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TanulmányokTanulmányok

ÖllÖs lászló

Nemzetikisebbségéstudományosság

lászló ÖllÖs 342.72/.73
ourNationalminorityandscience 172.15

323.1

keywords:freedom,rights,nationalidentity,publicopinion,scientism.

Amodernnemzeti identitásszületéséneka legfelszabadítóbbelemenempusztána
középkori „natio” érvényességének kiterjesztése volt. Nem csak az az elhatározás,
hogyanemzetnekimmármindenkiatagja,ésnemcsupánaprivilegizáltrendekalkot-
ják.Hanemannakmegélése,hogyamagaskultúraismindenkipotenciálistulajdonává
válhat,1 sőtazaddig lenézett,közönségesnek tartott,majdnépineknevezettkultúra
legszebbelemeitodaemelték,ahovaértékükszerinttartozniukkellett.2 ezalátásmód
emberektömegéttettepotenciálisanegyenértékűvéésnyitottamegelőttükakulturális
felemelkedéskapuját.egyenjogúváválásukarendikülönbségekjogieltörlésévelalig-
halettvolnaelégekulturálisszemléletváltásnélkül.Anemzetiidentitástehátazembe-
ri identitás tudományosésművészetielemeinektársadalmasítását,sveleamodern
politikaiközösségkialakulástisjelentette.Akorábbirendilojalitástéshitbélikötöttsé-
geket olyan ismeretek és készségek módosítják, amelyek a korábban egyszerűnek
tekintettembernek ismegadjáka lehetőségeta társadalmukésállamukegészének
átgondolásához.Fontosleszögeznünkezenaponton,hogycsaklehetőségetadnak.

ámmégezzelakorláttalegyüttisakulturálisfelemelkedéslehetőségeteszianem-
zetiszabadságotegybenkulturálisszabadsággá.ámdeazemberkulturálisszabadsá-
gánakegysajátosgyengéjeisvan.Nevezetesenakkorisveszélyeztethető,haazérin-
tettekelsőgenerációsemberi jogait, tehátszabadságjogainkatklasszikusértelmezé-
sükbenbiztosítjaazállam.ésakkorisbiztosítható,hasenkiszámárasemgarantálja
azokat.Tehátdiktatúrákiskijelenthetik,hogyvédikpolgáraiknemzetijogaitmásnem-
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1 ernestGellnerszerintanacionalizmus legfőbbokaésamagaskultúrapopularizálásának
szükségességeaziparosodásokán.lásd:Gellner,1995.

2 Akorábbanlenézett,népineknevezettkultúraszépsége,mélységekétségtelen,hatásapedig
óriási.



zetekelnyomószándékávalszemben,hiszenbiztosítjákanyanyelviművelődésüket,az
államilag is támogatottmagas kultúra részévé teszik népi kultúrájuk sok elemét, a
korábbilenézéshelyettmegbecsülik,sőtesetenkéntsegítikszokásaik,hagyományaik
ápolását,államiváteszikegyesszimbólumaikat.

ezzelszembenalkotmányosdemokráciákiselnyomhatjákazolyanpolgáraikat,akiket
nemtekintenekazállamáltalelsődlegesnektartottnemzetikultúrahordozóinak.Noha
szabadságjogaikatformálisantiszteletbentartjaazállam,ámúgyértelmeziazokat,hogy
kultúrájuk,nyelvük,másfontossajátosságaikatöbbségévelegyenlővéneválhassanak.

Az egyenlőtlen helyzetbe szorított kisebbségi kultúrán belül tehát úgy kellene a
magaskultúrátésbenneatudományosságotaközbeszédtárgyává, tehátközkincsé
tenni,hogyanemzetállamfőerőinekeznemcélja.

Azadottkisebbségnekteháttöbbkihívásrakellválaszttalálniaazilyenhelyzetben.
Azegyik,hogymiképpenvizsgáljamegsajátközösségénekmúltját,jelenétésjövőjét.
Amásik,hogyeredményeitmikéntismertessemegsajátnépcsoportjával.Aharmadik
pedig,hogymimódonjuttassaelanemzetitöbbségközvéleményéhez.

A Fórum intézet születésekor, 1996-ban mindhárom kérdéssel szembesült. egy
nemzeti kisebbség társadalomtudományos életének az első kihívása, hogy legfonto-
sabbtémájátamindegyiktudományterületeszköztárávalvizsgálja.köztudomású,hogy
ennek a célnak az eléréséhez nemcsak kutatókra, hanem intézményes háttérre is
szükségvan.egyakutatómunkaszervezetihátterét,forrásait,publikációslehetőségeit
megteremtő,amunkálatokatösszehangolóintézményre.

erreakihívásraegynyitottésrugalmasanváltozó intézetiszerkezet lettaválasz.
ennekegyebekközöttrészeasokféleforrásbóleredőfinanszírozás,akutatókkalkonk-
rétprojektumokonbelülvalóegyüttműködés.

Amásodikkérdésrekutatásieredményeineksajáteszközökkeltörténőközzététele,
valamintamodernkommunikációtöbbmódszerénekésszámoseszközénekhaszná-
latavoltazegyikválasz.deatöbbféleszervezetiágmegszületésenemkülönben.Az
intézetígyalegkülönfélébbképzésiésfejlesztésiprogramokbaisbekapcsolódhatott,
ésezekrévénaszlovákiaimagyarciviltársadalomszervezetifelvirágoztatásában,erő-
feszítéseinekösszehangolásában,ahatáronátnyúlóregionáliskapcsolatokkialakítás-
banisfontosszerepetjátszott.

Továbbá,éstalánezafontosabb:megszületésétőlfogvaegyszabad,hatalmiparan-
csokésközpontilagmegadottmódszertaniutasításoknélkülikutatóiegyüttműködés
kereteitkínálta.Akreativitásígymegszületettintézményestereugyanisszinteminden-
kiszámáravonzólehetett,akiszlovákiaimagyarkénttársadalomtudományokvalame-
lyikétakartaművelni.megjegyzendő,hogyaszlovákiaimagyarság1996-bannemren-
delkezettszámos,mindentudományterületetművelőkutatóréteggel.1989előttadik-
tatúrahatékonyeszköztárralrendelkezettatársadalomtudományosvizsgálódásokkor-
dában tartásához, az utolsó, a magyar társadalomtudományosság fejlődését pedig
különösodafigyelésselakadályozta.

A szlovákiai magyaroknak így főállású kutatói kevesen, a közösség létszámához
mérten nagyon kevesen voltak. és akikmég az ilyen körülmények közt is kutatásra
adtákafejüket,azokigyekezeteelőttáltalábantekintélyesakadályokálltak.Főként,ha
eredményeikkellemetlenekvoltak.ezeketazakadályokatmaguknakkellettleküzdeni-
ük,közösségisegítségrealigszámíthattak.
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ezértkülönlegesfontossággalbírt,ésbírmais,hogyazújonnanalakulóintézetleve-
gőjét tisztának, kellemesnek, inspirálónak érezzék, valahányszor csak belélegzik. de
ugyanezálltatöbbi,azintézetbenfolyómunkálatrais.Amikorésamennyirecsaklehetett,
az adott személy, személyek elképzelései szolgáltak kiindulási alapként, és az intézet
azokhoz igyekezettmegteremteniafeltételeket.ezazelvperszenemérvényesülhetett
mindigésmaradéktalanul,ámaztlátniéséreznilehetett,hogyahelyeelsődleges.

Aharmadikcélmárnehezebbenvoltelérhető.Anemzetielválasztásrendjepersze
nem zár hermetikusan, ám az is elég, ha a kapcsolatokat korlátok közt tartja.
Amennyibenazintézeteredményeipusztánaszakmaiközösséglátószögébekerülnek,
akkor szűrhetőek. A széles nyilvánosság csak a továbbengedettekkel ismerkedhet
meg.eztaproblémátmindmáignemoldottamegazintézet,deazisfontos,hogyegyál-
talánmegfogalmazódott.

Amirebiztonszámíthatazaszlovákértelmiségnemkisrészénekérdeklődése.Akét
nemzetkultúrájánakösszefonódásaannyiranyilvánvaló,(liszka2006,43–47.p.)hogy
ígyvagyúgymindenakérdéskörrelakárcsaktávolróliskapcsolatbakerülőkutatótmód-
szertanikihívásokeléállítja.ebbenarendbenváltaFórumintézet–éseztmostmártúl-
zásnélkülállítható–fontos,sőtegyeskérdésekbenmegkerülhetetlentényezővé.

ennekazonbannemszabadeltakarniaaztatényt,hogyeredményeinek„populari-
zálása”,teháternestGellnerfelfogásábólkiindulvaazacél,hogyanép,azazértelme-
zésünkbena társadalom,sőtegyállambananemzetkultúrájának részévéváljonaz
adott kérdésben továbbfejlesztve, változtatva az eddig uralkodó felfogáson,
szlovákiábantovábbraistávolimaradt.

Atérségkisnemzeteitjelentőskihíváseléállítjaahuszonegyedikszázad.Akihívás
újforrásaiazonbanmárnemönmaguk,tehátazegymásellentápláltnacionálisagresz-
szivitásuk.Aglobalizációnegatívvetületeiújésnagyveszélytjelentenekekultúrákszá-
mára,mást,mintakorábbinemzetiharcaikmaivetületei.ámközép-európakisnem-
zeteimanapságúgynéznekszembea21.századkihívásaival,hogykorábbiharcaik
örökségétistovábbszeretnékvinni.ezenapontonállítható,hogyakorábbiévszázad
problémáinakmegoldatlansága továbbgátolja, hogyamegfeleljenekazúj évszázad
kihívásainak.

Anacionálisagresszivitásezenapontonválikismétakadállyá.legfeljebbapolitikai
vezetőknekengediaszándékaiktaktikaiösszehangolását,anép,anépektovábbrais
a nemzeti elválasztás béklyójábanmaradnak.korábbi előítéleteik foglyaiként el kell
fogadniuk,hogyvezetőikellenségeskedéseiszükségesek,sőtszükségszerűek,esetle-
ges együttműködésük pedig csak pillanatnyi érdekeik által diktált taktikai döntés, s
nemtöbb.Hiszentöbbamaifelfogásukszerintnemislehet.3 Nemlehetenépekkul-
turálisösszetartozása,ésvégképpennemasorsközössége.
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3 ebbenazértelmezésbena jelentés igazságelméleténekkétalapelvecsakviszonylagérvé-
nyesíthető.
Azelső:„egyállításnakcsakakkoréscsakakkorvanjelentése,haverifikálhatóanigazvagy
hamis.”Amásodik:„kétmondatjelentéseazonos,hamindenlehetségesmegfigyelésigazzá
vagyhamissátesziőket.”(reichenbach1998,41–42.p.)Ajelentésugyanisnemcsakatár-
sadalomtudományokáltalánosításinehézségeibeütközik,hanemanemzetiküzdelemlátás-
módjánakkorlátaibais.



Azeddigdominánspolitikaistratégiaolymódonpróbáltamegfogalmazniazeurópa-
iakösszetartozásánakközöstudatát,hogyamostaniönazonosságukbelsőellentmon-
dásait feloldásukhelyettmegkerülte.4 Politikaiközösséggéválásukhozazonbannem
lehetmegkerülni azokat az értékrendi problémákat, amelyek egészenaz egymással
vívottháborúkigésegymáselnyomásáigterjedőenállítottákszembeőketegymással.
lényegi kritikájukhíján továbbra ishatannaka felfogásnakszámoseleme,amelyik
megszüntetteatérségkorábbipozíciójátavilágban.ámnyilvánosésközösvitájuknem
alkotjaazeurópaipolitikaiközbeszédelsőrendűrészét.Vezetőikéspolgáraikelsősor-
ban saját országaik, és ami még fontosabb, saját nemzeteik problémáit vitatják.
szomszédjaikról és a többiekről továbbra is keveset tudnak, és azt is saját nemzeti
szemüvegükönkeresztülláttatjákvelük.Amiaztjelenti,hogytovábbraisasajátnem-
zetüksikerealegfőbb,mindenkimáséfelettállóérték,sebbőlanézőpontbólértéke-
lendőmindenegyéb.5

Amértékatöbbieknéluralkodópolitikaiközbeszédalappilléreinélhúzódik.ezekkriti-
kájakívülesikazelfogadhatón.Afelekpolitikailagnembírálhatjákegymásnemzetfelfo-
gását,akkorsem,halényegükettekintvetérnekelegymástól.Nemlehetpolitikaitéma
az, ahogy saját nemzetimúltjukat látják, akkor sem, haamásik félmeghódításának,
elnyomásának időszakait tekintik történelmük legdicsőbbpillanatainak. ígypedignem
lehetközösenvallottamúlt,csakegymásmelletti,sőtesetenkéntegymássalszembeni.6
Azegyüttmegélttörténelemcsakközösszempontokalapjántehetőközössé.7

Ahallgatás legfőbbokaapolitikaivezetőrétegnagyobbikellenérdekeltsége,vala-
mintazértelmiségtöbbségénekbegyökerezettsége.Azállamokmostanipolitikaiveze-
tőrétegeineklegitimitásalényegilegugyanabbananemzetállamihagyománybangyöke-
rezik,mintazeurópaiuniómegalakulásaelőtt.

Azeddigifelfogásolyanértékelése,amelyikalapvetőszempontjaazegyesemberek
nemzetifejlődésénekszabadsága,tehátanemzetiszabadságésegyenlőséguniverzá-
lisértékkéemelése,világossátennéahatalmiterjeszkedésésnemzetielnyomásidő-
szakait,valamintavágyateziránt.mivelanacionalizmustömegidentitás,ezértaztis
láthatóvátenné,mikénttettéktömegigénnyémásoknemzetialávetését.Hogyanvált
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4 lásdazalábbidokumentumokat:TheFutureoftheunion–Thelaekendeclaration.(Presi-
deNcycoNclusioNseuroPeANcouNcilmeeTiNG iN lAekeN14 ANd15december
2001.)Vagy:declarationoneuropeanidentity(copenhagen,14december1973)

5 Azelméletek individualitásánakés logikaiésempirikus,valamint logikaiekvivalenciájának
feltételeittárgyaljaQuine1998,130–136.p.

6 Quineszerint:„ezenazútonazonbanparadoxonhozjutunk.Azigazság,mondjaakulturális
relativizmusképviselője,kultúráhozkötött.Amennyibenazonbanezígylenne,akkorakultúr-
relativistánakasajátkultúrájánbelüliigazságátisabszolútnakkellenetekintenie.Nemhir-
detheti a kulturális relativizmust, anélkül, hogy ne haladnámeg, és nemhaladhatjameg
anélkül,hogynekellenefeladnia.”Quine1998,136.p.

7 eközösszempontokelméletileg lehetnekanemzeticélokösszehangolásánalapulóközös
érdekszempontok. ám ennél többek is lehetnek. lehetnek ugyanis az egyetemes emberi
értékekkelösszefüggésbehozottszempontok,különösképpenafelvilágosodásótafolyama-
tosanfejlődőemberijogitanítással.



az államon belüli nemzeti egyenlőtlenség a nemzeti többségek által elfogadott, sőt
kívánatosállapottá.deaztis,hogymilyenszerepetjátszottanemzetiértelmiségebben
afolyamatban.Valamintanemzetiérdekmobilizálóideológiáváemelésemiféletorzu-
lásokatokozottazemberiszabadságésegyenlőségértelmezésében,majdalkalmazá-
sábanállamrólállamra.

A térség továbblépésének egyik fontos lehetősége egymás alapos megismerése
volna.méghozzáamegismerésmindegyikformájaáltal.Aszlovákiaimagyartudomá-
nyosságintézményesüléseújlehetőségetnyiterre.Amagaskultúraegyikkulcsfontos-
ságúterületének,atudományosságnaknyithatolyankaput,amelyenkeresztüllépvea
másiknemzetmagaskultúrájánakezaterületepopulárissátehető.

egymásszempontjainak,nézőpontjának,argumentumainakmegismeréseazegyik
előfeltételeazegyüttműködésésbékenemzetijellegének.Nevezetesen,hogyalapját
anépek,anemzeteketalkotóemberekbékevágyaadja.ámehhezmindenekelőttmeg
kellismerniükegymást.méghozzánemcsakapolitikaireprezentációnak,agazdasági
elitnekésperszeazértelmiségnekakérdéskörrel foglalkozórészének,hanemakét
közvéleménynek.8

Azegyikmódszertaninakisnevezhetőkihívás,amelyikaszlovákiaimagyarkisebb-
ségtudományoséleténekismételtenszembekellnéznie,éppenanemzetielválasztás
következménye:anemzetiérdekáltalvezéreltszemléletmóddal.kisebbségikéntkülö-
nösenélesenjelenikmegezaszempont.Hiszenmagaazeredeti,hagyományoscél,az
alapvetőfontosságúkutatásokelvégzéseisnagyobbfeladat,éssajátnemzetitudomá-
nyosságánakpopularizálását isnehezebben folytathatja. Amaguknépét kellene fel-
emelniazonakadályokellenére,amelyetanemzetállamemel.9 ésemellettahuszon-
egyedikszázadkihívásainakismegkellenefelelnie.10

ehhezakutatókegyfontosképességgelbírnak.ismerikazadottszomszédnyelvét
ésáltalatudományterületükjelentősebbteljesítményeit.deaközéletetésapolitikátis
megtapasztalták.

ámmindezcsakakkorlehetelég,haközvetítenitud.Akkor,hasegítségéveltöbbis
eljut a másik közvéleményhez, mint saját eredményei. Ha általuk megismerhetik a
szomszédnemzetlegkiválóbbtudományosteljesítményeit.

ezönmagábanahhozugyannemelég,hogyanemzetiharcnézőpontjánakdominan-
ciátegycsapásrafeloldja.deabbansegíthet,hogyasokan,akorábbiaknálsokkaltöbben
kezdjenekgondolkodniakorábbinemzetiállításokmaiérvényességénésmaiértelmén.
Amegismerésésvéleménycserekijuttatásaatudományosműhelyekközép-európában
többféleképpenőrzöttfalaiközülújlendületetadhatnakazittenikultúráknak.
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8 moritzschlickazalábbiképpenjellemziatudásvégsőfundamentumát:„Azismereteredeti-
legeszközazéletszolgálatában.”„Azelőrelátásokbekövetkezéséveltudományoscéltérünk
el:ismeretörömbenvanrészünk,averifikációörömében,abbananagyszerűérzésben,hogy
helyesentaláltunkelvalamit.”(schlick1999,37.p.)

9 ezekazakadályokperszenemzetállamonkéntsajátosak.
10 Atársadalomtudományoknemzetköziségemindenekelőttmódszertanitekintetbenerősödik.

emellettnyilvánvaló,hogyanemzetikisebbségeksemvonhatjákkimagukatazújévszázad
hatásaiésfolyamataialól.ezekpediggyakrankultúrájukraisjelentőshatássalvannak.



A kisebbségi tudományosság alapfeladatai azonosak azokéival, akik többségben
vannak.Azegyestársadalomtudományokmódszereivelkellenevizsgálniaközösségé-
nekéletét,mindazt, amiösszefügg vele, valamintperszebármimást, amit azadott
kutatófontosnaktart.

ámmintmindenanemzetiegyenlőtlenségállapotábakényszerítettközösségnél,itt
ismegjelenikmégvalami.ezpedigéppenanemzetiegyenlőségésszabadságkorláto-
zásánakakérdésköre.11 Haanemzetitudományegyikalapvetőküldetéseanemzet,
tehátimmárnemcsakaprivilegizáltrendek,hanemmindenkifelemelése,akkormeg
kellmutatniaazadottkultúráhoztartozóembereknemzetiszabadságáhozésegyenlő-
ségéhezvezetőútját.Haerrenemképes,akkorcsakazalávetettségénekkialakulását,
egyesterületeitésfolyamatát,valamintkövetkezményeitírjaleésdokumentálja.kiutat
azonbannemkínál.12

Atudományamoderneurópaiaktöbbségeáltalelvártfeladataafejlődéselőmozdí-
tása.Amodernitásegyik,hanemalegfontosabbmotorjakénttekintenekrá.Atársada-
lomtudományoknakperszeatársadalmiproblémákrakellenemegoldástkínálniuk.egy
nemzetikisebbségtársadalomtudósainakegyebekközöttakisebbségsajátosgondja-
irais.

Amodernitás lényegeazameggyőződés,hogyazemberiségfejlődhet,méghozzá
sajáterőfeszítéseinekeredményeképpen.Afejlődéshezazonbanújgondolatok,felfe-
dezésekkellenek,olyanok,amelyekrévénjobbá,szebbé,egészségesebbé, igazságo-
sabbá,hatékonyabbátehetőazemberivilág.ezttettékazok,akikkiötlöttékamodern
államiságalapelveit,a társadalomszabályait,agazdaságszabályozásánakújabbés
újabbmodelljeitéssokmindenmást.

egy nemzeti kisebbség társadalomtudományosságának az az alapkérdése, hogy
képes-eerresajátközösségevonatkozásában.Tud-esegíteniazonaközösségen,ame-
lyikbőlkinőtt,ésamelyikrenapmintnaptámaszkodik.Vagymegállhelyzetének,bajai-
nakleírásánál.

Haazegyéniszabadságlényegieleme,hogyapolitikaihatalomfenyegetésenélkül
sajátmódjánfejezhetikiegyénielképzelésétönmagárólésavilágról,akkorazegyének
közösségeinekisbírniukkelleszabadsággal.Haugyanisegyesközösségekrendelkez-
nek vele,mások pedig nem, akkor azok, amelyekmások közösségi szabadságának
szabályaiszerintfejezhetikkiönmagukat,megvannakfosztvaszabadságukegyrészé-
től. Anyanyelvüket, kultúrájukat, életmódjuk számos elemét enyhébb esetben is
másodrendűvéminősíti az állam, tehát az általa preferált mögé szorítja. súlyosabb
esetben pedig üldözi. de a két eljárás kombinációja ismegjelenik, egyes korokban
üldözi,másokbanmásodrendűvé teszi.közbenmindkettőthelyesnek, igazolhatónak
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11 Tehátolyanuniverzálistársadalmiéspolitikaiértékeké,amelyekamodernvilágeszmeialap-
pilléreiközétartoznak.

12 „ígyahhoz,hogyatudományfejlődésefolytatódjék,ésracionalitásanecsökkenjen,nemcsak
sikeres cáfolásokra, de pozitív sikerekre is szükség van. Azaz elfogadható gyakorisággal
olyanelméleteketkell létrehoznunk,amelyekújelőrejelzéseket,elsősorbanújhatások,új,
ellenőrizhetőkövetkezményekelőrejelzéséteredményezik,olyanokét,amelyekreazújelmé-
letetmegelőzőenmégsenkisemgondolt.”(Popper1998,118.p.)



tartja.13 lényegükugyanisazonos:amásikkultúraháttérbeszorításánakhelyesésiga-
zolhatóvolta.emiattamódszer,ahogyezmegtörténik,elsősorbanatörténelmihelyzet
függvénye.Tenniazthelyes,amitakörülményeklehetővétesznek.Azegyesmódsze-
reknekahatékonyságamércéje,nempedigazegyetemesemberiszabadságésegyen-
lőség.Aholakettőkiáltóankerülszembeegymással,otttöbbekbenébresztrészvétet
azüldözötteksorsa.ámkörükbeniscsakegészenritkánjelenikmeganemzetiegyen-
lőségkövetelése.általábanazembertelenségellenemelikfelszavukat.ezazonbana
problémalényegétnemoldjameg.

Anacionalizmusegyiknagyelőnyeakorábbiszellemiállapottalszembenamagas
kultúrapopularizálásavolt.14 Apopularizálástazonbanösszekapcsoltákazelválasztás-
sal. ezen túljutva lehetne megfeleltetni a csoportos sajátosságokat az egyetemes
emberiszabadságésegyenlőségelveinek.ittkapcsolódhatnaazembernemzetisza-
badságaazegyetemesemberiszabadsághoz.

Anemzetielmaradásnemlehetnemzetiérdek.Aglobalizációkorábankülönöskép-
pennem.Azelmaradásamások,azerősebbekbefolyásaalákerülésteredményezi,
azazazolyannyirahangoztatottnemzetiszuverenitástveszélyezteti.Azegyeskisnem-
zetállamokvalósválasztásilehetőségekorunkbanabbanáll,hogyönkéntegyesülnek-e
anemzetiszabadságésegyenlőségelveimentén,vagyagyorsabbanfejlődőerőseb-
bekvonjáklépésrőllépésreasajáthatalmukbaőket.15 Ahagyományosnemzetiszuve-
renitásugyanismegtarthatatlanaglobalizációkorában.

ma,hogyeurópanemzeteiveléselsősorbanegymássalösszefogvameghaladják-e
korproblémáikat,ésújlendületetadnak-eakontinensfejlődésének,vagytovábbrais
életbentartjákazokatazokokat,amikmiattahuszadikszázadbanelmaradtakavilág
másrészeimögött.ezekakultúrákpedigezerszállalkötődnekegymáshozéspersze
függnekisegymástól.
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lászló ÖllÖs
our NATioNAl miNoriTy ANd scieNce

National identity had alsomeant the socialization of scientific and artistic ele-
mentsofhumanidentity,and,withit,theemergenceofmodernpoliticalcommu-
nity.Theformerfeudalloyaltyandfaithtieshavebeenmodifiedbysuchknowledge
andskillsthatprovidetheopportunityevenforpeoplepreviouslyconsideredtobe
simple,torethinktheirsocietyandstateasawhole.still,evenwiththislimitation,
national freedom becomes cultural freedom thank to the possibility of cultural
advancement.but,culturalfreedomhasaspecificweakness.Particularly,cultural
freedom can be jeopardized even if the first generation human rights, in their
classicalsense,areguaranteedbythestate,anditcanaswellbeensuredevenif
humanrightsarenotguaranteedforanybodyatall. itmeansthatevendictator-
shipscandeclarethattheyprotectthenationalrightsoftheircitizensagainstthe
oppressive intentionsofothernations,astheyprovidefor theireducation inthe
mothertongue,makepossiblethatmanyelementsoftheirpopularculturebecome
partofhighculturesupportedbythestate,and,insteadofpreviousdespise,they
appreciate, what more, occasionally even promote the preservation of their
customsandtraditions,andmakesomeoftheirsymbolscommonwiththoseof
the state. on the contrary, constitutional democracies can also oppress those
whomtheydonotperceiveascarriersofnationalcultureconsideredasprimaryby
thestate.Althoughthestateformallyrespectstheirhumanrights,butitinterprets
theminsuchawaythattheirculture,languageandotherimportantcharacteristic
features can never become equal to those of the majority. so, within minority
cultureconstrainedinthisunequalposition,highcultureandscientismshouldbe
madesubjectofpublicdiscourse,i.e.becomeapublicdomainwhileit isnotan
objective of the nation state´smain forces. The given nationalminority has to
addressallthethreechallenges.oneofthemisthequestionhowtoexaminethe
past,presentand futureof itsowncommunity.Thesecond,how topresent the
resultstoitsownpeople?Andthethird,howtogetthemessagetothenational
majority´spublicopinion.ThefoundersoftheForumminorityresearchinstitutein
1986facedallthesequestions.
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Acsehszlovákiaisajtó1956őszénkivételnélkülakommunistaállampárthivatalos
álláspontjáthirdetveírtaszomszédosmagyarországontörténtekről.Ahatalomelső-
számúéskiemeltenkezeltpropagandaeszközénekapártsajtószámított,amelytevé-
kenységétapártvezetésaforradalomleverésétkövetőenrendkívülpozitívanértékel-
te. A propagandagépezet szerves részét képezte az1948-banalapított pozsonyiÚj
Szó is,amelyazegyetlenmagyarnyelvűnapilapjavoltakommunistacsehszlovákiá-
nak. A lap, nohamagyar nyelven, szlovákiamagyar lakossága számára jelentették
meg,akommunistadiktatúranégyévtizedealattjobbáranemakisebbségimagyar-
ság,hanem–acsehnyelvűprágaiRudé právohozésaszlováknyelvűpozsonyiPrav -
dáhozhasonlóan–azállampártszócsövevolt.Főszerkesztőitisztét1955márciusa
ótadénesFerenc,amagyarkisebbségegyik legszervilisebbpolitikai reprezentánsa
töltöttebe,akit1954-benaszlovákNemzetiTanácsegyikalelnökévéismegválasz-
tottak, 1955 áprilisában pedig helyet kapott szlovákiakommunista Pártja (szlkP)
központibizottságábanis.

AzszlkPkbkiadásábanmegjelenőÚj Szó 1956-osszerepvállalásakétvonatko-
zásbankülönbözöttacsehésaszlovákpártlapétól.egyrésztabban,hogypropagandá-
jánaknemazországtöbbséginemzetei,hanemamagyarkisebbségirányábankellett
hatnia,aminekkülönlegességétazadotthelyzetbenazjelentette,hogyeztapropagan-
dátamagyarországon,vagyisakisebbséganyaországábanzajlóeseményekkelszem-
benkellettkifejtenie.Amásikkülönbségazvolt,hogyalapnakezúttalnemcsakhagyo-
mányosolvasóközönségét,azazaszlovákiaimagyarságotkellettmegszólítaniaésbefo-
lyásolnia, hanemmagyarországi terjesztésre szánt különszámai révénmagyarország
lakosságátis.

AzalábbiakbanazÚj Szó forradalomalatti,részbenpedigaforradalomvérbefojtá-
sát követő számaibanmegjelent írásoksegítségévelannakszámbevételére vállalko-
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PoPély árPád

ApozsonyiÚjszóésaz1956-os
magyarforradalom

Aforradalommalszembenipropaganda
aszlovákiaimagyarpártlapban

árPád PoPély 94(439)”1956”
ThebratislavaÚjszóandtheHungarianrevolutionof1956. 323(439)”1956”
TheAnti-revolutionaryPropagandaintheHungarian-language 070.431(437.6)(=511.141)”1956”
dailyofthecommunistPartyofslovakia

keywords:Hungarianrevolutionof1956.czechoslovakia.communistPartyofslovakia.Hungarianminority.
Press.Újszó.



zunk,hogyanreagáltalapamagyarországontörténtekre,smilyenmódonjelentmeg
ahatalomforradalommalszembenipropagandájaalaphasábjain.1

1. A pártvezetés és a forradalommal szembeni propaganda meg-
szervezése

Azoktóber23-ibudapestitörténésekrőlértesülvemásnapazonnalösszeültPrágában,
s 26-áig naponta ülésezett csehszlovákia kommunista Pártja (cskP) kb Politikai
irodája,amelytöbbintézkedésthozottazáltala–aszovjetvezetésselösszhangban–
„ellenforradalmipuccsként”értékeltfelkeléscsehszlovákiaitovábbterjedésénekmeg-
akadályozása,valamintaforradalommalszembenipropagandamegszervezéseérde-
kében. A prágai pártközpont amellett, hogy határozatokat hozott a csehszlovák–
magyarhatármegerősítéséről,abelügyminisztériumfegyvereserőinekésanépimilí-
ciaharckészültségbehelyezéséről,elrendelteasajtó,különösenafőszerkesztőkmeg-
felelőinstruálásánakszükségességétis,hogyalapoka„helyesirányvonalat”kövessék
magyarországgalkapcsolatban.Azideológiaikampánynakamagyarországi„ellenforra-
dalom” elítélésemellett elsősorban arra kellett irányulnia, hogy a párt politikájának
helyességét,csehszlovákiagazdaságieredményeit,valamintaszovjetunióésatöbbi
népidemokráciairántirendíthetetlenbarátságothangsúlyozza.2

Prágábóloktóber26-ánegyúttalPozsonybaküldtékbrunoköhlerkb-titkárt,aprá-
gaivezetésegyiklegdogmatikusabbtagját,hogyszemélyesenirányítsaaszlovákiaipro-
pagandamunkát,sügyeljenrá,hogyaszlovákpártvezetésaprágaiközpontirányelvei
szerintjárjonel.Prágaaggodalmaiazonbanalaptalanokvoltak.AzszlkPkbirodája
már október 24-én leállította a magyarországi sajtótermékek behozatalát, az egyes
szlovákiaikerületekbekiküldteakbosztályvezetőit,hogyazokahelyszínenszemélye-
sen irányítsák a propagandamunkát, a kerületi és járási pártbizottságokon pedig
készültségethirdetett,selrendelte,hogyazegyesjárásokbanhelyezzenekkészenlétbe
olyanmagyarulbeszélőpártaktivistákat,akikfelhasználhatóaklehetnekapropaganda-
munkasorán.3

köhlermegérkezésétkövetően,azővezetésével,aszlovákpártközpont,abiztonsá-
giszervekésahadseregképviselőinek részvételével jött létreaszlovákpártvezetés
mellettazabizottság,amelyahelyszíniinformációkalapjánaforradalomegészideje
alatt operatívmódon irányította az állami és pártszervek tevékenységét. A bizottság
egyenesenkarolbacílekelső titkár irodájábanülésezett, tagjaipedigrésztvettekaz
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1 AforradalomcsehszlovákiaisajtóvisszhangjáralásdmégPernes1996,513–516.p.;janek
2007,194–198.p.;barnovský2006,28–29.p.;kaplan2005,475–486.p.;valamintGábor
józsefprágaimagyarnagykövet1956.november22-i jelentését (közliPopély2014,533–
536.p.).

2 A prágai pártvezetés intézkedéseire lásd pl. bílek – Pilát 1996, 500–501. p.; barnovský
2006,29–30.p.;kaplan2005,439–445.p.

3 Aszlovákpártvezetés1956.októberiésnovemberitevékenységérelásdPopély2006,58–
62.p.



szlkPkbirodájánaktanácskozásainis.AzszlkPkbkereténbelüloktóber28-ánegy
olyan propagandaközpontot is létrehoztak, amelynek a magyarország felé irányuló
„legálisés illegális”propagandátkellett irányítania.Apropagandaközpontélére,nyil-
ván nem véletlenül, egymagyar nemzetiségűkb-tagot, lőrincz Gyulát állították, aki
1949. évi megalakulása óta a csehszlovákiai magyar dolgozók kultúregyesülete,
vagyisacsemadokelnöki,1955-igegyúttalazÚj Szó főszerkesztőitisztétisbetöltötte,
s1953-banhelyetkapottazszlkPkb-banis.Acsoportbanfenntartottakkéthelyeta
magyardolgozókPártja(mdP)szlovákiaterületéremenekültfunkcionáriusainakis.A
sajtóésarádió,valamintamagyarországonterjesztendőpropagandaanyagkiadásá-
nakirányításátvégülegykülönállósajtóbizottságrabízták.(marušiak2005,191–193.
p.;barnovský2006,30–31.p.)

AzÚj Szó forradalomalattiszámaiisapártközpontszigorúfelügyeletealattkészül-
tek.Azokategy,alapszerkesztőségénbelüllétrehozott,négy-ötfőbőlállóoperatívcso-
port állította össze. Publikálni kizárólag a pártközpontból kapott anyagokat lehetett,
olyanokat,amelyekkorábbanmáraközpontipártlapban,aRudé právobanismegje-
lentek,vagypedigacsehszlováksajtóiroda(československátlačovákancelária,čTk)
szigorúancenzúrázotthíreivoltak.Önálló,sajátmunkatársaitólszármazóírásgyakor-
latilagaligjelenhetettmegalapban.Anyomáselőttielsőlevonatokatrendszeresenbe
kellettvinniapártsajtóosztályára,aholaszövegeketlekellettfordítaniésfelmutatni,
hogymelyikíráshonnan,milyenforrásbólszármazik.(molnár2010,101.p.)

2. A forradalomkitöréseésanovember4-i szovjet intervenció közötti
időszak

Acsehszlovákiainapilapok,köztükazÚj Szó is,október24-énmégúgyjelentekmeg,
hogyazelőzőnapibudapestieseményekrőlegyszóvalsememlékeztekmeg.Azegye-
dülikivételtaRudé právo jelentette,amelyugyanamagyarországontörténtekrőlszin-
ténnemszámoltbe,deterjedelmesvezércikkébenmárotttalálhatóakazokazelemek,
amelyekakésőbbiekbenaforradalommalszembenipropagandavezérmotívumailesz-
nek, vagyis a csehszlovák társadalomegységének, csehszlovákia gazdasági sikerei-
nek,valamintaszovjetunióirántihűségésbarátságfontosságánakhangsúlyozása.4

AzÚj Szó –akárcsaka többinapilap–előszöroktóber25-énadotthírtabuda-
pestentörténtekről.Apártpropagandárajellemzőenelőbbközölteapártállásfoglalá-
sát,mintmagátahírt,ígyigyekezvebefolyásolniazolvasóvéleményétazesemények-
kelkapcsolatban.AlapcímoldalánkapotthelyetaRudé právo –lényegébenapártve-
zetésálláspontjánaktekinthető–némilegaktualizált5 előzőnapivezércikke,scsupán
aharmadikoldalon,akülpolitikairovatbanačTkhivatalosjelentése,amelynekatöbbi
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4 Rudé právo,1956.október24.Pevněcestousocialismu,1.p.
5 ARudé právo vezércikkétegyebekközöttakövetkezőkkelegészítettékki:„mahírekérkeztek

arról,hogymagyarországonellenforradalmielemekmegkíséreltekkezetemelnianépiállam-
raésvéreszavargásokatidéztekelő.”(Új Szó,1956.október25.szilárdanaszocializmus
útján,1.p.)



napilaphozhasonlóanaKomoly események Magyarországon címetadták.6 Asajtóiroda
rövidösszefoglalójaazonbancsupánnéhánykiragadottrészletetközöltazoktóber23-
ánés24-éntörténtekből.megemlítetteazavargásoktényét,amelyeket„ellenforradal-
mielemekszítottak”azzalacéllal,hogymegdöntsékanépidemokratikusrendszert,
ismertetteGerőernőpárt-elsőtitkárrádióbeszédét,azmdPvezetésébenvégrehajtott
változásokat,beszámoltNagyimreminiszterelnökikinevezéséről,astatáriumkihirde-
tésérőlésaszovjetcsapatokfelkérésérőlarendhelyreállítására, legvégülpedig,azt
sugallva,hogyhamarosanhelyreállarend,leszögezte,hogy„sikeresenfolytazellen-
forradalmibandákfelszámolása”.

Atörténtekelőzményeiről,azoktóber23-itüntetéscéljairólésokairólasajtóiroda
híreitermészetesenmindekkor,mindakésőbbiekbenhallgattak.Azolvasókhozígya
legcsekélyebb információ sem juthatott el sem az egyetemi diákság október 22-én
megfogalmazottköveteléseiről,semazoktóber23-itüntetésrészleteiről,sempediga
fegyveresösszetűzésekkialakulásánakkörülményeirőlésfejleményeiről.AzÚj Szó kül-
politikai rovatábana forradalomegész időtartamaalatt, általábanhasonló címekkel
(példáulA magyarországi események,Jelentés a magyarországi helyzetről,A magyar-
országi helyzet,Mi a helyzet Magyarországon?)sorraláttaknapvilágotasajtóirodának
amagyarországitörténésekrőlbeszámolójelentései.ezekazonban,apártvezetéselvá-
rásainak és utasításainak megfelelően, mindvégig rendkívül szelektíven bántak a
magyarországrólérkezőhírekkel:azokatahatalomaktuálisérdekeiszerintholelhall-
gatták,holpedigkiemeltékésfelnagyították.

Azelsőnapokhírösszefoglalóiramindemellettabizakodóhangnemvoltjellemző.A
čTkhíreiáltalábanarendsikereshelyreállításárólésaz„ellenforradalmibandák”fel-
számolásáróltájékoztattak.AzÚj Szó október28-iszámapéldáulegymáracímében
isderűlátóhíradásban(A népi demokrácia Magyarországon megszilárdítja hatalmát)
készténykéntközölte,hogy„budapestenletörtékazellenforradalmigonosztevőkellen-
állását”.7 Asajtóhírekoktóbervégéigfolyamatosanjavulóképettártakazolvasóelé:
október29-énegyebekközöttabudapestifegyverescsoportokfolytatódósikeresfel-
számolásáról,30-ánazüzletekkinyitásáról,31-énabudapestihidakszabaddátétele
mellettegyesvidékivárosoküzemeinekésatanításújraindulásárólszámoltakbe.

Nagyimrérőlésoktóber27-énkinevezettújkormányárólasajtókezdetbenszintén
kedvező,vagylegalábbissemlegesképettártazolvasóelé.AzÚj Szó október28-iszá-
mábanmegjelent–máridézett–híradáspéldáulazújkormányösszetételénekközlé-
sekor nem kommentálta azt a tényt, hogy abban egykori kisgazda politikusok (Tildy
zoltánéskovácsbéla)ishelyetkaptak,alapmásnapivezércikkepedigegyenesenörö-
métfejeztekiakormánymegalakulásafölött,„amelyamagyardolgozónépvalamennyi
rétegétképviseli”.8 ANagy-kormányésazmdPkádárjánossalazélenújjáalakulóúj
vezetésénekelfogadásátjelezteacskPkb-nakazmdPközpontiVezetőségéhez,vala-
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6 Vö.Rudé právo,1956.október25.Vážnéudálostivmaďarsku,1.,4.p.;Pravda,1956.októ-
ber 25. Vážne udalosti vmaďarsku, 2. p.;Új Szó, 1956. október 25. komoly események
magyarországon,3.p.

7 Új Szó,1956.október28.Anépidemokráciamagyarországonmegszilárdítjahatalmát,3.p.
8 Új Szó,1956.október29.egyemberként,apártvezetésével!,1.p.



mintacsehszlovákkormánynakamagyarkormányhozintézett,sasajtóbanisközzé-
tettoktóber29-i levele is.Akét levélüdvözölteazújmagyarvezetésnekavérontás
megszüntetésére tett intézkedéseit, egyben meggyőződését fejezte ki, hogy sikerül
megvédenianépidemokratikushatalomérdekeit.9

AmagyarországieseményekésNagyimremegítélésébenamagyarminiszterelnök
október30-ibejelentésétkövetőenálltbegyökeresfordulat.Nagybejelentésétazegy-
pártrendszer felszámolásáról ésakormányonbelüli szűkebbkabinet létrehozásáról,
amelybenaz1945-öskoalícióspártokképviselőiishelyetkapnak,asajtóirodahíreúgy
értékelte, hogy az „a magyar munkásosztály és magyarország egész dolgozó népe
ügyében egy lépést jelent visszafelé”.10 Hasonlóan fogalmazott a sajtóhírhez fűzött
kommentáris,amelyszerintezzelalépésévelamagyarkormányeltértamunkásosz-
tályvezetőszerepérőlszólóleninielvtől,aszociáldemokratapárttervezettfelújításával
pedigmegzavartaamunkásosztályegységét.11

Asajtóhírekésahozzájukfűzöttkommentároknovemberelsőnapjaibanmáregyre
növekvőaggodalommalírtakamagyarországieseményekalakulásáról,segyrenegatí-
vabbképetfestettekamagyarországihelyzetről.mindeztermészetesennemválasztha-
tóelaszovjetpártvezetésoktóber31-idöntésétőlazújabbszovjetkatonaibeavatko-
zásról. ettől fogva egymást követték a híradások a különböző emigráns csoportok,
„fasisztaelemek”,„horthystatisztek”ésegykorinyilasokszervezkedésérőlésvisszaté-
résérőlmagyarországra,ahazaiésakülföldi„reakció”szövetkezésérőlésamunkás-
osztállyalszembeni„féktelenterrorról”.Afentidézettkommentárszerintmindezekaz
eseményekaztbizonyítják,hogy„amagyarmunkásosztályésazegészdolgozónépjól
megszervezett,nyugatróltámogatottellenséggelkerültküzdelembe”.

Asajtótámadásánakelsőszámúcélpontjaiakisgazdapolitikusokésmindszenty
józsef hercegprímás voltak. Az 1947-ben emigrációba kényszerített, s a forradalom
napjaiban Ausztriába érkező Nagy Ferenc egykori miniszterelnököt úgy mutatta be,
minta„Horthy-félefasisztaburzsoácsoportok”ésa„reakciósnépellenespolitika”kép-
viselőjét. kovács béláról, az új földművelésügyi miniszterről tudni vélte, hogy
budapestenNagyimreleváltásárólfolytattárgyalásokat,azagrárkörökazonbannem
értenekegyetazőminiszterelnöki jelölésével,sszívesebbenlátnákNagyFerenceta
miniszterelnökiszékben.12 Afogságábólszabadultmindszentyjózsefet„amagyarnépi
demokráciamegátalkodottellenségének”nevezte,akinekbudapestreérkezéseszin-
tén„azországreakcióserőiterősíti”.Tudomásavoltasajtónakarrólis,hogybizonyos
körökNagyimrekormányátegyúj,„fasisztakormánnyal”kívánjákfelváltani,aminisz-
terelnöki székbe pedig „a sötét vatikáni reakció képviselőjét”, mindszenty bíborost
ültetnék.13 kijutott a támadásokból végül többek között ifj. Horthymiklósnak is, aki
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9 Új Szó,1956.október30.AcskPközpontibizottságánakleveleamagyardolgozókPártja
központiVezetőségéhez,1.p.;Új Szó,1956.október30.Acsehszlovákköztársaságkormá-
nyánakleveleamagyarNépköztársaságkormányához,1.p.

10 Új Szó,1956.november1.Amagyarországihelyzet,3.p.
11Új Szó,1956.november1.Amagyarnépnekmegkellvédelmeznieszocialistavívmányait,3.p.
12Új Szó,1956.november4.miahelyzetmagyarországon?,3.p.
13Új Szó,1956.november3.előretöramagyarországireakció–veszélybenanépérdeke,3.p.



eisenhoweramerikaielnökhözintézetttáviratábankérteamagyarországiforradalmá-
roktámogatását,Habsburgottónak,amiértkijelentette,hogymagyarországnakvissza
kellene adni a szent koronát, valamint a mindszenty-perben 15 év fegyházra ítélt
esterházy Pál hercegnek, aki fogságából szabadulva állítólag azért érkezett
budapestre,hogy„megkíséreljevisszaszereznilatifundiumait”.14

Azüzletekkinyitásáról,valamintazüzemekésatanításújraindulásárólszólókoráb-
bihíreketabudapestromhalmazzáválásáról,aSzabad Nép székházánakfeldúlásáról,
azüzemek,hivatalok,üzletekésiskolákzárvatartásárólszólóhíradásokváltottákfel.
Asajtószerint„abudapestiutcákon(…)égnekakönyvmáglyák”,a„burzsoápártok”és
lapjaikújjáalakulásánakazacélja,hogy„alegerélyesebbenharcolhassanakaszocia-
listaelvek,valamintamunkásokésparasztokvívmányaiellen”,ahelyzetpedigazért
fajulhatott idáig, mert az mdP vezetősége a döntő pillanatokban nem állt feladata
magaslatán.15

Nagyimreéskormányanovemberelsőnapjaibanszinténkezdettasajtótámadá-
sánakkereszttüzébekerülni.AzÚj Szó november3-ánA magyar kormány sajnálatra-
méltó lépése címmelközölteačTkhírétarról,hogyamagyarkormánynovember1-jén
azonnaliérvénnyelfelmondtaaVarsóiszerződést,sezzel„egyreinkábbmeghátrálaz
országreakcióserőielől”.16 Akormánykérésétpedig,hogyazeNszközgyűlésetűzze
napirendjéremagyarországkérelmétazországsemlegességénekanagyhatalmakálta-
li garantálásáról, a lapbanmegjelent kommentár „hallatlan tettnek”ésa szocialista
eszméknyíltmegsértésénekminősítette.17

Amagyarországieseményekrőlbeszámolóhírekhezfűzöttkommentároknovember
1-jétőlváltakmindennapossáazÚj Szóban.Akommentárokazonbannemalapmun-
katársainak,hanemkivételnélkülčestmírsuchýnak,aRudé právo publicistájánaktol-
lábólszármazó írásokvoltak,olyanok,amelyekÚj Szó-beliközlésükelőttegynappal
máraközpontipártlapbanismegjelentek.18 miutánazÚj Szóbanerresemmiféleutalás
nemtörtént,a lapolvasóinaksejtelmüksem lehetettarról,hogyvalójábannemisa
magyar,hanemacsehpártlapkommentárjaitolvassák.

AzÚj Szó –atöbbicsehszlovákiailaphozhasonlóan–esetenkénta„barátiorszá-
gok”sajtótermékeinekírásaitisismertetteamagyarországieseményekről.október29-
énpéldáulamoszkvaiPravda ésaleningrádiIzvesztyija egy-egyírásávalfoglalkozott.
Azelőbbiamagyarországi„népelleneskalandot”az„imperialistanagyhatalmakhosz-
szas felforgató tevékenysége” eredményének értékelte, az utóbbi pedig Varga béla
„reakciósmagyaremigránst”,amagyarNemzetgyűlés1947-benemigrációbakénysze-

16 Popély árpád
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
/4
, 
S
om

or
ja

14 Új Szó,1956.november2.Amagyarországihelyzet,3.p.
15Új Szó, 1956. november 2. A magyarországi helyzet, 3. p.; Új Szó, 1956. november 2.

magyarországtragikusnapjai,3.p.;Új Szó,1956.november3.Amagyarkormánysajnálat-
raméltólépése,3.p.

16 Új Szó,1956.november3.Amagyarkormánysajnálatraméltólépése,3.p.
17 Új Szó,1956.november3.előretöramagyarországireakció–veszélybenanépérdeke,3.p.
18 lásdRudé právo,1956.október31.Novýobratvevývojiudálostívmaďarsku,3.p;Rudé

právo,1956.november1.Tragickédnymaďarska,3.p.;Rudé právo,1956.november3.
reakcevmaďarskunapostupu–zájmyliduvnebezpečí,3.p.



rítettkisgazdapártielnökétsejttetteamagyarországontörténtekmögött.19 November
3-ánabelgrádiBorba szerkesztőségikommentárjátismertette,amelyszerint„akleri-
kálisésreakcióselemek,sőtHorthyhívei”amagyarországifejleményeknekszocialis-
taellenesirányzatotakarnakadni,másnappedigapekingiZsenmin Zsipao vezércikkét,
amelyaszovjetkormányoktóber30-inyilatkozatátméltattaaszocialistatábororszá-
gaihozfűződőkapcsolatainakújalapokrahelyezéséről.20

Acsehszlováksajtóirodahíreibeésakommentárokbaolykornyugatihírügynöksé-
gek(példáulafranciaAFP,anyugatnémetdPAésabritreuters)éslapok(afrancia
Libération, az osztrák Bildtelegraph, a nyugatnémet Süddeutsche Zeitung és
Frankfurter Neue Presse,valamintazamerikaiNew York Times)híreit isbeépítették.
eztazonbantermészetesencsakisabbanazesetbentették,haezekkelahírekkelaz
„ellenforradalomról”ésanépidemokratikusrendszerellenszőtt„imperialistaösszees-
küvésről”szólótéziseketerősíthették.

Aszakirodalomvéleményeszerinta forradalommalszembeni csehszlovákpropa-
gandatudatosanélesztetteacsehésszlováklakosságnakamagyarrevizionizmusfel-
éledésétőlvaló félelmét is,sa felkelést igyekezettolyannacionalistamozgalomként
beállítani, amely területi igényeket támaszt magyarország szomszédjaival szemben.
(blaive2001,296–299.p.;szesztay2003,71.p.;janek2007,189–190.p.)Acseh
éskülönösena szlovák sajtóban valóbanmegjelentekamagyar revíziós törekvések
feléledésévelfoglalkozóírások,21 azÚj Szóbanazonbancsupánminimálisnyomáttalál-
jukennek.Alapbanaforradalomegészidőtartamaalattmindösszekét–ráadásula
Rudé právobólátvett– írásutaltamagyar irredentizmusállítólagos feléledésére.Az
egyikszerintafelkelőkjelszavaiközöttotttalálhatóakaszlovákiátéserdélytismagá-
banfoglalóNagy-magyarországotkövetelőjelszavak,amásikpedigafelkelőksoproni
ésmiskolcirádióállomásaivalszembenfogalmaztamegarevizionizmusvádját.22

Asajtóirodamagyarországontörténtekrőlbeszámolóhíreinekterjedelmeaforrada-
lom egész időtartama alatt jelentősen eltörpült mind a vezércikkek, mind pedig az
ugyancsaknagyteretkapóhűségnyilatkozatokterjedelmemellett.AzÚj Szóbanafor-
radalomnapjaibanmegjelenővezércikkek–akommentárokhozhasonlóan–általában
aRudé právo előzőnapiszámábólátvettvagyaznapiszámábanmegjelenőszerkesztő-
ségicikkekvoltak.23 Amígazonbanerrekezdetbenrendszeresutalástörtént,egy idő
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19Új Szó,1956.október29.szovjetlapokamagyarországieseményekről,3.p.
20Új Szó,1956.november3.komolyveszély fenyegetiamagyarmunkásosztályt.Aborbaa

magyarországihelyzetről,3.p.;Új Szó,1956.november4.éljenaszocialistaországokhatal-
masegysége,3.p.

21 lásdpl.Pravda,1956.november3.,Nabielomkonibielyteror,3.p.(ezekbényijózsefnek,
apozsonyimagyarfőkonzulátusideiglenesvezetőjénekazértékeléseszerintvalóbanhozzá-
járultakaforradalommalszembeniellenszenvkialakulásához.bényijelentésétközliPopély
2014,537–539.p.)

22Új Szó,1956.november1.Amagyarnépnekmegkellvédelmeznieszocialistavívmányait,3.
p.;Új Szó,1956.november4.Határunkenapokban,2.p.

23 AzÚj Szó egyetlensajátvezércikkealapoktóber29-iszámábanjelentmegEgy emberként,
a párt vezetésével! címmel(vö.kiss2006,10.p.)



utánezelmaradt,aztatévhitetkeltveezáltalazolvasókban,hogy–akárcsakakom-
mentárokesetében–amagyarpártlapönállóírásaitolvassák.

Amintarraavezércikkekcímei(példáulHatározottan és biztosan,Az egész ország
egységesen a párt vezetése alatt,A helyes út,A legszilárdabb barátság,Egy ember-
ként, a párt vezetésével!,A szocializmus ellenségei nem érnek célt,Népünk legyőzhe-
tetlen egysége,Éberség – napjaink parancsa!) is utalnak,mindvégig kiemelt helyet
kapottbennükazéberség,azegység,a lakosságkormányéspárt irántihűségének,
csehszlovákiaésmagyarországeltérőgazdaságihelyzetének,valamintaszovjetunió
iránti megbonthatatlan barátság hangsúlyozása. ez utóbbit az egyik szerkesztőségi
cikkakövetkezőhatározottsággalfogalmaztameg:„Aszovjetunióirántikapcsolatunk
többmintbarátság. (…)Népünkmégegyujjalsemengedehhezhozzányúlni,éppen
úgy,mintahogysenkineksemengedkezetemelniforradalmivívmányainkra.egységes
éselvanszánvaegységétmindenkörülményekközött,mindenmódontettelistámo-
gatni.Vegyetudomásuleztmindenki,akikülföldrőlmegakarnákísérelnialehetetlent,
mindenki,akieztmégnemvettetudomásul.”24

Aforradalommalszembenipropagandaegyiklegfontosabbelemétazún.hűségnyi-
latkozatokképezték,amelyeknemcsakaforradalomnapjaiban,hanemannakvérbe
fojtásátkövetőenisvalósággalelárasztottákacsehszlováklapokat,köztükazÚj Szót
is. A csehszlovák társadalom egységét és a kommunista párt melletti kiállását
demonstrálnihivatotthűségnyilatkozatokelfogadásáraszervezettkampánykeretében,
egyenesenapártvezetésutasításáraésirányelveiszerintkerültsor.Akülönbözőmun-
kaközösségek–általábanapártáltalkiküldöttinstruktorokjelenlétébenmegrendezett
–gyűléseinelfogadotthatározatokbanamagyarországi„ellenforradalom”elítéléseés
amagyarnépirántiszolidaritáskifejezésemellettkulcsszerepjutottacsehszlovákkor-
mányéspártvezetés,valamintaszovjetunióirántilojalitáskinyilvánításának.

Azegyesvállalatok,gyárak,üzemekésszövetkezetekmunkaközösségeineknyilat-
kozataigyakranatervteljesítésselkapcsolatoskötelezettségvállalásokatésfelajánlá-
sokatistartalmaztak,amelyeketoktóberutolsóésnovemberelsőnapjaitólkezdődően
márnemcsakamagyarországieseményekkapcsán,hanemgyakrana„Nagyoktóberi
szocialistaForradalom”közelgőévfordulójánaktiszteletére,valamintaszueziválság-
galösszefüggésbentettek.AmintaztazÚj Szó november29-iszámaközölte,afelső-
vámosiegységesföldműves-szövetkezet(efsz)tagjaipéldáulaztvállalták,hogyaser-
téshúsbeadástazévvégehelyettdecember10-ig,atejbeadástdecember1-igteljesí-
tik,alosoncitéglagyárdolgozóipedigazt,hogyazévvégéigtervenfelül470000nyers-
téglát,56000késztéglát,37500tetőfedőcserepetéstöbbezermásterméketgyár-
tanakösszesen145000koronaértékben.25

Apártközpontbanovemberközepéigösszességébenmintegytizennyolcezerhűség-
nyilatkozat érkezett, (kaplan2005,465. p.) s október26-ával kezdődően–a többi
napi-éshetilaphozhasonlóan–azÚj Szó egyesszámai is tucatszámközöltékvagy
ismertették őket. Az egyes nyilatkozatokat gyakran hangzatos szalagcímek fogták
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24 Új Szó,1956.október28.Alegszilárdabbbarátság,2.p.
25Új Szó,1956.október29.ANagyoktóbertiszteletére,2.p.



össze.Alapoktóber27-iszámapéldáulaMunkások, parasztok, értelmiségiek egysé-
ges hangja: Hűséggel a párthoz és a szocializmushoz – gyűlölettel az ellenséggel szem-
ben címalattapozsonypüspökiefsztagjainak,akassaimagasépítészetiVállalatdol-
gozóinak,akassaivasút-igazgatóságvasutasainak,anógrádszentpéteriésazötösbá-
nyaibányászok,acsehszlovákírószövetségpártszervezetének,acsehszlovákNéppárt
vezetőségének,aprágaiműszakiFőiskolaésakárolyegyetemdiákjainak,október28-i
száma pedigNépünk szilárdan tömörül a párt és a kormány köré címmel a brünni
klement Gottwald Gépgyár és az eperjesi křížik-dukla Üzem dolgozóinak, a
csehszlovák Tudományos Akadémiaműszaki–fizikai intézete alkalmazottainak, vala-
mintakalondaiefsztagjainaknyilatkozatait,illetvekötelezettségvállalásaitismertette.

AzÚj Szóbanközzétettvagyismertetetthűségnyilatkozatokkörecsupánminimális
mértékbenkülönbözöttacsehésaszlovák lapokbanközzétettnyilatkozatokétól.Az
talántermészetes,hogyamígacsehlapokelsősorbanacsehországi,addigamagyar
napilap–aszlováklapokhozhasonlóan–aszlovákiaimunkaközösségeknyilatkozatai-
rólszámoltbe.Aleglényegesebb,defeltűnőnekkorántsemmondhatókülönbségazon-
banazvolt,hogyazÚj Szó némilegnagyobbteretszenteltamagyarlaktaterületekről
érkezőnyilatkozatoknak,salkalmankéntutaltamunkaközösségektagjainakmagyar
mivoltárais.eztörténtegyebekközöttazérsekújvárielektrosvitvállalatnyilatkozatá-
nak közzététele során, amelyhez a lap a szlovák Pravdával ellentétben hozzáfűzte,
hogy„azüzembenadolgozóklegnagyobbrészemagyarnemzetiségű”,26 vagyakalon-
dai efsz leveléről szóló tudósításban, amelynekmár a címébe is belefoglalták, hogy
„magyarnemzetiségűszövetkezetitagok”tiltakozásárólvanszó.27 mindemellettviszont
aziselőfordult,hogyazÚj Szó aRudé právorahivatkozvatudósítottolyanmagyarnem-
zetiségi hűségnyilatkozatokról – Gice és dunamocs község lakosainak, a komáromi
állami gazdaság dolgozóinak, valamint a párkányi és az érsekújvári tizenegy éves
középiskolatanulóinakleveleiről–,amelyekrőlkorábbanaközpontipártlapismegírta,
hogyazokmagyarnemzetiségűpolgároknyilatkozatai.28

Amagyarországi „ellenforradalmat” elítélő hűségnyilatkozatok, egybenahatalom
irántiszervilizmusegyiklegtipikusabbpéldájátacsemadokkbelnökségénekoktóber
29-énelfogadott,majdazÚj Szó másnapiszámábanközzétettfelhívásaszolgáltatta,
amellyel már csak a csemadoknak amagyar kisebbség életében betöltött szerepe
miattisérdemeskissébehatóbbanfoglalkoznunk.Vitathatatlan,hogyaz1949-benala-
pítottkultúregyesülettevékenységébenidőnkéntkisebbségiérdekképviseletitörekvé-
sekisérvényesültek,vezetéseazonbanazötvenesévekben,így1956őszénissokkal
inkábbképviselteazállampárt,mintakisebbségimagyarközösségérdekeit. (simon
2006,45.p.)
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26 Vö.Új Szó,1956.október26.„mi,azérsekújvárielektrosvitdolgozói…”,1.p.;Pravda,1956.
október26.záväzkamivústretyoktóbru,1.p.

27 Új Szó,1956.október28.Akalondaimagyarnemzetiségűszövetkezetitagoktiltakozása,1.p.
28 Vö.Rudé právo, 1956.november2. zdopisůobčanůmaďarskénárodnosti, 1. p;Új Szó,

1956.november4.Amagyarnemzetiségűpolgárokszava,1.p.



Acsemadok-központszervilismagatartásamegmutatkozottmáracsehországilen-
gyelkisebbségivezetőkkapcsolatfelvételiszándékáraadottválaszában is.Alengyel
kulturálisésművelődésiszövetségtisztviselőioktóber24-énazzalaszándékkalláto-
gattakelacsemadokpozsonyiközpontjába,hogyazesetlegesközöslépésekrőlegyez-
tessenekamagyarországieseményekkelkapcsolatban.Acsemadokvezetőiazonban
afelajánlottegyüttműködéselőlelzárkóztak,skijelentették,hogyhatározottanelítélik
amagyarországontörténteket.29

Azoktóber29-iállásfoglaláselőzményeiközétartozikazis,hogyacsemadokkb
elnökségeháromnappalaforradalomkitörésétkövetőenegyszermárülésezett,akkor
azonbansemmiféleállásfoglalástnemfogadottelatörténtekről,snohakizártnaktart-
juk,hogynefoglalkozottvolnavelük,azoktóber26-ielnökségiülésjegyzőkönyvében
minderről semminemű feljegyzés nemmaradt fenn. (vö. szesztay 2003, 42. p.) Az
egyesületelnökségevégülaztkövetőenfogadtaelamagyarországiforradalmatelítélő
nyilatkozatát,hogyoktóber29-énazszlkPkbirodájaelrendeltevezetőtisztviselőinek
összehívását, s instrukciókkal ellátását arra nézve, milyen munkát fejtsenek ki a
magyarlakosságkörébenamagyarországieseményekkelkapcsolatban.30

AcsemadokkbelnökségénekazÚj Szó október30-iszámábanközzétett,majd31-
énaRudé právo általisismertetettnyilatkozatamindezekutánrendkívülélesszavak-
kalítélteelamagyarországifelkelést,mint„anemzetközireakcióvalszövetkezettellen-
forradalmibandáknépelleneskísérletét”,céljakéntpedigaztneveztemeg,hogyújra
gyárosokat, földbirtokosokat, bankárokat, grófokat és bárókat ültessenek a magyar
népnyakára.állásfoglalása lényegi részébenacsemadokvezetéseacsehszlovákiai
magyardolgozók lojalitásárólbiztosítottaacskP-tésacsehszlovákkormányt,cseh-
szlovákiamagyarlakosságátpedigfelszólította,hogy„mégodaadóbban,méghatáro-
zottabban” tömörüljönakommunistapártköré,s „ápoljaésvédelmezze”aszovjet-
unióhozfűződőszövetséget.31 Acsemadok-központnyilatkozatáthamarosanazegye-
sületpozsonyi,nyitrai,besztercebányaiéskassaikerületielnökségeinek, illetveérte-
kezleteinekhasonlótartalmúéshangvételűhatározataikövették.32
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29 slovenskýnárodnýarchív,bratislava (a továbbiakban:sNA),Ústrednývýborkomunistickej
stranyslovenska(atovábbiakban:ÚVkss),tajomníkPavoldavid(Pavoldavidtitkár),2253.
d.,a.j.40,maďarsko,Poľsko.

30 sNA,ÚVkss,Predsedníctvo(elnökség),933.d.,a.j.148,zápiszozasadnutiabyraÚVkss
dňa29.októbra1956.

31 Új Szó,1956.október30.Acsemadokközpontielnökségénekfelhívása,2.p.;Rudé právo,
1956.október31.Výzvacsemadokukobčanůmmaďarskénárodnosti.stojímepevně za
stranouavládou,1.p.

32Új Szó,1956.október30.Hívenapárthozésaszovjetunióhoz,2.p.;Új Szó,1956.november
1.együttérzünkmindazokkal,akikvédikaszocializmusügyét,2.p.



3.AforradalommalszembenipropagandaazÚjszóbannovember4-ét
követően

AforradalombukásátatöbbicsehszlováksajtótermékhezhasonlóanazÚj Szó islelke-
senünnepelte.Alapnovember5-iszámánakelsőoldala–acsehésaszlovákpártlap
előzőnapirendkívülikiadásávalmegegyezően–A magyar nép letörte az ellenforradal-
mat szalagcím alatt tájékoztatta az olvasókat az „ellenforradalom” vereségéről.33
címoldalonközölteaszovjetharckocsikáltalhatalomrajuttatottkádárjánosún.forra-
dalmimunkás-parasztkormányánakfelhívásátis,amitegyebekközöttazzalavalótlan
alcímmelvezetettfel,hogy„Nagyimreárulókormányalemondott”.34 Aforradalomelle-
nes propagandában Nagy imre alakja ekkorra már egyöntetűen árulóvá lépett elő.
AmintaztazÚj SzónakaRudé právobólátvettvezércikkeismegfogalmazta:Nagyimre
„anépaljasárulója”és„amunkásosztálypártjánaklikvidátora”volt,aki„eladtamagát
areakciónak”.35

Amagyarországivagymagyarországgalkapcsolatoshírekanovember4-étkövető
napokbanéshetekbentovábbraishosszúideigavezetősajtóhírekközétartoztak.Az
Új Szó napontaközölteasajtóirodatudósításaitamagyarországihelyzetkonszolidálá-
sáról,azéletnormalizálásáról,arendésanyugalomhelyreállításáról,akárokfelszá-
molásáról,budapestújjáépítésérőlésazáruhiánymegszűnéséről,karácsonyközeled-
tévelpedigabudapestiüzletekállítólagosjóellátottságáról.36 Novembervégétőlkezdő-
dőenegyretöbbetcikkezettazÚj Szó aNyugatramenekültmagyaroksúlyoshelyzeté-
ről,kiszolgáltatottságáróléshazatérésiszándékárólis.37

Természetesenfigyelemmelkövetteésörömmelüdvözöltealapakádár-kormány
és az új állampárt, amagyar szocialistamunkáspárt (mszmP)megszilárdulását is.
közölteegyebekközöttazmszmPideiglenesközpontibizottságadecemberelejiülé-
sénekazoktóber23.utánieseményekokairóléselőzményeirőlhozotthatározatát,38
december közepén pedig napokon át jelentettemeg a kádár-kormánnyal szembeni
ellenállástvezető,ezértfeloszlatottNagy-budapestiközpontimunkástanácsotlejáratni
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33 Vö.Rudé právo,1956.november4.–rendkívülikiadás,maďarskýlidzvítězilnadkontrare-
volucí,1.p.;Pravda,1956.november4.–rendkívülikiadás,maďarskýľudzvíťazilnadkont-
rarevolúciou,1.p..;Új Szó,1956.november1.együttérzünkmindazokkal,akikvédikaszo-
cializmusügyét,2.p.

34Új Szó,1956.november5.Újforradalmimunkás-parasztkormánymagyarországon,1.p.
35 Vö.Rudé právo,1956.november5.Velké vítězstvímaďarského lidu,1.p.;Új Szó,1956.

november5.Amagyarnépnagygyőzelme,1.p.
36 ezutóbbiakralásdpl.Új Szó,1956.december23.budapestkarácsonyelőtt,3.p.;Új Szó,

1956.december25.karácsonyihangulatbudapesten,3.p.
37 Pl.Új Szó,1956.november29.sokmagyarmenekülthazaakartérni,3.p.;Új Szó,1956.

december 10. Amagyarmenekültek sorsa Angliában, 3. p.;Új Szó, 1956. december 28.
egyretöbbmagyarállampolgártérvisszahazájába,3.p.

38Új Szó, 1956. december 11. A magyar szocialista munkáspárt ideiglenes központi
bizottságánakhatározata,3.p.



igyekvő,amunkástanácsésa„külföldireakció”közöttikapcsolatokat„leleplező”cik-
keket.39 A szovjet katonai beavatkozás után a budapesti jugoszláv nagykövetségre
menekültNagyimreéstársaisorsárólezzelszembenhallgatott.csupánNagyimréék
november22-ielrablásátkövetően–aTANjuGjugoszlávhírügynökségrehivatkozva–
közölte,hogyacsoporttagjaielhagytákanagykövetségetés„visszatértekotthonaik-
ba”,majdamagyarrádióbólvetteátaztanyilvánvalóanhazughírt,hogysajátkéré-
sükre(sic!)elhagytákmagyarországotésnovember23-ánromániába„utaztak”.40

Nagyteretkaptakasajtóbanacsehszlovákállamiéspártvezetésnekakádár-kor-
mánygazdaságiéspolitikaimegsegítéseérdekébenhozottintézkedéseiis.AzÚj Szó
november7-énszámoltbea„magyarNépköztársaságdolgozóinakmegsegítésére”lét-
rehozott szolidaritási Alapról, majd másnap címoldalon közölte a szlovák Nemzeti
Frontkbelnökségénekazadományokgyűjtésérevonatkozó felhívását is.41 A lapezt
követően–általábanaSegítjük a magyar népet címalatt–hetekenkeresztülszinte
napontahoztaahíreketakülönbözőcsehszlovákiaimunkaközösségek,ipariésmező-
gazdasági dolgozókadományairól és felajánlásairól, de folyamatosan tájékoztatott a
szovjetunióból,lengyelországból,azNdk-ból,kínából,mongóliábólésatöbbiszocia-
lista országból magyarországra érkező gazdasági segítségről is. November 16-án
beszámoltacsehszlovákadományokatszállítóelsővonatszerelvénykomáromiútnak
indításáról,42 s3-4naposrendszerességgelközölteaszolidaritásiAlap999-es folyó-
számláján összegyűlt pénzadomány összegét is, ami november 17-én 6,6 millió,
november28-án23,5millió,december27-énpedigmár55,2milliókoronáttettki.43
magyarországgazdaságimegsegítésétszolgáltavégülaza90milliókoronáscsehszlo-
vák kormánysegély is, amelyről azÚj Szó november 15-én címoldalon tudósított, a
kádár-kormánypolitikaitámogatásánakdemonstrálásátpedigaViliamširokýminisz-
terelnök által vezetett csehszlovák kormányküldöttség november 15–16-i budapesti
látogatása,amelyugyancsakalapvezetőhíreiközöttkapotthelyet.44
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39 lásd pl.Új Szó, 1956. december 12. A kommunisták a népi hatalommegszilárdításáért.
Továbbiadatokazúgynevezettbudapestiközpontimunkástanácstevékenységéről,3.p.;Új
Szó,1956.december14.kudarcraítéltkísérletek,3.p.;Új Szó,1956.december20.Avolt
budapestiközpontimunkástanácsésakülföldireakcióközöttikapcsolatoktovábbibizonyí-
téka,5.p.

40Új Szó,1956.november24.kikkértekmenedékjogotabudapestijugoszlávnagykövetségen,
6.p.;Új Szó,1956.november25.Nagyimreromániában,3.p.

41 Új Szó,1956.november7.szolidaritásialapotlétesítenekamagyarNépköztársaságdolgo-
zóinakmegsegítésére,5.p.;Új Szó,1956.november8.AszlovákNemzetiFrontközponti
bizottságaelnökségénekfelhívásaszlovákiadolgozóihoz,1.p.

42Új Szó, 1956. november 16. elment az első tehervonatmagyarországra, 1. p.; elindult a
csehszlovákadományokatvivőelsővonatszállítmány,2.p.

43 Afolyószámlánösszességébenmintegy60milliókoronagyűltössze.
44Új Szó,1956.november15.Acsehszlovákköztársaságsegítségemagyarországnak,1.p.;

Új Szó,1956.november17.Hazaérkezettmagyarországróla csehszlovákkormányküldött-
ség,1–2.p.;Új Szó,1956.november18.Gátatkellvetnianemzetközifeszültségfokozódá-
sának.Nyilatkozatacsehszlovákköztársaságkormányküldöttségénekmagyarországi láto-
gatásáról,1.p.



Továbbra isgyakoriakvoltakaz„ellenforradalom”hazaiéskülföldiszervezőitpel-
lengérre állító írások, akiket általában a volt gyárosokban és nagybirtokosokban, a
„horthystatábornokokban”,egykorikisgazdapolitikusokbanésaz„amerikaiimperialis-
tákban”találtakmeg.45 számosírásecsetelteaz„ellenforradalom”rémtetteit,foglalko-
zottalapanyugatirádióállomások,elsősorbanamüncheniszabadeuróparádióés
azAmerikaHangjafelelősségével,s„leleplező”írásokatközöltavöröskeresztesszállít-
mányokkal magyarországra csempészett fegyverekről is.46 Támadásainak egyik első
számúcélpontja továbbra is–aszovjetmegszállástkövetőenabudapestiamerikai
nagykövetségenmenedékettaláló–mindszentyjózsefhercegprímásvolt,aki„csakott
folytatta, ahol 1948-ban abbahagyta”, s „a hitleri Németország visszatértében látja
egyetlenreményét”.47

A többicsehszlováksajtótermékhezhasonlóanfolyamatosanfigyelemmelkövette
azÚj Szó amagyarországi helyzetről zajló eNsz-vitát is, amelyet aszovjetunió és a
kádár-kormánytiltakozásaellenéretűztekavilágszövetségközgyűléséneknapirendjé-
re,samelyetasajtóúgyértékelt,hogyazcsupánaközvéleményfigyelménekelterelé-
sétszolgáljaaszuezikérdésről,másrésztdurvabeavatkozástjelentmagyarországbel-
ügyeibe.48 márnovember29-énbejelentetteazÚj Szó,hogyamagyarkormányegyún.
fehérkönyvkiadásárakészülamagyarországieseményekről,majd–miközbenacseh
ésaszlovákpártlapcsupánannakismertetéséreszorítkozott49 –december15-énmeg-
kezdte azEllenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben címmelmegjelent
kötetfolytatásosközlésétis.50

A magyarországgal foglalkozó írások száma november második felében kezdett
némilegcsökkenni,sbárdecemberközepén,akádár-kormány„rendteremtő”akció-
inakkezdeténideiglenesenismétmegnőtt,számukdecembervégéreakorábbiaktöre-
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45 Pl.Új Szó,1956.november7.Újabbtényekanyugatiügynökökmagyarországitevékenységé-
ről,7.p.;Új Szó,1956.november10.előmerészkedtekarégivilágsötéterői,3.p.;Új Szó,
1956.november11.kikamagyarellenforradalomvezetői?,4.p.

46 Pl.Új Szó, 1956. november 11. A Nyugat gyógyszerekkel együtt fegyvereket csempészett
magyarországra, 4. p.;Új Szó, 1956. november 14. Amire az ellenforradalmároknak nem
maradt idejük,3.p.;Új Szó,1956.november22.Amerikaamagyarellenforradalomaktív
támogatója,2.p.;Új Szó,1956.november23.ezmégcsakakezdetvolt,3.p.;Új Szó,1956.
november28.Aburzsoásajtóaszabadeurópaaljasszerepéről,4.p.

47 Új Szó,1956.november13.mindszentyelszámítottamagát,3.p.;Új Szó,1956.november20.
mindszenty: „egyetlen reményünk egy olyan Németország, amely hajlandó megtámadni a
szovjetuniót”,5.p.;Új Szó,1956.november27.mindszentyésazellenforradalomtervei,4.p.

48 Vö.Új Szó,1956.november11.AzeNszközgyűléseamagyarküldötttiltakozásaellenére
tárgyaltaamagyarországieseményeket,3.p.;Új Szó,1956.december15.AzeNszközgyű-
lése befejezte az úgynevezett magyar kérdés vitáját, 5. p. (csehszlovákia álláspontjára a
magyarországihelyzetrőlfolyóeNsz-vitábanlásdVajda2006b.)

49Rudé právo,1956.december15.zmaďarské„bíléknihy“,3.p.;Rudé právo,1956.december
16.zmaďarské„bíléknihy“,5.p.;Pravda,1956.december16.dokument–výkričník,4.p.

50Új Szó, 1956. november 29. magyarországon kiadják a magyar ellenforradalom Fehér
könyvét, 3. p.; Új Szó, 1956. december 15. ellenforradalmi erők garázdálkodása
magyarországon,4.p.



dékéreesettvissza.AzÚj Szó hangjaésalapbanmegjelentírásoktartalmamindazon-
általaforradalomleverésétkövetőensemtérteljelentősebbmértékbenacsehésa
szlovákpártlap írásaiétól.kisebb terjedelménél fogvanyilvánvalóankevesebbcikket
közölhetettmagyarországról, azokazonban túlnyomó többségükben továbbra sema
lapmunkatársainaktollábólszármazószövegek,hanemačTkhíreiésacsehRudé
právobólátvettírásokvoltak.

4.AzÚjszómagyarországonterjesztettkülönszámai

Amintarramárutaltunk,azÚj Szó 1956-osszerepvállalásanemmerültkiaszlovákia
magyar lakosságafelé irányulópropagandában,sa lapotmagyarországi terjesztésre
szántkülönszámairévénamagyarországfeléirányulópropagandába,amagyarországi
szovjetbaráterők támogatásába isbevonták.Akezdeményezéspontoshátterétnem
ismerjük. Visszaemlékezésébenzsilka lászló, a lapegykori publicistája is úgy fogal-
maz,hogynincsenekhiteltérdemlőadatokarról,vajonakülönszámokatkizárólaga
csehszlovákpártvezetéskezdeményezésére,esetlegmagyarországikérésrevagypedig
szovjetutasításrajelentették-emeg.(zsilka1994,24.p.)

Arendkívüliszámokmegjelentetéseoktóber28-ánkezdődött,sdecember2-igtar-
tott,miközbenismereteinkszerintösszesenhuszonötszámuklátottnapvilágotátlago-
san ötvenezer példányban. kiadásukban egyetlen alkalommal, november 12–19.
közöttálltbehosszabb,nyolcnaposszünet,ezenkívülcsaknovember4-én,24-énés
26-ánmaradtelakiadásuk.51 Azegyesszámokáltalábankétoldalasakvoltak,kivételt
csupánaz„ellenforradalom”vereségéthírüladónovember5-iegyoldalas,valaminta
november7-énés25-énmegjelentnégyoldalasszámokjelentettek.ezutóbbiakbőví-
tettterjedelmétazoktóberiforradalomévfordulója,valamintamoszkvaiPravda kétol-
dalasszerkesztőségicikkénekaközlése52 indokolta.

Akülönszámoktartalmilagaligkülönböztekarendeslapszámoktól,sjavarésztazok
magyarországgal foglalkozó írásaiból összeállított válogatások voltak. A csehszlovák
sajtóiroda híreimellett – természetesen a forrásmegjelölése nélkül –megjelentek
bennükaRudé právobólátvettvezércikkekéskommentároképpúgy,mintahűségnyi-
latkozatok,köztükacsemadokoktóber29-inyilatkozatánakakivonatais.53 előfordult,
hogyakülönszámönálló,a rendes lapszámbannemközölt írással jelentkezett,54 ez
azonbaninkábbkivételnekszámított,sszövegeiáltalábanarendeslapszámokbólegy
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51 zsilkalászlószerintakülönszámokatcsupánnovember30-igjelentettékmeg(zsilka1994,
23.p.),általunkismertutolsószámaazonbandecember2-ikiadású.

52Új Szó,1956.november25.–különszám,Aszocializmuserőinektovábbitömörüléséérta
marxista-leninistaelvekalapján,2–3.p.

53Új Szó, 1956. október 31. – különszám, A csehszlovákiai magyar dolgozók
kultúregyesületénekfelhívásából,1.p.

54 Pl.Új Szó,1956.október30.–különszám,sohatöbbéHorthy-uralom!,1.p.; Új Szó,1956.
november1.– különszám,miért éppenmindszenty?,2. p.;Új Szó, 1956.november2.–
különszám,Apártél,apártélnifog!,1.p.



azegybenátvettvagyösszeollózott írásokvoltak,amelyeknekgyakranmégacímén
semváltoztattak.Többszörközöltekugyanakkorolyan,az„ellenforradalmárokat”kifi-
gurázógúnyrajzokat,amelyekalapszlovákiaiszámaibannemjelentekmeg.55

1. kép.GúnyrajzazÚjszó1956.november1-jeikülönszámából

Anovember5-iegyoldalasrendkívüliszámGyőzött a magyar nép! cíművezércikkével
és A munkás-parasztkormány megsemmisítette az ellenforradalmat című írásával
üdvözölteaz„ellenforradalom”vereségét.Akésőbbiszámokbanhelyetkaptakegyebek
közöttamagyarországmegsegítéséretett felajánlások,amagyarországihelyzetkon-
szolidálásárólbeszámolótudósításokésamagyarkérdéseNsz-vitája,deolyan,aren-
desszámokbannemközöltanyagokis,mintpéldáulaszovjetkatonaiparancsnokság-
nakamagyarországdolgozóihoz,amagyarkatonákhozéstisztekhezintézettfelhívása,
valamintnovember6-i1.számúparancsaafegyverekbeszolgáltatásánakésakijárási
tilalomelrendeléséről.56

Azmárkorábbaniselőfordult,hogyarendkívülilapszámokmagyarországgalszoro-
sanösszenemfüggőhíreketjelentettekmegpéldáulalengyelországihelyzetrőlvagya
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55Új Szó,1956.november1.–különszám,Útbana„semleges”magyarországba,2.p.;Új Szó,
1956.november2.–különszám,ígyakarjákajogrendethelyreállítani,2.p.;Új Szó,1956.
november3.–különszám,„mulat”amagyarellenforradalom,2.p.

56Új Szó,1956.november6.–különszám,Aszovjetkatonaiparancsnokságfelhívása,1.p.;Új
Szó,1956.november9.–különszám,Aszovjetkatonaiparancsnokrendelete,1.p.;



szueziválságról,ezekszámaésterjedelmeazonbanidővelmeghaladtaamagyarorszá-
gihírekét,amelyeknovembermásodikfelében–arendeslapszámokhozhasonlóan–
kezdtekegyreinkábbkivesznialapból.ekkorparadoxmódonmárazáltalánosvilágpo-
litikai,valamintacsehszlovákbelpolitikaiésgazdaságihírekuraltákamagyarországi
különszámokatis,snemmentritkaságszámbaazsem,hogyazokazakkorzajlómel-
bourne-iolimpiaijátékokrólközöltekterjedelmestudósítást.

Amagyarországraszántlapszámokaszerkesztőségenbelülisszűkkörben,egyene-
sendénesFerencfőszerkesztőirányításávalkészültek,tartalmukatpedig–alapren-
desszámaihozhasonlóan–előzetesenmegvitattákapártközpontideológiaiosztályá-
val.Azegyeslapszámoktermészetesenelsősorbanmagyarországészaki,határmenti
megyéibe,közülükisfőlegkomáromésNógrádmegyébejutottakel.magyarországra
juttatásukat illegálisútonoldottákmeg,általábanmegbízhatópártemberekhordták,
illetvecsempésztékátőketahatáron,miközbenafeladattal,márcsaknyelvismeretük
okán is, nagyrészt szlovákiai magyarokat bíztak meg. Az átcsempészett lapok egy
részétegyszerűenszétszórtákahatármentitelepüléseken,másikrészükelosztásáról
pedigbarátikapcsolataikrévéngondoskodtak.zsilkalászlóolyannemhivatalosérte-
sülésekrőlisbeszámol,hogyakülönszámokatállítólagcsehszlovákrepülőgépekszór-
tákszétészak-magyarországterületén.(zsilka1994,24.p.)

AzÚj Szó különszámainakmagyarországi fogadtatása– több forrásegybehangzó
véleményeszerintis–elutasítóvolt.Afelkelőkakezükrekerültcsehszlovákiaiügynö-
köketellenségesenfogadták,őrizetbevettékéskiutasítottákazországból.jólpéldázza
mindezta lapmagyarországracsempészésében részt vevőkét somorjai körzeti zoo-
technikus,juricinimreésNagyjánosesete.juricinésNagyasomorjaijárásipártszer-
vezetmegbízásábóloktóber28-án,adélelőttiórákbanasomorjamellettikörtvélyes
ésamagyarországidoborgazszigetközöttcsónakkalkeltátadunán.magyarországon
azonbanmindkettenafelkelőkfogságábaestek,akikazÚj Szó náluktalált6500pél-
dányát elkobozták, őket pedig– hazatérésükutáni beszámolójuk szerint – azonnali
kivégzésselfenyegették.Amagyarhatárőrségegyikhadnagyánakközbenjárásáraettől
elálltak,demegkötözveadunakilitilaktanyábaszállítottákéskihallgattákőket.Végül
másnapahajnaliórákbanmindkettőjüketvisszakísértékadunapartjánhagyottcsó-
nakjukhozéslehetővétettékahazatérésüket.57

Akülönszámokkedvezőtlenmagyarországi fogadtatását további források isalátá-
masztják.ASzabad Nógrád címűNógrádmegyeinapilapegyikírásapéldáulmároktó-
ber30-ánfelháborodásátfejeztekiamagyarfelkelést„ellenforradalomnak”bélyegző
október28-ikülönszámtartalmamiatt,58 kétnappalkésőbbpedigabalassagyarmati
járási rendőrkapitányság forradalmi katonai tanácsának ülésén emeltek kifogást az
ellen, hogycsehszlovákiából olyan sajtótermékekkerülnekátmagyarországra, ame-
lyekazottanieseményeket„fasisztaellenforradalomnak”minősítik.(á.Varga–Pásztor
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57 sNA,ÚVkss,tajomníkPavoldavid,2252.d.,a.j.39,Výpoveďs.juricinaimrichaas.Nagya
jána,ktoríbolinamaďarskomúzemí.

58 ASzabad Nógrád szerintazÚj Szó fölöttmagaanépmondottítéletetazzal,hogyelolvasása
után„papírgombóccágyűrte,széttépte,sárbatiportaalapot”.



2001,120–121.p.;á.Varga1996,138.p.)Amártöbbszöridézettzsilkalászlószerint
azÚj Szó szerkesztőségeméghónapokkalaforradalomleverésétkövetőeniskapott
olyanleveleketmagyarországról,amelyekíróiszennylapnakneveztékakülönszámokat.
(zsilka1994,25.p.)

A különszámok elhibázott frazeológiájára hívta fel a figyelmet az szlkP kb
irodájának november 9-i ülésén a szlovák pártvezetés egyik tagja, jozef Valo is.
Véleménye szerint azÚj Szó magyarországon terjesztett számai nem jelentenek túl
nagysegítséget,sazzal,hogyazáltalánosmagyarországiszovjetelleneshangulatban
„azonnalaszovjetunióvalkezdik”,csakaztérikel,hogyazemberekazonnalszéttépik
alapot.Valoezértaztjavasolta,hogyakülönszámokatatovábbiakbanmárnejelen-
tessékmeg,59 miutánazonbankarolbacílek,azszlkPkbelsőtitkárakiálltalaptováb-
bimagyarországiterjesztésemellett,akülönszámoknovember9-étkövetőenismegje-
lentek.Azt,hogyalapkülönszámaiaszlovákiaimagyarságkörébensemváltottakki
osztatlanszimpátiát,akorabelicsehszlovákbelügyijelentésekbizonyítják.Abelügymi-
nisztériumpozsonyikerületiigazgatóságánaknovember5-ijelentéseszerintpéldáula
csemadoksomorjaihelyiszervezeténekülésénapozsonyiküldöttjelenlétébenélesen
bíráltákazÚj Szó illegálismagyarországiterjesztésétésaztolyan„piszkosakciónak”
nevezték,amelynekcélja„magyarországlakosságánakfélrevezetése”.60

Amagyarországfeléirányulócsehszlovákpropagandárólalkotottteljesképhezhoz-
zátartozik,hogyaznemmerültkiazÚj Szó különszámaiban.ezekenkívülazÚj Ifjúság
címűpozsonyiifjúságihetilapnégykülönkiadásátisátjuttattákmagyarországrahúszez-
respéldányszámban,61 azugyancsakPozsonybanmegjelenőDolgozó Nő címűnőmaga-
zin háromezer példányát, valamint két plakátot, egyenként tízezer példányban, dél-
szlovákiábólpedignovember3-tól,illetve4-tőlkezdődőentöbbmagyarnyelvűrádióadó
sugároztaaszovjetbarátpropagandátmagyarországfelé.62 Apropagandaanyagkiadásá-
banazegyeskerületekésjárásokisrésztvettek.Akassaikerületipártbizottságpéldául
sajátkezdeményezéséretízezerdarabröplapot,valamintkétplakátotadottkiésjutta-
tottátmagyarországra,mindkettőtszázezerpéldányban.(Pešek1993,439.p.)Aröpla-
pokésplakátokkiadásábanrésztvetttöbbekközöttanyitraikerületi,valamintazselizi,
apárkányiésakomáromijárásipártbizottságis,utóbbiajárásiföldműveslapegykülön-

a pozsonyi Új Szó és az 1956-os magyar forradalom 27
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVIII. évfolyam

  2
0
1
6
/4
, S

om
orja

59 sNA,ÚVkss,Predsedníctvo,933.d.,a. j.150,záznamzdiskusiečlenovbyraÚVkssna
zasadnutídňa9.nov.1956kotázkamvyhodnoteniaudalostívmaďarsku.

60 sNA,ÚVkss,tajomníkPavoldavid,2253.d.,a.j.40.,maďarsko,Poľsko.
61 AzÚj Ifjúság elsőkülönszámát–azÚj Szóhozhasonlóan–október28-ánadtákki,további

számainovember5-én,7-énés10-énjelentekmeg.
62 Arimaszombatmellettinagyhatósugarúadótacsehszlovákrádiómagyarszerkesztősége

munkatársainakközreműködésévelműködtették,akisebbhatósugarúnagymegyeri,párká-
nyi,tőketerebesiésfülekiadóküzemeltetéséértakerületipártszervekvoltakfelelősek.Apár-
kányiadót1-2naputánáthelyeztékkomáromba,afülekiadóbányászrádiónévensugározta
azadásait,atőketerebesiadópedigsátoraljaújhelycsehszlovákiáhozcsatoltvárosrészéből,
szlovákúlyhelyrőlsugárzott.(sNA,ÚVkss,tajomníkPavoldavid,2252.d.,a.j.39.)
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számát is átjuttattamagyarországra.63 1956decemberében,miutánamagyarországi
nyomdákdolgozóiakádár-kormányellenitiltakozásulsztrájkbaléptek,kassánnyomtat-
tákkiazÉszak-Magyarország címűborsod-Abaúj-zemplénmegyeinapilapnéhányszá-
mát,miközbenalapmagyarországrajuttatásátésterjesztésétGrószkároly,amegyei
pártbizottságvezetőségitagjaintézte.(balassa2014,42.p.)

A forradalom vérbe fojtását követően, 1956–1957 fordulóján felmerült, hogy „a
magyarországihaladóerőknek”nyújtottsegítségbenérdemeketszerzőszemélyeketés
munkaközösségeket állami kitüntetésben részesítik. Az szlkPkb irodája a66 sze-
mély, illetvemunkaközösség kitüntetésével számoló javaslatot 1957.március 15-én
vitattameg.AkitüntetésrejavasoltakközöttszerepelttöbbekközöttlőrinczGyula,a
csemadokelnöke,azÚj Szó,azÚj Ifjúság ésacsehszlovákrádiómagyaradásának
szerkesztősége,valamintaz„ellenforradalommal”szembenipropagandaszervezésé-
benés a propagandaanyagmagyarországra juttatásában szerepet vállaló többpárt-
munkás,köztükafentemlítettjuricinimreésNagyjánosis.64 Azelőterjesztettjavasla-
totapártvezetéselőbbátdolgozásravisszaadta,majd1957júliusában–arrahivatkoz-
va,hogyhasonlókitüntetéseketmagyarországonsemadományoztak– levetteakér-
déstanapirendről,dekimondta,hogyazarraérdemeseketmáscímenésmásalka-
lommalkellkitüntetésbenrészesíteni.

AzÚj Szó megjutalmazásáraaz1957.szeptember21-isajtónapalkalmábólkerítet-
tek sort, amikor Antonín zápotocký köztársasági elnök a lap szerkesztőségének a
Kiváló munkáért kitüntetéstadományozta.65 Akitüntetéstaszerkesztőséghivatalosan
„acsehszlovákiaimagyar lakosságkörébenvégzett sikeresnevelőésszervező tevé-
kenységéért”érdemelteki,aszlovákpártvezetésáltalelőzőlegmegvitatottésjóváha-
gyottjavaslatbanazonbanegyértelműenalap1956-osszerepvállalásánakaméltatá-
sadominált.66 zsilkalászlószerintdénesFerencfőszerkesztőállítólagamagyarországi
pártszerveknél is kezdeményezte az Új Szó 1956-os tevékenységének elismerését,
azokazonbanamegkeresésresohanemreagáltak.(zsilka1994,25.p.)

***

AzÚj Szó 1956-osszerepvállalásábólésalapáltalisterjesztettpártállamipropagan-
dábólazazegyoldalúaképbontakozhatki,hogyaszlovákiaimagyarság–akárcsaka
csehszlováktársadalomegésze–lojálismaradtarendszerhez,selítélteéselutasította
amagyarországi„ellenforradalmat”.Acsehszlováktársadalomvalamennyirétegének,
közteamagyarlakosságpártmellettikiállásátállapítottákmegacskPkbésazszlkP
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63 sNA,ÚVkss,Predsedníctvo,933.d.,a. j.150,záznamzdiskusiečlenovbyraÚVkssna
zasadnutídňa9.nov.1956kotázkamvyhodnoteniaudalostívmaďarsku;934.d.,a.j.153,
zpráva o činnosti komunistickej strany slovenska a uplatňovaní jej vedúcej úlohy na
slovenskupočasudalostívmaďarsku.

64 sNA,ÚVkss,Predsedníctvo,943.d.,a.j.165,Návrhynaštátnevyznamenaniajednotlivcov
akolektívov.

65Új Szó,1957.szeptember22.AsajtónapünnepségeiPrágában,1.p.
66 sNA,ÚVkss,Predsedníctvo,959.d.,a.j.192,Návrhnavyznamenanieredakčnéhokolektí-

vuÚjszó.



kb1956.decemberiüléseiis,amelyekamagyarkisebbségforradalomalattimagatar-
tásátrendkívülkedvezőenértékelték.(Popély2006,63.p.)

Ahatalomáltal sugallt egyoldalúképetazonbannagymértékbenárnyaljákamár
említett korabeli csehszlovákállambiztonsági jelentések, amelyek jóval összetettebb
képetnyújtanakacsehszlováktársadalomhangulatárólésamagyarországontörtén-
tekrőlalkotottvéleményéről.Azországlakosságaezekszerintnemzetiségtőlfüggetle-
nülnemcsakérdeklődéssel,hanemszimpátiávalkövetteahatártúloldalántörténte-
ket.Ajelentésekszerintamagyarlakosságkörébenaforradalomelsőnapjaitólkezdő-
dőenmegnőttamagyarnyelvűrádióadások–abudapestikossuthrádióvagyakára
müncheni szabad európa rádió magyar adása – iránti érdeklődés, gyakori volt a
magyarhimnuszeléneklése,halottaknapjánpedigamagyarvilágháborúsemlékmű-
vekésahonvédsírokmegkoszorúzása.előfordult,hogyazüzemimunkásokésszövet-
kezetidolgozók,vagyakáregyesmagyarközépiskolákdiákjaiismegtagadtákaz„ellen-
forradalmat”elítélőnyilatkozatokaláírását, a szovjetbeavatkozást követőenpediga
magyardiákoktöbbhelyüttgyászszalagotviselvejelentekmegaziskolákban.67

Azt,hogymagábanakommunistapártmagyarnyelvűszócsövében,azÚj Szóbansem
mentmindenzökkenőmentesen,magadénesFerencfőszerkesztőiskénytelenvoltelis-
merniazszlkPkb1956.december12–13-iülésénelhangzottfelszólalásában.dénes
azÚj Szó „ellenforradalom”alattitevékenységétösszességébenpozitívanértékelte,nem
hallgathatta el ugyanakkor, hogy a lap szerkesztőségének is voltakmunkatársai, akik
„meginogtak”és „nacionalista jelszavakhatásaalákerültek”.Voltak,akik „üdvözölték
Nagyimrevisszatérését”,samagyarországieseményeket„nemzeti forradalomnak”és
„igazságos felkelésnek” tartották.eszmeialapállásukata szlovák írószövetségmagyar
tagozatánakülésénfogalmaztákmeg,sráakartákbírniazÚj Szó szerkesztőségét,hogy
tegyeközzéhatározatukat,amelyben–dénesszavaiszerint–élesebben ítéltékelaz
mdPegykorivezetésénekhibáit,mint„azellenforradalombarbár-fasisztatetteit”.68

AzÚj Szó szerkesztőségénekmunkatársaiközülutóbbtöbbeketelisbocsátottaka
laptól.egyikükmácsjózsefvolt,akinekügyét1957.március8-ánalegmagasabbfóru-
mon,azszlkPkb irodájánakülésén ismegtárgyalták.mácsugyanhivatalosanegy
1957.januárirádiónyilatkozatamiattkaptamegafelmondást,elbocsátásánakindok-
lásaazonbanhosszasanecsetelteaz„ellenforradalom”alatti„bűneit”is.ezekközétar-
tozottegyebekközöttaz,hogyjelenvoltazírószövetségmagyartagozatánakfentemlí-
tettülésén,amelyenaz írókolyanállásfoglalást fogadtakelamagyarországiesemé-
nyekkelkapcsolatban,amelynemfeleltmegahatalomelvárásainak.ennekközzététe-
létazÚj Szó elutasította,mácsazonbanaztmindenáronközölniakarta,sezértéles
harcotfolytatottalapszerkesztőségében.69
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67 sNA,ÚVkss,tajomníkPavoldavid,2252–2253.d.,a.j.39–40.,maďarsko.(Acsehszlovák
belügyijelentésekbőlválogatástközöltöbbekközöttkaplan2005;simon2006;apozsonyi
magyarpedagógia iskolagyászszalagosakciójára lásdVajda2006a;akomáromi tizenegy
évesközépiskolábantörténtekreGáspár2003.)

68 sNA, ÚV kss, pléna (plénum), 1836. d., zasadanie ÚV kss, konané v dňoch 12 – 13.
decembra1956.

69 sNA, ÚV kss, Predsedníctvo, 942. d., a. j. 164., Návrh na uvoľnenie redaktora s. jozefa
mácsazredakcieÚjszó.



Annak természetesen a legcsekélyebb esélye sem volt, hogy a cenzúra, illetve a
pártközpontáltalfelügyeltésirányítottcsehszlovákiailapokban,köztükazÚj Szóbana
magyarországi „ellenforradalom”hivatalosértékelésévelellenkezővéleménynapvilá-
gotláthasson.AzÚj Szó szerkesztőségébentörténtekugyanakkorazegyiklegékesebb
bizonyítékátszolgáltatjákaszlovákiaimagyarpártlapáltalisterjesztettpártállamipro-
pagandahamisságának.
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árPád PoPély
THe brATislAVA Új szó ANd THe HuNGAriAN reVoluTioN oF 1956.THe ANTi-reVoluTioNAry
ProPAGANdA iN THe HuNGAriAN-lANGuAGe dAily oF THe commuNisT PArTy oF sloVAkiA

The study analyses the involvement of the bratislava Hungarian daily Új szó
during theHungarian revolutionof1956.Weattempt to reviewhow thepaper
reacted on the events taking place in Hungary, and in what way was the
propagandaofthepoweragainsttherevolutionpresentedonitspages.Újszó—
similarly to the czech and slovak papers—has condemned the „counter-
revolution”inHungary,butoriginalarticleswrittenbytheeditorialboardmembers
wereallowedtoappear in thenewspaperveryrarely. its itemsweretakenover
one-on-onefromthepressagencyorfromtheczech-languagecentralpartydaily
rudé právo. but the involvement of Új szó in 1956 had not exhausted in the
propagandatargetedtotheHungarianminorityofslovakia,asthepaper,through
its special issues to be distributed in Hungary, had also been engaged in the
propagandatowards
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bevezetés

A 2. világháború utánmegtartott csehszlovák népszámlálások közül az 1970-es és
1980-as népszámlálás községsoros nemzetiségi adatsorai különleges jelentőséggel
bírnak.Apártállami időszakbanmegtartottcenzusoknemzetiségiadataicsakorszá-
gos,kerületi,illetvejárásiszintűbontásbanlettekközzétéveacsehszlovákstatisztikai
Hivatalegyes,többnyirebelsőkiadványaiban.Akorábbi,az1950.ésaz1961.évinép-
számlálásikiadványokmégtitkosítottakvoltak.

Az1950.évinépszámlálásnemzetiségi adatainem tekinthetőkhitelesnek.1 A2.
világháborúutániidőszakbanországos,kerületiésjárásiszintenaz1961.éviadatok
jelentikazelsőreálistámpontotazegyesnemzetiségekszámáraésterületimegoszlá-
sukravonatkozóan.Azonbanaz1961.évinépszámlálásközségsorosbontásúnemze-
tiségiadataiastatisztikaihivatalalapján, illetve levéltári forrásokbólnapjainkignem
kerültekelő,nemismeretesek.

Az1970-esés1980-asnépszámlálásokközségsorosadataiazezredfordulótköve-
tőenváltakhozzáférhetővéaszlovákstatisztikaiHivatal levéltárában.Azadatokkét
belsőkiadványbóllettekfeldolgozva.2

Aközségsorosadatokattartalmazópublikációk7szlovákiainemzetiségadataittün-
tetikfel:cseh,szlovák,ukrán(ruszin),orosz,lengyel,magyar,német,melyeketazegyéb
és ismeretlen kategóriák egészítenek ki. Az 1970. és az 1980. évi népszámlálások
nemzetiségikategóráicsupánannyibankülönböznek,hogyaz1970.éviukrán(ruszin)
helyett1980-bancsakazukránkategóriaszerepel.
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GyurGyík lászló

Aszlovákiainemzetiségektelepülés-
szerkezeténekváltozásaiaz1970.ésaz1980.

évinépszámlálásadataialapján

lászló GyurGyík 31(437.6)
changesinthemunicipalstructureofNationalminoritiesinslovakia, 316.022.2(437.6)
accordingtothe1970and1980censuses 316.022.4(437.6)

314.145(437.6)

keywords:census,nationalminority,settlement,ethnicconfiguration,diaspora.

1 Akitelepítések,reszlovakizáció,lakosságcsereutánrövididővelmegtartottnépszámlálások
amagyarnemzetiségűekszámátszámításainkszerintavárhatónál113ezer fővelalacso-
nyabbnakmutattákki.lásdGyurgyík2011.

2 Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov k 1.12.1970 za obce a ich části (é.n.), továbbá:
Výsledkysčítaniaľudu,domovabytovk1.11.1980(é.n.)



1.Anépességszámváltozásai

szlovákia népessége az 1970. és az 1980. évi népszámlálások közti időszakban
10,0%-kal453878fővel(4537290-ről4991168-re)emelkedett.ebbőla„többségi
nemzetek”,acsehekésszlovákokaránya11,4%-kal,447899fővel,atöbbinemzetiség
0,36%-kal,2180fővelnövekedett.(Amagyarokon[7484fős1,4%-osgyarapodás]ésa
lengyeleken [995 fős, 94,1%-os növekedés] kívül valamennyi nemzeti kisebbséghez
tartozószámapadt.

1.1.kerületek
A lakosság számának növekedése regionálisan jelentős mértékben különbözött.
Pozsonyfővárosban3 voltanépességnövekedésalegmagasabb.24,3%-kalemelkedett
avárosbanélőkaránya,ezfőlegabevándorlásnak,éscsakkisebbmértékbenatermé-
szetesszaporodásnakköszönhető.Alakosságszáma-eltekintvePozsonytól-nyugatról
keletfeléemelkedett:ANyugat-szlovákiaikerületbenésaközép-szlovákiaikerületek-
benanövekedésazországosértékalattvolt:6,6%,ill.8,8%,akelet-szlovákiaikerület-
benviszontmeghaladtaa12,1%-ot.Azösszlakosságnövekedésétvalamennyikerület-
benmeghaladtaa„többséginemzetek”,acsehekésszlovákokszámánaknövekedése:
aPozsonyban24,8%-kal,aNyugat-szlovákiaikerületben8,1%-kal,aközép-szlovákiai
kerületben9,5%-kal,akelet-szlovákiai kerületben13,8%-kal gyarapodotta lélekszá-
muk.Anemzetikisebbségekszámasokkalkedvezőtlenebbülalakult:Pozsonybanésa
Nyugat-szlovákiaikerületben11,6%-kal,illetve1,4%-kalnövekedett,aközépéskelet-
szlovákiaikerületekben3,1%-kal,illetve1,8%-kalcsökkent.

1. ábra. Aszlovákiainemzetiségekszámánakváltozásakerületekszerint1970,1980,%
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még árnyaltabb képet kapunk, ha járások szerint vizsgáljuk meg az eltéréseket..
szlovákia csaknem valamennyi járásában növekedett a lakosok száma. kivételt a
kassa-vidékijárásképez.Ajárásnéhánytelepülésétaz1970–esévekbenkassaváros-
hozcsatolták.errevezethetővisszaajárásnépességénekcsökkenése.4

1.2.Atelepüléseknagyságcsoportjai
szlovákiában 1970-ben 3091 községi jogállással rendelkező helység volt, számuk
1980-ra2725-recsökkent.Aszocialistaérábanfelső,központiutasításrakerültsora
településszerkezet átalakítására, ennek egyik vetületét a települések mesterséges
összeolvasztása,összevonása jelentette.másik jellegzetességea településszerkezeti
változásoknakalakosságegyjelentősrészénekelvándorlásaafalvakbólavárosokba,
központi településekre. ennek következtében jelentősen emelkedett a városokban
élőkaránya.5 Az5000főfelettitelepülésekszámaakétcenzusközött100-ról118-ra
emelkedett,avárosiasjellegűtelepülésekenélőnépességszáma1677700-ről2503
199-re,49,2%-kalnövekedett.Az5000főnélkisebbtelepülésekenélőké2859590-
ről2487969-re,arányában13%-kalcsökkent.Atörpefalvak(199-nélkisebblétszámú
települések)száma36-talnövekedett,sazittélőkszámaisgyarapodott(3496fővel).
számuknövekedésétfőlega10évvelkorábbanméga199főnélnagyobb létszámú
községek lakosságának népességcsökkenése okozta. A 200 és 499 fős, illetve az
500–999főközöttitelepülésekszáma136-tal,illetve172-velcsökkent.csökkenésük
főlegaközségösszevonásokkövetkezménye.Az1000és1999,illetve2000–4999fő
közötti létszámú településekszámaszinténapadt76-tal, illetve36-tal.egy részüka
községösszevonások„áldozata”,egyrészükviszontenneknyerteselett,ennekkövet-
keztébenkerültekegynagyobbnépességű településkategóriába.Az5000–9999 fős
településekszámais2-velapadt,ésezekenatelepülésekenélőkszámaiscsökkent.
ebbenazesetbenisnéhánytelepülésnagyobbnépességűtelepüléskategóriábalépett.
A nagyobb lélekszámú városok valamennyi csoportjában növekedett a települések
száma,kivévea100000főfelettit.

A10ezerfőnélnagyobblélekszámúvárosokban1980-ban842999főveléltektöb-
ben,mint10évvelkorábban.megfigyelhetjük,hogya70-esévekurbanizációsfolyama-
tainakelsősorbana10ezerés100ezerlakosúvárosokvoltakalegnagyobbnyertesei.
A 20 és 100 ezer lakosú városok népessége csaknemmegduplázódott (93,2%-kal
emelkedett).dea10–20ezerfősvárosoknépességeis71,7%-kalnőtt.Akét100ezer
főfelettinagyvárosnépessége29,4%emelkedett.
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3 1980-banPozsonykerületistátusszalrendelkezett
    
4 lásd:statistickýlexikonobcí,čssr1982díl2seVTPraha19841705.p.
5 dolgozatunkban az 5000 főnél nagyobb lélekszámú helységeket tekintjük városoknak. A

városijogállássalrendelkező,illetveaz5000főnélnagyobblélekszámútelepülésekenélők
arányaaligkülönbözik.



2. ábra. szlovákia lakosságának változása a települések nagyságcsoportjai szerint
1970,1980,%.

A többségi nemzetiségek (csehek és szlovákok) számának növekedése az országos
trendeketköveti.kissémagasabbakétlegnagyobblélekszámúvárosbananövekedé-
sükazországosnál,snémilegmagasabbafogyatkozásuka200–499,illetveaz500–
999lakosúfalvakban.

A nemzeti kisebbségeknél az országoshoz hasonló a falusi népesség számának
csökkenése,avárosinépességnövekedéseviszontinkábbakisésközepesvárosok-
banintenzív.mígországosanaz5–10ezerfősvárosoknépességecsökkent(4,5%),a
nemzetikisebbségekheztartozókszámaviszontemelkedett(10,2%).Hasonlóana10–
20ezerfősvárosokbananemzetiségekszáma97,2%-kalemelkedett,ezmeghaladta
azösszlakosságnövekedésénekmértékét71,7%.A20ezerfőnélnagyobblélekszámú
városokbananemzetikisebbségekheztartozóknövekményemárszerényebbazorszá-
gosnál.

2.etnikaitérszerkezet

Afentiekbenaszlovákiainemzetiségeketkétcsoportbasoroltuk:megkülönböztettüka
többségiésakisebbséginemzetiségeket.Azelsőtacsehekésszlovákok,amásodikat
pedigatöbbinemzetiség(magyar,ukrán[ruszin],orosz,német,lengyel,ill.egyébnem-
zetiségek)összesítettadataiteszikki.Vizsgáljukmeg,hogymilyenisanemzetiségeke
kétcsoportjánaketnikaitérszerkezete.

előszöraztnézzükmeg,hogyhánytelepülésenélnekacsehekésszlovákok,illetve
a többinemzetikisebbséghez tartozók.1970-bena3091 településből3087-benélt
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legalább1szlováknemzetiségűlakos.Ahiányzó4településből1-neknemvolt1állan-
dólakosasem.6 Atöbbi3településmagyartöbbségűtelepülésvolt,aholnemvoltszlo-
vák lakos. Nézzük most a kisebbségek etnikai térszerkezetét: a 3091 településből
1890-benéltlegalább1valamelyiknemzetikisebbségheztartozószemély,azaz1204
községbencsakszlovákokéscsehekéltek.1980-bana2725településből1község-
neknemvolt1lakosasem,ésegyközségben,jénén(janice,rimaszombatijárás)nem
éltekszlovákok.Viszont859olyantelepülésvoltszlovákiában,aholneméltegynem-
zetikisebbségheztartozószemélysem.Azaz1866településenélt legalábbegysze-
mély,akivalamelyiknemzetikisebbségheztartozónakvallottamagát.

2.1.Többségiéskisebbséginemzetiségek
Atovábbiakbanaztvizsgáljukmeg,hogymilyenaránybanélnekatöbbségi,ill.akisebb-
ségi nemzetiségekszlovákia településein. Az etnikai térszerkezetet egy6 kategóriát
tartalmazószempontrendszeralapjánvizsgáljukmeg.7

3. ábra. Acsehekésszlovákoktovábbáanemzetikisebbségekáltal lakottközségek
arányaanemzetiségekszáma,arányaszerintatelepüléseken1970,1980,%
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6 Valaškovceközségijogállássalrendelkezőkatonaiterületállandólakosnélkül.
7 szórványjellegűtelepüléseknekazokatahelységekettekintjük,aholazegyesnemzetiségek

arányakisebb,mint10%.ezenbelülmegkülönböztetjükazokatahelységeket,ahol100főnél
kisebb,illetvenagyobbalélekszámuk.Azegyesnemzetiségekkisebbségiéstöbbségitelepü-
léseinek2-2típusátkülönböztetjükmeg:azelőzőbenazarányuk10%–30%,ill.30%–50%,
azutóbbiban50%–80%,ill.80%-nálmagasabb.



A csehek és szlovákok döntőmértékben olyan településeken élnek, ahol domináns
többségetalkotnak(arányukmagasabb80%-nál).ezzelszembenanemzetikisebbsé-
gek által lakott települések többsége szórványtelepülés. Azaz a nemzetiségek által
lakotttelepülésekdöntőtöbbségénarányuk10%-nálalacsonyabb.1970-benaz1890
kisebbségekáltallakotttelepülésből1195településenarányuknemérteela10%-ot.
1980-banaz1866településből1236-banvoltkisebbanemzetiségekaránya10%-nál.
Anemzetikisebbségeklakta,atelepülésekentöbbségetalkotótelepülésekszámaaz
évtizedsoráncsökkent:504-ról459-re.mivelavizsgáltidőszakbanszlovákiahelysé-
geinekaszámaisjelentősencsökkent,százalékosmegoszlásukjobbanjellemziavál-
tozásokat:Anemzetikisebbségeklaktatelepülésekközülaszórványjellegűközségek
arányaa63,3%-ról66,2%-raemelkedett,Akisebbségekáltaltöbbségbenlévőtelepü-
lésekaránya26,6%-ról24,6%apadt.

Aközségeketnikaijellegénekváltozásánálanemzetiségeklététjelentősebbmérték-
benbefolyásoljaanemzetiségi lakosságmegoszlásánakváltozásaatelepüléseketnikai
arányaszerint.ebbőlaszempontbólmerőbenmásjellegzetességeketfigyelhetünkmeg:
1970-ben a nemzetiségek 7,9%-a élt szórvány-, illetve szórványjellegű településeken,
1980-ban arányuk 9,8%-ra gyarapodott. ezzel szemben a kisebbségek által többséget
alkotótelepülésekenélt1970-ben79,6%-uk,1980-raarányuk75,6%-racsökkent.

Azaznemelhanyagolhatómértékűszórványosodási folyamatzajlottazévtized folya-
mán.

4. ábra. Acsehszlováklakosságésanemzetikisebbségekmegoszlásaanemzetiségek
száma,arányaszerintaközségekben,1970-1980
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Anemzetikisebbségekheztartozókarányaazokonatelepülésekenemelkedett,ahol
szórványban, (7,9%-ról 9,8%-ra), illetve kisebbségben (12,5%-ról 14,6%-ra) vannak.
Arányukakisebbségiekenyhetöbbségűtelepüléseinaligcsökkent(31,5%-ról31,3%-
ra), az erős többségű településeken nagymértékben apadt (48,1%-ról 44,3%-ra). A
csehszlovák lakosságarányaazáltalukkisebbségben lakott településekencsökkent
(3,0%-ról2,6%-ra),aszórványbannemváltozott(0,1%).kismértékbennőttazenyhe
többségitelepüléseken(2,9%-ról3,0%-ra),illetveazerőstöbbségűtelepülésekenélők
aránya(93,9%-ról94,2%-ra).

Az etnikai térszerkezet változásait tekintsük át járások szerint is, azazmilyen az
egyes járások megoszlása etnikai szempontból. A járások etnikai térszerkezetének
vizsgálatánálazelőbbitőlkismértékbeneltérőkategorizációtalkalmazunk.8

5. ábra. Acsehekésszlovákok,illetveanemzetikisebbségekmegoszlásaanemzeti-
ségekarányaszerintajárásokban1970,1980

1970-bena38szlovákiaijárásból36szlováktöbbségűvolt,csak2járásbannemvol-
tak többségben a csehek és szlovákok. A 36 járásból 27-benminősített többséget
alkottak.1980-raahelyzetaligváltozott,mindössze1-gyelnőttaminősítetttöbbséggel
bíró szlovák (és cseh) többségű járások száma. A nemzeti kisebbségek kimutatott
aránya szlovákia járásaiban nem változott. A legtöbb járásban (19) a nemzetiségek
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belülalacsonyabbmint2%,illetve2%–10%közöttmozog.



szórványbanvoltak(arányukkevesebbvoltmint2%).6járásbanmozgottazarányuk2
és10%között,enyhekisebbségben5,erőskisebbségben6járásbanvoltak.kétjárás-
banvoltaktöbbségben,ebbőlalkottak1-benminősítetttöbbséget.

3.szlovákianemzetiségei

3.1.kerületek
mintemlítettük,az1970.ésaz1980.éviközségsorosnépszámlálásiadatok7nemzeti-
ségadataitmutattákki,melyeketazegyébésazismeretlenekkategóriájaegészítettki.A
7nemzetiségszámbanésterületieloszlásbanis igencsakkülönbözött.előszörnézzük
megazegyesnemzetiségekszámánakalakulásátországosanéskerületekszerintimeg-
oszlásban.AzF1.táblázatadataibóllátható,hogy1970-benazössznépesség85,5%-áta
szlovákoktettékki,arányuk1980-ra86,5%-ranövekedett(F2.táblázat).ezzelpárhuza-
mosanamagyarokarányaajelzettidőszakban12,2%-ról11,2%-raapadt.Atöbbinem-
zetiségközülmégacsehekarányaemelkedett1,0-ről1,1%-ra,atöbbinemzetiségaránya
csökkentvagystagnált.Azukránokaránya0,9%-ról0,7%-raapadt,atöbbinemzetiség
arányanemhaladtamegaz0,1%-ot.jelentőseltérésekmutatkoznakazegyesnemzeti-
ségek területielhelyezkedésében:Aszlovákokaránya legmagasabbaközép-szlovákiai
kerületben,arányuk92,3%-ról92,9%-ragyarapodott.AmagyarokarányaaNyugat-szlová-
kiaikerületbenvolta legmagasabb,22,7%-ról21,5%-racsappant.Azukránok-ruszinok
legnagyobbszámbanakelet-szlovákiaikerületbenéltek,deazarányuk3,0-ról2,5%-ra
apadt.AcseheklegnagyobbaránybanPozsonybanéltek.Arányuk3,6%-ról3,2%-raesett
vissza.Atöbbinemzetiségarányaigenalacsony,egyiküksemhaladjamegazegyeskerü-
letekbena0,1–0,2%-ot(lásdF1.F2.táblázat).

3.2.járások
Akövetkezőkbenaszlovákiainemzetiségekjárásokszerintimegoszlásánakalakulásá-
valfoglalkozunk.ennekazonbanmegvannakakorlátai.csakazokatanemzetiségeket
vizsgáljuk,amelyekjelentősebbaránybanélneklegalább1járásterületén.3nemzeti-
ségarányaegy járásonbelülsemériela2%-ot, (lengyelek,németek,oroszok)ezért
ezekkelanemzetiségekkeljárásokszerintimegoszlásukszempontjábólnemfoglalko-
zunk.Atöbbi4nemzetiségmegoszlásaviszontigencsakkülönbözik.Anemzetiségek
járásokonbelüliarányukszerintikategóriákközöttielmozdulásraaszlovákokonéscse-
hekenkívüla10évfolyamánnemkerültsor.Aszlovákok38szlovákiaijárásból36-ban
voltaktöbbségben.ebből1970-benminősítetttöbbségükvolt27,1980-ban28járás-
ban.csakkétjárásbanvoltakenyhekisebbségben(adunaszerdahelyiésakomáromi
járásban).Amagyarnemzetiségű lakosságaránycsoportokszerintiösszetétele1970
és 1980 között nem változott: 27 járásban amagyarok aránya kevesebb volt,mint
10%,10 járásban10%és50%közöttmozgott az arányuk, két járásban tették ki a
lakosságtöbbségét,ebbőlegybenvoltakminősítetttöbbségben.Azukránokésruszi-
nokkétjárásbanvoltakenyhekisebbségben,továbbikétjárásbanazarányuk2%és
10%közöttmozgott,34járásbannemérteelarányuka2%-ot.Acsehekaránya1970-
ben2,1980-ban3járásbanvoltkismértékbenmagasabb2%-nál.Atöbbi36,ill.35
járásban2%-nálalacsonyabbvoltazarányuk.
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1. táblázat. szlovákia járásainakmegoszlásaa járáscsoportokbanélőnemzetiségek
arányaszerint1970,1980

A továbbiakbanmegvizsgáljuk,hogymilyenanemzetiségekmegoszlásaa járásokon
belüliarányukszerint.

2. táblázat. Aszlovákiainemzetiségekmegoszlásaajáráscsoportokbanélőnemzetisé-
gekarányaszerinta1970,1980

Az adatokból láthatjuk, hogy a vizsgálatba bevont nemzetiségeknek igencsak eltérő a
megoszlásukajárásoketnikaijellegeszerint.Aszlovákokdöntőtöbbsége,(99%)szlovák
többségűjárásokbanélt.Aminősítetttöbbségűjárásokbanarányuk84,0%-ról86,7%-ra
emelkedett,sazenyhetöbbségűjárásokbancsökkent15,0%-ról12,3%-ra.erőskisebb-
ségűjárásokban1,0%-ukélt.Alegtöbbmagyarerősmagyarkisebbségűjárásokbanélt,
arányukavizsgált időszakbankisséapadt (50,3%-ról48,9%-ra).A2magyar többségű
járásbanarányuknémilegemelkedett(29,2%-ról30,5%-ra).ezfőlegadunaszerdahelyi
járásmagyarlakosságszámagyarapodásánakköszönhető.kismértékbennőttamagyar-
ság szempontjából szórványjárásoknak minősülő járásokban élő magyarok aránya is
(9,7%-ról10,0%-ra).Azukránokmintegy2/3-aéltenyhekisebbségűjárásokban.Arányuk
ezekben járásokbannemelhanyagolhatómértékbencsökkent (68,2%-ról63,8%-ra).A
szórványjellegűjárásokbanélőukránokarányanövekedett(31,8%-ról36,2%-ra).Acseh
nemzetiségűek szórványjellegű járásokban éltek. ebből 1/3-uk (31,1%, ill. 35,0%) élt
olyanjárásokban,aholarányuk2,0%és10,0%közöttmozgott.

3.3.Települések
Atovábbiakbanaszlovákiainemzetiségekmegoszlását,jelenlétét,illetveavárosokban
élőnemzetiségekarányánakalakulásátvizsgáljukatelepüléseken.

-
 

Csehek  Magyarok -ruszinok 
1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 

0 2% 36 35 0 0 23 23 34 34 
2% 10% 2 3 0 0 4 4 2 2 
10% 30% 0 0 2 2 3 3 2 2 
30% 50% 0 0 0 0 6 6 0 0 
50% 80% 0 0 9 8 1 1 0 0 
80% felett 0 0 27 28 1 1 0 0 

 38 38 38 38 38 38 38 38 
 
 

 

 
 

-
 

Csehek  Magyarok -ruszinok 
1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 

0 2% 68,9 65,0 0,0 0,0 0,8 0,8 12,9 17,9 
2% 10% 31,1 35,0 0,0 0,0 8,9 9,2 18,9 18,3 
10% 30% 0,0 0,0 1,0 1,0 10,8 10,6 68,2 63,8 
30% 50% 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 48,9 0,0 0,0 
50% 80% 0,0 0,0 15,0 12,3 14,0 14,2 0,0 0,0 
80% felett 0,0 0,0 84,0 86,7 15,2 16,3 0,0 0,0 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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elsőmegközelítésbenaztvizsgáljukmeg,hogyazegyesnemzetiségekhánytelepü-
lésenmilyenaránybanvoltakkimutathatókazegyestelepüléseken(azazazokataköz-
ségeketvesszüktekintetbe,ahollegalábbegyszemélyéltazegyesnemzetiségektagjai
közül). Azért vizsgáljuk elsődlegesen ezen községek arányának (és nem számának)
alakulását,mivelaközségekszámaakétnépszámlálásközöttjelentősencsökkent,és
számuk növekedése vagy csökkenése nem feltétlenül jelent tényleges változást is.
általánostrendkéntmegfigyelhető,hogyanemzetiségekáltallakotttelepülésekaránya
növekedett.Abszolútszámbaneznemmindennemzetiségnélmutatkozik,mivelatele-
pülésekszámaidőközbenapadt.

Aszlováknemzetiségűekcsaknemmindentelepülésenéltek,1970-ben3,1980-ban
1lakotttelepülésenneméltszlováklakos(1településlakatlan).Amagyarokáltallakott
községek aránya 41,5%-ról 45,5%-ra, a cseheké 60,7%-ról 70,6%-ra, az ukránoké
21,2%-ról27,8%-ra,anémeteké10,2%-ról10,6%-ra,alengyeleké12,6%-ról18,6%-ra,
azoroszoké9,6%-ról9,9%-ragyarapodott,azegyébnemzetiségűeké12,0%-ról10,4%-
raapadt.csaknemmegduplázódottazismeretlenekaránya28,2%-ról54,8%-ra.

6. ábra. Anemzetiségekáltallakottközségekaránya1970,1980,%

3.3.1.urbanizáltságifok
Atovábbiakbannézzükmeg,hogyazegyesnemzetiségekmilyenaránybanélnekfal-
vakban,ill.városokban.Azegyesnemzetiségekheztartozólakosságotnemahelységek
jogiértelembenvettbesorolásaalapján tekintjük falvakban, illetvevárosokbanélők-
nek,hanemaz5000főalatti,illetve5000főfelettitelepülésekettekintjükstatisztika-
ilagfalvaknak,illetvevárosoknak.szlovákiában1970-benalakosság37,0%-a,1980-
ban50,2%-aéltvárosokban.Tömegévelépültekavárosokbanapanellakások,más-
résztatelepülésekösszevonásarévénjelentősszámúlakost„nyertek”avárosokhoz
csatoltfalvaklakosságával.ezekazintenzívváltozásokazévtizednagymértékűváro-
sodásifolyamataitszemléltetik.
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7. ábra. Avárosokbanélőnépességarányanemzetiségszerint1970,1980,%

Azegyesnemzetiségeknekazországoshozviszonyítottalul-,illetvefelülurbanizáltsága
igencsakkülönbözött.Amennyibeneltekintünkazegyébkategóriábasoroltaktól,akkor
legurbanizáltabbak,legnagyobbaránybanéltekavárosokbanacsehek.ezacsehszlo-
váktársadalomfejlődésmúltbelisajátosságairavezethetővissza.9 Azországosértéktől
kissémagasabbaszlovákokkörébenavároslakókaránya(38,3%,ill.51,7%).deegyes
kislétszámúszórványnemzetiségektagjaiisazországosnálmagasabbaránybanélnek
városokban:németek(41,8%ill.55,6%),lengyelek(57,8%ill.66,8%),oroszok(39,0%,
ill.56,9%).Anémetekévszázadokonkeresztülmagasabbaránybanéltekatöbbinem-
zetiségnélavárosokban,atöbbiszórványkisebbségesetébeninkábbegyfajtavárosok
feléirányulómigrációajellemző.

Alegalacsonyabburbanizáltságúnemzetiségazukránok-ruszinok(14,9%,ill.36,5%),
akikazországegyiklegelmaradottabbtérségébenéltekseztükröződiktelepülésszerkeze-
tükönis.Amagyarlakosságalulurbanizáltságánakszinténtörténelmiokaivannak.10

A nemzetiségek urbanizáltsági fokáról, városokban, illetve falvakban élők aránya
szerintimegoszlásuknálmégárnyaltabbképetkapunk,haegypillantástvetünkanem-
zetiségektelepüléseknagyságcsoportjaiszerintimegoszlásánakmintázataira(F3.és
F4.táblázatok).
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9 Acsehszlovákállamkialakulásautáncsehországbólszlovákiábajelentősszámbanérkeztek
értelmiségiek:zömmelhivatalnokok, tanárok,művészek,akikelsősorbanvárosokbantele-
pedtekle.Aszlovákállamidőszakábanszámukcsökkent,deaháborútkövetőévekbenújra
emelkedett.

10 Azelsővilágháborútkövetőnéhányévbenazországotelhagyómagyarokjelentősrészeváro-
sipolgárvolt, továbbáacsehszlovákérábanamagyarlakta területekvárosainak fejlődése
messzeelmaradtazészakabbratalálhatóvárosokétól.



3.3.2.etnikaitérszerkezet
Atovábbiakbanazegyesnemzetiségektelepülésekszerintietnikaitérszerkezetétvizs-
gáljukmeg.elemzésünknélazetnikaitérszerkezetvizsgálatánálkorábbanalkalmazott
kategorizációtalkalmazzuk.11 Azáltalunkvizsgáltnemzetiségeket2csoportbaosztjuk.
Azelsőbetartoznakazok,amelyekazetnikaitérszerkezetteljesspektrumávalrendel-
keznek,azazvalamennyikategóriábatartoznakolyantelepülések,aholezekanemze-
tiségekélnek.ebbőlaszempontbólazelsőkategóriábacsak3nemzetiségsorolható:
aszlovákok,magyarokésazukrán-ruszinok.A2.csoportbaazokanemzetiségektar-
toznak, amelyeknek torz az etnikai térszerkezete, azaz jobbára csak szórványjellegű
településekenélnek,esetlegnéhánytovábbitelepülésenélnekmégkisebbségben.

A3.táblázatadataibólláthatjuk,hogyaszlovákokonkívülatöbbinemzetiségáltal
lakott települések többségénazegyesnemzetiségekarányakisebb,mint10%,ésa
lélekszámukkevesebb,mint100fő.Aszlovákokesetébenazilyentelepülésekaránya
1970-ben5,2%-ot,1980-ban5,7%-ottettki.Amagyarokáltallakotttelepülésektöbb-
ségeebbeacsoportbatartozott(57,2%,ill.58,7%).Atöbbinemzetiségközülmégaz
ukránok-ruszinokarányaalegkedvezőbb:aszórványtelepüléseknekebbeacsoportjá-
baazáltaluklakotthelységek75,5%,-a,ill.80,7%-avolt.Atovábbinemzetiségekáltal
lakotttelepüléseknektöbbmint90%-atartozikebbeatelepüléscsoportba.

láthatjuktovábbá,hogyaszórványjellegűtelepülésekmásikkategóriájába,aholaz
egyesnemzetiségekarányaugyankisebb,mint10%,delélekszámukmagasabb,mint
100fő,atelepüléseknekegyviszonylagcsekélyrészetalálható:arányuklegmagasabb
acsehek(3,0,ill.3,5%)ésamagyarokesetében(1,6%,ill.2,1%).Atöbbinemzetiségek
tagjaimégennéliskisebbaránybanélnekezekenatelepüléseken.

olyantelepülésekkel,aholazegyesnemzetiségekenyhekisebbségbenélnek,már
nem minden regisztrált nemzetiség rendelkezik. Az általunk vizsgált nemzetiségek
közülalengyelekáltallakottközségekegyikébensemhaladjamegarányuka10%-ot.
Azoknakatelepüléseknekazaránya,aholazegyesnemzetiségekenyhekisebbségben
(10–30%)élnek,legmagasabbazukránok-ruszinoknál(8,3%,ill.7,0%)továbbáaszlo-
vákoknál(6,5%,ill.6,2%),amagyaroknál(2,7%,ill.3,1%),ésazoroszoknál(2,7%,ill.
1,1%). Arányukmeghaladja az 1%-ot a németeknél (1,6%, ill. 1,4%). A csehek által
lakotthelységekközülcsakigenkisszámútelepüléstartozikebbeakategóriába(5,ill.
1helység)ebbőladódóanarányukiselenyésző(0,3%,il.0,1%).

olyantelepüléseken,aholavizsgáltnemzetiségekaránya30%és50%közöttmoz-
gott1970-ben5,1980-banmárcsak4nemzetiségosztozott.Aszlovákokon,(4,0%,ill.
4,1%)magyarokon(4,2%,4,0%),azukránokonésruszinokon,(5,8%,ill.4,1%)ésoro-
szokon(1,1,ill.1,0%)kívül1970-benméganémetekarányahaladtameg4települé-
sena30%-ot(1,3%).Nagyvalószínűséggelazorosznemzetiségűtelepülésekenukrá-
nokésruszinokegynemelhanyagolhatórészeorosznakvallottamagát.

Azokhoz a nemzetiségekhez,melyek valamely településen többséget alkotnak, 3
nemzetiségtartozik:aszlovákokonkívülamagyarokésazukrán-ruszinok.

Azenyhemagyartöbbségűtelepülésekaránya12,1%.,ill.11,4%.Aszlovákokáltal
hasonlóaránybanlakotttelepülések4,1,ill.4,3%,azukránokésruszinok7,5%-a,ill.
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5,1%-a tartozikugyanebbeakategóriába.minősített többségű településaszlovákok
általlakotttelepülések79,4%,ill.78,8%-a,amagyarokáltallakotttelepülések22,2,ill.
20,8%,Azukrán-ruszinokáltallakotttelepülések1,7%,ill.1,8%tekinthetőminősített
többségitelepülésnek.

Aközségekmegoszlásábanazegyeskategóriákszerintakétnépszámlálásidőpont-
jaközöttkimutatottváltozásoknemcsakazetnikaiszerkezetváltozásainak,deszlová-
kiatelepülésszerkezetébenbekövetkezettváltozásoknakisakövetkezménye.
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Atovábbiakbannézzükmeg,hogyhogyanoszlanakmegazegyesnemzetiségekheztar-
tozókatelepüléseketnikaijellegeszerint.

Anemzetiségekáltallakotthelységekésazegyesnemzetiségekheztartozókmeg-
oszlásaatelepüléseketnikaijellegeszerintjelentősmértékbenkülönbözik.Atelepülé-
seketnikaijellegeszerintlegkedvezőbbaszlováklakosságmegoszlása.93,9%-ukélt
olyanhelységekben,aholarányukmeghaladtaa80%-ot.További1,4%,ill.2,9%-ukélt
enyheszlovák többségű településeken.elhanyagolhatóanalacsonyéscsökkenő ten-
denciátmutataszlovákokarányaazokbanahelységekben,aholarányukkisebb,mint
50%:3,2%,ill.2,8%.

Aszlovákiaimagyaroktöbbsége1970-benmégminősítettmagyartöbbségűtelepü-
lésekenélt.1980-raarányukmárnemérteelaz50%-ot(51,6%,ill.47,3%).ugyanakkor
atöbbikategóriaszintemindegyikébenakétnépszámlálásközöttemelkedettamagya-
rokaránya.Azenyhemagyartöbbségűtelepülésekenanövekedéscsakmérsékeltvolt,
(31,6%,ill.32,0%).Amagyarkisebbségűhelységekbenamagyarokarányajelentősebb
mértékbenemelkedett11,2%-ról13,5%-ra.jelentősenemelkedettaszórványbanélő
magyarokaránya is (5,6%-ról6,2%-ra).ezenbelüla100főnélkisebb lélekszámúés
10%-nálalacsonyabbmagyararányútelepülésekenélőkarányanemváltozott(1,0%).

Az ukrán-ruszin nemzetiségűek esetében is igen nagy mértékű szórványosodás
figyelhető meg. A szórványjellegű településeken élők aránya látványosan 21,1%-ról
31,7%-ra növekedett. jelentősen nőtt a kisebbségi településeken élők aránya is
(28,0%,ill.34,7%).1970-benazukrán-ruszinlakosságtöbbségemégolyantelepülése-
kenélt,aholstatisztikailagistöbbségetalkottak(50,9%).1980-banmárcsak1/3-uk
(33,6%-uk)élttöbbségitelepüléseken.ebbőlaminősítetttöbbségitelepülésekenélők
aránya7,5%,ill.8,6%volt.

Atöbbinemzetiségközül,mintmáremlítettük,egysemélttöbbségitelepüléseken.
Anémetekegynemelhanyagolhatórészeélt1970-bennémetkisebbségűhelységek-
ben(36,4,%).Arányukazévtizedvégérenagymértékbencsökkent(12,2%).döntőtöbb-
ségük(87,8%)márszórványokbanélt.

A 70-es évek elején az oroszok egynegyede (25,5%), 1980-banmár 16,1%-a élt
kisebbségitelepüléseken.Acsehekkörébenezazaránymégkisebb,0,6%,ill.0,0%.12

Összefoglaló

szlovákianépessége1970és1980közöttközel454ezerfővel,10%-kalnövekedett.
Az országosnál nagyobb arányban (11,4%) nőtt a csehek és szlovákok száma, a

többi nemzetiség száma összességében csak igen szerény mértékben gyarapodott
(0,4%).Azévtizedfolyamánjelentősenmódosultalakosságtelepülésszerkezetiössze-
tétele.közelfelével(49,2%-kal)emelkedettavárosinépességaránya,afalusinépes-
ségéjelentősenvisszaesett(13%-kal).1980-banalakosságtöbbségemárvárosokban
élt.Atöbbséginemzetiségekvárosodásamesszemeghaladtaanemzetikisebbsége-
két.ugyanakkorazismegfigyelhető,hogyazegyesnemzetiségeketnikaitérszerkezete
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12 1980-banegycsehkisebbségűtelepülésen27-envallottákmagukatcsehnemzetiségűnek.
ezacsehek0,047%-avolt.



is jelentősenmódosult.Anemzetikisebbségek településszerkezetéterősödőszórvá-
nyosodásjellemezte,azazanemzetiségekarányanövekedettaszórványjellegűtelepü-
léseken,scsökkentatöbbségitelepülésekenélőkaránya.ezafolyamatakisebblélek-
számúnemzetiségeketnagyobbmértékbenérintetteanagyobbnépességszámúnem-
zetiségeknél.

irodalom

Gyurgyíklászló:Aszlovákiaimagyarlakosságdemográfiaiváltozásai1949és1963között,külö-
nöstekintettelanépmozgalmifolyamatokrain:HushegyiGábor(szerk.):Magyarok a
sztálinista Csehszlovákiában 1948–1963. Pozsony/bratislava, Hagyományok és
értékekPolgáriTársulás,2011,26–41.p.

Historický lexikon obcí Slovenskej republiky 1970–2001.bratislava,štatistickýúradslovenskej
republiky,2003.

Statistický lexikon obcí ČSSR 1982.díl2.Praha,seVT,1984.
Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov k 1.12.1970 za obce a ich části (é.n.)
Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov k 1.11.1980 (é.n.)
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lászló GyurGyík
cHANGes iN THe muNiciPAl sTrucTure oF NATioNAl miNoriTies iN sloVAkiA,AccordiNG To THe
1970ANd 1980ceNsuses

Thisstudyexaminesthe1970and1980censusdataofmunicipalitiesofslovakia
inhabitedbynationalminorities. Thedata rowsof the two censuses related to
nationalminoritiescouldnotbeexaminedearlierastheyonlybecameavailable
intheyearsfollowingtheturnofthemillennium.Thedataseries,besidesthose
concerningthesevennationalminoritiesofslovakia(czechs,slovaks,ukrainian-
ruthenians,russians,Polish,Hungarians,Germans),alsocontaindataonother
nationalminorities and thosewith unknown national identity. in this study we
analyse data broken down by administrative units (counties, districts),
municipalitysizes,proportionofnationalminorities,andthenumberofmembers
belongingtotheindividualminoritycommunities.Weexaminethechangesinthe
consolidatedmunicipaldatarowsofmajorityandminority,aswellasthechanges
inthedataoftheindividualnationalminoritiesseparately.basedontheanalysed
data,wecanseethemodificationsoftheethnicspatialstructureinthereviewed
periodinslovakia.Forbetterunderstanding,thechangestakingplaceoverthe
decadesarefurtherdetailedbygraphsandcharts.
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bevezetés

Azalábbiírás1984-ben,azaztöbbmintharmincévvelezelőttkészült.Nemtudományos
folyóirat,hanemaNő című,akkoriban35-40ezrespéldányszámbanmegjelenőképes
hetilapszámára,amelyazegyetemelvégzéseutánielsőmunkahelyemvolt.Afőszerkesz-
tőnő,Harasztimészároserzsébetnagyérdeklődéstmutatottaszociológia iránt,sneki
köszönhetem,hogyaszokványosújságírásiésszerkesztésimunkákmellettaszerkesztő-
ségbentöltöttháromaktívévalattalkalmamnyíltnéhányszociológiaiterepkutatáselvég-
zéséreis.ezekegyikealányanyaságrólszólt,tehátarrólazállapotról/jelenségről,amikor
egynőnekhajadonként,vagyisházasságonkívülszületikgyermeke.

Akutatástötjárásbanvégeztem:adunaszerdahelyi,komáromi,lévai,losonciés
Nagykürtösijárásokban.Hárommódszertalkalmaztam.Azelsőmódszeradokumen-
tumelemzésvolt:újságírókéntbepillantástnyerhettemalányanyákaktáiba,számtalan
jegyzőkönyvetolvastamel,amelyekbőlazonbanazadatokintiméstitkosjellegemiatt
valójábanírásbansemmitsemhasználhattamfel,viszontáltalukbetekintéstnyertem
a lányanyaságproblematikájába, sezzela tudással felvértezvenyúltamakövetkező
módszerekhez.Amásodikmódszeraszemélyes, félig strukturált interjú volt.A lány-
anyaságmúltjárólaNagykürtösi járásháromfalujában, ipolyvarbón,Nagycsalomiján
észsélyen,valaminta járásiszékhelyen,Nagykürtösönbeszélgettemidősebbasszo-
nyokkal.Ajelenről,vagyisanyolcvanasévekbelihelyzetrőlazemlítettjárásokgyermek-
védelmiosztályánakfelelősdolgozóival,valamint49 lányanyávalkészült interjúszol-
gáltatta az információkat. A harmadikmódszer a terepkutatás volt, amikor a titkos
résztvevőmegfigyelőpozíciójábóladódóanlányanyánakadtamkimagamat.ígyalkal-
mamnyíltasajátbőrömönistapasztalniazemberekviszonyulását.Összesentehátöt
forrásbólgyűjtöttemazadatokat:ajegyzőkönyvekből,azidősebbadatközlőktől,ahiva-
talireferensektől/védőnőktől,alányanyáktóléssajáttapasztalatból.

Alányanyákszámátnemrögzítikastatisztikák,csupánagyermekszületésekszá-
mát,ezenbelülaházasságonkívülszületettgyermekekétis.ezaszámazonbannem
azonosalányanyákszámával,hiszenegyanyánaknemcsakegy,hanemtöbbházassá-
gonkívülszületettgyermekeislehet.Vagyisalányanyákszámaalacsonyabbaházas-
ságonkívülszületettgyermekekszámánál.Azonbanakétjelenségfeltételeziegymást,
sazelmúltháromévtizedbenmindkettő–aházasságonkívülszülőnőkésaházassá-
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lányanyánaklenni,avagyegymúltbeli
szociológiaiterepkutatáseredményei

zsuzsANNA lAmPl 316
Tobeasinglemom—resultsofasociologicalFieldresearchmadeinthePast 316.356.2(437.6)

keywords:singlemother,partnership,qualitativeresearch



gonkívülszületettgyermekekaránya–növekvőtendenciátmutat.Alányanyaságtémá-
jatehátnemveszítettaktualitásából,szlovákiábanmégsemkészültróla–semkoráb-
ban, semmostanában – egyéb szociológiai felmérés. ezért tartottam fontosnak az
érdeklődőtudományosközvéleményelétárniennekarégebbi–súgytűnik,egyetlen
–kutatásnakazeredményeit.

1.lányanyánaklenniamúltban

Azötletet,hogyéppezzelatémávalfoglalkozzam,azéletadta.Huszonötéves,művelt,
csinostanárnőismerősömhatéviegyüttjárásutánteherbeesett,mireapartneresza-
kítottvele,mondván,„sosemszerettelekigazán,ezértnemveszlekfeleségül”.Alány
azelteltévekfolyamántöbbszörisfontolgatta,hogyvégetvetakapcsolatnak,merta
társagyakrangorombáskodott vele,mégmásokelőtt is lehülyézte. Végül édesanyja
érvei–„mindenkitudja,hogymiótajártokegyütt,kihiszimajdel,hogynemőhagyott
ott,ésakkorkinekfogszkelleni,anőnekmindigistűrnikellett,mitgondolsz,holtalálsz
majdjobbférfit,vénlánymaradszszégyenszemre...”1–meggyőzték.mostkeserűenfog-
laljaösszeatörténteket:„azértmaradtamvele,mertférjhezakartammenni,smost
meglányanyaleszek,egyasokközül...”

ezthallgatva jutottakeszembeakérdések:vajonhányhasonlósors rejlika lány-
anyákésaházasságonkívülszületettgyermekekszámátjelzőstatisztikákmögött?ki
és miért lesz lányanya? milyen partnerkapcsolat előzi meg gyermekük születését?
milyenmagatartásttanúsítakörnyezetalányanyákkalszemben,mittartrólukaköz-
vélemény?ezekreakérdésekrekerestemaválasztfélévigtartóvizsgálódásaimsorán.
Azeredményekközreadásátmegelőzőenazonbanvessünknéhánypillantástamúltba.

lányanyák és házasságon kívül született gyermekek mindig voltak, bármennyire
tagadjaiseztsokidősebbember,aztremélve,ígyerkölcsösebbszínbentüntethetifel
amúltat.Perszeabbanigazatkelladnunknagyszüleinkkorosztályának,hogyaszázad
elsőfelébenritkábbakvoltakaházasságelőttiszexuáliskapcsolatok,mintma.„régen
csakazurakközöttfordultelőazilyesmi,aszegényemberavalláshatásaalattélt,szi-
gorúanbetartottaatízparancsolatot.Akipedigbelekóstolt,azráisfizetett,mertmeg-
esett,mertavigyázatotnemismerték.”2

Az ún.megesett leányok egy része férjhezmentmég a gyermek születése előtt.
Voltakazonbanolyanokis,akiknekházasságkötésétgyermekükapjávalkülönféleokok
akadályozták,sígylányanyakénthoztákvilágraacsecsemőt.sakadályokbizonylétez-
tekszépszámmal!Alegáthághatatlanabbakatonakötelességvolt.Amonarchiahon-
védelmitörvényeugyaniskimondta,hogyazaférfi,akinincsfelmentveakatonaiszol-
gálat alól vagy nem helyezték tartalékállományba, nem nősülhet meg. ez az
Ausztriában1958-igérvénybenlevőtörvényaztjelentetteagyakorlatban,hogyaférfi-
ak23éveskorukignemnősülhettek.sakimegsértetteatörvényt?Az ifjúpártésa
papotismagaspénzbírsággal,sőtbörtönbüntetésselsújtották.
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1 Úgytűnik,ezrészbenmégmaisérvényes,például:http://zena.sme.sk/c/2626179/chcem-
zostat-slobodnou-matkou.html,letöltve:20016.november9.

2 ulmanlajosné,dernőilakosnyomán



Továbbikomolyakadályt jelentettavallásiésavagyonbelikülönbség.ezekmellé
gyakrantársultolyanakadályis,hogyaférfimárnősvoltvagyéppenséggelismeretlen.
ezutóbbifőlegfutókapcsolatokesetébenjöhetettszámításba,deazadatközlőkolyan
esetekről is hallottak, hogy a férfi szándékosan hamis névenmutatkozott be, vagy
éjszaka,asötétbenerőszakoltamegalányt,akiígysemmitsemláthatott,ésnappal
semismerhettefelőt.

ezekazakadályokáltalábanmindenholléteztek.denemmindenholtulajdonítottak
nekikegyformasúlyt.Akatonakötelességkivételévelvalamennyiemlítettakadálymeg-
ítélésénélazadotttelepülésjellege,elsősorbangazdaságikörülményeivoltakameg-
határozóak. Azokon a területeken, ahol a lakosság nem rendelkezett saját földdel,
hanem túlnyomórészt szezonmunkákkal kerestemega kenyérrevalót, több gyermek
születettházasságonkívül,hiszenafiataloknakaszezonmunkákidejéntöbbalkalmuk
nyílott az ismerkedésre, s mivel a legtöbbször idegen környezetben dolgoztak, ahol
neméreztékmagukonafaluszemét,saholamunkautánikörülmények–pl.az,hogy
egymásmellettaludtakakazalban–ismegfelelőekvoltak,gyakrabbankerültsornemi
kapcsolatrais.Azilyen,túlnyomórésztszegényeklaktafalvakbanavallás-ésvagyon-
beli különbségeket nem tartották komoly akadálynak a házasságkötésnél, mivel a
jövendőfeleségésgyermekisértékesmunkaerőnekszámítottacsaládban.sezvolt
azelsődlegesszempont.másvoltahelyzetazokbanafalvakban,aholnagyobbakvol-
takalakosokvagyonbelikülönbségei,saholnagyrésztasajátföldjeikengazdálkodtak
azemberek.ittanőimunkaerőneksokkalkisebbvoltazértéke.inkábbazszámított,
mithozmagávalafiatalasszony,jókorafölddarabotvagycsakkeskenycsíkot,esetleg
semmit.sbizonygyakranelőfordult,hogybáragazdaglegénylegtöbbszörkifizettea
leányt,végülotthonrólűztékelőt,mertállapotábanmárnemigenvehettékhasznát.

Afelsoroltkörülményektőlfüggöttazis,hogymiképpenviszonyultakafalubelieka
lányanyához.báretérennagyonerősvoltazegyházhatása,mégisazokonaterülete-
ken,aholnagyobbvagyonbelikülönbségekvoltak,sahol,mintemlítettem,acsaládis
sokesetbenkitagadtaalányanyát,bizonyazközmegvetéstárgyalett.Aszegényebbfal-
vakbanviszont–annakellenére,hogyittsemörültek–aszülőkmegvédtéklányukat,
hiszenazaszülésutánújramunkábaállt,samegkeresettpénzújraacsaládpénztá-
rábavándorolt.

de hogy ne maradjunk csupán az általános leírásnál, íme egy kis ízelítő a
Nagykürtösi járásháromfaluja, ipolyvarbó,Nagycsalomijaészsélynéhai leányanyái-
naksorsából.

Az itteni lányanyák többnyire szegény lányok voltak. A faluban persze mindenki
tudta,hogykiagyermekükapja,selítélték,hogyszerencsétlennétettealányt.mert
mígaszegénylegénytöbbnyireelvette,agazdagcsakelcsábította,elvennimárnem
akarta.ezekagazdaglegényekpénztadtakalányoknak,hogyneáruljákelőket,dea
falubannemlehetettsemmitsemeltitkolni.Azemberekviszontilyenkorcsaksuttogni
mertek,nehogymegbántsákagazdagot.3 Voltaklányanyák,akikazértnemmehettek
férjhez,mertszegényebbekvoltakalegénynél,devoltegyolyanis,akiazértnem,mert
idősebbvoltafiúnál.ezekvégülismegtörtékaszülőketésházassággalvégződötta
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kapcsolatuk.4 zsélybensokgyermeknekapapvoltazapja,vagyazottanikastélyban
elszállásoltkatonák.5

shogyanéltekalányanyák?Akiketkitagadtakaszüleik,azárendásházbankaptak
olcsópénzértszállást.Aratni jártak,sokszoragyermeket ismagukkalvitték.A lány-
anyákatemplombanapadokvégén,kétoldaltálltak.koszorúbakötöttékahajukat,de
csakmadzagotköthettekbele,minta lányok,asszonyosmasnitnem.Habeálltaka
körbetáncolni,atöbbiekkikanyarítottákőket.6

keserűvoltasorsukezeknekalányanyáknak.Akárcsakadernőieknek,aholazttar-
tottaafaluközvéleménye:„vigyázzmagadra,férfiemberneknehagyjmagadhoznyúlni,
mertmegcsal,gyerekedlesz,ésakkormehetszaháztól,leisút,felisút.ettőligenfél-
tekalányok,éstisztességesleánynemishagyottmagáhoznyúlni.demivelezekmel-
lettkönnyűvérűnőmindigvoltéslesz,ígymegesettszemélyisleszmindig.”7

Amúltésjelenhatáráraérkezvenemszabadmegfeledkeznünkegyfontosdologról,
ti.hogyamegkérdezettek,akikmindiga„megesettszemély”kifejezésthasználták,ide
soroltákalányanyákonkívülazokataférjesésözvegyasszonyokatis,akikneknema
sajátférjüktőlszületettgyermekük–hiszentudjuk,hogyafalubansemmisemmarad-
hatotttitokban–,hanemlegényembertől,apaptólvagykatonáktól.kettenisemlítet-
ték,hogy1918–19-benkatonákjöttekVarbóra.Atemplomnálmulattakamenyecskék-
kel,akikazténekelték:„Húzdrácigány,kapomasegélt,asegélt/istenazuramhaza
nesegéld./mígazuramidehazavolt,/csipkésbugyogómsohasevolt.”8 ezis,dea
régenhasználtmegnevezések,kifejezések is– „megesett személy”, „ringyó”, „koca-
gyereke van”, „könyvecskére élt”, „blintre csinálta”, „olyan a vére”, „jómadár” – azt
bizonyítják,hogyáltalábanalegfőbbvéteknek,ígyalányanyaságlegelítélendőbbele-
ménekisaházasságelőtti(illetvekívüli)nemikapcsolatottartották,afogantatáspilla-
natát,a„megesés”-t”,mígmainkábbannakkövetkezményeirehelyezzükahangsúlyt.
Azelőttamegesett lányt,attól függetlenül,hogyazonnal férjhezment,kicsúfolták.A
maimegítélésnélviszontnemazttartjákalegfontosabbnak,hogymásállapotbanvan,
hanemhogyegyáltalánférjhezmegy-e.Tehátbizonyoseltolódástapasztalhatóafőleg
valláserkölcsilegbefolyásoltértékelésben.eztükröződikvisszaacsaládjogtólkezdvea
közvéleményhozzáállásánamailányanyákmagatartásáigmindenszférában.

2.lányanyánaklenniamúltszázadnyolcvanaséveiben

Azt, hogycsehszlovákiábanhány lányanyaél, nem tartják számon, azt viszont igen,
hogy az adott évben hány csecsemő született házasságon kívül. így arról is képet
kapunk,hogyéventehánynőlépbealányanyáktáborába.1980-banpéldául14191-
en–azösszesenvilágrajött250385csecsemőközülugyanisennyiszületettházas-
ságonkívül.Hogy1980előttsazótamennyien,arrólmégakésőbbiekbenszó lesz.
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egyelőrecsakazértemlítemeztazönmagábantalánnemsokatmondószámot,hogy
érzékeltessem:azáltalánosvélekedésselszembenalányanyaságnemcsupánnéhány
„könnyűvérű”nő„ügye”,amellyelnemérdemesfoglalkozni,hanemolyanméretetöltött
társadalmijelenség,amelyneklétezésévelajövőházasság-éscsaládmodelljénekelő-
rejelzésénélisszámolnikell.9

delássuk,mitörténikazután,hogyaférjnélnemlevőnőmegszüliagyermekét.
Három lehetősége van. Az első, hogyazapával együtt felkeresi az illetékesnemzeti
bizottságanyakönyvi osztályát, ahol a férfi elismeri az apaságot. A lányanyák legna-
gyobbrészeebbeacsoportbatartozik.őktúlnyomótöbbségbenegyüttélnekgyerme-
kükapjával,sáltalábanelőbbvagyutóbbösszeházasodnak.

Amásodiklehetőséggelélőlányanyákagyermekapjávalvalóelőzetesmegállapo-
dásalapjáneltitkoljákannaknevét.Azebbeacsoportbatartozólányanyákpartnerei
vagy nősek, vagy a „kompromittálást” akarják elkerülni, mivel beosztásuk, közéleti
funkciójuk,továbbikarrierjükstb.miattezt„nemengedhetikmegmaguknak”.deebbe
acsoportbatartoznakazokazidősebb,egyedülállónőkis,akiktudatosanvállaljáka
lányanyaságot,mondván, hamár állandó partnert, férjet úgysem találnak, legalább
gyermeküklegyen.érthető,hogyalányanyáknakezacsoportjaalegkisebblétszámú,
hiszen valamennyien tisztában vannak azzal, hogy az apa nevének elhallgatásával
tulajdonképpenazintézményesítettsegítségetutasítjákvissza.Azokközül,akikmégis
ígytesznek,sokancsakrövidideigbírjákakörnyezetfelőlérkezőtársadalminyomást,
agyanúsítgatásokat,hogy„azértnemmondnevet,mertmagasemtudja,kiagyereke
apja”,amitcsakmegtetéznekagyermekpanaszai,akikésőbbnemtudja,mitválaszol-
jon,hamegkérdeziktőle,kiazapukája.ezértezekalányanyákkésőbbbejelentikaz
apanevét,akieztkövetőlegvagyelismeriazapaságot,vagynem.

Aharmadiklehetőségméginkábbkényszerhelyzet.Akkorélnekvelealányanyák,
haazapaazanyakönyvvezetőelőttnemismerielazapaságot.ilyenkorazügyetagyer-
mekvédelmiosztályra továbbítják,shaahelyzetegyhónaponbelülsemváltozik,az
apakéntmegjelöltférfitbeidézikabíróságra.Haodasemmegyel,agyermekvédelmi
osztályakiskorúgyermeknevébenmegindítjaazapaságikeresetet,melybenazanya
minttanúszerepel.Vizsgálódásaimsoránalányanyáknakelsősorbanerreacsoportjá-
ravoltamkíváncsi.

mielőttazonbanrátérnékalosonci,Nagykürtösi,lévai,komáromiésdunaszerda-
helyijárásokelőttemfeltárult1983/84-es„lányanya-térképének”ismertetéséhez,sze-
retnékszólniazokrólaproblémákrólis,amelyekkelakutatássorántalálkoztam.mert
amagukmódjánezeknekisadatértékevan.

Alegnagyobbnehézségetmajdnemmindenesetbenamegkérdezettekellenállása
okozta.Amegkérdezettek:azemlítettjárásokgyermekvédelmiosztályánakfelelősdol-
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9 ezamondatsemvéletlenülkerültbeazírásba,ugyanisaNőtkiadóŽivenaigazgatójaegy
velemfolytatottbeszélgetésbenaggályátfejezteki,hogyvajonhasznos-eegyilyentémával
foglalkozni,nemásom-ealáveleaszocialistaközerkölcsöt.ezamondatvoltaválaszom,
amitegyébkéntbeszélgetésünksoránszóbaniskifejtettem.2 Alábba fordításokat és azok
revideáltváltozatait,továbbáarészfordításokatösszefoglalóanfordításnak,afordításbanés
revideálásbanrésztvevőszakembereketpedigfordítóknaknevezem.



gozói(amialányanyaságjelenétilleti),ésnéhányidősebbadatközlő(amiamúltat).Az
utóbbiakszerintazelőtt,legalábbis„ebbenafalubannemvoltmegesettleány”(pedig
akkormármásodavalósiadatközlőtőltudtam,hogyvolt),nemúgy,mintmost,amikor
„mindenkiúgymegyférjhez”.10 Agyermekvédelmisekközülpedignéhányanarrólpró-
báltakmeggyőzni,hogyatémanagyonintimjellegű,„nemvalóújságba”,éskülönben
is,mi van ezen vizsgálnivaló, amikor „néhánymondatban elmondható az egész”. A
lányanyákviszontközlékenyekvoltak.

Többesetbentapasztaltam,hogyarégifogalmakközülnéhányat–bárezekamai
körülményekközöttmárelavultak,ésahivatalinyelvbenújkifejezésekkelhelyettesítet-
tékőket–mégmindighasználnakahivatalban.ilyenpéldáula„törvénytelengyermek”
kifejezés. lehet, csupánmegszokásbólmondták, vagy nyelvbotlás volt, azt azonban
tudjuk,hogyafogalmak,kifejezéseksosemvéletlenülélnektovább,mindigkellvalaki,
akiahasználatukkaltovábbtápláljaafennmaradásukat.Nemkisnehézségetokoztak
anemtisztázott fogalmak.kimit ítél „komoly” ismeretségnek?miaz,hogy „könnyű
nő”,„véletlenismeretség”?mertmígalányanyaállította,hogynagyonszerettékegy-
mástagyermekapjával,éshűségesvolthozzá,agyermekvédelmenennekellenkező-
jét állították az adott esetről. bár a kapcsolat végkifejlete nem igazolta a lányanyák
véleményét,mégis felmerült a kérdés: kinek van igaza?Hogyminél elfogulatlanabb
képetkapjak,háromforrásbólgyűjtöttematapasztalatokat:maguktólalányanyáktól,
anemzetibizottságokfelelősdolgozóitól,ésabból,amitsajátbőrömönkeresztüléltem
át,amikoraterepkutatástitkosrésztvevőmegfigyelőpozíciójábóladódóan lányanyá-
nakadtamkimagamat.

általánosanérvényes,hogyminélalacsonyabbazadottjáráslakosainakátlagélet-
kora,annáltöbbgyermekszületik.Hogyezenbelülhánygyermekszületikházasságon
kívül,akárcsakamúltban,vélhetőenmaisnagymértékbenbefolyásoljaatársadalmi
migrációfeltételei.mostnefirtassuk,hogypozitívmozgáslehetőségekrőlvagynegatív
mozgáskényszerrőlvan-eszó.Alányanyaságszempontjábólugyanisnemazazelsőd-
legesenfontos,hogyazértdolgozik-evalakiamásikfaluban,mertasajátjábannem
találmunkát,vagyazért,mertnemakarotthondolgozni;hogyazértmegy-eamásik
településrediszkóba,mertodahazanincssemmilyenmulatság,vagyvan,deaztmár
meguntastb.–bárhaavándorlás,főlegamunkahelyiingázásmintegyetlenlehetőség
nagyméreteketölt,akkorezakényszertényezőválhatelsődlegesenfontossá–,hanem
az,hogyamigrációszaporodásánakésnövekedésénekfüggvényekéntegyenesarány-
bancsökkenatársadalmiellenőrzéslehetősége,amipedigfőlegafiataléstapaszta-
latlanlányokranézvenemkívánatoskövetkezményeketvonhatmagaután.Afiatalok
majóvalhúszéveskorukelőttkezdeneknemiéletetélni,amikormégáltalábannem
képesekazérett,megfontoltpárválasztásra.Főlegalányokfizetnekráarra,hogynem
veszikészre,amásikcsakjátszikvelük.

Teljesadatokkaladunaszerdahelyi,Nagykürtösi,lévaijárásbóléslévavárosából
rendelkezem.ezekösszesen49lányanyaesetétölelikfel.Amialányanyákkorátilleti,
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10 A2.világháborúutánszlovákiábanvalóbanfolyamatosannőttaházasságelőttifogantatá-
sokszáma.Amúltszázadnyolcvanaséskilencveneséveinekmezsgyéjénazelsőkéntszüle-
tett gyermekek több mint felére volt ez jellemző. Forrás: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/
Prognoza_rodin.pdf,33.oldal



alegtöbben18–22évesek(8lányanya18éves,3lányanya19éves,20évesből10
van,21évesből5,22évesbőlpedig4),atöbbiekennélfiatalabbakvagyidősebbek.
Négyesetkivételévelvalamennyienhajadonok,anégykivételnégyelváltasszony,25
évnélidősebbek.Foglalkozásukattekintveatöbbség(32)munkás,főlegelárusítónők,
varrónők,néhányszövőnő,egykonyhaisegédmunkás.Ötendiákok,kettenüzletveze-
tők,a többi lányanyaerreakérdésrenemadott választ.Akomáromi járásbannem
sikerültmegtudnomalányanyákpontosszámát,azok,akikkelsikerültbeszélnem,19
és23évközöttiekvoltak,ésfoglalkozástekintetébenelsősorbanközépiskolás,illetve
főiskolásdiáklányok.

Alányanyákcsaládihátteréttekintvealegtöbbenteljescsaládbólkerültekki,vagyisa
szüleikházasságbanéltek,deazesetekdöntőtöbbségébennapirendenvoltakavesze-
kedésekazegyikvagymindkétszülőitalozása,erkölcstelenéletmódjamiatt.Azilyencsa-
ládokközöttvoltakcigánycsaládokis,denemőkképviseltékatöbbséget.Acsaládok
másiktípusátazokképviselték,amelyekkívülrőlnézveideálisnaklátszottak,deameg-
kérdezettlányanyákszerintmindezténylegcsakalátszatkedvéértvoltígy,aszüleikaján-
dékokkalneveltékőket.Hasonló információkatkaptamanemzetibizottságok illetékes
alkalmazottaitól is. „mindenemegvolt, mindentmegkapott, amit szeme, szája kívánt,
csaképpennemtörődtekvele”–mondtaV.Hurajová,alosoncijárásinemzetibizottság
gyermek-éscsaládvédelmiosztályánakvezetőjeazegyikeset ismertetésénél.margita
beňová,alévaijnbgyermek-éscsaládvédelmiosztályánakvezetőjepedigaztnyilatkozta,
hogy„vannakköztükelváltszülőkgyermekeiis,deafőproblémaaz,hogycsaknemvala-
mennyienolyancsaládbólszármaznak,aholaházasságraésamásikfélszeretetéretör-
ténőneveléstelhanyagolták,sígyezekalányok–deazapaságotnembeismerőpartne-
reikreisezvonatkozik–nemtudják,miafelelősségtudat,alkalmazkodás”.

mitudhatómegazapakéntmegjelöltférfiakról?Aza„szabály”hogyaférfilegyenidő-
sebbanőnél, általábanérvényesül: azapajelöltekátlagoséletkor23és25évközött
mozog.családiállapotukazesetekzömébennőtlen.itt-ottazonbanakadnősis,egy-két-
háromgyermekapja,deolyanis,akimáranemvállaltgyermekszületéseutánvettel
másik nőt. Foglalkozásukat tekintve többnyire munkások, de van köztük mérnök és
zenész is.Néhányankatonai szolgálatukat töltik.Hármanún.munkaviszonynélküliek,
egyelvonókúrán,egypedigbörtönbenvan.Azutóbbiakrólalányanyákvallomásábólaz
derülki,hogyezekmáramegismerkedésükidejénittak,verekedtek,kerültékamunkát.

A49esetbőlnégylányanyakülföldiállampolgártjelöltmegapaként.egyarabot,egy
szovjetet,egyjugoszlávotésegymagyart.Akomáromijárásbanviszontelégsoklány-
anya gyermekének külföldi állampolgár – kubai, vietnami – az apja, akik az esetek
többségébenelismerikazapaságot.

Akadnakolyanlányanyákis,akiknemtudnakközelebbiinformációvalszolgálniaz
apaszemélyétilletően.Nemtudjákanevét,semazt,hogyhollakik.Agyermekvédel-
misekkuriózumkéntemlítettékaztazesetet,amikoralányanyacsakennyittudottaz
apáról: „kék alsónadrágja volt és teherautónment el”.11 Vagy egy másik: „középen
aranyfogavoltésmariannakhívták,legalábbiseztmondta.”12
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11m.beňoválévaiadatközlőnyomán
12 i.T.,anevétnyilvánosannemvállalókomáromiadatközlőnyomán



2.1.Amegismerkedéskörülményeiésakritikusegyüttlét

Hogyan, milyen körülmények között ismerkedtek meg jövendő gyermekük apjával,
milyen kapcsolat alakult ki közöttük? A továbbiakban erről vallanak a lányanyák.
előzetesenazonbanszögezzükle,hogybárezaképafiatalokegyrészénekismerke-
déskultúrájábaéspárkapcsolataibaengedbetekintést,erkölcsijellegűkövetkeztetést
nem vonhatunk le a kapott információkból, mivel ezen fiataloknak csak egy részét
alkotjákalányanyákéspartnereik.Példáulmanapságsokanismerkednekmegkávé-
házbanvagydiszkóban,snemritkánmégaznapszexuáliskapcsolatalakulkiközöttük.
ámezakörülményönmagábanéppúgyvezethetházassághoz–akárjóházassághoz
is–,mintlányanyasághoz.

Arraakérdésre,hogymikorésholismerkedtekmeg,a49lányanyaközül15nem
válaszolt.ezektöbbségemárhuzamosabbideje,azaz1–6éveegyüttjárt(5eset)vagy
együttélt(6eset)apartnerével.Afennmaradó34lányanyaközülkilencendiszkóban,
táncmulatságon,nőnapiünnepélyen ismerkedtekmegakésőbbiapával.Hetengyer-
mekkorukótaismerikegymást,mertegyfalubólszármaznak,gyakranaziskolábanis
egyosztályba jártak.ezekenkívül vanmég3munkahelyi ismeretség,2kávéházi,2
esetbenanővagyaférfifoglalkozásahoztaösszeőket:azegyikvevő-eladóviszonyból
alakultki,amásikúgy,hogyafiúalányéklakásátfestette.egyesetbenaszomszédi
viszonybóllettpartnerkapcsolat.Atöbbiekastrandon,arétenfocizásközben,azutcán
ismerkedtekmeg.

Ami amegismerkedést követő kapcsolatok időtartamát és tartalmát illeti, a kép
elégtarka.Nemszabály,hogyazegyfalubólszármazó,egymástésegymásszüleitgyer-
mekkoruktólismerőfiatalokkapcsolatatovábbtartés„komolyabb”,mintazoké,akik
csakkésőbbismerkedtekmeg.elgondolkodhatunkazonis,hogyéppenazért,mertaz
előbbieketazegészfaluismeri,szemmeltartja,ellenőrzéstgyakorolfelettükésaköz
általelfogadottviselkedésinormákbetartásárakényszerítiőket,amiakapcsolatnak
gyakrancsupánformálismegszilárdulásáhozvezet,sokesetbenelőfordul,hogyamint
azegyikvagyamásikfélelhagyjaafalut,lerázzaamagárakényszerítettbéklyótis.sok
lányanya„komolynak” látszókapcsolata,melyneksoránmárházasságról isvoltszó,
akkorbomlottfel,amikorafiúbevonultkatonának.

Aképtarka,mégisvannakbennedominálószínek.Példáulaz,hogyalegtöbbkap-
csolatazonnali(13eset)vagy1–3hónaponbelülbekövetkező(16eset)szexszelkez-
dődött,shafigyelembevesszük,hogyazesetektöbbségébenazeltelt1–3hónapután
akét fél nem találkozott, azutóbbi is azonnali szexuális kapcsolatnak felelmeg. itt
érdemesegypillanatraelidőzni,sszemügyrevenniavallomásokat.Azazonnaliszexu-
ális kapcsolat leggyakrabbanadiszkóbanésa táncmulatságokon valómegismerke-
déstköveti,főlegakkor,haezalányfalujánkívülvan. „Aztmondta,hazaviszkocsival.
énenneknagyonmegörültem.Útközbenelkezdetterőszakoskodni,ésamikorénnem
akartamadolgot,aztmondta,kitesz,ésmehetekhazagyalog.ekkorbeleegyeztem”–
mondtaegyhúszéves lányanya.egymásik, tizenkilencévesakövetkezőketmondta:
„diszkóutánbeültemakocsijába,mertmegígérte,hogyhazavisz.Útközbenmegálltaz
egyikfalubanazüzletelőtt,ésottcsináltuk.”ésnéhánypéldaaz1–3hónapkategóri-
ából: „júniustól jártunkegyütt.Asrácomoktóberbenbevonult,ésabevonuláselőtti
naponvoltunkelőszöregyütt” (húszéveslányanya).Vagy:„Anőnapiünnepségenismer-
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kedtünkmeg. júliusbanvoltunkelőszöregyütt, szeptemberbenpedighozzánkköltö-
zött.Aztígérte,feleségülvesz”(22éves).egy28éveslányanyamondja:„egymulatsá-
gonismerkedtünkmegdecemberben.januárbaneljötthozzánk.Aszüleimnemvoltak
otthon.későbbismindignálunktalálkoztunk.”egytizenkilencéves:„szeptemberben
mentemodadolgozni.Azőirodájátiséntakarítottam.októberbenottkapottleelőször.
későbbagarázsban,afolyosón,bárhol.Akkoris,amikormenzeszemvolt.”svégülegy
tizenhétéves:„egyhónapmúlvatalálkoztunkújra.kimentünkaparkba,mertszépidő
volt.Akkorvoltazelsőésegyetlenkapcsolatunk.”

Tizenhatlányanyamondtaegyébként,hogyakritikusegyüttlét,amelybőlagyermek
isszármazik,azelsőésegyetlenkapcsolatavoltazapával.közülükötenszüzekvoltak.
Némelyesetszintetragikusnakmondható.Példáulazegyiklánytmegerőszakolták.egy
másik25éveslány,szinténszűz,külföldönismerkedettmegaférfival,ésazapaság
ügyeanagytávolságmiatt(is)amainapignincslezárva.Atizenhatlánybólegysem
tudsemmikülönösebbetmondaniazelsőésegyetlenegyüttlétről,amelybőlagyerme-
kükisszármazik.

Amiatovábbieseteketilleti,akapcsolatokkülönbözőképpenalakultak.Akikegyütt
jártak,leggyakrabbanalányéknáltalálkoztak.„Hetentekétszertalálkoztunknálunk,és
minden alkalommal az ágyban fejeztük be. Azt mondta, hogy feleségül vesz.” egy
másiknálszinteugyanazamintaköszönvissza:„Hetentekétszer-háromszortalálkoz-
tunknálunk.Haterhesleszel,feleségülveszlek,mondta.”dehasonlóképpválaszoltak
azokalányanyákis,akikaférfilakásán,amunkásszállónvagyvalamelyikükbarátjá-
nak,barátnőjéneklakásántalálkozgattak.„Abarátnőmnélszoktunktalálkozni.utoljára
novemberben,mertmásmunkahelyre helyezték a barátomat. Azóta nem láttam” –
mondtaegy17éveslányanya.„Hétvégekentalálkoztunk.Vasárnapestekésőnfelszök-
temasrácékhoz,amikoraszüleimáraludtak,éshétfőn,korareggelmentemvisszaaz
internátusba,amikormégaludtak. ígyhátőksemmirőlsemtudtak,ésmostnagyon
megvannaklepődve”–mondtaegy21éveslányanya.

különcsoportotalkotnakazokakapcsolatok,amelyekafiúbevonulásaelőttkez-
dődtek,valamintazélettársikapcsolatok.Azelőbbiekből6van,valamennyigyermek-
kori ismeretségenalapul.A fiúmármindennaposvendéga lányéknál,gyakranott is
alszik. bevonulása után szorgalmasan leveleznek,mígnema lány levelében feltűnik
egymondat,„gyerekemlesz”.ésakkorvégeisakapcsolatnak.

mit tudunk arról a szexuális kapcsolatról, amelynek nem kívánt terhesség lett a
vége?A49esetnekcsaknemafeleazelsőésegyetlenkapcsolat,amelyre,mintarról
márszóesett,különbözőhelyeken,autóban,réten,folyóparton,temetőben,valakinek
a lakásán került sor. Nemritkán tanúk jelenlétében, akik maguk is szeretkeztek.
Valamennyikritikuskapcsolatra–deazaztmegelőzőekreis–jellemző,hogyegyikfél
sem védekezett. Vagy azért, mert megfeledkeztek róla, vagy azért, mert az alkohol
hatásáraképtelenekkéváltakrá,deazértis,mertvoltak,akikannyirabíztakönmaguk-
ban,a szerencséjükben,ügyességükbenésmégki tudjamiben,hogy fölöslegesnek
tartottákavédekezést.Továbbiok,hogyafiatalokegyrészenemismeriafogamzás-
gátlómódszereket,deaszervezetükbenvégbemenőbiológiai folyamatokatsem.ezt
bizonyítjapéldául,hogyamegkérdezettlányanyákközülkilenc,tehátcsaknemminden
ötödiknemismertefel,hogyterhes.Amikorelmaradtahavivérzésük,cisztára,megfá-
zásra,különfélerendellenességekregyanakodtak,scsakakkormentekorvoshoz,ami-
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kormárazalakjukésasúlyukismegváltozott.Nagyjábólaterhesség4–5.hónapjá-
ban. s az is figyelemreméltó, hogy ezeknek a16–21éves lányoknak a szülei sem
figyeltekfelsemmire.

Atöbbiekegyhónaponbelültudatáraébredtekaterhességüknek,scsekélykivétel-
tőleltekintve–ezeknekanőknekapartnerevagybörtönbüntetéséttöltivagykülföldi
–megírtákvagyszóbanújságoltákelahírtapartnerüknek.csupánkétlánygondolt
abortuszra,ámazorvos–egyesetbenpedigazapa,akivégülmégsemismerteelaz
apaságot–eltanácsoltaőketettőlalépéstől.ugyanakkorajövendőapákközültizen-
négyenezzelamondattalreagáltakabejelentésre:„vetesdel!”Azegyikhoztaanyolc-
száz koronát a találkára. A „katonaapák” leggyakoribb reakciója a következő volt:
„majdha leszerelek, feleségülveszlek.”ezállta levélben,amelyáltalábanazutolsó
volt.„Aztismástóltudtammeg,hogyjártitthon.bálbanisvolt,ésmáslányokkalszó-
rakozott.engemmégcsakmegsemlátogatott”–mondtaegy22éveslányanya.olyan
esetiselőfordult,hogyafiúaztmondta,mindenrendben,deazótasehíre,sehamva.
Vagyegymásik,viszonylagritka,ámannálszomorúbbtörténet:„Amikormegmondtam
neki,hogyállapotosvagyok,megkérteakezemet.márkészülődtünkazesküvőre,ami-
kormegbetegedtem.Háromhónapigkórházbanvoltam.közbenőmegismerkedettegy
másiklánnyal,sazótanemismerielazapaságot”–mesélteegy20éveslányanya.A
férfiaktovábbigyakoriérvei:„nemvehetlekel,mertnősvagyok”,„komolyismeretsé-
gemvan,aztalánytakaromfeleségülvenni”,„azlehetetlen,hogyénlegyekagyerek
apja,nálamilyenügyetlenségnemfordulhatelő”,„fogdmásra,hiszmássalisjártál”,
„ahogyvelemlefeküdtél,úgymássalismegtehetted”.

2.2.milyenekalányanyák?

Anemzetibizottságokgyermek-éscsaládvédelmiosztályánakdolgozóinapontafoglal-
koznakaleírtakhozhasonlóesetekkel.Azokavédőnők,akikkelbeszélgettem,gazdag
tapasztalatokkalrendelkeznekavizsgáltjelenségről,ezértfontosnaktartottamavéle-
ményüketis.milyenekszerintükalányanyák?

szintevalamennyivédőnőelsőválaszaazvolt,hogykönnyelműek.mitértenekez
alatt?Voltak,akikamegismerkedéskörülményeibőlindultakki,és„könnyelmű”isme-
retségrőlbeszéltek,amitszembeállítottaka„komoly”ismeretséggel.Azelőbbialatta
„főlegszabadságon,külföldinyaraláson,utcán,szórakozóhelyen”kötöttismeretsége-
ketértették,azutóbbitpedigekképpjellemezték:„hosszabbidejejárnakegyütt,isme-
rik egymás szüleit, látogatják egymást szüleik házában, lakásában.” mások a lány-
anyák személyes tulajdonságait vettékalapul. „Túlzott bizalommal viseltetneka fiúk
iránt,hiszékenyek.miveltöbbnyiremégtúléretlenek,nincssemmifelelősségérzetük,
csaktúlzottigényeikvannak.Adninemakarnakésnemistudnak,kapniviszontannál
többetszeretnének.”megintmásokabbanlátjákalányanyákkönnyelműségét,hogya
„házasságintézményeirántifelelősségtudatukanullávalegyenlő,ésugyanilyenköny-
nyelműségjellemziaszületendővagymármegszületettgyermekhezvalóviszonyukat
is.Nemgondoljákvégiganevelésseljárónehézségeket,gondokat.”Többvédőnősze-
rintalányanyáknakcsupánazegynegyedetanultasajátkárából.őkatovábbiakban
példásangondoskodnakagyermekükről,smeggondolják,kivelkötnekújabbismeret-
séget. A lányanyák háromnegyede azonban továbbra is „könnyelműen viselkedik, a
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gyermekévelnemsokat törődik”.őkaszociálissegélyt iscsakmagukraköltik. „Úgy
öltözködnek,minthaháromezerkoronáshavijövedelmüklenne,ésórákhosszatüldö-
gélnekakávéházban.Habehívatjukőket,aztválaszolják,nincsidejükbejönni,agye-
reket sincs kire bízni. Ha viszont értesítjük őket, hogy családlátogatásra akarunk
menni, az a válasz, hogy nem várakozhatnak otthon,mert a gyereket orvoshoz kell
vinni.Túlságosanmagabiztosak,szinteazarcukravanírva,hogyaztgondolják,ittvagy-
tokti,kötelességeteksegítenirajtunk!”

Hasonlóeredményekkeljártazarögtönzött,nemreprezentatív,inkábbkísérletijel-
legű,mint általános tendenciákat bizonyító közvélemény-kutatás is, amit adatgyűjtő
útjaimsoránprovokáltamki.sareakciók?„könnyelműleánylehetett”,„aférfiakdisz-
nók, de azért rendes lányokkal nem fordul elő az ilyesmi”, „hiába, egy férfi mindig
mondhatja,hogyhaénvelemlefeküdt,mássalislefeküdhetett,skitudja,talánigaza
van”.bárehhezméghozzákelltennem,hogyigaz,sokanáltalánosanelítélika lány-
anyákat,mégishakonkrétlányanyávalkerülnekszembe,nemelutasítóak,inkábbsegí-
tőkészek–legalábbisezttapasztaltam,amikorlányanyánakadtamkimagamat.Vagyis
sokanmásképpviselkednek,mintahogyazthangoztatják.eztsokesetbenmaguka
lányanyákistapasztalták.

Nézzük, mi következik az elmondottakból. Valóban a könnyelműség a lányanyák
elsődlegestulajdonsága,legfőbbjellemzője?Visszatérveakutatásbanszereplő49eset-
hez,csupánháromolyattaláltam,aholelmondható,igen,ezekalányokkönnyelműekvol-
tak.értemezalatt:sűrűnváltogattákpartnereiket,mindenfajtaállandóságravalótörek-
vésnélkül.Azazéletformájukezakönnyelműség.Viszontamia„könnyelmű”és„komoly”
ismeretségekszembeállításátilleti,úgygondolom,enneknincsszilárdalapja.Többokból.
először: a hosszabb ideje tartó kapcsolatoknál a lányanyák nemmindig tüntették fel,
hogyan,milyenkörülményekközöttismerkedtekmegaleendőapával.lehet,hogyezek
akapcsolatokiselőbb„könnyelműnek”indultak,scsakidővelváltak„komollyá”,hiszen
aszülőkjóváhagyásávalzajlottak.másodszor:nemmindigazegyütteltöltöttidőmennyi-
ségétőlfüggavégeredmény.dehanemkönnyelműek,akkormilyenekezekalányok?

A49esettúlnyomórészétolyanokalkották,akikreleginkábba„naiv”,„hiszékeny”
jelzők illenek. Partnerkapcsolataikra az jellemző, hogy míg a lányok, és gyakran a
lányokszüleiiskomolynaktartjákakapcsolatot,azazbíznakbenne,hogyafiúelőbb-
utóbb házassági ajánlatot tesz, a fiúk egyáltalán nem, vagy csak egy ideig tartják
komolynakalánnyalvalókapcsolatot.ecsoportonbelülaztántöbbféleváltozatlétezik.
Példáulaz ilyenkapcsolatokviszonylaggyakranbomlanakfelafiúkatonaidejealatt,
amikorfelszabadulazotthoniellenőrzésalól,éstudatosítanikezdi,hogymégvanideje
nősülésre,gyermeknevelésre.odahazaugyaniseztagondolatotgyakrankiszorították
afejébőlalánytervezgetései,akülsőnyomás,amelyabbannyilvánulmeg,hogymin-
denkiegypárnaktekintiőket.Perszeaziselőfordulhat,hogyafiúegyszerűen„kisze-
ret”a lányból,bárezritkábbeset,s főlegolyankorkövetkezikbe,haegyszerre több
lánnyalisjárt.merteziselőfordul,sezaváltozattöbbnyireafiatal,16-17éveslány-
anyákesete.őkazok,akikáltalábanelsőpillantásrabeleszeretneka fiúba.később
ezzelaszerelemmelmagyarázzák,hogyteljesítettékaférfi„kérését”.ugyanakkoraz
többlánnyalis„fut”egyszerre,seszeágábansincslekötnimagát.ezvagyabbannyil-
vánulmeg,hogycsakalkalomadtántalálkozikalánnyal,vagyabban,hogybárjárvele,
aviselkedésével tudtáraadja,hogyaszerelemnemkölcsönös.A lányokviszontsok
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esetbennemtudjákésnemisakarjákelhinni,hogyapartnerükezértgoromba,ezért
nem tartjamegaz ígéreteit, ezértudvarolmás lányoknak is.Hiszik, shinniakarják,
hogyszeretiőket,hogyilyenegynormálisegyüttjárás,smivelbarátikörükbenésgyak-
ranodahazaisilyenpartnerkapcsolatokatlátnak,ezahittovábberősödikbennük,azt
gondolják,ennekígykelllenni,ezanormális.közbenafiúatöbblányközül,akiveljár,
avédőnőktapasztalataiszerintaztveszifeleségül,akialeggazdagabb!

Arraakérdésre isszerettemvolnaválasztkapni,hogya lányanyafoglakozásaés
anyagihelyzetemennyibenbefolyásoljaakörnyezethozzávalóviszonyát.Akövetkező-
kettapasztaltam:minélmagasabbaziskolaivégzettsége,annálinkábbelítélik,mond-
ván„nekimárlehetettvolnaesze”.ugyanakkorminéljövedelmezőbbazállása,annál
inkábbmegoszlanakavélemények,annáltöbbenvannak,akikvédikőt.dealegfonto-
sabb:minélmagasabbszakmaipresztízzselbíra feltételezettapa,annálenyhébba
lányanyabírálata.konkrétpélda:amikororvos,katonatisztvagymérnökatörténetben
azapa,aválaszadókúgy ítélikmegahelyzetet,hogya lány„nemadtaalulmagát”,
„azértvoltesze,nemkezdettkiakárkivel”,míghabányászvagyakáradivatosszak-
májúautószerelővolt,nemegyesetbenígyreagáltak:„na,mégarraiscsakilyennek
voltjó”,„nemsokhasznalehetettegyilyenemberből”.

A „naiv” lányanyák partnerkapcsolatainak további változata, amikor a fiút a szülei
beszélikleazegyüttjárásról,házasságkötésről.leggyakrabbanafiaikategyedülnevelő
anyákteszikezt.sokszorazállemögött,hogymegvannakgyőződvearról,hogyalány
csakbolondítjaafiukat,közbenmássalisjár.szentülhiszik,hogyaszületendőgyermek-
nekmásazapja,seztigyekeznekelhitetniafiukkalis.Viszonylaggyakransikerülnekik.

egyébkéntfigyelemreméltóalányosésfiússzülők–mindkétesetbenfőlegazanyák
–különbözőviszonyulásagyermekükpartnerkapcsolatához.mígalányosanyákgyakran
szinte továbbtáplálják lányuk naivitását, vagy igyekeznek eloszlatni annak – viszonylag
ritka – kétségeit a fiú már jellemzett viselkedését illetően, mondván, „mindegy, hogy
milyen,fő,hogyvanvalakid”,„jobbarosszal,mintegyedül”,„mindenkinekvanvalamihibá-
ja,lehet,hamástkeresnél,azmégrosszabbvolna”,sőt(!!)„legfeljebbmajdelváltok,de
lánynemaradj”,afiúsanyák,szintetudva,hogy„válogathatnak”,inkábblebeszélikfiaikat
aházasságról.mégakkoris,hatudják,apjátólfosztjákmegagyermeket.

A lányanyákharmadik csoportjábaazok tartoznak,akik tudatosanválasztottáka
lányanyaságot,mégpedignemmelválaszoltakaleánykérésre.A49esetbőlkettővolt
ilyen.Azegyik lányazértutasítottavisszaafiút,mertazrendszeresenverteőt,még
állapotoskorábanis.ekkormegelégelteabrutálisbánásmódot,éshazaköltözöttaszü-
leihez.Amásikígyindokoltaaférfielutasítását:„rájöttem,hogynincsközöstémánk,
ésarragondoltam,ezmárcsakrosszabblesz.”

A kutatás alapján a lányanyáknak e három csoportját sikerült földerítenem.
Természetesentöbbcsoportislétezhet.Avédőnőkelmondták,hogyvannaklányanyák,
akiketazértnemveszfeleségül,sgyermekétazértnemismerielafiú,mertigaz,hogy
együttjártak,deszakítottak,ésalánymássalkezdettjárni.deakkormégnemtudta,
hogyterhes.Amikorrájött,visszamentazelsőfiúhoz,deazmárnemhittneki.sállító-
lagegyregyarapszikazoknakalányanyáknakaszáma,akikegyszerretöbbfiúvaljár-
nak, s amikor teherbe esnek, a legjobb partinak ígérkező „áldozatot” szemelik ki
maguknak.ilyenesetekkelénmagamnemtalálkoztam.

Hátennyifértebbeaszociológiaiszondába1984-ben.
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3.Néhányadat2016-ból

1980-ban14191házasságonkívüligyermekjöttvilágra,a250385élveszületettcse-
csemő 5,6 százaléka. Az 1960–1990-es időszakban 5–7 százalék között mozgott
ezeknekagyermekeknekazaránya,arendszerváltástól2000-igterjedődekádban9
százalékról folyamatosan17százalékranőtt.13 Azújévezredben tovább folytatódika
növekedés,amintaztaz1.táblázatszemlélteti.jelenlegagyermekektöbbmintegy-
harmadátgyakorlatilaglányanyahozzavilágra.

1. táblázat.Aházasságonkívülélveszületettgyermekekszámaésrészaránya

Forrás:szsH,http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Populacny_vyvoj_sr_2014.pdf

A fentistatisztikákbólazonbannemderülki,hogyaházasságonkívülszületettgyer-
mekekközülmennyijöttvilágraolyanlányanyákgyermekeként,akikpartnerkapcsolat-
banélnek,éshányanyaegyedülálló.Alányanyákegyébkritériumokszerintikülönböző
típusairólsemnyerünkinformációt.jelenlegszlovákiábannincsenekerrőlszólóempi-
rikusadatok,viszontaszlovákstatisztikaiHivatal2011-tőlgyűjtadatokataházassá-
gonkívülszületettgyermekekapáiról,ésebbőllevonhatónéhánykövetkeztetés.Agyer-
mekek55–60százalékánálfeltüntetikazapaszületésiszámát(személyiszámát),ez
alapjánfeltételezhető,hogyennyienelismerikazapaságot.Viszontafennmaradó35–
40százaléknálnem.legkevésbéazalacsonyiskolaivégzettségű,elsősorbanalapisko-
laivégzettséggelrendelkezőfiatallányanyákesetébenjellemzőazapaságelismerése,
leggyakoribbadiplomás29–34évesnők,illetveazelváltnőkesetében,ésakkor,ha

  A gyermekek  
2000 10069 18,3 
2001 10105 19,8 
2002 10984 21,6 
2003 12073 23,3 
2004 13319 24,8 
2005 14136 26,0 
2006 14820 27,5 
2007 15666 28,8 
2008 17287 30,1 
2009 19324 31,6 
2010 19912 33,0 
2011 20703 34,0 
2012 21640 35,5 
2013 22451 37,1 
2014 23641 38,9 
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azelsőként született gyermekről van szó. A lányanyákéletének további alakulásáról
kiderült,hogyazelsőgyermekszületésétkövetőötévbencsupán25–30százalékuk
mentférjhez,sahogynőttagyermek,aférjhezmenésesélyerohamosancsökkent14.A
többiek40százalékánakkövetkezőgyermeke(i)isházasságonkívülszülettek,amiazt
jelenti,hogyezennőkreprodukciósviselkedésénekszervesrészétképeziaházassá-
gonkívüligyermekszülés.15

Alegtöbbházasságonkívüligyermekközép-éskelet-szlovákiadélirészénjönvilág-
ra,arozsnyói(62%),rimaszombati(58%),rőcei(56%),GelnicaiésPoltári(54%)ésa
losoncijárásban(53%).Alegkevesebbazészakiésazészakkeletijárásokban:čadca,
snina, kežmarok és dolný kubín (20%), bytča (19%), stropkov és bardejov (16%),
svidník(14%),Tvrdošín(12%),Námestovo(8%).16

A házasságon kívüli születések növekvő aránya több, egymással kölcsönösen
összefüggőtényezőegyütteskövetkezménye.bármégmindigaházasságazelsődle-
gesegyüttélésiforma,növekszikakohabitációk,vagyisaházasságnélküliegyüttélé-
sekaránya,mégpedigmindaházasságelőttiegyüttéléseké,mindaházasságothelyet-
tesítőegyüttéléseké.ennekkövetkeztébencsökkenaházastermékenység,smivela
termékenykorúnőkközöttnövekszikahajadonokaránya,ígyenyhénnőahajadonnők
termékenysége, (lukáčová,17 Potančoková 2009). A házasságon kívüli születések
növekvőarányátnagymértékbenbefolyásoljamindakohabitáció,mindalányanyákés
gyermekeiktársadalmimegítélésénekváltozása(Vašková2005),ezenbelülakatoli-
kusegyházonbelülirészlegesattitűdváltásis.18

Akárcsak a múltban, a jelenben is az egyik legfontosabb tényező a migráció.
manapságmárnemcsakabelföldi,hanemanemzetközimigrációis,amelyaglobali-
zációegyébkörülményeivelegyütthozzájárulahhoz,hogyegyesértékeketésnormákat
atársadalomegyrészekonzervatívnakítéljen,aszónakinkábbnegatívjelentésttulaj-
donítva.közéjük tartozikaházasságésaházasságonbelüli,deakáraházasságon
kívüli,destabilpartnerkapcsolatis,smindezhozzájárulazértékükésavelükkapcso-
latosviselkedésiésdöntésinormákmeggyengüléséhez.Úgygondolom,nagyszerepet
játszikamédiais,főlegnémelynyomtatottésonlinenőilapok,illetvefórumjaik,ame-
lyekgyakrantudathasadásosmódonkezelikezeketakérdéseket.egyrésztazthangsú-
lyozzák, hogy a nő szabad választása, hogy házasságban éljen-e vagy sem, s ebből
következőlegarraisjogavan,hogyeldöntse,házasságonkívülkíván-eszülnivagysem.
Nemegyszercsúsztatottinformációkatközölnek.19 Amásikoldalonnemtitkolják,hogy
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14 Feltehetőlegeznemcsakagyermek,hanemazanyakorávalisösszefügg,vagymindkettővel,
errőlazonbannincsrészletesebbadat.Azegyébtényezőkhatásaalányanyaéleténektováb-
bialakulására(ebbőla)demográfiaiadatgyűjtésbőlnemmutathatóki.

15 Forrás:http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_rodin.pdf
16 Forrás:http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_rodin.pdf,35.oldal,letöltve2016.novem-

ber9.
17 http://www.infostat.sk/vdc/pdf/tajov/lukacova.pdf
18 Adalékként: https://svetkrestanstva.postoj.sk/3201/slovenski-knazi-o-krsteni-deti-slo-

bodnych-matiek
19 Például: http://feminity.zoznam.sk/c/855980/tipy-na-vychovu-dietata-pre-slobodne-matky;

ezaforrásrögtönazzalkezdi,hogyanépes/többtagúcsaládmamáregyrenagyobbkülön-
legesség.



agyermeküketegyedülnevelőanyákhátrányoshelyzetbenvannakazokkalanőkkel
szemben,akikszámíthatnakférjük,társuksegítségére,amitény.Acsavarottjön,hogy
emiattnyíltanvagyburkoltan,deatársadalmatvonjákfelelősségre.20

Természetesennemmindenegyedülállóanyalányanya,hiszenvannakrengetegen,
akik elváltan vagy özvegyként egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket. s nem
mindenlányanyaegyedülálló,hiszensokanstabilpárkapcsolatbanélnek,bárnincse-
nekférjnél.Viszontahogyaztemlítettem,nincsenekösszegzettadatoksemazegyedül-
állóanyák,semagyermeküketlányanyakéntmegszülőnőkbelsőstruktúrájáról,sakét
csoportközöttiátfedésekrőlsem.egyviszontbiztos:ezaproblematikarengetegtársa-
dalmi,gazdaságiéslélektaniproblémátvonmagautánmindazanya,mindagyermek
részéről.egyedülállólányanyánaklennimasemkönnyű.snemcsakgazdaságiszem-
pontból.
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20 Például: http://zena.atlas.sk/chcem-dieta-nie-muza/rodina/rodinny-zivot/541433.html,
http://zena.sme.sk/c/2626179/chcem-zostat-slobodnou-matkou.html, http://zena.sme.
sk/c/4173268/byt-matkou-nemanzelskeho-dietata-uz-nie-je-hanba.html szerint lányanyá-
nak lenni trendi, http://www.wildandfree.sk/2014/07/ked-slobodne-matky-zacinaju-caro-
vat.html, egy tárgyilagosabb írás: http://zena.atlas.sk/ako-koncia-slobodne-matky/rodina/
rodinny-zivot/563695.html;azösszesletöltésutolsódátuma:2016.november9.



zsuzsANNA lAmPl
To be A siNGle mom—resulTs oF A socioloGicAl Field reseArcH mAde iN THe PAsT

inslovakiain1980,5,6%ofall live-borninfantswerebornoutofwedlock,and
theirproportiontodayis37,8%,butwehavenopreciseinformationonhowmany
of them were born to single mothers, or how many to those unmarried but
cohabitingwithapartner.Thisstudypresentstheresultsofaqualitativeresearch
made30yearsagoinfivedistrictsofsouthernslovakia.intheresearchweused
three methods: document analysis, semi-structured interviews with 49 single
mothers and further respondents, and field research. We were examining the
issue of who became a single mother at that time and why. What kind of
partnership preceded the birth of their baby? What was the public attitude
towardsthem?Theresultsof theresearchperformedback in1980forecasted
thepresent-daytendenciesofthetransformationofpartnerships.
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Tanulmányunk a dualizmuskori magyar és szlovák köztudatban egyszerre „felvidék-
ként”,Felső-magyarországként(Horniaky,Hornázem,Hornéuhorsko),aszlovákköz-
beszédbenpediga18.századvégétőlegyregyakrabban„slovensko”megnevezéssel,
amagyarbannéha„tótság”névenjelöltterületsajátosságaitvizsgálja.ezutóbbietnikai
térmegjelölésrePechányAdolfreprezentatívmunkájánakegyikmondatáthozhatjukfel
példaként:„Télenésünnepnaponazegésztótságonposztóbólkészültszoknyátvisel-
nek.”1 Azegymássalnehezenösszeegyeztethetőmagyarésszlováknemzetitérségér-
telmezésekaközösmegnevezésekellenéregyakranegészeneltérőmódonértelmez-
ték a „felföldi” megyékből összeálló magyarországi „felsővidéket”, illetve a szlovák
többségűetnikairégiót.ennekfőokaazvolt,hogyezekazértelmezésekamásikdomi-
nanciájánaktagadásáraépültekésnemzetilegmeghatározottakvoltak.éppenezértaz
egész északnyugati és északkeleti rész közösmegjelölésére kezdetben köznévi tér-
megjelöléskénthasznált„felvidék”ésaszlovákokáltallakottterületeketnikaiönmeg-
nevezésekéntkialakultslovenskoamagyarközigazgatási,történetiszóhasználatban,
illetveszlovákterületiönmeghatározásbanalapvetőenetnikaivagyetnizált régióként
kezelteastatisztikaiszakirodalomban„dunabalparti”ésa„Tiszajobbpartinak”neve-
zett16vármegyeterületét.

ebbőladódóanmindkétfogalommára19.századmásodikfelében,deméginkább
a20.századelejénerősideológiai-politikaitöltetetkapott.Afokozatosantulajdonnévi
pozícióbakerültésegyregyakrabbannagykezdőbetűvelírt„Felvidék”és„slovensko”
értelmezéseegyikkulcskérdéselettamagyarnemzetállamról,illetveaszlováknemzet-
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HAjdÚ ANikó

Felső-magyarország,
Felvidék–aregionalitásváltozatai

ANikó HAjdÚ 323.174(437.6)
upperHungary,southernslovakia–Variantsofregionality 316.347(437.6)

keywords:upperHungary,southernslovakia,slovensko,regionalself-image,interpretationofspace

1 AHabsburgmonarchia1885és1901közöttanémetsorozattalpárhuzamosan396füzetben
magyarul ismegjelentett leírása részletesképetadottasoknemzetiségűbirodalom,sazon
belülamagyarkirályságegyesnagytájairól,tájegységeirőlésnépeiről.Areprezentatívmunka
17. fejezetében Felső-magyarország táji fejlődését György Aladár (1855–1905), a magyar
NéprajziTársaságalelnöke,aszlovákságnéprajzát,nyelvi-irodalmifejlődésétpedigPechány
Adolf(1859–1942),abudapestenmegjelentkormánypártiSlovenské noviny szerkesztőjefog-
laltaössze:A felső-magyarországi tótok. inAzOsztrák–Magyar Monarchia…Pechányról ké-
szültzilizizoltándoktoridisszertációja:PechányAdolfésaszlovák–magyaregyüttélés1880–
1942. budapest, elTe, Történelemtudományok doktori iskola művelődéstörténet doktori
Program,2013.http://doktori.btk.elte.hu/hist/zilizizoltan/diss.pdf(letöltés:2016.június22.)



építésről, valamint a dualizmuskorimodernizációs, asszimilációs folyamatokról zajló
vitáknak.Tanulmányunkkulcskérdéseakétnemzettérségértelmezéseinekösszeveté-
se, a régióval kapcsolatos fogalomváltozatok tisztázása és annak körüljárása, hogy
tekinthetünk-emeghatározottkritériumokalapjánetnikai,kulturális,gazdasági,statisz-
tikairégiókéntolyanterületre,melyatörténelemfolyamánamaiszlovákiávalazonos
területen1918előttnemrendelkezettközjogikülönállással.

1.Atérséggelkapcsolatosfogalomváltozatok

A Felvidék (Horná zem), Felföld (Partes superiores, Horniaky), Felső-magyarország
(Hungariaesuperiores,oberungarn,Hornéuhorsko)fogalmainakkorszakonkéntválto-
zóhasználatával,illetveaszláv-szlováketnikaiterület(sclavonia,Windenland,slováky,
slovensko) kifejezéssel kapcsolatosan számos forrás áll rendelkezésünkre, melyek
objektívkritériumokalapjánkijelölhetőésleírhatótérstruktúrakénthatározzákmega
folyókkal,hegyekkelbehatárolhatóterületet.2 Aczuczor–Fogarasi-féleszótárpéldáula
felföldet az Alföld ellentéteként határozza meg, értelmezésében „általán valamely
országnak, tartománynakazonrésze,melymagasabbanfekszik;hegyesvidék.külö-
nösen,magyarországnakazonéjszakivármegyéi,melyekakárpátokmentébenfeksze-
nek. ellentéte: Alföld.” (czuczor–Fogarasi 1862, 711. p.) Amagyar Néprajzi lexikon
már Felső-magyarországgal hozza kapcsolatba, mint olyan tájfogalmat, amely „mo.
északiterületeinek,azún.Felső-mo.-nak,szűkebbenamagyarnyelvterületé-i,hegyvi-
dékiterületeinekmegjelölésére”szolgált.3

A fogalmak földrajzi alapú kiterjesztett értelmezése, objektív térstruktúraként
folyókkal,hegyekkelvalólehatárolásikísérletefigyelhetőmegGyörgyAladármeghatá-
rozásában:„Felső-magyarországnakvagyFelvidékneknevezzükhazánknakaztanagy
éjszakiterületét,melyadunadévényikapujátólfölkanyarodva,korongszeletalakban
éjszakra, majd keletre húzódik el egész az egykori erdély éjszaknyugati széleig az
országéjszakihatáraésanagyAlföldközött.Nyugatirészénahatárdélivonalamaga
adunaegészodáig,aholhirtelendélrefordúl; innenéjszakkeleti iránybanamátra,
bükkésHegyaljahegységeklábainálvégződikaFelföld,saHegyaljátólkezdveafelső
Tiszamenténhalad,melykígyódzószalagkéntfutéjszakkeletfelé,csaknemmindenütt
ahegységéssíkságérintkezőrészeitmosva.”(Az Osztrák–Magyar Monarchia…)Azezt
aföldrajzialapúmeghatározásttartalmazókötetFelső-magyarországrészénektekinti
Pozsonymegyét,komáromvidékét,aVág-völgyimegyéket,abányavidéket,amátraés
abükkhegységkörnyékétmint „Felső-magyarországhegyvilágának legalsódéli cso-
portja”, Abaúj-Torna megyét, a szepességet és magas-Tátrát, sáros megyét és az
északkeletikárpátokvidékét.(Az Osztrák–Magyar Monarchia…)
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2 Többetnográfuséstörténészisfoglalkozottafogalmaktisztázásával,lásdpl.juhász1988,
109.p.;liszka2009,15–31.p.;Paládikovács2003,412.p.;szarka2008,143–161.p.,
Török1960,216–219.p.

3 Magyar néprajzi lexikon. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-209.html (letöltés:
2014.június10.)



Azidőelőrehaladtávalatartalmijelentésekkülönbözőségeellenéreafogalmakegy-
másratolódtak;azelnevezésekváltozásamárazújkortólnyomonkövethető.ekkora
különfélerégiókköznyelviéshivatalosmegnevezéseszorosanösszefüggöttakatonai
terminológiával,ígyahódoltságidejénFelső-magyarországnaknevezettterületakato-
naiközigazgatáshozigazodott.Ahódoltságidejénamagyarkirályságmegmaradtésza-
ki megyéit két védelmi övezetre osztotta a bécsi hadi vezetés. murány végvárától
szatmárerődjéig–igazodvaabányaigazgatásiadminisztrációhozis–húzódottafelső-
magyarországifőkapitányság,valamintegyfajtadualistarendszerlévénazezzelpárhu-
zamos kassai kerületi kapitányság, mindkettő kassa központtal. (Pálffy 1997.) Az
északkeletivégvárrendszerolyanközpontierődökkelésvárakkal,mintszatmárvagy
egeregyfelőlafolyamatoskapcsolatotjelentetteerdélyésamagyarkirályság,illetvea
Habsburgmonarchiaközött,másodsorbanpedigéppazoszmánvazallusállamelleni
„megegyezéstelősegítő”hadjáratokésterületvédelmihadmozdulatokbázisátbiztosí-
totta.Avégvárrendszerhozományakéntabudaivilajettőlészakkeletreéskeletreelte-
rülő, magyar kézben levő megyéket nevezték Felső-magyarországnak, beleértve a
Tiszántúltis.4 Akövetkező13vármegyetartozottide:Gömör,borsod,Abaúj,zemplén,
sáros, szepes, Torna, szabolcs, szatmár, bereg, ugocsa, ung, Heves-külső-szolnok.
erreaterületreterjedtkiaszepesikamarahatásköreis,szinténkassaiközponttal,így
akatonaiigazgatásimegnevezésmellettFelső-magyarországgazdaságiésközigazga-
tásiszempontbóliselkülönültafelföldnyugatimegyéitől.

bár a Gömör és szepes vármegyéktől nyugatra eső területek (elsősorban bars,
Hont,Nyitraészólyomvármegyék)bányaigazgatásimegnevezésealsó-magyarországi
bányavidék,5 akatonaiadminisztrációban(Pozsony,Trencsén,Turóc,árvaésliptóvár-
megyékkel kiegészülve) bányavidéki végvidéki főkapitányságként, illetve ugyanezen
megyéketfelölelőún.„dunáninneni”kerületi főkapitányságként jelölik.6 Az itthúzódó
végvárrendszerelsődlegesfeladataafelettébbjelentősbányavárosokésacsehterüle-
tek védelmevolt.északiésnyugatihatáramegegyezettakorabelimagyarkirályság
határaival.Nemennyireegyértelműahelyzetadélihatárvonallal,ugyanisazittenicsal-
lóközi és szigetközi vidék a magyarországi végvárrendszerben különleges státuszú
komáromerődjének,adunainaszádosfőkapitányságközpontjánakvoltazellátmányi
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4 Az1560-asévekvégénlazarusvonschwendifelső-magyarországifőkapitány(1565–1568)
javaslatáraszatmárközponttalegy,akassaifőkapitányságnakalárendeltún.tiszántúlifőka-
pitányikörzetethoztaklétre,amihadügyilegugyanelősegítetteazerdélyellenivédekezést,
ámérdembennembefolyásoltaa területFelső-magyarország részekéntvalóazonosítását.
(Vö.Pálffy2011,154.p.)

5 A bányaigazgatásban tíz magyarországi bányakerület létezett, ezek egyike volt az alsó-
magyarországibányavidék,aGaram-völgyközéprésze,vagyisbars,Hont,Nyitraészólyom
megye tartozott idekörmöcbánya,selmecbánya,besztercebánya,bakabánya, ligetbánya,
Újbánya,bélabánya bányavárosokkal. A felső-magyarországi bányakerülethez tartoztak „1.
Azonvidékek,melykezdveiglónáléskrompachnál,onnanaHernádnakjobboldalánGömör
éssárosnaktart.2.Aba-uj,zemplénésborsod-megyéknekérctermővidékeés3.Amátra
hegysége”.(Wenzel1880,75.p.)

6 később érsekújvári, majd 1663 után érsekújvárral szembeni főkapitányság. (Vö. Pálffy
1997.)



bázisa.komárombécsvédelménekegyikkulcspontjaésadunaiflottaközpontjavolt,
ígyközvetlenazudvariHaditanácsirányításaalátartozott.

A kora újkori magyar végvidékeknek, így az őket jelölő fogalmaknak sem voltak
egyértelműhatáraiazoszmánhódoltságperemén.Afolyamatosvárháborúkkaléspor-
tyázásokkal teli, különféle békék és fegyverszünetek által definiált területváltozások
gyakortafelülírtákazudvariHaditanácsésvégvidékifőkapitányokgondosaprólékos-
sággalkidolgozottvédelmitervezeteit.mivelbécsfőkapitányságokban,ahelyimagyar
hadvezetéspedigmegyékbenésvárkörzetekbengondolkodott,aFelső-magyarország
mintaterületköznyelvimegnevezésenemkövetteehatárváltozásokat,kivévehaegy-
egyrégiótartósanoszmánuralomalákerült.ígypéldáulaz1552-esvárháborúksorán
elfoglaltnógrádiésHontvármegyeiváraknemfoglaltattakbeleaz1563-bankialakult
főkapitánysági(generalátusi)rendszerbe,mígszatmárkörnyékearöviderdélyiuralom
alattistermészetszerűlegafelső-magyarországifőkapitányságegyikkulcsterületevolt.

Felső-magyarországrólmintközigazgatásilagiskülönállótartományrólakoraújkor-
ban Thököly imre tiszavirág-életű fejedelemsége (1682–1685) idején beszélhetünk.
Thökölyési.lipót1682.novemberifegyverszüneteértelmébenafejdelemnéhánykirá-
lyi vár és a bányaváros kivételével erdélytől a Garam völgyéig amagyar kézen levő
részekura.Azígykeletkezettvazallusállambeleillettazoszmánhódoltságkiterjeszté-
sénektervezetébe,ugyanisakurucfejedelemrévénolyanterületekigazgatásafelett
lettbefolyásuk,melyeksosemtartoztakaportához.isztambulszemszögébőlakorábbi
felső-magyarországi főkapitányság egy időre közép-magyarország (orta madzsar),
Thökölypediga„magyarországirészekura”,Felső-magyarországfejedelmelett.7

Arákóczi-szabadságharc idejénamárvisszafoglaltmagyarterületekkelegyetem-
benazországotöt főkapitányságraosztották fel (1706).Akorábbibécsi szervezésű
bányavidékifőkapitányságotfelváltottaazérsekújvári,afelső-magyarországitpediga
kassai,immáraTiszántúlnélkül,aholszatmárközponttalegyteljesértékűújkapitány-
ságotalkottak.mígkorábbanabányaigazgatásiadminisztrációhoz igazodómódona
bányavidéki főkapitányság területénekalternatívmegjelölésevoltAlsó-magyarország,
addigarákóczi-félehadiszervezetagyőriéskanizsaivégekegyesítésével létrejövő
központotnevezteelalsó-magyarországifőkapitányságnak.(Vö.márki.)

Atörökhódításvégeztévelamagyarterületekfőkapitányságirendszereelvesztette
jelentőségétésátadtaahelyétazállandóhadseregésfőhadparancsnokságokintéz-
ményének.i.lipóthivatalszervezetea18.századbanegységesítetteakatonaiigazga-
tásistruktúrátés1740-benmagyarországegészterületénlétrehoztaamagyarországi
főhadparancsnokságot (General Commando für Hungarn) kezdetben Pozsony,majd
1784-tőlbudaközponttal.(böhm1976.)

A 19. századi szóhasználatban gyakran keveredett a felvidék, felföld, Felső-
magyarországelnevezés.bárafelfölditerületeketegyregyakrabbanneveztékfelvidék-
nek,a fogalomkonzekvenshasználatacsupánaszázadmásodik felébenalakultki.
kossuthlajosésGörgeiArtúrlevelezésébenpéldáulaszóhasználatszorosankapcso-
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7 Amagyarországirészekuramegnevezésthasználtaszilágyi(A magyar nemzet története) míg
aFelső-magyarországfejedelmemegnevezésseltalálkozunkpl.Vargaj.2002,208–215.p.
munkájában.
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lódottaz1848–49-esszabadságharcidejénkialakultkatonaiadminisztrációhoz,mely-
nek megfelelően az északnyugati megyéket többnyire bányavidékként, a keletieket
Felső-magyarországként jelölték. külön említést érdemelnek a felvidéki területekre
kiküldöttkormánybiztosok.Arégiólegjelentősebbtisztviselőiszemerebertalanfelső-
magyarországi és beniczky lajos bányavidéki teljhatalmú kormánybiztosok voltak.
Feladataikakatonaiigazgatási,gazdaságiésközigazgatásiügyekenfelül–alkotmány-
biztosaikonkeresztül–kiterjedtekahadiiparfelügyeletére,azújoncozásbiztosítására,
a nemzetiségimozgalmak kordában tartására és aműködési területük védelmének
megszervezésére is. mivel a felvidéki megyék rendkívüli ipari jelentőségük ellenére
végig a szabadságharcmellékhadszínterei maradtak, folyamatos birtoklásuk sem a
császári,semamagyarvezetésneknemsikerült.Akislétszámú,gyakrangerilla-hadvi-
selést folytató csapatok állandó harcai megnehezítették bármiféle stabil rendszer
kiépítését, ígymind a hadszervezési,mind a közigazgatási hatáskörök határai csak
elméletiekvoltak.

Aszlovákokáltal lakottmegyékmegjelöléséreszolgáló felvidékfogalomaszázad
másodikfelébenmindgyakrabbanjelentmegakormánynemzetiségipolitikájában.A
reformkori és a dualizmuskorimagyar politikusok által sokszor „pánszlávizmus”-nak
tekintettszlováknemzetimozgalommalszembenihadakozásolyannyirameghatározó
elemévé vált a szlovákkérdés kezelésének, hogy valamennyi szlovák dominanciájú
megyeakormánygyanakvásánakcélkeresztjébekerült.8 ATiszakálmánminiszterel-
nökségeidejénmegalapozottfelvidékipolitikaaszapáry-,majdabánffy-kormányide-
jén mind jobban kiteljesedett, a régióval kapcsolatos negatív közhangulatot pedig
továbbfokoztákaGrünwaldbéla,kőrösyjózsefésbeksicsGusztáváltalafelföldiszlo-
vákmegyékrőlírthelyzetjelentések,melyeksorraaszlováktérhódításveszélyeirehív-
tákfelafigyelmet.A19.századikormányzatinemzetiségpolitikaárnyékábanállandó-
sultfelvidékfogalomtehátmáregypolitikaiprogramokbanisszereplőrégióttakar.

2.magyar„felvidék”versusszlovák„slovensko”

2.1.magyartérértelmezéseka19.században

A19.századbanamagyarnemzetépítésistratégiákazetnikairealitásellenéremagyar
régiókéntéspotenciálisasszimilációstérkénttekintettekaFelvidékneknevezettfelső-
magyarországi régióra. A korabeli asszimilációs politika alapvetéseit legkifejezőbben
összefoglaló,Grünwaldbélazólyommegyeialispánáltalírt„A felvidék. Politikai tanul-
mány” c.röpiratbanmeghatározottmagyarszempontú„felvidék”fogalomtérelemzése
azonban részbenátfedésbenvoltaszlovákságetnikaialapozású „slovenskéokolie”
(szlovákvidék),illetve„slovensko”térinterpretációjával.
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8 Apánszlávizmusgondolatamára16.századbanfelvetődött;egyolyanpolitikai,kulturálisés
társadalmimozgalmatjelölt,melynekcéljaaszlávnépekegységénekmegteremtése.A19.
századbanazonbanafogalomösszemosódottaszlováknemzetimozgalommaléstkp.ellen-
érvkéntszolgáltamagyarpolitikaszámáraaszlováktörekvésekkelszemben.
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mindkétmegközelítéskizárólagnemzetitérbengondolkodott.mivelGrünwaldafel-
vidék térmegjelölést az asszimiláció színhelyét jelentő felső-magyarországi megyék
megjelölésérehasználta,a fogalomazonnalellenérzést váltottkiaszlovákságköré-
ben, s negatív töltetet kapott a korábban szintén használt Felföld, Felső-magyaror-
szággalszemben.Apárhuzamosterületértelmezésekésadualizmusidejénafokoza-
tosandominánstérmegjelöléssééstulajdonnévvéváltFelvidékmagyarosításávalkap-
csolatoselképzelésekvezettekoda,hogya19–20.századifogalomváltozásokmiatta
kifejezésaszlovák–magyarközösmúltkereséskényeskérdésévévált.

Grünwaldbéla1878-banmegjelentröpiratávalamagyar„felvidék”ésavelekap-
csolatosasszimilációstervekprogramadójávávált.9 munkájaazelméletijellegűfejte-
getésen túllépve az ország északi, szlovákok által lakott, korábban kevés figyelmet
kapott területére hívta fel a figyelmet.Grünwald abból indult ki, hogy a Felvidék16
megyéjének2633000lakosából1820000szlovák,amiszerinteanagyszlávforron-
gásidőszakábankomolyveszélytjelenthetazországranézve,ezértúgykellaközelkét-
milliónemzethűszlovákotkiszakítaniaszlávságból,hogyhűállampolgáraimaradjanak
az országnak és fölénybe juttathassák az ország magyarságát a nemzetiségekkel
szemben.

A magyar nemzet felsőbbrendűségéből kiindulva vázolta fel a szlovák Felvidék
magyarosításánaktervét;meggyőződésevolt,hogy„haatótmagyarrálesz,emelkedik,
haamagyartóttá,süllyed”.(Grünwald1878,162.p.)élesenbíráltaaz1868-asnem-
zetiségitörvényt,mertazlehetővétette,hogyanemzetiségeksajáttannyelvűnépisko-
lákatállítsanak fel.Nemtámogattaazonbana felekezeti iskolákállamosítását,mert
úgyvélte,magyarul tudáshelyetthazafiasságrakellazelemi iskola tanulóit tanítani.
(Vö.Vesztróczy2006,186.p.) Azasszimilációtelsősorbanaszlovákértelmiségköré-
bentartottacélravezetőnek,ezért is javasoltakorábbanaháromszlovákgimnázium
bezárását.Amagyarosításfőeszközéülaközépiskolátjelöltemeg,ami„olyan,mintegy
nagygép,melynekegyikvégébeszázankéntrakjákbeleatótfiúkatsamásikvégén
magyaremberek jönnekki”. (Grünwald1878,140.p.)A tanulmányóriási felháboro-
dástváltottki,aszlovákértelmiségésvalamennyimagyarországinemzetiségképvise-
letébenmichalmudroňválaszoltazonoscíművitairatávalscáfolta,bíráltaannakmin-
denlényegiállítását.

Grünwaldhoz hasonlóankőrösy józsefmunkáiban is találkozunk a szlovákosodó
Felvidékrémképével.AFelvidék eltótosodása. Nemzetiségi tanulmányok címűmunká-
iban amegyéket sorra véve írta le a szlovákosodásmértékét ésmutatott rá arra a
„nemzetéletétveszélyeztetőkomolybaj”-ra,hogynemcsupánamegyékmagyarfalvai
szlovákosodnak, hanem a korábban szlovák falvak „államellenes pánszláv jelleget
öltöttek”.(kőrösy1898,18.p.) AGrünwaldéskőrösyáltalfelvázolt„veszélyt”felismer-
vekezdtetevékenységét1884-benaFelvidékimagyarközművelődésiegyesület,mely-
nekcélja„azárva-,bars-,Hont-,liptó-,Nógrád-,Nyitra-,Pozsony-,Trencsén-,Turócz-és
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9 Grünwaldbélanemzetiségpolitikaiprogramjárólbővebben lásd:Ablonczy2000,65–67.p.
Grünwaldanemzetiségekkelsamagyarnemzetiségfolyamatostérvesztésévelkapcsolatos
nézeteitmár1872-ben,aFelsőmagyarországi levelek a magyar nemzetiséghez címűcikkso-
rozatábaniskifejtette.(Grünwald1872.)



zólyom-megyék,valamintPozsonyésselmecbánya-bélabányasz.kir.városokterületén
élő,nem-magyarajkulakosságotmagyarszellembenfentartaniésnevelni,samagyar
nyelvnekmintazállamnyelvénekismeretétterjeszteni”.(A Felvidéki magyar közműve-
lődési… 1884,1.p.)

A19.századimagyartörténetírásrajellemzővolt,hogyazetnikailagvegyestérként
felfoghatóészakiterületeketmagyartérkéntértelmezte.Ajelenségtettenérhetőpéldául
aborovszkysamuáltalösszeállítottmonográfiasorozatatérséggelkapcsolatosnéhány
leírásában is. A sorozathoz hasonlóan amagyar dominancia burkolt megjelenésével
találkozunk arudolf trónörökös főherceg javaslatára a századfordulón (1886–1901)
összeállított21kötetesnépszerűsítő,Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben
címűsorozatbanis,melynek15.és18.kötetemutatjabeFelső-magyarországot.

AmáridézettGyörgyAladárpróbáltaaztazérzetetkelteni,minthaaFelvidékmagyar
térlenne,melyenbelülaszlovákmegyékjelentőstelepüléseiismagyarésnémetlakos-
sággalbírnak:„AFelföldönamagyarésanémeteleméazelsőség.devannakegyes
megyék,melyeknépességénekatöbbségetótajkú,ilyenek:árva,liptó,Trencsén,Turócz
észólyom;azonbanezekaránylagkis területűek,sárvaésliptókivételévelolyanok,
melyekneknevezetesebbhelyeitmagyarokésnémeteklakják.”(György1885–1902.)

Hozzáhasonlóan jártelakötetaszlovákoknéprajzátéskultúrájátbemutató,„A
felső-magyarországi tótok” címűfejezeténekírója,PechányAdolfis.AFelvidéknéprajzi
tarkaságátnemcsupánazetnikaisokszínűségtényénekleírásávalpróbáltabizonyíta-
ni,hanemkiemelteaszlováknéptörzsközségenkéntváltozótipikusvonásaitis,jelez-
ve,hogyezekmásnépekesetébenrendszerintegésznéptörzsekrejellemzőekszoktak
lenni.(Pechány1885–1902.)

2.2.szlováktérértelmezéseka19.században

A szlovák historiográfia amagyar Felvidék értelmezéssel szemben leggyakrabban a
mai államjogi helyzetet vetíti vissza, figyelmen kívül hagyva a 19. századi szlovák
„slovensko”-értelmezéseketis,melyeknemvoltakazonosakamaiszlovákiahatárával.
Akorabeliszlováktérértelmezésekugyanisamonarchiafelbomlásáigazetnikaireali-
tásokraépültek.Aszlovákelitáltalslovenskóként(azazafelső-magyarországimegyék
egybefüggőszlováktöbbségűrészeként)meghatározottterületa19.századbanjelent
meg az északi megyék szlovákságának ön- és térértelmezésében, mintegy a nyelvi
különállástudatosításávalpárhuzamosan.Františekbokes10 mindeztaközösmúltés
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10 František bokes (1906–1968) 1943-tól a szlovák Tudományok ésművészetek Akadémiája
Földrajzi intézetének (zemepisný ústavslovenskej akadémie vied a umení),majd későbba
szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi intézetének (Historcký ústav slovenskej
akadémievied)munkatársavolt.Főkutatásiterületeaszlovákság19.századitörténeteésa
műemlékek földrajza volt. Több műve jelent meg a szlovák térértelmezésekről (Slovenský
životný priestor v minulosti a dnes. bratislava,čas,1943,151p.; Vývin predstáv o slovenskom
území v 19. storočí. martin,maticaslovenská,1945,143p.),őgyűjtötteösszeésdolgoztafel
a szlovák nemzetimozgalommal kapcsolatos dokumentumokat (Dokumenty k slovenskému
národnému hnutiu v rokoch 1848–1914. bratislava,sAV,1962,1965,473,496p.;Dokumenty
k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1885–1901. bratislava,sAV,1972,589p.)



kultúrafelismerése,valamintalakóterülethezvalóerőskötődésmellettazegyreerő-
södőmagyarosítássalmintafolyamatoterőteljesenfelerősítőkülsőhatássalmagyaráz-
za, ami erősítette a nemzeti szuverenitáson alapuló szlovák követeléseket. (bokes
1944,66–67.p.)

Aszlováktérrelkapcsolatoselsőelképzelések,melyeketkezdetbenafőkéntnemzeti-
ségi szerzőkáltal készített etnikai térképek jelenítettekmeg, kizárólaga régió szlovák
őslakosságúmegyéitérintették.céljuknematerületikülönállás,csupánaszlovákrégió
elismerésénekkivívásavolt.Azelsőetnikaitérképetkorabinszkyjánoskészítette1791-
ben, majd ezt követte ján čaplovič – vagy ahogy magát gyakran magyarul nevezte,
csaplovicsjános–1821-benközzétetttérképe,melyamegrajzoltetnikaitérségenbelül
élesvonalakkalhatároltaelanemzetiségiterületeketamagyarlaktaterületektől.Aszlo-
vákrégióészakiésnyugatihatáraiazonosakvoltakamagyarkirálysághatáraival,akeleti
határabártfa–Tapolyhanusfalva–Tőketerebesvonalmenténhaladt,kihagyvaaszlovák
etnikaitérbőlzemplénmegyeruszin–szlovák,ún.szotáknépességét.Adélihatárkassa,
rozsnyóésagömöri váralatthúzódott,majdTornaljátnemérintve folytatódottrima-
szombattólalosonc–szécsény–balassagyarmatvonalon.lévafölöttVerebély,Vágsellye
ésakis-dunairányátkövetvejutottelPozsonyig.čaplovičazígymeghatározottszlovák
etnikaitérenbelülkülönjelölteanémetnyelvszigeteket.(bokes1944,70.p.)

A politikai céloktól mentes čaplovič-féle térképpel szemben Pavol jozef šafárik
1842-benkészült térképemártudományos igényességnélkülhúztamegaztatúlzott
követelésekreutalóetnikaihatárvonalat,amelykésőbbTrianonbanországhatárrávált.
Ašafárik-féleszlováktér15megyétfoglaltmagába,melyekközülteljesenszlováknak
jelölteTrencsén,Turóc,árva,liptóészólyommegyét,többségébenszlováknakNyitra,
szepes,sáros,bars,zemplén,GömörésHontmegyét.Pozsony,NógrádésAbaújmegyé-
benaszlováketnikumkisebbségbenvolt.Azáltalameghatározottszlovákterülettulaj-
donképpenmegegyezettazún.grünwaldiFelvidékterületévelésmegfelelőalapotszol-
gáltatottaszlováknemzetimozgalomköveteléseinek,melyekbenazetnikaielhatároló-
dásmellettanegyvenesévektőlaföldrajzidelimitációgondolataismegjelent.

A19.századelsőfeléneknyelvtörvényeireésnyelviharcairavalóreakciókéntaszlo-
váknemzetimozgalomanegyvenesévekbenközjogiprogramokatdolgozottki.Azelső,
1848-bankészültprogrambananépkörébenVyšnéokolie (Felső vidék) vagyHorný
kraj uhorský (Felső-magyarországi kerület) néven emlegetett szlovák régió néprajzi
határánakkijelölésétkérték.AŽiadosti slovenského národa (Aszlováknemzetkíván-
ságai)nevűdokumentumbanfogalmaztákmegaszlovákokelőször,hogyfeleszméltek
akilencszázesztendősálombólésmagukatősinemzetnekérzik.erreésanemzeteket
megilletőegyenjogúságrahivatkozvakérelmeztékaszlovákmegyékbenaszlovákhiva-
talos nyelv bevezetését, de területi különállásról a programban még nem volt szó.
Törekvésükazonbanamagyarkormánymerevelzárkózásábaütközött.11

Ténylegesterületiigényről,vagyisaszlovákNagyfejedelemség(slovenskévojvodst-
vo)létrehozásárólelőszöraszlovákNemzetiTanács1849.márciusifelségfolyamodvá-
nyábanesettszó.Hivatkozásialapulaszlováketnikaiterületköznapinyelvi-etnikairea-

74 Hajdú anikó
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
/4
, 
S
om

or
ja

11 AŽiadostislovenskéhonároda(Aszlováknemzetkívánságai)szövegétközli:rapant1937,
202.p.;magyarnyelven:Pajkossy2006,264–267.p.



litásaszolgált.Azidőközbenkibocsátottoktrojáltalkotmánymiattazonbanaszlovákkül-
döttségmódosítottaa folyamodványszövegét, ígyazemlékirata szlovákkérdésmeg-
oldásimódozatairólmárnemtartalmaztaaszlovákNagyfejedelemségirántiigényt.

Aszlovákönmeghatározásszempontjábólkulcsfontosságúvoltaz1861.év.Aturóc-
szentmártonimemorandumaszlováknemzetiterületkijelöléséttartalmaztaa„miezt
az államot csak annyira ismerjük el, amennyiremi elismerésre találunk benne” elv
alapján.12 Az indoklás a következő volt: „szükséges, hogy nemzetünk individualitása
azonterületen,melyetazmintegyszakadatlantömegvalósággalelfoglal,egy,ame-
gyék határainak nemzetiség szerinti kikerekítésével alakítandó felső-magyarországi
szlávkerületben[Hornouhorskéslovenskéokolie]elösmervesszemélyesítvelegyen.”
(Pajkossy 2006, 425. p.) Az etnikailag osztottmegyék (Pozsony, Nyitra, bars, Hont,
Nógrád,Gömör,Torna,Abaúj,zemplén)esetébenvagyazújmegyékkialakítását,vagy
ahatárosszlávmegyékhezcsatolásttekintetteopciónak.Azelutasítottmemorandum
utánmódosított és1861.december12-énazuralkodónakátadottújabbmemoran-
dummárkizárólagaszlovákmegyéketésazetnikailagosztottmegyékszlovákterüle-
teitjelölteabesztercebányaközpontúszlovákkerületrészének.Františekbokesérté-
keléseszerintabécsimemorandumbanfoglaltakvoltakazokamaximáliselvárások,
melyeketaszlovákokamagyarkirályságkereteinbelülnyilvánosanisvállalnitudtak.
(Vö.bokes1944,102.p.)

1861utánaslovenskéokolieföldrajzifogalommávált.Akésőbbielképzeléseka
magyarországszervesrészétképezőszlovákrégió,szlováktérségkijelöléséreépültek.
Azekkorszületőelnevezésekben(Hornouhorskýslovenskýdištrikt,Hornévidiekyslo-
venské, Hornouhorské slovenské okolie) is jelölték, hogy az igényelt térség Felső-
magyarországon/Felföldön található. A földrajzi határ megvonására két jelentősebb
kísérlettörténtdionýzštúrésjozefHložanskýjóvoltából,demindkettőmegkésettésa
realitástóltávolállóelképzelésvolt.

Adionýzštúráltal1848-banelképzeltslovenskoterületepéldáuladélentermésze-
tes határt képező duna és Tisza vonaltól a beszkidekig húzódott, vagyis lefedte a
Nagymorvabirodalomszlováknak(!)véltterületét.jozefHložanskýslovensko-értelme-
zése pedig abból indult ki, hogy megőrizhető a magyar királyság földrajzi egysége,
amennyibenazországmintlegfőbbegységalsóbbszintűföldrajziegységekrebomlana,
melyekalárendelődnénekafőegységnek,ezáltalisfenntartvamagyarországintegritá-
sát. A magyar királyságot négy provinciára osztotta: Pannónia, melynek fővárosa
belgrádvagyÚjvidék,erdély,Horvátországzágrábfővárossalésabieleuhorsko(Fehér
magyarország)nevetviselőszlovákrégióNyitrafővárossal.„Fehérmagyarország”meg-
egyezettazún.„történetiszlovákiával”,vagyismorvafolyótólaTiszaalattiterületekig
ésakárpátoktóladunaalattiterületekigterjedt.Azetnikaitérilyennagymértékűkiter-
jesztésétHložanskýgazdaságiésalapvetőlétérdekekkelindokolta.Azígyértelmezett
slovensko 60 000 km2 területet foglalt magába 3 000 000 lakossal. (bővebben l.
bokes1944,107–110.p.)
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12 „uhorskoprenáslennatoľkojestvuje,nakoľkomyvňomexistujeme,lennatoľkohouznáva-
me,nakoľkomyvňomuznanlivostinachádzame.“(mesároš1970,12.p.)Azidézettmagyar
fordítástaMagyar Katolikus Lexikon közli.



Aszlováketnikaitérkijelölésénekgondolataakorabeliszlováktudományosmun-
kákbanishelyetkapott.júliusbotto1906-banaszlováknemzettudatkialakulásának
történetét leírómunkájában következetesen slovenskónak nevezte az államalapítás
óta a történelmimagyarország részét képező, szlovákokáltal lakott területet. (botto
1906,263.p.)jánlajčiakszociológiaiösszefoglalómunkábanelemezteaszlovákkul-
túrafejlődését,aszlováktérségtársadalmiésgazdaságiviszonyait.Aszlovákoklakta
régiótegyolyanmegbonthatatlanterületkéntírtale,melynekegységéttöbbésemmifé-
leasszimilációstörekvésnemkezdhetimeg,mertanépmárelérteanemzetiébredés-
nekazellenálláshozszükségesfokát.13

3.A„Felvidék”regionálismegközelítése

Atörténeti,földrajzi,gazdasági,etnikai,közigazgatási,kulturálisstb.régiófogalmataz
egyesérintetttudományterületekmás-másmódondefiniálják.mígaföldrajztudomány
társadalmi-gazdasági területegységként,a jogaz intézményesült irányítási funkcióval
kapcsolatbahozhatóterületkénttekintarégióra,aszociológiasokkalinkábbazetni-
kai-kulturálisösszetartozásra,azadottterületenélőnépességáltalvalóazonosulásra
helyeziafőhangsúlyt.Atörténettudománymindjobbanhajlikajellegadósajátosságok
szerinti szerveződés elfogadására; ennek megfelelően kulturális, gazdasági, etnikai
alaponiskijelölhetőnektartja,dealapvetőenértelmezésifogalomkéntkezeliarégió-
kat.mindezösszhangbanvanPierrebourdieuelméletével,miszerintarégióklételegin-
kábbaközponttólvalógazdaságiéstársadalmitávolsággalbizonyítható,vagyisarégió
aközponttal,afővárossal,akormányzattalszembeniönmeghatározássoránváliklát-
hatóvá.(Vö.bourdieu1985,7–22.p.)

báraFelvidékenolyanszintűkulturálisés térbelikohéziónemalakultki,hogya
különrendiirányítással,belsőközigazgatásirendszerrel,vallásiéskulturálisjogokkal,
hadsereggel,ugyanakkorkülönbelsőtájegységekkelésföldrajzikisrégiókkalrendelke-
zőerdéllyelösszehasonlíthatókülönállóegységkéntkezelhessük,mégismagukatör-
téneti folyamatok bizonyítják a régió különböző sajátosságainak megjelenését. A
hódoltsági idők törökellenes főkapitányságai, a szepesi kamarához tartozó felső- és
alsó-magyarországibányakerületek, smegannyimásosztrákkerületi, tankerületi fel-
osztássorána„felvidéki”térségiszempontoképpúgymegjelentek,mintadualizmus-
kori magyar kormányzati politika „pánszlávellenes”, kivándorlásellenes vagy éppen
mezőgazdaságisegélyezéstszolgáló„felvidéki”akcióiban.Aszlovákkulturálisésterü-
letiautonómiatörekvések,azelkülönülésivágyfelerősítettékatérségetnikaisajátos-
ságaitéssajátosszíntadtakafelvidékiregionalizálódásnak.

A terület regionálismegközelítésének lehetősége napjainkban is foglalkoztatja a
kutatókat.katuslászlóhonosítottamegamagyartörténetírásbana19.századmáso-
dikfelérevonatkoztatvaafelső-magyarországiszlovákrégiókifejezést,amiahétszlo-
vák többségű, a magyar–szlovák nyelvhatártól északra fekvő (árva, liptó, sáros,
szepes,Trencsén,Turóc,zólyom)ésamagyar–szlováknyelvhatáráltalmetszett,északi
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13 lajčiak2007,173.p.Azelőször1912-benmegjelentmunkát1989utánkétszeriskiadták,
amijóljelzi,hogya20.századelejireálisszlovákönképirántmamegintfokozottazigény.



felében szlovák többségű (Abaúj-Torna, bars, Gömör, Hont, Nógrád, Nyitra, Pozsony,
zemplén,ung)megyéket takarja. (l.akövetkezőmunkákat:katus1966;uő.1987,
17–28.p.)Azőértelmezésébőlkiindulvahatároztamegafelső-magyarországirégiót
szarkalászlóaszlováknemzetifejlődésésamagyarkormányzatinemzetiségipolitika
szembenállásánakolyansajátoskonfliktusterületeként,aholavárosokban, illetveaz
etnikaikontaktuszónákbantermékeny interkulturálisviszonyokésegyüttélési formák
alakultakki, ugyanakkorakulturális-oktatási szférábanerőteljesasszimilációs folya-
matokkaptaklábra.14

bárafelső-magyarországiszlovákrégióközjogiértelembennemlétezett,regionális
különbözőségeazországtöbbiterületétőlnemcsupánetnikaimegalapozottságú.Nagy
mariannamagyarmezőgazdaságregionálisszerkezetétvizsgálvaastatisztikaiszakiro-
dalomban15 használtfolyókszerintielhatárolásszerintadunabalpartiésaTiszajobb
partimegyékrégiófogalmátésannakFodorFerencáltalrészletesenkidolgozottgazda-
sági regionalizációsbeosztását tekinti a felső-magyarországi regionáliskülönfejlődés
értelmezésébenmegkerülhetetlenkiindulópontnak.(Nagy2003,460.p.)

Amagyarország történeti földrajzát kutató beluszky Pál a gazdasági önfejlődésből
fakadó regionalizmus felőlmegközelítveugyancsaka történelmimagyarországonbelül
alakulórégiókezdeménynektekintiazáltalaFelvidékneknevezettterületet.Azőértelme-
zésébenamodernizációmértékealapjánakilencmagyarországirégióközülháromalkot-
ja a Felvidéket: Nyugat-Felvidék (Nyitra, bars, Hont, Nógrád, zólyom), közép-Felvidék
(Turóc, liptó, szepes, Gömör és kishont, Abaúj-Torna), északkelet-Felvidék (Trencsén,
árva,szepes,sáros,zemplén).(beluszky2005,38–40.p.)TóthjózsefszerintaFelvidék
egyike volt a regionális fejlődés azonmagterületeinek, „melyekből zavartalan fejlődés
eseténmindenbizonnyaldefinitívrégiókalakulhattakvolnaki”.(Tóth1997,223.p.)

A terület regionális jellegét Paládi-kovács Attila azokban a néprajzi vonásokban
látja,melyekszerintemindigisafelföldjellemzőivoltak.olyankulturálistérkénttekint
arégióra,melyetazarchaizmusoktovábbélése,atöretlenfeudálisfejlődés,konzervatív
szellemiség,valamintamagyar–szlovákkulturáliskölcsönhatáskülönböztetettmega
magyarkirályságtöbbirégiójától.(Paládikovács2003,21–56.p.)

AzilymódonkörülhatárolhatóFelső-magyarországonamegyévelszembenaváro-
sok töltötték be a térszervező funkciót. Az ún. nyugati Felvidék vármegyéi (Pozsony,
Nyitra, Trencsén,bars, részbenárva, Turóc, liptó,Hontészólyommegye)anyugati
határszélen fekvő Pozsony vonzáskörzetébe tartoztak. A városGyőrrel és sopronnal
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14 Akontaktzóna fogalmatGundabélahonosítottamegamagyarnéprajzi szakirodalomban,
majdPaládikovácsAttilaisrendszeressétettehasználatát.keményfiróbertakontaktzóna
fogalmatmintakulturálisésetnikaihatárokmerevfelfogásávalszembenálló,folyamatosan
változóhatárövezetekmegjelöléséthasználja.egyolyansávotértalatta,„aholakét,egymás-
salhatárosnyelvterület,népterületvagykulturálisterületnyelvi,népi,kulturáliskölcsönhatá-
sai különösen erősek”. (keményfi 1994, 13−22. p. uő. 1998, 296. p. bővebben lásd:
keményfi2002,238.p.uő.2004,351.p.)Atémávalkapcsolatbanazelsőirányadómunka:
Paládikovács1984,61−73.p.;Pozsony2012−2013,571−580.p.

15 Akeletikárolyáltalmeghatározottstatisztikairégiók:adunabalpartja,aTiszajobbpartja,
adunajobbpartja,aduna–Tiszaköze,aTiszabalpartja,Horvátország,aTisza–marosköze,
erdély.



nemtudottversenybeszállni,ezértadunátóldélrefekvőterületekrenemvoltjelentő-
sebb hatással. (beluszky–Győry 2005, 187. p.) A keleti vármegyék (szepes, sáros,
zemplén,Gömör,Abaúj-Tornamegye)avárosifunkciókszempontjábólszerényebbszin-
tet képviselő, ugyanakkor fontos oktatási-kulturális központ szerepét betöltő kassa
regionáliskörzetébetartoztak.Akétfőközpontonkívülvalamennyiközepesnagyságú
városrendelkezettamagakulturáliskisugárzásával,aziparosodásésvasútfejlesztés
hatásárapedig–főkéntaVág-völgyimegyékben–fontosiparközpontokalakultakki
(rózsahegy,szakolca,Vágújhely,zsolna).Azokbanamegyékben,melyeketkisebbmér-
tékbenérintettekazipariberuházások,ennélfogvaavárosfejlődésisvisszamaradt,kul-
turálistérenalemaradásjeleifigyelhetőkmeg.

Összegzés

A történeti szakirodalomban Felső-magyarországnak, Felvidéknek nevezett területet
annakkorszakonkéntváltozópolitikaitartalmamiattnemkönnyűegységeskritérium-
rendszerrelleírhatórégiókéntkijelölni;földrajzi,kulturális,gazdasági,nyelviésnemze-
tiségisajátosságaimiattazonbanfolyamatosanérvényesültekolyanregionálisszem-
pontok,melyekmegalapoztakegyfajtafelföldiregionálisidentitást.Atérségneksajátos
színezetetadotta19.századbanmegindultpárhuzamosmagyarésszlováknemzetépí-
tésifolyamat.Amagyarkormányzategyszerretartottafejlesztésreszoruló,elmaradott
régiónak, illetveaszlováknemzetimozgalomterületibázisánaka16északimegyét.
ennekmegfelelőenirányoztamegatérséggazdaságifejlesztésétésamagyarnyelvű
kulturálisésoktatásirendszerregionálismegerősítését.ezzelpárhuzamosanaszlovák
nemzetépítésbenisegyrenagyobbhangsúlytkapottasajátnemzetitérkijelöléseiránti
igény,saszlovákértelmiségiközbeszédbena18.századközepétőlegyrekonzekven-
sebbenvoltjelena„slovensko”aszlovákokáltallakotttérkijelölésére.Apárhuzamos,
gyakranegymáskiszorításátcélzómagyar–szlovákregionálisönképszámoskonfliktus
forrásávávált.Arégióegyszerrevoltazegymássalkonkurálónemzetépítésielképzelé-
sek, a modernizációs kezdeményezések, vármegyei provincializmusok, valamint a
békésegyüttélésésazerőteljesintegrációsfolyamatokszíntere.

A 19. században köznévi megnevezésként elterjedt „felvidék” fogalma a század
másodikfelében,demég inkábba20.századelejénerős ideológiai-politikai töltetet
kapott. Az ezzel egyidejűleg kialakult, etnikai tér értelemben használt „slovensko”
szembeállításaatulajdonnévvéváló,akormányzatimagyarpolitikában ismegjelenő
„Felvidékkel”amagyarésszlováknemzetépítésről,adualizmuskoriasszimilációsés
modernizációsfolyamatokrólzajlóvitákközéppontjábakerült.A20.századelejiállam-
jogiváltozásokkalakorábbantörténeti,gazdasági,katonai,domborzati,majdetnoregi-
onálisviszonyokkalkörülhatároltFelvidékegészenújértelmezéstkapott:akétvilághá-
borúközött„szlovenszkó”acsehszlovákállamegyiksoknemzetiségűtartományalett,
aFelvidékpedigegyreinkábbazállamhatárésamagyar–szlováknyelvhatárközészo-
rultmagyarkisebbségmagyartöbbségűetnikai„régiójává”kezdettválni.

Az általunk vizsgált tájfogalmak körüli dilemmák ilyeténképpen két irányban is
módosultak:a„felvidék”rövidideigegyenlőlettamagyarországtólcsehszlovákiához
került északi területekkel,másrészt viszont „szlovenszkó” (és persze ruszinszkó) is
csehszlovákközigazgatásiegységgévált.Az1938-aselsőbécsidöntésnémilegmódo-
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sította ezt a képet. 1939-benmegjelent csatár istván és Ölvedi jánosA visszatért
Felvidék címűkötete,amagyarországilapokpedigsorraközöltékVisszatért a Felvidék
címűcikkeiket.(csatár–Ölvedi1939,257.p.)ebbőlislátszik,hogyaz1918utáneltelt
szűk két évtized alatt a megnevezés kezdett a magyarlakta területekre szűkülni.
TalálkozunkazonbanVisszatért a Felvidék déli része kezdetűírásokkal is, tehátnem
jelenthetőkikategorikusan,hogycsupánazanyaországhozvisszacsatoltmagyartöbb-
ségű területeket nevezték így; továbbra is élt a Felvidék mint szlovákia tudat is.
Napjainkra jelentése a szlovákiai köztudatban jórészt leszűkül a szlovákiai magyar
nyelvterületre,vagyisajelenlegidél-szlovákiára,magyarországonazonbanmaisgyak-
ran–példáulaz időjárás-jelentésekben–szlovákia jelentésbenhasználják. (ugyan-
akkoraradikálisnemzetiolvasatokbanmegjelenta„dél-Felvidék”kifejezésis.)Afoga-
lommal tehát továbbra is érdemes óvatosan bánnunk, és figyelembe kell vennünk,
mikor milyen kontextusban használhatjuk a szlovákia, Felvidék, Felföld, Felső-ma-
gyarországfogalmakat.
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ANikó HAjdÚ
uPPer HuNGAry,souTHerN sloVAkiA –VAriANTs oF reGioNAliTy

This study examines the characteristics of the area referred to equally in the
Hungarian and slovak discourse during the dualism as “Felvidék” (upper
Hungary),andfromtheendofthe18thcentury,intheslovakpublicperception
asslovakia, inHungarianas the“Tót”nation.Although thearea isnoteasy to
markoutasaregionaccordingtoacoherentsystemofcriteria,therearesome
continuously prevailing geographical, cultural, economic, linguistic and ethnic
characteristicsthathavesubstantiatedakindofahighlandidentity.inthe19th
century, the region became the scene of the beginning of a parallel nation-
buildingprocessofHungariansandslovaks,however,theregionalself-imageof
thetwonationsaimedoftenateachother´sdisplacement,hadbecomeasource
ofconflicts.Atthebeginningofthe20thcentury,„upperHungary”(Felvidék)had
graduallybecomeapropernameconfrontingwith„slovensko”(slovakia)usedin
an ethnic sense, therefore during the dualist period, the national space
interpretationsbecamefocalpointsofthedebatesofHungariansandslovakson
the nation-building process, and on the assimilation and modernization
processes. This study is attempting to resolve the dilemmas around inter-
pretationsofspace,and,besidespresenting thevariantsofnotionsconnected
withspace,italsoexploresthequestionofregionality.
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Adományok

A lapokban az adományozók számának függvényében időközönként közzétették az
adománygyűjtésországos,megyeiéshelyieredményeit.mindazadományozottösszeg
nagysága,mindpedigazadakozókszámaeléggéhullámzóvolt.Azadományokközött
voltakfilléres,1-2koronás,deegészenmagasösszegekis.Aháborúsújtottamegyék-
ben megjelenő lapok általában hírt adtak az ország különböző vidékeiről az adott
megyébeérkezettadományokrólésadakozókról.AzEperjesi Lapok akülönerreacélra
indítottNyilvános nyugtázás c.rovatábanfolyamatosanközölteezeketaz információ-
kat.Azarányokérzékeltetéséreálljonittnéhánypéldaalapból:

A földművelésügyiminiszter felesége,Ghillány imréné10000koronátgyűjtöttés
adottátszemélyesenszinyeimerse istvánsárosi főispánnak.1 ugyancsakGhillányné
közvetítésével jutott el sárosba a győri szesz-szindikátus igazgatójának, léderer
ágostonnak20000koronásadománya.2 1915novemberéig94583koronaés92fil-
lérttettkiabeérkezettösszeg,sazadományozókközültöbbekközöttPéterházisteiner
mihálynagybirtokosógyalláról600,valamintsingerlipótcsúziföldbirtokosésfelesé-
ge1200koronátküldött.3 1916januárjáiga„Gömörsárosért”akció57380koronát
eredményezett,amelyösszegagömörijárásokbanazalábbimódonoszlottmeg:

Ratkói járási gyűjtés 2667 K 45 f.
Nagyrőczei 1074 K 31 f.
Garamvölgyi 2308 K 63 f.
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l.juHász iloNA

Gömörfalva,szeretetfalva,Vasutasfalva,
Amerikafalvaéstársaik

Adalékokaz1914-esoroszbetöréstkövetőharcok
soránleromboltkárpátifalvakújjáépítésére

meghirdetettországosakcióhoz–2.

iloNA juHász l. 94(437.6)”1914/1915”
Gömörfalva,szeretetfalva,Vasutasfalva,AmerikafalvaandotherVillages. 94(439)”1914/1915”
AdditionstotheNationalActionAnnouncedforrebuildingcarpathian
Villagesdestroyedin1914intheFightsFollowingtherussianinvasion

keywords:WorldWari,russianattack,fundraising,reconstruction

1 segélyakció.Eperjesi Lapok,1915.július25.,4.p.
2 FejedelmiadományEperjesi Lapok, 1915.augusztus8.,2.p.
3 Nyilvánosnyugtázás.Eperjesi Lapok, 1915.november14.,6.p.
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Rimaszombati 2916 K 59 f.
Feledi 2193 K 35 f.
Rozsnyói 8288 K 23 f.
Tornaljai 1870K
Rimaszombat városi 1143 K 03 f.
Rozsnyó városi 2419 K 
Dobsinavárosi 876 K
Jolsvavárosi 534 K 80 f.
Nagyrőczevárosi 258 K4

1916. január10-tőlmájus5-igbujanovicsGyulasárosi főispánhozazalábbiadomá-
nyokérkeztek:

Charles von Dobay adománya (Clevland) 100 K
Árvavármegye alispánja által gyűjtött 10.371 K 98 f.
Tornaljai járásbíróság 605 K 60 f.
Az Udvardi járás 24 községének adománya 1.200 K
Kubinyi Géza Gömör és Kishont vármegyék
főispánja által gyűjtött adomány 53.219 K 46 f
Liptó vármegye adománya 4.000 K5

ugyanittközöltékazemplénifőispánihivatalhozbeérkezettadományoklistájátis:
Ágó község, Barsmegye 15.- K
Pauliczky Gusztáv, Királyhelmecz 10.- K
Derfinyák Béla esperes – Parnó 177,51 K
Rk. plébános Battyán 23.- 
Körjegyző Szécsmező 2.- K
Hosszufalussy Miklós Sóstófalva 109,36 K, 
Maróti körjegyző 15,80 k
Dernői körjegyző 24,10 K 
Pelsőcz község elöljárósága 32,70
Visk nagyközsség 5.- K, 
Bodrogközi Gazdák Tak. Jelzálog int. rt.
Királyhelmecz 105.- K
Serke község 2.- K
Rimasimonyi község 29,10 K
Feled község 2,- K6

országszerte többújságban,egyebekközöttaKomáromi Lapok szeptemberiszámá-
banisközzétettkimutatásszerintborsod118000,PestPilissoltkiskun(1százalék
pótadó)ezkb.100000korona,csík100000,sopronésNyitra60-60000,szatmár
40000,somogy(1százalékpótadó)32000,jászNagykunszolnok30000,moson
8000,Nógrád5000,Hevesésmaros-Torda2-2000koronát,Gömöréskishontvárme-
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4 Gömörsárosért. Eperjesi Lapok, 1916.január30.,7.p.
5 Nyugtázás.Eperjesi Lapok, 1916.május21.,3.p.
6 Feldúlttűzhelyeinkért!Atörvényhatóságainkáldozatkészsége.Zemplén, 1915.szeptember

25.,1.p.



gyeelvállaltaegyfalufelépítéséts½százalékpótadótszavaztakmeg,Hunyadmegye
fenyőházakatajánlottfel,csanádvármegyeegyelpusztítottkisebbközségfelépítését
vállalta el. A megyéken túl az ország különböző városai is megszavaztak bizonyos
összegeket:szabadka50000,Temesvár25000,Nagykikinda5000,Pozsony2000,
köröstarcsa1000,Újvidék1000,szilágysomlyópedig500koronát.emellettafelsorolt
vármegyékésvárosokzömeafelajánlásontúltársadalmigyűjtéstisindított.7

Anyitraitemplomokbanmáriafalvafelépítéséreazalábbiösszegekgyűltekössze:

A Kárpátokban építendő Máriafalvára és a háború emlékére emelendő fogadalmi temp-
lomra vasárnap – március hó 5-én gyűjtés volt a helybeli kath. templomokban. A gyűjtés
eredménye a következő: 1) Az alsóvárosi plebánia két templomában begyűjt 38.32 kor.
2) A felsővárosi plebánia templomban 94 kor., 3) Mária hegyi templomban 38,32 kor.
Ezen felül 4) Mária leány Congregáció gyűjtése 41,50 kor. 5) Róm kath. elemi leányiskola
növendékei 100 kor. 6) A fiúiskola növendékei 82,36 kor. 7) A Patronage védencei 10 kor.
Összesen 623,83 kor. A templomi gyűjtésnél a derék Mária leányzók buzgólkodtak sike-
resen! A 630 koronára kikerekített összeg, – felerészben Máriafalvára, felerészben a
Fogadalmi templomra, – rendeltetése helyére küldetett.8

A losonconmegjelenőFelsőnógrád 1916márciusábanmegjelent tudósításaszerint
Nógrádvármegyébenmár178000koronátsikerültösszegyűjteni,sezzelazösszeggel
amegyemásodikhelyenvoltazországban,losoncvárosaviszontalegelsőhelyen:

A kárpáti elpusztult falvak újraépítésére alakult országos bizottság most tette közzé a
gyűjtés eddigi eredményét. Ezen összeállításból látjuk, hogy Nógrádmegye 178 000 koro-
nát gyűjtött. Ezen összeggel az ország összes megyéi közül a második helyen van. Előtte
csupán Borsod megye van 300 000 koronával. Ezen örvendetes hazafias tény mellett
különös büszkeséggel állapítjuk meg, hogy Losoncz város a maga 23 000 koronájával a
legelső helyen áll a városok között. Kolozsvár, Pozsony, Pécs stb. városok aránytalanul
kevesebbet gyűjtöttek, mint Losonc, annál örvendetesebb a dolog, mert Nógrádfalvára
való gyűjtést lapunk kezdte meg.9

A kormány rövidesen bejelentette, hogy az adománygyűjtési akciókat egységesíti, s
beszüntet minden további külön gyűjtést. Az érintett vármegyék ezentúl a központi
kasszábavoltakkötelesektovábbítaniahozzájukküldöttadományokat.Akormányezt
adöntésétazországszerteszületettkülönfélekezdeményezésekjobbátláthatóságával
indokolta.

…minden további különleges gyűjtést beszüntet és hogy az állami hivatalos akcióba
bekapcsolódó társadalmi mozgalom egységes mederben annál impozánsabban folyjon
tovább, a hozzá ezentúl beérkező összegeket is az Országos Bizottságnak utalja át.
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7 Törvényhatóságainkafeldúlttűzhelyeinkért.Komáromi Lapok, 1915.szeptember25.,3.p.
8 máriafalváraésFogadalmitemplomra.Nyitramegyei Szemle, 1916.március12.,5.p
9 Gyűjtésekakárpátifalvakra.Felsőnógrád, 1916.március16.,1.p.2 Alábbafordításokat

ésazokrevideáltváltozatait,továbbáarészfordításokatösszefoglalóanfordításnak,afordí-
tásbanésrevideálásbanrésztvevőszakembereketpedigfordítóknaknevezem.



Minthogy Berzeviczky Albert v.b.t.t., mint a Sárosi Népsegítő Bizottság elnöke néhány
nappal ezelőtt szintén közzétett egy nyilatkozatot, mely szerint a Sárosi Bizottság ezentúl
kizárólag a már folyamatban lévő sárosi sorsjátékot bonyolítja le, melyet viszont az orszá-
gos Bizottság támogat minden rendelkezésére álló eszközzel: ezentúl az összes, tehát a
Sárosmegye részére szánt adományok is kivétel nélkül… »A Háborúban Feldúlt
Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottság« címére, a képviselőházba küldendők.

A háborúban hajléktalanná vált felvidéki lakosság felsegélyezésére indított akció eddig
már három s fél millió koronánál nagyobb összeget eredményezett. Remélhető, hogy az
egységesítés folytán az Országos Bizottság tavaszig, amikor az építkezések újra megkez-
dődhetnek, képes lesz összegyűjteni azt a második három és félmilliót is, amelyre szük-
ség van, hogy a háborúban elpusztított minden egyes hajlék újra felépülhessen, még
pedig szebben és jobban, mint amilyen azelőtt volt.10

A Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újraépítő országos bizottság fennállásának első
évfordulója alkalmából közzétette az addigi gyűjtések eredményét. A komáromi
lapokbanismegjelentbeszámolószerint1916.augusztus6-ighétmillió349324k
04fillérgyűltössze.11

A lapok1916végénmárakárpátifalvakfelépítéséremeghirdetettországosado-
mánygyűjtésiakcióbefejezésérőladtakhírt,mivelazújjáépítéséhezszükségesössze-
get,összesenhétésfélmilliókoronátsikerültösszegyűjteni:

… és ma egy év után már oda jutottunk, hogy a segítő akció társadalmi részét is le lehet
zárni.

A magyar nemzet példátlan áldozatkészsége ismét csodát művelt. Rövid egy eszten-
dő alatt összeadta a hét és fél millió koronát [kiemeléstőlem:l.j.i.], amelyre az elpusztult
falvak újjáépítéséhez szükség volt. Gr. Khuen-Héderváry Károly, a Feldúlt Tűzhelyeket
Újjáépítő Bizottság elnökének és hű segítőtársainak fáradhatatlan munkássága olyan
eredménnyel járt, amire nincs példa sehol, egyetlen nemzet történelmében sem.

Most már csak az építési munkálatok vannak hátra, amelyek szintén lázas sebességgel
közelednek a befejezéshez. A kormány és társadalom áldozatkészsége a legrövidebb idő
alatt megteremti a Kárpátokban az új életet és hatalmas fejlődésnek indítja a háború előtt
elhagyott, rendezetlen felvidéki falvakat. Mikor e sorokat írjuk, a kormány tagjai és a kárpáti
akció társadalmi vezetői az elpusztított vidékeket járják, hogy személyes tapasztalataik
alapján adhassanak irányt annak a munkának, amely a társadalom áldozatkészségéből
egybegyűlt milliókból új hajlékot teremt a mindenükből kifosztott felvidékieknek.12

A magánszemélyek által adományozott pénzösszegek közül külön említést érdemel
kovácsGyula,Hajdúvármegyevoltalispánja,aki50ezerkoronátadományozottasáro-
sifalvakfölépítésére.levelébenegyebekközöttazalábbisorokatírtaazakciószerve-
zőinek:„Öregembervagyok,nemvehetekrésztavilágháborúbanésfegyverrelanem-
zetküzdelmében,azzalkívánomezttehátmegváltani,hogyvagyonomból50ezerkoro-
náthagyományozokasárosikárpátifalvakfelépítéséhez.”13
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10 Afeldúlttűzhelyeinkértfolyóakciókegységesítése.Eperjesi Lapok, 1915.december19.,7.p.
11 Akárpátiakcióeddigieredménye.Komáromi Lapok, 1916.szeptember2.,5.p.
12miniszterjárásÚjhelyen.Akárpátiakcióbefejezése.Zemplén,1916.augusztus23.,1.p.
13 sárosikárpátifalukünnepélyesátadása.Kassai Hírlap, 1917.július22.,2–3.p.



AzEperjesi Lapokbanegyhosszabbcikkbenkülönisméltattákazárvaiakadomány-
gyűjtésiakciójátasárosiakrészére,kiemelve,hogybármagyarországegyiklegszegé-
nyebbmegyéjérőlvanszó,ennekellenéreagazdagabbmegyékhezviszonyítvaaránya-
ibanjóvalnagyobbösszeget,15000koronátgyűjtött.AcikketazárvamegyeiHírlapis
közölte.14

Természetbeniadományok

Apénzbelitámogatásontúltermészetbeniadományokatisgyűjtöttekakárosultaknak,
mintpéldáulkülönféleszükségleticikkeket,elsősorbanberendezésiéshasználatitár-
gyakat,ruházatot,valamintélelmiszereket.Azújjáépítésimunkálatokbaazoknakakör-
nyező településeknek lakói isbekapcsolódtak,amelyeketnemérintett közvetlenüla
háború,slehetőségeikhezmértenadományokkalvagyritkábbanszállássalissegítet-
tékazarrarászorulókat.

Atermészetbeniadományokelsősorbanakörnyezőmegyékbőlérkeztek.Aszállítási
költségekmiattazországtávolabbipontjairólaránylagritkánajánlottakfeltermészet-
beniadományt,inkábbpénzbelitámogatástküldtek.Aritkakivételekheztartozottpél-
dáulabajárólérkezettfelajánlás:

A háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újjáépítő Országos Bizottsághoz Goldschmith
Zsigmondné bajai lisztkereskedő felajánlotta, hogy örömmel segítené a háború felvidéki
károsultjait természetbeni adományokkal. A hazafias gondolkozású asszony 40-50 cso-
magot szándékozik felajánlani, minden csomag körülbelül 5 kg. súlyú lenne és lisztet,
búzadarát, tarhonyát, babot, cukrot tartalmazna. Remélhető, hogy a felebaráti szeretet-
nek ez a megható példája számos követőre fog találni. Az országos bizottság felkéri azo-
kat, akik e szép példát követni akarják, a zemplénmegyei károsultaknak szánt adományo-
kat nagybesenyői dr. Bessenyey Zénó tb. főjegyző címére Homonnára, a sárosmegyeiek-
nek szánt adományokat pedig Szepesházy Imre orsz. képviselő címére Felsővízközre szí-
veskedjék irányítani, hogy az élelmiszerek közvetlenül és gyorsabban juthassanak ren-
deltetési helyükre.15

Akárosultvármegyékfőispánjaikülönfelhívássalfordultakmegyéjükháborúáltalnem
érintett településeinek lakosságához, arra kérve őket, hogy az adományok mellett
vegyenekrésztazújjáépítésimunkálatokbanis,mivelazállatok,szerszámokésmás
eszközök hiányán túl a munkaerőhiány is késleltette az építkezést. előfordult, hogy
szintejelentéktelennektűnőszerszámokhiányaokozottgondot,shátráltattaazépítke-
zést.Azemplénifőispánfelhívásábanpéldáullószerszámokatiskértalakosságtól:

Az orosz betörés folytán legrosszabb helyzetbe jutott felvidéki járásaink lakosságának fel-
segélyezése s a helyreállítási munkálatok lehető előmozdítása céljából a földmívelésügyi
kormány kezdő kisegítő intézkedésül a szükséges élelmiszerek és építkezési anyagok
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14 árva-sárosért.Árvamegyei Hírlap, 1915. szeptember 15., 2–3. p. A cikket lásd amellék-
letben!

15 Feldúlttűzhelyeinkért!Eperjesi Lapok, 1915.október31.,7.p.



szállítása végett 20 pár lovat bocsátott a törvényhatóság rendelkezésére (…) Azonban a
lószerszámok beszerzése leküzdhetetlen akadályokba ütközik, mert sem a megkívánta-
tott bőrt nem lehet beszerezni, sem szíjgyártó munkásokat nem lehet kapni, miután ezek
leginkább hadba vonultak s ezen okok folytán a szíjgyártó üzletek általában szünetelnek,
vagy csak kisebb javító munkákkal foglalkoznak.

Hogy a kormány által megkezdett munkálatok céljukat érhessék, az annyit szenvedett
hazafias érzésű ruthén népünk felsegélyezése érdekében azon kéréssel fordulok a vár-
megye tisztelt közönségéhez, különösen birtokosaikhoz, hogy akinek felesleges vagy nél-
külözhető lószerszámai lennének, szíveskednék azt a hazafias cél szolgálatába felaján-
lani, s akik ezt csak a szerszám árának megfizetése ellenében tehetnék, egyszersmind a
szerszámok méltányos árát közölni...16

Azalábbilevéltanúságaszerintafelhívásnemmaradteredménytelen:

Igen tisztelt Szerkesztőség!
Méltóságos Dókus Gyula alispán úr a következő szekéralkatrészeket ajándékozta a

hadműveletek által sújtott felső-zempléni községek lakosságának: 1072 jármot, 155
kereket, 72 vastengelyt, 13 vastengelyt ászokkal, 25 fatengelyt ászokkal, 53 szekérol-
dalt, 162 kerékráfot, 105 saroglyát és azonkívül 3 igás kocsit.

Amidőn ezen nagylelkű és rendkívül praktikus adományért ez úton van szerencsém
az érdekelt lakosság nevében is leghálásabb köszönetemet kifejezni, egyúttal azon remé-
nyemnek adok kifejezést, hogy ezen jó példa buzdítólag fog hatni a vármegye birtokosai
hasonló adományokkal fognak ezen sokat szenvedett és nagy nyomorúságban lévő vidék
segítségére sietni.

Nap nap mellett meghatottan tapasztaljuk az ország minden részéből megnyilvánuló
meleg érdeklődés és segítségre sietés számos jelét. Lehetetlen, hogy éppen a mi várme-
gyénk haladjon el rideg kebellel az övéit ért bajok felett...

Dr. Bessenyey Zénó, tb. főjegyző17

rendezvényekadománygyűjtéscéljával

Adománygyűjtéscéljábólországszertekülönfélerendezvényeketisszerveztek,mintpl.
kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat stb. APöstyéni Újság például a pozsonyi
színházművészeinekelőadásáróltájékoztattaolvasóit:

Kabaré a kárpáti falvak újjáépítése javára.
Beleznay Margit, a pozsonyi színtársulat kitűnő primadonnája több művésztársával

egyetemben szombaton és vasárnap kabaréestélyt rendez a színházban igen változatos,
decens műsorral. A szereplők közt van Falus Imre a vágújhelyiek kedvenc művésze, aki
több magánszámmal szerepel. A bevétel egy részét a társulat a kárpáti falvak újjáépíté-
sére fordítja.18
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16 Afelsőjárásoksegítése.Afőispánkérelmeaközönséghez.Zemplén, 1915.júniusl9.,1.p.
17 Afeldúlttűzhelyekért.Zemplén, 1915.augusztus25.,1.p.
18 Pöstényi Újság – Pöstyéner Zeitung, 1915.augusztus30.,3.p.



Többhelyenakatonákisrendeztekműsorosesteket,mintpéldáulatrencséni15.gya-
logezredlábadozóosztagazayugrócon.19 Trencsénbenatanítóiinternátusnövendékei
kétalkalommaliselőadtákajótékonyságielőadásrabetanultműsorukat.Azegyiketa
városi,amásikatpedigavidékiközönségrészére,atisztajövedelem343korona80
fillérvolt.20 Alévaileányképzőkörkarácsonyelőttrendezettelőadásárólegyebekközött
azalábbisorokatközölteasajtó:

Megindult az ügyben már Léván is a szép mozgalom. A nagyobb keretekben mozgó jóté-
konyczélú mozgalmat a lévai Erzsébet Filléregylet Leányképzőköre indította meg szép
erkölcsi és anyagi sikerrel. December hó 21-én este egy szépen sikerült felolvasó estélyt
rendeztek, amelynek dicséretét zengjük sorainkban. Mindjárt a bevezető zeneszám lebi-
lincselő volt, gyakorlott kezek csalták ki a zongorából az édesen zengő hangokat (...) A
szereplők pompás alakítása már magában véve megérdemelte volna az estélyen való
megjelenést, sok ilyen élvezetes estét szerezzen az Erzsébet Filléregylet és sok ilyen
hasznosat a kárpáti falvak felépítése érdekében. De úgy halljuk, hasznos is volt, mert
300,- kor...21

jelentős összegű adományt sikerült összegyűjteni egyebek között az aranyosmaróti
különbözőfokúoktatásiintézményekbentartottakárpáti-ünnepélyeken,alegnagyobb
adomány a főgimnázium rendezvényén folyt be, összesen1035korona46 fillér,22 s
méghosszanfolytathatnánkapéldákfelsorolásátazországkülönbözőpontjairól.

sorsjegyekkibocsátása

Több helyen sorsjegyek kibocsátásával próbáltak adományokat gyűjteni. berzeviczy
Alberttől, a háború sújtotta sáros vármegye parlamenti képviselőjétől származott a
nagyszabásúSárosi művészeti sorsjáték ötlete,akiazzalakérésselfordultamagyar
képzőművészekhez,járuljanakhozzáegy-egyalkotásukkalennekmegvalósításához.A
sorsjátékrarövidesen800„nyereménytárgy”gyűltössze,amelyeketaszépművészeti
múzeumbanállítottakki,samegnyitóra1915.október16-ánkerültsor.Az5korona
értékűsorsjegyeket,amelyekkelaképzőművészetialkotásokvalamelyikétmeg lehe-
tettnyerni,azországegész területénárusították.23 Akiállításünnepélyesmegnyitója
alkalmából berzeviczy Albert a kiállítás létrehozóinak és aművészek tiszteletére az
országoskaszinóbanvacsorátisadott.„Avacsorán,melyakésőéjjeliórákigelnyúlt,
jelenvoltak:szinyeimersePál,szinyeimerseistván,rónajózsef,bruckmiksa,baán
Ahilles,dobayistván,FábryGéza,Görgeyistván,Horvayjános,jendrássikjenő,kézdi
kovácslászló,bárókohnerAdolf,kónyiHúgó,koósistván,lipthaybéla,lesskójános,
Petrovicselek,szlányilajos,zalaGyörgyészsemberyistván.”24
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19 kárpátifalvakért. Vágvölgyi Lap, 1915.november14.,3.p.
20 Vágvölgyi Lap, 1915.november28.,2.p.
21 épülnekakárpátioroszdúltafalvak.Lévai Őrálló, 1915.december23.,3.p.
22kárpátiünnepélyekLévai Őrálló, 1916.május11.,4.p.
23 sárosiművészetisorsjáték.Eperjesi Lapok, 1915.október26.,3.p.
24 sárosivacsora.Eperjesi Lapok, 1915.október24.,6.p.



másháborúsújtottamegyékmegsegítéséreisszervezteksorsjátékokat,azempléni
példáultöbbmint10000koronabevételteredményezett:

...Sorsolási akciónk legszebb mozzanata szombaton játszódott le egy látogatás kereté-
ben, amelyet a Nőegylet elnöke és alelnöke – Ambrózy Nándorné és Hornyay Béláné – a
főispánnál tett, hogy a jótékonysági mozgalom fényes eredményét tízezer koronát
Zemplénvármegye északi részének újjáépítési alapjához a kezébe letegyenek...

Az elszámolást a Nőegylet elnöke, Isépy Zoltán ellenőr és Kantha Józsefné számvizs-
gáló biz. tag jelenlétében Moldoványi Géza pénztárnok terjesztett elő a vármegyeházán
vasárnap. És pedig az eredmény 10.500 kor. 98 fillér. Kiadás (nagyrészt a sorsjegyek
nyomtatására) 452 kor 24 fillér, a tiszta jövedelem tehát 10.018 kor. 74 fillér. Ebből
10.000 korona átadatott a főispán úrnak, 18 kor. 74 fillér pedig a Péter Pál napi országos
Vörös Kereszt alaphoz csatoltatik...25

kárpát-ünnepélyek

Azoroszokkiűzésemagyarországról fontoseleme lettaháborúspropagandának.Az
oroszokfölöttaratottgyőzelemmelegyebekmellettkilehetetthangsúlyozniamagyar
katonákvitézségét,hősiességétsamagyarhadseregjelentőségét.Annakérdekében,
hogyaháborúspropagandaésahazafiasnevelésazoktatásiintézményekbenmegfe-
lelőszerepetkaphasson,sadiákokiskivegyékrészüketazadományozásbólésado-
mánygyűjtésből,akultuszminiszter rendeletethozott,hogy1916.májuselsejénmin-
denoktatásiintézménybenún.Kárpát-ünnepélyeket rendezzenekazoroszokfelettara-
tottgyőzelememlékére,sezekenhangozzékaHimnusz ésaSzózat is.

A közoktatásügyi miniszter Magyarország iskoláinak igazgatóságaihoz rendeletet küldött,
amely emlékeztet a Kárpátokban lezajlott világtörténelmi jelentőségű harcokra és a
következőket rendeli el: (…) a tanulóifjúságban a haza földje és ezúttal különösen a
Kárpátok iránti szeretet és hálaérzet ápolására kívánok alkalmat nyújtani lelkes tanító-
inknak és tanárainknak, amidőn elrendelem, hogy folyó évi május hó elsején délelőtt 10
órakor az összes elemi és ismétlő népiskolákban és középiskolákban a Kárpátok nagy, a
most dúló világháborúban igazolást nyert jelentőségének méltatása érdekében a tanuló-
ifjúság számára ünnepély tartassék. Megengedem, hogy ez alkalommal az ünnepély
után a tanuló ifjúság a résztvevő közönség tettekben nyilvánuló áldozatkész hazaszere-
tetének kifejezésére a Kárpátoknak hazánk védelmében elpusztult falvai javára gyűjtés
rendeztessék. A rendelet intézkedik, hogy az ünnepély műsorában a Himnuszt és
Szózatot foglalják be s az ünnepségre a hatóságokat és a közönséget hívják meg. A gyűj-
tést az elemi iskolákban a tanító és iskolaszéki, más intézetekben az igazgató elnökleté-
vel bizottság végzi. A tanítás az ünnepség napján tíz óráig megtartandó.26

Néhánypéldaannakszemléltetésére,milyenprogramjavoltezeknekazünnepélyek-
nek:
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25 Tízezerkoronajutottazemplénielpusztultfalvakújjáépítésére.Azemplénisorsoláselszámo-
lása.Zemplén, 1916.június28.,2.p.

26kárpátünnepaziskolákban. Honti Lapok, 1916.március18.,3.p.



A lévai állami tanítóképzőben e hó 1-én szép ünnepélyt rendezett az ifjúság. Az ünnepély
műsora a következő volt:
1.  Himnusz, ifj. énekkar
2. A „Kárpátok közt” Köveskuti Jenő. Szavalta Simándi Béla 3 éves
3. Ünnepi beszéd, mondta Köveskuti Jenő igazgató
4. „Huber: Nemzetizászló” - ifj. énekkar
5. „A Kárpát” Írta: Köveskuti Jenő. Szavalta Kleiszner Gyula 4 éves
6. Szózat. Ifj. énekkar
Kárpáti ünnepély volt még a gimnáziumban is. Az ünnepély szónoka Surányi Gyula tanár
volt. A lévai ref. egyház Kárpát-ünnepélyét e hó 7-én vasárnap d. e. isteni tisztelet után
fogja tartani.27

Arozsnyónmegvalósultegyikrendezvényrészletesprogramja:

…Ev[angélikus]. főgimnáziumunk is ünnepelt. Koppányi Béla főig. tanár méltatta a kárpá-
ti ünnep nagyságát, a Kárpátok fontosságát nemzeti küzdelmünkben.
A kath főgimnázium a következő műsorral ünnepelte meg ezt a napot:
1. Ünnepi beszéd. Mondotta Kiss Kolos Jenő főgimn. igazgató
2. „Az uzsoki szorosban” Előadta: a papnövendékek énekkara.
3. „Kerekes Márton”. Írta: Győri F., az intézet volt tanulója. Szavalta: Szőllős I. VI. o. t.
4. Magyar nóták. Előadta a kis zenekar
5. Lovassy-Buday: „Hurrá fiúk!” Zenekísérettel dalolta: Wisky Ödön VII. o. t.
6. Kiss: „Katonatörténet” . Szavalta: Fejes János IV. o. t.
7. Prinz Eugén marsch. Játszotta: az intézet kis zenekara.
Az ünnepély kimagasló pontját az ünnepi beszéd képezte, melyet Kiss Kolos Jenő főgim-
náziumi igazgató a tőle megszokott quentiával, elejétől végig a legnagyobb figyelem és
tetszés megnyilvánítások között tartott.

Az ev. polgári leányiskolában az igazgatónő Bartholomaidesz Adél méltatta szép sza-
vakkal azon eseményeket, melyek a Kárpátokban lejátszódtak.

…Az összes többi intézetek is a hazafias érzület melegével ünnepelték meg e napot.28

Természetesenezekazünnepélyekjelentősteretkaptakasajtóbanabeharangozástól
arendezvényrőlszólórészletesbeszámolókig.sokszorközöltékazezekenelhangzott
hazafiasbeszédeket,illetveazamatőrversírókerreazalkalomraírtkölteményeitis.A
korabeligyakorlatnakmegfelelőenabreznóbányánrendezettünnepélyreszólómeghí-
vóisnagypátosszalírtbevezetősorokkaljelentmegaGaramvidékében,ezenaren-
dezvényen is elhangzott külön erre az alkalomra írt vers. Figyelemreméltó, hogy a
magyarmellettanémethimnuszisszerepeltazénekkarrepertoárjában:

Ünnepre szólít a múltnak emléke. A Kárpátok zöldelő bérceinek fegyverben küzdő hős fia-
inak magasztalására. Hogy megoltalmazták édes hazánkat az orosz hadaknak romboló
dúlásától. Mindnyájan örömmel emlékezünk az 1915. esztendő virágos májusára.
Amikor kivirult győzelmeinknek fakadó rügyeket hajtó csodaszép fája. És megkezdődött
dicső seregeink ellenállhatatlan sikerdús előrenyomulása. Ennek a diadalmas májusnak
évfordulóját ünneplik május 1-én Magyarország összes tanintézeteiben. Városunkban is
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27 kárpáti-ünnepély.Lévai Őrálló, 1916.május4.,4.p.
28kárpátoknapja.Rozsnyói Híradó, 1916.május7.,1–2.p



megnyílnak az iskolák kapui e napon a múltak emlékének áldozni kész hazafias közön-
ség áradata előtt.
Legyünk együtt és egyek hát szívben-lélekben magyarságunk várainak szentelt csarno-
kaiban ez ünnepen, s míg keblünkben áhítattal borulunk le megsegítő Istenünk kegyel-
mes színe előtt, hullassuk részvéttel filléreinket is a Kárpátok völgyeiben feldúlt falvak fel-
építésének lehetővé tételére az adakozások nyitva álló urnájába.
Az ünneplés sorrendje:
Május 1-én (hétfőn) d.e. 10 órakor (az új időszámítás szerint) nyilvános ünnepély az áll.
elemi iskolában a következő műsorral:
1. Himnusz
2.A   napot méltatja Gembiczky Béla igazgató-tanító.
3. Szózat
Az elemi iskola ünnepély ezután fél 11 órakor nyilvános ünnepély az áll. polgári iskolában
a következő műsorral:
1. Prológ. Írta Tuba Károly, elmondja Gajdosik Mária III. o. t.
2. Szózat
3. Kárpáti emlékek. Írta Bartók Lajos, szavalja Neufeld László IV. o. t.
4. Rajna őre. Énekli az ifj. vegyeskar
5. Ünnepi beszédet mond Rákossy Zoltán tanár
6. Révfy G.: Légy hű a hazádhoz. Énekli az ifj. vegyeskar
7. A magyar föld varázsa. Írta: Rákosy Zoltán. Szavalja: Vargha Gizella IV. o. t.
8. Himnusz
A nagy közönséget mindkét ünnepélyre szíves örömmel várják s a Kárpátok feldúlt tűz-
helyei javára az ünnepélyen lefizetendő önkéntes adományokat hazafias köszönettel
fogadják.29

Hontmegyevalamennyiiskolájábanismegtartottákakárpát-ünnepélyeket.Azegegen
rendezettünnepélyenWalterGyörgyhelyitanítóA Kárpátok címűalkalmihazafiasver-
sétazegyikdiákszavaltael:

Hazánk védbástyája
Ti kedves Kárpátok…
Szeretettel gondol
Minden magyar rátok…
Szűz hava fehérén
Nyílnak piros rózsák…
Visszhangozzák neved:
Erdő, mező, rónák.

Harci zajtól vala
Hangos orom és völgy,
De Te rendületlen
Álltál, mint nemes tölgy.
S leráztad magadról
Vad ellenségeinket…
Védő karjaiddal
Átölelve minket.
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29 Garamvidék, 1916.április30.,1.p.



Harcolj csak tovább is
Velünk kedves Hegyünk,
Tartsd távol az ellent,
Hogy rabok ne legyünk.
S a drága magyar vér
Ne hulljék hiába,
S magyar Ég tekintsen
– Másik ezer évig
– Kárpát koszorúzta
Szeretett hazánkra.30

Amintazmára fentiekből iskitűnik,ahelyiműkedvelőkalkalmiverseiaránylagsok
helyenképeztékaKárpáti ünnepélyek műsorát.Atanítókonkívülközéletiszemélyisé-
gek,tisztviselőkisírtakilyeneket,mintpéldáulHontmegyefőispánja,akinekIma című
költeményeaz ipolyságivármegyeházánrendezettünnepélyenhangzottel.Arendez-
vényrőlmegjelenttudósításszerint„akarzatonhelyetfoglaltakahelybélihadikórház-
banápoltsebesültésbetegkatonák,kikközülnemegyrésztvettazokbanaharcok-
ban,melyekakárpátokbérceinmegtörtékazellenséget”.máslapoktanúságaszerint
a kórházakbanápolt, azonban járóképes sebesült katonák részvétele ahelyi iskolai
ünnepélyekenáltalánosvolt.31

AszelmenciekáltalrendezettKárpáti-napról azUng c.lapközöltrészletesbeszámolót:

A derék nagy- és kisszelmenciek, akiknek páratlan áldozatkészségét már számos jóté-
konycélú gyűjtés alkalmával állott módunkban kiemelhetni a május 1-én megtartott
Kárpáti-nap alkalmából ismételten fényes bizonyítékát adták annak, hogy lelkükben a
hazaszeretet és a hazáért szenvedő hős katonák iránt érzett részvét, az áldozatkészség-
gel szorosan egybe van forrva. A szóbanforgó emlékünnep alkalmából, amelynek fényes
eredményéért Sallay Gyula ref. lelkészen, mint az állami iskola gondnoksági elnökén
kívül, Leudár László áll. tanítót illeti meg az elismerés. Nagyszelmenc és Kisszelmenc
hazafias lakossága a Kárpátokban elpusztult falvak felépítésére 481 K 55 f-t adakozott,
amely összegben özv. Pribék Józsefné egymaga 300 korona adománnyal szerepel.

Amidőn ezt a tényt leszögezzük, egyben mély elismeréssel adózunk özv. Pribék
Józsefnének ama hazafias áldozatkészségéért is, amellyel a Kárpátokban elpusztított fal-
vakra juttatott 300 K adományt ugyanezen alkalommal még 400 K-val egészítette ki,
hogy abból 200 k-val a háborúban megvakult, 200 K-val pedig a háború következtében
tüdővészbe esett hős katonáink szenvedésének enyhítésére szolgáló alapokat gazdagít-
sa. A 481 K 55 f adományt a nagyszelmenci áll. elemi népiskola május hó 2-án a hábo-
rúban feldúlt tűzhelyeket felépítendő országos bizottság címére továbbította, a 400 K
adományt pedig Ung vármegye kir. tanfelügyelője május hó 9-én a Néptanítók Lapja útján
juttatta rendeltetési helyére.32
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30kárpátokünnepeegegen.Honti Lapok, 1916.május13.,2.p.
31 Akárpátokünnepe.Honti Lapok, 1916.május6.,5.p.
32 Anagyszelmenciekáldozatkészsége.Ung, 1915.május21.,3.p.



Alakosságkártérítésénekkérdése

AZemplén c. lap1916.augusztusiszámábanjelentmegahír,melyszerintazorosz
invázióésazaztkövetőharcokkövetkeztébennincstelennévált lakosságkártérítést
vártakormánytólelpusztult javaiért.miutántudomástszereztekróla,hogyazállami
tisztviselőkkártalanításafolyamatbanvolt,másokviszontsemmitsemkaptak,küldött-
ségetakartakindítaniaminiszterelnökhözazzalakéréssel,hogyatöbbikárosultnak
isutaljonkiállamsegélyeket.

A nép kártalanítása. Deputáció a kormányhoz.
Több mint egy esztendő múlt el már azóta, hogy vitéz fiaink kiverték otthonunkból a

kíméletlenül pusztító ellenséget és elhagyott otthonaikba visszatérhettek a menekültek.
A régi barátságos otthon helyén azonban legtöbben csak összedőlt falakat, földig rom-
bolt házakat, felismerhetetlenségig összepiszkolt és elpusztított bútorokat találtak.

Alig tértünk vissza elhagyott otthonainkba autók száguldoztak az oroszdúlta helysé-
gekben, megjelentek a különböző bizottságok kiküldött képviselői, felbecsülték a kárt –
egyes helyeken többször is – és biztatták a népet – mert, úgy mondották – az állam nem
hagyhatja el mostohán azokat, akik a haza érdekében áldozták fel vagyonukat.

Az oroszdúlta községek tönkrement lakói erősen bíznak az állam segítségében.
Türelemmel, panaszos zokszó nélkül, szerényen várják az államsegély kiutalását. Az álla-
mi tisztviselők már megérték a várva-várt örömet. Úgy Zemplénvármegyében mint
Sárosvármegyében és a többi érdekelt vidéken osztják ki a becslések alapján a kártala-
nítást. A tisztviselők kárát teljes egészében megtérítették. – És mi csak örülni tudunk,
amikor a háborús drágasággal keservesen küzdő hivatalnokok kezeiben az ezreseket és
a százasokat látjuk. Ám a polgárok is nehezen várják a kártalanítást, hiszen nem csekély
azoknak a száma, akiknek nemcsak a lakásuk, hanem mindenük megsemmisült.

A károsultak biztosra veszik, hogy az állam kártérítést ad nekik az elpusztult vagyo-
nukért, egyeseknek azonban már most is szüksége volna a segélyre és ezért értesülése-
ink szerint a homonnai, mezőlaborczi és sztropkói polgárok küldöttsége rövidesen felke-
resi a miniszterelnököt és megkéri, hogy az állami tisztségviselőkön kívül a lehetőség sze-
rint minél rövidebb idő alatt utalják ki a segélyt a magántisztviselőknek, tanítóknak, lel-
készeknek és a népnek.33

Az idézett lap következő számábanHáború után kártalanítják a felvidékieket. Nincs
semmi célja a deputácziózásnak címmelmegjelenthírbőlegyértelműenkiderül,hogya
lakosságkártalanításárólszósemlehetett,csupánaháborúbefejezésétkövetőenszá-
míthattakrá:

... A homonnai, mezőlaborczi és sztropkói járások polgárságának mozgalma tévedésen ala-
pul, mert semmi sérelem nem érte őket. Mindössze annyi történt, hogy a kormány a háború
okozta drágaságot erősen megsínylő tisztviselők közül azokat, akik az orosz invázió alkal-
mával még külön is károsultak anyagilag, segélyben részesítette, hogy a megélhetés köve-
telte legszükségesebbeket beszerezhessék. Kártalanításukról még szó sincsen és nem is
lehet szó, amíg a háború tart. Háború után nyomban megkezdi a kormány az oroszok által
okozott károk megtérítését és ekkor a polgári lakosság éppen úgy részesül majd kártalaní-
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33 Zemplén,1916.augusztus2.,2.p.



tásban, mint a tisztviselők. Nincs tehát semmi értelme annak, hogy a felső járások lakossá-
ga deputációban járuljon a kormány elé, mert most szó sem ehet kártalanításról, háború
után pedig minden deputációzás nélkül is megkapják a kártalanítást.

A fenti nyilatkozat azt hisszük, meg fogja nyugtatni a most békétlenkedő felső járás-
belieket. A kormány teljes tudatában van azoknak a nagyarányú anyagi károsodásoknak,
amelyek az oroszdúlta községek lakosait érték. Átérzi helyzetüket és segíteni is kíván raj-
tuk. Most azonban, amikor a háború legvéresebb szakát éljük át, amikor patakokban
ömlik a vér, amikor a háború kívánta adminisztrácionális teendők minden idejét lefoglal-
ják a kormánynak, amikor az állam háztartása ezernyi pillanatnyi szükség kielégítésére
tulságosan igénybe van véve, nem lehet kívánni a kormánytól, hogy a károk felbecslésé-
nek revidiálásával és kártalanítással foglalkozzék …34

Azújjáépítetttelepülésekmégsemkaptakújnevet

már1916 tavaszánmegjelentek az első hírek arra vonatkozóan, hogy az újjáépített
településekátnevezésétakormánynemengedélyezi.Azindoklásszerintősitelepülé-
sekrőlvanszó,amelyeknevétmegkellőrizni,sahelyiekrossznévenvennék,halakó-
helyükújelnevezéstkapna.ekkorramársokkaltöbbnevetindítványoztakakárpátifal-
vakatfelépítőországosbizottsághozbeküldöttösszegekadományozói,mintamennyi
kárpátifaluelpusztult.Ahírekszerint„anémetekésazosztrákokisaztóhajtják,hogy
néhány kárpáti falu neve a szövetségi hűséget hirdesse”. A kárpáti falvakat felépítő
országosbizottságelnökének,khuen-Hédervárykárolynakisazvoltavéleménye,hogy
„nemszabadakárpátifalvakelkeresztelésétmegengedni”,sőszemélyszerintisköny-
nyelműségnektartottaatörténelminevekmegváltoztatását:„bűnvolnapéldáulzboró
ésmásősivárosok,helységekhíresneveitegyszerűenelsikkasztani,egyesnevekeltör-
lésemiattalokálpatriotizmusisvalósággalfellázadna[…]akormánynemfogjaenged-
niazújkárpátifalvakatelkeresztelni,mertnemakarják,hogyatörténelminevekmeg-
semmisüljenekésa»régidicsőség«emlékeieltűnjenek.”35 Arraazonbanígéretettetta
kormány,hogyegyújjáépítettközségetHonvédfalvánakneveznekmajdel,sezentúl
mindenfaluházáraemléktáblakerülmajd,amelyenmegörökítik,kinekazadományá-
bólépült.Ateljesenleromboltésújjáépítettfalvakbanatervekszerintvagyegyobeliszk
formájúemlékjel,vagypedigatemplombanelhelyezettemléktáblahirdetimajd,kinek
azáldozatkészségébőlépültújjáafalu.36

egysajtóhíralapjánazonbanúgytűnik,hogyadebrecenáltalújjáépítetttelepülés,
zboróváralja kivételt képezett, legalábbis a sárosi falvak átadásáról szóló hír erre
engedkövetkeztetni:„debrecenvárosánakképviseletébendr.márkendreudv.taná-
csos,polgármester jelentmeg.Adebrecenipolgármestertazakörülményhozta ide,
hogyanagymagyarvárosközönségemagáravállaltaegysárosikárpátifalufelépítését,
amelyfaluzboró-debrecenfalvanevétfogjaviselniésamelynekünnepélyesfelavatá-
sánrésztkívántvenni.”37
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34 Zemplén, 1916.augusztus9.,2.p.
35 Atervezetthelység-elnevezésekellen.Azadakozókértekezlete. Zemplén, 1916.március22.,1.p.
36 értekezletakárpátifalvakfelépítéseügyében.Eperjesi Lapok, 1915.november21.,5.p.
37 sárosikárpátifalukünnepélyesátadása.Kassai Hírlap, 1917.július22.,2–3.p.
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Azantialkoholistákelképzelései

Azújjáépülttelepülésekkelkapcsolatbanazantialkoholistákiselőálltakjavaslatukkal,
ők a kocsmákat és az italmérést kívánták száműzni a falvakból: „Az alkoholellenes
egyesületekországosligájaazzalakívánsággalállelő,hogyazelpusztultésújjáépülő
kárpátifalvakbannelegyenekkorcsmákéshogyzborón,Alsópagonyban,Homonnán,
uzsokon és a többi immár történelmi nevezetességű helyeken italmérési engedélyt
senkinekneadjanak.”38 AzAlkoholellenesegyesületekországosligájakérvénytiskül-
döttebbenazügybenakormánynak:

Az oroszoktól feldúlt falvak újraépülnek, frissen, erőteljesen újjászületnek. A szeretettel-
jes gondoskodás arra törekszik, hogy ezek a falvak valóban minta jellegűek legyenek. Az
Alkoholellenes Egyesületek Országos Ligája azonban azt akarja, hogy ez csak úgy érhető
el, ha a kárpáti falvakban sehol sem lesz kocsma, vagy más olyan hely, ahol szeszes italt
mérnek. A liga ezért kérvénnyel fordul a feldúlt tűzhelyeket újraépítő bizottság elnökéhez,
Khuen-Héderváry Károlyhoz és a kormány valamennyi tagjához, hogy a kárpáti falakban
ne adjanak semmiféle kocsmai engedélyt, mert az alkohol olyan méreg, amely minden
népmentő tendenciát megöl.39

Azépítkezés

Azújjáépítésrőlszólóbeszámolókbólegyebekköztsokfontosadalékhozjuthatunkacári
hadseregellenfolytatottharcokmozzanatairól,azokozottkárokmértékéről,illetveahaj-
léknélkülmaradtlakosságátmenetilakhelyénekmegoldásárólis.„zboróneddigalakos-
ságjelentékenyrészearákóczi-templombanésakastélybanhúzódtakmeg,amiketaz
oroszokszinténlőttek.Aközségnekkülönösenaváraljairészevoltegészenfeldúlva(...)
sajnos,azoroszokelsősorbanazóvodákatésaziskolákatromboltákössze,mertazok-
bansejtettékkatonáinkbeszállásolásihelyét.rendszerestanításemiattegyelőrelehetet-
len,deapapokéstanítókazérttartanakelőadásokatésanépszellemiéleténekébren-
tartásárólgondoskodnaka jegyzők is”–olvashatóazEperjesi Lapokban.megtudható
továbbá,hogy„kishimesen,sarbón,csarnón,Felsőrákóczon,kishelyen,kiskurimánés
Felsőhunkóczon a lakosság ideiglenes elhelyezésére úgynevezett kalyibákat építettek.
ezekbenanagyontönkretettközségekbenegésztélenátélelmiszerekkelláttákelanépet
ésötvenkoronássegélyeketosztottakki.Folytonosantartasegélyezés,ezenkívülminde-
nüttvetőmagvakkal,szekerekkelésazokszámára,akiknemkívánnakszabványházat,
hanemmagukakarnaképítkezni,építkezésisegélytnyújtanak.”

Asárosvármegyébenépülőházak1900koronábakerültek,ebbőlazösszegbőla
tervekszerintalakosoknakkésőbb450koronátkellettvisszatérítenie,melypénzösz-
szegreállamtólkamatmenteskölcsöntvehettekigénybe.mindenkikötelesvoltsegéd-
keznisajátházánaképítésénél,amennyibenviszontvalakirésztvettmásházánaképí-
tésénélis,azelőírásértelmébenhatkoronanapibérjártneki.Azolcsóbbélelmezésés
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38 Azújkárpátifalvakéskorcsmák.Ung, 1915.október31.,3.p
39 Alkoholnélkül!Eperjesi Lapok, 1916.január23.,5.p.



ruházkodás érdekében Felsővízközön, zborón és ladomérmezőn szövetkezeteket is
létesítettek.40 egy lakóház felépítésénekköltségei, illetveakárosultáltalbefizetendő
hozzájárulásösszegenemvoltazonosmindenkárosultmegyében,azeltérésazonban
nemvoltjelentős.

1916májusábanaNewyorkbanmegjelenőAmerikai Magyar Népszava egykülönhely-
színi tudósítót küldött a háború sújtotta vidékre. Az újságíró az Amerikába küldött
riportjaiban részletesen beszámolt az újjáépítési akció legfontosabb mozzanatiról.
mivelírásaitaZemplén c.lapisközölte,fontosrészletekettudhatunkmegazépítkezé-
sekkelkapcsolatban.ekkormárfolytazépítkezészborónészboróváralján,smártöbb
minthatvanházéstöbbgazdaságiépületiselkészült.Atudósítóismertetteazépülő
házakra, valamint a településszerkezetre vonatkozó terveket, valamint beszámolt az
építkezésthátráltatóproblémákrólis,mitpl.anehézkesközlekedés,vagypedigbizo-
nyos építőanyagokhiánya. Az újjáépítésről tudósítómás lapokhozhasonlóan, szól a
vidékelmaradottságáról,deakorábbihigiéniaiésmáskörülményekjavításánakszük-
ségességéről is.Nemutolsósorbanszótejtettamagyarosításfontosságáról,sazazt
elősegítőmagyartanításinyelvűóvodákésiskolákebbélifeladatirólis,sazismegtud-
ható, hogy az építkezéseken nagy számban vettek részt az orosz hadifoglyok is.41 A
Losonci Újság isfontosadalékokatközöltazújjáépítéssel,elsősorbanaházépítésekre
vonatkozóigénylésselkapcsolatban:

A Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Újrafelépítő Országos Bizottság az állami akcióval
együtt azon volt, hogy egységes alapon mielőbb tető alá jussanak a kárpáti falvak és
hogy a feldúlt vidék népének élete a tél beköszöntével a rendes mederbe tereljék. A kár-
sújtott vidéken mindenütt kidobolták, hogy akinek igénye van háza felépítésére, október
1-ig jelentkezzék. Azonban méltányossági szempontokból azokra, akik a kidobolás alkal-
mával nem voltak odahaza, az ország más részében laknak, vagy katonai szolgálatot tel-
jesítenek, Khuen-Héderváry Károly gróf, az Országos Bizottság elnöke megállapodott az
állami akció vezetőségével, hogy az ilyen indokolt esetekben a bejelentés már lejárt októ-
ber 1-i terminuson túl is figyelembe vétessék. Az így elkésetten jelentkezők házainak fel-
építése – tekintettel a hegyekben korán beköszöntő télre – természetesen már a jövő
esztendőre marad. A jelentkezésnek mindenesetre november hó 15-ig kell megtörténnie,
hogy a téli évszak felhasználtassék a fa és egyéb építési anyagok kitermelésére. Sokan
vannak a kárvallottak közül, akik talán nem tudnak írni, ezek helyett mások is megírhat-
ják kérésüket.42

Azújjáépítéseredményeirőlhírtadólapoksokszoregymástólvettékátatudósításokat.
AkassánmegjelentFelvidéki Újság is közölte az amás lapokban ismegjelent hírt,
miszerint1916novemberéig800házatépítettekfelsárosmegyében:„sárosvármegye
őszirendesközgyűlésénTahyjózsefalispánbejelentette,hogyazellenségáltalavár-
megyébe feldúlt községekhelyreállításimunkájaserényen folyik.eddig800 lakóház
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40 Azelpusztultsárosújjászületése.Eperjesi Lapok, 1916.március26.,3.p.
41 Azépülőkárpátifalvaki-ii.Zemplén, 1916.június7.,2.p.ésjúnius10.1.p.Ariportrészleteit

lásdamellékletben!
42 Losonci Újság, 1916.október26.,3.p.



épültfel,mostaházakhoztartozómelléképületekfelépítésevanfolyamatban.Ötszáz
házépítéseajövőévremarad.43

Aházakátadásárólisrészletesentudósítottakalapok,elsősorbanaharcokbanérin-
tettmegyébenmegjelenők.ezekbőlmegtudható,milyenkülsőségekközepettezajlottle
egy-egytelepülésenazátadásiceremónia.egyhírazungmegyeiházakátadásáról:

Az orosz betörések folytán elpusztult felvidéki házak építkezése, melynek mielőbbi hely-
reállításán a magyar társadalom és az állam vállvetve és teljes odaadással fáradozott,
immár befejezést nyert és a szegény nép már beköltözhet új hajlékába.

Az ünnepélyes átadás május hó 27-én történt meg, amelyen jelen voltak: Csuha
István főispán, dr. Blazsovszky Miklós nagybereznai főszolgabíró, Bekény Aladár főerdő-
hivatali főnök és Gasparik Pál erdőmérnök, az építkezések vezetője, valamint az érdekelt
körök jegyzői.

Az átadás Uzsokon d.e. 8 órakor kezdődött istentisztelettel, amit Reőthy Simon g.
kath. lelkész celebrált. Az uzsoki 18 házon kívül itt adtak át még Hajasdról 6,
Erdőludasról 3 és határszögről 1 új házat. Reóthy lelkész lelkes beszédet intézett a nép-
hez, majd a jegyzőkönyv felolvasása után a főispán átadta a tulajdonosoknak a birtoklás-
ról szóló okmányokat.

Ugyanaznap délután Fenyvesvölgyön adtak át 6 új házat. Az átadás itt is rövid isteni
tisztelettel vette kezdetét, mely után Homicskó g. kat. lelkész beszélt a néphez. Minden
ház 1 szoba, 1 konyha, 1 kamra és egy istállóból áll és csupán a külső díszítésben van
eltérés.

Itt említjük meg, hogy Patakófalun 22, Patakújfalun 11, Havasköz, Sóslak és Csontoson
pedig 1-1 ház nincs átadva még, azonban ezek is e hó végéig teljesen elkészülnek.

Egy-egy ház felépítése átlag 5000 koronába került, ebből a tulajdonosok érték-meg-
térítés címén 800 koronát tartoztak befizetni. Patakófalun két nagyon szegény rutén ezt
az összeget sem volt képes befizetni, akik helyett egy magát megnevezni nem akaró
úrhölgy fizette be az 1600 koronát.

Az építkezések vezetésével a kormány az ungvári erdőhivatalt bízta meg, melynek kép-
viseletében Gasparik főmérnök vezette az építési munkálatokat, a munkák végzéséhez
hadifoglyok voltak beosztva. Tehát akik megsemmisítették, részben azok építették fel újra...

Ungmegyében összesen 70 házat épített fel az építkezési akció.44

Alegnagyobbkártszenvedettsárosmegyében1917júliusábankéttelepülésenadták
átafelépültházakat,deatervekszerintazakciókeretébensáros,zemplén,ungés
máramarosmegyébenmég2000-néltöbbházfelépítésénekismegkellettvalósulnia
aközeljövőben.Atudósításokszerintaháborúbanérintetttelepüléseklakosaikoráb-
bannagyonelmaradottkörülményekközöttéltek, sazalapvetőhigiéniaikövetelmé-
nyeksemtartottákbe.

Sárosi kárpáti faluk ünnepélyes átadása.
Az oroszdúlta Sárosvármegye északi részében, Zboróváralján és Komlóspatakon

nagy ünnepség keretében avatták fel pénteken a Khuen-Héderváry gróf által megindított

98 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
/4
, 
S
om

or
ja

43 sárosbaneddignyolcszázházatépítettekföl.Felvidéki Újság,1916.november5.,3.p.
44 elkészültekakárpátiházak.csuhafőispánadtaátatulajdonosoknak.Ung, 1917.szeptem-
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akcióból felépített két falunak házait s adták át azokat hivatalosan régi tulajdonosaiknak,
akiknek meleg családi fészkét az orosz invázió idején vagy a tűzvész, vagy a pusztító löve-
dékek tették tönkre.

A hadműveletek folytán pusztulást szenvedett községeket helyreállító állandó akciót
Kovács Gábor miniszteri tanácsos képviselte, aki az építkezéseket személyes megjelené-
sével is ellenőrizte. A sárosi nép a legnagyobb szeretettel emlékezik meg a miniszteri
tanácsosról, aki valóban atyai jóindulattal viseli szívén a sokat szenvedett nép érdekeit.
A Khuen-Héderváry gróf elnöklete alatt álló és a háborúban feldúlt tűzhelyeket újra fel-
építő bizottságot Baneth Sándor igazgató képviselte az ünnepélyen.

Debrecen városának képviseletében dr. Márk Endre udv. tanácsos, polgármester jelent
meg. A debreceni polgármestert az a körülmény hozta ide, hogy a nagy magyar város
közönsége magára vállalta egy sárosi kárpáti falu felépítését, amely falu Zboró
Debrecenfalva nevét fogja viselni és amelynek ünnepélyes felavatásán részt kívánt venni.

Az ünnepély reggel 9 órakor kezdődött Zboróváralján istentisztelettel, amelyen az
egész falu lakossága részt vett. Az akciónak, illetve Debrecen városának Zboróváralja fel-
építése körülbelül 142 ezer koronájába került. A falu házai a modern higiéna követelmé-
nyeinek megfelelően épültek s mind eternit-palával vannak fedve, utcái csatornázással
ellátva. A kultúra jelei tehát ebben a kárpáti tót faluban élénken mutatkoznak.

Az akció Sáros-, Zemplén-, Ung- és Máramarosban 2000-nél több házat fog felépíteni.
Zboróváralján eddig 78 lakóház és 135 melléképület épült fel.

Zboróváraljáról Komlóspatakára mentünk. Itt az oroszok kevesebb kárt csináltak. A
falu 80 háza közül 25 puskalövésektől nagyon megrongálódott, 6 házat pedig a gránátok
pusztítottak el. Itt már dr. Novák István eperjesi gör. kath. püspök is megjelent, aki díszes
ornátusban, fényes segédlettel szentelte fel a 6 házat. A szertartás után a falu jeles
magyar érzelmű plébánosa Hodobay Tivadar szép hazafias beszédben üdvözölte dr.
Novák István püspököt, Kovács Gábor min. tanácsost, és a többi, ez alkalommal egybe-
gyűlt vendéget. Az üdvözlet után a plébános vendégül látta házánál az ünneplő közönsé-
get, akik déli 12 óra után Bártfafürdőre utaztak, Novák püspök kivételével, aki autón tit-
kárja, dr. Gejelits társaságában Gorlicére ment, a hősök temetőjének megtekintésére.
Mondanunk sem kell, hogy a népszerű főpásztort a lakosság mindenütt elhalmozta tisz-
telete és szeretete jelével.

Afentidézettbeszámolószerzőjekritikátismegfogalmazottahelyilakosokkalszem-
ben,mertazokméltatlanulbántakaharcoksoránelesettekkel,pl. istállókmelléés
patakokárkaibanhantoltákelőket,seztkövetőennemistörődtekasírokkal:

Midőn ezekről a nagynevű ünnepélyekről igaz örömmel adunk hírt, egyben mély sajnálko-
zással kell megemlékeznünk egy olyan jelenségről, amely elszomorít minden jó érzésű
magyar embert. Szomorú képe tárul itt elénk annak a speciális közönynek, amely eltűri,
hogy a patakokban, istállók és bűzös árkok mellett legyenek elhantolva azok a hősök, akik
szeretett hazánk védelmében estek itt el. Hiányzik itt a kegyeletnek még a legcsekélyebb
jele is, éppen itt, ahol most a magyar becsület új tűzhelyet emel az ellenségtől agyonsanyar-
gatott népnek. Talán megérdemelné az a sok névtelen hős, aki a haza és a király becsüle-
téért hősi halált halt, mert határainkat átlépő ádáz ellenséggel szembeszállott, sőt a hatá-
ron vissza is kergette a betörő muszka bandát, hogy földi maradványaikat méltóképpen
helyezzék örök nyugalomra azon a földön, amelyet ott kiontott vérükkel megszenteltek.
Aludják dicsőséges örök álmukat olyan sírban, amely méltó a hősök emlékéhez.45
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utószó

Annakellenére,hogyaháborúkitörésétkövetőenatörvényhatóságokésahátország
lakosságafolyamatosankülönfélecélokraadakozott,aránylagrövididőnbelülhétés
félmillió koronát sikerült összegyűjteniazországbanaharcoksoránkárt szenvedett
kárpáti területek lakosságának megsegítésére. külön is figyelmet érdemel, hogy
debrecenmár jóval az állami szervek által létrehozott Feldúlt Tűzhelyeket Újjáépítő
bizottság megalakulása előtt a lerombolt falvak újjáépítésére és adománygyűjtésre
szólítottafelazországtörvényhatóságait,smagapedigpéldávaljártelöl.Adebreceni-
ekkezdeményezése,miszerintdebreczenfalvanévenépítenekújjáegylerombolttele-
pülést,országszertesokkövetőretalált.ebbenvalószínűlegahiúságikérdésisszere-
petjátszhatott,hiszenamozgalombabekapcsolódótelepülésekésmegyéknagyrésze
isaztszerettevolna,haazadományukbólújjáépítetttelepülésanevüketviselimajd.A
különféle társadalmiszervezetek,akatolikusegyház,oktatási intézményekstb. isúj
nevetkívántakadniazáltaluktámogatotttelepülésnek,deakikegy-egyházfelépítését
vállalták,szintekivételnélkülugyanezvoltatervük.Valószínűlegezacélösztönzően
hathatott, fokozhatta az adományozási kedvet. sajnos, arra vonatkozó adatot nem
találtam,hogyan fogadtákazadománygyűjtőkadöntést,miszerinta településeknek
nevétnemlehetmegváltoztatni,illetvehogyegybizonyosidőelteltévelközpontosítot-
tákazadománygyűjtést,sazösszegyűltadományoksorsárólezutánmárakormány
rendelkezett.Avilágháborúéveibenerősenműködöttacenzúra, tehátelképzelhető,
hogyhavoltakiskritikusvélemények,azoknemjelenhettekmegasajtóhasábjain.

Aháborúbankártszenvedetttelepüléseklakosaielsősorbanszlovákok(tótok)ésruté-
nokvoltak,sakorabeliforrásoktanúságaszerintlényegébenazátlagosnáljóvalelma-
radottabbvidékrőlvoltszó.Azújházakfelépülésévelalakosságegyrészekulturáltabb
lakhatásikörülményekközékerülhetett.Azújjáépítésimozgalomszervezői,irányítóiés
azállamiszervekmárkezdetbenegyértelműenmegfogalmaztákabbéliszándékukat,
hogy az újjáépült települések lakosságát magyarosítani óhajtják. Hogy ezt a tervet
milyenmértékben sikerültmegvalósítani a háború befejezéséig, nem tudható,mint
ahogyanazsem,hogyvajonatervezettvalamennyiházatsikerült-efelépíteni,sameny-
nyibennem,mennyilehetettazelkészültépületekszáma.Azelsővilágháborúbefeje-
zéseutána trianoni döntés következtébenaz érintett településekcsehszlovákiához
kerültek,smivelazújjáépítésiakcióvalkapcsolatosszlovákkutatásrólnincstudomá-
sunk,nemállnakrendelkezésünkreadatokarravonatkozóan,hányállhatmégazálta-
lunk tárgyalt akció keretében épült lakóházak közül. egy helyszíni néprajzi kutatás,
valamintalevéltárianyagáttanulmányozásavalószínűlegeredménnyeljárna.

Alakosságnakakárpátifalvakfelépítésére1915-benmeghirdetettadománygyűjtésentúl
máscélokraisadakozniakellett.Az1916-osaugusztusirománbetöréstkövetőenazerdé-
lyimenekültekszorultaksegítségre,akiknagyszámban,körülbelülhúszezrenérkezteka
maiszlovákiaterületére,shabáreltérőszámban,demindenmegyébenjelenvoltak,egye-
bek közt a háború sújtottamegyékben is (vö. l. juhász2015).mindeközben folytak a
különfélerekvirálásokahadseregrészére:aharangokegyrészételvitték,begyűjtöttéka
háztartásokbantalálhatórezetstb.Azelesett,rokkantvagybetegkatonákszámaisegyre
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növekedett,sezzelpárhuzamosanazözvegyekésárváktáborais.Azélelmiszer-ésáruhi-
ány,sazegyreelviselhetetlenebbéletkörülményekellenére1918nyarán75000osztrák
gyerekérkezettnyaralni (ezzelszembenosztrák területencsupán8200magyargyerek)
magyarországra,akárolykirálygyermeknyaraltatásiakciókeretében.ellátásukrólelsősor-
banahelyiekgondoskodtak.Anyaralógyerekeketfőlegaszegényebbcsaládokfogadták
beotthonukba,agazdagabbaketérennemjártakelöl jópéldával.sokszegénycsalád
azértvállaltakosztrákgyerekeket,mertakormánytólélelmiszersegélyrekaptakígéretet,
azonbanazígéretáltalábancsakígéretmaradt.(vö.l.juhász2014a,b).kutatásaimsorán
arravonatkozóadatotistaláltam,hogy1918-banafeldúlttűzhelyekújjáépítéséreössze-
gyűjtöttösszegbőlfedeztékakassaidiákokausztriainyaralását.46 kérdés,hogyegyedüli
esetrőlvolt-eszócsupán,vagypedigmáskiadásokatisfedezettakormányazújjáépítésre
összegyűltpénzadományokból.Afelsoroltakontúlalakosságotfolyamatosanhadikölcsön
jegyzéséreisösztönözzék,nemisbeszélveafrontonharcolókszámáragyűjtött,elsősorban
természetbeni adományokról. A háború finanszírozása és az adományokra rászorulók
támogatásaahátországlakosságánakközreműködésenélkülelképzelhetetlenlettvolna,
ígyfelvetődikakérdés,hogyvajonhogyanbirkózottvolnamegakormányarengetegprob-
lémávalacivillakosságáldozatkészségenélkül.

mellékleT

komáromfalva
Apolgármesterfelhívása.
Felsőmagyarországnakazoroszbetörésfolytánszámosvirágzóközségelettromhalmazzásaföl-
égetettéselpusztítottközségeklakosaiföldönfutókkáváltak.debrecenvárosadtaazelsőpéldát
ésadtakiajelszót,hogyfelkellépíteniafelperzseltéselpusztítottfalvakat,megkellezzelanemes
áldozatkészséggelistanítaniaruthénnépetamagyarhazaönzetlenszeretetére.debrecenpéldá-
járaazországtöbbvárosábanakcióindultmegegy-egyfalufelépítéséreésezakciókmelegfelka-
rolásaéstámogatásasejtetniengedik,hogyamagyaráldozatkészségcsodákatfogművelni.

mi, szegénykomáromiaksemalhatjukkeresztülanagy időket,nemnézhetjük tétlenülés
begombolkozvaamagyaráldozatkészségcselekvéseit.kell,hogynecsakpasszívrészvétünk,de
áldozatkészségünkiseljussonodáig,holavadkozáklovatiportaamagyarföldetésgyilkoscsor-
dákégettékfelanádtetőshajlékokat.kell,hogymiisvállalkozzunkarra,hogyszerénytehetsé-
günkhözmértenfelépítsünkegykisfalucskát.Akomáromilapokalegnagyobbkészséggelvál-
lalkozikarra,hogyeziránybanagyűjtéstmegkezdje.éskériúgyaváros,mintamegyeközönsé-
gét,hogyminélszélesebbmederbenhassonoda,hogyaszükségesösszeg,amitegykisfalufel-
építéseigényel,mielőbbmeglegyen.Ahozzánkérkezőadományokattermészetesennyilvánosan
nyugtáznifogjuk.ezügybenkülönbenF.szabóGéza,városunkpolgármestere,amozgalomkiin-
dulópontjaképazalábbimeleghangúleveletintéztehozzánk,amelyetazonreménybeniktatunk
ide,hogyakérőszónemhiábazörgetaszívekajtajánésavárosésvármegyetársadalmameleg
szeretettelcsatlakozikamegindultnemescélúmozgalomhoz.

ímealevél:
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46kassaidiákoksanktWolfgangban.Kassai Hírlap, 1918.augusztus11.,2.p.Vö.l.juhász
2014b,128–129.p.



Tekintetesszerkesztőség!
megragadott az ellenség vandalizmusa által elpusztított kárpáti falvak újjáépítésének a

magyartársadalomlelkeshazafiasságáhozméltóésfelemelőgondolata.Azországosbizottság-
nakeszentfeladatjegyébentörténtmegalakulása,anagyobbmagyarvárosokmegnyilatkozott
áldozatkészsége,ahazasajtónakazeszmeszolgálatábanbuzgólkodótevékenységebiztosíték
arra,hogyegondolatmihamartettéérlelődik.

Azellenségáltalránkzúdítottháborúförgetegenemzetierőinkelernyedhetetlenségénektudatá-
rólgyőzöttmegbennünket.megtudjukoldanieztafeladatotis,megisfogjukaztvalósítani,hogyaz
oroszdúlásáltalhajléktalanokkáváltnemzethűnemzetiségeinknecsakamagyarságsegítőgondos-
ságaáltalnyerjékvisszaföldig lerombolt falvaikbanújraépültotthonaikat,hanemhogyamagyar
testvériszeretetemegnyilvánulásaamagyarkultúraésmagyarnyelvjogosulttérfoglalásánakútját
egyengetve,érzéseiben,szellembenésnyelvbenmagáhozölelvehatárszélitestvéreit,amegerősö-
döttmagyarbirodalomsziklaszilárdvédbástyátemeljenkárpátaljaipolgártársainkszivében.

Azújezredévhezvalóéletjogunkatdiadalmasseregeinkhaláltmegvetővitézsége,világszerte
megbámultgyőznitudásavívtakiszámunkra,azújmagyarállamnemzetiéleténekmegalapozá-
sáhozhozzájárulnianemzetmindentagjánakkötelessége.

ekötelességnekelegetkívántenniavárositanács,midőnamagyarvárosokáltalmegindított
smamárországosanszervezettmozgalomhozevárostársadalmátcsatlakozásrakívánvafelhív-
ni, határszéli vármegyéink pusztasággá tett földjének romjaiból büszkén felemelkedő
komáromfalvamegépítésénekmunkatársáulszólítjafelahelyisajtót.

Nincsszükségemarra,hogyanyilvánosságeszócsöveitavárositanácstörekvésénekhaza-
fiasságárólmeggyőzzem, én csak a célt jelöltemmeg s a kitűzött cél elérésének érdekében
kérematekintetesszerkesztőúrnagyrabecsült,asikert,eredménytbiztosítótámogatását.

komárom,1915.augusztus12.
F.szabóGézapolgármester

(Komáromi Lapok, 1915.augusztus12.,1–2.p.)

ProloG
írta:kövessyAlbert
(a„Hollánmiklósház”javárarendezendőszombatiszínielőadáselőttszavaljaHuzellairén)

mostegyéve,jólemlékszem,
Nehézvoltazélet.
Vitéz,bátor,magyarbaka
értünkfolytavéred.
Azágyuktompamoraja
ráztamegatölgyet,
muszkacsordatapostaitt
eztamagyarföldet.
Nemhajthattuklefejünket
sohanyugovóra,
jöttamuszkalesve-lopva
mindenkiskunyhóba.
megremegettéjféltájban
szegénykiscsaládunk,
jajkiáltásjobbról-balról
„égakicsiházunk!”
deazóta–hálaisten
kiderültazégbolt
Nemúgyleszámmajdezután
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mintahogyanrégvolt.
kiűztükazellenséget
Nincstöbbahatáron,
ésazegészlidércnyomás
olyan,mintegyálom.
megsegítazöregisten
éstánegyévmúlva
égőházak,rozzantviskók
Felépülnekújra.
magyarembernagyszívéből
Ajótékonyságárad
Aszomszédbankészítikmár
Azboróiházat.
„Hollánmilósháza”lészen
első,melyfelépül,
rozzantviskó,füstöskunyhó
egyszerremegszépül.
Akionnanelbujdosott,
Újravisszatérhet,
megtaláljaboldogszívvel
Acsaládifészket.
megcsendülazöregtemplom
zengőkisharangja
leborulottimádkozva
Apraja,megnagyja,
Hangosleszmajdmindenutca
Virágleszazágon,
rengakalász,nőabúza
messzeahatáron.
munkásemberdolgoskeze
járserényen,frissen,
TetettedeztHollánmiklós
áldjonmegazisten!

(Szepesi Lapok, 1915.december17.,3.p.)

Akárpátifalvaképítkezésemegkezdődik
május20.
A képviselőházban csütörtökön délután tartotta ülését a kárpáti falvakat újjáépítő országos

akcióvégrehajtó-bizottsága.Agyűlésenamelyengrófkhuen-Hédervárykárolyelnökölt,megjelent
báróGhillány imre földmívelésügyiminiszter is,úgyszinténvármegyénk főispánja,szinyeimerse
istvánésaföldmívelésügyiminisztériumrészérőlazállamiépítészetiakcióvezetőiésmérnökei.

mindenekelőttaztvitattákmeg,hogyanormálházak,amelyeképítésétrégebbenelhatározták,
megfelelnek-ecéljuknak.Voltegyáramlat,amelyaztakarta,hogyaházakkétszobásaklegyenek.de
ahelyi véleményekalapján,amelyeketa jelenlevőszinyeimerse istván, vármegyénk főispánja is
megerősített,azanézetalakult,ki,hogyazodavalónépamásodikszobátnemislakná,ésígyelha-
tározták,hogyazegyszobásrendszermellettmaradnak.Aszoba legkisebbmérete5x5,50méter
lesz,demindencsaládnakhétlélekszámonfelüljogavan6x5,50méternagyságúszobához.

A szobábanmegmarad természetesen a búbos kemence, de közvetlen összeköttetésben
leszakonyhábanlévőtakaréktűzhelylyel,ésígyakéthelyiségegyszerreleszkifűthető.Abizott-
ságkimondta,hogyaházakatnemkátrányozottpapírral,hanemhaaszállításilehetőségekjob-
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bak lesznek, tűzállóanyaggal fedik. (eternit-palavagycserép).mindegyikházmellégazdasági
épületetemelnek,gondoskodnaka legszükségesebbgazdaságiberendezésről, szerszámokról
ésaföldmívelésügyikormánnyalegyüttesenazállatállománykiegészítéséről.

Aházakazegyesvidékekéghajlativiszonyaiszerintkőből,téglából,cementbőlésfábólépül-
nek.A fa-éscementházakszobájánakmérete6x6,25.laborcfőn205cementbőlkészültház
épül,ezekközül25márkészenvan,hogykipróbálják.sárosbanvegyesenkőbőléstéglábólépül-
nekaházak.egy-egyházténylegesépítésiértékemegközelítia3000koronát.

Azállamteljesenkitermeltemáraszükségesanyagot,mostfolyikannakahelyszínrevalószál-
lításaéstekintetbevéveakedvezményeket,aki600koronátadottegyházra,voltaképpenlehetővé
tetteegysokkaldrágábbházfelépítését.Aközönségnekmindenóhajtásátéskérésétméltányolják,
éshaelkészültekafalvak,mindenházonrajtaleszazadakozónevevagyazemléktábla.

sárosbaneddig180házépültfelésvagy700ideigleneshajlék,amelybenatélzordévsza-
kábanhúzódottmegalakosság.Azideigleneshajlékmegmaradhatkésőbbiidőkreiskamarának
vagyszérűnek.Avoltaképpeniépítkezésimunkacsakmostkezdődikmeg.

zemplénben eddig 112 normál ház teljesen kifejlesztve a gazdasági épületekkel együtt
készenvan,ezenkívül225gazdaságiépületkészültel.

Afavakrendezése,atelkekfelvételemegindult,akataszteritérképekenkijelöltékaházak
helyét,gondosanrendezikelazutcákat,hogyafaluképecsinosabblegyenéstöbb,azodavaló
népiesművészetnekmegfelelő homlokzat-tipust készítettek.minden ház körül kerítés lesz. A
rendezésmunkájátsárosbanöt,zemplénbennégykataszterimérnökvégzi.

mindeniskoláraésóvodárabefolytpénzenóvodátfognaképíteni,mertaziskolákatazállam
építi fel.Aközoktatásügyiminiszterosztályvezetőimostutazzákbeakárosultmegyéket,hogy
megtudjákazóvodakötelesgyermekekszámát.Azutánki fogják jelölniazokatagócpontokat,
aholegy-egyóvodát,amagyarosításnaklegerősebbfészkét,felkellépíteni.eddigkörülbelül20
óvodáragyűltösszepénz.mindenüvémagyaróvónőkerül.Azóvodákatcsak1917-benépítikfel.
Akkorkerülsorakórházrais,valamelyikerrealkalmasgócponton.

Afalvakbavezetőutakataföldművelésügyikormányabelügyikormánynyalegyetértőenjavít-
jaki.Atársadalmiakciórendelkezéséreeddig5.700000koronagyűltössze,dekörülbelül6és
félmillióravanszükség.

(Zemplén, 1916.május20.,1.p.)

Azépülőkárpátifalvak.
AnewyorkbanmegjelenőAmerikaimagyarNépszavamozgalmatindítottazamerikaimagyar-

ságkörébenegykárpátifalufelépítésére.elapnakaháborúalkalmábólmagyarországraküldött
levelezőjePivány jenő, bejártasárosészemplénoroszdúlta vidékeit. Az ő tollából vesszüka
következőleírást.

Amesebelifőnixmadár,elégetvénmagátanapoltárán,hamvaibólújéletretámadt.Akárpátifal-
vak,amelyekahazaoltáránlettekporráéshamuvá,szinténújéletretámadtak.demígafőnix
újjászületéseutániscsakolyanmadármaradt,mintazelőtt,addigahamvaikbólfeltámadt,vagy
afeltámadóbanlevőkárpátifalvaknemlesznektöbbéazokafalvak,amikvoltak,akármegtart-
jákréginevüket,akárnem.mertazújházaknemcsakcsinosabbakéstetszetősebbek,hanem
tartósabb anyagból is készültek, célszerűbb, beosztásúak, takaréktűzhellyel, kemencével és
kéménnyel bírnak, tehát úgy csin tekintetében, mint célszerűségi és egészségi szempontból
hatalmasjavulástjelentenekarégiállapotokkalszemben.lehetetlen,hogyezajavulásvissza-
hatássalnelegyenafalvaklakóira,bármennyireiskonzervatívakiskülönbensjobb,egészsége-
sebb,tevékenyebb,hasznosabbemberekkénetegyeőketéslehetetlen,hogyhálávalnegondol-
janakamagyartársadalomraésamagyarkormányra,amelyeknekáldozatkészségeésmunkája
áldássáváltoztattaaháborútólrájukzúdultszenvedéstésszerencsétlenséget.ittjótalajalesza
magyarkisdedóvónakésiskolának.
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ezazegyikmélybenyomás,amelyeta sárosiés zempléniutazásom rámgyakorolt.mert
lehetarrólvitatkozni–különösenazolyanokkal,kiknemismerikaszámításbaveendőösszes
tényeketésviszonyokatvajonegyikvagymásikrészletkérdéstnemkellettvolna-emásképpmeg-
oldani.deabbanmindenkiegyetfogérteni,hogyajavulásarégiviszonyokkalszembenóriás.Az
ellentétarégiésújközött,talánsohasemolyszembeszökő,mintasárosmegyeiAlsó-pagonköz-
ségben,amelykörülmásfélévelőttnagycsatadúlt.Negyvennyolcházaközülcsakegymaradt
épensezfélredűltszalmafedelévelúgytűnikfelakörülötteépülőrészbenmárfedélalattállóúj
házak társaságában,mintvalamiközépkori relikvia.Azemberúgyérzi,hogy jobb lenneezta
házatisfelrobbantaniésszépújatépítenihelyébe.

Amásikmélybenyomásazépítkezésimunkaóriásarányaiéstechnikainehézségeitették.Ha
valamelyvasútmellettlevőegy-kétnagyobbvárosbantörténtvolnaakár,háromezerháznakafel-
építéseésnégy-ötezernekakijavításaakkorisnagyfeladatlettvolna.deasárosbanépülőötven-
négy faluközülegysincsavasútmentén,azempléniharminchétközülpediga legtöbbszintén
nincs.Fogatokban,kocsikba, teher-autókbanéppolynagyahiány,mintmunkásokban.Azutak,
kivéveazországutakat,ígygyengeállapotbanvannak,sőtazországutakis,amelyekkitűnőenépí-
tettműutakvoltak,sokatszenvedtekazágyúkéstrénkocsikide-odarohanásafolytán.

Azországosbizottság, amelyHédervárykároly gróf elnöklésével rendkívüli sikerrelműködik,
tulajdonképpencsakatársadalmiakciótvezeti.Azépítkezéstaföldművelésügyiminisztériumerdé-
szetiosztályahajtjavégre,amelyilymódonbizonyostekintetbenazországosbizottságmegbízottja.

(…)Azakciómintazegészvállalkozáströvidennevezik,úgyigyekezettaszállítóeszközökhiá-
nyábólelőállottnehézségeketleküzdeni,hogylehetőenmindenanyagotahelyszínenmagaállítelő.
Azépítkezéshezésagőzgépekfűtéséhezszükségesfátdávidjánosfőmérnökabártfaierdőgond-
nokságvezetőjetermelikiakörnyékbelierdőkből.építésrealkalmashomokkőéstéglagyártásra
használhatóagyagvanazonavidékenbőven,dekőbányaéstéglagyárnemvolt,amigazakcióilye-
neketnem létesített.kőbányát láttamnagyPólányon,gőzerőreberendezett téglavetőtéségetőt
ugyanott,valamintzborónésFelső-Hunkócon,devantöbbmáshelyenis.ezekakistéglatelepek
naponként10-12.000téglátképesektermelnisazelőállításiköltségúgyhallom,kevesebb,mint
amennyibeafuvardíjkerülne,havalamelytávolabbesőnagyobbgyárbólhozatnákatéglát.

Nagyonérdekesekazakcióasztalos-éskovácsműhelyei,aholválogatott,szakképzettorosz
foglyokcsináljákazajtókat,ablakokat,tornác-oszlopokat,taligákat,létrákat,stb.vannakköztük
valóságosfaragó-ésszobrászművészek.Anagy-pólányiműhelybenláttammagyarésruténmotí-
vumokkaldíszítetttáblásablakmodelleketis.Azilyendíszestáblásablaknemjárámkiminden-
kinek,mertaztjutalom,vagykitüntetésszámbaadjákazolyanoknak,akiknekvalamelyhozzátar-
tozójaaharctérenelesett,vagykitüntettemagát.

Amunkáshiányonazakcióoroszfoglyokalkalmazásávaligyeksziksegíteni,bárafoglyoktelje-
sítményejóvalmögöttemaradaszabadmunkásokénak.ígyamunkanemhaladhatolyangyorsan,
mintahogyanazépítéstvezetőmérnökökszeretnék,aminegyelőrenemlehetváltoztatni.Vanazon-
banbizonyosköltőiigazságszolgáltatásabban,hogyazoroszkatona,akiágyútüzévelegy-kétóra
alattegészközségeketpusztítottel,mostarcaverejtékévellassanismétfelépítiőket.(Végekövetk.)

(Zemplén, 1916.június7.,2.p.)

Azépülőkárpátifalvak
(folytatásésvége)
legelőbbazboróiszakaszonkezdtékmegamunkátsígyottvanazalegelőrehaladottabbálla-

potbanis.zboró-Váraljánmárhatvanésegynehánylakóházfedélalattvan,egypárháznakakam-
rájaésistállójaiskész,sőtegyházbanmárlaknakis.egyhónaponbelülazegészközségátlesz
adható.A lakóházakmindegytípusszerintkőlapontéglábólépültek,variációicsakatetőfészek
alakjában és a lakrészek díszítésében van. Az istállók építésére fát használnak. A konyhában
modernszerkezetűtakaréktűzhelyvan,amelybőlamelegátvezethetőalakószobábanlévőkemen-
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cébe,úgy,hogyhaakonyhábantüzelnek,nemszükségesakemencébeisbefűteni.Azátvezetőcső
azonbanelzárhatóarraazesetre,haaszobábanakarnakfűteni.eleintecsakbúboskemencétépí-
tettek,mostazonbankülönfélemásalakútiskészítenekpadkávalésmelegítőpolccal.

Atetőkegyelőrekátránypapírralvannakfedve.sokhívevanaműpalánakis,deerreazakci-
ónakmégnincselégpénze.Aműpalakülönbenjelenlegjóvaldrágább,mintrendesenésnemis
kaphatókellőmennyiségben.Hogymileszavéglegesfedőanyag,azfőképpenpénzügyikérdés.
Haatársadalomtovábbraisolynagylelkűésáldozatkészlesz,minteddigvolt,akkor jutnifog
műpaláraésdeszkapadlórais.

Azboróiszakaszépítésvezetőjeblickardjózseferdőmérnök,egyaránylagfiatalember,aki
olyan push-sal és energiával dolgozik, mint ahogy az amerikai mérnökök szoktak. különben
ugyanaztabenyomástnyertematöbbivezetőmérnökrőlis.

Feltűnt,hogyzborónésazegészkörnyékenmindenházdélfelényílik.Tudakozódvánennek
okairánt,aztafelvilágosítástnyertem,hogyittanépmárévszázadokótaígyépítkezikvédeke-
zésülazészakróljövőlengyelszélellen.Atervekkidolgozásánálazéghajlatibefolyásokat,vala-
mintanépsokmegrögzöttszokásátisfigyelembekellettvenni.

FelsővízközönPapplászlóerdőmérnökazépítésvezetője,szinténolyanamerikaias,eleven,
energikusember.Azőszakaszánazépítkezéskésőbbindultmegmintazborain,tehátmégnincs
annyiraelőrehaladva.egykissémegvoltakadva,mertnemtudottkőműveseketkapni.melléje
vanbeosztvaabelügyminisztériumbólzrumeczkydezsőnépfelkelőhadnagy,egyművészlelkű
építész,akisokatfoglalkozikamunkaművészirészével.

sztropkón ismétalkalmamvoltakárpáti akcióegyik leglelkesebbelőmozdítójával,szinyei
merseistvánzemplénifőispánnaltalálkozni.Atúlfeszítettmunkaőtiságybadöntöttevolt,most
sincsméga legjobbszínben,deazértmindennapkorahajnaltólkezdvedolgozik.kíséretében
volt szántó mihály erdőtanácsos, aki az építkezésnél a kormányhatósági biztos helyettese.
lelkes,tapasztaltember,akimielőtteperjesrehelyeztékát,sokévigzemplénbenteljesítettvolt
szolgálatotésalaposanismeriazottaniviszonyokat.székhelyemostHomonna.

ugyanottütöttefelhadiszállásátHavasjózseffelmérésifelügyelőis,akiaközségekszabályozá-
sávalés rendezésével vanmegbízva.VeleutaztamHomonnáról,hol vasúton,holkocsinNagypó-
lyányra.Amialattottluxárpáderdőmérnökmegmutatta,a részbenmármegindultépítkezést,a
műhelyeket,fogolytábort,kőbányátéstéglavetőt,azalattHavasfelügyelő–akiúgylátszik,nemnagy
barátjaahosszadalmas,bürokratikuseljárásnak–összeültakataszterimérnökkel,aközségijegy-
zővelésafőszolgabíróvalésmárkidolgozottrendezésitervetjóváhagyta.AfőszolgabíróFischerlajos
bárópedigmegmagyaráztamindenegyesérdekeltgazdánakaszükségesnekvéltváltoztatástés
meggyőzteannak ránézvevalóhasznosságáról.Néhányóraalattazegész rendezési tervelvolt
intézve,amiaszokásosbürokratikusmódszermellettheteketvagyhónapokatvettvolnaigénybe.

ésaztmondják,hogyamagyarközigazgatáslassúésakadékos!Vagytaláncsakaszinnai
járás főszolgabírája tudja a közérdekű sürgős ügyeket elintézni? ez a Fischer báró különben
érdekes ember, salamoni ítéleteiről legendákat mesélnek. Az ő módszere valószínűleg csak
azértalkalmazhatósikerrel,mertanépfeltétlenülmegbízikigazságszeretetébenéslátja,hogy
személyesenérdeklődikmindenegyesemberügyes-bajosdolgaiiránt.

Avidék,amelyenátutaztam,gyönyörűéstelvevanmégakárpátiharcokmindenféleemléké-
vel…Aháborúutántalálkozóhelyelehetavilágturistáinak,feltévehogyaközlekedésiéselszál-
lásolási alkalmatosságokról kellő gondoskodás fog történni. A vetés jól áll, sőt amintHreblay
sárosigazdaságifelügyelőtőlhallottam,azidénazasszonyoktöbbföldetműveltekmeg,mintren-
desidőbenaférfiakkalegyüttszokták.

Azegészvidékmostazújjászületésprocesszusábanvan.mindenki,akiazakciótadományá-
valelősegítettevagymégelősegítendi,büszkéngondolhatarra,hogynemes,hazafiasésbecsü-
letesmunkátpártol.

Piványjenő
(Zemplén, 1916.június10.,1.p.)
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árva-sárosért
(…)sajnos,azoroszokáltalokozottkármilliókrarúg.Azegyébkéntisszegénylakosságkép-

telenlettvolnasajáterejébőlmagánaktűzhelyetépíteni.Földönfutóvátetteőketanagypusztí-
tás,melymindenvagyonuktólmegfosztotta.Akiláttadecemberésjanuárhavábaneztamene-
külő,megriadtembertömeget,annakbizonymegesettaszíverajtok.Azótaakedélyeklecsilla-
podtak,azoroszokkitakarodtakésanépvisszatért,sajnos,nemotthonába,merteztmárnem
találtameg,hanemvisszatértaromok,alövészárkokközé,hogyottújéletetkezdjen.

Nemkellettenépnekszebb,kellemesebbhajlék.Örültez,hogyviszontláthattaazokatarögö-
ket,melyekhelyénaszülő,anagyszülőlakott,saholazifjakegyeljövendőszebbidőről,arózsás
jövőrőlábrándoztak.szinteszentségtörésszámbamentvolna,havalakinemtérvisszaamúlt
édesotthonába,ellenkezőleg,tömegesentértodavisszaifjúésöreg,hogyeltakarítsákaromo-
katésazokhelyénújéletetkezdjenek.

dehogyan?
Anyagieszközökben,élelembenszűkölködtek,ilymódontehátnemkezdhettékmegazépít-

kezést.Amiazélelmezéstilleti,avármegyefőispánjagondoskodottróla,hogyakormánysegítő,
áldásosztókezénekhatásamielőbbmutatkozzék.deazanyagiak,apénz…,apénz…–ezhiány-
zott.ámmamárebbensincshiány.megmozdultamagyarsajtó,magyartársadalom,amagyar
nép, amagyar törvényhatóságok, szóval: egészmagyarország. Amagyar sajtó, az újságok, e
tekintetbenpáratlansikertmutathattakfel.százezrekremegyazazösszeg,melyetazelpusztult
kárpátifalvakújjáépítésreösszegyűjtöttek.

s a törvényhatóságok? őszinténmegvallva, ameghatottságtól szinte könny szökik a sze-
münkbe,mikorlátjuk,milyversengésfolyiktörvényhatóságinkközött,hogyrombadőltközsége-
inkismétfelépíttessenek.etörvényhatóságokközötttaláljukmagyarországlegészakibb,legzor-
dabbfekvésűvármegyéjét,árvátis.

(…)árva.Haenevetazországdéli,gazdagabbvidékeinhallomemlíteni,úgyveszemészre,rész-
véttelvannakirántaeltelve.kietlen,zordfekvésemiattgabonájaúgyszólvánaligterem.Népeküzd
az elemekkel és amindennapimegélhetésért. és ez a népmegmozdult. szájról-szájra jár ott a
megyébenahír,hogysároselpusztultközségeitújjákellépíteni.sazárvainépodaviszijegyzőjéhez
megtakarítottfilléreit,hogyaztasárosiakjavárafordítsák.Akadárvábanakárhányember,akiúgy-
szólvánaszájátólvonjamegajobbfalatotcsakazért,hogyabbólasárositestvérnépnekisjusson.

Azárvainépközeltízezerkoronátadotteddigösszefillérenkénta„sárosiakjavára”.Akifigye-
lemmelolvassaazAsókubinbanmegjelenőárVAmeGyeiHírlAPot,melybenagyűjtésekegyes
tételeihétről-hétrenapvilágot látnak,azelőtt tisztánállakép,milyszeretettelésodaadással
sietnekazárvaiakenemescéltszolgálóadójuklerovására.

satörvényhatóság?árvamegyetörvényhatóságibizottságaalegutóbbitavasziközgyűlésén
ötezerkoronátszavazottmegasárosiakjavára.ilykép–afentjelzettadományokkalegyüttesen
–árvamegyemintegy15.000koronávaljárulenemescéloltárára.ezösszegaránytalannagysá-
gátcsakazesetbenméltányolhatjuk,haeztmásmegyékadományaivalösszehasonlítjuk.Vanpl.
olymegye,melycsak20.000kor.-tszavazottmeg,pedigrónáitalegfinomabbtelevényésarany-
sárgadúskalászokborítják.

Nemde,ezekmellettjoggalhivatkozhatunkarraazevangéliomiszegény,özvegyasszonyra,
akikétfillértdobottugyanatemplomiperselybe,deezzelmindenét,egészvagyonátodaadta?
Azárvainépáldozatkészségenemismerhatártott,aholnagyhazafiascélokelérésérőlvanszó.
márpedigsárosújjáépítésenemzetifeladatotképez.

áldottak legyenek a kezek, melyek amegye földúlt községeit ismét talpraállítják és örök
dicsőséganépderékfiainak,akikösszehordjákfilléreiketanagyhonmentésérdekében.

V.b.
(Árvamegyei Hírlap, 1915.szeptember15.,2–3.p.)
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irodalom

A nagy vihar hajótöröttei. Hivatalos feljegyzések, tanulmányok és más írások a háború és a pusz-
tító béke idejéről. sajtóalárend.:kádárbéla,sarbóVilmos.bev.ripkaFerenc,sipőcz
jenő.budapest,Wodianer1927.

Galántaijózsef2001.Magyarország az első világháborúban.budapest,koronakiadó.
l.juhászilona2010.Neveitek e márványlapon… A háború jelei. Adalékok a világháborús emlék-

jelek etnológiai szempontú értelmezéséhez. Fórumkisebbségkutatóintézetsomorja.
l.juhászilona2014a.Akárolykirálygyermeknyaraltatásiakció1918nyarán–1.osztrákgye-

rekekamaiszlovákiaterületén.Fórum Társadalomtudományi Szemle,16.évf.2.sz.
71–101p.

l.juhászilona2014b.Akárolykirálygyermeknyaraltatásiakció1918nyarán–2.magyarországi
gyerekek nyaralása Ausztriában (A korabeli sajtóhírek alapján). Fórum
Társadalomtudományi Szemle, 16.évf.3.sz.123–145.p.

l.juhászilona2015.Amikor mindenki a háború igája alatt roskadoz… Erdélyi menekültek a mai
Szlovákia területén.somorja,Fórumkisebbségkutatóintézet./jelekatérben,3./

szabódániel(szerk.)2009.Azelsővilágháború.budapest,osiris.
szijj jolán–ravasz istván (szerk.) 2000.Magyarország az eső világháborúban. Lexikon A–Zs.

budapest,Petitrealkönyvkiadó.

Felhasználtperiodikumok

árvamegyeiHírlap(Alsókubin)
eperjesilapok(eperjes)
Felsőnógrád(losonc)
FelvidékiÚjság(kassa)
Garamvidék(breznóbánya)
Gömör(rimaszombat)
Hontilapok(ipolyság)
kassaiHírlap(kassa)
kassaiÚjság(kassa)
komáromiHírlap(komárom)
komáromilapok(komárom)
lévaiőrálló(léva)
liptó(liptószentmiklós)
losonciÚjság(losonc)
Nyitramegyeiszemle(Nyitra)
NyugatmagyarországiHíradó(Pozsony)
PápaésVidéke(Pápa)
PöstyéniÚjság–Pöstyénerzeitung(Pöstyén)
rozsnyóiHíradó(rozsnyó)
szepesilapok(igló)
ung(ungvár)
Vágvölgyilap(Trencsén)
zemplén(sátoraljaújhely)
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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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GAucsík isTVáN

ortvayTivadar
Atudósokköztársaságánakképviselője–2.

isTVáN GAucsík 930.1-051
Theodorortvay.Therepresentativeofthescientists´republic 94(437.6)

keywords: Tivadar (Theodor) ortvay, ortvay, biography, Hungarian historical science, history of Pozsony
(bratislava)

Párhuzamosdimenziók:ortvayPozsony-témáiéstovábbimunkássága

ortvaymindjártPozsonybavalókerülésekorszorgalmasmunkatársalettavárosilapoknak
és sorra jelentette meg magyar és német cikkeit (Nyugatmagyarországi Hiradó, Po -
zsonymegyei Közlöny, Pozsonyvidéki Lapok, Pressburger Zeitung).Anagyszámúújságbeli
cikkarégészet,történelem(főlegókor-ésközépkortörténet,történetiföldrajz,gazdaság-
ésművelődéstörténet,várostörténet)kategóriáibasorolható.ezenkívülközéletitémákkal
(műemlékvédelem,múzeumügy,köztisztaság,városfejlesztés)foglalkozott.Útibeszámoló-
katéskönyvismertetéseketisközölt.(ortvay1906a,9–27.p.)Történésziképzettségétés
erudíciójátavároskultúrpolitikaitörekvéseinekavédelmébenisfelhasználta.1

Ajogakadémiavezetése1884-benőtbíztameganagymúltúoktatásiintézménytörté-
neténekmegírásával.Aszázévesévfordulórakészültműgazdagonadatoltésmáigfontos
alapmű.különlegessétesziakoncepciója,hiszenennekafontosegyetemnekazalapítá-
sátésfejlődését„szélesebbtörténetikeretbe”ágyazvavizsgáljaésaz„egyetemeshazai
tanügy”fejlődésévelkapcsoljaössze.Aforráshasználatmódjaamásiklényegeselem.Az
iskolai,városiéskáptalanilevéltáriratairatámaszkodott,deazintézmény-ésadatközpon-
túleírórésztkövetően–ésatanáripantheontmegörökítve–1784-tőldatálhatóérdekes
művelődéstörténetiadatokatvonultatottfelajogakadémiadiákságánakéletéből,csínyte-
véseiről,kocsmaidorbézolásokrólésavilágihatalommalvalóösszeütközésekről.(ortvay
1884.)

A városi értelmiség elitklubjának a Pozsonyi orvos- és Természettudományi egyesü-
letnekatevékenységébeortvayelőadóként1896-tólkapcsolódottbe.Azegyesületható-
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1 Avárosképviselő-testülete1905-benapozsonyibékealáírásánakszázadikévfordulójánhatá-
rozott emléktábla állításáról a Prímási palotában. Az emléktábla szövegének elkészítésével
ortvaytbíztákmeg.AszövegetaNyugatmagyarországi Hiradóbantettékközzé.sz.ejurykároly,
városiképviselőreflektáltajavaslatraésortvayvalvitábakeveredett.Aszövegetavárosvégül
elfogadtaéskőbevésette,amitaPrímásipalotakapualjában1905.december26-ánhelyeztek
el.ortvayavárosidöntéséssajátreputációjavédelmében,illetveaképviselőkmegnyugtatása
érdekében írt állásfoglalást ejury történelem- és szövegértelmezéssel kapcsolatos vádjaira.
(NyH,1905.december14.1–2.p.;ortvay1905b.)APrímásipalotakapualjábanmamárcsak
anémetésavalamikor1918utánelhelyezettszlováknyelvűemléktáblatalálható.



sugaratúlterjedtnemcsakPozsony,hanemamegyehatárainis.Apozsonyiakmár1857-
ben36európaitudományosegyesülettelálltakkapcsolatban.múzeumotéskönyvtárattar-
tottakfenn.Azegyesületelőadóinakrepertoárjanemmaradtmegszűkebbenatermészet-
tudományokmezsgyéinbelül,hanemazember-éstársadalomtudományokirányábaisnyi-
tottak.Areferátumoknémetül,majdaz1860-asévektőlszórványosan,az1890-esévektől
„erőteljesebben”magyaruliselhangzottak.Azegyesületannaleseszerinttehátortvayelég
későnvállaltelőadásokat.Az1896–1902közöttiidőszakbanösszesenhétszerszerepelt,
a szakmai profiljába illeszkedő régészeti, geológiai és művelődéstörténeti témákkal.
előadásaitnagyműgonddalszerkesztette,magyarulvagynémetnyelventartotta.

legelső előadását 1896-ban a magyarországi bronzkornak szentelte. (Fischer
1907,58.p.)kétévmúlvaalöszeredetévelfoglalkozottésannakrégészetijelentő-
ségétismertette.szentklárayszerintelsőmagyarírókéntalösztnematengerbőlszár-
maztatta,hanemkülföldikutatásokeredményeiretámaszkodva„aszerveszoológiai
élet tüneményének” tekintette. (Fischer 1907, 61. p.; szentkláray 1922, 23. p.) A
pozsonyihaltenyésztéstörténetével,nemzetgazdaságijelentőségévelésfellendítésé-
nekmódjaivalistöbbszörfoglalkozott.2 Figyelmetszenteltavárosésamegyeközép-
korifatenyésztés-történetének,melyenkeresztülérdekesművelődés-ésgazdaságtör-
téneti adalékokat közvetített (védművek építése, szénégetés, tűzifa, a tímármunka
nyersanyagigénye).Aszokatlantémaválasztás–defelettébbérdekescikk–műfajilag
adatközlésnekésnemtanulmánynaktekinthető.eztegyébkéntkorrektmódonacím-
benisjelölte.Aközépkoriszámadáskönyvekretámaszkodvaaduna-szabályozáselőt-
titermészetikörnyezetetrekonstruálta.Azonosítottaavárosierdőt(Herrenlust)ésa
polgárokerdőrészeit(bürgerlust).Pozsonykereskedelmikapcsolataivalisfoglalkozott,
melyekbenafellépősúlyosfahiánymiattastájer-ésbajorországi,illetveazalsó-auszt-
riai faszállítmányok játszottak fontos szerepet. (ortvay 1899. eredetileg megjelent
ortvay1900,30–37.p.)Az1899. január21-iközgyűlésentartottnémetnyelvűelő-
adástakőkorszakbeliszerszámokról,melyekvéleményeszerintadélrőlészaknyugat
felézajlóőskorimigrációtanúi,egybeneredetieurópaikészítmények.Azelőadásaaz
1886-ban Pulszky Ferenccel folytatott vita ismétlésének tekinthető. (ortvay 1900,
69–70.p.)

Avárosésamegyeművelődéstörténeténekaligszámbavettterületéről,avadászatok
történetéről,avadászterületekről,akirályiésföldesúrivadaskertekrőlésavadakmegosz-
lásáról1902-bentartottelőadást.Afelületesolvasószámáraadathalmaznaktűnőkivonat
valójábanazortvayrajellemző„katedrális”.Apozitivistatörténészikoncepcióegyikújabb
látlelete,melybenajogtörténetiésszociálisfonálisfellelhető.Aközépkoripozsonyivadá-
szatijogokoknyomozótörténetétvázolja–aforestisvenatiojogátalakulása–,ésaleggya-
koribbvadászatokhelyszíneitazonosítja(burgerau,sellendorf,kotzeberg).Avadászatok
fajtáit(solymászat,kutyákhasználata)isbemutatja.Avárosi,illetvemegyeivadászatokat
hazaiéskülföldipéldákkalhasonlítjaössze.emellettazarisztokráciavadászatiszokásaira
isrávilágít.érdekesmódonfelhívjaafigyelmetazállatvédelmiintézkedésekfontosságára,
egyáltalánatermészetvédelmére:„idejevolna,hogyaszégyenletesrégihagyománnyal,a
félreértésenalapulóócskavadászatigyakorlattalszakítva,okulásunkrafordítsukahaladó
természettudomány józan intéseit, s védelemben részesítsük azokat az állatfajokat,
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2 Polikeit1907,169.p.egyikcikkénekazismertetésétlásdNyH,1899.szeptember13.1.p.



melyek gazdaközönségünknek, földműveseinknek, erdészeinknek, kertészeinknek és
állattenyésztőinknekleghasznosabbsegítői.”3

ortvayazegyesületjubileumikötetébenvállaltaavárosfélévszázadoskulturálishala-
dásának,szellemiésanyagiműveltségénekamegrajzolását.Acímbenjelzetthezképest
azonbaneza terjedelmesmunka inkábbhonismereti ihletettségű.Arrólavárosrólszól,
amely a dualizmus felhajtóerőit hatékonyan kihasználta, melynek arculata alapvetően
megváltozottésatársadalmi,kulturálisésgazdaságifejlettségmagasabbfokáralépett.„A
régiPozsonyhelyettegyifjúerőtőlduzzadóÚj-Pozsony”vizsgálódásánakatárgya.Aváros-
képátalakulásával,azutca-éstérhasználatmegújításával,köz-ésmagánépítkezésekkel,
parkosítással,csatornázással,avárosszépítészetielképzelésekeredményeivel,valaminta
duna-szabályozás és partbiztosítás hatásaival is foglalkozik. Az új, dinamikusan fejlődő
városrészeket,ipari,kulturális,oktatási,közegészségügyiésszociálisintézményeket,pihe-
nőhelyeketkülön-különjellemzi.Avárosegyházi,tudományos,művészeti,egyesületiéle-
tének és sajtójának, még ha kivonatolva is, de figyelmet szentel. Gondolatmenetét „a
magyarPozsony”tézisévelzárja.szerinteavárosfélévszázadalattmagyarérzelművéés
nyelvűvéváltvagylegalábbisadöntőetnikaimetamorfózisküszöbénáll.(ortvay1907a,
1–44.p.)

Aváros,melynek„eredetemesszevisszanyúlikazidőkkinemfürkészhetőrégiségébe”
ésamegyetermészetföldrajziviszonyairól,állat-ésnövényvilágáról,nyersanyaglelőhelyei-
ről,gazdaságiágazatairól,újabbkoritörténetérőlésfejlődésénekmozgatórugóiról,nemze-
tiségiviszonyairól,műemlékeirőléstelepülésszerkezetérőlterjedelmestanulmánytközölt
azosztrák–magyarmonarchia etnikai sokszínűségét bemutató, egyben a patriotizmust
népszerűsítőtörténeti-néprajzikönyvsorozatban.(ortvay1898b.)

ortvayúttörőmódonazélőtermészettörténeténeklegkorábbiművelőiközétartozott.
(ortvay1902a.)Azújismereteketközvetítőésaszélesebbközvéleményérdeklődésétis
felkeltő diszciplína „tudományosítását”, illetve a gazdaságtörténeten belüli elismerését
tűztekicéljául:„Főtörekvésemamegyeiformaanyagátezidőszerintlehetőlegösszegyűj-
teni,mertcsakisazanyagelérhetőteljességeképezhetiazoológiaitudományszilárdalap-
ját.ámazadatgyűjtésnemcsupánazegyesfajokelőfordulásáraszorítkozik,hanemkihat
azegyesfajoktörténetiszerepléséreésgazdaságijelentőségéreis,merthiszenaminket
környezőállatfajokúgyamúltban,mintajelenbensokszorosanirányítjáknemzetgazdasá-
gitevékenységünket.Azállatoktörténeteegyfejezetenemzetgazdaságitörténetünknek.”
(ortvay1902a,Vii.p.)

Akultúrtörténetbejoggalbesorolható,háromkötetesretervezettmonográfiája,melyhez
húszévenkeresztülgyűjtötteazanyagot,befejezetlenmaradt.Agazdaságtörténeti rész
nemkészültel.4 Aműanövény-ésállatvilágtekintetébenhatárterületnekszámítómegye
kihaltésélőállataival,azoktermészet-ésgazdaságtörténetiismertetésévelfoglalkozik.A
kötetkétrészretagolódik:ősiállatvilágéslelőhelyeinekösszehasonlítása,élőállatvilág.A
gazdagonadatoltésjegyzeteltmunkaakortársakatismegszólaltatja,illetveazuradalmak
vadászati eredményeire támaszkodik. A kultúrtényezőnek tekintett állatokmúltjánakés
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3 ortvay1903,3–31.p.idézetuo.31.p.Azírásaugyanebbenaszámbanjelentmegnémetül
isbatkajánosfordításában.(uo.89–121.p.)AcikkaPozsonymegyeállatvilágávalfoglalko-
zómonográfiamásodik,gazdaságtörténetiköteténekrészlete.

4 Aharmadikkötetelkészült részeit,pozsonyi tematikákkalaGazdaságtörténetiszemlében
közölte.(ortvay1903c,49–65.p.;1908,51–61.p.;1908,281–293.p.)



jelenénekilyenjellegűmegközelítése–állításaszerint–segítamezőgazdaságitörvények
megalkotásánál. A hasznosés káros fajok feltérképezésénekadatai pedig a gazdasági
intézkedésekmeghozatalánálállnakrendelkezésre.

Amegyetörténetbe írt természetrajzi áttekintéseaprólékosanadatolt ésnemcsaka
földtanijellemzőkkel,aföldrajzimegoszlással,avízhálózattal,aszárazföldiésvízifauna,
flórajellegzetességeivel,hanemazállat-ésnövényviláglegkisebbképviselőivelisfoglalko-
zik.ortvaykedvenctémájához,azőskorhoznyúltvissza,mikorakőkorszaktólarómaikorig
terjedő időszakpozsonyi ésPozsonymegyei régészeti vonatkozásait szedte lajstromba.
(ortvay1904,1–22.p.uo.Pozsonyvármegyeőstörténete,497–502.p.)

AméltánmaradandóértékűPozsony-történetelőzményeitisérdemesvázolni.Aváros
legrégebbipénzintézete,avárosgazdasági,szociáliséskulturálisfejlődésétfolyamatosan
támogatóPozsonyii.Takarékpénztár1892-benünnepeltealapításánakfélszázadosévfor-
dulóját.Amonográfiaötleteazintézetelnökéhez,GervayNándorhoz5 fűződik.Azeszme
élénktámogatásrataláltarészvényesekésavárosipolgárságkörében.Abankrészvénye-
sei1891-ben,ajubileummiatt,nemgondoltakosztalékemelésre,hanemanyereségnek
eztarészétazévfordulóratettékfélre.ortvayTivadartbíztákmegegyreprezentatívváros-
történetmegírásával.Pozsonytörténeténekelsőkötete1892-benjelentmeg,ésapénzin-
tézet a városmonográfia későbbi munkálatait is segítette. 1893-ban erről így írtak:
„Tekintettelatudósszerzőáltalnagybuzgósággalésfáradsággalösszegyűjtöttforrásanya-
gánakgazdagságára,legalábbismégkétkötetnekamegírásáraleszszükség,hogyaváros
büszkeségétképezendőmunkakezdetéhezméltóanbefejeztessék.”6 Asorozatújabbköte-
teiapénzintézet jelentősanyagi támogatásával láttaknapvilágot.Aszerzőihonorárium,
szerkesztésimunkákéskiadásiköltségek1894és1905közötttöbbmint25ezerkoronát
tettekki.Afolytatástistervezték,amitaszerző1916-oselhunytaakadályozottmeg.7

Aszerzőolvasmányosságra,ugyanakkorszintézisreésafellelhetőforrásokvilágos
bemutatásáratörekedett.Ahelyieseményeketországosviszonyokbaágyazta,társada-
lom,politika,gazdaságésművelődéserőtereibenvizsgálta.Aközvéleményérdeklődé-
sét voltakhivatottak felkelteni a gazdagésminőségileg elkészített képek, térképek,
táblákésrajzok.Azigényes,magyarulés–„tekintettelvárosunknémetnyelvűpolgár-
ságára” – németül megjelentetett könyvsorozatot tanáccsal, forrásokkal a korabeli
városi,világiésegyháziértelmiséglegjelesebbképviselői(többekközöttbatkajános,8
könyökijózsef,rakovszkyistván,9 enealanfranconi,10 dankójózsef),deavárosikul-
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5 GervayNándor(?–1905)ügyvéd.Atakarékpénztáralelnöke1882-től,majdelnöke1892-ig.
6 ArchívNárodnejbankyslovenska,bratislavskáprvásporivábanka,inv.č.58,Výročnésprávy
azáznamyzvalnýchzhromaždení(1892–1916),APozsonyii-sőTakarékpénztárigazgatósá-
gaésfelügyelőbizottságánaklii-ikjelentéseészárószámadásaz1893-ikiüzletévről,3.

7 Apénzintézetadományozóésjótékonyságistratégiáivalrészletesenfoglalkoztam.(Gaucsík
2014,59–79.p.)

8 batka jános (1845–1917) levéltáros, zenekritikus. Hagyatéka Pozsony történetének és
művészetivilágánakkimeríthetetlenforrása.

9 rakovszkyistván(1832–1891)Hontmegyeiföldbirtokos,író.HontésPozsonymegyetörté-
netévelfoglalkozott.ortvayazAlterthümlicheÜberlieferungenvonPressburgcíműtanulmá-
nyáthasználta,melyaPressburger Zeitung számaibanjelentmeg1877-ben.rakovszkyjegy-
zeteivelésgyűjtéseivelsegítetteortvaymunkáját.

10 enealanfranconi(1850–1895)olaszmérnök,vállalkozó,műgyűjtőésmecénás.



turálisésközművelődésiintézményekishathatósansegítették.ortvayérdemeaváro-
si,akáptalanilevéltárazidáiglegszisztematikusabbkutatásaésszámoseredeti,fon-
tos adalékokat szolgáltató dokumentum közzététele. ezenkívül budapesten az
országoslevéltárban,valamintabatthyányésesterházycsaládlevéltáraibankutatott.

Azelsőkötetalocustájtörténetévelindult.(AkorabelikritikaiismertetésreAcsády
1900,422–427.p.;1904,64–67.p.)ortvayatermészettörténet,azőskorirégészetés
őskor szakavatottmesterekéntmutatta be a pozsonyimedence geológiaimúltját, a
növény-ésállatvilágváltozásait, valamintazembervándorlásait.Azó-ésközépkort
hadtörténeti,állam-ésegyházszervezési,illetvetelepüléstörténetioptikákonkeresztül
elemezte. A város történetét az 1291-ig, a királyi privilégiumkiadásáig tárgyalta. Az
oknyomozó történetfelfogás szellemében közölte a pozsonyi főispánok, prépostok,
kanonokoknévsorátésapozsonyikáptalanokleveleit.(ortvay1892.)

Amásodik kötet négy részből szerveződik ésmárki sándor11 szerint „a középkor
végénekegyiklegbecsesebbművelődéstörténetiadaléka”.(márki1923,15.p.)

Az első rész a város helyrajzával foglalkozik. ennek a résznek a forrásanyagát,
melyetmégrakovszkyistvánalapozottmeg,kiegészítetteapolgárokvégrendeleteivel.
erreakiaknázatlanforráscsoportrabatkajánoshívtafelafigyelmét.Akönyvaváros
építettörökségénekmúltjával,azerődítések,köz-ésmagánépületeképítészettörténe-
tévelfoglalkozik.Avároshelyrajzátszélesebbkultúrtörténetikeretekbentárgyaljaésa
forrásközlésmamárszokatlanmódjátalkalmazvaközölparciálisadalékokat(ígyPór
Antal12 általafontosnakítélt levelétavárosházakapualjánakzáróköveirőlés„pótlék-
ként”egyvázlatotavárdíszkapujánaképítésiidejéről).(ortvay1895.)

Amásodikrészben,amelytartalmilagtalánalegegységesebb,történetiszempont-
ból a város középkori jogszervezetét tárgyalja. kiemeli király jános13 művét,mely a
városijogokbemutatásánálalapmunkánakszámít.(király1894.)Akötetmegszületé-
sét batka mellett Fraknói Vilmos14 és michaelis Vilmos15 is támogatta. Az utóbbi a
németfordítástvégezteésaszöveggondozásbanissegített.(ortvay1898a.)

Akötetavárosiönkormányzatisággal,közigazgatássalésavárosijogokkalfoglalkozik.
részletesenbemutatjaatelepülésszervezetiegységeit,tisztviselőitéselemzifeladatai-
kat,társadalmihelyzetüket.Avárosiautonómiaegyiklegfontosabbjegyét,abíróválasz-
tásttanulmányozza.Ajogikereteketésabíróhatáskörétamagán-ésaközjogterénvizs-
gálja.Avárosiigazságszolgáltatásszervezetének,azítélőbíróságnak,apereseljárások-
nakésabüntetőjogiformáknakiskellőfigyelmetszentel.Aszerzőavároskiváltságos
jogainak(vásártartás,rév-ésvámjog,haszonvételijogok)akialakulásáraésérvényesíté-
sükrefókuszál.Avárosbatelepülésmódjaitésetnikaimegoszlásátelemzi,miközbena
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11márkisándor(1853–1925)történész,egyetemitanár.
12 PórAntal(1834–1911)esztergomikanonok,történész,amagyarTörténelmiTársulatigazga-

tóságitagja.ortvayemlékbeszédetírtróla.(ortvay1913.)
13 király jános (1858–1929) jogász, egyetemi tanár. Pozsony város ügyvédje. 1888–1896

közötthadbíró.1896-tólhaláláigabudapestiTudományegyetemjogikaránakprofesszora.
magyaréseurópaijogtörténettelfoglalkozott.

14 Fraknói Vilmos (1843–1924) nagyváradi kanonok, a római magyar intézet alapítója.
Történészkéntfőlegegyház-ésdiplomáciatörténettelfoglalkozott.

15michaelisVilmos(1829–?)pozsonyievangélikuslíceumitanár.1878–1893közöttalíceum
igazgatója.



középkoriPozsonynemzetiségiviszonyaitszemrevételeziaszemélynevekenkeresztül.A
németdominanciátnemkérdőjelezimeg,amagyarjelenlétettúlhangsúlyozza,aszlávot
alábecsüli,eltűntnekvéli:„deletteklegyenanemzetiségiviszonyokPozsonybanbármi-
lyenekis,annyikétségtelen,hogyazuralkodónemzetiségittaközépkorbananémetvolt,
demelletteérvényesültamagyaris,anélkülazonban,hogyamagyarnemzetiségpoliti-
kailagisérvényreemelkedhetettvolna.Amiittnemzetiségiképviseletvolt,azmindegyés
ugyanazonjogkönyvuralmaalattállott,valamennyifelettavárositanácsmoretheutonico
intézkedett.”(ortvay1898a,275.p.)ortvayszerintPozsonyzsigmonduralkodásaalatt
1405-ben, annak várostámogató politikájának köszönhetően kapott országosan is
nagyobbsúlyt(országgyűlésekenéskoronázásokonvalórészvétel).

A harmadik rész – újabb kori képanyaggal illusztrálva – szintén kompakt egészet
alkot, gazdaságtörténeti ihletettségű. munkáját többen támogatták. Főleg Fraknói
Vilmost,batkát,kornhubertésakorábbanavárosadóügyeirőlalapmunkátközlőkováts
Ferencet16 szükséges kiemelni. (kováts 1901.) A kötet a város gazdálkodását, vagyo-
nánakmegoszlását,befolyt jövedelmeit,kiadásaitésadóügyeitmutatjabe.Apénzügyi
terheknek, így egyebek között a hadügyi, közigazgatási és közbiztonsági kiadásoknak
külön figyelmetszentelt.ezekenkívülahitelkérdéstésapénzforgalmat isvizsgálta.A
mellékletekben,szokásáhozhíven,forrásokatközölt.(ortvay1900.)

Anegyedik,művelődéstörténetirészbenalakosságcsaládiéletéttárgyalja,„úgyanyagi,
mintszellemivonatkozásaiban”.ezakötetleiszárjaPozsonyközépkoritörténetét.Acsa-
ládijogról,acsaládiéletanyagialapjairól(céhek,kézművesipar,mezőgazdaság,szőlőter-
melés),aszellemi,vallási,művelődésikeretekről,egyháziintézményihálózatról(prépost-
ság,káptalan,plébániák,szerzetesrendek)közölpótolhatatlanadatokat.stílusaolvasmá-
nyos,okfejtésevilágos.Aközépkorivárosivilágmindennapjainakplasztikusképétnyújtja.
AzapologetikuszárszóbanPozsonyaközépkorimagyarországivároskövetendőmodellje-
kéntjelenikmeg,melyetaviharosévszázadoknemkezdhettekki.ezegybenahaladás
szellemébenfogantüzenetamodernPozsonypolgárainak:„Avárosegyatermészetelő-
nyeiáltalkijelöltnagyfolyammentipositióbanafolytonvalófejlődésreszázadokonátalkal-
masnakbizonyúl.lakósaihivatottaknakmutatjákmagukatamagasbtársadalmi,közgaz-
daságiéspolitikaiéletfeltételeknekmegfelelni.Nagyvidékrenézveevárosamagalakói-
nakértelmességével,mezőgazdaságiésiparieredményeivel,művészetiésirodalmisike-
reivelvalóságosgóczpont,melyúgyakeletiországrészekkel,mintanyugatihatárországok-
kalegészségesvérkeringésiösszeköttetésbenáll.efontosszabadalmakkaléskiváltságok-
kal dicsekvő város a nyugati civilisatió áldásait nemcsak a maga számára foglalja le,
hanemszerencsésenközvetítikeleti iránybanis.méltánképviseliakülföldszemébena
continensneklajtánskis-kárpátokontúlesőkeleti részeinekculturképességét.Polgári
autonomiájánakfrissésegészségeséletszervea legelőkelőbbnyugatimintahelyhatósá-
gokkalversenyezik,stekintveacsaládbanéstársadalombanérvényesülőközszellemet,
lakóinakakoronairánttanúsítottloyalitását,apolitikaiéletbenjátszottkiválószereplését
ésavallásoséletbenkifejezésrejuttatottőszinteésigazérzelmeit:mondhatni,hogyaváro-
siéletképevonzószépségénkívülmeghatóis.demondhatjuk:megnyugtatóis.”(ortvay
1903b,515–516.p.)
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16 kovátsFerenc(1873–1956)gazdaságtörténész,egyetemitanár.Pozsonyközépkorigazda-
ságtörténetérőléskereskedelmérőlszámos–máigmegkerülhetetlen–könyvetpublikált.



Asorozatharmadik,szépenillusztráltköteteegyszerreadatgyűjtemény,kronológiaés
archontológia,melyamásodikkötetheztartozik.oklevelekre,végrendeletekre,számadás-
ésjegyzőkönyvekre,okmánytárakra,illetveavárosilevéltárbanőrzöttrakovszky-félepub-
likálatlangyűjteményretámaszkodvatetteközzéavárosbantartózkodó„előkelőszemé-
lyek”(királyok,királynék),avárosiésmegyeitisztviselők,akáptalantagjainak,bíráknak,
polgármestereknek, tanácsosoknak, jegyzőknek stb. a névsorait. időrendi sorrendben
közölteavárosbanmegvalósultegyházizsinatokat,nádorigyűléseket,béke-ésszerződés-
kötéseket.mindezekavárosrangjátéspolitikaiszerepétemelték.(ortvay1894a.)

Anagysikerűvállalkozásutolsó,félbemaradtkönyve1912-benjelentmeg.17 ortvay
a16.századivallásimozgalmakatkülönkötetbentárgyaltavolna.erreazonbanmár
halálamiattnemkerülhetettsor.

Amohácsicsatátólszámítottmajdnégyévtizedavárosszámáraalegnagyobbjelen-
tőséggelbírt, hiszenezekbena zaklatott időkbenvált regionális központból1536-ban
koronázóvárossá és a magyar királyság egyik fővárosának számított. Horribile dictu:
átvettebudaegyesfunkcióit(országgyűlések,pénzügyigazgatás,belpolitikaiésszellemi
központ),denemmindegyiket.Aszerepkörökönbéccselosztozott,degyorsannyilvánva-
lóvávált,hogyazújHabsburg-központtalnemversenyezhet.(Pozsonyfővárosiszerepkö-
rétújabban tárgyaljaPálffy2013,3–76.p.)Amaradékmagyarközépkoriállamterület
sorsaszempontjábólugyannegatívfolyamatokkezdődtek,tetőződtek,ellenbenPozsony
ebbőlakényszerhelyzetbőlprofitált.kedvezőföldrajzifekvésénélfogva„aközép-európai
politikánakszálai”ittfutottakössze.Avárostörténetetországosösszefüggésrendszerbe
helyezte.művétkísérletnektartotta,melyettovábbikutatásokegészíthetnekmajdki.

A város történelme iránt érdeklődő szélesebb közvélemény számára a Pozsony
utcáiéstereicímű,azesszéstílusfeléhajló„bedekkere”alegismertebbműve.Anem
véletlenüldankójózsefarcképéttartalmazó–ésVaszarykoloshercegprímásnakaján-
lott–honismeretivároskalauz,valójábanformailagkülönlenyomat,eredetileg53köz-
leménybenjelentmegaNyugatmagyarországi Hiradó hasábjain.18

ortvay1904kezdeténtetteközzéindítványátegyavárosgazdagmúltjátbemutató
népszerűsítőjellegűkönyvmegjelentetéséről.Avároseztatervettámogatta.

Abevezetőbenrövidenösszefoglaltaakönyvésamagaarspoeticáját:anemzeti
múlt, a szülőföld történelmének, jeles személyiségeinek, sorsfordító eseményeinek
ismereteképeziazigazihaza-ésszülőváros-szeretetalapját,zálogát.Atudomány-nép-
szerűsítésésatörténelem(helytörténet)oktatásasinequanonjaanemzetiidentitás
erősítésének és a lokálpatriotizmusnak. szerinte ennek szellemében a felhalmozott
tudást„minélbőségesebbencsepegtessük”azifjúságnakésadolgozóembereknek.19
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17 ortvay1912.márkisándor szerintortvay „tömérdekkéziratából”előkerülhetakövetkező
kötetanyaga.eszerintfeltételezte,hogyahagyatékabudapestentalálható.lehetséges,hogy
ezekaziratokvalaholkallódnak.(márki1923,16.p.)

18 A könyvet a Püski kiadó 1991-ben újra kiadta. ortvayról szabó lilla írt életrajzi vázlatot.
(ortvay1991,661–669.p.)

19 ortvay 1905, 3–4. p. A városi közélet egyikmarkáns résztvevője, schulpe György szerint
ortvayvárostörténeteésavárosutcáival,tereivelfoglalkozókönyvenemaszéleskörűisme-
retterjesztésésnépszerűsítésvégettíródtak(mindeközbennemkérdőjeleztemegkvalitása-
it).egyébkéntisalacsonypéldányszámbanjelentekmeg.mástípusúkiadványokatsürgetett,
méghozzá olyanokat,melyek a nagyközönségnek íródnak és a város jeles személyiségeit
mutatjákbeazirodalom,művészetekéstudományterületein.Nyugatmagyarországi Hiradó
(továbbiakbanNyH),1906.augusztus23.3.p.



ortvaypozsonyikorszakánakazonbanvanegypárhuzamosdimenziója is,melyet
egyháztörténeti,földrajzi,történetiföldrajzi,régészeti,helytörténetitematikákgondos
műveléseésaszívéhezközelállódélvidéki-bánátitémákkövetkezetestovábbvitelejel-
lemez.mindazonáltalfontoséshangsúlyozandótény,hogyortvayPozsonybóltovábbra
isbekapcsolódottabudapestiésországostudományoséletbe,annaktevékenyszerep-
lőjevoltésmaradt.20

ortvaymunkásságárajellemző,hogyaholtehette,meglátogattaahelyszíneketés
azokat gondosan tanulmányozta. Nemcsak a szűkebb régészeti, hanem a földrajzi
témáktekintetébenisígyvolt.Adunát1875-benés1877-benjártabeaPassautóla
torkolatigterjedőszakaszon,éserreazempirikustapasztalatratámaszkodvaírtameg
aduna-szigetekrőlszóló–Fraknóiszerintperiferikuséscsakerőtfecsérlő–tanulmá-
nyát,amittérképekkelegészítettki.21

Tanulmányútjaiésfentimunkájaelőkészületvoltakétkötetes,aszakmaiberkek-
benkorábbanbeharangozott,magyarországvízrajzávalfoglalkozónagyszabásúvállal-
kozásához.22 Akönyvprimeradatgyűjtésretámaszkodott.Akedvezőfogadtatásmellett
bírálatisérte.Tagányikárolyszerintinkábbszótárvolt,minttudományosáttekintésés
lexikális jellegemiatt is sokat veszített értékéből. A legélesebb vádja pedig az volt,
mikor amódszertani hiányosságokmellett ortvay szemére vetette a földrajzi nevek
tévesmagyarázatát.23

ortvayhosszútávúkutatásiprogramokatismegvalósított.Amagyarországiegyház-
történet-írásegyiklegjelentősebbvállalkozása,apápaitizedjegyzékekfeldolgozásaés
aközépkorimagyaregyházszervezet térképekenvalóbemutatásaazőnevéhezkap-
csolódik.(ortvay1891–1892.)

FraknóiVilmos1881-benXiii.leó24 előttpápaiaudiencián ismertetteegymagyar
okmánytárravonatkozótervét,melyaVatikániTitkoslevéltármagyarországiokleveleit
dolgoztavolna fel.AmonumentaVaticanaHungariaesorozatvégülFraknóiszervező
munkájának köszönhetően 1887-ben indult, és számos alapvető fontosságú forrás-
gyűjteménnyelgazdagítottaamagyartörténettudományt.(szabó2009,113.p.)ortvay
ebbeamunkábakapcsolódottbe.AVatikánibizottság,aforráskiadásirányítótestüle-
te,őtbíztamegakönyvmegírásával.Fraknóiakövetkezőképpenindokoltaadöntést:
„Hivatottabbatamunkamegírására,képességeinélésönfeláldozóbuzgalmánálfogva
egyarántnemtalálhatnék.Hanetánmásragondoltamvolna,vagyszóltamvolna,ez
csakazonföltevésbőltörtént,hogykegyednemleszhajlandóvállalkozni.”(idézikoltai
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20 A részletesbibliográfiát lásdszentkláray1922,16–17.p. ezenahelyena legjelentősebb
műveknekszentelekfigyelmet.eznemjelentiazt,hogyakorszakbaníródotttöbbitanulmá-
nyánakakésőbbiekbennemkellenefigyelmetszentelni.

21 ortvay1877;márki1923,18.p.ortvayszeretetttémákbanváltani,kalandozni.Aművészet-
történetmezejénisfolytatottoknyomozókutatást,melysorántörténetiéslélektanijellemző-
kethasonlítottössze.(ortvay1886a.)

22ortvay1882;szentkláray1922,18–19.p.;márki1923,19.p.Avizektörténetévelfoglalkozó
továbbimunkája,melynekkedvezőkülföldivisszhangjavolt:ortvay1883b.lásdszentkláray
1922,19.p.

23 Tagányikárolynakortvayvalfolytatottvitájátbemutatjabognár2010,214–216.p.
24 Xiii.leópápa(1810–1903),akatolikusegyházegyikmegújítója.Atársadalomirántinyitott-

ságjellemezte.reflektáltaszociálisésmunkáskérdésre.



2013.)korábbiegyház-topográfiaimunkásságaissegíthetteamegbízáselnyerésében.
(ortvay1890,3–85.p.)

Akönyvazegyesmagyarországiegyházmegyéketismerteti,feltüntetikorabelihely-
zetüket, határváltozásaikat. Főesperességenként felsorolja a plébániákat és azok
neveitmagyarázza.

ortvay válláranehezedetta szerkesztőimunka tetemes részeésa szerzői gárda
összehangolása.Akötetbenbemutatott11egyházmegyeközülötötőírtésakoncep-
ciómegvalósításáértviselteafelelősséget.Azelhúzódó,fárasztómunka,akéziratírás
ésatérképekkészítésekimerítette.későbbbarátjának,szentkláraynakírt levelében
felpanaszoltaacsekélyhonorálássalkapcsolatossérelmét:„Ahétévimunka,melyeta
földrajzrafordítottam,egészéletemlegsötétebbemlékétidézi.”ezakifakadásatalán
atudományoshierarchiábanvalómegrekedésévelésakitörésilehetőségekbeszűkü-
léséveliskapcsolatbanállt.(szentkláray1922,21.p.)

Apárhuzamosmunkavállalásegyikjellemzőjeennekakorszakának,mertapozso-
nyitémamellettabánátitistovábbvitte.

eredetilegPestyFrigyesdolgozottTemesvárésTemesmegyetörténetén,demunkáját
1889-eshalálaszakítottafélbe.Azakadémiatörténetibizottságaezutánortvaytkértefel
a monográfia elkészítésére. ortvay egyrészt a Pesty iránti kegyeletből, másrészt a
délvidéktörténelmeirántiérdeklődéstőlhajtvavállaltaelamegbízást.Atervezettnégy
kötetből három jelent meg. ortavy halála után azonban a sorozat sem folytatódott.
(szentkláray1922,21–26.p.;ortvay1896a;1896b;1914a;NyH,1893.április6.2.p.)

Azutolsóalkotóikorszak

budapestreköltözveazalkotóimunkaújszakaszának,egyfajtakiteljesedésének,nem
utolsósorbanakadémiaimunkásságánakakibontakozását látta:„Napról-napramind
erősebbéválikbennemameggyőződés,hogyazéletzivatarautánmárcsakegylehet
boldogító: a minél nagyobb függetlenség és az önmagunknak való élhetés. ebbe a
révbeirányítomhajómroncsait.”(szentkláray1922,41.p.)

szakmaiegyesületeküléseirejártésazakadémiaiéletvérkeringésébeimmárjob-
banbekapcsolódhatott.régészeti,történelmiésklasszika-filológiaibizottságoktagja-
kénttevékenykedett.Pályázatokatbíráltel,elhunytakadémiaitagokpályafutásátérté-
kelte.Azakadémiátanyagilagistámogatta.1906-ban50ezerkoronaalaptőkéjűala-
pítványthozottlétre,melynekkamataitirodalmicélokrafordították.25

számosjelesművetalkotott1907és1916között.ezekközésorolhatóakadémiai
székfoglalókéntelhangzottértekezése,Azősembertáplálkozása.Arrakeresettválaszt,
hogy az ősember mivel táplálkozott. Gazdag külföldi (német, francia) irodalomra
támaszkodvaelemezteabibliaiésatermészettudományimagyarázatokat.Anövény-,
illetvehúsfogyasztásanatómiaiésfizikaijellegzetességeitmuniciózusanvettesorra.Az
elméletieszmefuttatásokatazőskorrégészeteurópánkívüli,európai,ésnemutolsó-
sorban felső-magyarországi eredményeivel szembesítette. A dolgozata valójában egy
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25NyH,1917.május19.5.p.;szentkláray1922:41.Többakadémiaikollégájáróltartottemlék-
beszédet: csaplár benedekről, Wosinszky mórról, bubics zsigmondról, Thaly kálmánról,
Hampeljózsefről.



enciklopédikus felsorolás, mely a táplálkozási szokásokra, valamint a táplálkozásra
használtnövényekésállatokfelsorolásáraterjedki.

ortvayezzelatényanyaggalatermészetikörülményeihezésazerőforrásokathaté-
konyan alkalmazó, nem primitív, őskori embert rajzolta meg: „íme, a közölt adatok
egyértelműenbizonyítják,hogyamindenevőülorganizált ember,ahomoomnivorus,
ténylegahelyiviszonyokhozképest,klímátóléstalajtól feltételezettentáplálkozott,s
hogyamintmanincsenősnép,melyéletfenntartásábanteljesenegyoldalútáplálkozás-
raszorítkoznék,úgynemvoltazazesetalegrégibbkimutathatóősidőbensem.”Amű
zárszavában a nyugati típusú állam- és kultúraszervezés történelemalakító szerepét
hangsúlyozta.(ortvay1907b,154.,160.p.)

egyelőadáserejéig1907-benvisszatértPozsonyba.Azőstörténelemkutatásának
legújabberedményeitmutattabeamagyarorvosokésTermészetvizsgálók34.nagy-
gyűlésén(arendezvénykereténbelülarésztvevőkmegkoszorúztákrómerFlórisszob-
rát).26 ortvay 2 ezer koronás alapítványt is tett az egyesület támogatására,melynek
kezelésévelavárostbíztameg.(NyH,1907.augusztus27.4.p.)

Ahadtörténetmezejéreiselkalandozott. Amohácsicsataokaiéskövetkezményei
címűmunkáját1910-benolvastafelazAkadémián.A„nagynemzetcsapás”okaivalés
következményeivelfoglalkozott.latin,németéstörökforrásokathasznált,ésacsata
előzményeivel,illetvelefolyásávalkapcsolatosaddigivéleményeketütköztette.27

Akorszaktörténelemszemléleténektükrébenjellemezteamagyarkirályságbel-és
katonapolitikaihelyzetét,gazdaságierőforrásaitésnemcsekélymoralizálóhajlammal
jellemezteabelviszonyokat(romlottközszellem,erkölcsizüllés,apolitikaielitfelelőt-
lensége)ésii.lajost(ugyanjótulajdonságaivannak,deérzékiségrehajlamosésmér-
téktelenülmulatozik). rámutatott „amérkőző erők” nagy aránytalanságára,mely az
egyikdöntőokavoltavereségnek.szerinteamagyarhadvezetéshibásstratégiátköve-
tett,mertrögtönzött.Aseregbőlpedigahazaszeretet„ideálisemelkedettsége”hiány-
zott.szapolyaijánosszerepérőlkortársaihozhasonlóannegatívannyilatkozott.ezta
tanulmányátakorszakmohács-historiográfiájánakésaközvéleménymohács-recepci-
ójánakatükrébenszükségesértelmezni.A„keresztényésnemzetitörténetinarratíva”
meghaladásátrajtautólagosanszámonkérni,téveskiindulásipont.Azemlékjelállítás
ésemlékápolásfelvetéséértpedig–melyetakulturálisemlékezetmodernújraalkotá-
sánakatükrébenkelleneelemezni–hibáztatni,helytelenértelmezés.(ortvaymohács-
tanulmányárólb.szabó2013.)

korábbipozsonyilevéltárikutatásaira,belgiumigyűjtésretámaszkodva,valamintpári-
zsi,müncheni,bécsikönyv-ésképtárigyűjteményektanulmányozásávalírtameg1912-
benmária,ii.lajosmagyarkirálynejecíműéletrajzát,melyazAkadémiatörténetiéletrajz-
sorozatában látott napvilágot. A kötet a töredezettmária-életrajzok végett született és
egyfajta jellemábrázolásra tesz kísérletet. ortvay összekapcsolja mária magyarországi
királynői pályafutását és németalföldi helytartói tevékenységét. A könyv nemcsak éle-
tével,hanemakorpolitikaiviszonyaival,ajagellókhanyatlásávalésaHabsburgokfel-
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26NyH,1907.augusztus25.1.p.;ortvay1907c,205–223.p.ortvay1902-benközreműködött
arómer-szobor helyének a kijelölésénél a Ferencesek terén.NyH, 1902. június 17. 1. p.
bővebbendebreceni-droppán2015,292.p.

27 ortvay1910.Atanulmányt2010-benújramegjelentetteazAttraktorkiadó.



emelkedésével is foglalkozik, emellett gazdagképanyaggal rendelkezik.28 AzAkadémia
ezértamunkáértortvayt1916.május3-ánmarczibányi-díjbanrészesítette.29

budapestenelőszörajózsefkörútonbéreltlakást.1908-tólaVárbanlakottadísz
téren,ahonnan1912-benaVárfokutcaiházbaköltözött.mindtöbbetbetegeskedett.
(NyH, 1913. december 16. 4. p.) 1916. június 25-én jobboldali szélütést kapott.
állapotanem javult, kórházbakerült. 1916. július8-ánhunyt el hajnali négy órakor,
pappászentelésénekéstudományosműködésének50.évfordulóján.30

érckoporsójátjúlius10-énszenteltékfelakerepesiútitemetőben.Arokonokonkívüla
magyar tudományos élet és szakmai szervezetek képviselői búcsúztatták. A magyar
TudományosAkadémianevébenFejérpatakylászló,31 aszent istvánAkadémia részéről
lupsichjózsefvettrésztaszertartáson.(NyH,1916.július12.4.p.;szentkláray1922,52.
p.)ortvayTivadarvégrendeleteszerintédesanyjamellettkívántnyugodniPozsonyban.

ortvayt a Nyugati pályaudvarról szeretett városába szállították és a szent András
temetőben1916.július11-éndélutánhelyeztéköröknyugalomra.Azengesztelőszent-
misét július12-énPozsonyban,azorsolya-rendiapácáktemplomábanmutattákbe.A
temetéseazonbannemtekinthetőnagyszabásúnak,mertjúlius10-én,budapestendél-
utánésestemégnemlehetetttudni,hogymikorleszPozsonybanatemetés.egyszerűen
a hír időben nem kerülhetett be a pozsonyi lapokba. (NyH, 1916. július 11. 4. p.) A
Nyugatmagyarországi Hiradó csakajúlius12-iszámábanszámolhatottberészleteseb-
benatemetésről,nemcsekélysajnálkozásátkifejezve:„ezoknálfogvaatemetésarány-
lagcsekélyrészvétmellettfolytcsakle,holottannálanagynépszerűségnélésáltalános
tiszteletnélfogva,melynekazelhunytvárosunkbanörvendett,kétségtelenül impozáns
végtisztességtételelettvolnaortvayTivadarnak,haavároslakosságaidejébenértesült
volnaatemetésidejéről.ígyazonbancsaknagyonkevesenszereztektudomástateme-
tésről,stisztelőineknagyrészenemisjutottabbaahelyzetbe,hogyakiválóférfiúval
szemben,akiegészéletébenmagavoltamegtestesültfigyelem,szerénységéselőzé-
kenység,leróhassákazutolsótisztességet.”(NyH,1916.július12.4.p.)

ortvaytemetésétavárosrendezte.AbeszenteléstGaiblsándor32 végezteatemető
kápolnájában.Arokonságrészérőltestvérei,ortvaymiksa,orthmayrbéla,unokaöccse,
ortvayrudolf,jendrassikkornél33 és(talánneveltlánya)balázsovitsirmajelentekmeg.
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28ortvay 1914b. A könyvetmegelőzte az uralkodópár katolikusságával foglalkozó „védőirata”.
(ortvay1913a.)máriatoleránsviszonyulásáraalutheritanokhozlásdsólyom1933,59–74.p.

29 Amarczibányi-díjatmegalapozóalapítványtmarczibányiistván,atudományokésművészetek
mecénásahoztalétre.Adíjat1845-tőlazAkadémiaosztottaki.

30 ortvay betegségét, elhalálozását részletesen leírja szentkláray 1922, 48–51. p. Pozsony
városarészvéttáviratotküldött.šAbA–oAFm,zápisnicemestskejradybratislavy(további-
akbanzmrbA),1916[jegyzőkönyvfelvétetettPozsonyszab.kir.várostanácsának1916.júli-
us22-éntartottüléséről],15309;NyH,1916.július9.1.p.ANyugatmagyországi Hiradó cím-
laponemlékezettmegortvayról.Pályafutásánakésirodalmimunkásságánakszenteltfigyel-
met.(NyH,1916.július9.1.p.)

31 Fejérpataky lászló (1857–1923) történész, egyetemi tanár, akadémikus. diplomatikai és
címertanikutatásokatvégzett.ortvayhalálakoramagyarNemzetimúzeumigazgatójavolt.

32 Gaiblsándor(1843–1921)pápaikamarás,apátkanonok.APressburgerTagblattszerkesztője.
33 jendrassik kornél (1868–1931) gépészmérnök, szabadalmi bíró. A magyar mérnök- és

építészegylettevékenységébenvettrészt.



AvárosiönkormányzatotbrollyTivadar34 polgármesterésmások,azerzsébetTudomány-
egyetemetPolnerÖdön35 ésatanárikartagjai,aPozsonyiorvos-ésTermészettudományi
egyesületet Pantocsek józsef,36 a Városi Polgáregyesületet bäumler j. András,37 a
Nyugatmagyarországi Hiradó szerkesztőségétArkaueristván38 ésaszentistvánAkadé-
miátsziklayjános39 képviselte.Avárosielittovábbimeghatározótagjaiisrésztvetteka
temetésen.ortvaytédesanyjamellé–amamárnemlétező–családisírboltbahelyez-
ték.(NyH,1916.július12.4.p.;szentkláray1922,53–54.p.)

zárszó:Pozsonymonográfusakontextusban

ortvayTivadarakatolikusegyházielitenbelülatudományoselittagjavolt.minderreaka-
démiaitagsága,doktorifokozata,tudományos-kutatóiteljesítménye,széleskörűnyelvtu-
dásapredesztinálta.(Gergely2010,198.,203.p.)országos,városiésregionálistudomá-
nyos,közművelődésiéskulturálisegyesületektagjakéntrésztvettamagyarországitársa-
dalmiéletben,habitusávalaztalakította.40 munkásságaterjedelmes,tematikábansokré-
tű,forráskezelésealapos–méltánpozitivistatörténésznektekinthetjük.Történelemmel,
művészettörténettel,régészettel,éremtannal,paleontológiával,történetiföldrajzzal,gaz-
daságtörténettelésakultúrtörténetszámosalfajával, ígyegyebekközöttműgyűjtemé-
nyekkel,azéghajlat,ahalászatésvízgazdálkodástörténetévelisfoglalkozott.Politikaiés
közjogiértekezéseket,akadémiaiéletrajzokatésútleírásokatírt.

megjelentdolgozatainakszámamajdnemeléria350-et.PozsonyésPozsonymegye
város-, illetvehelytörténetérőlállítólag111közleménye jelentmeg.Hazaiéskülföldi
folyóiratokban magyarul és németül publikált. szentkláray jenő hét monográfiáját
tekintiamagyartudományosirodalombanhézagpótlónakésúttörőjellegűnek.(szent-
kláray1922,17–18.p.)Hozzáfűzhetjük,hogytöbbségükmáigmaradandó,hivatkozott
könyv,köztükaPozsony-történetháromköteteis.

külfölditanulmányutakra,anyáriszünetekalatt,1881-tőlszinteévenkéntvállalkozott.
Apihenéstésazegészségügyiszempontbólisszükségesregenerálódást,hiszentörténész-
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34brollyTivadar(1852–1944)ügyvéd,Pozsonypolgármestere1900–1918között.
35 Polner Ödön (1865–1961) jogász, egyetemi tanár. Az erzsébet Tudományegyetem rendes

tanáravolt1914-től.1918–1919közöttrektorkéntműködött.
36 Pantocsekjózsef(1846–1916)nemzetközihírűorvos,botanikus.APozsonyiVárosikórház

igazgatófőorvosa1894–1914között.
37 bäumlerjános(johann)András(Andreas)(1847–1926)pozsonyiszületésűautodidaktatermé-

szettudós, foglalkozása szerint hentesmester. számos spórásnövényt neveztekel róla. APo-
zsonyiorvos-ésTermészettudományiegyesületésazevangélikusgyülekezettagjavolt.Amiko-
lógia tudományánakelfeledetthazaiképviselője.Gazdagnövénygyűjteményét (9022tételt!)a
magyarNemzetimúzeumnakadományozta.(NyH,1926.február5.2.p.;Pokornyi1969,31.p.)

38 Arkauer istván (1888–1940) laptulajdonos, szerkesztő. 1910-től a Nyugatmagyarországi
Hiradó felelősszerkesztője.Alapot1919-tőlHiradó névenjelentettékmeg.

39 sziklayjános(1857–1945)hírlapíró,író,szerkesztő.AszentistvánAkadémiának,akatoli-
kustudóstársaságnakatagja.

40 Tudományosésközéletipozicionáltságát,nemkülönbenpozsonyikapcsolathálóit,akövetkező
tagságihelyekéskitüntetésekmutatják:APozsonyVármegyeirégészetiésTörténelmiegye-
sület alapító tagja és alelnöke, Pozsony város díszpolgára, a Pozsonyi orvos- és Természet-



kéntéstanárkéntmindigkövetkezetesmunkátvégzett,műgyűjtemények,múzeumokés
történelmi,kulturálisnevezetességekmegtekintésévelkötötteössze.Hegyvidékiéstenger-
partiüdülőhelyeket,fürdőhelyeketisfelkeresett(semmering,Portorose,Abbázia,lovran).
A skandináv országoktól kezdve Görög- és oroszországig, londontól konstantinápolyig
bejártaegészeurópát.meglátogattaegyiptomotésaszentföldet.Útiélményeirőltárcákat
írtésaToldykörben,illetvemáshelyekenfelolvasásokattartott.41 1903-banatörökországi
magyaremlékhelyeket(ii.rákócziFerenc,ThökölyimreésGuyonrichárdsírja)kerestefel.
(NyH,1903.október8.2.p.;1903.november22.1–2.p.)

Ahíradásokataz ismeretszerzéséstudásgyarapításfontosforrásainaktekintette:
„igazolydolgokatmondtamel,melyekmárszázszorésezerszeriselvoltakmondva,
denefeledkezzünkmegarról,hogyugyanazontárgyatszázésezerszemszázésezer-
féleképenlátja.Azítéletisugyanannyiféle,sazértmindenútleírásnakmegvanamaga
létjogosultsága.”(ortvay1888,91.p.)

ortvayTivadarszellemiteljesítményétbel-éskülföldönakortársakszámontartották42
ésatársadalomtudományokmostisjegyzik.Tudományosteljesítményemindamagyar,
mindaszlovákhistoriográfiábabeágyazódott.bárazutóbbibanfőképpenpozsonyiváros-
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tudományi Társulat alapító tagjaés tiszteletbeli tagja, a Toldykör, aPozsonyi jogakadémiai
segélyzőegyesületalapítóéstiszteletbelitagja,aPozsonyiközművelődésiegyesületigazgató
választmányánaktagja,aPozsonyiVárosistatisztikaiHivataltagja,1902és1906közöttvárosi
képviselő.AmagyarTudományosAkadémialevelezőtagja1875-től,abékésmegyeirégészeti
és művelődéstörténeti egyesület tiszteletbeli tagja szintén 1875-től, a magyar Történelmi
Társulat,amagyarHeraldikaiésGenealógiaiTársulattagjaés1883-tóligazgatóválasztmányi
tagja.AszentistvánTársulattudományosésirodalmiosztályánaktagja1887óta,aVatikáni
okirattárbizottság tagja1888-tól,aműemlékekországosbizottságának levelező tagjaésa
temesváriAranyjánosTársulat tiszteletbeliésalapító tagja1903-tól.AmagyarTudományos
Akadémiarendestagja1905-től.egyházicímei,kinevezéseiakövetkezők:acsanádipüspöki
szentszéktanácsosa1887-től,pápaititkoskamarás1892-ben,címzetescsanádiapát1900-
ban. Pozsony város kérvényezte felterjesztését a harmadosztályú vaskoronarendre. Ferenc
józsef1911-benatudományésazirodalomterénelérteredményeiért1911-bentüntetteki.
(NyH, 1900. március 3. 1. p.; NyH, 1900. március 7. 2. p.; ortvay 1906a: 3–4; magyar
TudományosAkadémiaiAlmanach1916,100.p.;szentkláray1922,13.p.;márki1923,11.p.)

41 szentkláray1922,31–35.p.külföldiutazásaikülöntanulmánytérdemelnének.ezekrőlmáig
figyelemrenemméltatott útleírásokat közölt. ANyugatmagyarországi Hiradóbanés egyéb
lapokbansorrajelentettemegútiélményeit.(ortvay1887a;1887b;1888;1894b;1894c;
1894d;1894e;1894f;1902b;NyH,1892.december30.3.p.;1904.február12.1–2.p.)

42 Apozitivizmustéziseiről,egybenamódszertanrólfolytatottvitákérdekeslátleleteaTagányi
károlyésortvayTivadarközöttkibontakozóvitaaz1882-benmegjelentegyikkötetévelkap-
csolatban(magyarországrégivízrajzaaXiii.századvégéig),melyetTagányivalszembenpél-
dáulPestyFrigyesdicsért.(Tagányi1883a,169–174.p.;1883b,295.p.;ortvay1883,288–
294.p.)ortvayvitábaszálltPulszkyFerenccelis.Apaleolitésneolitidőbelibehatárolásában,
illetveazeurópaikontinensdélibetelepülésénekkérdésébentértelavéleményük.(ortvay
1886b,3.p.)TovábbirecepcióraTéglás1889:63.ezvitavolt,nemellenségeskedés.ortvay
1885-ben tanulmányt írt Pulszky 50 éves írói jubileumára megjelentetett kötetbe.
(Archaeológiai Értesítő,1885,5.kötet,3.füzet,241–242.p.)



történetealeghivatkozottabbműve.43 ellenbenérdekes–báratöredékesvagyéppenkal-
lódó források miatt nem meglepő –, hogy még nem született meg alapkutatásokra
támaszkodó biográfiája és tudományosmunkásságának összefoglaló felmérése,mely
életművétamagyarországi társadalomtudományok fejlődésénekakontextusábanvizs-
gálná.44 Angyaldávid45 búcsúztató írásábanerremárelégrégen,1916-banaTörténeti
szemlehasábjainmegjelentbúcsúztatójábanfelhívtaafigyelmet:„sokoldalúésrendkí-
vülterjedelmesmunkásságánakméltatásakülönéletrajzitanulmánykeretébenvolnaa
helyén.”(Angyal1916,540.p.)életművénekmáigutolsómegalapozottértékelései,egy-
benemlékezések,tudósbarátainakésmunkatársainaktollából,szentklárayjenőtőlés
márkisándortólszármaznak.(szentkláray1922;márki1923.)
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43ortvaypolitika-,művészet- ésegyháztörténeti, régészetimunkásságánakkortárs ésújabb
magyar, illetvekülföldirecepciójakülöntanulmánytérdemelne.Azalábbiakbanateljesség
igényenélkülcsakegyvázlatosáttekintéstközlök.
ortvayTivadarmunkásságátéskutatásieredményeitszámontartjaszámos idegennyelvű
tanulmány,lexikonésadattár.Vö.biographischeslexikon1979,55.,96.p.(ii.lajoséletrajzi
adatainál);bernath1980,950.,951.,998.,1149.,1157.p.;krischan1993.(közliortvay
életrajzát és jelentősebb munkáit, de a bánáti vonatkozásokat emeli ki.); Förster–Fassel
1999, 85., 86. p. (A kötet a temesvári, bánáti kulturális közeggel is foglalkozik,melyben
ortvayotthonosanmozgott.Azakadémiaipozitivizmushozadékát,köztükortvaytudományos
teljesítményétpozitívanértékelik);szakács2001,89.p.;szögi2006,408.p.;ilieşiu2011,
184.,186.,221.,263.,264.,268.,271.p.
Apolitika-ésművelődéstörténetre:kristó1973,81.,169.p.(kristószámosegyébtanulmá-
nyábanhivatkozikortvayra);csukovits1992,157.p.(ortvaymegállapításánakcáfolata,mely
szerinta14.századelejénPozsonybanvoltórás).
A kiterjedt régészeti irodalomból: Valter 1964, 132. p.; Horváth–kelemen–Torma 1979;
dinnyés1993.ortvaytazerdélyiókorkutatásjelestudósaiközttartjákszámon.bodor1996,
79.p.Adél-magyarországirégészetitevékenységéreArcheovest2013,398.,399.p.
Pozsonyi vonatkozású gazdaság-, művészet- és építészettörténeti, illetve egyesülettörténeti
hivatkozásokralehotská1956,225.,226.,227.,228.,229.p.;sas1973,161.p.;mokó–Pálffy
2002,107.,171.,215.p.;šípošová2011,63.,77.,86.,87.p.;buday2012,31.,45.p.
Pozsony középkori történetének kutatása elképzelhetetlen ortvay várostörténete nélkül.
Figyelemreméltómunkáinakújabbfrancia,amerikaiésszlovákrecepciója.Vö.cevinsde1998,
3–22.p.;jenkins2000,35.,36.,41.p.;Hlavačková2008,8.,28.,34.,88.,146.,159.,176.p.
Pozsony középkori történetével foglalkozó magyar és német nyelvű monográfiája mellett
1891-esegyháztörténetiforrásgyűjteményeisa2012-espozsonyivárostörténetelsőrészé-
nek az építőkövévé vált. šedivý–štefanovičová 2012, 240., 371., 382., 413., 419., 446.,
462. p. A szlovák medievalisztika meghatározó személyisége, juraj šedivý az ortvay-féle
várostörténet téziseire reflektál és a jelen történettudományának szakmai eredményeivel
ütközteti.šedivý2008,4.,20.p.;2012,17.,19.,20.,23.,24.,27.,30.p.

44ortvayTivadarhagyatékagyakorlatilagszétforgácsolódott.Hagyatékánakkisebbikrésze,kézira-
toséstárgyiemlékeiszlovákiábantalálhatók.mindenbizonnyalsok irat találhatóazerdélyi,
romániaiközgyűjteményekben is.Pozsonyban,a fővárosi levéltárbancsupánegydobozvan,
mely a város történetéhez készített aprólékos jegyzeteket tartalmazza (štátny archív v
bratislave,oddeleniearchívnychfondovmestabratislavy,pozostalosťTivadaraortvaya).Aborí-
tékokésapapírokszíneskavalkádjáraírtapróbetűsjegyzetek,melyekaPozsonymonográfiá-
hozkészültek,ugyanérdekesek–egybenacímzésekisinformációkatnyújtanakakapcsolat-
hálókról–,dealevelekhiányoznak.csupánelenyészőmennyiségbenbukkannakelőprogra-
mokésmeghívók,melyekortvaypozsonyitársadalmiszerepléseirőlnyújtanaktöredékesképet.



Pozsonyiközéletiéstudományosszerepvállalásainaklajstrombaszedésére,történet-
írói munkásságának részletesebb, forrásközpontú feldolgozására nem került még sor.
műveinekelsőésutolsó,pozsonyikötődésűösszefoglalása–melyetőmagaállítottössze
–majdszáztízévvelezelőttkeletkezettésortvaynyugdíjaztatásakor,Pozsonybólvalótávo-
zásakorkészült.egyszerreemlékdokumentum,mostishaszonnalforgathatókönyvészeti
forráséspótolhatatlanbibliográfiaiösszegzés,hiszen261tételttartalmaz.(ortvay1906a;
NyH, 1906. február8.3. p.) elsőéletrajzírója, szentkláray jenő szerint „harmadfélszáz
darabra szaporodott nyomtatásbanmegjelent dolgozatainak száma” ésPozsony, illetve
Pozsony vármegye történetével 111 közleményben foglalkozott. Az egyetemes magyar
encyclopaedia12.kötetében46 pedig99változatostémájú,történeti,régészeti, földrajzi,
családtörténetiszócikkejelentmeg.(ortvay1906a,6.p.;szentkláray1922,14.,15.p.)

egy-egykönyvénekazelmúltévekbenvalóújraközlésedicséretestény,eztnemvita-
tom.(ortvay1991;2003;2004;2005;2009.)bizonyosszempontbólneveéskizárólag
néhánypozsonyivonatkozásúkönyvemagyarulésszlovákfordításbanazutolsóévtizedben
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elhunytakor Pozsony város vezetősége érdeklődést mutatott hagyatéka iránt. A jelenlegi
egyetemikönyvtárbantalálhatóortvay-könyvekközül–példáuldr.michaelisAdalbertexlib-
risealapján–néhánymagántulajdonbanlehetett.Ajogakadémiaésazorsolya-rendtanító-
képzőjéneklevéltárianyagaiszolgálhatnakmégérdekesadalékokkal.AmagyarTudományos
Akadémiakézirattárábanésmáshelyen,példáulazesztergomiPrímásilevéltárbanazaka-
démiai tagokkal, illetvemás tudós társakkal folytatott levelezést szükséges felkutatni. Az
alapvetőfontosságúbánátivonatkozásúortvay-féleforrásanyagrólnincsenekinformációim.
ortvayTivadar1912.október28-ivégrendeleteésaz1915.december17-ipótvégrendelete
érdekesadatokat tartalmaz.könyvtárát,melymintegy2500darabot számlált, aPozsonyi
Városikönyvtárnakajándékozta.AkönyvekbudapestrőlPozsonybakerültek,ésaPrímási
palota 4. emeletén helyezték el őket. ortvay felsorolta azokat a tárgyakat is, melyeket a
PozsonyiVárosimúzeumnakadományozott.Összesennyolcrólvoltszó,melyek1916októbe-
rében kerültek amúzeumba (kivéve a tollat, amimég1916decemberében semérkezett
meg):1.Aranyozott tollaNyugatmagyarországi Hiradó szerkesztőségétől50koronaérték-
ben,2.kétdarabgipszbőlkészültmellszobor,Fadruszjánosalkotásai,3.egyközépkorisar-
kantyú,4.levelezőlapThalykálmántól,5.Apozsonyidíszpolgárioklevele1906-ból,6.egy
csigakövülete,7.bronzkorirézbalta,8.együvegkönyvnehezék,9.egyrómaimécses,Neri
felirattal.Amúzeumiképtárnégytárgyatkapott:1.sajátarcképét,melyVelencébenkészült
ésaranyozottkeretbenvolttalálható,2.PatakylászlóHajrákurucok!címűfestménye(talán
másolat),3.kétképborosradótól(aFőtér,akorabelii.Ferencjózseftér,ésdesdemona
házaVelencében).Atárgyakatcsákósjózsefmúzeumisegédőrvetteát.Apozsonyiorsolya-
rendkolostoragazdagondíszítettapátiruhájátkapta.enneksorsaismeretlen.
APozsonyiVárosimúzeum(múzeummestabratislavy)gyűjteményeibenahagyatékbólcsupán
öttalálható(u–2252,aranytoll;Ad–460,rézbalta;k–2113,üvegkönyvnehezék;Ad–727,
rómaimécses).Atöbbitárgyvagyazonosítatlan,vagyelkallódott.AFadrusz-alkotások–ortvay
édesanyjának,jendrassikjúliának1888-bólszármazóésegyismeretlenférfinakamellszobra
–aPozsonyiVárosiképtárba(Galériamestabratislavy)kerültek.Azutóbbi1954-ben,melyről
1975-benkészültbronzmásolat.Atárgyakathiánytalanulfelsoroljacsákósjózsef1917-ben.
šAbA–oAFm,zmrbA,1916[jegyzőkönyvfelvétetettPozsonyszab.kir.várostanácsának
1916.szeptember23.üléséről],25901;NyH,1917.január26.3.p.

45 Angyal dávid (1857–1943) konzervatív, pozitivista történész, irodalomtörténész, egyetemi
tanár.

46 Azegyetemesmagyarencyclopaedia13kötetben1859–1876közöttjelentmeg.



kerültaköztudatba,nemtitkoltanapolgáriidentitáserősítésevégett.ezekközöttszelektív
újraközlések is találhatók,melyek természetszerűlegnemvihettekközelebbbennünket
ortvayrétegzettszemélyiségénekazalaposabbmegismeréséhezéskorabelitudományos,
akadémiaibeágyazottságához.ezekakötetekegyújraalkotott,idillikusmultikulturálisPo-
zsony-képmegrajzolásánakazeszközeivéisváltak,nempedigegytudósalkatmegismeré-
sénekazútjelzőoszlopaivá.ezahiány,pontosabbanmulasztáscsakisazutókortterheli.

különkiemelendőegy fontoséspozitívdolog. A legújabbés számos tekintetben
úttörőjellegűpozsonyivárostörténetelsőkötetébenvégreortvayvázlatoséletrajzais
helyetkapott.Akoronázóvárosbankifejtetttudományostevékenységétazonbankizáró-
lagPozsonyvárostörténetére,valamintahelyirégészetiésmuzeálisszervezőtevékeny-
ségére szűkítik. (šedivý–štefanovičová2012,525–526.p.) A szerkesztőkmindezek
mellettvárostörténetétazelső„szeriózus”és„jelentős”,ugyanakkornemanemzeti
historiográfiákkliséitújraíróvárostörténetnektekintik.47

Azortvay-féletörténészihabitusésszemléletmódajelenszámárakövetendőpélda
lehet,hiszenhakicsitelvonatkoztatunk:jelenünkbenatörténészikoncepciótgyakranaz
értékítélet hatja át, és a szellemi katedrálisnak épülő szerkezet prekoncepcióvá válik.
Gondoljunkcsakazakadémiaikeretekenbelülfolyókommercializáltprojekt-éskézirat-
termelésre,amiazalkotótörténészszámárakomolydilemmákatvetfel.Nemisszólvaa
pályázatirendszerekbenfel-felbukkanóautoritatívfeltételekről,amelyekgyakranfelemás
helyzeteketéskényszermegoldásokatszülnek,ezenkívülazalkotómunkakiteljesedését
isakadályozzák.éppenortvayutalazegyik1875-benközöltkritikaimegjegyzésébena
mértéktartásraésjózantervezésre:„Úttörő,nehézmunkákbanjóóvakodniakönnyűés
hirtelenítélettől;aztánneszorítkozzunkcsakírottművekre,hanemlegyenmindenbenaz
autopsia[tehátasajátszemmelmegfigyelésvagytárgyvizsgálat]az irányadóésvégre,
hogynemtanácsosszerfelettserénykedniapublikációval.”48

életművea különböző társadalomtudományi szakmákképviselőit párbeszédre ser-
kenthetiésaPozsonymúltjairántérdeklődőketismegszólíthatja.Újkutatásiirányvonal-
kéntmerülhetfelortvaygazdagtematikájúmunkásságánakújraértelmezéseamagyar-
országipozitivistahistoriográfiánbelül:milyenvoltortvaytörténetszemlélete?Történészi
attitűdjehogyanágyazódottbeapozitivistahagyományba?milyenkülföldipéldákbóltáp-
lálkozott?Hogyanalakította, finomította történészimódszereitésszellemiépítményét?
melyekönképzésénekazútjai?milyenakötődéseanémetpozitivizmushoz,arankeifor-
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47 šedivý–štefanovičová2012:16.jurajšedivýortvay„kiegyensúlyozott”pozsonyivárostörté-
netétkettősmagyar–németidentitásánakegyikmegnyilvánulásánaktartja.szerinteortvay
„németeredeteésmagyarpolitikaiidentitásaellenére”atelepülésnévadófejedelmétszláv-
naktekintette (Wratizlav/braslaw).šedivýúgy fogalmaz,hogyortvayszlávetimológiájának
koncepciójatovábbélt,hiszenakétvilágháborúközöttátvettetöbbnémetkutató.šedivýaz
újabbnemzetilegelfogultvéleményeketostorozza,melyekanemszlováktudósokmunkás-
ságátnacionalizáltnakésszlovákellenesnektekintik.uo.446–447.p.ortvayavárosszlávés
németnevét(Pressburg,Vratislavia/brat[i]slavia)azonosnakvélteésahangtaniváltozások-
kalbizonyította.szerinteatelepülésnémetésmagyarneveaszlávbólalakultki:„[...]határo-
zottsággalaztvéljükmondhatni,hogynemegyéb,mintaszlávVratislaviánakolyanmagyaro-
sítása,mintamilyenugyanezenszlávnévneknémetesítése.”ortvay1892,46–48.,50.p.

48ortvay1875c,77.p.AszóbanforgóidézetcarlGoss,németrégészstudienzurGeographie
undGeschichtesdestrajanischendacies1873-banmegjelenttanulmányáravonatkozik.



ráskritikáhozvagyéppenamommsennevévelfémjelzetthistorizmushoz?melyekajel-
lemzőitörténésziidentitásánakésautonómiájának–hiszenfiatalkorátóltudatosanépít-
kezőhivatásostörténetíróvalvandolgunk.ésméghányfélekérdésmerülhetfeltémáival,
forráshasználatával,koncepcióivalkapcsolatban!49 Amásikoldalonazismegfontolandó
kérdés,hogyortvaymennyiresorolhatóbekizárólagosanhistoricistavagypozitivistakate-
góriákba,túllép-eazokon,illetveamagyartörténettudománybanmelyikvonalbanfoglal
helyet (igényes másodvonal?). A magyar történetírás melyik irányzatához tartozott?
(Habsburg-barátés/vagy67-es?)(romsics2011,8–9.p.)

szétszórthagyatékánakrészletesfeltérképezése,legjelentősebbpublikációinakés
folyóiratbelicikkeinekfeldolgozásaésközzétételeújfeladatokatjelent.Azoktatásban
(pozsonyi jogakadémia, tanítónőképző) és a tudományos közéletben (levelezése a
tudóstársakkal) betöltött szerepére vonatkozó dokumentumok felkutatása pedig új
kihíváslehetafiataltörténésznemzedékekszámárais.

Végezetül, egyben gyorsanelhatárolódokaz emlékezetkonjunktúra lovagjának cí-
métől – csupánazortvay Tivadar iránti tiszteletadás céljából –,megkockáztatoma
következőkijelentést (óhajt): jeleshistorikusunkemlékétPozsonybanegyortvay-kul-
tuszésemléktábla,netalántánutcanévtarthatnáfenn.50

irodalom

A Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 1892/93. 17. kötet.
Gyula,Atársulatkiadása,1893.

Acsády ignác 1900. ismertetés. ortvay Tivadar: Pozsony város története.Magyar Gazdaság -
történelmi Szemle,7.évf.,422–427.p.

Acsády ignác 1904. ismertetés. ortvay Tivadar: Pozsony város története.Magyar Gazdaság -
történelmi Szemle,11.évf.,64–67.p.

Angyaldávid1916.ortvayTivadar.Történelmi Szemle,5.évf.,540–541.p.
Archeovest I. In Memoriam Liviu Măruia. Interdiscipliniritate ĭn Archeologie şi Istorie, Timişoara

7. decembrie 2013.szeged,jATePress,2013.
belovaijózsef2012.szentklárayjenőésdél-magyarországhistorizmusaaXiX.sz.másodikfelé-

benésaXX. sz. kezdetén. inszalma józsef (szerk.):A Magyar Tudomány Napja a
Délvidéken 2011.Újvidék,VajdaságimagyarTudományosTársaság.

berkeszi istván 1908. délmagyarországi Történelmi és régészeti múzeum Temesvárott.
Múzeumi és Könyvtári Értesítő,4.füzet,198–199.p.

bernath, mathias (szerk.) 1980. Historische Bücherkunde Südosteuropa. bd. 1. Teil 1.
mittelalter,oldenbourg–münchen.
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49 A német historiográfiai pozitivizmus rankei és mommseni örökségének áttekintésére
breisach 1994, 232–238. p. erős Vilmos ezt számvetést a következőképpen fogalmazza
meg: „jelen korunk »tudományos« álláspontjainak/általában tudományának mibenlétéről
kizárólag pl. amúltbeli teljesítmények felmérésével/számbavételével kaphatunk referenci-
át.”erősVilmos:Falakéshatárok...

50 APozsonyiVárosimúzeum(múzeummestabratislavy)ennekagondolatnakajegyébenren-
dezett2016.április21-énkonferenciátortvayTivadaremlékére,elhunytának100.évfordu-
lója alkalmából. Az előadások tanulmányok formájában a 2016-os múzeumi évkönyvben
jelennekmeg.Arendezvényzáróakkordjakéntarésztvevőkmegkoszorúzták„virtuálissírját”,
fennmaradtsírkövétaszentAndrástemetőben.
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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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Ötcsillagosszolgáltatás,ezresvendégsereg

csízfürdőiminősítésébenelőszörilosvai1895.évifürdőismertetőjébenjelentmega
magyarországifürdőkkínálatában.(ilosvai1895,25.p.)„Fiatalkora”ellenéreavendé-
gekszórakoztatásáratérzene,1 biliárd-ésolvasóteremnapi-,heti-ésélclapokkal,zon-
goraterem, teke- és teniszpálya hetenként tombolával kapcsolatos táncmulatságok
szolgáltak.2 korszerűen felszerelt kávéház, cukrászda, könyvkereskedés és kölcsön-
könyvtár isműködötta telepen,3 továbbáborbély,kereskedők,mosónőkés iparosok
alkalmazásávaligyekeztekméginkábbavendégekkedvébejárni.4 Akorabeliforrások
szerint1906-tólmárhullámfürdőrőlisgondoskodtak.5

Az1890-esévekigaközséggyógyszertára,postájaéstávírdájaaközelirimaszécsen
üzemelt,(Preysz1894,25.p.)mígnemazigazgatóság1891-benállandópostahivatal
felállításátkérelmezteavármegyeihatóságoknál.6 1894-benegyenesenakormányhoz
fordultak,safürdőévadidejérecsízvégresajátún.szezonálispostaállomástkapott,a
következőévbenpedigmáridénytávirdát7 isengedélyezettafürdőrészéreakereskedel-
miminisztérium.8 A20.századvégremeghoztaszámáraazáttöréstis.egy1903.április
10-ikeltezésű,aGömörvármegyiközigazgatásibizottsághozintézettlevélbenakassai

keréNyi éVA

Fürdőéleta19.századiGömörben,11.
csízfürdő–világfürdő?!–2.

éVA keréNyi 615.838(437.6)(091)
spalifeinGömörinthe19thcentury,No.11. 711.455:615.838(437.6)(091)
csízfürdő–aworldspa?!

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

1 Atérzenérőldélelőtt8-tól10óráigésdélután5-től7óráigTarkalojzi12tagbólállócigány-
bandájagondoskodott.

2 Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.
1900,40.p.

3 Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1902,56.p.
4 Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1908,68.p.
5 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre.1906,46.p.
6 állandópostaekkormégnemjöttlétre,annyitviszontsikerültelérni,hogyakövetkezőévtől

május15.ésszeptember15.közöttapostaküldeményeketarimaszécsipostahivatalküldön-
ceútjánnaponkéntkétszerkézbesítették.Rozsnyói Híradó, 1891.november8.

7 1896-tóldobsinamellettcsízamásikgömörifürdőhely,aholafürdőiposta(távírda)hivata-
lokmellé–vagyhelyett–államihivatalnokokatrendeltekkiaposta-éstávírda-szolgálatok
igényénekkibővítésére.Akereskedelmim.kir.minisztermásfelőlazoncélbólrendelteele
határozatot,hogyazállamiposta-éstávirdaszolgálatbanalkalmazottközegekneküdülésére
módnyújtassék.A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesitője.1895,102.p.

8 Gömör, 1895.május26.
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m.kir.Posta-ésTávírdaigazgatóságakereskedelmiminiszterengedélyezésefolytána
csíziidőszakiposta-éstávirdahivatalállandósítását9 rendelteelésottaszolgálatellátá-
sáttélenapostamesterre,afürdőidényalattpedigakirendelendőtisztviselőkrebízta.10
A fürdővendégek kényelmére az új század küszöbén saját gyógyszertár11 működött a
községben, 1913-ban pedig már telefon-hozzáférhetőségről olvashatunk. (Vámossy–
lenkei–schulhof 1913, 42. p.) Gömöri fürdőink közül egyedül csíz büszkélkedhetett
szolgáltatásai palettáján fogászati műteremmel is, amely dávid Ödön fogorvosnak
köszönhetően1918nyarátólváltelérhetővéapáciensekszámára.12

mindazországos,mindaregionálissajtótermékekavízgyógyhatásaésazegészfür-
dőtelep reklámozásamellett előszeretettel propagáltáka fürdő valamelyik– többnyire
magánkézbenlévő–bérházát,vagyéppenséggelkiadóüzlethelyiségét.ezenhirdetések-
bőlszámos információrakövetkeztethetünk,példáulegy1896-oshirdetményszerinta
Nedeczky-telependivatárusüzletisműködött.13 Afürdőnekasüteőistvántulajdonában
álló,„nagypanzióépítésiláz”éveibenemeltmargit-nyaralójamodernülberendezettbor-
bélyüzlettel14 éspostahivatallalszolgált. HerskovicsmórszatócsüzleteaHorváth-nyaraló-
ban„foglalthelyet.”ezazún.„elsőcsízibazár”díszműáruk,divatcikkek,ajándékok,cse-
megék,élelmiszerek,felvágottakésitalokszélesválasztékátkínálta,sőtkölcsönkönyvtá-
rat isműködtetett helyiségében. (Vámossy–lenkei–schulhof 1913, 188. p.) csízfürdő
ilona-lakjábanszékelt1912-benszoykaPál rimaszombatikereskedőkölcsönkönyvtára
ésidényüzlete,melybenélelmiszerárun,divatcikkekenésjátékokonkívülemléktárgyakat,
ivópoharakat, képes levelezőlapokat, napi- és hetilapokat árusított, kölcsönkönyvtára
pedigamagyarésanémetnyelvűszépirodalomszélesskálájánmozgott.15
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9 Azilymódonállandósítandóposta-éstávírdahivatalafürdőidénytartamaalattnapontakétszer
közlekedőegyfogatúkocsi-,ill.egyszerigyalogjárattal,télenpedignapontaháromszorközleke-
dőgyalogküldöncjárattal lettacsízimegállóhellyel, valamintazottátvonulókalauzpostákkal
összekötve. (besztercebányaiállamiTerületi levéltár.Fond:VerejnosprávnyvýborGemersko-
malohontskejžupy1876-1919.kúpele96[č.krabice199].list:Gömörvármegyeközigazgatási
bizottságánakcímezettlevél1903.április10-ikeltezéssel.1056/903.számúirat.)

10 mígaszemélypoggyásztcsízfürdő-állomásraadhattákfelavendégek,ateher-vagygyorskül-
deményeket azonban még a világégés éveiben is rimaszécs állomásra kellett címezni.
Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.1914/15,30.p.

11 Abelügyminisztériumafürdőkésásványvízforrásokviszonyaitszabályozó1893.évikörren-
deleteúgyintézkedik,hogymindazonfürdőhelyen,melyekkétkilométernélvannaktávolabb
alegközelebbigyógyszertártól,legalábbházigyógytárállítandófel.(Preysz1895.)

12Gömör-Kishont, 1918.június23.
13Gömör-Kishont, 1896.április2.
14Gömöri Ujság, 1911.április16.
15 szoykaatulajdonábanlévőilona-lakban,amelyafürdőtelepközpontjában,azigazgatósági

ésfürdőépülettelszemben,árnyassétányokkalkörülövezettudvarbanvolttalálhatójátékpa-
vilonnalegyetemben,14kényelmesenberendezettszobáitiselőszeretettelpropagáltakitű-
nőháziétkezdévelfűszerezve.Azilona-lakbanmegszálltvendégekrészéreaszoyka-féleköl-
csönkönyvtárdíjtalanulhasználtatott,másfürdővendégekakölcsönzöttkönyvekértműven-
ként2koronabetétetfizettek,amelykilépésalkalmávalvisszaadódott,továbbáolvasásiille-
téketiskötelezőekvoltakleróni,melynekértéke1hónapraszintén2koronábakerült.Szoyka
Pál áruházának kölcsön-könyvtár jegyzéke.1912,1–3.p.



csízfürdőnémihiányosságokkalugyan,dea legjobbútonhaladtahírnév felé. A
rohamléptekkelfejlődőfürdőtaszázadelőnpiacradobottborovszky-félemegyeimono-
gráfiamárországosanelismertgyógyfürdőkéntemlegette.16 egyévvelkésőbbaMagyar
Szalon hasábjainaz„előkelőfürdők”kategóriájábantaláljukcsízt.17 Hogyavalóságmit
takart,leginkábbegy1905-bőlszármazófürdőilevélnyománkövethetjükvégig,amely
GálPálgömöriszármazásúbudapestiügyvédszemélyesvallomásátvetítielénk:„Annyi
mindenkedvezőkörülménysegítenéelőre!Ajódvizenkívülazegyemberöltőspecziális
tapasztalatainakgazdagságávalrendelkezőkedvesorvosunkPazárAndortudománya,
továbbáazajófriss,deneméleslevegő,ajószárazlakások,akitűnőivóvíz,amelynél
mégamagas-Tátraisaligadjobbatésazutánazazistenitejésvaj!Atermészetielő-
nyökönkívülafürdőigazgatóságislassanbár,dehaladvaelőmozdítjaskellemesebbé
tesziazittlétet,sakellődenemtúlhajtottszórakozásokrólisfigyelmesengondoskodik.
Azújvendéglőiebédlőolyanfelségesterem,magas,levegőveltelt,nyitottoldalánbefut-
tatvakaczérvadszőlővel,igazánkülönb,mintabudapestifüstöséttermek.jólesiklátni
a szépen fásított utczákat, parkokat, a csínt és a tisztaságot. Persze javítani való is
akad!Például sehogysem illik belea fürdőpark keretébeaz, hogyaPazár-kert felőli
oldalanincsméggondosankiképezve,magasabbésnincselkerítve,úgyhogyegyfélre-
lépéskellcsak,hogyazemberaparkbaguruljon.eztbizonyrendbekellhozniésmaga-
sabbanfekvőrészétkorláttalvagyszépkerítésselellátni.Azutánazutczaöntözéssem
kielégítő. legalábbháromszornapjábankellene, hogypormentesíttessenekazutak.
komolykifogásomvanmégazellenis,hogyafürdőkabinoktisztántartásanincsaleg-
nagyobbszigorralellenőrizve.lehetetlenállapotokatszülaz,hogyakabindívánjátpor
lepi.kérlelhetetlenszigorúsággal,különarravalóemberalkalmazásávalkellkeresztül-
vinniatisztaságotafürdőkben.enélküligazifürdőrőlneálmodozzunksetérenafelü-
letesség,vagynemtörődömségtöbbkártokozhatafürdőnek,mintbármimás.Végül
figyelemmelkellene lenniea fürdőigazgatóságnakarra is,hogyavendéglősselolyan
szerződése legyen, amely kizárja azt, hogyapinczérekudvariatlanok, sőt gorombák
legyenek,amielőfordult.mertakinemhalad–elmarad.”18 Alighanemmegfogadhatta
kliense jó tanácsait és hamar orvosolta a problémákat csízfürdő igazgatósága, ha
1906-banmáratelepigazinagyvilágfürdővéválásárólszövögetteálmait,19 közvetlenül
aháborúkitöréseelőttpedigmáregyjólfelszerelt„deluxe”fürdőveltalálkozhatotta
közönség. (Vámossy–lenkei–schulhof1913,42.p.)
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15 szoykaatulajdonábanlévőilona-lakban,amelyafürdőtelepközpontjában,azigazgatósági
ésfürdőépülettelszemben,árnyassétányokkalkörülövezettudvarbanvolttalálhatójátékpa-
vilonnalegyetemben,14kényelmesenberendezettszobáitiselőszeretettelpropagáltakitű-
nőháziétkezdévelfűszerezve.Azilona-lakbanmegszálltvendégekrészéreaszoyka-féleköl-
csönkönyvtárdíjtalanulhasználtatott,másfürdővendégekakölcsönzöttkönyvekértműven-
ként2koronabetétetfizettek,amelykilépésalkalmávalvisszaadódott,továbbáolvasásiille-
téketiskötelezőekvoltakleróni,melynekértéke1hónapraszintén2koronábakerült.Szoyka
Pál áruházának kölcsön-könyvtár jegyzéke.1912,1–3.p.

16Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1908. évre.1907.
17 Magyar Szalon,1904.
18Gömör-Kishont, 1905.augusztus20.
19Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre.1906,42.p.



shogymennyibekerültmindez?Az1902.,1906.,1907.és1914.éviadatokértelmé-
ben az átlagos szobák napi ára 1 korona 60 fillértől 6 koronáig terjedt a csekélyebb
kényelemmelfelszereltlakásoktólaparádésnyaralókig.Azágyneműhasználatértkülön
40–60fillérkerültfelszámolásra,aszolgáltatásokértpedighetenként2–4korona.Asváj-
ci házban 40-50-70 koronáért, magánnyaralókban 30-40-50 koronáért lehetett egy
hónapraszobátkapni,polgárházaknálpedighavi20–60koronáért.Afürdővendéglőben
kaphatóhaviabonnement(bérlet)mellettteljesellátásraislehetőségnyílt(reggeli,ebéd,
vacsora)2koronanapiárért.Alakásoktöbbségébenateljesnapiellátás2korona40fil-
lértől4koronáigterjedt.20 Afürdőkáraittekintvecélszerűtáblázatbanfeltüntetnünkaz
egyesfürdőfajtákneveitésazokévadokszerintiárait1alkalomra:

Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1900,
38.p.

Az1914/15.évadbanmégtovábbiextraszolgáltatásokkaliskiegészültafürdőkínálat,
amelyszerintegyjódvizeshidegvíz-kezelésledörzsöléssel2korona40fillérbekerült,
mindazok pedig, akik orvosi rendeletre rendszeres ivókúrát is tartottak, ezenkívül 4
koronaún.forrásdíjatvoltakkötelesekfizetni.21 érdemeskiemelni,hogyaz1918.évi
fürdőidényreaháborúsviszonyokhozalkalmazkodvaarészvénytársaságáltalmódosí-
tásrakerültazárjegyzéklista,amelysoránjelentősdrágításkövetkezettbe,ráadásulaz
amúgyisborsosárakhozezenfelülfelszámításrakerültafürdőszolga-részesedésipót-
díjis,amelyszolgáltatásonként20fillértől1koronáigterjedt.22

Azélelmezéstésellátástilletőenaszázadelőnatelepenháromvendéglőműködött,
melyekközülvalamennyiorvosifelügyeletalattüzemelt.Avendéglőkegyikeafürdőte-

 

(1899. 
 

(1901. 
 

(1907. 
 

(1914. 
 

(1918. 
 

   4 kor. 4 kor. 9 kor. 
 1 frt. 50 kr. 3 kor. 3 kor. 3 kor. 6 kor. 

 1 frt. 50 kr. 2 kor. 2 kor. 2 kor. 40 f. 5 kor. 
-  50 kr. 1 kor. 1 kor. 1 kor. 50 f. 3 kor.  

- -kar-  25 kr.   50 fi  5 kor. 
 40 kr.    1 kor. 

 25 50 kr.  
1kor. 

 
1kor. 

 
1kor. 

 

 40 kr.   2 kor.  
 10 kr.   2   

 10 forint 22 kor. 28 kor. 28 kor. 1 kor. 
 40 kr.    3 kor. 
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20Hankó1902,93. p.;Hankó–Papp1907,236. p.;Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.
1914/15,23.p.

21 Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.1914/15,19.p.
22Csíz Jód-Bróm Forrás Fürdő Részvénytársaság 1915–1918. évi közgyűléseinek jegyzőköny-

vei.megtalálhatókcsízfürdőépületénekkiállítóhelyiségében.



lepheztartozott,23 az1908.évifürdőkalauzszerintezvolta„Gyógyház”vendéglő,ahol
akúránakmegfelelőkonyhaálltafürdőközönségrendelkezésére,akárteljeshetivagy
havimenübérletmellett.24 evendégházerősenmultifunkcionálisjellegérepróbáltépí-
teni a reklámokban, kávéházként és cukrászdaként való működtetésemellett igazi
erőssége cigányzene biztosításával, zeneestélyek és egyéb rendezvények helyszíne-
kéntrejlett.(Vámossy–lenkei–schulhof1913,188.p.)Vendéglőse1900-banleitgeb
jánosvolt.25 Amásikvendéglőszigorúanizraelitakóserkonyhávalrendelkezett.Ahar-
madikvendéglőrőlnemteszkonkrétabbemlítéstegyikfürdőkalauzsem,valószínűleg
magántulajdonbanállhatottafürdőtelepenkívül,deazislehetséges,hogyezlehetett
az ún. „nyári vendéglő,” amely társas események helyszíneként játszott szerepet.
megerősítimindeztaz1908-banmegjelentkiadvány,amelyszerintafürdőfővendéglő-
jénkívültöbbmagánvendéglőisüzemeltatelepen.26 ilyenvoltasüteőistvántulajdo-
nába tartozómargit-nyaralói étteremés kerthelyiség,27 amelyet az 1910-es években
szekeresmihály vendéglősüzemeltetett,28 vagy aszekulicsmilán tulajdonát képező
milán-nyaralóvendéglője.29 Azéttermekkínálatátésárait1899.éviés1901.éviada-
tokalapjánazalábbitáblázatbafoglaltuk:

Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1900,
36.p.Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1902,
52.p.

Azenedíjfejenként2forintba(4korona)került,gyógydíjatpedigmindenazonvendég
fizetett,akiötnapnál tovább tartózkodotta fürdőben,éspedigazalábbikritériumok
szerint:rendelőorvosáltalfelvettbeteg8forintot(16korona),családtagvagykísérő2

 

 
(1899-ben) (1901-ben) 

 10 12 kr. 20 24 f  
 30 kr.  

 50 70 kr. 1 1,40 korona 
 30 kr.  

 20 kr.  
 16 kr.  

 14 kr.  
tea rummal 30 kr.  

 30 kr.  
reggeli kis adag sonka 30 kr.  
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23Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn. 1902,
52.p.

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

25Gömör-Kishont, 1900.április19.
26Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1908,

64.p.
27 Gömöri Ujság, 1913.május4.
28Gömöri Ujság, 1911.július2.
29Gömöri Ujság, 1910.május15.



forintot(4korona),cselédpedig50krajcárt(1korona).Avilágégéséveibenagyógy-
helyilletékek jelentősen változtak, már minden vendég, aki a fürdőn három napnál
továbbtartózkodott,azegészidényre20koronagyógy-észenedíjatfizetett,azösszeg
kísérőrevagycsaládtagra12koronáraredukálódott,acselédekpedig5koronaösszeg-
geltartoztakhatóságilag.30

Voltak azonban, akik szerencsésebb helyzetüknél fogva jelentős költségcsökken-
tésselúsztákmegacsízfürdőikiruccanást.Afőidényben,azazjúnius15-tőlaugusztus
15-igsemmineműkedvezménytnemlehetettigénybevenni.orvosokésazokcsaládjai
gyógydíjatnemfizettek,afürdőketingyenélvezték.katonatisztekésállamhivatalnokok
elő-ésutóévadban,azazmájus1-jétőljúnius15-éigésaugusztus15-tőlszeptember
30-áig gyógyhelyilleték és fürdődíj tekintetében 50% kedvezményben részesültek.31
Hasonlóbónusztnyújtottazigazgatóságaszegénybetegeknek,akikszegénységüket
hitelesen igazolták. 32 Vagyontalanok a lehetőségnekmegfelelő számban a gyógydíj
fizetésétőlfelmentettek,ingyen kezeltettek.33 Afürdőigazgatóságáltalnyújtottkedvez-
ményekenfelülkatonatisztek–mindam.kir.honvédség,mindacs.éskir.közöshad-
sereg,valamintam.kir.csendőrségkötelékébetartozók–am.kir.honvédelmiminisz-
térium által csízben alapított ún. „Honvédtiszti gyógyházban”34 szabad lakásban és
kedvezményes ellátásban részesültek.35 rajtuk kívül a kedvezményezettek sorába a
vasúti tisztek,valaminta tanítók isbeállhattak,ugyanisaTanító-szövetség10tagját
minden év augusztus havában féláras kedvezményben részesítették,36 az országos
Tanítóárvákszanatóriumánbelülpedigatanítóárváknyertekteljesdíjmentesellátást
és kezelést.37 Fürdői kedvezmény járt az országos munkás betegsegélyező és
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30 Agyógy-észenedíjaktekintetébenazösszegeketaz1899.évikimutatásszerintforintbanés
krajcárban közöljük, zárójelben feltüntetve az összeg későbbi korona-fillér változatát.
Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.1914/15,18.p.

31 Az1914/15.évadtólakedvezmény30%-raredukálódott.Csízfürdő Gömör-Kishont várme-
gyében.1914/15,26.p.

32 Az1909.évben344szegényviszonyokköztélőbetegneknyújtottak50%kedvezményt,80
főpedig teljesen ingyenesgyógykezelésben részesült.Magyar Balneológiai Értesítő, 1910
augusztusa

33Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.
1900,40.p.

34 Amagyarhonvédségecélra1907-benvásároltamegaháromévvelkorábbanmegépült30-
férőhelyesmargit-nyaralót,ahol6-hetesturnusokbanváltottákegymástacsízbengyógyulni-
nyaralnivágyókatonák.(kostelník2013,24.p.)

35Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1908,
68.p.;Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.1914/15,26.p.

36Gömöri Ujság, 1913.május25.
37 AlevéltáriforrásokközöttkutatvaaFőrendiháziirományok1896.éviés1910.éviköteteiben

azárvaháziszámadásokrészletezéseitáttekintvekétintézményrőlbizonyítható,hogynöven-
dékeit betegápolás címen csízfürdőn kezeltette: a debreceni árvaház az 1895. és 1909.
években,valamintakecskemétiárvaház1908-banés1909-ben.kiegészítésképpasajtó
egyetlenalkalommal,1899nyarántudósítottilyenjellegű„látogatókról”,éspedigadebrece-
niországostanítóiárvaházesetében,melynekújabb15növendékeérkezettafürdőtelepre
2felügyelőkíséretében.Gömör-Kishont, 1899.július20.Főrendiháziirományok.1896.XXi.
kötet.376p.,1908.V.kötet.410p.,566o.,570p.http://mpgy.ogyk.hu/



balesetbiztosítóPénztár tagjaiszámára is,akikaz1910.éviszezontól40 főskeret-
számbanapénztárterhéreélvezhettékacsízigyógyfürdőjótékonyhatásátdíjmentes
lakás,ellátásésgyógykezeléstekintetében.38 Asajtóforrásokszerintállítólagahírlap-
írók és családjaik részére is szolgált csíz meglepetéssel: az elő- és utóidényben a
gyógy-ésfürdődíjból50%kedvezménytnyújtott.39

különfigyelmetérdemelafürdőközelébentalálhatóPazárAndor-félegyógyszana-
tórium,40 amelyaszegénybeteggyermekekbefogadására20szobávalellátottnyaraló-
telepként funkcionált.41 Az 1894-ben alapított intézmény42 széltől védett, 3-4 holdas
parkbanelterülő,modernberendezésselfelszerelt,állandóorvosifelügyeletésgondos
ápolásmellettüzemelőszanatóriumkéntműködött.AkésőbbPazárlászló vezetése
mellettműködőgyógyháznapiellátásidíja5forint(1899.éviadat),később10korona
(1901. évi és1907. évi adat)43 volt,majd az első világháború éveiben12 koronába
került,magábafoglalvaalakást,azellátást,agondosorvosifelügyeletetésacsízivíz-
kúránakmegfelelőnapiötszöriétkezést.44 Afürdőkhasználatánakdíja,agyógydíjésa
gyógyszerekárai az illetőpácienst terhelték, a gyógykezelésdíjaheti10–15korona
összegbekerült.45 csízilyenminősítésbenPalicsmellettamásodik,gyermekszanatóri-
ummal46 is fölszerelthazaigyógyfürdőnkegyikevolt.47 ugyanitt1905-ben létesítettek
diák fürdőkonviktust, amely keretén belül az országos középiskolai Tanáregyesület
határozataalapjánazországbármelyvidékérőlbetegvagyüdülnivágyószegényebb
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38 Fürdő- és Vízgyógyászat. A Budapesti Orvosi Ujság 38. számának melléklete.1910.szeptem-
ber22.

39Nemzetközi Fürdő-Lapok,1897.július1.
40 Akultuszminiszter1901áprilisábankülönköszönetétfejeztekiPazárAndornakatöbbéven

átingyengyógykezeltdebreceniországostanítóiárvaházgörvénykórosnövendékeinekönzet-
len ellátásáért, ill. az árvák részérecsízen létesítendő gyermekszanatórium céljaira előző
évben vásárolt ingatlan udvarának saját költségén történő parkírozásáért. Balneológiai
Értesítő,1901.június1.

41 békéssyGézaszerintgyermekgyógyászatiszempontbólatengerikórházakutánfőlegakony-
hasóséshévizekhasználatáraberendezettgyermekkórházakaleghasznosabbakagyermek-
ekgyógyítására–csízkonyhasósjellegemiattpontmegfeleltezencélra.ezekazún.szünidei
gyermektelepekfőlegagyöngélkedő,gyengevárosiszegényebbsorsúgyermekekcsoportos
kitelepítéséreszolgáltakaziskolainyáriszünidőktartamára.A „Fürdőirodalmi Könyvtár” érte-
sitője.1895,5.p.

42Rozsnyói Híradó, 1894.június17.
43Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.

1900, 34. p. Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in
Oberungarn.1902,50.p.

44Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.1914/15,18.p.
45 Aszanatóriumbangyermekekenkívülegyedülállófiatalnőkisgondozástnyertek,abetegek

kísérő nélkül is felvétettek, a fertőző betegeket azonban kizárták. (Vámossy–lenkei–
schulhof1913,188.p.)

46 információink az érkezőkről források hiányában sajnosminimálisak, a napi sajtó nyomán
egyedül arról van bizonyosságunk, hogy 1902 nyarán a szünidei gyermektelep-egyesület
révén20leányzóés30fiúgyermeknyaralhatottatelepen.Gömör-Kishont, 1902.július3.

47 Gömör-Kishont, 1903.december17.



sorsúdiákokolcsóbban,tanárifelügyeletmellettvehettékigénybeafürdőt.48 1899-ben
felröppentannakahíreis,hogyagyógytelepenabudapestistefániaGyermekkórház
egyfiókkórházatlétesítsen,amelybeszegénybeteggyermekek6hetikúráranyernének
elhelyezést,azeszmeazonbanmégafogantatásévébenelakadt.49

Avendégekszívesenkerestékfelezenújgömörigyógyhelyetazországmindentájáról.
máraz1889-esnyitószezonbanmintegy24állandó fürdővendéggelbüszkélkedhetett,50
bárkezdetbenavízmennyiségeokozottnémigondotavezetőségnek:„Avizünkolykevés
volt,hogynaponta10fürdőnél többetnemadhattunkésúgykellett intéznemadolgot,
hogy csupán a súlyosabb betegek kaptak fürdőt naponként, a többiek pedig 2-3-szor
hetenkint.” 51 A létszámazelsőévutáninyáronmár166 főreemelkedett,közöttük50
átutazó vendéggel.52 míga legtöbbgömöri fürdőhelyazegészévadbanméga100 fős
állandóvendégszámotsemérteel,csízmáramájusihónapbanbőventúllépteeztakeret-
számot.csízfürdőnépszerűségét,gyógyvizekedvezőeredményeinekhatását,fürdőtelepe
otthonoshangulatátazidelátogatóvendégekgyorsütembentűnőszaporodásaisbizonyí-
totta,hiszenmegnyitásaóta1902-igmintegy5659beteglátogatottelcsízbe.(borovszky
1904,310.p.) Agyógyvízhíréneknövekedésévelfőlegaszázadelőnindultmegabeteg-
áradatafürdőbe,mígazelőttelévőévtizedekbeninkábbaszórakozáskedvéértrándultak
ideazemberek.kiváltképpaz1911.éviszezonkimagaslóansoksúlyosbetegetfogadott
csízfürdőben.53 egyetlenhalálesetrőlvanírásosforrásunk,csihamártonhajdúnánásirend-
őrkapitány1912augusztusábanszélhűdéskövetkeztébentörténtváratlanelhunytáról.54

Afürdőtelepreérkezőklienseket–azilletőtársadalmipresztízsétőlfüggően–sze-
mélyesenafürdőigazgatója,GlószArthurfogadta.55 Afürdővendégekszámaévrőlévre
mintegy30%-kalnövekedett.AGömör-Kishont címűtársadalmiregionálisközlönyhavi
rendszerességgeltudósítottalapbanafürdőigazgatóságáltalkibocsátottvendégszá-
mokról,abetegek-üdülőkkilétérőlazonbannemközöltrészletesadatokat.56 mivelcsíz
azországosfürdőkrangsorábaniselőkelőhelyetfoglaltel, ígyazéveslátogatottsági
statisztikákbanisszerepetkapott.érdekes,hogyazegyeskimutatásokirodalomtólfüg-
gően változnak, melynek okaira pontos magyarázattal nem tudunk szolgálni.
Adatferdítésrenagy valószínűséggel azállandó-ideiglenespáciensek számarányának
hibásfeljegyzéseadhatottokot.
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48 Aszülőkrészérőlbefizetettmintegy84koronáértagyermekekszállást,fürdőt,reggelit,ebé-
det,vacsorát,délelőttiésdélutániuzsonnátkaptak.Afolyóévbencsízmellettmégaszepes-
ségi Virágvölgyön létesítettek ugyanilyen hathetes időtartamú fürdőkonviktust. Losonc és
Vidéke,1905.május28.

49Gömör-Kishont, 1899.május25.
50Gömöri Hirlap, 1889.július10.
51 Gömör-Kishont, 1899.május25.
52Gömör-Kishont, 1890.július24.
53Gömöri Ujság, 1911.július16.
54Gömör-Kishont, 1912.augusztus11.
55Gömör-Kishont, 1902.augusztus7.
56 Páciensutólagosköszönetnyilvánításárólegyetlenesetbentudunkaregionálissajtóforrás-

nakköszönhetően,cserépyistvánlosoncipolgárelismerőszépszavakkalméltatjaacsízifür-
dőigazgatóságotatelepszolgáltatásaivalegyütt,ottidőzőbetegleányánakfelépülésétköve-
tően.Rozsnyói Híradó, 1891.augusztus23.



AGömörmegyeiorvos-Gyógyszerészegyletévkönyveazalábbitáblázatbafoglalva
vázolta fel csíz 1889 és 1894 közötti betegforgalmát, külön kiemelve a külföldiek
jelenlétét:

A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik évkönyve.1895,26.p.

A fürdővendégek évenkénti gyarapodását tökéletesen demonstrálja az alábbi két –
századvégetésszázadelőtszemléltető–táblázat,melybenkizárólagazállandópáci-
enseknövekvőszámáthelyeztükgórcsőalá.ezenkimutatásalapjánafentitáblázattal
összevetveegyúttalmegfigyelhetőazegyesévekeltérőenfeljegyzettvendégforgalma
is,melynekfeltételezettokairafentebbmárrámutattunk.sajnosnemállrendelkezé-
sünkreazösszeskimutatás:az1895–1896,1906–1908ésaz1910–1918közötti
évekből nemmaradtak fenn olyan fürdővendég-statisztikák, amelyek konkretizálták
volnaazállandópáciensekszámát,mégahelyisajtóhasábjairólsem.57

Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre.1906,45.p.

Összességébenelmondható,hogy1889és1904között8917fürdővendégetkezeltek
csízben,ezekközül4467görvély-ésgümőkóros,2524vérbajos,és499csont-ésízü-

 

 

 

    
1889 58 0 0 
1890 151 124 2 
1891 190 215 2 
1892 276 346 4 
1893 302 358 2 
1894 337 622 5 
 

 

 

 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1897 1898 

sz  5758 18459 23860 26161 39062 47063 63964 74065 

 

 1900 1901 1902 1903 1904 1905 

 987 1034 1263 1309 1361 1430 
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57 AGömör-Kishont c.regionálislapugyanhónaprólhónapraleközöltehasábjainazaktuálisven-
déglétszámot,desosemateljeset.ennélfogvaafelsoroltévekutolsókimutatásaijúlius20.–
augusztus20.körülrőlszármaznak,melyeknekértékeafolyóhónapig500-600főttettki.

58Közegészségügyi Kalauz, 1892.június12.
59 uo.
60Gömör-Kishont, 1891.október1.
61 Ahelyisajtófolyóévben261helyett500állandóés300bejárófürdővendégről,összesen

mintegy800főrőlszámoltbeaszezonvégén.Azadatokvalószínűlegtorzak.Gömör-Kishont,
1892.szeptember8.

62 Preysz1894,62.p.
63 uo.
64Hohlfeld1898,70.p.
65Gömör-Kishont, 1899.május25.



letibetegséggelküzdőpácienst.66 Önmagáértbeszélazatényis,miszerintaz1901.évi
fürdőévadban–12évvelmegalakulásaután–csízfürdőahazaigyógyfürdőksorábana
balatonmentifürdőkleszámításávallátogatottságtekintetébenazelőkelő7.helyetfog-
laltael.67 AMagyar Balneológiai Értesítő 1908.évistatisztikaiadataiértelmébenössze-
sen2761vendégkerestefelalegfiatalabbgömörifürdőhelyet,ez22főveljelentetttöb-
betatavalyinál,mígaz1909.éviadatokszerint2940páciens,ami179fővelmutatott
gyarapodást.Aszámadatok1910-remár3286főreszaporodtak,68 ezenidőremegala-
kulásaótaösszesenmintegy15.000szenvedőneknyújtottgyógyírtacsízivíz.69 külön
dicséretreméltó,hogyaz1910-esévekbenmárátlagmintegy1700állandóvendéget
számlálhatott.országoshírnevétdicséri,hogymégakonkurenslipikjódfürdőkörnyéké-
rőlislátogatták.70 Azalábbitáblázatjólszemlélteticsízfürdőforgalmát1900és1909
között, amelynélazösszes vendégeket figyelembevéve3%-osazemelkedés,mígaz
állandóvendégeketnézve60%-osnövekedésmutathatókiavizsgált10évetilletően:

Abőségesvendégszaporulathozkétségkívülhozzátartozottazelőnyösvasútimegköze-
líthetőségis.Arészvénytársaságmára„nagyátalakulás”évében,1889tavaszánmeg-
keresteamagyarállamvasutakigazgatóságát,hogyabánréve–rimaszombati-vonalon
csízközséghezközelesőőrháználmegállóhelyet létesítsen.71 Azengedélyanevezett
vonalonfelállítandó29.számúőrháznállétesítettmegállóhelyremégfolyóéváprilisá-
banmegérkezett,72 kéthónappalkésőbbpedigmárálltisabánréve–füleki-vasútvonal
menténaperon.73 csízbánrévétőlnyugatfelérögtönazelsőmegállóhelyvolt,(chyzer
1891,3.p.)naponta7személyvonatközlekedettarraafürdővendégekkényelmére.74
Az egyre növekvő idegenforgalom csakhamar kényelmes váróteremmel ellátott
nagyobbszabásúállomásépületetkívánt,melyrefolyamodókérvénymár1892nyarán
megszületett,viszonzásként50%kedvezménytrészesítveavasútitisztekszámára.75 A
sors iróniája,hogypontGömöre legnagyobb forgalmúfürdője jártszerencsétlenüla

 

 

 

 

 
1900 1909 

 Ideiglenes   Ideiglenes  
983 1879 2862 1553 1387 2940 
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66Gömöréskishontvármegyeinaptáraz1906.évre.1906,45.p.
67Gömör-Kishont, 1902.július3.
68Magyar Balneológiai Értesítő, 1909szeptembere;Magyar Balneológiai Értesítő, 1910júliu-

sa;Magyar Balneológiai Értesítő, 1911októbere
69Magyar Balneológiai Értesítő, 1910augusztusa
70Gömöri Ujság, 1910.október2.
71 Gömöri Hirlap, 1889.január17.
72Gömör-Kishont, 1889.április18.
73Gömör-Kishont, 1889.június27.
74 Fürdő és Turista Ujság,1891.november1.
75Gömör-Kishont, 1892.július21.



váróteremhiányánakkérdésében,méga20.századküszöbénisfabódé(!)76 szolgált
azutasoknakezencélra.77

Aszázadfordulónanyugatiésdélimegyékbőlfülekiátszállássalbudapestenkeresz-
tül,akeletiésészakkeletimegyékbőlmiskolconkeresztüllehetetteljutnicsízfürdőre.78

A 20. század elején napontamind budapest, Fülek,mindmiskolcz felől három-
három,79 bánrévérőlésrimaszombatbólegy-egy,összesen8vonatérkezettésindult,
melyek mindegyikénél a fürdő társaskocsijai várták a megérkező vendégeket. 80 A
kocsidíjszemélyenként30krajcárba(60fillér)került.81 Azújszázadbeköszöntévela
fürdőitársaskocsikmellettateleptőlegykilométernyirefekvőperonnálmegjelenteka
bérfiákeresekis,amiegyértelműenavendégforgalomnövekedőszámábanésazextra
igényekkiszélesedésébennyilvánultmeg.82

Nagyvilágifürdőéletàlacsíz

Afürdőéletrészekéntnemhiányozhatottaszórakozássem.mindbálok,mindzenés-
szórakoztatótáncmulatságokésszínháziestekterénbővelkedettcsíz,avendégekszó-
rakoztatásáratérzenék,teniszpályák,tekepályák,tombolák,tűzijátékok,kirándulások
szolgáltak.(Vámossy–lenkei–schulhof1913,43.p.)
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76 1903.április29-énkeltezettiratábanakereskedelmiminisztériumengedélyeztecsízmegállóhely-
nekváróteremmelvalókiépítését,melyream.kir.államvasutakategyidejűlegutasította,amegál-
lóhelynekteheráru-forgalomravalóberendezésétazonbanakétszomszédosállomásközelsége
miattelvetette.(besztercebányaiállamiTerületilevéltár.Fond:VerejnosprávnyvýborGemersko-
malohontskejžupy1876-1919.kúpele96[č.krabice199].list: Gömörvármegyeközigazgatási
bizottságánakcímezettlevél1903.április10-ikeltezéssel.1302/903.számúirat.)

77 Azengedélyreavasúttársaságnemreagált,mirecsízfürdő igazgatósága– többévtizedes
hasztalan vitáját folytatvaa vasúttal –újfent kérelmezte ezúttal azországosbalneológiai
egyesülettámogatásávalkaröltveegymásodikkitérővágány,ill.egyalkalmasváróteremmel
ésleszállóperonnalellátott,elfogadhatóújállomásépületlétesítését, avilágégéskövetkezté-
benazonbanezenkezdeményezéstovábbraisváratottmagára.Afürdőigazgatóságavasút
alkalmazottainak „cserébe” 50% kedvezményt részesített a fürdőidényben,melyet évente
mintegy4-500vasutaskiishasznált.Magyar Balneológiai Értesítő, 1913.január

78 egy1897.évimenetrendszerintabudapestikeletipályaudvarrólgyorsvonattalreggel7óra-
korésdélután3óra45perckor lehetetteljutnicsízbe,személyvonattaldélelőtt9óra20
perckor,vegyesvonattalpedigéjjel11órakor,ígyazérkezésdélelőtt11óra25perckor,este
8óra35perckor,délután4órakorésreggel7óra24perckorvoltlehetséges.Afővárosból
afürdőbetartómintegy4-5órásútraagyorsvonatii.osztályán6forint,aszemélyvonatii.
osztályánpedig4forint80krajcárbakerültajegy.(Hankó–Papp1907,274.p.;Vámossy–
lenkei–schulhof1913,193.p.)

79 Az 1908. évi kiadvány már 4-4 vonatot jelez budapest, miskolc és Fülek felől, viszont
bánrévétésrimaszombatotmárnememlítik.

80Csíz jód-bróm-fürdő útmutatója. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.
1900,46.p.

81 Akésőbbiekbentovábbiszolgáltatásokatisbevezettek,mintakülönpoggyászszekérviteldí-
ját(1korona),ill.alefoglaltbérkocsidíját(2korona).Csízfürdő Gömör-Kishont vármegyében.
1914/15,30.p.

82Gömör-Kishont, 1903.július30.



másfürdőkhözhasonlóanacsízifürdőtelepeniselőszeretettelnyitottákészárták83
afürdőszezonttáncmulatsággal,ahagyományokhozhívenmájuselején, illetveszep-
tembervégén.különösenfergetegesresikeredettazegyévvelkorábbankapuitmegnyi-
tó fürdő, rendhagyómódon 1890. június 28-án, a Gömörvármegyei közművelődési
egyesületjaváramegrendezettszezonnyitóbáljaamegyeifiatalságszervezésében.84 A
táncvigalommalösszekötöttestély,melyena tulajdonosok17helyiségetbocsátottak
díjmentesen amulatozó közönség használatába, különleges töltettel bírt, több okot
advaazünneplésre:egyrésztazújépületrészekfelszentelése,másrésztafrissenminő-
sített Hygieia-gyógyforrás elkeresztelése alkalmából.85 Az újonnan épült termekben
nagyszámbanösszegyűltelőkelőközönségakörnyékbeliúriéspolgáritársadalomrep-
rezentálásátvolthivatottképviselni.Aregionálishetilapbanleközöltcsonkanévsorok-
bólabornemisza,kubinyi,draskóczy,Fáy,Hámos,szakall,ragályi,Putnoky,Almássy
ésszámosegyébgömörinemesicsaládtagjainakneveköszönvissza–közöttükhárom
Gömör-kishont vármegyei főispán is a visszatérő vendégek táborát gyarapította:
Hámoslászló,kubinyiGézaésPutnokymóric.

Afürdőközönségpalettájaigencsaktarkaképetfestettmáraz1890-esévekelejénis,
magyarországmindenszegletéből,sőtmégakétfőváros,bécsésbudapestvárosaibólis
érkezteküdülni,gyógyulnivágyók.Apolgárságmellettazegyház,ahonvédelem,illetveaz
arisztokráciaköreibőlegyarántszámíthatottlátogatókracsízfürdő:az1892.éviszezon-
banFoullondeNorbeeckbáróbécsbőlésGuyonhadnagymiskolcról,86 arákövetkező
évbenHoránszkyNándorországgyűlésiképviselőt,ill.zoltánhonvédlovasságitábornokot
köszönthettékatelepen,87 1908nyaránpedigadunamellékireformátusegyházkerület
püspöke, baksay sándor látogatott el hozzánk.88 A rangban legmagasabb vendéget a
rimaszombatiszármazásúhonvédelmiminiszter,báróHazaisamuszemélyébenkeres-
hetjük. „Azalföldi, különösennagykunsági, debreczeni, budapesti, szabolcsi, szatmári,
továbbánógrádiésgömörielőkelő,intelligenscsaládoknakolysokkiváló,helyesgondol-
kozásuésfinomérzésűtagjávalvoltalkalmunkésszerencsénkittmegösmerkedni...itt
üdüléséledfáradságosévimunkájátólegyhónapramegszabadulvaNógádmegyekiváló
alispánja,Nagymihály,udvaritanácsos,ittnyaralévekhosszúsoraótadebreczennyuga-
lombanlevőnagynevűrendőrkapitánya,VéghGyula,azegészfürdőszeretettGyulabácsi-
ja.régebbenitt időzőnejeéskisfia látogatásáramostérkezettközénknéhánynapra
urbanovichzoltán,amagyarbanknagytehetségűfiataligazgatója.Anapokbanutazott
elkedvesfiacskájávallukácsGyörgyvoltvallás-ésközoktatásügyiminiszterneje,Perényi
madolybárónő,bizonyságottevénróla,hogyragályosgyermekbetegségekbőlvisszama-
radtutóbajoknálmennyireüdvösezakiscsízfürdő”–emlékezikvissza1918júliusában
afürdőbentöltöttnapjairaegyismeretlenutazó.89
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83 Afürdőidényvégénrendszerintmegkezdődtekazún.búcsúvizitek.előszörabetegektettek
búcsúlátogatásokat,azutánakétdoktormegapatikafejeztebeazadottidényreszólóműkö-
dését,végülavendéglősisbezártaüzletét.Gömör-Kishont, 1906.szeptember30.

84Gömör-Kishont, 1890.július3.
85Gömör-Kishont, 1890.május29.
86Gömör-Kishont, 1892.augusztus25.
87Gömör, 1893.július16.
88Gömör-Kishont, 1908.augusztus16.
89Gömör-Kishont, 1918.július28.



AjúliusvégéntartandóAnna-bálokafürdőkkiváltságaikéntmainapigőrzikhagyo-
mányukat.csízfürdővoltAjnácskőmegszűnéseutánazahelyszín,aholtalálkozótadott
egymásnak Gömör, borsod és Nógrádmegyék előkelő közönsége.90 megnyitása óta
1896 júliusábólérkezettazelsőAnna-napibáli tudósítás.Azártkörű táncvigadalom,
melynekhelyszínéülagyógyházvendéglőjénekéttermeszolgált,meghívóval lehetett
résztvenni–ezalólkivételtcsupánafürdővendégekképeztek.Abefolyójövedelmet
rendszerintközérdekűjótékonycélra,legtöbbszörazönkéntescsízitűzoltóegyletalap-
tőkéjénekgyarapításáravagyannak felszerelésére fordították,91 vagyahelybeliújon-
nanfelállítandóorgonajaváragyűjtöttek.92 korabelireklámhirdetésekbőltudjuk,hogy
abálokeste8-9órakorkezdődtek,akorareggeliórákigtartottak,abeléptidíjpedig
többnyire1forintba,később1-2koronábakerült.Azenétafürdő,Tarkalojzi93 vezeté-
sévelműködő zenekara szolgáltatta a vendégeknek.94 Az1909. évadbanmár külön
erreacélraalapítottákmegacsízfürdőivigalmibizottságot,amelyaszórakoztatóprog-
ramokértfelelt.95 AcsízfürdőiAnna-bálokjóhíreezenidőtájthágottigazántetőfokára,
nagybanköszönhetőenFráterlórándlátogatásainakésakörnyékbelitáncosfiatalság
nagyobbszámúképviseletének,aválogatott,előkelőközönségrészvételesemhozta
azonbanvisszaahagyományos,19.századderekárajellemző,régiAnna-bálokfényét.
Atáncottöbbnyireidegenfürdővendégekroptákahelyiértelmiségtávolmaradásának
köszönhetően.96 Arraisakadtpélda,hogy„külsősök”szerveztekzártkörűtáncmulatsá-
gotcsízfürdőn,minttörténtazaGömörmegyei ifjúságáltal1893.augusztus26-án,
aholaközönségtúlnyomótöbbségétakörnyékbelifiatalságésértelmiségalkotta.97

Atáncmulatságokmellettaszerencsejátékokbóliskivehettékrészüketafürdőven-
dégek.szórakoztatásukralöfkovicslipótrimaszombatidivatkereskedőkezdeménye-
zésére,akinemmelleslegfióküzletetisüzemeltetettafürdőtelepenanyáriidényalatt,
az 1894. fürdőévadtól szombatonként tombolával egybekötött estélyeket,98 majd az
1899.szezontólcsütörtökönkéntrendszerestombola-húzásokattartottakafürdőven-
déglőbenazún.„Első Csízi Bazár”szervezésében,melyenmintegy200darabnyere-
ménytárgy várt egy-egy alkalommal gazdára.99 1908 júniusától kezdve minden hét
szombatján tombolával egybekötött hangversennyel szórakoztatta magát a közön-
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90Gömör-Kishont, 1901.augusztus1.
91Gömör-Kishont, 1896.július23.
92Gömöri Ujság, 1910.július10.
93 illés„Tarka”lojzirimaszécsicigányprímásvolt,akiafürdőidényekalatthúztaatalpalávalót

mulatságokalkalmával,s1914.május6-áncsízfürdőbenhunytel.Temetésénaközelben
lakógömöriúricsaládoktöbbtagjaismegjelent,jelezvénamuzsikusnépszerűségétésirán-
takifejezetttiszteletét.Gömöri Ujság, 1914.május10.

94Gömöri Ujság, 1910.július17.
95Gömör-Kishont, 1909.július18.
96 A fürdő helyzetét az első világháború előtti békeévekben némiképp rontotta Várgede és

lévártújonnanmodernizáltfürdőtelepeésazokfellendülttársasélete,amely–országoshír-
neveellenére–vendégeketvonzottelcsíztől.Gömör-Kishont, 1909.augusztus1.

97 Gömör, 1893.szeptember3.
98Gömör, 1894.július8.
99Gömör-Kishont, 1899.július27.



ség.100 Aszokatlanszórakoztatóműfajkategóriájánbelülaz1912.évi fürdőévadban
megjelentapéntekinapokonmegrendezettkonfettikorzóésatűzijáték.101 „Arészvétel
nagyságátaconfetticsatábanmutatja,hogy legutóbbmásnapreggelkétszekéralig
bírtaelszállítaniaconfettihulladékot”102 –konstatáltaaGömöri Hírlap alegnagyobb
megelégedéssel.

színpadiprodukciókbansemmutatkozotthiányazújonnanlétesültfürdőben,mely-
relegalkalmasabbhelyszínülavendéglőnagytermebizonyult.csaknemmindenhétre
jutottvalamilyenszórakoztatóünnepség,103 többségük rendszerint tánccalvégződött.
Azelsőműkedvelőelőadásramár1891augusztusábansorkerült,sióFerencelőadó-
és szavalóművész monológestjének közreműködésében.104 Az 1897. évi szezonban
kissPálszíntársulatarándultkicsízreegyhétvégénkételőadással,a„Gyimesi vadvi-
rág”ésa„Trilby”színrehozatalávalszerzettélvezetesestéketaműértőközönségnek.105
Az1902.évifürdőévadbanb.PolgárGyulaszíntársulatatelepedettlecsízben,sűrűn
látogatva előadásaikat a nyaralóközönség által,106 egy évvel később viszont már
szabadhegyi Aladár társulata szórakoztatta a fürdő közönségét.107 Az 1910-es nyári
idénybenFüredimiksatársulataaz„Erdész leánya” cdarabbalmutatkozottbe,108 1912
augusztusábanpedigavelkenyeiműkedvelőkközreműködésébenkerültszínpadraa
„Falu rossza”,melynekjövedelmeegyrésztavelkenyeidalárda,másrésztacsízirefor-
mátustemplomjavárafordíttatott.109

A székvároshoz való közelségemiatt csíz – Várgedemellett, vagy inkább annak
kárára–a rimaszombatipolgárokközkedveltnyárimulató-éskirándulóhelyévévált.
különösennagyérdeklődésmutatkozotta„batyiak”részérőlazakkormárszámosver-
senytrófeátbezsebelőrimaszombatidalárdacsízfürdőibemutatkozó fellépése iránt,
melyre1895.július13-ánkerültsorjótékonyságihangversenyésműkedvelőielőadás
keretében.A26-tagú,Váryjánosvezettedalárdanépdalokkalés indulókkal tarkított
énekeimellettGlószAranka,szalayjolánésHegyijózsefközreműködtek,zongorajá-
ték,szavalatésfelolvasásműfajában.Azestenyolcóraikezdettelmeghirdetettrendez-
vényre,melyettáncmulatságkövetett,abeléptidíjszemélyenkéntegyforintbakerült.110
A rimaszombati énekkórusmellett a szomszédosózd60-tagú vasgyári dalárdájaés
zenekaraisfellépettteljestaglétszámbanacsízfürdőiporondon1904.augusztus14-
én,éspediga fürdőközönségkörébőlmegalakult rendezőbizottságmeghívására.111 A
reggeligtartótáncvigalommalegybekötöttzeneikoncertreafürdővendéglőjéneknagy-
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100 Gömör-Kishont, 1908.június28.
101 Gömöri Ujság, 1912.augusztus11.
102 Gömöri Ujság, 1912.július28.
103 Gömöri Hirlap, 1897.július4.
104 Gömör-Kishont, 1891.augusztus6.
105 Gömöri Hirlap, 1897.július4.
106 Gömör-Kishont,1902.augusztus20.
107 Gömör-Kishont, 1903.július30.
108 Gömöri Ujság, 1910.július10.
109 Gömöri Ujság, 1912.augusztus11.
110 Gömör, 1895.július14.
111 Gömör-Kishont, 1904.augusztus21.



terme zsúfolásig megtelt nem csupán a csízi fürdővendégekkel, hanem a kíváncsi
gömöriésborsodiközönséggelis.

koncertekterénkétségkívülFráterlórándhíresnótaszerző,dalénekeséshegedű-
virtuóz,nemmellesleghuszárkapitánycsízfürdői fellépéseivittékapálmát.elsőként
1902-ben,112 majdkésőbbrendszeresintervallumokbanadotthangversenytagömöri
fürdővendégeknek.1906-bannégyhétreérkezettcsízbeanagyhírűmester,aholfolyó
évjúlius21-én,egyhéttelazAnna-napibálelőttTarnaylajoszongoraművésszelegyütt
a fürdőnyári éttermébenadott koncertet.113 Nemcsoda,hogyazamúgy is évekóta
csaktengődőAnna-bálszínvonalátrögtönacsillagoségberepítetteabecsesszemély
jelenléte.114 FráterlórándvendégjátékamellettkishíjánbáróVaylénárdmágnás-hege-
dűművészt is köszönthettéka fürdővendégekGömörben,azonbanannakbetegsége
folytán1897májusábancsiszár lászló földbirtokos gyönyörködtette színpadra lépé-
sévelazegybegyűlteket.115

Afürdőtörténetébennemvoltritka,hogymagaafürdőiszemélyzetkezdeményezte
műestélymegrendezését, vagyállt jómagaporondravalamilyen jótékonycélérdeké-
ben.ekkéntjárulthozzávédnökként1906.augusztus12-énkallósjenőfürdőorvosa
fürdőzőfiatalságáltalrendezettestélyhez,mellyelareformátustemplomorgonaalap-
járagyűjtöttek.elsősorbanlányiernőmiskolcizeneakadémiaiigazgatószórakoztatta
aközönségetzongorajátékával,majdazifjúPazárlászlóremekeltügyescimbalmozá-
sával,azestfénypontjakéntpedigkallósjenőnéejtetteámulatbaafürdővendégeket
énekelőadásával.116 Hasonlóancselekedett1908nyaránHorváthjózsef fürdőrészvé-
nyes is, aki egyik fő lüktető rugója volt csíz fürdőéletének. A nevezett évben Péchy
manó szatmári földbirtokos, fürdővendég személyében tökéletes partnerre akadva
nagyszabású kabaréestélyt rendezett kettejük színre lépése mellett Glósz Aranka,
Horváthilukaésolga,kallósjenőné,Popovicsjózsefésszentmiklóssylászlóközre-
működésével.Abevétel,amely173koronáttettki,úgyszinténahelyireformátustemp-
lomorgonaalapjánakjavárafordíttatott.117

Hamárolyszóbahoztukacsíziev.reformátusegyházat,megkellemlítenünk,hogy
„külsősként”többízbenis–közvetlenülvagyközvetve–afürdőtválasztottarendezvé-
nyei lebonyolításánakhelyszínéül.először is fontos leszögeznünk,hogya református
templomafürdőtőszomszédságábanállt,safürdővendégekáltalisgyakorta„haszná-
latbavétetett”valláskülönbségnélkül.118 majd1903.augusztus30-ánazújtoronyés
harangfelavatásaalkalmávalesettelőszöraválasztásafürdővendéglőjéneknagyter-
mére,aholazorgonaalapjaváratombolávalegybekötötttáncmulatságrakerültsor.Az
avatásiceremóniadélelőtt10órakorvettekezdetét,melyetszintúgyafürdőéttermé-
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112 Gömör-Kishont, 1902.július31.
113 Gömör-Kishont, 1906.július15.
114 1908-ban a neves virtuóz szokatlan eseménytől vezérelve, hangversennyel vett búcsút

legényéletétől a csízi fürdőhelyen tartandó Anna-napi bál alkalmával. Rozsnyói Híradó,
1908.július19.

115 Gömöri Hirlap, 1897.május30.
116 Gömör-Kishont, 1906.augusztus19.
117 Gömör-Kishont, 1908.június28.
118 Gömör-Kishont, 1902.augusztus7.



nek helyiségeiben díszebéd követett.119 Az oly sokszor emlegetett csízi református
templomorgonafelszentelésérevégül1910.augusztus7-énkerültsor.mivelatemp-
lomközvetlenülafürdőtőszomszédságábanfeküdt,ezértarendezőségkitűnőhúzás-
naktartottaazegyháziünnepségetegybevonniafürdővendéglétszámátisnövelőkul-
turálisprogramokkal:hangversennyeléstáncmulatsággal.Azegyháziceremóniadél-
előtt 10 órakor ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, a déli 2 órakor, a fürdő nyári
éttermébenmegtartott100-terítékűdíszlakomautánkétórávalkerültsoranépünne-
pélymegtartásáraaközségiiskolaudvarán,majd5óratájbantombolajátékkezdődött
agyógyházvendéglőjében.ugyanittkerültszervírozásraeste8órakorazünnepidísz-
vacsora,melyet este9 órai kezdettel nagyszabásúművészi hangverseny és a fürdő
fedetttánchelyiségébenhajnaligtartóbálkövetett.Azestesikerességéttükrözi,hogy
anégyeseket60pártáncolta.120

Afürdőasportszerelmeseinekiskedvezett.ezaszenvedélyleginkábbsajáttenisz-
pályalétrehozásábannyilvánultmeg,melynemcsupánafürdővendégeinekkikapcso-
lódásáraszolgált,hanemteniszversenyekhelyszínéülis.Az1907.évadbandíjazással
egybekötött versenyt szervezett csízfürdő igazgatósága, amely iránt rimaszombat
teniszegyletének tagjai között is élénkérdeklődés támadt.121 Nagyszabású teniszver-
senyreaz1912.éviidénybenissortkerítettek,anégynaponáttartómegmérettetésen
a fürdő legjobb játékosai vettek részt.Folyóévbenegy tekeversenyről is tudósította
helyisajtó,amelyazelőzősporthozhasonlóanszíntúgyösszehoztaatáncoslábúakat
egy-egyrögtönzöttmulatságkeretében.122

Afürdővendégekmindennapiéletétolykorkirándulásoktarkították,ezektöbbféle
jellegetisölthettek.Azelsőkiruccanásramárisamegnyitásévében,1889nyaránsor
kerültacsetnekisebőkzoltánésivánföldbirtokosokrendezéseáltal,amelysoráncsíz
községmalmáhozintéztekrövidkirándulást,„aholahamvaiczigányokzenéjemellett
kedvesenelmulattakegészéjféli1óráigazodavalóéskörnyékbelielőkelő lakosok,
valamintafürdővendégekis”.123 Arohamosanfejlődőcsízfürdőbevalókiránduláslehe-
tősége a rozsnyói katolikus egyházmegye tanítóságát is érdeklődésre bírta, 1892.
augusztus30–31-éntartottákmegnagygyűlésüketaközelirimaszécsen,sakétnapos
programkeretébenrésztvevőigyalogsétátszerveztekafürdőhelyre.124 kétévvelkésőbb
egynapsütésesnyári délutánonpedig egy hölgykoszorúból álló sajógömöri társaság
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119 Gömör-Kishont, 1903.augusztus30.
120 megjegyzendő, hogy az orgona elkészítéséhez szükséges 3200 koronát az egyháztagok

áldozatkészségén kívül javarészt a fürdőigazgatóság leleményességének köszönhetően
sikerült megszerezni, akik az orgonaalap javára rendezett jótékony rendezvényeikkel,
melyekközülpáratjelenmunkábanisbemutattunk,valamintafürdővendégekközöttigyűj-
tésekkeljárultakhozzácsízközségemeúj„zeneiműszeréhez”.Aputnokiszolgabírósághoz
csatolva a fürdőt, az ünnepségen utoljára jelent meg fürdőbiztosi minősítésben osváth
dánielfeledifőszolgabíró,akiafürdőidényalattazelőadásokésmutatványokengedélye-
zéséértjáródíjakatúgyszinténenemescélrafordította.Gömöri Ujság, 1910.augusztus14.

121 Gömör-Kishont, 1907.május26.
122 Gömöri Ujság, 1912.július28.
123 Gömör-Kishont, 1889.augusztus22.
124 Gömör-Kishont, 1892.szeptember8.



kerestefelakörnyékretettkirándulásaiközöttacsízfürdőitelepet.125 Nemcsakcsízbe,
hanemonnanisszerveztekkirándulásokatafürdővendégek:1896augusztusábanegy
szomszédosfürdőhelyre,Várgedébe,126 1897nyaránadobsinai-jégbarlanghoz,127 1898
júliusábanpedigazAggteleki-cseppkőbarlanghoz.utóbbiérdekességefőlegabbanrej-
lett,hogyazutatnemdivatoshintókon,hanemeredetimagyarlőcsösszekereken,szal-
maüléseken,nemzetidísszelellátottkocsisokkal,csengőslovakkaltettékmeg.128 Aleg-
gyakrabbanazonbanaközelimegyeszékhelyre,rimaszombatbarándultakbenagyobb
társaságok.129 Acsízifürdőismertetőkalauzokegyteljesoldalnyiterjedelembenpropa-
gáltákakörnyéknevezetességeit,ahováalkalmanyílhatottafürdővendégeknekelláto-
gatni:akörnyezővárosok(rimaszombat,miskolc,rozsnyó,dobsina),azózd–nádasdi
vasacél- és lemezgyár, a likéri vaskohótelep, Tompa mihály síremléke Hanván, az
Aggteleki-cseppkőbarlang,agrófAndrássy-családbirtokábatartozókrasznahorkaivár
(1907-től mauzóleuma is), a várgedei és rozsnyói vasas fürdők, a vadregényes
sztracenai-völgybenlevődobsinai-jégbarlang,ahercegcoburg-félebalogivárromokés
vadaskert.130

csíz a fürdőtelepen felépülő honvédtiszti gyógyház révén leginkább tényleges és
nyugalmazott tisztek gyógyulásának és üdülésének a helyszínéül szolgált díjmentes
lakást biztosítva. A gyógyház létesítése Hazai samu honvédelmi miniszter nevéhez
fűződik,akimégosztályvezetőtábornokkorábanbelátta,acsízigyógyvízelőnyérevan
abetegtiszteknek,sazingyeneslakhatáskedvezményéveljárulthozzáafürdőzéskölt-
ségeinek redukálásához. A fürdőigazgatóság számára szintén kedvezően hatott az
ötlet, mely jelentősen hozzájárult a fürdő hírnevének emeléséhez, ebből kifolyólag
újabbkedvezményekbenrészesítetteazottidőzőtiszteket,amintarrólmárbeszámol-
tunk.korábbanúgyszinténszóesettbáróHazaisamuhonvédelmiminisztercsízfürdői
látogatásáról,melyre1910. június14-énkerültsor.egyik legnagyobbünnepevoltez
csíznek,hiszenilyenmagasrangúvendéget,kormánytagotnemmindennapüdvözöl-
hetetta fürdőtelepen.rimaszombatvárosszülötte,Tóthjánostörzsorvoséskubinyi
György huszárszázados cs. és kir. kamarás parancsőrtiszt kíséretében érkezett egy
gyorsvillámlátogatásracsízfürdőbe.131 mindemellett többalkalommal iskatonaidísz-
ebédnekadottotthontafürdő,mintpéldául1901szeptemberében.Agömörihadgya-
korlatokvégeztévelavezérkar,élénPokornyVilmostáborszernagykassaihadtestpa-
rancsnokkalsatisztekkelközösdíszebédregyűltekösszeafürdővendéglőjében,ahol
vígpoharazásközepetteakésődélutániórákigmaradtak.132 katonaságjelenlététköny-
velhetjükelaz1912.éviAnna-bálon is,amelyenakörnyékengyakorlatozó tüzértisz-
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125 Rozsnyói Híradó, 1894.július29.
126 Gömör-Kishont, 1896.augusztus6.
127 Rozsnyói Híradó, 1897.július4.
128 Gömör-Kishont, 1898.július7.
129 Gömör, 1893.július9.
130 Csíz jod-brom-forrás-fürdő. Auskunft über jod-brom-quellen-bad Csiz in Oberungarn.1902,

58.p.
131 Gömör-Kishont, 1910.június19.;Gömöri Ujság, 1910.június19.
132 Gömör-Kishont, 1901.szeptember15.
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tek133 isrésztvettek,akirályszületésnapjánakelőestéjén,azazaugusztus17-én,pedig
nagyszabásútűzijátékkalkedveskedtekacsíziközönségnek.134

Akatonaságleginkábbazelsővilágháborúidejénvoltjelenafürdőben,nagybana
honvédtisztigyógyháznakköszönhetően.csízavilágégésidejénisüzemelt,alkalmaz-
kodva a nehézkes háborús keretekhez. A fürdői részvénytársaság közgyűléseinek
háborúsidőkbőlfennmaradtjegyzőkönyveibenmegtalálhatóazaktuálisviszonyokhoz
módosított1918.évifürdőidényrekiállítottfürdőiárjegyzék,melybenakorábbiakhoz
képest jelentősárdrágítást tapasztalhatunk.135 évadátmegtartvamájus1-énnyitotta
megkapuit,a fürdővendégek is szépszámmalérkeztekGömörbe,1915májusában
már csaknem 60 fürdővendég időzött a telepen, 1917 júniusában pedig a létszám
meghaladtaa400főt.136 Némivisszaesésaszolgáltatásokterénmutatkozott,ahárom
fürdőorvosközülugyaniskallósjenő137 ésPazárlászlóafrontravonultak,előbbiigen
gyorsanszerbfogságbaesett,utóbbiazészakiharctérenküzdött,egyedülafürdőszol-
gálatábanimmár25évenállóPazárAndorrendeltaz idényben.138 Aférfikézhiányára
utalaz1917februárjából fennmaradthirdetés is,amelybencsízfürdő igazgatóságaa
folyóévadrakereskedelmiismerettelrendelkezőtisztviselőnőtkeresettgépírásésköny-
nyebbirodaimunkákhoz.139 Afürdőélelmezéséreaháborúalattazalispánihivatalkellő
gonddalügyelt,ígyazottnyaralóvendégekellátása–ajegyrendszerdacára–biztosítva
volt.140 Az1918.éviszezonbanmárafürdőtelepenbelüliselszaporodottazélelmiszer-
uzsora,akisebbporciókkimérése,ahelybelipostalassúságaésatelepenműködőköl-
csönkönyvtárbezárása.mindezekdacáraafürdőavilágégésalattismegtartottamini-
mum1000fősállandóklientúráját.141 Atársaseseményekegyarántahadiállapotottük-
rözték, példánakokáért Varsóbevételét említhetjük,melyet parádés kivilágítással és
tűzijátékkalültemegafürdőzőközönség.142 csízfürdőigazgatóságaugyanakkoranyagi-
akkal is hozzájárult a sebesültek gyógyulásához és a háborús károk helyretételéhez.
1915októberébena„Gömörsárosért!”mozgalombabekapcsolódva100koronátaján-
lott fel aGömörmegyeáltal építendő,oroszokáltal lerombolt sárosi faluújjáépítésé-
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133 AnevezettévhónapjábancsízésakörnyezőfalvakhatárábanaVi.hadtesttüzérségetöbb-
naposélesharclövészetettartott,melyettermészetesenérdekkelszemléltafürdőbenidőző
–főlegnői–klientúra,agyakorlatoktartamaalattugyaniscsízbennyertelhelyezéstegy
egészütegosztály3törzstiszttel,22tiszttelés270tüzérrel.Gömöri Ujság, 1912.július28.

134 Gömöri Ujság, 1912.augusztus11.
135 A Csízi Jód-Bróm Forrás Fürdő Részvénytársaság 1915–1918. évi közgyűléseinek jegyző-

könyvei.megtalálhatókcsízfürdőépületénekkiállítótermében.
136 Gömör-Kishont, 1917.június17.
137 kallósjenő1914.december12-énesettszerbhadifogságba,majdArangyelováczbankór-

háziorvoskéntalkalmaztákaszerbek.következőévoktóber23-ánkruseváczbaszállítot-
ták,hováfolyóévnovember7-éndélbenvonultakbeanémeteksavárostelfoglalvánkisza-
badítottákafogságból.kallósdoktoranevezetthó18-ánmárhazatérhetettbudapestre.
Gömör-Kishont, 1915.november21.

138 Gömör-Kishont, 1915.május23.
139 Gömör-Kishont, 1917.február11.
140 Gömör-Kishont, 1917.április29.
141 Gömör-Kishont, 1918.július28.
142 Gömör-Kishont, 1915.augusztus22.
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hez,143 1918nyaránpedigafürdőbenrendezettműkedvelőkabaréból140koronaössze-
getadományozottarimaszombatiVöröskeresztkórházánakmegsegítésére.144

Azelsővilágháborúelőttibékeévekbenegykorabeliforrásanyagúgynyilatkozotta
fürdőről,hogy„nehányesztendőmultáncsízakontinenshírnevesgyógyfürdőjelesz”.145
Nos,haajövendölésugyannemisteljesmértékbenfediavalóságot,delényegében
beigazolódott.bárahazaipropagandának„köszönhetően”magyarországonkívülalig-
hajutottelhíreakontinensmásországaiba,hallipárjalátogatottságávalésjövedelmé-
velsemvehettefelaversenyt,mégiscsízfürdő–egyedüliműködőgömörifürdőként(!)
–mindamainapigalegkeresettebbgyógyhelyekközétartozikszlovákiában.

irodalom

bernáth józsef1885.Die mineralwässer und Badeorte Ungarns auf der 1885er allgemeinen
Landes-Ausstellung in Budapest.Wien.

bernathjózsef1878.Die Mineralwässer Ungarns.Wien.
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”kiadóhivatala.
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.
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143 Gömör-Kishont, 1915.október10.
144 Gömör-Kishont, 1918.augusztus11.
145 Gömör és Kishont vármegyei naptár az 1906. évre.1906,46.p.



éVA keréNyi
sPA liFe iN GÖmÖr iN THe 19TH ceNTury,No.11.
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.

154 kerényi Éva
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A politikai antropológia szótári értelmezésben és az antropológia egyes ágazatait
bemutatószakkönyvekbenapolitikaiéletszervezettségiszintjeivel,ajogérvényesülés-
selésatársadalmiellenőrzéssajátosmódjaivalfoglalkozik.Fontosságárólpéldakép-
pen james Peoples és Garrick bailey Humanity. An Introduction to Cultural
Anthropology címűkézikönyvében(1988)atizenharmadikfejezetetteszikiapolitikai
ésjogiszerveződésekleírása–aminemjelenttucatrangúérdektelenségetatémaant-
ropológiaifontosságátilletően,csupánazt,hogyamígazeurópaiközgondolkodásnak,
politikatörténetnekalighanemelsőfejezeteiközékerülneatársadalompolitikai-jogifel-
építménye,akulturálisantropológiaszisztematikusrendszerébenjóvalelőtteszerepel-
nek olyanok, mint a tudományág természetének, sajátos nézőpontjainak, kutatási
módszereinek, a fizikai-biológiai sajátosságoknak, a szociokulturális rendszereknek,
rokonságikapcsolatoknak,vallásnak,gazdaságnakkörülírásai.

Aki egyenesen a politikai antropológiai szakkönyveket nyitja föl (balandier 1967,
easton1958,lewellen1983,Winckler1970,clastres1974),rendszerintatársadalom
politikaiszervezeténeksejtszerűformáitólazállamszintűtársadalmakigláthatjaföltár-
vaegy-egy társadalomvagyazegyes rendszerekkarakterét.Nemmindegyazonban,
hogy–akármonografikusművet,akáregy-egyföldrész,tájegységvagypolitikaiberen-
dezkedésaprólékosleírásáttartjakezébenazolvasó-érdeklődő–mikortájtkeletkezett
műrőlvanszó.Apolitikairendszerekantropológusokáltalileírásaiugyanisa19.szá-
zadközepétőlvagyfélévszázadonátelsősorbanazállamnélkülitársadalmakrészlete-
zőleírásaivoltak,scsakazutóbbinegyedszázadbantalálkozunk(egyrenövekvőszám-
ban)olyanművekkel,amelyeka„politikaiembert”ésközösségi-kommunikációsrítusa-
itimmáregyetlendiskurzus-miliőbenvélikmegnevezhetőnek,nemegyfajtabesorolás-
ban szerepeltetik. s ez nem pusztán témaválasztás kérdése, hanem sokkal inkább
szemléletmódé.minthaaztmondanám,hogyatudományágbelsőfejlődésemeghalad-
taa„termelőerőkéstermelésiviszonyok”átfogóértelmezésétésbelekezdettapoliti-
kusok és a politikai gondolkodásmódok csoportszintű elemzésébe, vagyis leszállt a
„dialektikuséstörténelmimaterializmus”szintjérőlakereszténydemokrata,miépesés
szocialista, zöld vagy jobbikos, nőmozgalmár vagy kereszténydemokrata politikusok
szimbolikus közlésmódjainakmegértési szintjére. Vagymáspéldával: a kutatómeg-
hagyjaapolitológusoknak,pártvezetőknek, igazgatásjogászoknakvagyPr-fejlesztési
tanácsadóknakéshangadósajtómunkásoknakaválasztásirendszerszerkezeténekés
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TanulmányokkÖZlEmÉnyEk

A.GerGely ANdrás

Apolitikaantropológiájátólaneotörzsiség
esélyeiig



mechanizmusainaknyomonkövetését,helyette(sperszeamárkorábbansokhelyütt
elkészült elemzések ismeretében) arra figyel inkább, miképpen szimbolizálja a
Parlamenttérbelizártságavagyakormányzatbudavárbaköltözéseahatalmi„nagysá-
got”ésmegközelíthetetlenséget,amigráns-narratívaanemzetállamibezártságot,vagy
azeupocskondiázásaazújegypárturalmirendszert...

Apolitikaiantropológia–mintrendszerintalegtöbbhelyétkeresőújtudományág–
kölcsönvesz,eloroz,átértelmezmástudományágakáltalvizsgáltterületekrőlolyankér-
déseket,amelyeketazoknem,vagynemkellőképpenember-szintenértelmeztek.Haa
tudományágklasszikusainakmunkásságátnézzük,aztlátjuk,hogyatörténetiindítta-
tású,struktúrákatleképező,folyamatjellegűprocedúrákatáttekintő,vagyössztársadal-
miszerkezetetleíróműveketmárafölváltottákamikrojelenségeketmegnevező,deazo-
katiskiterjedtjelentéskörbenértelmezőmunkák(mintegyfókuszpontváltásez,amak-
rojelenségekfelőlimmáramikrókfelé...).Hamostittnemrészletezemanagyklasszi-
kusantropológiaimonográfiákegy-egy fejezetnyipolitikai rendszerleírását (példakép-
penmondjukhivatkoznilehetbronislawmalinowskiBaloma címenmagyarulmegjelent
kötetére,aholatrobrianditársadalomgazdaságánakéscserepiacirendszerénekszáz-
oldalnyileírásábanmindösszesenhétoldalnyittalálunkafőnökihatalomról),vagyazta
néhány momentumot, amelyet a húszas-harmincas évek amerikai politológusaitól
(lasswell,lowie,laski)„emeltekát”azantropológusok(pl.adöntéshozás,autoritás,
erőszakvagyjogintézményekszerepéről),akkoraztláthatjuk,hogyszázadunklegfon-
tosabb politikai antropológiai kutatásait a negyvenes évektől datálhatjuk.
GyűjteményeskötetükbenmeyerFortesése.e.evans-Pritchardakülönbözőfelépítésű
afrikaipolitikairendszerekrövidleírásátkínálják(1940);e.A.Hoebelakomancsindi-
ánokpolitikaiszervezeténekintézményesülését(1940)ésacheyennemodellt(1941)
kutatja,majdaprimitívemberjogigondolkodásánakrendszerétismertetianemnyu-
gati társadalmakban (1964); Fredrik barth a pakisztáni és afganisztáni képviseleti
berendezkedést(1959),edmundleachFelső-burmakacsinjainakciklikuspolitikaivál-
tozásait követinyomon (1954);maxGluckmankétkutatásban is illusztrálja zambiai
példákon,hogynemcsakanyugatitípusúállamosodásnakvanleképezhetőfelépített-
sége, hanema látszólag kusza „állam-alattiság” is éppoly racionalitással bír (1965,
1973);lucymairaprimitívkormányzástechnikáitvizsgáljaapreindusztriálisAfrikában
(1966);elmanserviceahordáktólatörzsfőségekigkövetinyomonapolitikairendszer-
fejlődést(1966);Friedmortonelméletimegközelítésébenmárazegyenlőség-elvűtár-
sadalmaktólazállamszintűrétegzettségigvezetivégigapolitikaitársadalmakfejlődé-
sét(1967).sígy,napjainkhozközeledvénegyresokasodikazállameredetéta„primi-
tív” szerveződésektől követő (Abélès 1990, bailey 1971, bohannan 1958, clastres
1980,cohen–service1978),afüggetlennemzeteken(balandier1967,bailey1960,
Hildakuper1986,H.l.Nieburg1973,c.s.kessler1978)ésazösszehasonlítógazda-
ságjogikölcsönhatásokonát (katherines.Newman1983)arítusokhatalmáigésaz
uralkodókrítusaiig(m.j.Aronoff1980,s.Willenz1985),vagyapolitikaibeszédmódok
szimbolikus tartományaiig (murray edelman 1964, d. e. Apter 1964, Abner cohen
1974)szélesjelentéshorizontotrajzolatudományágérdeklődésitartománya.Azantro-
pológusokmástársadalomkutatókhozhasonlóankövetik„a”politikamegnyilvánulás-
módjait,egyúttalkételkednekisabban,létezik-e„a”politika,merthogyinkább„valami-
féle”politikákvannak.olyanokpéldául,mintazállampolitika,nemzetpolitika,háború-
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zásvagymozgalomtörténetmellett(és„alatt”)megbúvóetnicitáskérdések,kisebbségi
identitások,belsőhatárátépítésikísérletek,szociokulturálisközlésmódok,szimbolikus
befogadásiéskirekesztésieljárások,stb.

Ha egyszerűbben kívánnék fogalmazni, áttanácsolnám az olvasót zentai Violetta
kiválószöveggyűjteményéhez,aholabevezetőáttekintiatörténetiértékűdiszciplináris
alapokonfelépültmaipolitikaiantropológiaigondolkodásmódot,skifejti,hogyazolva-
sónemafféleszövegválogatásttartkezében,„melyetakulturálisantropológiahivata-
loseszmetörténetepolitikai antropológia névenismer”,hanemeztmegkülönböztetia
különböződiszciplínákművelőinekmunkásságábólkiemelhető(nemelsősorbanpre-
modern társadalmakravonatkozó)értelmezések révén„a politika antropológiájától”,
vagyisazantropológiaigondolkodásbanésazontúlisérvényesülőszemléletmódoktól
(zentai1997,9.p.).egyetértekvele,smagátakutatható,értelmezhetővilágotmagam
is inkább ama felfogásmódok felől nézem, melyeket e kötetben igen jeles nevek
(cassirer,ricoeur,Turner,calhoun,Parkin,Garland)reprezentálnak.

számomraatudományterületegyikalapdilemmájamaradtacliffordGeertzáltal(a
„sűrűleírás”ürügyén,valamintaz„ottlenni,ittírni”problematikájávalugyancsakáltala
jellemzett,akutatóésaterepviszonyáról)megfogalmazottgondolat,nevezetesenaföl-
tártismeretanyagértelmezéséről,„fordításáról”,sakutatotttémamint„szöveg”meg-
értésérőlkialakítottálláspontvédhetősége.magamisúgyvélem(Geertzigencsakmeg-
győző érvelése és a kortárs társadalomtudományi gondolkodás mai irányzatainak
intencióialapján),hogyamegértésamegismerésreajándékképpenkövetkezőjelen-
ség,amelynemzárhatjakiatévedéseket,akésőbbiátértelmezésekszükségességét,
azinterpretációksokféleségét,tehátnemmellőziadiskurzus-szintűáttekintést,illetve
akultúraésapolitikaitermészetűjelenségeknarratíváinakszéleshorizontonvalómeg-
jelenítését.magátazinterpretációttartomezértafőfeladatnak,sazempirikuskuta-
tásban„begyűjthető”anyagokérzékeny tálalásátolyankötelezettségnek,amelyetaz
„interjúalanyok”ésakutatóifelelősségrónakránk.Azantropológusokegyikspecialitá-
sa, hogy forráskutatásaikat nemcsak könyvtárak mélyén vagy történeti-statisztikai
anyagokalapjánvégzik,hanem jóval szívesebbenahelyszínen.AhogyanGeertz írja:
nem falvakat, közösségeket kutatnak, hanem falvakban és közösségekben – így
amennyibenabizonyosjelenségekreirányulófigyelemkörülhatároltegységekrevonat-
kozik,akkoraproblémákmarokkóban,indonéziábanésajászságbanishasonlónak
fognakesetlegminősülni.mármost,haadottegyseregkiválóterepkutatásanyaga,a
világhorizontjaigentágas,lehetnemindenismeretlenterületrőlújmegújismereteket
összehordani, s ezzel kiteljesíteni az összegezhető, „univerzális” tudást. sőt, idővel
azonbanefölhalmozotttudás„olvasata”,értelmezéseisrangotadhatmáraszakem-
bernek. A politikai antropológus számára a terep lehet politikai plakátgyűjtemény,
kisebbségiönkormányzatiképviselet,vallásiszektavagyhatárátlépésikísérletkétetni-
kaikultúraközött,amaugli-történetvagyegyetnocídiumottettenérőfényképsorozat
akár,ebbenakontextusbanmint szöveg olvasandó,melyetvalaholvalakikkódoltak,
„beírtak”atársadalomkulturálisés/vagypolitikaiműködésmódjába.shaezaziroda-
lompolitikában tükröződik (mint például a hazai szociográfiai vagy munkásirodalmi
irányzatok,vagya„szocialistarealistaregények”tájékán),esetlegazeneiszubkultú-
rákban(afro-műfajokban,arap-divatátvételében,araitérnyerésébenvagyapunk-rock
politikaitiltakozásformáváválásában),netalánanéprajzi-antropológiaidokumentumfil-
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mezésben,azmind-mindéppoly„politikai”lehet,mintapolitikusokimázs-alakításiés
kommunikációsstratégiáivagyakelet-európaiátmenetekidejénazeuropolitikaiorien-
tációváltásjelentőségemoszkvafelőlbrüsszelfelé...

A politikai antropológiamint a társadalmi diskurzusszintek elemzésére alkalmas
eszközalapvetőenvetifelakérdést:szabad-eatársadalmiegyedekelbeszéltéstörté-
néskéntértelmezhetőfolyamatát„beszédeseményként”olvasni?lehet-eegyáltalána
politikaiantropológiamegfigyelésiésértelmezésieszköztárátolyanesetekrealkalmaz-
ni,amelyekbenageertzi„szöveg”akultúramegjelenésmódjaként,saz interpretáció
mint„szövegolvasás”fogalmazódikmeg?Haígytekintemtárgyunkat,akkoralapkérdés
maradazértelmezés síkjainak ésazinterpretációkérvényességénekazaproblemati-
kája,amelyetazétikusésémikuselemzésekegyarántfölvetnek.Azétikus(eredetileg
mintageneratívgrammatika„fonétikus”síkja,vagyisformai-alakisajátosságoktarto-
mánya),sazémikus(amiugyanebbenaközegbena„fonémikus”,vagyisértelmezhető
üzenetet,a tartalmathordozó)egyaránta föltárt-megismertvalóság„mondott”-ját,a
beszéd„noémáját” (gondolatát, tartalmát,velejét)közvetíti (Geertz1997,729–730.
p.).sahhoz,hogyegypolitikaihangoltságúvagyjelentésességűesemény(történés,jel-
kép,program,gesztus,mítosz,rítus)üzenetétértelmezhessük,amegfigyelés–feljegy-
zés–elemzésfolyamatanemválaszthatókülön,ezekatudáskeresésébennemelkülö-
níthetőek.Nemisbeszélvearról,hogyapolitikaiantropológiaikutatásbansematársa-
dalmi(köz-vagymagán)beszédlejegyzéseamegismerésegyetlentartalma,hanema
közölt,megvallott,megmutatkozó,rejtőzködőfogalmitényekrekonstrukciója,beágya-
zottságukbólkiemeltennemkezelhető„jelentéskristályok”kulturálisépítményesokkal
inkább.ekkéntpedignemlehetegyetemesvilágnézetekköztőseredetitartalmakként,
a „tudomány” elszíntelenítő eszközeivel megragadható „valóságként” beszélni róla.
Hanem be kell vallani, hogy „tudományos objektivitásról”, „operativitásról” vagy a
magukadatszerűségébenfeldolgozhatóés„operacionalizálható”tényekrőlbeszélnia
politikaiantropológiaesetében(is)nagyképűtúlzás.„Akulturáliselemzés jelentések
találgatása(vagyannakkellenelennie),atalálgatásokértékeléseésmagyarázókövet-
keztetéseklevonásaahelyesebbtalálgatásokból–nemajelentésvilágánakfelfedezé-
seéstestetlentájainakfeltérképezése”–írjaGeertz(1997,716–732.p.).Azértelme-
zőéppenasajátkreativitását,szemléletieredetiségét,alkotóiinvencióithasználhatja
célszerűen,haatársadalmi„beszédfolyamatot”értelmezi,smegpróbáljakiszabadítani
ajelentéseketazesetlegességkörülményeiközül(deazoktólnemfüggetlenítve),tanul-
mányozhatóformábanrögzítiéselfogadja,hogyasaját„mikroszkopikus”szintűmegfi-
gyeléseicsakesetlegesenlesznekalkalmassáatágabbösszefüggések,akiterjesztés,
vagyisazáltalánosításszintjén.deettőlmégnemkevésbétudományosak,hitelesek,
érvényesek…–csak„relativizált”jelentésterükkörülmindigottkelllegyenafolyamat,
aszereplők,avonzásokéstaszítások,értelmezésekésráérzéseksokágúhálózatais.

mindaterep,mindazinterpretációtehátazértelmezésmódrévénnyilatkozikmeg,
sakutatómagainkábba„fordítást”végzi,akárhatallenszik,nuerekvagyszwáziföldiek
beszédmódjátközvetítené.Azinterpretatívmegformálásígyalegkevésbésemmellőz-
hetiakutatószemélyiségét,annáliskevésbé,mertpéldáulaszimbólumoknemada-
tok,ígyakutatásiinformációk–mintafolyamatokfixpontjai–nemvizsgálhatóksem
kvantitatív terminusokban, sem összehasonlítások nélkül, sem számszerűségükben
nemtükröződikaracionáliscselekvésmelletti-mögöttiviselkedéstartalmaklényege.A
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szimbólumoktermészetesenadurvapolitikaierőszak„mögött”vannak,deettőlmég
az anyagi erőforrások, csoport- és településszintű erőmegoszlás szerves részei – s
ekkéntapolitikaifolyamatokmegértéséheznélkülözhetetlenekis.egyeskutatóksze-
rintaszimbolikusdiskurzusokastruktúrákbanrejlőmélyebbpolitikai tevékenységek
puszta„díszei”.másokesküsznekarra,hogynincsispolitikaaszimbolizációsszertar-
tások,rítusoknélkül.megintmásokazonbanekettőközöttegyensúlyttartvaúgygon-
dolják(shozzámőkállnakközelebb),hogyakáraprimitívtársadalmak(sokszorbonyo-
lult)rituálisrendjét,térbeliszervezettségétésvertikálisrétegződéséttekintjük,akára
moderniparidemokráciák(látszólag)sokrétűenrétegzett,debelülrőléppúgykonfliktu-
sokbólépítkezőrendszereitnézzük,mindenüttaszimbólumokigencsakerősszerepére
lelünk…–legföllebbnemértjükmegigazánjelentéseiket,szűkebbenvagyáltalános-
ságokbanértelmezzüktartalmaikat,vagyleszűkítjükhatárterüketakutatásösszegzé-
sekedvéért.

Azemberhajlamoscivilpolgárkéntazállamot,apártokat,akormányt(rövidebben:
a politikai intézményeket) kemény entitások formájában „megtestesíteni”,miképp a
nemzetis(Anderson1983).denemkönnyenmerengelazon,amiremichaelWalzer
figyelmeztet:„Azállamláthatatlan;megkellszemélyesíteni,hogyláthatólegyen,szim-
bolizálnikell,hogyszeretnilehessen,elkellképzelni,hogyfelfoghatólegyen”(Walzer
1967,194.p.).Aholtehátapolitikátnemfizikaiobjektumkéntkezelik,denemisafféle
„égitüneményként”,sazembereknempusztánapolitikaipiacfogyasztóivagyfőállású
haszonélvezői,ottazerőkéskényszerekeszköztárábanfölöttébbkomolyszerepevan
ajelképeskonstrukcióknak.Amitazeszmék„tükröznek”,amitapolitikaimezőkisajátít
magának,amirőlkonszenzusvagytörvényszületikapolitikaialkudozásokplatformján,
ott jelen vannakugyan valóságos tárgyak, értékek, erőviszonyok, akaratok, normák,
hívságokvagyhitványságokisakár–dekimernéállítani,hogymorálisjelképek,jelen-
tésadási produkciók, definíciós küzdelmek nincsenek jelen legalább olyan súllyal
ugyanott(hogycsakhevenyészvekapkodjakelőnéhányatalegáltalánosabbtünemé-
nyekből).smidőnpéldáuldeGaulleelnökachamps-élyséesdiadalívétőlarokonszen-
vezőtömegekélénéssorfalaköztaconcordefelévonul,abbanottrejlikatörténelmi
misszió,ahősöktőlahatalomközpontjaifeléívelőjelképesmozgásirányis:visszasze-
reztük, ami amiénk, bevonulunk jussunkba, köröttünk a nép sminden igaz lélek...
mitterrandelnökpedigéppellenkezőleg:aPanthéonfeléveszielsőútját,tisztelegnia
nemzetnagyjaielőtt,séventeegyszerugyanaztasziklátmásszamegsolutréikirándu-
lásán,aholajövőberévedtannakidején,politikaikarrierjekiindulópontján,sugyanitt
éventemutatvamegerejét,emlékezőbátorságát,hűségéta„szülőföldhöz”,azőthata-
lombasegítőkhöz,acsúcsonismétmesszireelmerengarituálérészeként,hogyazután
válogatottbennfenteseknekelmeséljejövőképétésesetlegesterveit–melyekazután
esztendőn belül kőkemény változások előképeinek minősülnek... (bővebben lásd
Abélès1990).

Nemvéletlenmindezért,hogyapolitikávalkapcsolatosantropológiaimintavételek
legfőképpajelképhordozóobjektivációkatfejtikmegegyrenagyobbvehemenciával.Az
antropológus,amikornemtudvagynemakarötezermérföldetutazni,hogy„megszá-
molja,hánymacskaélzanzibáron”,egyszerűenkinézazablakonéstémájátasajáttár-
sadalmábanisrögvestéppúgymegleli.Asajáttársadalomkomplexitásaéppúgy„fordí-
tásra”,értelmezésreszorul,amegismerés–megértés–értelmezéshármasságaottisés
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ittiscsakbizonyostérbeli-mozgásikönnyebbségetjelent.Apolitikátantropológiaiesz-
közökkel,antropológusiszemüvegenátértelmezniviszont„úgyáltalában”nemlehet.
lehetviszontaztmegfigyelni,mikénttermelődikazállamiságmenténanemzetgondo-
lat, miről árulkodik viselkedésminták és magatartások szocializációs folyamata a
különbözőtérségekben,hogyanformálódikarejtettpresszióa„köz”szolgálatimédiák
világában,miképp jönnekés léteznekugyanabbana térben külföldiek,menekültek,
marginalizáltakakulturáliscserefolyamatokközegében,vagyhogyankonstruálnaka
népekshatalmakünnepeketésépítenekfölelhaltidentitástudatokat,formálnaknyelvi
rítusokat,átfogalmaznakszabadsághatárokat,kialakítanakhatárátlépésimegoldáso-
katazegyeskultúrákközött,kizárnakésbefogadnakeztvagyazt,megneveznekvagy
sejtetnekellenségetésvetélytársat, jelentéstadnakmunkánakéstesthasználatnak,
nemi szerepeknek és épületdíszeknek, mentálisan gyarmatosítanak és morálisan
háborúznak,satöbbi.Apolitikaietnográfusiséppúgytesz,ahogyakeszkenőgyűjtő:fel-
jegyez, leír,követia társadalmipárbeszédpolitikai jelentésváltozásait, ismételhetővé
tesziazt,amiazelőfordulásánakpillanatátkövetőenmáraligvisszakereshető:akul-
túra (ésbenneapolitika, ideológia,elnyomás,kiegyezésstb.) jelentésteli struktúrák
kiválasztásáraalkalmas,senneknyilvánosvoltáttettenérnimárazelvégzendőmunka
első fele. AhogyGeertz írja: „kijönni valakikkel”,megtalálni a személyes alaphangot
sajáttársadalmunkbennszülöttjeivel,shamegértenivéljük,amitközöltek,akkorezt
továbbadvabővíthetjükazemberitudásésbeszédvilágát...–ennélmerészebbetkuta-
tócsakakkorremélhet,harögtönTudománytakar fabrikálnimindebből.Azelemzés
azonbanalighaleheta„feltárt”fogalmi„tények”közlése,hiszenacsakrészbenmeg-
ismert, töredékeibenmegértett jelentéskristályokatelőadni,azokatbeágyazottságuk-
bólkiemelniésegyetemesvilágnézetekközttárgyalninemesprodukciólehetugyan,de
találgatásnálalighaérhet többet (Geertz1997,727–730.p.).Az „objektív” tudás is
lehetművi,viszonta„verifikáció”erőstúlzásapuhatudományokban:akutatóéppazt
kell tisztázza,mi történikaszokatlancselekedetekben,azáltalánosonbelülispecifi-
kusban,atömegenbelülicsoportbanéscsoportonbelüliegyénekben.Azaprólékosan
(„sűrűn”)leírttapasztalatoktömegéreépülőtudományosképzeletadjaakutatásérté-
két,atudáskoherenciáját,a„meg”-vagy„elértés”jelentőségétéslehetőségétis.így
aleírásmásokáltalishasználhatóleszmajd,haazantropológusmunkájaatársadalmi
„jelentésgörbe”kinyomozásábólésmegfigyelhetőformábantörténőrögzítésébőláll.Az
antropológus„adata”nemtöbbésnemkevesebb„eredmény”,hanemegyújabbvilág-
galtöbbhözsegít,amelyrőlígy,ezáltalhallunk.egymásikvilágüzenete,melybőltováb-
bi értelmezések táplálkozhatnak, s például aktualitást, konkrét tartalmat adhatnak
azoknak a „gigantikus fogalmaknak”, amilyenek a „modernizáció”, „legitimáció”,
„integráció”,„konfliktus”,„struktúra”,hogyazutánnemcsupánrólukgondolkozzunk,
hanemvelükis(Geertz1997,734.p.).

Amikroszkopikusnagyságú jelenségekre irányítottpolitikaiantropológiai figyelem
segíthetfölismerni,hogypolitikaiéstársadalmicselekedeteinkönmagukatisértelme-
zik, kölcsönhatásban is állnak, átmeneteket is alkotnak egyszerűbb és komplexebb
jelentésterekközött,snéhaanalógiákkalisszolgálnak.jackmciverWeatherfordame-
rikaiantropológus (mintaszenátusiszakmai tanácsadótestület tagja)megfigyeltea
capitolium magasában zajló politikai küzdelmeket, összehasonlítva azokat a törzsi
szinten folyóhatalommegosztási gyakorlattal: kötete (Tribes on the Hill, 1981)kicsit
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poénosan,deigenfinomiróniávalfricskázzamegavilágelsőnagyhatalmánaktörzsi
jellegűszervezettségét...Hasonképpen jártelmarcAbélèsazeurópaiunióbrüsszeli
„törzsének”elemzéserévén,vagymichelmaffesoliavisszatörzsiesedéspolitikafilozó-
fiaitényanyagátáttekintve…sakiakortárspolitológiaielemzésekkorporatizmus-prob-
lematikájábannem látjamegévszázadunk„tribalizációs”átformálódását,azesetleg
márszükségtelenülbelemerevedetta„thodományos”magaslatokonkínálkozóegyér-
telműségekbe...egészségére.

minthogypedigapolitikaiantropológiatalánlegfőképpenasokértelműségekked-
velője,a„magaslesről”áttekintetttársadalmak,a„logosz”magasságábólmegformált
politikaikörképekméltánelkerülikérdemifigyelmét.Új,izgalmas,reflexíveszközmivol-
ta pedig azemberről való tudás, a cselekvő-politizáló emberlét természetrajzáról és
kommunikatívszféráirólárulnakelmindtöbbetéstöbbet…

irodalom

Abélès,marc1990.Anthropologie de l’État.Paris,Armandcolin./magyarul:Az állam antropoló-
giája.századvég,budapest,2007./

Anderson, benedict 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism. london,Verso.

Apter,davide.(ed.)1964.Ideology and Discontent.Newyork,FreePress.
Aronoff,myron j. (ed.)1980. Ideology and Politics, Political Anthropology I-II.Newbrunswick,

Transaction.
bailey,FrederickGeorge1960.Tribe, Caste and Nation.manchester.
bailey,FrederickGeorge1965.decisionsbyconsensusincouncilsandcommittees.in: Political

Systems and Distribution of Power.london.
bailey,FrederickGeorge 1969.Stratagems and Spoils.oxford./Franciául:1971.Les règles du

jeu politique.Paris./
balandier,Georges1967.Anthropologie politique.P.u.F.,Paris.
balandier,Georges1972.Political Anthropology.Penguinbooks.
banton,michael(ed.)1965.Political Systems and the Distribution of Power.london,Tavistock.
barth,Fredrik1959.Political Leadership among Swat Pathans.london,Athlone.
bohannan,laura1958.PoliticalaspectsofTivsocialorganisation.inmiddleton,j.–Tait,d.(eds.)

Tribes without rulers.london.
clastres,Pierre1962.echangeetpouvoir:philosophiedelachefferieindienne.L’Homme,vol.3.

no.1.
clastres,Pierre1974.La société contre l’Etat.Paris,editionsdeminuit.
clastres,Pierre1980.Recherches d’anthropologie politique.Paris,leseuil.
cohen,ronald–service,elmanr.(eds.)1978.Origins of the State: The Anthropology of Political

Evolution.Philadelphia,instituteforthestudyofHumanissues.
cohen,ronald1969.AnthropologyandPoliticalscience:courtshipormarriage?inlipset,s.m.

(ed.)Politics and Political Sciences.Newyork,oxforduniversityPress.
easton,david1958.PoliticalAnthropology. insiegel,b.j.ed.Biennal Review of Anthropology,

210–262.p.
easton,david1953.The Political System; An Inquiry into the State of Political Science.Newyork,

A.knopfinc.
edelman,murray1964.The Symbolic Uses of Politics.urbana,universityofillinoisPress.
Fortes, meyer–evans-Pritchard, edward evan (eds.) 1940. African Political Sytems. london,

oxforduniversityPress./Franciául:systèmespolitiquesafricaines.Paris,1964./

a politika antropológiájától a neotörzsiség esélyeiig 161
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XVIII. évfolyam

  2
0
1
6
/4
, S

om
orja



Geertz, clifford A sűrű leírás. 1994. inAz értelmezés hatalma. századvég- budapest, osiris.
Valamint inbohannan,P.–Glazer,m.1997.Mérföldkövek a kulturális antropológiá-
ban.budapest,Panem,716–736.p.

A.GergelyAndrás1996.Politikai antropológia.(bevezetőegytantárgyhoz...)budapest,mTAPTi
etnoregionálismunkafüzetek,No.8.

Gluckman,max1963.Order and Rebellion in Tribal Africa.london,cohenandWest.
Gluckman,max1965.Politics, Law and Ritual in Tribal Society.oxford,blacwell.
Gluckman,max1965.The Ideas in Barotse Jurisprudence.manchester,manchesteruniversity

Press.
Gluckman, max 1973. The Judical Process among the Barotse. manchester, manchester

universityPress.
Gombárcsaba1984.Apolitikaiantropológiáról.inEgy állampolgár gondolatai.kossuth,215–

229.p.
Hoebel,e.Adamson–llewellyn,karl1941.The Cheyenne Way.Norman,universityofoklahoma

Press.
Hoebel,e.Adamson1964.The Law in Primitive Man.cambridge,HarvarduniversityPress.
Hoebel,e.Adamson1940.The Political Organisation and Law-Ways of the Comanche Indians.

AmericanAnthropologicalAssociation,memoir54.
kertzer,davidi.1988.Ritual, Politics and Power.NewHaven,yaleuniversityPress.
kessler,c.s.1978.Islam and Politics in a Malay State.ithaca,cornelluniversityPress.
kuper, Hilda 1947.An African Aristocracy. Rank among the Swazi. london, oxford university

Press.
kuper,Hilda1986.The Swazi: A South African Kingdom.Newyork,Holt,rinehartandWinston.
lasswell,Haroldd.1936.Who Gets, What, When, How? Newyork–london,WhittleseyHouse.
leach,edmund1954.Political Sytems of Highland Burma.boston,beacon.
lewellen, Ted c. 1983. Political Anthropology. An Introduction. massachussets, bergin and

Garvey.
mair,lucy1966.Primitive Government.baltimore,Penguin.
malinowski,bronislaw1972.Baloma. Válogatott írások.budapest,Gondolat.
morton,Fried1967.The Evolution of Political Society.Newyork,randomHouse.
Newman, katherine 1983. s. Law and Economic Organisation: A Comparative Study of Pre-

Industrial Societies.cambridge,universityPress.
Nieburg,H.l.1973.Culture Storm: Politics and the Ritual Order.Newyork,st.martinPress.
Peoples, james–bailey,Garrick1988.Humanity. An Introduction to Cultural Anthropology.st.

Paul–Newyork,WestPublishingcompany.
service,elman1975.Origins of State and Civilization: The Processes of Cultural Evolution.New

york,W.W.Norton.
service, elman 1966. Primitive Social Organisation: An Evolutionary Perspective. New york,

randomHouse.
Walzer,michael1967.ontheroleofsymbolisminpoliticalthought.Political Science Quarterly.
Weatherford,jackmciver1981.Tribes on the Hill. Newyork,rawson,Wade./magyarul:Törzsek

a dombon. Az Egyesült Államok Kongresszusa: rítus és valóság. budapest,
századvég,2005./

Willenz,sean(ed.)1985.Rites of Power. Philadelphia,universityofPennsylvaniaPress.
Winckler, edwin A. 1970. Political Anthropology. in siegel, bernard j. (ed)Biennal Review of

Anthropology, stanford.
zentaiVioletta1997.Politikai antropológia.budapest,osiris,szemesztersorozat.

162 a.Gergely andrás
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
/4
, 
S
om

or
ja



Alighatűnikkétségesnek,hogynapjainkbanamigrációkutatásokrendkívülifellendülé-
séneklehetünktanúi,különöstekintettelakényszermigrációjelenségére.A2015-ben
kicsúcsosodómigrációs, ill. migrációpolitikai válság nyomán európa-szerte tematikus
konferenciákrólszerezhetnektudomástazérdeklődők,folyamatosanszaporodikapub-
likációkszáma,újkutatásiprojektekésegyüttműködésekindultakel.megfelelőatudo-
mánytörténetipillanattehátahhoz,hogyatársadalommalfoglalkozótudományokkuta-
tói–akikazágrábikonferenciaesetébenaszociológia,kulturálisantropológia,politoló-
gia, demográfia, statisztika és társadalomföldrajz területéről érkeztek– összegezzék,
vagy legalábbis megosszák egymás között eddigi tudásukat, meglátásaikat, amely
délkelet-európábanmindamúlt,mindajelenszempontjábólfontosfeladat.Abalkáni
térségtörténeteeleverendkívülmozgalmasanépességmozgásoktekintetében,napja-
inkbanpedigamenedékkeresőkésirregulárismigránsokegyiklegfőbbeurópábavezető
útvonalaiserrehaladát.mindenadottvolttehátahorvátfővárosban2016.november
10.és11-éntartottkonferenciához,amelyetazágrábiegyetemetnológiaéskulturális
AntropológiaTanszékeszervezettegyüttazugyancsakaszáva-partivárosbanszékelő
migrációésetnikaiTanulmányok intézetével.kilencszekcióbanösszesen37előadás
hangzottelangolnyelven51előadórészvételével.érdekesadalék,hogyakutatókszár-
mazásihelyealapjánvilágosankitűnt,hogyabalkániországokjelenségeit–habárafel-
hívásvalóbannemzetközivolt–a régióbeliszakemberekvizsgálják leginkább,ennek
megfelelően a résztvevők többmint feleHorvátországból, szlovéniából és szerbiából
érkezett.megkockáztatható,hogyatérségugyanrendkívülinemzetközijelentőséggelbír
amigrációs folyamatok tekintetében, a lokális jelenségekkelmégis inkábbmég csak
kivételesenfoglalkoznakeurópamásrészébőlérkezőkutatók.

Anyitószekciómegkerülhetetlenelméletikérdésekrőlszóltmindakvantitatív,mind
akvalitatívkutatásoktükrében,éssokkalinkábbaproblémákvázolásakerültelőtérbe,
míg–egyelőre–kevesebbszóesetta lehetségeskiutakról.simoNA kuTi (zágráb)és
sAšA boŽić (zadar)párosaatransznacionálismigrációinnovatívabbéspontosabbfogal-
mimegragadásárólértekezett.Nézetükszerinta„transznacionális társadalmi terek”
terminussallehetnevisszatérniajelenségegyöntetűésvilágoskutatásához,mivelaz
elmúltmásfélévtizedbentúlságosanszéttartóváváltakavizsgálatoksoránalkalmazott
elméletikeretek.sANjA cukuT krilić,duškA kNeŽeVić HočeVAr,simoNA zAVrATNik (mindannyi-
anljubljana)amigrációsstatisztikáknemzetköziösszehasonlításánakproblematiká-
játbontottákkiszámosérzékletespéldánkeresztül,rámutatvaarra,hogyastatisztikai
mintavételekkülönbségeimélyenazadottországésmigrációsfolyamatsajátosságai-
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bangyökereznek,amelyekviszontroppantmódonmegnehezítikanemzetközimigráció
összehasonlító statisztikai vizsgálatát. mAjA PoVrzANoVić FrykmAN (malmö) képviselte
elsőkéntakulturálisantropológiai/etnológiaiszempontot,ahogyana„agyelszívás/agy-
szerzés”egyszerűértelmezésidimenziójántúllépveegysokkalholisztikusabbértelme-
zésikeretbentettjavaslatotamagasanképzettmunkaerőországokköztimozgásának
interpretálására.meglátásaszerintszámosszociokulturális,politikaiésegyénimozza-
nataz,amelyetnemlátunkmégtisztánebbenakérdéskörben,ésezzelkapcsolatban
a „jólétre” (well-being), illetve a személyes migrációs tapasztalatra való szorosabb
fókusztszorgalmazott.

Azeztkövetőszekciókelőszöra2015-benkezdődőválsághelyiaspektusairaössz-
pontosítottak,sokszorerőteljesmódonkritizálvatöbbországmenekült-ésmigrációpo-
litikai lépéseit. lucie bAcoN (Poitiers–marseille–szarajevó) és morGANe dujmoVić
(marseille–zágráb)atársadalomföldrajzésakulturálisantropológiahatármezsgyéjén
mozgóérdekfeszítő,aszerb–horvátállamhatáronfolytatottterepmunkaalapjánkritikai
felhangokkalbeszéltekazún.„migrációskorridorról”,amelyalattahatóságiellenőrzé-
si törekvésmegtestesülését látták.empirikusanyagukbanezta „hivatalos”erőfeszí-
téstszembesítettékalanyaiktapasztalataivaléselképzeléseivel–gyakorlatilagafor-
mális-informálisértelmezésidimenziómentén–,amelyeketamigrációbiztonságköz-
pontúkezelésévelszembeniellenálláskéntjellemeztek.duško PeTroVić (zágráb)ehhez
a témához önkéntelenül is kapcsolódva, és szintén antropológiai – a slavonski
brodbantalálhatógyűjtőtáborbanvégzett–terepmunkáraalapozvabeszéltarról,amit
ő„speciálishumanitáriustérnek”nevezett.ezaző–azelőbbihezhasonlóanugyan-
csakkritikaiindíttatású–meglátásábanegyteljesellenőrzésretörekvőtér,amelyben
az állami hatalom az országterületen létrehozott „láthatatlan térnek” köszönhetően
„proto-totalitáriusként” jellemzett.Azaktuáliskrízisafrikaiésázsiaiszármazásúcso-
portjairaközvetvevagyközvetlenülvonatkozóelőadásokmellettljuPkA mANdić (Újvidék)
voltaz,akiegyszerbiánkívülkevéssélátható,belgrádszámáraviszontszámoskülpo-
litikaigondotokozóproblémakörrefókuszált:aznyugat-európaiországokbanmenedék-
jogotkérő,majdazokbólvisszatoloncoltromákesetére.empirikusszociológiaianyagá-
bólarraamegállapításrajutott,hogyaromaadatközlőkrövidkülfölditartózkodásuk
esetébensemtudtaklényegesenváltoztatniperiférikustársadalmihelyzetükön,amia
migrációpolitikaimechanizmusokkal szembeni kiszolgáltatottságukat illeti – a társa-
dalmikirekesztettségükstrukturálishátteremindvégigváltozatlanvolt.

közhelyszámbamegy,hogyeurópánbelülamásodikvilágégéstkövetőenadélszláv
háborúk jártak a legnagyobb néptömegeketmegmozgató erővel, így elkerülhetetlen
volt,hogyakonferenciánnelegyenszóerrőlatémárólis.érdemesmegjegyezni,hogy
országonkéntéstudományonkéntmeglehetősennagyeltérésekmutatkoznakabban,
hogymitésmennyittudunkerrőlafolyamatrólakárakonfliktusokidejét,akárjelenkor
kihatásait tekintve. Az első ilyen indíttatású szekció a szarajevói Foundation for
Women’s empowerment bosnia and Hercegovina nevű szervezet szerbiában,
boszniábanéskoszovónvégzettkétéveskutatásavolt,amelyetaprojektbenrésztvevő
ötkutatómutatottbe.Vizsgálódásukfókuszátazokraanőkre–pontosabbanazokélet-
vezetésistratégiáiraésszemélyestapasztalatára–irányították,akikaháborúkmiatt
elhagynikényszerültekalakhelyeiket.ljiljANA ĐAjić (belgrád)szolgáltattaazelsőeset-
tanulmánytegyolyanszerémségi faluból,amelybennagyrészthorvátországiésbosz-
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niaimenekültektelepedtekle.ecsoportonbelülanőkszerepétkutatta,megállapítva,
hogyszüntelenül„mások”elvárásainak,illetvepatriarchálismintáknakkellmegfelelni-
ük.Ameggyőzőmódonelőadottempirikusanyagbólaziskiderült,hogyezeketakörül-
ményekettovábbbonyolítjákaháborúsmigrációmindmáigtartópszichológiaihatásai,
ezértakutatásokéssegítségnyújtásoksoránkülönfigyelmetkéneszentelnianőksajá-
tos helyzetére.mindehhez hasznosmódon kapcsolódott ANelA HAsANAGić (szarajevó)
230-asmintátfelölelőboszniai,többkvantitatívmódszertötvözőkutatása,amelynek
azegyikfigyelemreméltótanulságaazvolt,hogyaháborúésazújéletkörülmények
nyomásaellenére,ők sajátmagukatmégismentálisegészségesnek tartják,a legin-
kábbkockázatnövelőtényezőkpedigazok,havalakinő,illetve„országonbelülalakhe-
lyételhagynikényszerülőszemély”(‘nternallydisplacedperson).

Abevándorlókintegrációjatémakörbenjavarésztahorvátországigyakorlatokrólvolt
szó.drAGAN bAGić (zágráb)ésmArko VAleNTA (Trondheim)a2011-eshorvátnépszámlá-
lás adatait használva arra keresték a választ, hogy mekkora a különbség a
Horvátországbanélő,anépességtöbbmint13%-átkitevő,éstúlnyomórészbenhorvát
nemzetiségűbevándorlók,valamintazországallochtonlakosságaközött.Azadatsorok
szerintugyanvannakszembetűnőbbkülönbségekakétcsoportközött(pl.azimmig-
ránsoknálkissémagasabbamunkanélküliségiarány),deezeknemjeleznekmélysza-
kadékokat,amimégnemjelentiazt,hogyakülönbözővizsgálódásoknekezelhetnéka
bevándorlókat valamilyen értelemben különálló népességként. jAdrANkA ĐorĐeVić
crNobrNjA (belgrád)egykevésséismertbalkáninépcsoport,azeredetilegkoszovódél-
nyugatirészénélőmuszlim,ugyanakkordélszlávnyelvetbeszélőgoranikszerbiaiinteg-
rációjárólértekezett.Azelőadóafőkéntbelgrádbanélőetnikaicsoportújkörnyezethez
valóalkalmazkodásáróladottegyáltalánosképet,rávilágítvapéldáulanőkalkalmaz-
kodásistratégiáinakgenerációiköztikülönbségeire.

Amásodiknapotnégy szekció töltötteki, amelyek tematikusannémiképpvegye-
sebbképetnyújtottak.AzelsőelőadásokközöttszerepeltduNjA PoleTi ćosić (belgrád)
kvantitatív szociológiai kutatása,amely történeti visszatekintés terén ismeggyőzően
mutatta,hogyugyananemikülönbségekmérséklődtekanemzetközimigrációeseté-
ben,anőkezenatérenáltalánosságbanazonbanmégmindigkevésbémobilak,mint
aférfiak,jóllehetabelföldilakhelyváltoztatásesetébennemszembesülnekkomolyabb
akadályokkal.

mArTA sTojić miTroVić (belgrád)prezentációjavoltazegyik,amelyamásodiknapona
jelenbelimigrációsválságrólértekezett,mégpedigalaposelméletiigényességgel.Akuta-
tójólláthatóanfolyamatosanmonitorozzaamenedékkeresőkrőlésirregulárismigránsok-
ról szóló közbeszédet, és egyebekmellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai
embereknemzetiségeésszakmaiságaesetenkéntmintegy természetesmódonmagá-
nak követeli a domináns valóságértelmezést. „szisztematikus erőszakként” jellemezte
eztajelenséget,amelyjólérezhetőennagybanakadályozzaamindenkorimigrációsprob-
lémákkezelését.Arövididőkeretekmiattmitrovićinkábbcsakazelméletimegállapítások
pontoskifejtéséretörekedett,nemvoltidejemélyebbempirikusmegfigyelésekbemuta-
tására,nohaezsemmivelsemcsökkentettemeglátásainakfontosságát.

AzállampolgárságkérdéskörébenmiNA HrisToVA (szófia)kutatásaegészenkülönle-
gespéldátjelenthetazegyszerűsítetthonosítássalfoglalkozómagyarkutatókszámára,
ugyanisaztvizsgálta,hogyabolgárállampolgársághozetnikaialaponjutómacedónok
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mire használják az új uniós útlevelüket. mint kiderült, elsősorban a nyugat-európai
munkavállalásésamacedóniábólvalóvéglegeselköltözésafőcéljukúgy,hogyközben
pragmatikusmódonahivatalosprocedúrasoránszámosmódonhitettesznekbolgár-
ságukmellett.ezekapéldákmindenképpenjópárhuzamkéntszolgálhatnakakárpát-
aljai és vajdasági kettős állampolgárok megélhetési és migrációs stratégiáival való
összehasonlításban.

Nemmaradtakemlítésnélkülahorvátemigránsok,ésennekköszönhetőenanyu-
gat-európaimunkavállaláskérdésesem,amelyekrőlPeTrA kelemeN (zágráb)mutatott
beegynarratívákelemzéséreépülőnémetországiesettanulmányt.Ahorvátantropoló-
gusazadatközlőkáltalánoselképzeléseitragadtamega„normális”ésa„beteljesítő”
életrőlNémetországésHorvátországértelmezéseiköztikülönbségekésfeszültségek
segítségével. e kutatás példáján keresztül mindenképpen fel kell vetni a regionális
összehasonlítótanulmányokszükségességét,hiszenakármagyarországi,akárszlová-
kiaikutatókszámára–lévénaNyugat-európábairányulómigrációezekbenazorszá-
gokbaniskardinálistéma–isfontosreferenciapontoklehetnek.

AzegyikutolsóelőadókéntjAsNA čAPo (zágráb)olyanhorvátországibevándorlókese-
tétmutattabe,akikjavarésztpárkapcsolatiokokmiatttelepedteklezágrábban.Habár
számbeliarányukattekintveezekazemberekgyakorlatilag láthatatlanok, társadalmi
súlyukpedigaligvan,zágrábhozvalóviszonyuk,valamintatársadalmivalóságrólalko-
tottképükmégishasznosadalékokkalszolgálamagányosanvagykiscsoportokban
alkalmazkodó migránsok kérdéskörében. A bemutatott anyag valójában nem szólt
másról,mintasztereotípiákésanarratívákrendszeréről,aminemtűnikelsőpillantás-
rakülönlegestörekvésnek,azonbanaantropológiaésazetnológiamikrokutatásainak
mindigvanegyéletközeliaspektusa,amelyebbenazesetbenisjólmegmutatkozott.

Összességében egy rendkívül sokoldalú konferenciáról számolhatunk be, amely
számosmódon gondolatébresztő is volt. Az előadások, valamint aminden szekciót
követővitákalapjántalánkétlényegestanulságotmindenképpenérdemeskiemelni.
először is nyilvánvaló, hogy számos alapfogalmat és definíciót újra kell gondolni
köszönhetőenelsősorbanannakafogalmibizonytalanságnakésharcnak,amelyaköz-
véleménybenövezia„menekült”és„migráns”kifejezéseket.másfelőlnélkülözhetetlen
akülönbözőmigrációfajtákalulnézeténekjobbésmélyebb,azantropológiaiésnéprajzi
terepmunkákra épülő kutatása, különösen a kényszermigráció esetében, pontosan
megragadvaamenedékkeresőkésirregulárismigránsokszempontjait,elképzeléseit.
Akonferenciaanyagánakegyrészehozzáférhetővéválikmajdazérdeklődőkszámára,
ugyanis2017folyamánegyangolnyelvűtanulmánykötetkiadásáttervezikaszervezők.

166 Vataščin Péter
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
/4
, 
S
om

or
ja



kÖnyVEk

klamár zoltán: kanizsai mindennapok.
Újvidék,Forumkönyvkiadó,2016,75p.*

egyszer, valamilyen nyilvános felolvasóesten
vagymin,GesztiPéterazzalmentaszínpadra,
hogy ő nem a szavak embere, mondandóját
ezért leírta, s most fölolvassa. utána
esterházyPéterkövetkezett,akiviszontazzal
kezdte, hogy ő ellenben a szavak embere,
ezért mondandóját leírta, s most fölolvassa.
énmeg,nyomukban,úgyérzem,szinténasza-
vak embere vagyok, ezért közlendőmet leír-
tam, itt is szorongatomamarkomban (afféle
biztonsági tartalékként), de ha megengedik,
mégsemolvasomföl,hanemvalamiilyesmiről
beszélniszeretnék.ígyszándékoztamkezdeni
maestimondandómat,demiutánténylegleír-
tam,úgygondoltam,mégiscsak jobb lesz,ha
felolvasom.egyrészt,hamárilyenszépenkita-
láltam, nem szeretnék semmit kifelejteni,
másrésztmegaztisjólenneelkerülni,hogya
közbeneszembejutóbalgaságokkalterheljem
Önöket.Folytatomszóval(méltatlanutódként)
anagyelődökpéldájátés–olvasok!

kezemben (a másik kezemben) itt van
klamár zoltánnak ez az, első ránézésre sze-
rény küllemű, ha úgy tetszik zsilettpengényi
könyve(idemagyarázatként:egyikközösbará-
tunk, b. kovács istván szokta egyetemista
korunkbaemlegetni,hogyegyszermajdíregy
zsilettpengényikönyvet.Azótaez,azsilettpen-
gényi, anagyálmokmegvalósulásátszimboli-
zálókultikusjelzőszámomra),szóvalittvanez
akülsőlegszerény,belsőlegviszontnagyonis
tetszetős könyv. és tartalmas. Ha az ember
beleolvas, akkor már benne is ragad. Hogy
megintidézzekvalakit,mégpedigafirst ladyt,
klárikát,akiszerintaszövegrendkívül olvas-
mányos.Önmagábanezajelzőperszelehetne
akárnegatív töltetű is (hiszen, hogymástne
mondjak,aCsók és könyv sorozatdarabjai is
nyilvánolvasmányosak),desietekhozzátenni,
hogyklárikanyilvánnemannakszánta,ésén

semannakgondolom.Ahogyöregszem(mert
hát,hatetszik,hanem,énisöregszem,nem
csak zoli barátom), szóval, ahogy öregszem,
egyre erősebb az ameggyőződésem, hogy a
szépirodalom eszközeivel egy-egy jelenségről
sokkal plasztikusabb kép rajzolható,mint az
agyonlábjegyzetelt tudományos munkák sok-
szor bikkfanyelvével. egy jó költő négysorosa
többetelmondabennünketkörülvevővilágról,
minttanulmányoksora.Hiába, az irodalom, az
mégiscsak irodalom marad! Ady kiáltott fel
egyszer valahogy így, s ennek (nem pontos!)
citálása már hozza is a következő idézetet:
„Kompország, Kompország, Kompország: leg-
képességesebb álmaiban is csak mászkált két
part között: Kelettől Nyugatig, de szívesebben
vissza.” megvan,ugye?Az Ismeretlen Korvin-
kódex margójára című tárcájából van.
istenem,mennyitösszeírtaménmáramagyar
népikultúrakeletiésfőlegnyugatikötődései-
ről,deilyentömörenésilyenigazannemtud-
tam soha kifejezni a lényeget. No, de ne
magamról beszéljek (igaz, az ember mindig
magáról beszél), nem is azért vettem ezt az
irányt. Hanem azért, mert arra szerettem
volna rámutatni, hogy klamár zoli könyve,
annakszövege,szépirodalmiértékeketvillant
fel,miközben a szakmai hitelessége ismeg-
kérdőjelezhetetlen. olvasmányos, s ha az
ember belekóstol, akkor tényleg nem lehet
letenni. legfeljebb a képek, az illusztrációk
zavarhatnakbenne,hogyelvegyékafigyelmet
azolvasásától. Tulajdonképpenkétszerkelle-
ne olvasni. egyszer a szöveget, másodszor
csakaképeket.merttermészetesenaképek
is mesélnek, a képek is olvashatóak. Aztán
harmadszor:együtt.

Az, remélem, világos, hogy alapvetően
most nem a könyv tartalmát, mondandóját
fogomittelismételni,másszavakkalvisszaad-
ni: tessenekcsakszépenbeleolvasni,smeg-
látják, igazam volt (meg klárikának is igaza
volt):olvasmányos,valóbannemlehetletenni,
snyilvánahelyiekissokújtényt,látásmódot
tanulhatnak,hangulatotérezhetnekkibelőle.
Valamitazértarról ishaddszóljak,amimiatt
számomratanulságosvoltakönyvazolvasása
során.

klamár zoltán nem szakkönyvet írt,
hanem a világtörténelembe ágyazott lokális
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históriát,embereket,hangulatokatbemutató,
talán inkább érzékeltető, érezhető, mint
ésszel felfogható esszét; egyszóval választott
szülővárosa,magyarkanizsa könyvét készítet-
te el.mindezt szemmel láthatóanhosszadal-
masésgondos(levél-éskönyvtári,valaminta
terepen végzett etnológiai) szakkutatások
előztékmeg, a végtermékmégsem lett unal-
mas szakmunka (már persze annak, akinek
egy szakmunka unalmas tud lenni).
Voltaképpenképeslapokra,azokképiésszö-
veges üzeneteire fölfűzve mesél (tényleg
mesél!)egyperemvidékikisvárosmindennap-
jairól, jeles figuráiról, épületeiről, eseményei-
ről.Továbbgondolásraérdemes,hogyvajonmi
az, ami egy-egy település helyi színét adja?
Nem,nemvalamiféleősiség!Hiszenitt is lát-
hatjuk,avárosatörökutántelepülújjá,min-
denféleszedett-vedettnépségből(amikorszü-
lőfalumról,köbölkútról írtamkönyvet, arról a
településről, amely szinténa törökután tele-
pült újra, csak nem délen, hanem északon
[szerepel egyébként a könyv borítóján, igaz,
rossz helyen], az általam szedett-vedettnek
mondottúj lakosságkapcsán,egyik lektorom
kivettettebelőleajelzőt.mondván,hogyasze-
dett-vedett túlzottan pejoratív. Pedig nem
annakszántam.Ahogyittsem…),szóvalebből
akorabelimagyarországnyolcvármegyéjéből
azúj, nyilvánmindenfélenációjú, szerencsét
próbálótelepesekből.ésháttörténetimércé-
vel mérve nagyon rövid idő alatt ők hoztak
létre a sokféleségből valamiféle egységes
magyarkanizsaiságot… Ami, szintén történeti
mércével mérve, még rövidebb idő alatt (a
szerzőszemeláttára)el iskezdveszni…eza
fejlődéskép tanulságos lehet, főleg ebben a
migráncsozós világunkban,bárkiszámára!

Végezetül inkább általánosságban arról
szólnéknéhányszót,hogyszerintemmi isaz
értelme ennek a műfajnak, az „imádott
Bácska egy szelete” megéneklésének (az
„imádott Bácska egy szelete” idézetaszerző-
nek az én feleségemnek, icunak és nekem
szántdedikációjából).

ésmostmegintmagamrólkellbeszélnem
ahhoz, hogy jobban megértsük a szerző,
klamár zoltán szándékát, munkája (vélhető)
mozgatórugóit (idemegint zárójelkívánkozik:
haazemberegyadottműszerzőjénekszán-

dékaitfeszegeti,akkorkönnyenbeszaladhata
gondolta a fene csövébe,deeztarizikótolykor
vállalnikell).zárójelbezárva.Az,hogymagam-
rólisbeszélek,ahhozishozzásegít,hogy(szer-
zőnk kedvenc fordulatával élve) lássuk,
hogyan (hát így!) kerek a világ. Amit most
elmondok,aznémilegleegyszerűsítettváltoza-
ta a valóságnak, de hát, hogy érthetőek
legyünk,olykorlekellegyszerűsítenimondan-
dónkat.magamnem tudok helyekhez, tájak-
hozkötődni.emberekhezinkább,akikeurópa
különbözőszegleteibenélnek,különfélenyel-
veketbeszélneksaholőkvannak(arokonaim,
barátaim) ott egyszersmind otthon is tudom
magamérezni.másokviszont(ésnagyoncso-
dálom,tisztelemeztazembertípust)tíz(vagy
húsz!) körömmel kapaszkodva ragaszkodnak
a szülőföldhöz, akárhol vannak, mindent
ahhoz hasonlítanak, ahhozmérnek, minden-
honnakodavágynakvissza,azottanihangula-
tok, ízek,emberekstb.miatt.egyikelsőilyen
ember-élményemamáremlítettközösbarát,
b.kovácsistvánvolt,akiszűkebbszülőföldjé-
ről,azimádottGömörrőlúgy,olyanszeretettel
és lelkesültséggel tudott mesélni, hogy az
embertcsakrávette,utazzoneloda,snézze
mármeg. értő kalauzolásanyománaztánaz
idegen (jelen esetben szerénységem), alföldi
emberlétéreismegszeretteeztahegyes-dom-
bos tájat.máraztmegelőzően,hogykésőbbi
párom is onnan lett! A másik ilyen ember
klamárzoli.Akit,ugyeegyetemistakorunkóta
(kimondani is szörnyű) éppen negyven éve
ismerekéstudhatombarátomnak.őhasonló
szeretettel mesélt mindig a Vajdaságról,
bácskáról, s invitált is mindig, hogy nézzem
meg magamnak. Akkor (az 1970-es évek
második felében járunk) egy csehszlovák
állampolgárnakeznemlettvolnaegyszerűvál-
lalkozás, így hát bele sem vágtam. Aztán
néhányévtizedreasorselszakítottbennünket
egymástól.Amikor,azezredfordulókörnyékén
zoli barátom ismét fölbukkant, ott folytattuk,
ahol1980tájánabbahagytuk,sújfentelkez-
dettkapacitálni,hogymenjekmárel,nézzem
megazt(azt?ezt!)abácskát.ígérgettem,ter-
veztük is. Valami azonban mindig közbejött.
időközbenaztánnégyalkalommal,másapro-
póból mégis eljutottam a bácskába, a
Vajdaságba, valamibe tehát sikerült belekós-
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tolnom.egyszerráadásulegynémetszervezé-
sűtudományoskonferenciatanulmányikirán-
dulásakeretében,amikornemmagyarszem-
szögből utazgattunk (majdnem) errefelé.
Nagyon tanulságos volt. meg kell, mondjam,
zoli (ésmás bácskai barátaim) elbeszélései,
azolvasmányélményeimnyománmárakkoris,
amikormégnemjártamitt,valahogyamiénk-
kel,akisalfölddelrokonatmoszférájútérség-
nek éreztem ezt a világot. Ami persze nem
véletlen.Atörökelőttéselől,délfelőla16–17.
századbantérségünkbemagyar,szerbéshor-
vátmenekültekérkeztek(komárombanmais
állazortodoxráctemplom).Atörökután,főleg
a18.századbanviszontazakkoriországésza-
kirészébőlérkeztekide,délremagyarésszlo-
vák telepesek (szerzőnk ősei is valahonnan
északrólszármaznak,akitudszlovákul,értia
nevétis),ennekköszönhető,hogykupuszinán
példáulapalócnyelvjárástbeszélikstb.

szóvalzoliazértérziittitthonmagát,mert
születése,kapcsolathálója(magyarán:azitte-
niemberek,magyarokésnemmagyarok),az
itteni utcasarkok, épületek, folyópartok stb.
okánkötődikehhezatájhoz,ehhezatelepü-
léshez, magyarkanizsához (noha tudom, egy
topolyai választott szülőhelyéről beszélek
most).ésvalahogyén iskötődömide:éppen
zoliéknakköszönhetően,atöbbiköztenneka
könyvnek,aminekszövegétmégkéziratban,a
születés folyamata során volt szerencsém
megismerni, továbbá a történelmi kapcsola-
tok,anyelvíze,amultietnikuslégkörrévén.

Tamási áron szavai jutnak az eszembe:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne.” igen, valaki így van otthon
benne, valaki meg amúgy. Ahogy klamár
zoltán van otthon a világban, az számomra
rendkívül rokonszenvesésszerethetőotthon-
lét.könyvével,amihakisöcsként is,deGion
NándorVirágos katonájáhozvagybalázsAttila
Kinek Észak, kinek Déljéhez kapcsolódik
(magyarán:amagaeszközeivelsegítakívülál-
lónakismegérteniegyszínes,soketnikumúés
kultúrájúvilágot),ennekazotthon-létnekhan-
got is adott. Akár klamár zoltán könyvének
mottójaislehetneazegyikzárómondat:„Az itt
élők egy része végeken túliként vágyódott egy
másik állam közösségébe, miközben maradt a
város lakója, és meg kellett tapasztalnia az

országhatár ide-oda vándorlását.” Aperemvi-
déki lét könyvének is mondhatnám klamár
zoltánkönyvét,amelynohaegykonkrétbács-
kai településről szól, mégis több ez, mint
magyarkanizsa könyve. benne van az egész
tágabb térség életérzése, kínja-baja, öröme,
azok az interetnikus, interkonfesszionális és
interkulturális viszonyok, amelyek hasonlóan
jellemzik ungvárt, komáromot, Temesvárt és
magyarkanizsát. lírai városrajzát, amit ott
északon ugyanolyan szeretettel tudtam/tu-
dom forgatni, mint ahogy valahol középen
megíródott, kérem, fogadják legalább olyan
szeretettel itt délen,mint amilyen szeretettel
eztaszerzőmegalkotta.

Liszka József

rastislava stoličná-mikolajová: socializmus
na tanieri. možnosti a praktiky stravovania
obyvateľov slovenska v rokoch 1948–1989.
bratislava,VedA,2015,160p.

Feuerbachtömörbeszabottmondásaszerint:
„azvagy,amitmegeszel.”

Az evés egyike alapvető szükségleteink-
nek, nélkülözhetetlen a létezés szempontjá-
ból,függetlenülafennállópolitikai,társadalmi
struktúramibenlététől.ugyanakkorafennálló
politikai-társadalmi berendezkedés hatással
lehet/van,jelentősmértékbenalakíthatja/ala-
kítjaabenneélőktáplálkozásiszokásait.

A társadalmi-politikai átalakulások min-
dennapimetamorfózisaiközöttvizsgálhatjuka
táplálkozásiszokásokváltozásaitis.Vizsgálati
szempontként kezelve e változásokat, azok
bemutatásánkeresztül,közelebbjuthatunkés
mélyebb összefüggéseiben érthetjük meg a
vizsgáltrendszerlényegét.Hiszen,bármennyi-
reelvontapolitikaikoncepció,atáplálékésa
hozzákötődő(készítési,fogyasztási)szokások
végeredménybenmindig személyessé formá-
lódnak,vagyisemberek,közösségekáltaljele-
nítődnekmeg.Tömörenfogalmazva:ennimin-
denkorbankell,méghaazevéshezkapcsoló-
dószokásokváltoznakis.

rastislava stoličná-mikolajová (1948)
etnológuslegújabbkönyvébenilyenszempon-
tok szerint közelíti, értelmezi és értékeli a
csehszlovákállamszocialistarendszerenbelül
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a szlovák országrész területén élő lakosság
táplálkozássalösszefüggőszokásait,valamint
azállamipolitikánaketerületenkifejtetttevé-
kenységét.Azetnológusasszony,egyébkuta-
tási területeimellett, akulináriskultúra jeles
kutatója.

keményborítójúkönyvetizenegyfejezetre
tagolódik,amita felhasznált irodalom jegyzé-
keésegybőangolnyelvűösszefoglalózárle.

munkája bevezetőjében rövid áttekintést
ad a berendezkedő szocialista rendszernek
egyénről, közösségről alkotott felfogásáról,
szól a gazdaságban kialakuló új hangsúlyok-
ról,ésfelfedi,miinspiráltakönyvénekmegírá-
sában,illetveahhozmilyenforrásegyütteseket
használt.

A szocializmus első szakaszának élelme-
zési politikáját („Výživová politika prvej etapy
budovania socializmu na slovensku”) elemzi
könyve első fejezetében, nagy vonalakban
érzékeltetveamásodikvilágháborúbefejezé-
sétkövetőtalpraállásiévekmutatóit,aválto-
zó politikai széljárással megjelenő, a gazda-
ságban végbemenő változásokat: földreform,
kollektivizálás, egységes földműves-szövetke-
zeteklétrehozása,pénzváltás.

A politikai és a hozzá kapcsolódó ideoló-
giaiváltozásésorientációországosszintena
korábbi nemzetközi kapcsolatok és tagságok
felbomlását, illetve új kötelékek létrehozását
eredményezteországosszinten.Gazdaságpo-
litikai síkon csehszlovákia mint alapító tag
bekerült a szocialista országok gazdasági
együttműködésétszervezőkGsT1-be.Ahogya
nyugati, vagyis kapitalista világ bírt tudomá-
nyosankialakítottkoncepcióvalahelyesélel-
mezéstés táplálkozást illetően,úgyaszocia-
listatáboriskialakítottaerrevonatkozószem-
pontjait,illetveezzeltudományosanfoglalkozó
intézményeit. esetünkben Prágában, majd
Pozsonybanalakítottakkianépélelmezésku-
tatására szakosodott intézeteket. második
fejezetében ezt az új, a helyes élelmezésről
kibontakozó szocialista koncepciót, annak
lényegétfoglaljaösszeaszerző.

Az új állami élelmezési koncepció és
annak elérendő céljai, mint szinte minden,
politikaifeladattámagasztosult,aholóhatatla-
nulelkellettítélniakapitalistaországokhely-
telenésatömegekszempontjábólelőnytelen
gazdasági rendszerét, ahol a szocialista pro-
paganda szerint a szegényebb társadalmi
rétegek megfelelő anyagiak hiányában egye-
nesenéheztek.Akorszakélelmezésselfoglal-
kozószocialistaszakavatottjaikörébenáltalá-
nosanelterjedtnézetvolt,hogyazújszocialis-
tatársadalomminőségiéletmódváltozásthoz
azétkezésterületén(is.)ennekkeretébenaz
1950-esévekderekátólkampányindultazúj
táplálkozási politika népszerűsítésére, mely-
benmindenekelőtt a különböző konzerválási
eljárásokésfélkészélelmiszerekpropagálása
mellett érveltek, nyomatékosítva, hogy az új
eljárásokkal időt spórolnak a konyhában.
ezzelpedigaszocialistanőiideál,amelymár
nem azonosítható a hagyományos felfogás
szerintiházitűzhelyvédelmezőjével,hanema
szocialista jövő, benne az ország építésben
szervesenszerepetvállalónőmegtestesítőjé-
vel, felszabadul korábbi, nem kevés időt
emésztő feladata alól. További érv volt az új
módszerekmellett,hogya tradicionáliskony-
hafőbuktatóját,aszezonálisvitaminhiányte
tudományos módszerek mentén dolgozva
kiküszöbölhetik,ezáltalpedigalakosságotte-
hetikegészségesebbé.

könyvének harmadik és terjedelmében
leghosszabbfejezetébenazújészszerűsítése-
ket ésamegjelenőúj élelmiszerek, valamint
sütési-főzési alapanyagok szilárd és cseppfo-
lyós termékeinek sorát mutatja be stoličná-
mikolajová. Ahogy a kezdetektől hosszú éve-
kenátahétköznapoknemvoltakmentesekaz
alapvető élelmiszerek permanens hiányától,
pl. a minőségi hústermékek (de nem csak
azok) folyamatosanhiányoztak,ugyanígyhar-
cotishirdethettekegészségtelennekkikiáltott,
ráadásulmégamúlttaliskapcsolatbahozha-
tó termékekkel szemben, amint ezt tették a
disznózsír használata ellen érvelve. ugyan-
ekkor szorulnak vissza a széles rétegek tá-
nyérjárólakorábbiakbanfogyasztotthüvelyes
étkek,vagyisnövényieredetűfehérjeforrások,
amelyekazegészségestáplálkozásszempont-
jábóligencsakfontosaklettekvolna.deolyan
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is előfordulhatott az új rendszer ideológusai-
nak köszönhetően, az 1950-es évek elején
járunk,hogyafehérkenyéréspéksütemények
fogyasztásátegyenesenideológiailagnemvál-
lalhatónak ítélték. szintén ehhez az időszak-
hozkötődikacukortúlzottmértékűfogyasztá-
sának a kezdete, ami a társadalom nem kis
hányadánakazelhízásáértlettfelelős,ésnap-
jainkigéreztetihatását.

Azegyesélelmezésicikkekterénmutatko-
zó hiányok a korszak végéig kitartottak, és
főlegváros-faluviszonylatbanmutathatóakki,
bár az idő haladtával, ahogy azt a szerző is
érzékelteti,némimértékbenkiegyenlítődöttés
kitöltődöttezakezdetikülönbség.

A munka negyedik és ötödik fejezetében
két olyan korabeli (dietológiai és etnográfiai)
kutatás eredményeit értékeli és értelmezi,
melyekaszlováktársadalomszélesköreiben
élő,atáplálkozással,ételkészítéssel,azahhoz
kapcsolódó szokásokkal álltak összefüggés-
ben.Amintazalejegyzetteredményekértéke-
léséből kiderült, a papíron végzett tudomá-
nyosszocialista tervekéselképzelésekkiala-
kításaegyszerűbbfeladatnakbizonyult,minta
berögzült,mindenekelőtt a falusi társadalom
széles rétegeibenszervesenésmélyenágya-
zódott hagyományos szokások visszaszorítá-
sa,átalakítása.

stoličná-mikolajováazélelmiszerekszoci-
alizmuskoriüzletiértékesítésétvázoljahato-
dikfejezetében,aholaszlovákországrészben
jedNoTAnéventaláljukaztazüzletláncolatot,
amelyiknevébenmindamainapigismert,és
talánakorszakegyikemblematikusmegjele-
nítőjeis.ugyanittolvashatunkazideológiailag
talánfelemásnakértelmezhetőjelenségéről,a
TuzeX üzletekről, ahol az oda eljutó szeren-
csésebb közönségnek külföldi eredetű vagy
hazai,deexportrakészített,tehátminőségileg
élvezhetőbbtermékeketlehetettvásárolnia.e
fejezetének legvégénkifejezőenkategorizálta
az élelmiszerek üzleti polcokon való korabeli
jelenlétét: léteztekakaphatóak,anéhakap-
hatóakésamelyekállandóanhiányoztak.

A szocialista évtizedek alternatív élelem-
biztosítási formáit, tehát az üzleti vásárláson
kívülieket járja körbe hetedik fejezetében.
egyikevoltazazönellátóiforma(samozásobi-
teľstvo)létezése,amiamástszajkózóhivata-

los gazdasági struktúrában az ideológia elle-
nére is létezett és aminek keretén belül a
lakosságpótolnitudtaamindennapokhiányzó
élelmiszereit. egy1984-benvégzett felmérés
szerint a lakosság 70%-a rendelkezett ilyen
házigazdasággal(domácehospodárstvo),ami
tulajdonképp a lakóház melletti kertet jelen-
tette.ugyancsakakorszakbanlétezettazún.
háztáji gazdálkodás (záhuminekové hospo-
dárstvo),minekkeretébenaszövetkezetidol-
gozók juttatott földdarabon, saját részre ter-
melhettekélelmiszert.ennekkeretébenvala-
miféle átmenet testesült meg az individuális
kapitalistagazdálkodásésakollektivizálószo-
cialista forma között, valamint nemmelléke-
senpszichológiai töltetet is hordozott,mond-
ván,hogyaszövetkezetidolgozókezáltaleny-
híthetiksajáthasználatúföldutániéhségüket,
miáltalkönnyebbenmeggyőzhetőbbéváltaka
szövetkezetirendszerbevalóbetagolódásba.

különfejezetben(8.)boncolgatjaamegva-
lósultközétkeztetésszocialistaformáit.Adol-
gozónőt,mintarrólmárszóesett,alehetőleg-
nagyobbmértékbenkívántáktehermentesíte-
niotthonikonyhai feladatkörétől.részbenez
is hozzájárult a közétkeztetés rendszerének
kialakításához.Afeladatfontosságátmutatta,
hogybekerültacsehszlovákkommunistaPárt
politikai programjába is. Az üzemi, iskolai
étkezdék létrehozása a szocialista haladást
kellett kifejezzék, természetesen központilag
irányítottformábanműködtetve;megállapított
normák szerint berendezett étkezdékben,
valamintmegállapítottnormákmenténkészí-
tett ételek kínálatával. stoličná-mikolajová
frappánsmegfogalmazásaszerinteközösségi
étkezdékhangulatáramindenkiemlékszik,aki
akortmegélte.ebbenafejezetébenszólaltat
meg„szemtanúkat”,akikemlékeikbőlvissza-
idézvefestiklemindaközösétkezdék,minda
korszak egyéb szolgáltató intézményeinek –
különfélebesorolásúvendéglőknek,kocsmák-
nak–akorra jellemzőegyedihangulatát,és
amelyekközülnemkevesetnévszerint iski-
emel vagy Pozsonyban, vagy szlovákia más
városaiban.

ugyanebbenafejezetbenszólaz1980-as
években megjelenő és már nyugati étkezési
stílustközvetítőhotdogosokrólis,ahogykitér
acsehszlovák,benneaszlovákgasztronómia
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útkereséseire, ami, mint megjegyzi, egybe-
esett a kulináris internacionalizációnak a
hagyományos szlovák népi konyhai ételek
újragondolására tett időszakával, melyben
tulajdonképpmárcsakazétkeknevemaradt
népihangzású.

munkája utolsó fejezeteként olyan, az
1970 előtt születettek bevonásával (2013–
2014közt)készültkutatáseredményeitismer-
teti, ami arra irányult, hogymiként emlékez-
nekaszocializmusutolsóidőszakábólazélel-
miszerekminőségére,beszerezhetőségükre;a
mindennapiétkezésekre;ésakülönfélealkal-
miétkezésekre.

A második világháborút követő időszak,
mindenmegtorláséselnyomásellenéreis,egy-
fajta modernizációs fázist indított el szlová-
kiában.Aziparosításterületénmegiramodófej-
lődésakisemberekszámáramunkátésmegél-
hetéstbiztosított.Az1948utánberendezkedő
új politikai hatalom az élet minden zugában
jelenkívántlenni,amialólazemberekétkezési
szokásai semképezhettekkivételt. Azélelme-
zés tekintetében olykor komoly hiányosságok-
kal telikezdeti időszakotaz1970-esés80-as
évekre egyfajtaminőségi változás váltotta fel,
ahol a korábbi (mindenekelőtt város-falu vi-
szonylatú)egyenlőtlenségeklassankezdtekfel-
számolódni. minden felsorolható negatívuma
ellenére az objektív valóság azt bizonyította,
hogy csehszlovákiában a szocializmus utolsó
évtizedébenalakosságellátottságajóvalfejlet-
tebbésváltozatosabbvolt,mintakorszakmás,
aszocialistatáborbatartozóországában.

személyes adalékul még annyit, hogy az
olvasók,hacsakrészbenis,debelekóstoltak
akönyvlapjainmegelevenedőkorba,bizonyá-
ranosztalgiával idézikfelakorétkezdeivagy
egyébsajátosízeit.

Baki Attila

VörösFerenc: Nyelvekéskultúrákvonzásában
i–ii.személynevekamagyarnyelvterületésza-
kipereméről.Pozsony,kalligramkönyvkiadó,
2011/2013,520+728p.

VörösFerencNyelvek és kultúrák vonzásában.
Személynevek a magyar nyelvterület északi
pereméről című kétkötetes monográfiája

Családnévkutatások Szlovákiában (2004)
című könyvének szerves folytatása és kiegé-
szítője,hiszenugyanannakanégynyugat-szlo-
vákiai településnek és időszaknak a kereszt-
nevei állnak vizsgálatai középpontjában. A
szerző az állami anyakönyvezés kezdetétől
(1895-től) 1999 végéig elemzi két csallóközi
(balony,diósförgepatony)éskétNyitra-vidéki
(kiscétény,Nagycétény) településkeresztnév-
állományát. A korpusz 1895–1959 közötti
részeállamianyakönyvekből,1960-tólegyházi
és állami anyakönyvekből, valamint községi
(önkormányzati)nyilvántartásokbólszármazik.
A kutatás mintegy tízezer névadatra épül:
balonyból 1539, diósförgepatonyból 3095,
kiscétényből 729, Nagycétényből 4501
keresztnév állt Vörös Ferenc rendelkezésére,
aki néhány alfejezetben kétmátyusföldi köz-
ségben (Alsó- és Felsőszeli) végzett személy-
névkutatásánakeredményeitisközli,valamint
azemlítetthatkutatópontrólszármazócsalád-
névanyagbólismerít.

A vizsgált időszakban a településeken az
anyakönyveket1921végéig(valamint1938–
1945 között) magyarul, 1922-től szlovákul
vezették. ettől kezdve többnyire szlovákos
alakváltozatban jegyzikbeazanyakönyvekbe
a személyneveket, megváltozik a névsorrend
ésszlovákrafordítjákazokatakeresztneveket,
melyeknek létezik metanyelvi párjuk (pl.
Erzsébet → Alžbeta, Ferenc → František).Az
államváltások következtében gyakran meg-
bomlottazösszhangabejegyzettnévalakésa
szóbeli, illetveírott(főképpen)informálisnév-
használat tekintetében. Az anyakönyvekbe
hivatalosan szlovákul bejegyzett név sokszor
eltértazújszülöttetbejelentőrovatbanszerep-
lő szülő, közeli hozzátartozó aláírásától. A
magyar nemzetiségűek többnyire magyaros
formában írták alá saját kezükkel az anya-
könyvet. A szlovákiai magyarokra napjainkig
jellemzőakettősszemélynévhasználat.eter-
minusacsalád-éskeresztnévnek(egyesnyel-
vekhez kötődő) kétféle alakváltozatban való
használatátjelöli.Ahivatalos(formális)színté-
ren a szlovákos névformák használata domi-
nál,ekkoranévsorrendkeresztnév+család-
név,ésanőkcsaládnevéhezaz-ová végződés
kapcsolódik.Anemhivatalos(informális)szín-
téren (írásban és élőnyelvben egyaránt) a
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magyarosnévformákkerülnekelőtérbe,ekkor
a névsorrend családnév + keresztnév, és a
nők családnevéhez nem járul az -ová végző-
dés (pl. Ladislav Kiss : Kiss László, Katarína
Kovácsová : Kovács Katalin).

Akönyvszerkezetilegötnagyobbfejezetre
oszlik: a2011-es kiadásbanhárom, a2013-
asbankétfőfejezettalálható.Aszerzőazelő-
szóbanemlíti,hogyakisebbségihelyzetnévta-
nivonatkozásánakalaposabbelemzésévelés
a kontaktológiai megközelítések árnyaltabb
bemutatásával igyekezett mind teljesebbé
tenniavizsgálatimódszereket(15.p.).

VörösFerencazelsőfőrészben(19–120.
p.)általánoskérdésekkelfoglalkozik.elsőként
a 20. századi (cseh)szlovákiában zajló sze-
mélynévkutatásokat, a megjelent és kézirat-
banlévővonatkozópublikációkattekintiát.Az
ezt követő alfejezetben a keresztnevekkel
összefüggő művelődéstörténeti kérdésekkel,
amartirológiumokkal,azeurópaikultúrákban
megjelenő pogány, keresztény és keresztség-
benelnyertnevekkel ismerkedhetünkmeg.A
továbbiakbanazanyakönyvezéssajátosságai-
rólolvashatunk.

A második fő fejezet (121–426. p.) a
keresztnevekvizsgálatáhozalkalmazotttipoló-
giaáltalánosjellemzőitmutatjabe.Azelemzés
soránadimenzionálismegközelítéskerülelő-
térbe.Azidő,atérésatársadalomdimenziója
együttesenhatanévállományalakulására.

Aszerzőazidődimenziójánbelülfoglalko-
zik a nevek korszakolásával, a keresztnevek
morfológiai,hang-,funkció-ésjelentésváltozá-
saival,azetimológiaiésnévélettaniszempon-
tokkal,anévdivattal.Akorszakolástismertető
részben a szlovákiaimagyarsággal kapcsola-
tos statisztikai, demográfiai adatok (nemzeti-
ség és anyanyelvi hovatartozás, szlovákiai
magyar települések nemzetiségi összetétele,
korfa, felekezeti megoszlás) változásait is
közli.Akontaktológiatükrébenvizsgáltetimo-
lógiaiszempontoknálamagyar>szlovák,ille-
tőleg szlovák <magyar irányú névkölcsönzé-
sekkel,amagyarésszlováknyelvTrianonelőt-
ti ésutáni viszonyával, valaminta keresztne-
vek eredetrendszerezésével, etimologikus
előzményeivel, közszói jelentésével foglalko-
zik,sanevekátvételével,keletkezésévelkap-
csolatban megkülönböztetett figyelmet szen-

telaza-ravégződőkeresztnevekkérdésköré-
nek.Az idődimenziójánbelül legrészleteseb-
ben a névélettani szempontokat tárgyalja
(kisebbségi keresztnévhasználat, névjog, a
névváltoztatásésnévhelyreállításelviésgya-
korlati kérdései, névörökítés, törvénytelen
gyermekek keresztneve, halva született gyer-
mekek,azikreknévadása).

Atérdimenzójáhozsoroljaanyelvföldrajzi,
dialektológiai,areálisszempontokat; foglalko-
zikanévkontaktológia(névkölcsönzések,név-
kiegészítők),akeresztnevekmetanyelvipáro-
sításának elvi és gyakorlati kérdéseivel. A
magyar–szlovák keresztnévpárok tárgyalásá-
nál négy fő kategóriát különít el: neutrális
nevek,metanyelvipárok;csakamagyar,illet-
vecsakaszlováknévkincsbenmeglévőlexikai
egységek. ebben az alfejezetben a szerző
megemlíti,hogyaközeljövőbenmegfelelőszá-
mítógépes szoftver segítségével szeretné
elkészíteni a magyarországi keresztnévállo-
mánykartografikusleképezését(316.p.).

Atársadalomdimenziójánbelülveszifigye-
lembeavallási,felekezetiésnévrendszertani
szempontokat. ismerteti az egyháznak a
keresztnévadásra gyakorolt hatását, a külön-
bözőfelekezeteknévhasználatánakjellemzőit,
anyitottészártnévrendszereketazeurópaiés
más kultúrkörökben, az egy- és többelemű
névrendszersajátosságait.

Amásodik fő fejezet végéna névgyakori-
sággalmint leggyakrabbanalkalmazottelem-
zésiszemponttalfoglalkozik,melyanevekelő-
fordulásáttárjafelazadottkorbanésföldrajzi
egységben.Amennyiségimutatókésanévdi-
vatösszefüggéseitábráksegítségévelvizuáli-
sanisszemlélteti.

Aharmadikfőbbrész(427–517.p.)akuta-
tópontokat, forrásokat és a korpusz általános
jellemzésétmutatjabe.elsőkéntanégynyugat-
szlovákiai település statisztikai adataival, az
etnikai-nemzetiségi viszonyok (1880–2001
közötti)alakulásával,anépszámlálássalössze-
függőegyébadatokkal(korfákéskorcsoportok,
felekezetihovatartozás,foglalkozás,iskolaivég-
zettség,születésszámok),földrajzisajátossága-
ival ismerkedhetünk meg. balony és diósför-
gepatony a kompakt magyar nyelvterületen
található,kis-ésNagycétényamagyar–szlovák
nyelvhatáron. balonyban, diósförgepatonyban,
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Nagycétényben a lakosság döntő többsége
magyarnemzetiségű,kiscéténybenalakosság
nagyobb része Trianont megelőzően magyar
kötődésűvolt,deazidőksoránnyelvetésiden-
titástváltott,elszlovákosodott.A20.században
végbemenő történelmi sorsfordulók, politikai
korszakok befolyásolták a (cseh)szlovákiában
élő magyarság életét és névhasználatát is. A
szerző a források tükrében jellemzi a kutatás
során összegyűjtött korpuszt. Foglalkozik az
anyakönyvekben előforduló névegyüttesekkel
az újszülöttek, szülők, leányanyák, özvegyek
kapcsán, valamint a keresztnevet bejelentők
autográfaláírásaival.

Amásodikkötetben található terjedelmes
negyedik fő fejezetben (9–678. p.) Vörös
Ferenc az összegyűjtött keresztnévállományt
vetitüzetesvizsgálatalá.elsőkéntakeresztne-
vek megterheltségével kapcsolatos adatokat
veszi számba diakrón és szinkrónmegközelí-
tésben. A keresztnevek megterheltségének
dinamizmusát nemenkénti bontásban (ábrák
segítségével is) szemlélteti. Településenként
táblázatba foglalvamutatja be a forrásokban
szereplő leggyakoribb 15–20 keresztnevet. A
névdivat változásaira, a leggyakoribb kereszt-
nevekrea20.századvégérőlésa21.század
elejéről származó magyarországi (2002–
2007),szlovákiai(1995–2000)éscsehországi
(1999–2007)névstatisztikákalapjánisrámu-
tat,melyeketösszevetianyugat-szlovákiaitele-
pülésekentapasztalhatóeredményekkel.

Amásodikkötetlegterjedelmesebbalfeje-
zeteanévdivattal foglalkozik (30–651.p.). A
szerző betűrendbe szedve felsorolja mind a
négykutatópontonavizsgáltidőszakbanada-
tolt összes keresztnevet, megjelölve az első
előfordulásának dátumát (75–94. p.), s azt,
melynevekkelbővültazegyeskorszakokbana
nevekállománya.

Vörös Ferenc a vizsgált időszakot (1895–
1999)hétkorszakrabontja,sazegyeskorsza-
kokonbelültelepülésenkéntvizsgáljaakereszt-
névállomány sajátosságait. Az elemzési szem-
pontokminden korszakban azonosak. Telepü-
lésenkéntbemutatjaazadott korszakbanelő-
fordulóférfi-ésnőikeresztneveket.Azalfejeze-
tekelejéndiagramokbanközliazegyesnemze-
dékekszerint (apák/fiúk,anyák/lányok)a leg-
gyakoribbnevek%-osmegoszlását (a kereszt-

nevekmellettfellehetettvolnatüntetniaszám-
szerű előfordulásukat is), majd az alfejezetek
végén felsorolja (a számszerű, illetve %-ban
megadott előfordulással együtt) azokat a
keresztneveket,melyeketazadottkorszakban
nemvettfeladiagramokba.Azegyeskorszakok
jellemző, gyakrabban előforduló keresztnevei
közülkiemelnéhányat,ésazokat részleteseb-
ben tárgyalja. Táblázatban összefoglalja az
adottkeresztnévnemzedékekszerintielőfordu-
lásátavizsgálttelepülésenésahétkorszakra
bontott időszakban. áttekinti az adott kereszt-
név divatjának változását az idők során az
egyéb vonatkozó (történeti és 21. századi
keresztnévanyagotfeldolgozó)névtanimunkák,
illetveamagyarországi(többesetbenismerteti
anévgyakoriságánakkorosztályosmegoszlását
a2007-esországoskorpuszsegítségével),szlo-
vákiai, csehországi névstatisztikák alapján is.
Gyakran összeveti a négy nyugat-szlovákiai
kutatóponton tapasztalt eredményeket. Az ún.
naptármódszert is alkalmazza, megvizsgálja,
hogymelyikszentünnepe (azegyesnévünne-
peket részletesen ismerteti) befolyásolhatta a
névadást,sdiagramoksegítségévelisbemutat-
jaazadottkeresztnévfélhavonkéntieloszlását.
minden korszakban rámutat a névöröklések
arányára, s érinti a felekezeti hovatartozás és
névhasználatközöttiösszefüggéseketis.

Aszerzőanegyedikfőfejezet3–8.alfeje-
zetében (651–678. p.) a négy nyugat-szlová-
kiaitelepülésenösszegyűjtöttkorpuszalapján
vizsgálja a keresztnevek nyelvi alkatát, anya-
könyvibejegyzésmódját,azautográfaláíráso-
kat,a felmenőkrőlvalónévöröklést,azelhalt
gyermeknevénekújbólianyakönyveztetését,a
többeskeresztneveket,azikreknévadását.

Atémafeldolgozásmódjaaprólékos,részle-
tekbemenő.Azadatgazdag,terjedelmeskétkö-
tetes kiadványban szereplő ábrák (315 darab)
és táblázatok (201 darab) szemléletesebbé
teszik az eredmények bemutatását. Vörös
Ferencneknévtanbanvalójártasságátbizonyítja
akönyvbentalálhatóhivatkozásoknagyszáma
ésa(zötödikfőfejezetbenszereplő)felhasznált
szakirodalom-jegyzék (679–727. p., 818 tétel),
amely jó forrásanyagul szolgálhat a jövőben a
témairántérdeklődőkutatókszámára.

Bauko János
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számunkszerzői

Bauko János (1970)
nyelvész(NyitraikonstantinFilozófus
egyetem,Nyitra,szlovákia)

Baki Attila (1978)
történész(Terbegec,szlovákia)

A.Gergely András (1952)
társadalomkutató,kulturális
antropológus(elTe,TáTk,mTATkPTi
budapest,magyarország)

Gaucsík István (1973)
történész(szlovákTudományos
AkadémiaTörténettudományiintézete,
Pozsony,szlovákia)

Gyurgyík László (1954)
szociológus(selyejánosegyetem,
komárom;Fórumkisebbségkutató
intézet,somorja,szlovákia)

Hajdú Anikó (1989)
doktorandusz(eszterházykároly
egyetem,eger,magyarország)

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

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

Lampl Zsuzsanna (1959)
szociológus,író,újságíró(konstantin
Filozófusegyetem,Nyitra;Fórum
kisebbségkutatóintézet,somorja,
szlovákia)

Liszka József (1956)
etnológus(selyejánosegyetem,
komárom;Fórumkisebbségkutató
intézetetnológiaiközpontja,komárom,
szlovákia)

Öllös László (1957)
politológus(Fórumkisebbségkutató
intézet,somorja;konstantinFilozófus
egyetem,Nyitra,szlovákia)

Popély Árpád (1970)
történész(selyejánosegyetem,
komárom;Fórumkisebbségkutató
intézet,somorja,szlovákia)

Vataščin Péter (1987)
etnológus,doktorandusz(Pécsi
Tudományegyetem,Pécs,magyarország)


