenkéntszaporodóvendégszámelke-
rülhetetlenül szükségessé tette az építkezéseket. a fürdőtelepen lévő lakószobáktól
eltekintveannakközvetlenközelébenakorkövetelményeinekmegfelelőkényelemmel
felszerelt magán bérházakat emeltek. az első ilyen jellegű magánépületeket 1892
őszénhúztákfelmeskoábris,Lipthaykárolyné,hevessyLászlóésnedeczkyrezső.70
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63Gömör-Kishont, 1901.június20.
64Gömör-Kishont, 1906.május6.
65Gömör-Kishont, 1907.május5.
66 csízfürdővízvezetékénekkékesszürkebőrkötésbevonttervezeteamainapigmegtekinthető

afürdőkiállítóhelyiségében.kunzantalcs.éskir.udvariszállítómiskolconműködővízveze-
ték,csatornázásiésközpontivilágítássalfoglalkozóépítésivállalata1907.január15-ikelte-
zésselkészítetteelrajzokkalisszemléltetettköltségelőirányzatátafürdőbenlétesítendővíz-
vezetékről,amelyértelmébenösszesen70.000koronaösszköltséggelkalkulált.alétesíten-
dővízvezetékalapjáulafürdőhöztartozóésarimaközelébenfekvőparcellánegy3méter
szélesés8métermélykútkiásásaszolgált,amelyamegkívántvízmennyiséget–10literper
másodperc–szivattyúsegítségévelképesvoltelszállítaniegy200köbméterűrtartalommal
bírószolgálatimedencébe.acsízijód-brómfürdőrészvénytársaságrészére1908.december
29-én került engedélyezésre a vízvezetéki vízhasználat a m. kir. miskolci kultúrmérnöki
hivatalelőzetesvéleményezésealapjánaGömör-kishontvármegyeialispánihivataláltal,két
évvelkésőbbpedigmárátisadatottaközszolgálatnak.(csízfürdővízvezetékénektervezete.
kunzantalcs.éskir.udvari.1907.szállítómiskolc.megtalálhatóamaicsízjód-ésbrómfür-
dőkiállítóhelyiségében.;arimamurány-salgótarjániVasműrt.ózdiVas-ésacélgyárvezető-
ségének1907.augusztus22-énkeltleveleacsízfürdőirészvésztársaságvezérigazgatósá-
gának a kultúrmérnökség szakvéleményezése tárgyában. magyar országos Levéltár.
rimamurány-salgótarjáni Vasmű rt. okmánytára. Z366. 75. csomó, 2166. szám. a csízi
fürdő vízvezeték-fektetési ügyei1907–1911; LukácsGéza, vármegyei főjegyzőáltal1908.
december29-énkeltezettvéghatározatacsízijód-brómfürdőrészvénytársaságvízvezetéki
vízhasználatának engedélyezése tárgyában. magyar országos Levéltár. rimamurány-
salgótarjániVasműrt.okmánytára.Z366.75.csomó,2166.szám.acsízifürdővízvezeték-
fektetésiügyei1907–1911.)

67Gömöri Ujság, 1910.október2.
68Gömöri Ujság, 1910.október2.
69Gömöri Ujság, 1913.május25.
70Gömör, 1893.április9.



ígyszületettmeganedeczky-telep(1902-tőlmárhorváth-nyaralókéntfeltüntetve)30
szobával,amária-lak18szobával,ahermin-lak16szobával,amargit-nyaraló30szo-
bával,valamintazilona-lak,amelykezdetben8,majdavilágháborúéveiben14szobá-
val rendelkezett.71 ezen felsorolt szállásokon túl csekélyebb kényelemmel felszerelt
olcsóbbszobákatlehetettkapniacsiszár-telepen(1908-tólittvolttalálhatóamajoros-
lak),akeller-telepen(1902-benmáralitisz-lakkéntvanfeltüntetve,hol1907.éviada-
tokszerint8szoba,1914.éviadatokalapjánpedig14szobaállt),amargit-panzióban
ésahanvay-udvarban(1908-tól30szobávalüzemelt).ezenbérházakmellé1908-ra
továbbiújszállókkalbővültafürdőtelep,mintaTurul10szobával,amilán-nyaraló30
szobával,abaranyi-villa6szobávalésazotthon-gyermeklak5szobával.72 afürdősze-
cesszióskivitelezésűgyógyvízismertetőjeösszesen250szobávalfelszerelt10kényel-
mesenberendezettnyaralórólszámoltbe,melybenaközségmagánházaitisbeleszá-
mítvaegyszerremintegy1000-1200személyelszállásolásátbiztosították.73 1907-ben
amagánvillákbanmintegy260szobaálltavendégek rendelkezésére. (hankó–papp
1907,235.p.)aháborúelőttiévekbenapazár-féleszanatóriumonkívülakomplexu-
monbelülműködöttam.kir.honvédtisztekgyógyháza,azországosmunkásbiztosító
pénztár és a máv. különbetegsegélyező pénztárának szanatóriuma, valamint az
országosTanítóárvákszanatóriumais.(Vámossy–Lenkei–schulhof1913,43.p.)

Vizsgált tárgyidőszakunk időtartama alatt csízfürdő eleinte közbirtokossági tulaj-
donban,majdrészvénytársaságkéntműködött.afordulatraaz1892.május1-énmeg-
tartottközgyűlésenkerültsor,melyenaközbirtokosságotfeloszlatták,s200darab500
forintos részvénnyel, vagyis 100.000 forint alaptőkével részvénytársasággá
alakították.74 ezzelamozzanattalalapoztamegcsízfürdőaszerencséjét.Látvánatöbbi
gömöri közbirtokossági, ill.magántulajdonban lévő fürdő tengődését, vezetői időben
rátértekarraazútvonalra,amelyafrissenalakultfürdőhírnevénekmindszélesebbkör-
benvalómegismeréséhezvezetett.aCsízi Jód-, Bróm-forrás Fürdő Részvénytársaság75

hivatalosancsupánfolyóévnovember26-ánkerültbejegyzésreakirályitörvényszék-
nél, vezérigazgatóul Glósz arthurt, igazgatósági tagokul molnár Józsefet, horváth
Józsefet és pazár andort, felügyelőségi tagokul pedig bornemisza Józsefet, huszthy
bélátésflaskóGyörgyötmegválasztva.76 avállalattörténetébenmérföldkőnekszámí-
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71 Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.1914/15,22.p.
72Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1908,

60.p.
73A „Csízi víz” ismertetője használati utasitással.22.p.
74 Gömör-Kishont, 1892.április28.
75 a cég rendszerint a fürdőévad megnyitása előtt tartotta meg éves közgyűlését csízben,

melyennapirendrekerültazigazgatóságésafelügyelőbizottságévijelentése,azesetleges
üresállásokbetöltése,azelőzőévimérlegmegállapítása, illetveazesetleges indítványok
felettiintézkedés,azértekezéspedigmindenesetbenbankettelzárult.azüzletimérlegetaz
1896.évtőlrendszeresenközzétettékahelyilapokbanis.Gömör-Kishont, 1894.április19.

76 Gömör, 1892.november27.



tott,hogyaz1901.évadban–megalakulásaótaelőször–márkészpénzosztalékot77 is
fizethetetta részvényeiután,amiegyértelműencsízhaladásábanésegyrenagyobb
népszerűségébenkeresendő.78 anagysikerűGlósz–molnár–horváth–pazár-féletetrar-
chiamegtartottavezetőpozíciójátegészenmolnárJózsef79 elnök1912-ben,majdegy
évvelkésőbbGlószarthurvezérigazgatóbekövetkezetthaláláig,80akinekutódját1914-
benneveztékkihorváthJózsefszemélyében.

a fürdő orvostudorait illetőenmesszemenően pazár andor nevét kellmegjegyez-
nünk,akiafürdő1889-esmegnyitásátólkezdveerősítetteavezetőséggárdáját,min-
den egyes fürdőidényben csízfürdői saját szanatóriumában lakott és rendelt, télen
pedigTornaljánműködött.afürdőfennállásánakröpketízévealattmintegy3578keze-
lést vezetett, az esetek közül1562betegnél görvély és gümőkórt, 1070páciensnél
bujakórtdiagnosztizált,atöbbibetegpedigcsont,bőr,ízületiésegyébidültbántalom-
banszenvedett.81 fürdőorvosainkközülelsőkéntazországbanpazárandortillettemeg
azonkirályikegy,melyértelmébenazűrzavaros1918.hadiévtavaszánaközegészség-
ügykörülszerzettérdemeielismeréséülaz„egészségügyitanácsos”címmellettfelru-
házva.82 mellettetovábbifürdőorvosiminősítésbenpraktizálómedikusokismegfordul-
takcsízen,afürdőnekegy-egyszezonalatthivatalosankétállandóorvosais„gyógyí-
tott.”szabósamumegyeifőorvosaz1890.és1891.évadbanrimaszombatbólrend-
szeresenhetenként,de legalábbhavontakétalkalommal látogattamega fürdőt fel-
ügyeletettartvaabetegekkelvalóbánásmód,avíztöltés,csomagolásésszállításfelett.
(boleman1892,80.p.)1904-igTauszbélanevétjegyzikafürdőismertetőkéskalau-
zok, őt kallós Jenő, a budapesti ungár–rottmann szanatórium fiatal másodorvosa
követtehivatalosfürdőorvosiminősítésben.83 1907-tőlpazárandoréskallósnevemel-
lettharmadikkéntfeltűntpazárLászló,84 akinekvezetésemellettműködöttezenidőben
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77mivelaz1900.évinyereség-veszteségegyenlege30.893korona42fillértszámlált,melyből
atisztajövedelem15.787korona71fillérttettki,aközgyűléshatározataalapjánebből8000
koronaa részvényesekszelvényeinekdarabonként40koronával valóbeváltására fordítta-
tott,melyetarimaszombati Takarékpénztáreszközölt,amaradékösszegetépítkezésekre
fordították. az osztalék többnyire mindig az adott év üzleti forgalmától függött, az 1911.
évbenpéldáulaz idény vártnálalacsonyabbvendégszámáraésanagyobbberuházásokra
valótekintettelcsupán25koronáttettki.Gömöri Ujság, 1912.május12.

78Gömör-Kishont, 1901.június27.
79őfelségei.ferencJózsefmagyarkirály1905májusábanmolnárJózsefügyvéd-földbirtokos

éstörvényesutódaiszámáraafürdőfellendítéseérdekébenfelmutatottkimagaslóteljesít-
ményéérta„csízi”nemesielőnevetadományozta.Gömör-Kishont, 1905.május28.

80Gömör-Kishont, 1913.február23.
81 Gömör-Kishont, 1899.június15.
82Gömör-Kishont, 1918.április2.
83 kallósazigazgatóságiépületbentalálhatórendelőjénkívülafürdőidényalattam.kir.hon-

védtiszti gyógyházésazországosmunkás-betegsegélyzőpénztárorvosa, valamintamáv.
szakorvosaisvolt.Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.1914/15,18.p.

84 pazár andor fia, 1907. április 13-án avatták orvos-tudorrá kolozsvárott. Gömör-Kishont,
1907.április14.



agyermekszanatórium,télenviszontapjáhozhasonlóanTornaljánfolytatottmagánor-
vosigyakorlatot.85 azállandófürdőorvosiminősítésbentevékenykedődoktorokmellett
anyáriidényalatttalálkozhatunkideiglenes,magánjellegűfürdőorvosigyakorlatotfoly-
tató orvosok praktizálásával is, ilyen formában csízben szezonálisan felbukkantak
szentkirályiJózsef,sassyJánosésDobosJózsef.86

azigazinagyáttöréstahírnévfeléa20.századbeköszöntehoztamegagyógyfürdő
számára.afürdőhazaiésregionálisviszonylatbanelfoglalt jelentőségéttükröziazon
tényis,miszerintgömörifürdőhelyeinkközülacsízijód-ésbrómfürdőazegyedüli,mely-
nekfennmaradtaszabályrendelete(1912-bőlés1914-ből),jelentékenyszerepéreutal
további1francianyelvenírtvegyészetiforrásmunka,6fürdőkalauz(ebből2magyar,3
magyar–német,1francia),illetve2vízhasználatiútmutató,melyekrőlakorábbiakban
márszóesett.

orvosoktanulmányúton

aröpkenéhányévalattelértszépgyógyeredményeivelrohamosanfejlődőfürdőhamar
felhívtaahazaiorvosok,aszaktekintélyekésazegészországfigyelmét.elsőlátogatói
közötttarthatjukszámonkorányifrigyest,abudapestimagyarkirályiTudományegye-
temorvosikaránaktanárát,azelsőbelgyógyászatikórházigazgatóját,akiazújfürdő
megnyitásánakévében,1889.szeptemberhavábantettetiszteletétcsízen.abelgyó-
gyásztegykoritanítványa,pazárandorfürdőorvoskalauzoltavégigatelepen.abalne-
ológiábanis jártasdoktorévekótakísérletezettacsízi jódvízzelbetegein,shelyszíni
vizsgálatraérkezveelsősorbanazivóvízzelvalóbánásmódot,annakhasználatátésa
fürdőhelyzetétvettegórcsőalá,salegnagyobbmegelégedésselkonstatáltaetermé-
szeti kincs gyógyerejét, mind pedig az épülő fürdő berendezését.87 pár hónappal
később,1890áprilisábanegybécsiésbudapestigeológusokbólállótársaság–közöt-
tük szabó József nagyhírű geológus – kereste fel a csízi jódfürdőt talajviszonyainak
tanulmányozásacéljából.88 akövetkezőévszeptember19-énmagyarországelsőbalne-
ológusa,bolemanistvántettetiszteletétazsengekorúfürdőben,melyhez alegszebb
reményeketfűzte,továbbáafürdővállalatésamagánvállalkozókközöttiversengésés
súrlódáselkerülésevégettjavasoltaafürdőigazgatóságának,hogycsupánaközhasz-
nálatraszánthelyiségeképítéséreszorítkozzék,alakóházaképítésétengedtesseáta
magánvállalkozóknak.89
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85Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.1914/15,18.p.
86 amiskolciDobosdoktorabudapestistefániagyermekkórházorvosavolt,saz1896.ésaz

1897.évadidőtartamaalattrendeltmagánorvoskéntacsízfürdőimária-lakban,őta20.szá-
zadküszöbénszentkirályiJózsefbudapestiorvostudorkövette.sassymiskolcikir.törvény-
székiorvosnevecsupánaz1897.szezonbanjelentmegfürdőorvosiminősítésben,hetente
többalkalommalismeglátogatvaafürdőpácienseit,személyeazonosafolyóévbennapvilá-
gotlátottfürdőirodalmikönyvtár86.számú„Csíz jód-és brómfürdő”c.fürdőismertetőfüze-
ténekszerzőjével.Nemzetközi Fürdő-Lapok, 1897.június1.

87 Gömöri Hirlap, 1889.szeptember18.
88Gömör-Kishont, 1890.április6.
89Gömör-Kishont, 1891.október1.



azorvosokbalneológiaikirándulásaikközöttelsőhelyenkerestékfelcsízt.90azelőző-
ekbenbeszámoltunkarról,hogy1890októberében,egyévvelalapításaután,ajódforrás
igazgatóságánakéstulajdonosainakmeghívásáracsízfürdőbentartottamegrendesőszi
közgyűlését a Gömörmegyei orvosok és Gyógyszerészek egylete,91 majd ismét 1910.
május25-éngyűltekösszeugyanittavármegyeorvosaiésgyógyszerészeiaz immáron
országospresztízsnekörvendőgyógyhelyen,melyenazaktuálisközegészségügyikérdé-
sekmegvitatásamellettpazárandorfürdőorvosegypáciensfelsővégtagicsonttuberku-
lózisának3-évescsízfürdőikezelésáltalvégbementjavulásátismertette.92

nem csupán a gömöri orvostudoroknak, hanem a szomszédos borsodmegyei
orvos-ésGyógyszerészegylettagjainakisfelkeltetteérdeklődésétarövididőalattszé-
penfejlődő,országszertenagyhírnévnekörvendőgyógyhely,1898.június18-ánmarkó
Lászlóelnökvezetésemellettcsízfürdőtválasztottákévesközgyűlésükhelyszínévé.a
mintegy40miskolciéskörnyékbeliorvosrészvételével lezajlottszakmaitanácskozá-
sonrimaszombatbólésvidékérőlistöbborvostiszteletéttette.93 acsízifürdőképvise-
letébenazigazgatóságonkívülpazárandorésszentkirályiJózseffürdőorvosokszere-
peltek a közgyűlésen, amely a gyógyteremben vette kezdetét. pazár három, orvosi
szempontbólérdekesbetegkórtörténetétadtaelő,abetegeketbeismutatta.ajelen-
voltorvosoknakalkalmuknyíltmegtekinteniafürdőjótékonyhatásátigazolópáciense-
ket,majdfigyelemmelhallgattákafürdőorvosstatisztikaiadatait,melyekafürdőláto-
gatottságáról, illetve a gyógykezelt esetek nagy számáról árulkodtak. ezután
szentkirályifürdőorvoskalauzolásamellettavendégekkörutattettekafürdőtelepen,s
annak gyógyforrását, fürdő- és lakószobáit, parkjait tüzetesen megtekintették.
akárcsakagömöriorvosegyletesetében,a telepen talált rend, tisztaságésmodern,
kényelmesberendezésméltánkivívtaaborsodikollégákelismerését is.afürdőtelep
vendéglőjébensorrakerülődíszesközebédalattkathonaJózsefborsodmegyeifőor-
vosegyGömörvagyborsodmegyébenfelállítandóún.tüdővészesekszanatóriumára
tettjavaslatot.94

a székesfőváros orvosdoktorait is utazásra késztette csíz rohamos fejlődése.
hasznosakésGömörszempontjábólértékesekvoltaketanulmányutak,mivelszemé-
lyestapasztalataikalapjánezenorvosokszívesebbenajánlottákfürdőnketgyógyulás-
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90Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre.1906,43.p.
91 pazárafolyóévbenkezelt184betegmegyékszerintieloszlásátisismertetteazegybegyűl-

tekkel,amelyszerintGömörmegyeivolt65(25,3%),borsodból29(15,8%),nógrádból22
(12%), pest-pilis-solt-kunmegyéből 15 (8,2%), Zemplénből 13 (7%), hevesből 10 (5,4%),
abaúj-Tornából7 (3,8%),bács-bodrogból5 (2,7%),hontból4 (2,2%),hajdú,szepes,arad,
csongrád,bihar,pozsony,esztergom,Zólyommegyékből1-1,idegenpedig2(7,6%)fordult
megcsízben.Rozsnyói Híradó, 1890.október5.

92 asárosmegyeiilletőségű,derimaszombatbanélőlakos,Józsaantalférfidivatszabó18éve-
sen, 1903 májusában érkezett először csízbe a bal könyökízület gümős gyulladásával s
1906áprilisáigrészesültún.konzervatívkezelésben,amiasebműtétibeavatkozásnélküli
sebészi ellátásában állt, miután a páciens teljesen kigyógyult. A Gömörmegyei Orvos-
Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség évkönyve az 1907–1910-ik évekről.1910,98.p.

93Gömör-Kishont, 1898.június9.
94Rozsnyói Híradó, 1898.június26.



üdülés céljából pácienseiknek. elsőként 1894 júliusában puky ákos, a budapesti
erzsébet kórház sebészeti osztályának vezetője látogatta meg a fürdőt. a tudós a
gyógyforrások, a fürdőtelep felszerelésének és épületeinek megtekintését követően
egynaposkielégítőismertetőtúrautántértvisszabudapestre.95 afővárostovábbineves
szakembereket is a gömöri fürdőbe csalt. egyike volt közülük nékám Lajos bőrgyó-
gyász, aki 1898 júliusában látogatott el a fürdőbe, ahol kellemesenmeglepve saját
bevallásaszerinttöbbettalált,mintvárt.96 1899-bencsízfürdőfennállásának10-éves
évfordulóját ünnepelte, s ezen alkalomból bókai árpád97 egyetemi tanár Vámossy
Zoltánnalközösenpünkösdmásodnapjánasszisztenseikíséretében45orvosjelöltjét
vezetteelegömöri fürdőhözazoncélból,hogyönszemlélésútjánbírálhassákelazt,
vajonagyakorlatiéletbenmegnyugvássalküldhetik-ebetegeiketcsízbe.anépesláto-
gatásrólrészletesenbeszámoltaGömör-Kishont folyóévimájus25.száma„Csíz ünne-
pe” címszó alatt, kiemelve azon tényt, hogy bókay fürdőnk egyedülálló gyógyvizét a
halli,akissingeni,ill.awiesbadenifürdővizévelegyenrangúnaktitulálta.98 afürdősike-
réremindeza tanulmányút,mindpedigahasonló fogadtatásban részesülőhajniss
Gézaegyetemitanár folyóév június12-ről13-ratett látogatásapozitívhatássalbírt,
amelysoránahazaifürdőügyterénbuzgólkodó„budapestiorvosikör”tagjai–mintegy
50-60gyakorlóorvos–rándultakkiezenújonnanfelkapottgömörikisfürdőbetudo-
mányos,gyakorlatiéshigiéniaiszempontokszerintihelyszínitanulmánycéljából.99 az
orvosok a legszebb kilátásokkal kecsegtették az alig egy évtized alatt teremtett
csízfürdőtazországosranglétrátilletően,ugyanakkorismételtenatelephiányosságai-
raisrámutattak:fürdőiszabályrendeletkiadását,aközrendbiztosítását,aparaszthá-
zak lakásainakéber ellenőrzését, azutak tisztántartását ésa– főleg tehéncsordák
által–veszélyeztetettközbiztonságmegszerzéséhezszükségeserélyesintézkedéseket
sürgették.100

nem meglepő tehát, ha a magyar szent korona országainak balneológiai
egyesületebudapestiországosfürdőikongresszusainrendszerintegyedülcsízképvi-
seltettemagátgömöri fürdőinkközül, valamintegyedüli jódosgyógyforráskéntegész
magyarország-szerte.afővárosbanmegrendezettbalneológiaiszakgyűlésen1895-ben
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95 Gömör-Kishont, 1894.július19.
96 Gömör-Kishont, 1898.július7.
97 bókaiárpádazivógyógymódrahasználthazaiéskülföldiásványvizekrőlírttanulmányában

egyértelműen kifejti, hogy a felső-ausztriai halli konyhasós-jódos víz,melyben a fő ható-
anyagachlornatrium,erőskonkurensétbírjaagömöri csízi forrásban,melyazelőbbivel
majdnemegyenlőmennyiségűjódottartalmaz,chlornatrium-tartalmaazonbanahalliforrá-
sétóltetemesebb.Dolgozatábanazismegjegyzésrekerült,miszerintnéhaiid.bókaiJános
tanáracsízivizetmár1870–5körülszintekizárólaggyermekekscrophulosisa(nyirokcso-
mó-tbc)eseteibensikeresenhasználta.(bókai1895,17.p.)

98 Gömör-Kishont, 1899.május25.
99 A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX. és a Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-

ső évkönyve.1899,65.p.Rozsnyói Híradó, 1899.június18.
100 Sajó-Vidék,1899.június22.



vettekelőszörrésztcsízfürdőképviselői,Glószarthur,molnárJózseféspazárandor,101
majdazülésnekrendszeresvendégeilettekazelkövetkezőkbenis.102 az1900.évben
Glószarthurfürdőigazgatótahazaiforrás-ésfürdőügyelőmozdításaérdekébenlétre-
jöttországosforrás-ésfürdőügyibizottságsorábaismegválasztották,melyen–csíz
felvirágoztatásáért és korszerűsítéséért – felemelte szavát a boleman által javasolt
közvetlenminisztériumiországosfürdőfelügyelőkinevezésemellett,beszédébentöbb
példán is illusztrálva háziorvosaik által eredetileg hallba küldött fürdővendégei ese-
tét.103 molnár József igazgatóságielnökszintén támogattaaz1908.évben felállítani
szándékozógazdaságiszövetkezetformábanműködőhazaiforrás-ésfürdőügyetelő-
segítőországosfürdőirodalétesítésénektervét,104 aszövetkezethezcsízazonban–a
szövetkezeti iroda apparátusának anyagi fenntarthatóságára hivatkozva105 – végül
mégsemcsatlakozott.106 1897-bensassyJánosmiskolciorvosszólaltfelamegyénkbeli
csízijód-ésbrómforráshatásátésannakhasználatávalelérteredményeketprezentál-
va,107 háromévvelkésőbbszentkirályiJózsefagyermekkorbanalkalmazottbalneo-és
hidroterápiamódszerévelismertettemegarésztvevőket,108 majdaz1903.évbenTausz
bélacsízakkorihivatalosfürdőorvosakéntrövidismertetőbenjellemeztegömörigyógy-
helyünketazországosplatformon.109 háromévvelkésőbbkallósJenő–akiegyébként
a Balneológiai Értesítő munkatársa is volt – tartott a fürdőről érdekes felolvasást
ugyanezenminősítésben,110az1910.április16–17-énmegtartottkerek,XX.balneoló-
giaikongresszusonazásványvizeknekazújabbfizikokémiaiszempontokbólvalómeg-
ítélésérőlértekezett.111

irodalom

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

bernathJózsef1878.Die Mineralwässer Ungarns.Wien.

Fürdőélet a 19. századi Gömörben, 10. 117
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101 Gömör, 1895.éprilis7.
102 az1909-esévtőlkezdveDr.pazárLászlóisrendszeresenelkísérteacsíziképviseletet.a

kétpazárvoltakazok,akik1910októberébenszakmaitanulmányútcéljábólberlinbeutaz-
takWechselmann titkos tanácsoshoz, hogy a szifilisz gyógyításában használatos ehrlich
606 nevű szer hatásait tanulmányozzák egy esetleges csízfürdői alkalmazása esetére.
Gömöri Ujság, 1910.október9.

103 GlószaGömörmegyeihatóságokkalszembentapasztalthuzavonánegyértelműenaposta,
a távírda, az utak karbantartása, a vasútállomás, ill. a közbiztonság nehezenmegoldott
vagymegoldatlankérdésétértette.Balneológiai Értesítő,1900.július15.

104 Magyar Balneológiai Értesítő, 1908.május15.
105 Magyar Balneológiai Értesítő, 1908.június15.
106 Magyar Balneológiai Értesítő, 1908.november15.
107 Rozsnyói Híradó, 1897.május9.
108 Balneológiai Értesítő,1900.április29.
109 Gömör-Kishont, 1903.április23.
110 Gömör-Kishont, 1906.április8.
111 Gömöri Ujság, 1910.április24.



bókai árpád 1895. Hazai és külföldi ásványvizek és fürdők összehasonlitása. fürdőirodalmi
könyvtár.budapest,eggenberger-félekönyvkereskedés.

bolemanistván1884.A fürdőtan kézikönyve.igló,schmidtJózsefkönyvnyomdája.
bolemanistván1887.Fürdőtan.budapest,franklin-társulatkönyvnyomdája.
boleman istván 1892. Magyar gyógyfürdők és ásványvizek. budapest, kiadja a balneológiai

egyesület.mezeiantalnyomdája.
borovszky samu 1904. Gömör-Kishont vármegye. magyarország vármegyéi és városai.

budapest,apollo.
chyzerkornél1891Néhány újabb fürdőnkről.Lenyomataz„orvosihetilap”1891.évfolyamából,

budapest.
hankóVilmos1902.Fürdőink. Ásványvizeink.budapest,Lampelróbertcs.éskir.udv.könyvke-

reskedése.
hankóVilmos–pappsamu1907.A magyar birodalom ásványvizei és fürdőhelyei.budapest,a

magyarbalneológiaiegyesületkiadása.
hasenfeldmanó1864.Eaux minérales de La Hongrie et en particulier eau minérale iodée de

Csiz.párizs.
hohlfeldLajos1898.Fürdői almanach az 1898. évre.a„nemzetközifürdő-Lapok”kiadóhivata-

la.
hunfalvyJános1867.Gömör és Kishont leírása.pest,nyomtatottemichGustávnyomdásznál.
ilosvai hugó 1895. Hol nyaraljunk? Fürdő útmutató egészségesek és betegek számára.

budapest,belgráderZsigmondkiadása.
Ludwig,ernst1890.DieJodquellevonCsiz inungarn.Wiener klinische Wochenshrift,42.
preysz kornél 1894. Fürdőügyünk haladása 1893-ban. fürdőirodalmi könyvtár. budapest,

eggenberger-félekönyvkereskedés.
sassyJános1898.Csiz jod- és bromfürdő.budapest.
VámossyZoltán–LenkeiV.Dani–schulhofVilmos1913.Fürdők és források képes ismertetése.

budapest,kiadjaapátriairodalmivállalatésnyomdairt.

éVa kerényi
spa Life in GÖmÖr in The 19Th cenTury,no.10.
csíZfÜrDő –a WorLD spa?!

Thedeservedlybestknownand,atthesametime,theyoungestspaoftheGömör
(Gemer)regionwassituatedinthevalleyoftherimariver,onahillycountryside
protected from winds southeast of rimaszombat (rimavská sobota), in the
districtofrimaszécs(rimavskáseč).
althoughthemineralwaterofthespahadbeenwidelyknownalreadyfromthe
1860s,thebathingresortwasbuiltrelativelylate,attheturnofthecentury.The
secretofitslightningfastbloomlaidinitsuniqueiodine-brominemineralwater
rich in salt, and above all,  in its capable, ambitious and modern-minded
management. a contemporary source said in the peace years before the first
WorldWarthat„inafewyears,csíz(todayČíž)wouldbeafar-famedspaofthe
continent”. Well, even if the prophecy does not fully reflect reality, it has
essentiallybeenconfirmedthatthespainČíž,astheonly(!)spainGemeropen
forthepublic,hasstillbeenoneofthemostpopularhealthresortsinthecountry.

118 kerényi Éva
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a görögkatolikusok és a zsidók 1939 és 1945 között nem önszántukból találták
magukatszembenazún.szlovákállamrendszerével,sigazságtalanantiszemitaés
nemzetiségipolitikánakvoltakkitéve.akétközösségeteltérőmértékbenérintették
amegszorító intézkedések,deazsidókszámáratragikuskövetkezményei lettek.a
keresztényhit,azuralkodórendszerantiszemitapolitikájávalvalószembehelyezke-
désésfőkéntpavolpeterGojdičeperjesipüspöknyíltállásfoglalásaiéskonkréttettei
sokgörögkatolikustösztönöztekarra,hogyafajilagüldözöttszemélyekneksegítsé-
getnyújtsanak.

a görögkatolikusegyház zsidómentő tevékenységének vizsgálata soránapüspök
személyekulcsfontosságúnakbizonyul.már1939 januárjábannyíltanszembefordult
azuralkodórendszerantiszemitapolitikájával,éskonkrétlépéseivel,példáulártatlan
családokmegmentésévelarrakésztettepapjaitésahívőket,hogyebbenatevékenysé-
gében kövessék. személyisége a szlovák viszonyok közt több tekintetben kivételes.
ennektudatábanvoltakkortársaiis,amikorapüspökkészentelése20.évfordulójára
kiadottkönyvelőszavábanleszögezik:„felkutattukarendelkezésreállóanyagot,sigye-
keztünkreálisképetnyújtanienehézésviharosidőszakról,melyneksoránegyházme-
gyénketpavelpüspökvezette.munkái,pásztorleveleinekszavai,melyeketekönyvben
közzéteszünk,aleghűbbenéslegegyértelműbbenvallanakpüspökünkáldozatkészés
forrónszeretőlelkületéről.”

peter Gojdič 1888. július 17-én született pillerpeklényben (ruské pekľany), nem
messze eperjestől, ahol apja, Štefan Gojdič görögkatolikus papként tevékenykedett.
kétévvelkésőbbacsaládabártfamelletticigelka(cigeľka)parókiájáraköltözött.a
házaspárnak,Štefannakésannának(szül.Gerberyová)megszületettlegidősebbfiuk,
kornel, utána peter és Štefan, végül lányuk, helena. a három fiú az apjamintájára
választott magának pályát, s papok lettek. az ifjú peter keresztény humanizmussal
átitatottkörnyezetbennövekedetttestvéreivelegyüttcigelkán,aholapja1928-igszol-
gált.azelemiiskolátcigelkán,bártfánéseperjesenvégezte,sazeperjesigimnázium-
ba iratkozott. a keresztelő szent János kollégiumban, az ún. alumneumban lakott.
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peTer borZa

agörögkatolikusegyházembermentő
tevékenysége1939–1945közöttpavolpeter

Gojdičosbmeperjesipüspökpéldáján

peTer borZa 281.94-051(437.6)
TheGreekcatholicchurch’sLifesavingactivitiesbetween1939 323.12(=411.16)”1939/1945”
and1945,ontheexampleofosbmbishopofprešovpavelpeterGojdič. 94(437.6)”1939/1945”

keywords:rescueofJews,Greekcatholicchurchineperjes(prešov),baptisms,baptismalcertificates,har-
bouringchildren



nevelőifelfigyeltekszorgalmára,kiválótanulmányieredményeire,deszerénységéreés
azosztálytársaimegsegítésébenvalókészségére.Tehetségénekköszönhetőenosz-
tálytársaittanítgatta,ezzeltettszertpénzre,hogyszüleitlegalábbrészbentehermen-
tesítseazeperjesi tanulmányokkal járókiadásokban.Tanárai,mikulášrussnákés
JozefĎulajhamarfelismertéktehetségét,sszellemiésértelmifejlődésénekelőfel-
tételeit.ezértabudapesti szemináriumba tanácsolták,eperjestelhagyva itt tanult
1908és1911között.apestiszemináriumelöljáróiazutolsóévfolyambanröviden
jellemezték peter Gojdič papnövendéket: eszerint nagyon érzékeny lelkiismeretű,
rendszerető, szófogadó és kedélyes szellemű volt. pappá 1911. augusztus 27-én
eperjesenszentelték,korneltestvérévelegyütt,JánVálieperjesipüspökáltal.első
szentmiséjétcigelkán tartotta, s továbbiegyévig itt is szolgált apjamellett,1912
augusztusátóleperjesentevékenykedett,előbbamáremlítettalumneumprefektu-
saként,későbbapüspökikúriaprotokollistájaként.1919-benapüspökihivataligaz-
gatója lett. közben, 1917-től rövid ideig kisszebenben (sabinov) szolgált, ahová
eperjesről járt be, hogy a hívek lelki szükségleteivel törődjön. ez alatt az idő alatt
nagyfigyelmetszenteltahelyigörögkatolikustemplomfestményekkelvalófeldíszíté-
sének,amielmélyült szellemiségekülsőmegnyilvánulásának tudhatóbe.éppena
szellemiéletirántivágyvezette1922-benanagyszentVazul(bazil)szerzetesrend-
be.kárpátalján,amunkácsmelletticsernekhegy(Černečiahora)kolostorábavonult,
ésaszerzetesicsuhaünnepélyesfelöltésekorapavelnevetvetteföl.intenzívenfog-
lalkozott amai szlovákia területén ismissziókkal, 1924-től pedig ungváron volt a
helyi középiskolai gimnázium prefektusa. két év elteltével a kisbereznai (malé
berezno)kolostorvezetőjelett.Örökfogadalmat1926.november28-ántett,máraz
eperjesiegyházmegyeapostoliadminisztrátoraként (kinevezése1926.szeptember
14-ére esett). Ünnepélyes püspökké avatására 1927. március 25-én került sor
rómában, jelképesenaszentkelemen-székesegyházban,aholaszlávokapostolá-
nak,szentkonstantinnakaföldimaradványainyugosznak.1

1939és1945közöttmártöbbmintegyévepüspökkéntszolgált.figyelmétnem
kerültékelanacionalizmuseszmeköreterjedésébőleredőnegatívtársadalmiváltozá-
sok,melyekazeperjesipüspökségpapjaiéshíveiközt is támogatókrataláltak.első
ízbenegy1939.január25-ipásztorlevelébenfoglaltállástanemzetiszocialistaideoló-
giájaellen,melyszögesellentétbenálltazegyháztanításávalafelebarátiszeretetrőlés
azistenelőttvalóegyenlőségről.alevélbenráirányítottaafigyelmetanemzetivagyfaji
megkülönböztetés ideológiájánakhamisságára. a püspök szerint a nemzetiszocializ-
musújveszélyestévelygés,melyelárasztottaavilágotselsősorbaneurópábanszedte
áldozatait.őmagaazemberhumanistafelfogásáthirdette,melyszerintazemberisten
teremtménye,ezértugyanolyan jogavanazélethezsmindenegyébhez,amikedves
neki,beleértveazanyanyelvét,aszokásaitésahagyományait.felszólítottaapapságot

120 Peter Borza
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1 Šturák,peter:Pavol Peter Gojdič OSBM. Prešovský – prešovský gréckokatolícky biskup (1926 –
1960).prešov,GTfpu,2013,9–38.p.életévelmásszerzőkisrészletesenfoglalkoztak:potaš,
marián:Dar lásky. Spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM.prešov,Vydavateľstvomichala
Vaška,2001,383p.;hromník,milan:Blahoslavený Pavol Peter Gojdič, OSBM.prešov,petra,2007,
53 p.; Letz, róbert–Šturák, peter: pavol peterGojdič, osbm.biskup zlatého srdca. in Lagová,
Veronikaetal.:Smrť za mrežami.prešov,VydavateľstvomichalaVaška,2006,186–213.p.
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arra,hogykerüljeekártékony ideológiával valóegyüttműködést. „a lehető legkomo-
lyabbanintekmindenpapot,főkéntlelkipásztort,akikkülönbözőnemzetiségűéspoli-
tikai felfogású híveket vezetnek, hogy nemerészeljenek semmilyen irányzatmellett
fanatikusanelköteleződni,mertezzeleltávolodnánakamásfelfogásúhívektől.[…]az
igalelkipásztoralehetőlegőszintébbenegyüttérezahíveivel,velükörül,velükbánkó-
dik.akierrenemképes,tudjameg,hogyténykedésetéveséshamis.apapokpolitikai
és soviniszta túlkapásaimár sok kárt okoztak szent egyházunknak és a lelkeknek,
ezértalegkomolyabbanemlékeztetekmindenkitarra,hogyetekintetbenbíráljákfelül
eddigicselekedeteiket.”2

apásztorlevélkihirdetése idejénszlovákiábanazún.zsidókérdésmegoldásavolt
napirenden,s1939.január23-ánlétrehoztakegyújkormánybizottságotazsidókérdés
megoldásaprogramjánakkidolgozására.3 apüspökeztbetegesnekésszlovákiaszá-
máraveszélyesneknevezte,mondván,hogy„akimásnakrosszattesz,magánakárt”.
óvaintettakárosideológia,asovinizmusésarasszizmusellen.aproblémavilágosfel-
ismerése1939januárjábanapüspökkivételességére,széleslátóköréreésazalapvető
emberijogokmegtartásánakérzékelésérevall.

anáciideológiabeszivárgásátaszlovákiaitársadalmiéletbeGojdičpüspökmár1939.
januáripásztorlevelébenkritizálta.akkormégsenkinemtudtaelképzelni,milyenleszazsi-
dókérdésmegoldásaavalóséletben.ajogiszabályozásokáltalfokozódóerőszakazsidó-
katkilátástalanhelyzetbesodorta,nemmaradtsemmijükapusztaéletükönkívül,svégül
ettől ismegfosztottákőketakoncentrációstáborokban.az1942.márciusitranszportok
megindítása után a püspök 1942. május 16-án levelet írt szlovákia apostoli nuncia-
túrájának,melybenélesenelítélteahlinkaGárdabarbár viselkedésétavédtelenzsidó
lakossággalszemben.Leszögezte:„mélyenelszomorítottakbennünketazokakegyetlen-
ségek,melyekrekelet-szlovákiábankerültsorazsidókdeportálásakorazún.hlinaGárda
szervezeteinekrészéről,melyekaszerencsétlenzsidólakosságdeportálásánakvégrehaj-
tásábanközreműködtek.eszerencsétlennépenelkövetettbarbárságokmindenemberte-
lenségetfelülmúlnak.”ugyanekkoralevélbenaszentszéknekJozefTisoállamfőregyako-
roltnyomásátkérte,hiszenakatolikuspapnakatranszportokleállításátkellettvolnaszor-
galmaznia.alevélérdekességeazaprófécia,melyatranszportoklenemállításakorválna
valóra:„haeznemlehetséges,akkorkegyeskedjenaszentszékfelszólítanianagyméltó-
ságúállamelnökurat,hogymondjonlehivataláról,sadjaátaztvilágiszemélynek,nehogy
azún.zsidókódexvégrehajtásánakfelelősségeakatolikuspapságfejét, illetveazegész
katolikusegyházatterhelje.haviszontakörülményekésazegyházérdekeivagyazegyház
méltóságátfenyegetőnagyobbrosszelhárításaúgykívánná,hogyanagyméltóságúTiso
elnökúrnakmaradniakellahelyénsgyakorolniahivatalát,szükségesvolna,hogykénysze-
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2 archívGréckokatolíckehoarcibiskupstva(aGa)prešov,prezidiálnespisy(ps),sign.8,rok1939,
Pastiersky list o rasizme a medzinárodnej situácii č. 400/39,prešov,25.januára1939.

3 a szlovákkormány1939. január23-án létrehoztaa zsidókérdésszlovákiaimegoldásának
bizottságát.Tagjaivoltak:karolsidorállamminiszter,mikulášpružinskýgazdaságiminiszter,
pavel Teplánsky pénzügyminiszter, ferdinand Ďurčanský közlekedési miniszter és Július
Virsíkügyvéd.Lásdnižňanský,eduard:Holokaust na Slovensku.Obdobie autonómie 6. 10.
1938 – 14. 3. 1939.Dokumenty.bratislava,nadáciamilanaŠimečku,Židovskánáboženská
obecbratislava,2001,103.p.
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rítsékavilágiállapotbavisszatérni,sezzelbizonyítani,hogyazegyházhatározottannem
értegyetakormánynakazsidókkalvalófentemlítettbánásmódjával.”4

alevélből,az1939-ilevélhezhasonlóankitűnikapüspökegyetemesfelfogásaaz
életvédelméről,hiszennemcsakamegkeresztelteketvédte,mindenzsidótvédetta
kegyetlen bánásmódtól. ezzel az egyetemes álláspontjával ismét kitűnt a szlovákiai
katolikuspüspököksorából,sakivételnélkülmindenkirevonatkozóalapvetőemberi
jogokirántrendkívülfogékonyszemélykéntnyilvánultmeg.

Gojdičpüspöknemértebenyilvánostiltakozásokkal,hanemlehetőségeihezmér-
ten személyesen is közbenjárt a zsidómentésben. szó- és írásbeli nyilatkozatait az
üldözöttekaktívmegsegítésévelegészítetteki.egyházávalegyütthősiessegítségnyúj-
tásban részesítették valódi és hamis keresztlevelekkel, értéktárgyak megőrzésével,
elnökikivételekbeszerzésével,nemkülönbenazüldözöttekbújtatásával.ahozzáférhe-
tődokumentumokésamegmentettekvallomásairészbensegítettekrekonstruálniaz
eperjesipüspök1939és1945közöttisegítségkonkrétumait.őmagaa rá jellemző
szerénységemiattsosembeszéltvolnaerről,deaz1956-osbörtönévénekkritikusfel-
tételei rákényszerítették, hogy pere felújítását és szabadon bocsátását kérje.
kérvényébenfokozatosantaglaljaaz1951.éviigazságtalanperét,akegyetlenbánás-
módotéscáfoljaahamisvádakat.ennekkeretébenmegemlítiaszlovákállamidején
zsidóknaknyújtottsegítségét:„azegészegyházmegyém,dekülönöseneperjesleheta
tanúm, hogy nem volt ember, akinek, ha kérte, lehetőségeim szerint ne segítettem
volna,ésnemcsakahíveimnek,hanemmindenkinek.anémetmegszállásalattazsi-
dókcsapatokban jöttekhozzám,ésnemcsakeperjesről,hanemmásvárosokból is:
nagymihályból, szepesváraljáról, homonnából stb., és egytől sem tagadtammeg a
segítséget; gyerekeiket az egyházmegyei intézeteinkben helyeztem el; pénzüket és
értékes aranytárgyaikat mindenfélemódon rejtegettem, hogy az elkobzásukat meg-
előzzem;seregnyiajánlóleveletírtampozsonyiismerőseimnek,akikbejáratosakvoltak
Dr.Tisoelnökhöz–kivételtkérniazokszámára,akikkérték.mindebbenafelebaráti
szeretet vezetett, jutalom nem járt érte, noha nem kevés munkába és fáradságba
került,éssokidőmetvetteel.[…]amianémetekkelvalóegyüttműködésvádjátilleti,
eznemléptetúlatevékenységemszokásoshatáskörét,haahivatalokvagyazegyház
érdekeimegkövetelték.szósemlehetanémetekkelvalóegyüttműködésről,amitleg-
meggyőzőbbenazsidókérdésbenképviseltállásfoglalásombizonyít,azsidókminden
módú, fentmár részletesen taglalt támogatásaésvédelmezése,amithaszükséges,
eperjesi zsidók igazolhatnak, pl. a fleischer család, a Grün család – boltos, Dr.
Gutmann–orvos,Dr.hirschfeld–orvos,Dr.Grossman–ügyvédésspitzer-Lukáč–
poprádiüzleteséssokanmások.”5 edokumentumalapján2006-bansikerültfelkutat-
nunkafleischer,aGrünésaspitzer-Lukáčcsaládmegmentettjeit.arögzítettvallomá-
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4 burzio,chargéd’affairespozsonyban,maglionebíborosnak.Gojdičapüspök1942.május16-
i levele, a chargé d’affairesnek címezve. Lásd kamenec, ivan–prečan, Vilém–Škovránek,
stanislav: Vatikán a Slovenská republika (1939 – 1945). Dokumenty. bratislava, slovak
academicpress,1992,124–125.p.

5 archív Ústavu pamäti národa (aÚpn) bratislava, f. ks Znb s-ŠTbkošice, inv. č. V-745/2.
Teodorrojkovič.



sokfeltártákapüspökbámulatoshősiességétéskiállásátazönzetlensegítségnyújtás-
ban.személyesérintettségétötterületenmutathatjukki:

1.azüldözöttekhezvalóelőzékenyviszony;
2.Zsidókmegkeresztelésénektámogatása,valódiéshamiskeresztlevelekkiállítása;
3.elnökikivételekkieszközlése;
4.Gyermekekelhelyezéseapüspökségintézményeiben;
5.értéktárgyakmegőrzése.
azüldözöttekhez való előzékeny viszonyaa zsidóellenes intézkedésekkezdetétől

megnyilvánult,ésnemcsakszóban,hanemazüldözöttzsidókkonkrétmegsegítésének
szándékával,minteztmagaismegemlíti1956-osfellebbezésében:„egytőlsemtagad-
tammegasegítséget.”segítőkészségétamegmentettekisigazolták.aspitzercsalád
tagjaiegyhangúanmegerősítették,hogyapüspöknagyonelőzékenyenfogadtaazapju-
kat,pavolspitzert,akisegítségértfordulthozzá.Lánya,mariannamegemlítette,hogya
püspökelőzékenyenfogadtaazapját,ésacsaládjukértmindentmegtett,amiahatal-
mábanvolt.egytovábbimegmentett,JurajLukáč-spitzeratanúvallomásábanszintén
agörögkatolikuspüspökelőzékenységét emelte ki. a zsidókhoz valónagyonpozitív
viszonyaabbólazeseménybőlislátszik,amikorahlinkaGárdatagjaiavárosbanzsi-
dókat fogdostak össze, Gojdič püspök pedig éppen az utcán tartózkodott pavol
spitzerrel,akinagyonmegijedt,deapüspökbelekarolt,ésbiztonságosankivezettea
veszélyből.6 mégazegyháziésállamijellegűírásosdokumentumokisazüldözöttekhez
való aktív viszonyát és nyilvános kiállását emlegetik. a nagymihályi redemptorista
kolostorkrónikájaaugusztushónapbanGojdičpüspöklátogatásárólszámolbe:„este
6 órakor érkezett őem.Gojdič püspök a püspöki hivatal igazgatójával, kokinčákkal.
esteazistentiszteletután,melyenrésztvettapüspökúris,sokembertódultössze.a
püspökúrkéréséreeljöttekazújonnanmegkereszteltzsidókisadékánúrral.azisten-
tiszteletutánapüspökúrmindenkielőttnéhánybuzdítószótmondottazújonnanmeg-
keresztelteknek.”7 Gojdič püspök találkozása a nagymihályi megkeresztelt zsidókkal
nemkerülteel abiztonsági szervek figyelmét sem, sértesítettékazállambiztonsági
központot (ÚŠb), amely az információt a belügyminisztériumnak továbbította. a bel-
ügyesekszerintapüspökésazsidókviselkedésenemvolthelyes:azsidókagörögka-
tolikusistentiszteleteketkihívóanlátogatták,Gojdičpüspökpedigmegbotránkoztattaa
híveket,amikorakolostoriszertartásoksoránhomlokoncsókoltaazsidókat.8 Gojdič
püspökelőzékenymagatartásátazüldözöttzsidóknagyonnagyraértékelték,agörög-
katolikusegyház részérőlérkezősegítségetpedigsokan igénybevették.nyilvánvaló,
hogyapüspökésazegyházelőzékenységénektudatacsökkentetteazelárulástólvaló
félelmeket és az életért folyó küzdelemben bátorsággal töltötte el az üldözötteket.
JešajahuandrejJelínektörténészszerintGojdičpüspökegyértelműenállástfoglaltaz
üldözöttzsidókmellett,skészséggelsegítetteésvédteőket.9
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6 a szerző személyes archívuma (sZa),marianna Zachová, szül. Lukáčová-spitzerová 2007.
január2-ivallomása;JurajLukáč-spitzer2006.december22-ivallomása.

7 archívredemptoristov(ďalejar)michalovce,f.kronikamichalovskéhokláštora,zv.1.,442.p.
8 nižňanský, eduard: Holokaust na Slovensku 6. Deportácie v roku 1942. Dokumenty.

bratislava,nadáciamilanaŠimečku,2005,507–508.p.
9 Jelínek, Ješajahuandrej:Dávidova hviezda pod Tatrami. Židia na Slovensku v 20. storočí.

praha,ipeľ,vydavateľstvoJánamlynárika2009,334.p.



amentésfontoseszközeazsidókmegkeresztelésénektámogatásavolt,valamint
valódi és hamis keresztlevelek kiállítása. a keresztelésről kiadott rendelete fontos
lépésvolt,ámnemazegyetlen,melyártatlanzsidókéletétmentettemeg.apüspök,
abbéli igyekezetében,hogyminél többéletetmegmentsen,számoskeresztelést ren-
deltel,seddigiismereteinkszerintegyesetbenszemélyesenkereszteltzsidószemé-
lyeket.azeperjesiGrüncsaládrólvoltszó.életükmegmentéséhezazzal járulthozzá,
hogymegkereszteltehermanésamáliaGrünt,lányukat,margitaharstenovátésuno-
kájukat, Juditot,akitegyúttalakolostorbanhelyezettel többhónapra.10 aszemélyes
keresztelésenkívülhamiskeresztleveleketállítottkiazungárcsaládnak,melykisbol-
totvezetettazeperjesipüspökségterületén.Gojdičpüspökkéréséreemilpetachcsá-
bóci(cabov)paphamiskeresztleveletállítottkiungárernestnek,feleségének,editnek
éslányuknak,Juliánának,akierrőlírásbelitanúbizonyságottett.akeresztségetigazoló
okmányoknakköszönhetőenelkerültékadeportálást,s1942októberétől1944szep-
temberéiggyűjtőtáborbanvoltak.11 Drámailefolyásavoltakisszebenifleischercsalád
megmentésének.acsaládot1942májusábanvagonbarakták,deaszerelvényeperje-
si megállója során közvetlen Gojdič püspök közbenjárására leszállhattak. a püspök
személyesenkészítetteelésigazoltafleischerZoltánésregina(szül.Wildmannová)
lányának,erikánakakeresztlevelét.12 ennekköszönhetőenazegészcsaládravonatko-
zottakivétel,az1942.május15-i–azsidókkitelepítésérőlszóló–68/1942sz.alkot-
mánytörvényértelmében.magáraavonatrólvalóleszállásra1942.május22-éneste
kerültsor.aszabadonengedésükrőlszólóigazolástabelügyminisztérium14.osztály-
ánakszakértője,JánDohňanskýállítottaki,azindoklásbaneztírva:„mertkiderültés
hitelesenbebizonyosodott,hogyasabinovierikafleischerovámegkeresztelkedettsze-
mély,ennélfogvasemrá,semszüleirenemvonatkozikazösszeíráséstranszportálás.
ezzelazigazolással1942.május23-ánmindhármanhazautazhatnaksabinovba,ahol
ajárásihivatalbanjelentkezneksleadjákeztazigazolást.”13 akisszebenijárásihivatal
néhánynaponbelül,1942.június6-ánkiállítottaerikafleischerovánakamegkeresz-
teltzsidókésszüleikszámáraszolgáló–1-essorszámú–igazolványt.14

erikaakérdésesidőbennégyésfélévesvolt,denéhánytraumatizálóélményrejól
emlékszik. családjuknakkisszebenben cukorkaboltja volt,melyet 1941 januárjában
egy kisszebeni arizátor vett át. később a családi házukat is elkobozta az állam.
emlékezettakisszebenizsidókösszegyűjtéséreatranszportelőtt,aziskolában,innen
mentekazállomásra.Vagyonukszemélyestárgyaikbólállt,segynagylepedőbenvolt
összekötve.avagonbannagyonszűkösenvolt,mertsokembervettekörül,ésminden-
kiállt.őtazanyjatartottaakarján.alezártvonat1942.május22-énindultel,sleg-
közelebbeperjesenálltmeg,aholislevettékőketaszerelvényről.eztakövetkezősza-
vakkalírtale:„egyállomásontörtént,mamártudom,hogyeperjesen,megálltavonat,
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10 sZa,Juditaknellerová,szül.harstenová2006.december5-ivallomása.
11 sZa,Julianafilová,szül.ungárová2006.december12-ivallomása.
12 sZa,erikakleinová,szül.fleischerová2007.március18-ikijelentése.
13 erikakleinovágyűjteménye.igazolásaszabadonbocsátásról,1942.május23.
14 erika kleinová gyűjteménye. amegkeresztelt zsidó és családtagjainak igazolványa, 1942.

június6.



kinyíltazajtóésahGvagyazsstagjai,márnemtudom,utasítottak,hogyszálljunkle,
azanyám,apámésén.anagyszülőkavagonbanmaradtak.amárelhunytunokatest-
véremtőltudom,hogyőmentkiazeperjesiállomásra,sjelentkezettahG-nélvagyaz
ss-nél, hogy Gojdič püspök küldötte, s bemutatta a megkeresztelésemről szóló
okmányt,melynekalapjánszabadonengedtekminket.”15 kissémásváltozatbanadta
eztelőerikakardošová,erikafleischerovárokona,akiGojdičpüspökkövetekéntaz
anyjátneveztemeg.nagyonvonzónővolt,ésbájaitafleischercsaládjavárafordította,
ahogymagabiztosmódonkövetelteacsaládkivételétatranszportból.16 acsaládélete
visszatérésükutánakisszebenibiztonságierőkállandómegfigyelésealatt,snagynyo-
morúságban telt. Továbbra is viseltéka sárga csillagot, erikánaknemvolt szabada
többi gyerekkel játszania, elszigetelten és nagy nyomorúságban éltek, de a kevesek
egyikekéntGojdičpüspöksegítségénekköszönhetőenelkerültékaz1942.évideportá-
lásokat.17

akeresztelés,azelnökikivételekésapüspökáltalapüspökség intézményeiben
elhelyezettgyerekekkombinációjávalmenekültmeganépespoprádispitzercsaládis.
akezdeményezőpavolspitzervolt,akipoprádonjólmenőüzletetvezetett,segyikalkal-
mazottjaGojdičpüspökbarátjavolt,névszerintVojtechkolenka,apüspökministrán-
sa.nekiköszönhetőenjöttlétreapüspökkelegytalálkozóeperjesen,melyneksorán
pavolspitzerazelnökikivételelintézésétkértecsaládjaszámára.Lánya,mariannaa
következőmódon vallott a püspökkel való találkozásról: „a háború kezdetén apám,
pavolspitzerkolenkaúrralfelkeresteGojdičpüspököt,ésasegítségétkérték.azún.
elnökikivételmegszerzésérőlvoltszó.apüspökúrvégighallgattaőket,saztmondta
apámnak,hogyüljönaz írógéphez, ésaző (apüspök)nevébenmegírtaakérvényt,
mivel ő (apüspök)úgymondnem ismeria részleteket.aztánaztmondta,hogyneki
ugyannincsjóneveTisónál,devanegypapja,akiazefféleügyeketintézi(krličkatisz-
teletesúr).apámrosszullettfélelmében,deakérvénytmegírta.kolenkaúrgyerekko-
rában rendszeresenministrált a püspök úrnak.”18 az elnöki kivételt a püspök és az
elnökközöttifeszültségellenéresikerültbebiztosítani,nyilvánannakisköszönhetően,
hogyacsaládtagokmindegyikénekvoltkeresztlevele.akeresztleveleketGejzaspitzer,
pavoltestvéreszereztebeGojdičpüspöktől.19 azelnökikivételnekésakeresztlevelek-
nekköszönhetőenaspitzercsaládnyolctagjamenekültmeg,pavolfeleségénekszü-
leivel,karolésmalvínascheiberrelegyütt.Összesentízszemély.20

spitzerékcsaládjábólGojdičpüspökkétkislánythelyezettelazeperjesinagyszent
Vazul szerzetesrendi kolostor kollégiumában, s lehetővé tette számukra a püspöki
székhely mellett működő görögkatolikus gimnáziumban való tanulást. marianna és
Zuzanaegymástólfüggetlenülaztvallották,hogynormális,félelemnélküliéletükvolt
egészen1944augusztusáig,amikorvisszatértekszüleikhezésegyüttkerestekbúvó-
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15 erikakleinovágyűjteménye.erikakleinová,szül.fleischerová1996.január16-ivallomása.
16 sZa,erikaJesenská,szül.kardošová2008.május23-ivallomása.
17 erikakleinovágyűjteménye.erikakleinová,szül.fleischerová1996.január16-ivallomása.
18 sZa,Zachová,marianna,elektromoslevélváltás2013.április15-éről.
19 sZa,JurajLukáč-spitzer2006.december22-ivallomása
20 sZa, michala Lukáč-spitzer 2006. december 6-i vallomása és Zuzana mandlová, szül.

Lukáčová-spitzerová2007.január1-jeivallomása.



helyet a hegyekben.Gimnáziumi tanulmányaik során teljesenbeilleszkedteka többi
diákközé,és–amintezaziskolákbanmegszokott–egészéletreszólóbarátságokat
kötöttek.egyikükkel,oľgamydlíkovávalmáigtartabarátságuk,őZuzanáhozhasonló-
an orvosnak tanult ki, egyúttal belépett anagy szent Vazul szerzetesrendbe is.ma
nikolajanővéraháborúalattidiákéveirőlemlékiratábaneztírja:„Ötödikbenjötthoz-
zánkZuzkaLukáčová(spitzerová),akizsidócsaládbólszármazott.miutánmegkeresz-
teltékőket,nemakartakpoprádbanmardni,ezértZuzka,éstestvére,mária(marianna)
átléptekazeperjesiiskolába,ésaVazul-rendinővérekkollégiumábanlaktak.szüleinek
poprádonvoltélelmiszerboltja.Zuzkávalbarátságotkötöttünk.elmesélteazismerőseit
ésrokonaitértszörnyűtragédiát:deportáltákőketvagynácikoncentrációstáborokban
haltakmeg.Zuzkanagyontehetségesvolt,és jól tanult.”21 azemlítettszerzetesrendi
kollégiumonkívülzsidógyerekekethelyeztekelazárvaházbanis,melyetaszeplőtlen
szűzmáriaapácáivezettek.

azutolsó terület,mely a püspök személyes intézkedései közé tartozott, a zsidók
értéktárgyainakmegőrzésevoltapüspökirezidencián.errőlabörtönben írt levele is
említésttesz:„pénzüketésértékesaranytárgyaikatmindenmódonrejtegettem,hogy
megmentsemazelkobzáselől.”azértékekelrejtéséneknagyjelentőségevoltatovábbi
eseményekrenézve,mikor isa zsidócsaládoknakpénzrevolt szükségükabujkálás
összetettkörülményeiköztvagyazesetlegesmeneküléskor.22 közelebbiinformációink
az értékek rejtegetéséről nincsenek, de eperjesen 1942 júniusában a ferencesek
kolostorábannagyszabásúakcióthajtottakvégreértéktárgyakfelkutatására.az ingó-
ságokat, többnyire a bútort, a zsidók a hlinka utcai kényszerű kiköltözésük után a
kolostorbanhelyeztékel,annakelöljárója jóváhagyásával.néhány tárgyatkonkrétan
oda is ajándékoztak a kolostornak, s a kolostor a deportálások előli bujkálásnak is
alkalmiteretadott.sajnos,ezkiderült,ésvizsgálatindultazügyben,deabiztonságiak
nemmerték megbüntetni páter Gracián-Gorný elöljárót, a bujkáló Gejza Goldmann
ügyvédetésfeleségét,alicátazonbanazsolnaigyűjtőtáborbahurcolták.23 mindebből
azkövetkezik,hogyazsidóértékekmentéseeperjesennemszámítottritkakivételnek,
sbárapüspökségrészérőlegyedülGojdičpüspöktevékenységérevanbizonyítékunk,
feltételezhetjük,hogytöbbzsidócsaládnekiköszönhetőenvoltképesmegőrizniatúl-
éléshezlegszükségesebbpénzét.

nagy emberséggel és hősies áldozatvállalással csaknem harminc számunkra
ismertüldözöttszemélytmentettmeg.amegmentettektöbbségevallomásaibanőszin-
tehálájátfejeztekiapüspöknek,snagyraértékelteszeretetét,emberségétéshűségét.
amártöbbszöridézettmariannaZachová(szül.spitzerová)ígyfejeztekitiszteletét:„…
mindignagyonszívélyesvolthozzánk.bátor,semmitőlsemvisszariadóembervolt,aki
mindenkibentisztelteazemberméltóságát.[…]nagyonszeretném,halegalábbhalála

126 Peter Borza
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
/3
, 
S
om

or
ja

21 mydlíková,oľganikolaja:Príbeh môjho života. prešov,rádsestiersv.bazilaVeľkého2011,
22.p.

22 aÚpnbratislava,f.ksZnbs-ŠTbkošice,inv.č.V-745/2.Teodorrojkovič.
23 Šaprešov,f.ŠZŽodd.Šb1940-1944,inv.č.799.Gracián-Gornýpáter,azeperjesiferences

kolostorelöljárója,zsidókkalvalópaktálásésállamellenestevékenység.



utánértékelnékGojdičpüspökhősiestevékenységét.”24 azidézettvallomásokéslevéltári
dokumentumok2006végénegyüttképeztékaztafelterjesztést,hogyinmemoriamneki
ítéljék a Világ igaza kitüntetést. ezt követően a Jad Vasem bizottságamegvizsgálta a
javaslatot,2007.augusztus6-ándöntöttazodaítélésről,október30-ánpedigmegerősí-
tetteadöntését.akitüntetésátadásárapozsonybanaprímásipalotábankerültsor,az
állam legmagasabb képviselőinek és Ján babjak eperjesi püspök jelenlétében. izrael
állam nagykövetének kezéből a kitüntetést Gojdič püspök ükunokaöccse, ivan Gojdič
vetteát,akiazeperjesipüspökkezébehelyezte.Jelenlegakitüntetés(azéremésazokle-
vél)azeperjesiérsekségszékházánaktörténetikiállítótermébenlátható.25

(Csanda Gábor fordítása)

peTer borZa
The Greek caThoLic church’s Life saVinG acTiViTies beTWeen 1939anD 1945,on The
eXampLe of osbmbishop of preŠoV paVeL peTer GoJDiČ.

it was not of their own record that the Greek catholics and the Jews found
themselvesdiscriminatedagainstbetween1939and1945bytheregimeofthe
so-calledslovakstate: they hadbeenexposed to unjust anti-semitic andanti-
nationalminoritypolicies.Theausteritymeasuresdidnotequallyaffectthetwo
communities,buttheirconsequenceshadbeentragicfortheJews.Thechristian
faith,resistancetotheanti-semiticpoliciesoftherulingregimeandparticularly
the open positions and concrete actions of the bishop of prešov pavel peter
Gojdič(1888–1960)encouragedmanyGreekcatholicstoprovidehelptopeople
discriminatedagainstonthebasisofrace.Thispaperprovidesacomprehensive
pictureonthe27JewishpeoplesavedbybishopGojdičandonthewiderangeof
thebishop´sactivitiesaimedatrescuingJews.

a görögkatolikus egyház embermentő tevékenysége 1939–1945 között... 127
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24 sZa,mariannaZachová,szül.Lukáčová-spitzerová2007.január2-ivallomása.
25 borza,peter:spravodlivýmedzinárodmi.Slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi.40,2008/1,

12–13.p.
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acsehszlováknépszámlálásoktörténetébena2.világháborúutáni,pártállamiidőszak
cenzusainak(az1950,1961,1970,1980.évinépszámlálások)jellemzője,hogyköz-
ségsorosadatoknem,vagycsakrészlegesenkerülteknyilvánosságra,eltekintveasta-
tisztikai községlexikonok adataitól. a csehszlovák népszámlálások eredményeit a
csehszlovákstatisztikaihivatalapártállami időszakbanországos, kerületi, valamint
járásibontásbanhoztanyilvánosságra.akétvilágháborúközötti időszakban,majda
rendszerváltástkövetőidőszakbanisbizonyosmutatók,változókközségsorosadataiis
nyilvánosságra kerültek. az utolsó, 2011. évi népszámlálás lakossági mikroadatait
2015-bentettekutatókszámárahozzáférhetővéaszlovákstatisztikaihivatal.

azállampártiidőszak1950.és1961.évinépszámlálásainakköteteicsakkispél-
dányszámú,megszámozott, „titkos”, ill. „bizalmas” kiadványokként kerültek főleg az
államigazgatás,apárthierarchia,egyesvállalatokkiemeltszervezetiegységeihez,illet-
veegyeskönyvtárakba.

ebbőlaszempontbólnagy jelentőséggelbír,hogyaz1970.ésaz1980.évinép-
számlálásokközségsorosadattábláit tartalmazókétbelsőfelhasználásraszántkiad-
ványsorozat ishozzáférhetővéváltaszlovákstatisztikaihivatalbanazezredfordulót
követő években. időközben e kötetek a szlovák statisztikai hivatalból a pozsonyi
központiLevéltárbakerültek.

akétkiadványsorozatnemhagyományosnyomdaieljárássalkészült.az1970-esés
az1980-asnépszámlálásokadataittartalmazókiadványokelőrenyomtatotttáblázato-
kat tartalmazó oldalakból tevődnek össze. ezekre az üres táblázatokat tartalmazó
oldalakra a kor technikai színvonalának megfelelően valószínűleg tűs nyomtatóval
nyomtatták az adatokat,melyek gyakran csak nehézkesen olvashatók. ez utóbbiból
adódik,hogyafeldolgozásnálnehézségetokozazadatokleolvasása,melyetutólagkell
időigényesenellenőrizni.

az1970.évisorozata„Výsledkysčítaniaľudu,domovabytovk1.12.1970zaobce
aichčásti” (é.n.)címenjelentmeg.akiadványsorozatszlovákiatelepüléseinekésa
településrészeinek adatait tartalmazza járások szerint (összesen 38 járás adatait),
továbbá:azösszesítettországos(csehszlovák),szlovákésszlovákiakerületeiszerinti
agregáltadatokattartalmazóköteteket.

azegyesjárásokadataittartalmazókötetekmagyarázatokattartalmazórészvezeti
be,melybenazegyestáblázatokcímei,eztkövetőenanépszámlássoránalkalmazott
fogalmak definíciói találhatók. a járási kötetekben először a járási székhely adatai,
majdatöbbitelepülésadataiábécérendbenkövetkeznek.azegyeskötetekvégénaz
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TanulmányokköZlEmÉnyEk

GyurGyík LásZLó

az1970-esésaz1980-asévinépszámlálások
községsorosadatai



egyes járások összesített adatai, (kerületek, csehszlovákia, szlovákia) találhatók a
járás,atelepüléseknagyságcsoportjai,illetveavárosokésfalvakszerint.

anépszámlálásieredményektáblázatai3különbözőtípusúlapformátumonlettek
elhelyezve.atelepülésrészekadataitazos1laptartalmazza.ezenalapon8táblázat
található. (101.,102.,103.,201.,301.,302.,303.,304.számútáblázatok)a101–
103.táblázatoklakosságiadatokattartalmaznak(állandónépesség,jelenlévőnépes-
ség,gazdaságiaktivitás,társadalmicsoportokésnemekszerint).a201.táblázatház,
lakás,illlakhatásimutatókattartalmaz.a301–304.táblákalakásállományjellemzőit
(építőanyag, épületek kora, a lakások technikai felszereltsége [víz, gáz] a lakások
lakottsága)ésaháztartásokfelszereltségérevonatkozóadatokattartalmazzák.atele-
pülésszintűadatokatazob1ésazob2lapoktartalmazzák.

azob1lapon9táblázattalálható(111.,112.,311.,312.,313.,314.,315.,411.,
412.számútáblázatok).a111–112.táblázatoklakosságiadatokat,illetveakeresők
ésgazdaságiágazatokszerintimegoszlásadataittartalmazzák.a311–315.táblázatok
alakások,illetveháztartásokfelszereltségénekadataittartalmazzák.a411–412.táb-
lázatokaháztartásokösszetételére,nagyságáravonatkozóadatokattartalmaznak.

azob2lap6táblázatottartalmaz.(113.,114.,115.,116.,117.,413.táblázatok).a
113.táblázatalakosságnemekéslegmagasabbiskolaivégzettségszerintiadatait,a
114.táblázatalakosságéletkorésnemekszerintimegoszlásánakadataittartalmazza.
a115. táblázat a lakosság nemzetiségi összetételének vizsgálata szempontjából ki-
emelkedőfontossággalbír:ezatáblatartalmazzaalakosságnemzetiségiösszetételét
nemekésgazdaságiaktivitásszerintiösszetételben.atáblázatacseh,szlovák,ukrán
(ruszin),orosz,lengyel,magyar,németnemzetiségekadataitközli,továbbákülön-külön
kategóriákbanazegyébésazismeretlennemzetiségűekadatait.a116.ésa117.táb-
lázatokagazdaságiaktivitásadatait,a413.táblázatacsaládiháztartásokadataittar-
talmazzákagyermekekszámaszerint.azegyestelepüléseknélelőszöratelepülésré-
szekszámávalegyezőszámúos1 táblázat,eztkövetőenazob1ésob2 táblázatok
következnek.

az1980-aspublikációsorozatcsakazegyesjárásokköteteit(38kötet)tartalmazza.
(nemtartalmazösszesítőköteteket).akiadványokmagyarázószövegeiszlovák,azelő-
renyomtatotttáblázatokcímei,szövegesrészeicsehnyelvűek.ilymódonakötetekcímé-
vel iskétnyelven találkozunk:Výsledkysčítania ľudu,domovabytovk1.11.1980és
Výsledkysčítánílidu,domůabytů1980(é.n.)azegyeskötetekhasonlóanaz1970.évi-
hezbevezető,ismertetőmagyarázatokattartalmaznak.eztkövetőenajárásösszesített
adatait,ajárásiszékhelyadatait,atöbbitelepülésabcszerintiadataittartalmazólapok
következnek.az1970.évikiadványsorozathozhasonlóanazegyeskötetekvégénatele-
pülésekagregáltadataittartalmazótáblázatoktalálhatókavárosokésfalvakegyestípu-
sai, illetveatelepüléseknagyságcsoportjaiszerint.atelepülésekadattábláikét lapra,
(ob1ésob2)lettekfelosztva.azob1lap10,azob27táblázatottartalmaz.az1980.
évikiadványokbaneltérőenaz1970.évitőlatelepülésrészekadatainemtalálhatók.a
kétnépszámlálássoránrészbenhasonlószámmaljelöltékazegyestáblázatokat.Deaz
azonosszámútáblázatokgyakraneltérőváltozókadataittartalmazzák.

azob1lapa111.,112.,211.,311–317.táblázatokattartalmazza.a111.ésa112.
táblázatalakossággazdaságiaktivitásésnemekszerintimegoszlását,illetveanépes-
ségkategóriákszerintimegoszlásáttartalmazza.a211.,311–315.táblázatokalaká-

130 Gyurgyík lászló
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sok,házakjellemzőit,felszereltségénekmutatóittartalmazzák.a316–317.táblázatok
aháztartásokfelszereltségére,illetverekreációslehetőségeirevonatkozóadatokattar-
talmaznak.ezutóbbibalettekbesorolvaagépkocsival,illetvemotorkerékpárralrendel-
kezőháztartásokravonatkozóadatok.azob2 lapa113–117., továbbáa411–412.
táblázatokat tartalmazza. a 113. táblázat a gazdaságilag aktív népesség adatait, a
114.táblázatalakosságnemek,családiállapot,életkorszerintimegoszlását,a115.
táblahasonlóanaz1970.évihezalakosságnemzetiség,nemekésgazdaságiaktivitás
szerinti összetételét tartalmazza. ezutóbbi az1970. évi táblázatokhozhasonlóan7
nemzetiség adatait ismerteti. eltérés annyibanmutatkozik, hogy az „ukrán (ruszin)”
kategóriahelyettaz„ukránt”tüntetifel.a116.táblázatagazdaságiágazatok,illetvea
keresőkéseltartottakszerintimegoszlásadatait,a117.táblaalegmagasabbiskolai
végzettségésnemekszerintimegoszlásadataittartalmazza.

a411.ésa412.táblázatokaháztartásokösszetételérevonatkozóadatokattartal-
maznak.

az 1970. és 1980. évi népszámlálások községsoros adatai értékes ismereteket
nyújtanakszlovákia településeinekdemográfiai, társadalmi, illetveház-és lakásállo-
mányánakjellemzőiről.hangsúlyosanfontosláncszemetjelentenekazegyestelepülé-
sek nemzetiségi összetétele változásainak megismerésében. mivel az 1950. és az
1961. évi népszámlálások községsoros adatai nem állnak rendelkezésre, ezért az
1970. évi adatok jelentik időben a legközelebbi fogódzót, támpontot az időközben
bekövetkezettváltozásokjobbfeltérképezéséhez.

felmerülakérdés,hogyaközségsorosnemzetiségiadatokmennyibensegíthetik
előazegyesnemzetiségektársadalomszerkezetiésdemográfiaikülönbségeinekmeg-
ismerését. az 1970. és 1980. évi népszámlálások adataiból ismeretesek országos,
kerületi,valamintjárásibontásbanazegyesnemzetiségekkor,nem,iskolaivégzettség,
családiállapot,illetveagazdaságiaktivitásegyesmutatói.ezekbőlazadatokbólkita-
pinthatókazokazeltérések,melyekazegyesszinteken (országos, kerületi, járási) a
nemzetiségekszerkezetimutatóiközöttmutatkoztak.azonbanezekamegközelítések
nemalkalmasakárnyaltabbvizsgálatokra:vajonegy-egytelepülésen,esetlegkistérsé-
gen belül milyen szerkezeti különbségek mutatkoznak meg az egyes nemzetiségek
között. erre a kérdésre a rendelkező adatok alapján nincs módunkban válaszolni.
egyfajtaközbülsőmegoldáskéntkínálkozikazalehetőség,hogyegyestelepüléscsopor-
tok társadalomszerkezeti jellemzőitnemzetiségiösszetételükeltéréseszempontjából
hasonlítjukössze:példáulmennyibenkülönbözikamagyarkisebbségűtelepülésekkor-
csoportokszerintimegoszlásaaszlovákvagyösszlakosságéletkorszerintiösszetételé-
től.Deugyanúgyavizsgáltösszefüggésekfeltárásátsegíthetielőatelepülésszintűada-
tokstatisztikaimódszerekkeltörténőelemzéseis.ezekamegközelítésekpedignem
elhanyagolhatóhozadékkalbírhatnakaszlovákiainemzetiségektársadalmiváltozása-
inakjobbmegismerésében.

az 1970-es és az 1980-as évi népszámlálások községsoros adatai 131
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atörténelemtankönyvekbenaThököly-felkelésrevonatkozótananyagotvettemalapul
ésaztvizsgáltam,hogymilyensajátságokjellemzőekazadottnyelvtankönyveireafor-
ráshasználatban, a nem szöveges elemek és a történelmi tények válogatásában és
tankönyvbeliszerepeltetésében.azáltalánosságokatésegyediségekettáblázatosfor-
mábanismegjelenítettemmindamagyar,mindaszlováktankönyvekesetébenössze-
foglalóismertetéssel,ésvégülegyösszehasonlítástiskészítettemamagyarésszlovák
tankönyvekkülönbségeiről.

azösszehasonlítóelemzésbenhasonlóságokatéskülönbségeketkerestemmagyar
és szlovák tankönyvekben,hogymilyeneltérések figyelhetőkmega Thököly-felkelés
megjelenítésében, a témához való hozzáállásában, megközelítésében. különösen
érdekesnektekinthetőatémaabbólaszempontból,hogyThökölyimrefelső-magyar-
országifejedelemségenagyrésztamaiszlovákiaterületénjöttlétre.ezkülönfelvetia
kérdést,hogyaszlováktankönyvírásmikéntpróbáljatörténelmébebeemelnieztakife-
jezettensajátországaterületénmegjelenő,rövidéletűállamot.

aThököly-felkelésmegjelenéseamagyartankönyvekben

amagyartankönyvekbennyolcjellegzetestémaelemfigyelhetőmeg,melyekakövetke-
zők: Thökölyre vonatkozó életrajz, házassága Zrínyi ilonával és ennek értelmezése,
hosszabb-rövidebb katonai ismertetések, a két megszerzett fejedelemség (felső-
magyarországifejedelemség,erdélyifejedelemség),azországnégyrészreszakadásá-
naktényközlésesakétkevésbéelőfordulóThököly-utóéletrevonatkozóemlítés:avára-
dielfogatásésmunkácsostroma.

atáblázatalapjánismegállapítható,hogyahánytankönyv,annyiféleszempontjelenik
megaThököly-felkeléskapcsán.azazonbanegyértelműenleolvasható,hogyamagyar
tankönyvekbenkevésbéjellemzőThökölymásodik,erdélyifejedelemségénekemlítése.

Teljeseneltérő,hogymelyiktankönyvmirehelyeziahangsúlyt,nincskétegyforma
tankönyv,amibenpéldáulagazdaságihelyzet,afogalommagyarázat,avallásikérdés
egyformánmegjelenne,ezekmindegyediekmaradtak,csakegykönyvrejellemzően.az
országnégyrészreszakadásátsemhozzaegyértelműenatankönyvszövegszinten,bár
azutóbbiidőkbenezmárjavulómegfogalmazásiszintetmutat.nagyonvegyesenviszo-
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karDos Tímea

nemzetikánonokamagyarésszlovák
történelemtankönyvekben.

aThököly-jelenségkontextusai1

1 a tanulmány elkészítéséhez a szlovák nyelvű tankönyvekhez az eperjesi Városi könyv-
tárbanésazeperjesikollégiumkönyvtárábanjutottamhozzáitt:Štátnavedeckáknižnica
vprešove



nyultak a tankönyvírók a Thököly–Zrínyi-házassághoz. bizonyos tankönyvírók nem is
említik,másokrögtönarákóczi-családdalpróbáljákvalahogyösszekapcsolni,valami-
félefolytonosságotbeleerőszakolvaafrigybe.

1. táblázat.aThököly-felkeléshezkapcsolódóeseményekmegjelenéseamagyarnyel-
vűtankönyvekbenakiadáséveszerint

alapvetőenháromdologbanértenekegyetamagyartankönyvek:illikegyThököly-port-
rétbeilleszteniaszövegbe,megemlíteni,hogyfelső-magyarország fejedelmevolt,és
hogyZrínyiilonátvettefeleségül.

nagyonérzékenyenreagálnakpéldáulaváradielfogatásvagyamunkácsiostrom,
sőtazországnégyrészreszakadásánakkimondatásávalkapcsolatosan.Vagyahallga-
tás burkába takarva a tényt, vagy egyszerűen jelentéktelen és oly rövid időtartamú
dolognaktekintve,mintmagátaThököly-felkeléstis.

Jeleztema táblázatban is,hogya felkelésselkapcsolatosanritkaa tankönyvi tér-
kép,főkéntmertezazatlaszokbanjelenikmeg.

Tényleg szövegszintű forrás Thököly 1684. évi kiáltványának részlete. a Thököly
haditanácsajellegűforráselsősorbanirodalmimű.

aThököly-felkeléshezszívesebbentesznekatankönyvszerkesztőkképet.általában
Thököly mellportréja mellé megkapjuk Zrínyi ilona képét is, vagy csak Thököly
lovasportréját.
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aThököly-felkelésmegjelenéseaszlováktankönyvekben2

aszlováktankönyveksúlypontozásamásabbképetmutatmagárólThökölyrőlésafel-
kelésről is.3 ittelőtérbekerülnekahelyisajátosságok:pikaGáspárfelértékelődik,ki-
emeltelemThökölykésmárkiszületése,sőtaneveelőttisrendszeresenszerepeltetik
akésmárkiThökölyimreszófordulatot,4 aterületjelölésrendkívülerőteljesirányvonala
atankönyviszövegeknek.ígyabányavárosokmegszerzése,afejedelemséghatárvona-
laaVágfolyó,bécsostroma,az1687.évipozsonyiországgyűlésésazeperjesivértör-
vényszéklényegeselemeiatankönyvszövegének.egyébjellegzetesség,hogyaszlovák
tankönyvekáltalábanmegemlítikaThökölymint„szlovákkirály”kifejezést.

2. táblázat.aThököly-felkeléshezkapcsolódóeseményekmegjelenéseaszlováknyel-
vűtankönyvekbenakiadáséveszerint
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2 ezútonisköszönömszarkaLászlónak,hogyrendelkezésemrebocsátottakollaiistvánEmlé -
kezetpolitika Szlovákiában és a szlovák társadalom magyarságképe c.disszertációjánakkéz-
iratát.

3 az1980-asévektőlfigyelhetőmeg,hogyatörténelemtankönyveketacsehszlovákTudományos
akadémiaésaszlovákTudományosakadémiaegyüttkészítette,snagyeredményük,hogya
szlováktörténelmetatörténelmimagyarországonbelülifejlődéstörténetkénttudtákábrázolni,
elszakadvaacsehtörténetivalóságtúlerősbefolyásától.(otčenásová2010).atörténelemtan-
könyveketcseh-szlováktársszerzőkkészítették,kooperációban(kollaiistván:emlékezetpolitika
szlovákiábanésaszlováktársadalommagyarságképe,2013).



aszlováktörténelemtanításábanatankönyvekalapjánúgytűnik,a legnehezebb
feladat,hogyatankönyvírókmegpróbálnakamagyartörténelembőlszlovákelemeket
kiszakítani, ami viszont azt eredményezi, hogy folyamatosan a magyar történelem
részelemeire vannak utalva, azok elkerülhetetlenül belekerülnek a tankönyvekbe.
magyarelemeknélkülnemlehetneegységkeretetadniegy-egyleckének.

azáthidalástáltalábanúgyoldjákmeg,hogyhangsúlytaszlovákiaterületéreeső
elemek, események, történések kapnak, minden más kicsit egyetemes történelmi
megközelítésbekerül.

TalánazegyiklegjobbpéldaerreaThököly-felkelés.Thökölyállamánaknagyrésze
amaiszlovákiaterületéreesik.ígykülönérdekesmegvizsgálni,hogyanközelítatémá-
hozegyszlováknyelvűtörténelemtankönyv.

a témához kapcsolódó térkép csak a legújabb történelemtankönyvekben jelenik
meg, s a sajátsága, hogy Thököly hadmozdulatait amai szlovákia területi térképén
mutatjabe.ezviszonylagjólmegoldható,aThököly-felkelésterületimozgásáttekintet-
bevéve,amagyarnyelvűtankönyvekbeneztanagy-magyarországtérképenafelvidék
sűrűhálózatánlátjuk,ezarészkerültkiemelésreaszlováktankönyvekben.

ezentörténelmiidőszakraisigaz,hogyacsehszlovákállammegalakulásátmegelő-
zőidőszakokraisaszlovákia–slovensko–kifejezésthasználják,ahogyatérképisa
maiszlovákiaterületétábrázolja,sajelenlegipolitikaihatárokatvetítivisszaamúltba.5

kivételnélkülmindentankönyvügyelarra,hogyterületimegnevezéskéntnemhasz-
náljákafelvidék6 kifejezést.ezmagyarországegyikterületéreutalna,helyetteaszlo-
váknyelvűtankönyvekegyszerűen„aszlovákterületekről”,vagy„szlovákiaterületéről”
írnak.TehátamikorThökölyafejedelemségeterületétszerzimeg,rendszeresenaza
kifejezésráatankönyvekben,hogy„Thökölycsaknemegészszlovákiaterületételfog-
lalta”.

ígya legnagyobbeltérés isahelyieseményekbőladódik,nematérképrészletből.
sokkal inkábbmegfigyelhetőakurucmozgalomkezdetérőlegysajátosszlovákelem
beépítésea történelemtankönyvekbe:pikaGáspárkuruc felkelőneveésszerepe.7 a
szlovák történelemtankönyvekbeneza sajátos szlovákelem jelen vanésmintegya
kuruc felkelésegyikelőeseménye jelenikmeg.ebbőladódóanazelégedetlenség,az
adóztatás,esetlegavallásielemsokkal többsúlytkap.apikaGáspárszemélyének
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4 a névátírás jellemzően érvényes itt is, vagyis szlovák keresztnév használata a történelmi
magyarországmindenközéletiszemélyére.illetvenévátírásiszabályzatszerintjelenesetben
imrichThököly–emerichTököli(kollai2013).

5 simonattila:amagyarságkép (ésönkép)a jelenlegiszlovák történelemtankönyvekben.Új
Pedagógiai Szemle,2008,10.sz.101–113.p.

6 szlovákmegfelelője:„horniaky”,„hornázem”.használataaszlovákokszámárasértő,aszlo-
vákhistoriográfiaálláspontjaszerintnemszakmaijellegű.(kollai2013)

7 kubinyimiklós:Árva vára.pest,1872.pikaGáspár:(?–árva,1672.nov.25.)árvavárme-
gyében az elégedetlen szlovák lakosságot megszervezve rátámadt a német zsoldosokra.
1672.okt.20-ánbevetteárvavárát.acsászáricsapatokazonbanelvágtákakurucokfőse-
regétől, a túlerővel szembenmegadásrakényszerült.spork császári tábornok31 társával
együttkerékbetörette,kurucaitfelakaszttatta.



megjelenésekörülpróbáljákerősíteniatankönyvek,hogyittvalóbanszlovákoklaktak
aterületenésaszlováknépisaktívanrésztvettatörténelemben.

aszlováktörténelemtankönyv-írástehátolyanelemeketkanonizáltamagyartörté-
nelemből,amikbőllehetőségszerinthangsúlyoznilehetettaszlovákterületiséget.ezért
jelenikmegakétországgyűlés–1681.sopronés1687.pozsony–ésannakelégpon-
tos,részletesbemutatása,mégakkoris,haazokelsősorbanmagyarelemek.asérel-
mekésazokorvoslása,vagyazaranybulla-záradékeltörlése,ésThököly-felkelésének
eredményei nagyobb hangsúlyt kapnak a szlovák történelemkönyvekben, csakúgy,
mintaGarammentibányavárosokelfoglalásánaktörténete.8

mindentankönyvreérvényes,hogyamagyarokrólközvetítettképtárgyilagos,9 tény-
szerű.

anemszövegeselemek,képek,illusztrációk,korabelifestmények,metszetekese-
tében,havanrámód,akkorfelvidékiábrázolásokathasználnak10 –ezértkerültbeaz
1679-eslőcseivárositanácsfestményeisaszlováktankönyvbe.

amagyarésszlováknyelvűtankönyvekösszehasonlítása

Összevetve a magyar és a szlovák történelemtankönyvek sajátságait, elmondható,
hogyamagyartankönyvekbenáltalábanThökölyimremagánéletielemeijobbandomi-
nálnak,ígyerdélybemenekülése,házasságaZrínyiilonával,arákóczi-birtokok,amun-
kácsiheroina,Thökölyelfogatása,esetlegafogolycsere.mindazokazelemek,amelye-
ketaszlováktankönyvekegyáltalánnememlítenek.csakamagyartankönyvekbenfor-
dulelő,vagyvalamilyenformábanszerepelThökölyfejedelemségévelkapcsolatbanaz
azelem,hogyezzelazországnégyrészreszakadt.

aszlováktankönyvekezzelszembenszintekivételnélkülmegjelenítikaz1687-es
eperjesivértörvényszéket,amitamagyartankönyvekbennem,vagycsakritkánszere-
peltetnek. ugyanígy a szlovák tankönyvek természetföldrajzi behatárolást adnak
Thökölyfejedelemségéről–Vágfolyó.amagyartankönyvekritkánjelölikmegThököly
fejedelemségénekhatárait,méga13vármegyemegnevezésselsem.aszlováknyelvű
tankönyvek nemzetspecifikusan erősítik, hogy Thököly gúnyneve: a „tót király” vagy
„szlovák király”.11 ezt amagyar tankönyvekmellőzni szokták. ezzel a szlovákok egy
kicsitmagukéváisteszikaThököly-fejedelemséget.aszlováktankönyvekbenáltalában
dominánsakazországgyűlésekeredményei,érdemei,éssokkalszívesebbenhasznál-
jákakésmárkiThökölyimreszófordulatotaszövegkörnyezetben,ezzelisszlovákiai‒
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8 emozgalmakbanaszlovákszármazásúkatonákisszerepetkaptak,amozgalmakavallás-
szabadságotiszászlajukratűzték,amiaszlovákságszámáraazevangélikusvallástradicio-
nálisszerepemiattisfontos.TehátazevangélikusThökölyebbőlaszempontbólisegyértel-
műenpozitívabbképetkapaszlováktankönyvekben.(kollai2013)

9 simon2008.
10 uo.
11 Thökölymint„szlovákiafejedelme”,aszlovákönállóságfelé,szlovákelemmétéveamozgal-

mataThököly-felkelésmegítéléseáltalábaninkábbpozitívképetkap.(kollai2013)



felvidéki‒ származásáthangsúlyozva.abányavárosokelfoglalásasokkalnagyobbsze-
repetkap,mintamagyartörténelemtankönyvekben.

megfigyelhető az a különbség, hogy a magyar történelemtankönyvek általában
erdély,amagyarkirályságvagyarákóczi-szabadságharcoldalárólközelítenek,attól
függően,hogyThökölyéleténekmelyikkorszakábantartatankönyviszöveg,mintegy
előkészítveanagyérettségitémákat.ezzelszembenaszlováktankönyvekmindenhoz-
záadotttartalomtólmentesek,egyedülaszlovákterületiségahangsúlyos.

aszlováktankönyvekbenáltalábantöbbakövetkeztetéseklevonása,azok-okozati
összefüggésekszövegszintűmegjelenítése.TehátaThököly-felkeléserősödésekény-
szerítikiaz1681-essoproniországgyűlést,hogyabécsiudvarengedményekettegyen
abszolutizmusából és vallási szempontból is. Vagy, hogymennyiben függött Thököly
fejedelemségénekfennállásaatörökgyőzelmétőlvagybukásától.aszlováktanköny-
veksokkalinkábberősítikaztatényt,hogyaz1687-esországgyűlésa„Thökölyfeletti
győzelem jegyében telt”, dominánsabbá válik, hogy magyarországon Thököly után
abszolutizmus, örökös habsburg-királyság lesz, vagyis a rendi jogokkal leszámoltak.
JobbanelismerikThökölyérdemeitegy-egyesetben,ésaszlováktankönyvekamegtor-
lás és bosszú elemét is hangsúlyosabbá teszik – eperjesi vértörvényszék ‒,mint a
magyar nyelvű tankönyvek. a tankönyvi szöveg így a szlovák nyelv esetében sokkal
inkábbmagyarázó,amagyarnyelvűtankönyvleírójellegű.

Tankönyvekésirodalomjegyzék

bartl, Július–kačírek, Ľuboš–otčenáš,michal:Dejepis národné dejiny pre 2. ročník gymnázií.
bratislava,2006,2012.

budaiézsaiás:Magyar Ország Históriája.1814.
Čapek,Vratislav:Dejepis pre 2. ročník gymnázia.bratislava,1986,43–45.p.
czeglédisándor:Történelem II.budapest,reformátuspedagógiaiintézet,2011.
f.Dárdaiágnes:Tankönyvelemzésimodellekanemzetközi tankönyvkutatásban. Iskolakultúra,

1999,4.sz.44–53.p.
eperjessyGéza–benczédi László:Történelem a gimnáziumok II. osztálya számára. budapest,

Tankönyvkiadó,1975.
farkasmária:Történelemtanítás a népiskolákban a dualizmus kori Magyarországon.budapest,

Trezorkiadó,2008.
Goláň–kropilák–ratkoš–Tibenský:Dejepis. Pokusné učebné texty pre 3. ročník strednej všeo-

becnovzdelávacej školy.bratislava,1963,67–71.p.
Dr.kosáryDomokos:Magyarország története az őskortól a szatmári békéig.(agimnáziumok7,

alíceumok3osztályaszámára)1945.
kováč, Dušan–Dvořák, pavel: Dejepis. Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku.

bratislava,orbispictusistropolitana,1997,58–63.p.(magyarnyelvűkiadássalis)
kubinyimiklós:Árva vára.pest,1872.
kvaček–butvin–Dohnal–Janák:Dějiny Československa 2.praha,1990,94–99.p.
ratkoš–butvin–kropilak–Vartikova: Dejiny Československa učebné texty pre 3. a 4. ročník

gymnázia a pre 2. ročník strednej odbornej školy.bratislava,1982,87–93.p.
simon attila: a magyarságkép (és önkép) a jelenlegi szlovák történelem tankönyvekben. Új

Pedagógiai Szemle, 2008,10.sz.101–113.p.
szabópéter:Történelemii.aközépiskolákszámára.budapest,nemzetiTankönyvkiadó,1997–

99.
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száraymiklós–szászerzsébet:Történelem II. a középiskolák számára. budapest,műszakikiadó,
2000,2006.

száraymiklós:Történelem II. Forrásközpontú történelem.2006,2011.
szontaghpál:Vázlatosbenyomásoknéhányszomszédosországmagyarnyelvűtörténelemköny-

veiről.Könyv és nevelés,2006.1.sz.71–76.p.
Dr.Waltermária:Történelem a gimnázium II. osztálya számára.budapest,Tankönyvkiadó,1988.

nemzeti kánonok a magyar és szlovák történelemtankönyvekben... 139
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVIII. évfolyam

  2
0
1
6
/3
, S

om
orja



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
/3
, 
S
om

or
ja



Emlékszik arra, hogyan jöttek be a magyarok
1938-ban?
amagyarok1938.november10-énvonultakbe,
egyszakasz.Deacsehszlovákésamagyarhad-
sereg,azégésaföldvolt,hátszegényállamvolt
amagyarország.nagycsinnadrattavolt,díszka-
pumindenhol,kivételnélkül,mégapéróbana
cigányoknális,mindenházonvalamikiszászló
lobogott, piros-fehér-zöld, virágok, szép lányok
felléptek.apapmegsírt–úgyemlékszek,mint-
hamostvolna–,sírt,hogymilyen rosszvolta
csehszlovákiában.aznemigaz,jobbvoltasor-
sunk még akkor is, hogyha munkanélküliség
volt a masaryki demokráciában, sokkal fejlet-
tebbek voltak, főleg a csehek, az domináns

nemzet volt.másik napa nagy örömmámor, nagy örömujjongás, összeszedődtek az
öregfront,azelsővilágháborúfrontharcosai,voltakvalaminegyvenen–mundérokat
vettekfel,megasapkát–,ésmi,gyerekekmegkísértükőket.Voltakazértmég,aki
hozzácsapódtak–mások,akiknemvoltakkatonák–,voltazasántaJozskó,aznem
voltafronton,seazelsőben,seamásodikháborúban:sántított,deahangja jóvolt
neki.menteknagydallal, fentakitüntetések, valamit ihatott isnémelyik.énekelték,
hogy„Ezer esztendeje a magyarok itten laknak, most akarják, most akarják kiirtani, de
az Isten a Jóisten nem engedi. Ne félj, pajtás, a haláltól, az ellenség golyójától, hábo-
rúzni vagy meghalni, dicső halál, gyáva ember kit a golyó szíven talál.” akkor a
benešnekabusztaját2 felöltöztették,éskutyamedáliákkaltelerakták.Valakifelbíztatta
akabit–kabinakhívták,jómagosöreglegényvolt,felbiztatták–hogyaZlatošúrelőtt
vágjaodaaküszöbhözabusztát,akocsmaküszöbihez,megiscsinálta.aZlatošúr,
akineküzletjeéskocsmájavolt,szlovákvolt,deszerettékőt.hibásanbeszéltmagyarul,
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Tanulmányokoral hISTory

eLbesZéLT TÖrTéneLem

pappJózsef1

1 pappJózsef1927.december12-énszületettVágkirályfán,s2013.március19-énhunytel
ugyanott.az ittolvasható interjúrészletaNyugati fogságban. Felvidékiek amerikai, brit és
francia hadifogságban c.,hamarosanmegjelenőkönyvemből.papp Józseffelösszesen14
alkalommalkészítetteminterjút,2010júniusaés2012májusaközött–kZmegjegyzése.

2 mellszobor



deazértmegtanult.elvesztettükamásikvilágháborútis,ésaztánaZlatošúrkérdezte
akabitól:„Gyerek,háthogyanvoltaz1938-ban?hogyan?háténmitcsináltam?én
elvettemegymagyarnőt,énártottamvalamit?”bevolttojvaámakabiis,megtöbben
is.aztánazlettavége,hogyaJanicskanonokúr,elintézteadolgot:aZlatošnakatest-
vérerómaikatolikuspapvolt,ésugyeazokakanonokúrralegymástismerték,minta
rossz pénz. a kanonok úr bírta őt, mert nagyon, de nagyon vallásos volt.
Összetalálkoztakittkirályfán,ésszépenelsimítottákazügyet.

Mondjon valamit a leventékről.
mikor visszacsatoltakminket, felvidéketmagyarországhoz,1938.november tizedikén,
valamiegyhónappalazutánmegszerveződtekaleventék–magyarországonmárakkor
léteztek–,ezolyanfélkatonaiszervezetvolt,katonaságirányításaalatt.ésittennálunkis
megszerveződött,már1939-tőlvoltrendesen,akkorhatodikbajártam.királyfánhárom
szakaszvolt:voltakaleventeapródok,alegkisebbek,12–15évesek.akkor15-től18-iga
leventeifjúk,és18évenfelül,amígbenemvonultakkatonának,voltakaleventelegények.
saját ruhában, cipőbenmentünk. Leventesapkát azt adtak, de aztmeg kellett fizetni:
magyarkoronavoltrajtanekünk,olyanháromszögletes.akikgazdagabbakvoltak,saját
magukvarattak leventeruhát.azoknakvoltmégbocskai-kendő is,azolyanszalagvolt
megkötve,aranysújtással,ésavégekivoltszínezve,körülbelülöt-hatcentisszalag.

És magának volt egyenruhája?
háthol,nekünkarranemvoltpénzünk.ésazállamnemadottpénzt,nemúgyvolt,
mintakatonaságnál.

Maga 1939 decemberében töltötte be azt a tizenkét évet. Azután lépett be a leventékhez?
nemhogy„belépett”,hátazkötelezővolt.ahogyanaziskolaévkezdődött,szeptember
elsején,akkorkezdődöttaleventézés,agyakorlatok.atanítókvoltakaleventeparancs-
nokok.Voltakkisebbvezetők,rajparancsnokok,deafőparancsnokmindtanítóvolt.

Akkor maga mikor lett levente?
1939.szeptemberelsején.atöbbiekis,akkora1927-sekmind.mertvoltak,akikmég
októberbenszülettek,voltakijanuárban.

És a lányok hova léptek be, azoknak is volt ilyesmi?
Volt egy kultúrszervezet, a szívgárda: katolikus szervezet gyerekeknek, de a fiúk is
bennevoltak.katolikusszellembenvalónevelésvolt,ésbüszkénekkellettarralenni.
Deaztmárapapintéztemindig,akanonokúr.őlángelmevoltám,aJanicskanonok.
52évetittvoltlelkipásztor,1899-benjöttkirályfára.Tudottsokat,dekonzervatívvolt,
nagyonkonzervatív.Deszívgárdamindenrómaikatolikusfalubanvolt,ésarómaikato-
likusokmindaszívgárdábanvoltak.Voltjelvényünkis,rávoltírva,hogy„szívgárda”,és
abalfelérekelletttűzni.főlegegyháziünnepekvoltakszervezve,imádságokvoltak,és
a körmenetek, vagy ha volt valami ünnepély, valami évforduló tanítónak vagy valaki
másnak,akkoraztismegtartottuk,deáltalábanvallásostárgyúprogramvolt.mondjuk,
a leventéknek jobbankatonaidolgokravoltak–persze istenvoltazokmögött is,de
nemolyanmértékben–,deszívgárdacsakrómaikatolikus,vallásialaponvolt.
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Öregebbek is voltak a Szívgárdában?
énúgyemlékszem,hogycsakiskolásokvoltak.csakiskolások.

Kötelező volt benne lenni a Szívgárdában?
nemvoltkötelező,demindenkibennevolt,olyasminemlétezettabbanazidőben,mert
királyfaszíntisztakatolikusvolt,csakháromzsidóembervoltkirályfán,atöbbimind,
mégazahétszlovák,azisminderősrómaikatolikusvolt.

Meg volt adva egy pontos nap, amikor leventézni mentek?
hétfőinapvoltaleventedélután.nemegésznap,csakdélután,egyórától.amikorjó
idővolt,akkormindigkimentünk.aVág-partrajártunkgyakorlatozni,aholarégifutball-
pályavolt,ahogyanmegyünkleaVágraaferkónál,vagyafigurábanisszokottlenni,
aholmostanakatonákszoktakgyakorlatrajönni.

Egész délután volt ez a gyakorlat?
attólfügg:télenrövidebbideigvolt,nyárontovábbvoltunk.Voltunkestéligis,mertvol-
takmindenfélegyakorlatok:jobbraát,balraát,mintakatonáknak,olyangyakorlatok
voltak.futások,versenyfutásis,vagyolyancsatárláncok:széttoszlódni,ésmennipus-
kával,mintahogyazellenségremennekrá,csatárláncban.akkorfapuskávalavállra,
majdnemúgy,mintakatonák–hátnemegészenúgy.Voltcéllövészetis,mindensza-
kaszkülönlőtt,féGpuskával,féG,afegyverésGépgyárrövidítése,voltvalamihárom
vagynégydarab.mikorcéllövöldevolt,akkorkelletttudniazt,hogymivellőttünk:hogy
38-asmintájúcéllövőféGpuskával.Deaztszerettük,hátmelyikgyerekneszeretett
volnalőni?egyszerjöttajárásiparancsnokságrólegynyugállományúezredes,fáineve-
zetű.felvoltunksorakozvaésjöttszemlére:jobbraát,balraát,kússz,mindenfélétbe
kellettmutatnunk.Voltegykollégám,abergendiJózsi.aztmondjanekiafái:„fiam,mi
voltazebéd,mitebédeltél?”aJózsiaztmondta,hogy„tercet”.„mííít?!”Decsakmond-
ta,hogy„tercet”:krumplistercnekhívták,deaznémetülvan,hogyterc.aztánafáimeg-
kérdezteacsaplártanítótól,hogyhátmiaz.„azfiam–aztmondtaaztánafái–,az
nemterc,azjómagyarosantörtkrumpli!”Dehátősemondtajól,mertburgonyának
kellettvolnamondania.Demárnemmertekszólniazezredesnek.

Volt valami különbség az egyes a szakaszok között: az apródok, ifjúk és a legények
között?
hátvolt,példáulazelőadásszínvonala is,hátnekünk,azapródoknak,azkönnyebb
volt.minkmégtöbbnyirejátszottunk:hátfiatalgyerekekvoltunk.Demáraztán,főlega
harmadikszakasz,akikakatonaságelőttvoltak,azoknakmáracéllövészetisgyakrab-
banvolt,ésajobbraátok,balraátok,agyakorlatok.

És miket játszottak?
Voltakolyanokis,hogyvalamiellenségetmeglestünk,vagyelküldtekfelderíteni,hogy
mitláttunk.elmentpéldáulkétfiatallevente–voltakakácosokis,megfűzfákakiskét
Vágközött,vagyazabacsonyban–,ésmikorjöttekvissza,mondták,hogymikvoltak
ott:leszurkáltakvalamizászlókatvagyvalamiket,ésebbőlderültki,hogyreagál,hogy
megtalálták-e.Voltméghogyafatetejéreisfelmásztunk,ésakkorkiabáltunk,hogy
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144 kőrös Zoltán

megtaláltukazellenséget.aztánpéldáulsellyénvoltakjárásiünnepélyek,ilyenvicces
versenyekkel,mintalepényrágás–beletettekalepénynekaközepébeegypengőt,ami
spagáton3 lógott–, lábujjhegyenkellettrágnia lepényt,ésakihamarébbodaért,azé
voltazegypengő.Vagyaztánhogymelyikfalunakvoltalegjobbleventecsapatja.rossz
időbenelőadásokvoltak, főlegolyanhazafiaselőadások,vagyakatonaságról,aztán
mikormáraszovjetunióbelépettaháborúba,akkormégjobban.akkorolyannótákvol-
tak,mintpéldáulaSzőke Tisza. [dalolva]Szőke Tisza haragjában megáradt / Szilaj
habja átszakítja a gátat / Haragszik, mert azt végezték belőle / Hogy a magyar az oláh-
nak, csehnek, rácnak adjon jussot belőle. / Tisza vizét magyar könnycsepp táplálja /
nem is lehet, nem is lesz más gazdája / Beszélhetnek Párizsban mit akarnak / De a
Tisza mindörökre, mindörökre csak megmarad Magyarnak.ilyenekettanultunk.

Tud még több ilyen nótát?
ezisegykivonulónótavolt:[dalolva]Hideg szél fúj, édes anyám, nyissa ki a kendőt, még
az éjjel felkeresem a régi szeretőm. Kiállok a kapujába, kibeszégetem magamat véle
utoljára. Ellőtték a bal kezemet –vagy jobbkezemet–, folyik a piros vérem, nincsen
orvos sem szanitéc, aki bekösse nékem, gyere kisangyalom, kösd be, sebeimet gyó-
gyítsd meg a bánatos szíveddel.méganyilaskeresztesindulótistudom:[dalolva]Ébredj
magyar, az ősi föld veszélyben, elvész a fajtánk, hogyha nem merünk. Velünk az Isten
száz csatán keresztül, nem veszhetünk el, csak mi győzhetünk. Rabbal váltunk, ősapá-
ink földjén, de már a hajnal, jön hasadni kezd. Ha összefog majd magyar a magyarral,
győzelemre visz majd a nyilaskereszt, Szálasi Ferenc.akkoregyilyenbakanótáteldalo-
lok,ezérdekesnóta:[dalolva]Átkozott légy nagy Csehország örökre, csak még egyszer
kimehetnék belőle. Kimennék én, csak a Morva keríti, a szívemet ezer bánat epeszti.
Máma reggel megmondom a szakácsnak, jó vacsorát készítsen a bakának, az ebédre
rizsaleves semmi más, vacsorára egy irgalmas sóhajtás. nomégegyet:[dalolva]Szagos
a rozmarin, szagos a rozmarin, főre hajlik az ága, gyere kisangyalom, gyere kisangya-
lom, ülj az árnyékába. Nem ülök nem ülök, rozmaring árnyékába, összetörik babám,
fehér alsó szoknyám, megver az édesanyám. Haragszik a baka, haragszik a baka, mikor
masírozik, minden csárda előtt, minden csárda előtt, nagyot káromkodik. Verje meg az
Isten, azt a sok édesanyát, aki katonának, cseh republikának, neveli a fiát.

A tanítók csinálták ezeket az előadásokat?
hátvilágos,főlegacsaplártanítóúr,aznagyontudta,hohohó!akanonokúr,azistar-
tottelőadást,deazinkábbkeresztényhitről.Vagyakkorsokanmegszoktakhalnitorok-
gyíkban,gyerekek,egész iskolánakkikelletta temetésremenni.koszorút,virágokat
vittünkhazulról,hacsakegyszálatis,demindenkinekkellettvirágotvinni.

És miről volt szó ezeken az előadásokon?
arról, hogy milyen célja van a leventemozgalomnak, hogy „nemes, és egy magyar
embernek azt tudatosítani kell, hogy a hazájáért csinálta, a szétdarabolt hazájáért,
azért, hogyhabevonulunkkatonának,akkorazellenséggelhamarabb felvehessüka
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harcot,ésvisszaszerezzükadrágaszétdarabolt,szétroncsolthazánkat”,ezekilyenelő-
adásokvoltak.

Mondjon valamit a leventeparancsnokokról.
Voltakleventeoktatók,acsaplártanítóúr–csapláristván–voltafőparancsnok,afőok-
tató,ésvoltmégapoórLajos.aJanicsferenctanítóúr–akanokúr testvérének,az
alajosnakafia–voltaleventeegyesületnekazelnöke.aztánvoltakazöregebblevente-
legények,akikkatonaságelőttvoltak,akikminketisegrecéroztattak.Volttöbbszörsoro-
zásakatonákközé:ameddigbenemvettékkatonának,addigleventevolt.azokenkaVili
bácsiis,akkoravolt,mintaléc,ésvelemjártleventére,pedigmárnősvolt–húszéves
volt,amikormegnősült–,talánmárvalamelyikgyerekemegisvolt,ésmégisvelünkjárt.

Kinek felelt a Csaplár? Mert volt neki is felettese...
Volt a járási leventeparancsnokság, akárcsak a nyilasparancsnokság. sellye ugye
nagyobbvolt,járásiszékhelyisvolt.

Leventeifjú ezek szerint 1943-ban lett, akkor volt tizenöt éves.
akkormártizenhatéveslettemvolna.1943-banmárpestenvoltam,azapámottvoltvas-
utas,előmunkás,arákosrendezőn.amikor1938-banbejöttekamagyarok,pestenalkal-
mazták:vasutasraszükségvolt,ésjöttmáraháború,aszállítás,satöbbi,akkorkellettek.
királyfárólvoltaklegalábbötvenenvasúton,nemcsakrákosrendezőn,hanemkőbányán,
akkorferencvárosonésanyugatipályaudvaronis.Vasútondolgoztunk,voltunkvalami
százötvenen,demunkásokkal,idősebbemberekkel.egészhétenottvoltunk,aztánszom-
batonfélnégykorjöttavonat,ésfélnyolckorotthonvoltunk.reggelhéttőldélutánolyan
ötig,tízórátlekellettdolgozni,areggelivoltolyanhúszperc,ésebédharminc.

Mikor ment pontosan Pestre dolgozni?
kéthónapotottvoltamméganyáriszünetbenis,1943-ban.kéthónapiggyomláltunk,
akkorméggyomlálnikellettasínekközött:mintatükör,úgynézettki.Delányokisjár-
takoda,magyarországisváblányok,németlányok.1943nyarátólegészen1944őszéig
ottdolgoztampesten.azapámmalvoltamott,deamunkautánvoltmégapályames-
ternekolyanmezősrész,aholszénátkaszáltak,ésaztánmégazondolgoztakafelvidé-
kimunkások:királyfaiak,sellyeiekis.arákosrendezőtaztúgykellelképzelni,hogyvolt
otthatvanpársín,gurító,fordító,műhelyek–hatalmasnagyterületvoltaz–,ésvolt
olyanterület,aholapályamesternekvolt,hátmondjukhektárbanazlehetettolyantíz
hektár.kaszálóvolt,apályamunkásoknyáronlekaszálták,learatták,vagykukoricátis
vettetettbele.apályamesternek–Véristvánnakhívták,tordaiszármazásúvolt,erdélyi
–négytehenevolt,mégazokatiskihajtottamlegeltetni:hátmegfizette.méghordtam
nekikiatejet,valamitízvagytizenkétembernek.karácsonyrakaptammégmikuláso-
katis,egycsokoládégyároshozisvittemafinomfrisstejet,nemfölözöttet,szeparáltat.

Mennyi fizetést kapott?
hát mennyit, mondjuk olyan sokat nem, fiatal gyerekek voltunk, a kezdetben még
gyomláltunk, vagy például építkeztek, a sportcsarnokot építették, ott is dolgoztam,
mondjuknemabetontkevertem,deadtakmunkát.
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Pesten hova járt leventézni?
azarénaút1-re,aholmostvananépstadion,hétfőnreggelodajártunkleventézni,vas-
utas leventék.Úgymondtuk,hogy leventéremegyünk.ott lőtér isvolt.aztánmáraz
utolsóidőben,mikormárbombáznijöttek,fényszórókattelepítettekoda.

Mire voltak ezek a fényszórók?
hátéjjelmegvilágítaniazeget:azértkellemetlenvoltapilótának,hogyhanemtudotta
fénycsóvábólkimenni.ottanisegyszakaszvolt.királyfaiakisvoltakott,mégparancs-
nok is volt közöttünk: apáldy feri, azmég futballozott is a vasutascsapatban, és a
huszárik Jozsosellyéről, az is futballozott. egy áldott jó parancsnokunk volt –nagy
Györgynekhívták–demokrataszelleművolt.nagyon,devégtelenülintelligensvolt,és
nemordibáltránk.egyúriembervolt.Denekivoltleventeruhája,rendesen.ottisvolt
elméletirész,ésnyíltanmegmondta,hogyődemokrata.énmárakkorfeltudtamazért
fogni,hogymiaz,hogymilyenkülönbségvanazegyikemberésamásikemberközött.
agondnokmegegynagynyilasvolt,azsidógyerekeketúgykergetteottanapályán,
meganehézhengerthúzták.Úgysajnáltukőket,azokmegizzadtak,ordítottrájuk,nem
mertekszólni.Deaparancsnokunksemertnekiszólni.

A zsidó gyerekek nem voltak leventék?
nemvoltakleventék,azoknem.Legalábbisakkornemvoltakleventék,mikormárvisz-
szacsatoltterületvoltunk.azokisjártakoda,azsidógyerekek,deazokmármáskate-
góriába tartoztak.azokdolgoztak, rögtön fizikaimunkátparancsoltaknekik.aztána
zsidókbevonultakanagygettóba,devoltakottvalamihetvenezren.

Maguk között voltak olyan leventék, akik kimondottan zsidóellenesek voltak?
hát,ottanpestennem,megmondommiért.afelvidékiek,énmagamis,hordtunkhazul-
rólazárut.ittenpéldáulvalamitmegvettamamámötvenpengőért,ottanpestenmeg
százötvenpengőért el lehetett adni: baromfit, hízókacsátpéldául–meg lett szépen
pucolva,ki lett véveabele.ésőnekikmegpénzükvolt,a zsidóknak,anagy részük
üzletembervolt,megértelmiségi.azvoltaszerencse,hogyminketnemkontrolláltak:
nemmentünkanyugatipályaudvarra,mertottanacsendőrökelvettekmindenilyen
szajrét, nem volt szabad feketézni. mi egy állomással hamarabb, a rákosrendezőn
leszálltunk.ottvoltaknekünkalaktanyáink–olyanmunkásszállók,emeleteságyak-
kal.mikor1944-benbombáztak,akkorzsidókmellett isvoltam:énvigyáztamrájuk,
hánytákbea bombagödröket, satöbbi. szatmárnémeti zsidók voltak, aztmondtaaz
egyik,voltegyfelszólóközöttük:„Józska,szedünkösszepénzt,menjél,hozzálezt-azt”
–felírták,hogymithozzakaszentLászlóútról,megangyalföldről,példáulcigarettát,
kenyeret,sóletet.Úgyismertemabudapestet,mintkirályfát.nekemmegmindigadtak
pénzt,televoltamvele.Vagyamieinkis,anagyfeketézők,kártyáztak–ferbliztek,meg
huszonegyeztek–,ésengemetelküldtekcsaládisörért,amásfélliteresüvegben.erős
üvegbőlvolt,aztánmikorösszeverekedtekilyenangyalföldistricik,akkoregymástazzal
csípölték.azolyanvolt,hogyhaodasújtottvalakinek,akkorbiztoshogyvégevoltneki.

És maga is így feketézett, szokott hozni valamit otthonról?
háthogyne:tojást,csibét,kacsát,hízólibát...jópénztadtak,főlegazsidókjólmegfizették.
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És az anyja addig otthon volt?
amamámazmegotthonvolt,királyfán.Voltegymagyarholdföld,deolyanhelyenadták
ki,hogyhasokatesett,akkornemvolt rajtasemmi.Deazaratásrahazajöttazapám,
adtakaratásraszabadságot.abergendikálmánéknál,abírónálarattak17évig,kereszt-
apámmalegyütt,amamámmegmarkotszedett.Úgyhogygabonanekünkvoltazért.és
abilicbenvoltkukorica,ésvoltakdisznóink,kétdisznó.Deszegénymamám,akacsákat
odaadtanekünk.Levágtaéselhordtuk.esetlegavért,amitkiengedett,aztmegsütötte,
ésodaadtanekünk.Deakkornemvoltakhűtőszekrények:hajöttekbelőleanyívek,kika-
partuk,ésmegettük,nemdobtukelám,azértnemlehetettaztafényűzéstcsinálni.

Iskolába is járt Pesten?
akartamvolnanagyontanulni,legalábbapolgáritkijárni,denemvoltlehetőségünk,sze-
gényekvoltunk.aztánpestenmegcsináltamakülönbözetivizsgámat,aVáciutcaipolgári-
bankellettvizsgáznom.egyzsidótanáromvoltareiterferencutcában,azkészítettfelrá,
mégannakishordtamotthonrólaárut.azottisottvolttanítóvalamikor,apolgáriban,de
akkormárnemtaníthatott.megmutattamnekiabizonyítványomat:anyolcelemiazelég
lettvolna.otthonénvittemaprímet,tisztajelesvoltam–csaknemtanultunknémetet,az
algebrát,megagörög-rómaitörténelmet,ezaháromhiányzott.„Józska,magánakcsaka
németet,algebrátkellmegcsinálni”–mondtaatanító.mástnekemnemkellett,ilyenföld-
rajzokat,megmittudomén,azsemminemvolt.magyarországnakminda63vármegyéjét
úgyfújtam,demégjellemeztemis.ígyaztánkitüntetésselletettemakülönbözetivizsgát.
Deaztánjöttekabombázások,ésakkorottmáriskoláknemvoltak,megszűntek.

1944 márciusában a németek megszállták Magyarországot, erre emlékszik?
háthogyne!azúgyvolt,hogyvoltakfalvak,példáulnagymaros,pilisvörösvár,aholsvá-
boklaktak:anémetekvasárnapvonultakbe,mimeghétfőnjöttünkvisszapestre.már
szét volt minden dobálva: a szerelvényt oda behúzták, és letaszigálták a tankokat,
autókat,ésgyerünk,vonultakbepestre.ésafontosgócpontokat,atelefont,távírókat,
akatonaparancsnokságokat,ezeketelfoglalni.

Azért, mert gondolták, hogy a németek között ez biztonságosabb lesz?
hátcsakbiztonságosabbvolt,nagymarosonis,azisegysvábfaluvolt.azosztrákoktól
jöttekát szerelvények,de jöttekazországúton is, nodeazmárakkor zsúfolva volt.
sürgősvoltnekikodabejönni,mertnemakartákmagukatolyankönnyenmegadni.

Milyen változások voltak az után, hogy bejöttek a németek?
olyanváltozások,hogyállandóan,mindennapbombáztak.mindennap,hacsakegygép
isjött,zavarórepülésre.hanempestfelett,akkorszolnokvagyGyőrfelett,Győrtissok-
szorbombázták,iparvárosvolt,demagyarországonlegtöbbetcsepelkapott.ottnegy-
venezeremberdolgozott:tankokatgyártottak,repülőgépeket,ágyúkat,megautókatis,
ezeketabotondkocsikat.nadeanémetekirányítottákaztis.

Át is élt valami bombázásokat Pesten?
Jézusmária!kétszerolyanszőnyegetkaptunk,hogykőkövönjóformánnemmaradt,én
mégmámaiscsodálkozom,hogymegmaradtunk.Voltakolyanhatvanszemélyesóvó-
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helyek,mintakoporsók,odajártunk.Dehaodabelevágódottvolnaazangol-amerikai-
aknakazazötszázkilósbomba,akkorkampeszdolores,ottmaradtvolnamindenki.
Voltakottanlégvédelmitüzérek,négyésfélmilliméteresgépágyúkkal.hogyhaledob-
takkétvagyhárombombát,azmégnemvoltolyanveszélyes,deegyvasárnapjötta
szőnyegbombázás,tejóisten!hátolyasmitneislássá,amivoltabombázásután,aza
rengeteghalott,megminden,jézusmária!mertnemcsakavasutatbombázták,hanem
melletteis,kőbányát,Újpestetésazangyalföldet,aproletárnegyedet,nagyrészemun-
kásságvolt,méggyárakisvoltakottan.

Akkor hány nagyobb bombázást élt át így maga?
egyszernemvoltamott,egyvasárnap,mert inkábbvasárnapbombáztak–azvolt
benneállítólag,hogynelegyenannyihalott,mertakkoramunkássághazamegy.De
vasárnapiskivoltakjelölveemberek,bevoltakosztva,hogyhaleszbombázás,legye-
nekkészen,úgyhogynemmindenkijöhetetthaza.azapámakkorottvolt,deaztán
egyszer nélküle voltam – meg volt ijedve, mert a rádió azért bemondta, hogy
budapestetbombázták.hatvanszemélyesbunkerbenvoltunk,vasárnapdélelőttvolt,
olyankilencórafele,hajóltudom,ezvolt1944.júniusközepetáján.Demásképp
berepülésekvoltakgyakrabban,hogyidegilegkikészüljünk,ésakkordúgtakasziré-
nák,mintahajderménkő,éselkelletbújni.Voltakottaztánbátorgyerekekmiközöt-
tünk,voltottegyzsigárdi,rankaJancsi,azaztánfélkezűvolt,éssántítottis.„hátte
élsz?”–mondomneki. „hát élek...”–aztmondta, dealig tudtammegismerni őt.
becsapott a bomba, neméppenmelléje, deőrá is dőlt egydarab fal.Denekünk,
királyfaiaknakolyanszerencsénkvolt,egyetlenegyembersehaltmeg.egyudvardi,
azmeghalt,bombázásáltal,dehál’istennekatöbbinem.Delégnyomástazértkap-
taménis,aztkaptam.

Emlékszik a nyilas hatalomátvételre?
átvettékahatalmat,éskormánytalakítottak.kettesévelszoktakjárni,őrségbe:mindig
valamitkitaláltak,mentekvalakihez–mondjuk,konkrétanavasúthoz,odanemjöttek
–,példáulhavalakibeköptenekik,hogyvalakibujkál,példáulakatona,akatonaság
elől,vagyazsidók.aszálasiékazsidókatrögtönkiebrudalták,ésnekiatranszportba.
avidékizsidóságotrögtönvitték,már1944nyarán.pestenvoltaztánanagygettó,het-
venezerembervoltaDobutcánmegaDohányutcán.aszálasi-bandaközöttrendes
ember,becsületesembernemvolt.engemisegyszerletartóztattakVágán.

Az hogyan történt?
engemet már az édesanyám, 1944 búcsújára – ugye nekünk árpád-házi szent
erzsébetünnepeabúcsúnap,november19-kén,mindigutánavalóvasárnap–már
nem engedett vissza. egy darabig itthon szédültem. anyámnak a testvére, a bözsi
nénémottvoltVágán,ésmentemhozzája,gyalog–Vágaazsemminemvolt,12kilo-
méter–,mentemcérnáért,mertottszeredbőlcsempésztékátacérnát,megszövete-
ket,tűzkövet,megilyeneket.nosengemmeganyilasokottanelkaptak.mégilyenfiatal
gyerekeketisizélni?!

Ez mikor volt, mikor letartóztatták magát a nyilasok?

148 kőrös Zoltán
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
/3
, 
S
om

or
ja



Elbeszélt történelem 149

ezkérlekszépen,ezmárősszelvolt,1944-ben.azttudom,hogymiskolcrólvoltakottan
nyilasok.beléptemoda,demárakkorfigyelnekengemet,kétmocskospali.aztmond-
ta:„mitkeresőteitt?”„hátanénémhezjöttem.”„Gyerevelünk!”–ésaztánvittekaz
iskolába.Deszerencséreaztánaziskolaigazgatóközbelépett.aztánfrontutánavága-
iakagyonakartákverni:belépettanyilaspártba,hogymegmentseatöbbinépet,enge-
metisaztántisztázott.

És találtak is magánál valamit?
nem.mikormentemoda,anénémnekmárel volt készítve.odaadtamvolnanekia
pénzt,vagyvalamimástcserében.Deakkorelkaptak:mégnemisbeszéltemanéném-
mel,azmeghiábaszabódott,anyilasokszóbaseálltakvele.ésakkoraziskolaigazga-
tó,hogymégmostislegyenáldottnekiasírhamvais,közbelépett.Deúgysiettemhaza
ám,atöltésen,nemvittemámtűzkövet,megcérnát.aztán1945vízkeresztjeelőttjött
aparancsagyülekezésre,ésmármásnapelvittekminket–leventéket,16éveskortól
–Újvárba.énakkor17évesvoltam,devittékméga1928-asokatis.apázmánypéter
Gimnáziumbankétéjjelszalmánaludtunk.emlékszem,vízkeresztnapján,nagydallal
mentünkkiazújváriállomásra,hogybevagonéroznak,éselviszneknémetországba.
Daloltunk,aMagyar honvéd túl a Dnyeperen,ésanépekmegsírtak.mentünkazállo-
másra,devégülanémeteknemengedtek–hurcolkodtak,menekültek–,nemadtak
vagonokat,mertnekikkellettek.Visszamentünkagimnáziumba.aztánmikorbeestele-
dett,aruszkikámelkezdtéklőniavárost.márakkoráttörtékaGaramnálafrontot,és
még perbetét is elfoglalták, elfoglaltakmindent egészen a nyitra folyóig – egészen
Újvárszéléigfutottakaruszkik.Deolyangyorsanjöttek,estemárlőttekbe,mintahaj-
derménkő,mégazállomástislőtték.mikormárközellőttekaziskolához–nemtalálták
el –, valaki elkiáltottamagát: „Gyerünk,meneküljünk!” a nyilasok – az őrség, azok
vigyáztakránk–eltűntek.szaladtunkkiazállomásfelé,ésmindenkihozzátársultvala-
kihez.énapozsonyiJózsival,egy1928-asgyerekkelmentem.szaladtunkkiavárosból,
és vagy jobbra, vagy balra becsapódott a granát, de aztán sikerült kijönni Újvárból.
Gyalog elindultunk haza, ami 35 kilométer, keresztül a szántáson. bementünk
Tótmegyerre,odáigelmentünk,nekemkiisvérzettalábam:mindakétlábamonszan-
dálokvoltak.Tüzesgép,gőzgépszántottaaztaföldet,ottvoltakárolyi-birtok,ésmeg
voltfagyva,alábamegyvérvolt.Tótmegyerugyeazszlovákfalu,deottanazidősebbek
mind tudtak,gagyogtakmagyarul.kérdezteazöregszlovák,magyarul,hogy „hátaz
oroszok?”mondtamneki,hogyreggelreittlesznek.Demégazonanap,miutánvissza-
jöttünkazállomásról,fiatalgyerekek,németss-ek,olyanhúszévesficsúrok,nagydal-
lal,panzerfaustokkal4 meggéppuskákkalmentekbeazállásokbaanyitrapartjára,és
visszavertékőket:54tankotkilőttek.aztánmégperbetétisvisszafoglalták.

Hogyan jutottak végül haza?
felvettekminketanémetautók.Tótmegyerután,sókszelőcénélnézkedtem,ésmond-
tamaJózsinak,hogyittkelllennivalaholakompnak,aztánkiisvoltírva,hogykomp.
egyszercsaknagydübörgés,ésmegálltakazautók–hogymennyi,azténmárnem
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tudom–,rögtönazelsőautórólleugrottanémet.menekülőnémetekésnyilasokvol-
tak. nézkélt a német, és mondtam neki, hogy ottan nincs híd, „keine brücke”, és
magyarulmondtamneki,hogyVágsellye.erreaztmondta,hogygut,gut,gut,éshogy
aufstehen,hogymenjünk felhátraazautóba.no, felszálltunk:hát ittenvannakmár
emberek.Öten-hatanbiztos,mindnyilasok.azegyik,rajtaanyilaskarszalag,aztmond-
ta:„anyilaskeresztesparancsnokságtudjátokholvansellyén?”mondtam,hogynem
tudjuk. egyszer csak a sellyei hídon voltunk,mégaz öreg híd volt, egészena hídon
áthoztak,ésittahanuskocsmaelőttaJózsinakmegrúgtamabokáját,ésodasúgtam
neki,hogyleazárokba.kiisugrottunk,mégvoltegycsepphóis,ésodabehempereg-
tünk.ígyaztánsikerülthazajönni.

Akkor, vízkereszt előtt, kísérte magukat valaki Újvárba?
Dehogy,magunktólmentünk.csakkülönvoltunk,ésottanyilasokátvettekminket.

És kitől jött az a parancs, hogy Újvárba kell menni?
hátasellyeinyilaskeresztesparancsnokságkiadtaaparancsot.hátvilágos,ittvolta
nyilaskeresztesparancsnokságsellyén,azokazutálatosak,denemcsaksellyeiekvol-
tak.másfalukbanisvoltak,azthiszem,sókszelőcénisakadtak,habárotterősvolta
kommunistapárt,ésfarkasdon,egypáran.Denemsokan.királyfán,hajólemlékszem,
anyilaskeresztespártmár1939-ben is volt,12,5százalékotkapott, amikorazelső
választásokvoltak,aztánmártöbbnemisvolt,csakazazegy.éstudod,miértnyerett?
földetkövetelték,hogy földetadjanakaszegényeknek.akkorméga Janicskálmán
doktoris,mégazisazokraszavazott,anyilasokra.

Az újvári eset után mi történt?
egydarabigotthonvoltunk,szédölögtünk,satöbbi.egyszercsakjöttegyparancs,hogy
megintbekellvonulni,nekünkis,afiatal,16-17évesgyerekeknek.adtakvalamimun-
dért,deakkorotthonaludtunkésélelmeztünk,ésvártukújraazeljövetelt,hogyelvisz-
nekmegint.aztánelisakartunkmenniasellyeiállomásra,devégülnemmentünkel.
olyantizenhatanvoltunk,deakkorsejöttvelünksenki.Voltakidősebbekközöttünk,és
azegyik,abenespistaaztmondta:„nemenjünkkiazállomásra,menjünkhaza!”nem
ismentünk,megtértünkabilicfelé,ottleültünkakórókévékre,voltegydarabszalonna
vagysonkadarab,elfogyasztottuk,mégvoltvízmelléje.mikormárhallottukazestha-
rangszót sellyéről, és már királyfáról is lehetett hallani, hazajöttünk. az anyám azt
mondta – az apámnem volt itthon, demár akkor itt, komjáton volt pályaőr, vasúti
őrházbavolt–,aztmondtaazanyám:„Jézusmária,gyerek,agyonlőnek...!”megígymeg
úgy.haagyonlőnek,agyonlőnek.azanyámis,deatöbbiekisígyóbégattak.

És akkor nem volt ebből valami problémájuk?
márnemvolt,mertrögtönelkaptakminket.utánajöttakisbíró,éskidobolta,hogyakik
otthon vannak, jelentkezzenek. Összeszedtek minket, adtak valami rossz göncöket,
bakancsokat, és február 23-án vonattal nyolcvanunkat elvittek németországba.
nemcsak leventéket, katonaszökevényeket, akik hazajöttek szabadságra, vagy akik
nem voltak az első köztársaságba katonák. mint például a Vince Lénárt – az volt
nekünkaz„apánk”,mertaztánkésőbbvigyázottránk–,ővoltalegöregebb,akkorvolt
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34éves.őmárafrontróljöttvissza,amikorelkapták.ugyejártakígy,éskutattak,nem
lehetettelbújni,mertkihúztákmégakéménybőlisazembereketvagyagyerekeket.és
micsaktizenévesekvoltunk,a17éveténisakkortöltöttembe,1944-ben.Devoltak
olyanok,akiketvisszaengedtek:afickónakazapját,amlčúchTivadart,egypárolyan
öregebbet,akikmárnegyvenévesekelmúltak,azokathazaengedték,szencrőlhazajöt-
tek.akkormárnemkellettek,vagymittudomén,visszaküldtékőket.

Akkor is a nyilasok szedték össze magukat?
akkornemanyilasok,acsaplárvoltakoppelmeister.5 Doboltak,hogyaleventéksora-
kozzanakfel,aztánhozzávágtakamiskolcilégvédelmitüzérekhez,ésazokkalvittekki
minket,azokitt,királyfánaházaknálvoltakelszállásolva,denagyrészükaziskolában
voltelhelyezve.nálunkisaludtakmiskolciak,kétcigányméghozzá:miskolckörnyéké-
rőlvoltak,deamiskolcihadtestheztartoztak.azutolsóidőbenmégnekünkisbekellett
aiskolábavonulni:féltek,hogymeglógunk,akiskétVágközé.atantermekbenfeküd-
tünk szalmán, valami két vagy három éjjel. ott már katonák dirigáltak nekünk. a
parancsnokuk is miskolci volt, ha jól tudom. Zeitlinger századosnak hívták, perfekt
beszéltnémetül.Defegyverüknemnagyonvolt,voltvalamiötpuskaazegészszázad-
nál.azolyanrongyosgárdavolt,amiskolcilégvédelmitüzérek,ágyújuknemvoltnekik,
márakkornemvoltsemmi.aparancsnokunkegymagyarfőhadnagyvolt,szabóneve-
zetű.Deatisztekközöttisrendesvolt,leakalappal.acsaládjával:feleségévelésagye-
rekeivelvoltott,afiával,megalányával.féltettekminketnagyon:hát,fiatalgyerekek
voltunk.Deezekaktívtisztekvoltakkülönben,aZeitlingerésaszabóhadnagy,oldal-
fegyverükvoltnekik,demásnem.ó,nagyszerűemberekvoltak.

Királyfán ez a kettő volt a tiszt?
Többenvoltak,többen.atöbbiekazokszétosztódtak,későbbvalamiötcsoportbaosz-
tottakszétminket,mármikormegérkeztünknémetországba.mindigegyvagontlekap-
csoltak,ésaztánmáranémetekirányítottákazegészet.

A Szabó főhadnagynak akkor ez a Zeitlinger volt a felettese.
afőnöke,persze.Derendesekvoltak.Voltakazértközöttükilyenekis,olyanokis,de
azértáltalábanrendesekvoltak.

És mit csináltak itt ezen a környéken a miskolci tüzérek?
idemenekültek,ésvártrák,hogymajdvalamifegyvereketadnaknekik.Valamigyakor-
latotiscsináltak.pénzükazértvolt,vásároltakmarhákat,megborjúkataparasztoktól.
asellyeihidatisőrözték.ottvoltakágyúk,denemboforsok,nema88milliméteresek,
csakolyangépágyúk.ésaznulla:csaknégyésfélkilométerrevittel.Deazértleszálltak
aruszkigépek,aballonokatlelődözték.

Mire voltak azok a ballonok?
arra,hogynetudjonleszállniagép.kivoltakkötve,ahídkörül,kötelektartották,erős
vászonkötelek.habelegabalyodott,akkorlezuhantagép.
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Királyfáról hány embert vittek akkor el?
királyfaiakatnyolcvanunkatkörülbelül,denemcsakleventéket,mertvoltakolyanszö-
kevények is,akikhazajötteka frontról, és ittbujkáltaka farakásokban,erdőkben.a
csuba Vince, a gátőr is bújtatta őket.mi, akik leventék voltunk, leventelegényekkel
együtt,olyanötvenkörülvoltunk.ésmégvalamiharmincanvoltakilyenek,akiknem
voltakkatonák,csehidőbesem,ésodamegmárjóvoltmégvakis,megsántais.még
aztán plusz amiskolci katonákkal, egy szerelvénnyel, az tele volt.miskolci katonák,
akikvelünkjöttek,olyanötvenenlehettek.éssokcigánygyerekisvoltközöttünk.

A cigányok is voltak leventék?
persze,persze,hátkatonákisvoltak.mindenvalamirevalópéróigyereket,cigányokat
elvittek.

Mit vittek magukkal az útra?
Valami bakancsokat is azért dobáltak ki, akkora nagy ormótlan bakancsokat, meg
ruhaféléket,kapcát.ennivalótnemnagyon,hiszszegényekvoltunk,minta templom
egere,nemvoltnekünkmégdisznóseakkor,vagyvoltmondjukolyan50,60kilós,hát
mivoltaz.ezekakatonatisztek,akikbevoltakszállásolvaajógazdáknál,ezekneka
nagyrészükvásároltpéldáulegydisznót–ésagazdabesóztaésfelfüstölte.

Hogyan jutottak ki a sellyei állomásra?
Gyalog!„Fütyül a masina, gyorsan ki az állomásra –eztdaloltuk–,de szudéta ?? Sírva
rí utána, de csak minden huszadiknak jön vissza a párja, hogyha meg nem halik, nagy
Oroszországban.”aztánmentünkkeresztülcsehországon,ugyeottanmég fel voltak
írvaanevekcsehül.kivoltírvabrünnpéldául,ésalattaabrno,akkorkivoltírva,hogy
köln –kolín, vagy a pardubitz, tz-vel a végén– pardubice. későbben,mikormár a
szudétáknálmentünk,láttuk,hogyTeschen–azTešín,vagypéldáulaussig–Ústínad
Labem, de ottanmár csak németül volt. aztán átmentünk németországba, az első
nagyobbvárosDrezdavolt:csúnyánszétvoltbombázva,akkorfebruárban,márponto-
sannemtudom, talánegyhetebombázták.mégbüdösített,égettékelahalottakat.
ottanszétvoltminden.aztánLipcsénjólmegbombáztakminket.Deolyanszerencsénk
volt:nemvoltunkbentazállomáson,aszerelvényünkkintálltmeg.avonatbanvoltunk,
deamikorelkezdődötta támadás,szétszaladtunk.nemavárostbombázták:ködös,
felhősvoltazidő,avárosmellettvoltabombázás.kertészetekvoltakott,ésodasza-
ladtunkaVinceLénárttal,őazértvigyázottránk.„Józsi,gyereide–mondtaaLénárt–,
rosszérzésemvan, ittvanazanagymagtár,gyerünk innen,mertbelevágabomba.
elszaladtunk15méterrel,amikorabomba–azlehetettolyanöt-hatszázkilósis–pon-
tosanaközepébebeletalált.agerendákcsakúgykalimpáltak.éppenhogyafejünkre
nemesett,televoltmindakettőnknekaszájaföldel,amitabombaránkterített,nem
ismertünkegymásra.csúnyánmegbombáztak,demiközülünknemhaltmegsenki.és
ottannemengedtékbeazsidókategytehervonattal,hátvoltakvalamihatvanteherva-
gonnal, egyben olyan ötvenen-hatvanan is álltak a szerencsétlenek. De akkor ők is
megmenekültek:melléjükszórtákabombákat.aztánmagdeburgbajutottunk.apepelt
ottagyonlövik,hanincsenaZeitlinger.amagyarhunyadisták–hunyadistáknakhívták
azokatass-ket–feltörtékanémetfrontiszerelvényt.afrontraszállítottákazélelmi-
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szert,cigarettát,megmindent,voltottanvalamihúszvagon.éseztapepelisészrevet-
te,deaztánelkaptaaGestapoőket,ésegy-kettőavillámgéppuskaeléállítottákőket.
Levoltbombázvaminden,azállomásépületbőlcsakegyfalmaradt,odahozzáállították
őt,ésagyonakartáklőni,pedigfiatalgyerekvolt,16éves.aZeitlingeraztánközbelé-
pett.aztánhogyahunyadistákkalmilett,aztánmárminemtudjuk.aztánhamburgon
mentünkkeresztül,ahajunkálltazégbe.Ötpuskavoltazegészszázadnak,ötpuska!
aztánszétdobáltakminket.nekünkszerencsénkvolt,hogyamiskolciakhoztettekmin-
ket–azokkatonákvoltak,ésazértvigyáztakránk–,fiatalgyerekekvoltunk,példáula
VargaLaciis,egészenkisgyerekvolt.Devoltakolyanleventecsapatok,akiketkivittek,
adtakrájukss-gúnyát,panzerfaustot,ésgyerünkazoroszokellen,aT–34-estankok
ellen.azoroszokagyongyúrtákőket.köbölkútrólispéldául,egyottaniismerősömmel
beszélgettünk,kovácsferinekhívják,ésaztmondta:„huszonöten,Józska,huszonöten
meghaltakami falunkból!” egerben–azcheb volt–panzerfausttal rögtönaz első
vonalbaküldtékőket,azoroszokellen.hátpanzerfausttalkilehetettlőniatankot,de
mirekilőtték,akkorravégevolt.Vagyhaelbújtakazerdőben,azangoloklebombázták
őket:aztgondolták,hogynémetek,mertnémetruhábanvoltak.

Azt mondta, hogy szétdobálták magukat, ez mikor volt?
mondom,királyfaiakvoltunkvalaminyolcvanan,deszétosztottakminket.ezmáregé-
szenschleswig-holsteinbenvolt,közeladánhatárhoz.nadenemakartaksehovaelfo-
gadniminket,aztánegyrepülőtérrekerültünk,blankenseeben.egy faluvolt,akkora,
mintkirályfa.Lübecktőlvoltunknemmessze,olyan12-15kilométerre,Lübeckneksze-
rencséjevolt,mertcsakegyszerbombáztákazangolok,aztán többetnem,mertott
székelt a portugál, svéd, és a svájci vöröskereszt. blankenseeben valami hatvan
magyarvolt,ebbőltízenvoltunkkirályfáról:VinceLénárt,azvoltalegöregebb,aztána
pozsonyiJózsef,TakácsGelli,kissbalázs,pappLénárt,pappLaci,VargaLaci,kubác
béla,bergendiJózsefésénvoltamatizedik.akubácbélapestivolt,kőbányai,csak
királyfainőtvettel.Voltakmégszegénycigányokisközöttünk,mégTornócrólisvoltak.
blankenseebenegyhatalmasnagyreptérvolt–dombosvidékvolt–,arepülőtérdom-
bonvolt,ésnéztünkleafalura.mégevangélikustemplombanisvoltunkott,deapap
isolyanérdekesenprédikáltám,olyanbátranmegmertemondaniamagáét.azhalá-
losbűnvoltahitleralatt,azutolsópillanatbanis,akritizálás:hogynagyavesztesé-
günk,megilyeneketbeszélt.atemplomfelesírt.mártudták,hogyvégeaháborúnak.

Milyen jelentőségű volt a blankenseei reptér?
nehazudjak,százötven,kétszázgépisvoltottbiztos:messerschmittek,heinkelekmeg
Junkersok.Denemvoltbenzin.mikormármiottvoltunk,akkormárhohohó!Demár
voltak lökhajtásosrepülők, turbóknakneveztükőket.mindigvalamiújítástcsináltak,
mégazutolsópillanatig:hátcsodálkoztunkanémeteken.

És mit csináltak ott a reptéren?
Dolgoztattak.halebombáztákabarakkokat,azokatépítettükújbólfel, lövészárkokat
ástunk,vagyástuklealégvédelmiágyúkat.Voltakottannyolc-nyolcasok,88milliméte-
resagyúk,azokvoltakaboforsok,aztánvoltakaTrilingek,aháromcsövűek,ésvoltak
aflakok,anégycsövűek.egysellyeicigánygyerekmeghalt,bujkónevezetű.akollégá-
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ja,aszilágyiagyonlőtteőt.aflakokatkellettpucolni,ezabujkófentvolt,valamitbab-
ráltottan,ésaszilágyimeg lent voltésakartakihúznia ravaszt.anémetekbenne
hagytak egy lövedéket, nos elsült. szétfröcskölt a hasa neki, a hasában robbant.
rögtönkinyújtózkodott:azisvelemvoltegyidős.Demégcsakőrségbesetettekminket,
nemkaptunkfegyvert.egyszerűennembíztakbennünk.fiatalnémetlányok,16éve-
sek,azokvoltakaflakokmellett.Dehiábalőtteka20milliméteresflakokkal,aznulla
volt:azangol-amerikairepülőgépeknekmárakkorpáncélozottvoltazaljuk.Deazavak
fegyelem,mégazutolsópillanatig,tejóságosjóisten!azanémetnép,azfantasztikus
nép!sokpilótaésrepülőgépvolt,denemvoltmárbenzin.amikorfelszálltak,sajnáltuk
őket,pedigmi is–16-17évesgyerekek–sajnálatraméltókvoltunk.azegészolyan
volt,mint az agyaggalamb-lövészet: felszállt például 25messerschmitt, vagy focke-
Wulf,éscsaköten-hatanjöttekvissza...

Hova jutottak a többi királyfaiak?
atöbbieketmásrepülőterekrevitték.nekünkaszabóhadnagylettaparancsnokunk,
a Zeitlingerék különváltak. királyfáról valami három vagy négy csoport különvált.
Voltak,akikvoltakharmincan.atöbbiekiscsakmindschleswig-holsteinben,azokban
atájakban,mindrepülőterekenvoltak,kivételnélkül.ésottistöbbnyireástak:lövész-
árkokat,rókalyukakatleginkább–azjóvolt,azemberlebukottbenne,éshaodanem
esettbomba,csakmelléjetalált,akkorbedobálfölddel,demegnemhal.azjobbvolt,
mintafutóárok,arókalyuk.mindenrerájöttünkminkottan,amirerákellett.Vagyaztán
ágyúkatástakle,éshordtákagépekhezalőszertésabombákat.miisLübeckbőlhord-
tukalőszert,megmindent,pedignemlettvolnaszabad.

Hogyhogy nem volt szabad?
nemlettvolnaszabad:Lübeckbennemlettvolnaszabadmégkikötnise.ottszékelta
svéd,portugál,ésasvájcivöröskereszt.azfreistadtvolt,nyíltváros.

Nem lehetett bombázni?
nem,perszehogy,anemzetköziVöröskeresztvédte,mindenfelevöröskereszteszász-
lókisvoltak.ottanazangolokegyetlenegylövedéket,sebombátnemdobtakrá.1942-
benbombáztákelőszörésutoljárais.

De maguk onnan hordtak valami utánpótlást...
hátperszehogy.egyszeraTakácsGellivelvoltam.megvoltunkrakodva:bombákatrak-
tunkbe,meglőszert,megmittudomén,televoltlőszerrelateherautó.kétnémetsofőr
elölvolt,egyszercsakám–akkormárLübecketelhagytuk–,jöttegyvadászgép,mert
menttöbbkatonaautóis.kiugráltunkszépen,ésbeugrottunkarókalyukakba,éppen
csakletudtunkhajolni,máragolyókpattogtak,mintahajderménkő.abombákfelrob-
bantak,deasofőrökneksikerültelmenekülni.aautójukmegelégett.

Milyen volt az élelmezés?
olyankitudjamilyenkenyeretkaptunk,decsaklettvolnabelőlesok.húszdekavolta
napiadag.azvoltalegnehezebb,azéhezés.nekemvalamivelkönnyebbvolt,mertelad-
tamkenyérértacigarettát:négydarabcigarettátkaptunknaponta,sondermischungnak
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hívták,olyandohánykeverékvolt,mindenféletörcsökvoltakbenne,ésazteladtamkenyé-
rért,úgyhogyénduplaadagotettemazértmindennap.reggelireadtakfeketekávétárpá-
ból:megvoltégetveaárpaszem,ésaztöntöttéklevízzel.főzeléketiskaptunktallórépá-
ból,deazselátotttejet.nemvoltsemmilyenízese,debárcsakazislettvolnatöbb!és
havalakitmegfogtakvolnalopásért,agyonlőttékvolnaotthelyszínen.ottmesenemvolt
anémeteknél.na,apilótákmondjukitt-otttojástkaptak,deminkcsakmindilyenköles-
leveseketkaptunk,megmittudoménmit,mondom,areggelicsakegydarabkakenyerke
volt,megschwartzkaffee,mástnemadtak.

A háború végén már világos volt, hogy a németek elvesztik a háborút: hogyan volt fenn-
tartva a fegyelem?
azönfegyelemvolt,beléjemégazédesanyjabelsőjébebeleoldódikanémetnekésa
japánnak.mégazutolsópillanatig,azafegyelemazutolsópillanatigmegvolt,cso-
dálkoztunkanémeteken.mimegmintacsürhe,úgyszétszaladtunk,mikorjöttekaz
angolok.

És nem volt olyan, hogy valaki megtagadta a parancsot?
ottanémeteknélilyennemvolt,ottbiztosnem.Deőkazértintelligensemberekvoltak,
apilótákis,megaföldiszolgálatis,leakalappalelőttükazonatéren.mifabarakkok-
banlaktunk,deapilótákazokfinomtéglaházakban,emeletesépületekben.ésottnem
pokrócvoltatakarójuk,hanemmás.miazerdőbenaludtunkmindig.Vagynemalud-
tunk–hacsakegygépjött,deakkorisjött.egyolyanéjjelnemvolt,hogylegalábbegy
zavarórepülésnelettvolna,hogynetudjunkaludni.Ledobottkétbombát,csakhogy
üresennemenjen,csakegygép.idegilegkikészítettek.elkezdtekszólniaszirénák,és
futásazóvóhelyre.mindig,mikorriadóvolt–álmosakvoltunk,fiatalokvoltunk,alud-
tunkvolna–„gyerünk,menekülés!”,mondtaaVinceLénárt,ésazerdőbeszaladtunk,
arókalukakba:lebuktunkbenne,ésakkormársivított isalégnyomás.aztánegyszer
megintmegszólaltaka szirénák.huszonnégyen voltunka szobán.hármanaludtunk
egyágyon,legalulegyZieglerernőnevezetűszakaszvezető,miskolcisvábvolt,tudott
perfektnémetül,ővoltaszobaparancsnokunk.Deelégszarházivolt...aztánénközé-
penaludtam,aVargaLacimeglegfent.egyszercsakmegszólaltakaszirénák:„Gyere
le,mármegintriadóvan,gyere!”–mondtamaLacinak.„fütyülökrá!”–ígymegmond-
ta.otthagytamőt. egyszer csakámbombáztak:nemzavarórepülés volt, bombázás!
Jöttünkvissza,barakknincs!„Laci,Laciholvagy?”–kiabáltamneki.aztánvalaminyö-
szörgésthallottam.Lehúztukrólaafatetőt,ésnemtudtukmegismerni,igaz,asötétben
nem is lehetett, demég reggel se: csupa füst, korom volt. Valami harminc-negyven
méterrebelevágódottabombaabbaabarakkba.azt tudtuk,hogyaszabóhadnagy
hozottennivalót,éshogyannakvalaholottkellettlenni.Visszamentünk,háthavalamit
találunk.hátnemmegtaláltukasonkát,megakolbászt?mintajóavizslakutyák,az
égvilágonmindentmegtaláltunk.kimentünkazerdőbe,mégszázmétersevolt,ésott
elrejtettük.ésafőhadnagyúr,azmegcsakmondta:„Gyerekek,fiúk,hátlegalábbkós-
tolásra, hogy a családomnak legalább valami darabka szalonnát adjatok vissza!”
irgalomnélkül:nem,senkinemtudottsemmiről.Jótzabáltunkakkor.mostmár ilyet
nemcsinálnékmeg. „bajtársak, legalábbakislányomnak,egydarabkasonkát, vagy
szalonnát”–szabódott.keine,ottannemvoltizé.
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Hogyan kerültek fogságba?
naésaztánazangolokelfogtakminket.éhesekvoltunk,nemvoltmitzabálnise,dea
németekneksevoltmármitenni,jóformán.nemvoltfegyverünk,úgyvártukazango-
lokat – tudtuk, hogy amontgomery-csapatok fognak bevonulni –,mint amessiást.
aztán,1945.májusharmadikán,kintvoltunkazerdőben.mégottlent,azútonlehetett
hallani,hogyazokahülyess-ekmégmindigvédekeztek:hátnemhogyhülyékvoltak,
fegyelmezettek, fanatikusak.reggel,amikorkivirradt,csend lett.hátmiez?egyszer
csakkétvagyhárommagyarssjött,ahunyadi-páncélosok:„hátholapékfaszában
vagytok,azangolokmárbentvannakakaszárnyában!”akaszárnyaadombonvolt,és
afalumárottkezdődöttlentolyanöt-hatszázméterre,ésmárottafőútonlehetettlátni,
hogyjönnekazangolok,tankokis,megminden.ésezutánfogtakelminket.elfogtak?
Dehogyfogtakelminket!mentünkbearaktárba,hogytalálunkvalamitenni.megyünk
beakonyhábadarizni...

Darizni? Az mit jelent?
elemelés, amit láttunk. De nem csak élelmiszert, de akkor a konyha volt a legelső.
egyszer csakkétangolodajöttapáncélautóval.Gumikerekei voltakés volt rajtaakis
ágyúcska,ésgéppuska.Úgyemlékszem,minthamostvolna.akétkatonaleugrik,éslein-
tettek.németülmegkérdezték:„Werbistdu?”németülfelelünk,hogy„ungar”–magya-
rok.„Was istdasungar?”mondom:„hungary.”előszörnemértették,aztánmondtam,
hogy„budapest,budapest!soldatenbudapest!”megértette,ésmondta,hogy„ok,ok!”
aztán mentünk be, és szedtük össze mi is a szajrét, de a németek is azt csinálták.
Teletömtemagázmaszktartótzsírral,éshasábburgonyátisvittem:krumpliazvoltnekik,
akrumplilevesvoltmégalegízletesebb,vagyafőzelék.azennivaló,azvoltalegelső,a
kenyeret tartalékoltam,gondoltammagamban,hogy itt lehetmég rosszvilág is.aztán
mindenféleselyemterítőket,bőrruhát,megmittudomén,aztiselemeltünk.aztán,talán
máramásodiknap,hangosbeszélővelbejelentették,hogysorakozó.németülésangolul.
De a németek még ott is mutatták a fegyelmet, az angoloknak is. felsorakoztak, az
összesszázadosésarepülőtérparancsnoka,azösszesrangfentneki,akitüntetések,a
vaskereszt.nemláttam,hogylekezeltekvolna.előszörazangolelmondtaarövidbeszé-
det,angolul is,németül is.ésanémetmegfeleltrá,szinténnémetül is,ésangolul is.
aztánanémeteknekátadtákazélelmezést,megegyébilyendolgokat.

Akkor a főparancsnok ott volt a repülőtéren...
hazudnék,hamegmondanám,milyenrangbanvolt,debiztosilyenőrnagy,alezredes
vagyezredes lehetett.Vagya tisztek,aztgondolod,hogy levettékottanasarzsot?a
magyarokazoklevették,deaztánfeltették,mégdíszesebbet,mintamivoltnekik.már
mikicseréltükarosszmagyarruhákat,adtakkatonaruhákat,nagyrészemindkicserél-
te,akatonasapkátaztmeghagytuk,akkormárnemlevente-,hanemkatonasapkánk
volt.nekemvoltegyördögbőrruhám,olyankezeslábas,erősésesőálló.aztánmegérez-
tükaz illatot:ottvoltakonyha.négynapigcsakúgymondvazabáltunk,nemgyőztek
minketetetni,direktnekünkfőztekazangolok.aztánkiosztottáknekünkabokszkesz-
tyűket, és drukkoltak. aztán mondtam nekik, de németül, hogy én birkózó voltam,
budapesten.
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Maga birkózott?
hát,persze, jártam tréningre.abudapestmáV-ba,hátperszehogy. Lehet,hogy lett
volnabelőlemolimpiaibajnok,hanincsaháború.szétosztottákabokszkesztyűketa
fiatalgyerekeknek–hátőkisfiatalokvoltak,deazértmárhúsz-,huszonegyévesek,
nem16 évesek,mintmi –, aztán bokszoltunk, és abban gyönyörködtek.nagyszerű
emberekvoltak.akommunizmusalattnemlehetettdicsérniakapitalistákat,énmeg
mindigdicsértemazangolokat.azamerikaiakmárnemtetszettek,állandóancsaka
rágógumi,ésbeképzeltekvoltak.Deazangoloksebírtákőket.azangolokazokfegyel-
mezettebbekvoltak.aztánZalamegyeifiatalgyerekekisvoltakottan,valaminégyen
vagyöten,14évesek is, lesoványodva,éscsurgottnekikazöldtakony–azangolok
csak csavarták a fejüket.még néhányan zsebkendővel törülgették őket. szegények,
hasmenéstkaptakattólazsíroskoszttól.

És mivel etették magukat az angolok?
azangoloklefoglaltákazösszesélelmiszert,amimegmaradtazélelmiszerraktárakból,
amitanémeteknemrobbantottakfel,ésaztánaztátadtákanémeteknek.azokszét-
osztottak kekszet, csokoládékat, meg cigarettákat, és amagyarokra, ilyen egyszerű
leventefélékre,mintmiisvoltunk,azoknakmárnemjutott,szétosztottákmagukközött.
Deamagyartiszteknekisnagyszavukvolt.aztánmárneméheztünk,deviszontafino-
makatbehappoltákanémetek.Deazért az angolokadtaknekünk is csokoládét is,
megkekszet is, örömünkbennem tudtunkmit csinálni.négy-ötnap jól éltünk,mint
marcihevesen.anémeteketelőszörpreverálták,6 atiszteket,hogynemss-ek-e,meg
hogymilyenalakulatbólvalók,megminden.Lekellettnekünkisvetkőzniésfelakeze-
ket:néztékahónaljunkat,hogynemvagyunk-ess-ek.nemazssjelvoltnekikodaírva,
avércsoportokvoltak,mertazss-eknekrögtönadtákavért,hogyhamegsebesült.bal
hónaljukbavolttetoválva,mertaztakarvavolt.

És ha az angolok találtak ilyen tetoválásokat, mit csináltak ezekkel a foglyokkal?
azangolokazilyenekethazanemengedték,dolgoznikellettnekik.Voltmitcsinálni,ne
félj,hohohó!annyivárosszétvoltbombázva.Deazangolokazoknemoroszokvoltak,
mertasztalincsaktízévmúlvaengedteőkethaza.azolyandologvolt,tudod,hogyaz
angoloknagyonjóltudták,hogyazoroszokkalsemeddigsefognakhaverkodni.

Igen, azzal kellett számítani, hogy a németekkel lesznek a szövetségesek...
perszehogy,márakkorudvaroltakanémeteknek,azamerikaiakis,megaangolokis.
De azt megjegyzem, még mikor Újvárba elvittek minket, az ss-be is lehetett volna
jelentkezni: hunyadistáknak hívták őket, magyar hunyadi-páncélosok, de német
parancsnokságalattvoltak.

És voltak, akik jelentkeztek?
hú,háthogyne!olyangengszterek.azokmárottvoltaknémetországban,mikormen-
tünkki.Demiközülünknemjelentkezettsenkise.aztánamikorpestetelfoglaltákaz
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158 kőrös Zoltán

oroszok, és ezek a kommunisták vagy kommunista érzelműek fogadták az oroszokat
magyarországon,ígybeszéltek:„majdmegyünkhaza,felnyársaljukőket!”naaztánletelt
anégynap,jólettünk,jöttekastudebakerokéselvittekminket.Dehátútranemadtak
semmit.egymarhalegelőrekerültünk,valamihatvanezrenvoltunk,azegygyűjtőlágervolt.
möllnnekhívtákazottanikisvároskát,akkoravolt,mintmostsellye.korlátokvoltakott,
deaztánazangolokkihúztákaszögesdrótokat,gurigákat.ígynapközbenottvoltunkmin-
digabejáratnál,hogyvalamiismerősnemjön-e.mindenkiazismerősétkereste,anőkis,
minden,szegények,azokis,úgysajnáltuk,némelyikbőgött,sírt.amikorvonultakbeafog-
lyokagyűjtőlágerba,négyesévelmentekbe,ésazangololvasta,ésvalahogyhozzáértaz
egyikss-hez,azmegkilépett,ésolyankétpofontlekentazangolnak,deaztánkirohant
azőrség,rögtönösszevasaltákakezétneki.aVargaLaci,azrakétapisztolyokathozott,
megrendespisztolyokat:voltnekivalamihatpisztolya.ésazvoltazelső,hogyazangolok
kihirdették,németülmegmagyarul is,hogyleadniafegyvereket,mindent.éssátratse
hozottmagával.mondomneki:„celtet7 aztnemhoztá,ugyi?”magyarokishasználtáka
celtet,négyenösszeszövetkeztek:középüttvoltnyél,kettőazegyikfelénfeküdt,kettőa
másikfelén.hidegbennemnagyonhasznált,esetlegnyáronvoltjó.énmeganémetgáz-
maszkdobozátteletömtemkrumplival,amásikatmegzsírral.ilyenmustizsírral:barna-
szénbőlcsináltakanémetekmargarint.

Barnaszénből?
barnaszénből,világos.márőkaztettek,barnaszénből,csaklettvolnajósok.hogyhol
vettükafát,megagyufát,aztnemtudom,csakfőztünk.kekszesdobozokban,amiket
azangolokeldobáltak:találtunkegy-kettővalamit,amirefelakasztottuk,ésalágyújtot-
tunk. Jó, de az tudodmilyen főzés volt.mondtama Lacinak: „Temiért nem főzöl?”
„adjálegycseppkjumpilevest”–aztmondtaselypítve. „eddmega rakétapisztolyai-
dat!”–mondtamneki.„nebaszakodjál,megdöglökéhen!”aztánazértadtamneki.

Volt ott hatvanezer hadifogoly Möllnben. Az angolok azt tudták valahogyan élelmezni?
hát hol, hát persze hogy nem! aztmondták rögtön a német tisztek,mikor vittek ki
blankenseeből,hogyvalamitvigyünk,mertottankajanemnagyonlesz.Demajdnem
mindenkivalamitfőzöcskélt.miis.

És például víz, az volt?
Voltottankanális,elégtisztavolt,dehordtakodavizetciszternákkal.Valamitóféleisvolt
ott,deaztmondtákazangolokis,hogyabból„nichttrinken!”,neigyunk.azokisgagyog-
taknémetül,majdnemmind,aközkatonais.ésnagylatrinákisvoltakásva.aztánugye
májusvoltmár,éppenottvoltunk,mikorvégevoltaháborúnak:tejóságosjóisten,reg-
geligazalövöldözés,arakétákazégbe,ivászat,megminden.anémettiszteknekmeg
lógottazorruk.Deazértezredesrangmárottannemvolt,azokatrögtönelkülönítették,
az ezredestől vagy alezredestől, valahogy így, csak századosig voltak velünk még.
szomorúakvoltak:akatonákmégnem isannyira,mertakimegmaradt,aztgondolta,
hogycsakmegmarad,azangolokcsaknemvisznekelszibériába.azodavalósiakat,akik
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közellaktak,hazaengedtékegyhétenbelül.Devoltak,akiknekazotthonukazoroszzóná-
batartozott,példáulakönigsbergiek–azoknemisakartakhazamenni.möllnbenvalami
két hétig voltunk. aztán átigazoltak minket, nekem is fel volt írva, hogy Jugend
arbeitdienst,fiatalmunkaszolgálatos.azangolokszámbavették,hogyhova,milyenfalu-
balehetmenni,ésszétdobáltakminket.Tanyákonvoltunk:üresekvoltakazistállók,egy
helyen istállóbanaludtunk.Vándoroltunk,egésznyáronnem láttunkangolkatonát.az
nemvolthadifogság,azvíkendezéslettvolna,csakkajalettvolnatöbb.

Möllnben főleg német hadifoglyok voltak?
persze,nagy részüknémetvolt.aztánpünkösdvasárnapmondtamaLacinak: „menj
odaadrótkerítéshez–voltakezekadrótok,denemolyankitudjamilyenek–,vigyél
kenyérzsákotésmenjkoldulni!”Teleszedteazövétis,megazenyémetis.akikjöttek
oda,anők,hogynincsenek-eismerősökvagyrokonok,ésmindegyikhozottvalamit,és
olyanszívesenadták.kérte,hogy„bitteschön,einstückbrot!”vagy„kochen”,kalá-
csot,ésadtakis.odaadták,pedigőnekikiskevésvoltszegényeknek.sokanmégsírtak
is ottan nekünk, a hozzátartozóik után, énnekem is a szívem majd megszakadt.
semmitnemtudni,mostképzeldel,öt-hatévignemvoltak...

A naplójában azt írta, hogy pünkösd hétfőjén szállították magukat Schwiekuhl községbe.
igen, schwiekuhlba. másik nap, mert két nap ünnep volt nekik, azoknak is.
felpakoltunk szépen, tele volt nekem a jó német hátizsák, és gyalog elmentünk
schwiekuhlba.

És mi volt ott?
Dolgozninemdolgoztunk.ottegyparasztnálvoltunk,deazegészidőalattfürödtünk,
ezatengerpartonvolt,ottvoltatenger.avilágonsemmitnemcsináltunk.celtekben
aludtunk,nyárvoltazért,deottannemvoltannyirameleg,közelvoltaDánia,ésazmár
északon van. akkor futballt szerveztünk, a szabó hadnagy csizmákban futballozott,
mégafiaisjátszott,anémetekellen.rengetegsokállatállományvoltottan,északon,
schleswig-holsteinben.Voltúgy,hogyolyantelepesekvoltakott,mintittnálunk,nagy
gazdaságok, legelőkkel. Voltak mitőlünk, akik segítettek a parasztoknak. az volt az
érdekes,vezetékesitatóvályúcskákmárakkorvoltakneki,aparasztnak.ésafejésis
márkompresszorralment,képzeldel.akkor,ezelőtthatvanhatévvelmár.„Gyerekek–
mondtamisatöbbinek–,lássátok,amiparasztjainkazéjjeltnappalteszik,rabszolga-
munkát végeznek, ennekmegmár traktora van!”és volt neki valami50 tehene,az
lehetettolyan50hektáris.főleglegelő,deaztánmégrozsotéskrumplittermesztettek.
aszénáttélreelraktározták,télenbentvoltakaztehenek,nyáronmegkintvoltakkará-
mokban.bevoltunkazistállóbamegpajtákbaszállásolva,denekünknemkellettdol-
goznunk.Voltottanelégmunkaerő,mégakikmegmaradtaknémetekis,megminden-
félehadifoglyok.éssoklengyelseakartvisszamenniLengyelországba,nagyonsokan
–azoroszokseakartak,defőleglengyelekakartakmaradni.

A naplójában írja, hogy Schwiekuhlból 5 heti koplalás után július 1-én a keleti tenger
partjára, Döhnsdorf faluba mentek, a cseh lágerba, és újabb 5 hétig voltak ott. Mit
lehet az alatt érteni, hogy cseh láger?

Elbeszélt történelem 159
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVIII. évfolyam

  2
0
1
6
/3
, S

om
orja



különválasztottákazanyaországiakatésafelvidékieket:acsehszlovákiaimagyarokat
acsehszlovákiainémetekhez,aszudétanémetekhezcsapták–hátőknémetekvoltak,
debeszéltekmajdnemmindcsehül is.szudétanémet lágervoltaz,deúgymondták,
hogycseh.őkvoltakazatyaúristen.aztánazokatishazaengedték.aparancsnokegy
századosvolt,őisaztgondolta,hogyúgylesz,mintamúltcsehidőben,csakaztána
szudétákatkitelepítették,hárommilliót...aztánbentfeldbejutottunk.ottvoltunk,deott
istengerparton,közelDániához.síkvidékvoltkülönben,gabonanemnagyonvolt,se
kukoricavagyilyesféle.Derengetegsokkrumpli,azvolt. istállóbanlehetettaludni,a
gazdánakkintvoltakatehenei.egyszerfelszedtükakrumplijátis.anémeteklovakkal
felszántották,ésszáradtakrumpli.aparasztaztgondolta,hogybékeidőbenvan,az
1930-asévekben,aztgondoltaszegényke.Valaholmásholdolgozott,aszénátgyűjtöt-
te,vagymittudomén,aztánment,hogyvalószínűlegmegvanszáradvaakrumpli,nos
márnemvolt.olyanaprócskakrumplikvoltak,ésfelszedtükmind.szabódottaparaszt,
hogyadjukkineki,merthogynem fog jutniültetnivaló.aztánhívtaaszudétanémet
csendőröket,ésasátrakbólkiforgattákakrumplit.amirészünketjobbanelástunk,és
leisvolttakarvapokrócokkal:azértitt-ottezt-aztösszeszedegettünk,főlegilyenpokró-
cokat,takarókat.aVinceLénártaznemhagytaúgy,mondta,hogy„Gyertek,neenged-
jük!asvábokezelőttiskitoltakvelünk,amikorafrontonvoltam.nemminkakartunk
harcolni,neengedjük!”húztákkiakrumplitazősátrábólis,ésakkoraLénártmega
többiek, a Laci is, még ilyen belevaló gyerekek kirántották a kezükből a lepedőt a
krumplivalegyütt.Voltottegyolyankétméterszéleskanális,ésakrumplibelegurigá-
zottavízbe.aztánonnanszedtükki.miszétszaladtunk,deaLénártotelkapták,elítél-
ték és becsukatták egy hétre egy lóistállóba. aztán hajastól megfőztük a krumplit,
tudodmilyen jó volt azt enni?közbenaparasztnakmegdöglött a lova, és csináltuk
lóhúsgulyást.aztánaLénártnakisadogattukbe:szétfeszegettükavasakat,ésazabla-
konadtukbenekiasajkábanagulyást.mondtamneki:„Lénárt,hátjóvoltalógulyás?”
„aranyosakvagytok–aztmondta–,úgyjóllaktam!”Deőisazutolsótisodaadtavolna.
kétvagyhároméjjelottaludt,aztánkiengedték.aztánénazoktólszeptemberutolján
elváltam.

Miért vált el a többiektől?
hatalmasnagykelésvoltajobbcombomon,egyolyannagycsomó,gennyzacskó,nem
istudtamjárni,afázástól,mertazerdőbenaludtunkmindig,vagynemaludtunk.nem
voltotthideg,demelegsevolt,nyáronsevoltkitudjamilyenmeleg.olyanközepesidő,
hátmintabaltiállamokbanvagyDániában,pontosanazazéghajlat:esővoltelég,az
volt.beutaltakakórházba,azangolautóbevittengemetegyolyankisfürdővároskába,
Grömitznekhívták,abaltitengerpartján,kieltőlnemmessze.egyhotelátvoltcsinálva
kórháznak.egyhatalmasnagyterem–táncteremlehetettvalamikor–televoltpácien-
sekkel,ésvoltottanegyolyankisebbszoba,ottoperáltakengemet,egyférfimegegy
nő,németorvosok.az voltmégazérdekes,amikorelaltattak.Deakkormégéterrel,
beszórtákazorromatésúgybelélegeztem,nemúgy,mintmostanvanazaltatás.azt
mondtaazorvos:„rechnenbiszehn!”,hogyszámoljaktízig.„ein,zwei,drei,vier,fünf,
sechs,sieben,acht,neun...”,márazehn-tnemtudtamkimondani:kampesz,végevolt,
elaludtam.amikorfelkeltem,felkeltettek,pofonvágottazorvos,megegycsinosnővolt,
ilyennővérféle,ésaztmondta,hogyfertig.hátholazistenbenvagyok?Dealábamegy-
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szercsakolyankönnyűvolt.sántítottamazért,deaztánadtakbotot.rögtönészrevették,
hogygagyogoknémetül.éshaakartam,hanem,ottcsaknémetültudtambeszélni,mert
se magyarul nem hallottam másfél hónapig, se szlovákul, sehogyan, csak németül.
másfélhónapigtisztanémetekközöttvoltam.máramikorjobbanvoltam,segítettema
többi betegen: olyan súlyos betegek voltak,meg aztán énmindig segítőkész voltam.
szörnyűvolt:volt,akinekegylábasevolt,ésvolt,akinekegykezese,levoltnekicson-
kítva.Voltakottporoszországból,königsbergbőlis,sajnáltamazokatazembereket,kér-
deztemtőlük,hogy„Woher,kammarad?”aztmondta,hogy„vonkönigsberg...”,amásik
„vonDanzig...”, és akkormár kezdett sírni. se keze, se lába. először sántítottam,de
aztánmárezeknekmégazéjjeliedénytisodavittem,akineknemvoltkeze.szerettek,
megszerettekazokis,aztándarabkakenyeretadtak,vagyezt-azt,amazt.

A többi királyfaiak hova jutottak?
elvittékőketbocholba,egészenahollandhatárhoz,aztáncsakfélévvelkésőbbjöttek
haza,mintén.

Ott meddig volt, a hotelkórházban?
Valahogyszeptemberutoljánkerültemoda,éskörülbelülegyhónapigottvoltam,aztán
elvittek franciavöröskeresztesvonattalLüdenscheidbe,aruhr-vidékre.Denemcsak
minket,valahonnanszedtekösszenémeteket,éselvittek.Lüdenscheidnagyonszép
városvolt,ésnembombázták.Gyönyörűszépkörnyezetbenvoltunk.ottvoltamiskolci
hadikórház.

Ezt hogy lehet érteni, hogy a miskolci hadikórház?
kaptakparancsot,éskikellettmenniakórháznaknémetországba,orvosokkal,felsze-
reléssel.Gyönyörűszépfenyveserdő,ésazközöttvoltakakórházépületek.Voltakott
mindenféleemberek,jómadarkák,magyartisztek,akikméghalálraisítéltekhonvéde-
ket,ésvoltmégottegynépbíróis.ottmegbújtak,éshazaseakartakjönni.amikormár
elégjólfelépültem,bevágódtamkonyhamalacnak:edényeketmosogatnivagykrumplit
pucolni.Jólmentadolgom,kajavoltnyakig,ésmegishíztam.Jóvoltott,színdarabokat
játszottak,misékisvoltak,ésnyugodtankijárhattunkavárosbais.adtakegy-kétmár-
kátisazért,megcigarettát.ivászatisvoltugye,deénmégfiatalvoltam,nemittam,a
sörtseszerettem.Denemislehetett,olyansavanyúvizecskékvoltakabüfében,hogy-
hakiismentünk,merthátmitlehetettcsinálni.Deottisvoltolyan,hogynemvoltegy
kezeseneki:magyarkatona,mertottmárcsakmagyarkatonákvoltak.egykezesevolt
neki,deúgyfutballozott,mintarosszseb.négyenfeküdtünkaszobán,ésvoltközöt-
tünk két ss-katona, azok oroszok ellen harcoltak, ezeket a ss-ket, utoljára a nagy
részüketmindazoroszokellenvetettékbe.azegyikmagyarországisvábgyerekvolt,
egypécsmellettifaluból,kleinGyuri,annakazágyhozkivoltkötvealába:bombázás
alattelvittenekiasarkát,rövidebbvoltazegyiklába,ésmindighordtamnekiakaját.
amásikegymunkácskörnyékisvábvolt,fischerVilmos,nekiakezevoltlelőve,abal
kezevoltgipszben,hajólemlékszem.mindakettensvábokvoltak,debeszéltekper-
fektmagyarul.aharmadikazpestisrácvolt,olyanidősebbgyerek,egyorvosnakafia.
azmegszétlőttesajátmagánakasípcsontját.acombjaolyanlaposvoltneki,minta
sodródeszka.őrségbekivolttéve,ésígyakartkórházbakerülni.nembírtaaztazőrsé-
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get,félt,vagymittudomén.rájöttek,éshalálraítélték,deszerencsérejöttekazango-
lokésmegszálltákazta területet.beszéltperfektangolul is,megnémetül is.olyan
lükéneknézettki,dejóvoltvelemenni,mertaztánmégkoldultunkis:hakimentünk,
akkor valakitől cigarettát kértünk, de énnekemmondjuk nem kellett, mert én nem
dohányoztam.ésmégegyszékelymagyarisvoltvelünk,Tóthandrásnakhívták,hajól
tudom.aztánegyszercsakámbeálltakastudebakerok,kiolvastákaneveket,aztánfel-
sorakoztattak,összepakolni,ésmegyünk,mégnemismondták,hogymilesz.elvittek
minketsoestba,amiolyansíkvidékenvolt.

Ez mikor volt, milyen hónapban?
ezmárkarácsonyelőttvolt.soestbancsakvalaminemegészkéthétigvoltam,olyan
tíz-tizenkétnap.márközeledettatél,ugye,rendeskaszárnyákbanvoltunk–valamikor
Wehrmacht-kaszárnya volt az –, nem barakkokban laktunkmár akkor. De ott is, az
angoloknálkilehetettmenni,ottnemúgyvolt,mintazoroszoknál,nem!őrségugyan
volt, de nyugodtan kimehettünk, jártunkmoziba: általában amerikai filmeket adtak,
németek nem voltak,mert azok általában csak propagandafilmek voltak, és azokat
azértnemengedtékazangolokjátszani,arégihitler-filmeket.afischerrelésaGyurival
németül szoktunkbeszélgetni,hogymég jobban tanuljammeganyelvet.akkormár
elégjólbeszéltemnémetül,megértettemazégvilágonmindent.meccsreisjártunk:az
angolkatonákfociztakasárban,mertnemvolthó,csaksár,mertesettazeső.aztán
mégahadifoglyokkalisfutballoztak–azangoloknagyonaranyosakvoltak.Deazame-
rikaiakis,nemcsináltaknagyfelhajtást.Deugyeezeketaháborúsbűnösöket,azokat
anagyhalakat,azokattermészeteshogylefogtákrögtön.ésaztánmitadisten,össze-
találkoztammiskolcikatonákkal,akikaháborúalattkirályfánvoltakelszállásolva!

Azelőtt is ismerte őket, itt, Királyfán?
mindet azért nem, hamarabb engemet megismertek. De általában ismertem őket.
magyarkatonák,miskolcésózdkörnyékéről.azegyik,pistabácsinakhívták,őismert
engemetlegjobban–tizenkettenaludtakaszetyinszkyistvánházánál,énmeghordtam
nekikapálinkátpallócról.rögtönmondta,hogy„Józska!mitkereselitten?”egyszobá-
banvoltakvalamitizenhatan,ésengemetisodaosztottakbe.karácsonyelőttvoltolyan
kéthéttel,ésfelsorakoztattakminket.aztmondtaazangolkapitány–azvoltalágerpa-
rancsnok–,hogytudja,hogyhazaakarunkmenni,fiatalgyerekekvagyunk,közelega
karácsony,ésotthonszeretnénklenni,denincsnekikszállítóeszközük,éslegelőszöra
szövetségeseketkellhazaszállítani.éshozzátette,hogynemszólsemmit,csakannyit,
hogyő isvoltnémethadifogságban,ésmegszökött.Gondoltammagamban,akkorez
elég.„Te–aztmondtaapistabácsi–,mitmondtak?”„aztmondta,hogyszívesenelen-
gednénekhaza,denincsszállítóeszköz,előszöraszövetségeseketkellszállítani.Deazt
mondta,hogyő is voltnémet fogságban,ésmegszökött.értitekakkor?megszökött.”
nekünkmegsekellettszökni:mikorottis,soestban,mentünkkimoziba,akatonaaz
őrségbenottvoltakapunál,demondta,hogyok,nyugodtanmehetünk.aztánmároszolj
volt, szétmentünk, és rögtönahogyana szobáramentünk, aztmondtaapistabácsi:
„Józska,valamitcsináljunk!”előszörmegnéztematérképeimet,merrelegyenazirány,
aztánmondtamnekik,hogy:„idehallgassatok,azállomásrakettengyertekki,megnéz-
zük,mikorindulvonat,demegjegyzem,nekemkajanincsen.”„adunknekedkaját!”–
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mondtákrögtön.soestmezőgazdaságiterület,síkságvolt,ezekmegkosarakatkötöttek,
seprűketcsináltakaparasztoknak,éskaptakazértkenyeret,szalonnát,sonkát.Láttuk,
hogyreggelkoránmegyavonat,ekkorésekkor,irányfrankfurt.másnapreggelvalami
húszanjöttekvelem,egyszótnemtudtaknémetül.Deéneltudtamigazodni,istenesen,
mintanagykatonatisztnekabőrtáskaazoldalon,térképekkel.

Honnét szerezte azokat a térképeket?
Jaj,hátmennyitérképvoltott–arepülősökneknelettvolna?mégafogságbaeséskor,
blankenseentaláltamegycsomófinomtérképet.mikormentünkmásnapreggel,sem-
mifélepapírtnemadtakám,avilágonsemmit,voltazértőrség,deazisaztmondja,
hogyok.aztánmégsegítetettazangolkatonafelnyomniminket,segítetthelyetcsinál-
ni,mertzsúfolvavolt,mondtaacivileknek,hogyengedjenekminket.mégavonattete-
jénisvoltak:ottavasútnakisóriásiveszteségevolt,bombázásokáltal.aztánmondta
akatona,hogy„Wiedersehen!”aztválaszoltam,hogy„nichtwiedersehen!”röhögött.
De se jegyünk nem volt, se elbocsátó papír, semmi nem volt, csak jöttünk.
megérkeztünkfrankfurtba.aváróteremlevoltbombázva,deazértmárrendbeszedték,
márolyannyolchónapjavolt,hogyvégelettaháborúnak.„Gyertekide–mondtama
többieknek –, mostan erre megyünk.” és csak a nagyobbakat mondom: nürnberg,
regensburg,passau,Linzésbécs.nézem,odajöttkétcivil,ésmagyarulszólaltakmeg.
pestizsidókvoltak,azokmárottanfeketéztek,cigarettával,megmittudoménmivel,
egészenottan,frankfurtban.beszámoltakróla,hogyhetvenezrenvoltakottpesten,a
gettóban,aholazsidókvoltak–hátazténistudtam,hogyazsidókatösszeszedik,és
sokatelvittekmunkaszolgálatosnak,azaknamezőkre.„hova,merreakarnakmenni?”
–kérdezték.elmondtam,hogymerre: „nürnberg,regensburgéspassau,azosztrák
határ, aztánott anagyobb városok: Linz,sanktpöltenésbécs, ésonnanmárnem
messzevan.” „ezt rosszul teszik”–aztmondta. „hátmiért?” „háta ruszkikelviszik
magukat szibériába.” „hát mit ajánl?” azt mondta, hogy nürnbergből vagy
regensburgbólmegyvonatmünchenbe,éshogyamariaTheresiastrasse1.alattvan
azungarischeroteskreuz,amagyarVöröskereszt,éshogyazokmegadjákpontosan,
hovakellmenniésenniisadnak.Voltmégvalamiennivalóm,amitadtaknekemakol-
légák,demárlassanelfogyott,ésfőlegafőttételhiányzikilyenutazásoknál.addigvol-
tunkvalamihúszan,aztánötenvagyhatanmaradtunk.atöbbiekelváltaktőlünk:okos-
kodtak,aztmondták,hogy„énnemhallgatokazsidókra,azokfeketézőzsidók”–hát
jólvan,énmeghallgatokrájuk.apistabácsivelemmaradt.mondtamnekik,hogyaho-
gyanőkakarják,hátmenjetek.azsidókaztmondták,hogyráfognakfizetni,elviszik
őketazoroszokszibériába:„nembiztos,deelvihetikőket–aztmondta–,attólfügg,
hogymilyenaparancsnok.Deaznagyonveszélyesdolog!”aztánamikorfrankfurtból
münchenbe mentünk, bizonyos állomásokon tovább állt a vonat, és akkor valami
káposztalevest,takarmányrépa-főzeléketvagyilyesfélétazértadtak,avöröskeresztes
nővérek osztották. még egy darabka kenyerkét, azt is adtak. aztán megérkeztünk
münchenbe. kalauz azért volt a vonaton, de az csak a rendre felügyelt.
németországban akkor nézték a jegyet, amikor mentek ki az utasok a peronon.
minekünkisakartákmegnézni,decsináltunkegykanyart,ésgyerünkkiaszétbombá-
zottállomásablakonazutcára.Demünchennemvoltolyanveszélyes,lehetettlátnia
károkat,demárdecemberközepetájánelégjólrendbenvolt,aromokelvoltaktaka-
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rítva.aztánmegistaláltukavöröskeresztet.Jóllaktattak,amilyenkajavolt,olyanvolt,
deazmárjóvolt,főttétel.adtakigazolástésavonatraisadtakpapírt,hogymenjünk
pockingba– az olyan kis városka nemmessze passautól.mi karácsonyra akartunk
volnahazamenni.aztmondták,hogyvíganotthonleszünkkarácsonyra,éshogyponto-
sannemmondjákmeg,dekarácsonyelőttpockingbólmennekaszerelvényekhazafe-
le.Denemcsakhadifoglyok,civilekis,akikazoroszokelőleljötteknémetországba,így
vegyesen.aztánmegérkeztünkpockingba.szállástkaptunk,adtakfűtőanyagot, lehe-
tettfűteni.Deottmáramerikaiőrségisvolt.Voltottegypiac,ésmentanagyfeketézés.
Dedollárral szigorúan tilosvolt feketézni,aztnagyonbüntettékazamerikaiak.négy
lengyeltagyonislőttek:mondták,hogyálljanakmeg,ésnemálltakmeg.mégagyilkos-
ságotsevettékolyanszigorúan.mégapálinkavagycigaretta,vagymittudoménnem
volt olyan veszélyes, de a dollár... De ott még magyarországról is, meg innen,
csehszlovákiábólisvoltakszajrézni.

És ott, Pockingban kik voltak a maguk felettesei?
azamerikaiakátadtakazottanimagyarparancsnokságnak,afoglyokközöttkineveztek
parancsnokokat,éscsaknéha jöttekminketellenőrözni.Valamiegyhétigvoltunkott:
úgyvártuk,hogymikorleszahazamenés,mindennapcsakkérdezgettük.azamerikaiak
közöttvoltolyanis,akimagyarulistudott,kivándoroltmagyaroknakagyereke,megtaní-
tották őt is magyarul. aztán felsorakoztattak minket, mert beállították a vonatot, és
mondták, hogy lehet felszállni. a névsormegvolt,mert ott is voltakmagyar katonák,
parancsnokság, leventék,megmindenfélekevertnép.bevagonéroztunk,mégmost is
emlékszemrá,amivagonunkban–tehervagonvolt–jötthúszamerikaikatona.Övéké
voltamozdonyutána,akkorméggőzmozdonyhúzta.egyamerikaikatonabeszéltper-
fektmagyarul,mondta is,hogymagyarszármazású.figyelmeztettek,hogyhaLinznél
márátlépjükahatárt,oroszzónábanleszünk,éséjjelegyáltalánnemszabadkinyitnia
vagonajtót,mertazoroszokrögtönelkezdnekdarizni,vagyhogynehogyelvigyenekaz
oroszok,merttörténtolyanesetis,hogyelvittekembereket.aztmondták,hogyegyben
kelltartani.aztánadtaknekünkolyanháromnaprahidegkaját:vajat,konzervet,kek-
szet,csokoládét,azamerikaiaktelevoltakmindennel,nyakig.háromnapraadtakkaját,
mertháromnapalattkomárombankellettvolnalennünk.ezvoltkarácsonyelőttvalami
egyhéttel,amikorjöttahosszúszerelvény.Decivilekisvoltakrajta,felecivilvolt,ésaz
amerikaikatonákegyvagonnaljöttekvelünk.Vigyáztakránk,egészDél-komáromig.

Ezek az amerikai katonák Pockingban direkt arra voltak, hogy vigyék haza a magyaro-
kat?
persze,deottjóformánnemisláttunkamerikaikatonát,csakakkor,mondom,mikor
szabadpiacvolt,ésmentafeketézés.pockingbólvoltazelbocsátásmagyarországra.
csehszlovákiába máshonnét bocsátottak el: a kollégák, akikkel együtt mentünk ki,
mindprágánkeresztül jöttekhaza,ÚstínadLabem,megezeken.Depockingbólsok
szerelvényjött,többezrenjöttekonnan,azbiztos,hogy40-50ezermagyarpockingból
jötthaza.Desokanottmaradtak,pestiekis.„minekmenjünkhaza?”–aztmondták.a
vagonunkbanvoltmégegyezredesis–ezredesirangbanvolt,denemaktívtisztvolt–
,akolozsváritudományegyetemnekaprofesszoravolt.feleségévelvoltottan,decsa-
ládtagotnemláttunk.nekünknemvoltsemmi,deőnekiféligtelevoltszajrévalazakis
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vagon–anémetekneknagyobbvagonjaikvoltak,mintazamerikaiaknak–,méglese
tudtunkülni.negyvenenvoltunk,ésálltunk.ésaludni?csakaludtunkvolna,denem
volthelyünk.mégjó,hogyállnitudtunk.

Akkor direkt emberek szállítására volt ez a vonat...
persze hogy. minden vonaton volt, aki tudott magyarul is. De azért megjegyzem, a
magyartisztekközöttissokantudtakangolul,éshátnémetülmindegyiktudott.azöreg
tisztekegytőlegyigmindtudtak,főlegazelsővilágháborústisztek,ésfranciáulissokan
beszéltek.ilyentörzstiszteknekazelőírásvolt.

Mikor találkozott először amerikai katonákkal?
ahogy elhagytuk frankfurtot, ott még angolok voltak, aztán már nürnbergben,
münchenben, ott bajorországban,már ottan angolokat nem láttunk, csak amerikai-
akat,azmáramerikaizónavolt.Deláttammégfeketéketis,csakazvoltazérdekes,
hogyazokcsakkülönvoltak,különalakulataikvoltakafeketéknek.naésaztánLinz
felejöttünkbécsfelé.megjöttünkbécsbe.Úgyvoltmegbeszélve,hogybécsigelhozaz
amerikaimozdonyvezető,ésaztánhogyhazafelemárazoroszokvisznek.azamerikai
mozdonyazvisszaismentpockingba,másszerelvénnyel,üresvagonokkal.Deazoro-
szoknemadtakmozdonyt.bécsfelvoltosztva,akárcsakberlin,azisnégyrészre,és
aztánszépenottálltunkazorosz zónában.nyolcnapig.a világonsemmikajátnem
kaptunk,márszikrázottazéhségtőlaszemünk.ezeknekiselfogyottmindjárt,amagya-
roknaksoestből,akiknekemisadtakenni.azamerikaiak,akikvelünkmaradtak,oda-
adtákazennivalótagyerekeknek,mertmégbébikisvoltakott.ésazoknakodaadták
azövékét,ígymégőkiséheztek.

És miért állt meg ez a vonat?
Lehet,hogyvalamiállomásonálltvalamivonat,levoltfoglalva,ajelzőnemmutatott,
éshátőrájukisvonatkozottavasútiforgalmiszabályzat.Televoltakavasutak,minden
tízpercbenjöttekazunrra-vonatokbécsbe,élelmiszerrelmegrakodva,haazoknem
jönnek,bécsnekafeleelpusztuléhen.ígyegyhelyenálltunk.nemvoltmesszeaváros:
abécsi-erdőbenvoltunk,azöregnénikékhátukonhordtákafát,atüzelőanyagot.nem
voltőnekiksesemmi,ennise.bementünkilyenkocsmafélébe,éskértünkbort,deaz
nemvoltbor.csakolyansavanykáslöttyötadtakvolna,derosszízűvolt.Vendéglőben
is–nemlehetettkajátkapni.azosztrákokmeghaltakvolnaéhen,főlegabécsiek,mert
aháborúazmindentelvitt.

Az alatt a nyolc nap alatt maguk kimehettek a városba, Bécsbe?
hátlehetettkimenniavárosba,mertjelentettékakatonákis,hogynemjönmégamoz-
dony.Voltközöttükparancsnok,hadnagy,vagymilyenrangbanvolt.szikratávírójukis
voltnekik,azamerikaiaknak.

És akkor, gondolom, éjjelre bent aludtak a vagonokban.
Jaj,csakaludtunkvolna,dehátnemvolthelyünk.aztánazamerikaiaknakvisszakel-
lettvolnamennipockingba,három-négynaponbelül,denyolcnapottálltunk.elfogyott
nekikisakaja.aztánvégtérehoztaksajátmozdonyt,mozdonyvezetőtis,megfűtőt.így
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aztánmégiscsakazamerikaiaknakkellettminkethazahozni. Vételeztekmégszenet
bécsben, azt adtak nekik, és aztán egészen Dél-komáromig hoztak haza.
hegyeshalomig legalábbolyanötször-hatszormegzavartakminketazoroszok.Deaz
amerikaiaklődöztekfelalevegőbe,aztánfutásvoltám.hegyeshalombanmegálltuk,
ésmindenholafeliratok,plakátok,hogy„éljenrákosielvtárs!”,hirdettékakommuniz-
must.azokazsidókfrankfurtbanmondták,hogyvanegyújfejes,arákosi,hogymost
azpestenafőkolompos.néztünk:tejóég,azokarongyosemberek!anémetekazért,
akáravasutasis,szépenfelvoltaköltözve,mégaháborúutánis.Deottan–olyanron-
gyosemberek,piszkosak,koszosak.Teúristen,hátezakommunizmus?Deatöbbieket
is,rögtönkinéztek,hogymikezek.azamerikaiparancsnokvalamitmegbeszéltazállo-
másfőnökkel, hogyhogyan,miképp,mikor indítsáka vonatot. aztánhegyeshalomtól
elmentünkDél-komáromba,kivagonéroztunk,ésbementünkamonostorierődbe.ez
voltdecemberharmincadikán.egyéjjeltottaludtunk.mozogtakatetűkaszalmában.
másnapreggelfelzavartakminketésfelsorakoztattak.különcsoportokba,legelőszöra
nyilasok,aztánacsendőrök,katonatisztek,altisztek,azegyszerűhonvédok,aztánmi,
aleventék,ésacivilekmaradtakutoljára.azegyik,VörösJánoskatonaaztkérdezte,
hogy hova valósiak vagyunk, és hogy adjunk valami igazolást. az amerikaiak
pockingbanmindenkinekadtakelbocsátópapírt,németülmegangolulvoltráírva,de
magyarulnem.mondtuk,hogyfelvidékiekvagyunk.aztmondta,hogykiöntenimindent
ahátizsákból!„hátkétezerkilométerrőljöttünk”–mondtamneki.„hallgass,azanyád
istenit! Úgy orron váglak, hogy az eget nagybőgőnek nézed, hogyha pofázni fogsz!”
mondták,hogyaszlovákokúgyiselveszik.kikellettönteni,azégvilágonmindent:gyö-
nyörűselyemterítők,volttalánkettőis,asztalterítő,ésabőrruhátis,apilóta-bőrruhát.
aztiselvették.akezeslábasördögbőrruhavoltrajtam,aznembőrbőlvolt,hanemerős
vászonvolt,jobbanolyanposztóféle,deolyankemény,ördögbőrnekmondtukvalami-
kor.Jómelegsapkámisvolt,megszűrcsizmáim,azokmaradtakmeg.Üreshátizsákkal
jöttemhaza,avilágonsemmi,mégdarabkakenyeremsemaradt.adtakpapírt,hogy
magyarországterületéreelvagyokbocsátvamintpolgárimenekült.„hátmiértpolgári
menekültek?–kérdeztemtőle.–engemetelvittek!”hátnemcsakengemet,minden-
kit.aztmondta,hogy„neizélj,tetaknyos”,megígymegúgy,tűnjünkel,ésörüljünk,
hogyelengednek.kérdeztem,hogyháthova,anagykövetségremenjek?aztmondta,
hogyoda,hogyottkérjünkútlevelet.Democskosalakvolt,főlegazazegyik.atöbbiaz
csak figyelt, de valószínű, hogy osztoztak a szajréban, amit elvettek tőlünk. még a
vonatbanösszetalálkoztamegycsallóközigyerekkel.

Hogy hívták őt?
aztmárnemtudom,mertazcsakpockingbancsatlakozotthozzánk.mondomneki„ide
hallgass,nemmegyünkpestre.ki tudja,mikorkerülünkhaza.minélhamarabb, leg-
alábbújévrelegyünkotthon.Gyerünk,megyünkkiaDuna-partra,valamihídcsakvan,
vagypontonhíd.”mentünkis,ésarendőrségelőttasoknép,civil,idevalósiak,felvidé-
kiek is ugye, legnagyobb részük valami papírokért állt ottan. Látták, hogy jövünk.
kérdeztük,hogymivanahíddal?aztmondta,hogyszétszedték,aruszkikviszikahadi-
sarcot:mindennapszétszedtékapontonhidat,hogyahajókkallehessenjárni–hozták
a berendezéseket, osztrákoktól, németországból. kérdeztem, hogy akkor hogyan
jutunkát?„azoroszokhordanakátmotorcsónakkal,devagypálinkakellnekik,vagy

166 kőrös Zoltán
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
/3
, 
S
om

or
ja



cigaretta.nektekvanvalami?”„nincsazégvilágonsemmi,mégcsakegydarabkenye-
retsehagytakakatonák.”„ezekúgycsinálnak,nemcsakteveletek”–mertrögtönlete-
geztek.idősebbekvoltak,deolyanhalkanbeszéltek,mertmindenfélebesúgókvoltak.
„hát–aztmondta–,hogyhajószívűazorosz,akkorlehet,hogyátvisz.”„Gyere–mond-
tamakollégámnak–,mindegy.”apontonátvoltcsinálvamotorcsónaknak,éséppen
kivoltkötve.elölültaruszki,amotormellett,amásikmegegynagyzsákbaszedtea
szajrétacivilektől.oroszulnemtudtam,szlovákulse,acsallóközigyerekmégannyit
se,mint én. odaértünk, és az orosz aztmondta, hogy adjak neki valamit. németül
mondtam,hogy„ichhabenichts.”csakmegértette–aztmondta,hogy„nicsevó”,hogy
őnemengedacsónakra.mondomagyereknek,úgyviccből:„Tudszúszni?”mondjuk,
nemvoltbefagyvamégaDuna,mertolyangyöngébbtélvolt,dehátjóhidegvízvolt.
„belevágódokacsónakba–mondtamneki,–,temegénrám,debeleneessélavízbe,
mertbeledöglesz!”ígyközépenvolthely,valamiharmincanbelefértek,háttalültekaz
oldalának, egymással szemben.még jött egypár civil nő is, odaadtákazorosznaka
pálinkát.ésmikormáraztmondta,hogydavaj–aztmárértettem,mertvégigazvolt,
hogydavaj–,jeltadott,hogymennekamásikfelére,beleugrottam.

Hogyan ugrott bele, a partról?
nem,ottannemvoltpart,olyanbetonlapoklevoltakrakva,kikötővoltottan,ésami
felünkönisugyanúgymegvoltcsinálva.mondtaaruszkiamagáét,amikorelhagytuka
partot.hátcsakkitesznek,gondoltammagamban.aztánazvoltavége,hogyengemet
is jól seggbe rúgott az orosz, és a csallóközit is. aztánmégmeg is köszöntemneki
németül,hogy„Dankeschön!”háromszlovákkatonavoltatúlparton.kérdezték,hogy
honnanjövünk.mondtam,hogynemtudunkszlovákul.azegyik,mitadisten,megszó-
laltmagyarul.„hátüresahátizsák?”elmondtam,hogyelvettektőlemmindent.„azok
amocskoka?azokmástnemtudnakcsinálni,csaklopni!”–aztmondta.aztánlefor-
dítottaszlovákra,ésamásikkettő ismérgelődött, szakramentomozott,demagyarul
káromkodtak.aztánkigyalogoltunkazállomásra,keresztülkomáromon.mireodaér-
tünk,kezdettsötétedni.bementünkaváróterembe, félhétvolt,nézemavonatokat:
„nekedfélnyolckormegyavonat...”mondomacsallóközinek.„Tejóisten,nekemmeg
féltízkor!hiszmárakkornemfogmennipozsonybaÚjvárból.”Úgyisvolt,elbúcsúztam
a gyerektől, ment a csallóközi vonatra: orient expressnek hívták azt, talánmost is
annakhívják,haműködikmég.elbúcsúztunk,mondtamneki,hogyszerencsésutat.
magammaradtam.Tejóságosisten.szilveszternapján.szikrázottazéhségtőlasze-
mem.senkinemadottegydarabkaennivalót,csakegymorzsalettvolnalegalább.fél
tízkorbejötta vonat,ésnagyhahotával felszálltam.olyanhalványanégetta lámpa,
sötét,homályosvolt.egyalakvoltottösszehúzódva.„Jóestétkívánok–mondtam–,
pontosanindulezavonat?”„nekiabáljmagyarul!–aztmondta.–mertjönnekapar-
tizánok,kidobnak!”micsoda?!Leültemmelléje,ésÚjvárigelmondta,hogymiahelyzet
nagyjából.aztánmegérkeztemÚjvárba:szétbombázták rendesen.Tudtam róla,mert
pestenvoltam,amikorbombázták,1944.októberhatodikán.aztánmégfebruárbanis
bombázták. a pullmankocsi az állomásnak a tetejében volt, oda felvágta a bomba.
sokáigottvolt,demármikorjöttemhaza,akkormárnem.márfabarakkokvoltak,fabó-
dék,hirtelenfelvoltakállítva.odamentem,ésnéztemamenetrendet,hogymikormegy
avonat.nézem,félötkorreggel–tejóságosjóisten!hátmitfogokénittencsinálni?
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bejött a vasutas, tett a kályhába, jól megrakta kőszénnel, így legalább meleg volt.
Természetesen tudtunk ott magyarul, kérdeztem tőle, hogy hamarabb nem megy-e
vonat. „ezcsak, fiam, félötkormegy.nem tevagyazelső,aki jönnémetországból.
mindenestetöbbenisvannak,mostéppencsaktevagymagad.”hátmitfogokcsinál-
ni? Járkáltam összevissza. olyan tizenegy óra felé befutott két szlovák katona.
kenyérzsákmegpuskavoltnekik,mindakettőnek.Leültekapadra,egymássalszem-
be,azegyikelővetteakenyérzsákot,elővettegyegészkenyeret,éstalánegykilóisvolt
azaszalonna,amitkivett.Levágottegyjódarabkenyeret,egyjódarabszalonnát,akol-
légájának,ésmagánakis.Leülteménismelléjük,éscsaknéztem.„Čopozeráš?”,kér-
dezte,hogymitnézek.ugyeszlovákulmondta,ésmondtamnekimagyarul,hogynem
értem. és hát mit ad isten, az is beszélt magyarul! „hát magyarul csak tudsz?”
elmondtam neki, hogymi és hogyan. aztánmegkérdezte, hogy nem vagyok-e éhes.
„mi??!márnyolcnapigjóformánsemmitnemettem!”mégamorzsaiselfogyott.„na
hátakkoréhesvagy,ugyi?”„hátbizony,éhesvagyok!”Levágottrögtönfélkenyeret,és
kérdezte,hogylekarajozza-e.„hátegészbenemfogomenni...”–ígyaztánlekarajozta,
ésszalonnátisvágott,hátnehazudjak,deminimumolyanharmincdekavolt:jómagas
szalonna,azvoltahentesnekadísze.Gyönyörködtek,hogyhogyanzabálok,mertnem
ettem,hanemzabáltam!„nagyonszépenköszönöm–mondtamneki–,mondjamega
kollégájának is,hogynagyonhálásvagyok!”Dekollégája isértettmagyarul,még rá-
adásra.aztánkaptákmagukat,kezetfogtakveleméselmentek.akkorfélötkorjötta
vonat, sellye azÚjvártól harmincöt kilométerre van, és egy óráig döcögött hazafelé.
olyanfélhatutánvoltkörülbelülsellyén.repültemhaza,akkormégakövesországút
volt.mikorkirályfáraértem,olyanhatóralehetett–azttudom,hogyhatóravoltavek-
kerórán,mikorbeugortamakapun.bezörgettem.„Jancsi,keljfel,jönnekazoroszok!”
Deámnemoroszokvoltak,haneménvoltamott.azapámkiugrott,ingbenésgatyá-
ban:„Vilma!ittvanaJózsi!”azanyámisaligtudta,hogyanrepüljönkiaszobából,sze-
gényasszonyka,mégaföldislegyenkönnyűneki,olyanjóanyámvolt.azvoltaszokás
nálunk szilveszterkor, hogy fonott kalácsot olyan kockára összeaprítottuk, leöntöttük
forróvízzel,túróvalvagymákkal,ésjólmegcukroztuk.ésbablevesvagyborsólevesvolt.
„Detálbaadjonnekem,mamám”–mondtam.ésadottegy tállal,ésbelapatyoltam.
aludninemaludtunkmárkitudjamióta,vonattaljöttünkésatetőn,ígyaztánlefeküd-
tem.Tízpercignemaludtam–hogyhogyantudtákmeg,nemtudom–,ottvoltminden-
kinekazanyja,akikkelkatonavoltam.egytőlegyigottvoltak,márakinekvoltanyja,és
kérdezték,hogymerrevannakatöbbiek?„élnekmind,demielváltunk,mégszeptem-
berhuszadikán...”aztánkilencenegyszerrejöttekhaza,decsakfélévvelénutánam,
aratásra.Dehiábaírtakhaza,énisírtamhazatöbbször,nemkaptákmegalevelet.

(Kőrös Zoltán)
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karcsiégettemagát.amikorahozzáközelállókegyike-másikaszóvá tette,azvolta
válasz,hogyőnemkívánsokáigélni.ebbenamondatbanazonbanottrejtőzöttazigazi
válasz:sokáigugyannem,deannáltartalmasabban.ilyenkorfelsorolunk.anapokban
több listát is közzétettünk, ahogymások is,mimindent tett, indított, alapított ez az
ember.

ezek azonbanmeg semközelítik a valóságot. Több, sokkal többaz, ami nélküle
nemlettvolna,vagymásképpenlettvolna.

karcsitmindenkihiggadt,megfontoltembernektartotta,akimegválogatjaszavait,
alaposanátgondolja,mérlegelitetteit.ámavalóságbannyugodt,aznemvolt.avalóság
ésamitláttunk,nagyonelváltakegymástól.folyamatosanforrtbenneasoronkövetke-
zőlépésbizonytalansága.ezafeszültségmozgatta,űzte,hajtottaésfogyasztotta.

karcsivilágaagyakorlatvilágavolt.akkorérezteeredményesnekmagát,haössze-
kapcsoltaazokat, akik szerinteegyütt többre vihették, ha tetőaláhoztaazt az ese-
ményt, intézményt, amelyik amegoldás lehetőségét nyitottameg. karcsi szervezett.
aprólékos,pontos,alapos,kitartómunkával.felsorolni isnehézazokataszervezete-
ket, amelyekmegszületésében,működésében kulcsszerepet játszott. a legismerteb-
bekegészközösségünkéletétformálták,dearitkábbanemlegetettekiskitudnának
tölteniegyegészemberiéletet.
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Volthibásdöntéseisjócskán.ezekrőlritkábbanbeszélt,deidőrőlidőreösszegyűl-
tek benne, és akkormegpróbált számot vetni velük. ebben rejlett erejének legjava.
nemváltolyanná,akitévedhetetlennektartjamagát,sőt.ígyképesmaradtarra,hogy
változtasson,talpraálljonismétésismét.

majdújabbelképzeléstemelveamagasbamegintéletrekeljen.amiaközösmind-
abban,amibebelefogott,azaközügyekszeretete.karcsiálmaialighanemavilágkörül
forogtak. Valami jelentőset akartmegindítani újból és újból, olyat, ami fontos, jó az
embereknek,ésúgytetteezt,hogyösszehoztaőket.Újságba,irodalmiszínpadba,poli-
tikaipártba,intézetbe,bármibe,amibőlaközjóvalamilyenelemenőhetettki.

környezetének,tehátnekünkezavelekapcsolatoslegerősebbélményünk.karcsi
teretnyitott.Teretnyitottnekünk,hogytegyünkvalamit.atöbbielsősorbanrajtunkállt.

karcsieközbenspekulált,taktikázott,cselezett,elszántan,szívósanigyekezett,cse-
lekedtemindazt,amitszerinteakörülményekmegkívántak.karcsipraktikusvolt.ezta
vonásátmégellenfeleiistiszteltékbenne.

karcsinemvolthibátlan.nemvoltsemszent,sempróféta.esendőembervolt,de
embernyiember.sokmindenenemúgysikerült,ahogyaneleinteelképzelte.ámekkor
korrigált,változtatott,vagyéppenmásbafogott.

énazthiszem,ezamostani lépésedsemleszhibátólmentes,karcsi!Teugyanis
továbbra is ittmaradszvelünk,akártetszikneked,akárnem!ámaztmeginteléred,
hogyhareánknézelanagykerekszemeiddel,látszólaghiggadtan,akkormuszájlesz
számotvetnünkvele,hogymittettünk,mitmulasztottunkel,ésamialegfontosabb:mi
az,amitmégmegcselekedhetünk.

mintolysokszormostisújteretnyitsz,ésamidolgunk,hogyéljünkbenne.
azistenáldjonmegérte!

Öllös László
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könyVEk

csernicskó istván: nyelvpolitika a háborús
ukrajnában.ungvár,autdor-shark,2016,139p.

csernicskó istván már 2013-ban az Államok,
nyelvek, államnyelvek: nyelvpolitika a mai
Kárpátalja területén (1867–2010) című nyelv-
politika-történeti összefoglalójának megjelené-
sekortervezteannakfolytatását,aztakkorazon-
ban még senki sem sejthette, hogy az elmúlt
évekukrajnaieseményeikapcsánennyireaktu-
álissáválikanyelvpolitikaiösszefüggésekelem-
zése. a szerző az előszóban elmondja, a mű
„célja nem a minden részletre és aspektusra
kiterjedőmély elemzés, hanemaz események
leírásaésbizonyosösszefüggésekfelvillantása”
(8. p.). éppen ezért azok számára is érdekes
olvasmánylehet,akiknemfeltétlenülnapraké-
szekazukránbel-éskülpolitikaterén,viszonta
témábanjártasolvasóistalálhatbenneérdekes
összefüggéseket. a mű összefoglaló jellegénél
fogva pedig különösen hasznos az elmúlt idő-
szakukránnyelvpolitikaieseményeinekáttekin-
téséhez,ésazoktágabbpolitikaiéstársadalmi
kontextusbavalóhelyezéséhez.

az 1991-ben függetlenné vált ukrán állam
eddigi legnagyobb válságát éli, ennek kirobba-
násábanpedig jelentős szerepevolt azország
nyelvi helyzetének. ukrajna lakosságának egy
jelentős része orosz anyanyelvűnek vallotta
magáta2001-esnépszámláláson,ésazorosz
nyelvetrendszeresenhasználjákazéletkülönfé-
le területein, mindemellett pedig több más
kisebbségi nyelv (magyar, krími tatár, bolgár,
románstb.)ishozzájárulazországnyelvisokfé-
leségéhez. a szerző rávilágít arra is, hogy a
2012-benelfogadottnyelvtörvényésazország
nyelvpolitikájamikéntválhatottaháborúskonf-
liktusürügyévé, illetvebemutatja,hogyakrízis
kirobbanásautánmikéntalakultanyelvpolitikai
helyzet.

az bevezető első fejezet után a szerző a
másodikban az ukrajnai nyelvpolitika korsza-
kaitvázolja fel,majdaharmadikrészbenazt
mutatjabe,hogyanváltazországnyelvpoliti-
kája a háborús konfliktus egyik ürügyévé. a
következő,negyedik fejezetbennégynyelvek-
ről szóló törvény meghatározott szempontok
alapján történőösszehasonlításárakerül sor,

ezutánpedigaszerzőarraakérdésrekeresi
aválaszt,hogymilyennyelvpolitika jelenthet-
nemegoldástukrajnaszámára.akönyvvégén
egy rövidösszefoglaló fejezet található,majd
egy terjedelmes szakirodalmi jegyzék kínál
kiindulópontokat a témában még inkább
elmélyülnikívánókszámára.

a bevezető részben (9–14. p.) csernicskó
vázolja az alapvető problémát ukrajnában: a
szovjetuniószéthullásautánazoroszközösség
hirtelen kisebbségi státuszba került, az ukrán
államszervező etnikum pedig igényt tartott az
összestársadalmi,politikaiéskulturálispozíció-
ra. mindeközben az sem tisztázódott, hogy
milyenszerepevanazújállambanésanemzet-
építésbenazukránnyelvnek,ésezzelszemben
azorosznyelvstátuszasem lettegyértelmű,a
többikisebbséginyelvfunkciójánakmeghatáro-
zása pedig szinte fel sem vetődött. az ukrán–
oroszkonfliktusígygyakranakétnyelvküzdel-
mekéntjelenikmeg.aproblémamegoldásátaz
isnehezíti,hogyukrajnábananyelvikérdéserő-
senátpolitizált,ígyazaktuálisanhatalmonlévők
politikaiérdekeinagybanmeghatározzákahely-
zetalakulását.

amásodik,A múlt árnyai: az ukrajnai nyelv-
politika korszakai címűfejezetben(15–28.p.)a
szerzőösszefoglaljaazukránállammegalakulá-
sát követő időszak korszakait nyelvpolitikai
szempontból. három időszakot ismertet: az
elsőt az egyensúlyozó nyelvpolitika (1989–
2004),amásodikata„narancsos”nyelvpolitika
(2004–2010)korszakánaknevezi,aharmadik
pedig Janukovics-éra (2010–2014)néven jele-
nikmeg.azegyeskorszakokpolitikaiirányvona-
lának meghatározója az elnök személye.
mindegyik korszak jellemzője azonban, hogy a
hatalmon lévők a megválasztásuk után nem
ragaszkodnakakampányidőszakaalatttettígé-
reteikhez,megpróbálnak inkább egyensúlyozni
akétnyelvitáborközött.ezaszerzőáltaljellem-
zett három korszak leírásából is egyértelművé
válik.

a harmadik fejezetben – melynek címe A
nyelvpolitika a konfliktus (egyik) ürügyévé válik
(29–56.p.)–aszerzőrészletesenbemutatjaaz
ukrajnai események alakulását Janukovics
2010-eshatalomrakerülésétől,amajdaniese-
ményekenát, a kelet-ukrajnai háborús konflik-
tus kialakulásáig. miután Janukovics került az
ország élére, 2012-ben sikerült lecserélni az
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1989-bőlszármazónyelvtörvényt,áma legfon-
tosabbnyelvikérdéseketezzelsemsikerültren-
dezni,eztbizonyítják2013őszénekeseményei.
a bonyolult belpolitikai helyzet kellős közepén,
miutánViktorJanukovicselmenekültazország-
ból,ésaparlamentbengyorsátrendeződésselúj
parlamenti többségalakultki,azújparlamenti
hataloma nyelvtörvény eltörléséről fogadott el
jogszabályt.errereagálvaoroszországazukraj-
naioroszanyanyelvűközösségvédelmérekelve
bejelentette,hogyszembeszállazukránnacio-
nalizmussal, és a krími autonóm köztársaság
területénmáraznapmegjelentekazoroszhad-
seregfelségjelzésnélkülifegyveresei.anyelvtör-
vény eltörlése ellen azonban az ensZ, más
ukrajnaikisebbségekképviselőiésegyébszer-
vezetek is felszólaltak. a2012-es nyelvtörvény
érvénybenmaradt, és bár Turcsinov javaslatot
tett egy új törvénytervezet elkészítésére, 2014
áprilisában a belpolitikai események háttérbe
szorították ezt a kezdeményezést. az újonnan
megválasztott porosenko pedig kénytelen laví-
rozni a különféle érdekek között nyelvpolitikai
szempontbólis,hogyvalamelyestfenntartsaaz
egyensúlyt,azorosznyelvfelényitásmiattazon-
ban sok kritika érte az ukrán nyelv szószólói
részéről. a szerző sok példával alátámasztva
mutat ráarra,mennyirenehézebbenazérzé-
keny helyzetben megtalálni az egyensúlyt a
nyelvvel kapcsolatos kijelentésekben, gesztu-
sokbanésnyelvpolitikaidöntésekben.

csernicskó,miutánmegismertette az olva-
sót az ukrán nyelvpolitika alapvető tendenciá-
ival, a negyedik fejezetben – Nyelvtörvények
Ukrajnában (1989–2014) címmel(57–92.p.)–
négy nyelvpolitikai dokumentum elemzését és
meghatározott szempontok alapján történő
összehasonlítását olvashatjuk. a dokumentu-
mok a következők: az 1989-es nyelvtörvény
(hatályos: 1989–2012), ukrajna törvénye „a
regionálisvagykisebbséginyelvekeurópaikar-
tájának ratifikálásáról” (hatályos 2003 óta), a
2012-es nyelvtörvény (hatályos 2012 óta), a
kravcsuk-félenyelvtörvénytervezet.anégydoku-
mentum rövid elemzése után következik az
összehasonlításuk,melyakövetkezőszempon-
tokalapjántörténik:adokumentummilyennyel-
vekre terjed ki, és hogyan határozza meg az
ukrán és az orosz nyelv státuszát, valamint
hogyan viszonyul a többi kisebbségi nyelvhez;
hogyan határozza meg a kisebbségi nyelvek

hivatalihasználatánakfeltételeit;hogyanszabá-
lyozzaakisebbséginyelvenfolyóoktatást;meg-
engedi-eakisebbséginyelvekszimbolikushelye-
kenvalómegjelenését.aszerzőazösszehason-
lítóelemzéstnagyonszemléletesmódonvégzi.
mivelminden szöveges összevetést táblázatos
összefoglalás követ, könnyedén követhetők az
egyes dokumentumok közötti különbségek és
hasonlóságok,ígyazösszefüggésekmegértése
is egyszerűbb. az elemzéseket alátámasztó
demográfiai mutatók pedig szintén táblázatos
formábanteszikáttekinthetővéaszöveget.

a Milyen nyelvpolitika lehet a megoldás
Ukrajnában? című ötödik fejezetben (93–115.
p.)aszerzőameglehetősenbonyolultukrajnai
állapotokés tendenciák felvázolásautánmeg-
próbálkozik azzal, hogy megoldást kínáljon a
helyzet javítására. azelsőalfejezet azt boncol-
gatja,hogyukrajnábanvajonmennyirelehetsé-
gesakétnyelvűségkodifikálása.aszerző,több
hivatalosan is két- vagy többnyelvű állam
(finnország, kanada, svájc stb.) helyzetével
összevetve az ukrán állapotokat, arra a követ-
keztetésre jut, hogy bár ukrajna lakosságának
nagyrészekét-vagytöbbnyelvű,atársadalom-
banműködőszélsőségesukránosításésoroszo-
sítás közötti váltakozás és egyéb részletesen
kifejtett faktorok fényében ukrajnában ez az
opció jelenlegnemműködhetne.megfogalmaz
azonbanegy–általautópisztikusnaknevezett–
lehetőséget,melyazonalapszik,hogynemtesz
különbségetatöbbségiéskisebbséginyelvhasz-
nálókjogaiközött,hanemanyelvijogokatáltalá-
nosemberijogokkéntkezeli,melyeknemcsaka
kisebbséginyelvhasználatkapcsánfogalmazód-
nak meg. „a fentebb javasolt »utópisztikus«
modell sikeresműködtetéséhez csupán követ-
kezetesen kellene alkalmazni az ukrán alkot-
mány 10. cikkelyét: meg kell találni az egyen-
súlyt az államnyelv támogatása, valamint a
kisebbségi nyelvek (köztük természetesen az
orosz)védelmeközött.”(113.p.).

a szerző az utolsó, összefoglaló fejezetben
méginkábbkidomborítjaanyelvpolitikaidönté-
sekésakialakultukránhelyzetösszefüggéseit.
rámutat arra, hogy mennyire veszélyes, ha a
politikaihatalomképviselőisajátstátuszukmeg-
szerzése ésmegőrzése szolgálatában tesznek
nyelvpolitikai lépéseket, nem pedig a nyelvi
egyensúly megteremtése az elsődleges szem-
pont.
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csernicskóistvánkönyveazukrajnainyelv-
politikaésaháborúskonfliktuskialakulásának
összefüggéseitvizsgálvanagyonszisztematikus
elemzésselmutat ráarra,hogyanyelvikérdé-
sek elhanyagolása hogyan szolgálhat akár egy
katonaikonfliktuskirobbantásánakürügyéül.a
szerzőazonbannemelégszikmegahelyzetés
azesemények leírásával,bizonyosösszefüggé-
sekfelvillantásával,megoldástiskínál,mégha
ezt ő maga is utópisztikusnak nevezi ukrajna
szempontjából.aműnagyonfontosolvasmány
a2013-tólnapjainkigtartóukrajnaiesemények
megértéséhez,melynemcsakleírjaatörténése-
ket,hanemnyelvpolitikaiösszefüggésbehelyez-
veértelmeziisazokat.

Bilász Boglárka

csandaGábor–h.nagypéter(szerk.),akontex-
tusvégtelensége.TanulmánykötetTőzsérárpád
80.születésnapjára.Dunaszerdahely,szlovákiai
magyarírókTársasága,2015,160p.

azopus-könyveksorozat–melyalapvetőenaz
ugyane címen futó folyóirat extratartománya-
kénthatározzamegmagát–ötödikdarabjaa
korábbiakhozképestbárszűkítenilátszikvizsgá-
latitárgyát,annakjellegzetességeirévénmégis
egyolyanéletműrekoncentrál,melynekelemzé-
secsakisszélesésflexibilisattitűddelbírómeg-
közelítésihorizontfelőllehetséges,smelyabe-
emelt analógiák és jelenségek, illetve ezek
árnyalatairévénavégtelenigkiterjeszthetőkon-
textust feltételez,sabbaniscsakminduntalan
megújulóként hajlandó szituálni önmagát. A
kontextus végtelenségénekmindentanulmánya
Tőzsérárpádkimagaslómunkáságánakegy-egy
szegmensérekoncentrál,asorozatbanelsőként
–deazelőrejelzésekszerintnemutolsóként–
tárgyalva egy életművet; a széria első három
darabjaaszlovákiaimagyarirodalomtörténeté-
ről, helyzetéről és alakulásáról értekezett, a
negyedikpedigalíraésmegannyitudományág
kapcsolatátboncolgatta.azötödikdarabalcíme
hangsúlytkölcsönözakváziapropónak,ámaz
előszótjegyzőtársszerkesztő,csandaGáborazt
írja,hogy„a kötet minden bizonnyal akkor is lét-
rejött volna, ha Tőzsér Árpád történetesen 64
vagy 46 éves volna”.(7.p.),amitadirektlaudá-
ciókteljeshiánya–hacsakaköltőalkotásairól

kivétel nélkül elismerően szóló tanulmányok
nem számítanak annak, ez esetben ugyanis
valóbantisztelet-könyvrőlvanszó–továbberő-
sít.„[a]széria érdeklődésének és vizsgálódásai-
nak nem valamely szerző a tárgya, hanem min-
denkor a szöveg. Másfelől a szerzők illusztris
névsora (az illusztris szerzők névsora) is sejteti,
hogy itt műközpontú irodalomtudományi dolgo-
zatokkal lesz dolgunk.” (7. p.) az alábbiakban
egyszubjektívválogatásszellemébenmutatjuk
be részletesebben a tanulmánykötet némely
dolgozatát,annak reményében,hogye töredé-
kek révén minél szélesebb olvasóközönséget
sikerül nyernünk nemcsak a tőzséri lírának,
hanem az amellett ajánlottan párhuzamosan
olvasandóötösszámúopus-könyvnekis.

csehy Zoltán Változatok Sebestyénre című
munkájaszentsebestyénalakjánakmetamor-
fózisát, illetve „funkciójának” bővülését tekinti
át a művészetek széles és egyszersmind egy-
másrahatóskáláján,beleértveafestészetet,a
filmművészetetéstermészetesenaköltészetet
is. a vizsgálódás apropója, hogy a szent nem-
csakakortárspestis,azaiDs,hanemegybena
homoszexuálisok védnökévé és mártírjává is
vált.sebestyéntörténeténekvázlatosáttekinté-
seutánaszerzőkörüljárja,hogymikéntöltötte
magáraemaszkulinideaazapollóiörökifjúság
feminin, fiútest-alakját. Jukio misima, Guido
reni,frederickrolfeésDunajcsikmátyásmun-
káira egyaránt hatással volt a szent eme
funkcióbővülése.D’annunzioésDebussyművei
aztánsebestyéntörténetét,svele„aférfiszép-
ségetazellenállhatatlanhomoerotikusvágykel-
tés szolgálatába állította[k, s alkotásaikban a
szent kínzói] vágyuk betölthetetlensége miatt
végeznek vágyuk tárgyával”. (13. p.) Derek
Jarman Sebastiane című filmjében a másság
szépségemintahomoszexuálissorsallegóriája
jelenikmeg,alfredcourmesésrafaélcaudoro
alkotásaiban pedig parodisztikus önreflexióvá
válik.csehysokmásalkotómellettelsősorban
Juhász Gyula, berda József és Tőzsér árpád
témára írt költeményeit elemzi, ugyancsak
művészetközitérben.Tőzsérglosszájakörsémát
ír le, samottó fel-felidézésévelahomálybóla
fénybejutelamegértéshez.

L.Vargapéter„A papír partján” című írása
elsősorbanateremtődés,illetveazarchívum-és
köztes-jellegtapasztalatafelőlértelmeziTőzsér
alkotásait,melyeketegyszerrejellemezatárgyi-
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aséshermetikuslíraélménye,azönéletrajziés
irodalomtörténeti beszédmód, eredete pedig a
népiavantgárdésazobjektivizálóvilág-ésönle-
írás táján keresendő. a hosszú költői pályát
végig jellemeztea líra változásaira valónyitott-
ság,segyfajtaintegrálójellegis,megspékelvea
folyamatos (ön)újraírással és önreflexiókkal,
minduntalan táguló kontextusban helyezve el
magát úgy, hogy az általa felvillantott teret és
időt újratelíti a jelen tapasztalatával. „kon-
szenzusmutatkoziktehátabban,hogyaTőzsér-
líramúlthozvalóviszonyanemazidentikusidéz-
hetőség horizontjában, hanem a jelenelvűség
folyamatosságábanésfelfüggeszthetetlenségé-
ben létesül […,s]aműáltalmagábagyűjtött/
megalkotottvilágszinekdochikusantartalmazza
a »történelmet«.” (37; 39–40. p.) a Tőzsér-líra
megfigyelő„mittel”-pozíciójátamúlthozzalétre,
ahol az ellentétes perspektívák és többszörös
bennefoglaltságonalapulókapcsolatokegymás
mellettvannakjelen,ahangsúlypediga„lejegy-
ző-archiváló folyamatra helyeződik, melynek a
kimenetelenemkiszámítható”(43.p.),snemis
lezárt:aversarchívumfolyamatosanújadatbázi-
sokkaléstér-idő-hagyomány-ablakokkalbővül.

németh Zoltán Párhuzamos líratörténések
című tanulmányabaka istvánésTőzsérárpád
költészeténekkomparatívelemzésétvégziel.a
legnagyobbhatástmindkétalkotókoraimunká-
iraillyésnépiességeésJózsefattilaverseszmé-
nyegyakorolta,ámamígacirkatízévvelkoráb-
ban indító Tőzsérműveitmég jellemzi az idill,
bakánálennekmárnyomasincs–alkotásaifáj-
dalmas ontológiai kérdések felől bomlanak ki.
bakaművészetébenavégsőkigstabilviszonyu-
lásipont leszaz isten-lét,mígköltőtársánález
szinte teljesen hiányzik, s ugyanez a helyzet a
hazávalésazországgalis.Tőzsérnélazutóbbi-
akhelyettaszülőföld lesza fontos,melyneka
világegyetemmelalkotott összhangjáthirdeti, s
amígőatárgyias-intellektuálisversnyelvmellett
tetteleavoksát,szakítvaaromantikus-tragizáló
versfelfogással,bakamunkásságaszempontjá-
ból utóbbi végig meghatározó maradt. mind-
kettejükrehatakéseimodernség,aneoavant-
gárdszellemeazonbancsakTőzsértérintimeg.
a posztmodern indentitás-átalakulása bakánál
legfeljebb a Sztyepan Pehotnij testamentuma
kapcsánmerülhetfel,nohaakörülhatárolhatat-
lanság itt nem játéklehetőség, hanem mindig
veszteség marad, míg Tőzsér kihasználja az

abban rejlő lehetőségeket, például a Tanul -
mányok költőportrékhoz címet viselő ciklusá-
ban,ahol„azimitáció,akarikatúra,aszimuláció
és az interpretáció lehetőségeinek keveredése
nyomán»eredeti«és»másolat«egymásrakopíro-
zásának rendkívül gazdag technikáival szem-
bes[ülünk.] (69. p.). Tőzsér itt tizenegy kortárs
magyar költő bőrébe bújik… köztük baka
istvánébais.

polgáranikóOvidius a polai amfiteátrumban
fejlécű tanulmányaTőzsérA polai amfieátrum-
ban címűkölteményételemzi,annakkulcssza-
vai– ezeketmi is kurzívval jelöljük–mentén,
kimagaslóanolvasmányos,esszéisztikusnyelve-
zettel. aZérus mint a történelem kezdőpontja
jelenik meg Augustus uralkodása alatt, mely
mintakirály-kártyák lapjaitkettészelővonal,a
homokóra dereka rémlik fel, aminek mentén
múltésjelenegymásra/bahajtható,felcserélhe-
tő–azamfiteátrumbanaskálamindkétoldalá-
rólbetörazidő…ajelenbe.apolaiamfiteátrum
–mahorvátország–keletésnyugat, itáliaés
Göröghon mezsgyéjén áll, mégis benne mind-
kettőben – hisz a római birodalom részét
képezte–,akáraHomokóra nyaka,akárkelet-
európa,akárTőzsér-lírája,aholbárakétoldalt
képviselő gladiátor közül egymost győzelemre
áll,nemtudni,melyik.azamfiteátrumtovábbá
istenszemeis,amimagábafordulvalátjaamúl-
tat s jövőt, Ovidius megjelenésének mikéntje
pedig a múlt variálhatóságával játszik el
polában,ahol„talán a történelem is megmásít-
ható, visszafordítható”.(78.p.)

benyovszky krisztián Koktél és vignetta
című,oknyomozónak isnevezhető tanulmánya
azHommage à E. A. P. címűTőzsér-költemény
alkotóelemeinekeredanyomába,értelemszerű-
enedgarallanpoemunkáibankutakodva,nyel-
vébenéskommentárjainakjellegébenisidomul-
vaakrimielvárásaihoz.benyovszkyszerint„egy
olyan alkotásról van szó, amelynek akadályta-
lan, élményszerű befogadása nem a lineáris,
haneminkábbaciklikusésspekulatív,különbö-
ző intertextusok bevonását latolgató olvasás
gyakorlatáhozkötött”.(80.p.)afrappáns,esszé-
isztikusszövegavizuálisésverbálisösszetevők
kölcsönhatását kutatja: egy palackformára tör-
deltmondattörmelék-halmaz,saflaskaszáján
kipotyogó,sos-tformálós-ekéso-kazok,amit
látunk. a palackmint alkoholizmus-szimbólum
egyarántfelmerülhetpoeéskaraktereikacsán,
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fontosabbak azonban a mondattöredékek,
melyeképpúgypoeszövegeibőlszármaznak,sa
tengerihajózássalésaveszélyeztetett,szenve-
dőemberrel kapcsolatosak.azeredőszövege-
ketfelkutatvabenyovszkyazokmotívumkutatá-
sát is elvégzi, s a palackformához rendelhető
értelmezéseket–gondolatokat?–meghaladva
kostatálja,hogyavers„életrajzi,kritikatörténeti
ésszövegközikontextusokbevonásátkövetően
válikcsakjelentésessé”.(92.p.)

keserű József előadása, a Szélmalom a
skanzenben h. nagy péter Tőzsér-monográfia
ötletének sarokköveit használva elemzi a
Léggyökerek címűkötetet,akülönbözőmódon
átírt versek változtatási irányát, azok bizonyos
történetvariánsokra való visszavezethetőségét
és a Tőzsér-életmű önreflexív s önértelmező
retorikájátvizsgálva.akölteményekfolyamatos
újraírásábanatökéletességrevalótörekvést,a
végsőértelmezésfelfüggesztésétésakontextus
kiterjesztésétvélifelfedezni.aléggyökereknem
ahazaföldjébe,dealáthatatlanhagyományba
kapaszkodnak,ám„ezahagyományszóbeszéd-
ként,egyszerűpletykakéntlepleződikle,slénye-
gébenezlegitimáljaújraértelmezését”.(105.p.)
ittaziróniaönmagunkkalvalókíméletlenszem-
besülés,anyelvszavaimindvalamilényegesre
utalómetaforák,aközegpedigegybábelikönyv-
tár, ahol összezsugorodik, próbára tétetik a
tudásunk. Jó filozófiai szövegként azonban
„Tőzsér lírájanemkinyilatkoztatjaazigazságot,
dekeresi.a legszebbpéldáiennekazokaver-
sek, amelyek ugyanarra a kérdésre más-más
válasszalszolgálnak”.(107.p.)

akötetutolsókétdolgozatajelesenpéldáz-
za, hogy milyen távlatokig juthatunk is el a
Tőzsér-életmű tanulmányozása során. Vida
Gergely Hogyan hamisítsunk identitást? című
munkája a költő naplóinak tapasztalatát veti
egybemartinscorseseA leleményes Hugojával,
mely alkotások „a bennükműködtetett identi-
táskonstrukciókmiattkerülhetnekegylapra:az
életrajziságbekódolásávalnyíltanműködtetika
hamisítás kettős dinamikáját, miközben érvé-
nyesnarratívákathoznaklétre”.(136.p.)Tőzsér
naplói kisesszék füzéreként is felfoghatók,
melyek a költő világképének és habitusának
megformálásához nyújtanak adalékokat, ám a
naplóírássorántörténőújraélésegyszerreújra-
írásis.azeredetinaplójegyzetekittegymegszer-

kesztettkompozíciótalkotnak,arendkívülirész-
letességpedig látvánnyáalakítjaa jelenetet.a
lejegyzetttöredékekrészbenilyeténtörténő„fel-
javításuk”révéntesznekszertirodalmiértékre.
scorsese alkotása a szerzői és látványmozi
„ideát” méltánytalan sorsra jutott úttörőjének,
Georgesméliès-nekazéletétmeséliel…ponto-
sabbanannakegyolyanalternatíváját,melysok-
kalkiérdemeltebblettvolna.

h.nagypéterRecepcióelemzés – neoavant-
gárd – történetiség fejlécűmunkájaacímmeg-
annyi terminusát is felfejtve Tőzsér Juhász r.
Józsefvan még szalámi! (intermediális szakács-
könyv)ének elemzéséhez fűz kommentárokat,
illetvegondoljatovábbazabbanfelmerültlehe-
tőségeket,aköztességre,adekomponálásfolya-
matára,az intermediális látásmódraésméga
legyekreisodafigyelve.mintkonstatálja,Juhász
„kompozíció[jának]összetettségéttehátazadja,
hogyalátványabefogadóitekintetetolyanmedi-
álisközegbehelyezi,melybeneltörlődikaz idő-
beniésatérbelirögzítettség.ebbenacirkuláci-
óban a szöveg- és képtöredékek felfejthetők
ugyan,deidentitásukazonnalmegiskérdőjelez-
hető”.(154.p.)

A kontextus végtelensége pécsiGyörgyi1 és
némethZoltán2 Tőzsér-monográfiáiutánkétség-
kívülméltó harmadikként helyezhető el a kor-
társirodalomejelesjelenségétértelmezőmun-
káinak könyvespolcán, s elsősorban nem is
(csak)azért,merttanulmányaifontoskontextu-
sokhozzárendeléséveljárulnakhozzáannakfel-
térképezéséhez,hanem„mertnemállnakmeg
annak határainál, hiszen nem is lehet: Tőzsér
árpádalkotásaiugyanisolyantágasterekrenyíl-
nak,melyekbejárása irodalomtörténetiéskul-
túratudományi szempontbóla legnagyobbkihí-
vásokközétartozik.”(fülszöveg).azötösszámú
opus-könyvkétségkívülhűsegítőtársleszebben
avállalkozásban.kellemes–ésgarantáltantar-
talmas–olvasástkívánunk…

Baka L. Patrik
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1 pécsi Györgyi: Tőzsér Árpád. pozsony, kallig-
ram,1995.

2 némethZoltán:Az életmű mint irodalomtörté-
net.pozsony,kalligram,2011.
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