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Gaucsík IsTván

amagyarországiszövetkezetirendszera
felvidéki(szlovák)régióban(1898–1918)1

IsTván Gaucsík
Thecooperativesystemintheupperhungarian(slovak)region(1898–1918)

keywords:economy,cooperativesystem,cooperativepolicy,nationalminoritypolicy

aszlovákhistoriográfiaaszövetkezeteketanemzetpolitikaiérdekérvényesítésésnem-
zetiemancipációértfolytatottküzdelemfontoseszközeiként,tárgyaikéntkezeli.aszlo-
vák történészekgazdasági tevékenységüketszintekizárólaganemzetiközösség for-
málásában játszottszerepükszerint ítélikmeg.különhangsúlyt fektetnekazetnikai
sérelmekéselkülönüléskihangsúlyozására.

azállami(főképpenamagyarországi)szövetkezetpolitikákbana„kisebbségellenes
kurzus”bemutatásárafektetikahangsúlyt.azinterpretációkközösjegye,hogyaszö-
vetkezeteketegynyertes-vesztesdichotómiábahelyezik.pedigakésőbbi20.századi
csehországi és szlovákiai, illetve kárpátaljai szövetkezeti hálózatok bemutatásánál
nemlehetfigyelmenkívülhagyniazimpériumváltáselőttiosztrákbirodalmiidőszakot
ésamagyarországielőzményeket.vitánfelüli,hogyaMonarchianemegyirányú,terü-
letilegeltérő,aszinkron,ellentmondásoktólsemmentes,azonbannyilvánvalótenden-
ciakéntjellemezhetőgazdaságiintegrációjaazegyesországrészekszövetkezetistruk-
túráinakkialakulására,általábanaszövetkezéstudatosságánakelterjedéséreisjóté-
konyhatássalvolt.2

a 19. század közepétőlMagyarországon a kisebbségek politikai elitjei, köztük a
szlovákokisfelismerték,hogyanemzetiségitársadalmakmegszervezésénélelőbbaz
egyleti,majdaszövetkezetihálózatokkiépítése,illetveazállamigazdaságiszektorban
megszerzettképviseletésbefolyásképesmindazetnopolitikai,mindaközösségszer-
vező kulturális célokat hatékonyan támogatni. ellenben a felső-magyarországi régió
szövetkezetialrendszere–haúgytetszik,azegyletektőlmáreltávolodóegyesülésifor-
mák–későbbalakultki.azállamiszervekésagazdaságiérdekvédelmiszervezetek
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1 atanulmányaBolyaiJánoskutatásiösztöndíjtámogatásávalkészült.
2 aMonarchiagazdaságiintegrációjáraésagazdaságpolitikáralásdBrusatti1973,29–53.p.;

ránki1974,100–113.p.



kezdeményezésérerendszerszerűenjötteklétreafalusihitelszövetkezetek,amezőgaz-
daságiszövetkezetek(tej-éstermelőszövetkezetek),illetveegy-egygazdaságiterületre
szakosodottszövetkezetek(példáulatejipari,gép-,raktárszövetkezetek).

Mindenféleképpenmegkellemlíteni,hogyafelvidékiésaszlováketnikairégióban3

aszövetkezetimozgalomkétszervezeti-társaságiformábólismerített.azegyletekés
azagráriumbantevékenygazdaságiegyesületekjátszottakfontosszerepet.akiépülő
szövetkezetihálózatezekreastruktúrákra,azáltalukmegszervezettgazdarétegre is
támaszkodott.

az1850-esésfőlegaz1870-esévekbenahelyiszlovákértelmiség(lelkészek,taní-
tók)kezdeményezéséreéshathatóssegítségévelsorraalakultakagazdakörök,gazda-
sági és segélyegyletek, kölcsönpénztárak és fogyasztási egyesületek. nemcsak az
északiszlováklaktaterületen,hanemabudapesti,azalföldi,avajdaságiésazerdélyi
szlovákokkörébeniselterjedtek.4 ugyanakkorrácsatlakozásfigyelhetőmegazorszá-
gosirányzatokraésaszlovákrégióbelsőegyletimintáira.5

afelvidékigazdaságiegyesületektagságánakösszetételeésaszervezetekkiad-
ványaianemzetiségiésnyelviviszonyokattükröztékvissza.aszlováketnikaiterüle-
tenműködőegyesületekaszlovákgazdákés földművesekérdekeit isképviselték.
ennekellenéreaspecifikusanszlovákokáltalmegfogalmazottregionálisfejlesztési
céloknemmindenesetbenjelenhettekmegbennük.amárműködőkulturálisszer-
vezet(Maticaslovenská)mellettegyönállószlovákgazdaságiegyesület(slovenský
hospodárskyústav)létrehozásáratett,liptószentmiklósiszékhellyeltervezettkísérlet
1865-ben–melyneknagypropagátoradanielLichardvolt–ahelytartótanácseluta-
sítómagatartásamiattnemvalósultmeg.(Jurkovič1968,86–87.p.;ábrahám2016,
42.p.)adöntésmögöttazállamrészérőltalánegyreálishelyzetfelméréslátható,de
nem tudjuk, hogy tudatos etnikai diszkriminációval van-e dolgunk. az országos
MagyarGazdasági egyesület ekkormár komolymúlttal és tapasztalattal rendelke-
zett,melyaregionálisgazdaságszervezésügyétisfelkarolta.aszlovákkezdeménye-
zőkazelutasítást indokkalvagysem,denemzetiségisérelemként ismegélhették.
(vö.holec2004,41–42.p.)

1918-igezekaszlováknemzetiségiérdekekésnyelvhasználatikövetelésektöbb-
kevesebbsikerrelamagyargazdaságiegyesületekenbelülmanifesztálódtak.alegjobb

4 Gaucsík István
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3 afelvidékiszlovák(vagyszlováknemzetiségi)régiófogalmátésterületikiterjedtségétszarka
Lászlótólvettemát.szarkaezalatta felső-magyarországi16vármegyétértette,melybena
19.századmásodikfelébenaszlovákokkb.80%-aélt(Trencsén,árva,Turóc,zólyom,Liptó,
szepes, sáros – szlovák többségűek, pozsony, nyitra, Bars, hont, nógrád, Gömör, abaúj-
Torna,zemplén,ung–anyelvhatárfelettirészeikbenszlováktöbbségűek).amagyarokés
németeknyelvszigetekenésvárosokbanéltek.szarka1995,48.,271.p.(1.jegyzet).

4 Lásdpéldáulanagylakikölcsönössegélyegyletalapszabályát.stanovynaďlackejvzájomnej
pomocnice.,Turč.sv.Martin,1873.

5 Fabricius–holec–pešek–virsik1995,27–29.p.;holec2014,78.p.;ábrahám2016:40.p.
aszlovákszövetkezetimozgalomban,egyfajtanépszolgálatideájátismegvalósítvatöbbsze-
mély vállalt feladatot (samuel Jurkovič, daniel Gabriel Lichard, Ján Liub, samuel ormis,
andrejhlinka,pavolBlaho,Fedorhoudek,Milanhodža).



példájaennekanyitra-völgyiGazdaságiegyesület,amelyGeorgFriesenhof6 vezetésé-
veltudatosan(vagytermészetesen)atöbbségetalkotószlovák(ésnémet)tagságigé-
nyeitvettefigyelembe.szlováknyelvengazdaságitanfolyamokatszerveztek.egyideig
azegyesülethivatalosszócsövekénthasználtákazegyetlenszlováknyelvűgazdasági
folyóiratot,azObzort,mivelmagyarnyelvűközlönyrenemvoltigény.azegyesületifolyó-
iratukat 1888–1902 között szlovák (Zprávy hospodárskeho spolku údolia Nitry) és
németnyelven(Vereinsblatt des Neutrathaler Landwirthschaftlichen Vereines)jelentet-
tékmeg.(Gergelyi1979,149–154.,159.p.)aTrencsénMegyeiGazdaságiéserdészeti
egyesület szintén a szlovák gazdák anyanyelvhasználatát támogatta. (Fojtík 1966,
107–129.p.)

az északi területeken a helyi jelentőségű, tevékenységükben szakosodott kisebb
egyesületek, egyletekés gazdakörök szlováknak, illetvenemzetiségileg vegyeseknek
(szlovák–német–magyar, szlovák–német, magyar–német) tekinthetők, ami ügyviteli
nyelvükbenistermészetszerűlegtettenérhető.7

azországosközpontihitelszövetkezet(okh)szerepe

agazdahitelintézményibiztosításánakeszméjétésahitelszövetkezetihálózatkiépíté-
sét–melytörekvésekegyáltalánosabbkapitalizmuskritikábaéstársadalmireformba
ágyazódtak–azagráriusokkaroltákföl.8 aGazdakör1884-estervezetekonkrétjavas-
latokattartalmazottahitelszövetkezetekkiépítésére,melyekakisbirtokosokhitelszük-
ségletétbiztosítottákvolna.(csepregihorváth1926,42–43.p.)

az első lépés, gróf károlyi sándor9 és a pest megyei nagy- és középbirtokosok
együttműködésének, a szövetkezeti és gazdaköri kezdeményezések találkozásának,
nemutolsósorbanakülsőtőkeforrásokbiztosításánakeredményeképpen,avármegye
jelentősanyagitámogatásávalapestvármegyeihitelszövetkezetalapításavolt1886.
december19-én.ezaszervezetamegyeihitelszövetkezetekközpontjánakaszerepét
isellátta.akárolyi-csoporteredetilegamegyeiszintűésfenntartásúszövetkezetiköz-

a magyarországi szövetkezeti rendszer... 5
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6 GeorgvonFriesenhof,GrafvonWelsburg(1840–1913)orosz–osztrákarisztokratagyökerek-
kel,apuskinokkalésGoncsarovokkalrokonságbanállócsaládbólszármazott.aFelső-nyitra-
vidékitársadalommegszervezőjevolt.aszlovákgazdaságiéskulturálistörekvésektámoga-
tója.aMaticaslovenskáegyikalapítója.anyitra-völgyiGazdaságiegyesülettevékenységé-
nekirányítója.anyitravármegyeiorvosésTermészettudományiegyesülettermészettudomá-
nyiosztályánakvoltazelnöke.Meteorológiávalésamezőgazdaságfejlesztésévelisfoglalko-
zott.holec2004,46.,48.p.;Martuliak2004,14.p.;zsilák2015,255–256.,259–260.p.

7 például a hangya zsolnai kirendeltsége a szlovák gazdaköröket támogatta árva, Liptó,
Trencsén,TurócésGömörmegyékben.Vlasť a svet,1914.január11.18.

8 ezenahelyenrészletesebbennemtárgyalomazagráriusmozgalomfejlődésiállomásait,ide-
ológiáját,céljaitéseredményeit.ezekkelrészletesenfoglalkozottankaLászlóésújabbanvári
andrás.anka2005,41–66.p.;vári2009.

9 Gróf károlyi sándor (1831–1906) fóti nagybirtokos, agrárpolitikus, amagyar szövetkezeti
mozgalommegteremtője,agazda-érdekvédelemszervezetikiépítője.számos jótékonysági
intézménylétrehozója,támogatója.



pontokkoncepciójátképviselte,deeztaTisza-kormánybukásautángyorsankorrigál-
ták.apestiközpontországossávalókiszélesítéseváltidőszerűvé,melyazintézménye-
sítéssel is kéz a kézben járt. a Szövetkezés című folyóirat 1890-ben indult. a
pestvármegyei hitelszövetkezet 1894-ben felvette a hazai szövetkezetek központi
hitelintézete nevet, és szoros hitelkapcsolatot létesített a pesti hazai első
Takarékpénztárral. Üzletköre kibővült, takarékbetétek gyűjtésével és biztosítással is
foglalkozott.(schandl1938,14–16.,19–21.p.;vári2008,639–641.p.)azújintéz-
ményképmegalkotására,azállamiellenőrzésmegjelenésével–nemkülönbendarányi
Ignáchathatóstámogatásával(Fehér2010,14.p.)–végül1898-ban,azokhmegszü-
letésekorkerültsor.10

azokhtevékenységikörétazegészországrakiterjesztette,ésszámosvidékiszö-
vetkezet létrehozásánálközreműködött.Tagjainak90%-amezőgazdaságihitelszövet-
kezetvolt,melyekhiteleketnyújtottakgépekvásárlásáraésazállatállományfeljavítá-
sára.(seidl1904,13–14.p.)akebelénbelül,gyakorlatilagamezőgazdaságiéshitel-
szövetkezetek„sablonja”szerintkerültsoraziparos-hitelszövetkezetekfejlesztésére.11
az elsődleges szempont az ipari államsegélyekből való részesedés volt,miközben a
szövetkezeti elit a kisipar specifikus problémáit és az ipari foglalkozás természetét
figyelmenkívülhagyta.kisebbszámbanvegyes ipari-mezőgazdaságihitelszövetkeze-
tekisalakultak.(seidl1904,14.p.;Méhely1917,21–22.,27–28.p.)

az okh az anyagi erő és erkölcs összhangjára törekedve hosszú távú gazdasági-
pénzügyifejlesztésekbengondolkodott:„ahitelszövetkezetrendszerintképesaszövet-
kezetifeladatoklegtöbbjénekmegfelelni,shogyahitelszövetkezetkeretébenapénzhi-
telápolásánkívülczélszerűszervezésmellettszakcsoportokvagyalkalmiérdektársula-
tokképzéseútjánigenmesszeterjedőfeladatokvalósíthatókmeg.”(seidl1904,6.p.)

azokhtagjainakegységesalapszabályavolt,ésközpontilagakorlátoltfelelősség
határát ismegszabták.12 a tagszövetkezetekkülönbözőadó-éskamatmentességets
egyébkedvezményeketkaptak.aszövetkezetekműködését,pénzügyeitésgazdálkodá-
sátellenőrökútjánfelügyelték.azellenőrzésszámosrészelembőlépültfel.arevíziók
során a pénzkezelés átláthatóságát, a pénzek (váltók, kötvények) helyes kezelését,
őrzését,aszabályoskönyveléstszerettékvolnaelérni.évenkéntivagyonleltárelkészí-
tésétkövetelték.abbanazesetben,haatagszövetkezetnemrendelkezetthozzáértő
könyvelővel,azévimérlegetakiküldöttellenőrkészítetteel.aközpontatagszövetke-

6 Gaucsík István
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10Magyarhitelszövetkezetitörvényekéstörvényerejűrendeletek1932.atörvényelfogadását
közelegyévtizednyiliberális-agráriuspolitikaiküzdelemelőztemeg.atörvényiszabályozásra
azértisszükségvolt,mertazálszövetkezeteket,melyeketatakarékpénztárakésantiszemita
köpenyalatt„kereszténygründerek”hoztaklétre,aszövetkezetieszmevédelmeésgazdasá-
gimegfontolásokalapjánkorlátoznikellett.Bernát1938,263–267.p.

11ezaszövetkezeti típus isgyorsanelterjedt.Tardoskedden1897áprilisábanszerveztek„az
ottaniplébánosbuzgólkodása”eredményeképpengazda-ésiparosszövetkezetet.rövididőn
belülezerüzletrészesjelentkezett,akik10krajcártfizettekötévenkeresztül.abetétekután
2%-ot fizettek.kölcsönt4%kamattalkaphattak.Szövetkezetpolitikai Szemle,1897.április
15.9.

12 vö.nagy-megyerésvidékeközségihitelszövetkezetalapszabályai.spitzersándor,komárom
[1900].



zetektőlelvártaatagokpontosnyilvántartását.atagszövetkezetekkötelesekvoltaka
tevékenységükben,szervezetiéletükbenbeálltváltozásokatacégbíróságnakbejelen-
teni.aközpontelvárta,hogyatagokpontosanbefizessékazüzletrészeiket,ésatag-
szövetkezet vezetősége a kamatfizetés, illetve tőketörlesztés szabályait betartsa.
Fontosvoltaszövetkezetitisztviselőkmorálispéldája:adósságothalmoztak-efelvagy
sem, pontosan törlesztettek-e, és egyáltalán jó példával jártak-e a tagság előtt? az
ellenőrökfokozottanfigyeltekazalapszabályokbetartására,aközgyűlésekmegtartá-
sára,aválasztottszervek(vezetőség,választmány,felügyelőbizottság)ésaszakosztá-
lyokműködésére.

azokhakisbirtokosokhitelellátásánakbiztosítását tartottaprioritásnak, főlega
váltó-ésaközéplejáratúhitelezést,ezenkívülkötvénykibocsátásokraisráállt.avidéki
hitelpiaconmonopolhelyzetbekerült,tagszövetkezeteicsaknálavehettekfelhiteleket.
azokhazóvatoshitelnyújtástszorgalmazta,melyazalapszabályokbanrögzítettkere-
tekenbelülmarad,éssemrövid,semhosszútávonnemveszélyeztetiahitelszövetke-
zet működését. Mindezzel a szövetkezeti elveket sértő álszövetkezeteket kívánták
kiszűrni.azokh-hozvalócsatlakozásnemváltkötelezővé,ígyhatáskörénkívülszámos
szövetkezetmegőrizteautonómiáját,azonbanezekazállamitámogatásoktólelestek.
(seidl1904,20–21.p.)

azokhrésztvettadarányiIgnác-félehegyvidéki(rutén)akcióban,mely1898-tólaz
északkeleti-kárpátokgazdaságilagelmaradottésszegénylakosságátkívántafelkarol-
ni.ahegyvidékikirendeltségenbelül (Bereg,ung,Máramarosésugocsavármegyék)
1913végén206hitelszövetkezetműködött51ezertaggal.(Braun2011,12–31.p.)

azokh1902-tőlpedigakormányzatésagazdaságiérdekvédelmiszervezetekáltal
kezdeményezetterdélyigazdaságfejlesztésiprogrambakapcsolódottbe.ezhitelszövet-
kezetekalapításábanéshosszúlejáratúmezőgazdaságihitelcsomagokbannyilvánult
meg.(Balaton2003,84.,86.p.)

arendelkezésreállóforrásoktükrébenhangsúlyoznikell,hogyazokhalkalmazko-
dottarégiónemzetiségi-nyelviviszonyaihoz,aszlovákésnémetügyvitelinyelvegyedüli
vagypárhuzamoshasználataamagyarralélővalóságvolt(aközigazgatásiszervekszlo-
váknyelvetkorlátozólépéseitovábbivizsgálatokatkívánnak).azokhahitelszövetke-
zetekalapításával,működtetésével,aszövetkezetipropagandávalkapcsolatosanyaga-
it– vagy legalábbisegy részüket– szlovákul ismegjelentette. (Bajcsy1897;szántó
1910.)aszlováknyelvűpénzügyiéskönyvelésitanácsadástislehetőségeszerinttámo-
gatta.ezenkívülaszövetkezetisajtókiépítésére–amagyarszupremáciagondolatának
elhintésévelegyütt–történtekkísérletek(pechányadolfszerkesztésébenakormány-
pártiSlovenské noviny szövetkezetimelléklete1909–1910-ben).13

azokhfelvidékikirendeltségenemvéletlenülműködöttnyitrán.14 azokhszorosan
együttműködhetett az emődy József által vezetett nyitra Megyei Gazdasági egye-
sülettel,mely1898.áprilisban–májusbanhirdettemegamegyeiszövetkezetihálózat
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13A Slovenské noviny profiljáravörös2010,151–154.p.
14 anyitraikirendeltségfeladataiközétartozottafelvidékivármegyékokh-szövetkezeteifeletti

ellenőrzések lefolytatása, az adminisztráció és a vagyoni helyzetük ellenőrzése. Magyar
nemzetiLevéltárországosLevéltár(MnLoL),z149,11.dosszié,8954.



kialakítását.azegyesületismeretterjesztőelőadásokattartottamegyetelepülésein.15
Legfőbbcélkéntfogalmaztameg,hogy„minden,egyplébániáhozvagykörjegyzőséghez
tartozóközségcsoportnakmeglegyenamagaszövetkezete”16 éshogy„aszövetkezeti
törvényavármegyébenkészszövetkezetihálózatottaláljon”.17 ehhezsikerültmegsze-
rezniahelyijegyzők,papokésmegyebelinagybirtokosoktámogatását.18

a gazdasági egyesület egy központi megyei hitelszövetkezetet hozott létre, mely
magánkölcsönöketnemnyújtott,kizárólagamegyeiszövetkezetekhiteligényeitelégí-
tetteki.ezaszervezetatervekszerintahitelszövetkezetekmegyeiellenőrzőközpont-
jakéntműködöttvolna,ésanyitraMegyeiGazdaságiegyesületáltalalapítottfogyasz-
tásiszövetkezeteketpénzügyilegistámogathatta.19 ezaközpontimegyeihitelszövetke-
zetbelépettazokhkötelékébe.20

agazdaságiegyesületaz1898. június26-ánvágtornóconrendezettszövetkezeti
népgyűlésenkomolyeredményekkeldicsekedhetett:többmint50hitelszövetkezetben
8ezertagösszpontosult,akik170ezerforintüzletrésztfizettekbe,ésabevételek40
ezer forintra rúgtak.21 Gyakorlatilag a gazdasági egyesületnek köszönhetőenépült ki
párévalattamegyehitelszövetkezetihálózata,ésváltmeghatározóváarégióban.22

Lényegében1895-ig – vári andrásmegfogalmazása szerint – a felvidékiek nem
szerepeltekazországoshitelszövetkezetitérképen.(vári2009,386.p.)azokhalapo-
zóésszervezetépítő tevékenységénekköszönhetőenahitelszövetkezetimozgaloma
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15 anyitraivánkaihitelszövetkezetekkoralakultmeg.Köztelek,1898.április27.640.p.
16 aszövetkezetiügyfejlődésenyitramegyében.Köztelek,1898.május11.716.p.
17 uj szövetkezetek nyitramegyében. Köztelek, 1898. április 20. 603. p. kismányán, szka-

csányban, nagybélicen, Bossányban, nyitrakolosson, Bánkeszin, Jablonicon,Moravánban,
nagymodrón,ólehotán,Lakácsin„ésmégtöbbhelyütt”alakulthitelszövetkezet.

18 anyitramegyeibirtokosokaszövetkezetekért.Köztelek,1898.május18.756.p.atámoga-
tásokmegoszlásaakövetkezővolt:ifj.báróWodiáneralbert200Ft,báróstummersándor
100Ft,báróstummerágost100Ft,grófkárolyLajos300Ft.GrófhunyadyImrenégyéven
át100forintot,id.ocskaydezsőésemődyJózsefháromévenát100-100forintotadomá-
nyozott.1895.májuselejénháromközségben,sziládon,kisbábonésnagycétényben jött
létrehitelszövetkezetösszesen261taggalés415üzletrésszel.aszövetkezetiügyfejlődése
nyitramegyében.Köztelek,1898.május11.716.p.

19 vármegyei központi hitelszövetkezet nyitrán. Köztelek, 1898. augusztus 27. 1256. p.
szövetkezetimozgalomnyitramegyében.Köztelek,1898.október29.1573.p.amegyeiköz-
pontihitelszövetkezetnél60forintüzletrésztlehetettjegyezni.

20 anyitramegyeiközpontihitelszövetkezetmintazországosközpontihitelszövetkezettagja.
nyitra,huszárIstvánkönyvny.,1907.

21 aszövetkezetieszmetérfoglalása.Köztelek,1898. június29.968.p.ekkoralakultmega
Tornóc-vágvecseiFogyasztásiszövetkezet.elnökeafelvidékigazdaszervezkedésegyikmeg-
határozóalakja,MezeyGyulalett.

22 számuk1898-banelérteaz50-et.ötvenszövetkezetnyitramegyében.Köztelek,1898.októ-
ber3.1463.p.agazdaságiegyesületsegítségéveljöttlétre1898.szeptember8-ánastepá-
ni és szeptember 11-én a mocsonoki hitelszövetkezet. uj szövetkezet nyitramegyében.
Köztelek, 1898. szeptember14. a sasvári és a pöstyéni hitelszövetkezet alapítására lásd
szövetkezetimozgalomnyitramegyében.Köztelek,1338.október29.1573.p.



felvidékirégióbana20.századelejérehoztameggyümölcseit.1894-benmégcsak53
működött,deszámuk1909-re292-renőtt.ahitelszövetkezeteksúlypontja1909-ben
hárommegyére,nyitra,pozsonyészemplénesett.ezekbentalálhatóarégióhitelszö-
vetkezeteinek56%-a.aszlováketnikairégióbancsupánTrencsénmegyemutatottkiug-
róeredményt.árva,Liptó,sáros,szepesésTurócszerényadatokkalbüszkélkedhetett,
átlagosancsak3-4hitelszövetkezetjöttlétre.ezegyrésztmutattaazokh-szervezések
fáziskését,másrésztazészakialrégiókkedvezőtlenhitelszervezésénekfeltételeit,és
periferiálisgazdaságisúlyukat.

aszlovákvagyfelföldirégióhitelszövetkezeteinek1894–1909közötti,megyéksze-
rintimegoszlásaazonbanérdekesadatokattükröz.Itt–16megyébőlhatban–1909-
rekimagaslóannagyszámbanjöttlétreszövetkezet(nyitra75,pozsony50,zemplén
39,Trencsén25,nógrád20),összesen263,melybőlpéldáulcsakanyitramegyeiek
29%-otképviseltek.aszövetkezetalapításoküteme1894-hezképest1909-benmég
erőteljesebb, ekkor nógrádban 20-szor, Bars megyében 13-szor, nyitra és pozsony
megyében12,5-ször,hontban12-szer,zemplénben9-szer, Trencsénmegyében8,3-
szorletttöbbhitelszövetkezet.(Fabricius–holec–pešek–virsik1995,56.p.)

ataglétszám1909-reegyüttesenmeghaladtaaszázezret,melyaMagyarországon
hitelszövetkezetekbenszervezetttagok10%-átjelentette.alegtöbbszövetkezetitagot
1909-ben kétmegyében találjuk: nyitra (21 ezer), valamint pozsonymegyében (14
ezer).alegnagyobbnövekedéstataglétszámbanBars,hontésTrencsénmegyemutat-
ta(18–40tag).aszlovákmegyékben(árva,Liptó,Turóc,sáros)atagságnövekedése
szerényebbvolt.23

afelvidékihitelszövetkezetektagságánakmagasarányadolgozottamezőgazdaság-
ban. a sorban kiemelkedő nógrádmegye 82,9%-a, de az erőteljesen rurális északi
régiómeglététbizonyítjaatöbbimegyeadatais.

1. táblázat. azokhfejlődése1899–1917között(schandl1938,63.p.)

 1899 1917 
 712 2 430 

 
2 124 7 147 

 141 623 625 375 
 278 356 1 173 736 

 
17 155 329 33 037 218 

-  6 417 803 142 487 170 
 685 444 11 451 522 

 29 470 343 118 933 434 
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kitérő:avárosihitelszövetkezetek

afelvidékivárosihitelszövetkezetek,melyekegy-egyfoglalkozásicsoport(kisiparosok,
tisztviselők,katonatisztekéscsaládtagjaik)hiteligényeitvoltakhivatvakielégíteni,még
nemképeztékkutatások tárgyát.ezenahelyencsupán töredékes,csakpozsonyiés
kassaiadatokratámaszkodhatunk.Mindenesetreeléggéstrukturált,mára19.század
70-eséveitőlfennállóanyagilagmegalapozottszervezetekrőlvoltszó,melyektöbbnyire
azokh-nkívülmaradtak.

pozsonyhitelszervezetirendszerébenfontosszerepetjátszottakahitelszövetkeze-
tek.24 azalsóbbnéprétegek,elsősorbanakisiparosság,kiskereskedőkésatisztviselők
–minisztériumokés tartományiszervekhivatalnokai,posta-és távirdatisztek,acsá-
száriéskirályihaditengerészet,hadsereg,csendőrségésvasúttisztialkalmazottjai–
kölcsönszükségletét fedezték. Főleg a tisztviselők szervezetei az önsegélyezés elve
alapjánfilantróp-szociálisszolgáltatásokatvállaltakfel(gyermekekésárváktaníttatá-
sánakaköltségei,özvegyektámogatása,állás-ésmunkaközvetítés,lakás-éskórház-
építkezések,utazásiésgyógykezelésikedvezmények,leánynevelésiprogramok,jogvé-
delem,temetkezésisegély).(schwingenschlögl1890,4–9.p.)

azegyiklegjelentősebb–egybirodalmikeretbeágyazódottszövetkezet,melynekháló-
zata karl Friedrich Fellmann25 elnöksége alatt alakult ki – az osztrák–Magyar első
általános Tisztviselő egylet pozsonyi Takarék és előlegezési Társulata (spar- und
vorschuss-consortiums des ersten allgem. Beamten-vereines der österreich–ungari-
schenMonarchie)volt.26 apozsonyifiókszervezetjólpéldázza,hogyaLajtántúliésgács-
országialapításokhozképest,aholatisztviselőegyletekaz1860-asévekfőlegbécsikez-
deményezéseitkövetőenaz1870-esévektőlkezdtekszaporodni(Lemberg–1868;Bécs
–1871,Graz–1872;prága–1886),nemtapasztalhatómegkésettség,sőtinkábbpár-
huzamosságotlátunk.ugyanakkorezaszövetkezésiformaMagyarországonisismertvolt
éselterjedt;1869-tőlregionális,sőtnemzetiségialaponalakultaktisztviselőegyletek.27

apozsonyi„tagcsoport”Bayerernő(ernstBayer)pénzügyigazgatóságitisztviselőmun-
kájánakeredményeképpenmár1864.december8-ánlétrejött,mígatöbbifelső-magyar-
országi később alakultmeg, illetve szervezték újra (kassa – 1869/1882, Trencsén –
1885,Besztercebánya–1869/1886).apozsonyiszövetkezet1865.decembertőldatál-
ható tevékenysége azonban szerény keretek közöttmaradhatott, 1877-ig stagnált. az
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24 ezek szerkezete és tevékenységi köre – egyáltalán, hogy segélynyújtó csoportosulásokként
valódihitelszövetkezeteknektekinthetők-e–továbbikutatásokatkíván.vö.vári2009,385.p.

25karl Friedrich Felmann (1808–1886) norwill lovagja, hivatalnok. az északi Ferdinánd
császárvasút(kaiserFerdinands-nordbahn)főtitkárhelyettese.aMonarchiatisztviselőegy-
letének elnöki pozícióját 1868–1886 között töltötte be. Jahrbuch 1864, X. p.;
schwingenschlögl1890,140.p.

26 azosztrák–magyar[s.d.],18.p.
27 ezekakövetkezőkvoltak:elsőMagyaráltalánosTisztviselőegylet(Budapest,1869),Magyar

Tisztviselők országos egyesülete (Budapest, 1874), dél-Magyarországi Tisztviselők
önsegélyező egyesülete (Temesvár, 1883), első horvát Tisztviselő egylet – prvá hrvatska
činovničkazadruga(zágráb,1883).schwingenschlögl1890,9–11.p.



1879-esösszegyletireform,mikorabécsiközpontésatagegyletekköztikapcsolatokat
újraszabályozták,hozhatottélénküléstapozsonyiegyletműködésében.28

apozsonyitisztviselőegyletet22tagalapította.számuk1889-re497-renőtt.abefi-
zetett betétek520 forintról31575-reemelkedtek. abetétekésaz1889-ignyújtott
hiteleknagyságaugyanabesztercebányai,kassaiéstrencsénitestvérszövetkezetekéit
nagyságrendilegmeghaladták, deabudapesti éserdélyi egyletekmögöttmaradtak.
(schwingenschlögl1890,450–453.p.)

a másik példát az első pozsonyi önsegélyző egylet (erster pressburger
selbsthilfsverein)szolgáltatja.29 az1873-asalapításfőmozgatórugóitakisipariterme-
lésátalakulása,a„korlátlan”iparszabadság,akibontakozógyáriparralszembenipozí-
cióvesztés alkották. ennek ellenére vavrecskay (Wawrecskay?, vavrecska?) János30

pozsonyigyógyszerészkezdeményezésérezömmelkiskereskedőkésorvosokalapítot-
ták.aszövetkezetazadminisztratívnehézségekésaszövetkezetműködtetésévelkap-
csolatos tájékozatlanság leküzdése után – a vezetőségben tapasztalható elhúzódó
ellentétekmiatt–nem lépettazanyagigyarapodásútjára: „ezenpangástazegyleti
vezetéskebelébenelőfordultszemélyestorzsalkodásokidéztékelő;megesettugyanis,
hogyazegyletiigazgatóságnakegyesérdemestagjai,kikkötelességükteljesítésében
nagyobbszigortfejtettekki,bizonyoselemeknéléppenezáltalvisszatetszésretaláltak,
és ezért a választásokalkalmával egy tisztviselő segítségévelmegbuktattak,miáltal
bizonyoskedvetlenségidéztetettelőaválasztmánytagjaiközött,melyazegyletműkö-
désétkifeléislankasztotta,ésjóhírnevétneméppenkedvezőenbefolyásolta.”31

azújvezetőségmegválasztásaután,korčeJános32 elnökségealatt1890-benkerült
soraszövetkezetátszervezéséreésazújüzletifilozófiaalapjainaklerakására(azidáig
aszövetkezetképtelenvoltkielégítenianagyobbhiteligényeket).33
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28 azelnökdegenGusztávvolt,akiavárospénzügyiéletébenispozíciókkalbírt.aszövetkezeti
titkár,Beckvilmosőtváltottaazelnökiszékben1885-ben.Mihók1885,406.p.

29 azelső1879.
30 vavrecskay János rövidesen elhagyta pozsonyt, és lemondott a szövetkezetben betöltött

funkciójáról.kapuvárraköltözött,aholgyógyszertártvásárolt1879-ben.kocsis1986,85.p.
31 azelső1898,10.p.
32 korčeJánosapozsonyiipartestületelnöke,apozsonyirómaikatolikusautonómegyházközség

elnökhelyettese, városi képviselő. a pozsonyi kereskedelmi és Iparkamara beltagja. a római
katolikusJótékonyságiegyletelnöke.1903-banrésztvettamagyarkormánnyalfolytatotttárgya-
lásokon, melynek eredményeképpen létrejöhetett a pozsonyi Magyar kir. állami Fémipari
szakiskola. a Ferenc József-rend lovagkeresztjét kapta meg 1910-ben. MnL oL, k 27,
Minisztertanácsijegyzőkönyvek,1910.7.29-iülés;kun–Marschalkó–rottenbiller1911,391.p.

33 azelső1898,5–6.,10.,11.,18.p.;emlékirat1898,6–13.p.apozsonyikoronaTakarék-és
hitelszövetkezet (pozsonyer kronen spar- und kreditgenossenschaft) 1900-ban jött létre, a
kereskedőkésIparosokhitelintézete(kreditanstaltfürhandelundGewerbe)pedig1904-ben.
asignumIparosok,kereskedőkésGazdákhitelszövetkezetét1906-banalapították.Taláncsak
apozsonyiIparosokésMunkásokhitelszövetkezete,illetveapozsonyiIparihitelszövetkezetvolt
azokhtagja.azújabbhitelszövetkezetekalapításáraazelsővilágháborúelőestéjénkerültsor
(központiTakarékpénztár,pozsonyiI.Takarék-éshitelszövetkezet,ÚjvárosiTakarékpénztárés
hitelszövetkezet, virágvölgyi Takarékpénztár és hitelszövetkezet). nagy 1901, 569. p.; nagy
1905,1904.p.;nagy1908,151.p.;nagy1914–1915,136–137.p.ŠtátnyarchívvBratislave,
krajskýsúdvBratislave,Firemnýregister,230.doboz,B-XXXvIII-624,zp79/74.



amásikpéldakassárólvaló.azambiciózusnaktűnőkassaiszékhelyűcsak„penny
banknak” nevezett Felső-Magyarországi népgazdászati kölcsönös hitel- és
Takarékegylet már 1874-ben megalakult. rövid időre fiókokat hozott létre heves,
Borsod,zemplén,szepeséssárosmegyékterületén.aszázadvégérekomolytőkeerőt
mutatottfel,melyrészvénytársasággávalóátszervezésénekagondolatátvetettefel.34

aszövetkezetalapításokatazonbannemidealizálhatjuk.éppenséggelazegyakara-
túkezdeményezésekésazösszefogásishiányzott.ezzelakortársaktisztábanvoltak.
számosesetbenahelyiközöny,azértelmiség(papok,tanítók)részérőlmegnyilvánuló
passzivitás,agazdákrészérőltapasztalhatóbizalmatlanság,rosszakaratnemsegíthet-
teaszövetkezetieszmemegvalósulását.afalusifamiliarizmusésszokásjogokszintén
kikezdhettékazújalapításúszövetkezeteket.azegy-kétszemélyenalapulószövetkezet
hosszútávúfejlődésekétségesvolt.aszövetkezéstamagánérdek,deaszakképzetlen-
ségiskikezdhette.ezekmiattisfelértékelődöttaközpontiellenőrzésszerepe.35

ahangyatörekvéseiésafogyasztásiszövetkezetekkiépülése

ahangyaFogyasztási,értékesítőésTermelőszövetkezet1898. január23-ánalakult
károlyi sándor nagy volumenűanyagi támogatásával, illetve üzletrészjegyzésével. (a
hangya1908,21.p.)ezaszövetkezetiközpontatámogatószemélyekettekintveszo-
rosan összefonódott aMagyarGazdaszövetséggel. (a hangya 1923, 24–27. p.; vári
2009,514.p.)

aMagyarGazdaszövetségafogyasztásiszövetkezeteklétrehozásaérdekébenszé-
leskörűkampánybakezdett:„Újjákellteremteniatársadalmat–úgymondafelhívás
–hogyanépbizodalmaésszereteteavezetőosztályokfelévisszaforduljonsmegbe-
csüljeismétaztarögötis,melynekikenyeretád.anyereségszomjésönzéshelyébea
szolidaritásérzetétkelllelkébeoltani;kikelltanítanirá,hogymilyhatalmaserőrejlika
szövetkezésben;felkellvilágosítani,hogyezegyikfőeszközeannak,hogyamaisötét-
ségből és nyomorúságból kiemelkedhessék s egy jobb jövő alapját megvethesse.
kezdjükmindjártazzal,hogyalapítsunkfogyasztásiszövetkezeteket.ezekvalósíthatók
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34Szövetkezetpolitikai Szemle,1897.június15.2.p.;sziklay–Borovszky1906,250.p.
35 seidl 1904, 10. p. a rózsahegyi Gazdasági és Fogyasztási szövetkezet az 1896-os gyors

megalakításután,mivelatagoknemfizettéktagságidíjaikat,felfüggesztettetevékenységét.
Szövetkezetpolitikai Szemle,1897.május15.6.p.asókszelőcei,vágfarkasdiésérsekújvári
álszövetkezetekkel kapcsolatos negatív tapasztalatokat, ellenérzéseket nehezen sikerült
legyőznie a vágkirályfai plébánosnak és a népiskolai tanítóknak a vágkirályfa és vidéke
Fogyasztásiésértékesítőszövetkezetlétrehozásánál1901–1902-ben,melycsakMeskópál
agitációjánakköszönhetőenkezdtemegtevékenységét.Janics1912,11–12.p.
JanicsFerencplébánosakövetkezőképpenjellemezteakezdetinehézségeket:„Legfájóbb,
legkeserűbbérzésvolt,mikorévekenkeresztüllátnunkkellettsajátfeleinknagyközönyössé-
gét,kikvállvetettmunkahelyettölbetettkarokkalvártákszájukbaasültgalambot.sőtnem
egyszerkijutottazönérdek,ahaszonleséskeményvádjából is, igaznemszemtől-szembe,
hanemcsakalattombanúgy,hogynyíltsisakkalmégvédekeznünksemlehetettellene,de
türelmünkfonalasohaelnemszakadt,snyílthomlokkal,nyugodtönérzettelstisztalelkiis-
merettelmondhatjuk,hogyazidőmindignekünkadottigazat.”Janics1912,31.p.



megalegkevesebbáldozattalsemellettmégalegnagyobbvonzóerőtisgyakoroljáka
népre,mertáldásoshatásukazonnalnyilvánvalóválesz.[…]ahitelszövetkezetekelter-
jedtségeamellettszól,hogyanépfelfogtaaztafontosmissziót,melyetazokteljesíte-
nek.pedigezenszövetkezetekérdekkörearánylagkorlátolt,mertelvégreisnemmin-
denkivanráutalvaahitelre.ellenbenmindenemberfogyasztó,sjómódúnak,éppen-
úgyérdekébenáll,hogyolcsós jóminőségűportékához jusson,mintaszegénynek.
nemkellhátattóltartanunk,hogyafogyasztásiszövetkezetekkelkudarcotvallunk.”36

ahangyaszorosanegyüttműködöttazországosMagyarGazdaságiegyesülettelés
aMagyarMezőgazdákszövetkezetévelis.37

ahangyaazolcsóésminőségiáruellátásbiztosításáraésazáruuzsorátólvalómeg-
szabadulásra törekedett. szervezetét hierarchikusan az értékesítés és többtermelés
megszervezésérealakítottákki.az1907-esalaptőke-emelésselelértékapénzügyikon-
szolidációt.(ahangya1923,27.p.;Ieda1991,212.p.)

ahangya súlya és presztízse az1900-as évek elejétől nőttmeg. Tagszövetkeze-
teineképületei,boltjaiamagyarvidékjellegzetesképéheztartoztak.aszövetkezetek,
melyekönállójogiszemélyekvoltak,önállóigazgatósággalésfelügyelőbizottsággalren-
delkeztek, (Bernát1938,269.p.) a faluellátását segítették, beszerzőésértékesítő
tevékenységükrévénatagokjutottakelőnyhöz,ésegy-egyágazatraszakosodottterme-
lőegységeket hoztak létre. céljaik között tehát amagánkereskedelem túlkapásaival
szembeni védelembiztosításaésamegfelelőminőségűáruszolgáltatás szerepelt. a
nyereséget a tagok között vásárlásuk arányában, vásárlási visszatérítés formájában
osztották szét és közhasznú célokmegvalósítására fordították. a vidéki települések
kisebb,széttagoltnaktekinthetőfogyasztóiszükségleteinekkielégítéséreszakosodtak.
ezaszövetkezeti típusazalapvetőszükségletiárucikkeketbiztosította,kisebb rezsi-
költséggel dolgozott és a kiskereskedelem monopolhelyzetével szállt szembe.
(csepregihorváth1935,6.,9–14.,18–20.p.)

a központ kedvezményeket (előnyös hitel, tanácsadás), pénzügyi előnyt és teljes
támogatástnyújtotttagszövetkezeteinek.

aközségifogyasztásiszövetkezetekszámára–bárahangya-szervezetbetartoztak
–nemvoltkötelező,hogymindenárutaközponttólvásároljanak.aszövetkezeteka
központforgalmánakcsupán40–60%-átbonyolítottákle.amásikfontoskapcsolatota
forgalmiésváltóhitelekalkották.38

ahangyaregionálishatáskörűkirendeltségekkel,áruraktárakhálózatával39 igyeke-
zett hatékonyabbá tenni a tagszövetkezetekkel a kapcsolatokat. ezek a szervezetek
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36 Fogyasztásiszövetkezetekalakítása.Köztelek,1898.május11.715.p.
37 azigazgató-választmányülése.Köztelek,1898.november3.1592.p.
38 Ieda1991,210–211.p.kérdésesaszlovákszövetkezeti irodalomállítása,melyszerinta

központelvártaaközségiszövetkezetekteljeslojalitását,nevezetesen,hogycsakahangya-
forrásokbólvásároljanak.Mégismegtörtént,hogynéhányszövetkezet,példáulabrogyániis,
zsidó nagykereskedőktől vásárolt, mert azok olcsóbban adták az árut, mint a központ.
Fabricius–holec–pešek–virsik1995,51.p.

39 1915-benlétesítettekáruraktáratTornalján.ráegyévretelketvásároltakpozsonyban,hogy
majd kirendeltséget nyissanak. MnL oL, z 1385, 67. csomó, 724. tétel, pozsony:
raktárépületvázrajza(1916);ahangya1923,30.p.



egyrészt a szövetkezetimunkamodernizációját segítették (könyvelés, vagyonkezelés
átláthatósága,hitelnyújtásmódjai),másrésztaszövetkezetieszme,ésnemutolsósor-
banahangyapropagálásánakazeszközeivoltak.40

a hangya vezetősége ellenőrzési kerületeket alakított ki, és regionális fiókokat,
kirendeltségeketszervezett.41 azerdélyiszövetkezetekirányításáranagyenyeden1906
áprilisábanhoztalétrekirendeltségét.42 ahangyaamásodikkirendeltségét–árurak-
tárralegyütt–akedvezőforgalmifekvésűnagyszombatbanalapította1907-banafel-
vidéki fogyasztási szövetkezetek hálózatának a felügyeletére. Túlnyomórészt a vág-
völgyfogyasztásiszövetkezeteitartoztakhozzá.43 anagyszombatikirendeltség–mely
1922-igálltfenn,ésnemkisszerepevoltaszlovákügyvitelinyelvűszövetkezetekfej-
lesztésében–1908májusátólfejtettkitevékenységet.44 hatáskörehétmegyére(árva,
Bars,komárom,Liptó,nyitra,pozsony,Trencsén)terjedtkiés1918-ig154fogyasztási
szövetkezetügyeitintézte.45

a balassagyarmati kirendeltség 1909 júliusától működött.46 két megye, hont és
nógrád összesen 27 szövetkezete tartozott hozzá.47 a sátoraljaújhelyi alapítására
később, 1912-ben került sor.48 ez a kirendeltség kilenc megye (Bereg, Liptó,
Máramaros,sáros, szabolcs, szepes,ugocsa,ung, zemplén)139 szövetkezetét fel-
ügyelte.49 azerdélyihálózat,annakfelértékelődésével,1917-benbővültanagyváradi
kirendeltséglétrehozásával.50
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40MnL oL, z 791, 10. csomó, 7. tétel, a hangya aMagyar Gazdaszövetség Fogyasztási és
értékesítőszövetkezeteIgazgatóságánakésFelügyelő-bizottságánakközgyűlésijelentéseaz
1899. évi zárszámadásokról. Budapest, pátria Irodalmi vállalat és nyomdai
részvénytársaság,1900.

41 a hangya az okh-tól 1901-ben vette át a hitelszövetkezeti áruraktárakat Bereg, ung,
Máramarosésugocsavármegyékterületén.ahangya1923,26.p.

42 ahangya1908,83.p.anagyenyediFogyasztásiésértékesítőszövetkezethosszaselőkészí-
tésután1906szeptemberébenkezdtemegműködését.Győrfi2007,150.p.

43 ahangya1908,84.p.
44MnL oL, z 791, 10. csomó, 7. tétel, a hangya aMagyar Gazdaszövetség Fogyasztási és

értékesítőszövetkezeteIgazgatóságánakésFelügyelőbizottságánakközgyűlésijelentéseaz
1908.évizárszámadásokról.Budapest,stephaneumnyomdar.T.,1909.

45MnLoL,z803,16.csomó,29.tétel,Megszálltésnemműködőszövetkezetekadatai.
46MnL oL, z 791, 10. csomó, 7. tétel, a hangya aMagyar Gazdaszövetség Fogyasztási és

értékesítőszövetkezeteIgazgatóságánakésFelügyelőbizottságánakközgyűlésijelentéseaz
1909.évizárszámadásokról.Budapest,riglerrT.,[1910].

47 MnLoL,z803,16.csomó,29.tétel,Megszálltésnemműködőszövetkezetekadatai.
48MnL oL, z 791, 10. csomó, 7. tétel, a hangya aMagyar Gazdaszövetség Fogyasztási és

értékesítőszövetkezeteIgazgatóságánakésFelügyelőbizottságánakközgyűlésijelentéseaz
egyezerkilencszáztizenharmadik évi zárszámadásokról. Budapest, rigler ede József
papírneműgyárr.T.könyvnyomdájából,1914;ahangya1923,28.p.

49MnLoL,z803,16.csomó,29.tétel,Megszálltésnemműködőszövetkezetekadatai.
50MnL oL, z 791, 10. csomó, 7. tétel, a hangya aMagyar Gazdaszövetség Fogyasztási és

értékesítőszövetkezeteIgazgatóságánakésFelügyelőbizottságánakközgyűlésijelentéseaz
1917. évi zárszámadásokról. Budapest, pátria Irodalmi vállalat és nyomdai részv. Társ.,
[1918],11.azerdélyihangya-kirendeltségekrerészletesebbenBalázsi1995,16–17.p.



abudapestiközponthoztartozottafelvidékirégiófogyasztásiszövetkezeteinektúl-
nyomórésze,tizennégymegye245szövetkezete.51 ezastruktúra,melykomolytartalé-
kokkalrendelkezettéstovábbiexpanziótelőlegezettmeg,1918-igálltfenn.aterületel-
csatolások következtében a nagyszombati kirendeltség fokozatosan lemorzsolódott.
1919-ben,mindenbizonnyaladélvidékihangya-pozíciókelvesztésevégett,aszegedi
létrehozásárakerültsor.52

1. grafikon. ahangya-kirendeltségekforgalma(1908–1918,százalékban)53

alegelsőfogyasztásiszövetkezet-alapításokafelvidékirégióbancsakaz1890-esévek-
től adatolhatók. kezdetben néhány szórványos kezdeményezést látunk. akisgarami
kincstárivasgyárMunkásainakFogyasztásiszövetkezete1888-banméginkábbkivé-
telnek, egyedi esetnek, mint követendő példának számított. a nyitrai Tisztviselők
Fogyasztásiszövetkezete1892nyaránalakult.54

asárosMegyeiGazdaságiegyesület1897októberében–tehátabrogyánialapítást
megelőzve!55 – hívta életre asáros vármegyei Fogyasztási és értékesítési szövetke-
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51 MnLoL,z803,16.csomó,29.tétel,Megszálltésnemműködőszövetkezetekadatai.
52MnL oL, z 791, 10. csomó, 7. tétel, a hangya aMagyar Gazdaszövetség Fogyasztási és

értékesítőszövetkezeteIgazgatóságánakésFelügyelőbizottságánakközgyűlésijelentéseaz
1919. évi zárszámadásokról. Budapest, pátria Irodalmi válallat és nyomdai részv. Társ.,
[1920],13;ahangya1923,34.p.

53 azadatokatahangya1908–1918közöttizárszámadásaibólnyertem.MnLoL,z791,10.
csomó,7.tétel.

54Szövetkezés,1892.június15.3.p.
55 Fogyasztásiszövetkezetekalakításáramár1897-tőlsorkerültLiptóban(hrustin),Gömörben

(klenóc)ésárvában(nagyfalu).Szövetkezetpolitikai Szemle,1897.április15.9.p.



zetet,melyaligegyévelteltévelmár2200taggaldicsekedhetett,ésamegyében29
fiókkalrendelkezett.56 szilassyzoltán57 azországosMagyarGazdaságiegyesületszer-
kesztő-titkára a következőképpen dicsérte a szövetkezet tevékenységét: „Ilyen roha-
mos fejlődésre ez országbanpéldanincs ésmagyarázata egyedül az, hogy a legna-
gyobbszükségletetpótoljaésalehetőlegjobbanvanvezetve.aszövetkezetügykezelé-
seolyegyszerű,hogyavidékiszövetkezeteta legcsekélyebbintelligencziávalbirótót
parasztiseltudjalátni,azáltalakitűnőminőségbenkiszolgáltatottárukpedigolyjutá-
nyosak,hogyavidékinépességetegyszerre,magáhozvonzzák.”58 asárosiszövetkezet,
úgylátszik,különutakonjárt,mertcsaknévlegtartozottahangyához.59

abrogyánifogyasztásiszövetkezettekinthetőazelsőhangya-alapításnak,mely1898.
április12-énalakultmeg(aBrogyániközségihitelszövetkezetetkorábban,1895-benala-
pították,tehátlehetetthelyiinspirálópélda).aszövetkezetállítólagBaloghelemér60 szer-
vezőtevékenységénekazeredményevolt,deBaloghigyekezetehiábavalólettvolna,haa
községföldbirtokosa,oldenburgnataliahercegnő61 támogatásárólnembiztosítja.aher-
cegnőpéldaadása183helyiszlovákgazdátkésztetettbelépésre.62

ahangyarendkívüli–egyébkéntameggyilkolterzsébetkirálynéemlékéreösszehí-
vott–közgyűlésén1898.szeptember14-énjelentettebekárolyisándorazújszövet-
kezetalapításokat, köztük számos felvidékiét (Bodrogszerdahely, Brogyán, Gúta,
Lubotin,ó-ésÚjlubló,perbenyik,Trsztená).63
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56Szövetkezetpolitikai Szemle,1897.október15.5.p.
57 szilassyzoltán(1864–1932)mezőgazda,gazdaságiszakíró,aKöztelek társszerkesztőjevolt

1894–1906, illetve 1915–1918 között. számos agrárkiadvány szerkesztője, politikus. a
mosonmagyaróvárigazdaságiakadémiánvégzett.1887-benaMosonvármegyeiGazdasági
egyesülettitkáralett.európaiésamerikaitanulmányutakonvettrészt.1892-benazországos
MagyarGazdaságiegyesületügyvezetőtitkáráváválasztották,de1893-tólmárszerkesztő-tit-
kárkéntműködött.1905-benaszabadelvűpártbólkilépőkhöz,azún.disszidensekhezcsat-
lakozott,éslettképviselő.1906-banazországosalkotmánypártszíneibenlettújraképviselő.
azországosMagyarGazdaságiegyesületigazgatójavolt1920–1926között.

58 [sz.z.]szilassyzoltán:asárosigazdák.Köztelek,1898.október5.1440.p.szilassyeperjesi
Fogyasztásiésértékesítőszövetkezetkéntemlíti.

59MnLoL,z791,10.csomó,7.tétel,ahangyaaMagyarGazdaszövetségFogyasztásiésértéke-
sítőszövetkezeteköreiheztartozófogyasztásiszövetkezetek1903.éviüzleteredményénektáb-
lázatoskimutatása.Budapest,pátriaIrodalmivállalatésnyomdair.T.nyomása,1904,12.p.

60 Baloghelemér(1871–1938)közgazdász,szövetkezetiszakember,politikus.Magyarországon,
ausztriábanésnémetországbandolgozottbankárként.1898-tólgrófkárolyisándorhívására
kapcsolódott be aMagyar Gazdaszövetség és a hangya tevékenységébe. a hangya titkára,
majdügyvezetőigazgatójaéselnöke.vándorkárolyszerintabrogyánialapításazőnevéhez
fűződik.a„hangya”jubileumán.esztergom,1918.február24.1–2.p.

61 nataliavogel,herzoginvonoldenburg(1854–1937)aFriesenhofcsaládbaszületett.anyja
alexandranikolajevnaGoncsarovapuskinfeleségénekanővérevolt.natáliahercegFriedrich
elimarvonoldenburghoz1875-enmentfeleségül.

62 ahangya1908,21.p.azoldenburgokésFriesenhofokbrogyánijelenlétéreésoroszkulturá-
liskapcsolataikrazsilák2015,259–260.p.GeorgFriesenhofgazdaságszervezőmunkássá-
gáraholec1993,77–106.p.

63 a„hangya”rendkívüliközgyűlése.Köztelek,1898.szeptember17.1354.p.



a hont megyei Felső-szemeréden Ivánka oszkár64 földbirtokos és viszolajszky
károly65 plébánosvezetésévelalakultfogyasztásiszövetkezet1898.szeptember14-én,
melyakörnyezőközségeketisbevontaműködésikörébe.66

abodrogköziszövetkezetek„alapítóatyja”grófMajláthJózsef67 volt.arégióbanmár
1894–1895-tőllendületetkapottahitelszövetkezetekalapítása,melyetafogyasztási
szövetkezetekkövettek.azelsőaperbenyikiFogyasztásiszövetkezetvolt1898-ban,
melyegyévmúlvaszélesebbregionálishatáskörrelBodrogköziGazdákértékesítőés
Fogyasztási szövetkezetévé alakult át.68 a Bodrogközbenmég báró sennyei Béláné,
hercegWindischgrätzLajosné,aszepességbenszmrecsányipál,szepesipüspöktar-
tozottaszövetkezetieszmetámogatóiközé.69

pozsonymegyében1899-tőlbontakozottkiafogyasztásiszövetkezetekalapítása,
éséppenszlovákközségekbenszerveztékelőszörőket(Budmeric,nádas,szomolány).
egy-két év elteltével ezeket mátyusföldi és csallóközi magyar falvak (Baka,
csallóközcsütörtök,Felsőszeli,Illésháza,Magyarbél,nagylég,nyárasd)követték.70

afelvidékiszövetkezetimozgalommégfeltáratlanfejezeteiközétartozikafőképpen
pozsonyi,kassaiésmásvárosokbelifogyasztásiszövetkezetekkérdésköre.71
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64 Ivánka oszkár (1852–1936) hont megyei földbirtokos, parlamenti képviselő, császári és
királyi kamarás, az agrárius politika egyik személyisége. Jogi tanulmányokat folytatott
heidelbergbenéspozsonyban.anemzetipártszíneiben1892–1897közöttaszalkaiválasz-
tókerület,1897–1901közöttpedigakorponaiválasztókerületképviselője.1906-tólazipoly-
ságiválasztókerületképviselőjevolt.azevangélikusegyházegyházmarótiegyházközségének
voltafelügyelője.ahangya1898-asmegalakulásakorigazgatóságitag.ráegyévrealelnök-
kéválasztják,ésavégrehajtóbizottságtevékenységébenveszrészt.életrajzátlásdMnLoL,
z1395,B,2.csomó,124.tétel,Baloghelemér,Ivánkaoszkárésőrgrófpallaviciniedeélet-
rajza;sturm1897,260.p.;Baltik1905,20.p.;ahangya1923,24.,26.,46.p.

65 viszolajszkykároly(1843–1929)plébános,egyháziíró.alsószemerédenvoltplébános1874-
tőlhaláláig.pályafutásárabővebbencsáky2002,151–152.p.

66 ujfogyasztásiszövetkezetek.Köztelek,1898.szeptember28.1409.p.
67Gróf Majláth József (1858–1940) nagybirtokos, az agrárius politika egyik alakja volt. a

Majláth-uradalomközpontjaperbenyikvolt.1886-tólaBodrogköziTiszaszabályozóTársulat
elnökevolt1886-tól.aFelső-Tiszaivármegyékhitelszövetkezeteinekszövetségénekmegala-
pítójaéselnöke1897-ben.

68 Borovszky 1905, 175. p. Gróf Majáth József elnöklete alatt a Felső-Tiszai vármegyék
hitelszövetkezeteinekvezetősége1904.október4-éntartottszövetkezetinapotperbenyiken.
szövetkezetiünnepperbenyiken.Görög Katholikus Hírlap,1904.október22.4–5.p.

69 ahangya1908,24.,26.p.;ahangya1923,54.p.
70MnL oL, z 791, 10. csomó, 7. tétel, a hangya aMagyar Gazdaszövetség Fogyasztási és

értékesítőszövetkezeteköreiheztartozófogyasztásiszövetkezetek1903.éviüzleteredmé-
nyénektáblázatoskimutatása.Budapest,pátriaIrodalmivállalatésnyomdair.T.nyomása,
1904,11–12.p.

71 pozsonyban csak 1897-ben alakult fogyasztási szövetkezet (pozsonyi I. általános Fogyasztási
egylet).adynamit-nobelvállalatalkalmazottainakafogyasztásiszövetkezetét isa19.század
végén alapíthatták. érsekújvárott 1906-ban a Magyar királyi államvasutak alkalmazottai Fo-
gyasztásiszövetkezetealakultmeg.nagy1896,139.p.;nagy1898,176.p.;slovenskýnárodný
archív(sna),Ministerstvosplnoumocoupresprávuslovenska(MpMss),prez.XII,1921,47.
doboz,1024.abudapestifogyasztásiszövetkezetekkelfoglalkozikBódy2007,261–266.p.



a fogyasztási szövetkezetek felvidéki hálózatának tartópilléreit öt megye (abaúj-
Torna,nógrád,nyitra,pozsonyészemplén)alkotta.ezekbentalálhatjukazösszesszö-
vetkezet58%-át.aszlovák többségű régiómegyéinek (árva,Liptó,sáros,szepesés
Turóc)39fogyasztásiszövetkezete–melyekafelvidékirégióban7%-ottettekki–jelzi,
hogyahangyaittmégkomolytartalékokkalrendelkezett,vagyéppenaszlovákkülön-
utasszövetkezetalapításokérhetőktetten.

2. grafikon. a hangya szövetkezetek megyénkénti megoszlása a felvidéki régióban
(1914–1918,százalékban)72

ahangyavezetőségeazelsővilágháborúéveibenközöltetagszövetkezeteineknemze-
tiségiösszetételét.azadatsorokkalóvatosankellbánnunk,mertmindenbizonnyalaz
etnikaitömbökben,szórványokbanésvegyeslakosságúkontaktuszónákbanfekvőköz-
ségeknemzetiségimegoszlásáttükrözikvissza,nempedigazegyesszövetkezetekegy
vagytöbb,esetenkéntpárhuzamosügyvitelinyelveirőlnyújtanakinformációkat.ennek
ellenéreszembetűnőországosszintenaszlovákként,éskevert,magyar–szlovákként
jegyzettfogyasztásiszövetkezetekmagasszáma(1918-ban248,illetve116).
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72 MnL oL, z 791, 10. csomó, 7. tétel, a hangya aMagyar Gazdaszövetség Fogyasztási és
értékesítőszövetkezeteIgazgatóságánakésFelügyelő-bizottságánakközgyűlésijelentéseaz
1915. évi zárszámadásokról. Budapest, pátria Irodalmi vállalat és nyomdai részv. Társ.
[1916],25.p.;ahangyaaMagyarGazdaszövetségFogyasztásiésértékesítőszövetkezete
IgazgatóságánakésFelügyelő-bizottságánakközgyűlésijelentéseaz1919.évizárszámadá-
sokról.Budapest,pátriaIrodalmivállalatésnyomdairészv.Társ.[1920],35.p.



3. grafikon.ahangyaszövetkezeteknemzetiségimegoszlása(1914–1918)73

2. táblázat. ahangyanéhányüzletieredménye74
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73MnL oL, z 791, 10. csomó, 7. tétel, a hangya aMagyar Gazdaszövetség Fogyasztási és
értékesítőszövetkezeteIgazgatóságánakésFelügyelő-bizottságánakközgyűlésijelentéseaz
1915. évi zárszámadásokról. Budapest, pátria Irodalmi vállalat és nyomdai részv. Társ.
[1916],26.p.;ahangyaaMagyarGazdaszövetségFogyasztásiésértékesítőszövetkezete
IgazgatóságánakésFelügyelő-bizottságánakközgyűlésijelentéseaz1919.évizárszámadá-
sokról.Budapest,pátriaIrodalmivállalatésnyomdairészv.Társ.[1920],37.p.

74 ahangya1923,Melléklet.atáblázatbanafilléreketelhagytam.



apolitikaiinfiltrációpéldája

ahitelszövetkezetekésfogyasztásiszövetkezetekrohamléptékkeltörténőkiépítéseaz
agráriuspolitika sikerét és megerősödését jelentette. ezek a szervezetek – károlyi
sándoreredeti elképzelése szerint–nemcsakamagyar vidék,a gazdaréteganyagi
talpraállásábanésanagybirtokosokújpozicionálásábansegíthettek,dekomolytársa-
dalomalakítópotenciáltishordozhattakmagukban.(vári2009,217.,376.p.)

afelekezetekfelettiagráriusalapításúszövetkezetekkelszembenhangsúlyozottan
felekezeti,mégpedigkatolikus szövetkezeti alternatíva is született.hangsúlyozni kell
azonban,hogykárolyiékstratégiájáraazichy-félekatolikuspolitikakésőnreagált,illet-
vemegkésvekeresettválaszokat.75

akatolikusnéppárt,mely67-esalapokonállt,akatolikusegyháztársadalmipozí-
cióinakvédelmétvállaltafel.Liberalizmusellenességésazegyházpolitikaitörvényekkel
szembenifellépésjellemezte.anagyiparralésanagytőkévelszembenakisgazdákés
amunkásokérdekvédelméthangoztatta.(Mérei–pölöskei1970,164–166.p.)

anéppárt1899.február6-ánhoztalétreakeresztényszövetkezetekközpontját,
melySzövetkezzünk címmel1904-tőlközlönytjelentetettmeg(aszövetkezeteklétreho-
zásamárelőtteegy-kétévvelelkezdődött).76 aközpontcélkitűzése„akalmárszellemű
haszonhajszoló kereskedés enyhítése a gyengébb javára önmérséklő szeretettel és
árakkal”,77 végülisnemteljesült.szövetkezetalapításairévénafelvidékirégióban(pél-
dáulzsarnóca,Irtványos)nemtitkoltcéllalakatolikusszlovákgazdáktámogatásátis
megkívántaszerezni.78 akatolikuslegény-ésgazdakörökbázisátfelhasználvatervezte
kiépíteniakatolikusirányításúhitelszövetkezetekésfogyasztásiszövetkezetekhálóza-
tát,felemássikerrel.79 a„keresztény”szövetkezetekazonban–anagybirtokosarisztok-
ráciaésakatolikuspapságtámogatásával–nagyobbszámbanadunántúlon jöttek
létre.(Gyimesi1965,629.,631.p.)

azagrárpártisajtóvehemensentámadtaezeketakezdeményezéseket.Társadalmi
ésgazdaságiszempontbólkárosaknakbélyegezte,ésazantiszemitizmusmelegágyai-
naktekintette.80 abesztercebányaitérségbenazilletékeskereskedelmiésiparkamara
vizsgáltaanéppártiszövetkezetalapításokat.81 azészakinemzetiségirégióbananép-
párti tevékenységet pánszlávista törekvések pártolásával vádolták.82 a néppárttól
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75 valójábankatolikus,ésnemkereszténypolitikárólbeszélhetünk,mertaprotestánsegyházak
ezektőlaküzdelmektőltávolmaradtak.Gergely2007,116.,118.p.

76 anéppártésaszlovákságviszonyárabővebbenábrahám2016,201.p.
77 http://lexikon.katolikus.hu(utolsóletöltés:2016.augusztus24.).
78néhány észak-felvidéki katolikus fogyasztási szövetkezet azonosítható: alsómizsle,

Felsővisnyó,késmárk,kislomnic,Luboka,pribilina,szucsány,Trencsénselmec,Újlubló.sna,
MpMss,prez.XI,1921,45.doboz,2974.

79 akatolikusszövetkezetekrelásdcsepregihorváth1926,116–120.p.
80 anéppártiszövetkezetmintJágerMari.Szövetkezetpolitikai Szemle,1897.július1.1–2.p.

Lásdméga szalkai szövetkezetantiszemitizmusát.Szövetkezetpolitikai Szemle, 1897.de-
cember15.5.p.

81 Szövetkezetpolitikai Szemle,1897.szeptember1.6.p.
82 pánszlávistaszövetkezetek.Szövetkezetpolitikai Szemle,1898.március1.1.p.



andrejhlinka83 vezetésévelfokozatosaneltávolodószlovákpapokáltal–aszlovákszö-
vetkezeti irodalomban ellentmondásosan többfunkciósnak nevezett, és számukban
ismeretlen–fogyasztásiszövetkezetekmáregyújnemzetépítőstratégiábailleszked-
tek,bárregionálisszerepeikentúlnemléptek.Jelentőségükaszlováktörténetírásban
túldimenzionáltnaktűnik.(Fabricius–holec–pešek–virsik1995,54–55.p.)

akeresztényszövetkezetekközpontja1918-igmajd300fogyasztásiszövetkezetet
hozottlétre,melyek1918májusábanintegrálódtakahangyába.aközpontelnöke,gróf
zichyaladár84 ekkorahangyaigazgatóságábakerült.(ahangya1923,31.,46.p.)

aszlovákszövetkezetialternatíva:nemzetépítéséspiacbővítés

aszlovákkatolikusszövetkezetalapításokaz1890-esévekvégénLiptóbanésandrej
hlinkaagitációjaaBesztercebányakörnyékiszlovákfalvakbanjelezték,hogyaszlovák
gazdaságszervezéskézakézbenjáranemzetiségiemancipációvalésakisebbségitár-
sadalomfejlesztésével.

atulajdonképpeniáttörésazonbanmásrégiókbanésmáskörülményekközöttvaló-
sultmega20.századelején.szűkebbenvéveazerdőháton(záhorie),tágabbanatör-
ténetipozsonyésnyitramegyékszlováketnikairészein.

aszóbanforgó,gazdaságilagfejletttérséget,melypozsonyésBécsvonzáskörzeté-
benfeküdt,erősnemzeti identitású, túlnyomórésztkatolikus,polgárosulószlovákság
lakta. a szövetkezetek elterjedése szempontjából fontos tényező volt, hogy sem az
okh,semahangyanemvoltképeshálózatokatlétrehozniezekenavidékeken.anép-
párti szövetkezetalapítások sem terjedtek el, inkább a szlovák katolikus körök helyi
kezdeményezései során jöttek létre fogyasztási szövetkezetek. (Fabricius–holec–
pešek–virsik1995,60–64.p.)

amásik fontos tényezőt a „nemzetébresztő” szlovákértelmiségalkotta,melynek
tagjai felülről, a szövetkezetek útján is, építették-szervezték a szlovák társadalmat.
(ábrahám2016,87.p.)

azerdőhátiszlovákszövetkezetalapításoklegkoncepciózusabbalakja,aszakolcai,
profiljukbanszakosodottszövetkezetekéletrehívójapavelBlaho85 volt.azőtársadalmi,
gazdaságiéskulturálistevékenységénekköszönhetőenváltarégióaszlovákszövetke-
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83hlinka,andrej(1864–1938)szlovákpap,politikus.politikusipályájátazichy-félekatolikus
néppártbankezdte.aszlováknéppártot1905-benalapította.azállamfordulatelőttiszlovák
nemzetimozgalomegyik legjelentősebbpolitikusa.aszlováknemzeti Tanács tagja1918-
ban.aszlováknéppártotújraszervezteésaszlovákautonómiamozgalomzászlóvivőjelett.

84Grófzichyaladár(1864–1937)nagybirtokos,politikus,zichynándorfia.akatolikusnéppárt
elnöke 1903– 1918 között. parlamenti képviselő 1896–1918 között. a hangya elnöke
1925–1934között.

85 pavel Blaho (1867–1927) orvos, politikus, szövetkezetalapító. a csehszláv egylet
(Českoslovanská jednota) nevű, a csehszlovák eszmét pártoló szervezet egyik alapítója
1896-ban.aHlas címűliberálisszlováklapkörültömörülőfiatalpolitikusgenerációtagja.a
turócszentmártonideklarációegyikaláírója.aMilanhodžanevévelfémjelzettszlovákagrár-
politikakoraiképviselője.



zetek Mekkájává (a következő településeken alakultak szövetkezetek: egbell,
nagylévárd,Jókút,holics).Blahokitartóagitációjánakazeredményeképpenaz1910-
esévekig34fogyasztásiszövetkezetjöttlétre.ezektudatosannemahangyátólvásá-
roltákazáruikat,hanemmorvaországikereskedőktől.

acseh–szlovákközeledésfórumaiváváltakaBlahoáltalszervezettszakolcaigaz-
dagyűlések1906–1913között,melyekenamorvaországiszövetkezetivezetőkisrészt
vettek.ezekenagazdagyűlésekennemcsaka szövetkezeti témák,hanemaszlovák
gazdasági,népművelői,oktatásiproblémák,ésakuloárokbanapolitikaikérdések is
terítékrekerültek.(Fabricius–holec–pešek–virsik1995,60–64.p.)

acseh-ésmorvaországigazdaságikapcsolatoknaktehátmegvoltanemzetpolitikai
vetülete.acseh–szlovákkölcsönösség,politikaiegyüttműködésminderősebb lett.a
regionális társadalmi reformagrárpolitikai koncepcióval is társult. (holec1999,59–
75.p.)ezazonbannemjelentetteegyideáliscseh–szlovákviszonykialakulását.Főleg
apénzügyikapcsolatokterénszámoskonfliktusésérdekellentétalakultki,hiszenegy
gazdaságilagerősebbésegy tőkeerőbensokkal gyengébb fél találkozottegymással.
(Mészáros2007,61.,98.,104–106.p.)

a szlovák politikai elit felismerte az önálló szlovák szövetkezeti központalapítás
jelentőségét. a központi szövetkezet a Gazdaságért és kereskedelemért (Ústredné
družstvo pre hospodárstvo a obchod) nevű szervezetetMilanhodža agrárprogramja
szellemében,jelentőscsehadminisztratívéspénzügyitámogatássalBudapestenala-
pították1912-ben.86 elnöke1913áprilisábanaszlovákszövetkezetimozgalomvezér-
alakja,pavelBlaholett.aszlovákszövetkezetiközpont1913májusábankezdtemeg
tevékenységét,ésazévvégéig24szövetkezetetalapított.aközpontbamégnyolcszlo-
vákfogyasztásiszövetkezet,egy tejszövetkezetésegycipészszövetkezet lépettbe.a
következő alapítás a Lábi Gazdasági és hitelszövetkezet volt 1914 februárjában.
(Fabricius–holec–pešek–virsik1995,73–75.p.)

az ambiciózus terveket szövögető szlovák szövetkezeti központ nemzetpolitikai
céljaaszlovákszövetkezetihálózatfelettiellenőrzésésaközpontistátuselérésevolt.
széleskörűtevékenységetvégzett:kedvezőhitelnyújtás,műtrágyaelosztás,87 gépellá-
tásés-beszerzés,biztosítás,újszövetkezetekalapítása.pénzügyiközpontjaésatag-
szövetkezetek tőkéinekgyűjtőhelyeabudapesti székhelyű, csehérdekeltségű1909-
benalapítottközpontiBank(Ústrednábanka)lett.aközponthivataloslapotjelentetett
meg Gazdasági Figyelő (Hospodársky obzor) néven, és külön kiadót tartott fenn.
(cambel1996,186–206.p.)

amagyarhatóságokgyorsanfelfigyeltekaszlovákszövetkezetpolitikacentralizációs
törekvéseire.pánszlávésállamellenesagitációtvéltekfelfedezniaszövetkezetektevé-
kenységében,ezértképviselőit figyeltették,amagyarsajtóban lejáratókampány indult
ellenük.amegyeiközigazgatásszámosesetbenaszövetkezetalapításokat–nemenge-
délyezettpolitikaicsoportosulásokvádjával–csendőrséggelfeloszlatta,illetveellehetet-
lenítette(Benefalva,pribóc,szucsány).(Fabricius–holec–pešek–virsik1995,77.p.)
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86 a szövetkezeti központ székhelye Budapesten a vIII. kerületben a József körúton volt.
Slovenský týždenník,1914.január16.4.p.

87 novésmeryvhospodárstve.Slovenský týždenník,1914.június26.4.p.



aszlovák–magyarellentéteknekebbenavonatkozásbanmegjelentegygazdasági
dimenziójais.aszlováknemzetipárt1913-banjavasolta,hogyaközpontiszövetkezet
aGazdaságértéskereskedelemértegyenrangúpartnerkénttárgyaljonamagyarkor-
mányFelvidékikirendeltségévelagazdáktámogatásárólésaszövetkezetügyikérdé-
sekről.aFelvidékikirendeltségazonbanéppenagazdakörökretámaszkodott,ésalkal-
mazkodva az északi vármegyék természeti adottságaihoz, tejszövetkezetek, illetve
állatbiztosítószövetkezeteklétrehozásáraösszpontosított.88

aKöztelek reagáltelutasítómódonaszlovákkezdeményezésre,azországosMagyar
Gazdaságiegyesületérdekeitvédve.agazdaságikérdésekpolitikaiésnemzetiségikön-
tösbevalóbujtatásátkerekenelutasította.(Fabricius–holec–pešek–virsik1995,75.p.)

aközpontiszövetkezetaGazdaságértéskereskedelemértugyanazelsővilágháború
előestéjén,aszlovák–magyarnemzetiségiellentétekkicsúcsosodásakor,tehátkorlátok
közöttfejtettekitevékenységét,deegyfontosüzenetethordozott:amagyarállamnaka
szlovákemancipációstörekvésekkelaszövetkezetiügyterénszámolniakell.az1918-as
összeomlás,ésazutánakiépülőszlovákiaiszövetkezetistruktúraeztigazolta.
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88 a Felvidéki kirendeltség 1908-tól működött zsolnai székhellyel. hatásköre kiterjedt árva,
Trencsén, Liptó és zólyom vármegyékre. az utóbbimegye1911-től tartozott hatáskörébe. a
kirendeltség a gazdasági elmaradottság, a szegénység felszámolását, az állattenyésztés és
mezőgazdaság fejlesztését tűzte ki céljául. Támogatta a műtrágya használatát, a minőségi
takarmánytermeléstésakertészetet.oktatásiprogramokat indított,népkönyvtárakatszerve-
zett,gépvásárlásokkal,tenyészállatokbeszerzésévelsegítetteagazdákat.ahegyvidéki1912.
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IsTván Gaucsík
The cooperaTIve sysTeM In The upper hunGarIan (sLovak)reGIon (1898–1918)

amongthekeylinksofthe19thcenturyhungariancooperativesystembelonged
the cooperatives in the upper hungarian slovak region, many of which either
operated in ethnic blocks or in slovak–hungarian–German contact zones. The
regional and urban associations undertaking self-help and self-promoter profile
playedanimportantrole,andfrom1989especiallythosecooperativestructures
whichweresetuponatop-downbasis,withtheaimofmodernisation(hungarian
nationalcreditcooperative,hangya—consumerandMarketingcooperativeofthe
hungarian Landowners´ association). These credit unions and consumer
cooperatives were of great importance for the majority´s and the minorities´
political elites who were thus developing national societies which constituted
communication channels towards farmers, among them especially the
landowners. Through this channel they could, on the one hand, carry out such
tasksassocietyorganizationandsocialpolitics,and,ontheotherhand,theycould
mobilize and politically activate the membership for national issues. For their
existentialweightandprestigeintheregionstheyoperatedin,theyhadamiddle-
class creating function. This study is devoted to the integration and market
expansionstrategiesofandthenetworkssetupbythehungariannationalcredit
cooperative and the hangya cooperative. It also pays attention to the slovak
nationalcooperativepolicyobjectivesintensifyingfromtheendofthe19thcentury,
whichconfrontedthehungariancooperativeplansontheeveofWorldWarI.
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1918:egy„tragikusankergült”esztendő

a19–20.századfordulójáraamagyarvidékiszínjátszás–ígyafelföldi,felső-magyar-
országiországrészeken is– jól kiépített, egységesszervezetetalkotott,melyenbelül
pozsony is, kassa is a legfontosabb és legerősebb vidéki központok közé tartozott.
Igaz, a szlovák színháztörténet-írás ebben is az1867utáni erőszakosmagyarosítás
részétéskövetkezményétlátta,mely„aszínházatisúgyértelmezte”,mintannakegyik
legfontosabb eszközét. amagyar színtársulatok „elárasztották az egész szlovákiát”,
melyeka19.századvégére„fölénybekerültek–pozsonytkivéve–anémettársulatok-
kalszemben”.1 Milenacesnaková-Michalcováazonbanszlovákrészrőlaztiselismeri,
hogyamaiszlovákiaterületénműködöttnagynémetésmagyartársulatoka19–20.
századfordulójánmindadramaturgiai,mindrendezőiésszínésziszempontbólmegfe-
lelőszínvonalatképviseltek,ésmegismertetveanézőketmindakortársszerzőkkel,
mindaklasszikusdarabokkal,„aszlovákműkedvelőketissegítettékabban,hogybete-
kinthessenek a színészet és a színházművészet titkaiba”.2 erős társulatot talált
pozsonybanéskassánazállamfordulatis,melyekkvalitásairólnemkülönbenelisme-
résselszól(t)aszlovákszínháztörténet-írás.azoperaszlovákiai,illetveamaiszlovákia
területéreesőtörténetét,hagyományaitfeldolgozóŠtefanhozakétkötetesmonográfi-
ájában például polgár károly pozsonyi társulatáról tárgyát illetően mint „népes és
magasművésziszínvonalúegyüttesről”szól,melyet„pozsonybannagyonkedvelteka
művészethezvalókorrekthozzáállásuk”miatt,de„Jóegyüttesevolt,ésértékesreper-
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TóTh LászLó

kényszerpályán
apozsonyimagyarszínjátszásazállamfordulatidején

(1918–1924)

LászLó TóTh
Theenescapablepath.ThehungarianTheatreofBratislavainthenewczechoslovakia(1918–1924)

keywords:Bratislava1918,czechoslovakia´sfoundation,hungariantheatre,Germantheatre,károlypolgár,
ödön Faragó, slovaknational Theatre, gaining ground by the slovaks, thehungarian theatre in the new
czechoslovakia.

1 Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2. M–Ž,14.p.
2 cesnaková-Michalcová1981, 106–107. p. – ezzel szemben egymásik szlovák szemlélet,

LadislavČavojskýészerintamagyarvándortársulatok„magyarizációs[értsd:magyarosító–
T.L.] törekvéseimesszefelülmúljákszínjátszásunkfejlődésébenkimutatható jelentéktelen
hozadékukat”.Čavojský–Štefko,1983,76–77.p.



toárja…”akassaiszínházikoncessziótbíróFaragóödönnekis,akimárrögtönelsőelő-
adásaivalmegnyerteahelybeliközönséget.(hoza,1953, I.,94.,illetve130.p.)

ráadásulaszínházbajárásekkorramárpozsonybaniserősenkezdettatársasági-
szellemiélettermészetestartozékává,apolgárléttelegyüttjáróbelsőigénnyéválni.sa
főhatalomváltássemegyiknaprólamásikratörtént,amihónapokigzavarosviszonyokat
teremtett;egy-egytelepülésesetébensokáigaztsemlehetetttudni,hogyazújországhoz
kerül-e,vagymegmaradarégikeretekközött.ezalattaközhivatalokáltalábanmindenütt
a régi rend(szer)–sakorábbi (magyar) törvények–szerintműködtek,ésegy ideiga
közhivatalnokokisugyanazokmaradtak.sbárapozsonyiaknakalighalehettekillúzióik
városuk jövőbeni hovatartozása felől, sokáig nem akarták hinni, hogy bekövetkezhet,
amitegy időutánmárbiztosan lehetett tudni, samiaváros1919. január1-jei, cseh-
szlovák–olaszlégiókáltalimegszállásávalbeiskövetkezett.egyébkéntis,márazegész
1918-as–ahogyazíró,szőkeJózsefnevezi:„tragikusankergült”(szőke1992a,10.p.)
–évreabizonytalanságnyomta rábélyegét (beleértveazelsőnéhánybékésebb,s Iv.
károlykirály látogatásávalszínezetthónapot is),amikormáregyre több jelevolt,hogy
valaminekvégeszakadt,demégnem lehetett tudni,miaz,amielkerülhetetlenülkez-
dődnifog.azelsővilágháborúvége;ausztria–Magyarországkapitulálása;afrontokróla
városbaérkezőkiéhezett,rongyoséssebesült,hazafelétartókatonák;aközélelmezésés
közellátás növekvő bizonytalansága; a közbiztonság romlása; a spanyolnátha-járvány
fenyegetése;akrónikusgyógyszerhiány;anemzetköziésahazaipolitikaegymástkövető,
számukraazonbanátláthatatlanváltozásai;aMagyarkirályságmegszűnése;aWekerle-
kormány bukása; az őszirózsás forradalom; a Magyar köztársaság kikiáltása; a
csehszlovákköztársaságkikiáltásánakfenyegetővalósága;apozsonyiaknovember1-jei
és24-itüntetéseademokratikusMagyarországmellett;afranciavixezredesdecember
6-i felhívásaFelső-Magyarországkatonaikiürítésére;azantanterőkdecember13-ipo-
zsonyi bevonulása; az utcákon csatangoló és fosztogató, randalírozó, orosz példára
magukat„vörösgárdistáknak”nevezőfegyveresbandák;agázszolgáltatásbeszüntetése;
avillanyáram-fogyasztáskorlátozása;aFelvidékcsehszlovákésolaszlegionáriusokáltali
megszállásánakkezdete;a„vörösgárdisták”december31-itámadásaahelyirendfenn-
tartóerőkellen;pozsonyjanuár1-jeicsehszlovákkatonaimegszállása;atanácsköztár-
saságfellépésétövezőbizalmatlanság–avárosfelbolydultméhkashozvolthasonlatos,
azéletminden területén veszélybekerültekazaddigi biztospontok, értékek, eligazító
elvek,alapvetőerkölcsinormák.3 avároskatonaielfoglalása–paradoxmódon–ígyaz
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3 afőhatalomváltástközvetlenülmegelőző,háborúvégi,valamintazaztkövetőhónapokpozso-
nyieseménytörténetévelaNyugatmagyarországi Híradó (1919.január18-tól:Híradó)1918–
1920.évihelybelihíreitéstudósításait,beszámolóitrészletesenösszefoglaljaFilepTamás
GusztávFőhatalomváltás Pozsonyban címűkönyve,shitelesszemtanúkéntidézifelezese-
ményeketHúsz esztendő Pozsonyban címűönéletrajzábandr.JankovicsMarcellis(akikoráb-
ban,mégdiákként,apozsonyiifjúságrelleIvánmagyar–németszínházaellenitüntetései-
nekegyik főszervezőjevolt),amiérteltekintünka történtek részletezésétől.–s lásdmég
ezekhezszőkeJózsefMúltfaggató című,szinténaNyugatmagyarországi Híradóraalapozó
cikksorozatának leginkább idevágó darabjait azÚj Szóban (pozsony fekete karácsonya –
1992.december23.;pozsonypuskaporoséjszakái–1992.december29.;egyvárosmeg-
hódítása–1993.február5.).



anarchiának,atörvényenkívüliségnek,azűrzavarosközállapotoknakisvégetvetett,s
amegnyugvásésakonszolidálódás(rövid)időszakáthoztaelapozsonyiaknak.nem
véletlenülszóltamegkönnyebbüléshangjánaNyugatmagyarországi Híradó tudósítója
a lap1919. január4-i számában,miután „azarisztokrata, csendes, finompozsony”
igencsakmegszenvedteamagátvörösgárdánaknevező„fegyverescsőcselék”garáz-
dálkodását,melyellenalapszerintavárosvezetése,illetveakormányalegkevésbé
semmerterélyesenfellépni,csak–ezutóbbi–egymásután„gyártotta”atörvényter-
vezeteit,miközbennemvetteészre,hogy„lassankéntnemleszterülete,aholazokata
törvényeketvégreishajthatná”,sjellemzőenugyanazttaláltakiemelendőnek,hogy„a
megszállócsapatokegyéjszaka,páróraalattrendetteremtettek”.(szőke1992b.,8.
p.)deazújhatalom–megintcsakparadoxmódon,aközigazgatásjanuár6-iátvételé-
vel4 –néhánynapmúlvamármegmutattavalódiarcát,ésfölfedteigaziszándékait,és
azéletmindenszintjénésterületénmegkezdtealakosságvalamennyirétegétérintő
térfoglalását,avároskövetkezetes,lépésrőllépésretörténőnemzetiegyneműsítését,
szlovákéscsehnacionalizálását.

amúlt:avidékiszínészetelsővonalában

amikortehátacsehszlovákköztársaságot1918.október28-ánprágábankikiáltották,
és két nappal később, a szlovák nemzeti Tanács turócszentmártoni nyilatkozatával
szlovákiaiskinyilvánítottacsatlakozását,apozsonyimagyarszíntársulatélén–említet-
tük–márhétévepolgárkárolyállt.pontosabban,akövetkezőévadokat töltötteaz
ideigakoronázóvárosmagyarnyelvűszínházánakélén:1911októberétől1912már-
ciusáig; 1912 júniusától 1913márciusáig; 1913 júniusától 1914márciusáig; 1914
decemberétől1915márciusáig;1915júliusától1916áprilisáig;1916szeptemberétől
1917tavaszáig;1917szeptemberétől1918márciusáig,míg1919.április8-igtervezett
nyolcadikévadját1918szeptemberébenkezdteel.5

aszínész,színigazgató,rendező,színműírópolgárkároly1864.február18-ánszü-
letettnagykőrösön.színipályájáttizennyolcévesen,GáspárJenőtársulatánálkezdte,
és1882.május1-énlépettelőszörszínpadra.pozsonybanMosonyikárolytemesvári
társulatánakszínészeként1886–1888közöttjártelsőízben,lévénakkoribanezakét
városalkotottegymássalközösszínikerületet.polgárpályájaazelsőévtizedekbenzök-
kenőmentesvolt;avidékiszínészetköreibenfokozatosanmegismertékanevét;1886-
ban nagyszentmiklóson találni, a következő esztendő nyarán szatmárnémetiben;
1890-ben a székesfehérvári társulat vezetője, majd játszott kassán, kolozsváron,
Temesváron;6 az1890–1900-asévekfordulójánpedig–miutánrendezőkéntisdolgoz-
nikezdett–relleIvánkétnyelvűszínházánakmagyarrészlegétvezettepozsonyban.az
1904–1905-ösesztendőfordulójánBallakálmántársulatátólaháromhónaposzom-
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4 Február 4-én vavro Šrobár, szlovákia (első) teljhatalmú minisztere is áttette zsolnáról
pozsonybaaszékhelyét.

5 LásdungváryFerenc:A pozsonyi magyar színészet története, 280–385.p.
6 polgár-életrajzunkadataihozfelhasználtukapozsonyiSzínházi Hétnekadottnyilatkozatátis.

polgárkároly.Színházi Hét, 1919.szeptember20.,75.p.



boritéliévadokatvetteát,sezeketegészen1911-igmegtartotta,sőtezutóbbiévben
akéthónaposnyáriévadisazövévolt.7 polgárekkoribanazegészdélvidékiszínikerü-
letet vittenépes társulatával,melyavidék legjelentősebb truppjaiközé tartozott;az
övévoltszabadka,zombor,Lugos,nagybecskerek,nagykikinda,versecésmástelepü-
lésekis.azomboriIgazság polgárkárolyék1908-asottaniszereplésévelkapcsolatban
arrólértekezett,hogybár„azújdonságokatavidékiszínházakafővárosiakkalvetélked-
veadjákelő”,nemegyszerieset,hogypéldáulapestikirályszínházelőadásánakszín-
vonalaalattamaradaszegedi,szabadkaivagypolgárkárolyelőadásainak.(Ispánovics
2003.448.p.)1908nyaránpolgártötnapraabelgrádinemzetiszínházbaismeghív-
ták,melyturnéjelentőssikerthozottaszámára,s–szerbszínészeketisszerepeltető
–Bocaccio-,A denevér-,Varázskeringő-,Casanova-,Katalin- ésA szultán-előadásaina
közönségvalahányszorzsúfolásigmegtöltötteaszínházat.8 demárpozsonyiszínigaz-
gatókéntőkavattákpéldául1911.szeptember2-án–A cigánybáróval–amagaidejé-
benazország„egyiklegnagyobb,legmodernebb–éstalánalegdrágább”vidékiszín-
házépületétkaposváron.9 1906-tólegyébkéntkaposvárpozsonnyalésFiumévalalko-
tottközösszínikerületet,ígyandorffypéteregy,majdBallakálmánöt(nyárvégi)évada
után még polgár is tarthatott itt 1911. augusztus 31-e és október 10-e között egy
idényt.10 Mivel nyári állomáshelye ekkor nem volt, saját szavával: próbálkozott
BudapestenaFővárosinyáriszínházbanésabécsicarltheaterbenis,„decsakerköl-
csieredményt”értel.BárbudapestielőadásukkapcsánazomboriIgazság elégedetten
nyugtázta,hogypolgárafővárosbanbizonyítottabe,hogy„akárhányvidékiszíntársulat
fölötte áll a fővárosi operette színházaknak”, és hogy „a drámai személyzetek nagy
részebátran veheti fel a fővárosiakkal a versenyt”. (Ispánovics2003,454–455.p.)
későbbpolgármegkaptaafiumeinyáriszíniidénytis,miközbenabbáziábanistartottak
kabaré-előadásokat.(Ispánovics2003,455.p.)deakármennyirevonzókisvoltakafiu-
meiturnékszámukra,avárosmesszeisesettpozsonytól,megaszínházépítéséresem
tudtaelszánnimagát,ígyaszínészekkülönfélenyáriszínkörökbenvoltakkénytelenek
játszani,amiviszontjelentősenmegnövelteaköltségeiket.segyidőutánaziszavarta
őket, hogy „mindig ugyanabban a három városban, pozsonyban, kaposvárott és
Fiuméban”kelljátszaniuk,ezértjóljöttszámukraasoproniakmegkeresése,hogyvelük
alakítsanakközösszínikerületet.(Ispánovics2003,453.p.)polgárék1913.szeptem-
beri szombathelyiéssoproni fellépéseitazonbanaközönségtöményérdektelensége
fogadta;mint Gyóni Géza tudósított az esetről, a soproniakat „medvecukorral” sem
lehetett„becsalogatniaszínházba”.11
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7 káich1975,49–53.p.ésungváryFerenc:A pozsonyi magyar..., avonatkozóévadok.
8 Magyar Színművészeti Lexikon I.,158.p. (Belgrádinemzetiszínház.)–vö.ezzelkapcsolatban:

káich katalin: Egy téves színháztörténeti adat nyomában. http://adattar.vmmi.org/cikkek/
15765/hid_1995_03_11_kaich.pdf.Letöltve:2016.november20.

9 Balogh krisztina–nagy zoltán: Blahánétól a bokszolókig: a sokoldalú kaposvári színház.
Somogyi Hírlap, 2011.október22.,onlinekiadás.Letöltve:2012.január17.

10 vargaéva:Epizódok a kaposvári színház történetéből az 1860-as évektől 1911-ig.Letöltve:
2012.január17.

11 GyóniGézaSzázados kultúra árnyékában címűírásátidézi:Ispánovics2003,454.p.



aBalla–polgár igazgatóváltásrapozsonybanpersze korántsemaz előbbi direktor
elhatározására,sközelrőlsembékéskörülményekközöttkerültsor1910–1911-ben.
Ballaugyanismégazévtavaszánszerettevolnapozsonyiszerződését,„mindenpályá-
zatmellőzésével” továbbiháromévre,azaz1914-igmeghosszabbítani,amitavárosi
közgyűlés 1910. június 6-án el is fogadott. ezt a határozatot azonban69 képviselő
megfellebbezte,ezértjúniusvégévelújabbpályázatotírtakki,melyenBallánkívülmég
polgárkárolyésMegyeridezsőisrésztvettek.ekkor,aszínügyibizottságelőtt,polgár
vitteelapálmát(sháromévesidőtartamraapozsonyivárosiszínházbeliszíniévadot),
amitazonbanaBalla-pártiakfellebbeztekmeg.végülavitátaBelügyminisztériumdön-
tötteel,amely–1910.október29-ikelettel–24000koronaletétbehelyezésikötele-
zettséggelháromévrepolgárnakítélteapozsonyiszínházat.azomboriIgazság végig
figyelemmel kísérte polgár pozsonyi pályázatának lefolyását, s megjegyezte, bárki
érkezzenishozzájukatávozókhelyébe,„nemleszkönnyű”a„nyomdokaibanjárnia”.
azértsem, ígya lap,mertpozsonyban isazövémarada legjobberőkbőlszervezett
vidékitársulat,amitazisbizonyít,hogy„azigazgatókpozsonyiszínészekrevadásznak”.
(Ispánovics2003,451.,452.p.)polgárnálkezdettpéldáulszabadkánésLugosona
solymosielekszíniiskolájából1905-benkikerült,pályájaelejénálló,eleinte„gyakorló-
ként”,majdjellemkomikuskéntfoglalkoztatottkabosGyula,akiittismerkedettmegés
barátkozott össze az ugyancsak akkoriban indult, egyébként „véletlenül”
érsekújvárbanszületett,12 operetténekesiéssihederszerepekbenalkalmazottGózon
Gyulával. kabos „mindent eljátszik, amit rábíznak”, a „társulat mindenese” lesz, a
komikus jelenetekben Gózonnal alkotnak nagyszerű s egyre közkedveltebb kettőst,
mígnemezutóbbi1906-bannagyváradramenterdélyiMiklósszínházához. Jelentős
szerepetjátszotttovábbápolgárapályakezdőhügel,azazhajnalhajnalka,akésőbbi
honthy hanna indulásánál is, aki – miután első színpadi szerepeivel a budapesti
népoperábanmég kudarcot vallott – elfogadtaréti Istvánék színészügynökségének
ajánlatát,éspozsonybaszerződött,aholrövididőalattasajtóésaközönségkedvence
lett.rétiezutándebrecenbeközvetítetteaprimadonnát,mirepolgár10000korona
bánatpénzajánlottfelheltaiJenőszínigazgatónak(ezutóbbinemazonosajelesíró-
val),haelállaprimadonnaszerződtetésétől.végülazországosszínészegyesületdön-
tött:aszínésznőannáladirektornálmarad,akinagyobbgázsitkínálneki;alicitetvégül
heltainyerte48000koronásajánlatával.13

polgártgyakranérteavád,mindakorabelisajtó,mindaszínháztörténet-írásrészé-
ről, hogy műsorában előnyben részesítette a könnyebb műfajokat, s kiszolgálva az
igénytelenebb közönséget, az operettek és a daljátékok voltak túlsúlyban darabjaik
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12 „…csakvéletlenülszülettemérsekújváron.esztergombanéltekszüleim,csakanyámszülei
laktakérsekújváron.Látogatóbanvoltakottépp,amikormegszülettem.abécsigyorsablaká-
bólsokszorelnézegetemakisszülőfalumat,ésmindigmegakartamlátogatni”,amireaztán
sosemkerültsor.25éveszínészGózonGyula.Délibáb, 1930.július19.Inszínészkönyvtár.
Letöltve:2012.január17.

13 kőváriorsolya:honthyhanna.Terasz.hu. Letöltve:2012.január17.–honthyhannapozso-
nyi időszakáról, illetvedebrecenbeszerződéséről lásdGálGyörgysándoréletregényét isa
primadonnáról:Gál1973,110–133.p.
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között.pedigapozsonyiszínigazgatónakis–általábannézveavidékihelyzetet–jelen-
tősszerepevoltafővárosonkívülioperakultuszelőrevitelében,a„vidékioperajátszás
reneszánszának”1910-esévekbelielindításában.aszékelyGyörgyfőszerkesztetteleg-
utóbbi, 2001-es Magyar színháztörténet is kiemeli e vonatkozásban polgár 1911–
1912-espozsonyiévadát,amikorishuszonkétoperáttűzöttműsorára,amely„különle-
gesen gazdag operakínálat” „megelőlegezte” a vidéki operajátszásnak az 1910-es
évekmásodikfelétőltapasztalható„reneszánszát”.14 (deasajtómárpolgár1909-es
zomboriévadakapcsániselismerte,hogyazoperettekmellettműsorával„nemakár-
milyen”operaválasztékotiskínál,spéldakénterreaCarment,aHoffmann meséit,A
trubadúrt,aParasztbecsületetésaBajazzókatemlítette.–Ispánovics2003,450.p.)
perszeennekazáltalánosésvalóbanegymagyarországioperareneszánszfelémutató
helyzetnekkomolyszínházpolitikaiokaiisvoltak,amikorisakulturáliskormányzataz
1910-esévekelejérejelentősen–hozzávetőleganégyszeresére–növelteavidékitár-
sulatokállami támogatását,sőtazoperát játszóvidékiszínigazgatókatmégkülön is
szubvencionálta.Mindezavidékiszínházaknálegyféleigazgatóinemzedékváltássalis
egybeesett, melyet szegeden almássy endre, pozsonyban polgár károly, kassán
Faragóödön,TemesvárottsebestyénGéza,debrecenbenheltaiJenőtestesítettmeg,
akik„valamennyienfeltűnőbuzgalommaljátszottakoperákat”.15 eztafelíveléstazon-
banazelsővilágháború,majdazösszeomlásmegakasztotta,s„avidékimagyarope-
rajátszáselsőrangúközpontjaiközülpozsony,kassa,nagyvárad,kolozsvár,Temesvár
ésaradmás(új)országokkötelékébekerült,aholamagyaroperajátszásTrianontköve-
tően„néhányévenbelülmegsemmisült”.16

polgárkárolyróléstársulatárólavárosiszínügyibizottságiskedvezővéleménnyel
volt,ígyamikor1918.január27-énabizottságülésén–melyenaszínidirektorújabb
háromévre,1921-igszólókérelméttárgyalták–szmrecsányiGyörgyfőispánapozso-
nyimagyarszínészetállamosítására:nemzetiszínházzávalóátminősítéséretettjavas-
latot,azötletáltalánostetszéstaratott.amárcius7-ibizottságiülésen,melyenjelen
voltafővárosbólifj.WlassicsGyulabáró,avidékiszínészetországosfelügyelőjeis,már
azahatározatszületett,hogyajavaslatotarendkívülivárosiközgyűléseléterjesztik,s
azügyben fölveszikakapcsolatotabudapestikultuszminisztériummal is.17 az1887-
benépült(új)városiszínházbanpolgárékaz1917.szeptember7-eés1918.április1-
jeköztifélévestéliévadotkaptákpaulBlaselnémettársulatávalszemben,sazövék
voltakövetkező,1918.szeptember2-aés1919.április19-eközétervezettévadis.

Tényviszont,hogyaz1918.szeptember2-aés1919.április16-aközöttinyolcadik
pozsonyi,városiszínházbeliévadjátpolgárnemalegjobbkondíciókkalkezdtemeg,s

FÓ
R

U
M

Tá
rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m
le
, 
XI
X.
 é
vf
ol
ya

m
  
2
0
1
7
/1

, 
S
om

or
ja

14Magyar színháztörténet 1873–1920 II. (7. Operajátszás vidéken),778.p.–aszóbanforgó
évadbanpolgárnemkevesebb,mint56operaestettartott.Lásd:kováts1974,17.p.

15Magyar színháztörténet 1873–1920  II. (7. Operajátszás vidéken),778.p.
16uo.,779.p.
17 ungváryFerenc:A pozsonyi magyar..., 364–365.p.–aszlovákszínháztörténet-írásegyéb-

kéntapozsonyivárosiszínház„nemzetiszínházi”státusbavételénektervébenisamagyar
dominanciatörekvések megnyilvánulását látja, hiszen a városi színházban ilyképpen „a
német játékszín elvesztette volna a maga világosan körülhatárolható terét”. Jana
LaslavíkovátidéziBendik2011,39.p.



harmincháromszínészébőlhuszonkettő(!)voltazújtagokszáma,sújonnanszerződött
hozzákétkarnagya,albrechtkárolyéskarácsonyiIstván.(Mellettükmégtizennégynői
éstízférfikardalosistartozottatársulathoz.)Teljesenújjászervezettésazitteniközön-
ségszámárajobbáraismeretlennevekbőlállócsapatamiattsokbírálatérte;különö-
sen a színésznői között volt sok az új tag (háromnegyedük!), s a pozsonyiak főleg
honthyhanna„elengedését”nehezményezték,akinekinnen,avárosiszínházszínpa-
dárólkezdettigazánfelívelni–sperszemárittisaCsárdáskirálynővel–amagyarszí-
nészet és operett legragyogóbb fejezetei közé tartozó pályája. de asszonyi Lászlón,
Bérczi Gyulán, Faludy kálmánon és Falus Imrén kívül a férfiak közt sem volt ekkor
polgárnak igazán meghatározó, erős tehetségű színésze. érdekesség viszont, hogy
ekkor (még)nála játszott–segyúttala társulati titkári szerepet isbetöltötte– Iván
sándor,akikésőbbFaragóödönszínházánaktitkáraként,mégkésőbbkassaiszínigaz-
gatókénttértvisszapozsonyba.sekkorkerülttársulatáhozújoperetténekes-komiku-
sa,Földesdezső,18 akikét-háromévmúlvamárakassa–pozsonyiegyesítetttársulatot
igazgatta,későbbpediganyugat-szlovákiaiMagyarszínházdirektoraként1938-banaz
utolsóhivatásosmagyarévadottartottaszlovákiafővárosában.azévadkezdetretehát,
a–bárkisséigazságtalan–közönségvélekedésszerintpolgárnaknemhogyigazipri-
madonnája,hanemvalamirevalótenoristája,komikusa,naivájas„kedélyesapa”színé-
szesemvoltmég.spolgárszínházánakválságárólszóltakaHíradó 1919.tavaszivész-
jelzései is, melyek a pozsonyi magyar színészet „lezülléséért” kárhoztatták, felróva
neki,hogy„alegbárgyúbbdarabokat”szedteelő,ezértszínházábólhamarosan„tingli-
tanglilesz”!19 sbár,mintemlítettük,polgárékatkorábbanerősésfrissopera-repertoár-
juk(is)jellemezte,az1918–1919-asévadbanmárkizárólagazoperettekésdaljátékok
uraltákszínházát(a CsárdáskirálynőtőlA cigányprímásigésA cigánybáróig,A drótos-
tóttólA legénybúcsúig,aSztambul rózsájátólaMágnás Miskáig,aGróf Rinaldótóla
Tatárjárásig),segyedülcsupánMozartA színigazgató címűegyfelvonásosvígoperája
fértbe–rögtönévadnyitóelőadásként–aműsorukba.skevéskerültprózaireperto-
árjukbaakortárs,illetveklasszikusmagyar,valamintavilágirodalomszínvonalas(abb)
szerzői/műveiközül is; taláncsakBródysándort (A szerető), herczegFerencet (Kék
róka; Árva László király), kárpátiaurélt (Kőműves Kelemenné; vajdaLászlóvalközö-
sen),MolnárFerencet (A doktor úr), továbbákatona Józsefet (Bánk bán), Jókait (Az
arany ember), Madáchot (Az ember tragédiája), valamintMaximGorkijt (Éjjeli mene-
dékhely) éstermészetesenshakespeare-t (Rómeo és Júlia) említhetnénk itt.elnézve
polgárékműsorát, szinte semminemutalabbanakörnyezővilág történéseire, sem
szűkebb,semtágabbértelemben.shavalamelydarabjukmégisidőszerűkérdéstbon-
colgatott,mintpéldáulBíróLajoskésőbbnemzetközisikerűéskétízbenismegfilmesí-
tett, a háborút festő és az ezzel kapcsolatos erkölcsi dilemmákat feszegető Hotel
Imperialja,azelőtt–talánaköznyugalommegőrzéseésaközvélekedéscsitításaérde-
lébenis?–apozsonyimagyarsajtóálltértetlenül.polgárékedarabjátugyanispozsonyi
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18 ungváryFerenc:A pozsonyi magyar..., 366–367.és378–379.p.–apozsonytjárttársulatok
névsorára, vendégművészeire és műsorára vonatkozó adatokat ungváry Ferenc krónikás
hitelűösszefoglalójábólakövetkezőkbenkülönhivatkozásnélkülközöljük.

19 uo.,376.p.
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kritikusanemesegyszerűséggel„egytehetségesíróeltévelyedésének”nevezte,mely-
benadarabszereplőiközül„mégFöldesdezsőjártalegjobban:a3-ikfelvonásban–
megvacsorázott!”.20

sbárazévelsőfeleésaz1917–1918-asévadjukmégviszonylagzökkenőmente-
sen,úgy-ahogyaszokásoskörülményekközöttteltel,szeptemberbenmármindenfor-
rongott,zajlottkörülöttük(is)avárosban.Igaz,február22-énpolgárékavigadóvala-
mennyitermétlefoglalófényesszínészbállalmégafarsangotéspozsonyitéliévadjukat
búcsúztatták,delehet,egykicsittalánmárazelmúlt(elmúlóbanlevő)régivilágotis.21
hiszenapozsonybaniskéslekedésnélkülberendezkednikezdőújcsehszlovákhatósá-
gokszínházivonalonistöbb,amagyarszínházranézvehátrányosintézkedéstvezettek
be (elrendelték például az előadandódarabok előzetes bemutatását a helyi rendőr-
igazgatóságoknál, lehetetlenné tették új magyar[országi] darabok beszerzését stb.).
Tehát1919januárjábanmárnemvéletlenülkerültekbeezekasorokvalamelyikpozso-
nyiújságbólungváryFerenckrónikájába:„annyi,deannyiváltozás…távozás…újésúj
tagok felvonulása, majd gyors lelépése – ez a mostani Társulat gyorsfényképe.”
Úgyhogypolgárékévadközbeni„mélyrepülését”végülaz1919.április17-iévadzárás
utánapozsonyisajtókénytelenvoltazzalnyugtázni,hogyaközönség„ajövőbenteljes
értékű társulatot” szeretne, s nem engedi „elsekélyesedni a magyar színészetet”.22
nemszámolvaazzal,hogyaközelihónapokbanmárnemamagyarszínészet„elseké-
lyesedése”, hanem puszta léte lesz pozsonyban – és csehszlovákia-szerte – a tét.
páratlan,addignemtapasztalthelyzetpolgárékszámára:1918szeptemberében–bár
zavarosidőszakban,de–mégatörténetiMagyarországegyikelőkelőéserősvidékitár-
sulatakéntkezdtékmegfélévesőszi-téliévadjukatakoronázópozsonyban,hogytava-
sziévadjukvégén,1919.április8-ánmáregyúj,addignemlétezettállamkisebbségi
körülményekközékerült,ezernyinehézséggelküzdőésugyanannyiretorzióvalsújtott,
kegyvesztettsjobbhíjánmegtűrttársulatalegyenekugyanott,ámmármégisegyszá-
mukraúj,ismeretlenvárosban:Bratislavában.

Főhatalomváltás,térfoglalás

Természetesen a város valamennyi lakosát – s ezen belül teljes német és magyar
népességét–váratlanulésalapvetően felkészületlenülérteés ismeretlenkihívások
eléállítottaazúj helyzet. a változásokat ahódítók, az országszerzők szempontjából
érzékelő csehszlovák– illetve cseh és szlovák– történetírás egészen a közelmúltig
értetlenül és érzéketlenül tekintett az államalkotó nemzet tagjaiból egyik napról a
másikra nemzetiségi sorba szorult, másodrendű állampolgárokká visszaminősített
pozsonyimagyaroknak–ésbizonyosértelembenahelyinémeteknekis–azújállam-
malszembeniidegenkedésére,valamintnemzetiidentitásukéskorábbipozícióikmeg-

20 Idézi:uo.–vö.ahelyihírlapíróvéleményétadarabrólschöpflinaladáréval,akiaNyugatban
bár „patetikus tirádának” nevezte azt a „háború intézménye ellen”, végső soron mégis
„hatásosszíndarabnak”,„ízig-vérigteátrumnak”minősítetteazt.schöpflin1918.

21 LásdungváryFerenc:A pozsonyi magyar..., 407.p.
22 uo.,376.p.FÓ
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tartására irányuló igyekezetére.23 azutóbbi időbenazonbanaszlovák történetírás is
egyretöbbpéldátszolgáltatakérdésárnyalt(abb),azországváltássalújpolitikai-gazda-
sági-társadalmi-kulturáliskörülményekközékerültmagyarokésnémetekhelyzetének
lélektanilag is érzékeny(ebb) megítélésére. Ilyen például többek között soňa
Gabzdilovátanulmánya,melybenaz1950.évicsehszlovákiainépszámláláskapcsán
szóltarról,hogyaz1918-asállamjogiváltozásokalegjelentősebbmértékbenamagya-
rokatsújtották,mivelaz„újországhatárokegyrészüketelszakították”a„magyarnem-
zet többirészétől”,ésazújcsehszlovákköztársaságbanakorábbitól teljeseneltérő
helyzetben: „kisebbségi jogállásban” találták magukat, ami új, általuk addig nem
ismertérzéseket–mintpéldáulanemzetisérelemvagyigazságtalanságérzését–vál-
tottakibennük,samiazállamjogiértelembenvettújtöbbségitársadalombavalóbeil-
leszkedésüketisalaposanmegnehezítette.(Gabzdilová2011,264.p.)Michalolejník
ugyancsakérthetőnektartja,hogyazújországhozcsatoltmagyarnépességaddigi„pri-
vilegizálthelyzetének”megváltozását„negatívumként”éltemeg,amitacsehszlovákia
ésMagyarországközti„feszültviszonyt”is„kedvezőtlenülbefolyásolt”,sezegyüttadta,
hogy„amagyarkisebbségtagjai[…]hirtelentúszhelyzetbenéreztékmagukat”.(olejník
2011, 67–68. p.) de Martin Bendik is arról értekezett nemrég, hogy miután „a
Monarchia szétesését követőencsehszlovákia »nemállamalkotó«nemzetiségei nem
voltakabbanahelyzetben,hogykulturális,sfőlegpolitikaiönrendelkezésijogotköve-
teljenekmaguknak”,a„régi”pozsonyinémeteknekésmagyaroknakis–akikaz1910-
esnépszámlálásszerintavároslakosságának82%-áttettékki–fokozatosanelkellett
fogadniukaváltozásokat,nohaeznemmentegyiknaprólamásikra.azértsem,mert
avárosnakazújonnanalakulóállamhozvalócsatolásacsupánaz1920.június4-én
aláírttrianonibékeszerződésselváltvisszavonhatatlanténnyé,ésegészenaddigbíztak
abban,háthaerremégsemkerülsor.Mitöbb,ígyBendik,afennmaradó,túlnyomóan
szlovák nemzetiségű 18% sem mutatott különösebb vonzalmat az „emancipációs”
törekvésekiránt,s„azújrendtartástazőslakosoktúlnyomótöbbségeazidegenhata-
lomkéntfellépőcseh»megszállók«”akaratakéntérzékelte.24 Ilyképpen–érvelttovább
aszlovákszínház-észenetörténész–aváros„»nemállamalkotó«nemzetei(nemzeti-
ségei)azadottidőbenérzelmilegnemfogadtákel–éslélektaniszempontbólnemis
fogadhattákelcsehszlovákiátahazájuknak”,amihezazolyaneseményekisnagyban
hozzájárultak,mint„avárosnevénekprešporokrólBratislaváratörtént,avárosiképvi-
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23 pontosanfogalmazezzelkapcsolatban1945-benírtmemorandumábanszalatnairezső:„a
magyarsosevoltnemzetiségi,nemismerteakisebbségiállapotot.Mostazokhozképestvált
nemzetiséggé–hirtelen,átmenetnélkül–,akiknemrégmégéppenamagyarállamkereté-
benalkottaknemzetiséget.amagyarokbódultanállottakegyújéletújfeladataielőtt.ezeket
afeladatokatvállalniukkellett,hogyazönvédelemnekésönállításnakegészségesformáját
élhessék,ésmegmaradhassanakmagyarnak,sugyanakkorpozitívlegyenmagatartásukúj
hazájuk irányában is, amely egyszersmind magában foglalta a szülőföldjüket.” szalatnai
2014,23.p.

24 Bendik 2011, 39. p. – Jellemzően fogalmazott pozsony ekkori nemzetiségi összetételével
kapcsolatbanLadislavLajcha,amikoraztírta,hogyazon„aháborúutánielsőévekbenszem-
betűnően[’výrazne’–T.L.]kiütközöttamúltöröksége”.Lajcha2000,14.p.



selő-testületésalakosságmegkérdezésenélkülimegváltoztatása”,továbbá„apozso-
nyi [»prešporoki« – T. L.] erzsébet Tudományegyetem felszámolásának kulturálatlan
[»nekultúrny« – T. L.] eljárása” és tanárainak „rendőri felügyelet alá helyezése” volt,
vagyamilyennekfőlegaz1919.február12-i,avásártérentüntetősavárosnakönren-
delkezésijogotkövetelőtömegelleni,kilenchalálosáldozattaljárólegionáriusisortűz
isszámított.25

atörténetmásikoldala,hogyaszlovákfővárossáelőléptetett–többnyelvű,többkul-
túrájú–városbana(cseh)szlovák(hivatásos)színjátszástöbbokból iscsakviszonylag
nehezentudottmegszerveződni(ilyenvoltpéldául:aszlovákhivatásosszínjátszóibázis
teljes hiánya, a jelentősebb helyi, szlovák nyelvű műkedvelő játékszíni hagyományok
elégtelen volta, valamint a város nemzetiségi rétegződése, azaz a szlovákok pozsonyi
lakosságonbelülielenyészőaránya,súlyastb.).ésezannakellenéreisígyvolt,hogya
németésamagyar színjátszókonkívülalkalomadtán–egyéb,másnyelvűegyüttesek
mellett – pozsony időről időre például cseh társulatoknak ismár régebbtől színpadot
adott.hogyegészen1918-igaszlovákszínjátszáspozsonyikialakulásáhoznemvoltak
adottakafeltételek,annakfőokátMartinBendiknemkisrésztaszükségestársadalmi
közeg – egy jelentősebb kulturális erőt képező szlovák népesség, illetve polgárság –
hiányábanlátta.ráadásulszerinteavárosszlováklakossága„láthatóannemazonosult
a szlovák nemzetébresztők törekvéseivel”, s az északi területek műkedvelő színházi
kezdeményei apozsonyi szlovákokra semmilyenhatással nemvoltak, ésmeg semkí-
sérelték,hogysajátszíntársulatotalakítsanak.(ennekfolytánamagyarosításitörekvések
célkeresztjébenpozsonybanelsősorbananémetlakosság,illetvenyelvéskultúraállt,bár
– teszi hozzá Bendik – annak kedvezőtlen hatásait a többi helybeli nemzetiség is
érzékelte. – Bendik 2011, 40–41. p.) a szlovák nemzeti színjátszásmegteremtésére,
megszervezéséreéppenezértszükségszerűenkerültsorcsehsegédlettel,illetveprágai
irányítással,amibeperszea felkészült szlovákszakemberekés (szín)művészekhiánya
mellettacsehszlováknemzeteszmemindenrerátelepedőkoncepciójaiserősenbeleját-
szott. az ún. csehszlovakizmus, azaz a „csehszlovák nemzetegység” eszméje mögött
kezdetbenrészbenaztatörténetiszükségszerűségetislátnikell,miszerintaz„azállam-
alapítók számára kulcskérdéssé vált, mivel ha elismerték volna a szlovákokat önálló
nemzetnek,anémetséglélekszámávalszembenaszlovákságiskisebbségbekerül”,de
kisebbségbe kerülnek a csehek is az új köztársaság többi nemzetiségének összlét-
számához képest. azaz elkerülhetetlen volt, hogy a csehszlovák állameszme a cseh -
szlovák nemzet eszméjére épüljönrá.ugyanekkorszlovákiaautonómiájasemkerülhetett
ekkormég szóba, nehogy az „veszélyes precedenst teremtsen a német és amagyar
kisebbségszámára”.(vašš2011,319–320.p.)egyidejűlegacsehexpanzióéshatalmi
törekvésekszámáraaszlovákiánakmegszerzendőfelső-magyarországi területeka ter-
jeszkedéslehetőségétisjelentették,ésszlovákiátisaffélegyarmatnaktekintették.ezzel
viszonthamarszembekerültekaszlováknemzetiésönállósodásitörekvésekkel,éselég
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25Bendik 2011, 39–40. p. – amagyar olvasó számára kevésbé ismert, hogymárcius 4-én
hasonló,azújhatalomerődemonstrációjátszolgáló,sjóvaltöbbhalálosáldozatotkövetelő
sortüzekreacsehországrészekben–karlovyvaryban,Liberecbenésmásutt–anémetek
ellenissorkerült.uo.



komoly összetűzésekre került sor a csehek erősen liberális szemlélete és törekvései,
valamintahagyományosanvallásosabbszlovákgondolkodásközött.26

Mindenesetreaberendezkedőúj(állam)hatalom–mikéntacsehszlovákiáhozkerült
országrészekenmindenütt–pozsonybaniselkezdtebirtokbavenniamagyar(ésnémet)
színészet otthonait, bázisait. ami nemment könnyen. eleinte az új, formálódó állam-
irányításegycsehszíntársulatot,BedřichJeřábek–nemtúlerős–hradeckrálové-ikelet-
csehországiszínházátvoltkénytelenpozsonybaésazújonnanbekebelezettterületekre
küldenia(cseh)szlovákszínjátszásmeghonosítására1919nyarán,ámazecélbóllétre-
jött színházbérlői konzorcium elég nehezen tudott csak időpontokat biztosítani
előadásaiknak.27 Miutánazonbanelsőszlovákiaiturnéjasorántapasztalatratettszerta
„terepmunkában”sahely-ésközönségismeretet illetően,semellett„stabilegyüttese,
repertoárjaésszínházifelszerelése”isvolt,1919.szeptember27-énőkapottmegbízást
aszlováknemzetiszínházlétrehozásánakelőkészítésére,selsőévadánakmegnyitására
„amagyar–német–cseh–szlovák pozsonyban”. amihez viszont annál céltudatosabban
fogotthozzá,sbáraszlováknemzetiszínházszövetkezet(družstvosnd–T.L.)1919.
november8-ántartottamegalakulóközgyűlését,Jeřábekpéldáulmárszeptember21-én
felszólítottaavárosfőjegyzőjét,hogy„mindenellenszolgáltatásnélkül”vegyenel14-14
napotamagyar,illetveanémetegyüttestől,sőtdecemberhóraisigényttartottavárosi
színház épületére. (Lajcha 2000, 7–9. p.) ám amikor 1920. március 1-jén Bedřich
smetanaA csók címűoperájávalakelet-csehországiszínházelőadásábanmegtartotta
elsőbemutatójátacseherőkből,csehművészekbőlállószlováknemzetiszínház,azúj
hatalom először csak fél évadot tudott számára kihasítani a városi színház idény-
beosztásából;amásiköthónappolgárkárolyékééspaulBlaselékémaradt.28 ezzelkap-
csolatbanLadislavLajchaishangsúlyozza,hogy„aszlováknemzetiszínháztörténetének
elsőéveireaszínházépületértfolytatottharcnyomtarábélyegét”.29 Másfogalmazásban:
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26 Lásdezzelkapcsolatbanbővebben,többekközt,apozsonyiHíradó egykorúpéldaanyagátfel-
dolgozóFilepTamásGusztávotis:uő:2010,143–146.p.

27 annakellenére,hogyszlovákiateljhatalmúminisztere,dr.vavroŠrobármár1919.május14-
énlevélbenbiztosítottadr.viktordušekzsupánhelyettestakonzorciumnakapozsonyiszín-
házbérbevételévelkapcsolatosmemorandumaügyében,smárittajúliusi,augusztusi,szep-
temberi hónapokat javasolta Faragó színtársulatának, jóllehet ekkor még ki sem írták a
városiszínházmagyaridényérevonatkozópályázatot.Lajcha2000,7.p.

28 1919-benajelentősnémet(bécsi)színházidinasztiábólszármazóésgazdagkülfölditapasz-
talatokkal bíróBlaselt a nemzetközileg is jegyzett,Maxreinhardttal is szoros kapcsolatot
tartódr.rudolfBeerbrünninémetszíntársulataváltotta,startottnémetévadotpozsonyban.
cesnaková-Milchalcová1981,112.p.,illetveBendik2011,44.p.

29 Lajcha2000,15.p.–egykorábbi,még1970-esévekbeliértelmezésaszlovákszínjátszás
„szomorúfejezetének”tudjabealegelsőévadbeosztásokatapozsonyivárosiszínházbana
szlováknemzetiszínházésakisebbségitársulatokközött,amikorisavárosiközgyűlésnek
„amagyarésanémetburzsoáziatagjaiból”verbuválódottképviselői„nemszívesentámogat-
ták az újonnan létrejött szlovák hivatásos színházat”, és „sem anyagilag, semmegfelelő
idénybeosztással”nemsegítettékazt.Galandová 1979,36.p.–depéldáulaSlovenský den-
ník kommentátora is „alamizsnának”vélte,hogyaszínügyibizottság–amagyar, illetvea
németszínházöt-öthónapjamellett–előszörcsakkéthónapotszántaszlovákszínháznak.
almužnamestskéhodivadlaslovákom?Slovenský denník, 1919.május6.,4.p.



Jeřábeknekjutottosztályrészülmegtörni„anémet–magyarszínházimonopóliumot,és
az első köztársaság új rendszerének képviseletében behatolni a pozsonyi városi
színházépületébe”.(Lajcha2000,8.p.)hamarosanazutánannálgyorsabbütemben
ésannálerőszakosabbanfolytatódottaszlovákszínjátszásmegteremtése,illetvetere-
inekbiztosítása,szervezetének,intézményeinekkiépítése.30 aszlováknemzetiszínház
megalakításánakfeladata,mintaztMartinBendikszellemesenösszefoglalta,egyene-
sen abszurd volt: létrehozni egy szlovák színházat „egy cseh együttessel, egy fejlett
német és részben magyar színházi kultúrájú városban, ahol is húsz éven át prob-
lematikusnakmutatkozott annakelszlovákosítása”. (Bendik2011,42.p.) ezzel egy-
bevág Ladislav Lajcha elemzése is, aki szerint Šrobár azért egyezett bele Jeřábek
együttesének pozsonyba telepítésébe, „mert nem látottmás lehetőséget arra, hogy
azonnalihatállyalegyújszínháziszervezetet [’telo’ (testet,szervezetet)–T.L.]ékel-
jenek be [’vklíniť – T. L.] az elnémetesedett és elmagyarosodott Bratislavába”,
miközbenpersze tudatában volt emegoldás ideiglenes voltának. Jeřábekküldetése
tehát,aszínházicélokmellettnemkisrészbenpolitikaijellegűvolt,„nagyonpontosan
körülhatároltmagyarellenesésnémetellenes”éllel,melyösszefüggésbenmásodlagos
volt,hogyaszlováknemzetiszínházszínpadán„csehülvagyszlovákul játszanak-e”.
(Lajcha2000,9.p.)

MásuttviszontBendikmáraztemelikiavárosszínháztörténelmének1920–1930-
aséveiből,hogyszerintealighavolteurópábanmégegyszínház,aholegyugyanazon
színpadon négy együttes váltotta volna egymást, négy különböző nyelven (németül,
magyarul,szlovákuléscsehül)tartvaelőadásaikat.vagyisavárosegyedülállószínházi
élete is amaga rendkívül összetett fejlődéstörténetét tükrözte,mely három nemzet
(nemzetiség)együttélésénalapult, samelyhelyzetnekazutánaz1938-ban,majdaz
1942–1944közti,végülpedigaz1945–1946-banlezajlott„etnikaitisztogatás”vetett
végetvégérvényesen.(Bendik2011,46.p.)

az1918–1919-benlétrejöttéshatárokközészerveződöttcsehszlovákköztársaság
tehátnagyhagyományokkal, jólkiépített szervezettel,megfelelőerőkbőlálló társula-
tokkal, jólfelszereltszínházépületekkelbíró,kiterjedttársadalmitámogatottságúma-
gyarnyelvűjátékszínikultúrátkapottörökül–ajándékul?–atrianonibékediktátumot
kierőszakolópolitikusoktól,hatalmiérdekszövetségektől.ugyanekkorazújországkét
államalkotó nemzete egyikének, a szlovákságnak, történelme során először sikerült
elérnie–méghaazelejénacsehtörekvésekárnyékábanéstöbbé-kevésbékorlátozott
értelemben is–, hogy államszervezőerővé váljon, s önálló nemzeti léte valamennyi
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30 JanaLaslavíkováegyenesenasorsiróniájánakneveziavárosiszínházépületénekaszlovák
nemzetiszínházáltalikisajátításátésnevénekátkeresztelését,hiszegyévvelkorábbana
városvezetősége, illetveamagyarkormánymégpolgárkárolymagyarnyelvűtársulatának
nemzetiszínházzátörténőátminősítéséttervezte.Laslavíková 2016.

31 Lásdezzelkapcsolatbanpl.vašš2011,323.p.:„azelsőcsehszlovákköztársaságfennállá-
sa idején kezdetbena szlovákokmindpolgári,mindpolitikai értelembenéretlenek voltak
[’nezrelí’=éretlenek,fejletlenek–T.L.].ademokráciaazonbanmeggyorsítottaamodernpol-
gári államkereteinek kiépítését. az elsőcsehszlovákköztársaságdemokratikus viszonyai
erőteljesenhatottakaszlováknemzetitudatfejlődésére,aminekkövetkeztébenaszlovákság
az1930-asévekremodernpolitikainemzettévált…”



vonatkozásában megkezdje felsorakozását a fejlett európai nemzetekhez.31 ehhez
azonbancsaknemmindenterületenazalapokmegteremtésére,kiépítésérevoltszük-
ség,ígyanemzetinyelvűszínjátszásvonatkozásábanis.32 olyannyira,hogykezdetben
szélestársadalmibázisraépülőszlovákszínháziközönségsemvolt,amikülöngondot
jelentettaz1918utánielsőszlovákszínházszervezőkésszínházakszámára.ebbena
helyzetben, az ország kikiáltását, határainakmegállapítását és nemzetközi elfogad-
tatását követően – az új hatalom berendezkedésével, közigazgatási hálózatának
megteremtésével párhuzamosan – szinte kézenfekvő volt, hogy a (cseh)szlovák
hatóságokkiemeltcéljaamagyarszínészetvisszaszorítása,nehezenmegszerzetttár-
sadalmi presztízsének lerombolása, szakmai-anyagi-infrastrukturális hátterének
megsemmisítése,elvárhatóteljesítményéneklehetetlennétételelesz.

ahivatalosálláspontszerintazonbanazországbantovábbraisszabadonésállami
támogatássalépíthettékkultúrájukatazittélőnemzetiségek.ésezképezteaszlovák
színháztörténet-írás kiindulópontját is; Milena cesnaková-Michalcová monográfiája
például büszkénhirdeti, hogyapozsonyiszlováknemzeti színház, valamint további
együtteseklétrejötteutánsemszűntekmeg„szlovákiábansemanémet,semama-
gyarszíntársulatok”,melyek„sokévestevékenységükkelgyökeretvertekvárosainkkul-
turáliséletében”.sőt,„acsehszlovákköztársaságnaknemisvoltszándékábanelven-
ni a nálunk élő nemzeti kisebbségektől az anyanyelvű színjátszás lehetőségét”.
ellenkezőleg,írta,„szubvencionáltaésnéhaegészenérthetetlenjóindulattaltámogat-
taaz idegentársulatokat,amelyekenélkülnemis lettekvolnaképesekfennmarad-
ni”.33 ráadásulmindhárom(cseh)szlovákiaimagyarszínház–1928-tólanyugat-szlo-
vákiai,akelet-szlovákiai,valamintakárpátaljai–,annakellenére,hogyacsehszlovák
köztársaságszubvencionáltaőket,„zömmelabudapestiszínházakdarabjait tartotta
műsorán”,ésaszínháztörténészszerintfellépéseikhezisingyenjutottakhozzáegy-egy
városszínházához, játszóhelyéhez.34 hasonlóazálláspontja– főkéntpozsony vonat-
kozásában–azegyiklegjelentősebbszlovákszínháztörténésznek,LadislavLajchának
is.arégipozsonyiak,őslakosok(„starousedlíci”),akik„szorongvafigyelték,hogyanren-
dezkedettbeavárosbanazújállamigazgatás,hogyanhatoltbeacsehésaszlovák
nyelv a hivatalokba, ahonnan a két nyelv: a német és amagyar kiszorulóban volt”,
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32 ahelyzetbonyolultságátjelzi,hogybizonyosszlovákkörökéserőkaz1923-asesztendővégé-
remára(cseh)szlovákszínház„elszlovákosításának”igényévelálltakelő.ebbőlaszempont-
bólnemvoltkönnyűhelyzetbenaszlováknemzetiszínházigazgatója,oskarnedbal.egyfelől
ugyanisszlovákrészrőlélestámadásokértékcsehvoltamiatt,skevesellveaszínházszlovák
nemzetiségű művészeinek, illetve a műsoron tartott eredeti szlovák színművek számát.
Másfelőlviszontnedbalnemgyőztehangsúlyozni,hogytermészetesenszlovákszíndarabo-
katisszívesenbemutat,csakhozzanakneki,shogyaszlováknemzetiszínházajtajaismin-
dignyitvaálla„szlováknyelvetbírószínészek”előtt,vagyakikmegígérik,hogy„alehetőleg-
rövidebbidőnbelülmegtanulnakszlovákul…”hoza,1953, II.,32–33.p.

33 cesnaková-Michalcová1981,111.p.–ugyaneztcsaknemnegyedszázadelteltéveliscsak-
nemszószerintmegismételte,lásduő:2004,122.p.

34 cesnaková-Michalcová,1981,112.p.–ezazálláspontésérvrendszerjelenikmegamáigleg-
teljesebbszlovákszínházművészetilexikon„Magyarszínházitársulatok”(’Maďarskédivadel-
néspoločnosti’)szócikkébenis.Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2. M–Ž,15.p.



eleinte szerinte sem fogadták jóindulattal a csehszlovák színház gondolatát, amit a
cseh,illetveszlovákelőadásokirántiérdektelenségükisigazolt.(Lajcha2000,11.p.)
(vö. Bendik véleményével a város szlovák lakosságának arányáról, társadalmi
rétegzettségének hiányosságairól, valamint a szlovák játékszín iránti törekvésekkel
szembeni,történetilegisigazolhatóérdektelenségével.)egyébkéntis–írtaLajcha–ez
aközönségabudapestiésbécsivendégművészeketsűrűnszerepeltető„zenésszín-
házat”részesítetteelőnyben; igaz,amagyarésanémetszínházihagyománymélyen
meggyökerezettapozsonyi színházlátogatók tudatában,akik „acsehszlovákszínház
megjelenésétegyenesensajátkulturálisérdekeikfenyegetéseként”fogtákfel.ezértaz
semcsodálható,haa„pozsonyiakésavárositanácsbanülőképviselőiktámogatásától
bátorítottnémetésmagyarszínházigazgatókaszíniidényegyharmadoselosztásáratar-
tottakigényt”.apozsonyi„tehetős”németekésmagyarokpedigbármitkészeklettek
volnamegadniezelőadásokért,sőtazis„nyílttitokvolt,hogyavendégfellépéseketa
budapestihivatalok isnagyvonalúan támogatták”,amivel Lajchaszerint „aztameg-
győződéstigyekeztekerősíteni,hogyaz1918-asesztendőnemjelentvéglegesmegol-
dást”.35 ezért szlovák részről úgy vélték, hogy a pozsonyiak e „tüntető részvétele” a
magyarnyelvűelőadásokon,valamintacsehszlovákelőadásokkalszembeni„passzív
rezisztenciája”aszlováknemzetiszínházésegyáltalánaz„újpolitikairendszer”boj-
kottálásátisjelentetteegyúttal.36 viszontamita(magyar)köztörténelmiemlékezetés
(szak)történetíráspozsonykapcsánhárom(sőttöbb)nemzet(iség)(évszázados)békés
együttélésének példájaként emleget, és az első csehszlovák köztársaságot is
bizonyos, a nemzetiségeket ismegillető, a környező országok gyakorlatához, s főleg
Magyarországhozképestnagyobbdemokratikusjogok(parlamentiképviseletstb.)álla-
maként jelenítette meg, esetünkben, legalábbis pozsonyi játékszíni vonatkozásban,
kissé más fénybe is kerülhet. hiszen bár kezdetben – de valószínűsíthetően más
esetekre isérvényesen–aszlováknemzetiszínházszövetkezet isháromnyelvűhir-
detmény formájában tetteközzé részvényjegyzési felhívását,aminekmagyarázatáta
színháztörténész az adott demográfiai viszonyokból, a lakosság nemzetiségi
összetételéből fakadószükségszerűségben látta,ugyanishaazvoltacél,hogyarról
„pozsony város lakossága tudomást szerezzen, nem volt más lehetőség”. Másutt
Lajchaaztisbeismeri,hogypozsony„egyáltalánnemvoltfelkészülveazúj,államfordu-
latutánikulturálisésszínházihivatása”betöltésére,ahol„csakigenlassanváltoztak
meg a viszonyok a szlovák színház javára”. vagyis a ténylegesen „szlovák szlovák
nemzetiszínházvágyképeésafennállóvalóságközöttvalóbansokszorélesellentét
feszült”.(Lajcha2000,110–111.p.)MartinBendikpedigaztismerielegyhelyütt,hogy
„a színház a hatalom új képviselőinek kezében igen fontos eszköznek bizonyult
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35 állításátviszontLajchaezúttalelmulasztjadokumentumokkalalátámasztani.
36 Lajcha azt is nehezményezte továbbá, hogy1921. január22-én egy nyilvános gyűlésena

városiszínházbeliszínháziidényelosztásávalkapcsolatbanahelybeli„németekésmagyarok
kulturális jogaik korlátozása ellen” kezdtek tiltakozni. uo., 14. p. – ezért, illetve a városi
tanácsnémetésmagyartöbbségűösszetételemiatt,szögezte leLajcha,„hasonlóképpen,
ahogyacsehésaszlovákelemnekúgykellettbevenniemagát[„vkliniť”–T.L.megj.]aszín-
házépületébe,avárositanácsbanishódítóként[„dobyvateľ”–T.L.megj.]lépettfel.Lajcha
2000,53.p.



prešporok elszlovákosításában”. (Bendik 2011, 40. p.) vagyis, állítja cesnaková-
Michalcová is, „aszlováknemzetiszínházmegalakításaazosztrák–MagyarMonar-
chiaszéteséseutánasoknemzetiségűpozsonybankizárólagpolitikaitettvolt”,hiszen
aszlovákokkorántseméreztékannyiraszükségesnek,hogylegyenegysajátnemzeti
színházuk,mintacsehek,s„aközönségkezdetbenigencsekélyérdeklődéstmutatott
aszlovákszínháziránt”.(cesnaková-Michalcová2004,237.p.)Lajchapedigmásutt,
levéltáriforrásokalapjánarrólisbeszél,milyenélesösszetűzésekre,vádaskodásokra,
egymásellenikirohanásokraésbárdolatlangyalázkodásokrakerültsoravárositanács
üléseinaszlovák, illetveazújsütetűnemzetikisebbségükérdekeitvédelmező, több-
ségébennémetésmagyarképviselőkközött–példáulszínháziügyekben is. (Lajcha
2000,7–8.p.)

„kisebbségijogállásban”

acsehszlovákiábanmaradt, a korábbiakhoz képest alaposan összezsugorodott, sőt
szüntelenül tovább zsugorodó játéktérre szorított direktoroknak, társulatoknak az új
körülményekhez alkalmazkodva, az ellenük foganatosított sorozatos intézkedések
közepette kellett tehát biztosítaniuk működésük, működhetésük legszükségesebb
feltételeit–ígypozsonybanis.vagyismindenekelőttmegfelelőszerkezetiésszervezeti
keretekre,anyagiakra(halehet,szubvencióra),felszerelésre,színészekre,műszakiés
segédszemélyzetre–sezekutánpótlására–ésfőlegfolyamatosfellépésilehetősége-
ketjelentőjátékhelyekre,valamint–legelsősorban–nézőkrevoltszükségük.Termé-
szetesenmindebbebelejátszottakanevezettszínidirektoroksamögöttükésszíntár-
sulatukmögöttálló,aszínházbanmagátólértetődőnüzletetislátóerőkanyagiszem-
pontjai,érdekeltségeiis,amiegyúttaléleséskíméletlen,„mindensarat,piszkotfelka-
varópozícióharc”(kováts1974,24.p.)színterévétetteazelsőkétévtizedbenacseh-
szlovákiai,illetveapozsonyimagyarjátékszínt,amiaztcélozta,hogyamindenkiszá-
máraegyrenehezedőkörülményekközöttminélelőnyösebbhelyzetetteremtsenekés
minél nagyobb területet biztosítsanak a maguk és a társulatuk számára. ezek az
ellenérdekeltségek,valamintalegalapvetőbb–ésegyrenehezebbenbebiztosítható–
létfeltételekértvalóelkeseredettküzdelem,illetveállamimarginalizálásuk,az,hogya
magyar színészeket egy-két hónapos, illetve állandóan szűkülő játéklehetőségeiket
leszámítvapozsonyból is,kassáról is kiszorították, s rosszul felszerelt vidéki színpa-
dokra,elvárásaiban,igényeiben,igényességébenésízlésébenapozsonyinálésakas-
sainálvegyesebbközönségrekényszerültek,apozsonyimagyar játékszínszínvonalá-
nak, esélyeinek fokozatos hanyatlását is jelentették egyben. Turczel Lajos Két kor
mezsgyéjén című szellem- ésművelődéstörténeti monográfiájábanmár az 1960-as
évekderekánösszefoglaltaaszlovenszkóimagyarszínészetemarginalizálásátcélzó
központi törekvések legfőbb elemeit, melyek közt első helyen említette az állami
költségvetésbőlennektámogatásárajutó„jelentéktelenösszegeket”,akisebbségitár-
sadalom áldozatkészségére és közadakozására utaltságát, a magyar társulatokra
nézveelőnytelenszíniidényeket,„amagyarországiszínészekszerződtetésénekkorláto-
zottságát”, a „helyi színészképzésre irányuló kérelmek elutasítását”, a szlovenszkói
Magyar színpártoló egyesület létrehozása elé gördített akadályokat, majd tevékeny-
ségének korlátozását stb. (Turczel 1967, 137–140. p., különösen: 137–138. p.)
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ráadásul pozsony – az 1920-as évek végére, illetve az 1930-as évekre élénk és –
közép-európaiviszonylatbanaprogresszívtörekvéseknekisnemegytekintetbenteret
adó, feltörekvő, mozgalmas és dinamikus színházi életet kezdett élni, amit Ladislav
Lajchatöbbekköztannaka„tökéleteskozmopolitakörnyezetnek”istulajdonított,„mely-
ben a zsidó elem keveredett a némettel és amagyarral, a szlovákkal és a csehvel”.
Továbbá,mintmárvoltszóróla,„ugyanazonaszínpadonhétfőnnémetüljátszottak,ked-
den magyarul, a többi napokon csehül és szlovákul, a külföldi vendégszereplők az
operaelőadásokbanolaszul,franciául,németülésoroszulénekeltek”,amiaztisjelen-
tette,hogy„nemcsaknyelvek,hanemhatásokésstílusok”iskeveredtekitt,akultúrák-
naketalálkozásában.(Lajcha2014,3.p.)Márpedigebbenakörnyezetbenaszintetel-
jesmértékbenBudapest-központú,akabaré-,népszínmű-ésoperettkultúrátelőnyben
részesítő magyar társulatok műsorukkal, előadásaikkal, játékstílusukkal – a maguk
anakronizmusával–máreléggéelszigetelődtek,smindjobbankisodródtakavárosszín-
házitörténéseinekaperemére.amiaközönség(szervezés)szempontjábólisrendkívül
kockázatosvolt,hiszenanézőkigényeiknekésízlésüknekmegfelelőenválogathattaka
városbanszereplő,különbözőnemzetiségűésnyelvűszínházak„gazdagkínálatából”.
amit a közeli, egy kis villamosozással könnyen elérhető – s ezenkívül pozsonyban is
rendszeresenfellépő,kiválóművészeketfoglalkoztató–,színvonalasbécsiszínházakis
tovább szélesítettek. vagyis, mondja a szlovák színháztörténész, pozsonyt színházi
szempontbólezévtized(ek)benpéldásnyitottságjellemezte,melydinamizmustazoktól
iselvárta,akiklehetőségetkaptakarra,hogyavárosiszínházbanszerepeljenek.37

azegyébkéntmárazelejénkiderült,hogyazemlítettpozícióharcnakakét leglé-
nyegesebbeleme,két legfontosabbérdekeltje– legalábbiskezdetben–anagyjából
egyformajátékerőtésművésziszínvonalatképviselőpozsonyiéskassaitársulat,illetve
direktoruk:polgárkárolyésFaragóödönlesz.BárahogyMartinBendiklátja–ellentét-
benakassaitársulatjaváraelfogultabbkovátsMiklóssal–,akétszínigazgatóközüla
pozsonyimagyarszínjátszásszínvonalátévekremegszilárdítópolgárnakvolterősebb
társulata, és nívósabb előadásokat is tartott,mint Faragó. Igaz viszont, teszi hozzá,
polgársikerétnemkismértékbenannakis köszönhette,hogyabudapestifőhatóságok
politikaiokból–mivelnemhagyhattákapozsonyimagyarszínházat„csődbejutni”–,
egyfelőlalegnevesebbfővárosiszínészekgyakoriitteniszerepeltetésénektámogatásá-
val,másfelőlkülönszubvenciókbiztosításával iskiemeltensegítették. (Bendik2011,
45.p.)

aztagadhatatlan,hogypolgárésFaragóközülezutóbbiocsúdottfelelőször,ésnyi-
tott,kétségtelenülnagyobbreálpolitikaiérzékkelszélesebbfrontotszínházaéstársula-
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37 uo.–ezegyúttalaztisjelentetteLadislavLajchaszerint,hogyaszakmátéppcsaktanulni
kezdő,fiatalszlovákszínészeknekésrendezőknekszintenemiskellettkülföldremenniükaz
„európaiszínház”után,hanemaz„európaiszínházművészet”jöttelhozzájukpozsonyba.s
voltennekegytovábbivonatkozásais:mígugyanis–apozsonyijátékszíntörténéseitezidő-
ben előadásról előadásra figyelemmel követő, pozsonyi színházi beszámolóit magyar és
németnyelvenegyarántpublikálóhollyJenőismertetéseiszerintahelybelinémettársulat-
naksikerült lépést tartaniakoraszínházának törekvéseivel,addigamagyar színigazgatók
„csődötmondtak”etekintetben.Lajcha2015.



ta–spersze,méghaáttételesenis,samelyküldetéskorábbannemterhelteőket,a
(cseh)szlovákiaimagyarszínjátszás– jövőjéért.Faragóaszázadforduló, illetveakét
világháborúközöttikorszakvidékiszínjátszásának–színészként,rendezőként,társu-
latszervezőként, színházigazgatóként, színházi szakíróként egyik – a fővárosban is
becsültjelentősalakja.1876.július21-énszületettadonyban,smárgyermekkorában
diákelőadásokatrendezettakésmárkipolgáriban;aszíniakadémiát1896-banvégezte
el.előbbfalusiszínészvoltBekeGyulavándortársulatánál,majdrakodczaypáltársu-
latánaklettegyikvezetőszínésze;játszottnyíregyházán,szegeden,amagyarfőváros-
banaBudaiszínkörben,apestiTarkaszínpadon,későbbanépoperában,későbbaz
andrássyútiszínházban,továbbádebrecenben,kassán,Brassóban(ittszínházatépít-
tetett),kolozsvárott (aholszíniiskolát isnyitott),azután ismétszegeden;bekapcsoló-
dottazországosszínészegyesületmunkájába,1911-benazelsővidékiszínházirende-
zőként németországi ösztöndíjban részesült; 1945 után Budapesten a Művész
színházbanésanemzetiszínházbankapottszerepeket;hagyatékiiratanyaga,feljegy-
zései,naplói,visszaemlékezéseia20.századelsőfelemagyarjátékszínénektanulmá-
nyozásáhozmegkerülhetetlenek(Írások és emlékek című1933-askönyvénekelősza-
vátpéldáulMáraisándorírta).az1918–1919-esállamfordulatutánkassánmaradva,
aszándék,hogyszínidirektorként-vállalkozókéntazújkörülményekközöttisminélelő-
nyösebbhelyzetbekerüljön–akárazeseményeketrugalmatlanabbul,sértődöttebben
követő,aberendezkedőújhatalomnakkevesebbengedményttevőpolgár,38 valaminta
többikisebbszíntársulatrovásárais–,nyilvánvalóankeveredettFaragóbanavággyal,
hogyazújkörülményekközöttislehetőségszerintminéltöbbetmegőrizzenamagyar
színjátszáspozícióibóléstekintélyéből.ekettőérdekébenúgydöntött,hogyegyszerre
többvasatistartatűzben,éskassánis,pozsonybanis,sőtprágábanis–szlovákés
csehszínháziéskormányzatikörökbenegyaránt–szövetségeseketkeresettmagának.
MartinBendikszinténFaragónakaz„újviszonyokhoz”valójobb„alkalmazkodóképes-
ségével”magyarázza,hogyahatóságmellettedöntött.(amibenvalószínűlegrepertoár-
jának cseh operákkal és színművekkel való gyors feltöltése is szerepet játszhatott
[ČapekR. U. R.-ja–smégtovábbiháromdarabja–mellettpéldáulacsehszlovákisko-
la-ésnemzetinépművelésügyiminisztériumnakaszlovákiaiszínháziéletmegszerve-
zésévelésfelügyeletévelmegbízotttanácsosa{’sekčníšéf’–T.L.},aprágainemzeti
színházprózaitársulatánakvezetője,JaroslavkvapilBárányfelhők címűszínművétis
bemutatta].)polgárviszontmár–aszlovákszínház-észenetörténészszerintis–sok-
kalkevésbévolt„lojális”azújállamhoz.(Bendik2011,45.p.)ekkorraugyanismáraz
aszándékisvilágossáváltakormányzatrészéről,hogyszlovákiábancsupánegyetlen
–pozsonyi–kassaiszínikerületet–„tartelőnyösnek”,ezértcsupánegyállamilagszub-
vencionált, hivatásos magyar társulatot engedélyeznek, ezzel is gyengítve mind a
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38 erreutalnakdr.kossovJenő(eugen),apozsonyizeneakadémiaigazgatójánakaszavaiis–
akinekkezébea„város,illetőlegahatóság[…]aszínházügyeineksorsát”letette–,akikije-
lentette,hogypolgár„semmiesetrenemmaradhat”színigazgató,miveltúlságosan„erősza-
kos”voltésúgyvélte,hogy„ődiktálhatacsehszlovákhatóságoknak”.Faragóödön:A szlo-
venszkói és ruszinszkói magyar színészet 25 éves története. 1918. évtől a szovjet felszaba-
dítási harcokig,42.p.



pozsonyi,mindakassai,azaz:aszlovenszkóimagyarszínjátszáspozícióit.értesülve
erről Faragó, dr. Jaroslav kvapilnak is kifejtette, hogy „itt legkevesebb három-négy
magyarszíntársulatnakmegélhetésétkellbiztosítaniaazállamnak:amagyarokettőla
kulturális joguktólelnemeshetnek”.ésmár1919februárjábanrögtönbeisnyújtott
egy, a szlovákiai magyar színészet jövőjét taglaló emlékiratot szlovákia teljhatalmú
miniszterének, dr. vavro Šrobárnak, mely ugyan öt kerületre osztotta (volna) a
(cseh)szlovákiábanmaradtmagyartársulatokszóbajöhetőjátékhelyeit–ezzelisbiz-
tosítani akarva az itteni truppok jövőjét –, a kassai és a pozsonyi színházat viszont
közösigazgatásalákívántavonni.Tetteeztazzalazaligleplezettszándékkal(is),hogy
azesetben,haahatóságokmégisegyetlenmagyarszínházműködésétengedélyeznék,
valahogy biztosítsa a kassai társulat hegemóniáját, előnyét pozsonnyal szemben.
Faragójavaslataakövetkezővolt:„1.kassa–pozsony,egyszínigazgató.2.eperjesés
azösszesszepesivárosok.3.komárom,érsekújvár,nyitra,nagyszombat.4.Losonc,
rimaszombat,Léva,Besztercebányastb.5.Társulatakisebbhelyekre,engedélyezett
színigazgatóvezetésével.”39 csakhogyFaragó javaslatátahivatalosságok,úgy,ahogy
volt, lesöpörték az asztalról, és nem engedték, hogy „szlovenszkó területén több
magyar társulat szerepeljen”. ekkor a kassai igazgató Budapestre utazott, részben
hogyapolgárékintrikáikeltettehullámokatlecsillapítsa,deazismegfordultafejében,
hogyhazatérMagyarországra,amitazonbanapolitikaiésközéletvezetőképviselői–
ifj.WlassicsGyulabárótéspekárGyulátemlítifeljegyzéseiben–,azzal,hogy„hakol-
dustarisznya lesz a nyakadban, akkor majd itthon szívünkre ölelünk, de a zászlót
elhagynodnemszabad!”,erősenelleneztek.40

ahevespengeváltásokezidőremármindennapiaklettekakétszínigazgatóközött,
amit kettőjük 1919. áprilisi sajtópárbaja is bizonyít a pozsonyi Magyar Újságban.
ugyancsak konkurenciaharcuk egyik nyilvános csörtéje volt,41 hogy amikor a kassai
igazgatópozsonybament,hogyotttoborozzonszínészekettársulataszámára,és„szép
szóvalésóriásigázsikígéretévelleszerződtettepolgárkárolytársulatának¾részét”,
válaszulpolgáregyrészterősen„rálicitált”Faragóígéreteire,másrésztőiskassárauta-
zott, hogy onnan csábítsa pozsonyba a legjobb színészeket.42 s persze ekkor ő is a
magyarfővárosbankeresetttámogatókatpozícióimegőrzéséhez,ésaholcsaktudta,
befeketítetteés„hazaárulónak”bélyegeztekassairiválisát.MireFaragóerre„pezsgőtől
megkergült embernek” nevezte őt, és visszautasította, hogy toborzót tartott volna
polgárszínészeikörében,mikéntaztis,hogy„tisztánüzletiszándékból”kassaafféle
„mellékállomásává” kívánná tenni pozsonyt. Faragó tagadta, hogy a két színikerület
összevonásával társulatátmonopolhelyzetbeszeretnéhozni,bárhamegkapnáe fel-
adatot–tettehozzá–,becsülettelmegfelelneneki.különbenis,mondta,nem„aza
fontos, hogy hány színigazgatója lesz szlovenszkónak szociális szempontból, hanem
hány magyar színész talál itt kenyeret…”. viszont meggyőződése, hogy a művészek
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39 Faragóödön:A szlovenszkói…,43–44.p.Lásdmég:kováts1974,26.p.
40 Faragóödön:A szlovenszkói…,45–46.p.
41 MelleslegFaragómáraz1919-esesztendőnyarát,ajúlius,augusztusésszeptemberhóna-

pokat is szerette volna társulatávalapozsonyivárosiszínházban tölteni. In Lajcha2000,
184.p.

42 ungváryFerenc:A pozsonyi magyar...,388.p.



megélhetése,illetvea„fejlődés[…]szempontjából”csakispozsonyéskassaösszefo-
gásalehetazegyetlenmegoldás,„mindegy,kinekazigazgatásaalatt”,snekietekin-
tetben„polgárszemélyecsaklevegő”,egyedülaközönségérdekeiadöntők.43 perszea
másikpocskondiázásátólpolgársemtartottavisszamagát,ésamagaérdemeit,vala-
minttársulatvezetői,színésznevelőiésközösségiérdek-képviseletikvalitásaitemelteki
Faragóéivalszemben.(polgár1919,3.p.)amikorpedigegyrövidhatáridejűpályázaton
valóbanFaragónyerteelapozsonyi–kassaiszínikoncessziót,ésmindenfelőltámadni
kezdték(amagyarfővárosbanazthíreszteltékróla,hogy„megvettékacsehek”,cseh
ésszlovákrészrőlpedigazzalvádolták,hogyBudapestembere,sőthabsburg-propa-
gandátfolytat,depolgársemakartabelátni,hogy„ittmimárcsakszolgáklehetünk”),
érzékelhető szkepticizmussal jegyezte föl: „szóval itt kellmaradnom.hiába érkezett
Miskolc[ról],utánaszegedrőlmeghívás.[…]…egyedülidirektoralettemaszlovenszkói
magyarszínészetnek.”44

Faragó és polgár vetélkedéséhez kováts Miklós a következő megjegyzést fűzte
1974-ben:„amagyarszínészetnehézségeibőlFaragómár1919-benapozsonyiésa
kassai magyar színészet összekapcsolásával kereste a kiutat. ennek a tervnek a
keresztülviteléért–amiegyúttalpolgárkárolyfélreállításátisjelentette–Faragómin-
dentmegtett,nemriadtvisszaazalantasabbeszközökhasználatátólsem.hogyebben
akéshegyigmenőpozícióharcbanmilyenmértékbenvezetteazanyagiérdek,akarrier-
vágy,smennyireamagyarszínészetérdeke–mamárnehézmegítélni.”(kováts1974,
25.p.)azértisnehézkideríteniazigazságotkettőjükvonatkozásában,mertmígFaragó
színigazgatóihagyatékateljesbőséggelfennmaradtéshozzáférhető,silyképpenapró-
lékosanistanulmányozhatóklegszemélyesebbéslegrejtettebbelgondolásai,döntése-
inek-cselekedeteinekmozgatórugói,addigpolgárdokumentum-éslevélhagyatékának
sorsa,esetlegesannakholléteegyelőreismeretlen.Faragótovábbánaplótstanulmá-
nyokat,emlékezéseket írt,melyekkéziratos, illetvekötetbeli formájukbanugyancsak
elérhetők,addigpolgárrólegyelőrenemtudni,azállamfordulat,illetvepályázataielbu-
kása, helyzetének rosszabbodása utánmiért maradt csehszlovákiában. s azt sem,
pozsonyból később miért kárpátaljára ment, s miért nem Magyarországra, ahol az
államfordulatelőttilegismertebbvidékiszínigazgatókegyikekéntbizonyárabővenkap-
hatott volna méltányos feladatokat, szerep- és játszási lehetőségeket. esetleg
Magyarországról,ahivatalosmagyarországikörökrészérőlkényszerítettékvolna(őtis)
–politikaielgondolásból–amaradásra?részbentalánehiányokkalismagyarázható,
amikovátsMiklósszínháztörténetimonográfiájábankisséakassaitársulatmelletti,s
polgárral szembeni elfogultságnak tűnhet. viszont a kortársi visszaemlékezés –
ungváryFerencé,akipolgár,majdFaragószínészeisvolt–minthamegpróbáltvolna
igazságotszolgáltatnipolgárnakazzal,hogy leszögezte:mintakérdéses időszak leg-
népszerűbbpozsonyiszínidirektora,természeteseneredendőenszálkavoltahatósá-
gok szemében, akinek „akkori és későbbi riválisai” többek közt azzal igyekeztek
keresztbetenni,hogy„túlfűtöttnacionalistának”nevezték,ésmiutánjóltudták,hogy
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polgár„koncessziójaaz1919-esévvégénlejár[…]elérkezettnekláttákazidőta»vég-
legesleszámolásra«”.45

polgárékatamáremlítettekmellettegyébcsapásokisérték,báraz1919–1920-as
évadotapozsonyiszínügyibizottságmájus23-iülésénmégnekikítélteoda.hiszenmíg
nyilvánvalóanrosszulérintettepolgárt,hogyszínházanemzetiintézménnyévalóátmi-
nősítésénekelképzelése,amitizenkéthónapospozsonyijelenlétetbiztosíthatottvolna
számára,ajelekszerint–sazutolsópillanatban–végképpmeghiúsult,továbbicsa-
pásérteazzal,hogyaMonarchia,illetveatörténetiMagyarországszétesésévelnem-
csaknyáriállomáshelyére,Fiumébanemutazhatottmár,hanemszombathelyreterve-
zett előadásai ismeghiúsultak.Minden jel arramutatott tehát, hogy társulatával az
egésznyaratpozsonybankelltöltenie.46 szorulthelyzetükbenezért–június16-aésjúli-
us31-eközött–avigadóban tartottakegy (rövid)nyáriévadot,devolt fellépésüka
Munkásotthonbanésaligetfaluinyáriszínkörben,továbbáazegyikpozsonyimoziban
és a „régi gimnázium” színháztermében is. közben a város 1919. augusztus 1. és
1920.június30.köztiidőtartamrakiírtaazújszíniidényt,melybőlelképzelésszerintaz
elsőnégyhónapjutottvolnaamagyar,amásodiknégyanémet,hárompedig(április-
ban,májusbanésjúniusban)aszlovákszínháznak(persze,magyarrészrőlméltányta-
lannaktalálták,hogyanémettársulatkaptaatélihónapokat).aszínügyibizottságjúni-
us24-iülésénvégülazajavaslatszületett,hogyjúlius6-ikezdésselnovembervégéig,
öthónaprapolgárkapjamegavárosiszínházatésaligetiarénát.azidőközben–és
váratlanul–„csehszlovákiaimagyarrá”lettszíntársulatígykényszerűségbőlmájusban
ésaugusztusbankomáromban is tartott egy-egy rövid turnét. (Lásderről bővebben:
Tóth1997,122–124.p.)

polgárhelyzeteteháttovábbrosszabbodott,mireaHíradó 1919.szeptember25-i
számairigykedvemegjegyezte,hogymígakassaiszínházban–egyelőre–továbbrais
csakmagyarnyelvűelőadásokfolynak,addigpozsonybanavárosiszínházépületén„a
magyarmúzsánakosztozkodniakellaszlovákésnémetszíntársulatokkal”,amivégső
soronarraismagyarázatotad,hogymiértkellavárosmagyarközönségénekbeérnie
mindösszeháromhónaposszíniidénnyel.hiszen,ígyacikk,„pozsonyvárosakét-nyelvű
színházatmégelbír,három-nyelvűtazonbannem”.47

polgártehátazújévadkezdetekorsemvoltmegnyugtatóhelyzetben;változatlanul
bizonytalanjövőelénézett.hangjábanmégisvoltnémibizakodás,amikorkijelentette:
„…remélem,mostcsakmegmaradunk,hamegmaradhatunk.Merthogydec.1.-velmit
fogok kezdeni, azt bizony még nem tudom. […] szlovenszkón akarnék maradni.

46 Tóth lászló
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45ungváryFerenc:A pozsonyi magyar…,373.p.
46 arról a szlovák sajtó is beszámolt, hogy polgárnakmás városokba kevésmeghívása van.

Mafarskédivadlo.Slovenský denník, 1919.május4.,4.p.
47 InungváryFerenc:A pozsonyi magyar..., 389.p.–ráadásulbárBeeréspolgármegegyezett

egymással,hogyanémettársulatmegcseréliamagaelőnyösebbévadátpolgárékéval,azsu-
páni hivatal közbelépésére maradt az eredeti elosztás. Bratislavské divadlo a nemci.
Slovenský denník, 1919.november25.,4.p.–ugyanezalapmásnapmárarrólírt,hogya
városiszínházbeliévadokelosztásaeldöntetett,saszlovákévad1920.március1-jével,a
szlováknemzetiszínházbemutatkozóelőadásávalkezdődik.rozriešeniedivadelnejotázky
vBratislave.Slovemský denník, 1919.november26.,3.p.



Barátságbanélnicsehekkel,szlovákokkal,németekkelegyaránt.elvégrepozsonymeg-
érettvolnamárarra,hogykét,sőtháromállandószínházalegyen.”48 végülispolgárnak
1919.szeptember1-jétőlholdyJuciopera-ésoperettprimadonnát,BérczyGyulaopera-
és operettkomikust és rendezőt, Grünfeld zsigmond operaénekest, ungváry Ferenc
hősszerelmes színészt, Fischer károly karmestert, valamint Bérczyné horváth Irma
tánctanárnőt sikerült leszerződtetnie. erre az 1919. szeptember 1-jével kezdődő és
1920. február29-évelzáruló,kilencedikpozsonyiévadjáraadirektornak–összeha-
sonlítvaazelőzővel–valóbansikerültösszefogottabb,kiegyensúlyozottabbéserőtelje-
sebbtársulatotszerveznie.közülükittmostcsakaBérczyházaspárt:BérczyGyulátés
B.horváthIrmátemeljükki,akikmegelőzőentöbbfontosvidékinagyvárostésszínhá-
zatismegjártak;az1900-asévekelejénpéldáulanagyváradiszínházerősségeiközé
tartoztak. (aszínikritikusadyendrepéldául többször iselismerőleg írtBérczyről,aki
egyébkéntaköltőA műhelyben című„rövidszínképében”isszerepelt; feleségéről,a
színháztehetségestáncosszínésznőjérőlpedigA kis táncosnő címmel1901-benver-
setisközöltanagyváradiSzínházi Újságban.)polgártársulatánakmegbízhatópillére
voltaz „anyaszínésznő”szerepkörbenverő Janka is,aki1919.szeptember15-én,a
dunautcaiMunkásotthonban, tizenhét jelentkezővel színiiskolátnyitott: növendékei-
nekelsővizsgaelőadására1920januárjábankerültsorheltaiJenőA Tündérlaki lányok
címűdarabjánakbemutatásával(azújcsehszlovákhatóságokazonbanaziskolatováb-
biműködésénekengedélyezésétmegtagadták).49

polgárékműsorszerkezeteviszontnemsokbanváltozott,melybártovábbraisigen
sokféle igényt igyekezett kielégíteni, és egyaránt figyelt a klasszikus értékekre és a
divatos kortárs darabokra, mégis az operett jelentős fölényét tükrözte. ez évadi
shakespeare-előadásuk, A velencei kalmár mellett többek közt schiller Haramiák,
valamintStuart Mária címűtragédiája,illetverostandA sasfiók címűversesdrámája
képviselte a klasszikus, a Warrenné mestersége (Bernard shaw) és A vasgyáros
(Georgesohnet)akortárs világirodalmat.széles választékkalkínáltákugyanekkora
kortársmagyarszerzőiket:MóriczzsigmondotaFalu összefoglalócímalattháromegy-
felvonásoséletképpel,hevesisándortaCsászár és komédiással,BíróLajostaSárga
liliommal, Bródy sándort A tanítónővel, herczeg Ferencet A Gyurkovics lányokkal,
MolnárFerencetA testőrrel,LengyelMenyhértetaSancho Panza királyságával.azope-
rairodalomból továbbra is műsoron tartották puccinitől aBohéméletet és A Nyugat
lányát,verditőlaRigolettót ésaTraviatát,melyekhezvagykét-háromtucatnyioperett
ésdaljáték társult (kálmán Imre:Az obsitos,A kiskirály,Tatárjárás,Csárdáskirálynő;
LehárFerenc:A drótostót,A pacsirta,Cigányszerelem,Víg özvegy,Éva;huszkaJenő:
Gül baba,Lili bárónő;szirmaialbert:Gróf Rinaldo,Mágnás Miska;Jacobiviktor:Szibill,
Leányvásár;illetveJohannstrauss:A cigánybáró,A denevér;carlMillöcker:A koldus-
diák;LeoFall:Sztambul rózsája;Lucienhervé:Lili,oskarnedbal:Lengyelvér).kováts
Miklósstatisztikájaszerintpolgárék1919januárjaés1920februárjaköztikétszázki-
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49verő Janka tanítványai közül Tankadóra (Fedora)későbbszámosalkalommal szerepelta

pozsonybalátogatótársulatok,illetvehelyiműkedvelőegyüttesekszínpadán.enyedi1999,
116.p.



48 Tóth lászló

lencven előadásából csupán nyolcvan volt a dráma és tizenhét az opera-előadások
száma. (kováts 1974, 20–21. p.) Míg a kritika különösen aWarrenné mesterségét
dicsérte,aközönségaGróf Rinaldóra tódult,melya társulategyiksikerdarabja lett.
közben azonban amikor polgár már kiszorulóban volt a városi színházból – sőt,
pozsonybóliskiakartákűzni,ésnyitrátajánlottákfelnekijátékhelyül,1919–1920for-
dulóján,apozsonyiszínügyibizottságnálelérte,hogyszínielőadásaiszámáradecem-
ber1-jeésjanuár31-eközöttmegkapjaavigadónagytermét,ígyodavettebemagát,
aholszínpadotisépíttetett,amivelsikerültmagáraharagítaniaazújonnanfelálltható-
ságokat.aretorziónemismaradtel:polgáréknak–játékidejükleteltekor–1920.már-
cius 1-jén, hatósági rendeletre, huszonnégy óra leforgása alatt el kellett hagyniuk
pozsonyt, hogy helyüket átadják a „csehszlovák” színészeknek, akiknek harmincöt
lakást hagytak hátra. hivatalos helyről azonban már másnap megcáfolták, hogy
polgáréknakhatóságirendeletrekellettvolnaelhagyniukavárost,ellenkezőleg,ígya
hivatal,magaazigazgatóköteleztemagát,hogyjátékidejükleteltéveltársulatatagjai
átadják helyüket a pozsonyba beköltöző „csehszlovák színészeknek”.50 (a társulat
átmenetijátékhelyéülekkoralosoncimozitkaptameg.)

sbárapozsonyilapokegyértelműenelutasítottákaKassai Napló felvetését,hogy
akétnagyszíntársulatnakkapcsolatotkellenelétesítenieegymással,illetvemég1919.
október23-ánis„komikusnak”neveztékakassaiújságokértesülését,hogyhamaro-
sanFaragóödönleszaszlovákiaimagyarszínházakintendánsa,1920.február21-ére
máreldőlt,hogyszlovákiábancsupánegyigazgató,saz isegyrevalószínűbbneklát-
szott, hogy Faragó kap szubvenciót magyar nyelvű színielőadások rendezésére.
határozat született ugyanakkor arra vonatkozólag is, hogy a pozsonyi városi
színházbanasoronlevőévadbannégyhónapjutmajdaszlovák,három-hárompedig
amagyarésanémetszínjátszásnak,sebbőlamagyarokaszeptembert,októbertés
novembert kapják. a városi színügyi Bizottság ekkor – február 24-i ülésén – (még)
szembehelyezkedettazsupánihivataldöntésével,saztpozsonyranézvekedvezőtlen-
nek,sőtegyenesenkárosnakítélte.ugyanittmagaMoravekGyulapolgármester-helyet-
tesiskijelentette,hogyalegteljesebbmértékbenavároselidegeníthetetlenjogaeldön-
teni,hogyavárosiszínházatésaligetiarénátmelyszíntársulatnakkívánjarendelke-
zésérebocsátani.51

a kialakulóban levő csehszlovákiai magyar színészet zűrzavaros helyzetére, a
Faragóéspolgárközti,ellenérdekeltségükből fakadó torzsalkodásravet fénytBérczy
Jenőérsekújvári–lévaiszínidirektorésFaragólevélváltásais1920januárjában.Bérczy
ittelpanaszolta,hogypolgárkárolymindentelkövetazőszlovákiábóltörténőkiutasí-
tásaérdekében–mertígyremélmagánakújabbtájolásikörzeteket,vidékiszíniidénye-
ket–,sarrakérteFaragót, járuljonhozzá,hogyő továbbra isnyitrán,érsekújváron,
komáromban,LévánésIpolyságonjátszhasson,hiszentudomásaszerintakassaitár-
sulatnaknincsszándékábanezekenahelyeken fellépni,nekipedigez „életkérdés”.
MireFaragótermészetesenmegnyugtattaBérczyt,hogymiattaéstársulatamiattnincs
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51uo.,389–392.p.



miértaggódnia,segyúttalmegígérteközbenjárásátŠrobárminiszternéla„kisebb,illet-
veközéprendűtársulatokműködésének”engedélyezéseügyében.(kováts1974,32–
33.p.)acsehszlovákhatóságokazonbantovábbrasemengedtekabból,hogyajövő-
benszlovákiábancsupánegymagyarszíntársulatkapjonműködésiengedélyt, sezt
sokáig,1920februárjáigelhúzódóhivatalosdöntésükkelvégülszentesítettékis,mely-
nekpozsonyifellépéseireadöntéshozókszeptember,októberésnovemberhónapokat
jelöltékki.

kényszerpályán

1920-ban,avilágháborúsvereségetkövetőnagyhatalmidöntésrévénmegkisebbedett
Magyarországvárosaiésmástelepüléseinagyszabásútiltakozóakciókkalemlékeztek
megazelveszítettországrészekről,városokról,településekről.így1920.január18–20.
közöttszegedetiselleptékagyászlobogók,sháromnaprabezártakapuitazekkorra
más,művészetenkívüliokokmiattismélyválságbakerültszínházis,scsakjanuár21-
én, a gyászünnepély keretében előadottBánk bánnal nyitott ki újra. (sándor 2003,
310.p.)aszegediszínházatittazértisemlítjük,hogykonkrétpéldánisérzékeltessük
aztaletargikusállapotot,melybeazországkerült,samelyatársadalmi-gazdasági-poli-
tikaiésművészeti-szellemiéletegészébenéreztettenegatívhatásait.azazaTisza-parti
városbanisaggódvafigyeltékazelcsatoltterületekmagyarszínházaiból,társulataitól
érkezőhíreket,ígyapolgárékpozsonybólvalókiszorulásával,némelytagjainakkiuta-
sításávalkapcsolatosakatis,smárténykéntkerültnyugtázásra,hogy„Lassanelindul
a magyar ajkú színészek áttelepülése szülőhelyükről a parányivá zsugorodott
anyaországba”.(sándor2003,310.p.)azviszontmárkonkrétaniskapcsolatbanvan
tárgyunkkal, hogy amikor a szegedi városi tanács – az első eredménytelenségét
követően –másodszor ismeghirdette pályázatát a színház igazgatói székére, a hét
jelentkező közül négyen voltak, akik az új határokon kívül rekedtek társulataikkal:
sebestyénGézaTemesvárról,szendreyMihályaradról,Faragóödönkassáróléspolgár
károlypozsonyból.(sándor2003,311.p.)amiazutóbbiakesetébenazértisérdekes,
mertőkmindeközbenaszlovenszkóiszínikoncesszióelnyeréséértisélesharcbanáll-
takegymássalaszerveződőcsehszlovákhatóságokelőtt.

ha„két-egy”színházvoltpozsonybankétévtizeddelkorábbanrelleIvánmagyar–
német,ámmégiscsakegyvárosonbelülmaradt,egyesítettintézménye,ugyanannak
minősíthető, csakmég abszurdabb, két, egymástól négyszáz-ötszáz kilométerre eső
várost összevonó kivitelben Faragó ödön pozsonyi–kassai vállalkozása. a pozsonyi
színügyi bizottság 1920.március 17-i ülésén – dr. viktor dušek zsupánhelyettes, a
csehszlovák kormány részéről pedig dr. Bohumil Mathesius színügyi előadó jelen-
létében–határozatszületettarravonatkozóan,hogypályázattaldöntikel,kikapjaa
szeptemberi–novemberivárosiszínházi(őszi)színiévadot.közbenpolgárkárolyapo-
zsonyiszínházakkoncessziójánakügyébenlevélbenfordultavárosiTanácshoz,mely-
benismételtenmegvádoltaFaragót,hogykizárólaganyagiérdekbőligyekszik–akas-
sai mellé „kisegítő-állomásként” – megszerezni pozsonyt, s azt híreszteli, hogy a
„polgár-féle társaság már feloszlott”, sőt több esetben is az ő színészeit akarta
magához csábítani. a pozsonyi színügyi bizottság pályázatára végül két beadvány
érkezett: polgár károlyé és Faragó ödöné, akik közül a bizottság április 7-én egy-
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50 Tóth lászló

hangúlag polgárt ajánlotta a városi közgyűlésnek színigazgatónak. s miután a
bizottság április 30-i összejövetelén is megerősítette e határozatát, igazi
meglepetéskénthatottaközgyűlésmájus5-idöntése,miszerintazőszipozsonyima-
gyarszíniévadot–18„Igen”és15„nem”szavazattal–Faragóödönkaptameg,saz
övélettnyárraaligetiarénais.52 avárositanácsígy1920.május13-iülésén,ennek
nyomán – s az érintett (cseh)szlovák, német és magyar színigazgatókkal folytatott
megbeszélésfolyományaként–döntésszületettarról,hogyaszínháziidénytahárom
színigazgató között három, egyenként négy hónapnyi idényre, szakaszra osztják fel,
melyekközülajúlius1-jeésoktóber30-aköztielsőtFaragóödön,az1920.november
1-je és 1921. február vége köztimásodikat a szlováknemzeti színház szövetkezet
„csehszlovák”társulata,az1921.március1-jeésjúniusvégeköztiharmadikatpedig
adr.rudolfBeervezettenémettársulatkapja.ugyancsakeldöntetett,hogyFaragóaz
elsőkét–nyári–hónapját,azazjúliustésaugusztustaligetinyáriszínkörbenfogjatöl-
teni,scsakszeptemberbenvonulbeavárosiszínházba.(Lajcha2000,205.p.)ahely-
beli magyar sajtó szerint Faragónak – néhány „félrevezetett” tanácstagnak
„köszönhetően”–sikerültmonopolizálniaapozsonyimagyarszínészetet,debiztosra
vehető,hogyakassaidirektor„»ígérgetéseinek« levétaközönségfogjameginni”.53 a
kassai sajtó viszont, ellenkezőleg, természetesen Faragó pártján állt. először is
szükségszerű, a szlovákiaimagyar színészet fejlődését, jövőjét jelentőmegoldásnak
minősítettekassaéspozsonyegybekapcsolását, amelymindenekelőtt azt szolgálta,
hogymindkétvárosnaklegyenegy„magasnívójú,reprezentatívszíntársulata”.ehhez
pedigmagátólértetődőenFaragóalegmegfelelőbb,mertpolgár„amagyarszínidirek-
toroknakabbólafajtájábólvaló,akiknéladirekciómárabeérkezettszínésznyugalmas
boldogulását jelenti, különösebb emóciók, föltörekvések és ambíciók nélkül”. vele
szembenviszontFaragó„Forrongó,alkotásokravágyóművészlélek,kinélaföltörekvés,
afejlődésbelsőszükségesség,akiaművészitöbbetésnagyobbattermeléskedvéért
kész megcsonkítani az üzleti profilját is”.54 a pozsonyi és a kassai színikerület
összevonásátkövetőenFaragóödöntehát1920.július3-ánkezdtemegelső–nyári-
őszi – évadját a koronázó városban, melyhez augusztus 11-ig a ligeti (szabadtéri)
arénát,augusztus12-eésoktóber29-eközöttpedigavárosiszínházatkaptameg.55
Társulatávalazonbantöbbszöröseniskényszerpályánmozgott.egyfelőlszembekellett
néznie polgárék folyamatos intrikáival, a pozsonyiak lépten-nyomon megnyilvánuló
ellenszenvével,deahatóságokrészérőlisegyretöbbmegszorítóintézkedésérteőket
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52„azaheveséssokszormárelkeseredettéválóvetélkedés,melyhosszú időnát folytFaragó
ödönkassaiéspolgárkárolypozsonyiszínidirektorokközöttpozsonymagyarszíniévadjáért[…
]eldőlt–jelentetteaKassai Napló.shozzátette,hogy„aszlovenszkóimagyarszínészetegész-
ségesorganizálásaéskiépítése”,illetve„egymagasnívójú,reprezentatívszíntársulat”létreho-
zása„nemképzelhetőelmásként,mintelsősorbankassánakéspozsonynakegybekapcsolá-
sával”, vagyis a csehszlovákiai magyar játékszín „egyik pillérje kassán, a másik pedig po-
zsonyonnyugszik”.Faragókaptamegapozsonyiszínházat.Kassai Napló, 1920.május7.,3.p.

53InungváryFerenc:A pozsonyi magyar..., 396.p.
54Faragókaptamegapozsonyiszínházat.Kassai Napló, 1920.május7.,3.p.
55 egy ideigmég felváltva folytakmindkét helyen az előadások. ungváry Ferenc:A pozsonyi

magyar...,424.p.



(társulatát túlnyomó részt – 60%-ban56 – csehszlovák állampolgárságú színészekből
kellett kiválogatnia; magyarországi színészekkel csak a pozsonyi Tartományi hivatal
engedélyével köthetett szerződést; színészeit állandóan az országból való kiutasítás
veszélyefenyegette,deazelhelyezésükkérdésesemoldódottmegteljesenmégjúlius-
rasem,sfennálltaveszély,hogyFaragónakemiattkellbeszüntetnieazelőadásait,a
három–aszlovák,anémetésamagyar–színházközöttkiosztottnégyhónaposszíni-
idények közül a legkedvezőtlenebbet: a július–augusztus–szeptember–október
hónapitamagyarszínészekkapták,akiknek„alegnagyobbkánikulábankelljátszani-
ok”, ráadásul „a magyar színiszezon legnagyobb részét az arénában töltik” stb.). a
különbözőnehézségekreésafokozódódrágaságravalótekintettelFaragóaszínházi
helyárak 15–20% százalékos emelésének engedélyezését kérte a színügyi
Bizottságtól,amitvégül–azállójegyekkivételével–jóváishagytakneki.57

Faragó1920.július3-ánnyitottaligetiarénábanszabadosBéla–szávayGyula–
vágóGézaSzép Ilonka címűénekesjátékával.viszonylagnépes társasággalérkezett
pozsonyba(akikhezmégtizenhatférfiéstizenhatnőikardalosistartozott),melynektöbb
tagjaispolgáréktóligazoltáthozzá(ígyholdyJuci,MiklósBöske,parányipiri,pásztorsári,
verőJanka,Faludikálmán,homonnairezső,harsányi JózsefésrubinyiTibor,miként
egyikkarnagyuk,Fischerkárolyis).együttesénekrajtukkívültöbbekköztmégafelesége,
F.BillerIrén,továbbáárkossyvilmos,Farkaspál(Farkaspali),Fóthykálmán,JusthGyula
kozmahugó,somlóJózsefésTamásBenővoltakazismertebbtagjai.Műsoruknagyon
sokhelyenátfedéseketmutatottpolgáréval,ámszámospontonel istértattól.Faragó,
pozsonyiévadjánakközelnégyhónapjaalattnemkevesebbmint76(!)darabballépett
közönség elé,melyek közt kiegyensúlyozott arányban szerepeltek a színművek (Bródy
sándor:A tanítónő;LengyelMenyhért:Tájfun;edmondrostand:Cyrano de Bergerac),a
vígjátékok(MolnárFerenc:A doktor úr;Williamshakespeare:A velencei kalmár),anép-
színművek(csepreghyFerenc:A sárga csikó;Tóthede:A falu rossza),atragédiák(henrik
Ibsen:Vadkacsa;antonpavlovicscsehov:Ványa bácsi;MaximGorkij:Éjjeli menedékhely;
Friedrichschiller:Ármány és szerelem;Williamshakespeare:Hamlet,Othello, A velencei
kalmár),azoperettek (kálmán Imre:Csárdás királynő,A cigányprímás;LehárFerenc:A
drótostót, A pacsirta; szirmay albert:Gróf Rinaldo,Mágnás Miska; huszka Jenő:Gül
Baba;Jacquesoffenbach:Hoffmann meséi;Johannstrauss:A cigánybáró)ésazoperák
(Giacomo puccini: Bohémélet, Tosca; Giuseppe verdi: Álarcosbál, Traviata, Rigoletto;
Georges Bizet: Carmen; Bedřich smetana: Az eladott menyasszony; pietro Mascagni:
Parasztbecsület).nagyobbközönségekülönösenopera-előadásainakvolt,főlegA sevillai
borbély ésaRigoletto vonzottsoknézőt. (Faragó1933,97.p.)apozsonyisajtómégis
fanyalogva,mitöbb,néhakimondottanellenszenvvelírtróluk,epésebbnélepésebbmeg-
jegyzésekettéveelőadásaikra.adirektorfelesége,akésőbbifővárosidíva,BillerIrénpél-
dául temperamentumával sem tudta feledtetni, hogy „nem bírja hanggal” a
Csárdáskirálynőt,ésugyanezakifogásérteatársulat1920.október31-ibúcsúelőadása,
Az ezüst sirály után is.demegkaptaamagáétMarieGutheil-schoder, a bécsiudvari
operadrámaiénekesnőjeis,aki„a»fényesmúlt«megkopottemléke”voltcsupán,afél-
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57ungváryFerenc:A pozsonyi magyar...,407–411.p.



óráskésésselkezdődöttA mozikirálytpedig„kárvoltfeltámasztanihalottaiból”.58 akritika
hangja,illetveaközönségfanyalgásacsakkivételesesetekbenenyhült(példáulaTraviata
után,vagyegy-egyjelesbudapesti,prágai,brünni,bécsi,esetlegesmilánóivendégénekes
felléptekor). a Hiradó 1920. november 20-i évadértékelője kerek perec kijelentette:
Faragótársulata„nemmindenben”elégítettekiapozsonyiközönséget,aminekazisoka
lehet,hogy„túlsokatígértek…túlsokésnagyvoltareklám”.59 „rettenetesszezonvolt”
–summáztaelsőpozsonyiévadátmagaFaragóis,akijelentősanyagiráfizetésselzárta
afellépéssorozatot.60 aszövetkezettmagyarellenzékipártokközösbizottságánakfeb-
ruár14-i pöstyéniülésénegyébként–polgárékat védendő–szlovákiakét „egyenlő
érdekűés színvonalú színikerületre” való felosztását szorgalmazó javaslat iselhang-
zott. az indítvány előterjesztője dr. angyal István, a rimaszombatiGömöri Egyetértés
címűhetilapszerkesztőjevolt,sannakbizonyítékaként,hogy„azezidőszerintműködő
kétszíntársulatmegférésmegélegymásmellett”,polgárékdél-szlovákiainépszerűsé-
gétéslátogatottságáthoztafel.61 Faragóhelyettese,kolosernőisnyilatkozottafino-
manszólvanemegyöntetűpozsonyifogadtatásuklehetségesokairól.ezekköztelső-
kéntaközönségbizalmatlanságát,illetveszkepszisétneveztemegaszámáraismeret-
len társulattal szemben, amely bizalmatlanságot Faragó helyi támogatóinak hiánya
miattelevenehézvoltoldaniuk;másodszoraszínészeiksemkaptakmegfelelőelhelye-
zést,sa„horribilislakbérek”igencsakmegnöveltékszemélyesproblémáikat;harmad-
szorpedigaligetiaréna„hatalmas”terébensemérvényesültekúgyelőadásaik,mint
egyébkéntbentaszínházépületben.62 Faragóegyébként,aligetiarénahátrányainkívül
polgárékmesterkedéseinektudtabekedvezőtlenfogadtatásukat,akik„majdnemmin-
denembertkülönterrorizáltak,hogynejárjanakszínházba”.velükszembenFaragó–
legalábbis kéziratosmunkája szerint – csupamegértés és türelem, akinek legfőbb
gondjamegtalálni azegyüttműködés lehetőségétpolgárral.Még színi koncessziót is
kértszámáraazegyikminisztériumifőhivatalnoktól,dr.Mathesiustól,akihivatalában
fogadta a rivalizálókat, és közölte polgárral, hogy kettőjüknek az együttműködésen
kívül nincs más lehetőségük, ellenkező esetben egyikük „feltétlenül elpusztul”, de
polgárral,ígyFaragó,„nemlehetettzöldágravergődni”,ésmindentmagánakkövetelt.
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58apozsonyisajtótidézi:ungváryFerenc:A pozsonyi magyar...,417–422.p.
59uo.,410.p.
60Faragóödön:A szlovenszkói…,47.p.–egy,ahagyatékábantalálható,azonosítatlanújságki-

vágatonolvasható,idekapcsolódónyilatkozatábanbevallja,hogy„akedves,poétikus,lelkes
lakosságúkassaután”idegennekérzimagátpozsonyban,nincsmegazösszhangközteés
azittenikülső-belsőviszonyokközött,teljesenelkedvetlenítiaváros„vérszegénykaraktere,
álmoshangulata”,„poézisnélkülvalósága”,„lakosságánakszűkéletkerete”.nemlátjasehol
a „meggyőződéses kultúrmagyarságot”, akik színházba járnak, „kulturvonatkozásban nem
állanak”megfelelőszinten,aközönség„tapintatlanul,neveletlenülviselkedik”,színészeialig
várják,hogyvisszakerüljenekkassára.összegezve,„szomorúimpressziója”Faragónak,hogy
„pozsonyban a magyarság önmaga ássa kultúrájának sírját”. oszk színháztörténeti Tár.
Faragóödön47.és48.p.(iratok,sajtókivágatok,kimutatások:Faragóödön:Az én életem).
ossyalfréd:Faragó és a pozsonyi közönség,657.p.

61aszlovenszkóimagyarszínészetrendezésénekügye.Kassai Újság, 1921.február18.,1.p.
62Faragószínigazgatóésabécsicarltheater.Kassai Napló, 1920.július22.,2.p.



egyszóval, jegyezte fel, „ezek a polgárék szédült emberek, társaságával együtt”.63
Faragó polgárt hibáztatta a szövetkezett ellenzéki pártok vezetői részvételével
Losoncon létrejött,kettőjükköztibékéltetőmegbeszéléssikertelenségéért is.ezena
tanácskozásonFaragóegyebekköztaztisfelvetette,hogykettenegyüttműködtessék
azösszevont társulatot,olymódon,hogypolgárvigyeaz igazgatói teendőket,Faragó
pedig„csak”a„művészetivezetésteljesbiztosítékát”kértemagának,ésnemértette,
hogyadestruktív pozsonyidirektornakmiértnemfelelmegazőkonstruktív javaslata.64
viszontabból,hogyFaragóéspolgárközöttlegalábbabeszélőviszonyújbólhelyreállt,
némelyek a két társulat esetleges egyesülésére véltek következtetni, ami aKassai
Újság kommentárjaszerint„olyanabszurdmegoldásavolnaaszlovenszkóimagyarszí-
nészetnek, amely keletkezésepillanatábanmagábanhordanáabomlás csíráit”. azt
azonbanaszóbanforgólapismegerősítette,hogyakétigazgató„kibékültegymással”,
sarróltárgyaltak,mikéntsegíthetnéakassaidirektorpolgártársulatát.65

közbenhírement,hogyFaragóotthagyjaapozsonyi–kassaiszíntársulatot,ésBécsbe
szegődikacarltheaterigazgatójának.előszöraKassai Újság szellőztettemegahírt(de
szóltrólaapozsonyiMagyar Újság is),amitadirektormegerősített,ésszeptember1-ében
jelöltemeg császárvárosimunkakezdésének időpontját, hozzátéve, hogy „bécsi állása
egyáltalánnemzárjakiitteniműködéseintenzitását,éselfoglaltságaellenéreisalegtel-
jesebbmértékben fogmegfelelniapozsonyiközönségművésziköveteléseinek”.azt is
elmondta,hogyegyrésztBécsbefelesége,BillerIrénisköveti,akiakövetkezőévadban
vendégkéntszerepelmajdpozsonyban,másrésztpedigtávollétébenigazgatóhelyettese,
kolos ernő intézi színháza napi ügyeit, művészeti vezetője pedig Bérczy Gyula lesz.66
Faragóazonbanvégülmégiselálltakecsegtetőlehetőségtől,smintfeljegyzéseibőlkide-
rül,ezúttalisbudapestiutasításra,ahonnanpekárGyula–azidőbenvallás-ésközokta-
tásügyi államtitkár –megüzente neki, ha otthagyja a posztját, „soha többéMagyaror-
szágbanemmehet”,és„sohatöbbénemláthatjaédesanyját”.67
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63Faragóödön:A szlovenszkói…,47–48.p.
64Faragóödön:polgárkároly.Inuő:1933.Írások és emlékek,98–99.p.
65aszlovenszkóimagyarszínészetrendezésénekügye.Kassai Újság, 1921.február18.,1.p.
66Faragóátvesziabécsicarltheaterművésziigazgatását.Kassai Újság, 1920.július20.p.
67Faragóödön:A szlovenszkói…,48.p.–kifelé,anyilvánosságszámáravisszalépésétszándé-

kánakkedvezőtlensajtófogadtatásávalésazelleneirányulótámadásokkalindokolta.akas-
sai-pozsonyiszínházakélénFaragómarad.Táviratbantudatja,hogyvisszalépettabécsiszín-
házvezetésétől.Kassai Napló, 1920.október5.,3.p.–aszlováklapokegyébkéntekkoris
többszörcikkeztekarról,hogyaszlovákiaimagyarszínházatBudapestről„dirigálják”,illetve
hogyaz„amagyarirredentizmus”céljaitszolgálja,ésállamellenestevékenységetfolytat,és
FaragóazértnemköltözhetMagyarországra,merta„magyarésmagyarón”célokaztkíván-
ják tőle, hogy szlovákiai „őrhelyén” [„na stráž”– T. L.]maradjon. Lásd többek közt: a. s.
[antonstraka]:MaďarskádivadelnáspoločnosťjedirigovanázBudapešti.Slovenský východ,
1921. június 7., 1. p.; Maďarské divadlá na slovensku v službách maďarskej iredenty.
Slovenský denník, 1921. június 9., 2. p.; nový dôkaz »činnosti« maďarského divadla na
slovensku.Slovenský denník, 1921.június11.,4.p.stb.–aSlovenská politika egyikcikkea
vigadótisattólfélti,hogyottpolgáramagyar„irredentizmusnakegyújabbbástyáját”szeret-
né kiépíteni azzal, hogy egy új kabaré létrehozását tervezi a patinás épületben. spišský
slovákokresťansko-sociálnejstrane.Slovenská politika,1921.szeptember29.,1–2.p.



nem sokkal volt jövedelmezőbb Faragó rákövetkező, kassai évada sem, ahol
novemberbenkezdtékmegelőadásaikat.ráadásulahatóságokFaragó tudomására
hozták,hogyapozsonyiévadotajövőbenakétnyárihónapra–júniusraésjúliusra–
korlátozzák,sakassaiidénytisrövidebbreszabják.

a pozsonyból kiparancsolt polgár károlyék ezalatt a kisebb(-nagyobb) városokba
kényszerültek.BárBérczyJenőtovábbraisérsekújvárkörnyékéntájolt,polgártársulata
–egy1920.tavaszilosoncivendégszereplésután–szinténazújsütetűszlovákianyu-
gatirégióiban:Léván,komáromban,érsekújvárottkeresett játékhelyeket,1920júliu-
sában pedig szívesen látott vendégként tért visszakomáromba, aholmár az előző,
1919-esesztendőtavaszánésnyarán–májusbanésaugusztusban–isközmegelége-
désreszerepelt.

polgár-pártvs.Faragó-párt

a magyar színészet (játék)lehetőségei az 1920-as évek elején csehszlovákiában
tovább szűkültek. pozsonybanpéldául,mint említettük, amagyar színészek teljesen
kiszorultakavárosiszínházból,saztcsupánakétnyárihónaprakaphattákmeg.ez
ügybenélesellentétfeszültaszínügyiBizottságésavárosiközgyűlésközött.aszínügyi
Bizottságszerintugyanismindenolyantörekvés,amelyavárosiszínházügyeibevaló
beavatkozást szorgalmazza, a „város tulajdonjogának korlátozását jelenti”,mivel „a
színiévadok felett kizárólag pozsony városa dönthet”. a közgyűlés azonban 1921.
augusztus19-én,háromórásvitaután16:11aránybanaztahatározatothozta,hogya
színházkérdését„sürgősjavaslattételvégett”visszautaljákaszínügyiBizottságelé,a
városiszínházatpedigszeptember1-jétőla(cseh)szlováktársulatrendelkezésérebo-
csátják.eztkövetőenazsupánihivatalaztközölteavárosilletékeseivel,hogyaszlovák
társulategészenáprilis20-igmaradavárosiszínházban,ezértatöbbivelkapcsolat-
banaszínügyiBizottság–ahelyzetvéglegesrendezéséig–dolgozzonkiegyújabbter-
vezetet.augusztus24-énaszínügyiBizottságbizalmastanácskozásontárgyaltamega
magyar, illetve a német társulat színiévadának beosztásával kapcsolatos fejle-
ményeket,dedöntésrenemkerültsor,mert„akétálláspontot,hogytudniillik8-hóna-
poslegyenacsehszlovákszíniszezon,illetveamagyarésnémetszínészetismegkapja
azokat a jogokat, amelyek megilletnék: nem lehetett összeegyeztetni”. a Bizottság
álláspontjanovember25-éreazonbanvalamilyenokbólteljesenmegváltozott,amikor
ismegszavaztaaszlováknemzetiszínházszövetkezetazonkérelmét,hogyavárosi
színházat1922.áprilisvégéigőkvehessékbérbe.ezekután,december14-én,11:7
szavazattalavárosiközgyűlésismegerősítetteabizottságdöntését,vagyisamagyar
ésanémettársulatcsakanyárihónapokbantehettebealábátavárosiszínházba.68
demégezsemvoltelég.aszínügyiBizottság1922.január29-énújabbülésttartott,
melymegerősítetteugyan,hogyanyáriszíniidényenamagyarésanémettársulatnak
május1-jeésaugusztus31-eközöttkelleneosztozkodnia,demivelavárosiszínházat
július20-aésaugusztus10-eközötttatarozzák,akéttársulatnakegyüttesencsakkét
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68ungváryFerenc:A pozsonyi magyar...,412–414.p.



hónapjut.nyilvánvalóanezahelyzetavárosmagyarközösségétalternatívmegoldások
fontolgatására isösztönözhette.69 egy ilyen törekvés jele lehetbizonyosLévay József
pozsonyi lakoselképzelése,akiavároselöljáróságáhozbenyújtottkérelmeszerinta
vármegyeháztérenaMihálykapu,illetveaBástyautcákraisátnyúló,háromemeletes
épülettömbötkívántépíttetni,melynekudvaránavárosiszínházbefogadóképességét
isfelülmúlókőszínházatszeretettvolnafelhúzni.70 aBizottságjavaslatavégülazvolt,
hogyanémetidénytartsonmájus1-jétőljúnius15-igavárosiszínházban,aholFaragó
társulatajúnius16-tóljúlius20-igléphetnefel,július21-tőlaugusztusvégéigpediga
ligetiarénában.cserébeviszontanémetdirektorésFaragó„pályáztatásmellőzésével”
megkapjáknyárraakoncessziót.71

1922.január3-ánjelentőseseményrekerültsorpozsonyban:egynaposmunkalá-
togatásra a városba érkezett dr. edvard Beneš csehszlovák miniszterelnök, akit a
szlovákiaiTeljhatalmúMinisztérium,valamintamegyeésavároselöljáróireggelnyolc
órakor katonai tiszteletadás mellett a főpályaudvaron üdvözöltek. a nap folyamán
Benešaminisztériumépületébenegymásutánfogadtaakívánságaikkalsorbanérkező
városi,valamintpártvezetőketésküldöttségeket, többekközöttavárosMetodMatej
Bellazsupánésdr.emerichzimmerpolgármestervezettehatosbizottságátis,amely
egy,pozsonygazdaságiéspénzügyihelyzetével,valamint legégetőbbszükségleteivel
foglalkozómemorandumot isátnyújtottakormányfőnek(ahatosbizottságnakMolec
dani,nyugalmazottvárosifőügyész,keresztényszocialistaképviselőistagjavolt,akiaz
emlékiratátadásautánmagyarulszóltaminiszterelnökhöz).72 Molecadélutániórák-
banpártjaküldöttségévelegykövetkezőkormányfőimeghallgatásonisrésztvehetett,
amikor ishaverlapétervirágvölgyiplébánossalésszappanosLajosépítőmesterrela
„pozsonyiőslakosságsérelmeit” terjesztettékegyemlékiratbanaminiszterelnökelé.
ebbentöbbekközöttaz1919-benelbocsátott,valamintatovábbraisszolgálatbantar-
tott,deacseh,illetveaszlováknyelvetnemismerő,ámmegfelelőenképzettközalkal-
mazottak,anyugdíjasok,agazdák,akereskedők,amunkanélküliekügyemelletthang-
súlyozták,hogyakormány„kulturálisésnyelvipolitikája”semfelelmega„demokrácia
elveinek”.ígya„várostulajdonábanlévő”színházelvételea„magyarésnémettörzs-
lakosságtól”,továbbáamagyarnakmintbíróságitárgyalásinyelvnekamegszüntetése
„mindhozzájárultakahhoz,hogyaszlovákiai törzslakosságaviszonyokmiattvégleg
elkeseredett”,ésha„eztarendszertfelelőskormányzatitényezőknemorvosoljákés
alantasaikat [értsd: alacsonyabb rangú beosztottjaikat – T. L.] nem kényszerítik a
méltányosság, igazságosság és emberiesség útjára, annak következményeimár na-
gyonhamarmutatkoznifognak”.73
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69példáulmár a városi tanács egyik korábbi, 1921májusábanmegtartott ülésén felmerült,
hogyavárosiszínházata(cseh)szlovákszínházrészéreeladnákazállamnak,anémetésa
magyartársulatszámárapedigújszínházépületetépítenének.Mĕstskádivadĕlníkomise…
Bratislavský denník,1921.május24.,2–3.p.

70ungváryFerenc:A pozsonyi magyar...,438.p.
71uo.,427.p.
72neumann1922(kézirat):7.,9.p.
73uo.,9–12.p.



aszínügyibizottságaszóban forgó1922-esesztendőben január12-énülésezett
elsőízben,melyenannaktagjain,valamintzimmerpolgármesterenésMaršíkzsupán-
helyettesen és további városi notabilitásokon kívül Faragó ödön és rudolf Beer
színigazgatók is részt vettek.azeredmény:anémetésamagyar színtársulat városi
színházbelielőadásairaamájus1-jeésaugusztus31-eköztiidőszakjutott,ámakét
igazgatóegyezségealapjánamagyarszínészekjártakrosszabbul,akikcsakajúnius
16-a és július 20-a közti időszakot tölthették a kőszínház épületében, s idényük
hátralevőrészébenbekellettérniükaligetiarénával.sugyanitt,aszínügyibizottság-
ban, immár nem először vetődött föl – ezúttal raab Mihály keresztényszocialista
képviselő jóvoltából–egyúj,amagyarésanémet társulatnakegykéntotthontadó
színházépületkérdése,amithoffmannJánosszociáldemokrataképviselőegymagyar
ésegynémetszínpártolóegyesületlétesítésénekazigényévelegészítettki,mertcsak
ilyképpen lehetnemegmenteni „acsehektőlhalálra ítéltmagyarésnémetszínészet
ügyét”.74 a színügyi bizottság évadelosztásra vonatkozó határozata a február 6-án
kezdődött városi közgyűlésmásnapján került szóba, amikor is – először – a német
nemzetiségűszlobodakárolykeresztényszocialistaképviselőerősenkifogásolta,hogy
atanácsavigadónagytermétisaszlováknemzetiszínházszövetkezetnekutaltaki,
jóllehet az a városi színházépületét is nyolc teljeshónaponkeresztül használhatja.
Másnaptovábbfolytatódottaszínházésaszíniidényelosztásakörülivihar,amikora
várositanácsaszínügyibizottságdöntésénekjóváhagyásátjavasoltaaközgyűlésnek,
mire az ugyancsak keresztényszocialista szappanos Lajos – a csehszlovák pártok
képviselőinekzajongásaésbekiabálásaiközt–elutasítottaamindösszenégyhónapos
magyar és német színiévadot, és „az őslakosság jogainak lábbal való tiprását”.75 a
botrányakkorcsúcsosodottki,amikorMilanIvankaügyvéd,képviselőmagábólkikelve
ócsárolnikezdteamagyarokat,akik„állatbőrökbeburkolvajöttekázsiábóleurópába”,
ahol „a szláv kultúra emlőin táplálkoztak”, s cserébe „ezer évig elnyomták a
szlovákokat”,majdnagyhangonbizonygatta,hogy„mostőkfogjákamagyarokatezer
évigelnyomni”.76 MireaszinténkereszténydemokrataJarabekrezső–akiazországos
keresztényszocialistapártnémetosztályátképviselte–éleshangonvisszautasította
Ivanka vádjait éshangnemét, a szociáldemokratachrobasinszky Jánoséshammerl
Gyula pedig az őslakosok jogai és kulturális igényei iránti nagyobb érzékenységet
követeltek.amintegymásfélórásvitátzimmerpolgármesterazzalzárta,hogykerek
pereckijelentette:aképviselő-testületvagyelfogadjaaszínügyibizottságésatanács
javaslatát, vagy semmagyar, semnémet színiévad nem lesz a városi színházban.77
ezutánmártermészetesennemvoltértelmeatovábbivitának.
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74uo.,15–16.p.
75uo.,19–20.p.
76uo.,20.–MelleslegaturócinemesiszármazásúIvankaeperjesenésrimaszombatbanjárt

középiskolába,majdazeperjesiJogakadémiautánBudapestenfejeztebejogitanulmányait
1899-ben.kivetterészétaszlovákkulturáliséletből–egyebekköztaműkedvelőszínjátszás
szervezésébőlis–,majd1907-benmegválasztottákamagyarországgyűlésbeképviselőnek,
ahol azonbanállam-ésnemzetellenesbujtogatásaiért felfüggesztettékamandátumát, és
1909-ben egy év börtönbüntetésre ítélték, amelyet a váci börtönben töltött le.Slovenský
biografický slovník (II.),498.p.

77neumann1922(kézirat)20–21.p.



Faragó társulatakatasztrofálishelyzetbekerült,melybenanehezenszerveződő,a
csehszlovákhatóságokáltalmindmegalakulásában,mindműködésébenakadályozott,
de a kisebbségi magyar társadalom széthúzása és érdektelensége következtében
késedelmesjóváhagyásautániscsakminimálishatásfokkaltevékenykedőszínpártoló
egylet támogatására sem számíthatott (pontosabban, 1921 elején még névleg sem
létezett a színpártoló). a direktor szinte sziszifuszi küzdelmet folytatott a fennmara-
dásért. Bár hívták őt színházat alapítani Bukarestbe, színigazgatónak nagyváradra,
Miskolcra,smostisegyrekomolyabbanfoglalkozottatávozásgondolatával,shaigaz,
azon ügyködött dr. Mathesius kormányreferensnél, hogy polgár kapjon helyette kon-
cessziót,szlovákiaújteljhatalmúminisztere,dr.Jozefkállayazonbanhallanisemakart
Faragótávozásiszándékáról,éskijelentette:„ameddigmagaittvan,addigleszmagyar
színészet”, majd megkérdezte: „Miért nem alakítanak a nagy magyar hazafiak szín-
pártolóegyesületet?”,hozzátéve,hogy„szónokolnitudnakamagyarurak,depénztazt
nem adnak”. Faragó ezt követően kereste meg – följegyzései szerint – a magyar
szövetkezettellenzékipártokvezetőit:szent-Ivány Józsefet,dr. Törköly Józsefetésdr.
Giller Jánost egy színpártoló egyesület alakításának ügyében, azutánkörmendy-ékes
Lajoshoz vezetett az útja kassán. közben 1921 áprilisától július közepéig Losoncon
szerepelt társulatával,78 majdmásfél hónap (nyári) szünet után, szeptembertől 1922
januárjáigkassán,eztkövetőenegyhónapigrimaszombatban,azutánTornalján,illetve
Fülekentartottszíniidényt,hogyvégülmárciusbanújabbkéthónaprakassáramenjen
vissza,de„aszezoncsúfosbukássalvégződött”.FaragóékvergődéseLosonconfolytató-
dott,aholjúnius1-jéigteljesencsődbementek,annyira,hogyhitelezőikmégaszínházi
díszleteket is lefoglalták, s jóformán arra semmaradt pénzük, hogy elutazzanak po-
zsonyba. nem csoda, ha 1922. június 16-án Faragó „kínpadra feszített idegekkel”79
érkezett meg társulatával a koronázó városba, melynek jelesebb tagjai közé ekkor
BudayIlonkát,F.BillerIrént,Gazdyarankát,továbbáFarkaspált,Fodorartúrt,Földényi
Lászlót,JusthGyulátésvágóartúrtlehetnesorolni,társulatititkárapedigekkormára
szinténpolgártóljöttIvánsándorvolt.Mitöbb,színészcsapatátissikerülthuszonnégy
kardalossalkiegészítenie.avárosiszínházban júniusa16-aés július23-aközött14
darabot adtak elő (többek köztAz ember tragédiáját, aBánk bánt, herczeg Ferenc
BizáncátéskarelČapekR. U. R.-ját,továbbáaTartuffe-t,devoltGül Baba-,Luxemburg
grófja-ésCsárdáskirálynő-bemutatójukis).aligetiarénábajúlius25-e80 ésaugusztus
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78ungváryFerenc:A pozsonyi magyar...,411.p.
79Faragóödön:A szlovenszkói…,55.p.–közben,azindulósakurtaévadvégéreki ismúlt

Színház és Mozi legelső,FaragóékérkezéséremegjelentszámábanGellértJenőköszöntötte
cikornyás,hangzatosszavakkalakassaiszínészeket:„pozsonyvárosa,arégimagyarfőváros,
szlovenszkó magyarságának ma is egyik központja 15 hétre látja vendégül a hazátlan
magyarMúzsaharcosait, sezekérdekében, rajtukkeresztülamagyarkultúraérdekében,
mindenmagyarszivnekegyetlennagytestvériösszedobbanásbankelléreznie,hogyakultu-
rálistradíciókkalbírópozsonymagyarságáraazazegyetlenkomolyfeladathárul,hogyerejé-
nek,kultúrfölényénekmagyaros,lelkesmegmozdulásávalmegkellmentenipozsonyszámá-
ra,szlovenszkószámáraamagyarszínészetet.”Geje1922,2.p.

80 Itteredetileg július24-énkezdtekvolna,deanagyviharmiattmindjártazelsőelőadásuk
elmaradt.Faragóödön:A szlovenszkói…,55.p.



20-a közé harminchárom darabjuk jutott, jobbára a könnyűműfajbeliek közül is a
könnyedebbekből. színháza súlyos helyzetéről 1922 júliusában dr. Martin Mičurát,
szlovákia teljhatalmú miniszterét is tájékoztatta. Levelében egyebek között arról is
szólt,hogyaszigorúelőírásokmiattikényszerűségbőlugyanarraisrászorul,hogyszín-
házábancsehszlovákállampolgárságnélküli színészeket isalkalmazzon,demagaa
legteljesebbmértékbenlojálisazállamiránt,sennekbizonyításárakészcsökkenteni
magyarországi színészei számát is. Mire a Slovenský východ fölényeskedve megje-
gyezte,hogyFaragónakbárvalóban„amagyarszínházikultúrátkelleneápolniaszlová-
kiában”,dekorántsem„államellenesszellemben”.81

szorosan hozzátartozik e napok eseménytörténetéhez, hogy – még Faragóék
megérkezéseelőtt–polgárkároly,június8-án,avárosiszínházszínpadán,pozsony-
banünnepelteszínészipályafutásánaknegyvenedikévfordulóját.ezalkalombólegyko-
ri társulatának tagjaival (Bérczy Gyulával, Falus Imrével, somogyi károllyal, ungváry
Ferenccel),valamintpozsonyinémetszínészekközreműködésével–aközönségrokon-
szenv-megnyilvánulásaitólkísérve–Az ember tragédiájátadtákelő,melybenazünne-
peltszínidirektoraszámáraévtizedekótamindignagysikerthozóLuciferszerepében
„jeleskedett”,82 míg ádám szerepétBeregioszkár, éváét pedig a budapestinemzeti
színházkiválósága,paulayerzsijátszotta;azeneivezetőalbrechtkárolyvolt.amikor
viszontháromhéttelkésőbb,meglehetősenvakmerőmódonFaragóisműsoráratűzte
Madáchremekét,aközönségazzalfogadtavállalkozását–nyilvánvalóananemsokkal
korábbipolgár-félejubileumragondolva–,hogylátottmárpozsonybanjobbTragédia-
előadástis(pedigádámszerepétittisBeregioszkárjátszotta).deezúttalnemsegítet-
tekFaragónamagyarfővárosbelitovábbihírességeksem:azamerikábólépphogyha-
zatértrátkayMárton(aCsárdáskirálynőben,aLuxemburg grófjában,A cigánygróf nő -
ben, a Hivatalnok urakban,A kis kadétban, aMágnás Miskában, aPillangó főhad -
nagybanésaLiliomban),83 avígszínháziMakayMargitéskertészdezső(mindkettenA
hattyúban, Heidelbergi diákéletben és a Mi ketten…-ben), a nemzeti színház
rendezőként,műfordítóként és színházi szakíróként is jelentős, az egyik legnagyobb
magyar Molière-színészként számon tartott, s mindössze néhány héttel pozsonyi
vendégszereplései után, még ugyanazon év szeptemberében elhunyt Ivánfi Jenő (a
Tartuffe-ban,A velencei kalmárbanés III. Richárdban).demostnemhatottamega
közönségetazelsőnagybudapesti sikereit akkoribanarató, egy-két évvel korábban
éppenpozsonyban–éspolgárnál–feltűnthonthyhannasem(a Csárdáskirálynőben,
A Fifiben,A legénybúcsúban,A nebántsvirágbanésA pacsirtában), akivel Faragó is
elégedetlenvolt.emlékezeteszerintaprimadonnameghívásátegyébkéntisakassai
társulat későbbi színigazgató riválisa, Földesdezső erőltette –márpedig ő „szintén
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81–ò.:Čobudesmaďarskýmdivadlomnaslovensku.Slovenský východ, 1922.július5.,1.p.
82„azünneplésneknemvoltsevége,sehossza.polgárkárolykönnyekigmeghatvamondott

köszönetetkedvesközönségének…”ungváryFerenc:A pozsonyi magyar...,427.p.–Lásd
mégpl.:antal1922,5.p.

83rátkayrólFaragóaztírtakéziratában,hogy„semmianyagielőnytnemjelentettaszíntársu-
latnak”,amiannálfájdalmasabblehetettszámára,mertafővárosi–maikifejezésselmond-
va–„megasztár”ráadásulmégafeleségét,BillerIréntiselszerettetőle.Faragóödön:A szlo-
venszkói…,55.,56.p.



inkábbpolgárszvitjéheztartozott,ésamagaszámárakovácsoltaajövőt”–,dea„po-
zsonyiközönségneknemkellettadarab,amibenfellépett”:ezA Fifi volt,Földesren-
dezésében).84 BárakritikaaR. U. R.-t,aBánk bánt,aBizáncot,a III. RichárdotésA
velencei kalmárt még elismerésben részesítette, de Molnár Ferenc A hattyúján,
kálmán Imre Tatárjárásán már fanyalgott, s A Fifit is „a feledés homályát méltán
megérdemlődarabnak”nevezte.85 afentiekkövetkeztében(is)Faragóarrakényszerült,
hogy„alátogatottsághiánya”,a„közönségteljesközönye”,a„tíznapótatartóarénai
évad”csekélybevételeimiatt,1922.augusztus5-ikelettel, segítségkérő levéllel for-
duljonanyilvánossághoz:„énszegényembervagyok,háromévvándorlása,anagytár-
sulattalvalófaluzásmindenemetfelemésztette,ésújabbhiteleketmárnemvehetek
igénybe. nekem nincs tőkém, én a társulatot kizárólag a napi bevételekből tudom
fizetni,ésmiutánanapibevételekmégcsakmegközelítőlegsemvoltakelegendőka
tagok fizetésére: ígyállottelőazakétségbeejtően tragikushelyzet,hogyszínészeim
fizetésételsejénnem tudomkiadni. […]aszlovenszkóiegyetlenmagyarszíntársulat
fennmaradásánakkérdésenemazénmagánügyem.aszínháznemérettem,hanema
szlovenszkóimagyarságért van.ésamit kérekamagyarságtól, aztnemmagamnak,
hanematársulat86tagjánakkérem.hogyhaamagyarságaztakarja,hogyamagyar
színházéletbenmaradjonésműködjék,akkor lehetővé iskell tennieaműködéstés
megkellhozniaaztacsekélyáldozatot,hogyazelőadásokat látogatja. […]a felosz-
lásértésannakkövetkezményeiértnemengemfogterhelniafelelősség.pozsonyma-
gyarságárafoghárulniazódium,amelymagyarsághathétótanyugodtan,apatikusan
nézteatársulatvergődését,ésengedte,hogyazegyetlenmagyarszíntársulatéppene
városban jusson a feloszlás stádiumába.”86 Majd augusztus 6-án nyilatkozatot tett
közzé,melybenarróltájékoztattaaszeptember1-jétőltársulatáhozszerződötttagokat,
hogyszerződésük–miutánaMinisztériumelszabotáltaakoncessziójukat–érvényét
vesztette, „Mindenki szabadon rendelkezhet tehát jövőjével”.87 Ilyen körülmények
között Faragó augusztus 16-ára társulati ülést hirdetett, melyen kijelentette, hogy
miután nem vállalhat több anyagi áldozatot a színház működtetéséért, „a maga
részérőlbefejezettneknyilvánítjaapozsonyimagyarszíniszezont”. (kováts1974,48.
p.)Miretársulataúgyhatározott,hogymagaveszikézbesorsairányítását,éstovább
folytatják előadásaikat, amivel kapcsolatban külön felhívással fordultak a pozsonyi
közönséghez.apozsonyiteljhatalmúminisztériumazonbanadirektorlemondásátel-
utasította,koncessziójátegyévvelmeghosszabbította,ígyazegyüttesszeptember3-án
már ismét az ő irányításával kezdte el a kassai idényt. a Híradó azonban még a
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84Faragóödön:A szlovenszkói…,56.p.–persze tudnikell,hogya fővárosihírességeknem
pusztamagyarságmentőgesztusbóléskulturálismissziótteljesítvevállaltakvendégszerep-
léseketaszlovákiaimagyarszínpadokon(is);fellépéseikértborsosgázsitkértekskaptaka
kisebbségisorsbakerültdirektoroktól.aVilág pozsonyitudósítójaépprátkaivendégszerep-
lésekapcsántesziszóvá,hogy„Felvidékvalóságoskisamerikáválettabudapestiszínészek
számára,akikitthárom-négyfellépésselöt-nyolcezerkoronátkereshetnek,tehátakárnégy-
százezermagyarkoronát”.Világ, 1922.augusztus6.,16.p.

85ungváryFerenc:A pozsonyi magyar...,433.,435–437.p.
86Faragóödön:amagyarközönséghez.Híradó, 1922.augusztus6.,4.p.
87apozsonyimagyarszínházválsága.uo.,1922.augusztus7.,5.p.



60 Tóth lászló

következő héten is arról cikkezett, hogy a pozsonyimagyar játékszín ügyében teljes
fejetlenségéskáoszuralkodik,atársulategyrészeelmenekültpozsonyból,amaradot-
takegymássaltorzsalkodnak,körükben„párt-harc”dúl.88 Mitöbb,1922.augusztus17-
énazellenzékipártokvezérlőBizottságaisfoglalkozottaszlovákiaimagyarszínészet
válságoshelyzetével,amikoriselőterjesztésébendzurányiLászlóhelytelenítetteakét
színigazgató,polgárésFaragó„egyeduralomért”,„kizárólagoskoncesszióért”folytatott
harcát,amelynekazlettakövetkezménye,hogy„amagukpillanatnyisikeréértama-
gyar színészet érdekeit szolgáltatták ki a kezeit dörzsölő csődpolitikának”. pedig a
„vérevesztettenagóniában”fekvőmagyarszínészetnempolgáré,demégcsaknemis
Faragóé,hanem„azegészmagyarságnemzetikincse”.ezértalegteljesebbmértékben
elítéli azt az „elfogultságot és önzést”, amely legkárosabb megnyilvánulásaként „a
magyarszínikultúramegmentéséreésfölvirágoztatásáramindkettőegyedülönmagát
tartotta alkalmasnak”. s ebben a helyzetben vakság nem látni, hogy „a végleg
elmérgesedett személyiharc” tulajdonképpen a „hatalompolitikájának”amalmára
hajtjaavizet,melyneklegfőbbcélja,hogy„avégletekighúzzaastagnációállapotáts
alkalmasidőbenrámérhesseamagyarszínészetreahaláloscsapást”.89

a társulatnál eluralkodott anarchiát kárhoztatva, A magyar színészet süllyedő
hajóján címűcikkébenaKassai Napló iskongattaavészharangotapozsonyimagyar
színészetfölött:„…amiaszínpadonfolyt,aznempróba,hanemegybefejezetttragédia
volt.aszlovenszkóimagyarszínészetpusztulásánaktragédiája.”Majd,tovább:„atár-
sulatnálkitörtazanarchia…atársulatkebelébennyíltanföllépettegymássalszemben
aFaragó-ésapolgár-párt.azelőbbinekacarlton,apolgár-pártnakavigadóvoltakor-
testanyája.apártoskodásannyiraelfajult,hogyegyesszínészeksajátdirektorukellen
intrikáltak,aközönségkörébennyilatkozatotírattakalá,hogypolgárdirekciójátkíván-
ják.” amit természetesen a szlovák sajtó is kihasznált a magyar színészet vissza-
szorításának szükségét hangoztatva; különösen a Slovenská politika dolgozott – a
Kassai Napló szerint„különbözőirredentablöffökkel”–Faragóellen.90 amipedigazún.
„állampolgársági színészetet” illeti, azazhogy „szlovenszkó területén csakis itteni
illetőségűszínészek”szerződtethetők,egyetjelenta„magyarszínészetlefokozásátés
leromboltatását”célzó„legnagyobbbarbársággal”.ezértlenneszükséges,haazellen-

88alapaugusztus23-iszámátidéziungváryFerenc:A pozsonyi magyar...,430.p.
89azonosítatlanújságkivágat.oszkszínháztörténetiTár.Faragóödönhagyatéka,47.és48.p.

(iratok,sajtókivágatok,kimutatások:Faragóödön:Az én életem).
90amagyarszínészetsüllyedőhajóján. Kassai Napló, 1922.augusztus18.,3.p.–aszlovák

lapokviszonylagnagyterjedelemben,illetvetámadószellembenfoglalkoztakaFaragótársu-
latábanéstársulatakörülkialakulthelyzettelésmagávalFaragóval.közülükszemléltetés-
ként csupánnéhánypéldát említve: aŠibenica (akasztófa) című lappéldául nyíltan kérte
szlovákiateljhatalmúminiszterét,dr.Jozefkállayt,hogyutasítsaelFaragókoncesszióskérel-
mét,mertaszínidirektor„csehszlovákiaesküdtellensége”(háber-svätojánsky,Ferdinand:
pánMinister! Šibenica, 1922. április 22., 1–2. p.); egy kassai szlovák lap arról írt, hogy
Faragóésaszlovenszkóimagyarszínészettulajdonképpenamagyarlakosságbojkottjamiatt
került nehézhelyzetbe (pred zánikommaďarskéhodivadelníctvanaslovensku.Slovenský
východ, 1922.június15.,1.p.);aSlovenská politika Faragótbudapestikapcsolataiés„szlo-
vákellenesgondolkodása”miatttámadta(Maďarskédivadlo. Slovenská politika, 1922.július
9.,3.p.)stb.,stb.FÓ
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zékipártokvezérlőBizottságamegbíznáparlamentiképviselőit,hogyazügyben lép-
jenek kapcsolatba a teljhatalmú minisztériummal, s parlamenti felszólalásaikkal is
sürgessék amagyar színi koncesszió ügyénekmielőbbi megoldását.91 az „állampol-
gársági színészet” kérdését feszegette, hátulütőit vizsgálta aMagyar Újság cikke is,
melynekmáracímeissokatmondóvolt:Tehetség helyett – honossági bizonyítvány,s
„álszociálisproblémának”nevezveazintézkedésindokát,a„tehetségtelenekrohamá-
nak”veszélyérehívtafelafigyelmet.92

aFaragóéspolgárközött„elfajultküzdelemmel”aziglóiSzepesi Híradó isfoglalko-
zott,sérezhetőenakassaidirektorpártjátfogta–akikorábbanaziglóimagyarnyelvű
színjátszásfolytatásáértiskiállt–,éskárhoztattaapolgárrészérőlfelvonultatott„denun-
ciánsokat, spicliket, intrikusokat”, illetveazokata „lelkiismeretlenkultúrbetyárokat,kik
alacsony indulatokból a magyar színjátszás kompromittálásával intrikákat szőnek,
hazugságokkalkilincselnek,rágalmakatsúgnakbe”.93 közbentermészetesenaszlovák
sajtó is sűrűn kommentálta a két direktor párviadalát;94 a városi színügyi bizottság is
szlovákia teljhatalmú miniszteréhez utalta a döntést polgár legújabb koncessziós
kérelmeügyében,95 akiben–Faragólehetségesutódaitlatolgatva–aRobotnícke noviny
semláttabiztosítékátannak,hogyaszínházatne„politikaikortestevékenységre”használ-
ja.96 Faragó később is nehezen viselte a pozsonyi viszonyokat – és a pozsonyiak vele
szembeni állítólagos intrikáit, ellenszenvét –; 1925. április 23-án például a következő
elkeseredettsorokatírtapozsonybólkassára,sziklayFerencnek:„ahíradó,hiábamin-
den,nemváltozik.nemakarkigyógyulniapolgár-mániábólés lehetetlenülsokatárta
közönségnél az ügynek. Megint felduzzasztja annak a hóbortos vén embernek a
reménységeit[polgárhatvanegy,Faragónegyvenkilencévesvoltekkor–T.L.]ésminden
hiába.[…]Folytonnagyképűsködnek,mindiglobogósinget-gatyátrántanakmagukra,ha
amagyarszínészetrőlvanszó,azthiszik,hogyittnekikhazafiúikötelességeikvannak,
pedigmennél jobbanakarnakvalamit,annál inkábbnemsikerül. […]Mindigmentika
magyarszínészetetésszándékosanrontják,merthiszennemolyanbutákők,hogyne
tudnák,hogyamitőkírnak,annakmindigazellenkezőjetörténik.”97

Tehátsemminemrendeződöttel:Faragóateljesanyagicsőd,együtteseaszétzül-
lésszélénállttovábbrais,saháttérbenfolyókoncesszióharcokisélesedtek.közbena
minisztériummégis úgy döntött, hogy– bár Faragó koncessziójamég le sem járt –
pályázatotírkiakassai–pozsonyiszíntársulatigazgatására.apályázatranégyenjelent-
keztek: polgár károly, kolos ernő (Faragó igazgatóhelyettese), Iván sándor (előbb
polgár,majdFaragótitkára)ésFöldesdezső.azaddigiküzdelmekbe,csatározásokba
jócskán belefáradt színész-direktort, kassai évadának végén,március 22-e és 25-e
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91 oszk színháztörténeti Tár. Faragó ödön hagyatéka, 47. és 48. p. (iratok, sajtókivágatok,
kimutatások:Faragóödön:Az én életem).

92Tehetséghelyett–honosságibizonyítvány.Magyar Újság, 1922.május23.,3.p.
93amagyarszínjátszásügye.Szepesi Hírlap, 1922.szeptember30.,1.p.
94Lásdpl.Bojodivadelnúkoncessiu.Slovák, 1923.február24.,3.p.
95riešeniedivadelnejsezónyvBratislave.Slovenský denník, 1922.november16.,5.p.
96riešeniemaďarskéhodivadlanaslovensku.Robotnícke noviny, 1923.április7.,3.p.
97oszkkézirattár,Fond158.(sziklayFerenchagyaték),24.doboz.Faragóödönlevelesziklay

Ferenchez,pozsony,1925.április23.



között–nohapozsonyekkormégnemisdöntöttapályázatról–híveikisebbünnep-
ségsorozattalbúcsúztattákelakelet-szlovákiaivárosban.98 apozsonyiteljhatalmúmin-
isztériumdöntésecsakezután,április13-ánszületettmeg,mellyel–egyetlenmagyar
fórummeghallgatásanélkül99 –akoncessziótazaddigmeglehetősenháttérbenlevő,
színházszervezésbenés-vezetésbentapasztalatlan,ámannálambiciózusabbszínész-
rendező,Földesdezsőkezébeadta,akitkésőbb,egyhelyütt,elődje,Faragó„aszloven-
szkóimagyarszínészetegyiksírásójának”nevezett.100
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LászLó TóTh
The enescapaBLe paTh.The hunGarIan TheaTre oF BraTIsLava In The neW czechosLovakIa
(1918–1924)

Throughout the city´s history, the population of Bratislava had fundamentally
restructured three times. until the second half of the 19th century, for the
geographicalproximityofvienna,theGermanelementwasdeterminantinthelife
ofthecity.Then,intheperiodfromthe1860supto1918itwasthehungarian
languageandculturethatwasforgingahead.afterthechangeofstatepowerin
theyears1918–1919, theslovakcharacterof thecitygraduallystrengthened.
This process intensified again in the period of 1945–1948 by forced
slovakisation, rights deprivation, deportation and forced relocation of the non-
slovak(hungarianandGerman)population,whichwasfollowedinthe1950sand
1960sbyintentionalmasssettlingofslovaksinBratislava.Thisobviouslyledto
arestructuringofthecity´sethniccharacter.Bynow,Bratislavaasthecapitalof
slovakiaand laterof the independentslovakrepublic,hasbecomeanalmost
entirelyslovakcity.
consequently, even the first hundred years of the professional hungarian-
language theatre between 1820 and 1920 had also been a now and again
interrupted period of struggle for existence, for gaining ground, for finding its
place, for winning its civil rights. and if we take the period of the fifty years
between 1880 and 1930, when the hungarian-language theatre of Bratislava
actually began to advance, we can see that within the first four decades it
suddenly—fromoneday toanother—lost ground, its raisond´être, then,by the
endofthe1930sitcompletelyceasedtoexist.That is, inBratislavatwomajor
switchesof languagesandcultures tookplacewithin fifty years—which is rare,
eveninawidercontext.Firstitwasthehungarianlanguagethatgraduallygained
moreandmoreofaholdfromtheabsolutemajorityoftheGermanlanguageand
culture, then,bysuppressionofhungarian, theslovak—andinsomeextentthe
czech—character of the city had strengthened, thus providing a successful
exampleof“nationalizationoftheplaceandthepast”.Thisstudyobservesthe
initial stages of the second change of Bratislava´s language and culture,
respectively,theprocessesprecedingthechange.Takingdivergentapproaches,it
examines the many aspects of the changes affecting the city´s hungarian-
languagetheatreinthelightofthecontemporarypress,anditalsopaysspecial
attentiontohungarianandslovaktheatrehistoriography.
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azállamfők,vezetőpolitikusokhalálátéstemetéséta20.századfolyamán(is)általá-
banországosanelrendelt gyászkísérte, ésa sajtóban is kiemelt szerepet kapott az
elhunytakméltatása.akorabelilapoknakköszönhetőenpontosképetnyerünkpéldául
FerencJózsefosztrákcsászárésmagyarkirály1916-banbekövetkezetthalálátkövető
történésekmindenmozzanatáról.azelhunyturalkodóméltatása,majda temetésről
szólóbeszámolókésaműkedvelőversírókalkalmikölteményeiegyarántmegjelentek
a lapokban.a regionálissajtóbanegyebekközöttarról is tájékoztattákazolvasókat,
hogyazadottmegyétkikképviseltékatemetésiszertartáson,közzétettékahivatalos
küldöttségnévsorát is,svalamennyifelekezettemplomábanistentiszteletettartottak
azuralkodóemlékére.atemetéstkövetőenrészletesenbeszámoltakatemetéslefolyá-
sáról, s általában közölték az elhangzott beszédeket is. annak ellenére tehát, hogy
rádióekkormégnemvolt,alakosságkisebb-nagyobbmértékbenközvetvevagyközvet-
lenülrészeselettazországosgyásznak,ésazuralkodótemetésénekrészleteitismeg-
ismerhette.

arádió,majdatelevízióelterjedésévelanemzeti/országosgyászisújdimenziókat
kapott.Tanulmányombanaszemélyikultuszvirágzásaidején1953márciusábancsu-
pán néhány nap eltéréssel elhunyt két kommunista vezető: a szovjet Joszif vissza-
rionovicssztálinésacsehszlovákklementGottwaldhalálávaléstemetésévelfoglalko-
zom,adalékokatközölve,milyenformábanjelentmeganemzetigyászcsehszlovákia
magyarlaktafalvaiban,illetvemitőrzöttmegebbőlazutókoremlékezete.azalábbiak-
banaz1953-banmegjelentkorabeliszlovákiaimagyarsajtóhíranyagánakfelhaszná-
lásán túl három faluban: a gömöri rudnán valamint a mátyusföldi alsó- és Felső-
szelibenvégzettkutatásaimsorángyűjtöttanyagalapjánmutatombeatémát.

Joszifvisszarionovicssztálin(1879–1953)

Joszifvisszarionovicssztálin,aszovjetunióMinisztertanácsánakelnökeésaszovjetunió
kommunistapártjaközpontiBizottságánakfőtitkára1953.március5-énhunytel.alapok-
ban ismegjelenthivatalosorvosi jelentésszerinthalálátagyvérzésokozta.adatközlőim
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L.Juhász ILona

„MimagyardolgozókmindigBennebíztunk”
kétjelképestemetésaszemélyikultuszidején

ILona Juhász L.
„We,hungarianWorkershavealwaysTrustedinhim.”TwosymbolicFuneralsattheTimeofthecultof
personality

keywords:symbolicfuneral,Josephv.stalin,klementGottwald,cultofpersonality,politicalpropaganda,cul-
tureofremembrance



zömeazonbanúgyvélekedett,hogy„eltettéklábalól”,snemismárcius5-én,hanemjóval
korábbanhunytel,csakvalamilyenokbólnemakartáknyilvánosságrahozni:

Sztalint megmérgezték, azért halt meg, mert már sok ellensége volt neki, már nem akar-
ták, hogy ő legyen a vezető, hát eltették láb alól.1

Sztalint megölték, mer már más akart a helyére ülni, ezér csak későb monták be a hírt,
hogy megbeszéljék, ki veszi át a helyét. Előre ki vót minden tervelve.2

Úgy halotam, Sztalint el keletet teni láb alól, ki keletet nyírni, mer már sok elensége vót,
oszt azok mérgezték meg.3

Már igen útba vót a töbi komunistának, már nem mehetet úgy a dolog az oroszoknál, ahogy
aztat ő csinalta, vége keletet vetni enek, amit csinalt, de oszt utána se let job a népnek.4

ahivatalostemetésésgyászcsehszlovákiában
aszocialistatábormásországaihozhasonlóanatemetésigcsehszlovákiábanisorszá-
gosgyásztrendeltekel.akorabelilapoktanúságaszerintapártszervekutasításáraa
gyászrövididőnbelülkülönfélekülsőségekbenismegnyilvánult.azépületeketazalka-
lomnakmegfelelőenkidíszítették,aközépületekenafeketegyászlobogókontúlsztálin
gyászkeretesfényképeismegjelent.Feldíszítettékazelesettszovjetkatonákemlékmű-
veit,valamintaköztériszálin-szobrokatis.atemetésigazegészországbantilosvolta
zenésösszejövetelekszervezése,beleértvea lakodalmakat is,sőtaszínházielőadá-
sok,filmvetítésekésmáskulturáliseseményekiselmaradtak.arádióbanelsősorban
sztálinnalésaszovjetunióvalkapcsolatosműsorokatközvetítettek,amelyekbenelső-
sorbanpótolhatatlanérdemeitésnagyságátméltatták.

amunkahelyekenésazoktatási intézményekbenegyarántnagygyűléseket tartot-
tak,ssztálinérdemeinekfelsorolásántúlfontospontjavoltezeknekarészvétnyilvání-
tás írásbelikifejezése,azaza részvétnyilvánítási ívekvagyemlékkönyvekaláírása is.
későbbajárásipártbizottságaktivistáiezeketországszerteösszegyűjtötték,majd–ha
hihetünkahíreknek–csehszlovákiakommunistapártjaközpontiBizottságáhozjuttat-
tákel,ahonnanazugyancsakasajtóbanmegjelenthírektanúságaszerintMoszkvába
küldtéktovábbezeket.

sztálinhalálatermészetesenacsehszlovákiábanmegjelenőszlováklapokmellett
a magyar nyelvű sajtóban is központi téma volt, s egyebek között csehszlovákia
kommunistapártjaközpontiBizottságánakmagyarnyelvűnapilapja,azÚj Szó,vala-
mintacsemadok5 központiBizottságaáltalkiadottFáklya címűkultúrpolitikai lap is
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1 sajátgyűjtés,2006,Felsőszeli,62évesférfi
2 sajátgyűjtés,1999,rudna,70évesnő
3 sajátgyűjtés,1999,rudna,65évesférfi
4 sajátgyűjtés,1999,rudna,69évesférfi
5 a csemadokot -ben alapították  csehszlovákiaiMagyar dolgozók kultúregyesülete néven,

1968-tól csehszlovákiai Magyar dolgozók kulturális szövetsége, 1990-től csehszlovákiai
Magyarok demokratikus szövetsége, majd az önálló szlovákia megalakulását követően
1993-tólSzlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség névenműködik.



különsztálin-számotjelentettekmeg.akülönszámoktartalmanagyjábólmegegyezett,6
stermészetesenazországterületénmegjelenővalamennyilapazelhunytfeketegyász-
keretesfényképévelközölteahalálhírt.

amagyarnyelvűlapokbanismegjelenteksztálinkimagaslóérdemeitésnagyságát
méltatókülönféleműfajú írásokésversek,mintpéldáulGályolgaA szíve itt marad,
dénesGyörgyÖrökké él7 címűalkalmiversei.azÚj Szó címűnapilapbana temetést
követőenjelentmegatöbbiközöttdénesGyörgyköltőtollábólRozsnyó dolgozóit még
egységesebbé kovácsolják ezek a nehéz napok címmel8 egy„helyzetjelentés”amely-
benakorabelipropagandaelvárásainakmegfelelően„beszámolt”róla,mitjelentetta
dolgozónépszámárasztálinésazáltalaképviselteszme,smilyenfájdalommaltöltötte
elalakosságotepártvezetőhalála.különféle„spontán”olvasóilevelekismegjelentek
a lapokban,ezekszerzőimély sajnálatukat fejeztékkisztálinhalálamiatt,azonban
elsősorban„elévülhetetlenérdemeit”méltatták, illetvekifejeztékakommunistapárt
győzelmébevetetthitüketésapártirántielkötelezettségüket.e„spontán”,apropagan-
da,apárthűségbizonyításáraszolgálólevelekvalójábanfelsőbbutasításraszülettek.9
egypéldaaSzabad Földműves címűhetilapból:

Még jobban összetartunk.
Nagy szomorúság érte a világ dolgozó népét. Minden békeszerető ember figyelme
Moszkva felé irányul, ahol eltemették legjobb barátunkat.
Községünk dolgozói is mély gyászt éreznek szívükben. Könnyes szemű emberek, fiatalok
és idősebbek, nők és férfiak állnak Sztálin elvtárs emléke előtt. Koszorúkat helyeznek el
azon ember képénél, aki mindannyiunk őszinte barátja volt.
Ha a családban meghal az édesapa, akkor minden családtag szíve együtt dobban és
összeforr. Így van ez Sztálin elvtárs halálánál is. Sztálin az egész világ dolgozóinak édes-
atyja volt. Ezért most még jobban összetartunk, még határozottabban harcolunk Sztálin
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6 asztálin temetésétkövetőenmegjelent lap tartalma:1.aszovjetuniókommunistapártja
központi Bizottságától, a szovjetunió Minisztertanácsától és a szovjetunió Legfelső
Tanácsánakelnökségétől[apártvalamennyitagjához,aszovjetunióvalamennyidolgozójá-
hozintézettközleménye],2.BúcsúzunktőledTanítónkésvezérünk,drágabarátunk,szere-
tettsztálinelvtárs!G.M.Malenkovgyászbeszéde,3.L.p.Berijakétésféloldalasbeszéde,
4.v.M.Molotovbeszéde,5.csehszlovákiakommunistapártjaközpontiBizottságának,a
csehszlovákköztársaságkormányánakésanemzetiarcvonalközpontiakcióbizottságának
felhívása, 6. csehszlovákia kommunista pártja központi Bizottságának és a csehszlovák
köztársaság kormányának részvéttávirata a szovjetunió kommunista pártja központi
Bizottságához, a szovjetunió Minisztertanácsához és a szovjetunió Legfelső Tanácsa
elnökségéhez[klementGottwaldésantonínzápotockýnevében],7.Leninéssztálinzászlaja
alatthaladunktovábbaszocializmusfelépítésefelé.klementGottwaldelvtársrádióbeszéde
1953.március7-én,8.csehszlovákiadolgozónépénekhűségesküjesztálinelvtársemléké-
nek,9.v.Široký1953.március9-énprágábanelmondottbeszéde.akülönszámvégéntöbb
oldalonképekbenmutattákbesztálinéletét,illetveatemetésrőlkészültfelvételeket.

7 Alkotó Ifjúság, 1953/március,22.p.
8 Új Szó,1953.március18.,5.p.
9 kétilyen„spontán”levélszövegétlásdaMellékletben.
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elvtárs ügyéért. Még jobban magunkévá tesszük Sztálin bölcs tanítását. Kiépítjük
hazánkban a szocializmust, és megtörhetetlen védelmezői leszünk a békének.
Sütti József – Perbete10

sztálinjelképestemetésecsehszlovákiában

aközpontigyászünnepségetmárcius9-énacsehszlovákfővárosban,prágábantartot-
ták,amitegyenesadásbanközvetítettekarádióállomások.ezalattazidőalatt,aholez
nemütközötttechnikaiakadályba(pl.kohók)–szüneteltamunkais.ugyanebbenaz
időpontbanazországvalamennyitelepülésénjelképestemetésttartottak,amelyeknek
helyszíneatelepülésekközpontihelye,vagyakultúrház,esetlegmás,többemberfoga-
dásáraalkalmasközépületvolt.aziskolákbanisgyászünnepségettartottak.Többtele-
pülésen,falvakbanéskisebbvárosokbanegyarántszabadtéri jelképestemetéstren-
deztek,annakellenére,hogymárciuselejénmégeléggéhidegvoltazidő,ezekreálta-
lábankivezényeltékahelyioktatásiintézményektanulóitis.aravatalonhelyeztékela
gyászkoszorúkat, a fekete textíliával bevont falra vagy állványra, esetleg a ravatalra
pedigsztálingyászkeretesfényképekerült.agyárak,bányákéskülönféleüzemekfegy-
veresalakulata, anépiMilícia tagjai egyenruhábanés fegyverrel a kezükben vettek
résztagyászünnepségen.akorabelifelvételektanúságaszerintazifjúságiszervezetek
(azúttörők,valamintaszocialistaIfjúságiszervezet)tagjaiisegyenruhábanvonultak
kia jelképestemetésre.ahogyanazatemetésekenlenniszokott,apolgári lakosság
feketeruhátviselt.anépiMilíciatagjaiazúttörőkkel,illetveacsehszlovákszocialista
Ifjúságiszövetségtagjaivalegyüttáltalábandíszőrségetálltakaravatalmellettmind-
addig,amígaprágábanrendezettjelképestemetésrádióközvetítésevégetnemért.

agyászszertartásidejealattbezártakazüzletek,vendéglőkstb.,majdabefejezését
követőenegypercreországszerteleálltaközlekedésis,11 felzúgtakaszirénák,amoz-
donyokfütyültekstb.

klementGottwald(1896–1953)

klement Gottwald, az első csehszlovák munkáselnök, illetve csehszlovákia kom-
munistapártjánakelnökesztálinhalálátkövetően9nappalhunytel.ahalálokaként
tüdőgyulladástállapítottakmeg.eztegyebekközöttazzalmagyarázták,hogymegfázott
sztálintemetésénMoszkvában.alakosságkörébenazonbanazavélekedésiselter-
jedt,hogysztálintemetésénmegmérgezték,sezalassanhatóméregokoztahalálát:

Úgy halotam, hogy Gottwaldot az oroszok teték el láb alól, őt is meg Sztalint is. Ő olyan
mérget kapot, amitől későb let roszabul, hogy senki se gyanakogyon az oroszokra, pedig
ők vótak a tetesek. Hiába is írták az újságok, úgyis mindenki tuta, hogy mér halt meg,
csak nem vót szabad beszélni róla, de úgyis tuta mindenki, mer hát mér halt vóna meg
olyan hamar. Igen furcsa dolog vót ez, de hát nem lehetet elene teni, ki tugya mér nem
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10 Szabad Földműves,1953.3.15.,6.p.
11Új Szó,1953.március14.,1.p.



vót jó az oroszoknak Gottwald? Hát így vót ez bizony, Gottwaldot bizony megmérgezték,
ez az igaság…12

halálautáncsehszlovákiábanagyászésajelképestemetéskörülményeiszinteugyan-
olyanok voltak, mint sztálin halálát követően. az épületeket feldíszítették, felkerült
rájukklementGottwaldgyászkeretesképe,asajtóugyanúgyreagált,mintsztálinhalá-
lánakidején,különGottwald-lapszámokjelentekmeg.13 közöltékabetegségelefolyá-
sárólszólóorvosijelentéstis.amagyarnyelvenmegjelentsajtóbólezúttalsemhiányoz-
takazalkalmiversekésa„spontán” leveleksem.ezekszerzőiáltalábanugyanazok
voltak,mintsztálinhalálaesetében,sőta„spontán”levélírókközöttisakadtismerős
név,mintpéldáulagútaiMolnárGézáé.14 azelhunytatdicsőítőverseksemhiányoztak,
lásdpéldáuldénesGyörgySzívünkben hordjuk tanításod címűkölteményét.15

Gottwald halála, 1953
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12 sajátgyűjtés,2001,rudna,67évesnő
13 a Fáklya Gottwald-számának tartalma: csehszlovákia dolgozó népéhez! (csehszlovákia

kommunistapártjánakközpontiBizottsága,acsehszlovákköztársaságkormánya,anemzeti
akcióvonalközpontiakcióbizottsága),aszovjetuniókommunistapártjaközpontiBizottságá-
nak és a szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének távirata csehszlovákia kommunista
pártja központi Bizottságához, a csehszlovák köztársaság kormányához és a csehszlovák
köztársaságnemzetgyűléséhez(aszovjetuniókommunistapártjánakközpontiBizottsága,a
szovjetunióMinisztertanácsa, aszovjetunió Legfelső Tanácsánakelnöksége),klementGott-
waldtemetésénelmondottbeszédekaprágaivárspanyol-termébenésavenceltérentartott
gyásznagygyűlésen(viliamŠiroký,Jandrda,antonínzápotocký,n.a.Bulganyin).

14 aGottwaldhaláláraírt„spontán”leveletlásdaMellékletben.
15Alkotó Ifjúság, 1953/április,31.p.



adíszítőelemekközöttklementGottwaldgyászkeretesképemelléodakerültsztáliné
is.agyászbeszédekbensztálinérdemeitisméltatták,hangsúlyozvaazóriásivesztesé-
get,amelyekétpolitikushalálávalérteaszocialistaországoknépeit.akorabelilapok-
banközöltfelvételekéshírek,valamintazadatközlőktanúságaszerintGottwaldgyász-
keretesfényképéntúlamellszobrátiselhelyeztékajelképestemetéshelyszínén.aköz-
pontilagelőirányzottkellékekenkívülvalószínűlegtöbbhelyenmásdíszítőelemekkelis
kiegészíthettékajelképestemetést,afelsőszeliközségikrónikabejegyzéselegalábbis
erreengedkövetkeztetni.ebbenafalubanhelyetkapottegyprágaiváratábrázolófest-
mény is,amelyetkimondottanerreazalkalomrakészítettegyhelyimesterember.16 a
jelképestemetésrésztvevőiarádióbólezúttalmáregyvalóditemetésközvetítéséthall-
gattákmegprágából.arészvétnyilvánításiíveketéskönyveketugyanúgyösszegyűjtöt-
ték,mintsztálinhalálaesetében,ezekcélállomásaezúttalprágavolt.

ajelképestemetésekalakosságemlékezetében

az általam kutatott három település községi krónikái közül csupán a Felsőszeliben
találtambejegyzéstsztálinésGottwaldhaláláravonatkozóan.Mintmásüzemek,szö-
vetkezetek vagy települések esetében, Felsőszeliből is küldöttség utazott prágába,
hogycsehszlovákiakommunistapártjaközpontiBizottságautasításáraszemélyesen
ésamagukkalvittkoszorúkkal iskifejezzékrészvétüketa település lakosságanevé-
ben.aközségikrónikábaazalábbisorokatjegyeztékbe:

1953. március 5-én 9 óra 50 perckor nehéz betegség után elhunyt Jozef Visszarionovics
Sztálin, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége minisztertanácsának elnöke, a
Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára.
A világ dolgozói személyével elveszítették védelmezőjüket. A polgárok és a helyi iskolák
tanulói méltó ünnepséggel emlékeztek meg az elhunyt J. V. Sztálinról. Az elhunyt nagy
Sztálin temetése 1953. március 9-én volt. Felsőszeliben a temetési gyászünnep a falu
főterén valósult meg. A jelenlévők meghallgatták a rádióban a Moszkvából közvetített
adást, amelyet J. V. Sztálin temetése alkalmából közvetítettek. A halál napjától az egész
ország területén állami gyász volt elrendelve.

...Még el sem múlt a világ dolgozóinak J. V. Sztálin miatt érzett gyásza, s már egy másik
szomorú hírről szereztünk tudomást. A Pravda [csehszlovákia kommunista pártja
központiBizottságánaklapja] március 15-én megjelent számában a következő hír jelent
meg: „Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága a legmélyebb gyásszal
tudatja a csehszlovák néppel, hogy 1953. március 14-én délelőtt 11.00 órakor Klement
Gottwald, a Csehszlovák Köztársaság és Csehszlovákia Kommunista Pártjának elnöke
rövid, de nehéz betegség után elhunyt.”
A felsőszeili Helyi Nemzeti Bizottság17 gyásztermében katafalkot állítottak fel, amelyen
részvétnyilvánító könyvet helyeztek el. A sok koszorú és virágcsokor, amellyel elhalmoz-
ták, a lakosság Klement Gottwald, csehszlovák köztársaság személye iránti nagy szere-
tetéről tanúskodott.

72 l. Juhász Ilona
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16 Felsőszeliközségikrónika,38.p.
17 amaipolgármesterihivatalmegfelelője.



1953. március 17-én egy delegáció koszorúkat vitt a prágai várba, ahol elbúcsúztak a
nagy halottól. A delegáció tagjai voltak: Pavel Divičan, az EFSZ18 elnöke, Nagy Sándor,
Szlovákia Kommunista Pártja helyi szervezetének elnöke és Kertész Rudolf, a felsőszeli
EFSZ legkiválóbb dolgozója.
1953. március 19-én 13.00 órától volt a Csehszlovák Köztársaság elnökének, Klement
Gottwaldnak a temetése. Felsőszeliben a főtéren az EFSZ előtt volt felállítva a katafalk az
elhunyt köztársasági elnök, Klement Gottwald mellszobrával. A háttérben a prágai várról
készült festmény volt látható.
A festést Lachata Milan, az asztalosi munkát pedig Fečkovič Štefan és Bočkay Adam
végezte. Sztálin és Gottwald elvtárs gyászünnepségén több mint 2000 személy vett részt.
A gyászünnepségen Pavol Divičan, Nagy Sándor és Hegedűs József mondott beszédet. 19

asajtóbanmegjelenthírekésbeszámolóknagyjelentőséggelbírnakakutatásszem-
pontjából,ugyanismindsztálin,mindpedigGottwaldhalálára,illetveajelképesteme-
tésekreaháromkutatotttelepülésencsupánazidőskorosztályképviselőinekkisrésze
emlékezett,többenközülükcsakegy-egymozzanatra.egyrudnaiadatközlőkivételesen
aránylagrészletesenbeszámoltazakkorieseményekről:

Hát én nem igen emlékszek pontosan, de vótak olyan könyvek, vagy mik, olyan papírok
oszt azt keletet mindenkinek aláírni, osztan elviték ezeket az oroszoknak, talán egész
Moszkvába viték, olyan stafétával vagy mivel, mind május kilencedikekor szokták it
nálunk régeben... A temetésen it a faluba vót valami ravatal, osztan a katafaldon20 ot vót
a képe Sztalinak, meg olyan őrségféle is vót, a milicisták inen a bányából vótak felőtözve
aba az egyenruhájokba, ami nekik van, meg a puskájok is velek vót, apám is ot vót, mer
ő is milicista vót it a bányán. Oszt a népnek meg az iskolásoknak is ki keletet gyöni oda,
oszt mindha rendes temetésen letek vóna, apám szokta emlegetni, hogy leveték a kala-
pot is az emberek, meg rendesen fekete ruhájok vót, mink meg talán pionyír ruhába vagy
mibe vótunk, mer úgy keletet meni, oszt mink is ot gyászoltunk. Meg a mikrofonból21 lehe-
tet halani a temetést, oszt adig ot keletet leni. De oszt, hogy hova kerűlt a koporsó, nem
tudom, az is lehet, hogy csak kőcsönbe vót Rozsnyóról oszt, későb temetek bene valakit.
Már nem emlékszek ezekre pontosan, már régen vót, meg gyerek vótam, de emlegeték
az öregebek, monták valóba, vótak akik még könyeztek is, biztos pártból vótak, komunis-
ták vótak, oszt úgy keletet nekik csinalni, vagy maguktól könyeztek vóna, oszt az is lehet,
hogy sajnálták Sztalint, ki tugya… Hát így vót ez a Sztalin temetése, hogy gyászolni kele-
tet, gyászolták a faluba, mer így keletet, akor ez így vót. Én még fiatal vótam, iskolába jár-
tam ide Rudnára. Hát én töbet eről nem tudok mondani, mer régen vót, oszt nem emlék-
szek mindenre, pedig apám szokta emlegetni, hogy mi vót akor, milyen cécó…
Osztan Gottwald temetése is így vót, mind a Sztaliné, de az a kultúrházba vót, oszt a szín-
padon vót a ravatal, vagy csak katafald, már nem is igen emlékszek. Ara emlékszek, hogy
kép is vót akor is, a Gottwaldnak is ot vót a képe a Sztalinével együt. Azt mongyák, hogy
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18 egységesföldműves-szövetkezet
19 Felsőszeliközségikrónika,37–39.p.aközségikrónikátebbenaz időbenszlováknyelven

írták,aszövegmagyarrafordításátaszerző,L.J.I.végezte.
20Katafald (= katafalk) az adatközlő értelmezésében a fekete textíliával bevont deszkafalat

jelenti,amelyretemetésekalkalmávalazelhunytfényképéterősítikfel,illetveaszületésiés
elhalálozásidátumkerülrá.

21 aközségihangosbeszélőtnevezikahelyiekmikrofonnak.
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az oroszok teték el őtet láb alól, valami méregfélét itatak meg vele otan, Moszkvába,
mikor a Sztalin temetésén vót. Oszt azért halt meg ő is olyan hamar. Hát neki is ilyen
cécót rendeztek, mer hát ő is fontos ember vót, mint Sztalin, csak ő nem vót orosz, ő iteni
elnök vót, hát úgy ilet, hogy neki is ilyen temetése legyen, nem csak Sztalinak, igaz-e?22

egyikadatközlőmalsószelibenakövetkezőképpenemlékezett:

Sztálin halálakor, vagy amikor Gottwald meghalt, már nem is tudom, volt megemlékezés
meg temetés, kint tartották, a rádióból hallgatta mindenki a temetést, mert közvetítették.
Volt rendes ravatal meg koszorúk is, no meg talán, ha jól tudom, üres koporsó is, de
ebben nem vagyok biztos. Úgy tudom, addig ott kellett lenni, amíg vége nem volt a köz-
vetítésnek. Van is fénykép még róla valahol, de már nem tudom megmondani, kinél lát-
tam. Lehet, hogy a polgármesternél még megvan. Ki kellett vonulni az egész falunak,
meg alá is kellett írni a könyvet.

kérdésemre,hogymilettakönyvsorsa,azadatközlőnemtudottpontosválasztadni.
egymásik alsószeli adatközlő a szülei elbeszéléséből szerzett tudomást a jelképes
temetésekről,azonbanmárnememlékezettazelbeszélésmindenmozzanatára:

Emlékszek rá, mer hallottam anyáméktól, ők szokták emlegetni, hogy nagy ünnepség
volt, amikor meghaltak, Sztálin is és Gottwald is, mert mindenkinek el kellett menni, mert
ravatalt is felállítottak, meg még koszorúk is voltak, rendesen, mint a temetéseken… Nem
tudom, utána hova tették a koszorúkat. Én nem emlékszek rá, hogy koporsóról beszéltek
volna, úgy tudom, szobrot tettek ki, meg a képét, neki [sztálinnak–L.J.I.megj.] is meg
Gottwaldnak is. Az lehet, hogy még talán meg is van valahol. Meg arra is emlékszek, hogy
nem volt szabad addig se lagzit, se más mulatságot rendezni addig, míg meg nem volt a
temetés. És a szirénák is szóltak, meg talán a vonatok is fütyültek, amikor a temetés volt.
Már nem emlékszek mindenre, amit akkor hallottam, elfelejtettem sok mindent már.
Pedig valamikor anyáméktól mindent tudtam. Meg nem is tudom pontosan, hogy más
volt-e Sztalin temetése, mint a Gottwaldé. Lehet, hogy egyforma, mert egymás után hal-
tak meg, talán Gottwald egy évvel később. Már nem tudom pontosan.23

Felsőszeliadatközlőmiscsaktöredékesenemlékezettakéttemetésre:

Igen, volt temetése Gottwaldnak meg Sztálinnak itt nálunk, Szeliben is. Egyszerre haltak
meg, ugyanabban az évben. Rendes temetést rendeztek nekik, mint mikor valaki meghal.
Volt ravatal, meg koszorrúk is. Onnan tudom, hogy van róla kép is, valamikor láttam is.
Gondolom, máshol is voltak ilyen temetések. Itt Szeliben ki kellett menni a faluba a főtér-
re és ott hallgatta meg mindenki a rádióból a temetést, a beszédeket. Talán itt nálunk volt
beszéd is, de erre már nem emlékszek, nem tudom pontosan.24

a díszítésként elhelyezett zászlók kapcsán krasznahorkaváraljáról rudnára férjezett
egyik adatközlőm története szerint gyerekként amagyar zászlót is ki akarták tenni
díszítésként:
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22 sajátgyűjtés,2001,rudna,68évesférfi
23 sajátgyűjtés,2006,Felsőszeli,70évesnő
24 sajátgyűjtés,2006,Felsőszeli,61évesférfi



Amikor Sztalin meghalt, ara van nekem egy emlékem, majdnem kikaptam othon
Sztalinér. Tudod, csinaltak olyan ravatalt a kultúrházba, kidíszíteték, meg minden. Ez egy
vasárnap délután vót. Oszt vót egy fiú, aki gyakran eljárt hozánk míg inaska vót, egy csö-
pet szegényeb vót, igen szerete apát, meg ő is szerete, mintha csak egy rokon gyerek let
vóna. Ökrökel kijárt apával, meg szeretet vele szántani, szeretet nálunk járni. Elég az
hozá, hogy későb oszt komunista let, de mindig kitartot az apámnál, akor is, amikor
mások elene fordultak. Akor még legény vót amikor Sztalin meghalt. Sétáltunk mink
jányok ot a mauzóleom fele. Oszt kereset. Monta, hogy már öszejárta az egész falut mia-
tam. Kérdeztem, hogy mér kereset, hát monta, hogy agyam oda neki a magyar zászlót,
mer tuta, hogy nekünk van othon magyar zászlónk. Azt mongya, ad ide a magyar zászlót,
mer kel Sztalinak a temetéséhez dísznek, mer cseszlovák zászló van, de magyar nincs.
Én nem tutam, hogy az még bűn is lehet, hogy odadom. Hát persze hogy odatam, ot vót
a komódba a zászló, fogtam, odatam neki, oszt ő elvite a kultúrházba dísznek.
No, de oszt amit utána halgatam! Apám jól megszidot, hogy hogy csinalhatam ilyet, hogy
adhatam ide a magyar zászlót. Még jó, hogy nem let bajunk miata.25

egyikrudnaiadatközlőm–akiatemetésekidejénkörülbelülazalapiskola8.osztály-
ábajárt–emlékezetébenmásadatközlőkhözhasonlóanösszemosódikakéttemetés:

Iten a kultúrházba vót, Gotwald temetése, de Sztalinét nem tudom. A milicisták is ot vótak
felsorakozva, őrséget áltak, apám is köztök vót, azt tudom, oszt rendesen minden úgy
vót, mind a temetésen szokot leni, csak it nem vót halot. Be vót szerelve a rádió is, oszt
onan halgaták a temetést, ami Prágába vót akor. Nagy cécó vót akor, beszélték, hogy
valakinek a lagzija is elmarat, máskor keletet megtartani, mert nem vót szabad lagzikat
se csinalni akor, csak utána, mikor már eltemeték. Beszélték, hogy a pionyírok is ot vótak
fent a színpadon, mind ahol a bányáról a milicisták a ravatal melet, ot keletet nekik őrsé-
get álni, rendesen az uniformájukba vótak. Meg vót olyan könyv is, amibe be keletet írni
mindenkinek, olyan részvétkönyv, amit oszt utána elvitek a pártra. Nagy felhajtás vót akor
a Gotwald meg biztos a Sztaliné is így vót, mer beszélték, hogy neki is vót, oszt hát akor
ő vót az isten. Én gyerek vótam akor, iskolás vótam, Rozsnyóra jártam a Zlatá ulicára
[aranyutcaialapiskola], az szlovák iskola vót. Ot mink is halgatuk a temetést az iskolába,
csendbe keletet leni, örültünk, hogy nem keletet tanulni. Meg osztan ithon beszélték,
hogy vót ez iten Rudnán, oszt onan tudom, mer én akor nem vótam ithon, iskolába
vótam.26

egy idősebbadatközlőmmagaisrésztvetta jelképestemetésen,azonbanagyűjtés
idejénmárnagyonhalványanemlékezettazakkoritörténésekre,sazőemlékezetében
isösszemosódottakétesemény:

Már nem is tudom, hogy pontosan hogy is vótak ezek a temetések, meg azt se tudom,
mikor is haltak meg Sztalin meg Gotwald, de tudom, hogy egymás után, mer halotam,
hogy megmérgezték őket, csak Gotwald Sztalin temetésekor kaphata a mérget, mikor a
Sztalin temetésén vót, csak nem halt meg mingyár, csak oszt mikor hazagyöt, igen hamar
meghalt. A kultúrházba vót a temetése, oda keletet meni az embereknek, oszt hangszó-
róból keletet meghalgatni a temetést, úgy emlékszek tele vót a kultúrház, meg a milicis-
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26 sajátgyűjtés,2001,rudna,60évesférfi



ták is ot vótak rendesen puskával az egyenruhájokba. Meg rendes ravatal is vót, mind a
temetésen, csak halot nem vót, de úgy vót minden megrendezve, mintha valóba let vóna
halot.27

aszemélyikultuszekétjellemzőképviselőjénektemetéseagyűjtésidejénmárerősen
kikopottazáltalammegszólaltatottadatközlőkemlékezetéből,aháromtelepülésközül
egyikbensemtaláltamolyanszemélyeket,akikaránylagátfogóansrészletesenbeszá-
moltakvolnaakétpolitikushaláláhozéstemetéséhezkötődőkorabelieseményekmin-
denfőbbmozzanatáról.azemlékezetükbencsaktöredékeibenmaradtmeg,snéhá-
nyancsupánazértemlékeztekjobban,mertaszüleikvagyismerőseikkésőbbisszóba
hoztákezeketatemetéseket.eháromtelepülésenvégzettkutatásaimsoránnemvált
egyértelművé,hogyvalóbanmindegyikbenvolt-ekoporsósztálinésGottwaldjelképes
temetésén.aziselképzelhető,hogyadatközlőimcsupánaravatalmiattasszociáltaka
koporsóra.akorabelisajtóbansememlítenekkoporsót,ezértatématovábbikutatása
többmástelepülésenisegyebekköztennektisztázásaérdekébeniskívánatoslenne.
előfordulhatugyanis,hogyakadtakolyantelepülések,aholvalóbanelhelyeztekkopor-
sót a ravatalon, ebben az esetben viszont jó lenne azt ismegtudni,mi lett a sorsa
annakabizonyoskoporsónak.akérdésekmegválaszolásáratöbbtelepülésenvégzett
továbbikutatásokralenneszükség,ajelképestemetésekenkészültképanyagáttekin-
tésealapjánbizonyáramegbízhatóbbinformációkhozjuthatnánk,azonbantöbbtelepü-
lésrekiterjedőkutatásraeddignemvoltlehetőségem.

elképzelhető,hogy több,az1989-es rendszerváltástkövetőenmegjelentszépiro-
dalmialkotásbanisszólehetazemlítettpolitikusoktemetéséről.sztálintemetésével
kapcsolatbanhunčíkpéter28 Határeset címmelmegjelentönéletrajziihletésűregényé-
ben29 azalábbiadalékottaláltam:

Eltemetjük Sztálint, aztán megoperáljuk a fiát, mondta mosolyogva a főorvos úr, és meg-
paskolta anyám fenekét. Merthogy épp aznap volt a nagy Sztálin temetése Moszkvában.
De nemcsak ott temették el őt, hanem mindenütt a világon, ahol szerették és tisztelték
Sztálin elvtársat és a nagy Szovjetuniót. Úgyhogy a mi főterünkre is kitettek egy vörös
lepellel letakart üres koporsót, benne Sztálin elvtárssal, a város minden polgárának el
kellett mennie a koporsó előtt, és egy mély főhajtással búcsút kellett venni Sztálin elv-
társtól. Aztán egy nagy papírlapra mindenki felírta a nevét, és másnap különrepülőn szál-
lították Moszkvába a csehszlovák polgárok aláírását, hogy a szovjet elvtársak ne marad-
janak egyedül a gyászukban. Még apámat is behozták traktoron a pusztáról, hiába mond-
ta az elnöknek, hogy ilyenkor nem mehet, mert épp ellenek a juhok.30

soókyLászlóegyikművébenugyancsakszóesiksztálintemetéséről.31
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27 sajátgyűjtés,2001,rudna,75évesnő
28hunčíkpéter1951-ben Ipolyságonszületettpszichiáterés író.Bővebben lásd:https://hu.

wikipedia.org/wiki/hunčík_péter(letöltve2016.június6.)
29hunčíkpéter: Határeset. pozsony,Kalligram, 2008,81.p.
30 aleírttörténetavalóságbanisígytörtént,aszerzőédesanyjával2013-banfolytatottbeszél-

getéseinksoránőugyancsakígymesélteel.
31 soókyLászló:pirosászoszt,nemoszt(részlet).Irodalmi Szemle 2014/11,22–27.p.



zárszóként

amintarrólabevezetőmbenisszóltam,azáltalammegkérdezettidősebbkorosztályhoz
tartozóadatközlőknagyrészecsaknagyonhalványanemlékezettakétpolitikusteme-
tésére,afiatalabbak–koruknálfogva–nemhallottakróla,ésacsaládbansemvolt
téma.akétpolitikushalálaótaeltelttöbbmintfélévszázadaránylagnagyidőtáv,ezért
nemcsodálkozhatunk,hogyjelentősenelhalványultazadatközlőkemlékezeteejelké-
pestemetésekkelkapcsolatban.ott,aholaszülőkkésőbbemlegettékeztakétese-
ményt, részbenmegmaradtgyerekeikemlékezetében.az írott források,elsősorbana
sajtósegítségenélkülmamárnehezebbentudnánkrekonstruálniakorbelieseménye-
ket.Mástémáim,köztükatemetkezésiéstemetőkultúrakutatásasoránisáltalában
azttapasztaltam,hogysokszoraközvetlenhozzátartozókmégazőketközvetlenülérin-
tőtörténéseketishiányosanőriztékmegemlékezetükben,ígynemcsodálkozhatunk,
hasztálinésGottwaldjelképestemetésekülönlegesjellegükellenéresemmaradtak
megolyanmértékbenazemberekemlékezetben,mintegyközvetlenhozzátartozóvagy
tragikusan elhunyt fiatal személy temetése. e tény is arra figyelmezteti a kutatókat,
hogyegy-egytémakutatásasoránnecsakamúltra,hanemamindenkorijelenreis,s
nem utolsósorban ne csak a paraszti (falusi) kultúrára koncentráljanak, hanem egy
komplexképmegrajzolásáratörekedjenek,ahaláléstemetéstémájátissokkaltágab-
banértelmezzék.azáltalam tárgyalt témáta temetéseketkövetően, illetvemégpár
évtizeddelezelőttissokkalplasztikusabbanlehetettvolnabemutatni.

Melléklet

…alakosságmindenholmárpéntekenreggelelkezdteJ.v.sztálinemlékénektiszteletétazzal,
hogyJ.v.sztálinszobrait,aszovjethadsereghőseinekemlékműveit,azépületeket,ablakokat,
hivatalokatstb.gyásztkifejezőendíszítette.rögtönagyászhírvételeutánösszegyűltekamun-
kahelyekenadolgozók,hogykifejezzékvégtelenfájdalmukatésgyászukat,amelyetaszeretett
J.v.sztálinelvtárselhalálozásaokozott.ezekrőlagyűlésekrőlrészvétíveketéstáviratokatküld-
tekacskp[csehszlovákiakommunistapártja]központiBizottságának.acsehszlovákkormány-
hoztízezrévelérkeztekatáviratokésleveleket,amelyekettovábbküldtekMoszkvába.

[…]Március9-énatemetésnapjándélelőttcsehszlovákiamindenvárosábanésközségében
sokmilliópolgárjelenlétébengyászünnepségettartottak,amelyenacsehszlovákrádióisközve-
títette a gyászünnepség műsorát. ezeket az ünnepségeket az internacionáléval fejezték be,
amelynekfelhangzásakorágyúsortűzhangzottel,fölzúgtakagyárakszirénái,fütyültekalokomo-
tívokésahajókésmindenforgalommegállott.agyászünnepségalattmindenüzemben,hivatal-
ban, üzletben és más munkahelyeken szünetelt a munka. az ünnepségeken részt vettek az
összesfegyveresalakulatoktagjaiis.azegészköztársaságmindeniskolájábanugyanakkorszin-
téngyászünnepségekettartottak.

J.v.sztálinelvtárshalálaatemetésenapjánmindenszínház-ésfilmelőadás,hangverseny
ésegyébkultúrrendezésszünetelt…

(Új Szó,1953.március14.1.p.)

sztálinunkvelünkmarad.
Márciushatodikánreggelretteneteshírthozottarádió.Meghaltsztálinelvtárs,amidrágaédes-
apánk,amivezetőcsillagunk.kivoltsztálin?Miértolyandrágaazőneveavilágdolgozóiszá-
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mára? azért szeretjük sztálin elvtársat olyan kimondhatatlanul,mert egész életét a dogozók
ügyének szentelte. sztálin elvtárs értünk dolgozott. Győzelmesen vitte előre Lenin zászlaját.
sztálinabéke.Mindigkiálltabékemellett,mertnemgyilkolást,hanemboldogéletetakarta
világdolgozóiszámára.sztálinelvtársnagyhadvezér.sajátbarlangjukbanfojtottamegahitleri
fasizmusszolgáit,azokatafenevadakat,akikaszovjetunióásmásbékeésszabadságszerető
népéletéretörtek,sztálinhatalmastanítónk.Úgytanított,hogyaztmindenkimegértette.írásait
megértetteazegyszerűparasztemberis,akinekcsakkételemijevolt.Megértetteőtamunkás,
afiatal,azöregegyaránt.sztálinaminyelvünkönbeszélt.demegértettékszavaitakapitalisták
is.Tudják,hogysztálinelvtársazőáltalukkizsákmányoltnépekszabadságáértisküzdött.ezért
rettegtektőle.

sztálinelvtárseltávozotttőlünk.eltávozott,demégisél.élahatalmaskommunistapártban,
amelyetamagaformájárakovácsolt,ésaszovjethazaóriásisikereiben,élaszovjetkatonákban,
élazegészvilágösszesbékeszeretőemberénekszívében.

Mélygyászvanszívünkben.denemcsüggedünk.hűenéselszántanhaladunksztálinútján.
Mégjobbanragaszkodunkpártunkhozésméghatározottabbanharcolunkabékéért.erreszent
eskütteszünkdrágaédesapánkravatalánál.

MolnárGéza
Gúta

(Szabad Földműves,1953.3.15.,6.p.)

„MimagyardolgozókmindigBennebíztunk”
kimondhatatlanmély fájdalomvana szívünkben.MeghaltGottwaldelvtársunk, hőn szeretett
vezérünkéstanítónk,Gyászunkannálinkábbisnagy,merthiszensztálinelvtárshalálaokozta
sebmégbesemgyógyult.

kivoltGottwaldelvtársadolgozókszámáraéskivoltszámunkra,hazánkmagyardolgozói
számra?

Gottwaldelvtársbátranvezetettbennünketaszocializmusépítésében.Megmutatta,hogyan
kelleltiporniazellenséget,éshogyankellerősítenünk,szilárdítanunkpártunksorait.amagyar
dolgozók számára Gottwald elvtárs különösen drága. Mikor a benesi, majd a szlánszky és
huszák féle burzsoánacionalizmus a legjobban tombolt, akkor is Gottwald elvtársra irányult
tekintetünk.ezekbenanehézidőkbenistudtuk,hogyareakciószarvalelesztörve,mertpár-
tunkbanbízhatunk,amelynekélénamidrágaGottwaldelvtársunkállt.reményünkvalóravált.
1948dicsőségesfebruárjábanGottwaldelvtársvezetésealattlegyűrtükareakciót.adolgozók
sajátmagukvettékkezükbesorsukirányítását.ekkorhazánkmagyardolgozóiszámraisújélet
kezdődött.Teljesegyenjogúságotkaptunk.eztGottwaldelvtársnakköszönhetjük.azótaminden
útnyitvaszámunkra.vannakmagyar iskoláinkésfejleszthetjüktudásunkat,melytartalmában
szocialista,deformájábannemzeti.ezértszeretjükennyireGottwaldelvtársat.

az ő nagy nevét visszhangozzák szocialista építkezéseink, a bányák, a kohók, az ő nevét
dicsőítiminden, ami hazánkban szép. Gottwald elvtárs vezetett be bennünket a békeszerető
népeknagycsaládjábaésőmutattameg,hogyankellabékéértharcolni.

nekiköszönhetjük,hogyfalvainkbanújéletetélhetünk,hogynemkelltöbbéakulákokraés
máskizsákmányolókradolgoznunkéhbérért.ezértfelejthetetlenszámunkraGottwaldelvtársés
ezértteszünkerősfogadalmat,hogyazáltalakijelöltútontovábbhaladunkésgyőzelemrevisz-
szükzászlaját.Mégszorosabbantömörülünkpártunkkörül,melybenGottwaldelvtársszelleme
örökkéél.

MolnárGéza
Gúta

(Szabad Földműves, 1953.3.28.,2.p).
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Mikussándor:kétnagytemetésésazemberek.
(részletek)
amikorhírülhoztákazújságoksztálinhalálát,atódulóemlékekközöttújrafelkongtakbennem
aszavaksúgy tűnt,minthaélőszóvalmondtavolna: „aparasztmeghallgat,hallgat,közben
ellátjakenyérrelavilágot…”

párnappalkésőbb,amikorláttamanagyhalottirántitiszteletet,agyászőszintekifejezését,
egyszerrefelderengettbennemvalami,amitcsakúgytudtammegmagyaráznimagamnak,hogy
aszlovákiaimagyarparaszt,aszlovákiaimagyarparasztismárrálépettazújútra,sezenhalad-
vamegéreztesztálinhalálábanaveszteséget.persze,ezsokkaltöbb,mintahogyaztegyszerű
szavakkalkilehetfejezni.

afélvilággyászbaborult.Mindenkiérezte,hogyővoltaz,akifélévszázadonkeresztülhordta
aszívénavilágotsvégsőszívdobbanásáig,kezeutolsómozdulatáigdolgozottazemberitársa-
dalomújjáteremtésén.azemberek,akikcsaknéhaveszikészre,hogymennyiremegváltoztak,
hogymennyireújvilágújemberei,hogymennyiremegváltozottviszonyukacsaládhoz,afaluhoz,
azállamhoz,azegészvilághoz,egyszerrecsapásnakéreztéksztálinhalálát.

afalubanafaluembereivelegyütthallgattamatemetéstarádiónkeresztül,együttvettem
részt velük gyászünnepségükön. a kultúrteremben jelképes ravatalt állitottak fel sztálinmell-
szobrával.előttevalónaponkülönösgonddalszereltekberádiótebbeaterembe.reggelnyolc
órára az egész falu összegyűlt. ahogy jöttek, csöndesen köszöngettek egymásnak s leültek.
halkanbeszélgettek,csakidőnkéntlehetetthallaniegy-kétköhintést.Meghatóvoltlátniatisz-
tesenfeketébeöltözöttöregparasztokat,öregasszonyokat.Ilyentisztességgelcsakvagyesküvő-
re,vagytemetésremennekafalusiöregek.azzalaméltósággal,ahogyalócákonültekéshall-
gattakezekabölcsöregparasztok,csakegyszer-kétszertalálkoztamazéletemben.

[...]nemegyszerűhaláleset volt számunkrasztálinelhúnyta.viselkedésükönmeglátszott,
hogytörténelmijelentőségbenállelőttükahalál,amiazegészvilágotmegrázta.atemetésórá-
ibanazöregek,akikmárcsakotthonüldögélnek,feketébeöltözvemennekelagyászünnepség-
re,afiatalabbakmeg–azállamibirtokésaszövetkezetdolgozói–aföldekrőljöttekbe,hogy
egysehiányozzonközülük,hogyegyikükéletébőlsehiányozzanakazokamegrázópercek,ami-
korsztálinkoporsójátvállukraemelikleghűségesebbmunkatársai.

az öregasszonyok könnyeztek, az öreg parasztok meg hallgattak lehajtott fejjel.
kiborotváltan,fehéringben,feketeruhábanültekéshallgattákarádiógyászzenéjét.egycsomó
ősz,vagyderesedőfej,egycsomóölbetettkérgesparasztkéz,egycsomótisztaparasztszem,egy
csomókeserűélettapasztalatültanagyravatalelőttselgondolkodvahallgattaarádióbólkiszű-
rődőgyászzenétésabúcsúbeszédeket.egyfiatalasszonyka,akinekkétévkörülikaronülőkis-
gyereke elkezdett sírni, ijedt, szinte bocsánatkérő piros arccal futott ki gyermekével, hogy ne
zavarjaazünnepségetsmeghatóvolt,ahogykintazablakelőttbeszélthozzá:

–kisfiam,nemszabadsírni,csöndbenlégy.sztálinbácsittemetikmost.Ilyenkorcsöndben
kelllenni,tudod-e?

nemértettékagyászzenét se,abúcsúbeszédet se,deagyászméltó volthozzájuk,mert
megérezték,hogyahalotthozzájuktartozik...

akkorértettemmegséreztemátnagyonmélyen,hogysztálinmeganépközött,hogysztálin
megaszlovákiaimagyarparasztközöttiselszakíthatatlankapcsolatvan.akapcsolatszámtalan
nagyéskiseseteközöttegyszersztálineztúgyfejezteki,hogy:„aparasztmeghallgat,hallgat,
közbenellátjakenyérrelavilágot.”aparasztpedig–aszlovákiaimagyarparasztis–úgy,hogy
sztálintemetésénminthozzátartozójatemetésénjelenikmeg.Magatartásukonottérződöttaz
emberiméltóságújérzése,hogyagyászazőgyászuk,shogyatemetésazőtiszteletadásukkal
lehetnagy,sezolyanbüszkeséggeltöltötteelőket,mintaz,amikorfalujuk,rokonuk,családjuk
halottjánakgyászolóiazőrészvételükre,gyászukraszámítanak.solyanbánattal,olyanelgondol-
kodóanvettekrésztbenne,minthaazőközösségükbőltemettekvolnavalakit.

[…]
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napokkalkésőbb,amikoregyújabbszomorúhírterjedtel,hogymeghaltklementGottwald
elvtárs,hasonlóérzésekkeltalálkoztamugyanazonemberekközött.afalubananemzetibizott-
ságirodájábanegyemlékkönyvbeírtabeafalunépeanemzetigyásznapjaibangyászakifejezé-
sét.negyedóránkéntnyíltazajtó,gyerekek,asszonyok,férfiak:faluembereiléptekberajta,leül-
tekazirodaasztalmelléésírtákazemléksorokatakönyvbe.aharmadiknapondélelőtt–ateme-
téselőttpárórával–egyhetvenévkörüliöregparasztembernyitottbe.egyideigsenkiügyetsem
vetett rá, tanácstalanul álldogált, kalaplevéve. Bizonyára kérni akarta azt a könyvet, amibe
Gottwaldelvtársnakazemlékéreírta,amibeazőmenyeisirt.amikoröregesbizonytalantájéko-
zódássalrájött,hogyelőtteéppenabbaakönyvbeírkétasszony,odaálltőisazasztalhoz...

„sok szeretettel küldöm tiszteletemet Gottwald elvtárs halálára, fájdalmasan értesültünk
elnökünk haláláról. Béke hamvaira” – jöttek a sorok az öreg hetvenéves paraszt keze alól.
Miközbenirt,nagyfehérbajuszaalattreszketettfrissenborotváltráncosálla.végignéztemrajta.
nagy fekete félkabátja, kopott, tiszta fekete nadrágja, gondosan fényesített ráncos csizmája,
agyonmosottfehéringjeésakalapja,mindünneplőruhadarabok.viselkedéseisünnepi.

–eljötteménis–mondja–beleírniezt-e.amenyemtegnapvolt,deengemnemirtalá.hát
elgyöttemén.azesteszóltaméppen,hogyaláirt-eengem?aztmondta,hogynem.Mertúgyvan
az,hogyamenyaznemgondolúgyazemberrel,mintafeleség.azmegmárnemél.azértjöttem
oszténel,merténsemakartamkimaradni.

Igyviselkedtekazemberek,afalusidolgozóksztálinésGottwaldhalálakor.ezekazemberek
egyre jobbanfeszítik lemagukrólaparasztelnevezést,azévszázadosnévburkát,deegyúttal
gondolkodásmódjánakrégiformájátis…sezaparasztság,–amelymegtudjakülönböztetnia
múltatajelentőlazzal,hogyéletétnapól-napraújmódonrendezibe,amelymabelépaszövet-
kezetbe,résztvállalközösdolgainkirányításában…ezaparasztságsztálinhalálátveszteségnek
érzi,sanehézségeketmárazújparasztgondolkodásávalésérzésévelviseli,ezaparasztság
egyrejobbanazonazútonvan,hogyazújgondolkodás,avilághozvalóújviszonyateljeseneltölt-
sealelkét.

(InÚj hajtások. Fiatal szlovákiai magyar írók és költők antológiája.
csehszlovákiaiMagyarkönyvkiadó,Bratislava1953,30–35.p.)
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ILona Juhász L.
„We,hunGarIan Workers have aLWays TrusTed In hIM.”TWo syMBoLIc FuneraLs aT The
TIMe oF The cuLT oF personaLITy

Joseph v. stalin, soviet prime Minister and General secretary of the central
committeeofthecommunistpartyofthesovietuniondiedon5March1953.
nine days later he was followed by klement Gottwald, the first czechoslovak
worker-president,headoftheczechoslovakcommunistparty.onthedayswhen
the funeralsof the two leadingpoliticianswere takingplace,symbolic funerals
were held on the command of the communist party in the municipalities of
czechoslovakiaaswell.Thisstudy—basedmainlyonarecentcollectioncarried
out in the municipalities dolné saliby, horné saliby and rudná, and on the
contemporary press coverage—recalls how the national mourning manifested
itself in the municipalities and what externals characterized the two symbolic
funerals.Ittouchesupon,interalia,the“spontaneously”writtenletterspublished
in the contemporary press, examines the memories of the informants on the
contemporaryeventsandshowswhatinformationwasrecordedinthechronicles
ofthethreeexaminedvillagesonthosedays.
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JosipBrozTitónak,a2.világháborúegyikleghíresebbpartizánvezérének,majdaszo-
cialistaJugoszláviaörököselnökénekhalálaéstemetéseahalálpolitizálásánaktipikus
példája. 1980-ban hunyt el, amikorra a televíziózás abszolút uralkodóvá vált, de a
nyomtatottsajtósemvoltmégleáldozóban,ígyhalálaéstemetésetöbbszempontból
ismédiaeseménnyéválhatott.utolsóútjátnemcsakJugoszláviában,deTitónakavilág-
politikábanbetöltöttkülönlegeshelyzetemiattmindakeleti,mindanyugatiblokkban,
deazel nemkötelezett világban is tömegekkövethették.nohaanyugati sajtómár
ekkorpedzegette,vajonhaláláttúléli-eJugoszlávia,akkoregyesemigránscsoportokon
kívülsenkimégelsemtudtaképzelni,hogyazországpolgárháborúsorán,népirtások
révénhullikszét.Legfeljebbaszovjet inváziótól tartottak,dea rekordszámúkülföldi
vendég érkeztemiatt a legtöbbeknek úgy tűnt, Jugoszlávia fennmarad Tito után is.
Inkábbfoglalkoztakhátazzal,miértnemjelentmegazusaelnöke,carteratemetésen,
vagy hogy Tito feleségét, aki korábban igazi celebként volt jelen a nyilvánosságban,
kiengedtékháziőrizetébőlatemetésre.

egyszocialistacsászárkultusza

Tito történelmi szerepe máig tudományos kutatások, politikai, (bulvár)média-
értelmezésekésméghevesebbvitáktárgya.ahorvátállamitelevízióazutóbbiidőkben
kéttévésorozatotisszenteltpályájának–egyTito-ellenestésegyTito-pártit,melyeket
rekordszámúnézőkövetett.alakja ikonnávált,akárcheGuevaráé,marketingszem-
pontjábólragyogóhívószó,eladhatóvelebármi.Megírtákmárszakácskönyvét,szerel-
mi életét, vadászatainak történetét, a halála óta eltelt harmadnyi évszázadellenére
mindigakadvalamiújdonság.egyikunokájakiiskelt,hogymégabetegségérőlszóló
jelentésekkapcsánismosthozakodnakelőkváziújinformációkkalszenzációthajhász-
va, nyilván anyagi érdekből.1 se szeri, se száma a haláláról és temetéséről szóló
spekulációknak.Méga2.világháborúelőttelterjedt,hogyezaTitonemisJosipBroz,
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Titotemetése–Jugoszláviarekviemje

GyörGy szerBhorváTh
Tito´sfuneral–requiemforyugoslavia

keywords:JosipBrozTito,yugoslavia,mediaevent,television,cultofthedead,coldWar

1 Tita,ipak,dvaputsahranili.Glas Javnosti, 2006.március5.



ahorvátfémmunkás,hanemszovjetügynök,mertazoroszfogságbanmeghalt,ésmás
lépettahelyére.Miután1980. január3-ánkórházbakerült,halálanapjáig többször
elterjedt,hogymármeghalt,avariációkmáigmódosulnak.atöbbiszocialistaország
vezetőihezképest–bárJugoszláviakülönutakonjárt–Titoabulvármédiakegyeltje
volt,nemcsakahivatalosállamipropagandaistenítette.ehhezeleganciája,depom-
pázatos életmódja is hozzájárult, kommunistaként az úriembert játszotta. a
szegénységbőlkitörővasmunkása legtöbbszocialistavezérrelellentétbentöbbnyel-
venbeszélt,elegánsanöltözködött,festetteahaját,imádtaanőket,aviszkit,aszivart,
awesternfilmeket,amondénéletet.Jóbanvoltazamerikaielnökökkel,olykoraszovjet
pártfőtitkárokkal is,azangolkirálynővel,azafrikaiésázsiaidiktátorokkal,azelnem
kötelezett mozgalom egyik vezetőjeként szinte mindenkivel. egyik nap hollywoodi
sztárokkal barátkozott,másnap kommunista diktátorokkal,mintnicolaeceauşescu,
vadászott.

nyughelyére, a virágházba máig ezrek zarándokolnak el, és bár a 90-es évek
háborús nacionalista hangulatában szerb soviniszta szélsőségesek felvetették, hogy
Titokoporsójátelkellszállítani,azállítólagnemis lenneegyszerű–amárványtömb
elméletileg még dinamittal sem volna kirobbantható a helyéről. de temetésének
körülményeimájusban–halála,temetéseésszületésnapjahónapjaez–isújraésújra
témáváválnak,újdokumentumfilmekkészülnek, spéldául szakdolgozat is született
arról,mikéntkövetteeztabritmédia.2

Tito az egykori jugoszláv tagköztársaságokban a felmérések szerint a
legnépszerűbbtörténelmiszemélyiség–magabiztosanverikollégáit,tanítványait,utó-
dait:ahorvátFranjoTudjmant,aszerbslobodanMiloševićet,amuzulmánalijaIzetbe-
govićot.kosovón,MacedóniábanésBosznia-hercegovinábanalegnépszerűbb,kevés-
bészlovéniában,horvátországbanésszerbiában.kultuszátma is ápolják: utcanév-
kéntezernyihelyenmaradtmeg,atöbbségébenalbánoklaktamontenegróiulcinjban
általános iskola viseli a nevét, akárcsak a főleg szlovákok lakta vajdasági padinán.
Macedóniábanamarsallhozcímzettvendéglőviselianevét.szabadkánegymagánbir-
tokonünnepelikőtéventeaMini-Jugoszláviánakkikiáltottterületen,stöbbszázanko-
szorúznakasírjánálBelgrádbanhalálánakévfordulóján.

Tito kultusza kétségkívül temetésekor érte el a csúcsát. s az övét tartják a 20.
századbana legnagyobbpolitikustemetésnek–ezmáraközlekedésfejlődésének is
betudható–,amelyetamoderntömegmédiarévénmilliárdnyiankövettekatelevízión
átis(ezkissétúlzószámnaktűnik,illetvebizonyíthatatlan).azegykoriJugoszláviapol-
gáraiszámáraamapillanat,amikormeghallottákamarsallhalálánakhírét,olyan,mint
azamerikaiaknakkennedyhalála: tudják,hol voltakamapercben.valahogyanmin-
denkiérezte,tragikusnapez,újkorszakkövetkezik,sazoptimistaszocialistalózungok
ellenéreamindennapokembereiborúsannéztekajövőbe.ekkormégcsakagazdasá-
giösszeomlástólféltek–azinflációegyregyorsult,azországeladósodott,olykorhiány-
cikkvoltabenzin,egyévmúlvamárjegyreadtákamosóport,akávét,abenzint,olykor
kenyérsemvoltelég.éstízévmúlvamárafegyverekkerültekelő.
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2 Lásda2005-benmegvédettdiplomamunkát–Milošpaunović:Titovasmrtisahranaubri-
tanskojštampi.Godišnjak za društvenu istoriju,2007/1–3.



dubravka ugrešić horvát írónő egyik regényében így idézte egy nő beszámolóját
amaidőkről:„atanítónéniaztmondta,hogyTitokórházbanvan,levágtákalábát,és
biztos örülne, ha írnánkneki valami szépet. (…)nemsokkal ezután Titomeghalt. a
fateromsírt.háromnapignézteazegészcsaládatévénabelgráditemetést,éssírtak.
Legjobbanaztetszettnekik,hogymennyikülföldiállamfőeljöttatemetésre.»Mennyien
vannak,ésmindhíresember«–mondtaamuterom.azzalszórakoztak,hogytévesen
ejtettékezeknekakülföldiállamfőknekmeghíresembereknekanevét.”3 denemmin-
denki búsult, sőt, a külföldön élő ellenzéki emigránsok örvendeztek, így például az
ausztráliaiOtporban(Ellenállásban),ahorvátdisszidensekegycsoportjának,ahorvát
népi ellenállásnak a lapjában aforizmák révén Jugoszlávia halálára, közeli felbom-
lásárautaltak:„azéletébenlevágtákalábát,mostjönaszétszabdalás”;„Belgrádban
egyköltségenkéttemetésthajtottakvégre:TitóétésJugoszláviáét.”4 Mertnefeledjük:
attól függetlenül, hogy elsősorban szélsőjobboldali horvátok és szerbek küzdöttek
ellenealeginkább,aződisszidensmozgalmaikvoltakalegerősebbek,sőt,folyamatos
terrorakciókathajtottakvégre,Titoolyanautoriteruralkodónakmondható,akinépirtá-
soksorozatávalkerülthatalomra,ésnemcsakarepresszióenyhébbformáitalkalmaz-
ta(máskéntgondolkodókbebörtönzése,cenzúra,akatonaságratámaszkodásstb.),de
titkosszolgálatakülföldöngyilkosságoksorozatátkövetteel.

az„öreget”–ahogyelvtársikörbennevezték–1980.május8-án,afasizmuselleni
győzelem 35. évfordulóján temették el. hatalma ez idő alattmegkérdőjelezhetetlen
volt,miután1941-tőlmarsallkéntdiadalravitteapartizánmozgalmat.ámhalálaután
művetízévetseméltmeg–ajugoszlávtagköztársaságokközülelőszörszlovéniában
tartottak többpárti választásokat 1990. április 8-án, majd két hét múlva horvátor-
szágban.1990.augusztus17-énpedigazottani,krajinaiszerbekfellázadtak,ahorvát
rendőrségetmegakadályozandóúttorlaszokatemeltek.1991márciusánaklegvégéna
festőiszépségűplitviceitavaknáltörtkiazelsőfegyvereskonfliktus,melynekhalálos
konfliktusaiisvoltak.szlovéniaéshorvátország1991júniusábankikiáltottafüggetlen-
ségét,skitörtaháború.Majd1992tavaszánBosznia-hercegovinábanis,melyasreb-
renicainépirtássaltorkollott.pedigatemetésenmégmindenki–apolitikaivezetők,a
lakosságnagyrészeis–őszinténfogadkozott,hogymegőrzikatitóiJugoszláviát:Tito
után is Tito, így szólt a jelszó. ám pletykák röppentek fel az intő jelekről: hogy a
koporsónlévő,vöröscsillagoszászlótegyszerlefújtaaszél,sezúgymondJugoszlávia
végétjelképezte.vagyhogyabelgrádiparlamentbenfelállítottravatalnálegyidősgyá-
szoló,egyvélhetőenmontenegróibácsikaígyszólaltmeg:„Jajnéked,Titoelvtárs,de
jaj,mileszvelünk?”5

„sosehaljonmeg!”

Titomagaistöbbszöraggodalmátfejezteki,mileszJugoszláviával,hameghal–már
egy1962-espártértekezleten isnyíltanbeszélterről.nohaörökösödésiháborúnem
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4 Otpor,Melbourne,1980.december4.
5 sahranaJosipaBrozaTita1/5,http://www.youtube.com/watch?v=bxuJvTt9yr8



folyhatottúgyapártonbelül,minta többi szocialistaországban,mivelahatköztár-
saságésakéttartományköztiegyensúly,azazafékekésellensúlyokegészrendszere
létezett az 1974-es, az országot decentralizáló alkotmánymiatt. paradoxmódon ez
erősítettemegahelyieliteket.unokájahaláloságyánmegkérdezteTitót:mittartaleg-
nagyobbhibájának?Titoéppeztazalkotmánytneveztemeg,amelyazállamonbelül
államokatcsináltaköztársaságokbólésmégatartományokbólis.6 hiszenTitoszámí-
tottazegységesországbiztosítékának,afennmaradásnak,azőszemélyelegitimálta
azországotakülföldszemében,ésakatonaságfőparancsnokakéntéppahaderővolt
Jugoszlávialegbiztosabbpillére(későbbkiderült,azegyedüli,amiazonbanhamarmeg-
bukott a nacionalista elitek szemében). Melynek vezérkara már akkor riogatta a
közvéleményt,hogyavarsóiszerződésmegtámadjaJugoszláviát,amikorTitomégcsak
kórházbanvolt.pedig1980elejénaszovjetekafganisztániinváziójavolt leginkábba
napirenden,illetveazirániiszlámforradalom(mégzajlottatúszdrámaTeheránban),s
úgytűnt,ezveszélybesodorjaazelnemkötelezettországokat,hiszegyteista,vallásos
államjöttlétre.

Tito1979-benveszítetteelegyikleghűségesebbharcostársát,azönigazgatáside-
ológusát,aszlovénedvardkardeljt,demégebbenazévbenisigenaktív:interjúkatad,
júniusbanalgériában,Líbiában,Máltán,októberbenkosovotartományban jár.Május
25-énmégátvesziazországbanszületésnapjatiszteletérekörbehordozottstafétát,egy
kosovóiorvostanhallgató,sanjahiseniadjaát,akibeszédébenelmondta,hogyiskolá-
sokkal találkozott, smegkérdezte,mitüzennekTitónak: „hosszúéletetkívánnak,és
azt,hogysosehaljonmeg...”7 hogymárakisiskolásokisahalálkérdésétemlegették,
nem véletlen (a szöveget biztosan a propagandisták adták sanja szájába), és a
születésnaputáninaponanémetDie Welt isolyanállamfőkéntemlegetteTitót,akinek
haláláról évekótabarátai és ellenségei is spekulálnak, demost ünnepeltemeg87.
születésnapját:„és,úgytűnik,alegnagyobbegészségben.”8

Tito1980.január3-ánkerültazországlegjobbkórházábakivizsgálásra,alegtekin-
télyesebbamerikaiésszovjetkardiovaszkulárisszakértőkérkeznek,január12–13-án
megoperáltákLjubljanában.avilágsajtókészenállt,ígyaszabadeuróparádióarchí-
vumábanmegtalálhatóakamár januárközepénangolulésnémetül ismegírthírek,
összefoglalókahalálhírmegérkezésére,mégahalálokátistudva,dejelezve,hogya
hír„Titohaláláigembargóalatt”áll(„Jugoszláviaelnöke,JosipBrozTITohalott.halá-
lánakoka,hogyaballábábanblokkolódottavérkeringés.”)9 anémetülmegírt,sűrűn
gépelt12oldalasnekrológbanáttekintikazegészéletét,deidézikkonradadenauert:
„Titoúrközönségesbűnöző”.kiemelik,hogyabetiltottPraxis,ajugoszlávújbaloldaliak
filozófiaifolyóiratakissztálinnaknevezteTitót,akiüldözteavallástisstb.10 anaponta
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6 Tita,ipak,dvaputsahranili.Glas Javnosti, 2006.március5.
7 „Titobirthdaytomorow”bystephenh.Miller,Belgrade,May241979(ap),huosa300-10-

4,Box72,rLresearchInstitute,Balkansection,yugoslavBiographicalFilesI.
8 carlGustafströhm:Lebtundlaesstleben.Die Welt,1979.május26.
9 huosa300-10-4,Box72,rLresearchInstitute,Balkansection,yugoslavBiographicalFilesI.

10 címnélkül, ill. felülamegjegyzés:Beachtensieauchunserebeiliegendekurzfassungdes
Tito-Lebens,1980.I.15.,huosa300-10-4,Box72,rLresearchInstitute,Balkansection,
yugoslavBiographicalFilesI.



feltettkérdés:mileszJugoszláviávalTitoután?amárlassankétévtizedeskérdésegyre
gyakrabban jelenikmeganyugatisajtóban.aközéppontbanahadseregszerepeáll,
amelyneka„belsőéskülsőellenséggel”isszámolniakell,ottazegymilliónyi,nyugaton
dolgozóvendégmunkás,deazországismélygazdaságiválságbanvan.Titohalálaután
azúj vezetésalighakoncentrálhatakülpolitikára,mertazannyiraTito személyéhez
kötődött–ígyazegyikösszefoglaló.11

akeringésizavarokahírekszerintcukorbetegségemiattléptekfel,vérrögöttávolí-
tottak el bal lábából, melyet január 20-án amputáltak. Február 15-én az orvosok
közleménybentudatják,hogyállapotaszerdán„kritikus”volt,mivel„fél-kómába”esett.
ám január 27-énmaganikola Ljubičić tábornok, a szövetségi honvédelmiminiszter
(későbbkétévigazországelnökségénekelnöke)tájékoztattaTitótahétvégigyakorla-
tokrólahatármentén,amireindoklásukszerintaszovjetekafganisztániintervenciója
miatt is szükség van,mert úgy vélik, a szovjetunió sosemmondott le arról, hogy a
blokkjábatereljeazországot.12 vagyisahadseregfelkészültés–vár.ahogyanvártaka
határtúloldalánis,csakmárottisinkábbszenilis,avalóságtólelrugaszkodottaggas-
tyánokültekacsúcspozíciókban.ígyaszomszédosMagyarországonfebruár19-énaz
állampártpolitikai bizottsága is tárgyalta, hogyankészüljenek fel. Jegyzőkönyv rögzí-
tetteahatározatot,hogy„haTitoelvtársállapotarosszabbrafordulna”,háromelvtárs
tegyen részvétlátogatást a jugoszláv nagykövetségen, kettő meg majd menjen el a
temetésre.deéppaMagyarszocialistaMunkáspártfőtitkára,kádárJánosvetteészre,
hogyhavalakinekrosszabbodikazállapota,azértmégnemkellrészvétetnyilvánítani,
éssajátkezűleg javítottakiadokumentumonés írtabea félmondathelyébe,hogy:
„elhunytabekövetkezne”.

ajugoszláviaisajtó–kisséperverzmódon–eközbenazonörvendezik,ígyabelgrá-
diPolitika isjanuár25-én,hogy260külföldiújságíró,különlegestudósítótartózkodik
itt,éssohanemfoglalkoztakennyitJugoszláviával,mintakkor.azazbüszkeséggeltölti
előket,hogyennyienérdeklődnekazországiránt–pedighátatudósítókkeselyűkként
várjákahalálhírt...aPolitika akülföldiekunottcikkeibőladicsőítőközhelyeketidézi:
„biztosakazalapok”,azországkeletésnyugatközt„avilágkicsiben”,„mindennor-
málisanfunkcionál”,akommunizmusújfajtájaez,ésazországsajátlábáraálltTitónak
hála–idézikpéldáula londoniThe Timesból.13 ámakülföldi jelentésekmáradiplo-
matákat idézgetik,megfigyelhető-epéldáulahadseregerőteljesebbaktivitása.14vagy
hogymitörténikazállamimédiában,samikorfebruár15-énTitoválságosállapotáról
szólnakahírek,nemkerülielfigyelmüket,hogyatévéhíradótmegelőzőrajzfilmetnem
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11WhatafterTito?–Munich,8January1980(rad/stankovic)-huosa300-10-4,Box72,rL
researchInstitute,Balkansection,yugoslavBiographicalFilesI.

12 President Tito hears report on steps taken by Yugoslav forces to test their readiness. London,
January 28, 1980, hu osa 300-10-4, Box 73, rL research Institute, Balkan section,
yugoslavBiographicalFilesI.

13 svetjeoJugoslavijipisaoovihdanavisenegoikad.Politika,1980.január25.,2.p.
14 yugoslavbroadcastingtakesonsubduedtone,bystephenh.Miller,Belgrade,Feb151980

(ap),huosa300-10-4,Box72,rLresearchInstitute,Balkansection,yugoslavBiographical
FilesI.



vetítették,ésTitokommunistapartizánjairólszólófilmeketismételgetnekaszórakoz-
tatóprogramokhelyén.15

anapontakiadottjelentéseketTitoegészségügyiállapotárólhónapokonátstudíroz-
zák,éssokanéreztékúgy,hogyakreml-asztrológusoknakleszigazuk,akikkorábban
mégúgyvélték,amintmeghalTito,azoroszokbemasíroznakJugoszláviába.ámekkor
eztatípusúparanoiátlegfeljebbajugoszlávhadseregvezetőiosztották,akiképpafe-
szültség fenntartásábanvoltakérdekeltek,hogy (későbbi) létük is indokolt legyen.a
jugoszlávoteurópa4.legerősebbhadseregénektartották,derelatívefejletthadiipara
issokakérdekétszolgálta,azazfennmaradásais.anyugatidiplomatákinkábbmára
temetésutánérdeklődnek,éskészülődnekadelegációk,amirőlazapszámolbe,pedig
Titomégmindignemhaltmeg:„azusa,abrit,ausztrálésmásnyugatinagykövetségek
kapcsolatba léptek a jugoszláv hatóságokkal, hogy pontosítsák Tito későbbi (sic!)
temetésetervénekrészleteit.”Márfolynakatalálgatások,kikvezetikaküldöttségeket,
ígymegemlítődikazusaalelnökének,WalterMondale-nakaneve,MargaretThatcheré
ésazedinburgh-ihercegé,franciarészrőlpedigazelnököt,Giscardd’estaing-etvárnák
(deőaztánnemjött).16

azáprilis30-iközleménymármájkárosodásról,sárgaságról,tüdőgyulladásrólszá-
molbe,jelezve,hogymindenacukorbetegséggelindult.Május1-jénkicsitjobbanvan,
2-án változatlan az állapota – írja az orvosi konzílium.17 a párt napilapjában, a
Borbábaneközben sorra jelennekmega Titónak szántüzenetek: „Titónak–harcos
munkásüdvözlet”,május1.ünnepekapcsánisaszocreálstílus,amár-márelfeledett
militaristanyelvezetfigyelhetőmeg:„amunkagyőzelmeknagyobbátettékazünnepet”,
„Ünneplés a forradalmi hagyományok (sic!) alapján”, „három fronton a gyorsabb
fejlődésért”.éskiemelik:„egyretöbbksz-tag”van.Május4-én,vasárnapaBorba még
hozzaazorvosikonzíliumjelentését,mintkiderült,azutolsót:„könnyebbjavulás”,„de
általábanazegészségenagyonsúlyosállapotbanvan”–írják.

15óra5perc

Tito113naputánhalmegLjubljanában,15óra5perckor.délutánsplitbenrangadót
játszikakétnagyrivális,ahorváthajdukésaszerbcrvenazvezda.amérkőzésa43.
percbenmegszakad,ahangosbemondóekkor közli Titohalálhírét. a játékosokésa
bírókaközépkörnél sorakoznak fel, több játékosazarcába temetkezvesír, sírnaka
játékvezetők, a pályamunkások, a szurkolók... egyperces csendet hirdet a spliti pol-
gármester,csaknemötvenezrenéneklikadalt:„Tito elvtárs, megfogadjuk néked, hogy
utadról le nem tér a néped”, majd a jugoszláv himnuszt is. Minden tévé és rádió
felkészültenszakítjamegaműsorátésmondjákbeahírt.estenemürültekkiteljesen
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15 nighleadonTitobystephenh.Miller,Belgrade,Feb141980(ap),huosa300-10-4,Box
72,rLresearchInstitute,Balkansection,yugoslavBiographicalFilesI.

16 aponTito’sdeterioratingcondition,Belgrade,april211980.,huosa300-10-4,Box72,rL
researchInstitute,Balkansection,yugoslavBiographicalFilesI.

17 Borba, 1980.május3.



az utcák oly korán, az emberek az újságok különkiadásait várták: a pártlapBorba
hatalmas betűkkel csak ennyit írt ki: TITo, a bulvárlapNovosti pedig azt, hogy „Tito
halott,deműveél”.

az országelnöksége is összeül, hétnapos gyászt hirdetnek, félárbocraengedika
zászlókat, minden nyilvános kulturális, szórakoztató, sport- és egyéb rendezvényt
lemondanak.amegemlékezésekegymástérik,hatodikánkommemorációttartanaka
szövetségi parlamentben, melyen Lazar koliševski, az elnökség elnöke és vladimir
Bakarić elnökségi tag tart beszédet. a hadsereg is e napon emlékezik meg
főparancsnokáról,nikolaLjubičićtábornok,honvédelmiminiszterakülföldneküzenve
felteszi a kérdést: „Akad a világban olyan, aki azt kérdi: mi lesz Jugoszláviával Tito
után? A válaszunk: Tito – lesz.” aköltőiválaszahadseregrészérőlazonbaninkábbarra
utal, hogy Jugoszlávia – lesz, a hadsereg megvédi. a párt lapja másnap az akkor
magátólértetődő,mapersze inkábbparadoxonnak tűnőcímetadjaazerrőlazese-
ményről szóló cikkének: „korának leghumánusabb harcosa.”18 a későbbi napok
üzeneteisemkülönbözőek,gyakranabszurdakis,íme,párcímamájus8-ilapszámból:
TitoutánTitolesz;Titoútján;azéletnemhalhatmeg;Titonemhaltmeg–Titonemhal-
hatmeg (idézikMilkaplanincot,ahorvátkszkBelnökét); Titomagaami forradal-
munk (idézik hamdija pozderacot, a boszniai kB tagját); Titoművénmég stabilabb
Jugoszláviaépülmajdfel(idézikvojosrzentićet,amontenegróikBelnökét).

nemlehetnemészrevenni,hogyazelhangzójelszavak,miszerintTitonemishalt
meg,hanemél,azazhalhatatlanságánakfolyamatosemlegetésénekkinemmondott
célja,értelme,hogyaztbizonygassákmaguknak,deakülföldfeléis:Titohalhatatlansá-
ga valójában a vele szinte azonos Jugoszlávia, az ország, a szocialista rendszer, a
jugoszlávönigazgatás,anéphadsereg,egyszóval:azaktuálishatalomhalhatatlanságát
jelenti.ezperszenemújdolog:ezernyipéldáttalálhatunkmindakirályok,mindkésőbb
azelsőkommunistavezérekhalálakapcsán.avezérnemhaltmeg,vagyistovábbrais
ottőrködika rendszer fölött, ilymód is igazolvaa fizikaihelyére lépőújuralkodókat.
ahogyan a pápa is meghal mint ember, de a szentszék örök.19 Tito a szocialista
Jugoszláviaalapítóatyjakéntvallásalapítószerepbekerül,mindenazősorsávalkap-
csolódikössze–ámritkántalálunkolyanpéldát,amikorahatalmasmű,ezesetben
Jugoszlávia,ésannakmaltere,„civilvallása”,azazazintegrálóerő,ajugoszlávszocia-
listaönigazgatásröpkeegyévtizedalattsemmivéváljék.

ajugoszláviaiújságokmindegyikehatalmasterjedelembenfoglalkozikakövetkező
napokbanazelhunyttal,lényegébenmásaligkerülalapba(leginkábbcsakkülpolitika).
azabszurdszocialistanyelvezet,amelyazötvenesévekutánlassanmegkopott,most
újraelőkerül,leggyakrabbanazún.társadalmi-politikaiszervezeteküzeneteirévén:így
azegyikszerintTito„gondolataimindigazemberfeléirányultak”.20 Megszólaltatjákaz
utcaemberét,amunkást:„különös,hogybárvelemsenkisemközölteahírt,éppenaz

Tito temetése – Jugoszlávia rekviemje 89
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIX. évfolyam

  2
0
1
7
/1

, S
om

orja

18najhumanijiratniksvogvremena.Borba,1980.május7.
19 ahalálátpolitizálásáróllásd:Todorkuljić:Tanatopolitika:upotrebaleša,besmrtnostiinesmr-

tosti.Godišnjak za društvenu istoriju, 2011/3.
20 aJugoszláviadolgozónépeszocialistaszövetségénekrészvéttávirata.Magyar Szó,1980.

május5.



utcánvoltam,mégisrögtönmegéreztem,mitörtént,annyiramegváltozottazemberek
hangulata.” a munkások munkása, a bányász is előkerül a tárnából: „amióta Tito
elvtársbetegeskedett,sohasemszálltamlezsebrádiónélkülatárnába–mondtaegy
tuzlaibányász.–Ilyenmódonértesültemahalálárólis.”21 aprószépséghiba,hogyegy
mély bányában aligha foghatóak zsebrádióval a rádiójelek. a munkahangulat a
következőnapokbansztahanovi,azötvenesévekreemlékeztet:azún.munkaközös-
ségekfogadalmakattesznek,hogymégtöbbetéseredményesebbendolgoznak,van,
aholegyórávalkorábbankezdikamunkát,vagymunkaversenythirdetnek,sanormát
15 vagy 30 százalékkal dobják túl, mint a zágrábi téglagyárban vagy a bányászok
Mojkovácon,apljevljaibányászokpedigTitotemetéséneknapján47százalékkaldob-
jáktúlanormát.eközbenakülföldöndolgozó jugoszlávok ismegemlékezésekettar-
tanak,asajtóközliaTitofényképeelőttbúslakodóvendégmunkásokcsoportképét–
akik egyébként a munkanélküliség miatt kényszerültek elhagyni szülőföldjüket és
egészen a hetvenes évek végéig valójában párialétben éltek németországban és
másutt.asajtóbeszámolakülföldinagykövetségekelőttkígyózósorokról,„mindenki”
részvétét akarja nyilvánítani. az ensz-ben is megemlékezést tartanak, a zágrábi
Vjesnik pedigbüszkénemlíti,hogytöbbmint70országbanhirdetteknemzetigyászt,
engedtékfélárbocraazászlókat,skülföldilapokbólidézi,hogyanisméltatjákTitót,aki
„századunkóriása”,„gránitbólharcos”,„azelnemkötelezettekatyja”,„abékegyőz-
tese”,„acélospartizán”,„akicsikvédelmezője”,„mindenkiembere”.

a külföldi sajtó egy része már kevésbé bánik kesztyűs kézzel Titóval, mint már
idéztükisazelőremegírtgyászjelentésekből.egynewyork-ilapegyenesenkiisjelenti
máracikkcímében:„MindenekellenéreTitotirannusvolt.”Mintlátnifogjuk,később
fontos témáváválik,carterelnökmiértnemutazottela temetésre,eza lapviszont
rögtön azért bírálta őt,mert helyettesét,Mondale-t elküldi annak a temetésére, aki
végül is mások vére által lett béketeremtő.22 eközben a kommunista pártok
közleményeketadnakki–érdekes,hogyaszovjet,alengyel,amagyarpártisaztemeli
ki, hogy az el nemkötelezettekmozgalmának élharcosa volt, a táboron kívüliség, a
függetlenség,azegyenlőséghíve(ugyanakkorérthetőbb,hogyeztemeltekiaromán,a
kínai és az észak-koreai közlemény).23 a hidegháború kellős közepén vagyunk még
mindig,ígyanyugatisajtóisárgusszemekkelszemléziareakciókat,különösenakom-
munistapártokét:vajonmivárható?Mitlépaszovjetunió,most,hogyTitonincsmár,
megtámadjákazországot?vajonhováállaJugoszlávnéphadsereg,melynekrengeteg
tagjavoltsztálin-hívő,sTitokönyörtelenülaGoliotokraküldteőket,amelyvetekedett
anácikz-ekkel,aGulággal?aThe New York Times mármásnaparrólír,hogyBelgrád
védelmistratégiájaagerillaháborúnalapszik,24 azazalapisarrakoncentrál,hogymit
lépavarsóiszerződés.ámszintesenkibennemfogalmazódikmegazakérdés,hogy
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21 Mélygyászországszerte.Magyar Szó, 1980.május6.
22 aboveall,Titowasatyrant.The News World,newyork,1980.május6.
23 communist countries reactions to Tito’s death.Munich, 6May 1980, rad/antic, szabad

európarádió,huosa300-10-4,Box74,rLresearch Institute,Balkansection,yugoslav
BiographicalFilesI.

24 Belgrade’sdefensestrategy:GuerrillaWarbydrewMiddleton.nyT,1980.május5.



azegymás irtásaután létrejövőJugoszláviábanvajonnemtör-ekipolgárháború?az
nemmeglepő,hogyajugoszláviaisajtóegykéntszajkózta,hogyJugoszláviamegmarad
(bár impliciteakérdésfelvetésmár jelzi, hogyakár szét iseshet), deazmár inkább
figyelemreméltó,hogyanyugatisajtóeztakérdéstaligpedzegette–miközbenajugo-
szláviaidisszidensek,elsősorbanahorvátusztasáklapjaimárekkorkészpénznekvet-
tékazországszétesését,akárvéresútonis.

utoljáraakékvonaton

akoporsótvasárnapéjjelátviszikakórházbólaszlovénparlamentépületébe.hétfőn
reggelesikazeső,detömeggyűlikösszeLjubljanában,hogyzenemellettkísérjékkia
vasútállomásra. a kék vonat, mely Tito személyes vonatának számított, három óra
múlva érkezik zágrábba, ahol szintén tömeg fogadja az elnököt utolsó útján, aFAZ
tudósítójakiisemeli:nemkellettőketkivezényelni.25 „amígzágráblesz,Titoisélnifog”
–üzenizágráb,amely35évvelkorábbanezenanaponszabadultfel(detízévmúlva
már nem ünneplik e dátumot). zágrábban a városi párttitkár, dragutin plavšić tart
beszédet,kiemelve,mintaztánsokanmásokis,Titoszakításátsztálinnal1948-ban,
aminekmostisazavilágosüzenete,hogynemfognakbehódolniaszovjetuniónak.a
koporsómellettTitokétfiaáll,akóruselénekliadalt:„Titoelvtárs,megfogadjuknéked,
hogyutadról lenem téranéped.”astafétának,melyet tiszteletérehordoztakkörbe
minden évben az országban, megszakították az útját, most ott a koporsó mellett.
Megszólalnak a gyárak szirénái, felcsendül chopin gyászindulója, 11.10-kor a vonat
újramegindul,deafontosabbállomásokonmegáll.asínekmellettmindenütttömeg
fogadja, még a mezőkön is emberek állnak az esőben. ötvenezres tömeg fogadja
vinkovciban,sremskaMitrovicán– itt14000pionírt iskivezényelnek,akik virággal
szórják teleapályaudvart. a vonatondíszőrségetadagárda,a családtagokonkívül
pedigvezetőpolitikusokis:Fadiljhodža,stanedolanc,MikaŠpiljak,vladoŠćekić,vasil
Tupurkovski,stanaTomašević-arnesen,džemmilŠarac.érdekesnévsor,akremlinoló-
gusokmintájára jugoszlavológusoknakmondhatókülföldielemzőkbizonyáraáttanul-
mányozták,háthaközülükkerülkiazország,apártújelsőembere.aszlovéndolanc
példáulTitoönjelöltutódánakszámított,TitoalattsokakszerintJugoszláviamásodik
emberevolt (1984-tőlaJszszkelnökségénektagja lett,de1989-benvisszavonult).
vagyottálltFadiljhodža,akikosovosokáigelsőszámúalbánpolitikusavolt,ellenállt
a radikális albán nacionalizmusnak, de 1991-ben mégis letartóztatta Milošević. a
koporsóőrzőiközülvalójábancsakvasilTupurkovski,aJszszkelnökségénekkésőbbi
macedóntagjamaradtaktív.akékvonatotazonbannemkoporsószállításratervezték:
afelvételekenjóllátszikatábornokok,katonatisztekkínlódása,ahogyanakoporsóta
vonatajtajánkiemelika vonatból, azmegbillen,majdazegyik tiszt, aki abalhátsó
fogantyúnáltartja,szinteösszecsuklik,majdnemelejtiakoporsót.26
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25 viktor Meier: „Wir werden von deinem Weg nincs abweichen.” Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 1980.május6.

26Sahrana Josipa Broza Tita 1/5. http://www.youtube.com/watch?v=bxuJvTt9yr8



akékvonatpontosanérkezikhétfőn17órakorabelgrádipályaudvarra530kilo-
méterután–jegyzimegegynémettudósító,arrautalva,hogyittmég„balkániak”avi-
szonyokaközlekedésben,deezTitoluxusvonatáraalighalehetneérvényes.27 200-300
ezer ember várja, két fia, Žarko ésMiša áll ismét a koporsómellett, ők kísérik az
állomásrólaparlamentigapárpercnyiúton.aszövetségiparlamentépületébenrava-
talozzákfel, itttiszteleghetnekapolgárok,díszőrségeketadnakamunkások,parasz-
tok, katonák, diákok, harcostársak stb., azazminden társadalmi réteg képviselői. a
ravatalnálmegjelenikJovankaBrozis,Titotörvényesfelesége,akit1977–78ótaeltil-
tottak Titótól, betegágyánál sem látogathattameg –most egyedül koszorúzott, ami
rögtönfeltűntakülföldisajtónak,ahazaiviszontmégképeketsemigenközölt.azügy
megítélésemégmaisellentmondásos,mintalantarramégkitérünk.

Gondosanmegszámlálták, hányan álltak a 950 díszőrségben három éjjel és két
nappal:7768-an,ésötszázezerembermentelaravatalhoztiszteletétadni.28 azutolsó
díszőrségeketaköztársaságokéstartományok,azún.társadalmiszervezetek,afegy-
vereserőkképviselői,akormánytagok,egykoriharcostársakadták.akülföldöndolgozó
vendégmunkásokküldöttségeéjjelkettőkoradtautolsóüdvözletétakoporsónál.11-
korastafétátisodahelyezikakoporsóhoz.Majdpontdélbentábornokokésadmiráli-
sokvittékkiakoporsótaparlamentbőlLeningyászindulójára,és48ágyúdíszlövése
mellett.ámabeszámolókarra iskitértek,hogyaszkupstinaépületébenaprotokollt
kettenszegtékmeg.amáridézettmontenegrói,idősebbbácsi,akiállítólagaztmondta:
„jajneked,Titoelvtárs,dejajnekünkis”,illetveJasszerarafat.aneveskülföldivendé-
gekharmincmásodpercigállhattakmegakoporsóelőtt,deJasszerarafatakezétis
rátetteakoporsóra,majdtízpercigsírt…29

Temetés–kétszer?

atemetésbelgrádilebonyolításávalMartinŠpegeljtbíztákmeg,egyhorváttábornokot.a
sorsiróniája,hogyazegykoripartizánnakkésőbbigenfontosszerepevoltahorvátfüg-
getlenségi háború során – a jugoszláv katonai titkosszolgálat le is leplezte őt, az ún.
kalasnyikov-botrányegyikfőszereplőjeként,akimegszervezteafegyverekátcsempészé-
sétMagyarországrólarendőrségheztartozóújhorvátvédelmiegységekrészére.ődol-
goztakiavédelmi terveketa Jugoszlávnéphadseregellen, rövid ideighorvátvédelmi
miniszterisvoltaháborúalatt.későbbmagaúgyemlékezettvissza,hogyrészbenazért
eshetettráaválasztás,mertőishorvát–ígyhaincidenstörténtvolnaatemetésen,az
nemlettvolnaszerbprovokációnak,szándékoshibánakbeállítható.Másfelőlakatonai
körzet vezetőjeként már szervezett látványos hadgyakorlatokat, elsősorban a külföldi
megfigyelők részére– tankokkal, repülőkkel, folyami flottillával, smost ispompázatos
katonaitemetéstkellettmegszervezni.25tábornok,ezredessegédkezettneki.30 nemtel-
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27 Die letzte Farhrt im blauen Zug. Süddeutsche Zeitung, 1980.május6.
28 vjekoslavperica:Balkanski idoli. Beograd:BibliotekaXXvek,2006.,I.k.217.o.
29Sahrana Josipa Broza tita 3/5. http://www.youtube.com/watch?v=JG4c6JuvoF4
30 Jugoslavija za jedno stoleće, hrT dokumentumfilm, 6. rész, http://www.youtube.com/
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jesenmegbízhatóforrásokszerintatemetésabnormálisansokbakerült,márcsaka
külföldivendégektömegemiattis–állítólag15milliárddinárba(összehasonlításképp:
akkoribanajugoszlávvöröskeresztévesbüdzséje330millióvolt,azállamihírügynök-
ségé600millió,ésastafétakörbehordozása is„csak”2,5milliárddinárbakerült.)31
korábbanfelmerült,hogyTitótszülőfalujában,ahorvátországikumrovecbentemessék
el, vagyaboszniai Tjentištén,aholhíresszutjeskai csatáját vezette,demaga isúgy
kívánta,rezidenciájánakegykülönépületében,avirágházbanlegyensírja.

Május8-ánadiákoknemmentekiskolába,sokhelyüttnemdolgoztak,vagyamunka-
helyen nézték a temetést. Teljesen kiürültek az utcák, mindenki a temetést nézte –
emeltékkieztatévéhíradók,amásnapiújságokfotóriportjaikbanis:Titokultuszamost
halottkultusszá vált, tanatológiai fenoménné. Mintegy hétszázezren vettek részt a
temetésen,deegyesbecslésekmégazegymilliógyászolóigiselmennek,sőt,azontúlis.a
parlamentelőttstevandoronjski,akollektívállamelnökségvajdaságiképviselőjebúcsúz-
tatta,majdsokadszorrafelhangzotta„Titoelvtárs,megfogadjuknéked…”elindultamenet,
melyetTitokétszemélyeskísérőjevezetett,azországésapártzászlajátvitték.Majdjöttek
aköztársaságokés tartományokzászlai,és365 további zászló:aproletárbrigádokéés
máskatonaiegységekéa2.világháborúból(341jugoszláv,21olasz,egy-egyszovjet,fran-
ciaésbolgár).Majdanéphősökkövetkeztek,utánukpedigakatonaságésamilíciaaktív
egységei. a menetben csak húsz koszorú kapott helyet, csak a jugoszláviaiak. Menet
közbenaJugoszlávnéphadseregzenekaragyászzenét játszott.Útközbenszázezrek, így
pionírokfogadtákamenetet,és„vasutasok,akiknekszerencséjükvolt,hogyepillanatok-
banvonatukabelgrádisínekenpihen,munkások,gyerekek,emberek(sic!)”–ahogyan
arról a Vjesnik másnap beszámolt. Felettük a hadsereg repülői húztak el négyszer. a
gyászmenetet tíz katonatiszt és tíz munkás zárta: öt bányász és öt fémmunkás: „ők
jelképezik JosipBrozkötődését fémmunkásaiés Jugoszláviamunkásosztályánakharca
iránt”.azútnégykilométernyi volta szkupstinátólaházig,ahol „a jövőtkovácsolta”.a
virágházelőttaztánLazarkoliševski,Jugoszláviaelnökségénekelnökemondtaelgyász-
beszédét,majd az Internacionálé hangjaimellett bevitték a koporsót, újra díszsortüzet
adtakazágyúk,ésahimnuszmellett15.15-korbetettékasírba,azužiceutca15-ben,Tito
ittélt1944óta,hogyBelgrádbabevonultpartizánjaival.atemetéspillanatábanminden
köztársaság és tartomány fővárosában is díszsortüzet adtak az ágyúk,megszólaltak a
gyárakésahajókszirénái.amárványlaponaranyozottbetűkkelcsakanévésadátumáll:
JosipBrozTito1892–1980.Majdutolsóüdvözletetadnakaharcostársak,amunkatársak,
acsaládtagok(akikrőlatudósításokaligszólnak,éssohasemelsőként).

a két hivatalos gyászbeszéd egyébként nemkülönösebbenmondott újat: stevan
doronjskiösszefoglaltaTitoéletét,smindenkülönösebbüzenetnélkülelismételtea
lózungokat: Tito a jövő embere, csak fizikailag halt meg, „folytatjuk az önigazgatás
útját”;„Titoahumanizmus,aszocializmus,agondolkodás,azalkotásszabadságának,
az igazságértfolytatottharcnak,atestvériség-egységnek,azegyenlőviszonyoknak,a
háborúnélkülivilágszimbóluma.”32 Lazarkoliševskigyászbeszédébenpedigahuma-
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31 http://www.tabloid.co.yu/clanak.php?br=131&clanak=13
32 „naučionasjesvojimvelikimprimjeromdadijelimosudbinusasvojomzemljominarodom“

–riječstavanadoronjskog.Vjesnik, 1980.május9.
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nizmus,abarátság,a jövő,azegyenlőség,azegyüttműködés fogalmaitemlegette,s
legfeljebb az emelhető ki, hogy semmiféle ellenséges hang, fenyegetés nem volt
kiérezhető.33 vagyis ugyan mindketten beszéltek arról, kik ellen harcolt Tito, de ez
inkább a múltra vonatkozott, nem aktualizálták és országok, személyek nevét sem
említették.doronjskiszerintTitoatársadalmiésnemzetifelszabadulásértharcoltaz
idegenek, a kapitalisták, a fasiszták és a bürokratikus dogmatizmus ellen, míg
koliševski szerint Tito a „gonosz erői”, az osztály- és a nemzet ellenség, a külföldi
hódítókéskizsákmányolókellenharcolt.

atemetésutánnegyedévszázaddalfurcsatörténetekkezdtekelkeringeni.azegyik
szerintTitonemisvoltakoporsóban,mertagyógyszerekkelkorábbanteletömötttetem
olygyorsankezdettelbomlaniésbűzleni,hogyazmárkellemetlenvoltéshigiéniailag
isveszélyes,ezértazüreskoporsótutóbbkiemeltékésa„telit”tettékahelyére.sőt,
egyes vezetőkbebalzsamozták volnaésmauzóleumotépítettek volna, dea gyorsan
szétesőtestmiatterresemkerülhetettsor.34 egymásikverzióisújratemetésrőlszól,de
ennekmásokavolt:Ivandolničar,atemetéstfelügyelőtábornokszámoltbearról,hogy
a virágházi temetést a tévéközvetítés miatt improvizálták, valójában a munkálatok
egész éjjel tartottak a hatalmas márványfedél elhelyezése miatt, amely 12 tonnát
nyomottésmárkéthónappalTitohalálaelőttelkészült.egykönnyűmárványimitációval
helyettesítettéka közvetítésalatt,mert hogy is nézett volnaki a képenegy szimpla
emelő?sállítólagamárványtömb12centiméterre,balraeltolódott–mertamunkála-
totirányítótábornokmárrészegvolt.35 Többenpedigarraesküsznek,hogyamárvány-
laponazértszerepelcsupánanévésadátumok,avöröscsillagmegnem,mertakato-
likusnakszületettTito,akommunistaéletevégéreteljesenmegtértésmuzulmánlett,
amitazisbizonyít,hogyazelnemkötelezettekmozgalmábanszinteazösszesarabés
muzulmán ország ott volt, Tito pedig szakított Izraellel… Mások úgy vélik, Tito
szabadkőművesvolt,seztmisembizonyítjajobban,minthogyavilágvezetőiközüloly
számosanmegjelentekatemetésén–hiszazőkezükbenazuralkodásmindenütt.36

Gyászolókéstávolmaradók

Tény, hogy államfő temetésén a világtörténelem során soha nem jelent meg annyi
vezető politikus a világ minden szegletéből, mint Titóén. ennek oka egyrészt
közlekedéstechnikai,hiszrepülővelbárkikönnyedénmegérkezhetettBelgrádba,dea
főokmégisahidegháborúsajátosviszonyaiközöttkeresendő. Jugoszláviánakazel
nemkötelezettekvezetőjekéntkitüntetetthelyevoltakétblokkközött,ésTitoahat-
vanas évektől kezdődően tudatosan építette nemzetközi szerepét, arra alapozta
karizmáját, ápolta a sajátos szövetségeket és barátságokat. a hetvenes években a
rendszerlegitimációjánaklegerősebbelemeéppJugoszlávianemzetközielismertsége
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33 sTobomnačeluizgradilismozajednicubezkojejenašepostojanjenezamislivo.riječLazara
koliševskog.Vjesnik,1980.május9.

34 http://www.serbianunity.net/culture/library/ubij_Bliznjeg_svoga/sdb/sdb5.html
35 Tita,ipak,dvaputsahranili.Glas Javnosti, 2006.március5.
36 http://www.fx-files.com/x-files/iluminati-u-rh/523-je-li-tito-bio-mason-dokazi-i-indicije.html



volt–ésnempéldáulagazdaságifejlődésé,amicsakakülföldihitelekmiattvoltúgy-
ahogylehetséges,azországválságbólválságbaesett.

hogyakülföldivezetőkközülkijelenikmeg,máraTitohalálautáninaponspekulá-
cióktárgya.ígyaThe New York Times keddenmégaztírta,nemvárjákBrezsnyevet.37
azelemzőkpedigbehatóantanulmányozták,ki jöhet,majdutóbb,hogyki is jöttel.38
akárhaegyfalusilakodalomróllenneszó,melyenazösszeveszettrokonokcsakakkor
hajlandóak megjelenni, ha a másik nem, itt is folyt a sakkozás – s végül carter
„vesztett”,mertnemmentel.eközbenaszocialistatáborbannemkisfejtöréstokozott,
kimenjenatemetésre.azvilágosvolt,hogyaharmadikvilág,azelnemkötelezetteka
legeslegmagasabb szinten képviseltetik magukat (ám végül feltűnő volt, hogy Fidel
castro,akiTito riválisánakszámítottamozgalomvezetésében,nem jöttel,ahogyan
feltűnővoltalíbiaikadhafiésazegyiptomielnök,szaddatelmaradásais),ahogyana
nyugativilágképviselőinekjelenléteismagátólértetődőnektűnt(leszámítvaazusa-t
ésFranciaországot,melyekelnökeinem jelentekmeg).akínaielnökéspártfőtitkár,
hua Guofeng rögtön jelezte jövetelét, és elsőként érkezett meg a temetésre már
hatodikán. világos volt, hogy Tito közeli partnere, a szovjet táborból örökké kilógó
ceauseşcu Belgrádban lesz, de kádár János is, aki hatalomra jutását 1956-ben
részben Titónak köszönhette. a többiek vacilláltak,míg Brezsnyev úgy nem döntött,
hogymagavezetiaszovjetdelegációt,sezekutánvilágosvolt,hogyaszovjetblokk
országaitisalegmagasabbszintenképviselik.

a szervezőkelőtt igennagy feladat állt, több repülőteret kellett lezárni a külföldi
vendégekfogadására.azoroszoktiltakoztak,hogyBrezsnyev„csak”abatajnicaikato-
naireptérenszállhatnale–hogyaztánvégülkaronfogvatámogassaleőtegyszovjet
katonatisztazaeroflot gépéről (másfélévvelélte túl Titót).deszaddámhusszein is
ragaszkodottafőbelgrádireptérhez,asurčinihez,aztánkésettnyolcórát,éslefoglalta
egyhotelegészemeletét,nohaottkellettvolnalakniaalengyelelnöknekis.ésakadt
párkülönlegeskérésis–észak-koreaelnöke,kimIl-szungpéldáulnemakartabelgrá-
dihotelIntercontinentalbanmegszállni,nehogykapitalistákközékeveredjen,ígyvégül
anagykövetségükönaludt.anemzetközisajtózsinórbanszállíthattaaközönségnekaz
effajta „érdekességeket”.39 a jugoszláv sajtó, nyugodtan állítható, pedig azon
élvezkedett,hogyíme,azegészvilágtiszteletéttesziTito,sígyJugoszlávia,ajugoszláv
önigazgatásúszocializmuselőtt.nemkérdéses,hogyapolitikaielitennekalapjántel-
jesenelvakult,súgylátták:arendszer(azazhatalmuk)stabil,hiszmindenkielismeri
őket. ez a kívülről érkező legitimitás akkor ténylegmegvolt: ekkor 154 tagja volt az
ensz-nek, s 127 országból érkezett delegáció (másutt 126, illetve 128 országot
emlegettek): 31 köztársasági elnök, 4 király, 5 herceg, 6 parlamenti elnök, 22 kor-
mányfőés13kormányfőhelyettes,47külügyminiszter.asajtóbantöbbféleadatlátott
napvilágot, így igyekezteka legjobb„összeállítást” feltüntetni,azazmásholúgy írták:
127 országból 209 delegáció érkezett, 38 államfő, 10 kormányfő, 7 kormányfő-
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37 BelgradecrowdMournsasBodyofTitoarrivesbyJohndarnton,1980.május6.
38 ThebiggatheringinBelgrade,Münich,7May1980,rad/c.a,aszabadeuróparádióanya-

ga,huosa300-10-4,Box74,rLresearchInstitute,Balkansection,yugoslavBiographical
FilesI.

39 Tita,ipak,dvaputsahranili,Glas Javnosti, 2006.március5.



helyettes,6parlamentielnök,12külügyminiszter,kétkirályésötherceg.40 ajugoszlávi-
aiújságoknapokonátazzalfoglalkoztak,hányanskikisjelentekmeg,dearrólgondo-
sanhallgattak,honnannemérkeztek: igaz,európábólcsakaminiállamokképviselői
hiányoztak,ésperszeazellenséges,elzárkózóalbániábólnemjöttsenki.Izraelbőlsem,
Jugoszlávia1947-benazensz-bentartózkodott,amikorIzraelmegalakulásárólszavaz-
tak, de az elsők közt ismerte el és létesített diplomáciai kapcsolatokat. ám el nem
kötelezettkéntazarabországokpártját fogta, illetvemáraszuezi válság,1956óta,
majdahatvanas–hetvenesévekbenkülönösenrosszvoltaviszonyakétországközt,
s1967-benazizraeli–arabháborúmiattmegisszakítottaadiplomáciaikapcsolatokat
Jugoszlávia Izraellel, mert nasszerrel és arafattal, azaz egyiptommal és a paleszti-
nokkalszimpatizáltak.

egymásolvasatban126országbólérkezettdelegáció–121állami,68párt-,4fel-
szabadító mozgalom képviselői (mint arafat), 9 nemzetközi szervezet és hat egyéb
küldöttség.akirályokközülabelgaBaudouin,ajordánII.husszein,anorvégv.olaf,a
svéd XvI. Gusztáv volt jelen. Talán kissé furcsa, hogy II. erzsébet nem jött el, noha
1972-ben jártJugoszláviában,ésTitotöbbször ismeglátogattaőt,mondhatni,baráti
kapcsolatbanálltak,deott volthelyetteFülöpedinburgh-iherceg is.ésállamfők:az
irakiszaddámhuszein,apakisztániMohammadzia-ul-haq,afinnurhokekkonen,a
bangladesi ziaur rahman, az olasz sandro pertini, a német karl carstens, a szíriai
hafez el asszad. a kormányfők közül az indiai Indira Gandhi, az angol Margaret
Thatcher,akitelkísértkülügyminisztere,Lordcarringtonis,ahogyananémethelmut
schmidt kormányfőt is külügyminisztere, hans dietrich Genscher. Franciaországból
raymondBarre,akülügyminiszterJeanFrançois-poncetéspierreLacostaellentenger-
nagyérkezett.és jöttBrunokreiskyosztrákkancellár,azolaszFrancescocossiga,a
japánMasajoshiohira,adánandreasvanagt,atörökszulejmándemirel,aspanyol
adolfsuarez.azusa-tWalterMondaleelnökhelyetteseésLiliancarter,azelnökédes-
anyjaképviselte,vatikántpedigakülügyminiszterirangútitkár,achilesilvestrini.Iránt
akülügyminiszter,sadeghQotbzadeh,akit1982-benvégeztetettkikhomeiniajatollah,
nohaegészéletébenapahlavi-rezsimellenküzdött.sittvoltmégazarabligafőtitkára,
az európa Tanács főtitkára, az unesco képviselői. az ensz küldöttségét kurt
Waldheim főtitkár vezette, az európa parlamentét pedig simonne Weil. Franciaor-
szágbóligennépesküldöttségekérkeztek:ígyFrançoisMitterand,aFranciaszocialista
párt első titkáraés Lionel Jospennemzeti titkár, továbbáMichelrocard, adirekció
tagja és Jean-pierre cot, a nemzeti vezetőség tagja. a Francia kommunista pártot
GeorgesMarchais főtitkár,MaximeGremtz,apolitbüró tagjaésFelixdemette,akB
tagjaképviselte. FranciaországegyesültszocialistapártjátMauricerevenelnemzeti
titkár, viktor Leduc nemzeti titkár és renier, a politbürő tagja képviselte. a Munka
demokratikusszövetségét (cFdT)edmondMairnemzeti titkár, Jacqueschereque,a
helyetteseképviselte,aFranciacGT-tpedigGerardGomeznemzetititkár–azolaszok
mellett a franciák voltak a legszámosabban jelen különféle küldöttségek révén. a
temetésjóalkalomvoltkülönféletalálkozókra–legalább100találkozótjegyeztekfel
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40 vjekoslavperica:Balkanski idoli.Beograd:BibliotekaXXvek,2006., I.k.217.o.–aVjesnik
kiadványárahivatkozva:Bilo je časno živeti s Titom,zagreb,1980,226.p.



–,sajugoszlávsajtóeztúgyállítottabe,hogyezalegszebbbizonyítékTitobéketeremtő
eszméjénekállandóságára.érdekesmódakínaielnök,huakuoFengitttalálkozotta
szomszédokkal,kimIlszunggalésIndiraGandhival.deBrezsnyeviskimIlszunggal
és Gandhival. ceauşescu, a keleti tábor fenegyerekemeg épp azért isMondale-lel,
majdzia-ul-haq-kal.Thatcherasszonysemtétlenkedett,24óraalatt8találkájavolta
temetésmellett:ígyazolasz,anémetésaspanyolkormányfővelültle,dekaundazam-
biaielnökkelis,majdzia-ul-haq-kal,Gandhivalésceauşescuval.szaddamhusszeinis
igen aktív volt: Jasszer arafattal, husszein jordán királlyal, hua kuo Fenggel,
honeckerrel tárgyalt – talán tervei kapcsán puhatolódzott, mert szeptember 22-én
hadüzenetnélkülmegtámadtaIránt.aszocialistablokkfőtitkárjaiegymástisszívesen
látták: honecker hármasban ült le Geierekkel és husákkal, Brezsnyev pedig
honeckerrel.anémetschmidtkancellárGandhivalcserélteszmét,deazigazánfontos
azvolt,hogyatemetésutánesteaznszknagykövetségéntalálkozotthoneckerrel,s
utóbbanémetsajtóeztamegbékélésjelekéntértelmezte.a78percestalálkozóalatt
megegyeztekarról,hogyközösérdekükatovábbiegyeztetésanemzetközihelyzetről,a
közös cél a normalizáció.honecker is barátságosnak, békésneknevezte a tárgyalá-
sokat, amelyek épp a német kapituláció 35. évfordulójának napjára estek. a Der
Spiegel cikkének címe ugyan ironikusan hangzik – „egy ilyen temetésnek minden
évbenlenniekéne”–,41 dejóljelzi,hogyatemetésnemcsakTitokultuszánaképítésére
szolgált,hanemanemzetközihelyzetjavításárais.

atemetéskülönlegesvolt,mertilyenmagasszintűvezetőkilyensokhelyről,ilyenerős
ideológiaikülönbségekkelalighatalálkoztakvalahaisegyhelyen.aképekenaztlátjuk,
hogy a temetésen egy külön a számukra emelt lelátónmintegy 13-14 sorban álltak,
soronként30–35-en,azazmintegy450külföldivendégmintegykb.200négyzetméteren
helyezkedettel.denegondoljuk,hogy csaka jugoszláv sajtó volt elfoglalvaakülföldi
vendégekkel:aFinancial Times arrólírt,hogyalegkisebbdelegációkanorvégésasvéd
királyt kísérték (utóbbinak a reptéri sztrájkolók otthon külön megengedték, hogy a
temetésreelszállhasson),alegnagyobbakpedigszaddámhusszeintésGuinenaelnökét,
ahmed sékou Tourét. a brit sajtó a legaktívabbnak a német kancellárt látta, Indira
Gandhit pedigmorális győztesnek, aki átveheti az el nem kötelezettekmozgalmának
vezetését,mertcastroelsemjött.azújságíróknakfeltűntazis,hogyBrezsnyevmennyire
kerülteatalálkozókat,ennekegyikokaabetegsége,fáradtságalehetett,amásik,hogy
alighaakartazafganisztániinváziókényeskérdésérőlellenvetésekethallgatni–delehet,
valamimásvoltvisszahúzódásánakoka.42

atemetéstminta„detant”,azenyhülésünnepétírtákle–efogalmat,adétente-t
afranciáktólvettékát,amelyahetvenesévekbenterjedtel,saztjelentette,hogykét,
korábbanellenségeskedőországjavítjadiplomáciai,politikaiviszonyait.aszerbállami
tévé egy,már a délszláv háborúk után készültműsorában azonban az összefoglaló
ironikusan jegyzimeg, hogy Titomég halálakor is győzött, és elismertebb volt,mint
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41 „soeinBegraebnismüsstejedesJahrsein”.Der Spiegel,1980.május12.
42Milošpaunović:Titovasmrt isahranaubritanskojštampi.Godišnjak za društvenu istoriju,

2007/1–3,138.p.
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életében, hisz az egész világ megjelent a temetésén, ugyanakkor „Tito temetése
Jugoszláviatemetésevolt,deeztaligvalakiisvetteészre”.43

a temetésen és utána azonban legtöbbet nem Titóról és Jugoszlávia sorsáról
értekeztekapolitikusok, legalábbisegyesújságcikkekerről számoltakbe.a legfőbb
témáváagyakorlatilagháziőrizetbenlevőfeleségmegjelenésemellettatávolmaradó
Jimmycartervált.aNewsweek május19-iszámábanatemetésrőlszólócikknekmár
acímeisironikus:„azember,akinemvoltott”.rögtönaszlávtradíciófelelevenítésével
kezdikegyszovjettankönyvből:hameghalvalaki,senkitsemhívnak,determészetesen
mindenkiottlesz.sTitotemetésénmindenkiottvolt,nohasenkitsemhívtak–csak
éppcarterelnöknem.egynyugatnémethivatalosságot idézneknévnélkül:„eztöbb
volt, mint hiba. ez baklövés.” carter ekkor philadelphiába ment (már zajlott az
elnökválasztásikampány),ésazamerikaikülügyszerintnemlettvolnajómostaszov-
jet vezetőkkel találkozni az afganisztáni válság miatt: „Jugoszlávia – a nyugat
afganisztánja”. (ez a jóslat hellyel-közzel be is igazolódott.) s hogy valamibe
Belgrádbanelőkészületlenülbelefutnie témakapcsán,hátaz„butánveszélyes” lett
volna44 – és ne feledjük, hogy a szovjetunió afganisztáni inváziója az előző évben
kezdődött, és a több, a temetés utáni találkozón fontos téma volt (a brit sajtó
elsősorban ezekről számolt be.)45 a Time 1980. május 19-én szintén ezt emeli ki
keretescikkben:TheInvisibleMan–aláthatatlanember…eszerintalegtöbbenazért
hiányolták cartert, mert látogatásával megerősíthette volna, hogy kiáll Jugoszlávia
függetlensége mellett. noha a belgrádi nagykövet, Lawrence eagleburger sürgette
carter látogatását, számosmásokot láttak, hogyne jöjjön: kezdvea kampányonát
odáig,hogyBrezsnyev látogatásaazutolsópillanatbanvált ténnyé.aNew York Post
pedignyugati lapokatszemlézett:carterelvesztettegyújabbdiplomáciaimenetet,a
szovjeteklépéselőnybekerültek,ésajugoszlávokcsodálkozásárólisbeszámoltak.46 a
Fehérházszabadkozott:azelnökvilágossátette,támogatjaJugoszláviafüggetlenségét
és integritását a poszt-titói időszakban is, és egy magát meg nem nevezni kívánó
hivatalnokelmondta,carterusa-beliutazásaitisszigorúanlimitáltaaziránitúszdráma
óta,és„hisszük,hogyajugoszlávkormányteljesmértékbenmegértimindezt.ajugo-
szlávok tudják, kik a barátaik”.47 ám másfél hónappal később, június 24-én carter
Belgrádbalátogatott,miutánvelencébencsúcsértekezletettartottanémet,olasz,brit
kormányfővel és a francia elnökkel, vagyis a szomszédban volt. de ez utóbb sem
carteren,semJugoszláviánnemsegítettmár,előbbimegbukott,utóbbimégmélyebb
gazdasági válságba sodródott. sokmindent jegyre adtak, a benzintől kezdve a leg-
fontosabb élelmiszerekig, gyakran voltak áramkimaradások, az államadósság és az
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43 az rTs1 összefoglalója: najveća sahrana u istoriji čovečanstva http://www.youtube.com/
watch?v=Q7Txj43Gmya

44 TheManWhoWasn’tTherebyJ.nielsen,p.Martin,T.M.deFrank,W.e.schmidt.Newsweek,
1980.május19.,36–37.p.

45Milošpaunović:Titovasmrt isahranaubritanskojštampi.Godišnjak za društvenu istoriju,
2007/1–3,141.p.

46 carterunderfireforskippingTitofuneral.New York Post,1980.május7.
47 aidesurgedcartertoattentTitorites–byMichaelGetler.The Washington Post,1980.május8.



inflációnőtt.agazdaságiválságegyikokavolt,hogyazelöregedőkommunistaeliteket
végül leváltották a helyi, nacionalista elitek,melyekmár Jugoszlávia felbomlásában
voltakérdekeltek.

azeltávolítottfeleségmegjelenése

atemetésnemcsakaBelgrádbaérkezőkéstávolmaradóktémájamiattváltmédia-
eseménnyé. a helyi sajtó kiemelte, hogy 41 kamerával követték a temetést, s 58
televízió volt jelen 42 országból.48 a zágrábi Vjesti 1980. május 10-i számában
összeszámoltaakülföldiújságírókat:720-anérkeztek58országból, ígyaznszk-ból
83-an,azusa-bólszintén83-an,Franciaországból55,Japánból54,Indonéziából11,
Iránból6,kubából12,afganisztánból6,zambiából10.10afrikaiországbólnegyvenen
érkeztek,15ázsiaiországból144-en,24európaiországból419-en,„mindkétamerikai
kontinensről” pedig 117-en jöttek. de egy szó sincs a szovjetunióról, a szocialista
országokról,mégkínárólsem.aVjesnik szerintazélőközvetítésbe43tévékapcsoló-
dottbe–hogyténylegmilliárdnyiembernézteatemetést,azmárazértsemállítható
bizonyosan,mert sok országbanmég nemmérték a nézettséget. aVjesnik állandó
moszkvaitudósítója,MilanBekićajugyanakkorarrólisírt,hogyaszovjettájékoztatási
eszközök „következetesen mértéktartóak voltak közvéleményük értesítésében Tito
elnökhaláláróléstemetéséről”.

azonban a nyugati média érdeklődése carter és persze Tito mellett egy másik
személyreisirányult:Titofeleségére,JovankaBudisavljevićre.pravoszlávszerbcsalád-
banszületettamaihorvátországakkormégszerbek lakta területén,krajinában.37
évvelvolt fiatalabbTitónál,máraháborúalatt is találkoztak,majdvoltpartizánként
kerülazelnökistábbaaháborúvégeztével.Titónakmárelőttevoltháromfeleségeés
gyerekeiisszülettek(legendákszólnakarról,hányszeretőjevoltésgyerekeinekszámát
istöbbtucatrateszikabulvár-történészek).1952-benházasodtakössze,ésigazielső
dámávávált:arossznyelvekszerintmiattaéltekluxuséletet,ésazérttávolítottákela
titkosszolgálatok1977-benTitomellől,merttúlnagybefolyássalvoltadöntésekre,és
ebbenközrejátszottaz is,hogy Jovankaszerb.Másokarrautaltak,hogyazöregedő
Titónakvoltmárelegebelőle–tehát teljesenellentmondásosakapletykák,sadél-
szlávsajtóbanmaiselőszeretetteljelennekmegacikkekkapcsolatukról.Jovankamég
maisBelgrádbanél,teljesenvisszavonultan.MivelTitonemkészítetttestamentumot,
Jovankaaztállította,semmitsemörököltférjeután,személyesholmijátsemvihetteel.
a90-esévekbenmárszemélyesdokumentumaisemvoltak,eztkésőbbrendezték.a
titóiörökségutánmaisfolyikaharcacsaládtagokésazállamközött,2013áprilisában
nyitottákfelazegyikbelgrádibankbanlévőszéfjét.

Jovanka a jugoszláviaimédia kedvence volt, akárcsak Tito. a szép és elegánsan
öltözködőJovanka–ahíresbudapestirotschildkláraszalonjábajártvarratni–Titót
többnyiremindenhová elkísérte, egyik utolsó közös képük éppen budapesti útjukon
készült.nemkétséges,hogysokjugoszláviainőálmodozottJovankaéletéről,akipoli-
tikaikijelentéseketnyilvánosannemtett.sőt,mégvadászpuskávalcélozva is lefény-
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képezték.egyelőrerejtély,miértkerülthátszinteháziőrizetbe1977-ben–utolsónyil-
vánosmegjelenése1977.június14-énvolt–,azösszeesküvés-elméletekszámaszinte
végtelen,zömükbenapolitikaiharcokra, leszámolásokraalapoznak,atitkosszolgála-
tokbeavatkozására,arra,hogyTitoéletevégénmárcsakbábvoltstb.atémánaklas-
sankönyvtárnyiazirodalma,egyre-másrajelennekmegavisszaemlékezésekis,tovább
fokozva a zavart.49 de témánk szempontjából most az a fontos, hogy a temetésre
„elengedték” a felvételeken teljesen magányosnak tűnő Jovankát – gyerekük nem
született, szüleit már a háború elején elveszítette, akárcsak egyik testvérét, Tito
gyerekeivelmegnemvoltkülönösebbkapcsolata.

anyilvánosságbólvalóeltűnéseavagyeltüntetéseJugoszláviábanisállandótéma
voltanemnyilvánosszférában,ígymegjelenésea6-ibelgrádikommemorációnnagy
feltűnéstkeltett.anyugatisajtómárTitohalálhíreelőttisírtróla,ígyaGuardian már
május2-ánarról írt,hogyJovankátmégférjehaláloságyáhozsemengedtékoda,és
beszámolnak arról, hogy egy belgrádi múzeumban eltávolították azokat a fotókat,
melyekenőisszerepel,vagykivágtákadokumentumfilmekbőlamárjólismertsztálini
módszerrel.alapiscsaktalálgatta,miértéltekkülön,megemlítvemindaszemélyes,
mindapolitikaiokokat,továbbá,hogymegszerettevolnalátogatniTitótakórházban,
deeztsemengedtékmeg.hátezértlennenagymeglepetés,haatemetésenmegje-
lenne.50 ésezígyistörtént.aravatalnáltettlátogatásárólanyugatilapokrögtönbeszá-
moltak,ígypéldáulaThe New York Times is.akárhamaiceleblenne,alegapróbbrész-
letekreiskitérnek,aszakításról,illetveazeltávolításrólisírva:„Jovanka,Tito65éves
felesége, zokogva és sóhajtozva engedte le kistáskáját, mielőtt elhelyezte volna a
virágkoszorút, melyen ez olvasható: »kedves Titónak«.” s hogy:„csöndben állt a
koporsónál,feketeruhábanéskalapban,bánatültazarcán.egyidőutánhalkansírni
kezdett.”–MajdaszaténzászlóvalletakartkoporsónálTitoelőzőházasságaibólszüle-
tett fiaival fogadta a pártvezetők és kormánytagok részvétét.51 a jugoszláviai lapok
azonbanmegsemmertékőtemlíteni.atévéfelvételekenlátható,dekérdés,akkoriban
ezekbőlmitadtakle,ésazélőközvetítéssemrekonstruálható.azírottsajtóbanviszont
jól látható az igyekezet a mellőzésére, jelenléte elhallgatására. Miközben rengeteg
fotóriport jelentmeg, Jovanka nem tűnik fel – pedig boldog-boldogtalanról közöltek
képeket,alegnevesebbpolitikusoktólkezdveazún.egyszerűnépzokogógyermekeiről,
apionírokról,bányászokrólstb.példáulamagyarnyelvűnapilapishasonlómódonjárt:
láthatjukakönnyedzőfinnelnököt,mégakatolikuspapokküldöttségétis,deJovankát
sehol.52 ahogyan a nemsokára már a könyvesboltokba kerülő emlékkönyvekből is
igyekeztekkihagyni.ezmaradtahelyzeta80-asévekben,a90-esévekbenpediga
háborúk miatt volt érdektelen személye. csak az új évezredben került elő a téma,
részbenazzal isösszefüggésben,ahogyanTitokultuszaújjáéledt.denemfeltétlenül
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49 Lásd:Mirosimčić:Žene u Titovoj senci. zágráb,B.v.z.,2008.
50 Tito’sestrangedwife„turnedawayfromdeathbed”–byhellapick,Guardian, 1980.május2.
51 Tito’straincarriedbodytoBelgrade:mournerslinethetrack–byJohnBartnton,The New

York Times, 1980.május6.
52 aMagyar Szó fényképsorozata,1980.május10.



kellarragondolnunk,hogyközpontiutasításrahagytákkiJovankátazújságírók,akko-
ribanmármaguktóliskerültékakényestémákat,haTitórólvoltszó.

halottkultuszaTito-kultuszután

Mondanisemkell,azelkövetkezőhetekbenTitoszemélyeuraltaasajtót–közöltéka
rólaszólóverseket,deaköltőkegyrészemostisénekelt.életérőlsorozatokbanszá-
moltakbe,újraközöltékírásaitésmásokvisszaemlékezéseit.színeskülönkiadványok
jelentekmeg, a sajtó aratott: a belgrádiPolitika temetésről szóló száma történelmi
rekordotértel,720ezerpéldánybanjelentmeg.atévékapartizánfilmeketadták,és
kultusza a tetőfokára ért halálával, illetve a halála utáni első ifjúsági nappal,
(ál)születésnapjával,május25-ével. aDer Spiegel május12-i számában ironikusan,
szóviccel élve írja le a helyzetet: „vom Tito-kult zum Toten-kult” (a Tito-kultusztól a
halottkultuszig). de a The New York Timesbanmár arról is írnak, hogy halála Jugo-
szláviáteffektívvezetésnélkülhagyta.53

azéletlassannormalizálódik:pontahétnaposgyászelteltével11-énfocimeccseket
játszanak, 12-én a Borba már egy amerikai színházi komédia kritikáját hozza. a
virágházmájus10-tőllátogatható,ésolysokanérdeklődnek,hogyjúlius1-tőlszigorúan
szabályozzák,honnanhányanésmikor látogathatjákazemlékparkot. ígyköztársasá-
gonként lakosságarányosan pl. szerbiából naponta háromezren, Montenegróból
háromszázan,illetveidőrendben:akoraiidőpontokbanalegtávolabbélők(8-tólfélóra
aszlovénoknak,utánukamacedónokjöhetnek–nyilvánaztkalkuláltákbe,hogyéjjel
utaznak–,abelgrádiakésBelgrádvendégeidélután4és6óraközt).azelsőnégy
évbenhétmilliólátogatóérkezik(ekkorJugoszláviának22milliólakosavan,deebből
2milliókülföldönél),harmincévalattpedigmintegyhúszmillióanlátogatnakelTitosír-
jához. a virágház, illetve a rezidencia négy évmúlva nyílikmeg teljesen,mellette a
múzeumazajándékokkal,stafétákkal,személyestárgyakkal.asírnálakékbeöltözött
gárdisták félóránként váltották egymást, ez ugyanolyan látványosságnak számított,
mintaBuckingham-palotaelőtti.aházaismegtekinthető:adolgozószoba,abiliárdsza-
lon,alakatosműhely,avadászház.

a háborúk kitöréséig minden május 4-én 15.05-kor megszólaltak a szirénák, a
híradókilyenkoravigyázbanállópolgárokatmutatták–demindigakadjárókelő,aki
továbbment. kultusza tovább élt a helynevekben is:minden köztársaságban és tar-
tománybanegy-egyvároselőtagkéntviselhetteaTitonevet,eznagymegtiszteltetésnek
számított, a városok versengtek e címért. a stafétát továbbra is körbehordták az
országbanatiszteletére (az1987-esbotrányig,amikorplakátkéntszlovénművészek
olyanművétfogadtákát,amelyegynáciplakát„retroavangárd”kozmetikázottverziója
volt,smelyenegyizmosférfi–anáciférfiideál–tartegystafétát),54 afocikupaisaző
nevétviselistb.1982.márciuselejénmégtörvénytishoztaknevemegóvásáról,hogy
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53 Tito’sdeathleavesyugoslaviawithouteffectiveleadershipbayJohndranton,The New York
Times, 1980.május11.

54dimitar Gligorov: „računajte na nas“. „odlomak“ o Titovoj štafeti ili Štafeti mladosti.
Godišnjak za društvenu istoriju, 2008/1–3,124.p.
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nekommercializálódjék.ezértnevének felhasználásátezutánaszövetségikormány-
nakkell engedélyeznie.55 1985-benkerül ráarcképeazötezresdinárra.egyosztrák
jegyzetírókétévmúlvaironikusanjegyzimeg,látván,hogyTitoarcképével,aláírásával
márjelvényeket,pólókatiskiadnak,hogyatitoizmushelyébeaTito-mánialépett.56 ez
azonbanmárcsakrészbenigaz,pandoraszelencéjemárkinyílt.1981-benakosovói
albánok tüntetéseit már erővel verik le, kivonulnak a tankok. a verbális deliktum
bűncselekménye mint olyan létezik, Tito bárminemű kritizálása börtönnel járhatott
(akárcsakkorábban).ekkorkerültaközéppontbaaszerbkérdés,illetveaszerb–albán
konfliktus kosovón. az első demonstratív szerb tüntetésre éppen a Tito-rendszer
második emberének temetésén került sor. aleksandar ranković titkosszolgálati
főnökként1966-banváltkegyvesztetté(állítólaglehallgattamagátTitótis),devissza-
vonultanéltdubrovnikban1983-ashaláláig.néphősként,katonaitiszteletadásmellett
temettékelBelgrádbanaugusztus23-án,ésaszerbekszemébenéppazértvolthős,
mert kosovón annomegregulázta (üldözte) az albánokat, akik a 2. világháborúban
inkábbapartizánokellenharcoltak.Most,hogyaszerbekszerintőketüldözikelaz
albánokkosovóról,atemetésenvoltaképpakoszovóihelyzetmiattdemonstráltak,57 s
ez a külföldi sajtónak is feltűnt.58 Temetésén a nevét skandálták, sőt, az elhaladó
menetetmégmeg is tapsolták,ami igenkülönös jelenségegytemetésen.apolitikai
üzenetajugoszláviaisajtószámáraisvilágosvolt,egyhorvátcikkbenegyenesenapoli-
tikaiszellemekmegjelenésérőlírtak.59

1987-benaztánegyújabbtemetésválthasonlószerbdemonstrációvá,miutánegy
kosovóialbánkiskatona,azizkeljmendiaparaćinikaszárnyában lelőttenégy társát,
ötötpedigmegsebesített(ahivatalosverziószerintazutánaindítotthajszasoránön-
gyilkos lett). noha az áldozatok közt nem csak szerbek voltak, hanem pl. bosnyák
muzulmánszármazásúis,azegyikáldozatbelgráditemetéseszintealbánellenestün-
tetéssévált,éstöbbszerbiaivárosbanköveketdobáltakazalbánüzletekre.abelgrádi
Politika –melykésőbbélenjártaháborúsuszításban–ölesbetűkkelhirdette,hogyaz
eset„LövésJugoszláviába”.

végül említsük meg, hogy Jugoszlávia felbomlása után a legfontosabb nemzeti
vezetők temetése is sokérdekességethozottmagával. Titoegykori tábornokának,a
horvátelnökkéntelhunytFranjoTudjmannaka temetése1999végénazért,mertaz
ellenőrzötthorvátsajtókiemelte,hogy70országképviselőiérkeztek–valójábanazon-
banazállam-és kormányfőkközül szinte senki (kivévepl. amagyarorbánviktort),
mertTudjmantnemtartottákdemokratának,shatovábbél,talánmegéri,hogyahágai
nemzetköziBíróságvádatemelelleneháborúsbűnökmiatt.abosnyákmuzulmánalija
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55 –TanJuGinenglish,march4/82,huosa300-10-4,Box74,rLresearchInstitute,Balkan
section,yugoslavBiographicalFilesI.

56 p.m.:Titomania-Die Presse,1982.március6–7.
57 demonstrationsatrankovic’sfuneralcondemned,byslobodanstankovic,radBackgrodun

report/222,1983.szept.16.,halálával lett végképpnemzetihőssé…hu,osa300-10-4,
Box53

58rankovic-Begraebniswirdzursympathiedemonstration,cnd,München,1983.augusztus24.
59 ŽivkoMilić:kakosunaspohodiliduhovi.Danas,1983.augusztus30.



Izetbegović–akiafüggetlenBosznia-hercegovinaelsőelnöke,azönállóságélharcosa
volt–2003-astemetésénszázezrenimádkoztakaziszlámszokásoknakmegfelelően.
a szerbek és részben a horvátok szerint ő is felelős háborús bűnökért. slobodan
Milošević2006-banhágaicellájábanhunytel,temetésepedigazértemlékezetes,mert
feleségénekházában temettékelmár sötétedéskor (amiapravoszlávhagyományok
szerint nem lehetséges, ez már a vámpírok ideje), de nem volt ott oroszországba
menekülő felesége és fia, de lánya sem, ahogyan egykori elvtársai közül is csak
kevesen (igaz, Ivica dačić egykori szóvivője igen, ő később belügyminiszter, majd
kormányfő is lett).Mivel koporsójátmárhágában lezárták, az eset kapcsán szintén
spekuláltakhívei:egyesekszerintottöltékmeg,másokszerintmegéppenhogyélvala-
hol,inkognitóban.Ibrahimrugovát2006elején,nemsokkalMiloševićelőtttemették,
akosovóialbánpolitikuséppenazellenefolytatatottpasszívellenállástvezette,majd
afüggetlenedőkosovo legerősebbpártjaélénállt2000-től,sazújköztársaságelső
elnökelett.Temetéseegyháziszertartásnélkülzajlott,mertaTitórólszóló(ál)hírekkel
pontellentétesenőéletevégénállítólagamuzulmánróláttértakatolikushitre.

így aztán Todor kuljićot kiegészítve aztmondhatjuk:míg Tito temetése szinte az
egészvilágonabékeszimbólumavolt,addigTudjmané, Izetbegovićéésrugováéaz
országukon belül a nemzeti felszabadulásé, Miloševićé pedig, ha már kevesek
szemében is, az imperialista erőknek való ellenállásé.60 de sok tekintetben Tito
temetése utólag Jugoszlávia rekviemjének tekinthető, ahogyan Winston churchill
1965-östemetésétissokanvéltékabritbirodalomrekviemjének.

GyörGy szerBhorváTh
TITo´s FuneraL –reQuIeM For yuGosLavIa

evenbeforethedeathofTitoin1980,itwasasubjectofdiplomaticandmedia
speculations whether yugoslavia, Tito´s federal multi-ethnic state shall keep
togetherafterthedeathofitsfounderandeternalpresident.arecordnumberof
foreign heads of state were present at his funeral, which thus became a
worldwidemediaevent.Itseemedthatthecitizensofthecountry,asitwasalso
claimedbythepropaganda,wouldstayonthepathofTito.however,theverynext
yearanarmedconflictbrokeout inkosovo.Fromtheperspectiveof today it is
morethanclearthatTito´sfuneralwasyugoslavia´sfuneralaswell.
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Sociologija, vol.LIv(2012),no.4.,595.o.
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kosztolányi GáspárMegyercsréten szü-
letett, 1923. szeptember 14-én. szülei
(kosztolányi Gáspár és Táncos Margit)
gazdálkodók voltak, a házaspárnak
nyolc gyermeke született. Gáspár a
római katolikus elemi iskolát Me-
gyercsen1938-banvégezteel,1939-től
1941-ig a gadóci gazdaképző iskolába
járt.ezutánegészenaberukkolásáiga
családi gazdaságban dolgozott. 1944
júliusában a dél-komáromi Monostori
erődbevonultbe,ötnaputánaz52-es
győri határvadász zászlóaljba sorolták.
1944őszénazalakulatávalvédőállások
készítésére ment a Tiszához, ez után
nyugat-Magyarországra vonult vissza.

1945elejénazalakulatotnémetBirodalombairányították.kosztolányiGáspár1945
áprilisábanesettamerikaihadifogságba,1945nyaránfranciakézrekerült.afogságból
1946áprilisábanjötthaza.acsaládibirtokkollektivizálásáig(1951-ig)azapjávalgaz-
dálkodott,ezután1965-ig,egyrövidmegszakítással,államosítottgazdaságokondol-
gozott.édesapjátszabotázsvádjaalapjánkéthónaprabörtönbezárták,ebbenközre-
játszottazis,hogyaháborúelőttakeresztényszocialistapárthelyielnökevolt,és1938
utánmegyeibizottságitag.acsaládhosszúévekigmegvoltbélyegezvemintkulákok.
1960utánkosztolányiGáspáregyévignovákybanvoltbányász,ezutánaszentpál-
pusztaiállamigazdaságbandolgozott,előszörmintgyalogmunkás,azutánminttrakto-
rista.1965-benakomáromihajógyárbavettékfelmintsofőrt.1983-banmentnyugdíj-
ba.1955-bennősültmegTakácsveronikával,1960-tólőrsújfalubanlaknak.atörténe-
tenyolcbeszélgetésünk(2013november,2014február,2015március, június,2016
áprílis,június,júliusa)alapjáníródottsaNyugati fogságban (Felvidékiek amerikai, brit
és francia hadifogságban)c.kötetbenjelentmeg.azittolvashatórészletmégnemvolt
publikálva.aFórumkisebbségkutatóIntézeta„videohistory”projektkeretébentöbb-
órásfilmfelvételtiskészítettemvele.
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kosztolányiGáspár

(Laczkó Sándor felvétele)



Gyerekkor

kosztolányi Gáspár vagyok, Megyercsen születtem. szüleim kosztolányi Gáspár és
TáncosMargit,gazdálkodókvoltak.Megyercsrétenéltünk,egyparaszttanyán.aszülői
házunk1920-banépült,azelőttazöregházbanlaktakaszüleim,aholmégadédöreg-
apám,kosztolányiJózseflakott.aszüleim,azthiszem,1919-benházasodhattak.

a keresztlevél szerint 1923. szeptember 14-én, anyakönyvi kivonat szerint meg
szeptember18-ánszülettem–akkoribanakeresztlevélvoltafontos,ésazapámvaló-
színűkeresztelőutánmentbejelenteniMegyercsreaszületésemet,úgyhogy18-átírtak
be14-ehelyett.de14-énszülettem,azbiztos,mertanagyszekrénybenfölvolt írva
mégazórais.

nyolcanvoltunktestvérek,Margit,emma,Gáspár,Mária–vízbefulladt,nándor–
difteritisz,Mária,katalin, Ferdinánd.Mindanyolc gyerekott, a tanyánkonszületett,
ebbőlkettenkiskorukbanmeghaltak.egykishúgom,aMariska,egyhirtelenzáporután
beleesettegysekélytócsábaésmegfulladt,azöcsém,nandi,egydifteritiszjárványba
haltbele.Mindakettőkétévesvolt.

Mivel tanyasiakvoltunk,Megyercsre jártunk iskolába.1929-benkezdtemazelső
osztályt,azévdecemberelejénbejöttazazóriási1929-estél–márakkorvoltkörül-
belülharminccentishó–,olyansűrű,apróhókezdetthullani,megindultegyóriásiésza-
kiszél,éskeverteahavat.állítólag-30°calattisvoltahideg.adiófákteljesenkifagy-
tak, az almafákmegmaradtak, tavasszal kihajtottak, demind be voltak repedezve,
érdekesvolt.emlékszemrá,aházunkkörülbelülészak–déliránybanfeküdthosszúsá-
gában,ésadélitűzfaltetejéigvoltahófúvás;alovakatátvezettükrajta,nemszakadtak
bele.Mégmájusbanismegvoltazahó,olyankeményvoltatél.azambróztagiésavio-
liniföldekkönnyűek,feketeatalaj,ésaszélazttavasszalnagyonviszi,ésazonazéven
behordtaegészenacserepekközé.Mikorvégreelolvadtahó,apadlásgerendákonegy-
centissárvolt.

anagyhidegvégettcsakazelsőpárhónapotjártam.olyangyengécskeisvoltam,
ésakkorbejárninégykilométerreaziskolába,azborzasztóvolt.kétidősebbleánytest-
véremmelésatöbbirétigyerekkelmentünk,egyszerreolyantizenöten.Megvártuka
fölsőrétieket,ésmikormáranyámlátta,hogyjönnekaczézingerékelőtt,feltetteatás-
kát,kimentünkazútra,aztánegyüttmentünk–sárbangumicsizmákban,tavasszalés
nyáronmezítláb.deazatélborzasztóvolt,valamilyenszünetisvoltemiatt.Bevoltunk
búgyálva,mintamúmiák,úgyjöttünkhaza,hogyazorrunklukábóljégcsapoklógtak.
rettenetesvolt,szintehihetetlen,hogyeztegygyerekkibírtavalamikor.énaztántelje-
senkimaradtam,dealányokazokazértjártak.ígyaztán1930-banújbólelsőosztályba
mentem.

afalubanfelekezeti iskolákvoltak,reformátuséskatolikus,énavallásomszerint
katolikusiskolábajártam.atanítónéninémethnékórósikarolinavolt,olyanszázötven
centis,kövérebbasszonyka.egyosztálybannyolcvankétdiákvolt,elsősöktőlanyolca-
dikosokig,úgyhogyatanítónéninekafejesvonalzómindigakezébenvolt,ütöttvele.
hanembírtvelünk,aztmondta,hogyazt,akihátrales,ahátamögöttülővágjapofon.
Mimárdirektvártuk,hogynézzenhátravalaki,ésakkorakkorátkapott!ígyvolt,nem
bírtvolnamásképp,deakkorezvoltanorma.Többszörismegtörtént,hogyagyerek
elmenthazapanaszkodni,„tanítónénimegvert,meghúztaahajamat”,megállítólag

106 kőrös Zoltán
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m
le
, 
XI
X.
 é
vf
ol
ya

m
  
2
0
1
7
/1

, 
S
om

or
ja



meglátszottazujjahelyeisapofontól,ésakkoraszülőeljöttmásnappanaszkodnia
tanítóhoz,pláneaszegényebbosztálybeli,hogyazőgyerekétnepróbáljaverni,inkább
aztverje,akinekkenyeretád,asajátgyerekét:

–hát,uram,mondtaanémethné,hanemtetszik,menjenelaMasarykhozpanasz-
ra!

szigorúvolt,deanyolcvankétgyereketmegtanítottaírni-olvasni.
rosszgyerekvoltam,nagyonrosszgyerek.anagyfegyelmezésa„huszonötafenék-

re”volt.Megkellettfogniacipőnkorrát,aztánorgonapálcávalkaptunkhuszonötöt.én
akkorkaptamígyki,amikor lelőttemparittyávala telefonoszlopróla fehérporcelánt.
harmadikosvoltam,mentünkhazavalamitizenöten-húszan,ésazegyikgyerek,azagg
Jancsi–ővoltaparittyamester,deéntudtamalegjobbanlőni–aztmondta:

–Gazsi,letudnádlőni?
acélazúttólkörülbelülolyanhúszméterrevolt,fogtamaparittyát,durr,szétröpült.

abaktermegéppenállomásonkívülvoltésmeglátta.Mindjártelmentazapámhoz,
úgyhogyőisjólkikészített.elmentennekahíre,eljutottatanítónénihezis,aztánénne-
kemkellettkimenniareformátustemetővelszembe,ottvoltakorgonabokrokésazok-
bólvágniegyolyanujjnyivastagságú,nyolcvancentihosszúbotot,amivelaztánkikap-
tam.devoltegyéleskésem,ésháromhelyengyűrűtvágtamrajta,hogytörjönel.Úgy
isvolt,amásodikütésnélszéjjelröpültapálca,juj,aztánmegapofon,ésaztánadara-
bokkalütöttanémethné,ahuszonötötmegkaptam.

azthiszem,1934-benépültaziskolánkhozegyújszárny,ésakkorjöttodaahrotkó
sándorkántortanító,akiaztánhitesremagyarosítottaanevét,őlettazosztályfőnököm
egészen végig. nagy tudású tanító volt, a kottát ismerte, gyönyörűen hegedültmeg
orgonált,holhegedűveltanítottaazéneketnekünk,holaharmóniumon.engemgye-
rekkortólegészenamainapigérdekeltatörténelemésföldrajz,azokcsakúgyragad-
takrám.nagyonszerettematérképeket,otthonismindigazokatböngéztem.Mikorté-
lenafalusiakelmentekhazaebédre,minkmásfélórátottvoltunkaziskolában.amikor
azelemózsiátmegettük,unalombankitaláltunkegyjátékot.odaálltunkazeurópa-tér-
képhez,aztán„holvanBerlin,holvanpárizs,holvanLondon,holvanIsztambul?”,és
kerestükatérképen.énfogtamapálcát,térképnélálltamésahátammögöttmutogat-
tam.Magyarbólis,matematikábólisgyöngevoltam,deatöbbitantárgymárment.első
republikavolt,éslehetettmagyartörténelmettanulni.nemmindent,deahitesazért
megmondta,mindig úgy szépen. aztánmikor erős Józsi rávágta, hogy, tanító úr, én
tudomaTalpramagyartis.aztmondja,no,fiam,ne,eztnemszabad.deazértláttam,
hogyjólesettneki.

Megyercsrétviolin ésŠtúrováközött van, abbanaz időbenharmincnyolcmagyar
család lakottott. a tanyánkegyikoldalánvoltviolin,ahol szlovákok laktak,amásik
oldalon már magyar gazdák voltak. violin az egyetlen olyan szlovák település
csallóközben,amitisztaszlovákésnemkolónia;azottanilakosokmég1911-bentele-
pültekodaTurzovkából.esztergombanvoltegyturzovkaiszármazásúpap–talánkano-
nokvolt–ésvoltpárszázholdbirtoka,amitaztánöt-tízholdankéntfölajánlottatur-
zovkaiszegényebbcsaládoknak,hogymegvehetikhosszúlejáratúkölcsönre,ígytele-
pedtekide.emlékszekabeszédjükreis,őketamaiszlováktalánnemisértenémeg,
mertolyan lengyelesenbeszéltek: „idžem,nejdžem,budžem,nebudžem...”, vagyazt
mondtaakutyának,hogy„idžešdobudy?”Mikoreljöttekatisztamagyarkörnyezetbe,
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megtanultakmagyarulis,voltakakikperfektbeszéltékamagyart.sosekérteksemmit,
el se fogadták volna, de nagyon hálásak voltak, ha valamit kölcsönöztünk nekik.
példáulhafátakartakhordani,jöttekazapámután,„pánkosztolányi,nepožičalibyste
mipárvolovnapolhodinu?”,egypárökrötfélórára,aztánazapámmondta,hogyott
van,fogjákbe,nosvigyék.alázatosanmegköszönték,„velicepekneďakujeme!”,ésaz
apám,akibeszéltegypárszótszlovákul, „to jenič.”aztán tavasszal jöttekátönként
kapálni,segíteni,főlegazasszonyok,olyanjónépekvoltak.

egyszerűemberekvoltak,ésalázatosak,deazöltözetüknagyonszépvolt,férfiak-
nak és a nőknek is, azok ha kiöltöztek húsvétkor népviseletbe, csak bámultunk. a
leányokösszefogtakcsoportbaésgyönyörűen,többhangonénekeltek,úgy,mintaszlo-
vákfolklórban,csodálkoztunkrajtuk.azelsőévekbenszegényekvoltak,deaztánjavult
ahelyzetük.Még1938-banaz idősebbférfiakközöttvoltolyantíz-tizenkétdrótos is,
azokfőlegdél-szlovákiábandrótoskodtak,dealegtöbbférfimárakkoravasútondol-
gozott.amikormegnyíltagútaivasút,aznagyonsegítettahelyzetükön,úgyhogyahet-
venszázalékukilyenkrampácsolóvolt,olajozóember,kalauz,vagyazállomásonváltó-
kezelő.aföldekenazasszonyokdolgoztak,devoltháromvagynégyférfiis,akigazdál-
kodott.

a járásunkbannégykolónia isvolt:Štúrová,okánikovo,hodžovoésGadóc,a leg-
többjüklegionarista.aštúrováikolonistacsaládoktöbbmintfelemorvavolt,atöbbiek
megszlovákok.amorvákmoderngazdaemberekvoltak;acsallóköziparasztokcsak
néztek,mertazistállóikbanönitatóikvoltak,éselevátorokvittékazennivalótajászol-
ba.azállamépítettnekikegygyönyörűkétszobástéglaházat,istállót,óriásipajtákat.a
kaszát nem ismerték,minden kaszálnivalót kaszálógéppel végeztek, füvet, gabonát,
mindent.dea szlovákoknakmaguknakkellett ezeket építeni, azoknak vályogházaik
voltak. és amorvák harminc katasztrális hold földet kaptak, a szlovákokmeg csak
tizenötöt, ekkora különbség volt, amorvákat nagyon pártolta az állam. a szlovákok
barátságosabbakvoltak,mertazokszegényebbekisvoltak.ahelyiekésakolonisták
közöttegyáltalánnemvoltrosszviszony,ahelyiekeljártakhozzájuknapszámba,főleg
ekeliek,megarétiek,devoltbenttartottcselédjükis,többenépítettekakisebbudva-
rokban olyan kisebbházakat a kommenciós cselédeknek. a viszony csak1938-ban
romlottmeg.

Štúrovávolthozzánk legközelebb, légvonalbanegykilométerre.voltottegysokol
sportegyesület,ésminkgyerekekelmentünkmegnézniőket.Mindenszombatonmeg
vasárnapeljártamoda–avasárnapimiséreelkellettmenni,deazutáninkábbnem
mentemebédre,hogymegnézhessemőket.komárombólakatonatisztekjöttekkato-
nazenével, ők tanították őket. Talán minden második vasárnap volt egy ünnepély,
ügyességiversenyekkellóháton,tojástvittekkanálban,tornagyakorlatoztak,megilyes-
mik. nagyon jó tornászok voltak Štúrovában; volt három olyanmorva tornász, hogy
elcsodálkoztunk.azegyikfelugrottarugóslépcsőre,feldobtamagát,átugrottabakon,
ottegyszaltó,aztántalpraállt.vagyakoníček:meglóbáltamagátanyújtón,hármat
pördült–egykézen–,nemakartukelhinni,mitlátunk.

kiskoromtólérdekeltapolitika.apámmindenhovamagávalvitt,talánazértragadt
rámezasokemlék,bennevoltamgyerekkoromtóljóformán.1937-benközségiválasz-
tások voltak. emlékszem rá, hogya csehszlovákkommunistapártmagyar szekciója
szövetségbe lépettamagyarpártokkal.Molnár Istvánbácsivoltahelyikommunista
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pártelnöke,azalelnökemegakocsisLajosbácsi,ésígymindakettenbejutottaka
megyercsiképviselő-testületbe.amikorkésőbbjöttazsidóüldözés,amikorsokhelyről
a kommunistákat is elvitték,Megyercsről egyetlenegy kommunistát nem vittek el: a
megyercsimagyarképviselőkmegvédtékőket,hogyőksemmirosszatnemcsináltak.

1938

apám a gróf esterházy János keresztényszocialista pártjának megyercsi elnöke volt.
Megyercsen a katolikusság általában az esterházy pártján volt, a reformátusokmeg
inkábbaMagyarnemzetipártmellettvoltak.arraisemlékszek,hogyapám1938tava-
szánelvittmagávalérsekújvárbaamagyarpártnagygyűlésére.aFőtérenvoltagyűlés,
esterházyszónokoltföntazemelvényen.szókimondóembervolt,talánegykicsitsértő-
enis,úgyhogyarendőröknemtudtákelhallgattatni.odamentekhozzá,megfogták,le-
rángattákazemelvényről,ésakkoraztmondta,hogy„akezem-lábammegköthetik,szá-
matnemfogják!”Tizennégyévesgyereklétemreeztláttam,eztsohanemfelejtemel.

emlékszem,1938nyarán,azekelibúcsúbanmegvertekegyvioliniszlovákot,aFero
Fučekot. a búcsúimulatságbanmár lelkesítőmagyar nótákat énekeltek az ekeliek,
megazIsten álld meg a magyart,aFeromárolyanintelligensebbembervolt,voltfény-
képezőgépeis,ésszépenfényképezteőket.azegyikekelimeglátta,kirúgtaakezéből
afényképezőgépet,ésjólelpakoltákszegényt.akkormégcsakilyenkristályosrádiónk
volt,fülhallgatóval,ésazédesanyámestehallgattaapestirádiót:

–Gyerekek–mondta–,bemondták,hogyazekelibúcsúbanamagyar legények
nemtudtákelviselniazt,hogyőketakadályozzák,kirúgtákakezébőlafényképezőgé-
petésmegvertékazilletőt.

akkortájtmárvoltaktüntetések is,márkezdődöttacsehellenesség is.ésfőlega
violiniak részéről; a szlovákok már akkor talán az önálló szlovákián gondolkodtak,
különbensemvoltakolyannagyonjóviszonybanamorvákkalmegacsehekkel.akkor
máraztkiabáltákalegények,hogy„Česipešidoprahy!”–„csehekgyalogprágába!”,
vagyhogy„violinčanisúbeťári,Štúrovácisúlekvári”–„violiniakbetyárok,štúrováiak
lekvárok”,meghasonlókat.

vagypéldáulkomárombanaŠtefánik-szobor,amiazangliaparkbanvolt.nema
városranézett,hanemadunafelé–ésvalakiegyszeréjjel,drótosládáttettahátára,
és kezében volt egy papiros, és rá volt írva: szarom Csehország, megyem
Magyarország.eztilyenhuligánmagyarokcsinálhatták,ezolyankiscsúfolódásvolt.de
ténylegtalálósvolt,mertadunáranézettaŠtefánik,ésúgyvanaszobormais,mintha
egyiklábávallépne.

Tizennegyedik-tizenötödik évemben voltam már, pontosan emlékszem, hogy a
magyarokbejöveteleelőttmárkészülődésvolt,mártudtuk,hogykörülbelülelfogjönni
azaz idő.azt ismondták,hogyebbőlháború lesz.aztán1938őszénacsehszlovák
hadseregbehívott háromkorosztályt, ésmár cirkáltak itt a csehszlovák katonák. az
őstermelőket,mintazapám,ezekethagyták,acsaládunkbólazapámnakazunoka-
testvére,kosztolányiGusztáv,nagyapámtestvérének,Gyulabácsinakalegidősebbfia
voltbehíva,deegyhetirehazaengedték,mertakkormárő iskülönállógazdaember
volt. és szegény,mikor1941-benmegkezdődött a világháború, az első transzporttal
kivittékazoroszfrontra,egyhétenbelülmeghalt:rálépettegyaknára.Tanúkisvoltak,

Elbeszélt történelem 109
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIX. évfolyam

  2
0
1
7
/1

, S
om

orja



akik látták,hogykifordultabele,megfogtaszegényagyomrát,elkezdett futni,aztán
összeesett.ővoltazegyetlen férfiakosztolányicsaládból,akielpusztultamásodik
világháborúban.

akkor, 1938-ban, nem volt semmi megtorlás az itteni magyarokkal szemben. a
rádiókatbeszedték–tanyánvoltunkkint,márvoltegyelemesrádiónk,aztelvették,és
azapámvadászembervolt,bekellettszolgáltatniajárásihivatalnálafegyvereket,de
hárompuskájavoltneki,éscsakegyetadottle.amikormáracsehhatóságlátta,hogy
ittúgyiselőbb-utóbbelkellmenni,visszaadtákaztis.

pár nappal az előtt, hogy bejöttek amagyarok, itt csehszlovák repülők cirkáltak,
nemesócsánisvoltegyrepülőterük.egyszer,akkorkintdolgoztunkaföldeken,fölszállt
egycsehszlovákgépésátmentadunán,Magyarországrafelderíteni,fényképezni,mert
akkormár amagyar sereg fel volt készülve.olyan tíz percmúlvamár jött is vissza.
Másnapugyanúgy,harmadiknapugyanúgy.előszörmégcsakeltűrték,deaharmadik
napaztvettemészre,hogyacsehszlovákgépóriásisebességrekapcsolt,nagybúgás-
saljöttésalacsonyabban,mintmáskor.egyduplaszárnyúmagyargépüldözteekelirá-
nyából,olyasféle,mintamostanipermetezőgépek,azthiszem,hogyFIaTvadászgép
volt.ekelésnemesócsaközöttutolérte, fölészállt,csakazthallottam,hogy trrrr,és
aztánmentvisszaMagyarországra.acsehszlovákgépelkezdett füstölni,aztánmeg-
gyulladt,lehetettlátni,hogyjöttlefelé.Mégaztisláttuk,hogyvalamikipottyantbelőle.
apilótalehetettaz–aztmondták,hogynagyszerencséjevolt,mertagéplassaneresz-
kedett le, akkor már voltak kórókúpok összerakva és állítólag ő pontosan ráugrott
egyre, talánötvenméteresmagasságból. Láb-ésoldalbordatörésevoltneki,denem
haltmeg.

közbenkezdődtekatárgyalások,ésanémetekmegkaptákaszudéta-vidéket.aza
hírjött,hogyittvisszacsatolásleszvalószínű,aztánmegisletterrőlazegyezség.óriási
lelkesedésvoltazittenimagyarságkörében,megmondomőszintén,különösenagaz-
dáknagyonörültekneki.édesapámmalésaszomszédainkkal,czézingerGusztibácsi-
valésdusaFeribácsivalelmentünkkomáromba,hogymegnézzükhorthybevonulását.
nekemsajátbiciklimvolt,mertolyanmódosöregapámvolt,hogyháromnagyunokája
voltésmindegyiknekkerékpártvett.abbanazidőbenaztöbbvolttalán,minthama
egyautótkaptamvolna.reggelelégkoránfelkeltünk,márolyanhatórafeléindultunk,
Megyercsrétről komáromba másfél órás az út biciklivel. nyugodtan mentünk,
keszegfaluutánvanacsallóközifőcsatorna,aszivattyú,ottmentünkátahídon.valami
tízszlovákkatonavoltott,márvonultakkikomáromból,odáigjutottakel:

–stoj!–leállítottak.
Megálltunkéskérdezték,hogyhovámegyünk?Mondtuk,hogyazünnepélyre.én

csináltamkaucsukbólegypiros-fehér-zöldszínűszélmalmot,kivolttéveabiciklimre,és
ahogyanmentem,szépenpörgött,mintapropeller.azegyikkatonaszépenmegfogta,
eltörtekétfeléésbeledobtaakanálisba.Mostmármehetünk,aztmondta.desemmi
atrocitásnemvolt,nemmondták,hogynemmehetünk.

BementünkkomárombaéslerakodtunkabiciklikkelnagyGézavendéglőjénekaz
udvarában, ahol a lovakat szoktuk kifogni, amikor az apámmal piacra jártunk. a
városbanmármozgolódottanép,mindenkikíváncsivolt,aBarossutcavégeelvolt
állva,apámezekkelazidősebbekkelottmaradtak.aztánadusaBélahaverommal
találkoztamott,ésmintaffélekíváncsigyerekek,gyerünkfölahídra.sosefelejtem
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el,ahogymegyünkdél-komáromba,ahídnakazinnenső,baloldalánálltunk,vártuk,
lestünk, hogymikor jön horthy. de először nem ő jött, hanem a szabadcsapatok.
rendeskatonasisakban,teljesfölszerelésben,aborjúahátukon,fegyverrelésálcáz-
va:asisakjukonmegaparolinisátvoltakhúzvaolyankiságacskák,betűzve,mintha
harcbamentekvolna.egyenruhábanvoltak,desejelzés,serangnemvoltrajta,csak
jöttekfegyverrel.nemsokan,talánegyerősszakaszhavolt,olyanharminc-negyven
ember.

aztánjöttahorthyisakíséretével:előttetisztek,aztánkörülötteadíszesebbtest-
őrség.emlékszekrá,gyönyörűfehérlovavolt,szépenültrajta,egyenesen.elkezdtünk
futnilefelé,úgyhogyutolértükaszabadcsapatokat.körülbelülodaértekaBarossutcá-
nak az elejébe, egyszerre csak azt láttuk, hogy széjjelugráltak, egyik jobbra, másik
balra,ésottegypárszlovákcégtáblátpuskatussal levertek.akkoregykicsitmeghök-
kentünk,mertazokotttörtek-zúztak.aFöldműveskölcsönöspénztárnakvoltottegy
reklámtáblája,aztvertékszét,ésahábermészárosnakis,azizraelitavolt,ővoltaleg-
nagyobbhentes-mészároskomáromban,gyönyörűmodernépületevoltaBarossutcá-
ban,szépnagycégtáblával,azisszlovákulésmagyarulvolt,aztisleverték.aztánelszé-
ledtek, nemvolt semmi.hogy kik voltakezeka szabadcsapatok, ezt pontosannem
tudom,deúgy jöttek,minthaharccalvennékbekomáromot.ellenállásperszenem
volt,nemharcvoltez,csak–magyarulmondva–erőfitogtatás,olyanformánpróbálták
szimbolikusanmegcsinálniazutat.Mindenkimegszeppent,hogyhátezazelfoglalás?
pláneanők,hogyhátmégis,miértcsináltákezeket?hiszennemártottakazoksenki-
nekse.

ezutánjöttekszépenagyalogosokis,mindvassisakban,azokmármindfölvoltak
virágozva,jöttalovasrendőrségésutánaahorthyMiklósfehérlovon.anádorutcánál
elfordulvaelmentekaszentháromság-szoborhoz,aklapkatérre.perszenagytapssal
jobbról,balról.kivonultunkutánukaklapkatérre,otttartottahorthyabeszédet.oda
aztánnemjutottamel,aszentháromság-szobortól lejjebbálltam,deahangszóróból
hallottamahangját. elég jó, talpraesett beszédet tartott, hogy visszaszereztükezer-
éveshazánkat,megilyeneket,deígypontosannememlékszem.atisztikarésarend-
őrségnagyondíszesvolt,ezüstössisakjukvoltnekik,nagyonszéplovakonjöttekbe,de
akatonaságazvalahogyanszegényesvolt,azöltözetenemvoltvalamilátványos,nem
olyanvasaltruhábanvoltak.énmagamisúgyelcsodálkoztam,mintgyerek,hogyhát
azistállójátneki,ilyenamagyarhadsereg?nemvoltakolyansokan,egyzászlóaljha
bevonult akkor, olyan háromszáz embert láttam körülbelül bevonulni. aztánmentek
Újvárnak,szerdahelynekésGútairányába,nemmentekmindenazünnepélyre.aviga-
lomkörülbelülkét-háromnapigtartott.

Jónapnyugtáraértünkhaza,azttudom,mertetetnikellettazállatokat.akkorramár
amagyarokMegyercsenvoltak.adíszkapumárkészenvolt,zöldágakból,rajtaafel-
irattal,hogyIsten hozott,mégakkormeglettcsinálva,amikoracsehszlovákcsapatok
bentvoltak.Megyercsreegyolyanötvenlovasbólállókülönítményjöttbe.nemtudom,
milyenalakulatvolt,ágyújuknemvolt,csakkönnyűkisfegyverük.amegyercsieklelke-
senfogadtákőket,amagyarokközöttörömünnepvoltakkor,talánmindenkidrukkolt,
tekintetnélkül a vallásra, felekezetre vagy vagyonihelyzetre. apámazmégpláne, ő
nagymagyarembervolt.
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1938után

1938utánegykiscsalódásvolt.Talánagazdáknaknem,azokranemvoltannyiadó,
mintacsehekalatt:amagyaridőbenvoltegyrendesjövedelemadó,földadó,slussz.a
munkásosztálynakviszontcsalódásvolt.nemvoltannyimunkahely,olcsóbbakvoltak
abérek,drágábbvoltacigarettaésazital,amiabbanazidőbensokatcsinált,mertegy
kapásember, aratóember a féldeci nélkül nem tudott dolgozni, azt reggel be kellett
dobni.ésaruházatisdrágábbvolt.azelőttittvoltaBaťacég,acipőkirály,amiárulta
azolcsócipőket,amagyarbakancsotaztánháromszorannyiértlehetettvenni,minta
Baťánál.vagyvoltanehera,azvoltaruhakirály–aférfiöltönyök,astruksznadrágok,
munkásruhák,ésazokisolcsóbbakvoltakazelsőrepublikaalatt.

1938előttelégnehezenlehetettátjutniMagyarországra,vagyonnanide,sokutá-
najárásvolt,deaztánmárugyeegyországvoltunk.észrevettük,hogyazanyaországból
ezréveljönnekanépek,ésveszikazolcsócipőketmegaruhákat.komáromotegyhét
alattkivásárolták,pláneadél-komáromiak,szőnyiek,aneheraésaBaťaüzletekkét
napalattüresenmaradtak.Másüzletekből issokmindentelvittek,élelmiszert,mert
olcsóbbvolt,mintMagyarországon.ezmáraztánpláneamunkásságkörébennemtet-
szett–mégafalusiemberekeztnemvettékolyanrosszul,mertottmindenkiakama-
rájábólélt,nemazüzletből.azabőség,amiazelőttvoltazáruból,megszűnt,nemvolt
utánpótlás, a komáromi lakosságészrevette, hogynincsen választék.egyhónapjára
komárombanmárfeliratokisvoltakitt-ottakapukon,megafalakon:Míg Masaryk volt
apátok, volt ingetek ruhátok, amint Horthy lett apátok, kivan a meztelen ...csátok.vagy
hogyMinden drága, vissza Prága.deafalusinépnemtörődöttilyesmivel,ottnemlát-
tamegyetlenilyenfeliratot.

acsehekalattsoksztrájkvolt,főlegaharmincasévekelején.1938utánezismeg-
szűnt,amunkásoknaknemlehetettsztrájkolni, ilyesminemlehetettamagyarállam
alatt,ugyeezmárjogfosztottságvolt,közbenamezőgazdaságimunkásoknakrosszabb
helyzetük lett; emlékszek rá, a legelsőnapszámegypengő volt.Márpontosannem
tudom,hogyan lettátváltvaakoronapengőre,deaz iskicsit csalódásvolt,mertha
átszámítottukazárakat,azokjobbakvoltakacsehszlovákidőben.amagyarokalattvolt
ilyenszázdaraboscsomagolású,legolcsóbbcigaretta–ezekolyanerőscigarettákvol-
tak,emlékszekrája,akkormárén isúgynéhasusondibanrágyújtottam,mertapám
nemengedtevolna–,azthiszem,húszfillérvolt.

azelejénnemvoltkönnyűnekünkse,mertmégazelsőrepublikaalattazapám
belementföldvásárlásokba:anyámnakajussáteladták,ésakkorvettekvalaminegy-
venholdföldet.egyárverésenvoltak,jólfölvertékazárat,ésazapámbeleesett.ott
voltanyolcgyerek,jöttekarossztermések,jöttekavizesévek,sokcsapadékosévvolt.
Bizony,elégvoltkiheverni.azapámjóbanvoltegykomáromifőorvossal,Lipserdoktor-
ral,őisnagyvadászembervolt,azadottnekikölcsönt,aztiselégvoltnyögni.

apámnaktalánszerencséjeisvolt,denekünkpéldáuljobbanmentagazdálkodás
1938után.ahatévalattkitermeltükazösszesadósságot.sőt,későbbmárazapám
mindigazongondolkodott,hogykomárombanmegvennéasarf-házat;asarfegyfog-
technikus volt, olyan sarokházat, ami eladó volt. emlékszem rá, hogy az anyámmal
azontanakodtak,hogyesetlegmégvennénekfelkölcsöntésmegvennék,mertakkor
márvoltegykisspóroltpénzük.amagyaridőbennagysúlytfektetettazállamagazda-

112 kőrös Zoltán
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m
le
, 
XI
X.
 é
vf
ol
ya

m
  
2
0
1
7
/1

, 
S
om

or
ja



kérdésre,eztmegkellhagyni,nemvoltolyanközség,hogynelettekvolnatélenestitan-
folyamok.képeztékkiazgazdaembereket–akiaztánatanfolyamutánletetteavizs-
gát,ezüstkalászosgazdáváavatták.amásikdologmegazvolt,hogyazállambiztosí-
tottmindigvetőmagot,ésatermésbőlkellettvisszaadni,úgyhogynemkerültpénzébe.
ésmásvoltazavetőmag:apámlegtöbbszörsajátbúzájábólhagyottmagot,ésrájött
arra,hogymajdnemduplatermésvananemesítettmagból.

nekünk,gazdagyerekeknekGadóconvoltakétévesgazdaságiiskolánk,amit1939-
benkezdtem.azthiszem,ötvagyhatilyeniskolavoltazegészországban.azérettségim
nincsenmeg,deakieztelvégezte,azmagyarkirályioklevelesaranykalászosgazdalett,
ez volt a titulus. Tanultunk állattenyésztést, növénytermesztést, számtant, mértant,
földmérést,házi ipart, kosárfonást,bognármunkát, volthittan-ésénekóránk is.sült
volt a tanárigazgató, mezőgazdasági tanár volt, növénytermesztés szakos volt. dr.
ketterLászlóbudapestivolt,egynagyonokosember,matematikusvolt,amásikévben
szinténegydoktortanított,dr.MaróthiGyörgy.azéneketésamagyarnyelvetözvegy
károlytanította,aversmondástnálakedveltemmeg,mertazelemibencsakhebegtem.
előfordult,hogymondjukmárcius15-énvagyanyáknapjánszavalnikellett,betanul-
tam,elhadartam,aztánmegvan,dehogymitmondtam,aztnemtudom.dehavéletle-
nüleltévedtem,akkorbepánikoltam,aztmondták,hogyolyanlettem,mintapaprikaés
összeestem, ez legalább háromszor előfordult az iskolában. özvegy nagyon jó tanár
volt,szegény,későbbmegtudtuk,hogykintmaradtafronton,azthiszem,aknáralépett,
nagyonsajnáltuk.

az év hat hónapjában, októbertólmárciusig bent voltunk az internátuson, tanul-
tunk. én hetente hazajártam, szombaton, mert volt vonat, kaptam engedélyt. akik
messzebblaktak,azokesetleghavontaegyszermentekhaza.amásikhathónap,ápri-
listólszeptemberig,aszezonalattpraxisvolt,amitotthontöltöttünk.hetenteegyszer
kijártakatanárokellenőriznibennünket,naplótkellettvezetnünk:mikorkeltünk,mit
dolgoztunk, mennyit szántottunk, trágyáztunk, vetettünk, hány liter tejhozam volt.
Megnéztékagazdaságotésszóvátettékadolgokat,példáulhogyatrágyatelepetrosz-
szulcsináljuk,merthajönazeső,adrágatrágyaléelfolyikbelőle,kilúgozódikatrágya.
aztmondjukminkistudtuk,denemvoltmásakkor,megnemvoltolyantehetség,hogy
kibetonozotttrágyatelepetcsináljunk.

az apámnakazt ajánlottam,hogypróbáljunk lent termeszteni,mert nemszabad
félniaziparinövényektől.aztmondta,hogy„mennyimunkavanvele,fiam!”,devégül
rábeszéltem,ésazelsőkétholdonbeisvált.kézzelkellettfeltépni,azujjunkbizony
hólyagoslett,mertazrostosnövény,deaztánmikorbevittükalengyárbaTanyraéskifi-
zették–éserreráadáskénttörülközőanyagokatisadtakprémiumként–,aztmondta
apám,hogytízholdbúzábólsemtermeltünkvolnakiennyit.aztánvoltegyolyanesz-
tendő,hogy tavasszalelvetettükakukoricát,és jöttolyaneső,ami lemostaa földet.
olyanpáncéllettrajta,hogyakukoricanemkeltki,csakitt-ott.prímatrágyásföldvolt,
ésrászedtemazapámat,hogyvessünkszójababot.aközségkínáltaavetőmagot,tud-
ták,hogymilyennagykárokkeletkeztek.aztseakartszegény–kérdezte,hogyminek
aznekünk?azprímatakarmány,ésingyenadták–nonemingyen,mertmegkellfizet-
ni,decsakatermésből.azelsőévenkijöttaMarekBélabácsi,aztanítottaazállatte-
nyésztést:

–Gáspár,kaszáltassátokleaszóját,mostvanviaszérésben,ésakölesis.
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előzőévenottegykétholdnyiköleslettelvetve,ésakölesazolyan,hogyakárho-
gyanvigyázazember,sokkihullikbelőle:a felsőszemekhamarábbmegérednekés
kipotyognak.azméghúszévireiskikel,úgyhogyamásikéven,amikorodavetettüka
szóját,kikeltakölesis.ésolyanszépszójababunklett!rengetegetátvettekvetőmag-
nakelsőévben,ésmásikévbenakölestésaszójátmindenestőllekaszáltukésmeg-
daráltuk,megkevertükárpával,kukoricával,ésazfőlegvemhesállatoknak, tehenek-
nekvagyanyasertésekneknagyonjótakarmányvolt.

Időveljólmentagazdálkodás,ésazanyámisnagyonszorgalmasasszonyvolt.vett
egyszeparátorttejre,amimindjártfrissibenelválasztottaatejfölt,amibőlmármásnap
vajatlehetettcsinálni.emígyköcsögökbekellettrakniésleengedniakútbaahidegbe,
hogymegnesavanyodjon,ottvoltegészéjjel,másnapreggelazanyámszedhette le
szépena tejfölt,deaszeparátorralaztánmárkönnyebbenment.aztánvoltakolyan
jobbcsaládokkomáromban,akéményseprőmester,megorvosok,tudták,hogyatúró,
tejfölésvajtisztahelyrőlvannak,azanyámmindenhétenbevittenekik.azapámaz
inkábbirányítóvolt,nemvoltolyannagymunkabarát.Mégegyszeregyviccisvolt,hogy
eljöttazegyikbarátjaneki,aszolikGézabácsi,az isvadászembervolt.Tehetséges
volt,olyanvolt,mintegyállatorvos,havoltmondjukegysérvesdisznó,megoperálta:
voltegygörbetűje,fölvágtaszépenésbevarrta.dekevésszótehetségevolt,egyszer
valamihivatalbakellettmenni:

–TeGáspár,gyeremárbevelem–aztmondja–,segítsmár,nekedjobbképedvan!
egyszer még lengyelek is besegítettek nálunk. Mikor a németek lerohanták

Lengyelországot,rengeteglengyelátjöttMagyarországra,óriásialakulatok,nemvoltolyan
városMagyarországon,aholne lettekvolna.az Igmándierőd televoltvelük,ottvoltak
elszállásolva.katonákvoltak,denemúgyvoltakkezelve,minthadifoglyok,hanemmint
testvérek.később,amikordélvidéketelfoglalták,akkoraztánszerbekisvoltakott.voltott
egyLukićnevezetű,azvalamiszázadosivagyfőhadnagyirangbanvolt,tudottegypárszót
magyarulis,olyanmosolygósembervolt,elviccelt,elbeszélgetett.neméreztemazt,hogy
hadifoglyoklettekvolna,mintaztánkésőbbmink,hogysárbanfetrengtünk.

egyaranyositanítóvoltaparancsnokuk,dezsőkálmán,nagyvadászembervolt,azt
mondtaapámnak:

–Gáspár,hakellvalamisegítség,adunkembertszívesen,szívesenkimennek,mind
jómunkások,csakkapjanakennivalót.

így aztán kijárt öt vagy hat lengyel, két hétig voltak nálunk szezonmunkában.
kaszáltákazapámnakaszójababot,aznagyonerősszárúvolt,nehézvoltkaszálni.
akkortanultammegalengyelhimnuszt:Jesce Polszka nezginela, pokim zsijeme.hogy
aháborúalattmilettszegényekkel,nemtudom,mikor1944nyaránbevonultam,még
ittvoltak.valamennyitmárakkorbeszéltünkszlovákul,minkis,gyerekek,mertavioli-
niakott voltakszemben,úgyhogyazértmegértettükvalamennyirea lengyelt.anyám
mégoroszul isbeszélt valamilyenszinten,azelsővilágháborúalattazőszüleinél is
oroszhadifoglyokdolgoztak.aztmondta,hogyazoroszokmindigolvasták,hánysort
kapáltak be a kukoricában, és azt mondták neki, „Gyevuska, szorok rád.” vissza-
mondtanekik,„szarjazöregapádra!”–aszorokaznegyven,ésállítólagcsakaddigtud
azoroszszámolni,ésnegyventőlkezdiújból.Mármintgyerekhallgattamígyaszülei-
met,azapámatpláne,őtudottisegypárszótlengyelül,mertLembergbenvoltkatona.
Mondta,hogynagyonjónépalengyel,szegényekvoltak,ésnagyonvallásosak.
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nekem az a hat év volt a legszebb az életemben, a magyar időszak, szabadon
mehettem,ahovaakartam.dedolgoznikelletthajnaltólestig.egygazdafiúolyanvolt,
mintegycseléd:reggelötkorkelni,négyökrötmegpucolni,megetetni,utánaatrágyát
kihordani,mindenhétenkétszerkimosniafarkukat,kifésülni.hétrevégeztél,akkoraz
anyámmondta,„gyertekbereggelire”,ésmegreggeliztünk.aztánbefogni,kiahatárba,
anyánk kihozta az ebédet, a határban ettünk, este bejöttünk, megetetni, satöbbi,
satöbbi,ésbizonykilenc-tízóravolt,mireazembervégezett.éseztnaponta,ottmese
nemvolt.

alövészetérdekeltengemet.azbennevoltazegészkosztolányicsaládnakavéré-
ben,azmindvadászembervolt.anándiöcsém,azmégjobblövővolt,mintén.nekem
máregészfiatalonmeglettafegyvertartásiengedélyem.azapámnakvoltegyvadász-
területe,aminénisvadászhattam.vagymásokhívtakmegbennünket,akkornemúgy
volt,mintmostan,azmegtisztelésvolt,haegyiktársaságmeghívtaamásikat.voltegy
hatalmasebéd,hatalmasvacsora,cigányzenével,aztánlegalábbtízkilométertgyalog
haza,azapámmalegyütt,Gútáról.éjjel,hóviharbanbefagyottabajszaszegényöreg-
nek. Jó lövővoltam,ésegy ilyenkörvadászatonazapámakezembeadtaapuskát.
Jöttek a nyuszikák, és durrogattam. amikor aztán összement a kör, a padosicki, a
komáromifőbíró,aztkérdezte:

–uraim,kivoltazafiatalember,akiúgylőtteanyulakat?
–afiam–mondtaazapám.
–hányéves?
–Tizennyolc,tizenkilencedikbemegy.
erreaztmondtaazapámnak,haaláíregypapírt,hogy jótállértem,elintézi,hogy

megkapjamafegyvertartásiengedélyt.nagyonörültem,éskéthétmúlvamegiskap-
tam.

szabadidőben,vasárnap,mikormárelvégeztünkmindenmunkátazállatokkörül,
akkorazvoltaszórakozás,hogyazöcsémmelfogtukaflóbertpuskánkat,„ittvantíztöl-
tényneked,tíztölténynekem,aztánmosttebújszelaszénaboglyamögé–azvédett
agolyókelől–ésföldobodacserepet.”szépenföldobta,bumm,széjjelfröccsent.az
öcsématízbőlnyolcat-kilencetellőtt.ennekismegvanegybizonyostitka,hogymikor
kelllőni,idővelmagátólisrájönazember–megkellvárniaholtpontot,mikormajdnem
megállacserép,egypicitalácélozni,ésmikormárkezdlefeléesni,akkorkelllőni.

egy alkalommal – még akkor nem volt meg az engedélyem – apám elment
Balonybabúzátőrleni.

–aszőlőbe,fiam,menjélki,aztánpermetezdle.
énmárakkorazt ismegcsináltam, fiatalon.amintnéztemkiaszőlősből, láttam,

hogykétnyuszika vana vadrepcés földben. Fú,úgy vert a szívem,úristen,mostha
volnapuska!Beosontamvizetinni,anyámkintkapáltakonyhakertben,fogtamapus-
kát,belekétpatrontéskimentem.ésahogyanláttamazapámtól,szépenolyannagyot
kerültem:olyankoranyúlmeglapul.Mikormárúgygondoltam,hogykörülbelülközel
lehet,megálltamésdobbantottamegyet,anyuszikiugrott,durr,ésmárbukfencezett
is.Futokérte,egyszercsakhallom,hogymellettemdobogamásik,megfordulok,durr,
aztis!Megyekanyúlakért,éslátom,hogyjönnekakakastollasokadudvágpartján,az
olyanholtágvolt.

–Jónapot,fiatalember,ilyensiccermaga?vanvadászengedélye?
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–nincsen.
–kiéafegyver?
–édesapámé.
–Miértloptael?
közbenláttam,hogyazapámadudvág-hídonjönátalovakkal.Mesenemvolt,fog-

tákapuskát,elvittéknemesócsára.ötvenpengőrebüntettékmegazapámat,hatal-
maspénzvolt,körülbelülolyanhét-nyolcmázsabúzánakazára.ezvoltazelsőtalálko-
zásomacsendőrökkel.

hátpéldáulalovascsendőrségközöttvoltegycigányszármazású.ésagútaioláh-
cigányokkijártakkoldulni.azanyámatismerték,egycigányasszony,Birisnekhívták–
amúgyBorisvolt–mindenhónapbanegyszer,kétszereljött,egykislisztecskétkérni,
meg hogy „nincs-e valami deg”, hogy pulyka vagymalac nem-e döglött meg. és ez
cigány lovascsendőrszörnyenharagudottazoláhcigányokra.alacsony,barnagyerek
volt,deacigányoknagyonféltektőle.egyszersajátszemeimmelláttam,hogylóháton
utánukment,szegénycigányokbemenekültekagabonábaésakardlappal–nema
karddalmagával–verteőket.ugye,mikoracigányokjöttekhozzánk,kérdezték,hogy
nemvoltakmámacsendőrökerre?neszóljonám,hogyittvoltunk,neszóljon.

nagyobbvoltafegyelem1938után,azbiztos.nempártoltamakakastollasokat,de
én nem tudom – azok tudtak. kemény gyerekek voltak, ennyit tudok mondani.
Terrorizálásisvoltazért,sokszorbizonyártatlanuliskapottazember,mertelőfordult,
hogyolyanrosszindulatbólvalakirevalamitráfogtak,mintpéldáulamikorazegyikmor-
váraráfogták,hogygépfegyvertrejteget,ésakkoracsendőrökkaptakrajta.

kisebbségek

éssajnosvoltakrosszindulatúemberekmiköztünkis.Főlegazok,akikottszolgáltaka
morvagazdáknál.valakikitalálta,hogyakoníčeknekarépásvermébengépfegyvervan
elrejtve.ugyeamagyarcsendőrökezenrögtönkaptak,hogygyerünk.kimentek,azon-
nalazösszesmorvaférfitösszerendeltékésrájukparancsoltak,hogyhányjákszéta
vermet.perszegépfegyvertnemtaláltak,ésacsendőrökbosszankodtak.

hallottamegymásiktörténetetis.plachýJozefvoltaleggazdagabbésalegművel-
tebbštúrováimorva.kitűnőtornászvolt,aztismindenkimegbámulta.Megjelentnála
aleghűbbszolgájaegymagyarcsendőrrel,hogytartoziknekiezerkoronávaléshogy
aztadjameg.

–Milyenezerkorona?–kérdezteplachý.
–Milyenezerkorona?énnekedadtammindenpénzt!
acsendőrmondtaaszolgalegénynek,hogykenjen leaplachýnakegypofont,az

megjólpofonvágta.aplachýperszemindjártmegijedt:
–nebánts,nebánts!–ésinkábbadottnekiezerkoronát.
ésakkorazilyesmimajdnemhogydivatbajött,ezttöbbeniskezdtékígycsinálni.

deacsendőrökrájöttek,hogyvanadolog,merthátagépfegyverselettmeg.sőt,a
magyargazdákaztánmindamorvákmelléálltak,mertnemvoltsemmiviszályköztük,
udvariasemberekvoltakamorvák.egyszerestemegjelentnálunkaJániŠtefanafele-
ségével.Jánibácsištúrováiszlovákvolt,voltnekivalamikisföldjeis,deinkábbvendég-
lős,vegyeskereskedővolt,ésnagyméhészis.húszezerkoronáthoztakodahozzánk:
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–kosztolányibácsi,nagyonfélünk,volnánakszívesekelrejteniapénzt?
–rendben–mondtaazapám.aztánmikormentekelszlovákiába,odaadtanekik.
a morvákra akkor nyomás volt, mert olyan törvény volt, hogy akik nem

Magyarországterületénszülettek,azoknakelkelletthagyniazországot.deaszlovákok
iselmentek,avioliniaknak,akikneksajátföldjükvolt,sőt,mégaštúrováiszlovákkolo-
nistáknaksekellettvolnaelmenni.Minden ingóságotelvittekmagukkal, voltak ilyen
prések,amiketlovakkalhúzattak,körbejártakalovakésazcsináltaabálákat,mégaz
utolsószálszalmátisfelpréseltették.kinekhányvagonkellett,annyitkapott,úgyhogy
amittudott,mindentavagonbapakolt.voltolyangazda,hogyhét-nyolcvagonnalment
el.aštúrováiakbólsenkinemmaradt,elmentekamorvákis,szlovákokis,pedigazok
közöttvoltolyancsaládis,hogyafeleségmagyarvolt,voltgyerekükis,perfektbeszél-
tekmagyarul.violinbancsakkétszlovákcsaládmaradt,egyikvoltakobolkacsalád,a
másikmegaMarekFero.aFeroazgazdálkodott,parasztgyerekvolt,magyarfeleség-
gel,kobolkabácsimegkomárombanazállomásonvoltváltókezelő,olajozgattaavál-
tókat.deaztánazértugyanaztamunkátcsináltatovább,amagyarokalattis.nekiszlo-
vák felesége volt, de akobolka nénimajdnemperfektmagyarul beszélt. akobolka
bácsiegykukkotnemtudott,aztántanultmegmárszegénymagyarul.

amorvák1938későősszén,ekelenvagoníroztakbe,azvolta legközelebbiállo-
más. a szlovákok valamivel későbbmentek el. a szlovák vezetők, akik violinban a
hlinka-pártból,megahodža-pártbólvoltakavezetőségben,kiestekonnan.avioliniak
1939 tavaszán mentek el, alig várták, hogy kitavaszodjon, azonnal mentek
szlovákiába.propagációisvolt,hívtaőketanemzethaza.aföldjeiketkiadtákazitteni
kisembereknekhaszonbérbe:keszegfalusiaknak,gútaiaknak,megyercsieknekéseke-
lieknek is.aztánmindenévbeneljöttegyküldöttségszlovákiából,mindigmegbíztak
valakit,akiátjöttahaszonbérért.olyanháromhétreiselhúzódottadolog,mertlátoga-
tástiscsináltakazismerősöknél,ésmígösszeszedtékapénztazötvennélistöbbcsa-
ládtól,akikaztánavioliniházakbanlaktak,azeltartottegyideig.

kétnagyon jóvioliniszomszédunkvolt,akétBebčák testvér,aFilipésaMatúš.
apámaztánbérbevetteaFilipföldjeit,amikszembenvoltak:

–kosztolányibácsi, jöttátBebčákbácsi,nemakarommásnakbérbeadni,nem
vennébérbe?

–Miértne?–mondtaazapám.
aházaüresenmaradt,ésodajöttcsütörtökiJózsibácsi,akiaztánmintkommenci-

óscselédvoltnálunk.akkormárapámakosztolányinagyapátólismegkaptaafölde-
ket, úgyhogymunkaerőre volt szükség.csütörtöki Józsi bácsi csakegy évig lakott a
Bebčák-házban,aztánbementafaluba.helyettejöttekaFöldesék:voltegynagylány,
nagyfiú,magaazapa,hármantudtaknekünksegíteni.ésolyanszerencséjevoltsze-
gényFöldesbácsinak,hogyafiaakkorősszelbevonultkatonának,kivittékafrontraés
meghalt.ésazekelihatárbanvoltmégegymásikházunk,abaromfiasház,ottszintén
lakottegycsalád,anagyLajosbácsiék.szinténegyetlenegyfiukvolt:bevonult,ésaz
iskintmaradtafronton.

Gadócon is kolónia volt, a földeket a volt legionáriusok kapták, akik aMasaryk-
seregbenszolgáltakafronton.amikorelmentek,vitézekkaptákmegazottaniföldeket.
aštúrováibirtokotekeli,megyercsiésgútainagycsaládosszegényembereknekadták,
aholvoltöt-hatgyerek.elkezdtekgazdálkodniaföldeken,volt,akinekahatévalattmár
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egypárlovaislett,vagyvetőgépetvett,sőtvoltolyankétekeliis,akiaŠtúrovámelletti
dombon,atemetőmellettkétházatépített–1945utánmindentelvettektőlük.Mikor
visszajöttekakolonisták,egybaromfitsemengedtekelvinni.agútaiakmesélték,hogy
egymegyercsi,aJónásMihálybácsi,akikolonistaházbanlakott,éjjelkimentésketrecek-
benelvitteatyúkokat,amikaddigazövéivoltak.eztmegláttavalamelyikszlovákszom-
szédésmegmondtákMihalíkpéternek,arégi-újtulajdonosfiának,akiéppenszabadsá-
gonvoltakatonaságtól.MásnapelmentkatonaruhábanésjólmegverteJónásbácsit.

Mikoramorvákésaszlovákok1938utánelmentek,sokmindenteladtak.volt,aki
adottelállatotis,lovat.apámpéldáulvettavioliniaktólegyhármasvashengert,talaj-
tömörítésre.aGondekbácsi, akitőlmegvette, jóindulatúember volt,demikor1945
utánvisszajött,eljöttazapámutánegyjóerősmuralóval:

–Gáspárbácsi,jöttemahengerért.
–hátJano,kifizettem.
–aznemszámít,holahenger?
azapámnemisszóltsemmit.avioliniaknagyotváltoztak1945után,gyakrankia-

bálták,hogyMaďarizadunaj,megsatöbbi.deeznemtartottsokáig,úgykétévmúlva
megintbékességvolt.

aranyosonvoltcigánylakosság,ekelenis,Gútánis,nemesócsánis,deMegyercsen
nem,nálunkpérónemvolt.zsidóksevoltaksokan.ezzelkapcsolatbanvanegyemlé-
kem:már1940-benhallottamegynótát,amikorjöttekvisszaakatonákerdélyfoglalá-
sából,ebbenmáremlítettékazsidómunkaszolgálatosokat:

Elhangzott a szó, sok a behívó,
talicskázik már Kohn és Grün zsidó.
Lábaink nyomán, fönn a Hargitán,
bokáink alatt, van egy daganat,
édes Erdély itt vagyunk, bakancsjegyet se kapunk,
cukrot is csak hét dekát, kenyeret jó barnát.

Megyercsencsakegyzsidócsaládvolt,aFriemék.vendéglősökvoltakésvegyeskeres-
kedésükisvolt.FriemIgnácbácsiafiával,Józsivalvezetteezeket,aztánkésőbbazidő-
sebbikfia,asándorkülönnyitottegyszatócsüzletet.Gazdálkodtakis,voltolyanhúsz
holdföldjük.Tudom,hogyavégefelészegényekféltek.azöregnácibácsiis,szegény,
azismindigmondta,hogy„bajlesz,bajlesz,bajlesz”.aztánsajnoselisvittékőket,
egyetlenegyjöttközülükhaza,asándorfia,azoligyerek.olyanháromévigitthonvolt,
aztáneladta,amieladhatóvolt,azöregapjajussátéselmentIzraelbe.

egyekelizsidócsaláddalvoltunknagyonjóviszonyban,araábékkal.azegygazda-
gabbcsaládvolt,üzletjükvolt,egyfűszerkereskedés,deagazdaságukvalahogytönk-
rement.nagyistállójukvoltazudvarban,mindigüresvolt;ekelrejártunktemplomba,
ottkitudtukfognialovakat,mindigelvoltnekikkészítveacsomagszéna,odatettüka
jászolba,aztánmentünkamisére.Mikorjöttünkhaza,araábnénimindigmondta:

–kosztolányibácsi,tessenekámbejönni!
akkorramáraforróteaelvoltkészítve.ígyhúsvételőttnekünk,gyerekeknekmindig

adtakmaceszt.azárminbácsimindigegykisstampedlibeszirupotöntött,ésráaszó-
davizet.azvoltszegényöregnekaszokása,hogyakétujjávalmindighúzkodtaahere-
zacskóját.amikorotthonemlegettük,aztmondtaazapám:
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–neámhogyelröhögödmagadat,ezszokásaaraábbácsinak!
egyfiukvolt,megegyleányuk,azIrénke,csakőegyedüljöttvisszaaháborúután.

aszülőkésabátyja,aGabi,azokmindelvesztek.Többalkalommalaraábékisvoltak
nálunk.

Leventézés

Máramúltcsehszlovákiábanisvoltaziskolábanúgynevezetthonvédelminevelés.ez
hetenteegyszer,szombatonvolt,atornaórán,azthiszem,hogyezcsakahetedikesek-
nekésanyolcadikosoknakvolt,azutolsókétévben.ahitesvoltkésőbbahelyileven-
teparancsnok – mint tanító, valószínűleg a csehszlovák katonaságnál tiszt volt.
emlékszem rá, volt a faluban egy bognár, csinált bükkfákból fapuskákat, tettünk rá
madzagot,aztánazzalgyakorlatoztunk,avezényszócsehülvolt:„kpoctězbraň,vpravo
vbok,vlevovbok,čelemvzad,pochodemvchod”,1 aztánballábbalkelletmindigkilépni
először.depolitikavagypropagandanemvoltbenne,esetlegannyitmondottahites,
hogyakinemkellkatonának,aznemishogynemember,demásemberleszabból,aki
katonaviselt.éshogytanulunkegykisrendet.deszerettünkjárni,sőt,azegyjátékvolt
nekünk.

aztánamagyaridőalatttizenkétéveskortólmígbenemvonultvalaki,kötelezővolt
ahetinégyórásleventegyakorlat.azismindigszombatinaponvolt;mesenemvolt,dél-
utánegyóráraottkellett lenniésötig leventéztünk.aschönnándorné,akibirtokos
volt,gyönyörűkastélyavoltneki,őadottazaranyosfelévezetőútonegyötholdnyiterü-
letet,abbóllettapálya,agyakorlótérmegalőtérkiépítve.nemtudom,kiépítetteki,
már ki volt építve, mikor mi odakerültünk. három leventekorosztály volt, egyszerre
vonultunk ki a gyakorlótérre, és ugyanúgy vissza. amenetelést együtt csináltuk, de
mondjukalőgyakorlatok,agránátdobás,azmárinkábbcsakafelsőbbkorosztályoknak
volt.afapuskákonkívülvoltleventepuskánkis,úgynézettki,mintaflóbert,egygolyó
mentbelé,azthiszem,6mm-esvolt,azzallőttünkcélba.apályánmegvoltcsinálvaa
lőtér, a golyófogó sánckörülbelül olyannegyvenméter széles, négy-ötmétermagas
volt.deafiatalabbkorosztályoknakcsakpuskafogásokvoltak,fapuskával,megjobbra
át, balra át, torna- ésmenetgyakorlatok, keményen, és a díszmenést ismeg kellett
tanulni.

komáromból jártkiegykatonaparancsnok is,ő felügyeltazegészre.sajátautója
volt,ésmindigolyanfiatalvöröshajúnőveljártki,aztaláncsakfeleidősvolt,minta
tiszt,mindigazon röhögtünk,pediggyerekekvoltunk,hogyennekabüdösbácsinak
ilyenfiatalnőjevan.amintmentünkbealőtérre,voltottegyfaabejártnál–azmég
maisaközséglegöregebbfája–,mindigazalattálltmeg,otthüssöltazautóban,amíg
azapáróraleventézésletelt.ahitesenkívülvoltakalacsonyabbparancsnokokis.a
megyercsibírónak,kottonGyulánakésfeleségéneknemvoltcsaládja,deabátyjának
kisbérensokgyerekevolt, ígykétfiútörökbefogadtak.Márakkorkiszolgáltkatonák
voltak,ésazokisbelettekosztvaaleventékhezszakaszparancsnokoknak.aztánvolt

1 Fegyverreltisztelegj,jobbraát,balraát,hátraarc,lépésindulj
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azávóczkyLajossegédjegyző,azidősebbkorosztályvolt,az1920-banszületett,őraj-
parancsnokvagyszakaszparancsnok-helyettesvolt.

Mikorelkerültemagazdasági iskolába,mindenszombatondélelőttvoltegynégy-
órástantárgyunk,ahonvédelminevelés,azisugyanúgykötelezővolt,mintaleventé-
zés.Jártakkikomáromikatonák,akiktanítottákapuskafogásokat, jobbra-,balraáto-
kat,díszmenet, satöbbi.ez tulajdonképpen leventeoktatói képzés volt, a végénkap-
tunkegyoklevelet.énmáragazdaságiiskolaelőttismindigazelsőszázadelsőszaka-
szánakabaloldalánmentem,mintelsőember,márakkor isolyanrajvezetőfélevol-
tam,ésagazdaságiiskolamegerősítettebben.otthontudták,hogymilyenkiképzést
kaptunk,ígyrajparancsnoklettem.sőt,márúgylehetnemondani,hogyolyanszakasz-
parancsnok-féle.havoltvalamiünnepély,gyakranengembíztakmeg:„kosztolányi,te
fogodmámaaleventeszázadotvezetniazünnepélyen.”amárcius15.azmindigmeg
voltünnepelve,aznagyünnepvolt.szavalatokvoltak,aTalpra magyartelkellettsza-
valni valakinek.ahitesmindignagyelőadást tartott,nagyszótehetségűember volt,
úgyhogy bőgött az egész falu.Mink leventék fölsorakozva álltunk az ünnepen, és a
befejezésazvolt,hogyahősiszoborelőttdíszmenetbenelkellettmennünkegészena
régi községházáig, ott aztánszépenösszeálltunkszakaszokba,előszöra legidősebb
korosztály, aztán közepes és a legutolsó, a legfiatalabbak. van egy fényképem, az
ünnepélyenénvezettemaleventecsapatot,mentemelöléstisztelegtem.decivilnad-
rágbanvoltam,mertaleventesapkánkívülnemvoltegyenruhánk.

nagyfegyelemvolt,amiaztánnemtetszettnekünk.példáulaleventesapkátnem
volt szabad letenni; munkában, itthon nem volt kötelező, de ha bementem
komáromba,aleventesapkátvinnikellett.éshajöttegymagyarkirályiőrvezető,rend-
őr,satöbbi,annaktisztelegnikellettazutcán.asajátudvarunkbannemvoltkötelező,
dehakimentemazutcára,vagymentemaföldekre,mentemazúton,márakkorköte-
lezővolt.Mivelaleventézéskötelesvolt,sokszülőharagudotterre,legalábbisfalun–
városonnemtudom,milyenvoltafogadtatása–,mertaznagyveszteségvolt,egytizen-
két éves falusi gyerekmár otthondolgozott, nembeszélve az idősebbekről. énmár
nyolcéveskoromtólkezdve,amikormegjöttemaziskolából,nemazvolt,hogy„nofiam,
mivoltalecke?”,hanem„ittazsíroskenyér,menjgyorsan,hajtsdkiazanyadisznókat”,
vagy„menjelpulykákkalatarlókra,szecskőkre,kerüljegyet.”demikormentünkbe
nótaszóvalaleventézésrőlafaluba,sorbanaháromkorosztály,egyszerreléptünk,ez
azérttetszettaszülőknek,hogyazőfiamilyenegyszerretudlépni,tudták,hogynem
rosszdolog,haazemberedzimagát.

aleventébennagytémavoltafinn–magyarbarátság,talánazért,mertakkorvolta
finn–oroszháború.szabályosanröhögtünkrajta,mikorhallottuk,hogyakisFinnország
aLadoga-tónfenttudjatartaniaztazóriásioroszhadsereget,nembírtakbetörni.az
emberbeleéltemagátabba,hogydrukkoljunkafinneknek,hiszenrokonok,testvére-
ink.Még emlékszem, hogyminden ügyesebb leventeparancsnoknak,mint nekem is
például,kellettilyenkiselőadásttartani.acímeazvolt,hogyA magyar–finn barátság.
szedtemösszeegypármondatot,ésvalahogyanavégszóannyirasikeredettnekem,
hogymegtapsoltazösszestiszt,akikodakijöttek.sosefelejtemel,azzalfejeztembe,
hogy„velünkazIstenésazősijog,Trianontledöntsük,zászlónkgyőznifog.”Bennem
isvoltazapámvéréből–mégmámaisvan–,mertőegyóriásilelkesmagyarember
volt.nembántoksenkit,sőt,acsaládbanmárötvenszázalékszlovákságvan,úgyaz
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énrészemről,mintafeleségemrészérőlis,éssemmibajnincsköztünk,deviszontnem
tudnámmegtagadniamagyarságomat.

aleventékbesulykoltákahazaszeretetet,azvoltlényeg.ésazértbelénkissulykol-
ták,merthát tudja fene,azemberhittmégtalánazutolsópillanatban is.Márcsak
akkornemhittünkagyőzelemben,mikormárkintnémetországbanazoroszésazame-
rikaiágyútűzlassanelértbennünket.valahogyanúgyösszetudtákfogniatársaságot.
a leventében voltakmunkás származású gyerekek is, és azokat is meg tudták úgy
fogni,pláneasporttal,ésvoltakhazafiasnóták,nótáztunkisközben.amásikdolog–
amimondjuknálamnemokozottproblémát,mertaszüleimvallásosakvoltak–:köte-
lezővolt istentiszteletethallgatni.Úgya reformátusnak,mintakatolikusnak is,erről
igazolástkellettvinni.akinemvolttemplomban,kapottmegrovást,ésezanemvallá-
sosembereknekbiztosnehezükreesett.énazttartottammindig,hogyhaazemberúgy
boldog,éntiszteletbentartomanézetét,deőistartsatiszteletbenazénelgondoláso-
mat.

ahitesmáraziskolábólismert,hogyhajlékonygyerekvagyok,jótornász.elégügyes
voltam,szerettemagyakorlatokat,jobbraát,balraát,puskaforgatásokat,ésalövészet-
nélprímavoltam.akatonaságnálugyanezvolt,atisztekisláttákrajtam,hogyjólüla
gyerek, jó a puskafogása, satöbbi, ezmár talánmind előre be volt a katonaságnak
jelentve.aszabóőrmester,aszakaszparancsnokommindjártmondta,hogy„magajó
siccer”.Megyercsenmindenévbenvoltakversenyek,atlétikaibajnokság.Március15-
én vagy a megyercsi búcsúra mindig meghívták a keszegfalusiakat. Távolugrásban
második voltam, kerékpározásban is, mert a semsei zolinak versenybiciklije volt,
nekemmegcsakaz,amitazöregapámvetttizennégyéveskoromban.egyszerelsővol-
tammagasugrásban,százhuszonnégycentitugortam,Megyercsenazugyevilágrekord
volt,haegygyerekátugorta.ésakkormégnemhanyattugortunk,mintmost–szembe
futottunk és aláhúztuk a lábunkat. a lövészetben első voltam legalább három éven
keresztül.

akkoribannagykultuszavoltafutballnak.komárombanmárnagyobbfutballcsa-
patisműködött,deaközségekbencsakleventefutballvolt.énballábasvagyok,bal
szélsőtszoktam játszani,decsak ilyenbarátságosmeccsekre, tréningekre jártam,
szórakozásból.aztnemmondhatom,hogynagyonjóklettekvolnaamegyercsiek,ez
csakinkábbolyanfutballvolt,hogybúcsúnapjánvagynevesünnepekenkihívtáka
keszegfalusicsapatot,vagypéldáulazekeliekmeghívtákazaranyosicsapatot.egy
ideigaleventecsapatbanvoltamjátékvezető,deössze-visszacsakötmeccsetvezet-
hettem.nembírtamidegekkel–azokabekiabálások,satöbbi,mégmámasebírom
azilyesmit.voltakakkorisnagyonjófalusicsapatok,főlegdunaszerdahelykörnyé-
kéről,példáuladiósförgepatony,megezek.Gútátmegvertékotthon,aranyostmeg-
verték,ésezvoltabajénnálam:otthon,búcsúnapján,Gútában,egytízezresközség-
ben,egyezerlakosúkisközségeljöncsallóközből,ésmegveri3:1-reGútát.énmin-
digislámpalázasvoltam,haazelemiiskolábaneltévesztettemaverset,elpirultam,
aztánnemtudtamgondolkozni,ésafutballnálugyanezvolt.Mikorláttam,hogyfaul,
és lefújtam,akkorkiabáltak, fütyültek–énaztannyiramegéltem,máraztgondol-
tam,hogytalánjönnekértem,mindigrájukfigyeltem,nemajátékra.akkoraztmond-
tam,hogyeznemnekemvaló.
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1944márciusaután

aMargit nővérem varrodában, szalonban tanult varrni, és nem tudom, miért, pont
aznapvittbemagávalengemetavárosba,amikorkomáromotmegszálltákanémetek.
azttudom,hogyakomáromiakelégrosszszemmelnéztekrájuk.olyannagycsöndlett,
minthaéreztékvolnaanyilasveszélyt.emlékszem,anémetekelégmodernfegyverek-
kelvoltakfölszerelve,néztemis,hogymajdnemmindenkatonánakgéppisztolyavolt,
nem puskája. voltmég valamennyi lovasság is, gépkocsizók, de tankot nem láttam
akkormég.éselégsokanjöttekkomárombais.

aztánanémetekkijártakafalukrais.hozzánkisbetanyáztak,egyhétre,kettőre,
nemsokáigvoltak,asopa2 alattcsináltakmaguknaktáboriágyakat,atisztmegtalán
azelsőszobábanlakott.emlékszemegyesetre,ezmárközvetlenazelőttvolt,mielőtt
bevonultam.egydélutánkintültünkanagydiófaalatt,ebédvolt,ésanémetekottvol-
takamásikdiófaalatt,őksajkábólettek,valahonnanhoztákMegyercsrőlazebédet
nekik.egyszercsakjöttekarepülőgépek,mertakkormárnapontavoltlégiriadó,berö-
pülés.valahonnanfelszálltakaMesserschmittekésharcbamentek,ésezekanéme-
tekmindjártfogtákagéppisztolyt,kiszaladtakadiófaalól,éselkezdtéklőniazalacso-
nyanszállóamerikaigépeket,nemféltek.

–Marhák–mondtaijedtenazapám–,méglebombáznakbennünket!
Mégjó,hogyeztnemvettékészreazamerikaiak.
egyszer,1944.ápriliselejelehetett–azttudom,hogymárkiengedettafagy–,jöt-

temhazafeléMegyercsről.azapámelőttevalónapelvittvalamiötzsákdarálnivalóta
cöpek kálmánhoz,mert nekünk nem volt darálógépünk, azokért kellett elmennem.
óriásiködvolt,ésmárhallatszottaröpülőzúgás.avioliniállomásnakazirányábanvol-
tamkörülbelül,megálltamegypillanatra,hátrengeteggépment.amintígyfigyeltem,
egyszercsakaztvettemészre,hogyfffff!,minthavalaminagynyomásúlevegőthirtelen
rámeresztettekvolna,ésrögtönegyóriásirobbanás.akkoréreztemelőször,miaza
légnyomás, még a kocsin is szabályosan észrevettem, hogy megnyomódott velem
együtt. két láncos bomba pottyant le adudvágnak amegyercsi oldalán, ahol olyan
láposterületvolt,tőlemkörülbelülolyannégyszázméterre.ésnemegygéprőlvoltszó,
négyhelyenisesteklebombák,egyikadudvág-partvolt,aztánkörülbelülŠtúrovántúl
amásik,ésekelalattközvetlen,Úrtavánál,úgyhívtákaztakanálist,mégekelentúlis
potyogtakbombák,aszőlőknél.hogyel-etévesztettékazamerikaiakabombázást,ezt
nemtudommáig–márakkorfilozofáltamazon,hogyamilyenpontosműszereikvoltak,
hogyantudtakekkoráttévedni?MertbiztosGyőrtakartákbombázni.

utánakét-háromnapjáramegnéztükabombagödröket.olyantizenötméterrelehe-
tettegymástólakétgödör,jótízméterátmérőjűek,ésolyanhatmétermélyek.arob-
banásolyangyönyörűhomokotdobottki,hogytalánüvegetislehetettvolnabelőlecsi-
nálni.agödörszélénkivoltnyomvaasár,ottfeketébbvolt,ahomokmegolyanhúsz,
huszonötméterreiselszállt;mégkörülbelülötméterreakrátertőlisvoltolyantíz-tizen-
ötcentihomokréteg,aztánminéltávolabb,annálkevesebbvolt.hafölülrőlnéztevolna
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azember,olyanvolt,mintkétkinyíltrózsa.aháborúután,mikorhazajöttemafogság-
ból, ősszelmentünk vadászni –már akkor nem lehetett látni, az eső széjjelmosta,
benőtteafű,nádmegafűzfák.voltbennekétmétermélyvíz,ésazoncsodálkoztam,
hogykerültekbelehalak.

Mindeneste,éjjelfölültünkakazalra,ésonnanlestükabombázásokat,mertfőleg
akkorbombáztákGyőrt,azipartelepet.szabályosanlehetettlátni,amintpotyogtaklea
bombák,húztákacsíkokat,láttukabecsapódásokatésalángokat,amikkiröpülteka
bombákból.aföldmégottnálunkismozgott,pedigMegyercsréttőlGyőrolyan25kilo-
méterlégvonalban.

– szegény győriek, szegény győriek, mit szenvednek azok! – mondogatta ott az
anyám.

aztánhallottuk,hogypozsonytismegbombázták.Mondták,hogyazapollókapott,
azolajfinomító.afüstjeelszálltegészkomáromig:onnan,pozsonyfelőléreztükaztaz
égett olajszagot, még a levegő is olyan szürkés volt akkor. ugyanúgy, mint mikor
almásfüzitőtlebombázták,aztistalánkétnapigláttuk,azmégközelebbvolthozzánk.
deakkor szerencsére inkábbpest felément a füst, és felfelé,mert akkor nemvolt
olyanszélmozgás.

1944.júliuselejénegyLiberátoresettleviolinhatárában,tőlünkkörülbelülolyan
háromszázméterre.Mármajdnemkomáromnálláttuk,hogyazegyikgépalacsonyab-
banjönésfüstöl.Mindjártbiciklirepattantaméstalánénvoltamazelső,akiodaérta
helyszínre.közbenmégegytalálatotkapott,körülbelülMegyercsésaranyosközöttvan
egynádaslapos,azontúltaláltákel,ésszétrepült,demégsikerültkiugranihétejtőer-
nyősnek.afarokrészeolyanlassanjöttle,keringettalevegőben,azkönnyűvolt,mert
asúlyagépelejénvanelhelyezve.kétamerikaivoltbenne,egyikegygéppuskásvolt,
amásikmegvalamitkezeltotthátul,azoknakottvoltazülőhelyük.Mindakettenélve
szálltakki:egykarcolásnemvoltrajtuk!vasárnapdélutánvolt,ebédután,ésaparasz-
tok olyankor ki szoktak menni csalamádét, sűrűkórót kaszálni az állatoknak. a két
megyercsi, csémi Máté meg a szomszédja, Berza István kaszákkal futottak oda.
szegényamerikaiakmegijedtek,tartottákfelakezüket.Megkínáltákőkethidegvízzel,
mertszomjasakvoltak.aztánamegyercsiekazösszesetmegvendégelték.deaztánjöt-
tekanémetek,ésletoltákmégamegyercsibírótis,hogyellenségetvendégelnekmeg.
elvittékőket,aztánmárnemtudoksemmirőlse.

egyhalottisvolt,aparancsnokmégtalánalevegőbenhaltmeg.aszomszédoknem
istudták,hogyottanpottyantle,közvetlenaházelőttavirágoskertben.azegylángvö-
röshajúembervolt,teljesenbőrruhábanvolt,kezeslábasban,cipzárralvoltbehúzva.
vastagtalpúcipőjevolt,asarkánálmégegystekkerisvolt,vékonydrótokmentekbele,
melegítettékaztaruhát,mertablúzábanisvoltakkábelok,úgyhogyazegészruhája
fűtve volt. amikor próbáltammegemelni a kezét, azmind ropogós csont volt: az az
ember össze volt ripityára törve, csak a bőrkabát fogta össze. egy gyönyörű, fehér
csontfogású rakétapisztoly voltmellette kipottyanva, ami aztán eltűnt. Tudtam, hogy
semmitnemszabadonnanelvenni,aztvalószínűlegaszomszédgyerekekvehettékel,
azokilyenverekedősekvoltak,tyúktolvajok.aztánaparancsnokMegyercsenlettelte-
metveareformátustemetőben.Mikormegjöttemfogságból,másikévirejöttegyame-
rikaiküldöttség,magasrangútisztek,egyöregtisztisvoltvelük,azthiszem,ezredes
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rangban.ahalottkiletthantolva,óriásinagypompávalbetettékegykoporsóba,aztán
azamerikaiaklőttekegyszalvétéselvittékMegyercsről.Meghatóünnepélyvolt.

azegyikmotorkétkilométerrevoltamásiktól,annyiraszétrobbantalevegőbena
gép.deamásikkétmotorrólmégmáignemtudsenki,mertnégymotorosvolt.vannak
arrafeléilyenláposrészek,ottvanacsásztais,haabbapottyantbele,avízbe,nem
találtamegsenki.azegyikmotorakanálisontúl,majdnemBálványszakállosnálpoty-
tyant le,amásikamegyercsioldalonésközépettvoltatörzs,atemetőtőlkörülbelül
százméterreMegyercsfele,azvoltalegnagyobbdarab,amiegybenmaradt.azalján
voltegyfélgömbalakúrész,aholkétgéppuskásült,ottvoltkétnehézgéppuska,elöl
voltegygépágyús,azösszeslövedékottvoltbent.azegészkivoltbélelveolyanuma-
kart3-szerűanyaggal.előszörkétidősebbgazdáthívtakbeMegyercsről,akikmárnem
voltakfrontkötelesek,éskiállítottákőketőrsbeagépnekatörzséhez.aztánkitalálták,
hogy vannak idősebb leventék, azokat ki lehet küldeni– kaptunk leventepuskát, és
egyikkollégávalkétnap,kétéjjelvigyáztunkrá.akkormárvoltannyieszem,hogyvit-
tem magammal ki kulcsokat, csavarhúzót. olyan rozsdamentes csavarokat hoztam
onnan,amilyeneketittnálunkmégsohasemláttam,könnyűfémbőlvoltak,duralumí-
niumból, amenetben volt egy rozsdamentes gumibevonat, úgyhogyhaazmeg volt
húzva,azvízmentesítettis.acsavarfejénmégvalamijelzésisvolt.sokatelajándékoz-
tam–mégtalánaszerszámjaimközöttvalamelyik ládábanvanezekbőleltéve.Még
csokoládétéskekszetistaláltunk,ottvoltelszóródva.

nemsokkalezutánbehívótkaptamkomáromba.deezmáregymástörténet.

Kőrös Zoltán

3 rétegezett,műgyantávalkeményítettpréseltpapír
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Lesznek-emégmagyarok,magyarközösségévtizedekmúlvaisFölvidéken?vagycsak
mutatóbahamaradnak,snagyrészükbeolvadaszlovákságba?Miértkellenetöreked-
nünkamegmaradásra,miértmaradjunkmagyarok?változikvalamiazzal,hamagyar-
kodunk? nem az a fontos inkább, hogy mindenki irányában jóakaratú emberek
legyünk,hogybékésendolgozzunkésbiztosítsukmindenkijólétét,ésanemzetinyelv,
kultúra,hagyományokéstörténelemcsupánmellékesek?Többsajtótermékünkisfog-
lalkozottmárhasonlókérdésekkelsorozatszerűen is, többszerzőtmegszólaltatva (a
jelenírásétis).1 ebbenazeszmefuttatásbannemvalamiféleképpenösszegeznikíván-
jukakülönbözőnézeteket,hanemcsaknéhányszempontotszubjektívantovábbgon-
dolni.Főkéntazt,hogyhonnanmeríthetünkeszmei,erkölcsierőt,támogatástadönté-
sünkmellett–akármilyenlegyenisaz.

Miért kötődünk a magyarságunkhoz? és miért mondanak le könnyebben róla
mások, talán leginkább a fiatalabbak? Miért szeretjük a nyelvünket, kultúránkat,
hagyományainkat,történelmiemlékeinketjobbanvagymeghittebben,mintmásokét?
Mertlélekbenerősítenek,továbblépésre,alkotásra,kitartásraösztönöznek?anemzeti
érzelmeknek, preferenciáknak is hasonló lélektani vonatkozásai vannak, mint más
egyéni érzelmeknek, csak nagyobb összefüggésekben, közösségben, csoportban
jelentkeznek, tehát nem az egyéni, hanem a kollektív lélektan törvényszerűségeivel
magyarázhatókinkább;megtetteeztkimerítőentöbbkiválópszichológusésszocioló-
gus is, hogy csak G. W. allport vagy csepeli György nevét említsük. (allport 1977,
csepeli1987)demeglehet-ekimerítőenmagyarázni,indokolniakárazegyéni,akára
csoportosvonzalmakat?nemkellene-emindenkihezegyformán, részrehajlásnélkül,
azonosszabályokszerintviszonyulnunk?nemvisz-etévútra,bűnbeasajátjainkelőny-
benrészesítése,ahogyaztMóraFerencisleírtaegykedveselbeszélésében,A jó Isten
kenyérsütögetője címmelaGeorgikonban?(Móra1989)hogyanvehetnénkelejétnem
isfőkéntatúlzottszeretetnek,hanemazazzalnemegyszeregyüttjárómásoklebecsü-

1 Új nő,2016.szept.,38–39.p.andókrisztinainterjújaaszerzővelA megoldás az autonómia
címmeljelentmeg.
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lésének,lenézésének,elutasításának?Megszabhatunklegiszlatívebizonyosszabályo-
katésbüntetéseket,hogyatúlzásbavittvonzalmakeltorzulásátésmásokirányában
visszájára,ellenségességbefordulásátmeggátoljuk,deazilyenszabályokésbünteté-
sek sosem lesznek elégségesek és igazán hatékonyak sem,mert valószínűleg nem
szüntethetikmegakiváltóokokat,magátazelőnybenrészesítést,aszeretetetésellen-
szenvet,mertazokaközösségiemberalaptulajdonságai,ún.antropológiaiadottságok.

nemazabaj,hanagyonszeretünkvalamitvagyvalakit,valakiket,hanemaz,ha
rosszul,vagyhogyhanagyonagresszívan,támadóannemszeretünkmásokat.viszont
nemjár-emegintcsaktörvényszerűenegyüttaszeretettelaválasztásésmásokháttér-
be szorítása, kizárásaa szeretetünkből?sőt sokszor neméppena szembenállás, a
másokkal szembeni ellenségeskedés élteti, erősíti-e az adott csoportot, a kis- vagy
nagyobbközösséget?hogyezneígylegyen,aviszonylagbékésegyüttéléstnemcsak
aktuálisanpróbálhatjuktörvényekkelésszankciókkalszabályozni,hanemahosszabb
idők során beigazolódott szabályok, hagyományok, intézmények, elsajátított erkölcsi
normák–azokinteriorizált,bensővétetthangjaazegyénben,alelkiismeret–isregu-
lálhatjákazegyénekésközösségekegyüttélését.ámugyanúgytovábbélnek,áthagyo-
mányozódhatnakanegatívelőítéletek,azellenségesviszonyulásokmintái is,éssok-
szoregészformációk,ideológiairendszerekképződhetnekköröttük,amilyenpl.anem-
zetihovatartozás,nemzetiérzésesetébenasovinizmusbaátfordulónacionalizmuside-
ológiaieszmerendszere.

demiértkerülhetsokszorellentétbeazegyetemeserkölcsiszabályokkalavonza-
lom,aszeretetvalaki(k)iránt?neméppaszeretet,azellenségszereteténekparancsa
isalegfőbbkeresztényiértékmárévszázadokóta?ésmiváltozottazóta?Meggátolta-e
ezakívánalommondjukavallásháborúkat,mérsékelte-eazeretnek-vagyboszorkány-
üldözéstésmáshasonló visszásságokatakára szeretetparancsáthirdető intézmé-
nyekrészéről?azértvan-eez,mertnemszerethetünkmindenkitegyformán?demiért
fordulazérzelmihomogenizációnakezaképtelenségegyűlöletbeissokszor?szabá-
lyozhatók-eéshogyanavonzalmainkvagyellenségeskedésünk?

Természetesmódonahozzánkközelállókiránttápláljukalegmélyebbérzelmeket
–éssokszornemcsakkedvezőket,pozitívakat,hanemugyanúgynegatívakat,ellensé-
geseketis.egyaligismerttárgyhozvagyszemélyheznemragaszkodunkolyanmélyen,
ésnem isutasítjukel olyan intenzíven,mintazokat, akiket kevésbévagyegyáltalán
nemismerünk.ésazismeretlentnagyonsokszorfenyegetőnekisérezzük.holhúzha-
tunk,segyáltalánkell-ekorlátokatszabnunk,határhúznunkaközelségésazismert-
ségésazezekhezamások,vagyakárönmagunkirányábaniskötődőemóciókvonat-
kozásában?

sajáthelyzetünkrelefordítvaezeketazáltalánosabbkérdéseket,gondolatokat:ha
túlközelkerülünkatöbbséginéphez,jobbanmegismerjükazt,elsajátítjukahozzátar-
tozóknyelvét,akultúrájukat,értékeiket,vonzalmaikatésellenszenveiket,nemválunk-e
mi is annak népnek a tagjaivá, lassabban vagy gyorsabban föladva a saját korábbi
adottságainkat?Törvényszerűfolyamatazegymáshozhasonulás,akölcsönösasszimi-
láció,demiért főkéntegyirányúésegyoldalúez,miértkövetelhetimegserőltetiezt
csupánazegyik, rendszerintazerősebb,előnyösebbhelyzetben,hatalmipozícióban
lévőfél?éshamárígyvan,ellentudunk-e,ellentkell-eennekállnunk?nemválhat-e
veszélyessé,embert,jellemettorzítóvámagaazellenállásis?
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holkereshetünkazilyenésehhezhasonlókérdésekreválaszt?atársaink,ismerőseink
elbeszéléseinésaszépirodalmiművekenkívül,amelyekúgyszintén lehetnekpozitívés
negatíviránybanbefolyásolók,elsősorbanatalán„objektívabb”,szakmaibb,tudományo-
sabbjellegükbőlkifolyólagkevésbérészrehajlólélektani,szociológiai,társadalomfilozófiai,
jog-ésállamtudományi,erkölcstaniművekbenakadhatunk,sokszorinkábbcsakmelléke-
sen ilyen vagyhasonlóproblémákelemzésére.deazokban is hol konkrétabban?Mert
hiszenezekatudományágakmáramárannyirasokrétűvéésspecializálttáváltak,hogyaz
egyszerűbbembernehezenismerikimagátbennünk.Leginkábbtalánazegyénivagya
kollektívpszichológia területén,a város vagya vidékszociológiájában,akisebbségeket
megilletőjogokelméletikoncepcióibanvagyapártokpolitológiájábankereshetünk-evála-
szokatakérdéseinkre?vannak-eesetlegolyanágazataiisatársadalomfilozófiának,poli-
tikatudománynak,etikának,amelyekfőkéntazetnikumokésnemzetekésazoktagjainak
egymáshozvalópolitikai,gazdasági,erkölcsiviszonyaivalfoglalkoznak?

sajnosamárjelzettszerzőkönkívülvalahogynemnagyonfoglalkoznakaszakem-
berek,szaktudósokebennünketérdeklőkérdésekkel,problémákkal.éshatalálunkis
ilyen témákat, kérdésfölvetéseket az említett tudományágakban, azokban is inkább
csak a vizsgált jelenségek leírását és azok összefüggéseinek az elemzését találjuk
anélkül–ahogyaztWittgensteinmára20.századelejénmegfogalmaztaaLogikai-filo-
zófiai traktátusánakavégén(Wittgenstein2004)–,hogyazéletünklényegesebbkér-
déseire,a„hogyanlegyen?”,a„hogyankellene,hogylegyen,hogyjobblegyen?”általá-
nosabbésnemcsaktechnikaijellegűéletkérdéseireválasztkaphatnánk.

Méghatalálkozunkisazadottdiszciplínákbanezekhezhasonlónormatívkérdésföl-
vetésekkelésválaszalternatívákkal is, inkábbcsakmellékesen, inkábbcsak leírások,
tárgyszerűelemzésekformájában,anélkül,hogyútmutatást,válaszokatremélhetnénka
magunk számára a bennünket foglalkoztató legáltalánosabb életkérdésekre. Mert a
„kell”kérdésével,föladataivalnemigazánlehetszakszerűen,tudományosan,részrehaj-
lásnélkül,sineiraetstudio(haragéselfogultságnélkül)foglalkozni,mivelhogyahhozaz
emberekáltalábanújracsakanehezenbefolyásolhatóegyénivonzalmaikbólésellen-
szenveikből kifolyólag különbözőképpen viszonyulnak, és nem igazán szeretik, sőt
inkábbel isutasítjákmásokérzelmibefolyásolási törekvéseit. ígyahatáslehetőséga
márjelzettönkorlátozóelemzőésésszerűenérvelőszakmai,szaktudományosműveken
kívülinkábbcsakazideológiák,avallásokésapolitikaiésegyénidöntéseknehezebben
elemezhetőéslegtöbbszöreléggékiszámíthatatlanszférájábatartozik.

ígypedigazéletünkegyiklényegesmozzanatátmeghatározókérdésekkelésválasz-
lehetőségekkel legtöbbszörmagunkramaradunk,magunkravagyunkhagyva,utalva,
éssajátmagunknakkellnemcsakaválaszokatmegtalálnunk,hanemmagukatakér-
déseketismegfogalmaznunk.demivelmégsemkezdsenkisevalamihez,azegészhez
csupánalocke-itisztalappal(tabularasa–Locke2003),hogymagapróbáljonmeg
valamitkisütniasajáttapasztalataiból,hanemmáshonnanismerítünk.sméghanem
is szívesen fogadjuk el, de befolyásolnak,meghatároznakminketmások nézetei is,
azokban ispróbálunk fogódzótkeresni,azővéleményeiket, ismereteiket,valamilyen
formábanmárértelmezetttapasztalataikatismegpróbáljukfölhasználniésösszegyúr-
niamagunkéival,ésmegpróbálunkazokatfölhasználniazéletünkbenis,élniasegít-
ségükkel,azútmutatásaikszerint,abbanareményben,hogyháthanálunkisbeválik,
beigazolódikaz,amimásesetekben,másokéletében.
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akövetkezőoldalakon,esetlegfolytatólagosanismegpróbálunktehátnéhánynem-
zetikisebbségierkölcsfilozófiaiszempontotfölvázolniésnéhánykérdéstmegválaszolni
afölvidékimagyarok,magyarságlehetőségeitilletően.ahogymárjeleztük,eztcsupán
szubjektívan tehetjük, s bár törekedni fogunk az elfogultságaink tudatosítására és
ellenőrzésére,ésesetlegameghaladásukrais,tudatosítjukaztis,hogyezeknélkülaz
elfogultságok, az ún. előítéletek nélkül lehetetlen egyáltalán gondolkodni vagy élni.
viszonthogyneokozzanaknagyobbbajokatezeka„prekoncepciók”,mindenképptöre-
kednünkkellatudatosításukra,ellenőrzésükre,korlátozásukraésesetlegirányításuk-
rais,anélkül,hogymegpróbálnánkazokatmegszüntetni,kiiktatni(amihanemislehe-
tetlen,demindenképpenvisszaüt,ahogyarranemcsupánahermeneutikaifilozófia,
főkénth.G.Gadamerfigyelmeztet[Gadamer1984],hanemsoktársadalmikatasztrófa
ishasonlótörekvésekmiattazutóbbiévszázadokban).

nemvagyunktehátmégsemteljesencsakmagunkrautalvaasajáttapasztalataink,
élményeinkértelmezésében,hanemazemlítettszépirodalmipéldákonkívültöbbgon-
dolkodó írásaibólmeríthetünk,haésszerűbben isszeretnénkérvelni,alászeretnénk
támasztaniavélekedéseinket–azokonkívül,akikreeddigmárutaltunkvagyakésőb-
biekbenfogunkmajd,csupánnéhányszakértőművétemlítsünk,mintpl.andersonés
smithnemzet-ésnacionalizmuskoncepcióit,BaumanésFoucaultposztmoderntársa-
dalomfilozófiáját, kekes és Tamás Gáspár Miklós politikai gondolatait. (anderson
2006, smith 2003, Bretter–deák 1995, Bauman 2006, Foucault 1996, Foucault
2006,kekes2001,Tamás1999)Mertméghanemtudunkisazáltalukadottértelme-
zésekkelésazazokbóláltalukvagymásokáltalisleszűrtésleszűrhetőjavaslatokkal
mindenbenegyetérteni,azőnézeteiknélkülvalószínűlegnemtudtukvolnaasajátjain-
kat se megfogalmazni, vagy csak másként, de mindenképp továbbgondolkodásra,
továbbitanulmányokraösztönözhetnekőkismásokat.

a legfontosabb fölhasznált fogalmak tisztázásának kísérlete: nemzet,
nacionalizmusésviszonyukmáspolitikaiideológiaiirányzatokhoz

elsősorbanisaztakérdéstkellenetisztáznunk,hogy:„kiamagyar?”apofonegyszerű
válasz,amikínálkozikerreakérdésre,azvolna,hogymagyaraz,akimagyarnakvallja
magát,mondjukanépszámlálásokalkalmával.Továbbápontosítvaajellemzést,aztis
magyarnak tekintjük,akimagyarulbeszélés/vagy támogatjaamagyarságot.ezeka
mozzanatokazonbanmárnemmindigfedikegymástamiesetünkben,mertesetleg
azokismagyarnakvallhatjákmagukat,akikmárnemigazánhasználjákamagyarnyel-
vetamindennapikommunikációjukbanésnincsisigazábólmódjuk,hogytámogassák
amagyarságot,amagyarkultúrát,államot,ésviszont,akikmagyarulbeszélnek,már
nemmindigeztanemzetiségetjelölikbeanépszámlálásiíveken.

ernestrenanfranciatörténészéstársadalombölcselőa19.századutolsóharma-
dában,aporosz–franciaháborúésannakkövetkezményei,akorábbanafranciákáltal
megszálltelzász-Lotaringia főkéntnémetek lakta területeineknémetvisszacsatolása
szempontjából(amiürügyetszolgáltatottafranciarevansizmusraésaz1.világháború
kitöréséhezisnemkismértékbenhozzájárult)szembesülthasonlóproblémával,ami-
kor megpróbálta az említett területeken élők szerinte inkább a szabadabb
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Franciaországhoz való vonzalmaalapjánmeghatároznianemzetés főkéntperszea
sajátnemzeténekmibenlétét.(renan1882)renantudatábanvoltannakafigyelmez-
tetésnek,amitspinozaadottazáltalánosdefiníciókrólazegyiklevelénekvégén,éspe-
dighogymindenmeghatározástagadás,kizárás(determinationegatioest),2 mellőztea
kétségbe vonható objektív meghatározottságokat és szubjektívan határozta meg a
nemzetet,nemzetihovatartozást,miszerintanemzetheztartozni„mindennaposnép-
szavazás”,döntés,hogyazadottnemzetheztartozónakvalljukmagunkat,azterősítjük,
annakérdekébenmunkálkodunk,annakjövőjétépítjük.

nézzükazonbantovábbatisztázatlanfogalmainkat:kimondatlanulmárérintet-
tük azt a kérdést is, hogymennyire tekinthető azonosnak a konkrét egyedek egy
adottsokasága,pl.afölvidékimagyarokösszességeazegészközösséggel,nemzet-
tel. a társadalomtudósok, szociológusok többsége nem az egyedek, alkotórészek
egyszerű summájának, hanem azoktól különbözőnek, más rendbelinek tartja a
nagyobbegészeket,azelőbbiektőljórészteltérősajátosságokkal,más,rendszerszin-
tűfolyamatokkaléstörvényszerűségekkel,mintamelyekazőketalkotórészekrejel-
lemzőek.Máskéntműködik,komplexebbtehátegyszerv,mintegysejt,egyélőlény,
mintegyszerv,egyfalka,mintannakatagjastb.Beszélhetünk-etehátilyenértelem-
benmagyarságról,afölvidékivagyazösszesmagyarközösségéről?Mennyibentag-
jai ennek a még otthon, konyhaszinten, sok idegen fordulatot használó magyarul
beszélők,deatágabbnemzetiközösségiéletbenmárrésztnemvevő,ahhozkülö-
nösképp hozzá nem járuló egyének? sajátos közösséget képeznek-e fölvidéki
magyarok?ellehet-e,elkell-eőketelméletilegvagygyakorlatilagválasztaniazanya-
országiaktól,erdélyiektől,kárpátaljaiaktól…vagyanyugatiésmásországokbanélők-
től,haesetlegráadásulőkmégegyüvétartozónakisérzikmagukat?hamistudat,
nacionalista előítélet-e ez a részükről, ahogy azt Benedict anderson jellemzi
Elképzelt közösségek címűművében?haúgyadódik,résztvesznek,résztvehetnek-e
akülönbözőérdeklődésűésszétszórt„nemzetalkotóelemek”egy-egyközösakció-
ban,valamilyenközösmű,egynagyobb,őketösszefogóközösséglétrehozásában?
ésviszont:összefogja,segíti-eőketezaközösség,haszükségükvolnará?...3

nemfolytatjukezeketakérdéseket.Máraföntebbiekisjelzikakülönbözőhozzáál-
lások lehetőségét,amiketösszefoglalóan ideológiáknaknevezhetünk.Másként fogja
ezeket a kérdéseketmegítélni, megválaszolni egy nemzeti, konzervatív irányultságú
egyénvagycsoport,mintegybaloldalivagyliberális.demikezekazideológiaieszme-
rendszerek? ezek az eszmei rendszerek a legtöbbször néhány központi érték, elv,
normakörülkristályosodnakkiapolitikaihatalomértfolytatottküzdelemben.4

2 IdézitöbbekköztMelamed,yitzhak.http://www.academia.edu/784234/_omnis_determina-
tio_est_negatio_determination_negation_and_self-negation_in_spinoza_kant_and_hegel

3 egykonkrétvetületévelennekakérdésneköllösLászlóisfoglalkozotta2008-banAz egyetér-
tés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok címűkönyvében.

4 Manapságsokanavallásokatisilyenrendszerekkéntjellemzik,nohaazoksokkalbonyolul-
tabbak és mélyrehatóbb jelenségek megnyilvánulásai, és épp a politikai hatalomra való
törekvésmozzanatamamárhiányzik issokszor,vagynemjátszikbennükdöntőszerepet,
eltérőenamodernpolitikaiideológiáktól.vö.spaemann1977.
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anacionalizmusisjórésztilyenideológia,méghaáltalábannemsoroljákisazún.
klasszikusideológiák(ilyennektekintikaliberalizmust,akonzervativizmust,aszocia-
lizmustésesetlegmégazanarchizmust)vagyamaiideológiaiirányzatokközé(feminiz-
mus, enviromentalizmus, fundamentalizmus, populizmus stb. – heywood 1994). a
nacionalizmuskiindulópontja,alapjaéscéljaanemzet,anemzetiközösségönrendel-
kezése,annakkivívása,megerősítése,ahogyazte.Gellner,amodernnemzetésnaci-
onalizmuselmélet klasszikusa ismeghatározta rögtönaNemzetek és nacionalizmus
címűalapművénekazelején.(Gellner1984)

Térjünkazonbanmégegykicsitvisszaanemzettovábbilehetségesmeghatározá-
saira,hogytisztábbanlássukanacionalizmuskérdéskörét is.amárföntebbemlített
renani szubjektivistameghatározásmellett legtöbbször inkább objektív jellemzőkkel
szoktákkörülírniaztanagycsoportot,közösséget,amitnemzetneknevezünk.Ilyenek
pl.aközöskultúraelemei(nyelv,szokások,hagyományok,értékek),apolitikaiszerve-
zet(pártok,szövetségek,államésautonómegységek)vagymásegyébjellemzők(gaz-
daság,anemzet tagjaiáltal lakott terület,aközös történelem,a föltételezett rokoni
vagygenetikaikapcsolatokstb.),amelyeknemmindegyikeszükségeskellékeegy-egy
nemzetmeglétének.(koller2006)

afölsoroltjellemzőkettöbbkutató(azún.esszencialistavagyprimordialistaelméletek
hívei)eleveadott,természetesnektartott,történelmikorokatátívelőtulajdonságoknak,az
etnikai,nemzetiközösséghezvalótartozástpedigantropológiaikonstansnakvéli(azant-
ropológusGeertzvagyamáremlítettsmithetnoszimbolistanemzetkoncepciójaisilyen
jórészt–Geertz2000,smith2009).anemzetekazonbanfokozatosankialakulttörténel-
miközösségek,ésméghasokhasonlóságésközös jellemző található ismondjukaz
ókoriasszírvagyegyiptomi,görögvagyzsidóvallásiésetnikai-nemzetiközösség,vagya
középkoricseh,lengyelstb.nemzetésamainemzetekközött,akülönbségekúgyszintén
legalábbannyirakirívóak(anépinyelvjárásokésazuralkodórétegeknemegyszerkülön-
böző nyelve és kultúrája területén, a birodalmi vagy állami szerveződés stb. szintjén).
ezeketakülönbségekethangsúlyozzák–sokszortúlzottanis–azún.modernistaelmé-
letek (Gellner1984,anderson2006,hobsbawm1997,Giddens1998stb.) azutóbbi
évszázadokban kialakult vagy megteremtett nemzeteket élesen megkülönböztetve a
korábbiidőszakokformációitól,amiknekamaiértelembenvettnemzetilététisnemegy-
szermegkérdőjelezik.5 Méghatöbbmintvalószínűlegnincsisteljesenigazukazemlített
modernista szerzőknek, az tagadhatatlan, hogy a modern nemzetek, nemzetállamok
főkéntazújkorban,azipari,kapitalistagazdaságkialakulásávalpárhuzamosanszülettek
meg,méghatöbbszörbirodalmialapokonis(anglia,Franciaország,oroszország…),ahogy
aztamodernistaszerzőkállítják.anacionalizmusennekafolyamatnakazideológiaivetü-
lete,eredményeéskulturális,politikaiösztönzőjeisegyben.

ahomogenizáltkultúráraalapozómodernpolitikaiállamnacionalizmusdemokrati-
kusabbá vált abban az értelemben, hogy a legitimitását nem egymagasabb rendű

5 ennek indokoltságasokszor legalábbiserősenmegkérdőjelezhető,pl. hogyamáremlített
középkori cseh nemzeti-népi kultúrának, vagy a lengyel és amagyar nemesi nemzetnek,
nemzeteszméneksemmiközesevolnaamaimárdemokratikusabbnemzetekhez,hogysem-
mitsevettekvolnaátazelőbbiekből.
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(transzcendens)hatalomra(Istenre,fölkentkirályra)vezetivissza,hanemanyelvében
nagyrésztegységesítettésagazdaságiéspolitikaiéletbenegyformán(formálisanleg-
alábbis)cselekvőképeselvontnépre,6 ill.annakatomizálttagjaira(azún.„nép/nemze-
ti”beleegyezésre,támogatásra),amipolitikailagazállamban,annakszerveibenintéz-
ményesül,belsőleg(asajátpolgáraiirányában)éskülsőleg(nemzetközileg)isviszony-
lagosteljhatalommal–csakmáshasonlóállamokáltalkorlátozottszuverenitással,ami
azállammegléténekforrása(krejčí2007).elvbenmindennemzetetmegilletasaját
politikaiszervezet,egészenazállamigbezárólag,ésmindenpolitikaiállamnakkulturá-
lisan,nyelvilegegységesnekkellenelennie.akulturális,nyelviközösséghatáraielvben
megkellene,hogyegyezzenekapolitikai,állam(nemzet)ihatárokkal,anemzet fölött
nemuralkodhatnakidegenek.(Gellner1984)

amennyibenolyanhelyzetállnaelő,hogyazállamhatalmatnemasajátnemzetük-
bőlkikerülő,aztképviselőelitbirtokolnáésgyakorolná,ésesetlegakulturális,anyelv-
használatotilletőkérdésekbenismásokszabnákmeganemzettagjainaklehetőségeit,
ezenigazságtalanalávetettstátusmegszüntetéseérdekébenazélet-ésfejlődőképes
(asajátnacionalizmusátéspolitikai intézményeitmegteremteniképes)nemzetekaz
értelmiségükspolitikaielitjükösztönzéséreésvezetésévelnemzetifölszabadítóküz-
delmetfolytatnakazemlítettcélokeléréseérdekében.

Mindezekmellettésellenéreazonbanazállamnemzetekszámát(nemegészkétszáz
van belőlük jelenleg) többszörösenmeghaladó (mégma is több ezerre becsült) saját
állammal,demégpolitikaiszervezettelsemrendelkező,azazateljesmodernnemzetilét
mindenlehetőségételnemértetnikum,nemzet,idegenuralomalattélőnemzetrészéla
világban,amelyeknekasorsahosszabbtávonazerősebb,uralkodónemzetekbevalótör-
vényszerűbeolvadásuk,asszimilációjuk,hacsakmégidőbenöntudatranemébrednekés
nemsikerülkivívniukaviszonylagosönállóságukatésfüggetlenségüket.7

havalakiazadottnemzetkeretébennemfogadnáel,nemosztanáa(nemzetiide-
ológiai)nézeteketéskívánalmakat,nemezekszerintélneésjárnael,aztanemzetük-
hezragaszkodóksokszornemtekintikanemzet igazi tagjának,mertúgymondnincs
nemzeti identitása,shamégnem isaz,debármikorárulója lehetanemzetének,a
nemzetértékeinek,ezértgyanús,elítélendőéskiközösítendőanemzettestéből,ugyan-
úgy, ahogy az idegenek is, akikkel kapcsolatban lenni, együttműködni úgyszintén
veszélyeketjelenthetanemzetlétérenézve.

anemzetigazitagjaiazok,akikelfogadjákanemzet,anemzetieszmefelsőbbren-
dűségét,önmaguk fölé rendeltségét.szinteazönállóságukat iselvesztik,csupánaz
őket bezáró, meghatározó nemzeti közösségnek az alkotóelemei, szervei, kinyújtott
csápjai, lényegileg, értékeikben, céljaikban azonosulnak a nemzetükkel (ill. azokkal,

6 ezutóbbialapjaJ.-J.rousseaunép-nemzetiszuverenitásésáltalánosakarat(volontégéné-
rale) fogalma, ahogy azt A társadalmi szerződésről 1762-ben kiadott művében kifejti.
http://mek.oszk.hu/08800/08879/08879.pdf

7 TovábbraisGellnerművealapján,akiamodernistanemzet-,ésnacionalizmuselméletekaty-
jánaktekinthető.azőművéből,műveibőlindulki,aztfejlesztitovábbtöbbmodernistaésaz
utóbbiirányzattalszembenkritikusszerző,pl.avoltdiákja,azinkábbesszencializmusfelé
hajlóetnoszimbolistasmithis.
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akikaztvezetik),éshaaszükségúgykívánja,készekannakmindenbenszolgálatára
lenni,sőtakárazéletüketisföláldozniérte.

hogyanképesekazideológiairendszerek8 ilyennagymértékbenmeghatározniaz
őkettámogatókgondolkodásátésmásokhozviszonyulását?azideológiákatársadal-
minagycsoportokközöselképzeléseinek,értékeinek,céljainaktöbbé-kevésbérend-
szerezett halmazai. közös csoport- vagy társadalmi igények alapján formálódnak,
érdekeket,célokatfogalmaznakmeg.hatástgyakorolhatnakrájukavallásiéstársa-
dalombölcseleti, társadalomtudományi nézetrendszerek is. ez utóbbiak elsőrendű
céljaazonbannemfőkéntegycsoport igényeinekéscéljainakaz igazolása,hanem
elsősorbanavalóságlehetőleghiteles,objektívmegismerése.pontoshatártazideo-
lógiákésa filozófiák, tudományoselképzelésekközöttakölcsönösegymásrahatá-
suk,befolyásoltságukmiattlehetetlenhúzni.atudósok,filozófusok9 isföltételezések-
bőlindulnakkiésbárellentmondásmentesmagyarázatokkalpróbáljákmodelleznia
valóságot,egyetlentudósvagybölcselősefüggetleníthetimagátteljesenatágabbtár-
sadalmikörnyezetésaszűkebbcsoportjahatásaitól,ill.azegyéniéletútjábóliskövet-
kezőmeghatározottságoktól.

azideológiáktehátazeszmék,nézetek,meggyőződésekolyantöbbé-kevésbéren-
dezetthalmazai,amelyektársadalmielvárásokatéssokszorérzelmiigényeketiskielé-
gítenek(legalábbisvirtuálisan,pl.ahíveknagyobbbiztonságravagyszabadságra,köl-
csönössegítségnyújtásra,szolidaritásravonatkozóvágyát),bizonyosalapcélokésalap-
vető értékek alapján értelmezik és értékelik főként a társadalmi viszonyokat, ezek
alapjánorientáljákahíveiketésbizonyoselvártmagatartástigazolnakésjavasolnaka
számukra,ill.követelnekmegtőlükaközöscélokeléréseérdekében(máslehetősége-
ketpedigelvetnek).

nemvolnaesetleglehetséges,hogymindenkiszámárakedvezőenvagylegalábbiselfo-
gadhatóanbölcsen,tudományosanoldjukmegaproblémáinkat,hogyakülönbözőideoló-
giaihozzáállásokatazegészemberiségérdekébentudományosanegységesítsük?voltak
márerrepéldákatörténelemben,egyebekköztaközelmúltbannálunkis,hogycsakaz
egyedülhelyesnekéstudományosnakkikiáltottmarxistavilágnézetet,ill.ideológiáthozzuk
fölpéldaként.azemberek,társadalmicsoportokazonbanannyirakülönbözőek,hogylehe-
tetlenőket–erőszakoskorlátozásvagyamegsemmisítésüknélkül–egységesíteni,gleich-
schaltolni.ésatudományokismindigcsakközelítőentudjákmegmagyarázniajelensége-
ket,anélkül,hogyvalamikoriselérhetnőkazegyedülhelyesabszolútigazságot.

anemzetléténekkérdésevalamilyenformábanmindegyikismertideológiaialapállás-
banfölmerülésmegisválaszolódik–pozitívan,kedvezően,avagykritikusan,sőtelisvetve

8 azideológiákközésoroljuk,ahogymáremlítettüknagyobbrésztanacionalizmustis–erről
majdmégkissébővebbenkésőbb.

9 azideológiákésatudománytudományok,valamintafilozófiaközöttelvontságbeli,terjedel-
mi,mélységbeli,igazolhatóságistb.különbségekisvannak,deezekvizsgálatamárnagyon
messzirevezetne,ésfőkéntnemtartozikaszűkebbtémánkhozsem.Bővebbtájékoztatásul
arnoanzenbacher1993-banBevezetés a filozófiába címmelmagyarraislefordítottalapvető
művét ajánlhatjuk az érdeklődőknek: https://www.scribd.com/doc/219009874/arno-
anzenbacher-Bevezetes-a-filozofiaba
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azt.vegyükszemügyrecsupánvázlatosannéhányklasszikusideológiaiirányzatviszonyát
anemzethezésannakideológiaiigazolásához,anacionalizmushoz.10 azértis,mertnem
csupánatechnikaivívmányokésagazdaságierők,ahogyatechnokratákésamarxisták
állítják,hanemazideológiákisképesekmegváltoztatniavilágot,ill.atársadalmivalóságot
ésannak rendjét.példaerreagazdaságiéspolitikai liberalizmus,amelymáraglobális
világrenddénőttekimagát,deanemzetállamokat,azokrivalizáló,anarchikusrendszerét
létrehozónacionalizmus,nacionalizmusokis.éshamégcsupánerről,akettőjükjelenbeli
rivalizálásáról volna szó, és azt kellene csak eldöntenünk és indokolnunk, hogy hová,
melyikpártjáraálljunkésmiért!deahelyzetmégbonyolultabbáésáttekinthetetlenebbé
váltazzal,hogyazemlítettkét irányzatkülönbözőmértékbenössze is fonódott,egyika
másikátnemcsakgyöngítette,hanemföl,ill.kiishasználtaéshasználjatovábbrais.

ahogymáremlítettük,anacionalizmustáltalábannemsoroljákseaklasszikus,seaz
újabb ideológiákközé.vannakviszontolyanszerzők is,mintpl.amagyarszármazású
amerikaitörténészéstársadalombölcselőJohnLukacs,akiamodernkorlegfontosabb
politikaierejénektartjaanemzetieszmét,nacionalizmustegészena20.századvégéig.11
anacionalizmusnakezahelyzeteésjelentőségeaszocialistarendszertbukásautánmég
inkábberősödött,bárlátszatra,ahegeliindíttatásúFukuyamánaklegalábbisúgytűnta
90-esévekelején,hogyaliberalizmus,aliberálisdemokráciaválikglobálisanegyedural-
kodóvá,ésmársemmiváratlanranemszámíthatunk,csakafolytonosharmonikusismét-
lődésre.(Fukuyama1994)csakhamarsorkerültazonbanakeletiblokktotalitáriusrend-
szereiáltalnagyrésztelfojtvatartottnemzetikonfliktusokújbóliésrobbanásszerűkiéle-
ződésére,sezzelanacionalizmusújraéledéséreis,amiavallásifundamentalizmusleg-
főbbveszélyforrássáválásávalcsaktovábbbonyolódott,miközbenamárnemisannyira
aháttérbenműködő,agazdaságiliberalizmussalösszefonódóésannakkihasználásával
tértnyerőtransznacionáliskorporációk,nemzetekfölöttigazdaságiéspénzügyierőkpro-
fitáltakleginkábbazegészzűrzavarból.(korten2001)

Mianacionalizmustnemcsupánazeddiguralkodóegyik legfontosabb ideológiá-
naktekintjük,hanemegyéniéskollektívpszichológiaihozzáállásnak,magatartásnak,
gyakorlatnak,ésazelőbbiekeredményekéntkialakulóésazokravisszaható,őketélte-
tőgazdaságiéspolitikaikereteketteremtőintézményi,szervezetiformánakis.12 Jelez-
tükmár:anacionalizmusalapjaanemzethezvaló(pozitív,konstitutív)viszony.hason-

10 anacionalizmus,nacionalistacímkét,smagátanemzetfogalmátseafősodorújságírásszo-
kásoselítélő,negatív,értelmébenhasználjuk,ésperszeazellenideológiákérdekeltségesze-
rintse,hanemcsupánleírómódon,tudományosértelembenigyekszünkezeketajelensége-
ketjellemezni,scsakakésőbbiekben,azalapvetőkérdésektisztázásautánpróbálunkmeg
rámutatnianemzetésanemzetiideológialéténekakárkedvező,akárkedvezőtlenkövetkez-
ményeire,előnyeireésveszélyeireis.

11 Lukacs1994,313.p.hogyváltozott-eazótaeszerzővéleménye,nemsikerültmegállapítani.
12 a középkori kereszténység vagy egyes más vallások univerzalizmusához hasonlíthatnánk

talánahelyzetétésjelentőségét.azoksemerültek,merülnekkicsupánazegyénihitbenvagy
atudományosabbnaktetsződogmatikusrendszeralkotásban,hanem(rituális)tevékenységet
isfolytatnak,amiketegyszervezeti,intézményiháttérbiztosít,támogatéshasználfölamaga
fönnmaradásaérdekébenis.
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lóanazuniverzalistavallásokhozvagytotalitárius ideológiákhoz,13 anacionalizmusis
mindenproblémáraválasztvéladni(dacáraegyparciálisközösséghezkötöttségének,
amiterőszakosterjeszkedésselpróbálhatnacsakesetlegmeghaladni–majdnembiz-
tosan kudarcra ítélve, illetvemás nemzetekkelmegosztva a lehetőségeket időleges
kompromisszumokkalakarjabiztosítaniegybehatároltterületenazuralkodóhelyzetét,
hosszabbtávontöbbmintvalószínűlegnemkevésbéirreálisan,mintazelőbbiagresz-
szív expanzív, világhatalmi kísérletekesetében).nemképesáltalánosanelfogadottá
tenni a válaszait, magyarázatait, mertmindig csak egy konkrét nemzethez kötődik,
annakideológiája,eszmerendszere,amitmásnemzetekésazoktagjai,máskonkrét
kiindulópontokból kiindulva nem szívesen fogadnak el, sőt általában kérdésessé is
teszikés támadják isaztminthamisnézeteketésmitológiátésszámukraáltalában
hátrányosidegenérdekekkifejeződését.

a19.századbanaszociáldarwinizmussalösszefonódó liberálisnacionalizmusaz
egyénekszabadságának,egyenjogúságánakkövetelményemellettésahhozhasonlóan
föltételezteéshirdetteazéletképesnemzetekszabadságát,egyenjogúságátis.annak
eldöntését,hogyki,melyiknemzetéletképes,jobbáraatermészeteskiválasztódásra,
ill.agazdaságiversenyrekívántákhagyni.aliberalizmusésanacionalizmuslényegé-
benellentétesirányultságúrendszereinekparadoxegyesítésébőlisfakadóanésakapi-
talizmusszükségszerűtérhódításábólkövetkezően,annakgyarmatosítóimperializmus-
bafordulásávalátmenetilegegyreerősebbéváltakanemzetállamihatalmitörekvések.
ezeknekaszuperhatalmikorlátozásávalpedigkülsőlegafőként,denemkizárólaggaz-
daságineokolonializmusban,befelépedigaformálódóliberálisdemokratikusintézmé-
nyeketisamagukcéljairaésérdekébenfölhasználóipari,pénzügyi,politikai,bürokrata
éstechnokrataelitekegyreinkábbnemzetköziésnemzetekfölöttiösszefonódásában
éshierarchizálódásábanésrejtett,manipulatívvagynemisleplezetttotálisuralomra
törekvésébenlátszanakmegnyilvánulnibizonyosparciálisglobalistaérdekek.ezahely-
zetazonbanmindiginstabil,újhatalmaktűnhetnekfölésveszélyeztethetikamárkiala-
kultésöröknekhittstatusquót.

agazdaságiliberalizmusraalapozóglobális,transznacionális,nemzetekfölöttigazda-
ságielitekkialakulásávalanemzetek,nacionalizmusokvédekezőpozícióbakényszerül-
tek.azok,amelyekazelitjeikvezetésévelsikeresenmegteremtettékasajátállamaikat,és
sikeresenbelefoglaltákazokbaanemzetüktagjainakabszolúttöbbségét,nagyobbrészt
inkábbmárcsakaglobálisgazdaságiéspolitikai-katonaierőkáltalkülönbözőformákban
korlátozottvagyalárendelthatalmihelyzetükbiztosításáraésakülsőhatáraikvédelmére,
a korábbi előnyeik fölélésére szorítkoznak. a „nemzetközi verseny” többémár nem a
többé-kevésbéegyenrangúnemzetekközöttfolyikelsősorban–haegyáltalánarrólisvolt
szóvalamikor–,hanemazalárendelt,gyöngébbetnikai,nemzeticsoportokfölszámolása,
ill.azuralkodóállamnemzetbevalóbeolvasztásamegyvégbe,másrésztpedigaglobális
gazdasági,pénzügyi,katonaierőkkelvalóalkudozászajlikasajáthatalomlegalábbrész-
leges,megosztottmegtartásaérdekébenakülönbözőnemzetköziközösségekben,szer-
vezetekben(ensz,naTo,eustb.)vagyazokonkívül.

13 nézetünkszerintparciáliscsoportkötődéseiellenérepotenciálisan,elvbenmindegyikideoló-
giailyentotálisvilágértelmezésreéshatásratörekszik.
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eddigegyrésztazinkábbcsakelméletilegszétválaszthatónemzet,ill.azabbatömö-
rültnemzettagokésazeszmei,hatalmiönigazolásitörekvésük,anacionalizmus,más-
részt pediga gazdasági lehetőségei kibontakoztatásával a közösségi kötöttségekből
történelmilegviszonylagkésőnszabaddáváltegyénésaz individualista liberalizmus
paradox történelmi összefonódásának néhánymozzanatát vettük szemügyre. ámde
tudvalevőleganemzetet,nacionalizmustmanapságáltalábaninkábbakonzervativiz-
mushozkötik,csakúgy,mintakereszténységetésmásvallásokatis.hogyanállunkhát
ezeknekaszellemi-politikaiirányzatoknakakapcsolatával?

a19.századvégénazerősnemzetiállamokkialakulásávala liberálisnacionaliz-
muscsillagalassanleáldozikésanacionalizmusinkábbakonzervatív,akiváltságos
csoportokhatalmipozíciójátmegőrizni igyekvőideológiákkalkötszövetséget. ígyvan
ez európa keletibb térfelén, a többnemzetiségű birodalmak (az osztrák–Magyar
Monarchia, az oszmán Birodalom vagy oroszország) uralkodó eszmerendszereinek
esetében is,desokszorazelőbbiekreazelnyomottkisebbségek,nemzetrészekáltal
adottválaszokbanis,amelyekbenszinteelválaszthatatlanulfonódtakösszeahaladó
ésmaraditendenciák.

atöbbnemzetiségűmonarchiákéreztékasebezhetőségüketésidejétmúltságukat
amegerősödőnemzetállamiideológiákkalszemben,éssajátkultúrájukfelsőbbrendű-
ségének is önmaguk civilizációs küldetésének hirdetésével, erőszakos asszimilációs
nyomássalbefelé,ésamárlétezőerősnemzetállamokhozhasonlóanafeszültségek
külső expanzió, gyarmatosítás útján való levezetésével próbálták egységes politikai
nemzettéötvöznianépességüket.nyugatabbratőlünkésvalamivelkorábbantöbbé-
kevésbésikeresenvégbeismehetettezafolyamat,keletebbreviszontannálkevésbé,
sőttalánleginkábbanemzetállamimintátkövetőasszimilációstörekvésekésazelle-
nükanemzetiségekrészérőlkibontakozóellenállásvoltazegyikfőokaisabirodalmak
szétesésénekisezenatérfélen.14

akapitalizmuskibontakozásaéstérhódításasoránelmélyülőszociálisésgazdasági
egyenlőtlenségek és a társadalmi-politikai fejlődés visszamaradottsága nemcsak a
korábbannemzetállam-elleneskonzervativizmusésanacionalizmusegymáshozvaló
közeledésétésszövetségéttettéklehetővé,hanemasokszorazonoselnyomottréte-
gekésnemzetekképviselőiszámáravonzóváváltakorábbananacionalizmusbancsu-
pánakizsákmányolókapitalistaérdekekigazolásátlátóutópisztikusanegyenlőségelvű
szocializmusésanemzetifölszabadítóharcotvívóéslegalábbbelsőlegnemzetiegyen-

14 hogyanemzetállamihomogenizációnyugatabbrasevoltproblémamentes,annakbizonysá-
gaéppaparexcellencenemzetállamimintáulszolgálóFranciaország,aholméga18–19.
századfordulójánistúlsúlybanvoltakanemfranciáulbeszélők,ésfőkéntcsakavéresfor-
radalmidiktatúrakövetkeztében,amikoregyiknaprólamásikraüldöznikezdtékazún.ide-
geneket(arisztokratákat,vidékieket,nemzetiségeket),váltaközelmúltraelenyészővéarész-
arányukFranciaországnépességében,aminazutóbbiidőkbevándorlásalátszikváltoztatni
azidegenellenességésanacionalizmusújbóliföllángolásávalegyütt.anemzetállamitörek-
vésektörténelmivonatkozásaitringévadolgoztafölbehatóankonkréttörténelmidokumen-
tumokalapjána2004-benazÁllamnemzet és kultúrnemzet válaszútján címenkiadottköny-
vében,egyebekmellettafranciafejleményeketisjellemezve–18.p.
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jogúságothirdetőésbiztosítanilátszónacionalizmusösszefonódásais.vagyisanemzeti
eszmemegjelenikabaloldalonis,hogyaztánfőkénta2.világháborúésazaztkövető
éveknemzetiszocialistaésbolsevistanépirtásaibantetőződjönésváltsonátaközelmúlt-
ravalamifélepopulistaideológiaimischunggáahatalmiérdekekszolgálatában.

asokproblémaésszenvedéshatására,amelyeketokozott,anemzetieszmeésa
nacionalizmusa2.világháborútkövetően látszólagvisszaszorulni látszott,és inkább
csakperiférikusésregionális(nohanemkevésbévéresésavilágpolitikáraiskiható)
konfliktusokbantörtfelszínre(észak-írország,Baszkföld,palesztina…).akisnemzetek,
etnikumok veszélyeztetve érzik magukat, a létüket, identitásukat, és elismerést,
önigazgatást,önállóságotkövetelnek.ezeketamozgalmakatnemlehetmindigegyér-
telműenmagyarázni vagy pedig egyszerűen valamilyen címke (nemzeti fölszabadító,
haladó,demokratikus,szabadelvű,hagyományőrző,idegenellenes,agresszívstb.)alá
besorolniéskizárólagosanmegítélni,mertnagyonsokrétűekésváltozatosakakülön-
böző,olykorellentétesideológiaibehatásoknakésazaktuálisproblémáknakésapoli-
tikaiérdekeknekmegfelelően.hasonlóokokbólnehézelemezniésmegítélnianemzeti
eszmének, eszmerendszernekmásmai ideológiai irányzatokhoz való kapcsolatát is.
azértisígyvanez,mertezekaviszonyokmamégannyirakiforratlanok,hogynehéza
lényegesmozzanatokatmegragadni,bárkétségtelenülsokbanhasonlít isahelyzeta
nacionalizmusnakamárjelzettklasszikusideológiákkalvalóösszefonódásáraésriva-
lizálására.15

hogyanigazodhathátkiezekközöttasokrétűésbonyolulteszmei-ideológiaihatá-
sokközöttegypolitikailageléggészűkhatárokközészorítottfölvidékimagyar,milyen
lehetőségekkelszámolhat,holkereshetszövetségeseket,haesetlegnemakarszlovák-
káválni?vagyellenkezőleg,milyenszlovákvagynemzetek fölöttiérdekekhezcsatla-
kozvanyerhetviszonylagalegtöbbetamagaszámára?hol,mibenlelhettámaszt,erőt
ígyvagyúgyatúléléshez?egyerős,átütőegyéniség–szabadelvűn–alkalmazkodniés
nyelvtől,kultúrátólfüggetlenülalehetőségekhezképestviszonylagmindenüttboldogul-
nitud.számárajóformánmindegy,hogykivelműködikegyüttkölcsönösenelőnyösen.
és bizonyára vannak ilyen egyéniségek, akik lélekben és anyagilag is elég erősek
ahhoz,hogymagyarokmaradjanak,haaztisértékesnekéskívánatosnaktartják.de
hogyan,mibenláthatjákértékesnekamagyarságmegőrzését,hamáshol,másértékek
segítségévelesetlegjobbanboldogulnak?

ésakiknemennyirealkalmazkodóképesek?azokragaszkodjanakahagyományos
értékekhez,éspróbáljákóvni–konzerválni,amitméglehetésérdemes?vagypedig
politikai,gazdasági-szociálisstb.egyenjogúságkivívásáratörekedjenek,ésígy(elvben

15 afeminizmustpl.aliberalizmushozhasonlíthatnánk,azenviromentalizmustakonzervativiz-
mushoz,afundamentalizmustpedigmagáhozanacionalizmushoz.ígyvanezapopulizmus-
salis,nohaaz„elvben”,akörülményektőlfüggőenbármilyenirányultságúlehet.denemárt
óvatosnaklenniazítéletalkotásban,mertezekahasonlóságokesetlegtévútraisvezethet-
nekbennünket.Mimostitthelyszűkemiattisinkábbeltekintünkazilyenösszevetésektől(a
későbbiekbenmajdmégesetlegjelzünknéhányösszefüggéstezzelkapcsolatban),azértis,
mivelhogyképesnektartjukatiszteltolvasótis,hogyahelyzetviszonylagostisztázódásával
szükségeseténmagaiselvégezzennéhányaföntiekhezhasonlóösszevetéstéselemzést.
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inkábbtalánbaloldaliirányultságú)nacionalistáválegyenek?vagymás,főkéntolyana
nemzetierőkegyüttműködéséretámaszkodjanak,amelyekkelnincsenekérdekössze-
tűzéseik?vagymondjanakinkábblebizonyoskövetelésekrőléskössenekkompromisz-
szumokatmáselőnyökérdekében?hapedigafönticélokbólesetlegsikerültvalamit
elérni,akkorkapcsolódjanakbeagazdasági,politikaistb.versenybemásokkalazindi-
vidualistaliberalizmusvagyaliberálisnacionalizmusszellemében?sakörbezárulni
látszik.

Lehetséges-evalamilyenmásfajta,dehasonlóanhatékonyanorientálóésmotiváló
nagycsoport,közösség,szervezetiforma,mintamilyenanemzetésannakideológiája,
haezeknekaszükségszerűhatalmikorlátait,behatároltságát,erőszakosságátmegpró-
bálnánkkizárni,meghaladniésugyanakkormegőriznénkabiztonságotnyújtógazdasá-
gi,politikai,kulturálisésegyébmotivációselőnyeiket?kialakulhat,kialakítható-emás
hasonlóankomplexalapállásaglobalizációésazazzalösszefonódóvagyszembekerü-
lőgazdaságiéspolitikaierőkmai,egyrekiélezettebbéválnilátszóharcában?számít-
hatunk-emásrais,mintnemabékésvagyháborúsanarchikusviszonyokatésazóriási
ésegyremélyebbgazdaságiésszociáliskülönbségeketisamagukjavárakihasználni
képeséskihasználógazdasági,pénzügyi,technikai,politikaistb.elit(ek)világuralmára,
hanemegy lehetőlegmindenkiszámáraelőnyösvilágállam,világpolgárság létrejötté-
re?vagycsakegyvallásifundamentalizmusáltallétrehozottrendszertérfoglalásavaló-
színűsíthető,amiszembekerülamásikoldalvagyatöbbiekmásjellegű,dehasonlóan
átfogó rendszereivel egy újabb két- vagy többpólusú globális rendszerben háborús
összetűzésekáltalvagytöbbé-kevésbébékésebbenmegosztvaegymásköztaterületi
ésegyébbefolyástéshatalmat?vagyvalamiteljesenmásrólvanszó,másvankialaku-
lóban,ésazelőbbiekcsakamiesetlenéselhibázottkísérleteinkanehezenátlátható,
zűrzavaros helyzet értelmezésére,mertméga hibásmagyarázatot is jobbnak,meg-
nyugtatóbbnakérezzük,mintasemmilyent?

Mielőttmégennekazeszmefuttatásnakakövetkezőrészébenanemzetléténekés
ahozzávalóviszonyulásnakazerkölcsiéspolitikaivetületeitvennénkszámba,akövet-
kezőketmintegyelőkészítvenézzünkegy-kétszokásoséseléggérégiésgyakorigene-
ralizálóvádatamagyarokat(ésugyanúgyaszlovákokat)illetőenis,miszerintamagya-
rok/szlovákoknacionalisták,vagyéppenellenkezőleg,nemeléggénemzetiirányultsá-
gúak,asaját javukat,egyénikarrierjüketnézikcsakésnemhajlandóakazokatfölál-
dozniaközösügyért,képtelenekösszefognianemzetlététveszélyeztetőidegenekkel
szemben,dehaszonlesőmódonmégegyüttisműködnekazokkal.16 van-eezekbenaz
elítélőnézetekben,vádakbanvalamiigazság?vagyinkábbcsakelavultklisékésjelzés-
értékűek csupán, amegszólalók vagy az általuk „megjelenített” csoport, réteg (ami
lehetelégszélesésszámbelileggyarapodóisamegoldatlanproblémákvagyazelég-
telenmegoldásokrólafigyelmetel-ésmásfeléterelnipróbálóerőkhatására)ideológia-
ilag(korlátoltan,korlátozottan,deformáltan)motiválthozzáállásánakkifejeződései?

16 Lehet,hogyneméppilyenterminusokkalfogalmazzákmegazítéletalkotókazilyenéseffajta
jelenségeket elítélő véleményüket, hanem pl. a kurvamagyar, hejszlovák, nemzetáruló,
magyarbarát (magyarón),csoszi,magyar? rövidrezártcímkéithasználjákaz illetőkre,sőt
általánosítvaazegészközösségükreis.
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nemtévút-ecsupánmindezekazideológiaimegnyilvánulások?deméghacsaktor-
zítottan,hibásanutalnakisvalamireezekavélemények,aztmindenképpjelzik,hogy
problémákvannakanemzetiközösséggel,hogyanemzet,anemzetiséglétekérdéses,
veszélyeztetett,hogyazoknakazerőknek,amelyekmegkérdőjelezik,elutasítják,nem
érdekükafönnmaradása,hanemesetlegmégkiishasználjákazegymássalszemben-
állónemzeteketésnacionalizmusokat,szembefordítjákőketegymással,hogykönnyeb-
bencéltérhessenek(adivideetimperarégibeváltmódszerétalkalmazva).Miazigaz-
ság? keressünk, föltételezzünk-e esetleg ilyen háttérerőket, ami az összeesküvés-
elméletekkedvenc,mindenremagyarázatulszolgálómódszere?vagyelegendőlesz-e
erkölcsileg(ajóésarossz,ahelyesésahelytelenfogalmikeretében)értelmezniafönt
jelzettproblémákat?avagy(nemzet-,régió-ésvilág)politikailagésgazdaságilagisele-
meznünkkell-emajdezeketafolyamatokatacuiprodest?(kinekhasználésmennyire
hatékony) nézőpontjából? a következő alkalommal itt folytatjuk – számítva rá, hogy
addig mások is utánanéznek és -gondolnak egynek-másnak ezzel kapcsolatban és
esetlegahelyzetistisztulvalamennyire.

összegzés

érdemes-emagyarnak lenni ésmaradni Fölvidéken?az adott politikai helyzetben, a
nagyarányú lemorzsolódás, az asszimiláció ellenére vannak-e még lehetőségeink a
jövőt illetően?sajátmagukravannak-eutalvaa fölvidékimagyarok, vagyvalamilyen
közösségetalkotnak-emásokkal,amelynekvannakvezetői,ésamelyszükségesetén
támogatjaisőket?vagyholmásholtalálhatnakeszmei-erkölcsitámogatástafentikér-
désekre választ keresésükben? segítséget nyújthatnak-e számukra a szaktudomá-
nyok?vagycsakahovatovábbegyreáttekinthetetlenebbpolitikaiideológiaicsatározá-
sok, a sokszor populista érvek és ellenérvekútvesztőjéből szűrhet le ki-kimagának
valamiféleegyénikapaszkodókat?

anemzetieszmerendszer,anacionalizmusfőkéntpolitikaiideológia,aliberalizmus,
akonzervativizmus,aszocializmusésatöbbimásideológia,eszmerendszermellett,
amelyeksokszorkeverednek isegymással.Melyikük, illetvemilyenelemeiknyújthat-
nakemberileg,erkölcsilegiselfogadhatóérveketafölvidékimagyarokszámáraakul-
turális,gazdasági,politikaistb.céljaikeléréseérdekében?ebbenazinkábbfilozófiai
jellegűesszéisztikustanulmányban,ésatovábbifolytatásábanezeketaproblémákat
próbáljukgondolatilagszámbavenniéselemezniaszámunkraelérhetőelméletikon-
cepciókalapjánésazoksegítségével.
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könyvEk

Fedinec csilla (szerk.): húszéves a Magyar
Tudományos akadémia Magyar Tudományos-
ságkülföldönelnöki Bizottsága1996–2016.
Budapest, MTa Magyar Tudományosság kül-
földönelnökiBizottság,2016,191p.1

Fontos tanulmánykötetet jelentetett meg a
Magyar Tudományos akadémia Magyar
Tudományosság külföldön elnöki Bizottsága
megalakulásának huszadik évfordulóján. a
kötetcímeaBizottságtudománypolitikájának
legfontosabbcéljátfogalmazzameg:amagyar
nemzettudományosközösséggéforrasztását,
méghatöbbországbanélnekisegyesrészei.
a Magyar Tudományos akadémia kohéziós
szerepet kíván játszani ebbena folyamatban
összekapcsolvaazegyesmagyarkisebbségek
körébenkialakultegyetemi,egyesületi,gyűjte-
ményikereteketegymássalésamagyarorszá-
gitudományosságintézményeivel.

aközösségfogalmahagyományosanolyan
embercsoportotjelöl,amelyiknektagjaiközta
szorosabbösszetartozástudataalakultki.Úgy
érzikésvélik,hogyközösségüktagjaihozszo-
rosabban kötődnek, mint másokhoz. követ-
kezésképpen kérdésünk egyik fele úgy han-
gozhat, hogy vajon érvényes-e az a tézis a
nemzetiközösségektudományoséletére,vagy
sem?aközépkortudományoséleténekalatin
nyelváltalmegteremtettegyetemességevajon
nemteremett-eolyanfeltételeket,sőtatudo-
mányosságnakazegyetemesemberibengyö-
kerezőmódszertanilényegemaganemteszi-e
olyan jelenséggé, ami értelmetlenné teszi a
kötetcímét?

azelsőmegjegyzésalatinegyetemességé-
revonatkozik.alatinugyanisnemvoltatudo-
mányosságegyetemesemberinyelve, csaka
keresztényvilágnyugatifeléé.akeletigörögül
beszélt,atöbbiekpedigarabul,kínaiulstb.az
európai (nyugat-európai) tudományosság
ugyanidővelmegelőziatöbbit,ámmögöttea

kulturális összetartozás egy sajátos hitbéli
meggyőződéseállt.Tehátmáramodernnem-
zetek kialakulása előtt is létezett a tudomá-
nyos közösségnek egy a kulturális sajátossá-
gokhozkötődő formája.ámeztaközösséget
egyvékony tanult rétegalkotta, társadalmaik
csak e tudás töredékeihez juthattak. a
modern nemzetek kialakulása azonban egy-
ben a nép számára is elérhetővé tette a
magaskultúrát(ernestGellner).ehhezpersze
érthető, illetve könnyen elsajátítható beszélt
nyelvek kellettek, valamint a szabadság és
egyenlőség új felfogása, és az egész népet
egybefonóösszetartozáserősérzéseésmeg-
győződése.

Manapságazzalavéleménnyeltalálkozha-
tunk, hogy ennek az időszaknak is vége. a
tudománynemzetközinyelveimmárazangol,
ésnemcsaka természettudományok,hanem
atársadalomtudományokisnemzetközivévál-
tak. a kutatókat és az eredményeik iránt
érdeklődőközvéleménytimmárnemalokális
sajátosságok,hanemaglobalizációfolyamatai
motiválják,ígyanemzetköziösszefüggésekés
azáltalánosérvénnyelbíróeredményekállnak
érdeklődésükközéppontjában.

ámdeanemzettéválásfolyamatábanmég
egyösszefüggésváltvilágossá:akultúrainspi-
ratív hatása. a sajátos kulturális környezet
sajátosgondolatokmegszületésétsegíti,rész-
benvagyegészbenmásféléket,minta többi.
ésezalighanematermészettudományokese-
tébenisigaz,méghamáskéntis,mintatársa-
dalmatkutató tudományterületeknél.a racio-
nálisdöntésektradicionálisésérzelmigyöke-
rei,akultúrasokmáseleménekgondolatéb-
resztőereje szellemi igénnyé teszi ahasonló
identitással bírókhoz való kapcsolódást.
aligha alaptalan feltételezés, hogy a kutatók
ilyeténkapcsolataitudományosteljesítményü-
ket is növeli. Méghozzá nemcsak a szakmai
véleménycsere által, hanem a kulturális
élmény okán is. ez az élmény terjed szét a
tudományos eredmények popularizálásával,
ésmegélhetimindenki,akiakulturálisközös-
ségtagja.anemzetekkorlesztöbbéegyszak-
mai csoportnál, és válik tudományos közös-
séggé.

akérdésmásikfelénekígyamagyarkuta-
tókközösségtudatánakmeglététkellfelvetnie.

1 akötetmásodikrészeangolulismegjelent,
„hungary’sneighborsaskin-states”címmel.
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ehhez elég egy pillantást vetnünk a Magyar
Tudományos akadémia köztestületére, ponto-
sabban határon túli tagjainak folyamatosan
növekvőszámára,hogylássukanemzetikultú-
ránakmindatársadalom-,mindpedigatermé-
szettudósokra gyakorolt vonzerejét. a nemzeti
szempontú tudományos együttműködés vonz-
erejétéppenazokaz intézményeskeretekde-
monstráljákalegjobban,amelyeketazMagyar
Tudományosakadémiaecélbólalakítottki.

akötetmegjelenésétamagyarkisebbsé-
geketkutató intézményrendszer fejlődésének
számbavétele,valamintakisebbségekkutatói
véleményének dokumentálása előzte meg.
különösensokatmondóakötetvégénolvas-
hatókronológia,amelyikmindennélbeszéde-
sebbenláttatjaaMagyarTudományosakadé-
miaerőfeszítéseinekmáigtartófolyamatát.

a Magyar Tudományos akadémia kiadvá-
nya főként olyan szerzők tanulmányait teszi
közzé, akik jelentős szerepet játszottak a
magyar kisebbségek tudományos életének
magyarországi támogatásában. a tanulmá-
nyokbemutatjákaszándékmegjelenését,az
intézményrendszerkialakításánakfolyamatát,
afolyamatfontosállomásaitésaváltozóintéz-
ményrendszer jellegét, működésének elveit,
valamintahatáronátnyúlóegyüttműködésfor-
málisésinformálisszabályait.

1989utántudvalevőlegtöbbproblémával
kellett megbirkózniuk a kisebbségben élő
magyarkutatóknak.azegyikamagyarországi
tudományosintézményrendszerhez,sáltalaa
magyarkutatókhozvalókapcsolatokkialakítá-
sa,illetvekibővítése,tulajdonképpenszabad-
dá tétele. a másik a magyarországi kutatási
lehetőségek megteremtése. a harmadik a
hazaikutatásoktámogatása.Továbbáahazai
kutatások háttérintézményeinek megalapítá-
sa,működtetéseésfejlesztése.valamintkuta-
tásieredményeikközzétételeésnépszerűsíté-
se. Tehát könyvek és folyóiratok kiadása és
honlapoklétrehozása.akötetegyestanulmá-
nyaitovábbáeztafolyamatotisrészletezik.

kocsis károly, az MTa Magyar Tudomá-
nyosságkülföldönelnökiBizottságelnökeelő-
szavábanleszögezi:„2016-banazösszmagyar
tudományosságakadémiai-egyetemi intézmé-
nyiegyüttműködésihálózatajórészttúlvana
kezdeteknehézségein,aprogramalkotás,cél-

kijelölésszervezeti,koncepcionálisproblémá-
in.” a következő időszak fontos jövőbeni fel-
adatánaktekinti„azakadémiaiintézményközi
együttműködéseket a mostaninál nagyobb
mértékben és tervezettebben beemelni a
magyarországi támogatáspolitikába, és a
nemzetközi finanszírozás eszközeit is érde-
mes lenne tudatosabban felhasználni a
magyar-magyarhálózatokműködtetésében”.2

kálóczy katalin és kulcsár-szabó enikő
tanulmánya3 ahatárontúlimagyaroktatás,kul-
túraéstudományosságtámogatásirendszeré-
nekakialakulásávalésműködésénekelsőidő-
szakávalfoglakozik.amúltévszázad90-eséve-
inek legfontosabb kihívása a határon túli
magyarközösségek felsőoktatásánakés tudo-
mányosságánakintegrálásavolt.ebbenazidő-
szakbanszületnekmegatámogatásokkülönfé-
letípusai,ekkorjelennekmegazelsőpróbálko-
zásokamagyarkisebbségeksajátfelsőoktatási
intézményeinekmegalapítására.afolyamatnak
azoktatásitárcaamotorja.

ezt követi a határon túlimagyar tudomá-
nyosságbekapcsolásaaMagyarTudományos
akadémia intézményrendszerébe. Tarnóczy
Marianntanulmányamutatjabeennekaleg-
fontosabbállomásait:azMTaköztestületének
megnyitását a határon táli magyar kutatók
előtt,aspeciálisösztöndíjprogramokmegszü-
letését,majdazMTaMagyarTudományosság
külföldön elnöki Bizottság létrehozását, az
MTahatárontúliszerveinekmegalakítását.„a
szomszédországbelimagyarakadémiaibizott-
ságokfeladata,ahazaiakhozhasonlóan,nem
a kutatás, tevékenységük alapvetően tudo-
mánypolitikai jellegű: kutatásszervezés, szak-
maikapcsolatokerősítése,ezáltalarégiófej-

2 kocsiskároly:előszó.InFedineccsilla(szerk.):
A nemzet mind tudományos közösség.
Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki
Bizottsága 1996–2006. az MTa Magyar
Tudományosság külföldön elnöki Bizottság,
Budapest,2016.

3 kálóczykatalinéskulcsár-szabóenikő: ahatá-
rontúlimagyaroktatás,kultúraéstudományos-
ság magyarországi támogatása az 1990-es
években.uo.13–32.p.
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lesztésénekelőmozdítása,amagyar tudomá-
nyosközösségenbelülakohézió,azegymás-
rólvalótudáserősítése,azeredményekésfel-
adatokszámbavétele,akoordináció,astraté-
giaalkotás.”4

atanulmánysorravesziazelnökibizottság
legfontosabb döntéseit, az általamegindított
kutatásiprogramokat,amelyekközülnemegy
immár több országban folyhatott. Megismer-
kedhetünkadiaszpórábanélőmagyarkutatók
segítésénekmódozataival,deazzal is,ahogy
megnő azMTa külső tagjainak és külső köz-
testületitagjainakszáma.

Tibori Tímea a domus ösztöndíjprogramot
mutatja be. az ösztöndíjprogram Magyaror-
szágon felhasználható, a szülőföldön használ-
ható kereteket teremt, valamint 2005-től mű-
helytámogatásokkalissegítiatudományosélet
intézményesülését,ugyanis„addigraakárpát-
medencei tudományos magyar tudományos
műhelyekszámaörvendetesenmegnőtt…”5

pappz.attilatanulmányaamagyartudo-
mányosság fogalmának változásait vizsgálja
egyfókuszcsoportosvizsgálatalapján.6 akuta-
tás külön tárgyalja az egyes kisebbségeket,
majd általános megállapításokat tesz. ezek
sorba veszik a kockázati tényezőket, és egy
nyitott, széles értelmezését adja a kárpát-
medenceimagyartudományosságnak.

a kötetmásodik felében olvasható tanul-
mányok egy érdekes összehasonítást válasz-
tottakmódszertanivezérelvükül:összevetika
Magyarországgal szomszédos országoknak
saját határon túli kisebbségeik kutatásával
foglakozóspeciálisintézményeitamagyaroké-
ival. az összehasonlítás jól mutatja, hogy a
magyarok,határokoninnenéstúlkiterjedtebb
intézményrendszerrel vizsgálják kisebbségbe
került nemzeti csoportjaikat, mint nemzeti

szomszédjaik. Megjelenik benne, ahogy ese-
tenkénta kisebbségek tudományoséskultu-
rális életének támogatása politikai kérdéssé
válhat, mint például a vajdaság esetében.
Tehát hatalmi szempontok jelennek meg a
tudományos intézmények és kutatási progra-
mok támogatásában, illetve gáncsolásában.
dearraistalálunkpéldát,hogyazadottálla-
motkülönösebbennemérdekliatudományos
élet, így e tekintetben semhazai, sempedig
külföldikisebbségeivelsemtörődik.7

simon attila a csehszlovákiába került
magyarok tudományos életének ellentmondá-
sosmozzanataitmutatja be. amagyarországi
támogatáspolitikát összeveti azzal, ahogy a
szlovákTudományosakadémiasegítiazország
határain kívüli szlovák tudományosságot. a
szerző szerint „…a mindenkori magyar állam
(elsősorban a Magyar Tudományos akadémia
erreacélralétrehozottszervezetiegységeinek
köszönhetően) nagyságrendekkel nagyobb
figyelmetfordítahatárontúlélőmagyaroktudo-
mányosságára,minttesziaztaszlovákállama
határontúlélőszlovákságesetében.”8

csernicskó István és Fedinec csilla azt
elemzi,mikénttekintazországkisebbségeire
ésahatáraintúlélőukránokraukrajnatudo-
mányossága.aszerzőkegyukránszerzőállás-
pontját közvetítve úgy jellemzik a helyzetet,
„hogy a független ukrajnában a tudomány
támogatásátsemazállam,semazüzletiszfé-
ra,sempedigatársadalomsemmikorsemtar-
tottafontosnak”.9

novákcsabazoltán a romániai helyzetet
jellemezve leszögezi,hogy„…eddigmégnem
alakult olyan intézet vagy intézeti részleg,
amelyahatárontúlirománokkutatásárasza-
kosodottvolna,mintahogyhosszútávútudo-
mányosstratégiátsemdolgoztakki.”10

4 Tarnóczy Mariann: a kisebbségi magyar tudo-
mányosságazMTatudománypolitikájában.uo.
49.p.

5 Tibori Tímea: adomusösztöndíj program.uo.
61.p.

6 pappz.attila:amagyar tudományosság fogal-
mának változásai. Tanulságok a fókuszcsopor-
tosbeszélgetésekalapján.uo.69–94.p.

7 Ilyenukrajnaesete.

8 simonattila: a szlovákiai tudományosságésa
kisebbségek.uo.113.p.

9 csernicskó István–Fedineccsilla:kisebbségek
azukrántudományosságban.uo.127.p.

10 novákcsabazoltán:ahatárontúlirománokésa
romániainemzetikisebbségekaromániaitudo-
mányosságban.uo.140–141.p.
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szerbhorváth György a szerbiai tudomá-
nyosságéskisebbségkutatásviszonyátelem-
zi. a politika beavatkozása a tudományba a
tanulmány visszatérő eleme. a szerző állás-
pontjaszerint„ugyanaszerbTudományosés
Művészeti akadémia Balkanológiai Intézeté-
ben foglalkoznak a szerb, illetve a szerbiai
kisebbségek kérdéseivel, ezek azonban sok-
kal esetlegesebbnek tűnnek,mint a hasonló
vonatkozású magyarországi intézményrend-
szer, kutatások, és inkább történeti-néprajzi,
illetve nyelvészeti jellegűek, nem pedig a
kisebbségekmaitársadalmi,kulturális,politi-
kaistb.életérekoncentrálnak”.11

hornyák árpád szerint horvátországnak
nincs olyan átfogó stratégiája, amely a hatá-
ron túli horvát kisebbségek és diaszpórák
tudományosságának anyagi támogatását
célozná. „a hangsúly nem annyira a határon
túli horvátsággal való tudományos együttmű-
ködésen és tudományosságának támogatá-
sán,mintahagyományokápolásán,akulturá-
lis és nemzeti azonosság megőrzésén és a
horvátidentitáserősítésénvan.”12

kovács attila szlovénia határon túli szlo-
vén tudományossággal kapcsolatos tudo-
mánypolitikájátpozitívabbanértékeli.nohaaz
anyaországgal való kapcsolata még alakuló-
ban van, a határon túli szlovén tudományos
intézeteket a hazaiakkal egyenrangúként
kezelik.

a mostanra felépült határon túli intéz-
ményrendszerrévénatudományosmegisme-
résélményétolyanokismegélhetik,akikkela
magukéletébenkultúrájukmásodrendűségét
éreztetteazállamhatalomésnemritkántársa-
dalmi környezetük is.Új kapcsolataik, új kör-
nyezetükegyszerreelőnyükkétehetihátrányu-
kat.ezperszenempótoljaahazaiegyenlőség
hiányát, ám legalább részben ellensúlyozza.
aztnemhelyettesíti,hogyazállamteljesjogá-
ban ismerjeelamagyarkultúrasajátosságá-

nakértékét,egyenrangúvátévemindenlehet-
séges tekintetben és segítve fejlődését, ám
olyan kapcsolatokat és ismereteket ad a
kisebbségimagyarkutatóknak,amelyatöbb-
ségieknekahuszadikszázadnemzetikapcso-
latrombolásának következtében nem adatott
meg. a cselekedet felvillanása történelmi
hibaként egy-egy újszerű, nyilvánvalóan a
magyar tudományosságból eredő szempont,
gondolat,módszeresetenkéntérzékelhetőaz
arcokon. a gondolat felvillanásának felisme-
réssé tétele lehet az elmúlt évtizedekben ki-
építettújmagyartudományosintézményrend-
szer egyik jövőbeni célja. ha amagyar tudo-
mányosságmaiintézményeskereteiésszelle-
mei kapacitásai révén áthatolhat a nemzeti
elválasztásgátján,akkoregyszerrekínálhatja
atérségösszetartozásánakhasznátésméltó-
ságát. egyszerre szolgáltathatják a gazdaság
éstársadalomfejlődésénektudományosforrá-
sait, valamint az összetartozás és a kölcsö-
nösség argumentumait s tudatának tudomá-
nyoselemeit.

akötetmegmutatja,hogyamagyar tudo-
mányos intézményrendszer fejlődése eljutott
arra a szintre, hogy kereteket kínáljon a
kárpát-medencei magyarok múltjának és
jelenbeliéleténekkutatóiigényességgeltörté-
nő vizsgálatához. a legfontosabb társadalmi
folyamatokismertek,mintahogyamúltkulcs-
fontosságúfordulópontjaiis.akirajzolódókép
azonbannemrózsás.

azegyikalapkérdésmindannakamegvizs-
gálása,amimégnemismertazegyesmagyar
kisebbségekéletében.amásikannakátgon-
dolása, hogy a huszonegyedik századmilyen
lehetőségeket kínál közösségeikmegtartásá-
ra,sőtfejlesztésére.

a korszak egyik nagy, ha nem a legna-
gyobb kihívásaa jövővel kapcsolatos sziszte-
matikus gondolkodás. amagyar kisebbségek
fogyása szavak nélkül is felteszi a kérdést a
magyarésezenbelül isakisebbségbenélők
tudományoséletének,hogymilyenjövőtkínál?
atudományosság legnagyobbkihívásaa jövő
„kitalálása”.annakmagasszintűkigondolása,
hogy a korszak adottságai és lehetőségei
között mi újat tud kínálni. és amit kínál, az
vajonelegendő-eazadottkorproblémamegol-
dásához?

11 szerbhorváthGyörgy:aszerbiaitudományosság
ésakisebbségkutatás.uo.142–156.p.

12 hornyák árpád: horvátország tudományos és
kulturáliskapcsolataiahatáron túlihorvátság-
gal.uo.169.p.
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haamagyartudományosságaztisnyújtani
akarja,amitaközösség,mindenekelőttanem-
zetiszabadságukbankorlátozottkisebbségben
élőkaleginkábbelvárnak,akkora„mivolt”és
a„mivan”mellett,a„milehet”,ésa„milegyen”
kérdésére is választ kell adniuk a kisebbségi
magyarokkalfoglakozókutatóknak!

Öllös László

röhrich,Lutz:Begegnungen.erinnerungenan
meinen kollegen- und Freundeskreis. Mit
bibliographischen anmerkungen und ein
Gesamtverzeichnis der publikationen
röhrichs. hrsg. von Mieder, Wolfgang–
neumann, siegfried–schmitt, christoph–
Wienker-piepho, sabine. Münster–new york
2016, 224 p. /rostocker Beiträge zur
volkskundeundkulturgeschichte,7./

Lutzröhrich(1922–2006)anémetmese-és
proverbiumkutatás kétségtelenül egyik legje-
lentősebb20. századi alakja volt. a közmon-
dásszerűszólásokatelemző,azokkultúrhistó-
riai hátterét gondosan feltáró és bemutató
gyűjteményemegkerülhetetlenkézikönyvnem
csak a téma specialistái, hanem a művelt
nagyközönségszámárais.azelsőmegjelenés
(1973) óta számos újabb kiadást értmeg, s
ma is jelen van a német könyvpiacon.1
amellett,hogya freiburginémetnépdalarchí-
vum(Deutsches Volksliedarchiv)vezetőjeként
anépdal-ésballadakutatásbanrendkívülfon-
tosszerepettöltöttbe,amese-ésmondakuta-
tásban isalapműveketprodukált,2 talánmég

fontosabb az a szervezőmunkája, amit a
német nyelvű (ám teljesen internacionális!)
hatalmas meseenciklopédia megszületése
(hosszú, nagyon hosszú „megszületés” volt
ez!)közbennyújtott.3 ebből (is)adódóansze-
mélyeskapcsolatbankerültakorszakminden
jelentős (nemcsaknémet)mese-ésmonda-
kutatójával,4 ígyjelenkönyvegyrésztazoknak
a személyes élményeinek a gyűjteménye,
amelyekebarátságokrévénhosszúévtizedek
során halmozódtak fel. Másrészt, ahogy az
már lenni szokott, az ember egy viszonylag
hosszúéletsoránnemcsakszakmabelibará-
tokrateszszert,hanemszerteágazókapcsola-
taialakulnak,alakulhatnakki.ígyaztánafolk-
loristákon túlmenően filmrendezőkkel, irodal-
márokkal, röhrich „mecénásaival” kapcsola-
tosemlékekrőlisolvashatunkakönyvben.

nézzük, először tárgyszerűen, mit kell
tudni a könyvről. a kiadványt Lutz röhrich

1 röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen
Redensarten 1–2. Freiburg–Basel–Wien,
herder 1973. nekem a harmadik kiadás van
meg, ami már 1974-ben napvilágot látott, s
azóta szinte kétévente jelenik meg újabb és
újabb,aszerzőéletébenmégáltalábanbővített,
aktualizált kiadás. Tudomásom szerint a leg-
utóbbinyomtatottváltozat2009-redatálható.

2 Tényleg csak mutatóba néhány: röhrich, Lutz:
Gebärde, Metapher, Parodie. Studien zur Sprache
und Volksdichtung. düsseldorf, pädagogischer
verlag schwann 1967; uő: Sage und Märchen.

Erzählforschung heute. Freiburg–Basel–Wien,
herder1976;uő:Der Witz. München,deutscher
Taschenbuch verlag 1980; uő: Wage es, den
Frosch zu küssen. Das Grimmsche Märchen
Nummer Eins in seinen Wandlungen. köln,
dieterichs verlag 1987; uő: Gesammelte
Schriften zur Volkslied- und Volksballaden -
forschung. Münster–newyork–München–Berlin,
Waxmann verlag 2002; uő: „und weil sie nicht
gestorben sind …“ Anthropologie, Kultur -
geschichte und Deutung von Märchen. köln–
Weimar–Wien,Böhlauverlag2002.

3 akurtranke(1908–1985)általmég1955-ben
megalapozott,majdszéleskörűszervezőmunka
után (avállalkozásbanyolcvanországbólmint-
egyezermunkatársatbevonva)útjárabocsátott
és kezdetben szerkesztett (a mi szóhasznála-
tunkban tkp. inkább összeállított vagykiadott)
Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch
zur historischen und vergleichenden Erzähl -
forschung elsőfüzete(azegyeskötetekeredeti-
leg külön füzetekből, Lieferung állnak) 1975-
benjelentmeg,mígalegutolsó,a15.kötetutol-
sófüzete2014-benlátottnapvilágot.röhricha
kiadóimunkában1973-tólhaláligvettrészt.

4 németül ezt egyszerűbb mondani: Erzähl -
forschung,amiannyittesz,mintelbeszéléskuta-
tás, tehátamindenfélenarratívák,haúgy tet-
szik, epikusműfajok kutatásának összefoglaló
megnevezése.
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négy korábbi tanítványa, munkatársa (Wolf-
gang Mieder, siegfried neumann, christoph
schmitt és sabine Wienker-piepho) rendezte
sajtóalá.arövidszerkesztőielőszótharminc-
nyolchosszabb-rövidebb,visszaemlékező,oly-
koranekdotázótextus(anehézműfajibesoro-
lás miatt nevezzük ezeket emlékezés-tükör-
cserepeknek)követi,majdaffélefüggelékként
két,Lutzröhrichhaláláramegjelentnekrológ
következik: az egyik sabine Wienker-piepho
német,amásikWolfgangMiederangolnyelvű
szövege.akötetetasiegfriedneumannáltal
összeállítottteljesröhrich-bibliográfiazárja.a
jegyzék nincs számozva, hanem éves lebon-
tásban(1949–2010)csaknemfélszázoldalon
átközlia freiburgi folkloristaáltalközreadott
könyvek, tanulmányok,közlemények, recenzi-
ókstb.bibliográfiaiadatait.eztkövetiméga
tudományos ismeretterjesztő filmek listája,
amelyekelőkészítése,forgatásasoránszakér-
tőkéntröhrichisközreműködött.végezetülaz
általairányítottdoktoridisszertációkkövetkez-
nek(ezajegyzéksincsszámozva,deénmeg-
számoltam:mindösszesenhatvanötdarab),s
végezetül azoknakahabilitációsmunkáknak
alistája(ötdarab),amelyekmegszületéséhez
témavezetőként szintén hozzájárult. a legvé-
génarólaszólóirodalom(köszöntők,laudáci-
ók, nekrológok stb.) találhatóak. ez utóbbi,
abból kiindulva, hogy aMagyarnéprajzi Tár-
saságtól1989-benmegkapottkülfölditisztele-
ti tagságról,5 illetve vieraGašparíková nekro-
lógjáról6 sincs benne szó, nyilván bővíthető
lenne.

azemlékcserepek(számomrarejtély,hogy
milyen elv által meghatározott sorrendben
követikegymást)terjedelmilegaféloldalésa
háromoldalközöttmozognak.a tárgyaltsze-
mélyről általában fénykép (olykor több fény-
kép)iskiegészítiőket,ámamiennélisfonto-
sabb,hogyértelemszerűennincsbenneugyan
mindenki, de sok további fontos(abb) kutató
legalább megemlítve meg van (s ha már

röhrich szóba hozza őket, akkor a gondos
szerkesztőkészíthozzáegyeligazító,atovábbi
tájékozódásilehetőségeketfelvillantólábjegy-
zetet).kárhogyazegészvégénnemsegítia
keresgélést egy személynévmutató. sőt egy
tárgymutatóishasznoslettvolna.

Maguk a szövegek váltakozó stílusúak,
sőt,kilehetmondani:hullámzószínvonalúak.
némelyek (nyilván félig vagy teljesen vakon
diktáltaőketvalakinek)öregemberesenfecse-
gőek, és hát, igen, sokszor üresek, semmit-
mondóak,mígmások érezhetően kidolgozot-
tabbak, így élvezhetőbbek is. a Felix
karlingerről (1920–2000) írottnál például
meg is említi, hogy odamásolja a róla szóló
nekrológegyrészletét.ígyaztánazakétoldal
valóbaninformáció-ésadatgazdag.számom-
ra persze azért is érdekes,mert karlingerről
korábbannemhallottam (!), nohaazokalap-
ján,amiketírt,kellettvolna.

amásikpólustpéldául,aholaszemélyes-
ségdominál,azamerikaifolkloristáról,archer
Taylorról(1890–1973)készültportréképvise-
li. vele kapcsolatban hosszadalmasan taglal-
ja, egyszer miként kérte tőle közlésre egy
régebbi tanulmánya átdolgozott változatát,
amitTaylorannakidejénmegisígért,deaztán
csak nem jött a várva várt dolgozat. aztán
amerikábanjárvameglátogattaanevesfolklo-
ristát,selőhoztanekiabenemváltott ígére-
tét. de hát én azt megcsináltam, elküldtem!
vagy mégsem? akkor ott van a zongorán.
nem,nemvoltazongorán.akkortalánadol-
gozószobában,akonyhában,apincébenstb.
sehol nem találták. esetleg mégsem írtam
volna meg? no, de megteszem és küldöm.
arraviszontmegmárröhrichnememlékszik,
hogy ezt követően valóban elküldte-e Taylor,
vagy a végén mégis az eredeti tanulmányt
közölték-e újra, minden változtatás nélkül
(megjegyzés: ez utóbbi könnyen ellenőrizhe-
tő).kétaggkoriszenilitástalálkozása?vagymi
mástanulság,komikusságvanebbenahosz-
szanecsetelt(alig)sztoriban?

Lényegébenennekakétemlékezéstípus-
nakazegyvelegeakötet,sígyolykortanulsá-
gos, adatgazdag, máskor inkább személyes,
emberi vázlatokat olvashatunk JohnMeierrel
kezdve stith Thompsonon, alan dundesen
vagy Georgios Megason át egészen Max

5 Néprajzi Hírek 20,1991/1,42.p.

6 Gašparíková, viera: za prof. dr. Lutzom
röhrichom. Slovenský národopis 55 (2007),
359–360.p.
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Lüthivelvagykurtrankévalbezárólag.anem
folkloristák közülmeg kell említeni az alfred
ToepferrőlvagyMarcelreich-ranickirólkészí-
tett vázlatokat. egy nemmagyar szerző által
írott, nem magyar nyelvű ismertetésben ezt
nembiztos,hogymegkellene tenni, ittazon-
ban mindenképpen indokolt, hogy kitérjek a
visszaemlékezések magyar vonatkozásaira.
annálisinkább,mivel–anéhányelszórtuta-
lásontúlmenően–röhrichegyegészfejezetet
szentelmagyarkapcsolatainak.amondakuta-
tói tevékenysége révén került közeli ismeret-
ségbedömötörTeklával,akivelkapcsolatban
különfélekonferenciaélményeirőlszámolbe,s
rajta keresztül voigt vilmosról, verebélyi
kincsőről és nagy Ilonáról is megemlékezik
(sokszor valóban a pletyka határait súrolva.
aztpéldául,hogymit felejtettottvéletlenüla
verebélyicsaládnál,nemárulomel,akikíván-
csirá,járjonutána).aballadakutatásairévén
került kapcsolatba kríza Ildikóval, főleg nép-
mesekutatásai révénpedigdéghLindávalés
hornkatalinnal.adatainemmindigpontosak,
hiszen kríza Ildikó sosem volt a Magyar
Tudományos akadémia Folklórintézetének az
igazgatója (mivel ilyen megnevezésű intézet
nemislétezett),ésröhrichsajnálkozásaelle-
nére nagy Ilona is ledoktorált, sőt habilitált.
ezek az olvasó számára részletkérdések, az
érintettek szemszögéből nézve viszont nem
biztos,hogyazok…

shamáritttartunk,engedtessékmegegy
személyestapasztalatmegosztása,mégpedig
nem éppen személyessége, hanem Lutz
röhrich személyiségének illusztrálása okán.
1997-ben, éppen Marburgban tartózkodó
humboldt-ösztöndíjaskéntaNövekszik, mint a
prágai Jézuska ruhája szólásnemzetközipár-
huzamai után kutatva levélben fordultam a
neves freiburgi folkloristához. noha fentebb
máremlítettszólásgyűjteményébennemtalál-
tamakérdésesproverbiumnémetmegfelelő-
jét,de,gondoltam,hátha tudmégissegíteni,
útba igazítani. a nemzetközi (illetve német)
szakmai porondon teljesen ismeretlen nevű
(akkormégelég)fiatalkollégaleveléreanem-
zetközi hírű szakember néhány héten belül
egy viszonylag hosszú, barátságos hangú
levélben válaszolt. konkrét segítséget nem
tudottnyújtaniugyan,deötleteket,hogymerre

keresgéljek tovább, igen, illetve különnyoma-
tainak egy kisebb gyűjteményét is csatolta
leveléhez. Most, visszaemlékezéseit olvasva,
jutotteszembeezalevélváltás.hamindenki-
vel szemben ilyen közvetlen, készséges volt,
érthető, hogy széles baráti és kollegiális kör-
ből válogathatta a jelen kötetbe gyűjtött
emlékcserepeit.

végső soron egy afféle kis enciklopédiá-
nak, a 20. századi mesekutatás (vagy még
inkább elbeszéléskutatás, Erzählforschung)
kaleidoszkópjánakistekinthetőröhrichköny-
ve.Miközbenelolvasásávalkonkrét,kézzelfog-
ható ismeretanyagra is szert lehet tenni, az
egész kutatási terület emberi dimenzióiba is
bepillantástenged.ésnemcsakabemutatott
személyekrőlalkotottképünkválikakötetelol-
vasásával plasztikusabbá, hanem magáról a
szerzőről,Lutzröhrichről,azemberrőlissokat
megtudunk.

Liszka József

LiszkaJózsef:határvidékek.határokéshatár-
talanságokazösszehasonlítófolklorisztikaés
etnológiaszempontjából.komárom–somorja,
FórumkisebbségkutatóIntézet2016,654p.

rendhagyó figyelmeztetéssel kell kezdenem
Liszka József könyvének ismertetését. Teljes
szakmaimeggyőződésselésjószívvelajánlom
atársadalomtudományokmindenérdeklődőjé-
nekaszerzőművét,deolvasásáracsakkényel-
mes karosszékben, vagy íróasztalmellett ülve
próbálkozzanak, mert a kötetet „ágyba vinni”
nemlehet,illetvekissénehézkes.

erreutalvoigtvilmosnak,akötetegyiklek-
torának–márakönyvészetimegjelenésében
(kemény borító, színes és informatív előzék,
minőségipapír, elegánsszedés, illetve törde-
lés) istiszteletetérdemlő,sőtparancsoló–a
könyv hátsó borítóján olvasható szövege is:
„az első tekintetre »etnoszaurusz« méretű
könyv egy monumentum. (nem monstrum!)
kitűnő és sokrétű írások összeállítása, és a
szerző bibliográfiájából kiderül,még ennél is
nagyobb tárházból igen is válogatták. Mono-
grafikusköteteiutánezújabbműfaj,egynagy
kutatóéletpályája,műveibenelbeszélve.atel-
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jesszövegekújraközlése,ezektematikussor-
rendbeillesztése,aközösbibliográfiamindjól
végiggondolt.”

akötetmár–akárkisséfélreisvezethető
–főcímévelfigyelmetfölkeltő,alcímévelpedig,
s főként a szerző által írtElőszóban kifejtett
gondolatokkal kifejezetten olvasásra csábít,
mégpedigmindenbizonnyalnemcsakanép-
rajztudományművelőit.

Mintírja:„ahatárokkérdésemindigisfog-
lalkoztatott,talánazértis,mertolyankorban,
olyan társadalomban szocializálódtam, ahol
szinte áthághatatlan országhatárok állták
útját a világra kíváncsi embernek, ideológiai
határokkal próbálták gondolkozásunkat kor-
dábantartaniésígytovább.Talánezértalakult
kibennem,hogyengemamindenfélehatárok
átlépése izgat, földrajziaké, a műfajoké, a
nyelvieké,az időbelieké,aszakmaiakéés így
tovább. végső soron ez az igény végigvonul
(végigvonultatható)egészeddigimunkásságo-
mon.Jelenkötetennekazévtizedeken (szűk
négy évtizeden!) át megmaradt kíváncsiság-
nakalenyomata,keresztmetszetekívánlenni.
olyan textusokat tartalmazó tehát, amelyek
valamilyenmódon a határok, az átmenetisé-
gek,azegymásbafoly(ód)ások,illetveazegy-
mással szemben állások, a lezártságok és a
nyitottságok problematikáját taglalják. […] az
egyes tematikus blokkokon belül a szövegek
sorrendjét úgy igyekeztemösszeállítani, hogy
alehetőlegkevesebbátfedészavarjaazolva-
sást. ezt természetesen teljesen nem lehet
elkerülni.[…]Igyekeztemazon,valamilyenide-
gennyelven(főlegszlovákul,németül)megje-
lent tanulmányom olyan magyar verzióját is
besorolni,amelyekmagyarul,abbanazadott
változatban eleddig nem voltak olvashatók.”
(13.p.)

afentiekbőliskitetszően,arendkívülgon-
dosanszerkesztettkötetnégynagyobbtemati-
kus fejezetbe tagolva közli a tanulmányokat.
1. Néphit, népszokás, népi vallásosság (18
tanulmány); 2. Szöveges folklór (17 tanul-
mány);3.Elődök, intézmények, mesterek (15
tanulmány);4.Kapcsolatok, identitásaink (10
tanulmány),azazösszesen60tanulmányttar-
talmaz.

akicsakegykicsit is ismeriLiszkaJózsef
kutatói és feldolgozói tevékenységét, az nyil-

vánazonnalészreveszi,hogya–kváziéletmű-
áttekintéskéntisfölfogható–tanulmánykötet-
bőlhiányoznakolyantárgykörök,melyekkela
szerző foglalkozott. ennek magyarázatát is
megkapjuk az előszóban. „szakmai »életmű-
vem« három szelete hiányzik, illetve csak jel-
zésszerűentalálhatómegeválogatásban.egy
évtizeden keresztül régészként is dolgoztam,
amikor régészetiközleményeket,archeológiai
tárgyúismeretterjesztőésfél-ismeretterjesztő
szövegeketispublikáltam.ezekbőlegyetsem
válogattambeebbeanéprajzi gyűjteménybe
(bárjólennetudni,mianéprajz).Főlegpálya-
futásomelsőszakaszában foglalkoztambizo-
nyos,atárgyinéprajzkörébesorolhatóproblé-
mákkalis(gazdálkodás,népiépítkezés,teher-
hordás és közlekedés). ezekből sem került
egyetlenegysemaválogatásba,mivelperiféri-
kusjelentőségűnekérzemőketeddigitényke-
désemegészeszempontjából.aszakráliskis-
emlékek kutatása viszont meghatározó volt
eddigi pályám szempontjából (legalábbis
annak utóbbi két évtizedében), de mivel
ennekatevékenységnekkészülegymonogra-
fikusszintű,ténylegazösszeseddigismerete-
imet összegező bemutatása, ilyen jellegű
tanulmányokatidenemsoroltam.”(13.p.)

Megítélésünkszerintfölöslegesmagyaráz-
kodniaaszerzőnek,egyrésztmertekötetígy
is rendkívülgazdag, illetveaválasztottkeret-
benteljes,másrésztakönyvbentalálhatóbib-
liográfiamindenttartalmazazéletműből.

(zárójelben jegyezzük meg, hogy noha
érezzükanyitottgondolkodásúszerzőneka–
többszörös paradigmaváltást is átélő – nép-
rajztudomány dilemmáival való gyürkőzését,
mégis inkább költői kérdésnek tekintjük egy
néprajzkutatótól a „jó lenne tudni,mi a nép-
rajz”kitételt,amiaszakemberekettalánnem,
dealaikusolvasótmegzavarhatja.)

Több tanulmány illusztrációkat (fekete-
fehér fényképek, rajzok, grafikák, táblázatok)
is tartalmaz,melyekválasztékosabb informá-
cióikkalérdembensegítikazkifejtettekértel-
mezését.

azegyestanulmányokhoztartozó,hivatko-
zott, illetve felhasznált irodalom Összesített
irodalomjegyzékbenkövethetőnyomon.

atanulmánykötetbenvalótájékozódásttöbb
megoldás is segíti. a szokásos magyar nyelvű
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tartalomjegyzéketakötetvégénközölttanulmá-
nyok első megjelenésére vonatkozó pontos
információkiskiegészítik(A közölt szövegek bib-
liográfiai adatai). külön kiemelendő, hogy ezt
követőenMutatók segítikazolvasót,mégpedig
helynév-,személynév-éstárgymutató.

Bárazegyestanulmányokissokéstöbb-
nyire új ismeretet, s megannyi tanulságos
megállapítást, következtetést tartalmaznak,
legalábbennyireérdekes,sőtizgalmasaköte-
tet záró szövegtest, mely „…Mindenhol, min-
denkor és szinte mindenkitől lehet tanulni”
címmel beszélgetést közöl a 60 éves Liszka
Józseffel.(készítőjecsandaGábor)

akönyvutolsó,saszerzőszemélyéhezés
munkásságához kapcsolódó összeállítása,
Liszka József publikációs listája,melymegjele-
nésükéveszerintifölsorolásbanKönyvek (30
tétel); Tanulmányok, tudományos közlemé-
nyek,anyagközlések(165tétel);beszámolók,
tudományszervezés, múzeumok, kiállítások,
konferenciák, köszöntők, nekrológok (343
tétel); recenziók, kritikák (327 tétel); Lexi-
konszócikkek(168tétel);Ismeretterjesztőcik-
kek, egyebek (260 tétel); szerkesztés (22
tétel),ésvégülRóla szóló cikkek, interjúk (67
tétel)mindenkétségetkizáróanigazolja,hogy
egy rendkívül sokoldalú, és zavarba ejtően
nagy teljesítményű kutatót tisztelhetünk
LiszkaJózsefszemélyében.

engedtessékmeg ittakönyv ismertetőjé-
nekegyszemélyesvonatkozásúmegjegyzése.
LiszkaJózsefszaktudományosmunkásságaa
magyarországi és a nemzetközi szakmai
közösségek, testületek, intézmények által is
elismert. ennek egyik korai dokumentuma a
Magyar néprajzi Társaság Jankó János-díja.
ezt ígéretes fiatal kutatók kapják, és Liszka
József 1988-ban első volt azon határainkon
túlikutatókközött,akikebbenadíjbanrésze-
sültek. e tanulmánykötet is igazolja, hogy
LiszkaJózsefbeváltottaaszemélyéhezfűzött
várakozásokat.vélhetően–sokegyébkitünte-
tésemellett–őmagaisbüszkeerreafiatalon
elnyertelismerésre,hiszenaJankóJános-díja-
sokelső találkozóján (1993. szeptember25-
énBalatonalmádiban)márrésztvett,sőtfölte-
hetőenő adott hírt erről az összejövetelről a
Hírharang 1993.3.számának31.lapján(bib-
liográfiájábanehíradásnyilvánazértnemsze-

repel, mert név nélkül tette közzé). azóta, a
márhagyományossáváltévenkéntitalálkozók
sorábanLiszkaJózsef (ésfelesége,L.Juhász
Ilona, aki szintén néprajzkutató) kétszer is
vendégül látta keszegfalvi otthonában a
magyarnéprajztudományJankóJános-díjasai-
nakegyregyarapodóközösségét.

a kötetet szlovák és német nyelvű tarta-
lomjegyzék zárja, ami persze csak nagyon
tájékoztatójellegűlehet.Mivelazonbanagyűj-
teményben szereplő több tanulmánynak is
megjelent már szlovák, illetve német nyelvű
mutációja, illetve amagyarral többé-kevésbé
azonosváltozata,azezekenanyelvekenolva-
só kollégák számára a továbbkeresés szem-
pontjábólishasznoslehet.Talánhasznoslett
volna az előszó és az interjú szlovák nyelvű
közlése is, annak ellenére, hogy a hivatalos
szlovák néprajztudomány nyilván jól ismeri
Liszka József munkásságát, de a fiatalabb
generációk számára – időtálló – tanulságok-
kalszolgálhataszerzőönvallomása.

Úgy vélem, hogy önkényes dolog lenne a
tartalmukban gazdag, terjedelmükben válto-
zatoshosszúságú írásokbólbármelyiket iski-
emelni. a tematikus blokkokban olvasható
tanulmányok cím szerinti fölsorolása pedig
indokolatlanul megterhelné/feszegetné egy
könyvismertetés kereteit. egyes tanulmányok
kiemelése, illetve fölemlítése is illuzórikus
lenne, azt a látszatot kelthetné, mintha a
recenziót író rangsorolná a tanulmányokat.
egyes írásokat, akár személyes érdeklődése
okánperszebárki–ígyezenismertetésírója
is–előtérbehelyezhetne,másokat–méltatla-
nul–hátrébbsorolhatna.ehelyettinkábbazt
ajánlom, hogy aki csak tudja, szerezze be
Liszka József könyvét, szlovákiában bizonyo-
sanaFórumkisebbségkutatóIntézetkönyves-
boltjában, illetve webáruházában. remélhe-
tőenhamarosansor kerülmagyarországi ter-
jesztésére is, hiszen, hamáshol nem, de az
egyetemek, a múzeumok szakkönyvállomá-
nyában és a közkönyvtárakban mindenkép-
penottvanahelyeLiszkaJózsefnagyszerűés
elismerésreméltómunkájának.

végezetül nyomatékkal hangsúlyozom
azonban,hogyLiszkaJózseftanulmánykötete
semmiképpennemegyetlenalkalommalvaló
kézbevételrevaló,amikorazolvasóazelejétől
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a végéig olvas egy könyvet. sokkal inkább
többszörilevételreakönyvespolcról,amikoraz
ember egy-egy témához keres ismereteket,
adatokat, információkat. vagy éppen ismer-
kedniakaregyhatárontúli (szlovákiábanélő
magyar)néprajzkutatószerteágazó, tartalmá-
bansokszínű,feldolgozómódszereibensokol-
dalúéseredményesmunkásságával.

Gráfik Imre

szarka László: a multietnikus nemzetállam.
kísérletek, kudarcok és kompromisszumok
csehszlovákia nemzetiségi politikájában
1918–1992.pozsony,kalligram,2016,376p.

szarkaLászló2016-banakalligramkiadásá-
ban jelentette meg csehszlovákia 74 éves
nemzetiségi történetét magába foglaló mun-
káját.akönyvmárcímében–A multietnikus
nemzetállam 1918–1992 –utalarraanem-
zeti ambivalenciára, amely az ország sorsát
kezdettől erősen befolyásolta. csehszlovákia
ugyanis az első világháború után etnikailag
európa legheterogénebb, legösszetettebb
államakéntjöttlétre.aszerzőakönyvközpon-
ti célját megjelölve már a bevezetőben jelzi,
hogyazosztrák–MagyarMonarchiabirodalmi
szerkezeténekfelbomlásátkövetőenanemze-
ti többség elve alapján létrehozott államok
kisebbségiviszonyaitegyszerrehatároztameg
azegyesországokbelsőjogrendje,akisebbsé-
gek közösségi identitása és az államközi
viszonyrendszer:„könyvünkbenacsehszlovák
(cseh- szlovák) nemzetállam által kipróbált
etnopolitikai alternatívákat főleg a magyar
kisebbség, illetve a magyar–csehszlovák
államközi viszonyt befolyásoló nemzetiségi
viszonyokalapjánvizsgáljuk.” (15.p.)amunka
legfőbb újdonsága, hogy nem csupán egy
kisebbségtörténetiösszefoglalóvagyahagyo-
mányosnemzetinarratívátközpontbahelyező
szintézis, hanem csehszlovákia nemzetiség-
politikai stratégiáinak sokoldalú elemzése,
ugyanakkorfőkéntakisebbségimagyarsággal
kapcsolatoskonfliktusokra,döntésihelyzetek-
re,alternatívákrakoncentrál.

a többes elemzési szempontrendszerhez
elengedhetetlennemzetközi–magyarországi,

csehszlovákiai, német és angol – szakiroda-
lomhasználataismutatja,hogyaszerzőnem-
csaka19–20.századinemzetiségpolitika,de
a csehszlovákiai magyarság kisebbségtörté-
netébenisotthonosanmozog,skorábbimun-
káiban a közép-európai térség részeként
csehszlovákiaésszlovákiatörténetétisbeha-
tóanelemezte.1 aszakirodalomismeretemel-
lettacsehszlovákiai(magyar)kisebbségikér-
déskörök alapvető csehországi, szlovákiai és
magyarországi levéltári forrásai segítették a
szerzőtazelemzésében.

amonografikusigényűvizsgálatnégyrész-
ben vizsgálja a négyféle köztársaság kisebb-
ségpolitikai konfliktusait, kompromisszumait
éskudarcait.azelső résznemcsakcsehszlo-
vákiamegalakulásánakelőzményeit tárgyalja,
hanema19–20.századikelet-középeurópai
nemzetépítés folyamatait is feltárja. amunka
fontos elméleti hátterét rogers Brubaker
Nacionalizmus új keretek között c. munkája
jelenti,amelyazún.triadikusnexus–azazaz
anyaország,abefogadóországésakisebbségi
közösségviszonyrendszere–alapjánjelölikia
kisebbségpolitikaifolyamatoktörténetikerete-
it.2 a Kelet-Közép-Európa nemzetállami átválto-
zása c.fejezetpediganemzetállaminaciona-
lizmusokellentmondásaiternestGellnerelmé-
letétfigyelembevéveelemzi.3 aszerzőugyan-

1 szarka László 1993. A szlovákok története.
Budapest,Bereményi.uő:1993.Szlovák nem-
zeti fejlődés – Magyar nemzetiségi politika
1867–1918. pozsony, kalligram. uő: 1998.
Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek –
kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép
Európában. pozsony, Ister. uő: 2004. Ki -
sebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák.
Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai
nemzetállamokban. Budapest,Luciduskiadó.

2 Brubaker,rogers2006.Nacionalizmus új kere-
tek között.Budapest,Ľharmattan–atelier.

3 akelet-közép-európátérintőnemzetépítőnaci-
onalizmusok fejlődését ernest Gellner olyan
ötlépcsősfolyamatkéntírjale,melyaz1815.évi
bécsikongresszussalvettekezdetét.amásodik
szakasz a balkáni kis nemzetek és a német,
valamintazolasznemzetállam létrehozásához
kapcsolódott. a harmadik lépcsőt az ún. ver-
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akkorjelziafilozófuselméleténekegyoldalúsá-
gát,miszerint„Gellnerleleményeséslényegre
törő periodizációja főleg külső szempontokra
épült”. (30. p.) ugyanott röviden felvázolja a
vizsgált térség nemzeteinek 1918 előtti és
utáni egymás közötti viszonyát, a birodalmi,
illetvea versailles-i rendszerenbelüli emanci-
pációsésautonomistatörekvéseket.Úgylátja,
hogyezekalapjánháromszakaszraoszthatóa
mamár22nemzetállamnakotthontadókelet-
középeurópaitérségkétévszázadatartónem-
zetállamifejlődése.

aszerzőacsehésszlováknacionalizmus
felerősödésétazelsővilágháborúszerepének
ésanacionalizmusátértékelődésénekafolya-
matávalhozzaösszefüggésbe.aszerzőebben
arészbenelemziacsehszlovákállammegala-
kulásánakelőzményeit,elsősorbanannakkül-
politikai feltétel- és érvrendszerét. ezen kívül
rámutat a többségi állameszméhez kötődő
lojalitásformák sok összetevős és képlékeny
változataira, ami kisebbségi körülmények
között alapvetően befolyásolta a csehszlová-
kiaimagyarság kollektív identitásánakalaku-
lását:„anemzetilojalitásmellettazállampol-
gári, politikai, gazdasági és természetesen a
szülőföldi lojalitásformák keveredtek sajátos
felvidékimagyaridentitásmintává”.(115.p.)

a Nemzetállam – kisebbségpolitika c.
második részbenacsehszlovákiakisebbség-
politikájátmegalapozókétvilágháborúközötti
szakasztelemzi.akönyvA csehszlovák politi-
kai nemzet és a „kényszerkisebbségek” c.alfe-
jezetenbelülkitérazokraaműködésizavarok-
ra, konfliktushelyzetekre, amelyek kezdettől
fogva jelen voltaka sajátmagátalkotmányo-
sannemzetállamkéntmeghatározómultietni-
kus államban. ezek közé tartozott például a
feltétlen lojalitás elvárása a kisebbségektől.
ezzel szemben az anyaországok rendszerint
az ellenzéki magatartás felé irányították a

kisebbségi közösségeket, amelyek tagjainak
többsége általában a revíziós politikát és a
sérelmimagatartást részesítette előnyben. a
munka arra is rávilágít, hogy a két elvárás-
rendszer között a kisebbségi elitek már az
első köztáraságban kitermelték azokat az
újszerűidentitásmintákatis,amelyekaközös-
ségi jogok elnyerése alapján az integrálódás
irányábahatottak.

a szerző egyúttal kiemeli, hogy a „ver-
sailles-i rendszer” sokszor egymással ellent-
mondó szerepekre „predesztinálta” a kelet-
közép-európai államokat: „a két világháború
közötti nemzetállami közép-európában egy-
szerre volt egy-egy állam a más országba
kerültkisebbségeitvédő,védhatalmiszerepet
betöltő »anyaország«, rokon állam (kin state)
ésanemzetiegyöntetűségretörekvő,asszimi-
láló, »nemzetiesítő« nemzetállam (nationali-
singstate)”.(153.p.)az1919–1923.évibé-
kerendszer összeomlása és a hatalmi viszo-
nyok átrendeződése európában az 1930-as
évekreúj kérdéseket vetett felközép-európa
számára. ennek egyik fontos része lehetett
volna a kisebbségi kérdés rendezése cseh-
szlovákiában,amiaz„asszimilációsgyakorlat”
helyett új alternatívákhoz, közösségi, területi
autonómiákkialakulásáhozvezethetettvolna.4
a második rész egyes fejezetei ezen kívül
hangsúlyozzákamagyarrevízióspolitika,vala-
mint a szlovák autonómia kérdésénekmind-
kétországszámáratragikuskövetkezmények-
kel járó külpolitikai velejáróját, a hitleri
harmadik Birodalommal szembeni végletes
kiszolgáltatottságot.Mindeznagybanbefolyá-
soltaahatárvitákateldöntőmüncheniszerző-
dést,majdabécsidöntést, smég inkábbaz
1938–1939. évimásodikcseh-szlovákia fel-
számolását,csehország1939-ben,Magyaror-
szág1944-benbekövetkezettnémetmegszál-
lását, az első szlovák köztársasági német
bábállamkéntvalóműködését.szarkaLászló

sailles-iéswilsonikorszakjelölte,amelyenbelül
létrejöttek a kelet-közép-európai nemzeti álla-
mok. a negyedik fokot az 1940-es évek kelet-
közép-európai etnikai tisztogatásai jelentették.
az ötödik szakaszt pedig Gellner feltételezése
szerint a nemzeti gyengülés jellemzi. erről
bővebbenl.29.p.

4 „[…]az1930-asévekmásodikfelébenafenye-
getőkülpolitikaielszigetelődésmiattacsehszlo-
vák vezetés a németek, szlovákok, ruszinok
mellettamagyarkisebbségügyébenismegpró-
báltváltoztatniazaddigiasszimilációsgyakorla-
ton.”183.p.
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ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy a hitleri
agresszióvisszamenőlegnemteszimegnem
történté az 1918–1938 közötti multietnikus
nemzetállamkisebbségpolitikájánakhibáités
mulasztásait.éppenellenkezőlegezekisalap-
vetőenhozzájárultakahhoz,hogycsehszlová-
kiahitlerrelésmásikkétszomszédjávalszem-
benmagáramaradt,ésaz1938.évicsehszlo-
vák válságaz első köztársaságmegszűnésé-
velértvéget.

aHitler és Sztálin árnyékában című har-
madik rész azt a tíz évet összegzi, melynek
leforgása alatt csehszlovákia a náci német
megszállás, illetvebefolyásiövezetbőlakom-
munista szovjetunió érdekkörébe került. a
müncheni szerződés előzményeit, amásodik
köztársaságműködését, illetveahitleri„élet-
tér-elmélet” érvényesülését három fejezeten
keresztül tárgyalja a szerző. Felhívja a figyel-
met, hogy a csehszlovák válság belső okai
mellettnemcsakhitlerpolitikájaésanyugati
szövetségesek passzivitása, hanemMoszkva
hozzáállásaésaszomszédosországokrevízi-
ós politikája is hozzájárult az alig húsz évet
megélt cseh-szlovákia 1939. márciusi meg-
szűnéséhez. (2015–206. p.) ennek a folya-
matnak fontos részét jelentették az 1918–
1919,majdpedigaz1935–1938évinémet,
valamintamagyarkormányokáltalistámoga-
tott szlovák, rutén autonómiatörekvések
kudarcai. a második világháború előjátéka-
kéntisfelfoghatókelet-közép-európaiváltozá-
sok – hitler befolyásának növekedése a
dunai,kárpát-medenceitérségben–egyszer-
re kínáltak esélyt és szabtak korlátokat
Magyarország revíziós külpolitikájának. a
müncheniszerződésatörténetiMagyarország
helyreállításahelyett az etnikai revíziósalter-
natívát erősítette meg: „a globális, integrális
revízióalternatívájánakafolyamatosháttérbe
szorulásanémetországközép-európaipozíció-
jának megerősödésével párhuzamosan tör-
tént, mégpedig elsősorban azért, mert
hitlerékszámáraakatonaiésgazdaságiérte-
lembenegyaránt gyengeMagyarországmaxi-
málisrevízióscéljainaktámogatásavalójában
szóbasemjöhetett.”(217.p.)

akövetkezőfejezetekbenaszerzőacseh-
szlovákianévenmegalakultrövidéletűmáso-
dikköztársaságműködésével foglalkozik,sa

térségbenvégbementváltozásokrahívjafela
figyelmet.acseh-Morvaprotektorátusterületi
ésnépszámlálásistatisztikáimellettaszlovák
néppárt autonómiaköveteléseinek radikalizá-
lódását, majd az autonóm szlovák kormány
megalakulásátésanémet,lengyelésmagyar
többségű területek nélkül létrejött cseh-
szlovákia szlovák és ruszin autonómiájának
működését összegzi. ezután a hitleri német-
országnak a magyar revíziós politikát 1938-
ban meghatározó szempontjait és döntéseit
elemzi a szerző. emellett felhívja a figyelmet
azokra a változásokra (kilépés a népszövet-
ségből, csatlakozás az antikomintern pak-
tumhoz), melyek Magyarországot minden
ellentétes szándék ellenére fokozatosan a
másodikvilágháborúbasodorták.

Báracsehszlovákiaimagyarságtörténeté-
ben a második világháború utáni homogén
csehszlovák nemzetállam megteremtését
célzókényszermigrációk,kényszerasszimiláci-
ók–a30ezeranyaországimagyarelűzése,a
lakosságcsere,acsehországideportálásokés
areszlovakizáció–témaköreegyújidőszakot
jelöl,ajogfosztottságéveiapártállamikorszak
kezdetéigaharmadikrészbenkaptakhelyet.a
németésmagyarkisebbségteljesfelszámolá-
sátcélzó,„tisztaszláv”csehszlováknemzetál-
lam terveit, majd annak gyakorlatát elemző
fejezetekben a szerző előbb a londoni és a
moszkvaicsehszlovákemigrációnemzetpoliti-
kai törekvéseit vizsgálja. ezek fontos részét
alkottaanémetésamagyarkisebbségfelszá-
molásánakkül-ésbelpolitikai, illetvekatonai
előkészítése. a szerző karel kaplan szavait
idézvefelhívjaafigyelmetamagyarkisebbség
eltüntetését célzó politika eredménytelensé-
génekokaira,segyúttaladeportálásokszere-
péreacsehszlovák–magyarkapcsolatokmeg-
romlásában.(243.p.)

acsehszlovákiaimagyarkérdésnemzetkö-
zipolitikaivonatkozásaibólaziskiderült,hogy
amagyarságfelszámolásaamagyardiplomá-
cia részsikerei és a nyugati kormányoknak a
magyarok egyoldalú kitelepítését elutasító
magatartásanyománbukottmeg.ezzelegyütt
szarka László azt hangsúlyozza, hogy bár a
magyarkisebbségteljesfelszámolásasikerte-
lennekbizonyult,ajogfosztottságidőszakának
eseményei – a deportálások, lakosságcsere,
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valaminta reszlovakizáció– rendkívül súlyos
törést okoztak a csehszlovákiai magyarság
kollektívidentitásában,aminapjainkigérezte-
titraumatikushatásátakisebbségimagyarok
emlékezetben s a többségi nemzetekkel
szembenimagatartásban.(243.p.)

akönyvnegyedik,egybenutolsórésze jó-
részt a pártállami évek kommunista (inter)-
nacionalista nemzetiségi politikai viszonyait
vizsgálja. az első résza „szlávnemzetállam”
kialakításánaktörekvéseit,valamintafebruári
fordulatután létrejöttkommunistapártállam-
hozvezetőutatelemzi.ezenbelülmeghatáro-
zónak a szudétanémetek, illetve a kárpáti
németekkiűzését,valamintapotsdamihatá-
rozat alapján befejezett kitelepítését tartja,
amelyahomogénszlávnemzetállamkialakí-
tásánakmeghatározóanfontosrészevolt.arra
isrávilágít,hogyakommunistákáltalirányított
pártállaminemzetiségipolitikagyökeresválto-
zást hozott a Janus-arcú,masaryki köztársa-
ság, az „emberarcú nacionalizmus” politikai
viszonyaihoz képest. Miközben kitér edvard
Beneš felelősségére az 1945–1948 közötti
etnikai tisztogatások kapcsán, az 1948-as
kommunistahatalomátvételrőlszólvakiemeli,
hogy 1938-hoz hasonlóan ekkor „is elsősor-
banakülsőnagyhatalmitényezők[…]határoz-
tákmegcsehszlovákiasorsát”.(271.p.)

aszerzőapártállamiidőszaknemzetiségi
politikája kapcsán hangsúlyozza, hogy az a
„proletár internacionalizmus”,az„osztálynél-
küli társadalom” eszményét próbálta össze-
kapcsolnia„valódinemzetköziséggel”,amely
a gyakorlatban azonban egyre inkább a
kisebbségi kérdés negligálását, nem pedig a
problémákmegoldásátjelentette.eztigazolja
azis,hogyaz1949.május9-ialkotmánykizá-
rólagacseh–szlovákviszonykérdésébentért
kianemzetikérdésekre.

a könyvnek ez a befejező része is jelzi,
hogyacsehszlovákiábanpolitikaiértelemben
egészen1963-igtartó„ötveneséveket”köve-
tőenamagyarkisebbségpolitikaszempontjá-
ból lassú felívelés vette kezdetét. az 1963–
65.évekbenelkezdődöttnemzetiségiviták,a
csemadok reformtervezetei a prágai tavasz
időszakábanértékelcsúcspontjukat.azötve-
nesévekközpontilag levezényeltnemzetiség-
politikaifordulataazoktatásügyésakulturális

szféraújraszerveződéséteredményezte,meg-
teremtve ezzel a közösségépítés elementáris
feltételeit. ennek volt része az Új szó, a
csemadok, majd az Irodalmi szemle, a
magyar könyvkiadó létrehozása. a prágai
tavasszalfoglalkozórészarövididőszaknem-
zetiségpolitikaireformkísérletétmutatjabe.a
csemadok1968.évikB-üléseinekállásfogla-
lásait pozitívan összegzi, s azokról kiemeli,
hogy „képesek voltak olyan nemzetiségpoliti-
kai kezdeményezést elindítani s olyan kohe-
rens jogi elképzelést törvényjavaslat formájá-
baönteni,amelynekszámoselemétévtizedek
múltávalisérdemestanulmányozni”. (294.p.)

atöbbmintnegyvenévenátfennállópárt-
államirendszernemzetiségipolitikájánakcsőd-
jétakövetkezőalfejezetben tárgyaltcsehszlo-
vákiai Magyar kisebbség Jogvédő Bizott-
ságának a létrejötte is bizonyította. a duray
Miklósirányításávalazegészrégióelsőfügget-
len kisebbségi politikai szervezeteként tevé-
kenykedőmozgalomakisebbségimagyariden-
titásmegerősödésében is fontos szerepet ját-
szott,minthogyegyrésztapártállamirendszer-
rel szembenálló „demokratikus alternatívát”
jelentett,másrésztpedigakisebbségijogvéde-
lemszámárateremtettszervezettkereteket.5

akönyvutolsóalfejezeteacsehszlovákiai
rendszerváltásidőszakárólésatöbbpártrend-
szer kialakulásáról ad rövid összefoglalót. a
szerző kiemeli, hogy ebben a „forradalmi
átalakulásban” a magyar kisebbség aktívan
kivette a részét. ez együtt járt a magyarság
újonnan létrejött kisebbségi „többpártrend-
szerének” – az FMk, azMkdM, valamint az
együttéléspolitikaiMozgalom–akialakításá-
val, ami a megosztottság hátrányai mellett

5 aszerzőakövetkezőketjegyzimegaszervező-
déskisebbségpolitikai jelentőségéről:„a jogvé-
dő mozgalom a szlovákiai magyar társadalom
önszerveződése,aközösségiidentitásmegerő-
södéseszempontjábólisfontosszerepettöltött
berészbenazzal,hogyapártállamikizárólagos-
sággalszembenjelezteademokratikusalterna-
tíva lehetőségét, részben pedig azzal, hogy a
kisebbségi jogvédelem mobilizálta a nyelvi,
oktatási jogokatértéknek tekintőértelmiségie-
ket,szülőket,fiatalokat.”297.p.
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három reálisan létező politikai irányzatot is
jelölt. az autonómiaelképzelések kapcsán a
szerző jelzi, hogy bár azok kezdettől fogva
jelenvoltakakisebbségimagyarpolitikában,
mégsemtisztáztakalapvetőkérdéseket.6

akönyvösszegzőrészébenjelziazeurópai
unió által felkínált lehetőségeket a kelet-
közép-európai országokban, amelyek nagy-
mértékbensegítettekamečiari korszak radi-
kálisnemzetállaminacionalizmusánakvissza-
szorításában. ezzel párhuzamosan hangsú-
lyozzaanemzetállamiönzésésmegosztottság
ciklikusfelerősödését,amiaz1989ótaeltelt
negyedszázad nemzetiségpolitikájának in-
kábbnegatív értékelését jelzi: „a nemzeti és
etnikaikisebbségekszámáramindezkevésjót
jelent, hiszen sema regionalizálódás, sema
határokon átívelő, transznacionális folyama-
toknemigazán indultakbe1989óta.” (316.
p.) a könyv történelmi tanulságként említi a
cseh–szlováknemzetállamtöbbszöribukását,
amiaszerzőszerinta „nemzetállamikizáróla-
gosság”politikájánakzsákutcás,kudarcosjel-
legétbizonyítja.(317.p.)

összefoglalva,azanalitikusésadatgazdag
munkakülönérdeme,hogyolyanalternatívá-
kat ismegvizsgál,melyek hozzásegítenek az
események összefüggéseinek megértéséhez,
s árnyalttá teszik a történelmi folyamatokról
kialakultképeket.afontosabbfejezetekhisto-
riográfiaiáttekintéseipedigmódotadnakarra,
hogy az olvasómaga is elmerüljön a kisebb-
ségpolitika szakirodalmában. persze azt is
látnikell,hogyazegyesperiódusokatösszeg-
ző fejezetek terjedelmesebbek, míg mások
aránytalanulkevésfigyelmetéscsekélyhang-

súlyt kapnak a munkában. ez nyilván nem
teszi könnyebbé az általában egy-két döntő
mozzanat iránt érdeklődő olvasó dolgát. a
könyvelméletikereteivelésazelőzményekkel
foglalkozó rész például szokatlanul hosszúra
nyúlik,amialighanemaszerzőmostanikuta-
tási érdeklődésére vezethető vissza. néhány
esetbenismétlődőgondolatokésinformációk
iselőfordulnak,amitérdemeslettvolnakikü-
szöbölni.

A Multietnikus nemzetállam c.könyvnem-
csakaz interetnikusviszonyokújraértelmezé-
sének fontosságára hívja fel a figyelmet,
hanem példát nyújt a kelet-közép-európai
nemzetiségiviszonyokkiegyensúlyozottelem-
zéséreis.azösszefoglalóugyanisönreflexívés
kritikus elemzést ad csehszlovákia és
Magyarország történetéről, ugyanakkor nem
feledkezikmegakisebbségeksajátfelelőssé-
gérőlsem.nemakisebbségeketsokszorsújtó
sérelmekre koncentrál, hanem a történelem
többtényezősfolyamatáthelyeziközéppontba.
a recenzes véleménye szerint a 21. század
eleji kelet-közép-európai történetírásban nél-
külözhetetlenek a nemzeti narratívát felülíró
összehasonlító, összefoglaló munkák, ame-
lyektransznacionálismegközelítésbenvizsgál-
jáka20.századinemzetállamokkialakulását,
eredményeit,működési zavarait és konfliktu-
sait.azeurópaiintegrációsfolyamatokmosta-
ni „döcögős” szakaszában pedig különösen
tanulságos lehet, hogy azunió nyugat–keleti
szociálisésbérlejtőinmigrálómilliók révéna
már-már homogénnek tartott nemzetállamok
egy-két évtized alatt ismétmultietnikus szer-
kezetűvéválnak.ezértezamunkanemcsak
aszakmaikörbenlehet„kötelezőolvasmány”,
hanematémairántérdeklődővagyéppenaz
érintettkisebbségiéstöbbségi„laikusok”szá-
máraisújszerűszempontokatnyújthat.

Bajcsi Ildikó

Jozef Tancer: rozviazané jazyky – ako sme
hovorilivstarejBratislave.Bratislava,slovart,
2016,304p.

Milyen nyelveket használtak a pozsonyiak a
szűkebbvagyatágabbcsaládikörnyezetben?

6 ugyanakkor arra is kitér, hogy „a szlovákiai
kisebbségeknekaz1989.évihatalom-ésrend-
szerváltásótamáigtisztázatlanésszabályozat-
lana jogistátusa.amagyarésatöbbikisebb-
ségközöttiszámbeli,településszerkezeti,identi-
táspolitikai,nyelvistb.különbözőségek,atörté-
neti előzményekhomályosemléke,azelőítéle-
tektovábbélésekövetkeztébenatöbbségipoli-
tikai pártok láthatóan az etnikai alapozású
önkormányzatiság semmilyen elemét sem tud-
tákésnemisakartákazetnopolitikaiszabályo-
zásalapelvekéntelfogadni”.315.p.
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hogyanbeszéltekavároslakóiazegyesszín-
tereken?Milyennyelvekettanultakapozsonyi
gyerekek az iskolában, a nyelvkurzusokon
vagy éppen magántanároknál? Minderre
választ kapunk Jozef Tancer, a pozsonyi
comeniusegyetemgermanistájánaklegújabb
könyvéből.

ahogyaszerzőazelőszóbanmegfogalmaz-
za,azolvasóegyolyankönyvettartakezében,
amelylényegébenegyzárszó.zárszóazegykori,
a letűnőben lévő pozsonyi többnyelvűségről.
JozefTancerezúttalarravállalkozik,hogyhúsz
interjúkereténbelülbemutassaakétvilághá-
ború közötti pozsony/prešporok/pressburg
nyelvhasználatát, mégpedig úgy, hogy szóra
bírja annak a generációnak az utolsó tagjait,
akikennekatöbbnyelvűkörnyezetnekarésze-
sei voltak. a megszólaltatott emlékezők egy
multikulturális, jellegzetesen közép-európai
városmúltjárólmesélnek,különöstekintettela
város többnyelvűségére. a szlovákok, magya-
rok, németek, zsidók és más nemzetiségek
általlakottpozsonybanatöbbnyelvűkommuni-
kációamindennapiéletrészétképezte,legyen
szóakárahivatalban,aboltban,acsaládiétke-
zőasztalnál vagy éppen a verandán a szom-
széddalfolytatottkommunikációról.

Jozef Tancer csaknem tíz éven át tartó
munkaeredményeitvetettepapírra.összesen
száz hangfelvételt készített mintegy hetven
olyan adatközlővel, akik gyermekkorukat és
fiatalságukat a két világháború közötti po-
zsonyban töltötték.Tancerazonbannemcsak
azokkalkészítettinterjút,akikamásodikvilág-
háború lecsengése után is pozsonyban
maradtak,hanemazokkalis,akikmárújhazá-
jukból,németországbólvagyIzraelbőllátogat-
takhazaegykoriszülővárosukba.aszerzőese-
tébenelmondható,hogyvalóbanelragadtaőt
akutatásiláz,ugyaniscsehországban,auszt-
riában, németországban, nagy-Britanniában,
az egyesült államokban és argentínában is
megfordult egy-egy interjú elkészítéséért,
tökéletesítéséért,illetvebefejezéséért.akiad-
ványban a válogatást követően húsz olyan
interjú kapott helyet, amelyben az 1916 és
1933 között született emlékezők németként,
magyarként,szlovákként,illetvezsidókéntval-
lanakakétvilágháborúközöttipozsonynyelvi
helyzetéről.

a sokéves széles körű kutatás eredmé-
nyekéntösszeállítottkötetbenamodernszo-
ciolingvisztikamódszereivel–példáulanyel-
vi életrajzok vizsgálatával – is találkozha-
tunk. Mindemellett a szerző az információ-
szerzésnekaztamódjátválasztotta,amelyet
azetnológiaésazoralhistoryisalkalmaz,s
egyúttal irodalmi-publicisztikai műfajként is
ismerünk:azinterjút.azegyesbeszélgetések
azoralhistoryiskolapéldájakénta„nagytör-
ténelem”hatásátmutatjákbeazegyénsor-
sáravetítve.

Tancer interjúit egyebek között az teszi
élvezhetővé, hogy szerkezetük egyszerű, a
laikusolvasókszámáraisérhető.nemírjaát
őket fonetikusan, ugyanakkor törekszik az
adatközlők valódi szórendjének követésére
ésazáltalukhasználtautentikuskifejezések
megtartására.aszerzőszerintaszóbelikom-
munikációésabeszéltnyelvakulcsaatöbb-
nyelvű kommunikáció megértésének, így az
interjúk átírása során nem fektetett hang-
súlytakodifikáltstandardnormájánakbetar-
tásárasem.Tancerúgyvéli,hogyaminden-
napi beszélt nyelvben erőteljesebben érvé-
nyesülazadatközlőkszemélyiségeésélettör-
ténete.

akiadványszerzőjeazinterjúknak–való-
színűleghelyszűkemiatt–csupánválogatott
részeitközlihelyenkéntazadatközlőnevével,
máskorasajátmagakitaláltainiciálékkal.az
emlékezők (Mayer Judit, katarína herrman-
nová,Bertadvořáková,peterJ.scott,rosina
stolárová, GertrúdaMilchová, Juraj Linzboth,
Mária hrankovičová, pavol polák, Georg
portland, n.n., edita Trubenová, susanne
zahradnik, Marta krallová, erika Blumgrund,
otto sobek, Josef h. derx, hilde Weiszová,
veronikaschlosserová,pavelTaussig,alexan-
derschiller,Mirjamadamec)arrólmesélnek,
hogymilyennyelvenbeszéltekotthonésakör-
nyezetükben,milyeniskolábajártak,holtalál-
koztak a többnyelvűséggel, milyen nyelven
tudtak írni,éshogymiazanya-vagyadomi-
nánsnyelvük.Látszólaganyelvekrőlvanszó,a
szavak azonban sokszínű képet festenek
pozsony két háború közötti életéről, a világ-
égés tragikus éveiről, de a reálszocializmus
nehézidőszakárólis.
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abeszélgetésekhezaszerzőmodernmód-
szertanimegközelítéssel készült rövid esszé-
ket,tanulmányokatfűz,valamintasajáttörté-
neteivel,ésakutatásaháttér-információivalis
színesíti aművet. Jozef Tancerérinti anyelvi
ideológiákat,aháromnyelvűség,ill.atöbbnyel-
vűség kérdését, fejtegeti az interjúkészítés
nehézségeit, valamint rámutat az anyanyelv
szójelentéstanisokszínűségére(lehetazanya
vagyazapanyelve, lehetazanyelv,amellyel
az illetőazonosul, vagyamelydominánsszá-
mára).Mindemellettaszerzőarraishangsúlyt
fektet,hogyazinterjúkatolyanautentikustör-
ténelmiforrásokkalegészítseki,mintazadat-
közlők fényképei, személyes dokumentumai
ésnaplóbejegyzései.

a kiadványbanközzétett interjúkazadat-
közlők visszaemlékezésein alapulnak: Jozef
Tancerbeszélgetőpartnereiátadjáknekiésaz
olvasónak történelmi tapasztalataikat amin-
dennapi kommunikációs szükségletekből
fakadótöbbnyelvűségformáirólatöbbnemze-
tiségű pozsonyban. a saját élményekből és
érzésekbőlfelépülővallomásoktörténelmünk
bonyolult, nemegyszer vészterhes korszakait
mutatjákbe.

atársadalommindennapiéletérőléskultú-
rájáról sokat eláruló nyelvi életrajzok további
kutatók, nyelvészek, szociológusok, történé-
szek,etnológusokvagyakármuzeológusokszá-
mára is hasznos forrásnak bizonyulhatnak. a
kötet szakszerűségemellett igen olvasmányo-
san, a nagyközönség számára is érdekesen
mutatjabeatöbbnyelvűpozsonytörténetét.

Takács Henrietta

Misad katalin–csehy zoltán (szerk.): nova
posoniensia vI. a pozsonyi magyar tanszék
évkönyve. pozsony. szenczi Molnár albert
egyesület,2016,210p.

hatodik alkalommal jelent meg a pozsonyi
magyartanszékévkönyve,anovaposoniensia,
melynekcélja–ahogyazaszerkesztőielőszó-
banisolvasható–atanszékenzajlótudomá-
nyos, művészeti és pedagógiai tevékenység
dokumentálása,shelyetkapnakbenneadok-
toranduszoktudományosmunkáiis.

azévkönyvetLanstyák István tanulmánya
nyitja Soknyelvűség és sokjegyűség. A több
nyelv használatával kapcsolatos újabb nyelvi
ideológiákról címmel.aszerzőkétnyelviideo-
lógiátmutatbe,melyekanyugat-európaiésaz
észak-amerikai városokba történtnagymérté-
kűbevándorlásokkövetkeztébenlétrejöttnyel-
viszuperdiverzitásrareflektálnak:ezekapluri-
lingvizmus (soknyelvűség), valamint a multi-
lingvizmus (sokjegyűség).röviden tisztázzaa
kulcsfogalmakat, majd rátér a szuperdiverzi-
táskövetkezményeire:aszemléletiváltozásra
ésazújmegközelítésre anyelvoktatás, vala-
mintanyelvtudományterületén.akétideoló-
giafényébenszembeállítjaakorábbiszemléle-
teket, kutatási módszereket a jelenlegiekkel,
majdösszevetiaz ideológiákközös jegyeités
eltéréseit.Betekintéstnyújtazelméletinyelvé-
szek,aszociolingvistákésajegyűségiszemlé-
letű kutatókmunkájába, az új nyelvi helyzet-
hez való alkalmazkodás folyamatába, illetve
az új nyelvi kutatások irányultságába. saját
szerzőiszövegével,valamintangol,magyarés
csehnyelvűidézetekkeligyekszikszemléltetni
és alátámasztani a nyelvi többféleség termé-
szetes voltát. végül felhívja a figyelmet az új
megközelítéslényegére:anagyfokúnyelvivál-
tozatosságnyelvelméletbevalóbeépítésére.

cs. nagy Lajos Nyelvjárási jelenségek a
Pest megyei Szadán címűtanulmányábanegy
déli palóc nyelvjárású településen végzett,
ezredforduló környéki kérdőíves vizsgálat
eredményeit ellenőrzi le és veti össze saját
kutatási eredményeivel.dolgozatábana falu-
közösség beszédére jellemző hangtani, alak-
tani és szókincsbeli sajátosságokat foglalja
össze,stárgyaljakülönfejezetekben.ahang-
tani jelenségek vizsgálata során a szerző
hang- és ejtésmódbeli változásokat rögzít a
nyelvjárásban.Megállapítja,hogyafalubeliek
beszédére–akorábbivizsgálatokeredménye-
ihezviszonyítva–mégmaisjellemzőazí-zés,
az ö-zés azonban már ingadozást mutat,
továbbáeltűnőbenvannakakettőshangzók.a
szókincsvizsgálat során a szerző arra a kér-
désrekeresiaválaszt,hogyakorábbikutatás
eredményei alapján a faluközösség életében
leggyakrabban használt fogalmak közül
melyek használatosak még ma is, melyek
jelentését ismerikmégazemberek,valamint
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melyek neveződtek át. kérdőíve 113 kérdés-
bőlállt,melyeketafalubeliekmindennapiéle-
tének megfelelő fogalomkörökbe osztott (pl.
aratás,cséplésstb.).aválaszokattémakörön-
kéntcsoportosítja:ismertésismeretlenfogal-
makra,valamintazismertfogalmakújmegne-
vezéseire.kutatásánakeredményeitszámsze-
rűsített adatokként is feltünteti. dolgozata
végén rámutat arra, hogy a korábbi és az új
adatokat összevetve átfogó képet kaphatunk
alakosságkorábbiéletéről,valamintazelmúlt
évtizedekbenbekövetkezettnyelviváltozások-
ról.atanulmányhoztartozómellékletbenmeg-
található a szerző által összeállított kérdőív,
valamintazadatközlőkkel készített beszélge-
tésekírottváltozatais.

Misad katalin kutatásának tárgya, ahogy
dolgozatánakcímeismutatja(A kétnyelvűség
kérdéskörének megközelítése a szlovákiai
magyar tannyelvű középiskolák Magyar nyelv
tankönyveiben),aszlovákiaimagyartannyelvű
gimnáziumok és szakközépiskolák számára
készültanyanyelvtankönyvekvizsgálataakét-
nyelvűségikérdéskörszempontjából.aszerző
aztkutatja,megjelenik-eegyáltalánabilingviz-
muskérdéseanyelvtankönyvekben,ha igen,
milyentémaköröketérintve,milyenfelfogáso-
kat,szempontokatkövetve,milyenmódszere-
ket alkalmazvadolgozzák fel a kétnyelvűség-
gel kapcsolatos tudnivalókat. külön-külön
mutatjabeésértékelikiaz1.,2.,és3–4.osz-
tály számára készült tankönyveket. Meg-
állapítja,hogyakétnyelvűségkérdéskörévela
gimnáziumok és a szakközépiskolák 1. osz-
tálya számára készült tankönyv foglalkozik a
legmélyrehatóbban,atöbbibenalig,vagycsak
közvetettenutalnakajelenségre.aszerzőúgy
véli, természetesnek kellene lennie, hogy a
kétnyelvű beszélőközösségben élő szlovákiai
magyar diákok nyelvi helyzete, illetve nyelv-
használatavisszatükröződjönanyelvtanköny-
vek tananyagában is. érintőlegesen foglalko-
zikatankönyvekésaszlovákközoktatásitör-
vény, valamint az állami oktatási program
közötti összefüggésekkel, majd ismerteti a
tankönyvpályázatok,illetveatankönyvekmeg-
jelentetésénekfolyamatát.rávilágítarra,hogy
amagyar tannyelvű iskolák számára készülő
tankönyveketolyanszemélyekbíráljákel,akik
nemtudnakmagyarul.

sebőkszilárdNyelvleírás a nyelvszemléle-
tek és nyelvmetaforák tükrében címűtanulmá-
nyábananyelvészektevékenységének,azaza
nyelvleírásnakkritikusvizsgálatáravállalkozik.
véleményeszerintanyelvleírásmindigkettős
tevékenységetjelöl:aleíráshozhasználtnyelv
létrehozását, valamint annak a nyelvnek a
használatát,amelyaleíráseszközéülszolgál.
korábbi tanulmányok fényében megállapítja,
hogyanyelvleírásasorán„melléktermékként”
létrejöttmetaforákbólegyolyannyelvfelfogás
olvasható ki, amely befolyásolja a feltett kér-
déseket és az ezekre adott válaszokat. Úgy
véli,anyelvészkutatásasoránnemfoglalkozik
különösebbenazzal,hogyazáltalaválasztott
leírói eszközök (metaforák)milyenelőfeltevé-
sekethoznakmagukkal.háromnyelvfelfogást
ismertetröviden,majdezekösszegzéseután
megállapítja,hogy–bárezolykornehezenfel-
ismerhető – a nyelvleírás elengedhetetlenül
metaforikusalapokraépül.kitérametaforák
leírás során betöltött szerepére is, azok elő-
nyeire és hátrányaira. hangsúlyozza, hogy
nemazakérdés,hogyanlehetneőketelkerül-
nialeírássorán,hanemaz,hogyazadottterü-
let leírására milyen metaforák a legalkalma-
sabbak. Úgy véli, a legjobb megoldás, ha a
metaforákataleírásszükségszerűtartozékai-
ként kezeljük, amelyeket nem kiküszöbölni
kell,hanemsokkalinkábbtudatosítani.

A variánsok sűrűjében. A műfordítás lezá-
ratlanságának jelensége Devecseri Gábornál
címűdolgozatábanpolgáranikóaműfordítás
filológiai problémáiról értekezik. Bemutatja
devecseriegyikfordítóialapelvét,melyszerint
a fordítás folyamata sosem zárul le, majd
összeveti németh László műfordításról írt
esszéjével (a javító toll nyomában). Felvezeti
devecseri fejlődéselvű elméletét, melynek
alapja, hogy a történelmi korszakváltással
szemléletváltásnak is be kell következnie a
műfordítók esetében, a szerző azonban nem
tartja egyértelműnek,hogyezeka szemlélet-
váltások minden esetben sikeresebb megol-
dásokfelévezetnek-e.atovábbiakbanismer-
tetiapályatársakvéleményétdevecserimun-
kásságáról,annakhíres javításikényszeréről,
eztkövetőenpedig rátéravariánsoksokasá-
gának okaira, melyeket a műfordító munka-
módszerében,afordításszemléletiváltozások-
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ban,illetveamegrendelőigényeihezvalóiga-
zodásbanvél felfedezni.devecseriműfordítói
változtatásaitmódszereialapjánnyolckategó-
riába sorolja, konkrét példákkal szemlélteti,
majd– figyelmet szentelve ametrikai össze-
függéseknek–elemziésértékeliaváltoztatá-
sok minőségét. a szerző úgy látja, a szöveg
lendületegyakranmegtörikazutólagos fordí-
tói csiszolgatások során, amely ennek követ-
keztében eltávolodik az eredeti szövegtől.
rámutataszövegkiadóknehézségeireavari-
ánsoktengerévelszemben:adevecseri-fordí-
tásokkiadásakornemegyértelmű,melyese-
tekben hagyatkozhat a filológus azt ultima
manus elvére, illetvemikorasajátszövegvá-
lasztására.

dusíkanikótanulmánya(Az olvasó megis-
merkedik a nemes Don Quijoteval és szándé-
kával avagy Ki volt Don Quijote és hogyan lett
belőle kóbor lovag?) elkalauzolja az olvasót
cervantes íróasztalától Győry vilmos és
Benyhe János fordításain keresztül (több
adaptációt is érintve) egészen csörgey taná-
csos könyvtári polcáig. dolgozatát egy Fáy
andrás-isorralindítja,ennekokaazírószöve-
gében elejtett utalás cervantes don Quijote-
jára.aszerzőelsősorbanakét teljesmagyar
donQuijote-fordítással,amagyaralapszöveg-
nektartottGyőry-féle19.századvégiváltozat-
tal,valamintBenyhe2005-ösújrafordításával
foglalkozik.aregénylefordításáratettkorábbi
kísérleteket csupán ízelítőként, előfutárként
tartjaszámonaszerző,mivelateljesfordítá-
sokkalszembenezekhiányosakésidejétmúl-
tak,mígezelőbbiek,véleményeszerint,azidő
múlásával sem veszítettek intenzitásukból. a
szerzőkonkrétpéldákkalszemléltetiakéttel-
jesmagyarfordításeltéréseitéssajátosmeg-
oldásait, emellett kitér néhány magyar don
Quijote-adaptációra (radnóti, huszár vilmos,
GaalMózes,radóantalstb.),valamintGyőry
azifjúságszámáraátdolgozottszövegváltoza-
tárais,sösszevetiezekjellegzeteskülönbsé-
geit.Megállapítja, hogy az átdolgozások kez-
dőmondatai, illetveelső fejezetei változékony
képet mutatnak. összességében véve egye-
netlen színvonalúnak találja „a magyar
cervantes”-t, ám azt is lehetségesnek tartja,
hogyezasokszínűségaz,amiaműéletképes-
ségétbiztosítja.Úgyvéli,mindenfordítókülde-

tése, hogy az általa fordított szöveg időtálló,
nyitottésalkalmazkodóképesmaradjon,emel-
lettnemszabadelvesztenieakapcsolatotaz
eredetiszöveggelsem.acélteháta„tökéletes
hasonmás” és az „újjáteremtés” közti arany
középútmegtalálása.

száz pál Betyárok, kommunisták, és a
szóra bírt alárendelt. Ivan Olbracht magyar
recepciójának kezdetei című tanulmányban
olbrachtmagyar befogadástörténetének kez-
deteit vizsgálja. Ismerteti az író pályafutásá-
nakindulását,akita„kétháborúközötticseh
prózamegkerülhetetlenalakja”-kéntjellemez,
majdrátérazelsőmagyarfordításbanmegje-
lent olbracht-kiadásokra: Suhaj, a betyár
(1936), Átok völgye (1938). a találó címben
elhangzott kulcsszavak (kommunista, aláren-
delt, betyár) a tanulmány három fejezetére
utalnak.azelsőrészbenbemutatjaazérintett
művekmagyarköztudatbavalóbeépülését,és
aKorunkbanpublikálósándorLászlóebbena
folyamatban játszottszerepét.elemzisándor
válogatottcikkeit,melyekbenolbrachtotmint
kommunista írót élteti, s a szocialistaművé-
szet legkiválóbbpéldáikéntpropagáljaannak
műveit,megalapozvaezzelamagyarolbracht-
recepciót. a következő fejezetben az aláren-
deltség perspektívájából vizsgálja aSuhaj, a
betyár című regényt, s ebben az olvasatban
nikolasuhajtazelnyomottnépkollektíviden-
titásának jelölőjeként értelmezi. a továbbiak-
ban Márai sándor, schöpflin aladár és
nagypál István recenzióit összehasonlítva
elemziaregénymagyarbefogadásistratégiáit.
Megállapítja, hogy mindhárom recenzens a
betyármotívumra összpontosít, s olvasatuk-
banaztamagyarkultúratradícióibaigyeksze-
nek bekapcsolni. a három vizsgált recenzió,
valamintsándor László írásai alapjánezeket
tartja a lehetséges irányoknak,melyekmen-
ténamagyarokolbrachtműveinekfordításait
olvasták.

csehy zoltán ezúttal egy részben nyelvé-
szetivonatkozásútémávalfoglalkozik Arc, arc-
rongálás, maszkos játék (Az ún. szlovákiai
magyar irodalom nyelveiről – vázlat) című
tanulmányában,melyetegy–cselényit idéző
–dilemmávalindít:van-e,volt-e,lesz-e(nyelvi
alapon önazonos) szlovákiai magyar iroda-
lom? írásában arra a kérdésre keresi a
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választ,vajonarcadó-eakisebbségiíróprofil-
ja,sebbenmilyenszerepevananyelvekközti
átjárásnakvagyanyelvielkülönülésnek.nagy
hangsúlyt fektet a többnyelvűsített szövegek
poétikai és referenciaterének vizsgálatára. a
„szlovmagy” nyelv behatárolását (nem két
nyelvegyenrangúkeveredése,hanemegyhar-
madik minőség) követően rámutat, hogy a
kisebbségi nyelvekdeterritorizációsegyüttha-
tóval rendelkeznek,majd irodalmi (deleuze–
Guattari)éskultúratudományi(MártonLászló,
BalázsImreJózsef)tézisekmenténfejtegetia
témát. a továbbiakban vizsgálja a szerzők
viszonyulásátakisebbségiíróprofiljához,érin-
tiaműfordításkérdéskörét,valamintkitéraz
irodalomésapolitikaviszonyára.Megfigyelia
kisebbségi írók (többek között Bettes István,
németh zoltán, varga Imre, Tőzsér árpád,
százpál)általalkalmazotténformálásistraté-
giákat,különöstekintettelakevertnyelvhasz-
nálatára. végülmegállapítja, hogy az arcron-
gálásésarcformálásirodalmistratégiáiaszlo-
vákiaimagyarnyelviönreprezentációbanszin-
teelválaszthatatlanokapoétikaikísérletektől.

szabó klaudia dolgozatában (Álarcok
Margita Figuli Megkísértés című novellásköte-
tében)folytatjaakorábbanfelvettFiguli-fona-
lat(lásdazelőzőéviévkönyvanyagát),ezúttal
Johnpowell könyvének fényébenvizsgáljaaz
írónőMegkísértés című novellagyűjteményét.
célja a könyv segítségével felfedni a tanul-
mányban vizsgált hat novella szereplőinek
maszkját, amit saját hibáikkal, sorsukkal,
valamintakorelvárásaivalvalószembesülés
elkerülése érdekében öltöttek fel. Igyekszik
közelebbhozniFigulinovelláskötetétazolva-
sókhoz,ehhezsegítségülhívjaakritikusokat,
idézeteket, valamint magát a szerzőt is.
előszörakötetkeletkezésétmutatjabekülön
fejezetben,majdrátérakritikusokmeglátása-
ira, smegállapítja,hogya recenzensek több-
ségeazerotizmustemeltekiakötetfőjellem-
zőjeként. Ismerteti Figuli véleményét a női
sorsról,valamintsajátművéről,melybenköz-
ponti szerep jut a Biblia nyelvének. rávilágít
Figulihitvallására,melyszerintavalódiértéka
lélekbenvan,sazidők,amikoranőaférfifel-
vidításáraszolgált,márrégenelmúltak.aszer-
zőanovellákelemzésesorán–acselekmény
ismertetésén túl – a főszereplők személyisé-

gének vizsgálatát célozza meg. Úgy látja, a
szereplők egyszerre több álarcban élik min-
dennapjaikat. Megállapítja, hogy a sigmund
Freud által vizsgált tudattalanban található
vágyakFigulinovelláinakszereplőinélkielégí-
tetlenek maradnak. végezetül értékeli a
magyar fordítást,mely havasMárta nevéhez
fűződik.Úgyítéli,havasjólláttatjaaFiguli-szö-
vegekközpontilírizmusát,adinamikuscselek-
ményszövést,valamintazerotizmusdomináló
jelenlétét.

akötet rendhagyómódonnemoszlik két
fő fejezetre, a nyelv- és irodalomtudományi
munkák ezúttal átmenet nélkül követik egy-
mást.atanulmányokatmagyarnyelvűannotá-
ciók és kulcsszavak vezetik be. az évkönyv
végén szakbibliográfia található a tanulmá-
nyok szerzőiről. a kötetet mindenkinek aján-
lom. rendkívül sokszínű olvasmány gazdag
témaválasztékkal.

Mészáros Veronika

zalmenGradowski:auschwitz-tekercs.apokol
szívében. Fordította, szerkesztette és az elő-
szótírtahunyadizsombor.Budapest,Múltés
Jövő,2016,164p.

az auschwitz evangéliumai könyvsorozat har-
madikdarabjakéntaMúltésJövőkiadóolyan
auschwitzban íródott sazauschwitzihamuból
előkerültműveknekamagyar fordítását jelen-
tettemeg,melyekelsősorbanatörténtekérzel-
mihátterénekdokumentálásátszolgálják.

aszövegeket,melyeknekjiddiseredetijea
70-esévekbenjelentmegelőször,ajiddisiro-
dalom fiatal kutatója, hunyadi zsombor
magyarította, s egy alapos, a történelmi, iro-
dalmi, filológiai aspektusokraegyaránt kitérő
bevezetőtanulmánnyalláttael.

aszerző,zalmenGradowski(1910–1944)
1942.december7-énéjjelkerültBirkenauba,
családtagjait ugyanaznap reggel elgázosítot-
ták, őt magát pedig az auschwitzi speciális
osztagba,azún.sonderkommandóbaosztot-
tákbe.a„sonderesek”azáldozatokgázkam-
rába vezetésében, a holttestek kivonszolásá-
ban, a hamvak szétszórásában segédkeztek,
látva előre saját jövendő sorsukat is, hiszen
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munkájukat nemegyszer az előző „sondere-
sek” holttesteinek eltakarításával kezdték.
Gradowski úgy érezte, hogy a pokol kapuját
kell őriznie, melyen keresztül zsidók milliói
haladnak át egész európából, s őrá bízzák
utolsótitkukat.azírásazellenállásrészevolt
számára,szövegeitbádogdobozokbanrejtette
elazemberitestekhamvaiközé,akrematóri-
um térségében, bízva abban, hogy az utókor
megtalálja majd őket és okul belőlük.
Gradowskikésőbbrésztvettaz1944.október
7-én kirobbant felkelésben,melynek során a
felkelőknek sikerült megsemmisíteniük egy
krematóriumot.valószínűlegőtmagátisafel-
kelés elnyomása után, megtorlásként végez-
tékki.írásaiközülcsakazakettőkerültnap-
világra,melyeket a kötetmagyar fordításban
közöl.

azegyikszöveg jiddiseredetijénekkiadó-
ja,chaimWolnermannmagaisamunkatábo-
roktúlélője,akiaháborúutánvisszatértszü-
lővárosába, oświęcimbe (auschwitz). Gra-
dowskibádogdobozbarejtettkéziratátegylen-
gyelfiatalembertőlvettemeg.azeredetidoku-
mentumból(melyetWolnermannpalesztinába
kívánt vinni, ám út közben nyoma veszett)
csak töredékek maradtak, ám a szöveget
korábbimásolataalapjánkésőbbsajátköltsé-
génkiadta.aműhözírtelőszavaszerintasze-
gényebb lakosok a táborok felszabadítása
utánkincseketkerestekafogolytáborkörnyé-
kén,akárazzalamódszerrel is,hogykiásták
ésátszitáltákazelégetettáldozatokhamvait,
hogyaranyatvagyegyébértékekettaláljanak.
azilyenkutatásokbangyerekekisrésztvettek,
akikWolnermannszerintnemegyszerazáldo-
zatokföldimaradványaivaljátszottak.

a másik kéziratot a sonderkommando
egyik,holokausztot túlélt tagja,yosefdragon
találtameg,sadtaátatáborszovjetfelszaba-
dítóinak.ezaszövegLeningrádbakerült.Ber
Mark lengyel zsidó történész dolgozta fel, és
halálautánfelesége,eszterMarkadtakiIzra-
elben.azauschwitz-tekercscímMarktólszár-
mazik.

Mindkét szöveg irodalmi ihletésű, nem a
pontos adatközlésre, hanem az érzelmek
megragadásáratörekszik,ennekellenéretör-
téneti dokumentumként is jelentős. Ismétlé-
sesretorikaistruktúrákkal,paralelizmusokkal,

kérdőésfelkiáltómondatokkal,szimbólumok-
kal,költőiképekkeldolgozószépprózárólvan
szó,melynekerejétérzelmitöltete,afeldolgo-
zott élményanyag mélysége és a szövegek
megszületésének körülményei adják. az
auschwitz-tekercsmegszólítottjai a világmég
boldogpolgárai,akiketaszörnyűségekszem-
tanúja kézen fog, és megmutatja nekik az
újkoribarbárokáltalelkövetettborzalmakat.

az események lineárisan haladnak, felvil-
lantvaabevagonírozás,avonatút,aszortíro-
zásrészleteit.avagonbanszomjazókőreiknek
kopogtatnak, s kiabálnak, hogy legalább az
útszélihóbóldobjanakbenekik.csakegykar-
nyújtásnyira van az élettel teli fehérmassza,
mely a szövegben a vagonban lévők fekete
szerencsétlenségévelkerülellentétbe.aszor-
tírozás után a férfilágerbe kerülők szadisták-
nakvélikazújonnanérkezett,megtörtembe-
rekengúnyolódórégebbirabokat,akikkönnye-
dénvetikodanekik,hogynereménykedjenek
a családtagjaikkal való találkozásban, hiszen
azok már elégtek, „már ott fönt vannak”.
Mindezt„kísértet-játéknak”vélik,afoglyokata
földalólfolyamatosankísériahalál.alágerla-
kóknememberekmár,hanemmozgógépek,
agyomrukrabszolgájáváválnak,azelmecsak
arra gondol, hogyan elégíthesse ki a gyomor
éhségét. a halál csak egy szám eltűnése, a
táborbakerültekolyanok,mintakavicsok,„ha
pedig egy kavics lepottyan, a baj nem olyan
nagy”.Munkájukahamletsírásóiéhozhason-
ló:„Lemegyünkahosszankiásottgödrökbe,a
koponyákat magasra dobjuk, ahol mások
elkapják, és továbbhajítják.” eközben azon-
ban nincs idő az élet értelmén elmerengni,
hiszenamint valakielmélázna,akápóhatal-
masütéstmérafejére.

a másik, a pokol szívében című szöveg
egyikalfejezeteaholdatszólítjameg,akivala-
mikorazélet forrásavolt,mostviszontfensé-
ges sugarai fájdalmasan szúró nyílvesszőkké
váltak.aholdnézőpontjábólmutatjabeakre-
matóriumhoz, utolsó perceikhez elérkezőket,
akikszámáraahalálosgázazördögajándéka.
aholdjórcájt-gyertyaként,azazévfordulósgyer-
tyakéntvetigyászfényétazelhunythozzátarto-
zókemlékére.acsehtranszportcíműalfejezet
néhányhalálbavezetőnőisorsotbeközelít:pél-
dául egy tizenhat éves lányét, akit aranyszál
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kötötteddigcsaládjához,sezmostelszakadt;
egyesküvőelőttállóhúszéveslányét,akimost
egyhalottvilágfoglyalett;egynemrégszültfia-
talasszonyét, aki hamarosan gyermekével
együtt a halottak tengerébe süllyed; egy idős
anyáét,akinemazévekszámától,hanemaz
átéltszenvedéstőlöregedettmeg.

az antiklimax, a lefokozás retorikája a
fokozatosreményvesztésbemutatásánakafő
eszköze: ahét hónapjaa tábor területénélő
cseh transzport családjait fokozatosan törik
meg, először reményt csepegtetve beléjük,
hogyellenállásramégcsakneisgondoljanak.
akiábrándultságvégsőfokánlévőnőiáldoza-
tok „mint lemetszett ágak” zuhannak a son-
derkommandósok karjaiba. a szerző érzékle-
tesen ecseteli a levetkőzésre kényszerített
vagy levetkőztetett, különböző korú nők szé-
gyenkezését és a sonderkommandós férfiak
zavarát, akik egy pillanatra azt gondolhatják,
hogynem ishalálbamenőket látnak,hanem
egyművészmodelljeit. Gradowski stílusának
fontos összetevője az ellentétek kiélezése,
bemutatvagyakranalépcsőfokokatis,melyek
a két véglet közé feszülnek. Leírja, hogyan
lesznekaz izgatónői testekbőlpárpercalatt
visszataszító, mocskos állatok: fogaikat a
húsukkalegyüttkitépik,hajukat levágják, fül-
bevalóikatelveszik,smikorholttesteiketmár
nemakarjákcsupaszkézzelmegérinteni,bőr-
szalagokatcsavarnakhófehérkezeikközéaz
idegenférfiak, ígyhúzzákvégigőketaszeny-
nyespadlón,steszikbeegytalicskába.

a megtanult irodalmi mintákhoz igazodó
poétikai eljárásokat, a gyakran közhelyes
érzelmességetéspátoszta részletek ismere-
te, a szemtanú bennfentessége, a leírtak
autentikusvoltaellensúlyozza.Megtudjukpél-
dául,hogyagázbetöltésétkétgázálarcosférfi
végzi: fémdobozbanviszikagázt,sabunker
„szemébe” öntik, „amelyre nehéz fedőt rak-
nak, nehogy valamennyi gáz kiszökhessen”.
Beszámolarról,hogyazárakkicsavarozása,a
holttestekmegpillantásautánahalotticsönd-
ben„csupánegytompa,alighallhatózörejhal-
latszik,ahullákkülönbözőüregeibőlszivárgó
folyadék hangja”. egy-egy holttestet hárman
vesznek kezelésbe: az egyik fogóval aranyfo-
gakat tép ki, amásik a copfokat nyírja le, a
harmadikafülbevalókatésagyűrűketveszile.

a testeketúgypakolják,minta farönköket,a
kemencék szájánál a kisgyerekek holttestét
egy rakásbagyűjtik,mertkétnagymellévet-
nekmindig oda egy kisebbet. ezeknek a fel-
adatoknakazelvégzéséhezrobotokkákellvál-
niuk,shogyeznémelyeknekcsak ideig-óráig
sikerült,aztGradowskiérzelmekkelteliszöve-
geistanúsítja.

alátottakonkívülbeszámolmegérzéseiről,
sejtéseiről, álmairól is. néha a történteket
gondolatban továbbszövi. írpéldáulakrema-
tóriumban történt szívtépő találkozásokról: a
nőkegycsoportjánaknem jutotthelyazelső
krematóriumban, így ameztelen férfiakat és
nőketegyüttviszikelgázosítani.anarrátoriro-
nikusan „szerencsésnek” mondja azokat a
párokat,akikazutolsópillanatbanegymásra
találnak: „ahatalmas teremben látodaször-
nyűjelenetet,amintegymeztelenférfiafele-
ségétöleli”,egymásikférfimeztelenfelesége
viszontabunkermásikoldalánvan,másférfi-
akközött,smireférjeészrevesziésutattörne
magánakhozzá,szétömlikagáz.ezeknekaz
utolsó pillanatoknak nyilván a sonderkom-
mandótagjaisemlehettekszemtanúi,aszer-
zőazonbanérzékeltetniszerettevolnaazelgá-
zosítás közben lejátszódó, tulajdonképpen
leírhatatlanérzelmiviharokat.

a szöveg felvillant néhány ellenálló tettet
is, bátor vagy kétségbeesett férfiakét és
asszonyokét,akikkivégzésükelőttazss-ekre
támadtak.apurimünnepénahalálbaküldött
csehtranszporttagjaiabátorkiállásképvise-
lői:alevetkőztetettzsidókmegvetőennézikaz
ottállótiszteket,akikköztegynőisvan,anői
lágervezetője.anarrátor,asonderkommandó
tagjaoldaltáll,sszemtanúja,amintamezte-
lentömegbőlkiválikegyszépszőkekilencéves
gyerekésazanyja,akiarculköpiatiszteket,s
anőiss-tbestiánaknevezi,megjósolvaneki,
hogyősemfogsokáigörülnisajátcsaládjának
és gyerekének. a bosszú része az is, hogy a
nőkabunkerben,apusztulásküszöbéndalra
fakadnak,az Internacionalét,acsehnemzeti
himnuszt,majdareménydalát,azsidókhim-
nuszáténeklik.egyfiatalszlovákiai lánynem
hagyja,hogylevetkőztessék,kéri,hogyinkább
lőjékagyon(sezmegistörténik).

Gradowski szövegei tudósítások a pokol
kapujából,vagyahogyaszerzőfogalmazott,„a
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pokolszívéből”,egyhalálraítéltutolsó jeladá-
sai, üzenetek a történtekből remélhetőleg
okuló utókor számára. konrád György
auschwitzban elgázosított osztálytársaira
emlékezveírja,hogy„bárlátninemláttaagáz-
kamraajtajához tapadtholttesteket,demert
emlékszikgyerekkoratársaira,mindgyakrab-
ban látta fulladás közben a szemüket”.1
Gradowskit olvasvami is ezeket a szemeket
látjukmagunkelőtt,sez,ahogyhellerágnesa
könyvhátlapszövegébenmegállapítja,aszem-
tanú hitelességének köszönhető: „a túlélők
vallomásaiból, a nácik ellen folytatott perek-
ből, a történetírásból sokkal többet tudtunk
megazótaauschwitzból,mintebbőlacsodá-
val határosan ránk maradt dokumentumból.
deennélegyiksemhitelesebb.”

Polgár Anikó

Majdán János: a közlekedés története Ma-
gyarországon (1700–2000). pécs, pro pan-
nonia kiadói alapítvány, pannónia könyvek,
2014,244p.

apécsiTudományegyetemTörténettudományi
IntézeténekÚjkortörténeti tanszékéndolgozó
dr.habil.MajdánJánosújkönyvekomolyvál-
lalkozás,mivel a szerző nem csekélyebb fel-
adatravállalkozott,mintamagyarközlekedés-
történetminden területét érintő, annak fejlő-
désétbemutatótudományosmunkaelkészíté-
sére.

rövidfelvezetéskéntbemutatásrakerülaz
ország18.századipolitikaihelyzete,valamint
földrajziviszonyai.

az első fejezet a törökök kiűzése és a
reformkor közötti magyar közlekedést veszi
górcsőalá.azegységháromrészreosztható.
elsőként a szárazföldi közlekedés, és azon
belül a postakocsi-hálózat kiépülésének
bemutatására kerül sor, amely már a pogy-
gyászszállítás mellett személyforgalmat is
bonyolított, elsőként a 18. század Magyaror-

szágán.azérvényes tarifák, valamint ameg-
tett kilométerek mellett arra kérdésre is
választkaphatunkaszerzőtől,hogymiértnem
volt hosszú távon fenntartó ez a közlekedési
forma.

ehhez kapcsolódva tér át az úthálózat
kialakításának folyamatára, annak gazdasági
éskatonaiokaitvizsgálva,majdahídépítése-
kethelyezigórcsőalá.ezutóbbimárátvezetés
a vízi közlekedés kezdeteinek tárgyalásához,
ahol a csatornaépítések és a hajózás kerül
terítékre.azországlegnagyobbfolyóinaksza-
bályozásai kapcsán (pl. duna, Tisza, dráva,
száva, kulpa) az építkezések nehézségei,
valamint a beruházások átadásával járó elő-
nyökbemutatásamellettazazzaljáró,napja-
inkban is látható, érezhető ökológiai problé-
mákraisnagyhangsúlythelyez.

azegységavárosiközlekedéskezdeteinek
tárgyalásávalzárul,amelyösszhangbahozha-
tóavárosfejlődéssel (pl. járdáképítése,utak
kövezése).különérdekességkéntbemutatás-
rakerülapest,ésamaikőbányaközöttirövid
életűfüggővasút is,amelyelsősorbanazépí-
tőipartszolgáltaki.

a második fejezet a modern közlekedési
hálózatokkiépüléséttárgyaljaareformkorban,
illetve a szabadságharc idején. a gróf
széchenyi István nevével egybeforrt időszak
ismertetése során a szerző a „legnagyobb
magyar”általkidolgozottközlekedésikoncep-
ciómegvalósításánakfolyamatátelemzi,vala-
mint az elért eredmények bemutatására
helyeziahangsúlyt.afolyamihajózáskapcsán
azelsődunagőzhajózásiTársaság(atovábbi-
akban:dGT)1829-esmegalapításáról,majda
dunai vízi közlekedésben elért térnyeréséről
szerezhethasznosinformációkatazolvasó.a
szerzőnagyhangsúlythelyezazelsőgőzhajók
bemutatásamellettarrais,hogyavasútiköz-
lekedésrevalóátvezetéskéntatársaságpécs
környékibányavasútjairól,ésaMohács–pécsi
vasútról (Mpv) is tág képet adjon, amely a
korabeliMagyarországelsőiparvasút-hálózata
volt. a vasútépítések kapcsán bemutatásra
kerülnek az ország elsőmagántőkéből létre-
jöttvasútvonalai(pl.:pest–vác,pest–szolnok)
is, s mellettük szó esik a pozsony–
nagyszombat lóvontatású szerelvényekről.
részletezi széchenyi István korszakalkotó

1 konrádGyörgy:Kakasok bánata,noran,2005,
242.p.
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hálózatfejlesztési tervét, amely a világ első
komplex közlekedésfejlesztési összefoglalója
voltéspozsonybanjelentmeg1848januárjá-
ban.

kiemelt érdeklődése a vasútfejlesztés
irántmindentovábbifejezetbentettenérhető,
mivelazegységekmagjátez–azutolsóévti-
zedeket leszámítva – a közlekedési ágazat
alkotja.

aharmadik fejezetabirodalmikereteken
belül zajló közlekedésfejlesztést helyezi gór-
csőalá,1849és1867között.avasútiközle-
kedést Majdán két alfejezetre bontja, külön
ismertetveazállami,illetveamagánberuházá-
sokat.afolyamiközlekedésmagánkézbentör-
ténő működtetése kapcsán átfogó képet
kapunkadGT1856-igtartómonopolhelyzeté-
bőlszármazóelőnyeirőlésnagyvállalattáválá-
sáról.afejezetavárosiésavárosokbairányu-
lóközlekedésbemutatásávalzárul.

a negyedik rész a magántársasági és az
államiközlekedésfejlesztéstmutatjabe1867
és1884között.azegységközéppontjábana
vasútfejlesztés folytatása áll. a szerző nagy
hangsúlythelyezarra,hogybemutassaaMikó
Imre minisztersége idején kidolgozott vasúti
hálózatfejlesztési tervet, illetveamegvalósult
eredményeket,amelyeketmellékletkénttáblá-
zatokban is összegez, továbbá térképekkel
szemléltet.avíziforgalomkapcsánismertetia
rendszeres közlekedéssel járó fejlesztéseket
(pl.folyószabályozások,vízállásmérés),továb-
báadGTárnyékábanműködőegyébhajózási
társaságokat. Bemutatja a Magyar királyság
tengeri kikötőjének, Fiumének (ma: rijeka,
horvátország) fejlesztési tervezetét, kiépíté-
sét,valamintazittműködő,1881őszénmeg-
nyitottTengerészetiakadémiátis.aszárazföl-
diközlekedésselösszhangbanahídépítéseket
isgórcsőalávesziaszerző.

utóbbiakkal szemben csak viszonylag
rövidalfejezetetszentelaközutakállapotának
ismertetésére,továbbáazújközlekedésiesz-
közök megjelenésének a nagyvárosokban,
elsősorbanBudapesten.

azötödikfejezetazelsővilágháborútmeg-
előző közlekedésfejlesztési eredményekkel
foglalkozik, amelyek egybeforrtak Baross
Gáborminiszternevével,elsősorbanavasút-
építés területén. külön foglalkozik az egysé-

gen belül az 1896-osmillenniumra tervezett
beruházásokkal,ésazokmegvalósításávalis.
Jóösszefoglalókészültahelyiérdekűvasutak
gyors fejlesztésről,melyek felső-magyarorszá-
gihálózataazottanijárásokatkapcsoltabeaz
országos gazdasági és utazási keringésbe a
folyami közlekedésen belül képet kapunk a
további égetően szükséges folyószabályozá-
sokmenetéről (pl.vaskapu-szoroshajózható-
vá tétele), kismértékben a balatoni hajózás
kezdeteiről,ésafiumeikikötővilágkereskede-
lembenbetöltöttszerepérőlis.aszerzőazegy-
ség utolsó két alfejezetében a közúthálózat
kiépülését, valamint további új közlekedési
módok (köztük a magyar repülés kezdeteit)
tekintiát.

a hatodik fejezet egy merőben újszerű
témáttárazolvasókelé.aMagyarországelső
világháború,majdarendszerváltozásokalatti
közlekedéstörténetét taglaló részagépkocsi-
forgalommellettafolyamiésavasútiközleke-
dés fokozatos hadászati célokra való aláren-
delésétisgórcsőaláhelyezi.

ahetedikegységazújhatárokközékény-
szerített ország kiútkeresését mutatja be,
melyneknagyonfontoselemevolt,hogyatér-
ség évszázados kereskedelmi, közlekedési
útvonalainakelvágásátkövetőenmilyenújfej-
lesztésekszolgáltákahálózatmegerősítéséta
vasutakon,aközutakon.Bemutatásrakerüla
gyökeresenátalakultfolyamiközlekedéshely-
zete is,aholazeddigdominálóésa trianoni
békeszerződés gazdasági rendelkezéseinek
értelmében jelentősveszteségeketszenvedő,
de továbbra is osztrák–magyar vegyes társa-
ságkéntműködődGTkomolyversenytársakra
tettszertalétrejövőutódállamokhajózásitár-
saságaiban. Majdán az egység zárásaként
rövidenbepillantástadanagyvárosoktömeg-
közlekedésének megszervezéseibe, az állan-
dósulóhazailégiközlekedésforgalmábais.

anyolcadikfejezetbenamásodikvilághá-
borúalattiközlekedéstörténetkerülelőtérbe,
ahol a területi gyarapodások által módosuló
vasúti,légi,folyamihajózásmellettarraakér-
désre is választ ad a szerző, hogy mikor és
milyenkörülményekközötttértátazországa
jobboldali közlekedésre Budapesten és vidé-
ken. a területi gyarapodásokat térképpel is
próbáljaszemléltetniaszerző,deezekminő-
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ségesajnosanyomtatottverzióbannemérikel
kielégítőmértéket, a térbeli láttatást.Majdán
vasútirántikiemeltérdeklődéseebbenazegy-
ségben is tetten érhető: jóval nagyobb részt
szentelennek,mintatöbbiközlekedésiágazat
hálózatimódosulásának.Újdonságnakszámít,
hogy az első világháborúhoz hasonlóan
viszonylag röviden, de bemutatja a második
világháborúalattiközlekedéstis.

a kilencedik fejezet az ország második
világháború utáni közlekedési hálózatának
újjászervezéséről,azújjáépítésrőladrövid,de
lényegretörőképet.ahidakgyorsújjáépítése,
a vasúti hálózat rendbetétele népszerűséget
hozottakommunistapártvezetőinek,sígya
közlekedési fejlesztések a politikai életre is
nagyhatássalvoltak.

atizedikegységazötévestervekkereske-
delemre és közlekedésre gyakorolt hatásait
taglalja. a vasúti hálózat teljesítőképességé-
nekcsúcsrajutása,azautóforgalomélénkülé-
se a közutakon (pl. autópálya-építések), a
városiasodássalegyüttjáróközlekedésiválto-
zások (villamoshálózat kiépítése a főváros-
ban),hajózásésalégiközlekedésigénybevé-
teléneknövekedéséreisreflektálaszerző.az
olvasóegyebekközöttavárosiközlekedéstag-
lalásánálazolyanjellegűkérdésekreisválaszt
kaphat,hogypécsvárosában1961-benmiért
döntöttek a villamoshálózat felszámolása és
az autóbusz-forgalom preferálása mellett a
városvezetők.

az utolsó, tizenegyedik fejezetben kerül
említésreaz1968-banelfogadottközlekedési
koncepció,amelylényegébennapjainkigmeg-
határozza Magyarország közlekedését. Maj-
dánbemutatjaavasútszerepénekcsökkené-
sét és következményeit, a közúthálózat fej-
lesztését,avízi(tengeri,folyami,tavihajózás),
avárosokonbelüliközlekedéstovábbiváltozá-
sait (pl. metróépítések) és a légi forgalom
kiterjesztésénekfolytatásátis.

anapjainkbanigennépszerűhazaikerék-
párút-hálózatfejlesztésérőlésannaknemzet-
közi hálózatba kapcsolásáról is érdekes új
információkat szerezhet az olvasó, mint egy
esetlegesjövőképről.

összességében elmondható, hogy dr.
Majdán János munkája elérte a szerző által
vázoltcélkitűzéseket.Lényegretörő,tágképet

adó, az összefüggésekre építő, számos új
információtközlő240oldalaskötet, tudomá-
nyosigénnyel,deegybenolvasmányosformá-
banmutatjabeaszerzőMagyarországközle-
kedéstörténetének összes ágazatát. a képek
és a válogatott irodalomjegyzék segítik az
érdeklődőketatájékozódásban,deatérképek
sajnosesetenkéntgyengeminőségben láttak
napvilágot.azangolnyelvűösszefoglalóéstar-
talomjegyzék, illetve napjainkban a könyvek-
ben ritkán található helység- és névmutatók
dicséretet érdemelnek. Minden olvasónak jó
utazást!

Bércesi Richárd

h.nagypéter–keserűJózsef(szerk.):apárbe-
széd eleganciája. köszöntő kötet erdélyi
Margit tiszteletére. komárom, selye János
egyetemTanárképzőkar,2015,290p.

azalábbiakbanbemutatásrakerülőkötetbár
„erdélyi Margit professzor asszony születés-
napjárakészültegyszerteágazóés rétegzett,
nagyvolumenűéspéldaértékűéletműelisme-
réseként[,]”(7.p.)mégsemegyhagyományos
laudációgyűjteményrőlvanszó,hiszenakönyv
szerzőinekfelfogása„szerintcsakisaszakmai
tényekrevalóhivatkozásaz,amelyilyeneset-
benmegadjaakellőésmegérdemelttisztele-
tet az Ünnepeltnek”. (7. p.). és valóban, h.
nagypéter imént idézettelőszóbéli irányadá-
sának a kötet húsz szerzője eleget is tesz,
mindahúsztanulmányban.A párbeszéd ele-
ganciája négyjelentőstémacsoportkörészer-
vezi szakszövegeit, melyeket elsősorban a
selye János egyetem Magyar nyelv és
IrodalomTanszékénekoktatóigárdájasdokto-
randuszai jegyeznek,nohamás intézmények-
benműködő szakemberek ishozzájárultaka
teljesítményhez. a négy szövegblokka követ-
kező: Magyar irodalom – Filológia, Világ -
irodalom – Komparatisztika,Kommunikáció –
Nyelvészet és Oktatás – Pedagógia. Jelen
kötetbemutatónak nem célja a teljességre
törekvés, hiszen a kötet tanulmányai tudo-
mányterületiaspektusbólbárnemtűnnekegy-
mástóltávolállóaknak,mégisrendkívülsokré-
tű horizont felől, s ugyancsak más-más esz-
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köztárral közelítették meg választott témáju-
kat. az alábbiakban tehát egy-egy bekezdés
erejéig kitérünka könyvnéhány tanulmányá-
ra,sbármindegyikszövegblokkbólválasztot-
tunklegalábbegydolgozatot,írásunk–lenem
vetkőzve szerzőjének szűkebb érdeklődési
körét – a felmerült témakörök némelyikére
bevallottannagyobb figyelmet szentel.ennek
okakéntkönyvelhetőeltöbbekközöttannaka
magyar viszonylatban egyedinek számító
műhelyneka léte,melyeredményeivelhatvá-
nyozottan járul hozzá a nyelvterületünkön
mind ez idáigméltánytalanul kevésbé feltárt
populáris irodalom és kultúra dimenzióinak
recepciójához; az MA Populáris Kultúra
Kutatócsoport ebből a szempontból (is) két-
ségkívül fokozott figyelmet érdemel. Lássuk
hát az erdélyiMargit és a szakma előtt egy-
aránttisztelgő,újabbjelentősbölcsészettudo-
mányiteljesítményeknémelyikét.

a kötet egyik szerkesztője, h.nagy péter
Haza – nyelv – emlékezet. Nyelvi-materiális
kommunikáció Ady Endre, Illyés Gyula és
Kovács András Ferenc versei között címűdol-
gozataamagyarirodalomháromjelentőslíri-
kusánakegy-egy költeményére, azok kapcso-
lódásaira, ütközőpontjaira, „súlykülönbségei-
re” koncentrál, nevezetesen ady A föl-föl
dobott kő, Illyés Haza, a magasban és kaF
Kövek a magasban címűopusaira.Mintmeg-
tudjuk,utóbbialkotásnempusztándekompo-
náljaamásikkettő„üzenetét”,de„összeolva-
sásuk” révén időben változó, lehetséges és
lejegyzettértelmezéseiketamagukpolifóniá-
jábanelevenítimeg.h.nagy szövegearra is
választad,hogyatriumvirátuslegfrissebbszö-
vegevisszaírható-eakétkvázielőzményszer-
veződésébe.aKövek a magasban tanulsága
szerinta„poétikaijelentésképződésolyandia-
lógusok újraszervezésével tartható fenn,
melyekbenláthatóváválnakahorizontkapcso-
lódástörténetimodelljei”.(38.p.).

némethzoltánA posztmodern magyar iro-
dalom hármas stratégiája (vázlat) címűmun-
kájatágabbanvettjelenünkirodalmifősodrá-
nakelméletimegközelítésétvégziel,kitérvea
legjelentősebbértelmezőkkardinálismegálla-
pításaira, saposztmodern jólmegragadható
jellegzetességeire is: a fragmentáltságra, a
nyitottságra–vagyis,hogyatörténetazolva-

sóban fejeződikbe–,aplurálistörténelemfel-
fogásra,aháromp-re,aparódiára,apastiche-
raésaparanoiára,aművekhatárainaklebon-
tására, az identitás megsokszorozódására,
illetveaz„elit”ésa„populáris”irodalomegy-
másbafonódásárais.nohanémethtanulmá-
nya további részébenamagyarszépirodalom
főhullámárakoncentrál,akorai, azareferenci-
ális és az antropológiai hármas mentén tár-
gyalva a magyar posztmodern irodalmat,
elméletikereténekmegállapításairévénmaga
is legitimálja – és a kötet szerveződésének
fényében előlegzi – a populáris irodalommal
foglalkozótanulmányoksorát.

LőrinczGábordolgozata,aNéhány gondo-
lat Weöres Sándor Tao Te king fordításának
keresztény motívumairól az egyik legjelentő-
sebb távol-keleti mű magyar fordításainak
összevetését végzi el, főként annak okán,
hogy aWeöres-féle tolmácsolásban felerősö-
dő, Lőrincz által is tárgyalt keresztény motí-
vumrendszer jellemez-e más fordításokat is,
konkrétan Tőkei Ferenc, kulcsár F. Imre és
karátson Gábor munkáit. Mint kimutatja, „a
Weöres sándor-i fordítás fogalomhasználata
teljeseneltéramásikháromvizsgált szöveg-
től.azerény,aszeretetésazerkölcsakeresz-
ténységbenszorosanösszefüggőfogalmak[,]”
(79. p.) melyek révén „Weöres sándor a
keresztény hagyomány bevonásával újrate-
remtiazeredetiszöveget”.(80.p.)

hegedűsorsolyaA „magas szintű” fantasy
paradigmája címűmunkájaazelsőaperem-
kultúrárakoncentrálókközül.ahighfantasy–
melyről„[a]ztismondhatnánk,hogyezaszub-
zsánerafantasylelke”(115.p.)–alapvetően
olyan fantasztikus szövegek gyűjtőcsoportja,
melyekbena JóésaGonosz végeérhetetlen,
heroikus küzdelmének egy kiterjedt, epikus
narratíva ad keretet. a történetek világa itt
részletekbe menően kidolgozott, s olykor
akkora jelentőségreteszszert,hogyatényle-
ges cselekményt és annak hőseit háttérbe
szorítvamagaválikavonatkozóregényekköz-
ponti tárgyává. a szubzsánermintapéldája J.
r.r.TolkienA Gyűrűk Ura címűklasszikusa,
amellyel a fantasyt csak felületesen ismerők
lényegébenazegészműfajthajlamosaklefed-
ni. a high fantasy művek legjava több száz
oldalt számlál, s az sem ritka, hogy köteten-
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kéntmeghaladják az ezret. szerzőik sokszor
sorozatokat,sőtelőzményéspárhuzamosszé-
riákatalkotnak.hegedűstanulmányarészlete-
sebben Terry Brooks Shannara. A kard,
stephen r. donaldson Thomas Covenant, A
hitetlen krónikái ésGeorger.r.MartinA tűz
és jég dala című ciklusaival foglalkozik,
melyekközülutóbbimaisvilághódítóútjátéli:
egyebek közt mélyen árnyalt karakterei, a
nézőpont multiplikálódása és a szexualitás
terén elkövetett tabudöntögetése révén két-
ségkívülsikeresenújítottamegaműfajt.

keserűJózseftanulmánya,azAdalékok a
fantasztikus világok építésének kérdéséhez
egy innovatív elméleti keretet vázol,melynek
révénafantasy,sáltalábanvéveazsáneriro-
dalomalkotásainak jelentős része iselemez-
hetővéválik.keserűalapvetőenavilágépítés-
re koncentrál – „[a] fantasyk gyakran egy
nagyon összetett világotmutatnak be, amely
lépésrőllépésre(éskülönbözőbeszélőistraté-
giákrévén)tárulfelazolvasóelőtt.”(130.p.)
–, kiterjedés, mélység, hangulat és részvétel
szempontjából.kiterjedésalatttérbelikiterje-
dést,avilágméreteinekmegismerésétérti,a
visszatérőutazás-toposz,asokszorcsatolttér-
képek, helyszín- és világleírások révén.
Mélység alatt az időbeli dimenziót: a fantasy
világoknakgyakrantöbbszázévessajáttörté-
nelme, kultúrája és hagyományai vannak,
melyek éppúgy a világépítés fő kellékei.
hangulatalattazábrázoltvilágérzékigazdag-
ságát,atmoszféráját,átélhetőségétérti,mely
nem ragadható meg formailag, részvét alatt
pedig az ábrázolt ismeretlenben mégiscsak
felismerhető archetipikus jelleget, a benne
rejlő ismerőst, s a szuverén olvasói fantázia
hathatóskiaknázásátérti:afantasyvilágokaz
egyes olvasókban épülnek fel, olykor több
médiumsegítségével,sőt,egyesuniverzumok-
nakmaga az olvasómég gyakorlati értelem-
benisalakíthatójáváválhat.

sánta szilárd Láthatatlan forradalmak –
Parányi univerzumok című tanulmánya egy
másikműfaj,ananotechnológiárakoncentráló
sci-fi regények világára és mélységére kon-
centrál. a nanotechnológia révén ugyanazt a
végtelenségettapasztaljukmegmindenneka
mélyén,akárhaavilágűrvégtelennagyságren-
dűtartományaifelétekintenénk…csaképpa

mérettartományok skáláján ellentétes irány-
ban haladva. a dolgozat elején a szerző a
nanotechnológiafeltételezettutópisztikuselő-
nyeit (pl. a nélkülözés teljes felszámolása)
ütközteti a lehetséges hátulütőkkel (pl. az
emberiségelvesztihatalmátazőtmeghaladó
kreatúrák felett, ezzel másodrendűvé degra-
dálvaönmagát),majdgórcsőaláveszianano-
építkezéslehetőségeit.Mintkiderül,„anano-
technológianéhányszakírójaésasciencefic-
tion szerzők művei közt a határ átjárható”.
(140. p.), hiszen az sf-regényekben feltétele-
zett lehetőségeksokpontonnemisszárnyal-
jáktúlatudományosművekbentaglaltlehető-
ségeket,sőt,akétvonulatfokozottaninspirál-
jaegymást,igaz,ezmindigisjellemzőjevoltaz
sf-nek.Máraananotechnológiábanrejlőlehe-
tőségek tűnnek a legalkalmasabbnak arra,
hogy az emberi test hibáit kiküszöböljék.
sánta szilárd Michael crichton Préda, Greg
Bear A vér zenéje, robert charles Wilson
Pörgés ésnealstephensonGyémántkor című
regényeinek elemzését követi el, melyek
remekbeszabott példák a nanotechnológiá-
banrejlőlehetőségekésveszélyekprezentálá-
sára, s arra, miként alakítható át az emberi
emberfelettivé.

hegedűsnorbertdolgozata,aTörténetek
akkor és most. A narráció és a szimulákrum
mint a nyelvi kommunikáció szervezőelvei Neil
Gaiman amerikaiistenekcímű regényében az
emberinem,kultúrasazirodalomegyelhagy-
hatatlan sajátosságára, a történetekre kon-
centrál,egyolyanregényrévén,melyatörté-
netekmeséléséről, s annakmikéntjéről szól.
„azAmerikai istenek nemcsakaztmutatjabe,
hogymilyen fontos szerepe van a történetek
mesélésénekakommunikációszempontjából,
de azt is, hogy milyen félreértések keletkez-
hetnekefolyamatsorán.hiszenatörténetek
anyagamagaanyelv,azpedig(jóltudjuk)nem
minden esetben viselkedik engedelmes esz-
közként.” (153.p.).hegedűsa témaszakiro-
dalmában mélyet merítve elemzi Gaiman
művészetét, a mítoszt mint szimulákrumot,
illetve utóbbinak a posztmodern korban való
manifesztálódását. Mint megtudjuk, amerika
nem csak megannyi etnikum, de megannyi
mitológia olvasztótégelyeként is felfogható,
ámezekatörténeteknemstatikusakmáregy-
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kétújramondássoránsem…hátméghaévez-
redek távlatából korunk szerzői elevenítik fel
őket,korunkhorizontjából!

Török TamásÁllatnevek a zoboralji frazé-
mákban című tanulmányaanyitra-vidéki fra-
zémákatvizsgálja,szerkezeti jellemzőik,vala-
mint egyes csoportjaik és az állatok nevei
alapján. az egyes frazémák eltéréseit a lexé-
mák szintjén, illetve szerkezeti szempontból
taglalja,azállatnevekszerinticsoportosításu-
katpedigahaszonállatok,avadon élő állatok,
illetve a paraziták és rágcsálók fölérendelt
kategóriákba rendezve végzi el. a dolgozat
zárásaként kognitív nyelvészeti szempontú
megközelítést olvashatunk, a kutya nyelvi
képére vonatkozóan, zoboralján, amelioratív
éspejoratívvonatkozásban.„Mindenrégiónak
aközismertekmellett sajátosszólás-ésköz-
mondáskincse is van, amely tükrözi egyrészt
magátazembertkörülvevőkörnyezetet,más-
részt az emberek környezethez való viszo-
nyát.”(228.p.)

Bárczi zsófia Tananyag, tankönyv, oktatás
című dolgozata voltaképpen a 2010–11-es
szlovákiai államiMűvelődési program apropó-
jáníródott,ahhozfűzhozzáátgondolandóész-
revételeket, melyek javáról mindazonáltal
elmondható, hogy a 2015 szeptemberétől
érvénybe lépett revideált áMp már számol
velük.azonmeglátásokviszont,melyekaz iro-
dalometikai,szociális,történetifelhasználását
erősítő,hagyományosnakismondhatóoktatási
stratégiákatkérdőjelezikmeg–melyutóbbiak
azegyesműalkotásoknyelvilétmódjánakrová-
sáramennek–,továbbraisaktuálisak.aszerző
kritikája szerint a ’10–11-es áMp egyszerűen
csakfelvonultatjaegymásmellettakultúraköz-
vetítésésakompetenciafejlesztéskoncepcióit,
deavártakkalellentétbenegyáltalánnemötvö-
zik azokat, és nem is használják ki a bennük
rejlő lehetőségeket, „hanema kronologikusan
elrendezett, irodalomtörténeti jellegű, tradicio-
nális hagyományközvetítő irodalomoktatás
elveit követi”. (262. p.) a program ezen felül
azonpozitívumaellenére,hogylehetővéteszia
regionális, azaz a szlovákiai magyar irodalom
oktatását,nem reagálakérdés irodalomtudo-
mányitekintetbenkényesjellegére,sőt,tanítan-
dókéntolyanhelyiműveketirányozelő,melyek
elsősorbannemamagukpoétikaiteljesítménye

okán kerülhetnek fókuszba, hanem mert a
kisebbségi identitás kérdéseire, a helyi társa-
dalmi, történelmivonatkozásokrareflektálnak,
ezzel istáptalajtbiztosítvaahagyományosiro-
dalomoktatástovábbörökítésének,annakmeg-
reformálásahelyett.

dolgozatunk zárásaként mi is töretlen
alkotó-ésmunkakedvetkívánunkazünnepelt-
nek,sazéletműveelőtttisztelgőszakíróknak
is,hiszmintaztaszerkesztőismegfogalmaz-
za:„erdélyiMargitköszöntéseegybenaszak-
maünnepeis.”(9.p.)

Baka L. Patrik

erdélyi Margit (szerk.): az irodalomoktatás új
kihívásai. Budapest, Gondolat kiadó, 2014,
282p.

„közös vitáink tárgya folyamatosan, hogy
miként lehet megkedveltetni diákjainkkal az
irodalomolvasást,ezenbelülmilyenmegköze-
lítésitechnikákvezetnekcélra,melyszempon-
tok lehetnek számunkra a legizgalmasabbak
egy-egyműelemzésekor,miközbennemsérül
legfőbb vállalt elvünk, a tudományos alapú,
elmélyültésminőségiirodalomoktatás.”(7.p.)
– írja Az irodalomoktatás új kihívásai címre
keresztelt tanulmánykötet bevezetőjében
annakszerkesztője,erdélyiMargitprofesszor,
megragadva a munka központi problémáját,
illetve előrevetítve a legalább három irányba
haladó gondolatmenetek egy mégis közös,
markánscsapásirányát,nevezetesenazt,hogy
korunkban,azinformációtechnológiaiforrada-
lomfolyamatosmegújulásánakésexponenci-
ális léptékű előretörésének idején, amikor
nemcsakazolvasáskultúra,deakultúramaga
isátalakulóbanvan,azelsősorbanvizuálisés
virtuáliskultúránnevelkedettdiákoknakvolta-
képpentanítható-e,érdekessétehető-e,elad-
ható-emégegyáltalánazirodalom,samennyi-
ben a válasz az optimista igen, úgy mégis
miként? hogy a többi tantárggyal szemben
vagy épp azokkal együtt képes-e reagálni a
külvilágváltozásaira,sazezekkelegyüttmeg-
változott igényekre, hogy képes lehet-emeg-
újulni a sokat kárhoztatott poroszos struktú-
rántalánleginkábbalapulóliteratúratanítás?
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„aműveltségtartalmaknakazoktató-nevelő
folyamatbanidőközönkéntszükségszerűenvál-
tozniuk kell. ha ez nem történik meg, az az
oktatás megmerevedéséhez vezethet”1 – írja
egy fontos dolgozatában simon szabolcs, a
2015-ös revideált,2 illetve a korábbi szlovákiai
magyar állami Művelődési programok egyik
felelősösszeállítója.aszóbanforgó,módosított
tantervamagyarirodalomoktatásáravonatko-
zóismertelőírásokközül–beleértveamagyar-
országiésmáshatárontúlikat,illetvea2015-ig
érvénybenlévő,2010–11-esszlovákiaimagyar
áMp-t is–vitathatatlanula legflexibilisebbnek
bizonyul,amagacsökkentettésmodernizált,a
kortársirodalomraésadiákokáltalnagyarány-
bankedveltspekulatívfikcióraisérzékeny,elő-
írttananyagtartalmarévén.arevideáltprogram
nem teszi kötelezővé a kronologikus oktatást,
határozottan elhatárolódik a korábbi, életrajz-
központú rendszertől,abenneszereplőolvas-
mányok legjava–cca.80%–csupánajánlat-
kéntszerepel,amitatanár–sszempontunkból
talán ez a legfontosabb–módosíthat, új tan-
anyagtartalmakat is bátran beemelhet. Innen
nézvetehát lehetőségnyílikadiákokszámára
kedves,amindennapitevékenységüketismeg-
szólító,válogatottpopulárisművekkelvalófog-
lakozásra is. erre pedig szükség van, mert
ahogyaztaszlovákiaiésmagyarországidiákok
körében végzett legfrissebb olvasáskutatások
eredményeirereflektálvaplonickýTamásjegyzi
meg: „[n]em az olvasás válságáról, hanem a
kvalitatív tartalmat jelentő szövegek olvasatá-
nakésaszépirodalmitextusokbefogadásának
radikálisháttérbeszorulásáról, illetvemellőzé-

séről beszélünk[.]”3 Talán ez az egyetlen út,
hogyamáranehéz, „magolandó” tárggyávált
irodalomténylegesen iselláthassaarávonat-
kozóanelsőrendűnekisfeltüntethetőfunkciót:
hogy a többi diszciplínához való eljutástmeg-
alapozó,képesség-éskompetenciafejlesztő, s
nem utolsósorban élményközpontú tantárgy
legyen.

véleményünk szerint a Selye János
Egyetem Tanárképző Karának Tudományos
Közleményei sorozatonbelülmegjelentmunká-
nak,Az irodalomoktatás új kihívásainakazaz
egyik legnagyobb és leginkább újító szellemű
hozadéka,hogyaziméntbemutatottigényreis
reagál, a tíz tanulmány közül ugyanis négy,
melyekegyüttesenalkotjákaPopkultúra az iro-
dalomórán című, első kötetfejezetet, az iroda-
lomtudomány felől is megerősíti az eddig
peremreszorítottspekulatívfikcióegyeszsáne-
reinekstátuszát,azoktatásbavaló integrálha-
tóságukatisindokolttátéve.ahogyazterdélyiis
írja,aPopkultúra az irodalomórán tanulmányai
az„Mapopuláriskultúrakutatócsoportmunká-
jának gyümölcsei – nagyrészt a popkultúra
fogalomkörésorakoznakbe,kinyilvánítvaazta
szemléletet, miszerint a modern módszertani
kutatásokatleginkábbakortársirodalom,illet-
veazún.»divatos«műfajoktanításaáltallehet
felfedezniéshatékonnyátenni.”(7.p.).ezafon-
tos,reformereredményszámunkraegyértelmű-
vétette,hogyjelenkötetbemutatóbanaszóban
forgónégyMapkk-s4 tanulmánymindegyikével
érdemesfoglalkoznunk–azalábbiakbanezek
következnekmajd.utánukakötetmásodikés
harmadik fejezetéből egy-egy dolgozatot raga-
dunk ki, aPoétikai interakciók az oktatásban
címűbőlhorváthkornélia,az Irodalomtörténet
– komparatisztika – oktatásból pedig szabó
andrás tanulmányát. ez a rövid beszámoló1 simonszabolcs:Kétnyelvűség és tanterv-átala-

kítás Szlovákiában = uő: Nyelvi szondázások.
Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok a szlová-
kiai magyar nyelvhasználat köréből. dunaszer-
dahely,Liliumaurum,2010,91.p.

2 arevideáltoktatásiprogramazáltalános iskola
alsóés felső tagozatára, illetveanyolcosztályos
ésnégyévfolyamosgimnáziumokszámára,azitt
jelzettsorrendbenakövetkezőfelületekenérhető
el: https://www.minedu.sk/data/att/7508.pdf;
https://www.minedu.sk/data/att/7522.pdf;
https://www.minedu.sk/data/att/7975.pdf;
https://www.minedu.sk/data/att/7930.pdf

3 plonickýTamás:olvasásitendenciákatechnika
világában. Létünk online = http://www.letunk.
rs/olvasasi-tendenciak-a-technika-vilagaban/

4 Megjegyzendő, hogy L. varga péter a 2014-es
évirodalmiszenzációjakéntazMapkkmegala-
kulásárahivatkozott–Lásd:körkérdés2014–
L.vargapéterválaszol.Litera=http://www.lite-
ra.hu/hirek/korkerdes-2014-l-varga-peter-vala-
szai
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tehát nem törekszik teljességre, inkább csak
étvágygerjesztő funkciót tölt be a selye János
egyetemMagyar nyelv és Irodalom tanszéké-
nek egyikmeghatározó eredménygyűjteménye
elé.

h.nagypéterMire jó a popkultúra, avagy
hogyan oktatható a tudományos gondolkodás
bölcsészeknek címűírásaapopuláriskultúra
révén kapcsolja össze a természettudomá-
nyosésbölcsészlátásmódot,hangsúlyozvaaz
abbanrejlőinterdiszciplinárisésintermediális
lehetőségeket. dolgozata mintapéldája
annak,hogymikéntalapozhatómegirodalom
és film felől a tudományos gondolkodás.
elsőkéntJamescameronAvatarjaapropóján,
neves természettudósok munkáira alapozva
tér ki apandorabolygóaprólékosankidolgo-
zott biológiájára, fizikájára és kémiájára,
olyan,amivilágunkatisnagybanérintőprob-
lémákrareflektálva,mintaglobáliskatasztró-
faveszély – környezetszennyezés –, vagy az
energiaválság. Munkájában Wells Az időgép
ésBaxterIdőhajók címűművei,illetveazolyan
filmesalkotások,mintaForráskód, aDonnie
Darko és a Mr. Nobody apropóján taglalja
hugheverett IIIsokvilág-elméletét,ésaz idő-
utazáskérdésétis,ugyancsaktermészettudo-
mányieredményekkeltámogatvamegállítása-
it. „a fentebb ismertetettprojektnek tehátaz
lehetakézzelfoghatóeredménye,hogyadiá-
kokkönnyebbensajátítjákelatermészettudo-
mányos gondolkodást, hiszen általuk is ked-
velt alkotások segítségével történik mindez.
[…] a popkultúra kimeríthetetlen adatbázis.
csak észre kell vennünk a benne megbúvó
lehetőségeket.”(52.p.)

a populáris literatúra irodalomoktatásunk-
ba való bekerülésének szükségességét
hegedűsnorbertA populáris irodalom tanításá-
nak lehetőségei a közoktatásban című, kardi-
nális jelentőségű tanulmánya hangsúlyozza a
leginkább, mely súlyos és releváns érvelése
révénazitttaglaltkötetegyiklegfontosabbírá-
sává válik. hegedűs komoly kritikával illeti az
összes tárgyhoz képest statikusnak tetsző iro-
dalomoktatást,mely, úgy tűnik, nemhajlandó
reagálniakörülöttezajlóváltozásokra.„arend-
szeregyszikrányiérdeklődéstsemmutatadiá-
kokvalódiigényeiésérdeklődéseiránt.atanár-
nak úgy kell becsempésznie a szövegeket az

órára,hogyközbenaztkockáztatja,hogy»lema-
rad«atananyaggal.azirodalmiszövegeknélkül
viszontazóraunalmas,kreativitástésönállósá-
gotnélkülöző,elpazaroltlehetőséggéválik”(56.
p.) – írja a rendszer kritikájaként a szerző.
hegedűsapopkultalkotásokelőtérbeállítását
öt kifejtett indokkal támasztja alá. ezek a
magasés tömegkultúraáltaluk történőössze-
kapcsolása, a metafikció, az öntükrözés és
önreflexivitáslehetségesbemutatása,azinter-
textualitássintermediálitás5 teremtettekapcso-
latháló,azironikusésszatirikuslátásmód,illet-
veatörténetlinearitásánakmegbontásátelkö-
vetőmegannyi példa. szövegének zárásaként
hegedűs norbert lehetséges alkalmazási
módokatsorakoztatfelaklasszikusszépiroda-
lomésapopulárisliteratúraproduktívésköny-
nyebbenemészthetőegymásmellettolvasásá-
ra.aszakaszkulcsszavaiakarakter- illetvehős-
építés,sazújraírás horizont-,médium-,közeg-
ésvégletváltásszerint.„aziskolánaknemhar-
colniakella tömegkultúraellen,hanem integ-
rálniakellazoktatásbaésfelhasználniaminél
jobberedményekérdekében”(66.p.)–szögezi
leazirodalmár.

deislerszilviaMeteorológia az irodalomó-
rán, avagy a Felhőatlasz mint segédanyag
című írása az irodalmiművek filmes adaptá-
ciói mellett teszi le a voksát, melyek révén
közelmindendiákbevonhatóváválikamun-
kába; a fiatalok vizuális érzékenysége a szö-
vegirántiérdeklődésfokozójaislehet.aszer-
zőszerintazértisszükségesafilmmédiumá-
val foglalkozni, mert bár a legtöbb diák azt
választja a szövegek helyett, ez még nem
jelenti azt, hogy megfelelően is olvasnák az
adottmédiumkódjait.adolgozatközölegyna-
gyon fontos táblázatot,melybena filmesele-
mek és használatuk célja egymás mellett
kerül közlésre azok irodalmi ekvivalensével;
így analóg elemzési módok szerint válnak

5 „azelőbbemlített</Harmónia>ahtmlkódolást
modulálja,adimitryGlukhovskyMetro 2033 c.
regényénektörténeteegyvideojátékbanköszön
vissza.vagyisezekaműveknemcsakmásszö-
vegekfelényitnak,hanemmásmédiumokfelé
is.aszöveghatárokfeloldásáttehátavégletekig
(?)viszik.”(70.p.)
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értelmezhetővé. deisler a Felhőatlaszon –
davidMitchellregénye,illetveTomTykwerésa
Wachowski testvérek filmje–mutatjabe iro-
dalomoktatói elképzeléseit, eredményesen
alkalmazható gyakorlatokkal szemléltetve az
egyes jelenetek és szemelvények produktív
egymás mellett alkalmazását úgy, hogy köz-
benaműmélyrehatóelemzésétiselénktárja.

keserű József tanulmánya, a Hogyan ol -
vassunk rémtörténeteket? Közelítések Edgar
Allan Poe azárulószív című elbeszéléséhez az
úgynevezettelitéspopulárisirodalomellenté-
teireiskitérvepoerémtörténeténprezentálja,
hogy„egylenézettműfajúszövegisrendelkez-
het összetett poétikai és retorikai struktúrá-
val”.(121.p.)Munkájátarémtörténetekolva-
sásának esztétikai kérdéseivel nyitja, olyan
kutatók eredményeit vonva be, mint Tzvetan
Todorov, Terry heller, Wolfgang Iser vagy
sigmundFreud.„arémtörténetekgyakranegy
olyanzónábaengednekbelépést,amelyatár-
sadalom által felállított normák határán túl
helyezkedikel. […] [v]álasztakarunkkapnia
kérdésre:mivanabezártajtómögött?”(106.
p.) a betegség allegóriái, illetveAz áruló szív
pszichoanalitikus megközelítései is boncasz-
talrakerülnek,éppúgy,ahogyaszövegpoéti-
kaikérdései.azelemzéssoránazáldozatésa
tettes közt fennálló kapcsolat többsíkúvá
válik,sőt,aziskérdéseslesz,vajonaszöveg
nyelvimegoldásai révén nema tettes válik-e
áldozattá.

horváth kornélia A poétikai szempontú
novellaelemzés taníthatósága (Ottlik Géza:
Mindenmegvan) címűmunkájainkábbszólaz
irodalommalmárhivatásszerűen foglalkozók-
nak, s egyaránt jó példa és kalauz lehet egy
sikeresnovellaelemzésmegírásához.aszöveg
elejéntaglaljaaztanégymarkánsmegközelí-
tésipontot,melyekszerintegynovellamegkö-
zelíthető.elsőkéntazeseménysorelemzését,
a külső és belső történések relevanciáját és
egymáshoz fűződő viszonyát jelöli meg.
Másodikkéntatörténetésanarrációpoétikai
kapcsolatánakvizsgálatátajánlja,ezenbelüla
narrátortípusára,azelbeszélésmódgramma-
tikai-szintaktikai jellemzőire, a szöveg idő- és
térkezelésére,illetveműfajiés/vagyműfajközi
viszonyaira való kitéréssel. harmadikként a
szöveg nyelvi metaforikáját, ismétlődő szó-

motívumait,atulajdonnevekésacímetimoló-
giaielemzését,negyedikkéntpediga„műalko-
tásmetanyelvi,autopoétikus,azazönnönnyel-
vi és textuális működésének feltárására […]
irányuló értelmezői vizsgálat[ot]” (127. p.)
nevezimeg.amunkaeztkövetőenacímbenis
jelzett elbeszélés felvázolt irányelvekmentén
megvalósulóelemzésétvégziel.„ottlikszöve-
geeszerint tagadjaa szótári szó létezését:a
szó jelentését minden beszélőnek magának
kellmegalkotniaanyelvközösségihasználata,
abeszédésamegértéssorán.”(139.p.)

szabóandrásLaskai János debreceni tanár
és Aesopus életéről szóló munkája címűdolgo-
zataarégimagyarirodalomvizeireevez,mely-
nekkutatásihorizontjaaszerzőtlegalábbolyan
fontosnak tekintimég,mint a sokszor töredé-
kekbenfennmaradtművetmagát;atanulmány
ezértinkábbazadottirányzatfiatalabbkutatói-
nak szolgálhat mintapéldául. szabó a Laskai
Jánosszemélyekörül csoportosulószakirodal-
mi ellentmondásokban vág új csapást, szinte
oknyomozóimódszerthasználvanyesileafölös
elágazásokat,zavarbaejtőenszélesforrásanya-
gothasználvafelbizonyításul.atanulmánybóla
16. századi névadás rejtelmeiről, a felekezeti
viszonyokrólésakorabelifordításokhálózatáról
éppúgy gazdag információanyagot nyerünk,
ahogy Laskai életútjának legtöbbállomását is
bejárjuk általa, sőt, a szöveg eddigmég nem
közöltrészeketisközölacímbenemlítettmun-
kából.szabóandrástanulmányatehátegyrégi
kor tanáremberének történetét tekinti át, hisz
mint megtudjuk, „Laskai kézirata iskolai jegy-
zetnek készült (tehát nemszórakoztató olvas-
mány),salatinnyelv(srészbenagörög)tanítá-
sáhozhasználták”.(245.p.)

Az irodalomoktatás új kihívásai a fentiek
szerint(is)szélesolvasóiérdeklődéskiszolgá-
lójakéntaposztrofálható.olyankötetként,ami
a régmúlt századok irodalmánakszerveződé-
séreéppúgyválaszokatkínál,ahogyanovella-
elemzés fortélyait ismegtanítja, sa legújabb
koriliteratúra,apopulárisirodalomlegitimálá-
sánakismegkerülhetetlenpillére,alfájalehet.
ennélfogva ott a helye minden, a szakmája
irántelhivatottpedagóguskönyvespolcán…és
nemiscsakazövékén.

Baka L. Patrik
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