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TanulmányokTanulmányok

Bauko János

akeresztnévdivatváltozásaszlovákiában1

János Bauko
changingoffornamefashioninslovakia

keywords:forename,officialpersonalname,bilingualism,slovakiahungarians,mothertonguenameplan-
ning,hungarian–slovakforenamedictionary.

1.Terminushasználat,akeresztnévfogalma

akeresztnévamegnevezettszemélyrendszerintszületéskorkapott,hivatalosananya-
könyvezett egyéni neve, mely az öröklődő családnévhez kapcsolódik. a keresztnév
fogalmátakövetkezőképpenhatározzamegaMagyarértelmezőkéziszótár:„akereszt-
ségbenkapottnév.acsaládnévhezjárulóanyakönyvezettszemélynév,utónév”(éksz
2003,652. p.). a keresztnévműszómár régen elvesztette a „keresztségben kapott
név” jelentését, s olyanokra is vonatkozhat, akik nemkeresztény egyházi szertartás
alkalmábólkaptáknevüket(hajdú1994,18.p.).akeresztnévésutónévterminusszi-
nonimakénthasználatosamagyarnévtanban.Magyarországonahivatalosnyelvben,
az anyakönyvi ésmás állami személynyilvántartásban az utónévműszó szerepel. a
magyar nyelvben a névsorrend szempontjából a családnév (vezetéknév) áll az első
helyenésaztkövetiakeresztnév(utónév).ezazzalfüggössze,hogyamagyarbana
jelzőmegelőziajelzettszót:acsaládnévkijelölőjelzőkéntállakeresztnévmintjelzett
szóelőtt(pl.Polák Pál –MelyikPál?aPolák családhoztartozó).

a határokon túl azonbana kisebbségbenélőmagyaroknemutónévként, hanem
„előnévként,elsőnévként”,fordítottnévsorrendben(keresztnév+családnév)ishasz-
náljákaszemélynevüket(mégakkoris,hamagyarulvananyakönyvezve),ezértatováb-
biakbankizárólagosanakeresztnévterminusthasználom.arra,hogyakeresztnévaz
adottnyelvbenazelsőhelyenáll,egyesnévtaniterminusok–pl.azangolfirst name, a
németVorname –isutalnak.

hajdúMihályemlíti,hogyanévtudományáltal,illetveaköznyelvbenkevésbéhaszná-
latos utónév, valamint a hivatalos nyelvből kirekesztett keresztnévmeghatározását az
egyénnévvagyegyéninévterminussalhelyettesíthetnénk,deeddigcsakkevesenfogad-
tákeleztamegoldást.a19.századiszületésianyakönyvekbenazújszülött„egyénineve”
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rovatcímet használták, csak az állami anyakönyvezés (1895) kezdetekor került sor az
„utónév”rovatcímbevezetésére(amegnemkeresztelteketisitt jegyeztékfel).hajdúa
keresztnévterminustakereszténykultúrák,azegyénnévterminustanemkereszténykul-
túráknévhasználatánaktárgyalásakorhasználja(hajdú2003a,152–153.p.).

aszlováknyelvbenakeresztnévterminusmegfelelőjekéntakrstné meno ~ rodné
meno ~ meno ’keresztnév~születésinév~ név’használatos. ahivatalosdokumentu-
mokban ameno ’név’ terminus szerepel a leggyakrabban, a krstné meno ~ rodné
meno rövidítéseként ’keresztnév’ jelentésben él (l. Bauko 2012, knappová 1989,
Pleskalová2011).aszlováknévtanosoknapjainkbanarodné meno ’születésinév,szü-
letéskor kapott név’ terminus használatát részesítik előnyben,mivel a krstné meno
’keresztnév’szakkifejezéselsősorbanamegkereszteltszemélyekrevonatkoztatható.

ahivatalosszemélynevekközétartozókeresztnevekelsősorbanaformálisszínté-
renhasználatosak (azegyénnevétbejegyzikazanyakönyvbe,egyébhivatalosdoku-
mentumokba),társadalmilagkodifikáltak,használatukratörvényekvonatkoznak,álta-
lában nagyobb közösségben, tágabb társadalmi úzusban ismertek, az egyént egész
életén keresztül azonosítják, zártabb névrendszert alkotnak (a keresztnevek a már
meglévőnévállománybólválaszthatók).akeresztnévstatikusnévfajta,döntőenaszü-
letéskorrendelődikhozzáviselőjéhez(hoffmann2008,17.p.).ahatárontúlimagya-
roknáleltérésmutatkozhataz írásbanszereplő,anyakönyvezettésaszóbelikereszt-
névformaközött.aszlovákiaimagyarokkörébenszlovákulanyakönyvezettkeresztne-
vekazélőnyelvben,informálisbeszédhelyzetekben,családikörbentöbbnyiremagyaros
formábanhasználatosak.aszlovákiaimagyarokrajellemzőmagyardominánskétnyel-
vűségelsősorbanaszóbelinévhasználatbanérvényesül.

2. a személynevek anyakönyvi bejegyzésével kapcsolatos szlovákiai
törvények

szlovákia1993-asmegalakulásátkövetőenszülettekmegaszemélynevekanyaköny-
vezésétszabályozótörvények:akereszt-éscsaládnévrőlszóló1993.évi300.számú
ésazanyakönyvekrőlszóló1994.évi154.számútöbbszörmódosítotttörvények.

aszlovákköztársaságnemzetiTanácsa1993.szeptember24-énadtakiakereszt-
éscsaládnévrőlszóló1993.évi300.számú,többszörmódosítotttörvényt.atörvény-
benazáll,hogymindenkinekkellviselniekereszt-éscsaládnevet.akeresztnévacsa-
ládnévvelegyüttmindenemberidentitásánakszervesrészétképezi,azegyéntársada-
lombanvalóazonosításánakalapvetőjele.

az újszülött keresztnevét általában a szülők megállapodással határozzák meg.
amennyiben a szülők egyike ismeretlen vagy meghalt, a gyermek keresztnevét az
ismertszülőnyilatkozatbanállapítjameg.haaszülőkközöttnévrevonatkozómegegye-
zésnemszületett,vagymindkétszülőismeretlen,illetveazanyaagyermeketaszülést
követően egészségügyi intézményben hagyta és nem adott nevet a gyermeknek, az
újszülöttkeresztnevétazanyakönyvetvezetőtelepülésivagyvároskerületiönkormány-
zatnakakezdeményezéséreabíróságmondjaki.

nem adható feltűnően szélsőséges, sértő, nevetséges vagy nem személyre utaló
keresztnév,akicsinyítőképzővelellátottésbecézőnév(aformailagönállósultkeresztne-
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vekkivételével),azilletőélőtestvéreáltalviseltnév,továbbáférfinaknemadhatónőinév,
ésviszont.ezekakorlátozásoknemvonatkoznakazidegennevekre,amennyibenköztu-
domású,hogyaz ilyennévhasználatösszhangbanvanazadottállamhagyományaival,
aholazadottkeresztnévhasználatos.azanyakönyvihivatalkéréséreeztaténytagyer-
mekszülőjénekakülföldiállamképviseleténekigazolásávalkellbizonyítania.

aszlovákköztársaságterületénszületettszemélyszámáratöbb, legfeljebbazon-
banháromkeresztnévhatározhatómeg.azaszemély,akinekmásodikésharmadik
keresztnevethatároztakmeg,nagykorúságaelérésétkövetően(kiskorúszemélyeseté-
benannaktörvényesképviselője)kérvényezhetiezennevektörlését,illetvesorrendjük
megváltoztatásátabbanazanyakönyvihivatalban,amelyőtaszületésianyakönyvbe
bejegyezte.amásodikvagyharmadikkeresztnévtörlése,sorrendjénekmegcserélése
nemszámítnévváltoztatásnak.ilyenmódonamásodikésaharmadiknevetcsakegy-
szer lehet törölni, illetve sorrendiségét megváltoztatni. a törvény szerint a szlovák
köztársaság állampolgára a hivatali érintkezésben olyan formában és sorrendben
használjateljesnevét,amilyenbenazaszületésianyakönyvbenfelvantüntetve.

a szlovák köztársaság állampolgára születése után a szülők családnevét, a szülők
eltérőcsaládneveeseténannakaszülőnekcsaládnevétveszi fel,amelybenaszülőka
házasságkötéskormegegyeztek; illetvehaa szülőknemkötöttekházasságot, éseltérő
családnevetviselnek,agyermekcsaládnevétaszülőkközösenhatározzákmeg.Megegye-
zésselcsakolyancsaládnévhatározhatómeg,melyetamegegyezéskoraszülőkegyike
viselt.ismeretlenapátólszármazógyermekazanyjánakagyermekszületésekorviseltcsa-
ládnevétveszifel.haagyermekegyikszülőjesemismert,agyermekcsaládnevétabíróság
állapítjameg,mégpedigannakazanyakönyvihivatalnakakezdeményezésére,amelynek
anyakönyvébeagyermekszületésétbejegyzik.haagyermekmásállamnakállampolgára,
annakajogrendjéveléshagyományaivalösszhangbanisvehetfelcsaládnevet.

aszlovákállampolgárahivataloskapcsolatokbancsakakkorhasználhattöbbcsa-
ládnevet,haezeketkorábbijogszabályokalapjánvagyaházasságkötéskortettegyetér-
tőnyilatkozattalvettefel (egyregyakrabbanfordulelő,hogyafeleségfelvesziaférje
családnevét,dealánykoricsaládnevétishasználjahivatalosan,ígykettőscsaládnevek
keletkeznek).aházasság felbontásátvagyanagykorúságelérésétkövetőendönthet
arról,hogycsakazegyikcsaládnevetfogjahasználni.

a névviselő kérvényezheti család- és keresztnevének megváltoztatását, főképp
akkor,haazsértő,feltűnőenszélsőségesvagynevetséges,illetvehaaztsajátosokok
indokolják.haaszülőkközöscsaládnevetviselnek,ecsaládnévmegváltoztatásacsak
aszülőkegyütteskérelmealapjánlehetséges,sanévváltoztatásaszülőkkiskorúgyer-
mekeireiskiterjed.

akeresztnévmegváltoztatásaazanyakönyvieljáráskeretébentörténikmeg,haide-
gennyelvűnévszlovákmegfelelőjéretörténőfordításáról(vagyfordítva),örökbefogadott
gyermeknevéről,anemmegváltozásamiattinévváltozásrólvanszó.azörökbefogadást
engedélyezőhatározatjogerőreemelkedésétkövetőhathónaponbelülazörökbefogadó
szülőkegyetértő írásosnyilatkozattalazörökbefogadottszemélyszámáraannakanya-
könyvezettkeresztnevétőleltérőnevethatározhatnakmeg.aházasságkötéskorházastár-
sacsaládnevétfelvevőszemélyaházasságmegszűnésétkimondóbontóítélet jogerőre
emelkedésétkövetőegyhónaponbelülaházasságkötéstbejegyzőanyakönyvihivatalnál
bejelentheti,hogyaházasságkötéselőttviseltcsaládnevétveszifelújra.
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aszlovákköztársaságnemzetiTanácsaáltal1994.május27-énkiadottazanya-
könyvekről szóló154/1994. számú törvény (módosított változatát a2006. évi 420.
számútörvénytartalmazza)biztosítjaanemszlováknemzetiségűnőkszámáraacsa-
ládnév-ová toldaléknélkülibejegyzését,akisebbségekszámáraaszemélynévanya-
nyelvenvalóanyakönyvezését,illetvekérvényezhetőarégebbenszlovákulanyakönyve-
zettnévanyanyelvinévalakravalóátírása.a16.§szerintanemszlováknemzetiségű
nőcsaládnevénekbejegyzéseanemreutalószlovákvégződésnélkül történik:a)ha
nőneműgyermekszüleiagyermekcsaládnevénekanyakönyvezésekorkérik;b)hanő
aházasságkötésanyakönyvezésekorkéri;c)haazérintettnőaztkülöntörvényszerint
családnév-változtatásrólrendelkezőhatározatbejegyzésévelkapcsolatbankérelmezi.

a19.§-banolvasható,hogyhaanemszlováknemzetiségűszemélykeresztneveaz
anyakönyvbenszlováknévformábanvanbejegyezve,azérintettszemélyírásbelikérel-
méreaszületésianyakönyvikivonatbankeresztnevétanyanyelvinévformábantüntetik
fel.Továbbáazérintettszemély írásbelikérelmérenőszületésivagyházasságianya-
könyvikivonatábanacsaládnevetanemreutalószlovákvégződésnélkültüntetikfel.
Mindentovábbihivataloskivonatbanésazanyakönyvbebejegyzettadatokrólkészített
tanúsítványbanezanévformaszerepel.kiskorúnőneműszemélyesetébenakérelmet
aszülőknyújthatjákbe.

a36.§alapjánanőicsaládnévaszlováknyelvbenanemreutalómegfelelővégző-
désselhasználatos.

3. a keresztnevek anyakönyvezésekor használatos névjegyzékek,
névkönyvekszlovákiábanésMagyarországon

aszlovákiaianyakönyvihivatalokbanakeresztnevekbejegyzésekorelsősorbanaMilan
Majtán–Matej Považaj által írott szlovák keresztnévkönyvet használják (vö. Bauko
2008). a kiadványazonbannem foglalkozik a kisebbségi névhasználattal, névtörvé-
nyekkel. aMajtán–Považaj-féle keresztnévszótár1983-ban látott napvilágot, később
többkiadásbanmegjelent,abővítettváltozata1998-ban„vybertesimenopresvoje
dieťa”(válasszonkeresztnevetgyermekének)címen.akönyvakeresztnevekszótárán
kívülegyébrészeketistartalmaz.aszerzőkaműelejénfoglalkoznakaszemélynevek
történetével,akereszténységfelvételeelőtthasználatosrégiszlávnevekkel,akeresz-
ténységbenkapottszemélynevekkel,akeresztnévieredetűcsaládnevekkel,anévdivat-
tal.eztarésztkövetiakeresztnévszótár.azegyeskeresztnevekábécérendbentalálha-
tók. a keresztnevek mellett rövidítések jelölik a női, illetve férfinevet. a szerzők a
keresztnév eredete és jelentése után a különböző nyelvekben (angol, cseh, francia,
magyar,német,olasz,orosz,spanyol,svédstb.)meglévőnévmegfelelőkettüntetikfel,
majdközlikakeresztnévbőlszármazócsaládneveket.atovábbiakbanakeresztnevek
anyakönyvezéséről, a becenévi alakváltozatokról, az új keresztnevek létrejöttéről, a
névválasztásról,illetve-változtatásról,anőicsaládnevekhasználatárólolvashatunk.a
férfiésnőikeresztnevekhivatalosanbejegyezhetőalakváltozatainaklistájanemtartal-
mazmagyarnévformákat.akeresztneveknaptáracíműfejezetbenhónapokraésazon
belülnapokrabontvataláljukmegazegyesneveknévnapjánakidőpontját.akönyva
keresztnevekbecenévialakváltozatainakjegyzékévelzárul.
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amagyarkeresztnévszótárakattöbbekközöttfarkasTamástekintetteátésjellemez-
tetanulmányaiban(farkas2006).amáigalapműkéntközismertmagyarkeresztnévszó-
tár,ladóJános„Magyarutónévkönyv”címűműve1971-benjelentmeg;későbbbővített
kiadásaiselkészült(ladó–Bíró1998).anévcikkekbenközliakeresztnéveredetét,jelen-
tését,becézését,névnapjátésrokonneveit.ismeretterjesztőjellegű,enciklopédikustar-
talmú fercsik erzsébet és raátz Judit „keresztnevek enciklopédiája” című kötete
(fercsik–raátz2009).adatgazdag,részletesnévcikkeiakövetkezőkettartalmazzák:ere-
detés jelentés;védőszent,névnap,gyakoriság;becézés, rokonnév,női-férfinévpárok,
idegennyelvimegfelelők;előfordulásaicsaládnévként,híresemberekneveként,aművé-
szetben,helynévként,anépszokásokban,afrazeológiában,névcsúfolókban,köznevesült
alakokban.névanyagaaMagyarországonleggyakrabbanviselt100-100férfi-,valamint
nőinévrekorlátozódik,melyugyanakkoralakosságkb.85%-ánaknévanyagátölelifel.a
szótárianyagotnaptár,névstatisztikákésnévmutatóegészítikki.akétnyelvűkeresztnév-
szótáraktípusátképviseliegyszakszerűmagyar–angol/angol–magyarnévszótár(hajdú
1983),melyanevekmellettazokkiejtését,etimológiájátésbecézőit is tartalmazza.a
nemzetiségikeresztnévanyagösszeállításátamagyarországikisebbségiönkormányzatok
végeztékelaközelmúltban.anémetnemzetiségéönállóan(heinek2004,vö.amásodik
kiadással:Brenner–erb–knipf2015),majdatöbbi12kisebbségé(bolgár,cigány,görög,
horvát,lengyel,örmény,román,ruszin,szerb,szlovák,szlovén,ukrán)együtt,közöskiad-
ványbanjelentmeg(s.dávidszerk.2004).anéveredetialakjamellettrendszeresenköz-
likannakfonetikusátírását,magyarmegfelelőjét,eredetétésjelentését,többnyirepedig
becézését, névnapját és egyéb (pl. művelődéstörténeti, híres névviselőkre vonatkozó)
megjegyzéseket.farkasTamásegyik tanulmányábanmegjegyzi (farkas2012),hogya
kisebbségimagyarnévhasználatra–ígyakörülményekre,államnyelvimegfelelőkre–is
tekintettel lévőmagyarkeresztnévkönyvtípusának is lenne létjogosultsága,elsősorban
természetesenahatárokontúlimagyarlexikográfiában.

Magyarországon az anyakönyvi hivatalokban a keresztnevek bejegyzésekor a
http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/index.htmlweboldalt is használják,
amelyaMagyarTudományosakadémia(MTa)nyelvtudományiintézeteáltalanyakönyvi
bejegyzésre alkalmasnakminősített férfi- és női utónevek (folyamatosan bővített és
havontafrissített) jegyzékét tartalmazza.ezanévlista tartalmazzaanyelvtudományi
intézetáltal1997-benösszeállítottnévlistát,valamintmindazokataneveket,amelye-
ketazintézet1997ótabárkiszámáraanyakönyvibejegyzésrealkalmasnakminősített,
állampolgárságraésnemzetiségrevalótekintetnélkül.

aMagyarországonélőknévviselésétazanyakönyvieljárásrólszóló2010.évii.tör-
vény szabályozza. e törvény 44.§-ának (4) bekezdése kimondja: „ha a szülők által
választott utónévnemszerepel azutónévjegyzékben, azMTaa központi anyakönyvi
szervmegkereséséreharmincnaponbelülnyilatkozikakértutónévanyakönyvezhető-
ségéről.” hamagyar állampolgár olyan utónevet szeretne bejegyeztetni, amely nem
találhatómegazMTanyelvtudományiintézeténekhonlapjánlevőnőiésférfiutónevek
listájában,akkoreztanevethivataloseljárásbanalakóhelyvagyaszületéshelyesze-
rinti illetékes anyakönyvvezetőnél vagy a Bevándorlási és állampolgársági hivatal
anyakönyvi felügyeleti osztályán kell kérvényeznie. aminisztérium továbbítja a kér-
vényt azMTanyelvtudományi intézetéhez. itt a nyelvész (névkutató, nyelvtörténész,
pszicholingvista,szociolingvista)szakemberekbőlállóutónévbizottságszakvéleményt

a keresztnévdivat változása Szlovákiában 7
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIX. évfolyam

  2
0
1
7
/2

, S
om

orja



készítakérvényezettnévről.azutónévbizottság–kizárólagahivatalmegkeresésére–
bizonyosalapelvekfigyelembevételévelkészítielszakvéleményétazegyesnevekről(l.
http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/alapelvek.html). a magyar névha-
gyományokalapjánfiúgyermekszámáracsakférfinevet, leánygyermekszámáracsak
női utónevet javasolnak bejegyzésre. a női-férfi rokon nevek esetében támogatják
annakanévalaknakabejegyzését,amelyikanévpártagjaiközülnemszerepelabeje-
gyezhetőnevek listáján,demásnyelvekbenmegtalálható, illetvemegfelel amagyar
névalkotásiszabályoknakis.azújonnankérvényezettutónevetmindenesetbenamai
magyarhelyesírásszabályaiszerintanyakönyvezik(pl.Gerald helyettDzserald,Claudia
helyettKlaudia). az idegennyelvi eredetűújabbutóneveknekamagyarbanmeglevő
meghonosodottmegfelelőitajánljákbejegyzésre,havannakilyenek(pl.Casper helyett
Gáspár,Catharina helyettKatalin).amennyibenazidegennévneknincsmagyarmeg-
felelője,abbanazesetbenjavasoljákabejegyzést,haanévvalamelynyelvben,kultúrá-
ban,vallásbanhitelesmódonigazolhatóannévkénthasználatos,jelentéseamagyar-
bannempejoratív (nemrosszallóhangulatú)ésnemsértő.nemjavasoljákazolyan
név bejegyzését, amely hangzásában, jelentésében a gyerek személyiségfejlődésére
nézveakésőbbiekbenvélhetőenkároslehet,amelymiattpéldáulcsúfolhatják,kiközö-
síthetikőt.azújonnanalkotottköznévieredetűfantázianevekönállóutónévkéntvaló
bejegyzésétakkorjavasolják,haanévbeilleszthetőamagyarésazeurópainévkultúra
típusainakvalamelyikébe(ilyenpéldáulanőkesetébenazújabbvirágneveknőiutó-
névkéntvalóhasználata).azutónévlistánszereplőnevekbecézőváltozataiabbanaz
esetbenjavasolhatókbejegyzésre,hamárvannakhagyományaiamagyarnévkincsben
(pl. haszemélynévihasználatukaközépkorranyúlikvissza,ésezhitelesenbizonyítható
is:Gergő, Janó, stb.).nemjavasolnakbejegyzésreföldrajzinévként,márkanévkéntés
művésznévként,valamintcsakcsaládnévkénthasználtalakokat(pl.Gyimes, Benetton,
Zséda, Károlyi).ezalólkivétel,haamahasználatosföldrajzinévbizonyíthatóansze-
mélynévieredetű(pl.Abony, Apaj, Mizse),vagyamacsaládnévkénthasználtneveta
középkorbanbizonyíthatóanegyeleműszemélynévkénthasználták(pl.Benke, Pető).

aMagyarTudományosakadémianyelvtudományiintézeténekhonlapján–http://cor-
pus.nytud.hu/utonevportal/–elérhetőazonlineutónévkereső,amelya2013júniusáig
alkalmasnakminősített 3529 utónevet tartalmazza. a név beírása utánmegjelenik a
nemhezvalótartozása,azeredete,jelentése,névnapja,becézése,arokonneveklistája,
anévszótagszáma,hangrendje,gyakorisága.Mindenegyesmegjelenttételrekülönisrá
lehetkattintani,sígykönnyenhozzálehetjutniegyébvonatkozóadatokhoz.

szlovákiában nem létezik olyan interneten elérhető hivatalos névjegyzék, mint
Magyarországon,amelyazországbananyakönyvezhetőkeresztneveklistájáttartalmaz-
ná,azonbanaszlovákiaianyakönyvihivatalokbanegyébonlinenévforrásokathasznál-
nak. Minden olyan keresztnevet bejegyeznek az anyakönyvbe, mely megtalálható a
www.babynameworld.com,www.babynames.com,vagyawww.babynology.comwebol-
dalon. a szlovák televízióban 2014 októberében egy anyakönyvvezető nyilatkozott a
nevekbejegyzésétilletően.arraakérdésre,hogybejegyezhetnék-eszlovákiábanpl.a
Lucifer nevet(oroszországbanegyújszülöttnekadottnévalapján),azanyakönyvvezető
igenlő választ adott (lásd http://www.tvnoviny.sk/my-zeny/1775412_chceme-mat-
doma-lucifera-nie-je-problem), mivel az adott név férfinévként megtalálható a
www.babynology.comhonlapon.
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aszlovákTudományosakadémiánbelülnemműködikkeresztnévbizottság,illetve
egyújonnankérvényezett keresztnévbejegyzésével kapcsolatbancsak ritkán fordul-
nakazakadémiáhoztanácsadásért,sszakvéleményeksemkészülnekanevekről.ez
annakisköszönhető,hogyavonatkozótörvényekbennincsezzelkapcsolatosmegha-
tározás (az említett magyarországi törvénnyel ellentétben), és az anyakönyvvezetők
onlinekeresztnévjegyzékeketishasználnak,melyekbőségesnévadatbázistnyújtanak
ugyan,detévesnévformákatistartalmazhatnak.

4.akeresztnévdivatváltozásaszlovákiában

szlovákiában a rendszerváltást követően 1995–2000 között Jaromír krško (2001)
vizsgáltaa legfrekventáltabbkeresztneveket.azutóbbiévekbőlszármazóújszülöttek
teljesnévlistájánakadataitaszlovákköztársaságBelügyminisztériumábólszereztük
meg.az1.táblázatbanfeltüntettükazújszülötteknekválasztott1–20.legnépszerűbb
szlovákiaikeresztnevet,éspedigaz1995-ös,2000-esés2013-asévből.atáblázatban
található–jelarrautal,hogyanévazadottévbennemtartozottaz1–20.legnépsze-
rűbbkeresztnévközé.

1. táblázat. Újszülötteknekválasztottleggyakoribbkeresztnevekszlovákiában1995-ben,
2000-benés2013-ban

szlovákiában2013-ban az újszülöttek legnépszerűbb keresztnevei közé tartoznak a
fiúknálaJakub, Samuel, Adam, Lukáš, Martin, Tomáš, Michal, Filip, Matej, Matúš, a

FFérFéFérfFérfiFérfinévFérfinFérfinéFérfinév 19951191991995 20002202002000 

AA nA A néA név A névA név  
NNépéépsépszeépszépsze-- 

 20132202012013  19951191991995 20002202002000 

AA nA A néA név A névA név  
NNépéépsépszeépszépsze-- 

 20132202012013 
Jakub 8. 3.  1. Sofia – –  1. 

Samuel – 5.  2. Nina – –  2. 
Adam 18. 6.  3. Natália 13. 4.  3. 
Lukáš 7. 10.  4. Nela – –  4. 
Martin 1. 1.  5. Viktória – 2.  5. 
Tomáš 2. 4.  6. Ema – –  6. 
Michal 5. 11.  7. Laura – 14.  7. 

Filip 15. 13.  8. Michaela 4. 10.  8. 
Matej 13. 14.  9. Kristína 3. 1.  9. 
Matúš 12. 15.  10. Simona 6. 5.  10. 
Patrik 3. 2.  11. Sára – –  11. 
Peter 4. 8.  12. Tamara – –  12. 
Šimon – –  13. Lucia 5. 8.  13. 
Dávid 9. 9.  14. Alexandra – 11.  14. 
Alex – –  15. Karolína – –  15. 

Dominik 14. 12.  16. Emma – –  16. 
Oliver – –  17. Lea – –  17. 

Sebastián – –  18. Diana – –  18. 
Daniel 19. –  19. Dominika 2. 6.  19. 
Marek 6. 7.  20. Katarína 8. 9.  20. 
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lányoknálaSofia, Nina, Natália, Nela, Viktória, Ema, Laura, Michaela, Kristína, Simona.
haagyakoriságilistátösszehasonlítjukaz1995-ös,2000-esévvel,azújszülötteknek
választott 1–20. legnépszerűbb keresztnevet illetően eltérő névadási tendenciával
találkozunkafiúkéslányokesetében.anévdivatbannagyobbváltozásokmutatkoznak
a lányoknál,mint a fiúknál. az 1–20. leggyakoribb fiúnév nagy része ismétlődik, az
említettévekbencsaksorrendihelyetváltanak,1995-benaz1–10.helyenállókközött
csakaSamuel névnemszerepelt,azótanépszerűségenagymértékbennőtt,2013-ban
a2.pozíciórakerült.2013-bana10–20.helyenállókközénégyolyannév(Šimon, Alex,
Oliver, Sebastián)jutottbe,amelyeknemszerepelteksem1995-ben,sem2000-bena
leggyakoribb nevek között. Továbbá szembeötlő, hogy aDaniel név 2000-ben nem
találhatómegalegnépszerűbbnevekközött.azújszülöttlányoknévadásábandinami-
kusabbváltozásokatfigyelhetünkmegakeresztneveksorrendiségétilletően.a2013-
asévlegnépszerűbbneveiközül1995-benés2000-bentízlánynév(Sofia, Nina, Nela,
Ema, Sára, Tamara, Karolína, Emma, Lea, Diana)hiányzik,melyekneknépszerűsége
nagybannőttazutóbbiidőben.2013-banaz1–10.helyenlévőkeresztnevekközülhat
név (Sofia, Nina, Nela, Viktória, Ema, Laura) nemtalálhatómeg1995-benaz1–20.
leggyakoribblánynévközött. akövetkezőkeresztneveknépszerűségenőtt(↑)azelmúlt
években: Jakub, Samuel, Adam, Lukáš, Filip, Matúš, Matej, Simon, Alex, Oliver,
Sebastián, Sofia, Nina, Natália, Nela, Ema, Laura, Sára, Tamara, Karolína, Emma, Lea,
Diana. anépszerűségbencsökkenőtendenciátmutatnak(↓)a Martin, Tomáš, Patrik,
Peter, Dávid, Marek, Lucia, Dominika, Katarína keresztnevek.

anévstatisztikaiadatokalapjánszlovákiaönállósulásátólkezdvealeggyakrabban
választottfiúnévaMartin (1993–2002közöttaz1.helyenállt),mígalánynevekközül
a Kristína (1996–2002 között volt az 1. helyen). annak ellenére, hogy napjainkban
csökkenteneveknépszerűsége,ezidáigmégnemhiányoztakaz1–10.leggyakoribb
keresztnévlistájából.

Markánsabbváltozásokat figyelhetünkmeganévdivatban,haa2013-as legnép-
szerűbbkeresztneveketösszevetjüka20.századmásodikfeléből(1953-bólés1983-
ból)származóadatokkal(l.2.táblázat).

amúltbanbizonyoskeresztneveknapjainkhozképestgyakrabbanismétlődtek,így
nagyobbvoltegyesnevekmegterheltsége.aszületésekszámaislényegesennagyobb
volt,mintazezredfordulón.azegykordivatos,gyakranválasztotthagyományosfiúne-
vek (František, Ján, Jozef, Juraj, Ladislav, Milan, Miroslav, Pavol, Štefan, Vladimír)és
lánynevek (Alžbeta, Andrea, Anna, Emília, Eva, Helena, Jana, Lenka, Margita, Mária,
Marta, Martina, Monika, Viera, Zuzana) többségétnapjainkbankevesebbenadjákgyer-
meküknek szlovákiában. a 20. században az 1–10. helyen álló fiúnevek közül a
Martin, Tomáš, Michal kerültbea21.századbanalegnépszerűbbneveklistájába.a
lányoknáldinamikusanváltoztakadivatosnevek,2013-banegyetlennőikeresztnév
semkerültbeaz1–10.leggyakoribbnévközéazokközül,melyek1953-banés1983-
banalegnépszerűbbekvoltak.

azegyesgenerációkeltérőnévadásiszokásairautalazis,haösszehasonlítjukaz
újszülöttek és az összes lakos körében előforduló leggyakoribb keresztneveket
szlovákiában:2013-banaférfinevekesetébenkétazonoskeresztnév(Michal, Martin)
fordulelőaz1–10.legnépszerűbbnévközött,anőinevekközülegysemismétlődik,az
újszülött lányoknak kevésbé választják az egykor hagyományos keresztneveket. a
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hagyományoknagyobbszerepetjátszanakanévválasztáskoraférfiaknál,akikgyakrab-
banörökítikakeresztnevüket(vagymásférfielődnevét),mintanők.

2. táblázat.Újszülötteknek választott leggyakoribbkeresztnevekszlovákiában1953-
ban,1983-banés2013-ban

aszlovákiávalszomszédosországokközülcsehországbantalálkozhatunkakeresztne-
vekgyakoriságát,illetveállományátilletőenalegtöbbhasonlósággal(l.4.táblázat).ez
nemmeglepő,hiszenakétország1993-igegyállamalakulathoz(csehszlovákia)tarto-
zott,ésanévadókugyanazonnévállománybólválaszthattakkeresztnevetgyermekük-
nek.arendszerváltástkövetőena20.századvégénésa21.századelejénhasonló
tendenciákmutatkoznakakétországkeresztnévdivatjának,-állományánakváltozásá-
ban(vö.knappová2008,2010;Pleskalová2011).acsehstatisztikaihivatalhonlap-
járóla2011-benszületettgyermekeknekválasztottlegnépszerűbbkeresztneveketvet-
tükalapul(mivelazegyéb–utóbbi–éveknélcsakajanuárravonatkozóadatokvannak
közölve),melyeketazugyanazonévbőlszármazószlovákiaiadatokkalvetettükössze.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1953 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef 5131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1983 

Peter 4666 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 

Jakub 1206 
Ján 5129 Martin 3055 Samuel 1090 
Štefan 2360 Michal 2672 Adam 1089 
Milan 2264 Tomáš 2283 Lukáš 946 
Peter 2012 Ján 2245 Martin 946 
Ladislav 1849 Jozef 2075 Tomáš 937 
František 1623 Marek 1829 Michal 920 
Vladimír 1481 Miroslav 1585 Filip 823 
Miroslav 1346 Juraj 1246 Matej 746 
Pavol 1174 Pavol 1170 Matúš 741 

      Mária 6007 Zuzana 3006 Sofia 891 
Anna 4706 Katarína 2875 Nina 828 
Eva 2192 Jana 2818 Natália 787 
Helena 2125 Lucia 2146 Nela 763 
Marta 1864 Mária 1768 Viktória 743 
Viera 1243 Martina 1679 Ema 710 
Katarína 1085 Eva 1440 Laura 616 

 1068 Lenka 1390 Michaela 531 
Emília 1048 Monika 1291 Kristína 514 

 908 Andrea 1179 Simona 460 
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3. táblázat.azújszülöttekésazösszlakosságkörébenelőfordulóleggyakoribbszlová-
kiaikeresztnevek2013-ban

4. táblázat.Újszülötteknekválasztottleggyakoribbkeresztnevekszlovákiábanéscseh-
országban2011-ben

aszlovákiaiéscsehországi2011-esgyakoriságikeresztnévjegyzéketösszehasonlítva
azt láthatjuk, hogya fiúknévanyagábannagyobbahasonlóság,mint a lányoknál. a
fiúknál mindkét országban a Jakub áll az első helyen. Mind szlovákiában, mind
csehországbanelőszeretettelválasztjákaszülőkaz1–10.helyenállókeresztnévközül
aJakub, Tomáš, Lukáš, Adam fiúnevetésaNatália / Natálie lánynevet.

Magyarországon2011-benalegnépszerűbbkeresztnekközétartoztakakövetkezők:
Bence, Máté, Levente, Ádám, Dávid, Balázs, Dominik, Péter, Gergő, Milán; Hanna, Anna,
Jázmin, Nóra, Boglárka, Zsófia, Lili, Réka, Dóra, Luca. azadottévbenMagyarországhoz
viszonyítvaaz1–10.leggyakoribbkeresztnévközötttöbbazonosnév(illetvemásiknyelv-
benlévőnévmegfelelő)voltcsehországban(Adam / Ádám, David / Dávid, Matěj / Máté,
Anna, Lucie / Luca),mintszlovákiában(Adam / Ádám, Matúš / Máté, Sofia / Zsófia).

 

 

2013 
újszülöttek 

2013 
összes lakos 

2013 
újszülöttek 

2013 
összes lakos 

1. Jakub Ján Sofia Mária 
2. Adam Jozef Nina Anna 
3. Samuel Peter Natália Zuzana 
4. Lukáš Štefan Nela Katarína 
5. Martin Michal Viktória Helena 
6. Tomáš Martin Ema Eva 
7. Michal Milan Laura Jana 
8. Filip Miroslav Michaela  
9. Matej František Kristína  

10. Matúš Ladislav Simona Marta 
 
 

    

 

 

 
 

 
  

 
 

 
  

     
 
 

     
 
 

 
 

 

Fiúnevek Lánynevek 
Szlovákia 

2011 
 

2011 
Szlovákia 

2011 
 

2011 
1. Jakub Jakub Sofia Eliška 
2. Samuel Jan Viktória  Tereza 
3. Tomáš Tomáš Natália  Adéla 
4. Martin  Adam Nela Natálie 
5. Lukáš  Lukáš Laura Anna  
6. Michal David Ema Karolína 
7. Adam Matyáš Nina  
8. Filip  Kristína Lucie 
9. Matúš  Michaela Barbora 

10. Patrik  Sára Veronika 
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Magyarországon 1996–2011 között az újszülötteknek leggyakrabban a Bence,
Dávid, Máté, Dániel, Ádám, Péter, Balázs, Tamás, Levente, Márk; Anna, Viktória, Réka,
Vivien, Eszter, Petra, Boglárka, Fanni, Zsófia, Alexandra keresztneveketválasztották(l.
raátz2013,400.p.).

anévdivatváltozásanyomonkövethetőamagyarországiésszlovákiaigyakorisági
névlistákbanis(l.fercsik–raátz2009,hajdú2003,kálmán1989,krško2001,ladó–
Bíró1998,Majtán–Považaj1998,raátz2013,veres2012,2013,2014a,b,2015).a
2012-ben Magyarországon és szlovákiában leggyakrabban anyakönyvezett 1–20.
helyenállókeresztneveklistájaanévválasztásbanmegfigyelhetőeltérésekreéshason-
lóságokraisutal(l.5.táblázat).

5. táblázat. Újszülötteknek választott leggyakoribb keresztnevekMagyarországon és
szlovákiában2012-ben

amagyarországiésaszlovákiai2012-esgyakoriságikeresztnévjegyzéketösszehason-
lítvaaztláthatjuk,hogyafiúknévanyagábannagyobbahasonlóság,mintalányoknál.
MindMagyarországon,mindszlovákiábanelőszeretettel választják (az1–20.helyen
állókeresztneveketilletően)aszülőkaMatúš / Máté, Adam / Ádám, Dávid, Dominik,

 
-ben  

 

Fiúnevek Lánynevek 
 Szlovákia  Szlovákia 

1. Bence Jakub Hanna Sofia 
2. Máté Samuel Anna Natália 
3. Levente Adam Jázmin Nela 
4. Ádám Lukáš Nóra Viktória 
5. Dávid Michal  Nina 
6. Balázs Martin Zsófia Ema 
7. Dominik Tomáš Luca Laura 
8.  Filip Lili Michaela 
9. Dániel Matúš  Kristína 
10. Péter Patrik Dóra Sára 
11. Tamás Matej Réka Alexandra 
12. Botond Peter Viktória Lucia 
13. Milán Dávid Emma Simona 
14. Zsombor Šimon Eszter Karolína 
15. Áron Alex Laura Tamara 
16. Zalán Dominik Petra Dominika 
17. Bálint Oliver Lilla Vanesa 
18. László Marek Fanni Emma 
19. Márk Daniel Vivien Lea 
20. Marcell Richard Zoé Veronika 
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Daniel / Dániel, Peter / Péter, Tomáš / Tamás, Marek / Márk, Viktória, Emma, Laura
keresztnevet(illetveannakmásiknyelvbenlétezőnévpárját).

amúltbangyakranismétlődtekugyanazonkeresztnevek,nagyobbvoltegynévmeg-
terheltsége és a gyermekszületések száma is. az egykor divatos, gyakran választott
hagyományos fiúnevekés lánynevek többségét napjainkbankevesebbenadják gyer-
meküknek,aszülőkinkábbegyedülálló,ritkábbanhasználatos(gyakranidegenerede-
tű)nevetválasztanak.azalábbi(6–7.)táblázatokbanjóllátható,hogyakeresztnévdi-
vatváltozásaelsősorbanarendszerváltásután,a20.századvégénésa21.század
elejénfigyelhetőmeg.

6. táblázat.aleggyakoribbnőikeresztnevekMagyarországon

7. táblázat.aleggyakoribbférfikeresztnevekMagyarországon

MagyarországonalegnépszerűbbnőikeresztnevekközötttöbbévszázadonátazAnna
szerepel. a 16. és 17. században a leggyakrabban választott női keresztnév volt, s
2013-banisnagynépszerűségnekörvend,hiszenazelsőhelyenaHanna névalak(ez
azAnna eredeti formája),amásodikpozícióbanazAnna keresztnéváll.a2013-ban
leggyakrabbanválasztottkeresztnevekközülazelőzőidőszakokbancsakaZsófia név-
veltalálkozhatunkmégaz1–10.között(a16.és17.századbana6.helyetfoglaltael),

 
 16. század 17. század 18. század 1983–1988 1996-ban 2013-ban 
1.  Anna  Anna  Erzsébet  Katalin  Alexandra  Hanna 
2.  Katalin  Katalin  Anna  Anita  Vivien  Anna 
3.   Erzsébet  Katalin  Andrea  Viktória  Jázmin 
4.  Borbála  Zsuzsanna  Zsuzsanna  Tímea  Dóra  Luca 
5.  Erzsébet  Judit  Judit  Zsuzsanna  Nikolett  Emma 
6.  Zsófia  Zsófia  Ilona  Éva  Fanni  Nóra 
7.  Dorottya  Mária  Borbála   Eszter  Lili 
8.  Orsolya  Borbála  Éva  Krisztina  Barbara  Zsófia 
9.  Ilona  Klára  Sára  Judit  Anna  Zoé 
10.   Krisztina  Mária  Mónika  Klaudia   

 
 

 

 

 
 

 16. század 17. század 18. század 1983–1988 1996-ban 2013-ban 
1.  János  János  János  Gábor  Dávid  Bence 
2.  Péter  István  István  Tamás  Dániel  Máté 
3.  Mihály  Mihály  Mihály  Péter  Tamás  Levente 
4.  István   József  Zoltán  Bence  Ádám 
5.   Péter   László  Péter  Dávid 
6.   András  Ferenc  István  Ádám  Dominik 
7.  Pál  Pál  András  Attila  Márk  Dániel 
8.  Benedek  Ferenc  Péter  Zsolt  László  Balázs 
9.  András   Sámuel  János  Zoltán  Milán 
10.  Balázs  Tamás   József  Krisztián   
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atovábbinevek(Jázmin, Luca, Emma, Nóra, Lili, Zoé, Csenge)azutóbbiévekbenlettek
divatosak.aférfinevekkörébena16–18.századnépszerűinevei(János, Péter, Mihály,
István, György)napjainkbankevésbédivatosak.az1996-banés2013-ban leggyako-
ribb férfinevek közül nem találkozhatunk az előző korszakokban a leggyakrabban
választott1–10.név között aBence, Máté, Levente, Ádám, Dávid, Dominik, Dániel,
Milán, Gergő, Márk, Krisztián névvel.

az1990-esévekbenbekövetkezettpolitikaiváltozáshatottakeresztnévrendszerre,
sújabbankérvényezettneveketiseredményezett(l.fercsik–raátz2009).anőinevek
körében előtérbe kerültek az angol és amerikai (Dzsenifer, Dzsesszika, Bonni,
Kimberli), francia (Arlett, Babett, Döniz, Sarlott, Zsaklin, Zsüliett), olasz (Julietta,
Lauretta, Leonetta, Loretta, Tittina), germán (Annaróza, Brenda, Brunella, Hédi) és
egyébidegeneredetűnevek(Dafné, Dára, Nyina).

Magyarországonaszülőkszívesenválasztottaklánygyermeküknekmagyarneveket
is. sor került a feledésbe merült régi nevek felújítására (Bíbor, Liliom, Gyöngy).
kedveltek a közszói eredetű nevek, melyek növények (Áfonya, Bodza, Eper, Frézia,
Gyopár, Kála, Magnólia, Málna, Mandula, Szamóca, Zsálya), természeti jelenségek
(Bóra, Riana < ’rianás’)vagyásványok(Gyémánt, Platina)nevébőljötteklétre.Íróinév-
alkotásból is származnak újabb anyakönyvezhető keresztnevek: pl. a Bóbita név
Weöres sándor magyar költő azonos című gyerekverséből, a Berzsián lázár ervin
Berzsián és Dideki címűmeséjébenszereplőköltőnevébőlvaló.

népszerűnévalkotásimódamagyarnévadásbanmárismertkeresztnevekbecéző
alakjánakválasztása(Ági, Andi, Anni, Borka, Cili, Dorka, Gizi, Gréti, Hanni, Iluska, Juli,
Klári, Magdi, Manyi, Marika, Mici, Mimi, Panni, Piri, Zsófi, Zsuzsi).Gyakoriaz idegen
eredetűnevekrövidalakjának,illetvebecézőformájánakkérvényezéseis(Ata, Dára,
Gréte, Kim, Lara, Letti, Lotti, Mandi, Meggi, Mendi, Molli, Peggi, Szindi, Zorka, Zsanka).

kedveltnévformáváváltakakétkeresztnévbőlállóalakok:Annadóra, Annaflóra,
Annamari, Annaréka, Annaróza, Annasára, Máriaróza stb.alkottakösszetettneveket
közszókból,illetveközszóbóléskeresztnévbőlis:pl.Csillagvirág, Tűzvirág;Annavirág.

a legnagyobb számban a férfinevek között is az idegen eredetű, főleg az angol
nevekjelennekmeg(Brandó, Brendon, Eliot, Krisztofer, Szkott),deelőfordultöbbmás
eredetű név is (Jáfet, Adonisz, Alexandros, Ámor, André, Antonió, Benitó, Frederik,
Gerhárd, Keán, Nyikita). a férfinevek köréből sem hiányoznak a régimagyar nevek,
mintpéldáulazAjándok, Balmaz, Bozsó, Csikó, Magor, Som, Táltos, Turul, Zápor, Zolta.

a kérvényezett nevek között több olyan is van, amelyet a Magyar Tudományos
akadémianyelvtudományiintézetenemjavasoltanyakönyvezésre.elutasítottnőinév
a Kiskegyed, Dakota, Csiperke, Bolivia, India; elutasított férfinév a Dodi, Öcsi,
Kisherceg, Sonny.

egyeskeresztneveknekvanférfi-nőipárja,ugyanabbólanévtőbőlszármaznak,akét
névalaktöbbnyireanévvégimorfémábantérel,anőinevekvégénaleggyakrabbanaz
-a képzőfordulelő.ezaférfi-nőipárviszonyegyesesetekbenközismert,máskorkevésbé
feltűnőanévhasználókszámára.férfi-nőinévpárokatalkotnakakövetkezőkeresztne-
vek:Adrián : Adria, Adriána, Adrianna, Adrienn; Albert : Alberta, Albertina; Alex : Alexa,
Alexandra,Alexia; András : Andrea; Antal : Antonella, Antónia; Arnold : Arnolda; Árpád :
Árpádina; Attila : Etelka, Etel; Bálint : Valentina; Benedek: Benedikta; Benjámin:
Benjamina; Dániel : Daniella; Dénes : Dionízia, Denissza; Dominik : Dominika; Emil :
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Emília; Erik : Erika; Ervin : Ervina; Ferenc : Franciska; Gábor : Gabriella; György : Györgyi,
Györgyike; Ignác : Ignácia; István : Stefánia; Iván : Ivána, Ivica; János : Johanna; stb.
vannakolyanférfiésnőialakváltozattalrendelkezőnevek,amelyeknekegyikváltozata
hiányzik a névkincsből, ezeket is szívesen választják, alkotjákmeg újabban a szülők:
Damjána (férfipárjaDamján),Tamina (németTamino),Hunóra (Hunor férfinévből).

5.akeresztnévadásindítékai

akeresztnévválasztástés-használatotanévtörvények,valamintanyelvi(pl.anevek
helyesírását,kiejtésétérintősajátosságok)ésegyébnyelvenkívülitényezőkisbefolyá-
solják.azegyénaszületésekornemmagaválasztjanevét,hanemaztszüleitől,hozzá-
tartozóitólkapja.felnőtté, szülővéválvamárő játszik/játszhatszerepetagyermeke
keresztnévválasztásában:névadólesz/lehetbelőle.

akeresztnévadástmotiválótényezők(vö.knappová2010,26–39.p.,raátz2012)
közülegyrehangsúlyosabbanjelenikmeg,hogyakeresztnévazadottközösségenbelül
egyértelműentöltsebeidentifikálóésdifferenciálófunkciójátegyedisége,ritkaelőfor-
dulása által. a szülők gyakran olyan keresztneve(ke)t adnak gyermeküknek, amely
egyedülálló,ritkánhasználatosaszűkebb(vagytágabb)környezetben.Példakéntemlí-
tem,hogya2012-esévbenszlovákiábanszületettfiúk1404-félekeresztnév-változata
között892 (a fiúnevek64%-a),valaminta lányok1636-félenévalakjaközött937 (a
lánynevek57%-a) egyszeri előfordulású (egyetlen újszülötthöz kapcsolódik). a 2013-
banszületettfiúk1272-félekeresztnévváltozataközött769(afiúnevek60,5%-a),ésa
lányok1483-félenévalakjaközött771(alánynevek52%-a)egyszerielőfordulású.

anévadókamásodik(ritkábbanharmadik)névkiválasztásávalistörekednekanév
egyediségére,akettős/hármaskeresztneveknagyrészeegyszerielőfordulású.a2012-
esújszülötteknévlistájábóllássunknéhányolyanegyszerielőfordulásúkettőskereszt-
nevet, amelynek első tagjaként ugyanazon keresztnév (illetve annak írásváltozata,
magyarnévpárja)áll:pl.Viktória Abigail, Viktória Amy, Viktória Barbora, Viktória Bjori,
Viktória Diva, Viktória Ella, Viktória Erika, Viktória Leah, Viktória Mária, Viktória Nina,
Viktória Sofia, Viktória Zdenka, Viktória Zoé; Ladislav Giovanni, Ladislav Krisztofer,
Ladislav Lukáš, Ladislav Matej, Ladislav Patrik, László Andor, László Bence, László
Krisztián, László Levente, László Péter. szlovákiában2013-banöthármas–két lány
(Adele Viktoria Madeleine, Franciska Mária Sarlott)ésháromfiú(Olajide Alex Ayinde,
Patrik François Štefan, Tameem Mahmoud Yehia)kapta–és473kettőskeresztnevet
anyakönyveztek.a2013-asújszülötteknévlistájábanafiúknálakettőskeresztnevek
első tagjaként leggyakrabban az Adam és Sebastián nevek fordulnak elő: Adam
Damian, Adam Damián, Adam Ján, Adam Marko, Adam Michal, Adam Sebastián, Adam
Tamás, Adam Viliam; Sebastián Armani, Sebastián Attila, Sebastian Gabriel, Sebastián
Július, Sebastián Michael, Sebastián Miroslav. alányoknálakettőskeresztnevekelső
tagjakéntalegfrekventáltabbazAnna, Emma ésZoé:Anna Barbora, Anna Gréta, Anna
Orsolya, Anna Rosa, Anna Rozália, Anna Viktória; Emma Anna, Emma Dominika, Emma
Isabella, Emma Rose, Emma Vanesa, Emma Zsófia; Zoé Bernadett, Zoé Jázmin, Zoé
Kamilla, Zoe Sofia, Zoe Szilárda, Zoé Zaira, Zoe Marie.

a szülők gyakran választanak gyermeküknek idegen hangzású, illetve a szlovák
ortográfiátóleltérőhelyesírásúneveket,amelyekkülönbözőalakváltozatokbanvannak
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anyakönyvezve. a 2013-ban szlovákiában született gyermekek keresztnévlistájában
találhatunk vonatkozó példákat: Adel, Adele, Adelle; Elisabeth, Elizabeth, Elizabet,
Elizabeta; Evelin, Evelín, Evelina, Evelína, Eveline, Evelyn, Evelyne; Charlot, Charlota,
Charloo, Charlotta, Charlotte; Jasemin, Jasemín, Jasmin, Jasmín, Jasmina, Jasmína,
Jasmine, Jasmyn, Jasmyna, Yasemin, Yasemine, Yasmin, Yasmína, Yasmina, Yasmine;
Jesica, Jesika, Jessica, Jessika; Damian, Damián, Damien, Damijan, Damjan, Damján;
Christia, Christián, Kristian, Kristián, Kristijan; Christofer, Christopher, Kristofer,
Kristoffer, Kristopher, Krisztofer; Mathias, Matias, Matiáš, Matthias, Mattias, stb. a
szomszédosMagyarországonszigorúbbanszabályozzákazanyakönyvezettkeresztne-
vekhelyesírását,azemlítettnévformákközültöbbnyirecsakamagyaroshelyesírású,
standardalakváltozatokjegyezhetőkbeazanyakönyvbe:Adél, Elizabet, Evelin, Evelina,
Sarlott, Jázmin, Jázmina, Dzsesszika; Damián, Damján, Krisztián, Krisztofer, Mátyás.

akeresztnévadásiindítékokközöttszerepelazismertszemélyeknevénekfelvétele.
ebben a tömegtájékoztatási eszközök, a médiák is fontos szerepet játszanak.
különösenközkedveltekakülönféletv-sorozatok,filmekszereplői,filmsztárok,éneke-
sek,futballistákstb.utánkapottkeresztnevek.a2013-banszlovákiábanszületettgyer-
mekekkeresztneveiközül filmek,sorozatokszereplőinekneveimotiváltákakövetke-
zők bejegyzését: Brandon, Diego, Esmeralda/Eszmeralda, Esperanza, Ines, Kerem,
Milagros, Summer, Romualdo, Sultan. Kristián Ronaldo és Zidan avilághírűfutballjáté-
kosokutánkaptáknevüket.aSocrates névviselőjeazókorigörögfilozófustidézifel.
Armani adivattervezőutánlettelnevezve.filmszínészekreemlékeztetnekazAntonio
(Banderas),Douglas, Dustin (hoffman)keresztnevek.Rihanna ésShakira akedveltnői
énekeseknevétidézikfel,saCésar, Edison, Kennedy keresztneveknekisemlékeztető
funkciójukvan.azezeregyéjszakacíműtöröktv-sorozatfőszereplőiutánszlovákiában
2011-ben38fiúnakadtakOnur, és29lánynakSeherezádé, illetve10-nekŠeherezáda
keresztnevet. 2012-ben jelentősen csökkent az említett keresztnevek anyakönyvi
bejegyzése: 7 fiúnak választottak Onur, 3 lánynak Seherezádé, illetve 2-nek
Šeherezáda alakváltozatban nevet. aŠeherezádát 2013-banmár csak egy lánynak
választották,mígazOnur nevet9,azOnúr névváltozatot1fiúkapta. aromakisebbség
képviselőiszívesenválasztanakgyermeküknekegzotikus,egyedülállónevet.egy2014
októberébensugározott szlovák tv-híradóbannyilatkozottegyszlovákiábanélő roma
személy,akinekWinnetou akeresztneve.anevétahíreskarlMay-regényindiánfőhőse
utánkaptaszüleitőlaz1970-esévekben,amikorazazonosnevű filmetvetítették.a
névviselőelmondásaszerintasajátgyermekeinekmárnemválasztanahasonlónevet,
mertgyakrankinevettékmiatta.

a férfiak és a nők keresztnevei eltérőek, a viselt név utal a hordozója nemére.
léteznekazonbanolyankeresztnevekis,melyeketmindkétnemképviselőiválaszthat-
nak. Már az ősi magyar névanyagban is vannak mindkét nem körében előforduló
nevek:Mogu, Mogdi ’mag,magocska’ (anév jelentésea sokutódnemzésével függ
össze), Scentev ’szent’, Sceret(h)eu ’szerető’, Scerelmes ’szerelmes, szerető’.
napjainkbanakétneműkeresztnevekközétartozik (vö.knappová2010)azAndrea,
Ashley, Benny, Casey, Charlie, Christie, Jean, Kai, Kelly, Lauren, Lee, Mallory, Michele,
Nicky, Paris, Sonny, Taylor, Whitney, stb. szlovákiábana2012-esévbenszületettlányok
ésfiúknevekéntegyarántelőfordultazAlex (601fiúés4lánykapta), Bao (1fiúnakés
2 lánynakadták)keresztnév,2013-banazAndrea nevet1 fiúés119 lány,aThanh
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keresztnevet1-1névviselőkapta.aférfiakmásodikkeresztnévkéntnőinevetisvisel-
hetnek.szlovákiában2012-benegyfiúújszülöttkaptaa Giovanni Maria kettőskereszt-
nevet,melynekmásodiktagja–aMária nőinév–acsaládvallásosságára,szentMária
tiszteletére,illetvekulturálistradícióra(azolaszbanaMária többesférfikeresztnévtag-
jakéntjelentkezhet)utalhat.

akeresztnevekaszóbeliségben,illetveazinformálisírásbeliségbengyakranbecé-
zettalakváltozatbanhasználatosak.abecenevekhivatalosananyakönyvezettkereszt-
nevekké válhatnak. Példaként említhetjük a következőbecézőalakváltozatok önálló
keresztnévkéntvalóhasználatát:Borbála – Bora, Bori, Boris, Boriska, Borka, Boróka;
Ilona – Ila, Ilka, Illa, Ilon, Ilonka, Ilus; Katalin –Kata, Katarina, Kati, Katica, Katinka,
Kató, Katrin; Mária – Mara, Mari, Marica, Marinka, Mariska; Benedek – Bende, Bene,
Benke, Benkő, Benő; Gergely – Gergő, Gerő; György – Györe, Györk, Györke; Miklós –
Mike, Mikes, Mikó, Miksa; Péter – Pető, Petres (l.ladó–Bíró 1998).napjainkbannövek-
vőbenvanakeresztnévkéntanyakönyvezettbecenevekszáma(vö.raátz2013).aszü-
lők a becéző névformát közvetlenebbnek, kedveskedőbbnek tartják. az újszülöttek
2012-es szlovákiai névlistájában a következő becézett alakváltozatok szerepelnek:
Adelka, Anni, Annika, Branko, Danika (női névként), Darinka, Ella, Ela, Eli, Hanka,
Janka, Johanka, Kata, Katka, Katica, Kristínka, Lili, Marika, Markétka, Maruška, Niki,
Pavlínka, Radka, Stefani, Szofi, Tomi, Vojteška, Zsófi. azújszülöttek2013-asszlovákiai
névlistájábólaBeátka, Bíborka, Bori, Borka, Danika, Dianka, Eli, Hanka, Irenka, Ivanka,
Janka, Johanka, Kristínka, Kvetka, Magdalénka, Mirka, Stanka, Terezka, Viki, Zdenka;
Ata, Branko, Darko, Fraňo, Janko, Mirek, Mirko, Radko, Slavko, Tom, Tono, Zlatko bece-
névbőlszármazókeresztneveketemlíthetjük.

agyakranelőfordulókeresztnevekanévadótbefolyásolhatjákabban,hogy„diva-
tos”nevetválasszonújszülöttgyermekének.

egyesekakeresztnévhangzását,másokajelentését(vagyezekegyüttesét)veszik
figyelembeanévadáskor.anévadókegyrészekeresztnévszótárbannézutánaanév
etimológiájának.

amúltszázadokrajellemzőkeresztnéváltalinévörökítés–nagypapa,nagymama,
apa,anya,keresztszülőknevéneköröklése–egyreritkábbnapjainkban(vö.vörösf.
2011,2013),amiacsaládbanlevőnévörökítésihagyományokgyengülésétmutatja.a
névörökléseerősebbentartjamagátafiúknál,mintalányoknál.azújszülöttfiúkgyak-
rabbanörökliknevüketaférfielődöktől,mintalányokanőágifelmenőktől.

anévválasztásegyikokalehetazis,hogyanévkülönbözőnyelvekbenazonosalak-
változatban szerepeljen, így elkerülhetők a név átírásával, kiejtésével, lejegyzésével
kapcsolatosproblémák.

az interetnikus kapcsolatok révén számos idegen nyelvből származó keresztnév
jelenikmeganévállományban.anyelvi-etnikaikisebbségekegyrétegeanévadásban
arratörekszik,hogyanévtöltsebeetnikaiidentitásjelölőszerepét,utaljonanévviselő
nemzetiségihovatartozására.

sok külföldi állampolgár telepedett le, illetve kötött házasságot szlovákiában. a
vegyesnemzetiségűcsaládokbantöbbnyireakülföldiférfi(ritkábbannő)névadásiszo-
kásaihoz,névkultúrájáhozalkalmazkodikaházastárs:azújszülöttgyermekkeresztne-
vétáltalábanazapa(vagyanya)hazájábanismertnévállománybólválasztjákkianév-
adók,akik ígyakülföldi, idegenmintátkövetik. lássunknéhány2012-esvonatkozó,
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egyszerielőfordulásúnévadatot:fiúnevek–Abdalrahman, Ahmet, Amir, Ayhan, Ayk, Ayo,
Belu-chukwu, Cao, Casper, Fei, Gianluca, Hai, Hieu, Hoang, Cheng, Chi, Jamal, lánynevek
–Anh, Cassie, Ha, Hao, Nur, Shilla, Thien, Quynh, Via, Yan, Zaira Brooklyn. azegyes(szlo-
vákban nem használatos) írásjelek, illetve csak a cseh kultúrkörben használatos
keresztnevek,névalakokutalnakanévviselőcsehnemzetiségérevagyanyanyelvére:
Alžběta, Anežka, Jitka, Markéta, Máša, Miluše, Natálie; Jiří, Matěj, Oldřich, Přemysl,
Věroslav, Zbyněk. az ázsiai országok közül főképpen vietnamból származó egyének
telepedtekleszlovákiában.avietnamiszülők(vagyvegyesházasságbanélővietnami-
ak)2013-bantöbbekközöttaDuc, Duc Phu, Hao, Khai, Quan, Quoc, Tien, Tuan, Yen,
Yi fiúneveket,Dao, Gia, Hoai, Tia, Tuyet lányneveketadtákújszülöttgyermeküknek.

6.aszlovákiaimagyarokszemélynévhasználataanévpolitikatükrében

atörténelmiváltozásokkövetkeztébena20.századfolyamántöbbországhoztartoztak
aszlovákiaimagyartelepülések.ezekatársadalmiváltozásokatulajdonnevekvilágá-
banistettenérhetők,elsősorbanaszemélynevekanyakönyvibejegyzésétérintették.a
vonatkozónévpolitikai,névtervezésikérdésekrőltöbbtanulmánybanolvashatunk(vö.
Bauko 2011a, Gyönyör 1987, lanstyák 2000; lanstyák–szabómihály 2002;
szabómihály2005,2008;vörösf.2004a,2004b,2007,2011,2013;vöröso.2004,
2007;vöröso.–simon2006;zalabai1995).anévpolitikaanévhasználatotérintőtör-
vényekkelfoglalkozik.azegyesállamokjogszabályaibefolyásoljákanévhasználatota
hivatalos(formális)színtéren.

aszlovákiaimagyartelepüléseka20.századelejénazosztrák–MagyarMonarchia
részétképezték.azelsővilágháborúután,1920-banatrianonibékeszerződésértelmé-
ben csehszlovákiához kerültek. a csehszlovák köztársaságban a keresztneveket az
államnyelvénkellettbejegyezni,scsupánzárójelesenlehetettfeltüntetnianemzetisé-
giszülőkgyermekeinekanyanyelvűnévváltozatát.1922-tőlkezdikszlovákulvezetniaz
anyakönyveket,amagyarkeresztneveketlefordítottákaszlováknévmegfelelőjére(pl.a
György Juraj, azErzsébet Alžbeta lesz).szlovákiamagyarlakta területeit1938-bana
bécsidöntéseredményeképpenújbólvisszacsatoltákMagyarországhoz,ezértazanya-
könyvezésnyelveismétmagyarraváltozott.1945utánújracsehszlovákiáhozcsatolták
atelepüléseket,eztkövetőenszlovákulvezettékazanyakönyveket.1959-benakisebb-
ségekkérhettékvolnaatörvényszerintgyermekükkeresztnevénekanyanyelvűbejegy-
zését,deezthivatalosannemtettékközzé.az1977.évibelügyminisztériumirendelet
szerint a kisebbségek a kényszerűen csehszlovákul bejegyzett neveknek kérhették
anyanyelvi formábanvalóhelyreállítását,deezsokszorazanyakönyvvezetőknélnem
találkozottmegértéssel.1990-tőlanyelvtörvényrehivatkozva igyekeztekkorlátoznia
magyar névformák bejegyzését. 1993-tól szlovákia önállósulása után a szlovák
köztársasághoztartoznakaszlovákiaimagyartelepülések.

szlovákiában az 1989-es rendszerváltást (ún. bársonyos forradalom) követően a
névdivat változása, a keresztnévállomány bővülése, gazdagodása is megfigyelhető.
1993-bancsehszlovákiakétönálló,függetlenállamraváltszét.1993.január1-jénala-
kultmegaszlovákköztársaság(ésacsehköztársaság).Megnyíltakazállamhatárok,
megnőttamigráció,aki-ésbevándorlás.szlovákia2004-benazeurópaiuniótagjává
vált,megnövekedettakülföldönmunkátvállalókszáma,illetvesokkülfölditelepedett
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leazországban.ezekatényezőkmindszerepetjátszottakazországkeresztnévállomá-
nyánakalakulásában.

kisebbségikörnyezetbenanévválasztásakorfontostényező(lehet)azegyénetnikai
identitása.aszlovákiábanélőkisebbségekszámarányánakváltozásátarendszervál-
tástkövetőnépszámlálásokmutatják(l.8.táblázat).aszlovákiaimagyarokegyikrésze
anyanyelvi formában, magyarul anyakönyvezteti gyermeke nevét, ezáltal utalva az
újszülött, illetvea családmagyarnemzetiségére.a szlovákiaimagyarokmásik része
szlovákulíratjabeazanyakönyvbeagyermekenevét,amibenszerepetjátszhatazis,
hogyanévadóneveisszlovákosanvananyakönyvezve,sezamintabefolyásoljaanév
bejegyzésénekmódját.

8. táblázat. szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása a 2011-es, 2001-es,
1991-esnépszámlálásiadatokalapján

alegutóbbi,2011-esnépszámlálásszerintalakosság80,7%-aszlováknemzetiségű.a
többségilakosságonkívülakövetkezőkisebbségekélnekazországban:8,5%magyar,
2%roma,1%alattacseh, ruszin,ukrán,német, lengyel,horvát,szerb,orosz, zsidó,
morva,bolgárésegyéb,7%ismeretlen,nemvallottabeanemzetiségét.

szlovákiábanalegszámosabbkisebbségetamagyarnemzetiségűlakosokalkotják.a
legutóbbi,2011-esnépszámlálásalapjánazösszlakosság8,5%-a,458467lakosvallotta
magátmagyarnemzetiségűnek,illetve9,4%-a,508714személymagyaranyanyelvűnek
(mivelanépszámláláskoraz5397036lakosközül382493személynemtüntettefela
nemzetiségét,valószínű,hogyareálisszámarányokmagasabbaklennének).

 
 

 2011 2001 1991 
  %   %   % 

összesen 5 397 036  100,0  5 379 455  100,0  5 274 335  100,0  
 

szlovák 4 352 775  80,7  4 614 854  85,8  4 519 328  85,7  
 458 467  8,5  520 528  9,7  567 296  10,8  

roma  105 738  2,0  89 920  1,7  75 802  1,4  
ruszin 33 482  0,6  24 201  0,4  17 197  0,3  
cseh 30 367  0,6  44 620  0,8  52 884  1,0  
ukrán  7 430  0,1  10 814  0,2  13 281  0,3  
német 4 690  0,1  5 405  0,1  5 414  0,1  
morva  3 286  0,1  2 348  0,0  6 037  0,1  

 3 084  0,1  2 602  0,0  2 659  0,1  
orosz 1 997  0,0  1 590  0,0  1 389  0,0  

 1 051  0,0  1 179  0,0  1 400  0,0  
horvát 1 022  0,0  890  0,0  – – 
szerb 698  0,0  434  0,0  – – 
zsidó 631  0,0  218  0,0  134  0,0  

 9 825  0,2  5 350  0,1  2 732  0,1  
ismeretlen  382 493  7,0  54 502  1,0  8 782  0,2  
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szlovákiában az 1994-es anyakönyvi törvény (módosított változatát a 2006. évi
420-astörvénytartalmazza)biztosítjaanemszlováknemzetiségűnőkszámáraacsa-
ládnév-ová toldaléknélkülibejegyzését,akeresztnévanyanyelven(kisebbséginyelven)
történőanyakönyvezését, illetvekérvényezhetőa régebbenszlovákulanyakönyvezett
névátírása.

azutóbbiidőbentöbbenéltekazzalalehetőséggelszlovákiában,hogyazeredetileg
szlovákul anyakönyvezett keresztnevet átírassákmagyarra. adunaszerdahelyi járás-
ban2002–2007(márciusvégéig)között325személymagyarosítottaakeresztnevét
(pl.Zuzana → Zsuzsanna, Katarína → Katalin, Ladislav → László, Juraj → György).
1994–2005 között az érsekújvári járásban 225-en, a vágsellyei járásban 200-an,
zselízen186-anigényeltékakeresztnévmagyarosbejegyzését.

7.keresztnévkutatásokaszlovákiaimagyarnyelvterületen

aszlovákiaimagyarvonatkozásúszemélynévkutatásokatáttekintőmunkákazutóbbi
évtizedbenjelentekmeg.vörösferencfoglaltaösszeelsőkéntafelvidékiszemélynév-
kutatásoktörténetét (vörösf.2004b).BaukoJánosáttekintetteanyitraimagyartan-
szék (egykori és jelenlegi) oktatóinak és hallgatóinak megjelent, illetve megjelenés
előttállópublikációit(Bauko2010a),valaminta2000–2010közöttnyitránmegvédett
névtani témájú dolgozatokat (Bauko 2010b), majd összefoglalta a magyar névtani
kutatásokatszlovákiában(Bauko2011b,2015a).

szlovákiai magyar nyelvterületről származó történeti személynévanyagot közölt
hajdúMihály(2003b),akiaGaram–ipolyközének15–16.századicsalád-éskereszt-
neveitelemezte,valamintudvariistván,akiTrencsén(1993),szepes,zemplén(1994)
ésnyitra(1996)vármegyeiszemélyneveketvizsgáltMáriaTeréziaidejéből.

a szlovákiai magyar vonatkozású keresztnévkutatások egy része a hajdúMihály
általszerkesztettMagyarnévtanidolgozatokésMagyarszemélynéviadattáraksoro-
zatban jelent meg a budapesti eötvös loránd Tudományegyetemen. csáky károly
(1988) ipolyfödémes, Juhász aladár (1983) vága, laczkóné erdélyi Margit (1997)
hontfüzesgyarmat keresztneveitvizsgálta.

akeresztnévhasználatsajátosságaivaltöbbszerzőisfoglalkozottegy-egytelepülé-
sen: Martoson Truglyné Gergely katalin (1992), Bényen Jankus Gyula (1993),
nagykéren n. császi ildikó (1995, 1997), kéménden vörös Júlia (1996), kolonban
sándoranna(1999),alsó-ésfelsőszelibenvörösferenc(2010).

agyermekek, iskolásokkereszt-ésbeceneveitköbölkútonGedaiBorbála (1977),
PárkánybanriglerJános(1980),nagykérenn.császiildikó(1997)vizsgálta.anyitrai
egyetemistáknévhasználatával,névattitűdjévelBaukoJánosfoglalkozott(Bauko2004,
2009a,b).

vörösottóéssimonszabolcs(2006)aszlovákiaimagyarokszemélynévhasznála-
tánaksajátosságairólértekezett.

vörösferencaNyelvek és kultúrák vonzásában. Személynevek a magyar nyelvterü-
let északi pereméről (2011,2013)címűkétkötetesmonográfiájábanbehatóanfoglal-
kozik a keresztnevek témakörével. négy szlovákiai magyar település – Balony,
diósförgepatony, kiscétény, nagycétény – keresztnévállományát vizsgálja az állami
anyakönyvezéskezdetétől(1896-tól)1999-ig.akeresztneveketaszerzőolyankulturá-
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lisképződménykéntmutatjabe,amelyeknépek,társadalmak,műveltségek,hagyomá-
nyokévszázadoskapcsolatrendszereáltalnyertékelazegyesnyelvekbenmaiformáju-
kat.ennekkövetkeztébenzárványkéntőrzikmindazt,amiazidőksoránazőkethasz-
nálóközösségekbenvégbement.

BaukoJánosazutóbbiévekbenmegjelenttanulmányaibanaszlovákiaimagyarok
személynévhasználatáról(2011a;2013;2015b),atulajdonnévidentitásjelölőfunkció-
járól(2014),atársadalomésanévhasználatkapcsolatrendszeréről(2015a)írt.

8.akeresztnevekhasználatamagyar–szlovákkétnyelvűkörnyezetben

Magyarországhatáraintúl,akárpát-medencébenkisebbségkéntélőmagyarságnév-
használatárajellemzőakétnyelvűség,hiszenkétnyelvűközösségkéntatulajdonneve-
ketnemcsakkisebbséginyelvű(anyanyelvi),hanemállamnyelviformábanishasznál-
ják.ahatárokontúlimagyaroknévhasználatárahatássalvanakétnyelvűkörnyezet,s
azállamnyelvésakisebbséginyelvérintkezése,kölcsönhatásakövetkezményekénta
tulajdonnévkészletbenmegjelennekakontaktusjelenségek.

aszlovákiaimagyarbeszélőközösségkétnyelvűnektekinthető.aszlovákiaimagya-
rokraamagyardominánskétnyelvűség(amagyarnyelvtudásukjobb,mintaszlovák)a
jellemző,sezanévhasználatbanismegmutatkozik.Minélkisebbmértékbenszorulnak
ráamásiknyelvhasználatára,annálinkábbanyanyelvdominánsakétnyelvűségükés
atulajdonnév-használatukis.amagyardominánsnévhasználatelsősorbananemhiva-
talosszóbeliés írottnyelviszíntérhezkötődik.ezazzal függössze,hogyaszlovákiai
magyarok nagy része olyan településeken él,melyekben a helyi lakosság többségét
tesziki(egyeshelyekentöbbmint90%-át),amindennapoksorángyakrabbanhasznál-
jákamagyarnyelvet,amagyarnévformákat.ahivatalos írásbeliügyintézéssorána
szlovákiaimagyaroknévhasználataszlovákdomináns,anévhasználókazállamnyelvi
(többségi)névmintákhozalkalmazkodnak.aszlovákiaimagyarokazadottkommuniká-
cióshelyzetnekmegfelelőenképesekhasználniamagyarésszlováktulajdonnévformá-
kat,deamagyarnyelvűszövegkörnyezetbeszlováknévalakok,aszlováknyelvűkontex-
tusbamagyarnévformákiskerülhetnek.akétnyelvűnévhasználókmentálislexikoná-
bankét(vagytöbb)nyelvnévkincsetalálható,satulajdonnevekegyikvagymásiknyelv-
bőlvalóaktiválása,kiválasztása,használataatársadalmikörnyezettől,akommuniká-
cióshelyzettől(formálisvagyinformális)éspartnerektől,pragmatikaitényezőktőlfügg.
aszlovákiaimagyarokkétnyelvűségébőladódikazegyesnyelvekhezkötődőkettőssze-
mélynév-,valamintakétnyelvűhely-ésintézménynév-használat.

abilingvisközösségekbenaszemélynevekszélesebbtárábólválogathatnakanév-
használók. a szlovákiai magyarok körében eltérő család- és keresztnévhasználat
mutatkozikahivatalos (formális)ésnemhivatalos (informális)színtéren.ahivatalos
színtérenaszlovákosnévformákhasználatadominál,ekkoranévsorrendkeresztnév+
családnév,ésanőkcsaládnevéhezaz -ová végződéskapcsolódik(pl.Peter Horváth,
Katarína Szabóová). a nem hivatalos színtéren (írásban és élőnyelvben egyaránt) a
magyarosnévformákkerülnekelőtérbe,ekkoranévsorrendcsaládnév+keresztnév,és
anőkcsaládnevéheznemjárulaz-ová végződés(pl.Horváth Péter, Szabó Katalin).a
szlovákiai magyarok kétnyelvűsége a kettős személynévhasználatban (pl. Ferenc
Szabó : Szabó František, Alžbeta Nagyová : Nagy Erzsébet)ismegmutatkozik.
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akettősszemélynévhasználatjelezhetiakettősidentitástis,azérintettektöbbsége
azonbanfeltehetőenmegelőző-elkerülőstratégiakéntalkalmazza:egyesetlegesnyelvi-
kommunikációsproblémátelőzmegazzal,hogyatöbbséginyelvet(mintát)elvárókon-
textusbanatöbbségihezalkalmazkodóformát,akisebbséginyelvűvagyinformáliskon-
textusbanpedigakisebbséginyelvűformátválasztja(szabómihály2008,44.p.).vörös
ottó említi egyik tanulmányában, hogyahatárokon túl élőmagyaroknagy többsége
elfogadja,hogyakétnyelvűségkiterjeszthetőszemélynevükreis,azanyanyelvihagyo-
mányokhozköthetőnévalakfőképpenszóban, illetveanemhivatalos írásbeliségben
használatos (l. vöröso. 2010). a kárpátaljaimagyaroknál a személynév a hivatalos
dokumentumokban többféle alakváltozatban szerepelhet: az ukrán személyi igazol-
ványbancirillbetűsváltozatban,azútlevélbenacirillbetűsformamellettlatinbetűsre
átírt alakban is. az útlevélben az egymásmellett álló cirill és latin betűs család- és
keresztnévformájagyakraneltéregymástól:pl.фазекаш / FAZEKASH, АндРея / AND-
REIA. ahivatalosszemélynévenkívülegyolyannévishasználatos,amelyenazadott
személytrokonai,ismerőseiazonosítják(vagyisamellyelőmagaazonosul).Példáula
személyi igazolványban szereplő Kovács Iván Petrovics vagy Molnár Jelizaveta
Olekszandrivna (a harmadiknévelemaz apai névreutal) nevű személyt családja és
barátaiKovács Jánosként ésMolnár Erzsébetként ismerik,édesapjukatpedigPéternek
ésSándornak szólítják(l.Beregszászi–csernicskó2011).

aszlovákiaimagyarsajtóbanmegfigyelhetjük,hogyakeresztnevekhasználatainga-
dozik.Magyarszövegkörnyezetbenelőfordul(hat)nakszlovákosnévformák,illetveszlo-
vák szövegkörnyezetben ismegjelen(het)nekmagyaros alakváltozatok. a kettős sze-
mélynévhasználat jellemző a regionális magyar–szlovák kétnyelvű újságokra.
Példakéntemlítem,hogyakomáromilapok(komárňanskélisty)kéthetentemegjelenő
kétnyelvűregionálislapközliamagyarésszlovákszövegrészbenisakomáromiújszü-
löttek,aházasságotkötöttekéselhunytaknevét.anevekfeltüntetésegyakraneltérő
az„Újszülöttek”és„novorodenci”,a„házasságotkötöttek”és„sľúbilisivernosť”,az
„elhunytak” és „opustili nás” rovatban. néhány példát említek a komáromi lapok
2013márciusábanmegjelentszámaiból(amagyarésszlovákrovatbanlévőnévalakot
egymásmelletttüntetemfel).Jellemző,hogyamagyarosanírottkeresztnévnekaszlo-
vák szövegkörnyezetben a szlovák névpárja jelenik meg: Ambrus Mihály – Michal
Ambrus, Bakulár János – Ján Bakulár, Bedecs Erzsébet – Alžbeta Bedecsová, Bőszi
Georgina Krisztina – Georgina Kristína Bőszi, Czigle Tamás – Tomáš Czigle, Halász Pál
– Pavol Halász, Horváth Béla – Vojtech Horváth, Igrényi Imre mérnök – Ing. Imrich
Igrényi, Madarász Ádám – Adam Madarász, Nagy Katalin – Katarína Nagyová, Németh
Károly – Karol Németh, Pécsi József – Jozef Pécsi, Perczel Julianna – Juliana
Perczelová. azeltérőnévsorrendenkívülakeresztnévalakváltozataazonosmaradhat,
amagyarésszlovákrovatbanmagyarul,illetveszlovákullejegyzettkeresztnévistalál-
ható:Csóka Gyula – Gyula Csóka, Szabó Márk – Márk Szabó; Bagin Ondrej – Ondrej
Bagin, Kollár Ján – Ján Kollár. akeresztnévhelyesírásábanmutatkozhategyébkülönb-
ség:Brand Ricky – Riky Brand. arraisvanpélda,hogyaszlovákrovatbanismagyaros
anévsorrend:Máté Levente, Kovács Alex. aszlovákiaimagyarokazelhunyt (magyar
identitású)hozzátartozóik (szlovákulanyakönyvezett) személynevét többnyiremagya-
rosalakváltozatbanteszikközzéagyászjelentésekben.asírfeliratratöbbnyirenema
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szlovákulanyakönyvezettnévforma,hanemamagyarnévváltozatkerül,amelyenacsa-
ládban,rokonságbanszólították,azonosítottákazegyént.

ritkábbanarraisvanpélda,hogyakeresztnévmagyarésszlováknévpárjaegyszer-
re,egynévalakbanjelenikmeg.ilyennévváltozatok(pl.Juraj Mészáros György)szere-
pelhetneknévjegykártyákon,szórólapokon,nyomtatottkiadványokon,stb.akomáromi
dunaMentiMúzeum épületénvanelhelyezveazakétnyelvűemléktábla,amelyena
következőszövegolvasható:V tejto budove tvoril a učil / Ebben az épületben alkotott
és tanított / Karol HARMOS Károly / akademický maliar – festőművész. aszemélynév
szokatlanváltozatbanszerepel:akétkeresztnévközéékelődikacsaládnév,azelső
helyen áll a magyar keresztnév szlovák névpárja (Karol), ezt követi a családnév
(Harmos), majd amagyar keresztnév (Károly). a hibrid, két nyelv névelemeiből álló
névalakegyszerreidézifelaszemélynévszlovákésmagyarváltozatátis.

szlovákiábanaszemélynevekakülönbözőnévjegyzékekbenazegyénnemzetiségé-
től függetlenül általában magyaros névsorrendben szerepelnek (pl. Lukáč Kristian,
Tamášová Eva), hiszen a névlistákban (lakosság-nyilvántartás, telefonkönyv, osztály-
könyv, az intézmények alkalmazottainak nyilvántartása stb.) a családnév áll az első
helyenésaztkövetiakeresztnév,abetűrendbesorolásaszemélycsaládnevénekkez-
dőbetűjealapjántörténik.

aszlovákiaimagyarokmagyar–szlovákkétnyelvűkörnyezetbenélnek,ígyminda
magyar,minda szlováknévhasználathatással van rájuk.akeresztnévválasztásuk
eltérmind amagyarországimagyarok,mind a szlovákiai szlovákok névadási, név-
használatisajátosságaitól.aszlovákiaimagyarszülőkegyrészeaMagyarországonis
használatosutónevekközülválogat,ésmagyarosformájúkeresztnevetválasztgyer-
mekének (pl.Erzsébet, István).őkélnekazanyakönyvi törvényadta lehetőséggel,
amelyengedélyeziakisebbségekanyanyelventörténőanyakönyvezését.aszlovákiai
magyar szülők másik része szlovákul anyakönyvezi gyermeke nevét (pl. Alžbeta,
Štefan),ígyaszlovákbanhasználatoskeresztneveklistájábólválasztnevet.aszlová-
kiaimagyarcsaládokbanazonbanazélőnyelvbentöbbnyirenemazanyakönyvezett
szlovákváltozatothasználják,hanemanévmagyarmegfelelőjét,illetveannakbecé-
zettalakváltozatát:pl.Erzsébet, Erzsi, Böbe; István, Pista, Pityu.avegyesnemzetisé-
gűcsaládokbangyakoriamagyarésszlováknévformákvariábilishasználata,asze-
mélyneveketbeszédhelyzettől,nyelvtől,személytőlfüggőenváltogathatják.avegyes
házasságbanélőgyermekekszámáramegszokottáválikamagyarésszlováknévala-
kokpárhuzamoshasználata.

anevekazegyén,illetveközösségnyelvihovatartozásárautalhatnak,etnikaiiden-
titásjelölő szimbólumként funkcionálhatnak (vö. Bauko 2014). szlovákiában egyes
keresztnevekcsakamagyarnemzetiségűekkörébenfordulnakelő,etnikaiidentitásje-
lölőszerepükvan,utalnakazegyénnyelvihovatartozására,anévviselőnemzetiségére:
pl. Anikó, Csenge, Csilla, Csongor, Emese, Enikő, Napsugár, Ödön, Örs, Szabolcs,
Tünde, Virág, Zalán, Zoltán,Zsolt, Zsombor. azemlítettkeresztnevekneknincsszlovák
névmegfelelőjük,nemfordíthatókleszlováknyelvre.aszlovákiaimagyarszülőkmásik
részeolyankeresztnevetválasztgyermekének,amelymindamagyar,mindaszlovák
nyelvbenazonosalakváltozatbanhasználatos,elkerülvénezáltalanévátírásával,for-
dításávalkapcsolatosbonyodalmakat:pl.Albert, Andrea, Angelika, Anna, Dávid, Júlia,
Laura, Mária, Tamara, Tibor, Viktória.
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az anyakönyvi törvény szerint szlovákiában egy gyermeknek legfeljebb három
keresztnevet lehet adni. a több keresztnevet viselők hivatalos érintkezésben azt a
keresztnevethasználják,amelyikazelsőhelyenszerepelazanyakönyvben.akettős
keresztnevekbejegyzésedivatossákezdválniazutóbbiévekben,ahármaskeresztnév-
adás lehetőségét azonban ritkánhasználják ki a szülők. Példaként említem,hogya
komáromianyakönyvihivatalban1994–2012között806kettős,ésmindössze5hár-
maskeresztnevetjegyeztekbe.szlovákiában2012-benazújszülöttekközött781ket-
tős (az ez évben bejegyzett 3040 névváltozatnak 25,6%-át teszik ki) és 5 hármas
keresztnevetanyakönyveztek.

a kettős keresztnévmindkét tagja lehet magyar bejegyzésű:Ákos István, Álmos
Bendegúz, Előd Zsombor, Hunor Attila, István Zoltán, József Kristóf, Szilárd János,
Tamás Bence, Vilmos András, Zalán Márk; Annabella Júlia, Bíborka Ágnes, Enikő
Csenge, Jázmin Virág, Kincső Virág, Krisztina Viola, Réka Lilla.Többújszülöttnélismét-
lődhetakettőskeresztnévelsővagymásodiktagja:pl.András Bence, András Máté,
István Imre, István Márk, István Zsombor, László Zsombor, Mátyás Ferenc, Mátyás
Lázár, Mátyás Péter, Péter László, Péter Márton, Tamás Bendegúz, Tamás Dániel. van,
amikorcsakakettőskeresztnévegyiktagjautalanévviselőmagyaridentitására,mivel
amásiknévazonosalakváltozatbanhasználatosaszlovákbanésmagyarbanis:Alex
Levente, Tibor Ádám, Tibor Bálint, Réka Andrea, stb.

az újszülötteknek vegyes kettős keresztneveket is választanak a szülők
szlovákiában.akettőskeresztnévutalhatavegyesházasságbanélőszülőknévadás-
ban történőmegegyezésére.azegyikkeresztnévmagyar,amásikszlovák formában
lehet anyakönyvezve: pl. Balázs Imrich, Lajos Daniel, Ernest Balázs, Eugen Márk,
Hajnalka Zlatica, Ladislav Krisztofer, Samuel Barnabás, Sebastián Zsolt. amagyarul
bejegyzettkeresztnévegyéb idegeneredetűnévvel ispárosulhat:pl.Anthony Csaba,
Balázs Brúnó, Bence Christian, Bryan Zoltán, Ferenc Armand, Giuseppe András, James
Jácint, Levente Kevin, Vanessa Etel. avegyeskettőskeresztnevetviselőkahivatalos
érintkezésbenazelsőhelyenszereplőnevethasználják.azelsőkéntmagyarosformá-
banbejegyzettkeresztnéváltalahivatalosnévhasználatismagyardominánslesz.

szlovákiábanazanyakönyvekbenemjegyzikbeazújszülöttek,illetveszülőknem-
zetiségét, ezért nem tárhatjuk fel bővebben a keresztnév és névviselő nemzetisége
közti összefüggéseket.nem tudjuk, hány szlovákiaimagyaranyakönyvezte szlovákul
gyermeke nevét, de a teljes újszülött-névlistából kiolvashatjuk azt, hogy az egyes
keresztnevekethányszoranyakönyveztékmagyarosalakváltozatban.

lássuk példaként a 2013-ban szlovákiában született gyermekek leggyakrabban
előfordulókeresztneveit,melyekaz1–20.helyenszerepeltek(azárójelbenanévvise-
lőkszámáttüntetjükfel).afiúknálazanyakönyvezettszlovákésmagyaralakváltozatok
arányaakövetkezőképpenalakult:Jakub (1206)–Jakab (0),Samuel (1090)–Sámuel
(1),Adam (1089)–Ádám (41),Lukáš (946)– Lukács (0), Martin (946)–Márton (8),
Tomáš (937)–Tamás (12),Michal (920)– Mihály (2), Filip (823)–Fülöp (1),Matej
(746)–Mátyás (11),Matúš (741)–Máté (30),Peter (675)–Péter (13),Šimon (621)
– Simon (128–azutóbbinévalakbólnemállapíthatómeg,hogyebbőlhányamagya-
rosbejegyzés,mivelaSimon névnek [szimon]olvasata isvan), Oliver (510)–Olivér
(12),Sebastián (498)– Szebasztián (1), Daniel (491)–Dániel (15),Marek (491)–
Márk (25).az1–20.helyenállókeresztnevekközöttolyanistalálható,melynekmagyar
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névpárjátegyszersemanyakönyveztékazadottévben (Jakab, Lukács), illetveegyes
keresztnevekalakváltozatamindkétnyelvbenazonos(Patrik, Dávid, Alex, Dominik).

a lányoknál az1–20. helyen álló keresztnevek többsége azonos alakváltozatban
használatosmindamagyar,mindaszlováknyelvben:Nina, Natália, Viktória, Laura,
Sára (aszlovákbanazonban[szára]anévkiejtése), Tamara, Lucia, Alexandra, Emma,
Lea, Diana, Dominika. aszlovákiábanleggyakrabbananyakönyvezettkeresztneveketa
következőaránybanjegyeztékbemagyarul:Sofia (891)– Szófia (2),Nela (763)– Nella
(97,ezanévváltozatazonbananemmagyarnemzetiségűekközött ishasználatos),
Michaela (531)– Mihaéla (0), Kristína (514)– Krisztina (2),Simona (460) – Szimóna
(0), Karolína (391) – Karolina (10),Katarína (335) – Katalin (2).egyeskeresztnevek
magyarnévpárját(Mihaéla, Szimóna) nemanyakönyvezték2013-ban.

a2013-asévbenaszlovákiaianyakönyvekbebejegyzettegyeskeresztnevek(nincs
szlováknévmegfelelőjük)csakamagyarnemzetiségűekkörébenfordulnakelő,etnikai
identitásjelölő szerepük van: pl. Álmos, Ákos, Bence, Bendegúz, Botond, Bulcsú,
Csaba, Csongor, Előd, Gergő, Lehel, Levente, Örs, Szabolcs, Tiborc, Zalán, Zente,
Zoltán, Zsolt, Zsombor; Boglárka, Boróka, Csenge, Csepke, Csilla, Emese, Enikő, Ildikó,
Kincső, Napsugár, Tünde, Villő, Virág.

azokonatelepüléseken,aholamagyarnemzetiségűlakosokalkotjákahelyilakos-
ság nagyobb részét, növekvőben van a magyaros anyakönyvi bejegyzések aránya.
PéldakéntemlítenémGútavárosát,melybena2011-esnépszámlálásalapjánalakos-
ság 77%-a magyar nemzetiségű. a magyarul, illetve szlovákul anyakönyvezett férfi
keresztnévpárokaránya1990–2012közöttGútánakövetkező:Tamás (44)–Tomáš
(22),Péter (35)–Peter (7),Ádám (20)–Adam (17),Krisztián (27)–Kristián (1),Róbert
(17)–Robert (13),Márk (17)–Marek (3),András (14)–Ondrej (3),Adrián (13)–
Adrian (3),Gábor (13)–Gabriel (3),László (13)–Ladislav (4),István (12)–Štefan (7),
Dániel (11)–Daniel (8),János (10)–Ján (3),József (10)–Jozef (5),Imre (8)–Imrich
(4).aGútán1990–2012közöttanyakönyvezettnőikeresztnévpárokarányaszinténa
magyarosbejegyzésekdominanciájárautal:Krisztina (23)–Kristína (6),Mónika (19)
–Monika (3),Szilvia (11)–Silvia (4),Katalin (9)–Katarína (4),Éva (8)–Eva (5),
Zsuzsanna (7)–Zuzana (2),Eszter (4)–Estera (2),Zsanett (4)–Žaneta (2),Gabriella
(3)–Gabriela (3),Ágnes (2)–Agneša (0).aGútaianyakönyvihivatalban1990–2012
közöttmagyarul, illetve szlovákul bejegyzett férfi és női keresztnévpárok aránya azt
mutatja,hogyazújszülöttekkeresztnevénekabejegyzésemagyardomináns,aszülők
többnyireanyanyelviváltozatbananyakönyveztetikgyermeküknevét.

9. anyanyelvi személynévtervezés szlovákiában: magyar–szlovák
keresztnévszótár

azalkalmazottnévtudomány(bővebbenl.raátz2015)fontosterületeanévtervezés,
amely a tulajdonnevek használatának tervezésével, problémáival foglalkozik (vö.
Bauko2015a,83–88.p.),ahagyományokra,aközösségésazegyénigényeireésérde-
keire,agyakorlati szempontokraegyaránt figyelmet fordít (farkas2015,32–33.p.).
névtervező,névmenedzselő tevékenységgel (vö. lanstyák2015,szabómihály2008,
vörös o. 2007) hozzájárulhatunk az anyanyelvi névhasználat terjesztéséhez is. a
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kisebbségi (anyanyelvi) névtervezés elsősorban a személy-, hely- és intézménynevek
hivataloshasználatátérinti.

akisebbségi(anyanyelvi)személynévtervezésegyikmódjalehetszlovákiábanegy
(általam előkészületben lévő)magyar–szlovák keresztnévszótármegalkotása, amely
útmutatókéntszolgálhatazanyanyelvinévtervezéshez,aszlovákiaimagyarokszemély-
neveinekanyanyelven történőanyakönyvezéséhez. a keresztnévszótárat a szlovákiai
magyartelepülésekenazanyakönyvihivatalokbanishasználhatnáksegédeszközként.

azelőkészületbenlévőmagyar–szlovákkeresztnévszótárháromfőfejezetretagoló-
dik.az „általános tudnivalók”című részben foglalkozunkakeresztnév fogalmával,a
személynevekrendszerébenbetöltötthelyével,amagyarkeresztnevekkialakulásának
történetével,azanyanyelviszemélynévtervezésfontosságával,azanyakönyvezéssajá-
tosságaival, a keresztnevek anyakönyvezésekor használatos szlovákiai ésmagyaror-
száginévkönyvekkelés-jegyzékekkel,akisebbségekrevonatkozószlovákiainévtörvé-
nyekkel,anévdivatváltozásával,akeresztnévadásindítékaival,aszlovákiaimagyarok
személynévhasználatának jellemzőivel. a „Magyar–szlovák keresztnévszótár” című
fejezetegyelőre3067(1749nőiés1318férfinévhezkapcsolódó)névcikkettartalmaz.
aszótárirészbenfeltüntetjükamagyarul(Magyarországonhivatalosan)anyakönyvez-
hetőférfiésnőikeresztnévalakokat,ezekmellettaszlováknévmegfelelőjüket(haléte-
zik),továbbáanévetimológiátés-jelentést,abecenévalakokat,anévnap(ok)időpont-
ját, a rokonnev(ek)et. a „Melléklet” című részbena személynevekanyakönyvezését
érintőszlovákiainévtörvényekszövegétismertetjük.

amagyar–szlovákkeresztnévszótárbantalálhatónévcikkekmegírásáhozalapvető
forrásulszolgáltaladóJánosésBíróágnesáltal1998-bankiadott„Magyarutónév-
könyv”, és a Magyar Tudományos akadémia nyelvtudományi intézetének honlapján
elérhetőMagyarországonanyakönyvibejegyzésrealkalmasnakminősítettférfi-ésnői
keresztnevek listája (http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/index.html),
valamint az online utónévkereső (http://corpus.nytud.hu/utonevportal/). a szlovák
névpárokkeresésekorelsősorbanMilanMajtán–MatejPovažajáltal1998-banmegje-
lent „vyberte simeno pre svoje dieťa” (válasszon keresztnevet gyermekének) című,
illetveMiloslavaknappová„Jaksebudevašedítějmenovat?”(hogyhívjákmajdazÖn
gyermekét?) című2010-benkiadott(mintegy14000keresztnevettartalmazó)kereszt-
névszótárátésabelügyminisztériumbólszármazószlovákiailakosokkeresztnévjegyzé-
kénekadatbázisáthasználtuk.

a címszóként álló keresztnév/keresztnevek félkövér betűtípussal szerepelnek a
szótárban. az első helyen található álló nyomtatott nagybetűvel szedve a
Magyarországonanyakönyvezhetőkeresztnévalak,melyhezgondolatjellelkapcsolódik
azadottnévnekszlováknyelvbenhasználatos,anyakönyvezhetőnévpárja,névmegfe-
lelője(halétezik).amagyar–szlováknévpárokesetébenháromeltérőjelölésseltalál-
kozhatunk:

1.azokatakeresztnévalakokat,melyekmindkétnyelvben(amagyarbanésszlovák-
banis)azonosalakváltozatbananyakönyvezhetőknyomtatottnagybetűkkelközöljük.a
Magyarországon anyakönyvezhető névformát álló, a szlovák nyelvben használatos
névalakotdőltnyomtatottnagybetűkkel szedjük.Pl.:JÚlia–JÚLIA, adrián–ADRIÁN.

2. azokatakeresztnévalakokat,melyekmindkétnyelvben(amagyarbanésszlovák-
ban is) eltérő alakváltozatban anyakönyvezhetők, eltérő betűtípussal jelöljük. a
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Magyarországonanyakönyvezhetőnévformautánaszlováknyelvbenmeglévőkereszt-
névi megfelelő dőlt kisbetűkkel (a keresztnév természetesen nagybetűvel kezdődik)
szerepel.Pl.:orsolya–Uršuľa, GáBor–Gabriel.

3.abbanazesetben,haaMagyarországonhasználatoshivataloskeresztnévalak-
naknincsaszlováknyelvbennévpárja,illetveakeresztnévnapjainkignemfordultelő
a szlovák névhasználatban (nincs névviselője, nem anyakönyvezték ez idáig
szlovákiában),eztØ-valjelöljük.eneveknagyrészemagyareredetű.Pl.: GyéMánT–
Ø, áldás – Ø.

a címszóként szereplő keresztnevet a név eredetének és jelentésének közlése
követi.ezekutánfeltüntetjükakeresztnévbecézettalakváltozatait,majdnaptárirend-
benfelsoroljukazadottkeresztnévvalamennyinévnapját.anévcikkekvégénazadott
keresztnévrokonneve(i)található(k).

lássukszemléltetésképpenafentiekbenemlítettnőiésférfinevekhezkapcsolódó
névcikkeket:

JÚlia–JÚlia
a latineredetűJúliusz férfinév(jelentése:ragyogó,vagyJupiter istennekszentelt)

női párja. Becézés: Juci, Jucika, Jucó, Juli, Julika, Julcsa, Julcsi, Julis, Juliska, Julka,
Julinka, Jutka. névnap: április 8., május 22., július 21. rokon nevek: Juli, Juliána,
Julianna, Julietta, Julilla, Julinka, Juliska, Julitta, Lia, Lili, Zsüliett.

adrián–ADRIÁN
alatinHadrianus névbőlszármazik.Jelentése:avelencetartománybanlevőhadria

városából való (férfi). Becézés:Adri, Adrika. névnap:március 4., 5., szeptember 8.
rokonnév:Adorján.

orsolya–Uršuľa
a latin eredetű Ursula névből származik. Jelentése: kis medve. Mai formája az

Ursula > Ursola > Orsola > Orsolya változatokon keresztül alakult ki. Becézés:Orsi,
Orsika. névnap:október21.rokonnevek:Orsi, Orsika, Ulla, Urszula, Urzula, Urzulina.

GáBor–Gabriel
hébereredetűbibliainév.aGábriel magyaralakváltozata.Jelentése:istenembere,

istenbajnoka.Becézés:Gabi, Gabika, Gábris, Gáborka, Gabri, Gabcsi, Gabica, Gabici,
Gabesz, Gabó, Gabóca, Gabkó. névnap: február 27., március 24., szeptember 29.
rokonnevek:Gabos, Gábriel.

GyéMánT–Ø
Magyareredetűnév.Újabbkeletűnévalkotásahasonlóközszóból.Jelentése:csi-

szoltdrágakő,ékkő,briliáns.névnap:július19.,október4.
áldás–Ø
Magyareredetűnév.azÁldáska nőinévférfipárja.azáldás közszóbólszármazik.

névnap:augusztus13.,október8.,december29.rokonnév:Áldáska.

10.Összegzés

szlovákiábanaz1989-esrendszerváltásutánanévdivatot,akeresztnévállománygaz-
dagodásáttöbbtényezőbefolyásolta.azállamhatárokmegnyitásaamigráció,aki-és
bevándorlásnövekedéséteredményezte.ennekköszönhetőenakeresztnévállomány
főképpenidegennyelvekbőlszármazónévelemekkelbővült.
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szlovákia1993-asmegalakulásátkövetőenszülettekmegakereszt-éscsaládnév-
ről szóló 1993. évi 300. számú, valamint az anyakönyvekről szóló 1994. évi 154.
számútöbbszörmódosítotttörvények,melyekaszemélynevekanyakönyvezésétszabá-
lyozzák. a kisebbségi névviselők számára lehetővé teszik a keresztnév anyanyelven
(kisebbséginyelven)történőanyakönyvezését, illetvekérvényezhetőarégebbenszlo-
vákulanyakönyvezettnévátírása,sbiztosítjákanemszlováknemzetiségűnőkszámá-
raacsaládnév-ová morfémanélkülibejegyzését.

a szlovákiai anyakönyvi hivatalokbana keresztnevekbejegyzésekor elsősorbana
MilanMajtán–Matej Považaj által írott keresztnévszótárat használják, de interneten
elérhetőkeresztnév-adatbázisokatisigénybevesznek,ezértazanyakönyvezettkereszt-
névfélékésnévváltozatokszámaisnövekedik.

arendszerváltáselőttgyakranismétlődtekugyanazonkeresztnevek,nagyobbvolt
egynévmegterheltsége.azegykordivatos,gyakranválasztotthagyományoskeresztne-
veketnapjainkbanritkábbanadjákgyermeküknekanévadók.azegyesgenerációknév-
adásiszokásaieltérőek,afiatalokkörébennagyszámbantalálhatunkolyankeresztne-
veket,amelyekhiányoznakazidőskorosztálynévkincséből.anévadókkörébenegyre
erőteljesebbazegyedikeresztnevekbejegyzésérevalótörekvés.azújszülötteknélgya-
koriakazidegenhangzású,helyesírásúkeresztnevek, akettőskeresztnevekbejegyzé-
se divatossá kezd válni, egyre több becenév válik anyakönyvezhető keresztnévvé,
növekszikabejegyzettkeresztnévváltozatokszáma.

aszlovákiaikisebbségekheztartozószemélyekneklehetőségükvananévanyanyel-
venvalóbejegyzésére,akeresztnévválasztássorángazdagabbnévkincsből,akisebb-
ségi és többségi névállományból egyaránt válogathatnak. ennek eredményeként a
vegyes nemzetiségű családokban nyelvileg vegyes többes keresztnevek is születhet-
nek. az interetnikus kapcsolatoknak köszönhetően különböző nyelvekből származó
keresztnevekkelbővülanévállomány.

amagyar–szlovákkétnyelvűkörnyezethatássalvanaszlovákiaimagyaroknévvá-
lasztásáraésnévhasználatára.atársadalmikörnyezet,akommunikációshelyzet(for-
málisvagyinformális),akommunikációbanrésztvevőpartnerekbefolyásoljákazegyik
vagymásiknyelvbőlszármazószemélynévformákkiválasztásátéshasználatát.aszlo-
vákiaimagyarokraakettősszemélynévhasználatajellemző.anem hivatalos(informális)
szóbeliésírottnyelvbenmagyardominánsaszemélynévhasználat.ahivatalos(formá-
lis) színtéren a szlovák névformák használata dominál, de növekvőben vannak a
magyarulanyakönyvezettnevek,melyekneketnikaiidentitásjelölőszerepükvan,utal-
nakazegyénnyelvihovatartozására,anévviselőnemzetiségére.

Minden szülő szembesül azzal a kérdéssel, hogy újszülött gyermekének milyen
keresztnevetválasszon, illetveagyermekszemélynevétmilyenalakváltozatbananya-
könyveztesse.a„Magyar–szlovákkeresztnévszótár”címűkiadványazértkészül,hogy
hozzájáruljon az anyanyelvi (magyar nyelvű) személynévtervezéshez szlovákiában,
segítseaszülőketújszülöttgyermekükkeresztnevénekkiválasztásában.aszlovákiai
magyarok számára a magyar–szlovák keresztnévszótár útmutatóként szolgálhat a
keresztnevek anyanyelven történő anyakönyvezését illetően. a keresztnévszótárat a
szlovákiaimagyartelepülésekenazanyakönyvihivatalokbanishasználhatnák.
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János Bauko
chanGinG of fornaMe fashion in slovakia

followingthe1989changeofregime,thereweremorefactorsthatinfluencedthe
forenamegivinginslovakia.afteropeningthestateborderstheriseofmigration,
bothemigrationandimmigrationhasresultedinadynamicchangeofgivenname
stock that has mainly broadened by foreign language name elements. While
before the change of regime, the loadedness of a name was bigger, strivings
towardshavingmoreuniqueandrarenamesregisteredhavebeenmorepowerful
nowadays.duetointerethnicrelationshipsthenamestockisbeingenrichedby
givennamesofvariousforeignorigins.Therearealsogenerationaldifferencesin
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namebearing:theyoungergenerationusesmanyofthosegivennamesthatare
absent from the older generation’s name stock. The number of the registered
givennamevariantsis increasing;theforeignspellednamesarealsofrequent.
MovieandTvseriescharactersoftenserveasinspirationfornaming.Moreand
more nicknamesbecome registerable given names.Giving two forenameshas
becomeanew fashion inslovakia in recent years. Themembersofminorities
haveawiderchoiceofnamessincetheymightchoosefromtheminorityaswell
as majority name stock. among the members of the minorities, the name
registrationinmothertongueisincreasing.
Minoritynameplanning isoneofthefieldsofappliedonomastics, thetasksof
whichincludepropagationofthemothertonguenameusage.Theminorityname
planning deals primarily with the official use of personal, geographical and
institution names. Publishing a hungarian–slovak forename dictionary (under
preparationbyme)maybeoneofthemethodsfortheminority(mothertongue)
nameplanninginslovakia,whichcouldserveasaguidelineformothertongue
name planning, for registering the personal names of hungarians living in
slovakia in their mother tongue. The study deals with the laws of the slovak
republicconcerningpersonalnames,thenameregistersandnamecataloguesin
slovakiaandhungaryusedat registering, the importanceofnameplanningas
wellasthefeaturesoftheplannedforenamedictionaryandthestructuresofits
entries.
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0.Bevezetés

az utódállamokban élő magyar beszélőközösségek számára az anyanyelvhasználat
egyiklegfontosabbszíntereamagyartannyelvűiskola.szlovákiábanamagyaroktatási
intézményeketlátogatótanulóknakáltalábanlehetőségüknyílikarra,hogyatársada-
lom-ésatermészettudományokalapszókincsétanyanyelvükönsajátítsákel,amagyar
középiskolákbanérettségizőfiatalokegyrészeazonbanmártöbbséginyelvűfőiskolán
vagyegyetemen folytatjaa tanulmányait, amásik részepedigmunkábaáll. akár az
egyik,akáramásiklehetőségetválasztják,anyanyelvükhasználatáraatovábbiakban
már csak korlátozott mértékben lesz módjuk. a fentiek ismeretében nemmeglepő
tehát,hogyakisebbségihelyzetbenfolyóanyanyelvoktatáscéljaiközött–iskolatípustól
függetlenül–elsődlegeshelyenazanyanyelvidominanciaeléréseésmegőrzése,ezzel
párhuzamosan pedig a standard nyelvváltozat elsajátíttatása szerepel. (vö.
szabómihály2010,308.p.;Misad2011,175–176.p.,2014,117.p.,2016).devajon
figyelembeveszik-eazútmutatókéntszolgálóoktatásidokumentumok–azállamiokta-
tásiprogram,akerettanterv,azanyanyelvitanmenetek–ésahozzájukigazodóanya-
nyelvtankönyvek,hogyakisebbségimagyar iskolákban tanulódiákok többségenem
birtokoljaésnemhasználjaaktívananyanyelveköznyelviváltozatát?studatábanvan-
nak-eatankönyvszerzőkannak,hogyezeknekafiataloknakanagyrészenyelvjárási
közegbenszocializálódott,ráadásulkétnyelvűbeszélőközösségbenél,aholanyanyelv-
kéntegy,atöbbséginyelvhatásaalattállónyelvváltozatotsajátítottel?1
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Misad kaTalin

anyelvváltozatokbemutatása
aszlovákiaimagyartannyelvűiskolák

anyanyelvtankönyveiben1

.
kaTalin Misad
demonstrationoflanguagevariationinhungarianTextbooksoffirstlanguageinslovakia

keywords:hungariantextbooksoffirstlanguage,languagevariation,dialects,bilingualism.

1 atanulmányalapjáulszolgálókutatásokafórumkisebbségkutatóintézetkeretébenműkö-
dő Gramma nyelvi iroda munkaterve szerint folytak a pozsonyi comenius egyetem BTk
Magyarnyelvés irodalomTanszékén (comeniusuniversity,fakultyofarts,departmentof
hungarianlanguageandliterature)



Írásombanannakfeltérképezésérevállalkozom,hogyan,milyenelméleteketkövet-
vedolgozzákfelaszlovákiaimagyartannyelvűalap2-ésközépiskolákszámárakészült
anyanyelvtankönyvekanyelviváltozatosságkérdését.adolgozatalapvetőenanyelvjá-
rásokésazanyanyelvkéntelsajátítottkontaktusváltozatokbemutatásánakszempont-
jaitésmódozataitérinti.

1.oktatásidokumentumokéstankönyvekaszlovákközoktatásitörvény
tükrében

szlovákiában kilenc évvel ezelőtt szinte követhetetlen iramban, néhány hónap alatt
lezajlottaközoktatásreformja.azakkorioktatásiminiszter,akiaszlováknemzetiPárt
jelöltjekéntkerültaminisztériumélére,hangsúlyozta,hogya2008.szeptember1-jétől
hatályosközoktatásitörvény(zákonz22.mája2008ovýchoveavzdelávaní[školský
zákon]a ozmeneadoplneníniektorýchzákonov)különösfigyelmetfordítazegyestan-
tárgyaktartalmimegújítására.Mivelakisebbséginyelvűoktatásszlovákiábanatöbb-
ségioktatásintegránsrésze,amelytartalmábannem,csakatanításnyelvébenkülön-
bözikaszlováktannyelvűoktatástól,amegbízottszakembereknekaMagyarnyelvés
irodalomtantárgytartalmiéskimenetikövetelményrendszerénekkidolgozásakorfigye-
lembe kellett venniük a többségi tannyelvű iskolák anyanyelvoktatási programjának
szempontjait. a tantárgyi követelményeket rögzítő dokumentum bevezető részében
azonbannyelvészetikutatásokkalalátámasztottténykéntutalnakarra,hogyamagyar
nyelvűoktatásbanrészesülőtanulókanyanyelvekisebbséginyelvváltozatnakminősül,
melyetamagyarországiköznyelvinyelvváltozathozképestegyrésztnagyobbmértékű
nyelvjárásiasság, másrészt a többségi nyelv elemeinek előfordulása jellemez.
Megállapítjáktovábbá,hogyamagyartannyelvűiskoláktanulóianyanyelvükstandard
változatávaltöbbnyirecsakaz iskolábalépéskortalálkoznak, ígyannakhasználataa
mindennapikommunikációshelyzetekbenszámukranemmagátólértetődő.abeveze-
tészáró részébenéppenezért tantárgyicélként tüntetik felastandardnyelvváltozat
elsajátítását,melyetmeggyőződésükszerintspeciálisnyelvineveléssellehetelérni3 (l.
Štátnyvzdelávacíprogram.Maďarskýjazykaliteratúra.isced2[magyarul:államiokta-
tásiprogram.Magyarnyelvésirodalom.isced2],Štátnyvzdelávacíprogram.Maďar-
skýjazykaliteratúra.isced3a[magyarul:államioktatásiprogram.Magyarnyelvésiro-
dalom.isced3a]).

afentidokumentumokvonatkozásábanamagyartannyelvűalap-ésközépiskolák
számáraújanyanyelvtankönyvekkészültek.ezekazonban–kevéskivétellel–nemfog-

2 azalapiskola (Mo.-on:általános iskola)aszlovákzákladná škola tükörfordítása.aszlovákiai
magyarnyelvhasználatbanstandardkifejezésnekminősül:állandóelemeazalapfokúokta-
tásiintézményekhivatalosmagyarnevének,valamintaziskolatípushozkapcsolódómagyar
nyelvűoktatásidokumentumoknak,skizárólagosjelleggelhasználjaaszlovákiaimagyarköz-
pontisajtóis.

3 avonatkozódokumentumnaksemabevezető,semmásrészébennemtaláltunkutalástarra,
mitértenekaszerzők„megfelelőspeciálisnyelvinevelés”alatt.

36 misad katalin
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
/2

, 
S
om

or
ja



lalkoznakaszlovákiaimagyarnyelvivalósággalésannaksajátosjelenségeivel,vagyis
egyszerűennemveszikfigyelembeaztatényt,hogyakisebbségbenélőtanulóknyelv-
használataeltérazegynyelvűanyaországitanulókétól.enneklegmeghatározóbbokaira
már a bevezető részben is utaltunk: a kisebbségimagyar gyermekek jelentős része
nem a magyarországi köznyelvet, hanem egy nyelvjárásváltozatot beszélve kerül az
iskolába,mégpedigolyannyelvikörnyezetből,aholbeszéltés/vagyírottformábannapi
szintenkapcsolatbakerüla többséginyelvvel.akisebbségianyanyelvtankönyveknek
tehát–akontrasztívszemléletreépítve–egyrésztazanyanyelvjárás,illetveastandard
nyelvváltozathasználatábóladódókettősnyelvűség,másrésztazanyanyelvkéntelsajá-
tított kontaktusváltozat(ok) és a standard közötti eltérések nyelvi-nyelvhasználati
vonatkozásait kellenemegismertetniük a tanulókkal, hogy egyértelművé váljon szá-
mukraazatény,miszerintanyanyelvüknektöbbváltozatavan,shogymikorhasználják
azegyikvagyamásiknyelvváltozatelemeit,kódjait,regisztereit,azazéppenaktuális
beszédhelyzettőlfügg(vö.lanstyák1996,12.p.;kiss1999,397.p.;kožík2004,103.
p.;Misad2009,151–54.p.,2014,154.p.,2016;simon2010,93.p.).

2.anyelvjárásokmegjelenítéseazanyanyelvtankönyvekben

anyelvjárásoktémakörétazalapiskolábana9.osztály,aközépiskolábana2.osztály
számárakészülttankönyvtárgyalja.avizsgáltsegédletekcsakrészbenigazodnakaz
oktatásiprogrambanmegfogalmazotttantárgyikövetelményekhez,melyekazalapisko-
lákszámáraatájszavak,aközépiskolákszámárapedigaszókészlet nyelvjárási elemei
témakörtjelölikmegelsajátítandókívánalomként.Mindazalap-,mindaközépiskolai
tankönyvdefinícióvalindítjaanyelvjárásitananyagrészt,miközbenazelőbbiegymára
elavulttá vált középiskolai segédletből kölcsönzi a nyelvjárások meghatározását: „A
szókészlet csoportosításának egyik szempontja az is lehet, hogy a nyelvet beszélők az
ország mely részén élnek – vagyis földrajzi elhelyezkedésük szerint. Az egy-egy földrajzi
területre jellemző nyelvváltozatot nyelvjárásnak nevezzük. A szavakat az egyes terüle-
teken a köznyelvitől eltérő módon használják. Ez a különbözőség lehet csupán kiejtés-
beli módosulat, de lehet egy teljesen különböző, más területeken teljesen ismeretlen
szó is.”4 aközépiskolaitankönyvezzelszembenaszerzőpárosmagyarországitagjának
az anyaországbanmegjelent segédletéből emeli át a kérdéses fogalom definícióját,
amelyazonbanbizonyíthatóankövetialegújabbdialektológiaiforrásmunkákbantalál-
hatómeghatározásokat:„Nyelvjárásnak az adott nyelv azon változata tekinthető, amely
a nyelvterület csak egy részén használatos.”5

4 Bolgárkatalin–Bukornédaniserzsébet2012.Magyar nyelv az alapiskola 9. osztálya és a
nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maďarský jazyk pre 9. ročník základnej školy
a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava,
slovensképedagogickénakladateľstvo.

5 uzonyikissJudit–csicsaykároly2012.Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok és a szakkö-
zépiskolák II. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre II. ročník gymnázií a pre II. roč-
ník stredných odborných škôl. Bratislava,vydavateľstvoTerra.
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Mindkétvizsgálttankönyvfoglalkozikanyelvjárásokfelosztásával,ámazalapisko-
laiezúttalisegyrégebbiforrásbólszármazócsoportosítástteszközzé.azegyesdialek-
tusokjellemzőjegyeirenemtérki,mindösszeapalócnyelvjárásrólközölegymondatnyi
adalékot: „A magyar nyelv legnagyobb nyelvjárási területei a következők: a nyugat-
magyarországi, a dunántúli, a dél-magyarországi, a mezőségi, a palóc, a tiszai és a szé-
kely (Románia bizonyos területén élő magyarok nyelvjárása). A palóc nyelvjárás
Magyarország északi részén használt nyelvjárás, mely átnyúlik a határon Szlovákia déli
területeinek nagy részére.” aközépiskolaitankönyvismételtenalegújabbdialektológiai
munkákhoz igazodva, de nem a törzsanyagban, hanem csak kiegészítő adalékként
soroljafelamagyarnyelvjárásirégiókat:„A magyar nyelvterületen a mai szakirodalom-
ban tíz nagy nyelvjárási régiót különítenek el: a nyugat-dunántúli, a közép-dunántúli–
kisalföldi, a dél-dunántúli, a dél-alföldi, a palóc, a Tisza–Körös-vidéki, az északkeleti, a
mezőségi, a székely és a moldvai nyelvjárási régiót.”

a tankönyvszerzőkmind a két iskolatípus segédletébenmegnevezik a szlovákia
területénbeszéltmagyarnyelvjárásokatis.azalapiskolaitankönyvezúttalisegykoráb-
bifelosztástközöl,melyetazalkotóksajátzárójelesmegjegyzésekkelegészítenekki:
„Szlovákia területén három magyar nyelvjárás ismert: dunántúli (ez a csallóköziek
nyelvjárása), palóc (a Vág/Váh6 folyótól a Hernád/Hornád folyóig), északkeleti
(Szlovákia legkeletibb része).” aközépiskolaisegédletugyanezesetbenisalegújabb
rendszerezést tesziközzé (ismétcsakkiegészítőadalékként),deaközép-dunántúli–
kisalföldi nyelvjárástípusba tartozó nyelvjáráscsoportokat illetően egy régebbi felosz-
tástkövet:„A közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárás további csoportokra oszlik, ezek a
csallóközi, a mátyusföldi és a szigetközi nyelvjárás vagy aldialektus”.7

konkrétnyelvjárásijelenségekkelcsakaközépiskolaitankönyvfoglalkozik.aszer-
zőkelőszöranyelvjárásokésaköznyelvinyelvváltozatközöttihangtanieltérésekrehív-
ják fela tanulók figyelmét:„A hangtani jelenségek között a magánhangzók körében
előforduló eltérések a jelentősebbek. A hangok színe eltérhet a köznyelvitől. A palóc-
ban az á hangot ajakkerekítésesen, az a hangot ajakrésesen ejtik: kåtonå, hårom,
åpam (sic!)8. […] A magánhangzók számában is mutatkozhat eltérés az egyes nyelvjá-
rásokban. A csallóközi nyelvjárás például két e hangot ismer. Megkülönbözteti a nyílt e
hangot és a zárt ë-t, de nem a zárt, hanem a nyílt változat tér el a köznyelvi kiejtéstől:
a nyílt e-t a röviden ejtett á-hoz közelíti. Pl.: âmber (ember), âlmegy (elmegy).” (sic!)9 a

6 egyhatályosminiszterirendeletalapjánanemzetiségiiskolákszámárakészültanyanyelvtan-
könyvekbenésazún.fordítotttankönyvekbenszereplőföldrajzineveketazadottnemzetiség
nyelvénkívülszlovákulisközzékelltenni,mégpedigazelőforduláshelyén(azazfolyószöveg-
benis),továbbáatankönyvvégénközöltvagyazilletőtananyagotkövetőkétnyelvűszójegy-
zékben.

7 a legújabb forrásműveka közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárástípusnak két nyelvjáráscso-
portjátkülönböztetikmeg:acsallóközi-szigetközitésazészak-dunait.

8 atankönyvhelytelenüljelöliapalócillabiálisa-t:azadekvátjelölésmódnemazabetűkarika,
hanemazabetűpont,tehátazå jelölés helyett azȧ-t kellettvolnaalkalmazni.

9 aköznyelvinélnyíltabbehangjelöléseadialektológiábannematankönyvbenszereplőâ,
hanemazebetűalattlefelémutatónyilattartalmazóA.
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jelentésbelieltéréseketakövetkezőképpenmutatjabeatankönyv:„Jelentés szerinti
tájszavakról akkor beszélünk, ha ugyanazon a szón vidékenként mást értenek. Pl.: cse-
léd (Biharban családhoz tartozó gyermek), harisnya (Székelyföldön a férfiak fehér
gyapjúnadrágja), torzsa (Kalotaszegen ádámcsutka).” atankönyvbőlidézettszövegré-
szekbőlkitűnik,hogymígaszerzők ahangtanieltéréseketaszlovákiaimagyar,addig
ajelentésbelieketazerdélyimagyarnyelvjárásokrajellemzőpéldákkalszemléltették.a
nyelvjárási jelenségekfeltárásaasegédletbenatulajdonképpenitájszavakleírásával
zárul: „Tulajdonképpeni tájszavakról akkor beszélünk, ha egészen más hangsor jelöl
egy fogalmat, mint a nyelvterület többi részén. A köznyelvi kukorica egyes vidékeken
tengeri, máshol törökbúza; a metélttésztát nevezhetik csikmáknak; a döntésképtelen
emberre Csallóközben a tapitnya, a mosatlan edényre a rékas szót használják.”

avizsgálatsorántanulmányoztukanyelvjárásokhozkapcsolódógyakorlatokszámát
éstípusátis.azalapiskolaitankönyvbenegyetlen,jellegeszerintinkábbakontaktus-
változatokhoz kötődő, egynyelvű szemléletet tükröző feladatot találtunk, amely így
hangzik: „Keressetek hasonló10 szavakat, melyeket a környezetetekben helytelenül
használnak, majd írjátok le helyes magyar megfelelőjüket!” a középiskolai tankönyv
szerzői két hasonnemű gyakorlatot rendelnek a nyelvjárások témaköréhez: az egyik
szerintaztkellmegállapítaniukatanulóknak,hogyafelsorolttájszókmibentérnekel
köznyelvimegfelelőjüktől;amásikarrabuzdítjaőket,hogygyűjtsenekasajátnyelvjá-
rásterületükrejellemzőkifejezéseket,majdadjákmegezekköznyelvimegfelelőit.

3. az anyanyelvként elsajátított kontaktusváltozatok szemléltetése a
tankönyvekben

azatény,hogyamagyartannyelvűoktatásiintézménytlátogatótanulókkétnyelvűkör-
nyezetbenélnek,aminekkövetkeztébentöbbé-kevésbékétnyelvűnektekinthetők,vala-
minthogyezakétnyelvűállapotakaratlanulishatássalvanazáltalukbeszéltnyelvvál-
tozat(ok)ra, a vizsgált anyanyelvtankönyvekben inkább csak kivételesen tükröződik.
igaz, az alapiskolákban folyó anyanyelvi nevelés tartalmi követelményei között sem
találtunkegyetlenolyankulcsfogalmatsem,amelyakétnyelvűségtémakörébeillesz-
kedne; a középiskolák tantárgyi követelményrendszerében pedig csupán egyetlen
vonatkozófogalomrabukkantunk:amagyar–szlovák kétnyelvűségre.

agimnáziumokésszakközépiskolák1.osztályaszámárakészült tankönyvben11 a
szlovákiaimagyaranyanyelvtankönyvektörténetébenelőszöresikszóakétnyelvűség
mibenlétéről, illetve a jelenséghez kapcsolódó alapfogalmakról, mint pl.: egyéni és

10 hasonlószavakalatta„tyeplákiszúprava,kofola,horcsica,párki,cselenka,hranolki,zmizík,
szpacák,rukszákstb.”kölcsönszókatértikatankönyvszerzők,amelyekakétnyelvűkörnyezet
hatásáraatanulókanyanyelvjárásábanisfelbukkannak.

11 Misadkatalin–simonszabolcs–szabómihályGizella2009.Magyar nyelv a gimnázium és a
szakközépiskolák 1. osztálya számára. Maďarský jazyk pre 1. ročník gymnázií a stredných
odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava,slovensképedagogickénak-
ladateľstvo.
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közösségikétnyelvűség,kiegyenlítettésegyenlőtlenkétnyelvűség,hozzáadóésfelcse-
rélőkétnyelvűségihelyzetstb.aszerzőkaszlovákiaimagyarbeszélőkszámáraismerős
szituációk segítségével dolgozzák fel a tananyagot, az egyéni kétnyelvűség fogalmát
például a következőképpen magyarázzák: „Egy Bodrogközben élő mérnök ismeri a
helyi magyar nyelvjárást, de a szlováknak nagy valószínűséggel csak a köznyelvi válto-
zatát sajátította el. Otthon a családban magyarul beszél, viszont szlovák egyetemet
végzett, ezért a munkájával kapcsolatos szakkifejezéseket elsősorban szlovákul ismeri.
Mérnökünk mind a két nyelvet használva kiválóan elboldogul az életben, bár olykor a
szlovákban ragozási hibát vét, a magyarországi kollégákkal beszélve pedig esetleg
megértési problémái vannak.” azidézettszövegrészvalósténykéntmutatjabe,hogya
bodrogközimérnökanyanyelvéneknemaköznyelvi,hanemazegyiknyelvjárásváltoza-
tátbeszéli,vagyisfelhívjaatanulókfigyelmétarra,hogyanyelvek–beleértveamagyar
nyelvetis–változatokbanléteznek,miközbenarraisügyel,hogylehetőségszerintne
sérüljönazáltalábanvalamelynyelvjárásváltozatotbeszélőtanulóknyelviotthonosság-
érzete12 (vö.Beregszászi–csernicskó1996,35.p.;lanstyák1996,12.p.;kiss1999,
400. p.). a szóban forgó tankönyv a kétnyelvűség típusait ismertetve a bemutatott
oppozíciókazonválfajárahelyeziahangsúlyt,amelyakisebbségibeszélőközösségek
szempontjábólkívánatoslenne.anyelvekismereténekszintjealapjánmegkülönbözteti
az egyenlőtlen (domináns) és a kiegyenlített (balansz) kétnyelvűséget: „Az első azt
jelenti, hogy a beszélő az egyik nyelvét sokkal jobban, kompetensebben beszéli, mint a
másikat; a második esetben a nyelvtudása mindkét nyelven megközelítőleg azonos.”
azegyéniésaközösségikétnyelvűségszempontjábólakövetkezőképpenszemléltetia
hozzáadóésafelcserélőkétnyelvűségihelyzetet:„Az utóbbi esetben a másodnyelv az
anyanyelv helyébe lép. A hozzáadó kétnyelvűségi helyzetben az anyanyelvhez mintegy
hozzáadódik a második nyelv, de nem szorítja ki azt a használatból. Kedvező esetben
a hozzáadó helyzet kiegyenlített kétnyelvűséget eredményez.”

a kétnyelvűség nyelvi következményeire, ezen belül a szlovákiaimagyarság által
beszélt nyelvváltozat(ok) jellemző, illetve kevésbé feltűnő sajátosságaira szintén a
középiskolák1.osztályaszámárakészülttankönyvbentalálunkutalásokat,miközben
aszerzőkügyelnekarra,hogyatanulókbankellőképpentudatosuljanakakontaktus-
változat(ok)ésastandardnyelvváltozateltérései.akódváltásfogalmátpéldáulakövet-
kezőmódonmagyarázzaasegédlet.: „A magyar nyelv korlátozott használatának egyik
legjellemzőbb következménye, hogy a beszélők bizonyos dolgok, fogalmak magyar
nevét nem ismerik. Ezért előfordul, hogy a többségi nyelvből átveszik azt az elemet,
amelynek a magyar megfelelője nem jut az eszükbe. […] Az alábbi példában a beszélő
el is mondja, hogy azért használja a výkaz szót, mert nem ismeri a magyar megfelelőjét
(vagyis a kimutatás szót).” atovábbiakbanszóesika közvetlenkölcsönszók(pl.:szl.
párky→szm.párki,Mo.:’virsli’stb.13);a szlovákmintárakeletkezetttükörszókés-kife-

12 azaktuálisszlovákiaimagyaranyanyelvtankönyvekszerzőiésamagyarszakospedagógusoknagy
részeáltalábanúgyvéli,hogymegkell„szabadítania”atanulókatacsaládbanelsajátítottnyelvjá-
rásváltozatuktól(l.lanstyák1996,12.p.;Misad2009,153.p.;Misad–simon2009,259.p.).

13 arövidítésekfeloldása:szl.=szlovákmegnevezés,szm.=szlovákiaimagyarmegnevezés,
Mo.=Magyarországonhasználtmegnevezés.
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jezések(pl.:szl.náplňpráce→szm.munkatöltet,Mo.:’munkakörileírás’stb.);ajelen-
téskölcsönzésselkeletkezettszavak(pl.:szl.diéty→szm.diéta–Mo.:’napidíj’stb.);
ill.aszlovákosnyelvtaniszerkezetek(pl.:szl.členskýpríspevok→szm.tagságidíj,Mo.:
’tagdíj’ stb.) fogalmáról is,miközbenaszerzőkezekmindegyikétgazdagpéldasorral
szemléltetik.

aszlovákiaimagyarbeszélőknyelvhasználatára jellemző jelenségeknémelyikéta
középiskolák2.osztályaszámárakészülttankönyvistárgyalja,deazelőzőtőleltérőfel-
fogásban.Pl.:„Kölcsönszavak – kisebbségi (nemzetiségi) csoportok körében használa-
tosak. Anyanyelvünkbe belekeverednek az államnyelv, esetünkben a szlovák nyelv
egyes kifejezései. Ennek főleg két fajtáját ismerjük: 1. direkt kölcsönszavak – botaszki,
tyepláki, horcsica, párki, spekacski, hranolki, bandaszka, nanuk stb.; 2. tükörfordítások
– rosszul lefordított kifejezések14: műszaki igazolvány – forgalmi engedély; autóiskola –
autós iskola (sic!); természetiskola – erdei iskola; naftakályha – olajkályha stb.”

a kétnyelvűség témaköréhez kapcsolódó gyakorlatok csak az első osztályos tan-
könyvbentalálhatók.azegyikfelhívjaatanulókfigyelmétaTerminikutatóhálózathon-
lapjára,melyentájékozódhatnakakisebbségimagyaroknyelvhasználatátérintőkuta-
tásokról,majdarraösztönziőket,hogyahtszótárrovatbankeressenekránéhány,a
kárpát-medencei kisebbségi magyarok által használt szóra (l. skopka, konyhalinka,
tunel, blokk, poliklinika),sállapítsákmeg,melyikrégió(k)rajellemzőek.amásikgyakor-
latszerintadiákoknakaMagyarértelmezőkéziszótárban,ill.azértelmezőszótár+-ban
kellakétnyelvűmagyarközösségeknyelvhasználatábanelőfordulószavakat,kifejezé-
seketkeresniük.

4.Összefoglalás

Írásomban azt vizsgáltam,miképpen jelenikmeg a nyelvi változatosság témaköre a
szlovákiaimagyartannyelvűalap-ésközépiskolákszámárakészültanyanyelvtanköny-
vekben. a kutatás tapasztalatait összegezve megállapíthatjuk, hogy a nyelvjárások
tekintetében a vizsgált alap- és középiskolai tankönyvek szinte kizárólagosan csak
elméletitudnivalókatközölnek,miközbenaztsugalljákatanulóknak,hogyadialektu-
sokanyanyelvüktartozékaiugyan,dekülönösebbközüknincshozzájuk,ezértameg-
határozásukonésafelosztásukonkívülfeleslegestöbbettudniróluk.azanyanyelvként
elsajátítottkontaktusváltozatokrólasegédletekegyrészenegatívsztereotípiákatköz-
vetít.akétnyelvűséghatásaiközülcsakaz„anyanyelvünkbekeveredettkölcsönszava-
kat” említik, melyeket „rosszul fordított kifejezés”-nek, „nyelvhelyességi hibá”-nak
minősítenek.kizárólagosanagimnáziumokésszakközépiskolák1.osztályaszámára
készült szociolingvisztikai szemléletű tankönyv tartalmaz olyan kétnyelvűséggel kap-

14 Megjegyezzük, hogy a tankönyvszerzők a segédlet szófajtan c. fejezetében számos más
„rosszul lefordított kifejezést” közölnek standard példaként, pl.: Párkányi Városi Hivatal,
Galántai Városi Hivatal (uzonyikiss–csicsay2012,96–97.p.).avárosi hivatal megnevezés
azidézetbenfelsoroltpéldákhozhasonlóanaszlovákmestský úrad megnevezésszószerinti
fordításábólkeletkezett,magyarországimegfelelőjeapolgármesteri hivatal.
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csolatos ismereteket,melyeksegítségével– természetesenaköznyelvinyelvváltozat
elsajátításánakszükségességételőtérbehelyezve–atanulóktudatosíthatjákaszlová-
kiaimagyarnyelvhasználatjellemzőjegyeit,valamintazanyanyelvkéntelsajátítottkon-
taktusváltozat(ok)ésastandardnyelvváltozatközöttikülönbségeket.
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előadásainak gyűjteményes kötete. komárom,selyeJánosegyetem,117–128.p.

Misadkatalin2016.A nyelvi változatosság szemléltetése szlovákiai magyar anyanyelvtanköny-
vekben. szombathely, nyugat-magyarországi egyetem savaria egyetemi központ.
(Megjelenésalatt.)

Misadkatalin–simonszabolcs2009.nyelviideológiákésnyelvhelyességibabonákegyszlová-
kiaimagyarnyelv-tankönyvben. in Borbély anna–vančoné kremmer ildikó– hattyár
helga(szerk.):Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia,
Párkány, 2008. szeptember 4–6. Tintakönyvkiadó,Budapest.255–262.p.

simon szabolcs 2010.Nyelvi szondázások. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok a szlovákiai
magyar nyelvhasználat köréből. dunaszerdahely,liliumaurum.

Štátnyvzdelávacíprogram.Maďarskýjazykaliteratúra.(vzdelávaciaoblasť:jazykakomuniká-
cia).isced2. http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelava-
cie_oblasti/madarsky_jazyk_literatura_isced2.pdf(2017.január17.)
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Štátnyvzdelávacíprogram.Maďarskýjazykaliteratúra.(vzdelávaciaoblasť:jazykakomuniká-
cia). isced 3a. http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelava-
cie_oblasti/madarsky_jazyk_literatura_isced3a_titul.pdf(2017.január17.)

szabómihály Gizella 2010. a magyar nyelvű oktatás szlovákiában a rendszerváltozás után.
Barthacsilla–nádororsolya–PéntekJános(szerk.):Nyelv és oktatás kisebbségben.
Kárpát-medencei körkép. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 135.
Budapest,Tintakönyvkiadó,279–316.p.

zákonz22.mája2008ovýchoveavzdelávaní[školskýzákon]ozmeneadoplneníniektorých
zákonov.http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/Pkvs/z245_2008.pdf(2017.janu-
ár18.)

vonatkozótankönyvek

Bolgárkatalin–Bukornédaniserzsébet2012.Magyar nyelv az alapiskola 9. osztálya és a nyolc-
osztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maďarský jazyk pre 9. ročník základnej
školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom
maďarským. Bratislava,slovensképedagogickénakladateľstvo.

Misadkatalin–simonszabolcs–szabómihályGizella2009.Magyar nyelv a gimnázium és a szak-
középiskolák 1. osztálya számára. Maďarský jazyk pre 1. ročník gymnázií a stredných
odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava,slovensképedagogic-
kénakladateľstvo.

uzonyikissJudit–csicsaykároly2012.Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközép-
iskolák II. osztálya számára. Maďarský jazyk. Učebnica pre II. ročník gymnázií a pre II.
ročník stredných odborných škôl. Bratislava,vydavateľstvoTerra.

kaTalin Misad
deMonsTraTion of lanGuaGe variaTion in hunGarian TeXTBooks of firsT lanGuaGe in
slovakia

inmypaperianalysethequestionofthedemonstrationoflanguagevariationin
hungarian textbooks of first language intended for primary and secondary
schoolsinslovakia.Thistimeionlydealwithaspectsandmethodsoftreatment
of languagedialectsandcontactvarieties in these textbooks.summingup the
experiences of the research, we can determine that the examined textbooks
transmit almost exclusively theoretical information on language dialects, while
mostofthestudy-aidsconveynegativestereotypesaboutthecontactvarieties.
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Az iskolai környezet egyensúlyt teremt a nyelvek között, bevonja mind
a szlovén, mind a magyar anyanyelvű gyerekeket, a tanításban pedig
ügyelni kell arra, hogy a gyerekek saját nyelvükön tudják követni az
oktatást, emellett viszont természetes módszerrel elsajátítsák a kör-
nyezetük nyelvét, azaz a szlovén, illetve a magyar nyelvet

(nećak-lük2013,17.p.).

1.Bevezetés:atémaválasztásindoklása

akétnyelvűoktatás,különösenkisebbségiléthelyzetben,olyantéma,amelyettöbbszöris
előveszazember.1 egyrésztazért,mertakisebbségianyanyelvmegőrzésében,vitalitása
megtartásábanmeghatározószerepevan:akisebbséginyelv/nyelvváltozatésazállam-
nyelviskolaielőfordulásánakaránya,amásodlagosnyelviszocializációanyanyelventör-
ténhetőségesokmindentelárulazadottnemzetiközösségalkotmányos-törvényihátteré-
ről, jogbiztonságáról. a hatékony kisebbségi anyanyelvi és anyanyelvű oktatás
biztosít(hat)ja a funkcionális kétnyelvűséget – különösen a Muravidéken alkalmazott
modell, amelyben többség és kisebbség egyaránt tanulja a másik nyelvét és tanul a
másiknyelvén–,amelyreakisebbségneknapmintnap,mindenpillanatban,aminden-
napokmegéléséhez szüksége van (nećak-lük 2011, 123. p.).Másrészt azért is örök
téma,mertannyirasokrétűésszínesatematikája,a(két-vagytöbbnyelvűés-kultúrájú)
társadalomtörténéseirevalóreagálásmikéntjeialakítják lététésműködését.képesa
megújulásra,viszonylaggyorsésintenzívváltozásokjellemzikújtörvényekbenésjogsza-
bályokbanrögzítve.az innovációk jó iránybaviszikazoktatás folyamatát,növelikhaté-

1 amuravidékikét(tan)nyelvűoktatásimodellrőlmamárnagyongazdagszakirodalomállren-
delkezésünkre. Többhelyütt készültek tematikusbibliográfiák (pl. http://eldia-project.org),
illetveolyanösszefoglalóelemzések,amelyekbenaszakirodalmijegyzékekmagukbafoglal-
jákakétnyelvűoktatásimodellelkapcsolatosírásokat(kolláth–Gróf2014).
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konyságát,decsakakkor,haatörvényiháttérazadottgyakorlatszükségleteibőlkristá-
lyosodottki,ésmegvalósítása,implementációjanemütköziksemmiféleakadályba.2

atémaörökérvényűségénekbizonyítékaiaharmadikévezredújabb,szintekivétel
nélkül kontrasztív szemléletű, leginkább különböző tudományos projektek keretein
belülzajló(éslezajlott)kutatásai,amelyekakülsőrégiókkétnyelvűoktatásánakelem-
zésévelamegmaradásperspektíváit,ajobbítás,változtatáslehetőségeittartjákszem
előtt–amegszüntetvemegőrzéselvealapján.

atanulmánymegírásánake„klasszikus”okokmellettmásaktualitásaisvan:nem-
csakamuravidékiközoktatásélmegmostelégmozgalmasnapokat(projektindíttatá-
súinnovációkazáltalánosésaközépiskolában;azoktatásikülönjogokfelülvizsgálata,
atörvénymódosításánakirányvonalai),hanemazújszlovénfelsőoktatásitörvényala-
kulása ishatássalvanaMariboriMagyarTanszékhelyzetén,oktatásiprogramjain,a
lektorátus léténkeresztülakétnyelvűoktatáshelyzetére,alakulására, főprofiljának
megfelelőenelsősorbanaleendőmagyarszakosokképzésével,debeleszól(hat)ataní-
tókésóvodapedagógusok,illetveanemmagyarszakosáltalánosésközépiskolaitaná-
rokmagyarszaknyelvi(ésszakmódszertani)oktatásábais.

2.amuravidékimodell–közoktatás
szlovéniában a két autochton nemzeti közösség két különböző kétnyelvű oktatási
modellben kívánja elérni a tanulói funkcionális kétnyelvűségét. Míg az olaszok a
Tengermellékenolasz, illetveszlovén tanításinyelvű iskolákkalműködnek,bennüka
másik nyelv kötelező tantárgy, addig aMuravidéken kisebbség és többség számára
egyarántkötelezőkéttannyelvűmodell vanérvényben1959óta.eztakétnyelv–a
többségiszlovénésaregionálishivatalosnyelvstátuszúmagyar–megőrzésénekkét-
irányú/egyenrangúoktatásimodelljétakéttannyelvűprogramoktipológiájábanazerős
kétnyelvűoktatásegyik fajtájának tekintik (Baker1996,Bartha2000,Garcia1997,
kontra2004,lanstyák2005,nećak-lük1989inpassim).3 kétirányúsága,egyenran-

2 a TerminiMagyar nyelvi kutatóhálózat pl. 2006 óta kiemelt kutatási területként kezeli a
témát (http://ht.nytud.hu). azelsőoktatástanulmányokgyűjteménye2011-ben jelentmeg
(Bartha–nádor–Péntekszerk.2011),azótakétdomuscsoportoskutatásiprojektfoglalko-
zottakülsőrégiókmagyaroktatásával.a2013/2014-esprojektamagyarnyelvminttantárgy
oktatásánakhelyzetétmértefelahatárontúlirégiókmagyartannyelvű,illetvekétnyelvűálta-
lánosiskoláiban,a 2014/2015.évifolytatáspedigaközépiskolárakoncentráltelsősorban
(csernicskó–Péntek–szoták2014).

3 az erős kétnyelvű oktatás relatív kétnyelvűséget eredményez, és két nyelven való írni és
olvasnitudáshozvezet.ezenkívülakisebbséginyelvéskultúramegőrzéseésfejlesztésea
cél(Borbély2014,54.p.).amodellkiválasztásábanazakkorikarintiai(ausztria)kétnyelvű
iskolavoltamintaaMuravidékszámára.alegfontosabbcélegyrésztakisebbségimagyar
nyelvfejlesztésevolt(az1959előttinemzetiségiosztályokelnéptelenedtek,mertnemvolt
lehetőségazországbanmagyarnyelvűtovábbtanulásra),másrésztaszlovénnyelvűtovább-
tanuláshozszükségeskészségszintekkialakítása(nećak-lük2011,121.p.).azutóbbiidők-
benezeket–afogalomkiterjesztésével–kétutasimmerziós(belemerítéses;two-wayimmer-
sion:TWi)oktatásnakisnevezik(Garcia,2002;cathomas,2005,97.p.).
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gúságaelsősorban(éselvben)aztjelenti,hogyakétnyelvtanulásánakfolyamatában
megszerzett alapvető nyelvi készségek lehetővé teszik a szaktantárgyak esetébena
mindkétnyelventanulást,ugyanakkoranemnyelvitantárgyakkövetkezeteskétnyelvű-
ségénekfejleszteniekellanyelvi,aszaknyelvikészségeketis,nemcsakszakmaiisme-
retekkel gazdagítani a diákokat (Bernjak 2011, 195–197. p.; kolláth 2009, 48. p.).
konkrétanazt,hogyaszaktantárgyakkövetkezeteskétnyelvűségemegalapozná, fej-
lesztené,alakítanáaszakmaikommunikációt,kialakítanáéserősítenéadiákokszak-
nyelvikompetenciáját,ésnemszorítkoznacsupánazegyestantárgyakoktatásábana
legfontosabbszakszavakkisebbséginyelvenvaló (füzetbe) írásával.a feltételesmód
viszontérzékelteti, hogyazegykor szépnek,hasznosnak,hatékonynak,a kisebbségi
anyanyelvetannakhasználatábanmegőrizniképesnek,sazállamnyelvetalehetőleg-
magasabb szinten elsajátíttatónak elképzelt oktatásimodell nem hoztameg a várt
eredményeket.azelméletésagyakorlatközöttegyremélyül(t)aszakadék,amaga-
sabbpresztízsűállamnyelvaziskolábanisnyelvhasználatiszínterekettettközelszlo-
vénegynyelvűvévagylegalábbisszlovénelsőnyelvűvé.Mindatöbbség,mindpediga
kisebbségtanuljaugyantovábbraisegymásnyelvét,4 mindendiáktanuljaaszaktan-
tárgyakategyazonóránbelül–elvilegazonosidőtartambanésmértékben–asajátés
amásiknyelvén,kötelező jelleggel (egyidejű/konkurensmódszer),demégiselsősor-
banamagyardiákokválnak(funkcionális)kétnyelvűvé,aszlovéndiákokkétnyelvűsége
másmércévelmérendő,ésáltalábana„valamennyitértés”szintjénmarad,snemválik
hasznos tudássá.5 e helyzet kialakulásában, a két nyelv tanításának folyamatában
meghatározó jelentőségű az 1990/91. tanévben bevezetett változás. Megtörtént
ugyanisegyfajtadifferenciáció:azaddigegyszintű,egytantervűoktatásmindatöbbsé-
giállamnyelv,mindpedigakisebbségimagyarnyelvminttantárgyesetébenanyanyel-
vi/elsőnyelvi (magyar1, szlovén1) és környezetnyelvi/másodiknyelvi (magyar2, szlo-
vén2)csoportokbanfolytatódott(részletesebbenkolláth2009).a2004-benkilencosz-
tályossáváltáltalánosiskolábavalóbeiratkozáskoraszülődönt(ött),őválaszt(ott)nyel-
vi csoportot a gyermekének.6 az adott nyelvi helyzetnek megfelelően egyre többen

4 akisebbségimagyarnyelvoktatásátsokújítássegítetteéssegítimais,atanulmánybanezek
közültöbbrőlisszólesz.

5 egyetérthetünkalbinanećak-lüknekamár többször is idézett interjúbanelhangzottmeg-
jegyzésével,miszerint „amagyar nyelvet elsősorbana kisebbségnek kell használnia”. (ne
felejtsükviszontelazta ténytse,hogyaszlovéngyerekekhiányos/hiányzóvagyalacsony
magyarnyelvikompetenciájaamagyarokanyanyelvikommunikációjátlehetetlenítiel.)deazt
ishozzáteszi:„haviszontegyszlovénnemzetiségűnemlátjabeakétnyelvűségelőnyét,és
gyermekétnembiztatjaarra,hogyhasználjakiaziskolarészérőlfelkínáltlehetőséget,akkor
maga károsítja magát. (kiemeléstőlem:k.a.)hangsúlyozzatovábbá,hogyaMuravidéken
működőiskolaakisebbségfejlődésénekésmegmaradásánakbiztosítéka,atöbbségetpedig
egyfajtahozzáadottértékkéntgazdagítja(nećak-lük2011,123–124.p.).

6 napjainkbanegyretöbbhelyiszakmaiés(oktatás)politikaifórumonhangzikelazajavaslat,
hogyanyelvicsoportmegválasztásábanaziskoláélegyenadöntésjoga;aszülőugyanisnem
szakmai,hanemelsősorbanérzelmialapondöntgyermeke iskolába lépésekor,szemelőtt
tartvaazérvényesülés,ahasznosíthatóságésnéhamégakényelemszempontjaitis.
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választották/választjákazanyanyelvi/elsőnyelviszlovéntakisebbségianyanyelvűkisdiá-
kokközül(aszlovén1mellettamagyarcsakkörnyezetnyelviszintentanulható),hiszena
szülőkszerintagyerektudbeszélnimagyarul,aziskolábantehátszlovénulkelljólmegta-
nulnia,hogyszlovéniábanélhessenésdolgozhasson,biztosállamnyelvikompetenciára
vanszükségeadominánsantöbbséginyelvűéskultúrájújövőképnekmegfelelően.ahely-
zetkialakulásábanszerepetjátszikazatényis,hogyamagyardifferenciációjavégigkö-
vetiaközoktatást,aszlovénéviszontazáltalános iskola4.osztályábanmegszűnik.7 a
negyedik osztályban a magyar1-et választók száma magasabb ugyan, mint iskolába
lépésükkor,demégmindignemaztavalósnyelvihelyzetetmutatja,amelyagyerekek
nyelvi készségei alapján ideálisnak lennemondható (končnoporočilo2014,5. p.). az
átmenet (az eddig második nyelvként tanult szlovént innentől kezdve első nyelvként,
anyanyelvoktatásimódszerekkeltanuljákazaddigszlovén2-rejárógyerekek)fokozatos,
lehetőségetadakisdiákoknakaviszonylagzökkenőmentesátállásra.

akülsődifferenciációnakegyrésztazanyanyelvicsoportokegyrealacsonyabblét-
számalettakövetkezménye,másrésztamagyar2hatékonyoktatásánakszinteteljes
ellehetetlenülése:akörnyezetnyelvicsoportokadiákoknyelvikompetenciájáttekintve
erősenheterogénnéalakultak.amagyar2-ttanítókollégáknemtudtakmegfelelősiker-
élményeketteremtenisemadiákoktöbbségének,semsajátmaguknak,erőfeszítéseik
nagyonsokszorhiábavalónakbizonyultak.azebbőladódólabilisvagynegatívmotivá-
ciópedignagybancsökkentiakisebbséginyelvéskultúrapresztízsét,amiekislétszá-
múközösségbensemazanyanyelvetnolingvisztikaivitalitását,semazidentitástartal-
makatnemazideálisiránybanalakítja.nembeszélvearról,hogyamagyarnyelvéskul-
túra térvesztésea többnyelvűségetésa többkultúrájúságot isveszélyezteti,ezpedig
átformálná,szegényítené,elszíntelenítenéatárgyalttérséget.

3.azutóbbiötévinnovációi

amuravidékikétnyelvűközoktatáskétlegmarkánsabbinnovációjaA kétnyelvű iskolák
tanárainak e-kompetenciái (E-kompetence učiteljev dvojezičnih šol) címűkutatásipro-
jektbenjöttlétre.8 azegyikazáltalánosiskolaelsőharmadát,amásikaközépiskolai
oktatástérinti.Mostmárkimondhatjuk:mindkettősikertörténet.

7 ezagyökeresváltozásnemis„csak”glottodidaktikaiszempontbólmeghökkentő(nemanya-
nyelvettanítanakanyanyelvimódszerekkel),hanemazértis,mertakétnyelvazonosrangja
csorbul, iskolai jelenléténekarányaerősencsökken.atöbbséginyelvdominanciájanövek-
szik,akisebbséginyelvviszontveszítfunkciójából,ésezmegintcsakalááshatjapresztízsét
–mindakisebbség,mindpedigatöbbségkörében.

8 a projekt (vezetőjekovács attila) honlapján (http://www.e-kompetencia.si)megtalálható a
projekttevékenységek leírása, az eredményekbemutatása. a projektbenpartnerként részt
vettaMariboriMagyarTanszékkutatócsoportjais,jóllehetaszóbanforgóinnovációkkidol-
gozásábannemműködöttközre.
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3.1.hoP –Párhuzamosírás-ésolvasástanítás

ahoP(hkratnoopismenjevanjevslovenščiniinmadžarščinivdvojezičniosnovnišoli–
Poskushkratnegaopismenjevanja)párhuzamos írás- és olvasástanítást jelentmindkét
nyelven(abetűvetésegyidejűtanításamindkétnyelven).kísérletijelleggelindultela
lendvaikétnyelvűáltalánosiskolában,a2013/2014.tanévben.anagykörültekintés-
selösszeállítottprojektcsoportazelkészítetttervszerintvalósítottamegahoP-ot:biz-
tosítottaaszakmaiésamódszertanihátteret,nyomonkövetteapárhuzamosoktatás
minden mozzanatát, külön figyelmet szentelt a projektoktatásban közvetlenül részt
vevőtanároktovábbképzésére,szakmaitapasztalatcseréklebonyolítására.aprogram
kidolgozásának,elindításánaknagyvoltatétje,mégnagyobbafelelőssége.akétnyelv
párhuzamos oktatásával nemcsak nyelvi készségeket kíván fejleszteni, a megfelelő
szintrehozniahhoz,hogymegteremtődjenek,megszilárduljanakafunkcionáliskétnyel-
vűség nyelvi alapjai – kisebbségben és többségben egyaránt, hanem az oktatási
modell identitásformálószerepére iskellőhangsúlykerül.akétnyelvbetűvetésének
egyszerretanulásaugyanisegyenrangúvá(egyenrangúbbá)tehetiakisebbségimagyar
ésatöbbségiszlovénnyelviskolai(éstársadalmi)helyzetét,megítélését,mindenkép-
pen emelheti a magyar nyelv csökkenő presztízsét. a hoP-tól mindenképpen az az
egyikelvárás,hogyamagyaranyanyelvű/elsőnyelvűkisdiákokneakönnyebbnektar-
tott környezetnyelvimagyarra iratkozzanak (kevesebb tanulással jobb jegyet kaphat-
nak),hanemlegyenmegalehetőségükmárazelsőosztálybanarra,hogyanagyobb
presztízsűszlovénállamnyelvanyanyelvi/elsőnyelviszintűtanulásamellettanyanyelvü-
ketisezenaszintentanulhassák.

akísérletioktatásrólmindatanítóknak,mindadiákoknak,mindpedigazérintett
szülőkneknagyonjóavéleményük.MindenmegkérdezettahoPpozitívhatásairólszá-
molbemindatanítás,tanulásfolyamatában,mindpedigadiákokkésőbbi(két-vagy
akáregynyelvű) továbbtanulási lehetőségeire,munkaerőpiaciérvényesülésérenézve.
aztisfontosleszögezni,hogyaszlovénelsőnyelvűkisdiákokiselérhetikelvilegazelső
harmadbanaztaszintetakisebbséginyelvben,amelylehetővéteszinegyedikosztály-
banamagyar1-reiratkozásukat.azatény,hogyalendvaikáimintkísérletialanyután
a2015/2016. tanévbenaMuravidékmindanégyáltalános iskolájábanbevezették
hoP-ot,márönmagábanisamodellsikerességérőltanúskodik.nagyonalapostesztes
felmérések eredményei ugyanis egyértelműen bizonyítják, hogy a hoP-os kisdiákok
elérik,sőtszlovénbólvalamivelmegishaladjákahomogén(magyar1,illetveszlovén1)
csoportok számárameghatározott tantervi követelményeket (končno poročilo 2015,
55.p.).

Örvendetes tény, hogy aMagyar–szlovén kisebbségi vegyes Bizottság 2016. évi
őszi(16.)ülésén(2016.11.16.)megállapította,hogyahoP„az1–3.osztálybanbe-
épültamuravidékikétnyelvűoktatásirendszerbe”,sazajánlásokközéfelvette,hogya
szlovénfélatanulmányaikatahoPprogrambanelkezdetttanulókszámáraamásodik
ésaharmadikharmadbanisbiztosítsaakétnyelv50-50%-osóraiarányátaközisme-
reti tárgyak esetében (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a17h1075.
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kor&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT).9 Megvanmindenreményünkarra,
hogyígyislesz.

ugyanezenazülésenhangzottelamaitémánkatérintőmásodik,nagyonkedvező
ajánlás, miszerint a kvB javasolja a szlovén félnek, hogy a lendvai kétnyelvű
középiskolaprojektkísérlete,amagyarmintmásodiknyelvrészlegeskülsődifferenciá-
lása is épüljön be aMuravidék kétnyelvű oktatásának rendszerébe. csak üdvözölni
lehet,hogyaszakmameghallgatásrataláladöntéshozókköreiben.előremutatóválto-
zás,egyegészségesoktatástervezésugyaniscsakígyképzelhetőelhosszútávon.

3.2. amagyar2(részleges)külsődifferenciációjaakétnyelvűközépiskolában

aMuravidékegyetlenkétnyelvűközépiskolájábajelentkeződiákokhozzákmagukkal
akétnyelvűáltalános iskolábanválasztottmagyarnyelvicsoportjukat.akörnyezet-
nyelvi magyar csoportok összetétele ezen a szinten még inkább kaotikussá vált,
ugyanisbekellkapcsolódniukanemkétnyelvűterületrőlérkező,magyarulegyálta-
lán nem tudódiákoknak is. a tanárnak itt is – akárcsak az általános iskolában–
belső differenciálással kellett megoldania a megoldhatatlannak tűnő helyzetet, a
különbözőnyelvikompetenciákfejlesztését,szintrehozását,demégatehetséggon-
dozástis.ezarengetegoktatóipluszmunkaellenérenemvoltlátványos,sőt,egyre
gyakrabbanesettszóaváltoztatásszükségességéről.10 erreamáremlítette-projekt
(A kétnyelvű iskolák tanárainak e-kompetenciái) adott lehetőséget a 2012/2013.
tanévben(http://www.e-kompetencia.si).kísérletijelleggel,különtantervkészítésé-
vel,megfelelőtankönyvekéstaneszközökkiválasztásával11 kezdetétvehetteahar-
madikszintűmagyaroktatás:amagyarmintmásodiknyelvrészlegeskülsődifferen-
ciációja12 (magyar2 kd).13 célja az, hogy a nem kétnyelvű területről egyre nagyobb

9 akétnyelvűáltalánosiskoláknakkészültkivitelezésiutasításszerintazelsőharmadban50-
50%akétnyelvóraiaránya,amásodikharmadban60-40%aszlovénjavára,aharmadikhar-
madban70-30%,aközépiskolábanezazarány70-30%,illetve80-20%.(http://www.mizs.
gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/dvojezicna
_os_Prekmurje.pdf)

10 amagyar2-escsoportokheterogenitásavoltazegyikalapvetőproblematikájaamuravidéki
oktatáspolitikaáltalelkészített2010-esoktatásstratégiának:azittelképzeltésvázoltkülső
differenciáció (amagyar2kd, azaz amagyarmint idegennyelv bevezetése) valósulhatott
megaze-projektben.

11 atanításalapjadurstPéterLépésenként magyarul címűtankönyvénekmindkétkötete(az
elsőazelsőkétosztályban,amásodikpedigharmadikbanésnegyedikben).ezenkívülnagy
hasznátveszikakollégákaprojektbenkészülte-tananyagoknak,legalább23tanegységáll
rendelkezésükre,amelyekbőlszabadonválaszthatnakacsoporttudásszintjének,érdeklődé-
sikörénekmegfelelően.

12 amagyaridegennyelvkéntnemszerepelhetakétnyelvűoktatásiprogramban–akétnyelv
azonosstátuszúakétnyelvűterületen, ígyazoktatásbanisannakkell lennie–mégakkor
sem,hatulajdonképpenerrőlvanszóamagyarmintmásodiknyelvkülsődifferenciációjá-
ban,hiszenanemkétnyelvűiskolákbólérkezett,szlovénanyanyelvű,magyarulsemmitnem
tudódiákokszámárakészült.
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számbanérkező,szlovénegynyelvűdiákokminélhatékonyabbantudjanakbekapcso-
lódni a kétnyelvű oktatás folyamatába. a környező szlovén egynyelvű településekről
érkeződiákokfogadásaugyanisaziskolaszámáralétkérdés(Šantak2016,52–53.p.):
akislétszámú(6–7ezerfős)magyarközösségmostmárnemcsakaMariboriMagyar
Tanszéketnem tudjahallgatókkalellátni, deazegyetlenközépiskolát sem tudjama
márdiákokkalmegtölteni(demográfiai„lent”).amagyarulegyáltalánnemtudódiákok
elutasításaadiáklétszámdrasztikuscsökkenéséteredményezné,ésezaziskolalétét
veszélyeztetné.semaziskola,semadiákoknincsenekkönnyűhelyzetben:akisebbsé-
ginyelvetkezdőkénttanulvarésztkellvenniükatöbbitantárgykétnyelvűoktatásában,
tehátazokmagyarnyelvűségénekszázalékosarányátiselkelltudniukviselni.hogya
diákoknyelviösszetételénekváltozásamitjelentszámokbanazutóbbiöttanévvonat-
kozásában,akövetkezőtáblázatmutatja:

1. táblázat. „Tannyelvválasztás”alendvaikétnyelvűközépiskolában14

Jólláthatóazadatokból,hogynincsenekéles,egyirányútendenciák,aközépiskolába
iratkozottakszámaévrőlévreváltozik,holmagasabb,holalacsonyabb,átlagosan67,2
diák kezdi középiskolai tanulmányait lendván. az anyanyelvi és a környezetnyelvi
magyarválasztásajelentiatannyelvválasztástaMuravidéken,ezazarányakétnyelvű
általánosiskolaiviszonyokatreprezentáljaelsősorban(agyerekekhozzákmagukkala
nyelvicsoportot).adiákok29,2%-atanuljaanyanyelvkéntakisebbséginyelvet(ittvala-
melyestmegmutatkozikacsökkenőtendencia),70,85%-apedigmásodiknyelvként.ez
azaránynagyonnemmegnyugtató:kétnyelvű iskoláraugyanisaddig leszszükséga
Muravidéken, amíg lesznek diákok az anyanyelvi csoportokban. közös feladat tehát
szülőnek,tanárnak,diáknak,óvodának,iskolának,politikánakelgondolkodniazon,ki
hogyanjárulhathozzáatrendmegfordításához(Pisnjak2013,420.p.).azadatokjól
mutatják,hogyamagyarmint idegennyelvcsoport létszámaazutolsóháromévben
jócskánmegemelkedett.átlagban15,6gyerekjönmagyarnyelvitudásnélkülakétnyel-
vűközépiskolába,ezamagyar2-rejárók31,14%-a.

13 akísérletvezetőjePisnjakMária,aszlovénköztársaságoktatásiintézeténekmagyarnyelvi
szaktanácsadója.

14 köszönömŠantakBorutnak,hogyaszakdolgozatábanszereplőadatokatfelhasználhattam.

Tanév A beiratkozott 
diákok száma 

 

 A Magyar2-  
Magyar2 KD 

 

Arányuk 
 

 
Magyar1 Magyar2 

2012/2013 72 31 41 7 17,1 
2013/2014 47 10 37 3 8,1 
2014/2015 52 13 39 20 51,3 
2015/2016 93 23 70 28 40,0 
2016/2017 72 21 51 20 39,2 
ÁÁTTLTLATLAGTLAG 67,66767,267,2 19,11919,619,6 47,44747,647,6 15,11515,615,6 31,33131,1431,131,14 
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aszétválasztásnakeza lehetősége– látjukaszámarányokból is–nagyon jókor
érkezett.nincsmitcsodálkoznitehátazon,hogyakülsődifferenciációnaknagyonjóa
visszhangja.rengetegmunkavanbennemindatanárok,mindadiákokoldaláról.Új
tantervkészül(t)ameglevőmagyar2-estantervmellékleteként,bennevilágosanmeg
vannakfogalmazvaatanításicélokéstartalmak,aminimáliskövetelmények(Pisnjak
ésmtsai2015,35–49.p.),sezamindigmegújulótapasztalatokalapjánfolyamatosan
módosul,javul,tökéletesedik.különöskörültekintésseljárnakelakollégákatanköny-
vekésmástaneszközökkiválasztásában,éshasználjákaze-projektbenkészülte-tan-
anyagokatis.adiákokegyrebiztosabbnyelvikészségekretesznekszert,saminagyon
fontos:pozitíviránybanalakulnyelviattitűdjük,ezpedigújracsaknagyenergiákatsza-
badítfelamagyarnyelvtanulására.látják,sőtsajátbőrüköntapasztaljákakétnyelvű
oktatásésezzelakétnyelvben,kétkultúrábanéléspozitívumait,azélményeket,meg-
tanulnakpozitívanélniamássággal,aminapjainkbannemelhanyagolhatószempont
(Šantak2016,52.p.).sahatás-ellenhatáselvealapjánaszlovénanyanyelvűekerősö-
dőmagyarnyelvikompetenciájahatékonyabbátesziakétnyelvűoktatásegészfolya-
matát.

4.felsőoktatás

szlovéniábannincsmagyarnyelvűfelsőoktatás.15 az1981-ben–egyidőbenalendvai
kétnyelvűközépiskolaindulásával–aMariboriegyetemPedagógiaiakadémiájánmeg-
alapított Magyar nyelv és irodalom Tanszék az egyedüli felsőoktatási intézet, ahol
magyarulszerezhetőmagyarszakosegyetemidiploma.aTanszéklétezésétmegelőzte
az1966ótamindamainapigműködőMagyarlektorátus,aholanemmagyarszakos
hallgatók vagy az egyetembármely karára járó, aMuravidékről származó hallgatója
hetikétórában,sajátszorgalombóljárhatlektorifoglalkozásokra:fejleszthetiazalap-
vetőanyanyelvikészségeit,tanulhatjaanyanyelvestandardváltozatát,elsajátíthatjaa
szaknyelvi regisztereket, hogy a munkaerőpiacon a szlovénul megszerzett szakmai
tudásmellettmagyarulisképeslegyenérvényesülniaszakmában.

4.1. a Pedagógiai akadémia Pedagógiai karrá válásától (1986) egészen 2008-ig, a
bolognai rendszer életbe lépéséig osztatlan magyar szakos tanárképzés folyt a
Tanszéken, kétszakos programban. a képzés sikerét bizonyítja, hogy aMuravidéken
oktatómagyarszakosok66%-aaTanszékenszerzettdiplomát(kumer2012,30.p.).a
szlovénfelsőoktatásrendjévelösszhangban–aMagyarnyelvésirodalomTanszéka
szlovénfelsőoktatásszervesrésze–azosztatlantanárképzésbenrésztvetthallgatók

15 amuravidékimagyarnemzetiközösségalacsonylétszámanemteszilehetővétöbbegyete-
mi/főiskolaitanszékműködését,hiszenazanyanyelvűoktatáselvilegegyetlenközépiskola
diákjaibóltáplálkozhat.napjainkbanaMagyarTanszékhallgatóilétszámaiscsökkenőten-
denciátmutat;ezenegyúj,általánoshungarológiaioktatásiprogramakkreditációjával,nem
magyaranyanyelvűszlovénhallgatókbevonásávalkívánaTanszékváltoztatni.aváltoztatás
nyitásamagyarnyelvéskultúramindenértékeirányában,ezzelnagymértékbenemelkedhet
akisebbségimagyarok,illetvenyelvükéskultúrájukpresztízse.
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közülnemmindenkifejeztebe»tisztességes«időalattatanulmányokat.eztahelyzetet
azatényissegítette,hogydiplomanélküliskaptakhallgatóinkállást,akárakétnyelvű
iskolákban,akáramuravidékimagyarnyelvűmédiában,akulturálisintézetekbenstb.
aszlovénoktatásiMinisztérium2016.szeptember30-átjelöltemegvégsődátumként
arra,hogyazosztatlanképzésbenrésztvevőkbefejezzéktanulmányaikat: letegyéka
méghiányzóvizsgákat,megírjákésmegvédjékaszakdolgozatukatmindakétszakju-
kon. Tanszékünkön amegszabott határidőig kilenc »öregdiák« szerzett diplomát, ez
pedig, a tanévenkénti 1,3-es átlagú diplomázásokhoz viszonyítva nagyonmagasnak
mondható.

4.2. 2008-banazosztatlantanárképzéstfelváltottaaTanszékenabolognaialapszakos
Magyarnyelvésirodalomprogram.ettőlaperctőlkezdvenemcsaktanáridiplomasze-
rezhetőaTanszéken,hiszenazúj,hatféléves,90kreditesBa-programbansemmiféle
pedagogikumnincs;megfordítva:aháromévesalapszakosképzésnemjogosítjafela
diplomásokataziskolaioktatásra,nemtanárokatképeztehát,hanemolyanszakem-
bereket,akiknekmegfelelőtudásukvanmagyarnyelvenamagyarnyelvről,irodalomról
éskultúráról.ezzelatudássalegyrésztkiléphetnekamunkaerőpiacra,másrésztfoly-
tathatjáktanulmányaikatazáltalukválasztottMa-programban.aTanszékenamagisz-
terifokozatmagyarszakostanárképzőprogramotjelent(egyakkreditáltprogramműkö-
dikezenaszinten is):anégy félévesképzés(120kredit)végén,amagiszterivizsga
letételeutánésamagiszteridolgozatmegvédésévelkapjákmeg–általánosésközép-
iskolaimagyartanárként–diplomájukat.amásikszakot,valamintaközöstantárgyakat
szlovénnyelventanulják,16 tehátamagyarszakostanáridiplomamegszerzéseiskét-
nyelvűfolyamatszlovéniában.

aTanszékisnyomonkövetiaközoktatásreformjait,hiszenkikellszolgálniaaköz-
oktatást.atanárszakoshallgatókképzésébenfeltétlenülmegkelljelenniükazoknak
atartalmaknak,amelyekneksegítségévelmaximálisanmegtudnakmajdfelelniazúj
(módszertani)kihívásoknak.Mindamostkészülőfelsőoktatásitörvényvagyazújnem-
zetiségi törvény,mindpedigakarmagiszteri fokozatúprogramjainaképpenaktuális
reakkreditációsfolyamatalehetőségetadarra,hogyamagyarnyelvésirodalomtanítá-
sánakmódszertanábannagyobbhangsúlyessékpl.amagyarmintmásodikésmint
idegennyelvoktatásánakmódszertanára.

4.3. anemmagyarszakostanárképzésszlovéniábanazállamnyelventörténik,tehát
azoka leendőtanárok,akikakétnyelvűterületenkívánnakmajddolgozni,kétnyelvű
iskolákbantanítani(aholmindkétnyelvjelenvanmindenésmindenfajtaórán),szlové-
nultanuljákaszakmájukat,szlovénulaszakmódszertantis.Jóltudjukviszont,hogya
kétnyelvűségalakításanemcsakamagyartanárokonmúlik.aTanszékmellettműködő
lektorátushetikétórábankínáljafelezeknekahallgatóknakszaknyelviésszakmód-

16 akétszakosmagiszteriprogramösszesen120kreditpont(ecTs)értékű.ebből60ecTsjut
akétszakirányra(tehát30-30amagyarnyelvreésirodalomra),60pedigazún.PdP-modulra
(pedagógia, didaktika, pszichológia). szlovéniában a felsőoktatási törvény meghatározza,
hogyatanárráváláshozminimum60kreditnyimódszertanikurzuselvégzéseszükséges.
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szertanikészségeikfejleszt(het)ését.azórárajárásnemkötelező.aszakmateljesen
egyetértabban,hogyaszaktantárgyakkétnyelvűoktatásánakhatékonyságanapjaink-
banelsősorbantanárfüggő.Tény,hogyamuravidékikétnyelvűiskoláktanárainaktöbb-
ségétazelhivatottság,aszakmaiságvezérli.azoknakaszakembereknekvanugyanis
helyükésjövőjükakétnyelvűoktatásban,akiknekamegfelelőszakmaikompetenciá-
jukmellettmegvanmindigaszükségesnyelvikompetenciájukismindkétiskolainyelv-
ből.előnybenvannakamagyarpárú,illetveegymásiknyelvpárúkétszakosok,hiszen
számukrakönnyebbenmegérthetőésmegoldhatóazoktatásifolyamatkétirányúsága
(aszaktantárgyiórákonatanultnyelvekretámaszkodunk,de[szak]nyelvet,nyelvhasz-
nálatotistanítunkakisebbséginyelven),nemjelentgondotanyelvoktatásmódszerta-
nifogásainakbeépítéseaszaktantárgyaktanításába,akétnyelvóraiarányánakazelő-
írtszintentartása.

azoknakatanáridiplomávalrendelkezőknek,akikkétnyelvűiskolákbandolgoznak,
denemkétnyelvűközépiskolátvégeztek,nyelvvizsgánkellbizonyítaniukakisebbségi
magyarnyelvbenmegszerzetttudásukat.ezazún.preizkus znanja című,azoktatási
Minisztérium által szervezett nyelvvizsgán történik (uradni list rs, št. 011–03-
8/2005).MindaTanszék,mindpedigakorábbivizsgabizottságjavaslatára–akisebb-
ségioktatásikülönjogokrólszólótörvény15.cikkelyéneklehetségesmódosításával–
eztavizsgátfelkellváltaniaaTanszéken2014ótaműködőecl-nyelvvizsgának,amely
–külsőértékelésével–objektívképetadavizsgázómagyarnyelvikompetenciájárólaz
európaireferenciakeretáltalmeghatározottszinteken.aTanszéken letehetőmagyar
nyelviecl-nyelvvizsgalehetőségével–aPécsiegyetemidegennyelviközpontjávalvaló
együttműködésiszerződésaláírásával–aMariboriegyetemBölcsészettudományikara
aPTeegyedüliakkreditált vizsgaközpontja lettszlovéniában.a jelentkezők ingyenes
konzultációkonvehetnekrészt,aholeldől,milyenszintűnyelvvizsgáraérdemesjelent-
keznie a jelöltnek (http://ff.um.si/oddelki/madzarski-jezik-in-knjizevnost/certifikatni-
izpiti-iz-mad%c5%Bearskega-jezika-ecl.dot).

4.4. a tanító szakosokésazóvodapedagógusokmagyarnyelvi képzésemégmindig
megoldatlanaMariboriegyetemen (illetveazegészországban).a tanítóképzésnem
tartozik a Tanszékprofiljába, az akkreditált programaMaribori egyetemPedagógiai
karaTanítóésóvodapedagógiaiTanszékénfut,szlovénnyelven.Tanszékünkmindigis
kiemeltfeladatánaktartottaakétnyelvűiskoláktanítóiésóvodapedagógusaimagyar
nyelvi és oktatásmódszertani kompetenciájának fejlesztését. a továbbképzésekben
való részvételenkívülmást viszontnemnagyon tudotteddig tenni (amaérvényben
levőtörvényiháttérennyittettlehetővé),minthogyaszámukraszervezetthetikétlek-
torióratematikája,akurzusoktartalmaigazodik–aTanszéklehetőségeihezmérten–
szükségleteikhez:amagyarnyelvésnyelvhasználat,amagyarkultúrtörténet,az(ifjú-
sági)irodalomésamagyarmintelsőésmásodiknyelvtanításánakmódszertanajátsz-
szaalegfontosabbszerepet.négyfélévutánzáróvizsgáttehetahallgató(erről»csak«
tanúsítványt kap), amely feljogosítja a kétnyelvű oktatásban való munkavállalásra.
Tapasztalatból tudjuk azonban, hogy ez nem elég, ráadásul a hallgató szabadon
választjaakurzust,sokszorpluszóraként(néhányesetbenaz idegennyelvi tantárgy
helyett).akorábbanMagyarországonjólműködőtanító–magyarszakosfőiskolaiprog-
ramokmegfelelőenadaptáltváltozatátéletrelehetnehívniaszlovénfelsőoktatásban
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is,ennekmegalkotásaésakkreditációjaviszontazérdekeltekésérintettekalacsony
létszámamiatt–abolognaifolyamatélesésszigorúcsoportlétszám-határaikövetkez-
tében–nemproblémanélküli(amagyarnyelvimodul„kötelezővététele”semlehetsé-
ges a mostani rendszerben), kisebbségpolitikai támogatás nélkül lehetetlen.
napjainkban egyrészt amár említett vegyes Bizottságnak, illetve a szlovén–Magyar
rektorikonferenciának,valamintamagyarnemzetiközösségparlamentiképviselőjé-
nektámogatásábanbízunk.abban,hogyközbenjárásukkalnyelvetéskultúrátmegtar-
tómegoldásszülethetrövidesenebbenakérdésbenis.

azutóbbiévekgyakorlataaztmutatja,hogydiplomásmagyarszakostanárbólvan
elégamuravidékiiskolákban,mindentantestületfiatal;tanítóbólésóvodapedagógus-
bólviszontszintemindentanévbenhiánymutatkozik.éppenezértelőfordul,hogyeze-
ketazállásokatisamagyarszakonvégzettekkeltöltikbe,akikelvilegtúlképzettekaz
egyik (szakmai),míg alulképzettek amásik (szakmódszertani) oldalon.Módszertani
ismereteiketaPedagógiai intézetáltalszervezett továbbképzésekenviszonylaggyor-
sankiegészíthetik,adaptálhatjákazalsótagozatosmagyaroktatáskövetelményeihez.
amagyarszakosoktanítókéntvalóalkalmazásátaközösségmostkisebbségioktatási
külön jogként szeretné érvényesítetni – a félreértések és az esetleges visszaélések
elkerüléseérdekében–amáremlítetttörvényjavaslatmódosításában.

5.Összegzés:tényekéselvárások

Ötvennyolcévesamuravidékikétnyelvűoktatás.ahogy»öregszik«,úgyválikegyrekor-
szerűbbé,módszertaniszempontból ismegalapozottabbá,hatékonyabbá(Čokszerk.
2009).(ki)alakulnak,élesednekirányvonalai,kétnyelvűsödnektankönyvei,tudatosul-
nak átadandó (kulcs)kompetenciái, megmutatkoznak előnyei és hátrányai egyaránt.
nemlehetelégszerhangsúlyozni:amuravidékikétnyelvűoktatásmindkétközösségé.
akisebbséginyelvéskultúramegmaradása,iskolaijelenléte,tannyelvkéntisműködé-
se a többségi nyelvhez és kultúrához való közelítésben képzelhető csak el.
Generációkatnevelt,szakmaiismeretekenkívülnyelveketéstoleranciáttanítottmagas
szinten,kétkultúrátvittegymáshozésabefogadókhozközel.Mégmindigvannakcsa-
ládok, ahol átörökítődik amagyar anyanyelv,mégmindig vannak olyan szülők, akik
anyanyelvimagyarcsoportot (is)választanakgyermeküknekaz iskolába lépéskor,az
asszimilációstendenciákmellettmégmindigottvannakatermészetesésszükséges
integráció jegyei is.Mindkétközösségnekvannakolyantagjai,akikakétnyelvűséget
létezésük hozzáadott értékének érzik, és nem kényszert látnak benne, akik tudják,
hogyakétnyelvűterülettöbbletértékeaközöskultúra,amelynekcsakakétnyelvegyüt-
tesenlehethiteleshordozója.

világunkban–amikorisazegyesországokéstársadalmakegyreinkábbtöbbnyel-
vűvéválnak–nagyonfontos,hogyahallgatókegyfajtanyitott,befogadniképes,több-
kultúrájúszemléletetkapjanaktanulmányaiksorán,amivelérdembentudjákmajdala-
kítaniértelmiségilétükmindenmozzanatát,képeseklesznekszembenézniszűkebbés
tágabb környezetük problémáival, akik igazodni tudnak a térben és időben változó
műveltségképhez.Tudniukkell,hogyanyelvneklegfontosabbismérveafolytonosvál-
tozásésaváltozatokbanélés;ezarrakötelezbennünket,hogyazegyesnyelvváltoza-
tokatműködésükbentanulmányozzuk,hogyezzelkialakuljonalojalitásuksajátverna-
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kulárisanyanyelvváltozatukkal,akontaktusnyelvjárássalszemben(decilia2010,248.
p.),shogyerreráépítve,additívmódonközelítseneksajátmagukbanésatanításfolya-
matábanisastandardnyelvváltozathoz,értveésátadnitudva,hogyakülönbözőnyelv-
használati színterek, szituációk, témák, beszédpartnerek nemcsak más nyelvet, de
más-másbelsőnyelvváltozatotkövetelnekmeg.

akisebbséginyelviskolaioktatásaeredményeslehetazetnolingvisztikaiidentitás
alakulásában,agyökerekmegtartásában,azállamnyelvbiztosismeretepediglehetővé
tesziamagyaroksikerestársadalmiintegrációjátatöbbséginyelvűtársadalomba(vö.
Bárány–csernicskó–huszti2016,96–97.p.).ezakétnyelvűlétezésalapja.nagyonfon-
toseredménynekkönyvelhetőel,hogyamagyarnemzetiközösségbenkialakultahelyi
értelmiségiréteg,amelyfelelősségettudvállalnianyelviésnemnyelvihelyzetalakulá-
sáért,amely–talánéppenakétnyelvűoktatásidentitásformálóerejeegyikkövetkez-
ményeként–jóltudja,hogyapozitívdiszkriminációnalapulóbiztosésbiztonságosjogi
háttérellenéresajátsorsánakönállóalakítójávákellválniaamegmaradásérdekében.
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anna kolláTh
Teacher TraininG and BilinGual PuBlic educaTion

This study presents the trends in bilingual education in slovenia´s Prekmurje
regioninthelastfiveyears.itfocusesonparallelbilingualteachingofreadingand
writinginminorityhungarianandmajorityslovenian-languageprimaryschoolsof
the region (themethod inslovenian is referred to ashoP), andon thepartial
external differentiation of secondary schools – the latter concerns teaching of
hungarianasasasecondlanguage.Thesechangeshaveamajorimpactonthe
education programmes of thehungarian language and literaturedepartment
(faculty of arts) of the university of Maribor for being slovenia´s only higher
education institutionwithhungarianas the languageof instruction.assuch, it
must followchangesconcerninghungarian teacher trainingandadapt itself to
newchallenges.Thestudyalsopointsatanomaliesmanifestedintheinteractions
ofhungarian(specialpurpose)languagecompetenciesofthoseparticipatingin
the teacher trainingprocess conducted in theslovenian language, and that of
pre-schoolteachers,teachersinprimaryandsecondaryschoolswithotherthan
hungarian-languagespecializationwhoparticipateintheregion´sbilingualpublic
education. innovations, if consistently implemented, make bilingual education
and contents of attitude toward the hungarian language and culture more
efficientandstudent-friendly,bothfortheminorityandthemajority.
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az 1918–1920.1évi államjogi változások után csehszlovákiába került magyarság új
értelmiségi generációjának legjelentősebb baloldali mozgalma kétségkívül a sarló
volt.2 akétvilágháborúközöttikisebbségitársadalomemblematikustanáregyéniségé-
nek számítókrammer Jenő1935-ben írott tanulmányábanaz elsők közt hívta fel a
figyelmetarra,hogyaz1925-benlétrejött,sarlótmegalapozóprágaiszentGyörgykör
túlmutatottahagyományosifjúságiegyesületeken,mertkezdettőlfogvaakisebbségi
helyzetalapkérdéseirekeresteaválaszt,sezzelhosszúidőrekínáltanépszolgálatként
felfogható szerepvállalási, azonosulásimintákat a szlovákiaimagyar kulturális elitek
számára:„A Szent György Kör ifjúsági mozgalmában többet kell látnunk, mint szervez-
kedést kultúrfeladatok elvégzésére. Általa és különösen későbbi fejlődési fázisával, a
regősmozgalommal életfolyamat indul meg, az itteni magyar értelmiség demokratizá-
lódása. Ezen ne politikai jelszavak és célkitűzések hódítását értsük, mely végre is csak
felületi jelenség lenne, hanem az eddigi kultúrhordozó rétegnek, a középosztálynak
lassú átitatódását népközelségből, paraszti sorból vagy legalább is környezetből, az
értelmiség körébe növekedett fiatal erőkkel.” (krammer1935,29.p.) aspontánkiala-
kultöregcserkész-mozgalomtehátaszlovenszkóimagyaroknemzetiségiéstársadalmi
problémáiraigyekezettújmegoldásokatnyújtani.ezpedigösszefüggötta„demokrati-
kus”nemzetállamkisebbségpolitikájánakkétarcúságával,valamintakisebbségikere-
tekközött felnőttelsőgenerációnemzeti identitásánakésállampolgári lojalitásának
dilemmáival.3

1 az emberi erőforrások Minisztériuma ÚnkP-16-3 kódszámú Új nemzeti kiválóság
Programjánaktámogatásávalkészült.

2 hasonló„ideológiai”mozgalomvoltmégakétvilágháborúközötti időszakbanaProhászka
körök,melykeresztényszocialistakeretekközöttszerveződött,programjábanazonbansok
mindenbenasarlóttekintettemintának.errőll.Bajcsi2015a.

3 ehhezl.szarka2016,169–176.p.acsehszlovákköztársaságdemokratikusellentéteirőll.
zemko2010.
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Jelentésekamozgalomvezetőszemélyiségeiről

ildikó BaJcsi
TheofficialhungaryandthesarlóMovement.reportsontheMovement´sleadingfigures
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Mindeztaláhúzza,hogyaprágai,brünniéspozsonyi„csehszlovák”egyetemekmel-
lettlétrejöttöregcserkészkörtolyanjórésztfalusivagykisvárosikörnyezetbőlérkezett
fiatalokalakították,akikmunkás-parasztigyökerekkelrendelkeztek,vagyazállamvál-
táskövetkeztébendeklasszálódottközéposztálybelicsaládbólszármaztak.4 afiatalság
ebben az időszakban a csehszlovákiai magyar cserkészek összefogása mellett a
kisebbségimagyarnépirétegek(aparasztokésamunkások)szociálisproblémáinak
feltárásáratörekedett,regös-ésfalujárásokatszervezett.5

azöregcserkészekáltalkezdeményezett1928.augusztusigombaszögitáborozásán
lazamozgalomkéntjöttlétreasarló,amelyetmegalakulásakorahasonlóangondolkodó
fiatalegyetemistákszülőföldjükért,afelvidékimagyarságérttenniakarócsoportjaialkot-
tak.aszerveződésenbelülklasszikusértelembenvettegyesületiéletnemfolyt.6 utólagis
igazatadhatunkkrammerJenőnek,akiszerintasarlósok„elitcsoportként nem alkottak
nagyszámú társaságot, s aktív tevékenységük néhány fiatal értelmiségi felkészültségét és
lelkesedését dicsérte”.7 asarlósohasemválttömegmozgalommá,amozgalombanmeg-
határozószemélyekkörehozzávetőleg15főscsoportotjelentett.8

4 adeklasszálódásaszociológiaszerintolyanstátuszsüllyedés,melyegycsoporttársadalmi
lesüllyedésére, lecsúszására utal. Gyakran olyan veszteségélményként definiálják, mely
komolyfrusztrációhozisvezethetazérintettekkörében(szilágyi2012,lévay1993).

5 fogarassy lászló a következőket jegyzimega regösmozgalmakról: „a cserkészek kijártak a
magyarfalvakba,sfölvéveakapcsolatotahelyiértelmiségiekkel,mesedélutánrahívtákafalusi
gyerekeket,énekkelésjátékkalszórakoztatvaőket.rövidesennépszokásokatésnépdalokatis
jegyeztekfel,vázlatokatkészítettekanépművészetremekeiről(nemesszeghyJenő),majdpedig
gyűjtésútjánkönyveketszereztek,amelyeketfalusiiskolaiésközkönyvtáraknakajándékoztak.
aszentGyörgykörök,majdasarlóáltalkiírtregösversenyekenaregösjárásokbankitűntőrsö-
ketdíszoklevéllel,könyvekkelajándékozzákmeg.”(fogarassy1992,34.p.)

6 Baloghedgár,asarlósok(szellemi)vezetőjevisszaemlékezésébenígyírerről:„sohasemvol-
tunk egyesület. nem létezett sarlós alapszabály, nemhordoztunk tagsági könyveket,még
csaktagdíjatsemszedtünkbe.”(Balogh1965,362.p.)

7 (Bajcsi, kézirat) „Tulajdonképpen csak kevesen alkotják úgy, hogymozgalmi életük széles
körre kiható sugárzása inkább csak érdeklődőkre és lelkesedőkre szorítkozik, mint aktív
résztvevőkre. elég találó, a sarló elakadásakor keszler-Balogh edgárnak szegezett vád:
»nyolcévenátmindigugyanaztahúszfiútszervezte!«számbelilegkevesenvoltak,deamoz-
galomban érvényesülő lelki tényezők annál tanulságosabbak.kik alkotják a szentGyörgy
kör,majdregősmozgalom,végülasarlóélcsapatát?”(krammer1935,29.p.)

8 asarlóelsőmonográfusa,corneliusdeborahamerikaitörténésznőszerintaszentGyörgykörre
épültvezetőségkörülbelültizenötszemélytjelentett.nekikvoltközpontiszerepükasarlószer-
vezésében.akiemeltszemélyiségeknagyrészePozsonyból,valamintérsekújvárbólszármazott.
eztegészítettekiaszlovákiaközépsőéskeletirészérőlamozgalombakerültnéhányagilisfiatal.
(cornelius1998,19–56.p.)corneliuskutatásaiszerintazalapítótagokközétartozottpéldáula
pozsonyi csoporthoz tartozókeszlerBaloghedgár, limbacher Peéryrezső, Terebessy János,
Brogyányikálmán,ludwigaurélésvargaimre.azérsekújvárialapítócsapatbólrekrutálódotttöb-
bekközöttdobossyimre,dobossylászló,horváthferencésJócsiklajos.ezenkívülmegkell
említenivasslászlót,akirozsnyórólszármazott,valamintnagyszalatnaiszalatnairezsőt,akia
hivatalosvezetésbennemvettrészt.azalapítótagokközöttviszontnincsjelenBalázsandrás,
Bereczkálmán,ferenczlászló,PorzsoltlászlóésBólyalajossem.uo.
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agombaszögiindulástkövetőenamagyarországinépimozgalomhozkötődőirány-
vonaltólegyreinkábbabaloldaliszocialistaideológiairányábatájékozódtak.ebbena
soktényezősfolyamatbanmeghatározó,ugyanakkormégisambivalensszerepevolta
sarló főszervezőjének és ideológiai vezetőjének, Balogh edgárnak.9 1931-től egy
részükugyanisBaloghgalegyüttamarxista-kommunistaeszmékfeléfordult,aminagy-
banhozzájárultasarló1932és1934közöttiszétforgácsolódásához.10

aTrianonelőttiMagyarországonszületett,demárjórésztcsehszlovákiábanszo-
cializálódottsarlóscsoportrólszámoselemzés,szaktanulmányésadatközléslátott
napvilágot.ezeknagy részétazonbanmagukasarlósok írták főkéntapártállami
időszakban.11 Mindenesetrearendszerváltozásigamozgalomróltöbbségébenidea-
lizált értékelések, politikailag elfogult munkák jelentek meg. cornelius deborah
angolnyelvűdoktori értekezésében ideológiailagelfogulatlanértékeléstadott, de
csakcsekélymértékbentámaszkodottazokraalevéltáriforrásokra,amelyekrévén
árnyaltabb képet kaphatunk a mozgalom ideológiai változásainak soktényezős
folyamatáról.12 eztahiánytkívánjukebbenatanulmánybanpótolniazzal,hogyújon-
nanelőkerültmagyarországidiplomáciaiésrendőrségiforrásokalapjánbemutatjuk
akorabelihivatalosMagyarországmegítélésétasarlóról. Természetesenhangsú-
lyoznikell,hogykülönösenagyakranelfogult–befeketítőszándéktólsemmentes
helyi forrásokra támaszkodó – jelentéseket erős kritikával szükséges kezelni,
hiszencéljuksokesetbennemaszereplőkreálisértékelése,haneméppenellenke-
zőleg, a közéletben való diszkreditálása, a magyarországi kapcsolatok, utazások
megnehezítésevagyéppenlehetetlennétételevolt.Mintahogyanhasonlóóvatos-
sággalésfenntartásokkalkellkezelniazokatacsehszlovákrendőrségiésközigaz-
gatási jelentéseket is,amelyekaszlovákiaiéskárpátaljaimagyar ifjúságimozgal-
makmegfigyelésealapjánkészültek.forráselemzőtanulmányunkkalezértasarló-
sok rövid ideig tartóbaloldalikommunistaorientációjánaka reálismegítéléséhez
szeretnénk fontosmagyarországi provenienciájú adalékokkal szolgálni. Mégpedig
abbanareményben,hogya20.századikisebbségtörténetiösszképbenrendkívül
fontoséspozitívszerepetjátszottnemzedékemlékezetétnemaszélsőségesmeg-

9 Baloghedgár(1906–1996):publicista,szerkesztő,etnográfus.asarlófőideológusaésszer-
vezője.nagyrésztszemélyéhezkötődikamozgalommarxizmusbavezetése.Már1930-tóla
kommunizmusmellettköteleződöttel.romániaiilletőségérehivatkozva1935-benkiutasítot-
tákcsehszlovákiából(fónod1997,25–26.p).

10 errőll.Bajcsi,2015b.
11 a pártállami évek előtt születettmeg Jócsik „nemzedéki összefoglalója” (Jócsik 1939). a

kommunistaéraidőszakábannapvilágotlátott,kétvilágháborúközöttiidőszakotidézősarlós
visszaemlékezések közé tartozik például Balogh edgár hét próba c. munkája 1965-ben,
melyet későbbújrakiadtak (Balogh1981), valamintkovácsendrekorszakváltás c.műve
(kovács1981).ugyanebbenazidőszakbanagenerációtagjainaktanulmányaialapjánjelent
megazezvoltasarlóc.kötet(sándor1978).arendszerváltástkövetőévekbőlpedigPeéry
rezső„visszaemlékező”munkájátkellkiemelni(Peéry1994).

12 a disszertáció alapján adta ki cornelius angol nyelvű könyvét a mozgalomról (cornelius
1998).

a hivatalos magyarország és a Sarló 61
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIX. évfolyam

  2
0
1
7
/2

, S
om

orja



közelítések–akritikátlanrajongásvagyaparttalangyűlölködésgesztusaiéshang-
jai–fogjákmeghatározni.

a baloldalimozgalomugyanis nemcsak a csehszlovákiaimagyarság körében, de
határon túli – magyarországi és erdélyi – ifjúsági mozgalmakra is hatással volt. a
hasonló–népi és szociális szellemiségűés ideológiájú–magyarországi fiatalokkal,
elsősorban a Bartha Miklós Társasággal és a Bethlen Gábor körrel különösen jó
viszonyt ápolt.13 a horthy-korszak keresztény-nemzeti magyarországi politikai elitjei
viszontkezdettőlfogvagyanakodvafigyeltékazegyreinkábbbaloldali,végülkommu-
nistairánybatájékozódócsehszlovákiaimagyaregyetemistaköröktevékenységét.ezt
igazoljákazokaz1929és1939közöttszületettkonzuliéskövetségi,valamintrendőr-
ségijelentések,amelyekmostanielemzésemfőforrásanyagátképezik.aprágaikövet-
ség és a pozsonyi konzulátus, illetve amagyarországi rendőrség jelentései azonban
általábanvéveelfogultakéshíventükröztékahivataloskonzervatívpolitikaálláspont-
játabaloldaliirányúkisebbségimozgalomról.14

a népi mozgalom és a „faji triász” hatása és magyarországi kritikája
(1925–1928)

az1925-benmegalakultszentGyörgyköridőszakábanazöregcserkész-fiatalokelső-
sorbanamagyarországinépimozgalomfelétájékozódtak.1927-tőlkezdődőenviszont
egyrehatározottabbanmegjelentekkörükbenabaloldali-szocialistaideológiáramutató
tendenciák.ezzelpárhuzamosanmárebbenakezdetistádiumábansorkerültolyan
konfliktusokra, amelyek a hivatalos Magyarországgal való viszony elmérgesedésére
utaltak.ezekanézetkülönbségekelsősorbana fiatalok ideológiai tájékozódásakap-
csán jelentek meg. az egyik első ilyen ideológiai (irodalmi) hátterű támadás
Magyarországirányából,Berzeviczyalbertrészérőlérteazegyetemistacsoportot.15 az

13 Baloghedgárkiemeltevisszaemlékezésében,hogymindkétmozgalomközelálltideológiájá-
ban a sarlósokhoz, mely a parasztkérdést és a szocializmus biztatásait is magán viselte
(Balogh1981,153.p).BarthaMiklósTársaság:1925-benmegalakultbudapestidiákszerve-
zetkéntműködött.vezetőjefábiándánielvolt.aszervezet1928őszétőlirodalmialosztályt,
szociálpolitikaibizottságotésfalubizottságotműködtetett,vitaciklustrendezett,majd1929-
tőlmegindítottaazÚjMagyar föld c. folyóiratot.BethlenGáborkör: a szegedi protestáns
egyetemihallgatókáltal1921-benmegalakított,majd1927-benújjászervezettmozgalom.
elnökeBudayGyörgyvolt.1928-tóltanyajárásokat,majd1929-tőlagrársettlementmozgal-
matszerveztekMagyarországon.(ladányi1995,kiss–vajda2012,Papp2012.)

14 simonattilaugyancsakmegjegyziazcsehszlovákiaiaktivistákrólírtkönyvében,hogyahiva-
talosbudapestipolitikánakfőlegazellenzékimagyarpártokkalvoltkapcsolata.azaktivista
irányvonalatpedig„nemzetárulónak”bélyegezte,ígyaztánahivatalosjelentéseknemmin-
denesetbenmegbízhatóak(simon2013,13.p).

15 BerzeviczyalbertasárosmegyeiBerzevicénszületett1853-ban.aszabadelvűPártvezető
politikusai közé tartozott és jelentős történetíróimunkássággal is rendelkezett. vallás- és
közoktatásügyiminiszterkéntműködöttTiszaistvánelsőkormányában.későbbazMTatagja,
majdelnöke.aktívszerepetjátszottatrianoniMagyarországművelődéspolitikájánakazirá-
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1927-eskonfliktus soránaMagyarTudományosakadémiaelnöke „becsehelteknek”
nevezteafiatalokat,hiszenvéleményeszerintazokazadykultusszalacsehekérdekeit
szolgálják.16 aszentGyörgyköröregcserkészeiszámáraebbenazidőszakbanirodalmi
példaképnekszámítóadyendremellettamagyarországinépimozgalomkétmeghatá-
rozóalakja,Móriczzsigmondésszabódezsőjelentetteamagyarországimintát.ezaz
úgynevezett„fajitriász”azerdélyifiatalokhozhasonlóanacsehszlovákiaimagyarfiatal
értelmiségegyrészeszámáraismeghatározójelentőségűnekszámított.17

Baloghedgár szalatnai rezsővel 1927 februárjában folytatott levelezésében elő-
szörutaltahivatalosmagyarországikörökkonzervatíválláspontjára,amelykritikusan
értékelteacsehszlovákiaimagyaregyetemiértelmiségszociálisalapokonállóvilágné-
zetét.18 BaloghnakkomolydilemmátokozottazadyendreésMóriczzsigmondellen
indított támadás. erre hivatkozva utasította el a szalatnai rezsővel tervezett közös
budapestiútját,kiemelvea„konzervatív”Magyarországirányábanérzettfenntartásait
ésmeghasonlását: „Tehát Pestre, sajnos, most együtt nem mehetünk. Mert Pesten
olyan államba botolnék bele, melyet minden új belátáson és józanságon keresztül
mégis csak betegen, bolondosan, bűnösen szeretek. S ez a konfliktus sok az én gyen-
geségemnek. Most nem is tudnék oda menni. Ahol Móricz Zsigmondot árulónak neve-
zik. És Berzeviczyék Adyt akarják leócsárolni.”19

ezekasorokaztisigazolják,hogy afiataloknépiideológiájaszorosösszefüggésben
állt kisebbségi helyzetükből fakadó állampolgári dilemmáikkal és Magyarországhoz
fűződőegyreambivalensebbviszonyukkal.Magyarországtólvaló„eszmei”távolodásuk
különösen megterhelő volt kisebbségi magyarokként, hiszen helyzetükből fakadóan
csehszlovákiávaliskomolyellentétbekerültek:„Itt legalább a végsőkig teljes harmoni-
kus lelkemmel gyűlölhetek, mert akiket gyűlölnöm kell gondolkozásomból kifolyólag,
azokat az esztelen érzelmességem is vakon gyűlöli. Mert ütnek, az apámat öreggé,

nyításában.errőll.Berzeviczy2015.Baloghedgárvisszaemlékezéseszerintaprágai,pozso-
nyimagyaregyetemisták1927végénellentétbekerültekacsehszlovákiaimagyarkonzerva-
tívpolitikaielittelafiatalokáltalápoltady-kultuszmiatt.„ezacsehszlovákiaiadyvitaátcsa-
pottMagyarországra is. Berzeviczy albert, egyébként az olasz illetve a reneszánsz kultúra
kitűnőismerője,ellenbensüketésvakvoltamodernkérdésekkelszemben,minketbecse-
helteknekdeklarált egybeszédébenésmegszólt azért,mertadykultuszunkkalmintegya
csehekérdekeitszolgáltuk.valamifantasztikusanőrültvádvolt.”(M.kiss1981,19–20.p.)

16 „avádemeléséleacsehszlovákiaimagyarifjúságellenirányult,mostkaptukmegamagun-
kétaMóricz-körútértis,smindazért,aminacsehszlovákiaikonzervatívokfingiájamárkicsor-
bult.Berzeviczy,amagyarreneszánszragyogásánaksazabszolutizmusMagyarborulatának
történetírója,ezúttalvaktábanvagdalózott:azzalakartavisszarettenteniafiatalokat,hogyaz
adykultusztacsehhatóságoksugalmazzákakisebbségimagyarifjúságelnemzetietlenítése
ésaz„anyaország”-galvalószembefordításavégett.”(Balogh1981,75–76.p.)

17 ehhezld.vígh2004,64–72.p.
18 szalatnairezső(1904–1977):irodalomtörténész,asarlómozgalomtagja.akommunizmus-

salésakommunistapárthozvalócsatlakozássalnemértettegyet.abaloldaliideológiahíve-
kéntszociáldemokratanézeteketvallott.(fónod1997,292.p).

19 MagyarTudományosakadémiakézirattára.szalatnaihagyaték.Ms4251/113.
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reszketőssé, idegessé nyomják s társaimat is, engem is éheztetnek. S a nemzetemet
nyomják.”20 Baloghedgárlevelébőlaziskiderült,hogymígcsehszlovákiafölöttérzel-
mektőlmentesenéssajátmeghasonlásanélkülmondottítéletet,amirealegfőbbokot
családjaéssajátszociálishelyzeteszolgáltatta,addigMagyarországhozerősérzelmi,
kulturálisszálakfűzték,ugyanakkorracionálisszempontbólmárnemtudottazonosulni
az„anyaországi”konzervatívkurzussal.ezértMagyarországirányábanerősebbekvol-
takpolitikai-ideológiaidilemmái.21

aztishozzákellazonbantenni,hogyafiatalokbaloldaliirányváltásáigamagyaror-
szágikülképviseletekéskormányzatiköröksemtekintettékteljesegészébenelítélendő
és„ellenséges”mozgalomnakazöregcserkész-mozgalmat,bármárekkorelőfordult,
hogypanasztváltottkiaszentGyörgykörtevékenysége.22 az1928-asévbenpéldául
magaszekfűGyulaispozitívanértékelteafiatalokvetésc.röpiratát.23

„a balra át” időszaka és a kritikus vélemények felerősödése (1928–
1931)

asarlómozgalom1928.augusztusigombaszögimegalakulásátkövetőenfokozatosan
eltávolodottanépivonaltólésbaloldali-szocialistairánybatájékozódott.ezpedigokot
adottakonzervatívirányvonalúMagyarországnakegyrekritikusabbvéleménymegfor-
málására a sarló mozgalomról. az anyaország elutasító álláspontja 1929-ben már
egyre határozottabban megnyilvánult politikai körökben is. Mindezt legkorábban a
pozsonyikonzul1929.évidecemberijelentésebizonyítja,amelykifogásoltaamozga-
lom„irredenta”-ellenességétésbaloldalinézeteit.Bartóklászlópozsonyimagyarkon-
zulmárekkoréleshangvételűvéleménytfogalmazottmegamozgalombaloldaliveze-
téséről–elsősorbankeszlerBaloghedgárról.azelítélőhangvételűjelentésszélsősé-
ges álláspontot képviselt és rendkívül negatív hangnemben írt a sarlósokról:
„Rendkívül fanatikusak, gyűlölnek mindenkit, aki nem ismeri el őket. […] Általában jel-

20 uo.
21 Jól tükrözik ezt a kettősséget az alábbi mondatok: „Magyar kisebbségi diáknak feljutni

Budapestre,ebbenbennevana legszebbkielégülésöröme,mély lélegzetvétele.s valami
horkanáséshőkölésis:csalódottságésellenkezéskeveréke.ittjártamvégre,aholminden
azénnyelvemenzeng,aholirodalmifedezetevanutcánakéshídnakésszobornakéspano-
rámának,ismerőskorokésképekcikáznakátapillanatokon.smégisminthafakultőszifény
kapcsolna kimélaságával a hars élet durvaságából. Talán a frontról hazalátogató katona
ődöng ígyüresdélutánokon,értelmetlenülés feldúltan.enyémminden,mégsincsközöm
semmihez.”(Balogh1981,70.p.)

22 debrecenidériMúzeum.sarlós-gyűjtemény.(ddMsGy)dsX.86.1198.1-8.
23 errőlBaloghedgárahétpróbac.visszaemlékezésébenakövetkezőketírja:„akiamagyar

államéletrajzamegírásakorazállamdingansich-fogalmátruháztafelszervesélettulajdon-
ságokkal,nemtagadhattamegtőlünk,anemzetiállambólkiesettmagyarfiataloktól,hogy
agyunkbanafajvagynemzetfantomjátmaterializáljukvalóságbólvettelemekkel.”(Balogh
1981,132.p.)

64 Bajcsi Ildikó
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
/2

, 
S
om

or
ja



lemző reájuk a magyar viszonyokkal való buzgó foglalkozásuk. De míg a legtöbb
magyar az elszakított területeken a mai Magyarországtól a jobb jövőt várja, ők
Magyarországhoz visszakerülni nem akarnak.”24akonzulijelentésalegnagyobbproblé-
máttehátabbanlátta,hogyafiatalokúgymondnemkívántákvisszaaTrianonelőtti
viszonyokat. ugyanakkorazzal ismegvádoltaasarlósokat,hogyBaloghékteljesegé-
szében elítélték a korabelimagyarországi politikai rendszert: „Az irredenta a legna-
gyobb bűn a szemükben. Állandóan a legdurvább kitételekkel támadják a mai magyar-
országi rendszert és a baloldali pártok uralomra jutásától várják ott a helyzet javulását.
Közép-európai gazdasági közösségről álmodoznak, amely előbb-utóbb amúgy is meg-
szüntetné a határokat, de jelenleg – szerintük – csak örülhetünk, hogy nem élünk
Magyarországon.”25 ahogyarraazidézetisutalt,afiatalokvezetőségéneknagyrésze
ebbenazidőszakbanvalóbanabaloldaliideológiafeléorientálódottésarevízióscélok
helyettegyfajtaközép-európaiállamközösség(dunai-konföderáció)létrehozásárólgon-
dolkodott,amiszerintükakisebbségiproblémákésanemzetállaminacionalistaprob-
lémákszámáraújmegoldástnyújthatottvolna.26

24 Magyarnemzetilevéltárországoslevéltára(Mnlol)k631930-7/44207/pol.
25 a konzuli jelentés a következőképp folytatódott: „állandó érintkezésben állanak az itt élő

emigráns zsidó írókkal, akik állandóan védik őket lapjaikban, amelyek a kormány pénzén
jelennekmeg.Miért,haténylegbecsületesmagyarmunkátvégeznek,acsehkormánytudja
jól,mirekölt.leghívebbvédelmezőjükszalatnairáchelrezső,akirejellemző,hogyasarló-
sokmaguk közt is sajtó prostituáltnak neveznek, kifelé őt megtagadják, deminden éjjel
együttláthatókesslerrelésannakinformációialapjánírjaapozsonyinapbanasarlósokat
magasztaló, egyébként minden becsületes magyar megmozdulást lepiszkoló cikkeit. […]
állandó összeköttetésben állanak, különösen cseh körökkel, ahol nem szünnek meg
Magyarországróllebirálóanbeszélni,deviszontmindigpéldaképenállitsákelénkazoroszor-
szági viszonyokat.” a szalatnai rezsővel szembenmegfogalmazott hiperkritikus értékelés
indokoltságaamegvádoltpozsonyimagyarértelmiségiegészéletútjaalapjánerősenmeg-
kérdőjelezhető.uo.

26 Baloghedgárvisszaemlékezéseszerintazújnemzedékakisebbségiproblémákmegoldásá-
ra1928második felétől,de1929-tőlmárállandó témakénthangsúlyoztaanemzetállami
elgondolásokkalszembenazokatakelet-európaikonföderációselképzeléseit,melynekmeg-
valósításábanakisebbségimagyarságnakközvetítő–„híd”szerepetszánt (M.kiss1981,
22–23.p).afiataloknemcsakJászioszkárt,hanemkossuthlajostispéldánaktekintették
dunaikonföderációselképzeléseikben.Borosszoltán1930márciusábananaphasábjain
írottkossuthlajosdunaikonföderációjaésazújnemzedékc.írásábanazonbanaztiskifej-
tette,hogya19.századipolitikuselveitőleltérőenafiataloksajáthelyzetükrevonatkoztatott
dunaikonföderációbangondolkodnak,melyazállamkonföderációhelyettazegyesnemzetek
– magyarok, románok és szlávok – között megvalósuló konföderációt jelentette (Boross
1930,8.p).vö.Borosszoltánugyanakkoraduna–konföderációrólc.írásábanrészletesen
iskifejtetteasarlósokkonföderációselképzelését.afiatalokkétlépcsőbenvéltékmegvaló-
sítaniaszövetséget.azelsőrészanégyállamönkéntesállamszövetségétjelentettevolna.
azállamszövetségnekvolnánakközösügyei.Másodiklépésbenkonföderatívállammáalakul-
naátazállamszövetség.ddMsGyds.X.86.230.2.
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Miközbenerreaz időszakravonatkozóanapozsonyimagyarkonzulszámáraa fő
gondot a fiatalok baloldali orientációja jelentette. a sarló ideológiájával kapcsolatos
kettősségekreezérthívtafelakülügyminiszterfigyelmét1929végén.27 Bartókkonzul
számáraelfogadhatatlannakbizonyult,hogyamozgalomegyértelműenbaloldaliszem-
léletet képviselt. Jelentéseibena fokozatosanmarxistameggyőződésűvéváltBalogh
edgárszemélyétemelteki,akinektehetségeáltalsikerülösszetartaniakülönbözőbal-
oldalivonulatokatamozgalomban.28

asarlóésamagyarországikormányközöttikapcsolatokvéglegesmegromlásaaz
1930.március15-ei„koszorú-affér”utánkövetkezettbe.kétsarlós–TerebessyJános
ésvargaimre–anemzetiünnepalkalmábóladunai–magyar,szlovák,cseh,román,
horvát,szerb–népekszíneivelésvörösszalaggaldíszítettkoszorútakartelhelyeznia
pestiPetőfi-szobron,deamagyarországirendőrségeztmegakadályozta.29 ezutánasar-
lósok Brogyányi kálmánt küldték a két megbízott után, akinek azt javasolták, hogy
végülTáncsicsMihálysírjárategyeleakoszorút.30 Brogyányitfarkasistvánszociálde-
mokrata országgyűlési képviselő is kikísérte akerepesi temetőbe, és a Táncsics-sír
talapzatárahelyeztékakoszorút.31

27 „errőlnyilatkozniigennehéz,mertmindegyikmásfeleletetaderreakérdésre.egyeseksze-
rintkülönbözővilágnézetűhaladószelleműegyetemihallgatók,másokviszontaztállítják,
hogyegységesvilágnézetűek.egyesbelépniakarófiúkatazzalutasítottakel,hogyvilágnéze-
tüknemmegfelelőésegyestúlzókijelentéseketazzaltámasztjákalá,hogyazegészsarló
ezeketvallja.”Mnlolk631930-7/44207/pol.

28 „abrünniifjuságiankétonviszontkesslerkijelentetteTörkölyszenátorúrnak,hogyvannak
köztükkommunisták,bárőnemaz,dehaeztnyíltanbevallaná,elvesztenélábaalólatalajt.
avalóságazthiszemaz,hogymindbalfeléorientálódnak.egyeseknagyon,másokkevésbé
szélsőségesekéskesslerszervezőképességénekésrábeszélőtehetségéneksikerülmindig
összetartaniakülönbözőfelfogásokat.”uo.

29 TerebessyJános(1907–1990):publicista.asarlóvezetőtagjavolt.1931utánakommunista
eszmékhíve.irányítójavoltasarlóifjúmunkásokkalszervezettvörösBarátságnevűszerve-
zetnek.koronatanúvoltakosúticsendőrtűzhözkötődőMajoristvánelleniperben.későbba
trockista eszmékkel is rokonszenvezett (fónod 1997, 321–322. p). varga imre (1910–
1990): demográfiai, pedagógiai szakíró, történész. a sarlómozgalom egyik alapító tagja.
későbbaProhászkaköröktagjaésazszMkekörzeti,központititkára.nevéhezfűződika
szülőföldem,csallóközc.1977-esmunka(fónod1997,354–355.p).Baloghedgárvissza-
emlékezésébenakövetkezőketírtaakoszorúzásmeghiúsulásáról:„akadálybaütközhettek,
merttáviratérkezettazünnepelőestjén,hogyakoszorúzástarendőrségnemengedélyezi,s
kötelezvénytírattakvelükalá,hogyatervtőleltekintenek”.(Balogh1981,182.p.)

30 Brogyányikálmán(1905–1978):műkritikuséspublicista.asarlóvezetőtagjavolt.avetés
c.sarlósröpiratszerkesztője.1931-etkövetőenkonfliktusaiadódtakaradikalizálódómozga-
lommal. nem csatlakozott a kommunista irányvonalhoz, inkább szociáldemokrata elveket
vallott.1938-atkövetőenszlovákiábanmaradtésaszélsőjobboldaliideológiairányábatájé-
kozódott(fónod1997,42.p).

31 errőll.:ddMsGy.ds.X.84.247.1.azeseménynagyvisszhangotkeltettésmégamagyaror-
szágiparlamentbenisszóesettrólaszcitovszkyBélabelügyminiszterésfarkasistván,szo-
ciáldemokratapolitikusszóváltásaiban,akiinterpellációtnyújtottbeakoszorúzásmegaka-
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a koszorú-ügy következtében a fiatalokat – több sarlós írás szerint – kitiltották
Magyarországról, ami azonban részigazság, melynek körülményeire a továbbiakban
fogunkrávilágítani.32 Mindenesetreakoszorú-affértmagyarországidiáktüntetések,vala-
mintasarlósoknakamagyarországiszervezetekkelbeállórövid„elhidegülése”követte.a
diáktüntetéstajobboldalidiákmozgalmakszervezték.asarlósokszemélyeséletébenis
változásokatokozottabotrányosnakminősítettkoszorúzásikísérlet.Példáulnagyvalószí-
nűséggelennekazafférnakakövetkezményevoltazis,hogyvasslászlót,asarlóegyik
vezetőszemélyiségétés„magyarországikövetét”kitiltottákazeötvöskollégiumból.vass
a következőket írta Balogh edgárnak 1930. július 4-ei levelében: „Még Pestről kellett
volna megírnom: az Eötvös Collegium Igaz ga tósága felsőbb utasításra hallgatva szeptem-
ber 1-től kizár tagjai közül (Konferencia határozat). Megokolás: egy olyan mozgalomban
exponáltam magam, amelyet az állami hatóságok is hazaárulónak bélyegeztek. A határo-
zatot hivatalosan nem adták át nekem. De a következőket tudtam meg egyik prof.-tól: a
határozatot nem fogják nekem kézbesíteni, mert attól tartanak, hogy én azt felhasználva,
a Sarló útján »kultúrbotrányt« csinálnék.”33

a„marxista”sarlómintnemzetiellenség

1931-benahivatalosMagyarországszámáraegyértelművéváltasarlósvezetőkegy
részénekkommunistatájékozódása.ezzelpárhuzamosanafiatalokanyaországimeg-
figyelése nagyobb hangsúlyt kapott.34 Balogh edgár kiemelte visszaemlékezésében,

dályozásamiatt. az országgyűlés képviselőházának370. ülése alkalmából 1930.március
19-én,szerdánfarkasistvánugyaniskérdőrevontaakormányt,ezzelegyüttarendőrséget,
mivel nem engedélyezte a Petőfi-szobormegkoszorúzását a fiataloknak. szcitovszky Béla
reagálva a szociáldemokrata képviselő szavaira a sarlósokról való kritikus véleményében
kifejtette,hogyamozgalomnaknincsjelentősége,ésacsehpropagandaeszközeinektekin-
tetteafiatalokat(Balogh1981,140.p).

32 Baloghedgárírjavisszaemlékezésében:„Minketazonban,asarlóvezetőit,egyszerűenkitil-
tottak Magyarországról. nem kaphattunk többé vízumot. igaz, hogy csehszlovák részről
viszontútleveletnemadtaktöbbé.”(Balogh1981,212.p.)

33 alevélakövetkezőképpfolytatódik:„ellenbennevelőiállástszerezteknekem,szept.1-tólegy
éviidőtartamra.Mittehettemvolna?amikormárfarkasGyulaiselőrefigyelmeztetett,hogy
ajúniusvégikonferenciánkicsapnakacoll.ból.Belenyugodtam,anevelőiállástelfogadtam.
azigazgatóvalnemvitatkoztam,hiszenmégegyévemvanazegyetemen.láttadvolna,meny-
nyirefájtörökremegválniacollegiumtól[…]Mertnagyonmegszerettem.Tanulmányielőme-
netelemellensemmikifogásuknemvolt.nemis lehetett.nembaj!leszvalahogy.csaka
gyomromjavuljon.egyrekérlek:acoll.-bólvalókizárásomrólsokszóneessékköztetek,sem-
mit sem szabad belőle csinálni, mert esetleg egész hátralevő életemet teszitek tönkre!!”
ddMsGy.dsX86.373.14.vasslászló(1905–1950):újságíróéspublicista.asarlómegha-
tározó tagja és „budapesti követe”. Magyarországon folytatta egyetemi tanulmányait, az
eötvöskollégiumtagjavolt.asarlóésamagyarországiifjúságimozgalmakközöttikapcsola-
tokmegszervezésébenkomolyszerepetjátszott(fónod1997,356–357.p).

34 „Megbízható részrőlnyertbizalmasértesüléseimszerinta szlovenszkói »sarló«nevűprog-
resszívdiákegyesületkapcsolatottartfennapárisikommunistákkalésa»sarló«háromtagja,
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hogy 1931 „az az idő, amikor már Gömbös Gyula magyar miniszterelnök a prágai
magyar követség útján […] rendszeresen tájékoztatta magát a csehszlovákiai Sarló
működéséről”.35 eztigazoljaakövetségitanácsos1931.áprilisi jelentése,amelysze-
rint a sarlós vezetők Magyarországra való beutazásának ellenőrzése elsősorban az
anyaországi diákság radikalizálódásának megfékezése érdekében vált fontossá:
„Miután valószínű, hogy a »Sarló« egyesületnek a magyarországi radikálizmusra hajló
diákság körében exponensei vannak, célszerű volna a »Sarló« vezető tagjait magyaror-
szági utazásuk alkalmával erős megfigyelés alá helyezni. A »Sarló« legjelentősebb tag-
jai Keszler-Balogh Edgár, Terebessy János, Limbacher Rezső, Jócsik Lajos, Dobossy
Imre, Horváth Ferenc, Brogyányi Kálmán egyetemi hallgatók.”36ajelentésbőlaziskide-
rült,hogyamegfigyeltekszemélyételsősorbanazokasarlósokadták,akik1931-bena
kommunizmusirányábaorientálódtak.37 közéjüktartozottPorzsoltlászlóis,akitszin-
ténkommunistaagitátorként tartottakszámonabeszámolók.38 egykésőbbi jelentés

nevezetesenTerebessyJános,BrogyányikálmánésPeérynevet/anyjaneve/gyakranhasz-
nálólimbacherrezsőnevűpozsonyidiákvezér,akia»sarló«címűprogresszívdiákegyesület-
nekegyiklegaktívabbtagja,azelmúltévbenPárisbanvoltakazonállítólagoscélból,hogyott
kommunista agitátor kurzust végezzenek.” Mnl ol k 149 651.f.2./1939-1-9318.
1738/Pol.1931.

35 Baloghedgárezzelkapcsolatbanmegjegyezte,hogyvéleményeszerintleginkábbamozga-
lomban megerősödő szocialista-kommunista „kulcsszerep” lehetett Gömbösék számára
mérvadóaszomszédállammagyarmozgalmánakmegfigyelésévelkapcsolatban,melysze-
rinteegyúttalbelejátszottBudapestkisebbségimagyarpolitikávalkapcsolatostevékenységé-
be(Balogh1981,333.p).

36 a sarlósok Magyarországgal kapcsolatos terveire külön felhívta a figyelmet a jelentés.
Brogyányikálmánszemélyévelkapcsolatbanpéldáulmegjegyezte,hogyMagyarországonter-
vezi folytatni a tanulmányait. a sarlóból való kiválása pedig „csupán azt célozza, hogy
Magyarországonleendőelhelyezkedésealkalmávalerrehivatkozhasson,avalóságbanazon-
banállítólagfeladataleszegymégszorosabbösszeköttetésmegteremtésea»sarlósok«ésa
magyarországi radikális diákság között”. Mnl ol k 149 651.f.2./1939-1-9318.
1738/Pol.1931.(limbacher)Peéryrezső(1910–1977):publicistaéskritikus.asarlóvezető
tagja.1930-tólőisakommunizmusirányábafordult.1933-raazonbanzsoltlászlóvalegyütt
kilépettapártból(fónod1997,250–251.p).Jócsiklajos(1910–1980):szociológus,publi-
cista,író.szinténakommunistaelköteleződésűsarlósokközétartozottaz1930-asévekkez-
detén.ő ispárttagvolt.1934-tőlazonbanő iseltávolodottamarxizmustól.dobossy imre
(1908–1981):publicista.asarlóvezetőtagjavolt.amozgalmonbelülfőkéntkisebbségpoli-
tikaikérdésekkelfoglalkozott.későbbőisakommunistairánybatájékozódott(fónod1997,
67–68.p).horváthferenc(1907–1990):publicista,szociológus.asarlóvezetőiközétarto-
zott. Balogh edgárt követően ő volt amozgalom elnöke. ő is a kommunista irányvonalat
követte.(fónod1997,126–127.p).

37 akövetségitanácsosegyúttalutasítottaakülképviseletihatóságokat,hogyazemlítettsarló-
sokvízumirántikérelmétanagykövetségrefelterjesszék.Mnlolk149651.f.2./1939-1-
9318.1738/Pol.1931.

38 ajelentésamegfigyeltek–aPorzsoltfivérek–családikörülményeiésmagyarországikapcso-
lataimellettelsősorbanazokkommunistaelőéletévelfoglalkozott:„[…]bizalmasértesüléssze-
rintdr.Porzsoltaladárpozsonyiügyvédfiai:dr.PorzsoltlászlóésimrePrágábankommunista
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alapjánamegfigyeltsarlósoknévsoraugyanakkorferenczlászlóvalegészültki.39 az
említettszemélyeknemcsak ideológiailag,politikailag iselköteleződtekamarxizmus
irányábanés1931utánmindnyájanacsehszlovákkommunistaPárttagjaiváváltak.40

afenti–marxistairánybatájékozódó–sarlósokatamagyarországikülképviseletiszer-
vekebbenazidőszakbanalegaktívabbtagoknaktekintették.ajelentésekafiataloksze-
mélyestulajdonságaimellettinformációtadtakazokcsaládikörülményeiről,foglalkozásá-
ról,éskommunistairányútevékenységüketisjellemezték.Baloghedgármelletta„legve-
szedelmesebb”sarlósnakJócsiklajost tekintették,akirőlmegjegyezték,„Brünnben egy
gyűjtés alkalmával kijelentette, hogy addig nem ad, amíg minden templomból nem lesz
istálló”.41 a fenti személyekenkívülasarlósmegfigyeltekközöttszerepeltmégdobossy
lászló,akinekMagyarországravalóbeutazásikérelmét1932-benelutasították.42

asarlósokellenőrzésétnemcsakafentiekbenjelzett–párizsikommunistákkalléte-
sített–kapcsolataikhúztákalá,deazokazinformációkis,miszerintösszeköttetésben
álltakMoszkvával,hiszen„a »Sarló« című progresszív diákegyesület helyiségének címé-
re már hónapok óta járnak a Szovjetoroszországban magyar nyelven megjelenő orga-
numok, így többek között a Moszkvában megjelenő »Sarló és Kalapács«című lap […]”.43

agitátorok. nevezetteknek komárom-Újszőnyben birtokuk van és ide át szoktak járni. dr.
Porzsolt lászló 1908-ban született és a prágai károly egyetemen szerzett doktori oklevelet,
öccseimrepedig1909-benszületett,medikusésegyízbenPrágábanrövididőreleisvolttar-
tóztatva,miutánegykommunistatüntetőmenetbenzászlótvitt.”Mnlolk149651.f.2./1939-
1-9318.res5086/1931.Porzsoltvagyzsoltlászló (1906–1970):szociológus,publicista.a
húszasévekvégénbekapcsolódottasarlómunkájábaésakommunistaifjúságimozgalomba.
későbba trockista irányvonalat követte. 1933-ra kilépett a kommunista pártból. (szlovákiai
Magyaradatbank.a[cseh]szlovákiaimagyaroklexikonacsehszlovákiamegalakulásátólnapja-
inkig.http://adatbank.sk/lexikon/porzsolt-laszlo-zsolt-laszlo-lars-porsholt/[2017.01.20.])

39 Mnlolk149651.f.2./1939-1-9318.2522/pol.1931.sarlósok.dobossyimreéslászló,
ferenczlászlóésPorzsoltlászló.1931.vi.8.(1288.)ferenczlászló(1909–1979):publi-
cista,lapszerkesztő.asarlóegyiklegbaloldalibbvezetőségitagja.amozgalommegszűnése
utánacskPfunkcionáriusalett(fónod1997,88.p).

40 ittazonbanmegkelljegyezni,hogyBaloghedgárrendezetlenállampolgárságamiatthivata-
losannemlehetettacskPtagja.sándorlászlóleveleBorosszoltánnakdsX.86.1154.1.
acsehszlovákkommunistaPárttörténetéhezl.rupník2002.

41 Mnlolk149 651.f.2./1939-1-9318.Másolata2522/pol.-1931.számhoz.
42 dobossy budapesti múzeumi könyvtárakat szeretett volna meglátogatni és egy hónapig

kívánt Magyarországon tartózkodni. ehhez l. Mnl ol k 149 651.f.2./1939-1-9318.
6056/pol.dobossylászló(1910–1999):irodalomtörténész,szótáríróésműfordító.asarló
vezetőtagja,1931-etkövetőenpedigaprágaicsoportvezetője.amozgalmonbelülelsősor-
banpedagógiaikérdésekkelfoglalkozott.sarlóskéntakommunistaideológiairányábatájé-
kozódott.(fónod1997,67–68.p).

43 „apozsonyim.kir.konzulátusjelenti,hogybizalmasértesüléseiszerinta»sarló«címűprog-
resszívdiákegyesülethelyiségénekcíméremárhónapokótajárnakaszovjetoroszországban
magyarnyelvenmegjelenőorganumok,ígytöbbekközöttaMoszkvábanmegjelenő»sarlóés
kalapács«címűlap,amelynekaszerkesztőségeanikolskaja10.számalattvan.”Mnlolk
149651.f.2./1939-1-9318.2315/Pol.1931.
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asarlósokmoszkvaikapcsolataitaz1931. július15-ipozsonyikonzuli jelentés is
hangsúlyozta.Bartóklászló konzulugyancsak felhívtaakülügyminiszter figyelméta
baloldali fiatalságnemzetközi tevékenységére. véleménye szerint a sarlósok erdélyi,
berlini,bécsiésmoszkvaiutazásainakérdemeslennenagyobbfigyelmetszentelni.44 a
konzulugyanazonjelentésébenarrólinformáltaakülügyminisztert,hogyérsekújvárott
kialakulóban van a kommunista irányvonalú szovjetunió barátainak a társasága,
amelynekszervezőibázisátérsekújváriszármazásúsarlósvezetőkadják:„Eddig még
nem ellenőrizhetett információm szerint Érsekújvárott állítólag alakulóban van a
Szovjetunió barátainak a társasága, amelynek szervezői Dobossy Imre és László,
Jócsik Lajos és Balázs András volnának.”45

aszovjetunióBarátainakköre

asarlósokkalkapcsolatosjelentésekegyrésze1931másodikfelétőlaszovjetunió
Barátokkörenevűmozgalombankifejtetttevékenységüketforszírozta.azújszélső-
baloldaliifjúságiszerveződésmegalakulásánakhírét1931.július17-énmegerősítet-
teBartóklászlókonzul.a leírásalapjánaz1931. július15-eialakulógyűlésenkb.
200személyvoltjelen.azértelmiségiekközülkiemelteasarlósnemzedékkommu-
nista irányultságú tagjait: horváth ferencet, Jócsik lajost, dobossy imrét, Balogh
edgárt,TerebessyJánostésBereczkálmánt.46 ajelentésegyúttalrámutatottaszer-
vezet elzárkózására a politikától, melyet azonban formálisnak értékelt. kifejtette,
hogyhorváthferencazegyesületalapszabályátismertette„hangsúlyozva annak tel-
jes politikai mentességét, mert az egyesület célja csupán a szovjetoroszországi ese-
mények és fejlődés tudományos alapon való ismertetése. Mindamellett azonban ez
a kijelentése nem zárta ki azt, hogy a másik mondatában már propaganda hangokat
eresszen széjjel”.47

amozgalomsarlóval való összefonódására utalt az is, hogy az egyesület elnöke
horváth ferenc lett, aki ez időben a sarló elnöki tisztségét is ellátta, titkárrá pedig
Jócsik lajost választották. ezenkívül a tiszti karba beválasztották dobossy imrét és
Bereczkálmántis.azalakulóközgyűlésenBaloghedgárszinténjelenvolt,akiekkor
már a sarlóban sem vállalt vezető funkciót rendezetlen és bizonytalan csehszlovák

44 Mnlolk149651.f.2./1939-1-9318.169/pol.-1931.
45 itt jelenikmegelőszörBalázsandrásneve,akivelkapcsolatbanajelentésmellékletemeg-

jegyzi,hogyaddigmégnemszerepeltasarlósoknyilvántartásában.uo.Balázsandrás(szül.
1911.):publicista,szavalókórus-vezető.asarlóvezetőségitagja.akommunistaifjúmunká-
sokkulturáliséssportéletévelfoglalkozott,tapasztalataitavörösBarátságbanhasznosította.
a»szovjetbarátokegyesületét«abaloldaliiránybaradikalizálódóérsekújvárifiatalságalakí-
tottameg1930-ban.Betiltották,majd1934-benújramegalakult.(Pálenyik–Pék1971)

46 Bereczkálmán(1907–1983):politológus.vezetőtagjavoltasarlónak.1931-benkommunis-
tairánybantájékozódott(fónod1997,34.p).

47 Mnlolk149651.f.2./1939-1-9318.3221/pol.1931.
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állampolgárságamiatt.48 az új egyesületről a jelentés éles kritikát fogalmazottmeg.
kiemelte az egyesület zsidósággal való kapcsolatait és rámutatott, hogy
csehszlovákiában„ennek az egyesületnek […] megvan a működési terrénuma, ameny-
nyiben van egy-két értelmes kommunista ifjúmunkás és egy-két tucat mindent tudnivá-
gyó és az undokságokban kéjelegni akaró tacskó zsidó fiú, aki oly buta és unintelli-
gens, hogy minden új alakulatban részt vesz, hogy ezen tulajdonságát eltakarni képes
legyen”.49 későbbkiemeltehorváthferencésazújszervezetbenszerepetvállalttöbbi
sarlós kommunista elkötelezettségét, megingathatatlannak és szilárdnak mondott
meggyőződését: „Azt megállapíthatom, hogy az új generáció, Horváth és társai már
mind meggyőződéses kommunista és alig-alig fog sikerülni ezeket már ebben az elvük-
ben megingatni és nehéz megakadályozni, hogy az ifjúság közül ne vonjanak mind
magukhoz egy-kettőt.”50

apozsonyimagyarkirályikonzulérsekújváribizalmiemberének1931.augusztus5-
eijelentésemárarróladottszámot,hogyaszovjetunióBarátainakkörehetirendsze-
rességgeltartüléseketérsekújvárott.azállandórésztvevőkközöttjelenvoltafentiek-
benmáremlítetthorváthferenc,akétdobossyfivér,valamintJócsiklajos.51 ezenkívül
ajelentésszerintkb.30-40kommunistamunkás,egyetemihallgatókésérettségizett
lányok–pl.asarlósszpornyanikó–vettrésztaszervezetülésein.52 afiatalokazújvári
híradásszerint„a gyűléseken előadásokat tartanak, szavalnak, a kommunista helyzet-
ről vitatkoznak”.53

ajelentésemellettmegemlítetteegyhasonlópozsonyiszovjetbaráttársaságmeg-
alakulásánakatervétis.annakszervezőmunkájátBaloghedgárésTerebessyJános
végezte.apozsonyicsoportrólakövetkezőketjegyeztemeg:„A megalakulandó társa-
ság tagjai mindennap este összejövetelt tartanak a Stefánia-kávéházban. A tagok leg-
nagyobb része 17-22 közötti fiatalemberek és leányokból áll. Neveiket igyekezni fogok

48 aszovjetunióBarátainakkörévelkapcsolatosjelentésegyúttalrövidenismertetteazegyesü-
letprogramtervét,amelyenbelülhetirendszerességgelszerepeltekvitaestélyek,mozielőadá-
sokésszavalóversenyek.a jelentésszerintazalakulóülésenszinteazösszessarlósrészt
vett.MindenesetreakommunizmusfeléorientálódóBalázsandrásjövőbelitevékenységétis
megemlítiazírás,akiazülésidejénéppBerlinbentartózkodott.ezenkívülTerebessyJános
is jelenvoltazülésen.végül„atársságkassáklajosestjérevonult,ottkeszler,Jócsikés
horváthbocsátkoztakvitábakassákkalésállítólagkassákteljesenkapitulálnivoltkénytelen
azőérvelésüksúlyától”.uo.

49 uo.
50 uo.
51 Mnlolk149651.f.2./1939-1-9318.3340/pol.1931.
52 aszovjetunióBarátainakkörébőlakövetkezőlányokatemlíti:„aleányokközültöbbentagjai

márazújvári kommunistapártnak, így többekközöttGomboslili (városimérnök leánya),
ragányilili(voltmagyarvasutasjoghallgatóleánya),fuchskató(gazdagújvárigabonakeres-
kedő leánya), fülöpágnes (biztosításiügynökérettségizett leánya), fürstanna (biztosítási
tisztviselő leánya, prágai bölcsészhallgató) és sporny anikó (adóhivatali tisztviselő leánya,
prágaibölcsészhallgató).”uo.szpornyanikórólbővebbenl.Turczel1988.

53 Mnlolk149651.f.2./1939-1-9318.3340/pol.1931.

a hivatalos magyarország és a Sarló 71
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIX. évfolyam

  2
0
1
7
/2

, S
om

orja



megállapítani.”54 ugyanakkor hoffmann prágai követségi titkár 1931. szeptemberi
jelentésében nem tulajdonított nagy jelentőséget a sarlónak. Megjegyezte, hogy a
magyar ifjúság gondolkodásaáltalában vévenemzeti.55 a sarlósokmozgalmát pedig
átmeneti„kilengésnek”tekintette,amelyetanémetnemzetiszocializmussalkapcsolt
össze: „Az ifjúsági mozgalmak egyes kilengései nem vehetők túlságosan komolyan,
tény, hogy pl. a Sarló Ifjúsági Egyesület egyes tagjainak gondolkodása bolsevistának
vagy kommunistának nevezhető. Általánosítani azonban nem lehet és benyomásom
az, hogy ezek a szélsőségesek inkább a német nemzeti szocialista/Horog kereszt/ fel-
fogáshoz állanak közel, semmint az orosz bolsevizmushoz. Ezt talán ők maguk sem
tudják.”56 a jelentésasarlóésanemzetiszocialista irányvonalközöttipárhuzamokat
ugyanakkorsemmilyenkonkrétbizonyítékkalnemtámasztottaalá.asarlósokkorabeli
írásaikbanpedigegyértelműenelhatárolódtakanemzetiszocialistajellegűszélsőséges
ideológiától.57

asarlósokértékeléseamozgalomfelbomlásánakidőszakában

az1932és1934közötti időszakmáregyértelműenasarlófelbomlásánakjegyében
teltel.Miközbenacsoporttagjainakegyrészeebbenazidőszakbannyíltanakommu-
nistaideológiairányábafordult,másoknemkívántakazonosulnisemamarxizmussal,
semakommunizmussal.ugyanakkoraszélsőbalirányábatájékozódófiataloksemvol-
takegységesek:néhányanatrockizmusirántérdeklődtek,mígmásokaz1929-es„bol-
sevikfordulat”után–aklementGottwaldáltalfémjelzettdogmatikuspártvezetéssel
szembeniellenérzésekhatására–távolodtakelamarxizmustól.sokanközülükprak-
tikus okokmiatt váltak ki a sarlóból.Mindez azzal is összefüggött, hogy a sarlósok
egyreerősebbmegfigyelésnekvoltakkitéveamagyarországi külügyi képviseletésa
csehszlovák rendőrségi hatóságok részéről, amit az általunk feltárt magyarországi
anyagokisalátámasztanak.

54 uo.
55 „afelvidékimagyarértelmiségnélazifjúmagyarnemzedéksorsaésgondolkodásairántis

érdeklődtem. amagyar ifjúság anyagi helyzete általában nagyon szomorú. elhelyezkedési
lehetőségecsekély.Mintamagyar lakossággondolkodásaáltalában,úgyaz ifjú intelligen-
ciáéiserősennemzeti.”Mnlolk63–1931–7/43.t.Mellékleta243/pol.1931.szám-
hoz.ahogyanhoffmanjelentéseisutaltamagyarifjúságanyaginehézségeire,úgyaprágai
diákmenzánuralkodóállapotokkapcsánakirályikonzulismegjegyzi,hogymindeztasarló
ésaMunkaközösségisfelhasználja.Mnlolk631932.7/43t.(45cs.)2808/pol.1932.

56 Mnlolk63–1931–7/43.t.Mellékleta243/pol.1931.számhoz.
57 PéldáulBalogh1930,3.p.uő.1932,19–27.p.Báraztishozzákelltenni,hogy1938után

avoltsarlósokközülnéhányan–dukazólyominorbert,ludwigaurélésBrogyányikálmán–
a Magyar Párt (Magyar Párt) németbarát és nemzetiszocialista vonalához csatlakoztak.
(simon 2015, 48. p). duka zólyomi norbert (1908–1989) a sarló vezetői közé tartozott,
későbbvezetőtagjavoltaMagyarMunkaközösségnek.1938utánazMPnémetbarátvonalát
képviselte ludwig auréllal (1905–1981) együtt, aki alapító sarlósnak számított. (fónod
1997,70–71.p.,188.p.)
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1932.július30-ánapozsonyimagyarkirályikonzulátuskiemelteacsehszlovák
államtörekvéseitakommunistamegmozdulásokellen.58 ezmindenbizonnyalössze-
függött a gazdasági válsággal, mely 1931–32-ben erősen éreztette hatását a
köztársaságban. külön hangsúlyozta a csehszlovák hatóságok sarlóval szemben
tanúsítottmagatartásánakváltozásait:„A hatóságok, amelyek védőszárnyai alatt a
»Sarló«elnemzetietlenítő munkáját a magyar ifjúság körében megkezdte, most lát-
szólag már észbe kaptak és rájöttek, hogy az egyesület tulajdonképpen milyen rom-
boló munkát végez.”59 ezzel kapcsolatban külön kitért Balogh edgár küszöbönálló
kiutasításáracsehszlovákiából,amelyrerövidesenvalóbansorkerült.60 Balogheset-
legesmagyarországiletelepedéseésútiokmánykérelmekapcsánpedigegyértelmű-
enelutasítóálláspontrahelyezkedett:„Ez esetre mindenesetre célszerű volna neve-
zett esetleges magyarországi letelepedését megakadályozni. Amennyiben a konzulá-
tushoz fordulna, úgy akár útlevél, akár vízum iránti kérelmét meg fogom tagadni.
Egyben tisztelettel értesítem Nagyméltóságodat, hogy egyidejűleg utasítom a bécsi
m. kir. követséget fentnevezett úti okmány vagy láttamozás iránti kérelmének eluta-
sítására.”61 Baloghedgáráttelepüléséneklehetőségétfelerősítetteafentiekbenmár
említett bizonytalan állampolgársága, ami folyamatos zaklatásokhoz vezetett a
csehszlovákrendőrségrészéről.

acsehszlovákhatóságoksarlósokkalszembentanúsítottmagatartásánakmegvál-
tozásátigazoljákakövetségitanácsosáltalírt1932.szeptemberibeszámolókasarló
1932.évitevékenységéről.ezekszerintamozgalomkorábbanacsehszlovákrendőri
szervekpasszivitásánakköszönhetően„veszedelmes és mind messzebb elágazó tevé-
kenységet fejthetett ki”.62 akövetségi jelentések kiemeltékamegváltozott,szigorúbb
csehszlovák hozzáállást a sarlósok kommunista irányultságával szemben:
„Legújabban prágai utasításra a cseh hatóságok erélyesebben kezdenek a »Sarló«
ellen fellépni, főleg mert a katonai szolgálatra bevonult magyar fiatalok részén észre-
vehető volt a kommunista propaganda hatása, s összeköttetéseiket továbbra is fenn-
tartották.”63 szintén a csehszlovák hatóságok hozzáállásának változását igazolja a

58 „vanszerencsémnagyméltóságodszívestudomásárahozni,hogyapozsonyim.kir.konzulá-
tus a következőket jelenti: »Prágai utasításra a szlovenszkói hatóságok az utóbbi időben
egyreerélyesebbenlépnekfelakommunistákéskommunistatüntetőkellen.etérenPrága
jópéldávaljárelő,aholminapmáravörösszakszervezetitanácsotisfeloszlatták.«”Mnlol
k149 651.f.2/1932-5-71914783/pol.1932.

59 uo.
60 „errelehetkövetkeztetniazonintézkedéséből,amelykeszler-Baloghedgárnak,asarlóveze-

tőjénekakiutasításáravonatkozik.keszlerneknincsenállampolgársága,shaazérdekében
tett intervenciók hatástalanok maradnak, úgy minden bizonnyal kényszerülve lesz
Pozsonybóltávozni.”uo.

61 uo.
62 Mnlolk149651.f.2/1937-7-73285595/pol.1932.
63 uo.
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pozsonyirendőrségházkutatásaasarlóésakommunistapárthelységeiben,valamint
aszovjetunióBarátainakkörénekfeloszlatása.64

amozgalomtagjainakmagyarországimegfigyeléseszinténfolytatódott1932után,
amigyakranMagyarországravalóbeutazásuktiltásávaljártegyütt.1933-banpéldául
Porzsolt imrét és testvérét, Porzsolt lászlót folyamatosan ellenőrizték.65 1934-ben
pedigdobossyimremagyarországi–elmondásaszerintártatlanszórakozásraéskirán-
dulásrairányuló–útjávalkapcsolatosanmerültekfelnehézségek.66 dobossyaMagyar
királyi konzulátushoz 1934 júniusában küldött kérelmében kifogásolta a személye
ellenirányulóbeutazásitilalmatésfelháborodvakértekimagánakakonzulátusvádja-
it:„A legnagyobb megdöbbenéssel fogadtam a pozsonyi m. kir. konzulátus azon közlé-
sét, hogy számomra vízumot nem adhat ki.”67 ezutánhangoztatta,hogyadiákmozgal-
makkal és politikaimozgalmakkal nem áll kapcsolatban: „Sejtelmem sincs róla, mi
lehet ezen intézkedés oka: hiszen évek óta nemcsak, hogy a diákmozgalmakban sem-
miféle részt nem veszek, de semmiféle politikai mozgalommal nem állok sem direkt,
sem indirekt összeköttetésben.”68 dobossyhangsúlyozta,hogynemzetiérzéseiszem-
pontjábóligazmagyarnakvalljamagát:„Rendkívül elszomorít […], hogy akkor, amikor
magyar szempontból fölöttébb kétes elemek vígan utazhatnak Magyarországba, én,
akinek igaz magyarságában senki, aki ismer, nem kételkedik: nem mehetek oda.”69

Majdarrólfejtettekivéleményét,hogyaMagyarországbavalóeltiltáséppenahatáron

64 „azelmúltnapokbanapozsonyirendőrségházkutatásttartotta»sarló«ésakommunistapárt
helyiségeiben,sezenfelülvégérvényesenfeloszlattaa»szovjetunióBarátainakkörét«/lásd
múlt évi 3139/Pol. 3221 Pol. és 3340/Pol. számú átirataimat/melynek Prágában
Belügyminiszternek.uo.ugyanakkorapozsonyitartományihivatal1932.januárijelentéseia
baloldali orientáció erősödésével együtt is pozitívan értékelték a sarlósok tevékenységét,
miszerintbármilyeniránybaisfejlődiktovábbamozgalom,elvitathatatlan,hogyhozzájárult
azújmagyargenerációideológiájánakmegteremtéséhez,amelyetazapákgenerációjaigye-
kezettalegextrémebbnacionalistamódon„kinevelni”.aztishozzátette,hogyasarlóérde-
métfokozza,hogyafiatalokkülföldönúj,demokratikusabbhorizontotnyitottakamagyaror-
szágikormánynagyonéleskritikájánakellenébenis.ddMsGy.dsX.86.1198.1-8.

65 ehhez l. például: Mnl ol k149  651.f.2./1939-1-9318. 157/2.res.1933.sz., Mnl ol
k149  651.f.2./1939-1-9318. res 7418/1933., Mnl ol k149  651.f.2./1939-1-9318.
7052/1933.res.

66 „alulírottazontiszteletteljeskérésselfordulokaMagyarkir.konzulátushoz,hogyjelenkérel-
memet aMagyar kir. külügyministeriumhoz előterjeszeni szíveskedjék, ahol is tisztelettel
kérem,MéltóztassékszámomraMagyarországbavalóbeutazást1934.július1.-én1napra
esztergomba s július hó folyamán 3 napra Budapestre engedélyezni. egyúttal kötelezem
magam, hogy ezen utam pontos idejét 8 nappal annak megkezdése előtt a M. kir.
konzulátussalPozsonybanközölnifogom.utaimcélja:részbenszórakozás/esztergomban
strandfürdő/ részben rokonlátogatás és nyári kirándulás /Budapest/.” Mnl ol
k149 651.f.2./1939-1-9318.Mellékleta4964/Pol.1934.számhoz.

67 uo.
68 uo.
69 uo.
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túlimagyarság és az anyaországimagyarok közötti konfliktusokat erősíti.70 dobossy
imrebeutazásiproblémáivalkapcsolatbanugyanakkormegkelljegyezni,hogyabban
minden bizonnyal közrejátszott a szovjetunió Baráti körében aktív szerepet vállaló
szpornyanikóvalkötöttházassága,amelyreebbenazidőbenkerültsor.71

az1934-eskövetségijelentésekugyanakkormárnemmindenesetbenminősítet-
tékegyértelműmarxista tevékenységnekasarlósokműködését, jelezve,hogyacso-
portideológiájábankomolyváltozásokmentekvégbe.eztigazoljadobossyimreszemé-
lyénekleírása,akirőlakövetségitanácsosmegjegyezte,hogy „újabban teljesen vissza-
vonult minden politikai tevékenységtől. Jelenleg 26-27 éves. Van egy öccse: Dobosi
(sic) László, aki a csehszlovák kommunista párttal szakítva, jelenleg cseh aktivista vize-
ken evez és a pozsonyi »Magyar Újság«szerkesztésében – valószínűleg álnév alatt részt
vesz”.72 afentemlítetttöbbiszeméllyelkapcsolatbanpedighangsúlyozta,hogyazokat
akövetségnyilvántartjaésróluklehetőségadtánjelentenifog.73 ajelentésekugyanak-
kornagyongyakranrávilágítottakafiatalokéletébenbekövetkezettváltozásokmotivá-
cióira is,amelyetazelhelyezkedésükkelkapcsolatosgondokban jelöltekmeg. Jócsik
lajosról például megjegyezték, hogy ügyvédjelöltként próbált elhelyezkedni
érsekújvárott, „mivel azonban fizetéshez ily módon nem juthatott, lévén Érsekújváron
az ügyvédjelöltekben fölösleg, csak formailag nyert felvételt, megélhetését a
Pozsonyban megjelenő »Magyar Újság«-nál találta meg részben, ahol cikkeit elhelyezi.
A pozsonyi Magyar Újság Dzurányi László szerkesztésében jelenik meg. Beneš és
Hodža lapja és közvetve a Légió bank finanszírozza. Irányzata nyíltan revízió ellenes és
antihungarista”.74 dobossyimrévelellentétbenazaktivistaújságszerkesztésébenrészt
vállaló Jócsiklajost1934-benpolitikaiszempontbólmégmindigmegbízhatatlannak
ítélték.eztpedigfokoztaaszovjetunióBarátaikörhözkötődőbaloldaliműködése.a
jelentésrámutatottJócsikszervezőtevékenységére,akiazegyesülettovábbikiépítését
szorgalmazta:„Jócsik Lajos dr. a Szovjetunió barátai egyesülésének tagjai sorából ki
nem lépett, hanem ellenkezőleg, Mangler Jenő elektrotechnikai mérnökkel az egyesü-
let fejlesztését és kiépítését határozták el. – Ezen cél elérése érdekében Mangler Jenő
öccsét, Mangler Gyulát, ki vegyészmérnök Kassán a »Petrix«villanyelem gyárban, felke-
reste dr. Jócsik Lajossal, a kassai egyesület megalakítására vonatkozó dolgok megbe-
szélése végett. Ezen tárgyalásuk eredménye még ismeretlen.”75

70 „Mivelmeggyőződésem,hogyilyenintézkedések,melyekjóhiszeműmagyarokatséppenafiatal-
ságot aMagyarországba való utazástól eltiltják, éppen ellenkező hatást váltják ki,mint amit
céloztaksazitteniésodaátimagyarságköztiszakadékotoknélkülmélyítik:remélem,hogyaM.
kir.külügyministeriumindokoltkérelmemnekelőzetesinformációkalapjánhelytad.”uo.

71 ehhezl.Mnlolk149 651.f.2./1939-1-9318.64/1934.
72 ehhezl.Mnlolk149 651.f.2./1939-1-9318.5089/Pol.1934.azaktivizmushozbővebben

l.simon2013.
73 abudapestirendőrfőkapitány,kovátsistván1934.júniusijelentéseakövetkezősarlóssze-

mélyeketemeltekiarendőrséginyilvántartásalapjánebbenazidőszakban:dobossyimre,
dobossylászló,horváthferenc,Jócsiklajos,valamintszpornyanna.uo.

74 Mnlolk149 651.f.2./1939-1-9318.64/1-1934biz.
75 uo.
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rendőrimegfigyelésekasarlómegszűnéseután

afentiekisaláhúzzák,hogyatovábbimagyarországimegfigyelésekegyikfőszempont-
jalehetettabaloldalifiatalságésszovjetbarátokszövetségénektovábbiműködése.a
komáromimagyarkirályirendőrkapitányság1935.március21-eibeszámolójaszerint
ugyaniskassánújcsoportjaalakultaszovjetbarátokszövetségének:„Tisztelettel jelen-
tem, hogy bizalmas úton értesülést szereztem arról, hogy a szovjetbarátok szövetségé-
nek Kassán is alakult csoportja. Az alakuló gyűlésüket folyó évi február hó 10-én tar-
tották a »Rohlena«kávéházban”.76 ajelentésugyanakkorarraisutalt,hogyazérsekúj-
váricsoportotsemszámoltákfelvéglegesenahatóságok.77

1934utánnemcsakavoltsarlósokat,hanemnagyongyakranazokhozzátartozóit
ismegfigyeltékamagyarországihatóságok.Példáulazérsekújváriszármazásúsarló-
sok„üdvöskéjének”,azekkormárdobossy imre feleségévé lettszpornyanikónaka
sarlóval és a szovjetbarátok egyesületével kapcsolatot ápoló testvéreit, szporny
Juliannátéskárolytisszemmeltartották.78 Jócsiklajosöccsét,imrétpedigmég1935-
benismegfigyeltékannakellenére,hogyahatóságoktisztábanvoltakvele,nemfolytat
baloldalitevékenységet:„Megállapításunk szerint Jócsik Imrét csupán testvéri kötelék
fűzi öccséhez. Olyan adat, amely azt igazolná, hogy Jócsik Imre részt vesz öccse
magyarellenes tevékenységében, beszerezhető nem volt”.79 1935-ötkövetőenszintén
folytatódtakamegfigyelésekafiatalokirányába.amagyarországiutakatazonbanmeg-
felelő indoklással – korábban például Porzsolt lászlóék esetében a szőnyi birtokai
miatt–engedélyeztékafiatalokszámára.szpornyanikógyógykezelésreirányulóhatár-
átlépésétpéldául1935-benannakellenéreistudomásulvették,hogyahatóságoksze-
rint„[…] marxista érzelmű, az érsekújvári kommunista párt tagja, a felvidéken működő
»Szovjetunió barátai egyesület«-nek tagja”.80

asarlósmúltutórezgései

az1938-asvisszacsatolástkövetőenisgyakoriakvoltakasarlósokelőéletévelfoglal-
kozó beszámolók.81 a fiatalok előélete elsősorban a később állami funkciót betöltő
exsarlósokesetébenkerültazérdeklődésközéppontjába.azérsekújvárikirályi járási
bíróságnál ügyészként működő dobossy imre esetében például a székesfehérvári

76 Mnlolk149 651.f.2./1939-1-9318.15/2-1935.biz.
77 uo.ehhezl.64.lábjegyzet.
78 ehhezl.Mnlolk149 651.f.2./1939-1-9318.res.3349/1935.
79 uo.
80 Mnlolk149 651.f.2./1939-1-9318.153./biz.szám/1935.ugyanakkorférje,dobossyimre

belépését isengedélyezték,akiegybudapesti klinikán fekvő felesége látogatásaügyében
kért beutazást Magyarországra. Mnl ol k149  651.f.2./1939-1-9318. 153./biz.
szám/1935.res.11689/1935.

81 errőll.simon2015,31–60.p.
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csendőrkerületi parancsnokság az igazságügy-miniszternek kiemelte a szovjetunió
Barátaiegyesületébenbetöltöttszerepétésanyíltanmarxistafrazeológiájú1931.évi
sarlós kongresszuson való közreműködését: „Nagyméltóságod tájékoztatására van
szerencsém tisztelettel közölni, hogy az államrendészeti nyilvántartásában Dr. Dobossy
Imre […] a következő feljegyzéssel szerepel: »A Szovjetunió Barátok társaságának a
szervezője a cseh megszállás idején a felvidéki Sarlósok legjelentékenyebb tagja volt,
s mint ilyen Pozsonyban 1931 év szeptember havában tartott Sarló kongresszusra elő-
adást tartott a diákság és az ifjú munkások vörös barátságáról.«”82 ennekokántovábbi
nyomozástindítványozottdobossyimreszemélyétilletően:„Dr. Dobossy Imre előéleté-
re vonatkozóan a győri kir. főügyész útján bizalmas nyomozást indítottam, amelynek
során a komáromi kir. ügyészség elnöke és az érsekújvári m. kir. rendőrkapitányság,
utóbbi Jaross Vilmos főispánnal is érintkezésbe lépve, azt jelentették, hogy dr. Dobossy
Imre, bár a szélsőséges irányzatok követésére hajlamos egyén, – belátta, hogy a kom-
munista eszmék tévesek, jelenleg a legjobb magyar hazafi, aki feleségével együtt min-
den magyar nemzeti megmozdulásban részt vesz.”83 aminiszteriosztályfőnökatárca
nélkülimagyarkirályiminiszterrelegyetértőlegabelügyminiszterfeléaztakövetkezte-
téstírta,miszerintnincsszükségtovábbilépésekredobossyimrévelszemben.84

előfordultazonban,hogymégkésőbbisproblémátláttakafiatalokkorábbibalolda-
liságában. ilyenvoltBólyalajoshelyzete,akiazérsekújvárikirályiügyészségvezetője
volt1941-ben.85 aMagyarkirályihonvédvezérkarfőnökeaminiszterelnöknekolyan
jelentésttett,miszerintBólyabaloldaligondolkodásánakasajtócenzoriminőségében
acenzúrázásnálészlelhető.86 aminiszterelnökmegbízásábólazigazságügy-miniszter-
nekcímzettlevélazonban,bárasarlóterősenbaloldalimozgalomnakmutattakbe,fel-
hívtaafigyelmet,hogyazkésőbbkettéhasadt,„amennyiben tagjainak egyik része tel-
jesen bolsevista irányt vett, míg sok olyan fiatalember, aki eredetileg sarlós volt, a világ-
események hatása alatt a jobboldali mozgalmakhoz csatlakozott”.87 aminiszteritaná-
csos (aminiszterelnök rendeletére) Bólya lajos védelmére kelve kiemelte „nemzeti
szempontból” való megbízhatóságát: „Bólya kir. Ügyész tudomásom szerint a
Csehszlovákia felszámolását megelőző egy-két esztendőben nemzeti szempontból kifo-
gásolható cselekedeteket nem követett el, sőt a felvidéki magyarság kultúrmozgalmai-

82 Mnlolk149 651.f.2./1939-1-9318.9318/1939.ehhezl.még:„azérsekújváriszárnypa-
rancsnokjelentéseszerintdr.dobossyimreérsekújváriügyvédazottanikir.járásbíróságnál
mint ügyészimegbízottműködik.nevezett ügyvédaz államrendészeti zsebkönyv154. lap
oldalánmintkommunistagyanúsvannyilvántartva.eztakörülménytazigazságügyMiniszter
úrralvalóközlésvégettjelentem.”Mnlolk149 651.f.2./1939-1-9318.435sz./kt.1939.

83 Mnlolk149 651.f.2./1939-1-93189318/1939.
84 uo.
85 Bólya lajos (1905–1978): költő, jogász. a sarló tagja. 1938-ig vizsgálóbíró volt nyitrán.

(Magyar életrajzi lexikon http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/aBc00523/02048.htm
[2016.12.27.])

86 Mnlolk281941–P–2682920cs.608.102.965.sz.1941.
87 uo.
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ban tevékeny részt vett.”88 későbbaminiszteri tanácsosazt is jelezte, hogyaBólya
lajos ideológiaielőéletévelvaló foglalkozásmárnem időszerű,konkrétadatokhíján
pedignincsbizonyítékBólyamegbízhatatlanságára.89

Összegzés

Összegezve elmondhatjuk, hogy a prágaimagyar egyetemisták egy csoportjamár a
szent György körhöz kötődő (1925–28) időszakban szembekerült a horthy-korszak
Magyarországánakkonzervatívkeresztény-nemzeti ideológiájávaléspolitikai irányvo-
nalával. ekkorelsősorban ideológiai szempontból kifogásoltákahivatalosmagyaror-
szágitudományoséletképviselői–pl.Berzeviczyalbert–aszentGyörgykörhöztarto-
zófiatalokújszerű–népiésdemokrata–világnézetét,gondolkodásmódját.Márekkor
felfigyeltekBudapestenamozgalomhoz tartozó fiatalok tevékenységéreés szemmel
tartottákőket.ezzelegyüttakésőbbasarlómozgalombantömörültésegyreinkább
baloldaliideológiafelétájékozódófiatalokfolyamatoskapcsolatottartottakfentavelük
rokonszenvező magyarországi mozgalmakkal, személyekkel, legfőképpen Móricz
zsigmonddal és a népi mozgalom más tagjaival. ugyanakkor a baloldali-szocialista
irányvonal megerősödése miatt 1929-ben a pozsonyi konzul már negatív és elítélő
hangnembennyilatkozottafiatalokról,kiemelverevízióellenességüketésrokonszenvü-
ketakommunizmusirányába.ahivatalosMagyarországgalvalókapcsolatokelmérge-
sedéséreazún.„koszorú-affér”utánkerültsor,melynemcsakamagyarországiifjúsági
mozgalmakkalvalóelhidegülésbenjátszottszerepet,hanemafiatalokszemélyeséle-
téreishatássalvolt.

88 Mnlolk281941–P–2682920cs.608.26829M.e.ii.1941.
89 „vanszerencsémtisztelettelmegjegyezni,hogyasarlósMozgalomannakidejénerősenbal-

oldaliésnemzetiszempontbólaggályosmozgalomvolt,amelykésőbbkettéhasadt,amennyi-
bentagjainakegyikrészeteljesenbolsevistairánytvett,mígsokolyanfiatalember,akiere-
detilegsarlósvolt,avilágeseményekhatásaalattajobboldalimozgalmakhozcsatlakozott.”
–azelőzőátiratotahonvédvezérkarátiratakéntintéziaminiszterelnökrendeletéreaminisz-
teri tanácsosaz igazságügy-miniszternekegyBólya lajost védelmébe vevőkommentárral.
véleménye szerint egyrésztmár nem időszerű ezzel foglalkozni. uo. 1941. október 25-én
ugyanakkor bizonyos sárkány (a székesfehérvári Magyar királyi honvéd hadtest
Parancsnokság kémelhárításhoz tartozó alkalmazottja) az érsekújvári rendőrségnek dr.
Bólyára1938-bantettmegállapításánakmásolatábankihangsúlyozta,hogyBólyanyitráról
érkezettérsekújvárra,skorábbancsak„tótulvolthajlandóbeszélni.Mintíró,leginkábbszo-
ciáldemokrata és kommunista irányú cikkeket írt és ezen irányzatnak volt a lelkes híve.
nyitrán,mintsarlósvoltismeretes,sállandóösszeköttetésttartottfenndr.dobossyérsekúj-
váriügyvéddel,sasarlósszervezkedéstafelvidékendr.dobossyvalegyüttirányította.avisz-
szacsatoláselőtt,amikorakomáromitárgyalásokvoltak,dr.staudttszékielnökegyalkalom-
maldr.Bólyátbehoztaegymagyartársaságba,amiakkoranyitraimagyarokközöttnagyfel-
háborodástkeltett,snagyfelzúdulássalvették,hogydr.Bólyateljesenmegváltozott,állandó-
anmagyarulbeszélt,ésmindenalkalmatmegragadottarra,hogyőtmagyaroktársaságában
lássák”.uo.
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aprágaiéspozsonyimagyarkövetségi,illetvekonzulátusiapparátus1931-tőlmár
egyreinkábbanemzetigondolat,arevízióselképzelésekellenségekéntkezelteasar-
lósokat.eztermészetesenközrejátszottabban,hogyavezetőknagyrészeebbenagaz-
daságiválsághozfűződő időszakbanmárakommunista ideológia irányábatájékozó-
dott. amegfigyelések fő szempontját amagyarországi fiatalság radikalizálódásának
megakadályozása jelentette.amegfigyeltsarlósokkörétakommunista ideológia irá-
nyábatájékozódó,akommunistapárt tagságátgyarapítófiatalok jelentették.Tovább
növelteavelükszembenibizalmatlanságot,hogyazérsekújvárottmegalapítottszovjet
Barátok körének létrehozásában szintén vezető szerepet játszottak az átmenetileg
kommunistává lettsarlósok.errőlszinténszélsőségesvéleményt fogalmaztakmega
magyarországijelentések.1932-tőlahivatalosbeszámolókkiemelikcsehszlovákiaszi-
gorúbbmagatartásátasarlósokkapcsán.aköztársaságotisérintőgazdaságiválság
hatásaugyanisfokoztaafiatalokradikalizálódását.

Mindenesetrenemcsakamozgalomműködésealatt,deaztkövetőenismegfigyel-
ték egyes sarlós fiatalok tevékenységét, sőt megakadályozták beutazásukat
Magyarországterületére.Történtezannakellenére,hogyebbenazidőszakbanaveze-
tőkegyrészénekmarxistatájékozódásamellettavoltsarlósfiatalokmásikcsoportja
márazaktivista-szociáldemokratairányvonalfeléorientálódott.eztavonalatamagyar-
országi jelentések természetesen nemzeti szempontból szintén megbízhatatlannak
ítélték,ígyarróliskritikusannyilatkoztak.abécsidöntéstkövetőenelsősorbanazálla-
mihivataltbetöltőexsarlósokesetébenvoltakfontosakazokabeszámolók,amelyeka
fiatalokbaloldalielőéletévelfoglalkoztak.ekkorraazonbanmárafiatalokbaloldali„fél-
relépése” elvesztette aktualitását,múlékony rövid epizóddá vált egy sok próbatételt
megéltnemzedékéletébenéstörténetében.
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ildikó BaJcsi
The official hunGary and The sarló MoveMenT.rePorTs on The MoveMenT´s leadinG
fiGures

Thestudydealswiththe leftistorganizationofyounghungarian intellectuals in
czechoslovakiabetweenthetwoworldwars.Basedonnewlydiscloseddiplomatic
and police sources, the paper mainly focuses on the movement´s official
judgementbythehungarianstate.horthy´sconservativehungarytookacritical
viewonthemovementfromtheverybeginning.aftersarló´sreorientationtoward
Marxism,thecountryregardedtheleadersofsarlóasenemies,andkeptthem
underconstantsurveillance.Thestudybasedonsourceanalysis,hasanambition
toprovidebackgroundinformationtotherealisticassessmentofsarló´sshort-
termleftistandcommunistorientation.hungary´sofficialdistrusttowardyoung
peopleengagedinthemovementwasanimportantcontributingfactortothattoo.
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1942.szeptember22-én levélérkezettPozsonybólaherendiPorcelángyárrt.buda-
pestiüzletéhez.alevélfeladója,grófesterházyJánosaszlovákiaiMagyarPártelnöke
volt, aki röviden felhívta a vállalatvezetés figyelmét a nemrég alapított pozsonyi
Madáchházra1 mintaszlovákiaimagyarságegyiklegfontosabbkulturálisintézményé-
re.eztkövetőennéhányszóbanemlítésttettaházújhelyiségéről,aszalonról,amely-
benterveikszerintakönyvekéskulturáliseseményekmellettamagyaripar-ésképző-
művészet legkiválóbbalkotásai fognakhelyet kapni. esterházy János levele végéna
világhírű herendi Porcelángyár segítségét kérte abban, hogy az intézmény amárka
szlovákiaiképviseleteésárusítóhelyelehessen.

herendekkorramárnemcsakeurópa,de világszerte is jól kiépített viszonteladói
hálózattalrendelkezett.Gyakorinakszámított,hogykülönfélecégekésmagánszemé-
lyeküzleti terveikkel,ajánlataikkalkerestékmegőket.ezazesetazonbanmásvolt,
egyrészt esterházy János személye, másrészt rajta keresztül a szlovákiai magyar
kisebbséghelyzetemiatt.azazaMadáchszalonmegkeresésetöbbvoltegyszimpla
üzletikapcsolatfelvételnél.GuldenGyula2 vezérigazgatóéppenezérttárgyalásraérde-
mesnektartottaafelvetést.

Talánkevesengondolnák,hogyegygazdaságiszervanyaga–legyenazegyénivál-
lalkozás, részvénytársaság vagy éppenpénzintézet – aműködésre vonatkozó iratok
mellett,köztörténetiszempontbólisfontos,sokesetbenakáregyedüliforrásokattar-
talmazhat.kigondolnápéldául,hogyaherendiPorcelángyáriratanyagábantalálható

1 Pozsonybanaviktóriautca2.számalattműködöttaMadáchház,könyvesházésszalon.
2 GuldenGyula(1898,Budapest–1979,syracuse,usa)németapátólésangolanyátólszü-

letett, jogi és kereskedelmi iskoláit Budapesten végezte. 1923-ban került a herendi
Porcelángyárrt.-hez,1926-banügyvezetőigazgatólettésaz1930-asévekközepéretöbb-
ségirészvénytulajdonos.számtalanszakmaitisztségemellett1938-tóltiszteletbeliportugál
alkonzullett,1944.október29ésdecember8.közöttpedigővezetteabudapestikövetsé-
get. 1944. december9-én távozottMagyarországról, 1948-ig svájcban,majd az amerikai
egyesültállamokbanéltcsaládjával.
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közeltízcentiméternyiszámlaésüzletilevelezésönmagántúlmutatva,egyszerreszol-
gál egyedi forrásként egy másik gazdasági vállalkozás történetéhez. nincs ugyanis
tudomásunkarról,hogyaMadáchkönyvesházésszaloniratanyagabárholmegmaradt
volna.emiattaz intézményműködése irántérdeklődők leginkábbakorabelisajtóból
vagyszemélyes irattöredékekbőlszerezhettek információkat.3 ezekazonbancsakrit-
kántartalmaznakamindennapiügymenetre,avállalkozásvezetőineküzletfilozófiájára
éskulturálisküldetésükrevonatkozóforrásokat.ezzelszembenaherendiPorcelángyár
rt.-vel folytatott üzleti levelezésekben számtalan olyan informális részlet található,
amelyekalapján,hakörvonalaibanis,derekonstruálhatóaszlovákiaimagyarközös-
ségegyiklegfontosabbintézményénekkulturális,politikaiésnemutolsósorbangazda-
sági tevékenysége. ez utóbbi talán fel semmerül az olvasóban, amikor az1942és
1944 között működő Madách könyvesház és szalon kifejezést meghallja. Pedig a
kisebbségi helyzetben levő szlovákiai magyar közösség fennmaradásának zálogát
jelentő oktatás, hitélet és más intézményrendszerek fenntartásában fontos szerep
jutottagazdaságiháttérnek.TalálóanjegyeztemegGaucsíkistván,hogyanemzettu-
datmegszilárdításáhozagazdaságieszközökbiztosításaelengedhetetlenülfontosvolt.
(Gaucsík2008,18.p.)ennekmegteremtéseésfenntartásaazonbankülönösennehéz
voltaszlovákköztársaságban.ittugyanisazegyetlenmagyarpártszervezetiéletétés
politikaitevékenységétolyanmértékbenkorlátoztaazállamhatalom,hogyazszintefor-
málissávált.(simon2015,17.p.)eszorongatotthelyzet,valamintapártszervezetalap-
vetőenvezérelvűműködésimechanizmusamiattesterházyJánoselnökszinteegyedü-
likénthatároztamegamagyarközösségpolitikaiirányvonalát.esterházynélkülözhetet-
lenszerepét,befolyásáttovábberősítette,hogyaszlovákparlamentbenegyedülikéntő
képviselteamagyarügyeket.

apártelnökamagyarkisebbségetértjogsértésekmiattszintefolyamatosanfelszó-
laltésmemorandumokatnyújtottbeaparlamentben.apolitikaiérdekvédelemmellett
ahétköznapoksorán,munkatársaivalegyütt,aközösségszociálisésgazdaságimeg-
erősítésénisdolgozott.1941-benaszlovák–magyargazdaságiegyezményeredménye-
képpen két szlovákiai pénzintézetet, a Pozsonyi i. Takarékbankot4 és a szepesi
hitelbankot is amagyarság pénzintézetének nyilvánítottak. (Gaucsík 2010, 145. p.)
előbbielnökeesterházyJánoslett.aPozsonyii.Takarékbankmégebbenazévbenpoli-
tikai döntés értelmében a Magyar általános hitelbank alá rendeződött be, azaz a
magyarországihitelbanktólfüggőintézettévált.azígyátalakultbankmeghatározósze-
repetjátszottaszlovákiábairányulómagyarkülkereskedelemben.

azesterházyJánosáltalelnököltpénzintézetátalakításávalközelegyidőbenmeg-
nyílta(pozsonyi)magyarkulturáliséletetirányítanihivatottMadáchházis.aszlovákiai
politikai helyzetet, amagyar kisebbséggel szembeni autoriter viszonyt jól jelzi, hogy

3 nemcsakaMadáchház,hanemaszlovákiaiMagyarPártegykorúiratanyaga,levéltárasem
maradtfennrészbenannakkövetkeztében,hogyaháborúutánpártvezetőitletartóztatták,
ígyelképzelhető,hogyazilyenjellegűiratokatpedigelkobozták.(simon2014,13.p.)

4 apénzintézet1920és1931közöttPozsonyii.Takarékbanknévenműködött,azonbanacég-
nevet1931-benszlovákosítanikellett,ígylettBratislavaii.Takarékbank.(Gaucsík2010,140.
p.)
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néhánynappalaMadáchházmegnyitásátkövetőenabelügyiszervekházkutatásttar-
tottakés111 indexenvagycenzúraalatt levőkönyvetkoboztakel.azállamhatalom
ellenségesmagatartásaellenéreaz intézmény folytattaműködését, sőtakövetkező
évbenamáremlítettszalonhelyiségévelbővülttovább.atakarékbankésaMadách
ház mellett szintén a magyar közösség gazdasági megerősítését szolgálta, hogy
novemberbenhozzáláttakaMagyarPártgazdaságiszakosztályainakkiépítéséhezis.

visszatérveesterházyJánosszeptemberbenírottbemutatkozólevelére,akövetke-
zőheteklevélváltásaiaztmutatják,hogyapolitikustámogatásávalaMadáchházveze-
tőinagylendülettelkezdtekhozzáavilághírűmagyarporcelángyárralkialakítandóüzle-
tikapcsolatelőkészítéséhez.szeptemberutolsóhetébenaMadáchházképviseleté-
bensomoselemér,5 aszlovákiaimagyarsajtóésközéletmeghatározószereplőjekezd-
temegatárgyalásokataporcelángyárfővárosiirodájában.atalálkozórólkészültrövid
feljegyzésszerintsomosidemáregyrendelésilistávalérkezett,ésmiutánátadtaazt,
kérte,hogyszámukraminélhamarabbszállítsákezeketaporcelántárgyakat.indoklása
szerintaszalonegyelőreüresenáll,ésakiállítóteretkizárólagherendiekkelkívánják
berendezni. emellett megismételte gróf esterházy azon kérését is, hogy a Madách
szalonlehessenherendhivatalosszlovákiaiképviselete.GuldenGyulaamárkialakí-
tottésjólműködőszlovákiainexusokrahivatkozvaegyelőreeztelutasította,ámjelezte,
hogyaszalonelindultaésaporcelántárgyakértékesítésénekösszesítéseutánvissza-
térhetnekafelvetésre.

esterházyJánosleveleésasomoselemértárgyalásárólkészültrövidfeljegyzésjól
érzékelteti,hogyaszlovákiaimagyarságújközpontjánakszámítóMadáchházmögött
egykulturálisküldetéstudatés jólkidolgozottüzleti terv isvolt.eztpéldázza,hogya
szalon nem egyszerűen egy kiállítótér, hanem az egyik legismertebbmagyarmárka
értékesítőhelyeiskívántlenni.6 MindezrészétképezteesterházyJánosésanemzeti
Pártpolitikájának,amelyszerintakisebbségimagyarság fennmaradásánakésmeg-
erősödésénekfontosalapjátkell,hogyképezzeazönállóésstabilgazdaságiháttér.

aherendiPorcelángyárrt.ugyankapcsolatbanálltmárnéhányszlovákiaikereske-
delmi vállalkozással, azonban az ottanimagyar közösség kötődése, érdeklődése és
bizalmamiatt jó lehetőséget látottaMadáchszalonnal valóegyüttműködésben.ezt
bizonyítja, hogy a somossal történt első egyeztetést követően a kereskedelemügyi
minisztériumtólkértékaszlovákiábaexportálhatókontingensük1milliókoronáravaló
kibővítését.erreazért volt szükség,mertakülföldre, ígyaszlovákiábaexportálható

5 somoselemér(1906,nyitraegerszeg–1975,Budapest)író,szerkesztő.Prágábanvégezte
jogitanulmányait,ámazokatfélbehagyvavisszatértPozsonybaésújságírólett.az1930-as
évekvégétőlapozsonyiestiÚjságmunkatársa,szerkesztője,majdannak1941.decemberi
betiltásaután főszerkesztőjeazújmagyar lapnak,aMagyarhírlapnak.Újságíróimunkája
mellett egyebek között a Protestánsdiákszövetség elnöke és aMagyarnemzeti diákszö-
vetségválasztmányitagjaisvolt.

6 „aMadáchszalonmindentelfogkövetniazirányban,hogyvilághírűgyártmányaiknecsaka
legkitűnőbbés legmegfelelőbbreprezentációhoz jussanak,hanemazokatminélszélesebb
körben terjeszthessük el.” a Magyar nemzeti levéltár veszprém Megyei levéltára (Mnl
veMl)Xi.46.c.cc.414.tétel1942.október6.
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késztermékek(porcelánok)arányátésszámátisazérintettországokközöttimegálla-
podások rögzítették. (szűts 2013.) ezek alapján amagyarországi gyártók, köztük a
herendiPorcelángyárrt.iscsakaszámárakijelöltmennyiségbenésértékbenszállít-
hatott árut a határon túlra. az exportra szánt termékeket kétféle szempont alapján,
érték-éssúlykontingensszerinthatároztákmeg.azegyesvállalatoktehátezekfigye-
lembevételévelköthetteküzleteket.

avállalathétköznapiexportügymenetétismervemegállapítható,hogyaMadáchház
feltételezhetőenanemzetikötődésmiattmegrendeléseinélbizonyoselőnyöketélvezett.
Jólpéldázzaezt,hogyazelsőrendelésüketkövetőegyhónaponbelülmáraszállításrólés
a fizetésmenetéről egyeztettek a felek.7 Mindez annak tükrében lényeges, ha tudjuk,
hogyaherendiporcelántárgyakirántmegnövekedettérdeklődésmiattfél-,sőtakáregy-
évesszállításihatáridővelvállaltakcsakmegrendeléseket.avállalatkereskedelmiügyin-
tézője1942decemberébennemhivatalosanarróltájékoztattaazérdeklődőkereskedő-
ket,hogy„herend1943végérenagyrésztkimerül”.8 azazmárekkor,egyesporcelántár-
gyakesetébenegyévesgyártásihatáridővelsemmertekmegrendeléseketvállalni.

aherendiPorcelángyár1943-banrealizálódósikeréheznagybanhozzájárulhatott,
hogyahazaiművészeketimmártöbbmintegyévtizedefoglalkoztatóvállalkozás1942
őszénegynagyobb,közelfélszázújkisplasztikábólállótermékkörreljelentkezett.9 ezek
többségeaközönségkörébenhamartetszéstaratott,eztbizonyítjákakövetkezőesz-
tendőemelkedőmegrendelései.(szűts2015,101.p.)

aMadáchszalonvezetőségenagylendülettelkezdetthozzáazkulturálisésüzletikap-
csolatelőkészítéséhez.azelsőhónapokbanamegrendelésekkel,szállítássalésavámok-
kalkapcsolatosügyeknagyrészétsomoselemérintézte,azonbanahirtelenfelmerülő
problémákeseténapozsonyiEsti Újság budapestiszerkesztője,kalotaiGáborsegítette
azüzletet.10 későbbkalotaimáranapiügyekbenisközvetítővéváltakétfélközött.

akétországhűvösdiplomáciaiviszonyarányomtaabélyegetakereskedelmikap-
csolatokrais.abarátinakalighanevezhetőviszonyellenéreakétállamgazdaságidele-
gációi export- és importkérdésekben többször is egyeztettek. a hivatalos találkozók
mellett természetesen informális csatornákon keresztül is kapcsolatbanálltak a két
állam képviselői, valamint a szlovákiaimagyar kisebbség vezetői és az anyaországi
döntéshozók.részbenezutóbbimiattisaszlovákbelügyállamellenestevékenységé-
tőltartvagrófesterházyJánost,valamintpolitikustársaitésegyesközéletiszemélyeket
isfigyeltetett.Mindenmagyarvonatkozásúgazdasági,kulturáliskapcsolatfelvételgya-
nússáválhatott.Mindezérzékelhetőaz1942szeptemberétőlüzletikapcsolatbakerült

7 aherendiPorcelángyárrt.1942.október5-énarrakérteaMadáchházat,hogyaPozsonyi
i.Takarékbanknálvezetettszámlájukra50ezerszlovákkoronátfizessenekbe,úgy,hogye
felettaszállítottárukértékeszerintazeladóhozzáférhessen.

8 MnlveMlXi.46.c.dd.i.47.tétel
9 Magyarnemzet,1942.november7.;Pestihírlap,1942.november7

10 kalotaiGábor (1905,Budapest–1961,Budapest)költő,újságíró.1932-benaTemesvári
hírlapmunkatársa,ebbenazidőbentöbbekközöttdsidaJenővelésMéliuszJózseffelegyütt
azerdélyifiatalokMozgalmáhozsorolják.azévtizedvégénapozsonyiestiÚjságbudapesti
szerkesztőjelett.
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kétcéglevelezésébenis.somoseleméroktóber6-án,kétnappalPozsonybavalóvisz-
szatérte előtt arra kérte a porcelángyár igazgatóságát, hogy az esterházy Jánosnak
szántválaszleveletésazidőközbenelküldésrevárópostátinkábbnekivagykalotainak
adjákát.„erreinkábbóvatosságbólvanszükség,mertacenzúranálunkigenerősés
nincs szükség arra, hogy az ottani hivatalos körök figyelmét felhívjuk arra, hogy ez
ügybenesterházygrófúrleveletírtÖnöknek.”11 ezafajtarejtjelezésaszlovákvámha-
tóságokésabelügyminisztériumfolyamatosellenőrzésemiattvégigjellemzőmaradt.
1944tavaszánismételtenarrakértékherendipartnereiket,hogyelsőkénttovábbrais
kalotai Gábornak küldjék a hivatalos leveleket, aki miután elolvasta őket, eldönti,
mehetnek-eazokközvetlenülisPozsonyba.12

akorszakpolitikai légkörétérzékelteti,hogyakisebbségimagyarpárthozkötődő
kulturálisésüzletivállalkozássalkapcsolatbakerülőmagyarcégmegjelenéseazonnal
gyanússáváltszlovákiában.emiattakövetkezőkétesztendőbenahivatalospostaiút
mellett„futárokon”keresztülisérintkeztekegymással.a„rejtjelezés”nemcsakazüzle-
tilevelek,hanemaszállítólevelekésaszámlákesetébenisszükségesvolt,különösen
hamagyarvagymagyarosnakminősíthetőalkotásokatmegrendelésérőlvoltszó. „közli
továbbsomosÚr,hogy felesége látottherendenegyhorthy fejet (azújat)kérné,ha
lehet,azt ishozzácsomagolni,deaszámlábancsakszoborkéntszerepeljen,horthy
megnevezésnélkül.”13

aMadáchházvezetésenagylendülettelkezdetthozzáaszalontartalommalvaló
megtöltéséhez, valamint ezzel párhuzamosanamagyarporcelánokértékesítéséhez.
Báraszállításrövididőalattmegindult,november12-énkalotaikérte,hogyazidőköz-
benmegrendeltújabbtárgyakatisminélelőbbküldjék,mertazaddigcsakkisszám-
banmegérkezettanyagbólnemtudjákmegtartaniamegnyitót.

időközbenaMagyarkirályikülkereskedelmihivatalpozsonyikirendeltségenovem-
ber 18-án értesítette a Madách szalont, hogy a szlovák szervek engedélyezték a
herendiPorcelángyár1942.évremegállapítottkontingensének1milliókoronávalvaló
megemelését.Mindeznemhivatalosforrásokbólmárkorábbanismertévált,olyannyi-
ra,hogyegynappalkihirdetéseelőttkétszlovákiai vállalkozó,hivatkozvaazodaítélt
kontingensre,vezérképviselőnekjelentkezettherenden.egyikőjük,Guseosándormár
nyáron14 újsághirdetésben keresett szlovákiába exportálni szándékozó cégeket,
novemberbenpedigmárkonkrétajánlattal,állításaszerintaMagyarPárttámogatásá-

11 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel
12 „kalotaiÚrmafelhívottbennünketéskéri,hogyajövőbenközvetlenülPozsonybaneküldje-

nekmásolatot,merteztsomosÚrsemmiesetresemakarja.ellenbenalevelezésrőlkészít-
hetnekegymásolattaltöbbetéshaő(kalotai)azoriginál leveletelolvasta,úgymindenkor
közölni fogja velünk, hogy arról küldhető-e közvetlenül másolat Pozsonyba vagy sem.
Tudniilliklehetnénekolyanlevelekéstalánúgymegszövegezve,hogysomosÚrnemszeret-
né,hogyazokazottaniellenőrzésenmenjenekkeresztül.”MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel
1944.április26.

13 villányiróbert,aherendiPorcelángyárrt.fővárosiüzleténekcégvezetőjénekbeszámolója.
MnlveMlXi.46.c.1942.november18.

14 Pestihírlap,1942.június18.
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valfordultaporcelángyárfelé.15 GuldenGyulavezérigazgatószlovákiávalésfővárosá-
valkapcsolatban is rendkívül jól informáltvolt,elsősorbanegyPozsonybólszármazó
tisztviselőjüknek, nemesdfalvy ernőnek köszönhetően. hamar kiderült, hogy Guseo
mögött nincs hivatalos politikai támogatás, sőt több csehországi porcelángyárnak is
már hosszú ideje tartozik. amásikmegkeresés érsekújvárról érkezett. Josef zittnik
levelébenakereskedelmitárgyalásokküldöttségébenrésztvetőtitkárra,dr.Martisra
hivatkozott,akielmondásaszerintfelhívtafigyelméterreazüzletilehetőségre.16 Mivel
zittnikúralapvetőenmásprofilúkereskedővoltésüzlettelsemrendelkezettafőváros-
ban,ezértesetébenakapcsolatfelvételiselmaradt.

Jóllátható,hogyazújexportkontingenskeretszámainakhíremáradöntéskihirde-
tése előtt kiszivárgott, és a jól értesült kereskedők igyekeztekminél előbb partneri
viszonybakerülniamagyarporcelángyárral.

a megállapított exportszámokat somos elemérék úgy értelmezték, hogy ez az
összeg kizárólag az ő behozatalukra értendő. emiattmármásnapGuldenGyulának
írottlevelébenismételtenkértékakizárólagosértékesítésijogelismerését.somosez
alkalommal egy ötoldalas levélben igyekezett érveit alátámasztani, hivatkozva üzleti
eredményeikre,Pozsonybanbetöltöttszerepükreéstermészetesenanemzetikötődés-
reéssorsközösségre.

somoselemérazüzletvitelmellettkomolypropagandamunkábakezdettazértékesí-
tésszempontjábóllegfontosabbidőszakban,akarácsonytmegelőzőhónapokban.Több
újságcikkmegjelentetését is tervezte nagy példányszámú pozsonyi lapokban, felhívva
bennükafigyelmetaszalonraésazottkaphatóvilághírűherendiporcelánokrais.17

BárkalotaiGáborvoltabudapestimegbízott,ennekellenéresomoselemérnagyon
gyakran,havontaakártöbbalkalommalisamagyarfővárosbantartózkodott.ilyenkor
egyéb ügyei mellett rendre ellátogatott a porcelángyár váczi utcai üzletébe is.
december7-én szintebeesveaz irodábaazzal a kéréssel fordult azüzletvezetőhöz,
hogy számára alig egy hét alatt egyhorthy-mellszobrot küldjenek. somos indoklása
szerinteztszántaajándékbaesterházyJánosnak,pártelnökkéválasztásának10éves
jubileumára.18 azilyenhirtelenjöttkéréseket–főkénthaakívántterméknemvoltrak-
táron–acéglegtöbbesetbenelutasította,azonbanesterházyszemélyéreésazügyre
valótekintetteligyekeztekteljesíteniazt.19

15 MnlveMlXi.46.c.cc.ii.31.tétel
16 MnlveMlXi.46.c.cc.ii.31.tétel
17 Mind1942,mind1943őszéntöbbalkalommaliscikkek,hirdetésekjelentekmegfőkénta

Magyarhírlapban.„változnakazidők,változnakazemberek,deaherendiPorcelánokértéke
örök!”szöveggel jelentmeghirdetéspéldául1943szeptemberében.Magyarhírlap,1943.
szeptember12.

18 a pártvezetőség ótátrafüreden rendezte meg 1942. december 14-én az ülést, amelyen
köszöntöttékelnöküket,esterházyJánost.GratulálótáviratotküldöttkállayMiklósminiszter-
elnökésBethlenistvánkorábbiminiszterelnökis.(Molnár1997,199.p.)

19 „somosúrmagyarpengőbenfogjakifizetni,tekintettelarra,hogyhorthymellszobrotaszlo-
vákhatóságokesetlegnemengednékát.Ígynekikamellszobrotvalamilyenmásúton-módon
kellkijuttatniukPozsonyba.”MnlveMlXi.46.c.1942.december11.
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karácsony mellett a másik nagyobb megrendelési hullám a húsvéti időszakhoz
kötődött.Megismerveaporcelángyár termelésiésszállításiszokásait,somosékmár
1943januárjábanmegrendeltékakövetkezőfélévbenárusítanikívánttermékeket.a
gyorsrendelésmásikokaazvolt,hogyfebruárvégénállapítottákmegazadottévben
felhasználhatóbehozatalikontingenstaszlovákhatóságok.20 Mivelazelőzőévőszén1
milliókoronáranöveltkeretbőljanuárelejénmégmintegy450ezerfelhasználhatóvolt,
ezért somosék kérték, lehetőleg minél nagyobb összegben küldjenek porcelánokat
számukra.aminisztériumitárgyalásoksoránugyanisakinemhasználtkeretekmiatt
csökkenhetaz1943-asévremegítéltbehozatalikontingens.ennekelkerüléseérdeké-
bensomoselemérismételtenkérte,hogyherendismerjeelőtkizárólagosszlovákiai
képviselőnek,hiszenennekbirtokábanjobbtárgyalásipozícióbanülhetneleaszlovák
minisztériumban.

aligkéthéttelkésőbb,hivatalosanazelmúltfélévbenmutatottértékesítésimutatók
éspropagandatevékenységmiattaporcelángyárvezetéseúgydöntött,hogyaMadách
szalontbízzamegaszlovákiaivezérképviselettel.21 ennekértelmébenazottanikeres-
kedőkimmárcsakrajtukkeresztüljuthattakherendiporcelánhoz.forrásokhiányában
nemismert,hogytörténtek-epolitikairáhatások,informáliskérések,azonbanismerve
a vezérképviselet odaítélésének menetét, meglepően gyorsan döntöttek a Madách
szalonmellett.Természetesenarégebbi,addigmegbízhatónakszámítószlovákiaipart-
nerek22 méltatlannakéreztékadöntést, legfőképpenazért,mertaporcelántárgyakat
ezutánegyalapvetőenmásprofilúcégtőlkellettbeszerezniük.23

amagyardiplomáciaegyikmeghatározó,nagypresztízsűkellékénekszámítóheren-
diporcelánértékesítésenemcsakvállalatimagánügyvolt.aminisztériumok,államfér-
fiak diplomáciai tárgyalásaikra, találkozóira rendszeresen herendi dísztárgyakat ren-
deltek,ennekköszönhetőenisvilágszerteismerttéváltamárka.egy-egyherenditehát
közös kapcsolódási pontot, témát jelenthetett politikai és üzleti partnerek között. a
herendiésáltalábanművészetiporcelánoknemcsakesztétikaiszempontbólszámítot-
takértékesnek.errejópéldaavezérképviseletérdekébenmegmozdulólobbitevékeny-
ségekis.az1943-asszlovákiaiexportkontingenstárgyalásaisoránugyanisinformális

20 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1943.január13.
21 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1943.január29.
22 a kifejezetten jó üzleti viszonyra jellemző, hogy az1938óta partnernek számító, eperjesi

némethJenő1942októberébenegyszemélyesjellegűkérésselisaporcelángyárigazgató-
ságához fordult. németh felesége a közelgő ünnepekreMagyarországra készült, a vízum
könnyebbmegszerzése érdekében arra kérte Gulden Gyulát, hogy számára egy igazolást
küldjenek, amely szerintnémethnéüzleti útra érkezikherendre. ezzel remélhetőlegmeg-
gyorsíthatnákahivataloseljárást.MnlveMlXi.46.c.cc.412.tétel

23 aherendiPorcelángyárrt.tekintettelmásszlovákiaicégekkelakorábbiévekbenkialakított
működőkapcsolatairaúgydöntött,hogyaszlovákiábaexportálhatókontingensbőlminimum
70ezerkoronaértékbenapozsonyivojtechcelko,16ezerkoronaösszegbenazeperjesi
némethcéget,míg10ezerkoronaösszegbenazótátrafürediBányászáruházat illetimeg.
valamintezekmellettazutóbbiidőbenérdeklődő,pozsonyiGupacégszámáraisbiztosítani
kellegybizonyosösszeget.MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1943.január29.
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útonfelhívtákGuldenGyulafigyelmétegyolyanpozsonyicégre,amelykiválóanalkal-
maslehetneamárkavezérképviseletére.azominózusGupacégnemvoltismeretlen
herendszámára,hiszen1926-banmártörténtkapcsolatfelvételésszállításközöttük,
azonbanértékesítésiproblémákmiattrövididőutánmegszűntanexus.24 aporcelán-
gyárigazgatójaaszlovákdiplomataajánlatárakiválóüzletemberkéntnemtettsemmi-
féleígéretet,hanemgondolkodásiidőtkért.apozitívválaszérdekébenszlovákoldalról
néhányhéttelkésőbbmegtörténtakapcsolatfelvételaGupaésaherendiPorcelángyár
rt.között.azinformálisállamitámogatásmiattaGupaérdeklődésekomolynaktűnt.
1942.évvégénaherendiPorcelángyárigazgatóságánaktehátabbankellettdönteni,
hogyaszlovákféláltalajánlottpartnert,vagyegy,aMagyarPártésamagyarországi
kormányzat által is támogatott vállalkozást választ vezérképviseletének. ez az eset
kiválóan példázza, hogy egy-egy üzleti döntés, a vállalat történetében csupán egy
dátumkéntszereplőeseménymögöttsokszormilyenbonyolult,akáregészenkormány-
zatiszintekigelgyűrűzőokok,okozatoklehetnek.BárnéhánylevélváltástörténtaGupa
céggel,ettőlfüggetlenülkomolyabbanfelsemmerült,hogyaMadáchszalonnalszem-
ben ők kapjanak kedvezőbb elbírálást.Mindezek alapján aMadách szalonnak ítélt
vezérképviseletvalóbanjelentősdöntésnekszámított.

az üzleti levelezések alapján megállapítható, a somos elemér által menedzselt
Madách ház komoly üzleti munkát végzett a háttérben. nemcsak az értékesítések
alkalmával,hanemaszlovákkonkurenscégekkelfelmerültnézeteltérésekesetébenis
somoshatározottálláspontotképviselt.nemzetiszempontbólkétségtelenülörömteli
voltaMadáchszalonpartnersége,azonbanüzletioldalról,elsősorbanarégebbipart-
nerekmiatttöbbkellemetlenségetisokozott.herendkorábbilegfontosabbszlovákiai
partnere,vojtechcelko,miutánértesültavállalatdöntéséről,csalódottságánakadott
hangot. fél évvel később pedig a Madách szalon üzletpolitikájával szemben már
komolykifogásokatfogalmazottmeg.25

kétségtelen,hogyaMadáchszalonmegjelenéseátrendezteaherendiporcelánok
szlovákiaipiacát.amárkaerősödőreklámjafelhívtamásmagánszemélyekéscégek
figyelmétisazágazatbanrejlőüzletilehetőségekre.26 április22-énpéldáulakossuch
János cég igazgatója, eleőd zoltán solt kereste meg Guldent, hogy katalinhutai
(katarinskahuta)leányvállalatukatajánljaszlovákiaivezérképviseletnek.27 levelében
hangsúlyozta,hogycégükjelentőskereskedelmiforgalmatbonyolítlekőedények,por-
celánokésamajolikapiacán,ésnemfelejtetteelmegjegyezniaztsem,hogyaMadách
szalonnal szemben ők valóban szakmabeliek. Gulden Gyula kiváló üzletdiplomáciai

24 aGupacégakorábbiJ.knopf&co.vállalkozásbólalakult.1926-banakorábbitulajdonos,
J.knopfműszakiigazgatóvoltavállalatnál.GuldenGyula1927.szeptemberhónapbantett
látogatása során a céggel kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy elsősorban hazai, azaz
csehszlovákiaiporcelánokatértékesítenek.emellettdiszkrétenaztishozzátette,hogyknopf
úramúgynemtúlnagymagyarbarát.MnlveMlXi.46.c.cc.172.tétel1943.március24.

25 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1943.április14.
26 somoselemér fontosnak tartottamindaMadáchház,mindherendreklámját,ezért több

alkalommalkértreklámtáblákat,brosúrákat,prospektusokat.
27 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1943.április22.
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kvalitását bizonyítja válasza: „Megjegyzem, szlovákiai cégeteknek igaza van abban,
hogyaMadáchszalonnemszakmabelivállalkozás.ezzelszembenviszontaMadách
szalon egy művészeti vállalkozást képez, s utóbbi téren már vannak kapcsolatai
herenddel.Mertmianyagunkattekintveugyanporcelángyárvagyunk,azonbanművé-
szetiirányzattal.ÍgytehátaherendikészítményekszempontjábólnemképezaMadách
szalonegytávolállóintézményt.”28

eleődkomolylehetőségetlátottaherendiszlovákiaiértékesítésében,annakellené-
reis,hogyGuldenközölte,aMadáchszalonegyelőreélveziaporcelángyárbizalmát.
ennekellenéresemmondottleavezérképviseletről,májusbanazzalazötlettelálltelő,
hogy Pozsony és környékemaradjon aMadáché, viszont szlovákia többi részén ők
lehessenekazegyedárusítók.29

BárGuldenválaszanemismert,ámabból,hogyaMadáchszalontovábbraisszlo-
vákiaivezérképviseletmaradt,egyértelműenkövetkeztethetünkazeseményekalaku-
lására.

a megrendelések alapján már 1943 nyarán látszott, hogy a Madách szalon jó
választásnakbizonyult. aszalon tehát alig többmint fél év alatt több lett,mint egy
művészetikiállítóhely.

anövekvőmegrendelésekmiattsomosékmárnemcsakPozsonyban,hanemmás,
magyarokáltalsűrűbbenlakotttelepülésekenisgondolkodtak.somoselemérmájus-
banarról tájékoztattaherendet,hogy terveikszerinthamarosanPöstyénbennyitnak
egyfióküzletet,ahováazelőzetesfelmérésekszerintszinténszükségleszkisebbdísz-
tárgyakra.30 novemberben pedig egy iglói kiállításhoz kértek még néhány, az ottani
közönségtetszésétfeltételezhetőenelnyerődarabokat.31

aMadáchszaloniratanyagábannagyszámbanmaradtakfennmegrendelőlapokés
szállítólevelek,amelyeklehetőségetadnakarra,hogymegnézzük,milyentípusútárgya-
kat rendeltek szlovákiából. ezeket áttanulmányozva elmondható, hogy alapvetően
apró,figurálisdísz-éshasználatitárgyakirántérdeklődtekaMadáchszalonvásárlói,
illetverajtukkeresztülmásviszonteladók.adísztárgyakesetébenasemlegestémák
mellett az olyanmagyaros jellegű tárgyak is kelendőek voltak,mint példáuldéryné,
János vitéz vagyéppenaMatyóMadonna. ahogyarramárutaltunk, az egyértelmű,
magyarpolitikusokatésállamférfiakatábrázolóalkotásokathivatalosannemrendeltek
ésnemisszállítottakszlovákiába.

sajnosamegrendelőjegyzékekaMadáchszalonbanvásárlókrólszintesemmitsem
árulnakel.Ígynemtudniaztsem,avásárlókesetébenmeghatározóvolt-eanemzeti-
ségésaztsem,milyentársadalmicsoportokbasorolhatószemélyektértekbeoda.Bár
vendégkönyvek,névrekiállítottszámláknemállnakrendelkezésre,ennekellenérefel-
tételezhetjük,hogyaMadáchházbaküldetésemiattnagyrésztmagyarnemzetiségű
vagymagyarérzelműszlovákállampolgároktérhettekbe.azösszesítveleadottrende-

28 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1943.április28.
29 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1943.május12.
30 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1943.május13.
31 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1943.november26.
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lésekközöttmindösszekétreklamálószemélyneveismert,arthurharthauser32 igazga-
tóéésdr.heizingerJózsefé.

ugyannincsismeretünkaMadáchházésszaloniratanyagánakhollétéről–ameny-
nyiben egyáltalán fennmaradt valahol –, szerencsére azonban somos elemér 1944
áprilisábanegyrövid,ámrészleteskimutatástkészítettazelteltmásfélévüzletitevé-
kenységéről.33 eszerint ez idő alatt 1.567.161 szlovák korona értékben hoztak be
herendiporcelánokatazországba,majdazértékesítetttárgyakbólbefolytösszegeket
folyamatosan utalták át a partnercégnek. somos nehezen ellenőrizhető számításai
szerint,ezazösszegtizenötszörösevoltannak,mintamennyit1940és1942közötta
korábbi szlovákiai partnerek értékesítettek. ezek alapján egyértelműen sikeresnek
értékelteaMadáchszalonkereskedelmitevékenységét.

levele második felében a közeljövő terveiről is említést tett. a kiszámíthatatlan
háborúsviszonyokellenéreakövetkezőfontosfeladatnakavidékiértékesítéskiépíté-
sét tartotta. ezt egyrészt az ottani magyar érdeklődők, potenciális vásárlók igényei,
másrészt a többi porcelánkereskedő céggel megromlott kapcsolatuk is indokolta.
somos ez utóbbi kapcsán egyértelműen kijelentette, hogy amaga részéről nem lát
esélytarra,hogyanémethésacelkocégekkelrendeződhetneviszonyuk.avidékiháló-
zatkiépítéséttehátaMadáchházmintmagyarközpont,valamintaherendiporcelán-
tárgyakértékesítésemiattisfontosnaktartotta.olyannyira,hogylevelébenjelezte,júni-
us1-jénszándékoznakfelavatniazelsőnempozsonyit,anyitraiMadáchszalont.34

aháborúshelyzetésMagyarországnémetmegszállásamiatt1944tavaszátólakét
félközöttiérintkezésésaszállításmegnehezült.ezutóbbiavisszaesőkeresletmiatta
Madách szalonnak nem, a megrendelésre gyártó herendi Porcelángyárnak viszont
annálnagyobbproblémátjelentett.akorábbanmegrendelt,hitelbeátadandóporcelán-
tárgyakatabombázásokésaszállításinehézségekmiattnemtudtákelszállítani,sőta
visszaeső kereslet miatt több partner csődöt jelentett, mindezek együttesen pedig
veszélyeztették,sőthamarosanlehetetlennétettékapénzbelimegtérülést.

1944júliusábankalotaiGáborarrakérteherendet,hogyabizonytalanszállítások
ésamegrendelésekvisszaesésemiattegyelőreneküldjenektöbbládábólállószállít-
mányt.35 abombatámadásokmiattPozsony lakosságánakegy jelentősrészeugyanis
vidékreköltözött,köztüknagyszámbankorábbiésreméltmegrendelőikis.abombá-
zásokhatásárasomoselemérúgydöntött,hogyaszalonbanlévőporcelántárgyakat
különböző vidéki raktárakban fogja ideiglenesen elhelyezni. a front közeledte miatt
októberbeninformálisanherendszámáraisfelajánlotta,amennyibennagyobbmennyi-
ségű,aranyozott szélűporcelántárgyaik lennének,azokatbombabiztoshelyen tudná

32 arthurharthauserkapcsánmindösszepostacímeismert:Bratislava,Palisády27.
33 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1944.április15.
34 somoselemér leveleszerintnyitrán,a Jesenskyu3.alattibérházábannyílikmajdmega

Madáchszalonnyitraifiókja,amelyetavárosbanjólismertügyvédfelesége,dr.Mártonvölgyi
lászlónévezetmajd.anyitraifiók,méreteibennagyobbleszapozsonyináléselsősorbana
zoboraljimagyarságszámárabírmajdjelentőséggel.MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1944.
április15.

35 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1944.július14.
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elhelyezni,átvészelveígyaháborút.36 sajnosezekrőlaraktárhelyekről,azottelhelye-
zettporcelánokról,majdháborúutánisorsukrólsemmitsemtudni.Pedigsomossze-
rintszeptemberremárjelentősmennyiségethalmoztakfelezekben.

az1944-esesztendőiratainagyrésztakétfélközöttielhúzódószállítások,vámke-
zelések, késői kifizetések okozta problémákról szóltak. szeptember 9-én aMadách
szalontólérkezettlevélpéldáularróltudósít,hogyegytöbbládábólállócsomagtöbb
mintegyhónapjaállvámkezelésalattBudapesten,tehátmégelsemindultPozsony
felé.37

akorábbiviszonylagkiegyensúlyozottviszonytaz1944-esesztendő,főkéntabom-
bázások,valamintaszállításkiszámíthatatlanságamiattmegváltoztatta.ennekkövet-
keztében egyre inkább érdekeik hangsúlyozása határozta meg utolsó leveleiket. a
Madáchamégraktáronlévőárukértékesítésében,mígherendamármegrendeltek
szállításábanvoltérdekelt.somoselemérszeptember22-énarróltájékoztattaapart-
nercéget,hogyPozsonybanaporcelán irántikeresletszinte teljesenmegszűnt, ígya
szalonszintetöbbetvanzárva,mintnyitva.

aMadáchszalonműködésétavisszaesőkeresletmellettazintézménymögöttálló
Magyar Párt ellen hozott intézkedések és az anyaország támogatásának fokozatos
elveszítése is nehezítették. Magyarország német megszállását követően esterházy
Jánospártvezetőtöbbszörtiltakozottavidékizsidóságelhurcolásamiatt.asztójay-kor-
mányhatalomrakerüléseután világossá vált számára,hogya szlovákiai belpolitikai
küzdelmekbenmárnemszámíthat többéamagyar kormány támogatására. (Molnár
1997,210.p)

anyilashatalomátvételreválaszulaszlovákiaiMagyar Hírlap beszüntetteműködé-
sét.(Molnár1997,214.p.)aGestapoekkormárhosszúidejemegfigyelésalatttartotta
a pártvezért, ám egyelőre nem tartoztatták le. ezzel párhuzamosan a párton belüli
németbarát vonal is egyre erőteljesebbé vált.Mindez természetesenhatással volt a
MagyarPártáltalműködtetettkulturálisintézményreésgazdaságivállalkozásrais.

somosszeptember9-én írott levelébenaháborútkövető időszakról isszótejtett.
Úgyvélte,areméltújrakezdéstnagybansegíthetikmajdazáltalaelraktározottporce-
lántárgyak,hiszenaháborútkövetőenfeltételezhetőenkomolyhiányoklesznekhasz-
nálatiésdísztárgyakból.azelraktározottporcelántárgyakésareményeiszerintgyorsan
helyreállókereskedelmikapcsolatokmiattfontoslesz,hogyminélnagyobbpiacirésze-
sedéstszerezzenek.ennekegyiklehetségesútja,haPrágábanisnyitnakmajdegyúj
fiókot.

aMadáchszalontóldecember12-énérkezettutolsólevélpénzutalástárgyábaníró-
dott. eszerint az első Pozsonyi Takarékbankon keresztül néhány nappal korábban
43.756koronátküldöttpartnerükszámlájára.38

sajnosdecember12.-étkövetőensemmitsemtudniaMadáchszalonésaherendi
Porcelángyárrt.kapcsolatáról.enneklegfőbboka,hogyaháborúbefejezésétkövető-

36 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1944.október13.
37 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1944.szeptember22.
38 MnlveMlXi.46.c.cc.414.tétel1944.december12.
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en lehetetlenné vált a kisebbségi magyar párt és korábban annak támogatásával
működővállalkozásműködésénekfolytatása.egyrésztaháborúvégénkitörtfelkelés
alattmegalakultszlováknemzetiTanácsmár1944.fasisztánakbélyegezteaMagyar
Pártot és elrendelte betiltását és vagyonának elkobzását. ezt csak tetézte, hogy a
csehszlovákiainémetekmellettamagyarközösségetiskollektívbűnössényilvánították
az1945.április5-énkihirdetettkassaikormányprogramban.(Molnár1997,220.p.)az
ismétlétrejövőcsehszlovákiábanatotalitáriusállamkiépítéseésazetnikaikisebbsé-
geküldözéseéselűzésehatároztamegakövetkezőéveket.(simon2015,81.p.)

anemzetiPártésehhezkapcsolódóanaMadáchházújjászervezéseapártvezető
meghurcolásamiatt is lehetetlennévált.esterházyJánostugyanisakassaikormány-
programkihirdetésétkövetőnapon letartóztatták,majdkiadtákaszovjethatóságok-
nak,hogyéletetovábbirészétbörtönökbentöltse.

aMadáchházvezetője,somoseleméraháborútkövetőenMagyarországraköltö-
zött,mígaherendiPorcelángyár igazgatójaéstöbbségirészvénytulajdonosa,Gulden
Gyulacsaládjávalegyüttsvájcbaemigrált.(szűts2015,135–141.p.)aháborútköve-
tőencsehszlovákiaésMagyarországközöttakereskedelmikapcsolatokegyreinkább
–ahazaigazdaság, ígyaherendiPorcelángyárrt.1948-asállamosításátkövetően
pedigmárkizárólag–csakállamirányítássalésfelügyelettelalakulhattak.

aherendiPorcelángyárrt.fondjábantalálhatóaligtízcentiméternyiirattöredékforrás-
értéke több mint egy üzleti tevékenységet dokumentáló irategyüttes. egyrészt a
Madách ház működésére vonatkozó iratok hiánya, másrészt a vizsgált korszak két
országközöttigazdaságikapcsolatainakfeltáratlanságamiatt.ezutóbbinbelülméga
magyar vonatkozású kereskedelmi, üzleti kontaktusok sem ismertek. éppen ezért
érdekes,hogyamindösszealigkétévigműködő,aszlovákiaimagyarközösségkultu-
rális és gazdasági életében is fontos szerepetbetöltőMadáchszalonésa világhírű
herendiPorcelángyárrt.közöttmilyensarokpontokmenténalakultki,majdműködött
üzleti kapcsolat. a rendelkezésre álló források alapján elmondható, hogy esterházy
Jánosszemélyiségénekésanemzetisorsközösségbenvalóhitnekkomolyszerepevolt
akapcsolatlétrejöttében.Mindezannakfényébenkülönlegesésegyedülálló,hatud-
juk,hogyGuldenGyulamilyenprofimódon,legfőképpenüzletiérdekekmenténválasz-
tottpartnereket,viszonteladókat.

akétpartnercégüzletilevelezésénekbemutatásaremélhetőlegértékesforrásként
szolgálhataszlovákiaimagyarságtörténeténekkutatásáhozésfelhívjaafigyelmeta
gazdaságiszervekirataibanrejlőforrásoksokszínűségéreis.

források

a Magyar nemzeti levéltár veszprém Megyei levéltára = Mnl veMl Xi.46. c.cc. 31. tétel,
szlovákiaicégekkelfolytatottlevelezés,1940–1943.

aMagyarnemzeti levéltárveszprémMegyei levéltára=MnlveMlXi.46. c.cc.414. tétel. a
Madáchszaloniratai

aMagyarnemzetilevéltárveszprémMegyeilevéltára=MnlveMlXi.46.c.dd.i.46.tétel,az
országoskerámiakiállítássalkapcsolatosiratok,1942–1943.
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Gaucsíkistván2010.ahatármintgazdaságiprobléma.aPozsonyii.Takarékbankhelyzeteaz
elsőbécsidöntésután.insimonattila(szerk.)1938.Visszacsatolás vagy megszál-
lás? Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat, nógrád
Megyeilevéltár–selyeJánosegyetem,140–150.p.

Molnárimre1997.Esterházy János.dunaszerdahely.
simonattila2015.Újutakon–csehszlovákia1945-ben.Korunk,5.80–88.p.
szűtsistvánGergely2011.A műhelytől a szalonig. A Herendi Porcelánmanufaktúra a Monarchia
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szűts istván Gergely 2015. Üzlet és diplomácia. A Gulden Gyula vezette Herendi

Porcelánmanufaktúra.veszprém.

isTván GerGely szűTs
The culTural and Business acTiviTies of The Madách saloon in BraTislava,Based on The
records of an alliance enTerPrise (1942–1944)

The Madách Bookhouse and saloon was recommended to the world-famous
hungarianherendPorcelainManufactoryinaletterbyJánosesterházyin1942.
in the following two years a strong and well-functioning business relationship
developedbetweenthesaloonandtheManufactory,sothattheMadáchsaloon
became the leading sales representation of the herend porcelain in slovakia.
Thanks to the preserved correspondence dossier of the herend Porcelain
Manufacture, we can have an insight not only into the financial transactions
betweenthetwobusinesses,butalsointotheculturalandbusinessphilosophy
of the Madách saloon and of its manager, elemér somos. This business
correspondenceoffersusanopportunitytolearnabouttheday-to-daylifeofone
ofthemostimportantinstitutionsofthehungariancommunityinslovakiaatthe
time.
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… ako to bolo možné?
(Pavelvilikovský)

avilágirodalomnakvannakszövegei,amelyekkelazegyénebbenvagyabbanazélet-
szakaszában,ilyenvagyolyanmódonéskörülményekközöttszembesül.aTüske fogta
zsidó történetével(aGrimmfivérek110.számú,azeredetinyelvenDer Jude im Dorn
címen megjelent meséjével) jómagam a Grimm mesék legutóbbi magyar fordítása
(Grimm 2009, 395–398. p.) során szembesültem először,1 miközben (mint később
kiderült)anemzetközimeseanyagbanjelentősszerepe,sebből(is)adódóananemzet-
közimesekutatásbanpedigszámottevőirodalmavan.azalaptörténetetésannaknem-
zetközi variánsait több szempontból, főleg a motívumvándorlások aspektusából is
lehet vizsgálni. Jelendolgozatnak viszont némilegmás célja van.nema csodálatos
hangszer,amelynekhangjamindenkittáncraperdítmotívumánakanyomozása(többé-
kevésbéelvégeztékeztmármások,vö.Bolte1892;Bolte1893;Bottigheimer2010),
ésnemisamegszólalózenemiattazegyikszereplőoszlophozkötözésemotívumának
anyomonkövetésemondjukegészazodüsszeiáigacélpéldául,hanememesetípuson
belülazsidómintolyanalárendeltésmegalázószerepénekavizsgálata,emotívum
módosulásainakkövetéseaszűkebbközép-európaimeseanyagban.annakasztereotí-
piánakabemutatásatehát,amiazsidóalakjához(lettlégyenazgazdagvagyszegény,
teljesenmindegy) kapcsolódik a kelet-közép-európai folklórban.2 a probléma (amás
etnikumok,főlegzsidókszerepeazadottnépekfolklórhagyományában)elméletihátte-

1 Megtörténhetettvolnaezhamarabbis,hiszenaGrimm-mesékegyikkorábbiteljesmagyar
nyelvűkiadásábanisszerepelezatörténet(Grimm1989,417–420.p.).

2 ittjegyzemmeg,hogyatémához,egészenpontosanazzalkapcsolatban,milyenfolyamatok
vezetteka20.századközepeszörnyűnépirtásaihoz,egyhírlapicikkemben(liszka2014),
illetve egy konferencia-előadásombanmár foglalkoztam (vö. http://kamenyec1941.pe.hu/
content/konferenciaf%c3%Bczet.letöltés:2016.11.21.). Jelendolgozatazottmegfogal-
mazottakegyszeletkéjénekrészletesebbkidolgozásaésbemutatása.
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re meglehetősen jól ki van már dolgozva (vö. erb 1993; Görög 1991; krekovičová
1999;krekovičová2005,26–50.,51–63.p.;roth2007a;roth2007b).

noha a mese Grimm-féle változata korántsem az „ősforrás”, induljunk ki mégis
abból,majdnézzükmegelőzményeit(eztaGrimm-filológiaialaposanfeltárta),ésvégül
aztisvizsgáljukmeg,hogyamagyar,szlovákéscsehszóbeliségben,akövetkező,tehát
aGrimmékutániidőszakbanmilyenhelyetfoglalel.

aGrimmtestvérekgyűjteményébenameseelsőverziójaazelsőkiadás1815-bennap-
világotlátottmásodikkötetében,annakis24.számúmeséjekéntjelentmeg(Grimm
1815,133–138.p.).amaisközkézenforgóváltozat,agyűjtőkáltalgondozottutolsó,
a hetedik kiadásban, 1857-ben, ekkor már a 110. számú történetként jelent meg
(Grimm1857,2:121–125.p.).akétverzióközött,nohaagyűjtőkváltigállítják (vö.
liszka 2013, 66–67. p.), a nép ajkáról lejegyzett szövegekenmit sem változtattak,
mégis lényegikülönbségekvannak.ezekmind terjedelmiek,mindstilárisakésmind
tartalmiak.azalapvetőmódosításokraviszontnemekkorkerültsor.az1819-es,máso-
dikkiadásbanamesesorszámozásamára110.lett,ámmagaaszöveg,az1815-ös
kiadáshozképestvoltaképpenérintetlenmaradt(Grimm1819,2:119–122.p.).ahar-
madik,1837-eskiadásbanviszontlényegiváltoztatásokrakerültsor(Grimm1837,2:
128–134.p.).hermannhamannpromócióselőadásábanazontúlmenően,hogyaszó-
ban forgómese irodalmi előképeit összegyűjti, ezeket a Grimm fivérek (alapvetően
Wilhelm)általvégrehajtottkorrekciókatisszámbaveszi.Miközbenfelsemtűniknekia
modernantiszemitizmustmegelőzőgrimmiantiszemitizmus,sőtkifejezettenhelyeselni
látszik,ahogyWilhelmazegyeskiadásoksoránalakítottrajta,egyrekarakterisztikusab-
bá,„komikusabbá”rajzolvaazsidóalakját(hamann1905,41.p.).

Mielőttameseszövegelőzményeitszámbavennénk,nemleszfölöslegesmagánaka
történetnekarészletesebbmegismerése.aGrimmfivérek,pontosabbanaWilhelmGrimm
általgondozottutolsókiadás(1857),aminekalapjánaztánáltalábanakésőbbifordítások
iskészültek,samelyakésőbbikiadásokalapjáulisszolgált,legyenavezérfonalunk.

egygazdagembernekvoltegybecsületes,dolgosbéreslegénye,akit(mivelláttaa
gazda,hogynálajóravalóbbatúgysemtalál,ésmégegycsomópénztmegistakaríthat
általa)azelsőkétleszolgáltévutánnemvolthajlandókifizetni.

Mikor a harmadik esztendő is letelt, meggondolta magát az úr, zsebébe nyúlt, de nem vett
ki belőle semmit. Ekkor végre megszólalt az inas: „Uram, szolgáltam kegyelmednél három
esztendeig becsülettel, legyen olyan jó, és adja meg, ami törvény szerint jár; mennék
tovább, szeretnék körbenézni a nagyvilágban.” Mire zsugori uram így felelt: „Igazad van,
kedves béresem, szolgáltál engem rendületlenül, ezért méltányos fizetség legyen a részed
– újra zsebébe nyúlt, és leszámolt a béresnek három egész garast –, tessék, minden esz-
tendőért egy garas, nagy és bőséges bér, amilyet csak kevés úrnál kaptál volna.” A derék
béres, aki a pénzhez vajmi keveset konyított, zsebre vágta tőkéjét, és azt gondolta: „Most
aztán tele a zsebem, szögre a gondolat, nem gyötröm magam tovább nehéz munkával.”

(Grimm2009,395.p.)3

3 Als auch das dritte Jahr herum war, bedachte sich der Herr, griff in die Tasche, holte aber
nichts heraus. Da fieng der Knecht endlich an und sprach „Herr, ich habe euch drei Jahre
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abéreslegényútrakelt,mentnagyvíganhegyen-völgyönkeresztül,mígnemegybozótos
mellettelhaladvaegyapróemberkébebotlott,akiakövetkezőképpenszólítottaőtmeg:

„Merre-hová, víg cimbora? Látom, fittyet hánysz a gondnak.” – „Minek legyek szomorú –
felelte a béres –, teli a zsebem, három esztendei bérem csilingel benne.” – „Aztán meny-
nyi az a te vagyonod?” – „Mennyi? Három kerek krajcár,4 tüzetesen megolvasva.” –
„Hallgass meg – mondta a törpe –, én egy szegény, rászorult ember vagyok, add nekem
a három krajcárodat; én már semmilyen munkára nem vagyok képes, te viszont fiatal
vagy, és könnyűszerrel megkeresheted a kenyeredet.” A béres, mivel jó szíve volt, meg-
sajnálta az emberkét, odaadta három krajcárját, és azt mondta: „Vigye Isten hírével,
nekem így se fog felkopni az állam.” Mire az emberke így szólt: „Mivel látom, hogy jószívű
vagy, teljesítem három kívánságodat, minden krajcárért egyet.” – „Vagy úgy – felelte a
béres –, olyan valaki vagy, aki kék mécsesből gyújt pipára. Nem bánom, ha már így tör-
tént, először is kívánok egy nádpuskát, amelyik mindent eltalál, amit célba veszek vele;
másodszor egy hegedűt, ha azzal rázendítek, mindenki táncra perdüljön, aki csak a
hangját hallja; harmadszor, ha valakitől kérek valamit, azt el ne utasíthassa.”

(Grimm2009,395–396.p.)5

alegényazemberkétőlmegkapottmindent,amitkért(minthaazokmárelőreellettek
volnakészítveabozótosban,amielőtttalálkoztak),majdnagyvígantovábbvándorolt.

Kisvártatva hosszú kecskeszakállú zsidó akadt útjába, aki csak állt, és egy madár énekét
hallgatta a fa csúcsán. „Istennek csodás műve! – kiáltott fel –, milyen picike állat, és

redlich gedient, seid so gut und gebt mir was mir von Rechtswegen zukommt: ich wollte fort
und mich gerne weiter in der Welt umsehen.“ Da antwortete der Geizhals „ja, mein lieber
Knecht, du hast mir unverdrossen gedient, dafür sollst du mildiglich belohnet werden,“ griff
abermals in die Tasche und zählte dem Knecht drei Heller einzeln auf, „da hast du für jedes
Jahr einen Heller, das ist ein großer und reichlicher Lohn, wie du ihn bei wenigen Herrn emp-
fangen hättest.“ Der gute Knecht, der vom Geld wenig verstand, strich sein Capital ein und
dachte „nun hast du vollauf in der Tasche, was willst du sorgen und dich mit schwerer Arbeit
länger plagen.“ (Grimm1857,i:121.p.)

4 MígazeredetiszövegbenkövetkezetesenHeller (=fillér)szerepel,addigafordításban(talán
stilárismegfontolásból?)holgaras,holkrajcár olvasható.

5 „…wo hinaus, Bruder Lustig? ich sehe du trägst nicht schwer an deinen Sorgen.“ „Was soll
ich traurig sein,“ antwortete der Knecht, „ich habe vollauf, der Lohn von drei Jahren klingelt
in meiner Tasche.“ „Wie viel ist denn deines Schatzes?“ fragte ihn das Männchen. „Wie viel?
drei baare Heller, richtig gezählt.“ „Höre,“ sagte der Zwerg, „ich bin ein armer bedürftiger
Mann, schenke mir deine drei Heller: ich kann nichts mehr arbeiten, du aber bist jung und
kannst dir dein Brot leicht verdienen.“ Und weil der Knecht ein gutes Herz hatte und Mitleid
mit dem Männchen fühlte, so reichte er ihm seine drei Heller und sprach „in Gottes Namen,
es wird mir doch nicht fehlen.“ Da sprach das Männchen „weil ich dein gutes Herz sehe, so
gewähre ich dir drei Wünsche, für jeden Heller einen, die sollen dir in Erfüllung gehen.“
„Aha,“ sprach der Knecht, „du bist einer, der blau pfeifen kann. Wohlan, wenns doch sein
soll, so wünsche ich mir erstlich ein Vogelrohr, das alles trifft, wonach ich ziele: zweitens eine
Fidel, wenn ich darauf streiche, so muß alles tanzen, was den Klang hört: und drittens, wenn
ich an jemand eine Bitte thue, so darf er sie nicht abschlagen.“ (Grimm1857,i:122.p.)
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milyen szörnyen hatalmas a hangja! Bár az enyém lehetne! Hej, ha valaki sót tudna szór-
ni a farkára!” – „Ha csak erről van szó – mondta a béres –, leszedem én a madarat egy-
kettőre” – azzal megcélozta, telibe találta, és a madár lepottyant a tüskés bozótba. „Eridj,
ebfajzat – mondta a zsidónak –, és hozd ki magadnak a madarat.” „– Ej – szólt a zsidó
–, hagyja el az úr a fajzatot, s valamilyen kutya majd csak ideszalad, de felszedem a
madarat, ha már az úr eltalálta” – azzal földre hasalt, hogy bekússzon a bozótba. Mikor
a tüske sűrűjéhez ért, a derék bérest elővette a kópéság, lekapta hegedűjét, és rázendí-
tett. A zsidó nyomban kapkodni kezdte a lábát, ugrált föl-le, és minél jobban húzta a
béres, annál jobban ment a tánc. De a tüskék megszaggatták a zsidó ócska kaftánját,
kifésülték kecskeszakállát, és szurkálták-döfködték minden tagját. „Ejnye! – kiáltotta –,
kell is énnekem az a hegedű! hagyja el az úr a hegedűszót, nincs kedvem a tánchoz.” De
a béres rá sem hederített, hanem azt gondolta: „Nyúztad te az embereket eleget, most
az egyszer veled se bánjon jobban a tüskebozót” – és újra rákezdte, hogy a zsidónak
mind nagyobbakat kellett szökellnie, és köpenyéről a cafatok mind fennakadtak a tüs-
kén. „Ajvé, ajjaj – kiáltotta –, megadom én az úrnak, amit kér, csak hagyja abba a hege-
dülést, teli erszény aranyat adok.” – „Ha ilyen adakozó vagy – mondta a béres –, akkor
csakugyan abbahagyom a muzsikaszót, ámbár olyan szépen járod még a táncot, hogy
elmehetnél táncmesternek!” – azzal fogta az erszényt, és ment a maga útjára.

(Grimm2009,396.p.)6

Miutánabéreslegénykellőtávolságbaért,amegkínzottzsidótorkaszakadtábólszidal-
maznikezdte,hogybizonyazőtértsérelmetnemhagyjaannyiban.Beismentaváros-
ba,aholföljelentetteőtabírónál,pontosleírástadvaróla,ígynagyongyorsanmegis
találtákésleistartóztattákalegényt.

6 Bald darauf begegnete er einem Juden mit einem langen Ziegenbart, der stand und horchte
auf den Gesang eines Vogels, der hoch oben in der Spitze eines Baumes saß. „Gottes
Wunder!“ rief er aus, „so ein kleines Thier hat so eine grausam mächtige Stimme! wenns
doch mein wäre! wer ihm doch Salz auf den Schwanz streuen könnte!“ „Wenns weiter nichts
ist,“ sprach der Knecht, „der Vogel soll bald herunter sein,“ legte an und traf aufs Haar, und
der Vogel fiel herab in die Dornhecken. „Geh, Spitzbub,“ sagte er zum Juden, „und hol dir den
Vogel heraus.“ „Mein,“ sprach der Jude, „laß der Herr den Bub weg, so kommt ein Hund
gelaufen; ich will mir den Vogel auflesen, weil ihr ihn doch einmal getroffen habt,“ legte sich
auf die Erde und fieng an sich in den Busch hinein zu arbeiten. Wie er nun mitten in dem
Dorn steckte, plagte der Muthwille den guten Knecht, daß er seine Fidel abnahm und anfieng
zu geigen. Gleich fieng auch der Jude an die Beine zu heben und in die Höhe zu springen:
und je mehr der Knecht strich, desto besser gieng der Tanz. Aber die Dörner zerrissen ihm
den schäbigen Rock, kämmten ihm den Ziegenbart und stachen und zwickten ihn am gan-
zen Leib. „Mein,“ rief der Jude, „was soll mir das Geigen! laß der Herr das Geigen, ich begeh-
re nicht zu tanzen.“ Aber der Knecht hörte nicht darauf und dachte „du hast die Leute genug
geschunden, nun soll dirs die Dornhecke nicht besser machen,“ und fieng von neuem an zu
geigen, daß der Jude immer höher aufspringen mußte, und die Fetzen von seinem Rock an
den Stacheln hängen blieben. „Au weih geschrien!“ rief der Jude, „geb ich doch dem Herrn,
was er verlangt, wenn er nur das Geigen läßt, einen ganzen Beutel mit Gold.“ „Wenn du so
spendabel bist,“ sprach der Knecht, „so will ich wohl mit meiner Musik aufhören, aber das
muß ich dir nachrühmen, du machst deinen Tanz noch mit, daß es eine Art hat;“ nahm
darauf den Beutel und gieng seiner Wege. (Grimm1857,i:122–123.p.)
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Mikor törvényszék elé állították, így szólt: „Én a zsidóhoz hozzá sem értem, a pénzét se
vettem7 el, ő kínálta fel a maga jószántából, csak hogy a hegedülést abbahagyjam, mert
nem állhatta a muzsikámat.” – „Isten az égben! – ordított a zsidó –, ebből úgy folyik a
hazugság, mint lyukas hordóból a bor.” De a bíró se hitt a béresnek, és így szólt: „Ez
bizony gyatra mentség, zsidó ilyet sose tenne” – azzal akasztófára ítélte a derék bérest,
amiért nyílt országúton rablást követett el. Mikor pedig elvezették, a zsidó még odakiál-
totta: „Te csirkefogó, te muzsikusok szégyene, most megkapod a jól megérdemelt jutal-
madat.” A béres rezzenetlen ment fel a hóhérral a lajtorján, de az utolsó foknál megfor-
dult, és így szólt a bíróhoz: „Teljesítse még kegyelmed egy kérésemet, mielőtt meghalok.”
– „Teljesítem – mondta a bíró –, ha nem az életedet akarod.” – „Nem az életemet – felel-
te az inas –, hanem azt kérem, hadd játsszak még egyszer utoljára a hegedűmön.”
Óbégatni kezdett erre a zsidó: „Az Isten szerelmére, nehogy megengedje, nehogy megen-
gedje.” De a bíró csak annyit mondott: „Miért ne adnám meg neki ezt a csekély örömet?
Joga van hozzá, és kész.” De nem is tagadhatta volna meg tőle a béresnek adományozott
erő miatt. A zsidó csak kiabált: „Ajvé, ajvé! kötözzetek meg, kötözzetek meg jó szorosan!”
A derék béres pedig levette nyakából hegedűjét, vállához illesztette, és alig rezzentette
meg a húrokat a vonó, billegni kezdett mindenki, a bíró, az írnok meg a törvényszéki szol-
ga is, annak a kezéből pedig, aki a zsidót akarta megkötözni, kihullott a kötél; a második
vonóhúzásra mindenki fölemelte a lábát, a hóhér eleresztette a derék bérest, és felké-
szült a táncra; a harmadik vonásra aztán mind nagyot ugrott, táncra perdült, s a bíró meg
a zsidó jártak élen, ők ugrándoztak a legszebben. Hamarosan velük táncolt mindenki,
akit a kíváncsiság odacsalt a térre, ifja-vénje, kövérje-ösztövérje, szépen párosával; még
az odasereglett kutyák is hátsó lábukra álltak, és ropták a többivel. S minél tovább ját-
szott a muzsikus, annál magasabbra ugráltak a táncosok, hogy fejük össze-összekoc-
cant, jajdultak is nagyokat. Végül a bíró lélekszakadva kiáltotta: „Meghagyom az életedet,
csak hagyd abba a hegedülést.” A derék béres engedett, leeresztette hegedűjét, vissza-
akasztotta nyakába, és lemászott a létráról. Odalépett a zsidóhoz, aki a földön feküdt, és
levegő után kapkodott, s ekképp szólt hozzá: „Gazfickó, most aztán bevallod, honnan van
a pénzed, vagy leveszem a hegedűt a nyakamból, és megint rákezdek.” – „Loptam, beval-
lom, loptam – sipította az –, te viszont becsülettel kerested meg.” Mire a bíró a zsidót állít-
tatta a bitófa alá, és felakasztatta mint tolvajt.

(Grimm2009,397–398.p.)8

7 afordításban„tettemel”szerepel,deértelemszerűenésazeredetiszövegalapjánis(„das
Geldnichtgenommen”)avettem el fordításazindokoltitt.

8 Als er vor Gericht gestellt wurde, sagte er „ich habe den Juden nicht angerührt und ihm das
Geld nicht genommen, er hat mirs aus freien Stücken angeboten, damit ich nur aufhörte zu
geigen, weil er meine Musik nicht vertragen konnte.“ „Gott bewahr!“ schrie der Jude, „der
greift die Lügen wie Fliegen an der Wand.“ Aber der Richter glaubte es auch nicht und sprach
„das ist eine schlechte Entschuldigung, das thut kein Jude,“ und verurtheilte den guten
Knecht, weil er auf offener Straße einen Raub begangen hätte, zum Galgen. Als er aber
abgeführt ward, schrie ihm noch der Jude zu „du Bärenhäuter, du Hundemusikant, jetzt
kriegst du deinen wohlverdienten Lohn.“ Der Knecht stieg ganz ruhig mit dem Henker die
Leiter hinauf, auf der letzten Sproße aber drehte er sich um und sprach zum Richter
„gewährt mir noch eine Bitte, eh ich sterbe.“ „Ja“,  sprach der Richter, „wenn du nicht um
dein Leben bittest.“ „Nicht ums Leben,“ antwortete der Knecht, „ich bitte, laßt mich zu guter
Letzt noch einmal auf meiner Geige spielen.“ Der Jude erhob ein Zetergeschrei, „um
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Tájékozódásunkat,hogymagárólamesetípusról,illetveannakgyökereirőlmittudunk,
kezdjükaGrimmfivérekáltalmegjelentetettmegjegyzéskötetmegfelelőpasszusaival.
avonatkozómeséhezkapcsolódó jegyzetekamásodik (Grimm1822,198–200.p.),
illetve az utolsó (Grimm 1856, 191–192. p.) kiadásban alapjában véve, néhány, a
lényegetnemérintő,apróbbtartalmi,deleginkábbstilárisésformaiváltoztatástleszá-
mítvamegegyeznek.ebbőlkiderül,hogyagyűjtőkameseegypadenborni,ésegy(pon-
tosabban nem lokalizált) hesseni változatát ismerték, illetve tudtak jó pár korábbi,
nyomtatottvariánsrólis.ezekszerint,aszóbeliségből(?)lejegyzetteketnemszámolva,
aGrimm-mese(márakorabelitudásaalapjánis!)legalábbkettő,németnyelvűnyom-
tatottforrásramegyvissza.azegyikalbrechtdietrichmunkájánakegy1618-as,színjá-
tékformájáraátdolgozottkiadása,9 amásikJakobayrerugyanebbenazévbennapvilá-
gotlátottfarsangijátéka.10 Mindkettőnegatívszereplőjeegytövisbenmegtáncoltatott
katolikusszerzetes,akibőlaGrimmtestvérekjegyzeteiszerintegykésőbbi,ahesseni
szóbeliségbőlbemutatottváltozatbanaztánmárzsidólett.(Grimm1856,191.p.;vö.
Bolte–Polívka1913–1932,ii:490.p.)11

Gotteswillen, erlaubts nicht, erlaubts nicht.“ Allein der Richter sprach „warum soll ich ihm die
kurze Freude nicht gönnen: es ist ihm zugestanden, und dabei soll es sein Bewenden haben.“
Auch konnte er es ihm nicht abschlagen wegen der Gabe, die dem Knecht verliehen war. Der
Jude aber rief „au weih! au weih! bindet mich an, bindet mich fest.“ Da nahm der gute Knecht
seine Geige vom Hals, legte sie zurecht, und wie er den ersten Strich that, fieng alles an zu
wabern und zu wanken, der Richter, die Schreiber, und die Gerichtsdiener: und der Strick fiel
dem aus der Hand, der den Juden fest binden wollte: beim zweiten Strich hoben alle die Beine,
und der Henker ließ den guten Knecht los und machte sich zum Tanze fertig: bei dem dritten
Strich sprang alles in die Höhe und fieng an zu tanzen, und der Richter und der Jude waren vorn
und sprangen am besten. Bald tanzte alles mit, was auf den Markt aus Neugierde herbei
gekommen war, alte und junge, dicke und magere Leute untereinander: sogar die Hunde, die
mitgelaufen waren, setzten sich auf die Hinterfüße und hüpften mit. Und je länger er spielte,
desto höher sprangen die Tänzer, daß sie sich einander an die Köpfe stießen und anfiengen
jämmerlich zu schreien. Endlich rief der Richter ganz außer Athem, „ich schenke dir dein Leben,
höre nur auf zu geigen.“ Der gute Knecht ließ sich bewegen, setzte die Geige ab, hing sie wieder
um den Hals und stieg die Leiter herab. Da trat er zu dem Juden, der auf der Erde lag und nach
Athem schnappte, und sagte „Spitzbube, jetzt gesteh wo du das Geld her hast, oder ich nehme
meine Geige vom Hals und fange wieder an zu spielen.“ „Ich habs gestohlen, ich habs gestoh-
len,“ schrie er, „du aber hasts redlich verdient.“ Da ließ der Richter den Juden zum Galgen füh-
ren und als einen Dieb aufhängen. (Grimm1857,i:124–125.p.).

9 albrecht dietrich: Historia von einem Bawrenknecht vnd München, welcher in der
Dornhecken hat müssen tanzten: ganz kurtzweilig zu lesen, vnd in Deutsche Reimen ge -
bracht, im Jahr 1618 [mivelezamunkanemvoltakezemben,csakaszekundérirodalomból
tudokráhivatkozni,ezértbibliográfiaiadataiisaforrásaimbanfellelhetőeknekmegfelelően,
sajnos,hiányosak]

10 Jakobayrer: einfastnachtspielvonfritzdöllamitseinergewünschtenGeige.inErzählungen,
Dichtungen, Fastnachtspiele und Schwänke des Mittelalters. Büsching, Johann Gustav
szerk.Breslau:J.f.hornderältere1814,481–501.p.

11 ludwigalbertGrimmdagályosstílusú,inkábbműmesékgyűjteményekéntkezelendőmunká-
jábanatörténetszenvedőalanyaszinténegyszerzetes(Grimma.l.1837,129–147.p.)
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azótaviszontmárjóvaltöbbettudunkameseeredetéről.Magátatörténetet,maiisme-
reteinkszerintjóvalkorábbtól,a15.századiglehetnyomonkövetni.alegkorábbiváltozat
alighanemegy,többmegfogalmazásbanJack and his step dame,illetveThe frere and the
boye címenisfennmaradtangolnyelvű,hatsorosvers.Magaatörténetígyszól:afőszerep-
lő,Jack,egyfiú,akitamostohaanyjanemállhat,állatokatkell,hogyőrizzen,smostohaany-
jafolyamatosanromlottételtadneki.egyöregember,akivelJackmegosztjaételét,három
kívánságátteljesíti:kapegycéltsohanemtévesztőíjat,egysípot,amibehabelefúj,min-
denkitáncraperdül,samígfújja,nemhagyjákabba,svégül,mostohaanyjánakminden
káromkodás,Jackkelszembenicsúnyaszóután,illetveazzalpárhuzamosanolyanhangot
iskellhallatnia,amitmindenjóízléstilt(magyarán:szellenteniekelljen).12 aTóbiásnevű
szerzetest, akit amostohaanyjamásnap Jack után küld, hogy őtmegbüntesse, Jack a
bokorbaküldi,hogyhozzakionnanazáltalalelőttmadarat,majd–sípjátmegfújva–ott
jólmegtáncoltatja.későbbapüspökibíróságeléállítják,varázslásvádjával,de–miután
apüspökhallaniakarjaasíphangját–ottismindenkittáncraperdít,sJackvégülbántat-
lanulkerülkiaperből(Bolte1892,9.p.;Bolte–Polívka1913–1932,ii:491.p.).

azangolversbőlkésőbbkészültegyhollandfordítás,sezantwerpenben1528-ban
megjelent,amitegy1600-askiadássorántovábbifejleménnyeltoldottakmeg.amos-
tohaanyavilágibíróságelévitteJackügyét,aholőtakasztófáraítélikstb.(lásdBolte
1892,8–14.p.).

ahollandvariánsmegihletettegydietrichalbrechtnevűverselőt,akiatörténetet
átültette németbe,majd erfurtban1599-ben (de lehet, hogymár korábban)meg is
jelentette.13 atörténet,aminekdramatizált,1618-banmegjelentváltozatát(ahogyarra
fentebb már utaltam) Grimmék is ismerték (vö. Bolte 1892, 19–20. p.), röviden a
következő:egyegyszerűlegénykeháromesztendőnátdolgozikegyfukargazdánál,aki
a háromév letelte után három fillérrel szúrja ki az együgyű legény szemét. ő vígan
fütyörészvemegyakeresetével,amikortalálkozikegyidősemberrel,akitmegsajnál,és
egyikfillérjétnekiadja.Továbbhaladvaegyújabb,közelebbérvehozzá,angyalraemlé-
keztetővándorraltalálkozik,akinekodaadjaamaradékkétfillérjét.cserébeegysoha
nemtévesztőszámszeríjat,egyolyanhegedűt,aminekhangjáramindenkinektáncolni
kell,ésaztazadottságotkapja,hogysemmilyenkéréséneksohasenkinemondhasson
ellent.Továbbhaladvatalálkozikegyszerzetessel,akinekeldicsekedikamindigpontos
számszeríjával.aszerzeteskigúnyoljaőt,mondván,hogyaszembenelterülőszigeten,
halelöviafatetejénülővarjút,akkorőátúszikérte,ésidehozzaneki.afiúlelöviavar-
jút,aszerzetesátúszik,ésamikoratövisesbokrokközéesettvarjútetemetkiakarná
onnan hozni, a fiú elkezd hegedülni. a szerzetesnek táncolnia kell,mezítelen testét
összesebzi a tüskebokor, s kínjában a fiúnak ígéri azt a száz aranyat, amit nemrég
lopottelakolostorból.Miutánmegszabadul,följelentiafiútavárosban,ésaddigügyes-

12 „…JacksdritterWunsch,dassdiestiefmutterbeijedemscheltwortegegenihnnocheinand-
resGeräusch,dasdiegutesitteverbietet,vonsichgebensoll”(Bolte1892,9.p.).

13 Eine kurtzweilige Historia, welche sich hat zugetragen mit einem Bawrenknecht vnd einem
Münche, Wie der Bawrenknecht  den Münch in eine Dornhecke bringt, das er nacket darin
muß danzten, vnnd sich so heßlich zukratzt vnd zureist, In Reimweise zusammen gesetzt,
gantz kurtzweilig vnd lustig zu lesen durch Dieterich Albrechten. [erfurt]anno1599.
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kedik,mígnemaztbitófáraítélik.utolsókívánságakéntviszontmégegyszerhegedül-
het.ahangszerehangjáraperszemindenkinektáncolnikell,mígnemannyirabelefá-
radnak, hogy abírómegkegyelmezneki. a szerzetes is beismeri bűneit, és a végén
elnyeriméltóbüntetését(aszövegújraközölve:Bolte1892,58–69.p.).

anémetversetkésőbb,1604-benTobiášMouřeníncsehrefordította,14 amitöbbki-
adástismegélt,ésanépkörébenrendkívülinépszerűségretettszert.Mouřenínmeg-
lehetősenhűfordításaazeredetitőlannyibantérel,hogyatörténetszenvedőalanya
nem egy szerzetes, hanem egy zsidó. ennek megfelelően a kapcsolódó történet is
némilegváltozik:pénzétnemakolostorbóllopta,hanemakeresztényemberektőlcsal-
taelstb.(Bartoš1885,289.p.;Bolte–Polívka1913–1932,ii:493.p.lásdmégehhez
kopecký 1955; zíbrt 1895, 204–222. p.). német szövegekben, tudomásom szerint
először1690utánbukkanfelatörténetbenaszerzeteshelyettazsidóalakja(Bolte
1892,21.p.).JohannesBolteésJiříPolívkaamesenemzetközivariánsaittöbboldalon
átsorolja,amegtáncoltatottegyénszerzetesés/vagyzsidó,ezaleírásokbólnemderül
kiegyértelműen,deúgytűnik,hogynincsebben„etnikusspecifikum”,mindennépvari-
ánsaiköztfölbukkanmindaszerzetes,mindazsidómotívuma,deazidőhaladtával
minthaazsidóalakjalenneadomináns(Bolte–Polívka1913–1932,ii:495–501.p.).15

václavTilleháromkötetescsehnépmese-katalógusatárgymutatójábanemlítiugyan
a zsidó a tövisben (Žid v trní) motívumot, de az alamizsnáért varázslatos tárgy
(Kouzelné dary za almužnu)típushozutasít(Tille1937,661.p.).ottviszontnemezta
típust tárgyalja: noha valóban vannak ezekben a variánsokban varázserejű tárgyak
(tarisznya,köpeny,botstb.),olykorezeknekköszönhetőenvalamifélezeneismegszó-
lal,deennekazenéneksosincsvalamit(mit?)kiváltóhatása,amiazaaTh592egyik
meghatározómotívuma(Tille1929,502–505.,532–550.p.).anttiaarne„figyelemre
méltó erőfeszítésekkel kialakított katalógusrendszerébe nem tudtam beilleszteni a
csehmeseanyagot”–írja(Tille1929,iv).Tillekorábbanmegjelentnémetnyelvűkata-
lógusasemtárgyaljaeztatípust(Tille1921).

atovábbiakban,dolgozatomcélkitűzéseinekmegfelelőenmostcsakazokatamagyar
ésszlovák16 típusvariánsokatmutatombe,amelyeknekegyikfőszereplőjezsidó.

14 Historia  kratochvilná o jednom sedlském pacholku, kterak u sedláka za tři groše sloužil, a o
poběhlým židu. 1604(vö.zíbrt1895,205.p.).Modern,kritikaikiadásátakövetkezőcímen
lásd:Směšný příběh o jednom sedlském pacholku, v krátké rytmy uvedený a pro obveselení
mysle vydaný. Vytištěno roku tohoto (Mouřenín1995,235–256.p.).

15 Miközbenidőrőlidőrekésőbbisfelbukkanaszerzetes,vagymás,megtáncoltatottalak(erről
majdmég az egyes konkrétmeseszövegek bemutatása kapcsán lesz szó). ludwig albert
Grimm1837-benmegjelent,dagályosstílusú,inkábbműmesékgyűjteményekéntkezelendő
munkájábanismegvanatörténet,aholaszenvedőalany,anévrokonokszövegévelellentét-
ben,egyszerzetes(Grimma.l.1837,129–147.p.).

16 a csehmeseanyag legutóbbi áttekintő feldolgozásaalapjána cseh szóbeliségből Tille óta
nemjegyeztekleilyentörténetet(otčenášek2012,110–111.,220.p.).azadatotkételkedve
fogadomugyan,dejelentanulmányhozsajnosnemálltmódombancsehadatfeltárókutatá-
sokatvégezni,ígyakételkedéseminkábbintuíciónalapszik.
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aMagyar népmesekatalógus szentPétermuzsikájatípusmegnevezésalatt,általáno-
sabbkeretekközötttárgyaljaamesét:

I. Egy szegény ember utolsó falatját is megosztja egy koldussal, akiről kiderül, hogy maga
Szent Péter, és teljesíti a szegény ember kívánságát. A szegény ember többek közt egy
olyan zeneszerszámot kér, amelytől mindenki táncra perdül.
II. A szegény ember ezzel a csodálatos zeneszerszámmal folytatja útját. Ellenfeleit arra
kényszeríti, hogy táncoljanak (a tüskebokorban). A sértettek bepanaszolják a királynál.
III. A szegény embert akasztófára ítélik. Utolsó kívánsága az, hogy megszólaltathassa
muzsikáját. A zene hangjára mindenki táncra perdül. A szegény embert szabadon
bocsátják, csak hogy ne kelljen tovább táncolniuk.

(dömötör1988,362–363.p.)

ameseelsőismertmagyarnyelvűvariánsaGaálGyörgykéziratosmesegyűjteményéből
származik.anémetnyelvűkiadásba(Gaal1822)tehátnemkerültbe,deakésőbbi,
kazinczyGáborésToldyferencáltalmegjelentetettmagyarnyelvűközlésbe,Jóért jó
címenmárigen.egyszegényjuhászbojtárnak,miközbenelalszik,ajuhaibelemennek
egytóba,amitőlagyapjukarannyáválik.Miutánelbocsátják,háromjuhotkapfizetség-
ként.ezeketegyöregemberelkéritőle,éscserébekapegyhegedűt,amithameghúz,
mégamadarakistáncraperdülnek,illetveegypuskát,amivelmindenteltalál,sköz-
bennemdurran.egyerdőbenmadarakatlő,amiketegyzsidókiakarhozniabozótból,
dealegényhegedűjévelőtvéresretáncoltatja.azfeljelentiőt,dealegényazurakatis
megtáncoltatja.azsidóegyfáhozkötöztetiközbenmagát.egymásikországbamegy,
aholegykirályaztígéri,ahhozadjaaleányát,akimegnevettetiazt.nos,alegényelő-
veszi hegedűjét, a királykisasszonyt először megnevetteti, majd meg is táncoltatja,
végülfeleségülveszi(Gaal1860,137–141.p.)

kálmánylajosegy,aTemesközben,Morotván,az1870-esévekvégén lejegyzett,
Krisztus Urunk muzsikája címenközreadotttörténetébenegyszegényházaspárhárom
fiaközülalegkisebbikazarrajárókrisztusnakésszentPéternekfrissvizetad,amiért
cserébeegyolyan„muzsikát”kap,haaztmegfújja,„mégazégimadarakistáncolni”
kezdenek. egy zsidónak eltörik az ostornyele, a fiútól egy kökényágat kér, aki egy
kökénybokorbaküldi,majdmegfújjaahangszerétésaddigtáncoltatjaazsidót,amíg
annakalábaisvéreslesz.azfeljelentiafiút,akitakasztófáraítélnek,utolsókívánsá-
gakéntmégegyszerbelefújhatahangszerébe.Mindenkitáncraperdül,afiúnakmeg-
kegyelmeznek, a zsidót pedig (mindenféle indoklás nélkül) felakasztják (kálmány
1882,147–148.p.).

vikár Béla a somogymegyei szentmártonban jegyezte lemesénk egy variánsát,
amit1905-benAz ördög ajándéka címenadottközre.egybirkásazördögötmegzsarol-
vaattólegyolyansípotkap,amibehabelefúj,mindenki,akihallja,táncraperdül.egy
arra járó rongyoszsidót isaddig táncoltat,amígbelenemtáncoltatjaa tövisbe,ami
aztánmégaruhátisleszediróla.amikorvégre„kiszabadulszögényzsidótüle”,bepa-
naszoljaazuraságnál,deabirkásaztismegtáncoltatja.ezértakasztófáraítélik.utolsó
kívánsága,hogyválthassonpárszótafeleségével,akititokbanakezébenyomjasípját,
ígyaztánmégahóhértis,azegészjelenlévőtársasággalmegtáncoltatja,„hazáigtán-
coltatja”(vikár1905,273–275.p.).
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BerzenagyJánoshevesimesegyűjteményénekötdarabjárólelisabethróna-sklarek
kimutatja,hogyazokhalászignácfordításanyománaGrimm-mesegyűjteménybőlkerül-
tekaszájhagyományba(róna-sklarek1912).solymossysándorehhezhozzáteszi,hogy
aszóbeliségbevalószínűlegnemközvetlenülahalász-félefordításból,hanemazannaka
nyomán keletkezett ponyvanyomtatványok segedelmével kerültek ezek a történetek
(solymossy1913).nohaamosttárgyaltmesénekBerzenagy1904-benkétvariánsátis
lejegyezte,arokonságaGrimm-variánssalnemannyiraszembetűnő,ahalász-félefordí-
táskötet sem tartalmazza,ezértezekrőla fentemlített két szerzőnemszól. viszonta
ponyvaelőzmény különösen az alább bemutatásra kerülő második történet esetében
mégisegyértelmű.amondottBerzenagy-féleváltozatokahevesmegyeiBesenyőtelken,
illetveegerbenkerülteklejegyzésre.azelőbbitA Szent Péter muzsikája címenadtaközre
agyűjtő.egykiszolgáltkatonárólszól,akihárom„penészeskrajcárért”cserébeakoldus
alakbanmegjelenőszentPétertőlegy„muzsikát”kap,amit„hameghúz,mindentáncra
penderül”.ahogyeztakatonakipróbálja,hátcsakugyan,mindentáncolnikezd.egyszer
csakmegszólalegyhang,egyzsidóé,aki„egybukorbanaféredógán”ül,ésanagyrán-
gatózástól„mindégegynagymacskatövisbeveriafarát”,hogyhagyjaabbaamuzsiká-
lást,inkábbadnekiszázpengőt.ezmegistörténik,ámazsidókésőbbföljelentiakato-
nát, akit akasztófára ítélnek. utolsó kívánságaként még egy utolsót muzsikálhatott.
Mindenkitáncol,azsidókétszekérhezköttetimagát,de„mégrosszabbuljárt,meratán-
colókocsikösszevisszavertékmindenit”.„atöbbinépekláttákmáekkorazsidót,hogyő
abűnös,merthogyímamuzsikacsakugyanolyanszerzet,hogyattúanehéznyavalyais
ráz,hamehhúzzák,igazatattakakatonának,osztazsidótazé,haméghuncutkodottis
meghazudottis,felköttékakatonahelyett”(Berzenagy1907,421–424.p.).amásik,
egerbenlejegyzettváltozataHamupipőke meg a zsidó címenkerültkiadásra.ebbena
szőlő megőrzésével megbízott három fiúgyermek közül a feladatot a legfiatalabbnak,
hamupipőkének sikerül teljesítenie azzal, hogy jó szívének köszönhetően az arra járó
JézuskrisztusnakésszentPéternekadszőlőt,amiértcserébeegyolyanpipátkap,ami-
ből sosem fogy ki a dohány, olyan puskát, amivel minden célpontot eltalál, és olyan
„muzsikát”,amivelhaszomorúthúz,„azegészvilágszomorkodik”,hamegvidámat,min-
denkitáncraperdül.vándorútrakell,találkozikegyzsidóval.közbenlelőegysárgarigót,
amiazonbanegytövisbokorbaesik.„hamupipőkegondolegyet”ésbeküldiérteazsidót,
majdamikorazbentvan,elkezdmuzsikálni,azmegtáncolni.Mivelabokorbantáncoló
zsidótatövisössze-visszaszurkálja,elkezdkönyörögni,hogyadinkábbezerforintot,csak
hagyjaabbaalegényazenélést.Ígyistörténik,mennektovább,ámalegközelebbiváros-
banazsidóföljelentihamupipőkét,hogyellopotttőleezerforintot,akitezérthalálraítél-
nek.Márabitófaalattáll,amikorutolsókívánságkéntaztkéri,hogymégegyetmuzsikál-
hasson.hiába tiltakozika zsidó,hogyneengedjék,ezmindenhalálra ítéltnekkijár.a
legényelkezdmuzsikálni,saddighúzza,mígnemazsidókínjábanbevallja,hogyhazudott,
apénztönszántábóladtaalegénynek.ezért,merthazudott,azsidótakasztjákföl(Berze
nagy1907,424–429.p.).17

17 vö. [Medve imre]:Hat igen szép történet és tündéries rege az őskorból. 1. hajnalka és
kedvencz, vagy:két leánytestvér története;2. a hamupipőkemint hegedűs;3. a csizmás
macska;4.azorrok;5.azördögmintszolgalegényésakegyetlenzsarnokúr;6.ajászokés
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sütőkálmánabodrogközisemjénben(zemplénmegye)1915-ben,MesterJános28
évesföldműveslegénytőljegyezteleamesealábbiváltozatát:

Volt egyszer egy juhászlegény, akinek volt egy olyan furulyája, amelybe ha belefujt, min-
den jelenlevő ember táncolt, csak ő nem. Leült egyszer a juhászlegény az út szélén és
arra ment egy zsidó, akkor a juhászlegény belefujt a furulyába és a zsidó elkezdett tán-
colni. Mikor már sokáig táncolt a zsidó, azt mondta a juhászlegénynek, hogy hagyja abba
a furulyázást. A juhászlegény abbahagyta, a zsidó mérgesen, mivel őt megtáncoltatta a
juhászlegény, elment és feljelentette a juhászlegényt. A juhászlegényt halálra ítélték.
Amikor felment a juhászlegény oda, ahol fel akarták akasztani, sok úr volt ott nagyon,
akiktől ő kérte, hogy engedjék meg neki, hogy még egyszer belefújjon a furulyába. Az
urak megengedték neki, de a zsidót elébb megkötötték a kérésére a fához. Akkor belefújt
a juhászlegény a furulyába, és a sok úr mind elkezdett táncolni. A zsidó is elkezdett tán-
colni s elszakította a kötelet úgy táncolt és kiabálta: „Tudtam én ezt, hogy így lesz”. Az
urak pedig vissza kiabálták: „Ha tudtad, mért nem mondtad.” És amikor a juhászlegény
a furulyázást abbahagyta az urak azt mondták: „hogy akasztanánk fel ezt a fiút, mikor ez
ilyen szépen tud furulyázni.” S a zsidót akasztották fel, nem a juhászlegényt, aki élt
tovább is és furulyázott.

(kézirat,Budapest,néprajziMúzeum.ea–486,144–145.p.)

zsiványok.Pesten:nyomtatjaéskiadjaBucsánszkyalajos[187?]46.p./19.szám/oszk:
Pny6.335.azországosszéchényikönyvtárgyűjteményébentalálhatóegymásikpéldányis
([Medveimre]:Hajnalka és Kedvencz, vagy: Két leány testvér története.–/ahamu-pipőke
minthegedűs./stb. [elbeszélések].h.n. [186?]46p.oszk:Pny188),amelyakönyvtári
nyilvántartásszerintugyannagyjábólegyévtizeddelkorábbankellett,hogymegjelenjen,ám
magárólapéldányróleznemolvashatóki.hiányzikafedőlapja,amúgytartalmilagésnyom-
dászatilagisazonosnaktűnikafentebbemlítettel.azelsőkéntemlítettpéldányfedőlapjána
tartalomjegyzékbenazírásmódhamupipőke,ámamegfelelőhelyen(17.o.),atörténetcímé-
benmárhamu-pipőke. ugyanúgy, ahogy amásodikként említett példány esetében is. ott
hiányzikatartalomjegyzék,viszontatörténetcímében(szinténa17.o.)azírásmódhamu-
pipőke.eponyvanyomtatványvalamelyikkiadása(amennyibenvalóbanlétezettbelőletöbb
is)BerzanagyJánoskezébenislehetett,ugyaniskatalógusában,nohapontatlanul,demeg-
említiA hamu-pipőke mint hegedűs. egy képpel. Bucsánszky a. Budapest című kiadványt
(Berzenagy1957,ii:206).B.kovácsistvántalánéppenBerzenagyadatáratámaszkodva
utalrá,hogy„atörténetponyvánisterjedt”,dekonkrétumokatnemközöl(B.kovács1994,
558.p.).aponyvaelőzményekutánkutatvagyanakodtamaTatárPéterRege kunyhója című
népszerűsorozatára is,deebbennemtaláltamazemlített történetet.szúrópróba-szerűen
megnéztemkét,Bucsánszkyáltalkiadottjegyzéket,deazokbansemtaláltamamostkérdé-
sestörténetet(Pozsonyban Bucsánszky Alajos polgári könyvkötő, tulajdon költségein kiadott
könyveknek ár jegyzéke ezüst pénzben. Bücher-Verzeichniß, Alois Bucsánszky, bürgerl.
Buchbinder zu Preßburg, auf eigene Ankosten herausgegeben hat. 1844.oszk:208.385;
Bucsánszky Alajos kiadásában Budapesten megjelent tsinos képekkel diszített magyar és
német felette érdekes, mulattató és tanulságos népies történetek, elbeszélések, különösen
hazánk történetéből, az ősidőktől fogva a jelenkorig, tündéries regék stb. jegyzéke. Budapest
1875.oszk:400.534).
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BerzenagyJános1935-benamesetovábbikétbaranyaiváltozatátrögzítette.az
egyik(Isten muzsikája címenközölte)szaporcánkerült lejegyzésre.aszegényember
legkisebbikgyerekeazÚristentőlolyanpuskátkapajándékba,amivelmindenteltalál,
valamintolyan„muzsikát”,ami,hamegszólal,mindenkitáncraperdül.agyerekmeg-
táncoltat egy kofát, egy ablakost, majd egy papot. feljelentik, a gyereket akasztani
viszik.utolsókívánságkéntmégmuzsikálhategyet.Mindenkitáncol,apapazakasztó-
fáhozkötöztetimagát,deannyit izeg-mozog,hogyahátáról lejönabőr.agyereketa
végén fölmentik (Berze nagy 1940, 256–258. p.). a másik variáns (A zegyszömű
juhász mög a tüsökbe tánculó zsidó) kadádfán lett rögzítve, és a küklopsz–
odüsszeuszjelenettelkezdődik.kétszabadságoskatonátbehívegyhatalmas,félsze-
műjuhászabarlangjába,vacsorára.azegyiketmegeszi,deamásik,amikorajuhász
elalszik,baltávalkiveriannakfélszemét.közbenazegyikkostmegeszi,sreggel,ami-
koramegvakultjuhászalábaközöttabarlangbólengedikiajuhokat,akatonaakos
bőrébebújvaszinténkisurranabarlangból.későbbtalálkozikazistennel,akitőlkapott
olyanpipát,amibőlsosemfogykiadohány,olyanpuskát,amivelmindenteltalálés
olyanhegedűt,hogyhaaztmegszólaltatja,akihallja,táncraperdül.Útközbenlelőegy
szarkát,amiegytövisesbokorbaesik.arrajönegy„bugyroszsidó”,akitbeküldatövis
közéaszarkáért,majdrázendítahegedűvel.azsidóaddigkönyörögneki,amígabba-
hagyjaazenélést,deakkorraatövisvéresre„körmincélte”.följelentiakatonát,akit
halálraítélnek.azakasztófaalattutolsókívánsága,hogymégegyszermuzsikálhasson.
azsidóazakasztófáhozköttetimagát,merttudja,mikövetkezikbe,haakatonaelkezd
hegedülni.Mindenki táncol, s annyira kimerülnek, hogy inkábbmegkegyelmeznek a
katonának.azsidóhátárólazakasztófalevitteabőrt(Berzenagy1940,258–260.p.).

földynévirányJudit1941/42teléngyűjtöttnépmeséketabodrogközilácán,ahol
amostvizsgálttörténetegyvariánsátisrögzíteniesikerült.későbbA kovács címalatt
hoztaeztnyilvánosságra.a jelenszempontbólmostérdektelenelőzményekutánegy
kovácsszentPétertőlegyolyanpipátkér,amibőlsosemfogykiadohány,egyolyan
puskát,amivelmindenteltaláltésegyolyanfurulyát,amibehabelefúj,„mégahótakis
táncolnának”.Útrakel, találkozikegyzsidóval,akiútitársáulszegődik.egyfatetején
lelőegyvarjút,azsidótanyaszültmeztelenülfelküldiérte,majdmegfújjaafurulyáját:
„akörtefanagyonszúrósvót,azsidónakkihasgattamindentestrészét,annyiratáncolt
afán.Márasarkánisfolytavér.”azsidóföljelentiakovácsot,hogyazmegakartaőt
ölni. a kovácsotakasztófára ítélik, deutolsókívánságkéntmégegyszerbelefújhata
furulyájába.azsidóodakötöztetimagátabitófához.akovácselkezdfurulyázni,min-
denkitáncol,azsidóhátárólazakasztófalesúroljaabőrt.abíróígyszól:„haddelmár
fiam,gráciaazéletednek,megvanmentveazéleted.”utánaakovácselmondja,hogy
ősemmirenemkényszerítetteazsidót:magátólvetkőzöttmeztelenre,magátólmászott
fölafára,magátóltáncolt.erre„fogtákazsidót,felakasztották.akovácsotszabadon
bocsátották.Maisvándorol,hamegnemhalt.”(földyné1957,20–25.p.).

BodnárBálint1954-benkisvárdánjegyezteleamesealábbivariánsát,amelyszer-
kezetilegúgyvanfelépítve,hogyamegtáncoltatásvalóbanegybizonyosfokúigazság-
szolgáltatásnak–atörténetbőllogikusanadódó–eszközelesz:
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A szőlőpásztor muzsikája

Volt egyszer egy parasztember. A szomszédjában volt egy korcsmáros. – A korcsmáros
mindig hítta a szomszédot:
– Szomszéd! Ez porció pálinkát és egy kis harapni valót adok, jöjjék át!
A szomszéd előbb csak vonakodott, de a sok noszogatásra kénntelen volt átmenni és
elfogyasztotta a porció pálinkát, meg a harapni valót, azzal elment haza. Így ment ez jó
ideig. Azt mondja egyszer a korcsmáros:
– Szomszéd számoljunk el, itt a ideje!
– Miért szomszéd? Hát, én nem tartozok magának.
– Nem tartozik? De a sok porció pálinkát meg a sok harapni valót maga fogyasztotta el.
– Maga hítt engem, szomszéd. Ne-de?
– Én ingyen nem adtam magának. Hát jól van szomszéd, ha nem fizeti meg, hát bepere-
lem. Tegyen igazat a törvény.
– Hát pereljen, ha jól esik! Én ugyan nem fizetek egy krajcárt sem!
Azzal beperelte a kocsmáros. Meg is nyerte a szomszédját, mert ő tudta pénzelni az ura-
kat.
Így aztán a parasztembernek a kis földje utána ment a sok porció pálinkának, meg a
harapni valónak. Így aztán, hogy a parasztember leszegényedett, kénytelen volt szőlő-
pásztornak beállni. Szőlőérés idején arra ment két ember, kértek tőle szőlőt.
– Igaz, hogy nem az enyém, de látom, hogy utasemberek, nagyon szívesen adok. Szedett
nekik egy-egy kötő szőlőt.
Azt mondja az egyik utas:
– Mivel tartozunk neked, te szegény ember, amiért ilyen jó szívvel voltál hozzánk?
– Semmivel! – válaszolta a szegény ember – Utasembernek miért adnám?
– Nem úgy van az! Ingyen a szája sem ér össze az embernek. Valamit csak el kell, hogy
fogadjál tőlünk te szegényember!
– Hát, ha annyira vannak, hát adjanak egy olyan muzsikát, melyet, ha meghuzok a fák is
táncoljanak!
Erre összenézett Jézus Krisztus és Szent Péter, mert ők voltak ketten a vándorok, csak
ezt a szegény ember nem tudta.
Akkor Jézus Krisztus a hóna alá nyúlt, kihúzott onnan ez hegedűt és odaadta a szőlőpász-
tornak.
Alig hitte a szőlőpásztor, hogy elmenjenek, akkor meghúzta a muzsikát, szólt az olyan
szépen, hogy a szőlők és a fák mind táncra kerekedtek.
– Na, ez kell nekem! – gondolta a szegény ember, örömébe nem tudott mit csinálni.
Akkor gondolt egyet:
– Na, most a kocsmárossal elbánok. Volt a szőlőbe egy fa, az tele volt darázzsal, ő aztán
elment és mondta a szomszédjának.
– Szomszéd! Van a szőlőben egy fa, annak a törzse tele van méhdarázzsal, abba sok méz
lehet. Jó lenne kiszedni.
– Kiszedjük szomszéd! Menjünk ki korán reggel!
Úgy is történt, alig virradt, már vitte a korcsmáros a két kannát.
– No, szomszéd, itt fa!
– Van ebben sok, szomszéd?
– Van, szomszéd – hogyne volna.
Akkor a kocsmáros felmászott a fa törzsére, ahol a lyuk volt, belenyúlt.
Akkor kérdi a szőlőpásztor: – Van-e benne szomszéd?
– Van, sok van!
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Akkor a szőlőpásztor elővette a kis hegedűt, ráhúzta. Ekkor a szőlők meg a fák hozzá-
kezdtek táncolni. A darazsak kirepültek a fából és mind a szemébe, az arcába repültek a
korcsmárosnak. Kihúzta rögtön a kezét a lyukból, és leesett a töviskes galyba. Itt a kocs-
márost nagyon összeszurkálták a darazsak, meg a galy is. Ezért megint perre ment. A
szegény szőlőpásztort meg elítélték akasztásra, hogy meg akarta öletni a darazsakkal a
kocsmárost.
Mikor eljött a kivégzés ideje, a sok nép és a nagyurak kocsikon, hintókon odamentek a
kivégzésére.
A szegényember azt mondta, hogy az volna az utolsó kívánsága, hogy van neki egy hege-
dűje, engedjék meg neki, hogy egy nótát elmuzsikáljon utoljára.
Mielőtt megengedte volna a bíróság, hogy muzsikálhat egyet, akkor a korcsmáros így kiabált:
– Kössenek meg engem két nagy új istrángra! – mert mindjárt lesz nekem, Dináré, duná-
ré, hapik-hap!
A bírák aztán engedélyezték, hogy húzza meg a muzsikát. Akkor aztán újra táncoltak a
szőlők, fák, kocsik, hintók, az ottlévő urak, az akasztófa is táncolt, meg a föld is táncolt
körülöttük. Az összes házak mind táncoltak, a kocsik, a hintók úgy táncoltak, hogy az
urak, meg az úriasszonyok mind kihullottak a kocsikból, meg a hintókból.
A lovak is kiszédültek a nagy táncba. Egymásután dőltek kifele.
A korcsmáros sem bírta már, mert ő állott a kör közepén, elkiabálta magát: – Kössenek
meg engem, két nagy új istrángra, mert mindjárt lesz nekem! Dináré-Dunáré Hapik-happ.
Jaj, tudtam én ezt, hogy így lesz.
– Ha tudtad, mért nem mondtad! – felelte rá a táncoló nép bokázás közben.
Ekkor már az ítélőbíró sem bírta tovább a táncot. Odakiáltott a szőlőpásztornak:
– Gráczia fejednek! Szabadlábra vagy bocsájtva, csak hagyd el a muzsikálást, mert már
nem bírom.
A szegényember aztán abbahagyta a muzsikálást. Itt a nép széjjeloszlott, mindenki ment
a dolgára. Ment ám a szegényember is haza, mert már szabadlábra volt bocsájtva.
A kocsmáros pedig kérve-kérte a szegény pásztort, hogy engedje meg neki, hogy vissza-
fizesse a pénzét, amit elperelt.
Úgy is történt minden, ahogy itt leírtam. A szegényember visszavette a földjét, abba gaz-
dálkodott, míg meg nem halt.
Ha a szegényember meg nem halt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

(kézirat,Budapest,néprajziMúzeum.ea–9918,2.sz.)

nohaafaragóJózsefáltal1954-benrögzítettváltozatbanexplicitmódonnemszerepel
a zsidó kifejezés (burkoltan viszont igen), az egész történet egyértelműen aGrimm-
mesénekaszóbeliségbekerültvariánsa,tehátfoglalkoznikellvele.faragómesemon-
dójánakaforrásanyilvánvalóanBenedekelekGrimm-fordítása,akinélviszontamese
mellékszereplője,ahogyazeredetibenis,zsidó(Benedek1911,84–89.p.).18 azaláb-
biakbannézzükaBenedekelek-féle fordításegypasszusátpárhuzamosanafaragó
Józsefmesemondója,kurcsiMinyaáltalelőadottváltozattal(faragó1969,163–167.
p.).Mindkettőcíme(A) Jókedvű János:

18 amesemegjelentegykövetkezőkiadásbanis(Benedek1928,69–72.p.),viszontegykésőb-
bi,igaz,teljesenmásválogatásbólmárkimaradt(Benedek1941).
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Benedekelek-féleváltozat:
De volt eddig jó kedve Jánosnak vagy

nem volt, most majd kiugrott a bőréből.
Tovább ment nagy vígan s amint ment, talál-
kozik egy kecskeszakállú zsidóval, aki állott
egy helyben s hallgatta egy madárnak az
énekét.– Jaj de szép, jaj de szép! áradozott a
zsidó. Hogy is lehet ennek a csepp madár-
nak ilyen szép hangja! Hej, ha az enyém
lehetne! Ha megfoghatnám!– Hiszen, ha
csak az a baja, szólt hozzá János, e miatt ne
búsuljon kend, mindjárt lepottyan az a
madár a fáról.Azzal célba vette a madarat, a
szárnyát ketté lőtte s a madár lebukfencezett
a bokrok közé, az ám, tövisbokrok közé.– No,
ott a madár, hozza ki kend onnét, mondta
János.Bement a zsidó a tövisbokrok közé,
keresi a madarat, János meg eléveszi a
hegedűjét, rázendít, abban a pillanatban fel-
ugrik a zsidó, táncolni kezd eszeveszetten,
János csak húzza, a zsidó pedig ugrál ide,
meg oda, nagyokat ordít, merthogy a tövisek
össze-vissza szaggatták a ruháját, véresre
karcolták a bőrét, tetőtől talpig.– Ne húzd, te
tolvaj! kiabált a zsidó, nem akarok én táncol-
ni.– Hát ne táncoljon kend! – kacagott János
s húzta tovább.De már ekkor könyörgésre
fogta a dolgot a zsidó, ígért egy zacskó
aranyat, csak hagyja abba a hegedűlést.Hát,
jó, János abba hagyta a hegedűlést s a zsidó
adott is neki egy zacskó aranyat, de mikor
János tovább lábalt, elkezdett átkozódni s
beszaladt a városba, ott a bírónak bepana-
szolta, hogy elrabolták tőle az aranyat.– Ki
volt? Katona volt? kérdezte a biró.– Dehogy
katona, dehogy katona. Nem volt annak sem
kardja, sem puskája, csak egy rongyos nyila
meg egy hegedűje: arról lehet megismerni a
kötélrevalót.

(Benedek1911,86–87.p.)

kurcsiMinya-féleváltozat:
Még csak most lett igazi kedve, öröme

Jánosnak. Ment, mendegélt. Amint megy az
erdőben, egyszer csak szembetalálkozik egy
kecskeszakállú kereskedőemberrel. Állt az
ember egy fa alatt, és hallgatta egy gyönyörű
madárnak az énekit. Mikor János odaér, kérdi a
kecskeszakállú kereskedőembert:– Mit ámul,
mit bámul kegyelmed itt? Azt mondja az
ember:– Ezt a szép madarat nézem a fán,
milyen szépen énekel. Ilyen szép éneket még
soha nem hallottam; nagyon szeretném, ha ez
a madár az enyém lehetne.És mondja János a
kecskeszakállú kereskedőembernek:– Ha csak
ez a kívánsága kegyelmednek, lehozom én a
madarat a fáról egyszeriben.Avval a nyilat elő-
húzta János a hónya alól, és célba vette a
madarat, és a madárnak a két szárnyát ketté-
lőtte. A madár a fáról leesett, le a tövisbokrok
közé.– Na most – mondja János a kecskesza-
kállú kereskedőembernek –, eredj, vedd fel a
madarat, és add ki a tövisbokrok közül.Megy az
ember, keresi a madarat. Mikor bevergődik a
tövisbokrok közi, előveszi János a hegedűt a
hónya alól, ráteszi a nyírettyűt, és húzni kezdi.
Az ember akkor feláll, és nekikezd táncolni:
ugrál, táncol ide-oda, mint az őrült. Ahogy ugrál,
táncol, úgy tépik össze a tövisbokrok ruháját,
arcát lekörmölik, hogy csurog róla a vér.
Egyszer kiáltja az ember Jókedvű Jánosnak:–
Tedd el a hegedűdet, ne muzsikálj többet, nem
akarok én táncolni.– Jól van – mondja János –
, ne táncolj, de én húzom tovább.Húzta János
tovább, de akkor már az ember könyörgésre
fogta a dolgot, és azt mondta neki:– Tedd el a
hegedűdet, ne muzsikálj többet, egy acskó
aranyat adok azért.Akkor János a hegedűt elte-
szi. Az ember kijön a fa alól, és ád Jánosnak egy
acskó aranyat. Elválnak egymástó: János megy
be a város felé, a kecskeszakállú kereskedőem-
ber meg egyéb felé. De a kecskeszakállú keres-
kedőember egy rövid utat választott magának a
város felé, ahol megelőzte Jánost, és ment
egyenesen a városba a bíróhoz. A bírónak
bepanaszolta, hogy itt és itt az erdőben találko-
zott egy ilyen és ilyen fiúval, egy acskó aranyat
lopott el erőszakkal tőle, meg akarta gyilkolni.
És kérdi a bíró:– Miről lehet megismerni a kötél-
revalót?– Arról, bíró úr kérem, hogy nincs nála
egyéb semmi: egy hegedű meg egy nyíl meg
egy acskó arany, amit tőlem lopott.

(faragó1969,165–166.p.)



afaragóJózsefáltalkészítettmagnófelvételújrahallgatásávallehetnecsakmegál-
lapítani,hogy jelenesetbenamesemondó„öncenzúrájáról”van-eszó,és tudatosan
cserélte-eleakecskeszakállú zsidó megnevezéstakecskeszakállú kereskedőemberre,
vagyezmáragyűjtő(vagyszerkesztő)beavatkozásavolt-e.

ortutayGyulaazáltala szerkesztett reprezentatívmesegyűjteményben,A kecske-
pásztor címenközliaJakabilonaéskovácságnesáltal,aszabolcs-szatmármegyei
kékközségben,1957-benrögzítettmeseszövegét,aholazsidóalakjaúgyszinténátté-
telesenvancsakjelen.egyszőlőcsősztőlszentPéterszőlőtkér.cserébeadnekiegy
olyanpipát,amibőlsosefogykiadohány,egyklarinétot(tilinkót),amithamegfúj,min-
denki táncraperdül,ésegypuskát,amimindencélpontoteltalál, s ráadásulmindig
töltvemarad.ezaszőlőcsősz(akit,közbenderülki,Jánosnakhívnak)elszegődikegy
kocsmároshozkecskepásztornak(akocsmárosneveJákob,amirőlsejtenilehet,hogy
zsidó,nohaamesébenezexplicitmódonnemjelenikmeg).akecskékviszontkevés
tejetadnak,mertJánosnapközbentilinkóziknekik,sazokmegnaphosszattáncolnak.
kilesiőketJákob,deneki istáncolnikell.elmondjafeleségének,akihallaniakarjaa
muzsikát,hátJánosőtismegtáncoltatja.közbenegyretöbbkártokoz.Jákobföljelenti
őtavárosházán.Jánostakasztófáraítélik,deutolsókívánságkéntmégegyszerbelefúj-
hatatilinkójába.Jákobkikövetelte,hogyőtkötözzékmeg,ezértegyszekérhezkötözték
anyaklólánccal.Jánosaddigmuzsikált,amígabírókegyelmetnemadottneki.Jákob
viszont„meghalt,mertösszehúztaazösszesbélitanyaklólánc”(ortutayszerk.1960,
ii:571–577.p.).akötetjegyzeteitösszeállítódéghlindaéskovácságnesírja,hogy„ez
ésaháromkövetkező»tündér«meseismétazalárendelthelyzetbőlfakadópanaszok,
sérelmek következtében összegyűlt keserűség, illetőleg az érettük való nagyon is
keményigazságtevőfizetségirodalmimegformázásai”(ortutayszerk.1960,ii:991.p.),
ami azért – valljuk be– eufemisztikus értelmezéseenneka,mese cselekményéből
egyenesennemkövetkező,keményvégkimenetnek.eztakkortudjukigazán,amaga
helyénértelmezni,haismerjükamesetovábbivariánsaitis,aholviszontabüntetést
elszenvedőegyértelműenzsidómivoltaokánkerülebbeaszerepbe.

Gaálkárolyaburgenlandimagyarokkörében,az1960-asévekelején,magyarnyelven
gyűjtöttmeseszövegeit németül adta közre. ezek közt amost tárgyaltmesetípus egy,
középpulyán lejegyzett,meglehetősen töredékesvariánsa isszerepel.A varázshegedű
(Die Zauberfiedel)címenközöltmesevázlatoscselekményeakövetkező:egyvilágjáró
hegedűsmegtudja,hogyegyzsidónakrengetegpénzevan.Meglesiőtazerdőben,hogy
agyoncsapjaésígyapénzétmegszerezze.Úgyalakulazonban,hogyazsidóaddigkönyö-
rögneki,mígnemahegedűsmegkegyelmezannakfejében,hogyazegészvagyonátneki
adja.azsidóazonbanföljelentiőt,leistartóztatjákésgyilkosságikísérlet,valamintrablás
vádjávalhalálra ítélik.a cigány,akarommondania zsidó („der Zigeuner, ich mein der
Jud”)19 aztkéri,hogyazonahelyenakasszákfölahegedűst,aholazőtmegölniakarta.ki
isvisziksmuzsikustarraahelyre,aholutolsókívánságkéntaztkéri,hogymégegyszer
haddszólaltassameghegedűjét.azsidótudjamár,hogybajbanlesz(honnan?),ezértazt

19 ezanyelvbotlástovábbielemzést,értelmezéstérdemelne,hiszenszemmelláthatóanszaba-
don cserélhető amegbüntetett szereplő etnikuma (de akár társadalmi pozíciója is): zsidó
vagycigányvagyszerzetes…Mindegy.Úgytűnik,atársadalmiközhangulatonmúlikminden.
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kéri,kötözzékőtegyfához.Megisteszik,ahegedűselkezdhegedülni,mindenkitáncol,
a zsidóhátát feltöri a fa,majdabírómegkérdezi ahegedűst, hogyancsináltaezt. az
elmondja,hogyilyenvarázserejevan,azegészvilágotmegtudnátáncoltatni.abírónem
hiszi,próbáttesznek,összehívjákazegészvárost,ésvalóban,mindenkitáncol.azsidó
vagyonaahegedűsnélmarad(Gaál1970,138–139.p.).

Penavinolgaazáltalagyűjtöttés1971-benközreadottkét,egymáshozrendkívüli
módonhasonlítómeseváltozatánálisazahelyzet,hogyazsidóalakjaexplicitnemjele-
nikmegugyan,deanegatívszereplőfoglalkozása(kupec)mégisarrautal,hogyzsidó
lehetaszenvedőfél.A katona meg a kupec (Penavin1971,366–368.p.),illetveA csu-
dahegedű (Penavin1971,368–371.p.) címenközreadott történetbenegykiszolgált
katonaballaghazapuskájávalavállán,hegedűjévelahónaalatt.lepihenegyfaalatt,
majdegyszercsakarravetődikegykupec,akitársulhozzá,melléheveredik,elbeszél-
getnek,majdszunyókálnipróbálnak,deegyszarkaa fánállandóancsörög.akupec
megkériakatonát,hogylőjeleamadarat,akieztmegisteszi,azzalafeltétellel,hogy
akupecamadártetemetodaviszimajdneki.Ígyistörténik,akatonalelöviamadarat,
ami egy tüskésbokorbaesik, a kupecmezítlábbemegy érte,majd a katonaelkezd
hegedülni.erreakupectáncraperdül,a tüskékvéresreszurkálják.amikorakatona
ráunazenélésre,hónaalácsapjaahegedűjétéstovábbáll.akupecúgy,ahogyvan,
véresenszaladabíróhozéspanaszttesz.akatonátletartóztatják,ésakupecbántal-
mazásamiatthalálraítélik.utolsókívánsága,hogyjátszhassonmégegyetahegedű-
jén. Megengedik neki, mindenki táncol, a szomorú nóták hallatán sírva fakad.
rájönnek,hogyakatonanemparancsoltanekik,hogysírjanak,ezértmegjutalmazzák
ésszabadonengedikőt.akupecismegyamagaútjára.

Töredékesugyan,deilyenszempontbólsokkalegyértelműbbaB.kovácsistvánáltal
lejegyzettbaracaiváltozat.agyűjtőA mettáncoltatott zsidó címenközliatörténetet.egy
zsidó lóbőrtvásárol,saztahátáncipelvemegykeresztülegyerdőn,aholegyszegény
juhászlegényfurulyázik.atörténetbőlnemderülki,hogyhonnanezavarázserő,minden-
esetreazsidónakafurulyaszóratáncolniakell,alóbőrfeltöriahátát,scsakakkortudja
abbahagyniatáncot,amikorafurulyaszóisabbamarad.azsidófeljelentialegénytegy
ügyvédnél,hogyazmegakartaőtölni.alegénythalálraítélik.utolsókívánsága,hogymég
egyszerbelefújhassonafurulyájába,amiellenazsidótiltakozikugyan,desenkinemhall-
gatrá.ezértegyfáhozkötöztetimagát.avégén,amikorelpanaszolja,hogyalóbőrtőla
soktáncmiattfeltöröttaháta,azemberekkinevetik:„Jószamárzsidó!Mé’nemtettele
ahátáró’alóbőrt,hatáncolnyiakart”(B.kovács1994,133–134.p.).

aszlovákmeseanyagbanvieraGašparíkováaWollman-félegyűjteményalapjánmutat-
jabeatípust(Tanec v tŕní – The Dance Among the Thorns),ésösszesen13változatot
sorolide.ezekzömecsaktávolrólérintkezikazalaptörténettel,néhányviszontszoro-
san ide tartozik. Gašparíková a szlovák meseanyagban az alaptörténetnek az 577.
számú,1940-benatőketerebesijárásbelilasztócon(lastovce)lejegyzettmeséttartja:
Gyurkaegyjegyzőnélháromkoronátkeresett.Találkozottháromkoldussal,mindegyik-
nekadottegy-egykoronát.akoldus[sic!]teljesítetteGyurkaháromkívánságát:egymin-
denteltalálópuskát,hegedűt,aminekhangjáramindenkinektáncolniakell,éshogyaz
üzletbensoha,semmiértnemkelljenfizetnie.elkezdettazügyvédnekhegedülni,aki
addig táncolt, hogy tüskésbozótbakeveredveösszeszaggattaa ruháit is. azügyvéd
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beperelte,Gyurkát fel akarták akasztani. a kivégzés előttmég egyszer játszhatott a
hangszerén,azügyvédodakötöztettemagátegynyírfához,amiösszehorzsoltaahátát.
atöbbiekistáncoltak,ésGyurkátszabadonbocsátották.20

azokavariánsok,amelyekalegközelebbállnakazalaptörténethez,saholaszen-
vedő alany is zsidó, aWollman-féle gyűjteménybena következők: 223 (Gašparíková
2002–2004,2:133–137.p.),420(Gašparíková2002–2004,2:852–853.p.),518
(Gašparíková2002–2004,3:472–474.p.).

a történetnek a szlovák szájhagyományból azonban jóval korábbi följegyzései is
ismeretesek.ezekgyakranegybonyolultabbcselekménysorepizódjakéntjelennekmeg.
azáltalamismertlegkorábbi,viszonylagegyszerűfelépítésűfeljegyzés1844-redatálha-
tó,ésaProstonárodný zábavník iv.(lőcsei)kötetébenmaradtfenn.21 a14.sorszámalatt
található,hegedű(Husle)címmeljegyzettszövegtartalmikivonataakövetkező:egysze-
gényfiúazördögökkelkötöttegyezségnyománegyolyanhegedűreteszszert,aminek
hangjára mindenkinek táncolnia kell. elszegődik egy paphoz tehénpásztorként.
Miközbenacsordalegel,őhegedül,amitőlateheneknektáncolniukkell,következés-
képpenlesántulnak.apapnemtudja,mitörténhetett,ezértegynapon,egytüskebokor-
barejtőzve,meglesiafiút.demihelytazhegedülnikezd,nekiistáncolniakell,ésatüs-
kebokor véresre sebzi.Másnap följelentést tesz a bírónál, a fiút halálra ítélik. utolsó
kívánságakéntabitófaalattmégegyethegedül,amitőlazegésztársaságnaktáncolni
kell.apap,miveltudja,mivárrá,egyoszlophozkötöztetimagát.végülalegénynekmeg-
kegyelmeznek,apapotmegfelakasztják.(vö.Polívka1927,418–419.p.)

egybonyolultabbszöveg(nagyjábólugyanebbőlazidőből)aProstonárodný zábav-
ník v.(selmecbányai)kötetében,a21.sorszámalatt,alexanderBizaylejegyzésenyo-
mánmaradtránk.22 akatonaJánošík(Voják Jánošík)címenjegyzetttörténetnekcsak
egy epizódja (amikor a főhős, Jánošík, egy koldustól három csodálatos tárgyat kap:
pipát, amit soha nem kellmegtömni,meggyújtani,mégis állandóan ég, egy zsákot,
amibebármi,bárkibeleférésegysípot,amithamegfúj,bárki,akiél,táncolnikényte-
len)kapcsolódikamosttárgyaltmesetípushoz.különfélekalandokutánelszegődikegy
zsidóhozjuhásznak.Miközbenanyájlegel,fújjaasípját,amitőlajuhoknaktáncolniuk
kell,srettenetesenlefogynak.azsidónemtudvánmirevélniezt,egynaponelbújikegy
tüskebokorban,hogymegleshesseajuhászát.annaksípjáraviszonttáncolniakellés
alaposanösszekarmoljamagát.egybuzogánnyalvárjaodahazaajuhászt,akiinkább
elmenekül,éselszegődikegypaphoz.ottviszontugyanúgyjár.apapföljelenti,akasz-
tófáraítélikafiút,akiviszontmegszólaltatjaasípját,mindenkitáncol,őmegközben
megszökik.(vö.Polívka1927,416–418.p.)

20 „Ďurkosivyslúžilu notáratrikoruny.stretoltrochžobrákov,dalimpokorune.Žobráksplnil
Ďurkovitrižiadosti:dostalpušku,ktorávšetkozastrelí,husle,priktorýchkaždýmusítanco-
vať,a v obchodesaničnemusíplatiť.nahusliachzahralnotárovi.Tentancoval,ažsiv tŕní
šatyroztrhal.notárhozažaloval,Ďurkamaliobesiť.Predpopravousikázalzahrať,notársa
dalpriviazaťkubreze,ajtaksicelýchrbátodrel.ajostatnísaroztancovalia Ďurkaoslobodili.“
(Gašparíková1991–1992,ii:442.p.vö.Gašparíková2002–2004,3:472–474.p.).

21 Polívka1923,29.p.
22 Polívka1923,31.p.
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szinténkéziratbanmaradtfönnaz1840-esévekközepénlejegyzett,JánBottokéz-
iratosgyűjteményében található,avarázslatoshegedű (Divotvornje husličky) címmel
ellátottszöveg.nohaagyűjteménybenszereplőmesékárvaiaknak,illetvevágmelléki-
eknek vannakmondva,23 a szövegben az szerepel, hogy a zsidó a rozsnyói vásárba
igyekszik.rövid tartalmaakövetkező:egy fiúazördögöktőlegycsodálatoshegedűt
zsarolki.Útközbenmeglátegyzsidót,ésrákiált,hogyálljonmeg.aznemakarengedel-
meskednineki,mondván,sietarozsnyóivásárba.„Puskagolyóazsidóanyádba,meg-
állj!haegybecsületesemberaztmondjaneked!”24 amikorazsidómegáll,felszólítja,
hogyapuskájávallőjönafángubbasztóverebekközé.Miutántöbbetiseltalál,azsidó
örömmelszalad,hogyösszeszedjeabokrokközéesettmadártetemeket.afiúmegszó-
laltatjaahegedűjét,azsidótáncraperdül,samígszólahegedű,nemtudjaabbahagy-
ni.végülmegkegyelmeznekialegény,abbahagyjaazenélést.azsidómegakarjatőle
venniahegedűt,denemadja.későbbelszegődika zsidóhozpásztornak,deannak
állatállományáttönkreteszi,lesántítjaasokhegedüléssel.azsidóföljelenti,alegényt
bitófáraítélik.utolsókívánságakéntméghegedülhet.azsidóodakötöztetimagátegy
oszlophoz,mindenkitáncol,végülafiúnakmegkegyelmeznek,sőt,annyiramegtetszik
amuzsikája,hogymégbusásanmegisjutalmazzák.(vö.Polívka1927,419–420.p.)

1858-radatálhatóannakahegedűcskéről(O husličkách)címűszövegnekalejegy-
zése,amelyegyzólyommegyeitanítónő,amáliasirotková,szül.schidlaygyűjteményé-
benmaradtazutókorra.25 egylegényagazdájától,akimagaazördögvolt,szerezegy
hegedűt,amit,hamegszólaltat,mindenkitáncraperdül.későbbelszegődikegypaphoz
pásztornak,deajuhoknakiselmegyatejeasoktáncolástól,majdapapotismegtán-
coltatja. az följelenti őt, halálra ítélik, a kivégzőhelyen ismuzsikál,mindenki táncol.
végül elveszik a hegedűjét, a kemencébe dobják, őt meg száműzik az országból.
(Polívka1927,420–421.p.)

samuelczambelgyűjteményébenszinténrögzítetteatárgyaltmesetípusegy,meg-
lehetősenbonyolultszerkezetű,zemplénben1898-banlejegyzettvariánsát.alényeg,
hogyittisszerepelegyzsidó(sőtannakfelesége)mindenoknélkülvalómegtáncolta-
tása,afőhőshalálraítélése,majdavarázshegedűntörténőzenélésnyománvalósza-
badonbocsátása(vö.Žeňuchová2014,187–188.p.).

láthatjuk,hogyaszlovákmesevariánsokalapvetőenmegegyeznekafentebbbemuta-
tottmagyaranyaggal, ésegyaránt szerves részét képezikazeurópaimesekincsnek.
legfeljebbapróbbakcentusbelieltérésekmutathatóakki(aszlovákvariánsokköztaz
amotívumdominál,amikorarábízottállatállománysérülmegamuzsikanyománbekö-
vetkezőkényszerűtáncolástól.lesántulnakamarhák,ajuhoknakelmegyatejestb.),
deezekisinkábbbeleérzések,hiszenavizsgálhatóvariánsokszámanemolymagas,
hogyazokbólvalóbanáltalánosíthatókövetkeztetéseketvonhatnánkle.

23 Polívka1923,37.p.
24 „strelasatidotvojejžidovskejmatera,stoj!keďtistatočnýčlovekhovorí.” (Polívka1927,

419.p.).
25 Polívka1923,36.p.
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***

Görögveronika,akiazsidóalakjátvizsgáltaamagyarfolklórban(amosttárgyaltmesét
viszontnemérintette),összegzésülmegállapítja,hogy„azsidónemegymásvallású
magyar,hanemegyidegen,éppenúgy,mintacigány,akkoris,hatermészetesenakét
»belsőidegen«portréjakülönbözik.akétidegencsoportkülönbözőségénekésazonos-
ságának fölgöngyölítése a sztereotípiakutatásnak érdekes feladata lehet” (Görög
1991,103.p.).azsidómintidegenjelenikmegafentiekbenbemutatottmesekülön-
félenyelvivariánsaibanis.GüntherB.Ginzelazantiszemitizmusrólésantiszemitákról
szólóeszmefuttatásábanhangsúlyozza,hogy „az antiszemitizmus a múltban is és a
jelenben is a leírt szó erejének, a retorikai manipuláció lehetőségeinek, az egyszer
papírra vetett hazugságok szívósságának szemléletes példája. Nem a cselekvés, nem
a tett alapozza meg ugyanis a zsidóellenes magatartás történelmi jelentőségét.
Kezdetben volt a szó.”26 amostbemutatottmesetípuslegtöbbvariánsábaniserrőlvan
szó:magaatörténetnemindokolja,hogymittettazabizonyos(általábanzsidó)ember,
amiértbűnhődnie,sokszormeghalniakell.csupánmert–zsidó.Miközbenaztazért
megkelljegyezni,hogyamesekoraivariánsainaklejegyzésiidőszakában(ésérvényes
ezmégaGrimm-féleváltozatokrais)antiszemitizmusnemislétezett.zsidóellenesség
voltugyan,deazvallásialapokonnyugodott.antijudaizmusnakmondjukeztajelensé-
get.ebbenamesébenmégisúgytűnik,hogynemvallásialapúezamegkülönböztetés-
re, kirekesztésre, megkínzásra, elpusztításra való hajlam, hanem igenis faji alapon
nyugszik. csak kérdésként vetem fel, hogymégiscsak valamiféle proto-antiszemitiz-
mussalállunkittszemben?

amennyibenamagyarésaszlovákmeseanyagotegybevetjük(arendelkezésreálló,
általamismertcsehösszehasonlítóanyagkevésehhez),úgytűnik,hogyaszóbeliség-
bőllejegyzettvariánsokközöttminthainkábbamagyarbandominálnajobbanazsidó
alakja. a szlovákban valamivel gyakrabban fordulnak előmás szenvedő alanyok (pl.
jegyző,papstb.).avizsgáltanyagmennyiségeazonbanahhoztúlkevés,hogymindeb-
ből bármiféle további következtetés levonható lenne. az is feltűnő továbbá, hogy az
1945után lejegyzettvariánsokban inkábbbújtatva,metaforikusanvan jelenazsidó
alakja.27 néhaaneveutal rá (Jákob),máskorakülleme(kaftános,kecskeszakállas),

26 „antisemitismus war und ist ein exempel für die Macht des geschrieben Wortes, die
MöglichkeitenrhetorischerManipulationen,fürdiezählebigkeitvonlügen,sosieeinmalzu
Papiergebrachtwurden.dennnichtdiehandlung,nichteineTatbegründetdieoffensichtli-
che Geschichtsmächtigkeit judenfeindlicher einstellungen. am anfang stand das Wort.“
(Ginzel1991,16.p.)

27 elgondolkodtató,hogya főszereplőka zsidót (vagykupecot, vendéglőst,mindegy) tegezik,
mígazokafőhőstmagázzák.Gyerekkorombólemlékszemrá, falunkban,köbölkúton(ahol
egyébkéntnem laktak romák),havalamilyenvándormesteremberekvagykereskedők föl-
bukkantak,ahelybélifiatalférfiaktegeztékazodaérkezettidősebbromaférfiakat,mígőka
helybélieketmagázták.eznyilvánbizonyostársadalmistátuszkifejeződéseis,dekétségtele-
nülbennevana fölülről lefelé történőtárgyalásimód,amásiketnikummalszembenilekezelő
álláspontis.
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megintmáskor a foglalkozása (kereskedő, kocsmáros, kupec). nehézmegállapítani,
hogyamesélők„öncenzúrájáról”van-easzó,vagyalejegyző-publikálópróbáltakicsit
elmaszatolniavalóságot…

atémábanmégtovábbifilológiaikutatásokraleszszükség.

1. kép. amegtáncoltatottzsidótörténete1528-ashollandkiadásánakcímlapja,mégkatolikus
szerzetesselafőszerepben.
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2. kép. amegtáncoltatottzsidótörténete1599-esnémetkiadásánakcímlapja.
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3. kép. amegtáncoltatottzsidótörténeténekillusztrációjaalbertludwigGrimm1837-esgyűjte-
ményében.
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József liszka
sainT PeTer´s violin or The dance aMonG Thorns. froM children´s folklore To
auschWiTz?

itisaclichétosaythattheholocaustdidnotstartwiththerailwaycars,butmuch
earlier, by words said and heard. scientific literature and journalism generally
assumesthatitwastheanti-semiticpublicdiscourseatthebeginningofthe20th
centuryand,amongothers,thelawssproutingfromit.intheopinionoftheauthor
ofthisstudy,thishasmuchdeeperpsychologicalrootswhich,asfaraswecan
track it, stretch back at least to the Middle ages. children´s folklore—various
mocking verses, games and part of folk tales told to children (too)—seem to
confirmthis.Thisstudyonlyhighlightsasmallsliceofthislongtradition,andit
examines the roots and thecentral and eastern european afterlife of the tale
calledThedanceamongThorns(derJudeimdorn;aTu592)alsoincludedinthe
Grimmbrother´sfamoustalecollectionentitledchildren´sandhouseholdTales
(kinder-undhausmärchen).Thestudypaysparticularattentiontotheroleofthis
taleplayedmainlyinthehungarian,slovakandczechfolklore.
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a felvidékikisbirtokosnemes1650–1661között–egyesekszerintéletevégéig–volt
fülekváránakalkapitánya.acsaládéletrajzírója1 szerintősibirtokaikMagyarországdéli
részén,Pozsega,valkóésBaranyavármegyékbenvoltak.ezutóbbibanvoltaközpontjuk
„dárda-iván”,rólavettéknemesielőnevüket.Báranemzetségmár1341-benigazoltbir-
tokosvolt,atöröktámadásokmiattkénytelenvoltakotthonukatelhagyni,sekkorteleped-
tekátabiztonságosabbfelvidékre.Mohácsutánacsaládnégyágraszakadt,sakövet-
kezőmegyékbentaláltakújotthonra,ottkötöttekházasságot:sáros(istvánésfia),ung
(lászló),abaúj(kristóf),illetvezemplén(Péter)vármegyékben.asárosvármegyeiágból
származófeketelászlóanyjarévénlettrészesazajnácskőivárbanésuradalomban,s
ezenosztozottmegkétnővérével.1639-benkerültaközelifülekre,aholkésőbbkoháry
istvánfőkapitánynaklettahelyettese.2 1665szeptemberétőlPest-Pilis-soltmegyealispá-
ni tisztségét isbetöltötte,sszorgalmával,vásárlásaivalnövelteaddigibirtokait.Mielőtt
rátérnénk a tőle fennmaradt könyvecske, ahogy ő írja a címét „Jószágáimnak
urbariumjai”bemutatására,érdemesáttekintenicsaládfájánakarávonatkozórészét.

apjafeketeGyörgy (említve1607,†1626előtt),édesanyjaazabaújvármegyébőlszár-
mazóMonayBora volt.háromgyermekük született: két leány,majdegy fiú.zsófia (*?
†1639körül)férjeszajkaimrevolt.Judit1.férjeazemplénmegyeiPoroszlaylőrinc,a2.
Bálintffy imre volt. lászló (*1625 körül †1670) első neje a sárosmegyéből származó
hedryerzsébet,akiahontmegyeiPalojthayBálintözvegyevolt,smeghalt1659.március
25-eután.amásodikfeleségeszendrőiaszalayerzsébet(†1679májuselején)3,akineka
szüleiaszalayferencésMocsáryn.(Bora?)voltak.házasságukbólkétgyermekrőltudnak
acsaládikrónikák.lászló nevűfiuk1676-banhaltmegfiatalkorában.erzsébet (*1665
†1695.december25.)apjahalálautánlettmint„gyámoltalan,árvaságrajutottleány”vay
ádámneje(*1679.május4.).őszinténrövidéletűvolt,30éveskorábanhunytel.

arrólnincsenekfeljegyzések,hogy feketelászlómitörököltazapjától,arrólsem,hogy
azelső feleségemilyenbirtokokkalmentaházasságba.azt viszontmegtudjuk,hogya

1 feketeBéla:anagy-iványifeketecsalád.levéltáriszemle,24,(1974)2–3.sz.375–380.p.
2 nagyiván:Magyarországcsaládaiczímerekkelésnemzedékrenditáblákkal.iv.Pest,1858,

145.p.
3 nagyi.:i.m.i.Pest,1857,70.p.
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TanulmányokkÖZlEmÉnyEk

fülÖP lászló

adattáriványifeketelászlófülekialkapitány
jobbágyainakszemélyneveiről(1670–1684)



másodikfeleségeötmegyében(Pest,nógrád,csongrád,Békésésfőkéntheves)milyen
tetemesvagyonnal,hányfaluvaléspusztávalgazdagítottaafeketecsaládbirtokait.

éppezértnemvéletlenaz,hogyazalkapitányegykülönkönyvecskébenvoltkény-
telenvezetni1670és1684közöttmegyénkéntabirtokhelyeit,azottélőjobbágyainak
észsellérjeinekaneveit.valamintazt,hogyholésmelyikükmennyiésmilyenadónem-
meltartozikéventefizetni.ezakiskötetvalójábankétrészbőláll.elsőfeleazutazása-
inakleírásáttartalmazza,majdamásodikrészatulajdonképpenilajstrom.eztasajnos
márnagyonhiányoskötetetnagyivánátírásbantetteközzé1898-ban,amelyakkora
Muslaycsaládlevéltárábanvoltmegtalálható.4 Mintemlítettem,akiskönyvmárcsak
töredékvoltakkoris,csupán87levelet(fóliát)tartalmazott.feltevésemszerintabirto-
kokleírásánáltöbbmintafelehiányozhat.Tehátnemavalóságosképettükrözi,azon-
banennekellenérerengetegadatottartalmaz.

Magát a könyvecskét a tulajdonosa 1668.március 24-én nyitottameg egy latin
imádsággal,azonbancsak1669-benkezdteelpontosanvezetni.Mintemlítettem,első
részeazutazásaivalésegyébbejegyzéseivelfoglalkozik.Mindebbőltöbbművelődés-
történeti, történeti,életrajzimomentumottudunkmegrólaéskörnyezetéről.ezekből
csupánkettőtkívánokkiemelni.azegyikaz,hogyajnácskőnaző tulajdonátképező
valamennyiépületetmindőépíttette,valamintegykápolnátis,amelytöbbmintötezer
forintjábakerült.amásikfülekrevonatkozik.a464.laponolvasható,hogy:„inanno
1669.azmelyújtemplomunknaképítéséhezfogtunkittezenfülekipraesidiumban...”
azazerődben.ehhezadottszázmagyarforintot,458szekérfövenyt(homokot),25kg
búzátésegyszalonnát–ezutóbbiakatvalószínűlegazépítőmestereknek.akorábbi,
mármeglévőtemplomsekrestyéjéneképítéséhezishozzájárult.ezenkívülcsináltatott
kétkisoltárt,egyszentségtartót(15tallér),háromoltárranagyrézgyertyatartókat(66
ft).orgonátvásároltBátorilászlóvaléskürtösiistvánnalegyütt300tallérért,ésegy
újharangárábaisbeadott14tallért.azittleírtakmindaztbizonyítják,hogyhívőember
voltaváralkapitánya,ugyanakkoraztis,hogyévijövedelme,valamintvagyonaegyál-
talánnemlehetettcsekélymértékű.

Mintfentebbjeleztem,anaplónagyobbik,másodikrészeabirtokaitésazazonélő
adózóitsorolja föl.Pontos,precízember lehetettfekete,deszüksége isvolt rá,hisz
ekkorabirtokonésilyennagytávolságralévőfalvaibannemismerhetettmindenalatt-
valót, s nem is lehetett volna fejben tartani a tőlük beszedett adót, terményeket.
Természetesenezekazösszeírásokmármáskéztőlszármaznak,vélhetőenolyantól,
akijólismerteezeketatelepüléseket.őcsupánnéholegészítettekimindeztegy-egy
megjegyzésével.Mielőttazadattáratbemutatnánk,ezekbőlaszövegesbetoldásokból
kétérdekesebbelemet szeretnénkbemutatni.Mindeztazért, hogymegismerhessük
emberitulajdonságaitésgondolkodását.

a Békés megyei csudabala abban a században az összeírt személyek számát
tekintve népes falu lehetett. a település 1658-ban, Borosjenő (ma románia: ineu)
elvesztésekorújratörökkézrekerült.atatárokafalulakosságánaknagyrészét,ígyaz
adófizetőférfiakatisrabságbahurcolták,ahonnansohasemszabadultakmeg.ekkor

4 nagyiván:egyjóközéprendűnemesúrbirtokállagaaXvii.században.TörténelmiTár.1898,
463–480.p.
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fekete lászló a feleségével „alkut” kötött, hisz a falu eredetileg a neje birtoka volt.
eszerinta jobbágyaikévente fizetendőadóját jelentősenmérsékeltékaddig,„azmíg
falujokbanmegszaporodhatnakésmegbővelkedhetnek”.ugyanezen településenélt
négynemesszármazásúegyénis:TeörökMihályésGáspár,valamintkerekesMihály
ésistván.(aznemderülkiróluk,hogytestvérek,avagyapa-fiavoltak-e.)Mintelszegé-
nyedettnemeseknekszinténjelentősengedményttettek:semmiféleterménytnemkel-
lettbeszolgáltatniuk,csupánéventehatezüsttallértfizettekazúrcsaládjának.

e néhány művelődéstörténeti érdekesség és megértő, emberséges hozzáállású
cselekedetbemutatásautántekintsükátmegyénkéntacsaládbirtokainakhelyét,illet-
veazottélőadózókszemélynevétazutókorrafennmaradtkönyvlapokról.

Gömörvármegye

Települések: almágy, aynacskeő (ajnácskő), csoma, détér, Gesztete, kerek Gede
(kerekgede),Mayom (Mezőtelkes), Péterfalva (Gömörpéterfala – itt: kutassy völgye,
Tóhelynevűrét)említésszintjén:Jeszte,Tamástelke

Családnevek: agócs4,antal2,Balogh,Bárdos2,Borbás2,dancso,dávid,fülöp,illyés
2,Jakab2,lőrincz(ék),lukács,Magyar2,Márton2,Molnár,nagy5,Pál,Petik,Puszta
TóttJánosaliasBone,szabó,szerző,Tótt(Totth)5,varga2,zagy2=24név

hontvármegye

Települések: alsóPríbel (alsófehérkút),csáb,czenknevűszőlőhegy,dubrankanevű
hegy (említés szintjén: illyési praedium, Újfalu, valamint, hogy korponára és szent
Benedekre,azazGaramszentbenedekreviszikadézsmátajobbágyok)

Családnevek: andrasik(andrazik)4,Balkó,Benedek8,Benkeo,Berta,Bosik,czecziők,
fábián3,franko2,Gál2,Gallo,Gáspár,Gyenes,György3,korponai,kósa,lukács,
Marko,Markus,Maróti, Márton 2,Maticz, Micz, nagy, Pinter, ragacs, rezemecz 3,
seben3,simko,simon5,széts,varga,zatko=33név

Keresztnevek:
Benedek5
Gergely5
istván4
Bálint3
Márton3
albert2
antal2
lukács2
Mihály2
Miklós2

andrás1
Balás
Borobás(Barabás)
Gáspár
imre
Jakab
János
Mátyás
Pál
Péter
Össz:20név,40fő
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kis-hontvármegye

Települések: alsó Pokorágy (rimaszombat), Brezó (rimabrézó), cserencsén(y), felső
Pokorágy, (rimaszombat) Jelene (susány és Pongyelok között),Magyar-hegymegfalu
(Magyarhegymeg),likér(nyustya),rimaaliaskrombánya,rimocza,szelcze

Családnevek: ambrus 3, asztalos, Bagoly(ék), Bánszky 2, Barta 5, Beőtes,
Brudnanszky,Buchnivich,Buzik,czaban2,csavar5,fazekas4,friczko,fülep,Gál,
Gonda, hasko, hegedűs, hugyecz 3, huszár, ivanicz, János, kelemen, kerekgyártó,
kolár,koren2,korupta,kostyák4,kotak,kovács,kreskovich,kulik,kumher2,laky,
lipták,lovacs2,Maratinczky,Matyasovich,Mihály5,Miklós,Misera2,Miskó,Molnár
7,Mrazo2,Murán,Palkovich,Pallagh,Palyo3,Papszonovich,Péter,Petes3,Polyák2,
saga2,salloda,serfőző,sirokovich,sonkolyos,stevko(stewko)2,szabó,szeber3,
szernovich,Timár2,urbánszky,vanko,várda2,varga,zajecz=67név

Keresztnevek:
György8
Pál6
János5
Mihály5
Jakab4
andrás3
Gergely3
istván3
Mátyás3
simon3
Balás2
Bálint2

Benedek2
Máté2
urbán2
albert1
fábián
Gáspár
krisán(krizsán)
kozma
Márton
Miklós
Péter
Össz:23név,61fő

Keresztnevek:
János15
György12
Pál9
andrás8
Mihály7
Péter7
Tamás7
Máté5
Balás4
Márton4
antal3
Gergely3

istván3
Jakab3
Mátyás3
Tobiás2
Bálint1
Benedek
lőrinc
lukács
sebestyén
simon
orsik1
Össz.:22+1név,102fő
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nógrádvármegye

Települések:Baglyas-alyja,Bodon(y)nevűpuszta,egyházasGerege,hegyallyapuszta
praedium,rád,szécsen-halászi(ludányhalászi),Tarcsa(erdőtarcsa).(említésszintjén:
kishartyán,sóshartyán,romhány,szente,valamint:szátok,szenográd–magyarosí-
tottneve:szénavár)

Családnevek: ács,Bacskó,Benyó,Biharialiasdobrowinyai,czene2,czibor(cibor)2,
czobor,csala,cseykeő2,fazekas,fekecs,fodor7,Gyeőri, ideges,Jánossy4,Jenei
nagy,Juhaszkis,kelemen,kerepessy,kis3,kisMihály,kisPál,kovács2,lászló5,
nagy4,nagyantal,nemes,nyári3,oratlan,Pásztói,Pásztor2,Puskás,sák(sak)2,
sánta,simon3,somodi,szabó,Tott(Thótt,Toót,Toot)4=38név

hevesvármegye

Települések: csán(y), domoszlo, Gyöngyes (Gyöngyös), Gyöngyös Tarján
(Gyöngyöstarján),Györk (vámosgyörk),kisheves (heves része),kőkút/puszta (sirok
része), lelesz (Tarnalelesz), Márkács (Markaz), nagy berek, nána (kisnána), Pata
(Gyöngyöspata), ráczfalu (szajlától délre), remeték?, rosnok (rosnokpuszta),
sár/saár (abasár),sirokallya,sirok,szajla,szent-domonkos,szent-Örsebet/szent-
Örzsébet (Bükkszenterzsébet), Tarnócza (Pusztatarnóca), verpelét, visonta. említés
szintjén:derecske(Mátraderecske),feled,oroszlánkő,recsk,varaszó(váraszó)

Családnevek: ádám,Balacsik,Balogh,Baranya4,Barát,Béres,Borsos2,csák,csuka,
harangozó,hegedűs,issak,katona,kis,kolosvári,kovács,ködmön,kutassy,Mangó,
nagy 2, oláh, Petrák, Polyák, Puskás, ratkai, rónay, sike, somodi, szabó, szalma,
szemes2,Tótt(Tott)3,Török,urbán,vincze=35név

Keresztnevek:
Mihály11
istván10
György8
János6
andrás4
Péter4
Márton4
Miklós3
albert2
Balás2
Bálint2

Gergely2
Mátyás2
urbán2
Benedek1
Berta
Gál
iván
Jakab
lőrinc
Tamás
Össz.:21név,69fő
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Pestvármegye

Települések:acsa,alagh(alag).említésszintjén:folt(fót)

Családnevek: apovay, Benyó, Borovics, czeroczky cseri, darida 2, drenyai, ferencz,
hajnal, Jancsó 2, kazai, kolár, kosdy, kovács 2, leczkai, litvay 2, lusik, Maczkó,
opovszki,Pap,rakonczay2,serfőző,szabó3,zusa=24név

Békésvármegye

Települések:csorba,csudabala/csudaballa(ma:Túrkeverésze)

Családnevek: ács, alakos,Baranya,Búza,csapó,csarmazi,cseh5,csire,dancs2,
farki,fóris,hátszögi,homonnai,Jósa7,kerekes(nemes)2,kovács,kozma2,kulcsár
2,kutassi,lázár3,Mártonkovács,nagy9,olasz,szabó2,szántó,szeőcs,Teörök
(nemes)2,Tódi,Túri2,varga,veres,vincze=33név

Keresztnevek:
Jakab6
andrás4
György3
istván3
János3
Péter3
Balás2
Gergely2
Pál2
albert1

ambrus
Bálint
Benedek
Márton
Máté
MihályJános
Miklós
Tamás
urbán
Össz:19név,38fő

Keresztnevek:
György5
Jakab3
János3
Márton3
Miklós3
Péter3
andrás2
imre2
albert1

Balás,
Bálint
Benedek
istván
kriszán(krizsán)
Mihály
Pál
Tamás
Össz.17név,33fő
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csongrádvármegye
Települések:süvénháza/sövényháza(ma:ópusztaszer).említésszintjén:algya(algyő),
serhid(Pusztaserkéd,sövényházávalhatárostelepülésvolt),szeged

Családnevek: Borbála3,frank5,lábodi,Márki3,Tótt3=5név

akeresztnevekgyakorisága

Keresztnevek:
istván11
János11
Mihály7
Gáspár4
György3
Pál3
Péter3
Boldizsár2
Gergely2
Márton2
Tamás2
andrás1

albert
Balás
Bálint
fábián
ferenc
illés
lászló
lukács
Máté
Mátyás
sámuel
Össz.:23név,62fő

Keresztnevek:
istván3
Mátyás3
Mihály3
János2

ferenc1
György
Máté
Tamás
Össz.:8név,15fő

János46 11,97%
György39 9,54
istván38 9,06
Mihály37 8,83
andrás23 5,48
Pál22 5,25
Péter22
Jakab18 4,29
Márton18
Gergely17 4,05
Balás13 3,10
Mátyás13
Tamás13
Benedek11 2,62

Bálint11
Máté102, 38
Miklós10
albert8 1, 90
Gáspár6 1,43
antal5 1,19
urbán5
lukács4 0,95
simon4
imre3 0,71
Boldizsár2 0,47
fábián2
ferenc2
krisán2

lőrinc2
Tobiás2
Borobás1 0,23
ambrus1
Berta1
Gál1
illés1
iván1
kozma1
lászló1
sámuel1
sebestyén1
Össz.:
40név,419fő,100%

adattár iványi Fekete lászló füleki alkapitány jobbágyainak személyneveiről 131
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIX. évfolyam

  2
0
1
7
/2

, S
om

orja



afentiférfinevekenkívülegynőibecézettnév:orsik.

atelepülések nevénél /jellelszerepelnekazírásváltozatok,zárójelbenpedigakésőbbi
vagyamaielnevezésük.

hamegyénkéntmegvizsgáljukacsaládneveket, feltűnik,hogyszámukbanmilyen
nagyakülönbség(pl.kis-hont:67vagycsongrád:4).éppenezértösszehasonlításuk-
nálóvatosankellkövetkeztetéseketlevonnunk.hamegnézzükazátírásbanolvasható
vezetékneveket (amelyeknél természetesen lejegyzésivagyolvasatihiba iselőfordul-
hat)származásukszerint,feltűnik,hogykis-hontmegyébentalálhatóalegtöbbidegen
eredetűcsaládnév,azösszesnek53,7%-a.viszonthaaztvesszükfigyelembe,hogye
megyét kis területemiatt később összevonták Gömör vármegyével, akkormár ez a
számlényegesenmódosul,ugyanisezutóbbibancsupánegyetlennemmagyareredetű
nevetolvashatunk.általábanelmondható,hogykis-hontmegyénkívülatöbbibenmind
amagyarcsaládnevekszámaadomináns.Mindezaztbizonyítja,hogymégnemindult
elatörökökkiűzése(1686)utánimigráció,spontánbetelepülés, illetvemesterséges
betelepítés.

anévtaniszakirodalombanolvashatóadatokszerintebbenaszázadbanmégnem
voltjellemzőajobbágyokkörébenatöbbelembőlállószemélynév.ennekellenéreezen
adattárbankilenc ilyen személyről olvashatunk,ezekközülhatotnógrádmegyében.
fajtáikatnemérdemescsoportosítaniakisadatszámmiatt,ezértcsakközlömazokat.

atöbbtagúcsaládnevekakövetkezők:Biharialiasdobrowinyai,Jeneinagy,Juhasz
kis,kisMihály,kisPál,Mártonkovács,nagyantal,ÖregbikMolnár,PusztaTóttJános
aliasBone.

aPestmegyeiacsafalubantalálkozunkkétolyanesettel,amikorviszontaz illető
személyeknekacsaládnevétnemjegyeztékföl.ennekokátabbankereshetjük,hogyaz
illetők „mesterségének”megnevezése elegendő volt az azonosításukhoz,mivelmin-
denkiígyismerteőket:GyörgydeákésTamásdeák.

a keresztneveket kétféle összesítésben olvashatjuk az adattárban: megyénként
lebontva,gyakoriságukalapjáncsökkenősorrendben,valamintazösszes,adokumen-
tumbantalálhatókeresztnévgyakoriságátbemutatva1670és1684között.azelsőből
úgytűnik,hogymindenmegyénekmegvoltakaleggyakoribb,kedvelt,valamintaritka,
csak egyszer-kétszer használatos utónevei. (a továbbiakban a nyolc megyéből nem
vizsgálomcsongrádadataitakislélekszámmiatt.)amegyékneveutánelőszöraleg-
gyakoribb,majdaritkánelőforduló,érdekesvagymamárnemhasználatoskeresztne-
veketsorolomföl.

Gömör:Benedek,Gergely–Barabás,Jakab
hont:György,Pál–urbán,krisán,kozma
kis-hont:János,György,Pál,andrás–Tóbiás,sebestyén,simon
nógrád:Mihály,istván,György–urbán,Berta,Gál,iván
heves:Jakab,andrás–urbán
Pest:György–imre,kriszán(?)
Békés:istván,János,Mihály–Boldizsár,lászló,sámuel.

haazarányokatismegvizsgáljuk,akkorelmondható,hogyanevekválasztásarendkí-
vülváltozatosvolta17.században.átlagban2-3férfiviselteegy-egymegyébenugyan-
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aztanevet.alegjobbazarányPestmegyében(1,94),alegrosszabbkis-hontban,ahol
viszonylagkevésnévbőlválasztottakazakkoriszülőkkeresztnevet.itt4,63azarány,
azazmajdnemcsakmindenötödikférfirajutottegyújabbutónév.

haanyolcmegyénekakeresztneveitösszesítjük,ésmegvizsgáljukannakeredmé-
nyét, akkor a következőket állapíthatjuk meg. a hét leggyakoribb férfinév: János,
György, istván,Mihály, andrás, Pál ésPéter. ezeket aneveket viselte a vizsgálatban
található419személynektöbbmintafele,azaz55,38%-a.haösszehasonlítjukmás
országos mérésekkel, akkor a következőket tapasztaljuk. kálmán Béla5 és hajdú
Mihály6 adatainálazittszereplőelsőnégykeresztnévszinteteljesenmegegyeziksor-
rendjében(1-4-2-3),aztkövetiazandrásaz5.vagy6.helyével.csupánaPálésaPéter
szakadlehajdúnála8.és9.helyre(igaz,ő2831nevetvizsgáltami419esetünkkel
szembenezenidőszakban).análaelőrébbolvashatóGergelyittcsaka10.asorban.a
ferencetpedigjelenmérésbencsakkétszemélyviselte.akevésszámmalelőforduló
utóneveknélazösszevetésnemlehetséges, illetvenemadértékelhetőeredményt.a
18.századelejénelőretörőJózsefnévmégegyszersemolvashatóezenlajstromban,a
lászlóiscsupánegyalkalommal,Békésmegyében.amagyarbannemismertéshasz-
nálatos krizsán itt kétszer szerepel, valószínűlegmindkettő elírt alakban: krisán és
kriszán (esetükben a családnév: rezemecz és czeroczky). a név viselői tehát nem
magyaranyanyelvűekésszármazásúaklehettek.awikipedia–tévesen–ismeretlen
eredetűnektartjaanevet.anévtanikutatásokszerintakrizsánszláv,elsősorbanszlo-
váketimonú.aszlovákban(ésmásszlávnyelvekben,mintacseh,horvátstb.)akríž
jelentése kereszt. szótőként ez rejlik a belőle -án képzővel ellátott utónévben.
egyenértékűalatineredetűmagyarkrisztián(<christianus,magyarosítvakeresztély)
keresztnévvel,azaznagyjábólannakaszlávmegfelelője.aszlovákbancsaládnévként
ésföldrajzinévkéntiselőfordulaszóvagyaszótő,példáulakeresztes-havas7 hegynév-
ben.

azittolvashatóritkábbkeresztnevekmárabbanakorbanis(lásdcsaládnevek!),de
későbbméggyakrabbanvezetéknévként(úgynevezettapanévként)fordulnakelősze-
mélynévrendszerünkben:illés,Gál,fábián,kozma,urbán,simon,Jakab,lukácsstb.

Tizenegyszemélynélhiányzikacsaládnevekutánakeresztnév.kilencesetbenkis-
hont megyében, ahol hat jobbágy vezetékneve nemmagyar eredetű (talán nem is
ismertékazösszeíróka teljesszemélynevet?).a lenem jegyzettkeresztneveknélaz
összes megyét figyelembe véve öt főnél viszont magyar a családnév: asztalos,
kelemen,kutassy(uram),Bagolyékéslőrinczék–ekétutóbbinálafőnévképzőössze-
foglalóanutalacsaládra,tehátnemegyszemélyrevonatkozikamegnevezés.egyetlen
kettős keresztnevet rögzítettek heves megyében: (nagy) Mihály János. a többedik
keresztnévadásaebbenaszázadbannemvoltszokásosajobbágycsaládokkörében.
végül egy ritkaságnak számító névtani esetről kell szólnunk. nyolc főnél a becézett
névalakotrögzítettékalejegyzők.ezenjelenségnemvoltmegszokottazösszeírásoknál

5 kálmánBéla:anevekvilága.debrecen,csokonaikiadó,1989,50.p.
6 hajdúMihály:általánosésmagyarnévtan.Budapest,osiriskiadó,2003,383.p.
7 kisslajos:földrajzineveketimológiaiszótárai.Budapest,akadémiaikiadó,1988,719.p.
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(azonbanmáskutatókisfölfigyeltekelszórtanilyennévalakokramégazegyházianya-
könyvekben is).ezekakövetkezők:Berta (?),Geczi,Gyurka2, istók2,Mihókésaz
egyetlen női név, az orsik. a Berta esetében megkérdőjelezhető, hogy az becézett
forma-e,vagycsupánvalamilyenoknálfogvaleszakadtanévvégealejegyzőtolláról.

azadattárbemutatásautánkétgondolatotkívánokmegjegyezni.azegyik:örülhe-
tünk annak, hogy ez az értékes, ritka nyelvtörténeti emlék fennmaradt. sajnálkozva
azon,hogynemteljesterjedelmében,csupántöredékében,ezérthiányosanolvashat-
jukazösszeírást.amásikpedigegykérdés.amintaz1898-asközléscímébenolvas-
hatjuk, ez „egy jó középrendű nemes úr birtokállaga” volt a 17. században
Magyarországon. akkor vajon mekkora lehetett koháry istván főkapitányé, vagy a
hazánkbanélőlegvagyonosabbfőuraké?
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azittkövetkezőinterjút12évvelezelőtt,
2004-ben készítette velem Molnár
Miklós, akkor az elTe Tanárképző
karának oktatója, aki egy Phd-kurzuson
azt a feladatot kapta, hogy készítsen
interjút egy tapasztaltmagyar kutatóval.
akkor már 19 éve voltam az MTa
nyelvtudományiintézeténekvezetőkuta-
tója. (később, 2010 végén az intézet
igazgatója elbocsátott.) Molnár Miklós
interjújátmárbővenelfelejtettem,amikor
megláttam csanda Gábor beszélgetését
liszka Józseffel a Fórum Társadalom -
tudományi Szemle 2016/2. számában.
ekkorúgygondoltam,talánérdekeslehet
mégmásoknakisazénegykoriinterjúm,
főlegazért,mertamagyar(országi)nyel-
vészeti irodalomban elég kevés ilyen
beszélgetésolvasható.azeredetiinterjút
most kiegészítettem 5 lábjegyzettel,
amikre az időközben eltelt 13 év miatt
vanszükség.
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Mitérazember,hakutató?

interjúkontraMiklóssal, anyelvtudománykandidátusával,
tudományosfőmunkatárssal.Budapest,2004.december31.

Az interjú apropója és célja, hogy körüljárjuk a kutatás néhány elméleti és gyakorlati
kérdését, és személyes pályádon, tudományos munkásságodon keresztül próbáljunk
meg válaszolni arra a mindig újra és újra aktuális kérdésre, hogy mit ér az ember, ha
kutató, és még ennél is továbbmenve, mit ér az ember, ha magyar kutató?

akkor egy kis pontosítást hozzáteszek, csak az interjú kedvéért. a tudományos
főmunkatárs, az való igaz, de az én esetemben az ismegemlítendő, hogy a nyelv-
tudományi intézetnektudományososztályvezetőjevagyok, immáron15éve.ezazért
fontos,mertegyolyanosztálytvezetek,aminekakutatásiterületeteljesenhiányzotta
magyarnyelvészetből,ésanyelvtudományiintézetbőlis,ezpedigaszociolingvisztika.
Tehátamikoréna„Mitérazember,hakutató?”kérdésekről fogokmondaniezt-azt,

(Kép: Fórum Kisebbségkutató Intézet)



akkoregybenúgybeszélekróla,hogyvolt idő,amikorénvadonatújdolgotcsináltama
magyarnyelvészetben,ésennekahatása,vagytovábbélésemégazértmostisérdekes-
neklátszik.azértmásmilyenélményeimisvannak,mintolyankutatóknak,akikbeálltak
egymárrégótajólkiműveltterületreésőkletteka126.emberekabbanasorban.

Kezdjük személyes élménnyel. Egyetemi társaid ugyanazzal a diplomával mindenféle
foglalkozásoknál kötöttek ki. Te határozottan a kutatást választottad. Mikor érezted
úgy, hogy kutató lettél? Mi volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy belőled jó kutató
válhat?

ez érdekes, akkor vissza kell menni legalább a debreceni egyetemig. 1969-tól
1974-igvoltaméndebrecenbenorosz–angolszakosbölcsész.egyidőutánazangolhoz
jobbanvonzódtaméstöbbet„feccoltam”bele,mintazoroszba.amennyireemlékszem
rá,úgyharmadéveskorombanmárolyanfurcsaelképzeléseimvoltak,hogyengemaz
angolleírónyelvtannagyonérdekel.igyekeztemeztjólmegtanulni.nemértettemén,
hogyhamegakarokvalamittanulni,akkormiértnemjutokavégére.egyikkönyvben
iselolvastam,hogymitírtak,másikkönyvbeniselolvastam,hogymitírtak,aztánpró-
báltamazegészetösszeboronálniésnemigensikerült.

deazttudom,hogyúgyindultadolog,hogyilyenkorkarácsonytájttelefononfelhív-
tamvoltirodalomtanárnőmet,akidebrecenbenshakespeare-ttanítottnekünk.akkor
őmáraszegediangolTanszékvezetőjevoltéskéretlenül,direktentudomásárahoz-
tam,hogyhamajdvégzek,énszívesenelmennékszegediangolTanszékreangolleíró
nyelvtanttanítani,ésamilyenszerencsémvolt,ezaztánúgyistörtént.Tehát’74-ben
végeztemés’74szeptemberébenaszegediangolTanszékentudományosösztöndíjas
gyakornoklettem,későbbtanársegéd,ésténylegleírónyelvtantistanítottamazelső
pillanattólkezdve.deegészen ’80-ig, ’81-ig,amikorhazajöttem3évesbloomingtoni
magyar lektorságomból, nemhittem én azt, hogy én nagyon kutató vagyok. a’80-as
évekelejénaztánegyre inkábbúgyalakultadolog.Mikorkikerültemamerikába ’78
szeptemberében,akkoranyelvészetrőlnagyonkevésfogalmamvolt,deegynagyonjó
helyrekerültem.azindianaegyetemneknagyonjónyelvészetiTanszékevoltakkoriban.
énmintpénztelenmagyar lektor5dollárosfélévestandíjellenében„audit”-ravehet-
temfelnyelvészetikurzusokat,azaztjelenti,hogybeüléshallgatadiák,denembeszél
ésaházifeladatátnemjavítjákki.denagyonjódolgomvolt,mertnagyszerűnyelvé-
szekóráirajárhattam,mindenekelőttfredhouseholderóráira,aztánallenGrimshaw-
tólhallgattamszociolingvisztikát,ésmásfontoselőadásokatislátogattam,hallottam,
konferenciákraeljutottam.olyanszerencsémvolt,hogymárazelsőfélévbenanéhány
magyart hallgató-tanuló diákomtól megkérdeztem, hogy ki hova való. voltak köztük
magyarokis.voltegyszadaiJóskanevűsrác,mondom:tehovavalóvagy?aztmondja,
ősouthBend-i.aztánvannakottmásmagyarokis?ó,vansok.ésapapnakanevét
tudod-e? nem tudom,majd hazamegyek,megkérdezem. s akkor visszajött egy hét
múlvaaszadaiJóskaésmegmondta,hogyhogyhívjákapapot,megmiacíme.

akkoribanénmárazongondolkoztam,hogymit fogokén ittcsinálniamerikában,
olyanszerencsésvagyok,hogyidekerülhettem,magyarokidenemjutnakel–ittleszek
legalábbkétévig.avégénháromlettbelőle.sokatolvastamésgondolkoztamésarra
jutottam,hogylotzJánosnakvoltegy’60-asévekbelitanulmányaazamerikai–magyar
nyelviszimbiózisról.aztírtalotzabbanegyebekközött,hogysajnosazamerikaimagya-
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rokrólsemmitnemlehettudni,azőkétnyelvűségükről,szembenpéldáulanorvégoké-
ról,akikrőleinarhaugenkéthatalmaskötetet írt,mega többiekről is.akkorénúgy
gondoltam,hogyhaénmostnekiszaladokazamerikaimagyaroknak,akkorvanesé-
lyemarra,hogyfelvételeketcsináljak,elemzéseketkészítsek,ésakkortudjunkvalamit
erről.eztafehérfoltotpróbáljukmegegykicsiteltüntetni.aztánnagyonigazamislett,
amintutóbbkiderült,mertsikeresen,többnyáronátdolgoztamsouthBendbenésott
úgy 120 órányi hangfelvételt készítettünk az én amerikai kutatótársammal, Greg
nehlerrel.amagyarinterjúkaténcsináltam,azangolokatő.aztánkésőbbebbőlletta
kandidátusiértekezésem,abbólmégkönyvislett,utánamégutódaimislettek.ketten-
hármankésőbbazénnyomdokaimonamerikábancsináltak fontos terepkutatásokat
Pittsburghbenésdetroitbanésmáshol.

akkor,amikorénhazajöttem’81-benéselkezdtemfeldolgozniazamerikaigyűjtése-
met,ésaztánebből’86-ralettkészakandidatúrám,akkorváltamén,úgy-ahogy,kuta-
tóvá.ebbennagyszerencsémvoltésnagyszerepevoltanyelvtudományiintézetnek.
ugyanisanyelvtudományiintézetneka’80-asévekbenhermanJózsefvoltazigazga-
tója.őprogrambanmeghirdetteazt,hogy„megteremtemamagyarszociolingvisztikát”.
addig ilyesminemvolt.valahogyúgyalakult,énbejáratosvoltamaz intézetbe,hogy
hírétvettehermanisannak,hogyvoltamamerikában,megtudokbánniamagnetofon-
nal,ezakkoregyteljesenhihetetlendologvolt.amagyarnyelvészekúgyféltekamag-
netofontól,mintördögatömjénfüsttől,énpedigtudtamkezelni.Meg,tudtaminterjút
készíteniéstudtamleírniéstudtamelemezni.

ezahelyzetielőnyömeredményezteaztánazt,hogy’84-benimresamunakaspirán-
sa lettemés ’85-benhermanmeghívottaz intézetbe,hogycsináljammegamagyar
szociolingvisztikát.’85-tőlmostmárlassan20évetartezavállalkozás.kb.akkorlet-
temkutató,amikorbekerültemazintézetbe.

Amikor bekerültél az Intézetbe, már módszertanilag magabiztosnak érezted magad?
Említetted, hogy tudtad, hogy hogy kell feldolgozni, elemezni. Ezt hol tanultad?

elégbiztosnakéreztemmagam,merttöbbettudtamésnagyobbtapasztalatomvolt,
mintMagyarországonbárkinek,vagymajdnembárkinek.kicsittúlzokmost,mertréger
zitának is volt annyi tapasztalata amagnetofonos terepmunkával, aki a cigányokat
kutatta,mintnekem.derégerzitaazintézetenbelülisinkábbegyszemélyeskutató-
bázisvolt,ésamikorhermankitaláltaazt,hogycsinálnikellegyolyanegységet,ami
későbbazélőnyelvikutatócsoport,majdazélőnyelviosztálylett,amimagyarszocio-
lingvisztikát fogcsinálni, tehát,amibudapesti vizsgálatot fogcsinálni, vagyországos
vizsgálatot,akkoraztnemrégerzitáratervezte,hanemrám.

amikoraBudapestiszociolingvisztikai interjút (Buszi-t)elkezdtükösszekalapálni,
akkornekemelégsokelképzelésemvoltarról,hogyezthogykénecsinálni,depersze
messzenemelég.detöbbvolt,mintmásoknak.ezúgytörtént,hogymikorhermanazt
mondta,hogy„na,csináld!”,akkoréngondolkoztam,aztánutánaelőszörcsináltamegy
„brainstorming”-ot,amiginandtonickal történt ’85októberébenaz intézetben,ahol
összehívtam vagy 15 embert, részint intézetieket, részint külsősöket. Terestyéni
TamástaTömegkommunikációskutatóközpontból,megPléhcsabáttalánmárakkor,
dehanem,akkornemsokkalkésőbb.demégtévéseketishívtamoda,egykissJános
nevűszerkesztőt,akinekköszönhettükkésőbbpéldáulaGazdagrétikábelTvfölvéte-
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lét,amiegyujjgyakorlatavoltennekazegészkutatásnak.aGazdagrétikábelTvsok-
órás anyagából kiválasztottunk20 percet. azt a kazettát aztán odaadtuk különböző
embereknek,hogykülönbözőszempontokbólelemezzék.ebből letta’88-banmegje-
lentBeszélt nyelvi tanulmányok c.könyvünk,amiegyfajtaelsőfecskevolt.

Tehát’85-banvolta„brainstorming”,’87-reösszeállítottukakérdőívet,kipróbáltuk
a terepen, ’87–’88-banmegcsináltukazelső50 interjútBudapesten.azén irányítá-
sommal,másokdolgoztak,szociológusokcsináltákazinterjúkat.50interjúkészült,10
egyetemistával,10tanárral,10gyárimunkással,10boltieladóvalés10szakmunkás-
tanulóval. ezt később úgy hívtuk, hogy „Buszi-2”, és ennek a lejegyzése, kódolása,
elemzése,közzétételemostanrafejeződöttcsakbe,szomorúmódon.1

utánaakövetkező2évbencsináltunkmég200interjútBudapesten.éseközben
alakultkiazamódszertanitudásunk,amivelrendelkezünk.ezsokszempontbólérde-
kes volt,mert akkormégolcsón lehetett dolgozni, szocializmus volt, éshihetetlenül
olcsónlehetettországosreprezentatívmintáhozjutni,országosméretűkutatástvégez-
ni,ésabudapestitisnemnagypénzbőlmegtudtukcsinálni,250nagyonjómagnós
interjút.ésa200-asbudapestimintaegyreprezentatívmintavoltavárosraisakkor,
életkor,nemésiskolázottságszempontjából.

A kutatás mellett a tanítás is mindig nagy szerepet játszott életedben. Elképzelhető-e
az egyik a másik nélkül? Lehet-e valaki jó tanár kutatási tapasztalat nélkül, és fordít-
va?

ezpikánskérdés,mertemlékszemarra,hogy1977körülaszegediBölcsészkaron
voltvalamikonferencia,ésottazegyikélszónokegynagy ívűkijelentésttett,hogya
kutatásnagyonfontos,mertakinemjókutató,aznemlehetjótanárstb.akkorénezt
nemisértettem.akkorén27évesvoltam,frisstanársegéd,3éveúsztamazárellen
–1–2hétteljártamadiákokelőttsokszor,abban,amittanítottam,ésazt,hogyhavala-
kinemjókutató,akkornemlehet jó tanár,aztnemigazánértettem.sokkalkésőbb
aztán megértettem. olyan értelemben, hogy aztán a ’80-as években, amikor már
debrecenben voltamazangol Tanszékenés tanítottam,akkor ottmár olyasmiket is
tudtamatanárimunkámbanmondani,olvastatni,csinálni,amiketasajátkicsikekuta-
tóitapasztalatombólhasznosítottam.

aztánmégkésőbb,amikora’90-esévekbentanítottammegint,mert’85-től’90-ig
nemtanítottam,de’90-benvisszamentemaszegediegyetemretanítani.akkorpedig,
hamárszociolingvisztikáttanítottam,akkorazmárevidensvolt,hogyazeseteknagy
részében,akármilyentankönyvetisvettünkvagyolvastunk,voltakolyanrészek,amikor
asaját tapasztalataimat tudtamelmondaniésnemaztkellettcsakcsócsálni,amia
különbözőcikkekbenmegkönyvekbenvan.

1 Tehátbő15évig tartotta lejegyzés,kódolás,ellenőrzés.2010-benpublikáltukpapíronés
elektronikusan a Buszi-2 ötven interjújának tesztadatait (http://www.nytud.hu/buszi/B2_
tesztadatok.pdf),majdévekkelazintézetbőltörténtkényszerűtávozásomutánfölkerültaz
internetre a teljes interjúknak egy elemzésre félig-meddig alkalmas változata (http://
buszi.nytud.hu/).
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Tehát biztos, hogy a kutatás szükséges ahhoz, hogy az ember igazánmélyen és
meggyőződésselmondhassaaztatanórán,amitmond.haugyaniscsakazttanítom,
amitmásokírtakle,akkorbennevanapakliban,hogyfélreértekvalamit,félresiklok,
nemlátomahangsúlyt,nemlátomigazánafontosságátennek,annak,vagyamannak.
hapedigvansajátprimertapasztalatom,akkorennekazesélyesokkalkisebb.

azigazánjómegoldáspersze,amiténnemtudtamigazánmegvalósítani,vagycsak
nagyonritkán,deamiamerikábanteljesentermészetes,azaz,hogyaprofesszorésa
diákokegyüttkutatnak.eztholtanóráncsinálják,holtanóránkívül,deegyüttcsinálják.

Kutatónak tartod jobbnak magad, vagy tanárnak? Milyen tanárnak tartod magad?
ezisnehézkérdés,mertmostmársokkalrosszabbtanárvagyokvalószínűleg,mint

voltam20évvelezelőtt.a’70-esévekbennekemnagyonjóhíremvolt.azelsőszegedi
évekbenésadebreceniekbenis,úgy’84-ig,elégjóhíremvolt.olyantanárnaktartot-
tak,amennyirevisszahallottamadiákoktól,megnéhaértékeléseikbőlláttam,mertén
csináltattam diákértékeléseket akkor is, amikor itt hírét-hamvát se ismerték, de
amerikábanmegtanultam,hogyezfontos.olyantanárnaktartottak,akiigényes,deaki-
tőlnagyonsokatlehettanulni.ezmostanramár,hogyígyjólmegöregedtem,valószínű-
legnemígyvan.részintazértsincsígy,mertmostmáregészenmásmilyenegyetemről
vanszó,ezmárnemegyetem,ezmáregyilyen„megaóvoda”,amibenittmostküzdünk.
ittmárnemigenvanalkalmamarra,hogyameglévőtanáriambícióimatkiéljem,ugyan-
iskénytelenvagyokállandóantömegórákattartani.atömegórapedignemaz,amikor
lehetjótanárimunkátvégezni.Tehátvoltolyan,amikorjótanárhírébenálltam,mosta-
nábanpedigvalószínűlegnemvagyoknagyonrossz.

A kutatandó téma megválasztását milyen tényezők határozzák meg? Személyesebben
szólva, a szakterületeden te döntöttél a témáról, vagy sugallták neked?

hú,dejókérdés!voltidő,amikoréndöntöttemésmajdnem,hogyegyedül,amikor
aztmondtam,hogyazamerikai–magyarkétnyelvűségetmegnézzükközelebbről.aztén
döntöttemel.

amikor’85-tőlazintézetbenszociolingvisztikátkellettlétrehozni,akkorezmáregy
ilyenkombinációvolt.egyrésztvoltahivataloselvárás.az igazgatóaztmondta,hogy
„csináljatokmagyar szociolingvisztikát!”nemnagyonmondtameg, hogy hogyan, de
azértúgyéreztette.amikoraztánmondtuk,hogyjó,megpróbálunkegybudapestimag-
nósvizsgálatotcsinálniésegyországosvizsgálatotis,akkorezeknekakitalálásában
nekemsokszabadkezemvolt,sőttöbbis,mintamitegyesekszívesenláttak.deper-
szenemvoltannyiszabadkezem,hogyhamindenkielleneztevolna,akkormegtudtam
volnacsinálni.aztlehetmondani,hogyazénszemélyesambícióim,hogycsináljunkjó,
érdekesmagyar vizsgálatot, és az intézet elvárásai szerencsésen találkoztak. ez így
ment kb. a ’90-es évek közepéig nagyjából, viszont az utóbbi 10 évben radikálisan
megváltozott minden, mára különösen. Ma ugyanis nemigen tudja azt kutatni az
ember,amitjónaktart,megfontosnak,csakazt,amiresikerülvalahogypénztszerez-
nie.hogymikormirelehetpénztszerezni,éshogyszerintemmikormitkénekutatni,
aközöttnagyonnagyadisszonancia.Biztos,hogyazutóbbi időbenamagyarnyelvé-
szetbenisborzalmasanelmentakutatásitémákmeghatározásaabbaakülsőirányba,
amitamindenkoripályázatilehetőségeklehetővétesznek.
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Masajnosmáraztkellmondani,azénesetembenis,énugyekomolykutatóimúlt-
talrendelkezővezetőkutatólennék,hogyazazelvárás,hogyolyankutatásiterveket
írjak,amikkelpénztlehetszerezni.nemazazelvárás,hogyaztkutassam,amireX,y,
z,vagyegytudományostanács,vagyénszerintemszükségvan,éshogyahhozpróbál-
jakmegpénztszerezni,aztánvagysikerül,vagynem,hanemazazelvárás,hanemis
mondják ki feketén-fehéren, hogy tessék pénzt hozni a házba. ez pedig borzalmas,
mertnéhatőlemegészenidegen,vagyegyébkénthülyeségekkellehetpénztszerezni.
fontos kutatásokra pedig abszolút nincsen pénz,mert az nincsen benne a kiírások
általpreferálttémáklistájában.

A témaválasztás hatalmi kérdés. Átlátod-e a struktúrát, hogy miképp is működik ez?
atémaválasztás,illetveakutatásfinanszírozástényleghatalmikérdés,mindigisaz

volt.amikorénbekerültemazintézetbe,éserreaszociolingvisztikáranagytámogatást
kaptamházonbelülis,ésaztánazelsőoTka-kbólis,megaztánazelső3ilyenoTka-
bólsokpénztnyertem.akkormindignagyonsokanvoltakazirigyek.Mindigvoltak,akik
aztmondták,hogyazőtémájuksokkalfontosabb,miérténkapomapénzt,miértnem
őkkapják.ez’90-ig,’92-igengemnembántottkülönösebben,mertaddigazénkuta-
tásilehetőségeimbiztosítvavoltak.

aztánkésőbb,amitörtént,azváltozatlanul,ugyancsakhatalmikérdéskéntfordítha-
tóle.sőt,mostmársokkalnyersebben,sokkaldirektebbenhatalmikérdés.azelőtt,egy
fontoskutatásiprogramelindításához,vagyegymásiknakamegszüntetéséhezazkel-
lett,hogyahatalmihierarchiában,atudományoshierarchiábanésmegfelelőpárttámo-
gatássalisrendelkezőemberekaztmondják,hogyigen,vagyhogynem.

Maahelyzetmégsokkalrosszabb,merthihetetlenülbürokratikusalapítványokés
kutatási programok működnek, amikben persze változatlanul megmarad az egyéni
tényezőkszerepe.Bizonyosszempontbólsokkalnehezebblabdábarúgnima,mintvolt
10–15évvelezelőtt,ugyanisebbenazelbürokratizáltéslátszólagdemokratikusrend-
szerben–mostcsakamagyarországikutatásipénzekrőlbeszélek,ottvannakhason-
lók–,ittazegyénipolitikánaknagyonnagyszerepevan.látszólagdemokratikuséslát-
szólagnévtelenbírálatokésúgymondfüggetlenszakemberekdöntéseosztjaapénzt
idevagyoda.devalójában,hogykisebb-nagyobbtudományoscsoportosulásoképpen
mennyiretudnakodaférkőzniahúsosfazékhoz,irányítjákadolgokat,éskönnyenelő-
fordulhat az, hogy kiszúrásból valaki annak ellenére nem kap egy petákot se, hogy
messzeföldönalegjobbkutatásitervetadtabe.éshakiszúrásbólnemkapegypetákot
sem,utánavagyszomorkodhat,vagypályátváltoztathat,vagymegpróbálhatbeállnia
húsosfazékkörülnyüzsgőkközé,denemigazánlehetabbanbízni,hogyhavalakinek
jobb kutatási terve van,meg jobb kutatóimúltja van,meg jobb kutatócsapata van,
akkoraztapénztmegkapja,amitegyfairelbírálássoránmegkapnaMagyarországon.
Manemkapjameg.

Ne haragudj, nekem ez nyavalygásnak tűnik, mert nem vagy a húsos fazék mellett.
Miért nem vagy ott?

Megpróbálommegválaszolni.részint,mertnemengednekoda,részint,mertnem
istülekszemodaésajóízlésemistiltja,hogynagyonodatülekedjek.énúgygondoltam,
hogyamikoraszociolingvisztikátazintézetbenelkezdtükcsinálni,akkorolyaneredmé-
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nyekettettünkleazasztalrafolyamatosan,amikrőlnaivanazthittem,hogyelegeklesz-
nekahhoz,hogytovábbra is jól tudjunkműködni.aztánkiderült,hogynemerrőlvan
szó,mertkb. ’97-igmégúgy-ahogykaptamoTká-t.azénoTka-beszámolóimmindig
kitűnőekmegjelesekvoltak,megkiválóanmegfelelt,megilyeneketkaptam.

aztán ennek ellenére ’97 után az történt, hogy az oTka pályázataimat kezdték
elutasítaniésmindenféleilyenkörmönfontérvekkelutasítgattákel.amireénnemazt
reagáltam,hogyakkormostmegsértődöm,ésetikaivizsgálatotkérekstb.,aztúgyse
lehet,hanemegykicsitmégpróbálkoztam.aztánrájöttem,hogymostolyanvilágvan,
amikorazoTka-banelképzelhetőazis,hogyegyoTka-szakbizottságvezetője,akikzsű-
riznek, az énbeszélt nyelvi kutatásomata támogatandókközül kizárja ésa „sajnos
nemtámogathatók”közérangsorolja,ésasajátkutatásitervétpedig10millióft-tal
honorálja.az illetőnekezadöntésenemcsakazértérdekes,mertértsükmeg,hogy
van egy pénzosztó szakbizottság és ennek az első embere, mit ad isten, ott nyer,
hanem amit eddig ő letett az asztalra,meg én letettem az asztalra, azt nem lehet
összehasonlítani,mertazövépehelykönnyű,azenyémmegigennehéz.Mégisígytör-
ténik.eztazembertudomásulveszi,denemindítezellenkereszteshadjáratot,mert
úgyselenneértelme.

Röviden térjünk ki kutatás módszertani kérdésekre. Vannak-e preferált módszerek,
van-e szerepe a divatnak?

adivatnakbiztos,hogyvanszerepe,annakmindigvanszerepe.ezténegy ideig
nemláttamannyirafontosnak,mintahogymostlátom,azthiszem.ennekazlehetaz
egyikoka,hogyszámomraakutatásnemvoltannyiraélet-halálkérdése,mintamennyi-
reazzáváltmára.Teháta’80-asévekben,amikorkezdtük,ésa’90-esévekelsőfelé-
ben,amikormég lendületből csináltukadolgainkat, akkormégnemvolt olyanélet-
halálkérdésaz,hogyverseny.

Máraezazzáváltittis.amerikábanmindigisígyvolt,deazténnemértettem,mert
énottkívülállóvoltam.Máraezazzávált,ésmostmárlátom,hogyhaénmostnagyon
beakarnékszállni,akkorúgykénekezdeni,hogynagyonmegkénetanulni,hogymost
mikamenődolgok.azokatjobbankénecsinálni,mintbárkimásésmindig,állandóan
aztkénetudni,hogymikamenődolgok.ésebbenaversenybenkénepróbálnigyőzni.

amódszereknekpersze,hogyvansokszerepe,ésfontosszerepe.anyelvészetben
ezazértérdekes,merteznagyon furcsa tudomány lettmódszertaniszempontból is,
meg tudományelméleti szempontból is.furcsa lettkb.azelmúlt50évben,ezenazt
értem,hogychomskyelőttanyelvészeteléggéadat-alapúvoltésempirikustudomány-
nakvolttekinthető.dechomskyutánezazempíriaszertefoszlott,olyanértelemben,
hogyakikchomskyutánnyelvészetetcsináltakésmaiscsinálnak,mostanábanelmé-
letinyelvésznekhívjákmagukatáltalában.őkúgygondolják,hogyanyelvészetikutató-
munkáhozvalójábanegyetlenegyemberrevanszükség:őmagukra.anyelvészsaját
magátmegkérdezi,hogynyelvtanilag jómondat-eaz,hogy…,ésaztánmegválaszolja
eztakérdéstésmegírjaazt,amitmegír.eztudományosésmódszertaniésetikaiszem-
pontbólis,ésmégsokszempontbólisabszolútzsákutca,deeznemigazánlátszika
nyelvészetenúgy,ahogymosta21i.sz.elejénazkinéz.

azigaz,hogyazelmúlt10-20-30évbenanyelvészetikutatómunkaempirikusalapja
inkábbmegerősödött,mintvoltahelyzetmondjuka’60-asévekbenésa’70-esévek
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elején.egyrenagyobbbecsületevanmostmárazempirikusanszalonképes,haúgytet-
szikinduktívkutatásoknak,demégmindignincsolyan,amilyenneklenniekéne.aztis
szoktákmondani,eztdickhudsonmondja,az1980-banmegjelentSociolinguistics c.
tankönyvében,hogykétfélenyelvészetvan,achomskyánusnyelvészet,amiazaszoci-
álisnyelvészet,ésamásik,azpedigaszociolingvisztika.

ez aztán sokféleképpen kottázható, a szociolingvisztika induktív, az aszociális
deduktív. a szociolingvisztikának lényege, hogy nem egyéneket vizsgálunk, hanem
beszélőközösségeket.Tehátanyelvnempriváttulajdon,hanemtársastulajdon.aszo-
ciolingvisztikát egyébként újabban kezdjük társasnyelvészetnek hívni, ami abba az
iránybamutat,hogyhanyelvészet,akkoraztkell,hogyvizsgáljuk,hogymitörténik,ami-
kortemegénbeszélgetünkésmegértjükegymást.Teháttársas.

nagyonfontosaz,hogykimilyenmódszertannaldolgozik,merthavalakichomsky-
ánusmódszertannaldolgozik,akkorabbólnagyonsokbajfakad.hapedigszocioling-
visztikaimódszertannaldolgozik,akkorlegalábbisszalonképesebb.abbanazértelem-
ben,hogyegyrendesenmegtervezettszociolingvisztikaikutatásmindigmegismételhe-
tő.ezpedigalapkritériumaatudományosságnak.abbólaszempontbólis,hogyamikor
szociolingvisztikaimegközelítéstalkalmazunk,akkorténylegközelkerülünkatársada-
lomnyelvivonatkozásúproblémáihoz.ezegychomskyánusnyelvészrőljóakarattalsem
mondhatóel.

Megkerülhetetlen kérdés a kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása. Igaz
lehet-e a tétel, hogy minden kutatás annyit ér, amennyi az eredményekből a gyakorlat-
ban felhasználható?

hosszútávonbiztos,akkoris,haaztistudom,hogysokolyanalapkutatásvan,ami-
nekahasznosulásaakkor,amikorakutatástvégzik,nemlátszik.dehátazértvagyunk
avilágon,hogyanehézségeinketésproblémáinkat lehetőlegcsökkentsük,ha lehet,
meg isoldjuk.azért vagyunka világon,hogyneolyannyomorúságosanéljünk,mint
ahogyélünk, hanem lehetőleg jobban. ehhez kutatómunka szükségeltetik. a kutató-
munka,haolyaneredményt tudhozni,amiegycsoportnakazéletétbizonyosszem-
pontbólmegkönnyíti, vagy jobbá, harmonikusabbá teszi, akkormegérte a pénzt. ha
olyaneredménythoz,amineksemmilyentársadalmihasznosíthatóságanincs,akkoraz
luxus.

Vegyük saját kutatási területedet, a nyelvészetet. Mennyire hasznosulnak a nyelvészeti
kutatási eredmények például a nyelvtanításban?

nagyonkevéssé,sajnos.anyelvoktatáslenneegyolyanterület,aholhasznosulhat-
nasokminden,denemigenhasznosul.Mostnemazidegennyelv-oktatásragondolok,
hanemazanyanyelvinevelésre,amelybenszintesemmisemhasznosul,nagyonkevés
hasznosulabból,amitaszociolingvisztikaikutatásokfelhalmoztak.ezérdekesmódon
borzalmasanigazazegyesültállamokra,angliára,ezekreanagynyugatiországokrais.
sokkalkisebbmértékbenMagyarországra is igaz,ezténközelről látom.aJournal of
Sociolinguisticsbenkb.3évevoltegyösszeállítás,amipontosanerrőlszólt.kb.5-en
írtaktanulmánytarról,hogymiokalehetannak,hogya30évefelhalmozódotthatal-
masmennyiségű,társadalmilagjólhasznosíthatószociolingvisztikaiismeretnemment
átaköztudatbaésnemhasznosulaziskolában,abíróságitárgyalóteremben,azorvos-
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betegkapcsolatbanéssorolhatnám,hogyholmindenholhasznosulhatnamindaz,amit
tudunk.dehátanyugatiszociolingvistákönkritikusanmegállapítottákmagukról,hogy
az,amitazelmúlt30évben,vagymostmár40-ben,hasznostudástfölhalmoztak,az
többekközöttazértnemhasznosul,merthihetetlen,deeztmondjákmagukrólésiga-
zukvan,hogyegynagyonerőselefántcsonttoronymentalitásérvényesülmégaszocio-
lingvisztikaikutatásokbanéskutatókbanis.kissékarikírozvaaztlehetmondani,hogy
aztmondjaX,y,vagyz,hogyénmegírtameztasokokosdolgot,amiténkikutattam,
mostmáratársadalmonasor,hogyezthasznosítsa.azbiztos,hogyezteljesenhatás-
talan.Mertatársadalomönmagátólnemhasznosítja.vagyisazolvashatóaJournal of
Sociolinguistics emeszámában,hogyahhoz,hogyahelyzetmegváltozzon,ahhoz,hogy
anyelvészetikutatásieredményekténylegolyanüdvöstársadalmihatásokatváltsanak
ki,amilyeneketkiválthatnának,ahhozalapvetőenátkellalakulniaazelefántcsontto-
ronymentalitásbanszenvedőktársadalmikapcsolatainak.

az,hogyMagyarországonazanyanyelvioktatásazelmúltsokévtizedben,azisko-
lákbannemigenváltozott,éshogybizonyosszempontbólamagyariskolaalegrosszabb
társadalmi struktúraképző, tehát diszkriminációsmechanizmusok elsőszámú letéte-
ményesema,éppenúgy,mint50évvelezelőtt,aziseztmutatja.

Mamárnagyonjóltudjuk,énasajátkutatásaimbólistudom,hogyaziskolaitanítók
és tanárok bizonyos szempontból a teljes magyarországi lakosság 92%-át „veszik
célba”. a nyelvművelők is, persze. vagyis 92%-nak, azaz majdnem mindenkinek a
nyelvhasználatát,vagyanyelviítéleteitmegakarjákváltoztatni.egyteljesenidealizált
ésnagyonkártékonyirodalminyelvhasználatraakarjákmindenkiétátgyúrni.amiegy-
résztgarantáltaneredménytelenleszmindigis,tehátnemfogsikerülnia„suk-sükölők”
számátcsökkenteni,hogyegyilyenegyszerűpéldátmondjak.ennekmegvanasoktár-
sadalmiéspszicholingvisztikaiésegyéboka.ugyanakkoratársadalomúgygondolko-
zik,hogya„suk-sükölő”azbunkóember,összekeveriaszezontafazonnal(akijelentő
módotafelszólítóval),éseztmindenkiígyisgondolja,azóvoda,apedagógus,atanító,
atanárésafelnőttműveltemberismegmindenki.Mertennekvannagyhagyománya,
ezanagynemzetimítosz,mertanemzetetúgymenthetjükmeg,haanyelvetmentjük
meg,anyelvetpedigúgykellmegmenteni,hogymegmentjüka„suk-sükölőktől”.ezazt
jelentiegyébként,hogyinnenfélMagyarországotkikénepakolni,mertazokmindront-
jákamagyarnyelvet.eztársadalmilagrendkívülkártékony,pedagógiailagnonszensz.
ugyanakkorezdívikidőtlenidőkóta.

Az elefántcsonttoronnyal kapcsolatban: mondható akkor, hogy a kutatók nagyon rossz
kommunikátorok?

eztislehetmondani,deméginkábbazt,hogyalegtöbbennemiskommunikálnak.
haénamagyarnyelvészeketnézem,akiketismerek,ezeknekcsak1–2%-apróbálmeg
a társadalmi kommunikációban részt venni. a legtöbben nem vesznek részt benne.
amikor azt mondom, hogy megpróbál a társadalmi kommunikációban részt venni,
akkorolyasmiregondolok,hogyanagyközönségnekszántelőadásokat tart,cikkeket
publikál,ésatanárképzésbenéstovábbképzésbenisaktívanrésztvesz.denemúgy,
hogyasajátújsütetűtudományátpróbáljamegrátukmálniazezirántteljesenérdekte-
len tanár társadalomra,hanemúgy,hogya tanárokatde factoérdeklőproblémákról
próbálolyanelőadásokattartani,amikagondolkodásukatésesetlegatanáriműködé-
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süketisnetánmegisváltoztathatják.éneztelégrégótapróbálgatomtöbb-kevesebb
sikerrel,éshogymilyennehézez,aztsokszormegtapasztaltam.

Saját tapasztalatod alapján melyek a kutatómunka buktatói? Hol van a határ a szak-
mai hitelesség és kóklerség között?

a nyelvészet és a magyar nyelvészet ennek a kérdésnek a megválaszolásához
nagyonnagytapasztalatianyagotnyújt.ezenaztértem,hogyamaimagyarközbeszéd-
benanyelvikérdéseketakóklerekuralják,ésatudósokhangjaegyáltalánnemhallat-
szik. azt, hogy hol van a határ a tudomány és a kóklerség között, azt hiszem,meg
tudomállapítaniésaszakmájátértőtudósmegtudjamondani,nemolyannehézezt
eldönteni.deazakérdésvalójában,hogyhogylehetneaztelérni,hogyatársadalmi
kommunikációban,amindennapiközbeszédbenneakóklerségárasszonelmindent,
hanemaszakszerűség.eznagyonnehezenmegy,mertanyelvészeknekaztkéneelér-
ni,hogyaTv-benésrádióbanneXvagyyszerepeljen,amikornyelvikérdésekrőlvan
szó,99%-ban,hanemaszakemberekszerepeljenek.najó,csak70%-ban.eztviszont
nagyonnehézelérni, részintazért,mertmisemvagyunkelégaktívak, részintazért,
mertóriásiazellenállás.TehátegyXvagyegyyahhoz,hogymikrofonhozjusson,ahhoz
neki semmitnemkell csinálnia. ahhoz, hogyénmikrofonhoz jussak, nekemnagyon
megkellszenvedni.voltis1-2olyantapasztalatom,amiutánaztmondtam,hogynem.
Mertrájöttemarraegyjópáresetben,hogyhabeülazemberegyélőrádióműsorba,
akkorottkönnyenkialakulhatazahelyzet,hogyvana jószándékú,de tájékozatlan
műsorvezető,ésazasztalkörülülnekanyelvészneknevezettemberek,akikközöttaz
adottkérdésselkapcsolatosszaktudáseloszlásarendkívülheterogén.könnyenbeleke-
rülazemberegyolyanhelyzetbe,hogyvagyaztmondja,hogy„kedveskollega,azalap-
vetőszakmaiismeretekneksemtetszikbirtokábanlenni,netessékaztmondani,hogy,
mert nem úgy van, hanem így”. ez nagyon veszélyes dolog. vagy pedig elhalkul az
ember,ésénegyszer-kétszerelhalkultamegy-egy ilyenműsorban,mert láttam,hogy
reménytelenahelyzet.demindegyis,mertaztánutánajönnekazújságírók,mostnem
mondokneveket,akikaztánmajdmegírjákakommentártmegazélménybeszámolót
arról,hogymithallottakarádióban,ésutánabeindulnakezekaherderijóslattólkezd-
veállandóansokszorszajkózott,rendkívülértelmetlenéskártékony,ámdeanagykö-
zönségtámogatásárajoggalszámottartószózatok.

Az adott szakma, szakmai terület mennyit tud tenni, hogy megtisztítsa magát a kókle-
rektől?

ahelyzetmégbonyolultabb.Merthanyelvikérdésekrőlnyilatkozikvalakinyilváno-
san,akkorakövetkezőesetekállnakfönn.azilletőlaikusésaztmondja,amitgondol.
azislehet,hogynemlaikus,valamibennagyonjó,ésezértnekitekintélyevan,például
kiválófizikus,denyelvikérdésekbenugyanolyanlaikus,mintakárkimás.deőmintfizi-
kus,nagytekintélyűtudóskéntbeleszólvalamibe,amihezabszolútnemért,ezanyelv.
ésakkorőisugyanaztababonátterjeszti,mintmindenkimás.utánamégmindigelő-
fordulhataz,hogyrosszdolgoktörténhetnek,példáulmegszólíthatnakegyigazinyel-
vésztis.deazigazinyelvész,hanemértahhozadologhoz,amirőlszóvan,nemazt
kutatja,akkormajdnemugyanolyanlesz,mintalaikus.sokszorlátomazt,hogynem-
igenlehetszakszerűségtekintetébenkülönbségettenniegyvillamoskalauz,egyfizikus
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ésegy,azadottkérdésheznemértőnyelvészközött.Merthaanyelvészünknemkutat-
jaazt,amirőlbeszél,akkortulajdonképpenugyanolyanlaikus,mintbárkimás.ezazért
szerencsétlen,mertaközvéleménybekapcsoljaarádiót,ésazthallja,hogyX.y.nyel-
vészeztéseztmondja.éshaanyelvészeztmondja,éshaazakadémianyelvésze,az
biztosúgy van,gondoljaa laikusember.holottabszolútnemúgy van,mertnemaz
adottkérdésbenkompetensnyelvésztszólaltattakmeg,hanemvalakimást.Tekintve,
hogyanyelvhezmindenkiért,éppúgy,mintafocihozésapedagógiához,ezértnagyon
óvatosnakkelllenni,mikorarrólvanszó,hogyelárasztották-eanemszeretemamerikai
angolszavakamagyarnyelvetésigaz-eaz,hogyhamostmárMarinénivégigmegya
körúton,aztérzi,hogynewyorkbanvanésnemMagyarországon.Mertegyilyenkér-
désbenmegszólalalaikus,ahozzánemértőnyelvész,anagytekintélyűmáshozértő
tudós,ésutánaaParlamenttörvénythoz.ésebbenakavalkádbanaszakszerűérve-
lésneknincsszerepe.eznagyonjól látszotta2001-benmegszavazottún.reklámtör-
vény2 esetében,amikorméga végszavazáselőtti időben, jelentős, tehát sokakáltal
olvasottújságokbanmegjelentekkompetensvélemények,aNépszabadságban,aHVG-
benésa Mancsban,éssemmihatásanemvoltavégszavazásra,mertazmentamaga
útján,mertolyanközhangulatalakultki,hogyittténylegúgylehetmegmentenianyel-
vetésanemzetet,hogyhaeztatörvénytmeghozzák.

nemigen lehetett többet tenni akkor, mint az a néhány nyelvész, aki ebben az
ügybenmegszólalt,tehetett,mertegyegészországgaltaláltamagátszemben.

Áttérve a kutatómunka külső feltételeire, milyen összefüggést látsz a kutatás és pénz
között?

van is,megnincs is.először is,mibennincs.abban,hogya tudományoshatalmi
viszonyoknemigenváltoztakabbóla szempontból, hogyazelőtt is,mindenképpena
MTafújtaapasszátszelet.ésmaiseléggéazfújja.azakadémiánbelülértenikellahie-
rarchiát.Mindenekelőttvanazakadémikus,aztánutánavannakadoktorokstb.atudo-
mánypolitikaformálásábanlegjelentősebbszerepetvivőemberekkatalógusavalószí-
nűlegnemváltozott lényegesenanormáliscserétőleltekintve,tehátnyugdíjbamegy,
elöregedik,meghalstb.ezabbóliskövetkezik,hogyamikorarendszerváltásutánaz
akadémiapróbáltamegkeresniahelyétazújvilágbanésvégül’93körülátvertékaz
akadémiaiTörvénytaParlamenten,akkorannakisazvoltalegfőbbcélja,hanemis
mondták ilyennyilvánvalóanki,hogyaztavezetőszerepet,amitazakadémiaeddig
betöltött, azt lehetőleg ugyanúgy töltse be, sőt, ha lehet,még inkább betonozza be
magát.eztöbbé-kevésbésikerültis.amiváltozásvan,azaz,hogyakülsőpénzforrások-
nakegyrenagyobbszerepevan,ésezeknekazelosztásábamárazakadémianemtud
úgybeleszólni.Tehátjönacoca-cola,ésaztmondja,hogyilyenésilyenkutatásraadok
ennyiésennyipénzt,ebbeazakadémianemtudbeleszólni.hogyhaacoca-colanem

2 agazdasági reklámokésazüzletfeliratok, továbbáegyesközérdekűközleményekmagyar
nyelvűközzétételérőlszóló2001.éviXcvi.törvényrőlvanszó,aminekelőkészítésébennyelv-
művelőkisrésztvettek.ezmég2017-benishatályos,determészetesenteljesenhatástalan
törvény. a törvény haszontalanságát a megszületése körül bábáskodó nyelvművelők sem
tagadjákmár.
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keresimegazakadémiátésnemmondjaazt,hogytessékfelállítaniacoca-cola–MTa
kuratóriumot,éseztapénztígyésígyelosztani,haeztacoca-colanemteszi,akkoraz
akadémiaebbenemtudbeleszólni.deazértsokszempontbólnagyonfontosszerepe
vanazakadémiának.

azváltozott15évalatt,hogyaviszonylagkispénzű,destabilkutatóimunkaéslét
megszűnt.ittmársenkinemérezhetistabilnakahelyzetét.Mindenkimaximálisanki
vanszolgáltatvaamindenkoripályázati lehetőségeknek,amiazelőttegyáltalánnem
volt.ezrészbenazakadémiaberkeinbelülzajlik,mertazértazakadémiakutatóiháló-
zatátsikerültmegmentenitöbbé-kevésbé.deazafinanszírozás,amirégenvolt,azmár
nincsen.ittavillanyszámláértismindenkinekpályáznikellmár.

Az Akadémia mennyire gerontológiai kérdés?
nagyonaz.Meglehetnézniazakadémikusokéletkoriátlagát,azéletkorstruktúrát

stb.ezisperszetudományfüggő,mertamatematikaiosztályátlagéletkoravalószínűleg
50,deanyelv-ésirodalomtudományiosztályémár70.

amiszakmánkban,tehátebbenapuha,félpuhatársadalomtudományiszakmában
nagyonszámítazéletkor.énmostmár50-valahányéveskoromban is,mondjuk így,
hogy20évesakadémiaikutatómúlttalis,úgyérzem,hogymégmindigsokszorsorba
állítanak,ésennekanemkimondott,valódiokaaz,hogynemvagyokmégelégöreg.

Továbbmenve, és a hazai gyakorlatot tekintve, rendszerfüggő-e a kutatás? Ha csak az
akadémiai intézetekben folyó kutatómunkát nézed, van-e különbség a 15 évvel ezelőtti
és a jelenlegi helyzet között?

ezenegyretöbbetgondolkozom.egyrésztigazaz,hogynekünkaszocializmusban
sokolyanlehetőségünkvolt,amiegynyugatikutatónaknemlettvolnameg.Mertazegy
egészmásrendszervolt.ezjelentiazt,hogy’90-iglétbiztonságbanvoltamagyarkuta-
tó, lehet,hogyalacsonyvolta fizetése,hogynem jóeszközökkeldolgozott,énmost
nyelvészekrőlbeszélek,nemgenetikusokrólvagyatomfizikusokról.deelégnagylétbiz-
tonságvolt,éslehetetteléggéjólkombinálniakötelező,nagy,csoportoskutatásokat
ésazegyénikutatásokat.azegyénikutatóiambíciókatis.

a ’90-ig tartó időszakban, csak a nyelvészetnél maradva, a nyelvtudományi
intézetbenzömmel,denéhányegyetemitanszékenis,nagyonnagykollektívmunkák
születtek. lehetne mondani a Magyar nyelv értelmező szótárát, a nyelvatlaszt, a
Történelmietimológiaiszótáratstb.ezekaszocialistatervgazdaságbanjólműködtek.
sok szempontból olyasmit lehetett itt csinálni, amit amerikában sem lehetett volna,
vagynagyonnehezenésegészenmáshogy.

Mondokegykonkrétesetet.azÚj Magyar Tájszótár mostvégrebefogfejeződni,ez
egynagykollektívmunkaésmondjuk5vastagkötet.időbennagyjábólezzelegybeesik
aDARE,aDictionary of American Regional English,amiegycsodálatosdologésazis
máravégefeléközeledik,ésazusa-bankészült.Módszertanilag,megtechnikailag,
meg egyéb szempontokból sokkal jobb, mint a mi ilyen Tájszótárunk, de az anyagi
bizonytalanságaDARE körülmindig sokkalnagyobbvolt,mint itt, a Tájszótár körül.
vagyisottazelsőpillanattól kezdvemindigapályázatokrakellettmindentalapítani.
Mindenazonmúlt,hogysikerül-enagytekintélyűprofesszoroknakésnemolyanhíres,
denagyonáldozatosfiatalabbaknakösszehordaniaztapénzt,amiszükségesahhoz,
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hogyezamunkamenjen.aztánmikorazelsőkötetmegjelent,egykitűnőkiadónál,azt
hiszem,a Harvard University Pressnél,akkorannakolyansajtótkellettcsinálni,hogy
továbbiadományokat lehessengenerálniésvégig lehessenvinniadolgot.ott,mivel
állami tervgazdálkodás soha nem volt és tudományos tervek soha nem voltak úgy,
ahogyittvoltak,ottőkmindigebbenéltekéseztmegtudtákcsinálninagynehézségek
árán,mertottilyenvilágvan.

alétbizonytalanságittsokkalkisebbvolt’90-ig,mintamerikában,vagyáltalábana
nyugaton.ennekvoltak jóés rossz folyományai.énszemélyszerintnagyonrossznak
tartomazt,hogyazatársadalmifölfordulás,amiitt’90körültörtént,ezolyangyorsan
jött, hogy számos lényeges, fontos,már félkész nagy kollektív kutatás derékba tört
ennekkövetkeztében,vagyisnagyonnagypazarláslettazátállásból.lehet,hogymajd
utódainkelmondják,hogypedigmennyisokjószármazottebből,denagyonnagyáldo-
zatokkaléspazarlássalistörténtezazátállás.Perszeamikorlebontjákaberlinifalat,
akkornemszoktakazzalszórakozni,hogymostmileszazÚjMagyarTájszótárral,vagy
aBudapestiszociolingvisztikaiinterjúval.

Tehát itt van Amerika. Akkor ugyanazok a stratégiák fognak működni, mint Ameri -
kában? Nem kerülhető meg a kérdés, hogy milyen a magyar kutatók helyzete összeha-
sonlításban. Mennyiben lenne más tudományos munkásságod, ha amerikai kutató len-
nél, tekintve, hogy jó pár évet töltöttél az Egyesült Államokban mint tanár és kutató?

amerikaittvan,igen,csakapénznincsitt.ittvan,abbólaszempontból,hogyverse-
nyeznikellakutatásipénzekért.denincsenekfizetések.azittenikutatóifizetésaznem
olyan,hogyhaénnyerekpályázatipénzt,akkorutánaúgykutathassak,mintegyamerikai.
szósincsróla.különbeniscsaklátszólagvanittamerika.aztértenikellazért,havalaki
beadegyNational Science Foundation pályázatotésaztmegnyeri,akkorazúgyszól,hogy
az illetőneka teljes fizetése isbennevanapályázatban.Példáulnyer félmilliódollárt,
akkorannakXrészeakutatásvezetőjénekazévesfizetése.ezaztjelenti,hogyakutató
abbanapillanatban,amikoreztmegnyerte,azegyetemrőlkivonul.afizetésétmegkapta
külsőforrásból,azegyetempedigaztafizetéstúgyhasználja,ahogyjónaklátja.fölvesz
arraazidőreegymásikemberttanítani.Teháténnyerekegyrendesnagypályázatot,és
akkornapiannyiórában,amennyibenbírokazévmindennapjánakutatásommalfoglal-
kozokéssemmilyenanyagihátránynemér.egyamerikaikutatónormálesetben,hogyha
olyanpályázatotnyer,amibenafizetéseisbennevan,akkoraznapi8–10órát,heti5
napot,hanem6-otakutatásávalfoglakozikéscsakazzal.ezMagyarországonelképzel-
hetetlen,mégakkoris,hahatalmaspénztnyerek.Mertarendszerolyan.

Végezetül, hogyan látod, milyen a kommunikáció minősége a kutatók között, mármint
egyazon szakmában valamint a társszakmák kutatási területein dolgozók között?

ezisegyjogoskérdés.éncsakasajátszűktapasztalataimróltudokbeszélni.ezaz
emberekenmúlik. Tehát az én kommunikációs rendszerem amagyar nyelvészekkel
lehetnesokkaljobb,mintamilyen.Többetkénevelükbeszélgetnemkülönböződolgok-
ról. Jobban kéne ismernem az őmunkájukat, kutatási beszámolóikat, előadásaikat
stb.,mintamennyireismerem.ezfordítvaugyanennyireelmondható.atársszakmákkal
pedigméginkábbezlenneahelyzet.atársszakmákkerülését,vagyanemmegfelelő
tájékozódástatársszakmákközött,eztnagyonérziegymagyarnyelvész.Merthanyelvi
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jogokkalfoglakozik,aminekemazegyikszórakozásom,akkornagyonhamarkiderül,
hogya jogászokkal nemértünk szót.Mert a jogászoknemolvasnaknyelvészetet, a
nyelvészeknemtudjákajogot,éshiányzikazegymássalvalótársalgás.ugyanezlenne
ahelyzetazorvosokkalstb.apolitikusokrólnemisbeszélve.énnéhányszociológussal
hosszú évekig együtt dolgoztam és abból nagyon sokat tanultam, és állítólag ők is
tanultaktőlemezt-azt.eznagyonjóvolt.ezazértvoltígy,mertnagyonszerencsésvolt
ezakétnagyintézetikutatásiprograma’80-asévekben,hogymindakettőalapvetően
aszociológusokhozkapcsolódottéstőlükisfüggöttsokszempontból.

Teháténangeluszróberttel,TardosróberttelésTerestyéniTamássalévekigmajd-
hogynemnapikapcsolatbanvoltam,ésebbőlsokmindenjókijött.azlenneakívána-
tos, hogy minden nyelvész többet beszéljen a társszakmákkal, a társtudományok
művelőivelis,ésviszont.ráadásulmégegymássalissokkaltöbbetkénebeszélni.én
mostaz intézetenbelül is elég tragikusnakérzemahelyzetet,mert látomazt, hogy
egyrekevesebbettudunkegymásról,aminagyonrossz.

Tudnál konkrét példával élni? Szerinted a te publikációidat hányan olvassák?
eztnem tudom.nem is tudom,hogyezthogy lehet igazánmérni.Mertúgynem

lehet,ahogymostaMTagondolja.nevezetesenaztcsináljákaszerencsétlenek,hogy
minket köteleznek arra, hogy mi gyűjtsük a ránk vonatkozó hivatkozásokat. ilyen
baromságotavilágmégnemlátott,ezcsakMagyarországonképzelhetőel.énnemis
gyűjtöm,devolt,amikorkellettgyűjtenemésakkorelégsokatláttam.amikorazaka-
démiaidoktorikérelmemetbeadtam,ottkötelezőfölsorolni,hogymivan,akkoréncsi-
náltamegy30oldalaslistát,aztudtam,hogymindenigénytkifogelégíteni,ezmessze
nemvoltegyteljeslista,deháteztisgyűlöltem.

nekemelég jóanemzetközihivatkozási listám,mertsokatpublikálokangolulés
némelydolgomat többen idézik.az itthoni idézettségem,azbiztosnagy.deaztnem
mondhatomkülönösebben,hogylátnámazt,hogysikerültmélyebbnyomothagynoma
magyarnyelvésztársadalomgondolkodásában.Mertnagyonsokszor látokolyan rám
történőhivatkozást,amirőlsüt az,hogykötelezőhivatkozás.Megolyatislátok,hogyaz
illetőhivatkozik,deláthatóannemértette,vagyfélreértette,vagyrosszuljegyzetelteki
magánakazt,amirehivatkozik.

Tehátvannakolyandolgaim,amikkülönbözőegyetemekenkötelezőolvasmányok,
különböző kurzusokon, ez általábanmagyar nyelvészet vagy szociolingvisztika, vagy
esetlegangollalkapcsolatosdolog.deelőfordul jogászoknál is.azember rámegyaz
internetreéshahosszannézegetisajátmagát,akkorlátja,hogyvalamelyikjogiegye-
temiprogrambanfölvansorolvaezvagyazacikkem,vagykönyvemésakkoraztott
olvassák.Biztosvanolyanpublikációm,amitviszonylagsokanolvastakésolvasnak,és
vanolyan,amirőlnemistudják,hogymegírtam,pedigesetlegnemisrossz.Mostvan
ezazújkönyv,a2003-banmegjelentOsiris-könyv, A nyelv és társadalom a rendszer-
váltáskori Magyarországon. ez várhatóanegy olyan könyv lesz, amitmég30–40év
múlvaisfognakidézni.

Azt tanulmányoztad, hogy a Google-on hogy jelensz meg?
láttaménazt,dehogymilyenlogikaszerintkészül,aztnemtudom.ottelőszöra

szegeditanszékihonlapomjönbe,nemtudom,hogyennekvan-elogikája,ésaz,hogy
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aGoogle-banmijelenikmeg,azisteljesenesetleges.aGoogle-banmegjelenikazis,
hogyanancyhornbergerauniversityofPennsylvaniánasaját„languageandeduca-
tion” típusú kurzusában, a kötelező olvasmányok között fölsorolja a ’99-es CEU
Pressnélmegjelentkönyvünket.azisegyGoogle-találat.

dehaelégsokáignézed,akkoraztislátod,hogymelyikkönyvtárvettemegmelyik
könyvet.ezekigazánfurcsadolgok.eznemtudományoshivatkozás,hanemkönyvtári-
leltárimicsoda.deolyanisvan,hogyaGoogle-banföltűnikaz,hogyegykönyvemrőlegy
folyóiratbanmegjelentegyrecenzió,ésakkoraztottvagyellehetolvasni,vagynem,de
kiderülbelőle.TeháténaGoogle-tbizonyosszempontbólérdekesnektartom,detudo-
mányosszempontbóllényegtelen,mertamitottrólamlátnilehet,aznemmutatjameg
azt, hogy a nyelvészekmennyire tartanak engem számon,melyikmunkámat idézik,
vagynemidézik.

Utolsó kérdésként, szerinted milyen az utánpótlás? Ki megy ma kutatónak? Milyennek
látod a jövőt saját szakmádon belül és tágabb értelemben a magyar tudományosság-
ban?

ahelyzetigenrossz.1995-benmegjelentegyangolkönyvaszocializmusszocioling-
visztikájáról, Jeff harlig és Pléh csaba szerkesztették, When East Met West:
Sociolinguistics in the Former Socialist Block a címe. abban írtam egy áttekintést,
ahogyénlátom,amagyarszociolingvisztikáról,mondjukígy.avégénaztírtam,hogytel-
jes a létbizonytalanság, nem lehet tudni, hogy2000-benmi lesz, de könnyen lehet,
hogy2000-benmárnemigenlesznekmagyarországikutatóiamagyarszociolingviszti-
kának.azértgondoltam ígyezt,merta ’90-esévekelejénszámosan, jónyelvészek,
igen gyorsanmentek elMagyarországról, és nem lehetett tudni, hogy ezmeddig és
hogyanfogfolytatódni.Mégaztismondtam,hogyérdekesmódona’80-asévekbena
legfontosabbmagyarszociolingvisztikaiésszociológiaijellegűdolgokatáltalábaname-
rikaiakírták.susanGal,MarthalamplandéssozánMiskastb.hogyvajonezvissza-
jön-emégegyszer,hogyazahelyzetfog-ekialakulni,hogyittakkoraazelszegényedés,
hogyapiacképesebbnyelvészekelmenneknyugatraésagazdagnyugatiakmegjön-
nek ideéskutatnakminket,mintkutattaka szocializmusban,a vasfüggönymögött,
vagyhogylesz.éneztnagyonpesszimistánláttamakkor.

Mostmármegértüka2000.évet,sőtmindjárta2004.isvégetér,ésvannakitthon
magyarnyelvészek,tulajdonképpennemiskevesen,perszeakikkimentek,azoknem
nagyonjöttekhaza.kimentkornaiandrás,3 szabolcsiannamegmégmásokis.deelég
sokan itthon maradtak és utánpótlásképzés tulajdonképpen van. elsősorban
Budapesten,deazértavidékiegyetemekenis,ésnyelvészdiplomásemberekésPhd-t
szerző fiatalok vannakelégnagy számban.hogy jól érzik-emagukat, vagynem, azt
nemtudom.Gondolom,hogyakihollandiábanszereztemegaPhd-jétéshazajött,az
nemnagyonfickándozikazörömtől,demegvan.

3 kornai azon kevesek közé tartozik, akik néhány évtizedes távollét után hazatértek.
ugyanakkor,hamegszámolnánkőket,többtucatrarúgnaaBécstőlnyugatraműködő,relatí-
vefiatalmagyarnyelvészekszáma.
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énamagyarországinyelvészutánpótláskérdésétazértlátomegykicsitborúlátóan,
mertezegykisország,ésittahúsosfazékkicsi,ésakörülöttenyüzsgőksokanvannak.
haegycsoportmegpróbálja,akkormegistudjavalósítaniazt,hogymajdnemegyed-
uralomrajut,ésezmostislátszik.ezpedigazértbaj,mertazegyeduralomakármilyen
csoport,vagyiskola,vagyelméletegyeduralmárólvanszó,azmindignagyonkártékony.
nincsolyansokszínűség,mintamilyenneklennikéne.Tehátnagyongyengelábakonáll
amagyarempirikusnyelvészet.ezenaztértem,hogyatechnológiairésze,anyelvtech-
nológiairésze,aszámítógépesrészeviszonylagjóláll.deegycsomómásminden,ami-
nekjólkénemennie,aznincs.Mertnemférbeleabbaaprogramba,vagypedignem
jutlevegőhöz.egészenpontosan:nincsenmagyarcigánykutatás.ezborzalmas,ezföl-
háborító.azmáskérdés,haakatalógustmegnéziazember,éshamegkérdeziX.y.-t,
akkoraztmondja,hogyhogynelenne,dehogynem,ésőismilyennagyszerűtcsinál!de
valójábannincsenmagyarcigánykutatás,vagyaligvan.egy-kétembermajdhogynem
magánalaponcsinálja,amitcsinál.4 ésmégegycsomódolgotellehetnemondani,ami-
neklennikéneésnincsen.nincsenrendesmagyaranyanyelvinevelésselkapcsolatos
nyelvészeti,nyelvpedagógiaikutatás.5

vanolyanvalami,amireaztlehetmondani,hogyezodatartozik,denemolyanjóaz,
ésnemolyantámogatottságú,amilyennekegyrendesországbanlenniekéne.éspél-
dául abszolút nincsen orvos-beteg kommunikációval kapcsolatos kutatás. nincsen
igazságügyinyelvészet.egyvalamirevalóegyetemjogikaránkellene,hogylegyenigaz-
ságügyinyelvészprofesszorlegalább.ilyenabszolútnincsen,sőtajogászoknemistud-
ják,hogynekikerreszükségüklenne.

Köszönöm az interjút.

4 amikoreztmondtam,háromévteltelrégerzita(1944–2001)halálaóta.
5 Ma,2017-benmárvan,lásdkálmánlászlóésMolnárcecília:A nyelvi nevelés módszertana.

Budapest,: educatio Társadalmi szolgáltató nonprofit kft. 2009. http://www.kih.gov.
hu/documents/10179/1314726/05_nyelvtan.pdf Máskérdés,hogya2010-eskormányvál-
táskövetkeztébenakutatásieredményeketésatananyagokatMagyarországonnemhaszno-
sítják,parlagonhevertetik.
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anGyal Béla

dokumentumokazországosMagyarkisgazda
földmíveséskisiparosPártésaMagyar
nemzetiPárttörténetéhez1920–19361

csaknemmásfél évtizedes késéssel készült el ez dokumentumgyűjtemény, amelyet
most kézbe vehetnek a történészszakma képviselői és remélhetően a nagyszámú
érdeklődőolvasóközönség.Összefoglalómunkámakétvilágháborúközötticsehszlová-
kiaimagyarpártpolitikáról Érdekvédelem és önszerveződés címmel2002-ben jelent
meg.2 Márakkortervbevettemkéttematikusdokumentumkötetösszeállításátalevél-
táriéssajtóanyagokból,amelyekatanulmányforrásáulszolgáltak.azelsőkötet,amely-
benazakkorilegerősebbmagyarjellegűpárt,azországoskeresztényszocialistaPárt
történetével foglalkozódokumentumokat gyűjtöttemössze,2004-ben jelentmeg.3 a
másikmagyarpolgáripárthoz,akisgazdaésabelőlealakultMagyarnemzetiPárthoz
kapcsolódódokumentumokközzétételeazonbanmáselfoglaltságommiattmostanáig
csaktervmaradt.

az eltelt majdnem másfél évtized alatt a kutatott időszakról, a csehszlovákiai
magyar pártpolitikáról, amelynekmunkám az első jelentősebb rendszerváltás utáni
összefoglalása volt, számos tanulmány, kötet jelent meg,4 amelyek gazdagították a

1 részletaszerzőazonoscímű,hamarosanmegjelenőkönyvéből.
2 angyalBéla:érdekvédelemésönszerveződés.fejezetekacsehszlovákiaimagyarpártpolitika

történetéből1918–1938.Galánta–dunaszerdahely,2002.
3 angyal Béla: dokumentumok az országos keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–

1936.somorja-dunaszerdahely,2004.(atovábbiakbandokumentumok).
4 ateljességigényenélkülmegemlítemsimonattilamunkáit:simonattila:Telepesekéstele-

pesfalvakdél-szlovákiábanakétvilágháborúközött.somorja,2008.simonattila:egyrövid
esztendőkrónikája.aszlovákiaimagyarok1938-ban.somorja,2010.simonattila:azelfele-
dettaktivisták.kormánypártimagyarpolitikaazelsőcsehszlovákköztársaságban.somorja,
2013.kétszlovák tanulmánygyűjteményt ismegkellemlítenem:Pekník,Miroslav (szerk.):
Pohľadynaslovenskúpolitiku.Geopolitika–slovenskénárodnérady–Čechoslovakizmus.
Bratislava, 2000. zemko, Milan–Bystrický, valerián (szerk.): slovensko v  Československu
(1918-1939).Bratislava,2004. filep TamásGusztávapozsonyi államfordulat eseményeit
dolgozza fel: filep Tamás Gusztáv: főhatalomváltás Pozsonyban 1918–1920. Pozsony,
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képeterrőlazaddigkevésséismerttémáról.aszerzőktöbbrészterületetdolgoztakföl,
azegyeshelyszínekenlejátszódotteseményeketrészletesenmutattákbemunkáikban.
dokumentumkötetekisnapvilágotláttak,errőlazidőszakról5 azonbanakisgazdapárt-
rólnemjelentmegolyanmunka,amelyatervezettdokumentumkötettervétfelesleges-
sé,idejétmúlttátettevolna.

akötetet,amelyetakezébeveszazolvasó,nagyrésztugyanazokbólaforrásokból
állítottam össze, amelyek az említett munkáim forrásai voltak. időközben két olyan
levéltáriiratanyagotsikerültmegismernem,amelyekbővítették,gazdagítottákismere-
teimet, és amelyekből bekerültek dokumentumok az új kötetbe. elsősorban alapy
Gyulairathagyatékát6 kellmegemlítenem,akiazokPjelentősregionálisvezetője,tar-
tománygyűlésiképviselőjevoltkomáromban.azállamfordulatutánavárosbanindult
csaknem valamennyi pártszervezési kezdeményezés aktív részese volt alapy Gyula.
iratanyagából figyelmetérdemelaMagyarnépszövetséggelkapcsolatosdokumentu-
mokmennyisége,hiszen1920-tólévekenát,mintaszervezetegyikvezetője,főtitkára,
próbálta engedélyeztetni a hatóságoknál a szervezetet, ezért nagymennyiségű irat-
anyaggyűltössze.erreaszervezetrevonatkozóankétújságcikkkerültazokPdoku-

2010.fedineccsillakronológiájaazeddigkevésséismertkárpátaljaieseményekrevetfényt:
fedinec csilla: a kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. Galánta–
dunaszerdahely,2002.lexikonszerűen,címszavakbafoglalvaisjelentekmegismertetések
akétvilágháborúközötticsehszlovákiaimagyarpártokról:Malíř,Jiří–Marek,Pavel(szerk.):
Politickéstrany.vývojpolitickýchstranahnutívčeskýchzemíchaČeskoslovensku1861–
2004.Brno,2005.ésa(cseh)szlovákiaiMagyaroklexikona.csehszlovákiamegalakulásától
napjainkig.Bratislava,2014.azakkorikorszakpolitikaiszereplőirőlmáréletrajzimonográfi-
ákismegjelentek:angyalBéla:„…engedjeneknépemjaváramunkálkodni…”Palkovichviktor
életútja (1850–1930).Gúta,2010.simonattila–Tóthlászló:kis lépéseknagypolitikusa.
szent-ivány József, a politikusésművelődésszervező.somorja,2016., valamintMichálek,
slavomír (szerk.): Jurajslávikneresnickýodpolitiky cezdiplomaciupoexil (1890–1969).
Bratislava, 2006. Tóth endre három cseh nyelvűmunkája nagyon részletesen foglalkozik
esterházyJánosésazokPműködésével,valamintBenešköztársaságielnökkéválasztásá-
val:Tóth,andrej:nástuphraběteJánoseesterházyhodočelamaďarskézemskékřesťansko-
socialistickéstranyvČeskoslovenskunasklonkuroku1932.Modernídějiny.2010/1,77–
101.Tóth,andrej: zemskákřesťansko-socialistickástranavČeskoslovenskupodvedením
hraběteJánoseesterházyhov letech1933–1935.Modernídějiny.2011/1,67–103.Tóth,
andrej:MaďarskémenšinovépolitickéstranyvČeskoslovenskuavolbaMasarykovanástup-
cedoúřaduprezidentarepublikyvprosinci1935.i.díl,iidíl.Modernídějiny.2012/1,157–
201.Modernídějiny.2012/283–137.

5 fedinec csilla: iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944. somorja–
dunaszerdahely, 2004. Gaucsík istván: a jog erejével. a szlovákiai magyarság gazdasági
önszerveződése1918–1938.dokumentumok.Pozsony,2008.Gaucsíkistván:azállamesz-
me kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai.
Pozsony,2017.kordokumentumakaiserGyulakéziratátBukovszkylászlószerkesztésében
megjelentető kötet is: kaiser Gyula: nehéz hőskölteményt nem írni. az országos
keresztényszocialistaPártkezdetei.dunaszerdahely,2014.

6 Štátnyarchívnitrapobočkakomárno,fondalapy(nyitraiállamilevéltárkomáromirészleg,
alapyiratok).
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mentumaiközé,7 hakorábbaniskutathatólettvolnaezaziratanyag,bizonyáratöbbés
másféledokumentumjelentvolnamegakötetben.amásik,szinténrövidéletűésa
hatóságokáltalelnemismertpártkezdeményezés,aMagyarnemzetiPártdokumen-
tumait itt, ebben a gyűjteményben találtam helyesnek közölni alapy hagyatékából.
További újonnan felfedezett iratanyag a Gútai Plébániahivatalban található, ahol
Palkovichviktor,akinéhányévenkeresztülazokPegyikvezetőjevolt,működöttespe-
resplébánosként.ittazőhagyatékábanbukkantamránéhányérdekesdokumentum-
ra,amelyekközülazérsekújváriegyezménynévenemlegetettpártköziszerződéseddig
ismeretlenszövegétsoroltamakötetbe.

azújkötetetugyanazonszempontokalapjánállítottamösszeéshasonlóanközlöm
a dokumentumokat, mint az okP anyagából készült gyűjtemény esetében. a közölt
dokumentumok időrendbenkövetikegymást,arabsorszámmalmegjelölve.asorszá-
motazáltalamkészítettrövidregesztumköveti,amelymegjelöliaközöltdokumentum
keltezésénekhelyétésidejét.aregesztumtovábbirészébennéhánysorerejéig,érté-
kelésésminősítésnélkültájékoztatástnyújtaközöltdokumentumtartalmáról.

akötetben53dokumentumkerülközlésre,amelyből25asajtóanyag,atöbbielső-
sorban levéltári irat vagy kisnyomtatvány, pártkiadvány. kettő8 megjelent a Gaucsík
istvánszerkesztetteA jog erejével című dokumentumkötetben,egydokumentumrész-
letétpedigújraközlöm9 azokP-kötetből,atöbbieddignemjelentmegmásholforrás-
közlésként.eza53-asszámmégafelétsemérielazelőzőgyűjteményembentalálható
109dokumentumnak,azonbanotttöbbolyanisközlésrekerült,amelynekitt,azMnP
anyagábanis lennehelyeésszerepe.akétkötettehátegyütt igyekszikátfogóképet
alkotni azakkori pártokról, pártpolitikai viszonyokról, politikai küzdelmekről. ennél a
kötetnélismegfigyelhetőbizonyosaránytalanság,amiadokumentumokidőbelielosz-
lását illeti.a legtöbbdokumentum1920-ból származik (12),akövetkező legtöbbaz
1925-ösesztendőbőlkeltezett7dokumentum.ezekbenazévekbenindult,illetveala-
kultátapárt,ezértkerülttöbbforrásbesorolásraakötetbe,hogyezeknekazesemé-
nyeknekakörülményeit jobbanmegismertessem.a többiévekből1–4dokumentum
kerültközlésre.

akötetcéljaatudományosforrásközlés,ezértazegyesdokumentumokjegyzetek-
kelvannakellátva,amelyekkiegészítőinformációkattartalmaznak,kijavítjákazesetle-
ges elírásokat, téves információkat. a források teljes szövegének közlésére töreked-
tem.aholerreterjedelmivagytartalmiokokbólnemkerülhetettsor,részlegesközlést
alkalmaztam,akihagyásokatszögleteszárójellel[…]jelöltem.asajtóbólátvettcikkek
esetébenazeredeticímszerepelaszövegelőtt.

adokumentumokszövegeitamaiakadémiaihelyesírásszabályaiszerintközlöm,
de nem ragaszkodtam amai irodalmi nyelvhez, például a kis- és nagybetűk írását,
továbbáazegybeírásokat-különírásokatismegtartottam.arégiesszóalakokatismeg-
tartottam,amagyartalanulhangzóértelmetlenmondatokatnemjavítottamki,hanem

7 l.dokumentumok,19.sz.94–96.p.és22.sz.106–113.p.
8 ajelenkötet18.és23.sz.dokumentumairólvanszó.
9 ajelenkötet14.sz.dokumentuma.
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[sic!] betoldással jelöltem. a szövegekben korrigáltam a betűcseréket, a nyilvánvaló
elírásokat. ahol óhatatlanul szükséges volt a közölt szövegben valamiféle betoldás,
akkorazt[]-betettem.

abekezdéseketmegtartottam,aszövegeredetikiemeléseitkurziválássaljeleztem.
aközéprehelyezettbelsőcímeketbalrazártam.lábjegyzetekbenutalokazesetleges
tárgyi tévedésekreésutalokmás forrásokra, irodalomra is. TöbbszörutalokazokP
anyagával kapcsolatos gyűjteményemre, pl. (l. dokumentumok, 19. sz. 94–96. p.),
hiszenmintmáremlítettem,ottközlésrekerülttöbbolyandokumentum,amelynektar-
talmaösszefüggazittmegjelentekkel.ajegyzetekbenfeloldomanemmagyarnyelvű
szövegrészeket,azidegenszavakatésarégieskifejezéseket.hairodalomravagymás
forrásrautalok,aztl.-lel(lásd)jelölöm.aszemélyneveketajegyzetekbennemmagya-
rázom,erreanévmagyarázatokbankerülsor.anévmagyarázatokösszeállításánálfel-
használtamazutóbbiévekkutatásieredményeitésígytöbbkorábbimunkáimbanhiá-
nyosanmegjelentéletrajziadatkerültkiegészítésre.

adokumentumszövegétmindenesetbenaziratlelőhelyétmegjelölőjelzetköveti.
ezt követően az irat típusát (tisztázat, fogalmazvány, másolat), illetve az előállítás
módja(kézzelírtszöveg,gépelt,nyomtatottszöveg)adommeg.alapokbólátvettcikkek
esetébenalapcíme,alapszámkelte,oldalszámra,szerzőrevalóutalásszerepel.

Mindenegyesdokumentumotkommentárkövet.itt,akommentárelejénközlömafel-
zeten, vagyaz iratborítóján található iktatószámot, azérdemimegjegyzéseket, az irat
hivataliútját.néhánymondatbanszóloktovábbáaziratszerzőjéről,adokumentumlétre-
jöttéről,akapcsolódómásdokumentumokról,illetveazadottdokumentumravonatkozó
szakirodalomról.agyűjteménytkorabeli,gazdagképanyagigyekszikteljessétenni.

11

Komárom, 1920. november 7. aBarázda, akisgazdapártlapjaközzétetteakisgazda-
pártelsőhivatalosprogramját.

MiTakarazorsz.MaGyarkisGazda-,fÖldMÍves-éskisiParosPárT?
Általános program

azeddiginélanyagiésszellemitekintetbenelégedettebb,boldogabb,műveltéssza-
bad emberi társadalmat létesíteni,melynek gazdasági léte amagántulajdonnal bíró
földmívelő lakosság nagyságára és erősségére van építve. ezen az alapon nyugszik
világprogramunk,melynekvázlataakövetkező:

akereszténységbenkifejezetterkölcsifelfogáséskeresztényerényekistápolása.
amezőgazdaságiésiparitermelésmindentermészeteseszközzelvalófokozása.
oly sok tagú kis- és középgazda osztály létesítése, mely a mezőgazdasági igen

magastermelőképességétegyrésztszaktudása,másrésztatermeléstelősegítőösszes
eszközökbefogadásáraalkalmasföldtulajdonarévénbiztosítja.

aközgazdaságiéletéstermelésirányításánakautonómszervekkezébehelyezése.
aszövetkezetiműködésszabadsága.
Teljesenszabadésmindenállamibeavatkozástólmentestermelésésforgalom.
asajtó,agondolat,azegyesülésésgyülekezésszabadsága.
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szabadvallásgyakorlat.
Törvényesjogrend,jogésvagyonbiztonság.Törvényelőttifeltétlenegyenlőség.
azállamtörvényeinekszigorú,deazokszellemébenvalóvégrehajtása.
fejlett,deegyszerűközigazgatás.
anemzetönrendelkezésiésönkormányzatijogaakantonrendszerkifejlesztésével.
atöbbségielvalapjánvalódemokratikuskormányzás.
aközségekésmáspolitikaiközületekszélesönkormányzatijoga.
azegyházakönkormányzata.
azértelmiségmintapolitikaijoggyakorlásalapja.
azemberiségközösérdekeit,deazegyesnépeknemzetisajátosságaitéshagyomá-

nyaitisfigyelembevevőkorszerűjogalkotás.
ingyenes,pártatlanésgyorsigazságszolgáltatás.abíróifüggetlenségintézményes

kiépítése.
azáltalánoshadkötelezettségmegszüntetése.kisszámúfizetetthadseregarend

fenntartására.
anemzetvédelemcéljairaazifjúságkiképzéseazállamfelügyeletealattállóauto-

nómsportegyesületekben.
atestedzésfokozásaésállamielőmozdítása.
azipar,elsősorbanamezőgazdaságiésáltalábanamezőgazdasággalkapcsolatos

iparágakfejlesztése,természetesúton.erőteljeskisiparlétesítése.akisiparososztály
védelme.fejlettkisiparosszakoktatás.

a teljesen szabad világkereskedelem. a tisztességes és legitim kereskedelemés
pénzpiackiépítése.helyesközlekedésügyipolitika.

Magasfokonállóésmindenkiáltalhozzáférhetősajátanyanyelvűiskolákanemze-
tekszámarányáhozéskultúrigényéhezmértszámban.

azeddigielemiiskoláknálsokkalmagasabbműveltségetbiztosító,gyakorlatiértékű
általánostankötelezettség.

a felnőttekművelődésének,állandóhaladásánakbiztosításarendszerestanfolya-
mok,könyvtárakésmás,aművelődéstelőmozdítóintézményekfelállításával.

afalukulturáliskifejlesztése.
amunkaszabadsága.atestiésszellemimunkánakmennyiségeésminőségeérté-

kelése.Munkaalkalmaklétesítése.
amunkaközvetítésszervezéseéskiépítése.
azérdekeltekautonómszerveiáltal irányított,kiterjedtéseredményesműködésű

népjólétiintézmények.
aközegészségügymagasésgyakorlatikiépítése.
areászorulókingyenesgyógykezelése.
sbetegsegélyezésésbalesetbiztosításújjászervezése.
Részletes program
amezőgazdaságitermelésazállamalapja,ennekfelkarolása,segítéseéslehetővé

tételeelsősrendűállamifeladat,mertfellendüléseaközjólét,aziparitermelésésígy
az államfenntartó összes társadalmi és gazdasági tényezők fejlődését eredményezi.
Maamezőgazdaságitermelésfellendüléséheznélkülözhetetlenülszükségesszabad-
sággalnemrendelkezünk.Támogatáshelyettüldözéséslebecsülésazosztályrészünk,
miértisajelenlegihelyzetbenakövetkezőprogramotállítjukpolitikánkelé:
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követeljük a demokratikus, szabad, a kereszténységre épített polgári társadalmi
rendet. amagántulajdon szentségét.követeljükaz iskolákbana kötelező vallástaní-
tást,azegyházésazállamközöttikapcsolatfenntartását.Megtagadunkmindenközös-
ségetazistentagadóésakereszténytársadalmirendetegyelenyészőkisebbségzsar-
nokságánakéséletfelfogásánakalárendelőbolsevizmussal.

követeljük az autonóm, törvényhatósági joggal felruházottmezőgazdasági érdek-
képviseletekazonnalifelállításátésaziparkamaráknakamaikorkívánalmainakmeg-
felelőátszervezését.

követeljükaföldmívelőktársadalmánakszabadszervezkedését.
aszövetkezésiszabadságbiztosításacéljábólköveteljükazúgynevezettustredné

druzstvo(központiszövetkezet)egyeduralmánakazonnalimegszüntetését.aszövet-
kezetektetszésükszerintcsatlakozhassanakazáltalukválasztottvagy létesítettköz-
ponthoz.

követeljükakisiparossághelyzeténekkönnyítését,elsősorbananyersanyagbeszer-
zéselősegítésévelésecélraolcsóhitelnyújtásával.részükreszervezkedésiszabadsá-
got.

követeljük,hogyamezőgazdaságravonatkozó törvényekés rendeletekcsupána
földmívelőkmeghallgatásávalhozassanak.

követeljükaföldbirtokreformotúgy,hogytisztességesáronmindenhadviseltföldmí-
velőolcsóhitelsegítségévelföldhözjuthasson,akisgazdabirtokokkiegészítéseésren-
dezése lehetővé tétessék, hogy azokon okszerű mezőgazdaság folytatható legyen.
Mezőgazdaságimunkásokrészéreasajátházéstelekszerzésemozdítassékelő.akis-
iparosoknakéstisztviselőknekisjussonannyiföld,melyensajátéscsaládjukszükség-
letét kitermelhetik. a föld legyenmagántulajdonamindenkinek, demegterhelésének
határtkellszabni.afölddelvalóüzérkedésmegakadályozandó.aföldreformvégrehajtá-
sa függetlenbíróságokésamezőgazdaságautonómérdekképviseletekezébe legyen
letéve. a sokat termelő nagy- és középbirtokok a kisajátítástól mentesek legyenek.
községekrészéremegfelelőlegelőklétesítendőkésazeredményesnövendékállatneve-
lés céljára legalább járásonként szűzgulya legelők ésménesek létesítendők, melyek
szakszerűgondozásánakirányításaagazdákérdekképviseletiszerveikezébenlegyen.
ilyközlegelőkelsőésmodernberendezésétazállamiköltségvetésterhérekellfogana-
tosítani.Magyarlaktavidékencsakmagyarokrészesülhetnekareformelőnyeiben.

követeljükakereskedelemszabadságát.azösszesmaximálásokés rekvirálások
azonnalimegszüntetését,azobilnyustav(csehhaditermény)ésmásállamiközpontok
feloszlatását, a lánckereskedelem szigorú és könyörtelen büntetését. a szomszédos
államokkalvalóforgalomsürgősfelvételét,mertcsakígyremélhetjükadrágaságmeg-
szűntét.

követeljükasajtóésgondolatszabadságát;acenzúraazonnalimegszüntetésétésa
sajtóóvadékeltörlését.követeljükazalkotmányjogitörvényszellemébenvalóegyesülés,
különösenazérdekvédelmiszakegyesülésésgyülekezésszabadságánakbiztosítását.

követeljükapolgárijogokvalódivédelmétsatörvényelőttifeltétlenegyenlőséget.
fejlettésegyszerűközigazgatást,afalusinéppanaszainakemberséges,igazságosés
gyorselintézését.kevés,dejólfizetetttisztességes,munkástisztviselőket.

amagyarvidékekencsakmagyarul tudókalkalmazhatók.Magyar járásokbana–
közigazgatás–belsőügykezeléseismagyarlegyen.azonnalimegszüntetésétkövetel-
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jükannakazigazságtalanságnak,hogyacsehtisztviselőkkét-háromszorannyifizetést
kapnak,mint a szlovák ésmagyarok. fenntartjuk nagy programunk azon alapelvét,
hogyanemzeteksígyamagyarságrészéreisszélesönkormányzatijogotkövetelünk.
ennekkapcsánösszesnemzeti,fajiéskulturálisszokásunknak,fejlődésünknekalkot-
mányjogilag,törvényhozásiútonvalóbiztosítását.

követeljük,hogyahadseregbenvalószolgálatalólamagyarság,azolaszországhoz
csatolttirolinémetségmintájára,10évigmenteslegyen.

követeljükavasútifuvardíjakleszállításátamezőgazdaságnyersanyagszükségletei
ésfeleslegeiszállításánál.

követeljükazutakjókarbantartását.afedanyagrólaközerőkirendelésénekmel-
lőzésével,szállításivállalkozókútjánkellgondoskodni.

követeljükagazdaságielemiiskoláksürgőselőkészítését.amezőgazdaságiszak-
oktatás,valamintafelnőttekoktatásánakéstovábbképzőtanfolyamainakállamitámo-
gatását.akassaimagyargazdaságiakadémiavisszaállítását.

követeljük a magyarság iskoláinak megnyitását, a magyarság által fenntartott
középiskolákmegnyitásánakengedélyezését,hogyasokezermagyargyermekelőttis
nyitvaálljonaközépfokúképzettségmegszerzésénekmostelzártútja.aziskolákokta-
tásinyelvétaközségekhatározzákmeg.

azadózásnálköveteljükamezőgazdaságéskisiparvédelmét,azösszesadótörvé-
nyekésahadikölcsöntörvénysürgősrevízióját.

követeljükanemzetgyűlésfeloszlatását,újválasztásokat.aközségiéstörvényha-
tóságiválasztásokazonnalielrendelését.

amunkaügykérdésébenatermelésnöveléseésamunkásjóléteegyenlőnagyfon-
tosságú,egymássalszorosanösszetartozótényező,miértisköveteljükazipariterme-
lésnövekedéseésazárszabályozószabadversenyérdekébenamagántőkevállalkozá-
sánakelőmozdításáta tőkehatalmi túltengésénekmegfékezésévelésamunkásság
gazdaságiéskulturálishelyzeténekamaikornakmegfelelőemelésével.követeljüka
munkaérdemszerintidíjazását,atisztességesmegélhetéstbiztosítólétminimummeg-
állapításával. amunkásság szakegyesülései csupán érdekvédelmi célokat szolgálja-
nak.

követeljük a munkásbiztosító pénztáraknak minden politikai párt érdektől való
mentesítését.különpénztártaziparnakéskülönamezőgazdaságnak,gyakorlatiala-
pon a gyógyszerek bármelyikének szabad használatával. az egészségügyi gondozás
kiterjesztését a 14 éven felüli családtagokra is, ha önálló foglakozást nem űznek.
Tisztességesmegélhetéstbiztosítóaggkorinyugdíjatmindenmunkásnak.

követeljükakisgazdákéskisiparosokrészéreasajáthasználatravalódohányter-
melésengedélyezésétmérsékeltdíjlefizetésemellett.

követeljükakisüstökengedélyezését.
követeljükapénzlebélyegzésalkalmávalvisszatartottpénzeknek10.000koronáig

valóvisszafizetésétakisgazdákéskisiparosokrészére.
1920.szeptemberhó.

Az ideiglenes országos pártvezetőség.

Barázda, 1920. november 7. 1–2 p.
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A kisgazdapárt programjának alaptéziseit, amelyet fentebb az Általános program név-
vel jelöltek, az augusztusi pöstyéni értekezleten fogadták el. A részletes programot a
párt vezetése 1920 augusztusában kezdte el kidolgozni Szent-Ivány József vezetésé-
vel, végső szövegét az ideiglenes elnökség 1920. október 23-án Pöstyénben tartott ülé-
sén hagyta jóvá és a Barázda hozta először nyilvánosságra november elején. A prog-
ram két fő téma köré van fölépítve: az egyik a magyar kisebbség helyzete és a sérel-
meinek orvoslása, a második a kisgazdák és iparosok gazdasági helyzetének javítása.
Figyelemre méltó a földreformmal kapcsolatos elképzelés, amely szerint a hatékonyan
gazdálkodó nagybirtokokat is mentesítették volna a kisajátítás alól, és a magyarlakta
vidékeken csak magyarok kaphattak volna földet. Figyelemre méltó továbbá az is, hogy
a programpontok között nem szerepel tételesen Szlovenszkó autonómiájának a köve-
telése, mely később az egyik legfontosabb követelés és a magyar pártok együttműkö-
désének alapja lett. Talán az a kissé érthetetlen mondat az általános részben, hogy „A
nemzet önrendelkezési és önkormányzati joga a kantonrendszer kifejlesztésével.”
értelmezhető ilyen módon is. A pöstyéni ülésen fogadták el a párt szervezeti szabály-
zatát, valamint itt adták ki Szent-Iványi javaslatára a felhívást a magyar pártok együtt-
működésére és egy pártközi végrehajtó bizottság létrehozására is.

22

Rimaszombat, 1924. augusztus 9. aPrágai Magyar Hírlap egynappalakisgazdapárt
rimaszombatiországosválasztmányiüléseelőttközliszent-iványJózsefnekatanács-
kozásonelhangzóbeszédét.ahosszúbetegségutánapolitikaiéletbevisszatérőpárt-
elnökkritizáltaazegységesnemzeti politizáláshiányátés fölvázoltapolitikájánakúj
irányvonalát.

szenT-iványJózsef:aMaGyarPoliTikaakTÍvküzdőTerén
Az országos magyar Kisgazda, Földmíves és Kisiparos Párt országos választmányi ülé-
sén elmondandó beszéd

Rimaszombat,augusztus9.
azországosMagyarkisgazda,földmíveséskisiparospártholnaptartjaországos

választmányi ülésétrimaszombatban. a gyűlésnek országos jelentőségű eseményét
alkotjaaz,hogyapártvezére,szent-iványJózsefnemzetgyűlésiképviselőmásfélesz-
tendeigtartóbetegségeutánhatalmasbeszéddellépazaktívpolitikaküzdőterére.a
P.h.M. abban a szerencsés helyzetben van, hogy a beszédet már ma közölheti
szlovenszkóésruszinszkómagyarságával.

szent-iványbeszédeelejénmegjegyzi,hogyegészségiállapotaegyáltalánnemteszi
lehetővé,hogyarégimunkabírássaldolgozzékshogymégiskilépkényszerűvisszavo-
nultságából,azazérttörténik,mertérzi,hogyszükségükvanmunkájáraazoknak,akik
erreahelyreállítottákésúgy látja,hogya magyar kisebbség politikai életében való
munkássága bizonyos egyensúlyozó és kiegyenlítő hatással van.

A magyar politika első fázisa
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amidőnanagyösszeomlásbekövetkezett–mondtabeszédében–ésamaiszlovensz-
kótacsehéscseh-szlovákhadsereg tartottamegszállva,anélkül,hogyacseh-szlovák
államhatárai jogérvényesenmeglettekvolnaállapítva,azakkorikormányelrendeltea
nemzetgyűlési választásokat.ezekaválasztásokamagyarságot teljesenkészületlenül
találták–szervezeteinknemvoltak,akormánykülönfélenehézségekettámasztottapár-
tokalakításaelé,amagyarintelligenciafelfogásaaválasztásokonvalórészvételtilletően
nagyonellentétesvoltésmégazaktivistákközöttsemlehetettazegységetfeltalálni.

Magyarnépünknagyrészétazelőttecsaknemteljesenismeretlentanok:aszocia-
lizmuséskommunizmuscsaltáklépre–ésigensokanaközségiválasztásokoncsúfos
vereségetszenvedettcseh-szlovákszociáldemokratapárthozcsatlakoztak.aválasztá-
siküzdelemkatonaidiktatúraalattfolytleésígy,hamindezeketfigyelembevesszük,
nemlehetcsodálkozniazon,hogyolyaránylagiskevésszámmalküldhettünkaprágai
parlamentbe[képviselőket–a.B.].

Mi,akikapolitikaiaktivitástsürgettük,népünkigazióhajánakésamagunkérzel-
meinektettünkelegetakkor,amidőnmegválasztásunkutánkifejezéstadtunkanem-
zetünkönesettnagyigazságtalanságnak,tiltakoztunkönrendelkezésijogunkelkobzá-
saellen.ebbenalevegőben,melytermészetesenaforradalmijellegetviseltemagán
ésilyenindítóokokmellettszületettmegamipolitikánkésévekenkeresztülnemis
szorítkozhatottegyébre,mintállandóésfolytonoshangoztatásáraavelünktörténtigaz-
ságtalanságnak–ezttetteatrianonibékeratifikálásakor,eztahatárkiigazítóbizottsá-
gokelőtt,anépgyűléseken,aparlamentben,akülföldön,magamszemélyétilletőena
köztársaságielnökelőttisésmindenütt,aholerrealkalomkínálkozott.

a becsületes kötelességteljesítés tudata adtameg nekünk a nyugalmat erre, hogy
mindenakadályokésüldözésekdacáramindigésmindenütthallhatóvátegyükakataszt-
rofálisan sújtott magyar nemzet hangját és felkiáltását. Így kellett cselekednünk, ezt
kívánta tőlünk a lelkiismeret, nemzetünkhöz való hűség és a nemzet hangulata.

hamáskéntteszünk,joggalzúdulhatottvolnareánknépünkharaga,joggalvádol-
hattakvolnameghűtlenséggelésárulással.ellenségeinkmegvetésétpedigmegérde-
meltükvolna.

küzdelmünkagyőztesbékéje,ahatalombékéjeelleneredményeketnemhozott,az
újállamfokozatosanfoglaltaelhelyétmindentéren,aszerződések,melyekazújhatá-
rokat létesítették, jogerőre emelkedtek. és itt érkeztünk el politikai tevékenységünk
egyikállomásához.

Az első fázisa politikánknak a békeszerződések jelenlegi alakjában való létesítése
elleni akcióknak volna nevezhető, jellege erősen és csaknem kizárólag forradalmi volt
és főleg a politikai megszervezésre szorítkozott, anélkül, hogy népünk részére gyakor-
lati előnyök kivívására gondot fordíthatott volna.

A második fejezet: a gyakorlati politika
amásodikfázisaapolitikaitevékenységünknekamármostvéglegesállapotravaló

tekintettel,miutánapolitikaimegszervezésmegtörtént,a gyakorlati munka felvétele
és magyar népünknek elsősorban gazdasági fellendülése, a magyarság gazdasági erő-
inek megtartása vagy fokozása érdekében.

amilyenegyszerűéskönnyűvoltamagyarembernekegyenesmegnyilatkozásátállí-
taniapolitikaszolgálatába,olynehézésakadályokkalmegrakottútagyakorlatipolitika
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útja.különösenéselsősorbanazért,mertahatalomújabbésújabbsérelmekésjog-
fosztásokkalteszikétségessé,hogyafokozottgazdaságitevékenységsikeresebbmun-
kát eredményezzen. ezek dacáraminekünk fel kell vennünk az erőteljes gazdasági
munkátésa magyarság politikai pártjainak egyik legfontosabb feladata a gazdasági
megerősödés, a magyarság gazdasági fennmaradásának biztosítása, elősegítése.

ésecélbólszükségesnektartomaközösérdekeketszolgálóintézmények,szerve-
zetekközöttazösszekapcsolódást,elsősorbanamagyarsággazdaságiszerveiközött,
azután, ha annak előfeltételei megteremthetők, egyéb a köztársaság területén levő
érdekcsoportok,társadalmiéspolitikamentestársadalmiszervezeteiközött.

Cselekednem kell…
engemegyetlenszempontvezet.nemzeteméletlehetőségénekbiztosításaéseme-

lése,ebbena részünkre rendelthazában.éshaeztállítomelőremindenegyébelé,
akkornemvárhatokegyetlenpillanatigsem,akkorcselekednem kell ésottkellkezde-
nem,hogyrámutatokazokraanehézségekre,melyekaszövetkezettellenzékipártok
egységét, az egységes működés nagy erejének kihasználását nem teszik lehetővé
olyanmértékben,ahogyazkívánatosvolna.

Politikánkakatasztrófákésforradalmakbehatásaalattkeletkezett,ésazazára-
dat,melyamegszületéskorvégigömlöttatömegeken,sokszennyetvetettafelszínreitt
is, amott is. a jelszavak, üres szólamok, a hazugság, a törtető önzés oly sokasága
úszott ezena zavaros folyamon, hogy kihalászni,megtalálni bennea tisztaságot, az
erkölcs,a tisztesség,a lelkiismeretszíneit szinte lehetetlenségvolt.ennekahatása
érezhetőegészpolitikaiéletünkön,amelynekterületénmaazegészidezártmagyarsá-
gotátfogóerőkhelyettsokszor partikuláris érdekek mozgatnak.

Az egységes vezetés hiánya
anemzetimunkaegyesítésecéljábóllétesítettközösbizottság,aszövetkezettellen-

zékipártokközpontiirodájaésmásilyenszervezetekműködéseállandó hátbatámadá-
soknak vannak kitéve éscsaknemkimerülakicsinyeséslényegtelenellentétekelsimí-
tásában.ezazállapotnemteszilehetővéamagyarságerőinekmegtartását.azegysé-
gesvezetéshiányaakadályaagyakorlatiértékű,kulturálisésgazdaságitevékenység
erőteljesésnépünksorsáraolyfontoskifejlődésének.

Márpedigazért,amitmi,kiketazelsővonalbaküldöttekteszünk,felelőséggel tar-
tozunk nemzetünknek, önmagunknak és a történelemnek.

azutóbbiévekújpolitikusaiazegészvilágonataktikaérdekébensokszorminden
felelősségérzetnélkülvezettékanépet,tekintetnélkülarra,hogyazéletvagyapusz-
tulásbaviszik-e.Miránkafelelősségsúlyosabbannehezedik,minttalánmásokra,mi
egy törzsétől letört darabja vagyunk egy nemzetnek ésmagunk erejéből, amagunk
munkájábólkellfenntartanunkkultúránkat.

Mi legyen hát a teendő?
Meg kell teremteni a magyar nemzeti munka és politika egységes frontját! A

magyarság politikáját elsősorban a nemzeti demokrácia alapjára helyezni. Így keresni
a kapcsolatot azokkal a szlovák és német politikai pártokkal, amelyek velünk egy alap-
vető programot vallanak, például Szloveszkó autonómiáját.
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Fel kell venni az erőteljes gazdasági munkát, a létező és alakítandó gazdatársadalmi
és általában közgazdasági szervekben és intézményekben való hatásos részvételünkkel
ott, ahol biztosítani tudjuk szavunknak a megfelelő súlyt, ahol megtaláljuk az előfeltételeit
tevékenységünk eredményes és közhasznú voltának. Végül fel kell állítani a pártokat
összefogó, azok gazdasági és politikai tevékenységét irányító közös szervet, mely szervi
kapcsolatban áll a pártokkal és lehetővé teszi a fegyelmezett munkát és a kompromisz-
szum helyébe lépteti az egyenes és határozott irányvonalak megállapítását s a célból,
hogy szerveiben az őszinte és komoly együttműködésre való törekvés domináljon.

„Megvetni lábunkat a cseh-szlovák köztársaság területén”
Tudomésérzem,hogyszavaimaköztársaságpolitikaiéletébenvisszhangnélkül

maradninemfognak,látompolitikaiellenfeleimkárörömétanekikannyirakedvesés
általukannyirafelfújtellentéteinken.látomabecsületrablókfalánkcsoportját,látom
azintrikusoklázastevékenységét,hallomaszélsőpártemberekhevesfelzúdulását.ám
tisztítsonmegakritikaamihibáinktól,havannak,fejlődjönkibelőleaz,amimindnyá-
junknakóhaja:amagyarságpolitikaiésgazdaságierejénekmegnövekedése.azittélő
magyarokközöttacéltekintetébenkülönbségeknemlehetnek:megvetni lábunkat a
cseh-szlovák köztársaság területén!

csak abban lehet különbség, hogy eztmilyen utakon keresztül érjük el. csak az
lehet a kérdés, vajona forradalmi jelszavak vagy a pozitív cselekvés útjait tartjuk-e
helyesnek.

amipolitikánkmamárátmentazokonazállomásokon,melyekazegészmagyarság
sorsáraolydöntőbefolyástgyakoroltak,minekünklátnikellatényeketésazeseménye-
ket,minekünkazokhoz alkalmazkodni kell a nemzetnekezért a darabjáért, amelyik
bennünketelőreküldött,anélkül,hogyjogainkbármelyrészétvagyellenzékiálláspon-
tunkategypillanatra is feladnók.szervezeteinkerősek,a legközelebbiválasztásokig
azonban tökéletesíteni kell azokat éspedig az egységes erőkifejtés irányában, mert
számbelinövekedésünkmegfelelőkihasználásacsakazesetbenfogjaakívántsikere-
ketmeghozni.

Az agrárprogram magasabb értelme
Pártunkhivatásaésfeladataebbenamunkábanelősegíteni és fenntartás nélkül

támogatni a szövetkezett ellenzéki pártok zavartalan együttesét, azt kimélyíteni, a
magyar nemzeti munka egységes vezetését előmozdítani, népünk gazdasági erejének
növelése érdekében erélyes gazdasági tevékenységet fejteni ki, a párt agrár jellegét
fenntartani abban az egyoldalúságtól mentes magasabb értelemben, mely a pártunk
programjában van kifejezve és amely szerint az emberiség jólétét a földmívelők elége-
dettségére alapítja.

Körmendy-Ékes Lajos illetőségi ügye: politikai üldözés
ezutánazaktuáliskérdésekközülmegemlékezettazilletőségkérdésébenkeltleg-

felsőbb közigazgatási bírósági döntésről ésmegállapítja, hogy a kormány a bíróság
döntésérehivatkozvanemegyesetben tagadtamegaz illetőségetpolitikai okokból.
szólkörmendy-ékeslajosdr.illetőségiügyéről,éshisziazt,hogyazemlítettéssérel-
mes döntés reparációja be fog következni. a teljhatalmú miniszter intézkedését
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körmendy-ékeslajosdr.esetébenpolitikaiüldözésnekminősítisezellenerélyesentil-
takozikésjavasolja,hogykörmendy-ékeslajostüdvözöljékésszeretetükről,valamint
bizalmukrólbiztosítsák.

A mezőgazdaság katasztrofális helyzete
ezutánagabonavámokkérdésérőlszólottésmegállapította,hogyamezőgazdaság

válságoshelyzetétazideirosszterméskatasztrofálissátette,úgyhogykövetelnikella
kormánytólavagyondézsmaésvagyonnövekedésiadó,valamintazösszesadókmeg-
felelőleszállítását,illetőlegazokvégrehajtásánakfelfüggesztését,amezőgazdaságés
iparvédelmeközöttiparitáslétrehozását,azárvízsújtottavidékekszegénysorsúlako-
sainakanyagitámogatásátésamezőgazdaságiolcsóhitelmegszervezésétaszövetke-
zetekéstakarékpénztárakútján.

Válasz a támadásokra
Politikánkésáltalábanaszövetkezettellenzékipártokbelsőösszetétele–folytatta

–azutóbbiidőbentöbbízbenfoglalkoztattaaszlovenszkóisajtóegyrészét.nemkívá-
nokpolémiábabocsátkozniakezdeményezővel,akassainaplócikkírójával,merthinni
akarom,hogyamagyarügyérdekeitvélteszolgálni,haeznemissikerültneki,dejel-
lemző,hogyezeknekacikkezéseknekahatásaalattjelentmeglegutóbbahlinka-párt
orgánumábanegyközlemény,melyaszlovenszkóimagyarokat–kiketacikkállítása
szerintszabadkőmívesekésprotestánsokvezetnek–azintranzigenskatolikuspártba
hívja.nemkívánokafelhívássalérdembenfoglalkozni,csaksajnálnitudomazt,akitaz
intranzigenskatolicizmusannyiraelragad,hogytalánazeretneküldözésésoroszlánver-
mek korát is felidézni volna képes. az ellen pedig a leghatározottabban tiltakozom,
minthaazittenimagyarpolitikairányításáraaszabadkőmívességgyakorolnaszámba-
vehetőbefolyást.ésaztismegkellmondanom,hogyaz,akimagátmagyarnakvallja,
akiamagyarságküzdelmébenrésztvesz,aztbecsülettelszolgálja,mindértékesmun-
katársunk,hakatolikus,protestánsvagy„horribiledictu”zsidóis.

ahlinka-pártmahatározottanalegerősebbszlovákésegyszersmindalegnagyobb
szlovenszkóipártésnemcsodálkozunkrajta,hahatalmátéserejétnövelniakarjas
szlovenszkóőslakóinakmindenrétegétmegakarjanyerniműködésének.azilyenszel-
leműmegnyilatkozásazonbansemmiesetresemalkalmascéljaielérésére,mertmíg
egyrésztazautonomistamagyarságvezetőinekegyrészétakarjatámadni,másrésztés
ezmégnagyobbhiba,az intranzigenskatolicizmusbanlátjaanagyösszefogóerőt,a
keresztényitürelemésdemokráciahelyett.amipártunkpolitikájánakirányamindiga
középútvoltéssohasemtartoztunkaszélsőségeselemekhez,ma is a kiegyenlítő sze-
repet vagyunk hivatva betölteni és a magyarság egységes fellépésének útjait, valamint
a speciális szlovenszkói politikát ilyen tevékenységgel segíteni elő.

aszlovenszkóiellenzékipártokhozvalóviszonyunkatazhatározzameg,mennyireres-
pektáljákjogainkatésmennyibenegyezikmegprogramunkazalapvetőkérdésekben.

Politikánk előterében ma is Szlovenszkó és Ruszinszkó autonómiája áll
ezmamársokszorosanelismertéletszükségleteazitteniőslakosságnak,éselmúlt

márazazidő,amikoracentralistákbeállítását,melyszerintazautonómiacsakahecc-
politikaeszköze,komolyanvenné.
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Beszédétazzalakijelentéssel fejezibe,hogymegfogyatkozotterővelbár,denyu-
godtlélekkelkívánjafolytatniamunkát,mertelmondhatja,hogy:nemcselekedettalel-
kiismereteellen.

Prágai Magyar Hírlap, 1924. augusztus 10. 3. p.

Szent-Ivány József ebben a beszédében fejtette ki először új politikai irányvonalát,
amelynek lényege a szorosabb együttműködés a magyar pártok között, valamint a bel-
politikában a nemzetiségi sérelmek után a gazdasági ügyek előtérbe helyezése. A
csehszlovák állam megszilárdult, itt kell a magyarság számára megtalálni a boldogu-
lást. A kifejtette gondolatok előrevetítették a Magyar Nemzeti Párt megszületését és a
húszas évek közepén az által gyakorolt „reálpolitikát”.

24

Érsekújvár, 1925. január 6. asajtóáltalazérsekújváriegyezménynévenemlegetett
szerződés szövege,amelyetazellenzékimagyarpártokközöttiellentétek rendezése
érdekébena két legerősebbmagyarpárt, a kisgazdapárt ésakeresztényszocialista
pártegyezménytkötött.

Másolat.

aszlovenszkóiésruszinszkóiellenzékipártokazőslakosságpolitikai,gazdaságiés
kulturálisérdekeinekhathatósabbszolgálatáttartvánszemükelőtt,alulírottmegbízott-
jaik útján az alább felsorolt irányelveket állapítjákmeg, illetve az alább részletezett
megállapításokatkötik.

i.
acsehszlovákköztársasággalszembenelfoglaltálláspontunktekintetében–mint

abékeszerződésbecikkelyezéseótaeddigis–cikkeinkben,beszédeinkbensminden
nyilatkozatainkbanmindigirányadókakövetkezőmegállapítások:

1.azállammalszembenabékeszerződésbecikkelyezéséigelfoglaltnegatívállás-
pontunkat feladtuk.feladtukazállam ténylegesés jogi létét illetően,de fenntartjuk
annaketikaialapjaitilletően,mertezenalaponlegfőbbkövetelménye:anépekakarata
hiányzik.

azutóbbiaszlovenszkóimagyarságésnémetségreállcsupán,aszlovákságmaga
jogosultmeghatározni,vajonazok,akiknevébennyilatkoztak,errejogosultakvoltak-e
vagysem?

2.elismerjükazállamténylegesésjogilétét,hogyannakpolgáraiváváltunkshogy
azzalszembenállampolgárikötelezettségeinkvannak.

3.állampolgárikötelezettségeinkteljesítéséértjogunkvanabékeszerződésekbenés
azállamialap,alkotmányésegyébtörvényekbenbiztosítottösszesjogainktejességére.

4.Miutánnépeinkállampolgári kötelezettségeinek– felelőskormánytényezőkáltal
elismerten–mindenbe,mégpediga többinemzetekközülkiemelkedvemegfelelneks
mertezzelszembenjogainkagyakorlatbannemadatnakmeg,megállapítjuk,hogyaloya-
litásterénnemőkvannaktartozásbanazállammalszemben,deezvelökszemben.
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azállammalszembenkötelesloyalitásnemazonosakormányokkalszembenvaló
loyalitással, sőtakettőközüléppenezértkelléleskülönbséget tennünk,mertazon
jogainkat, amelyet az állam részünkre a szerződések és a törvényekben biztosított,
éppenakormányoknyirbáljákmegéskobozzákel.10

a fentieknek és az azokból levont következtéseknek megfelelően megállapítjuk,
hogy

6.azadófizetésésakatonáskodásmintalegfőbbállamikötelezettségekteljesíté-
sénkívül,népeinktőlmindaddig,amígpapíronbiztosítottjogaikteljességénekbirtoká-
bannemlesznek,misemkívánható,sőtakötelezettségekésjogokegyensúlyacsakis
akkorfogbeállani.

7.arróltehát,hogynépeinkazállamjavaiértazadófizetéséskatonáskodásonkívül
egyebetisnyújtsanak,csakisajogokéskötelezettségekegyensúlyánakazelőzőpont-
banemlítetthelyreállásautánlehetszó,addigmindenilyenirányútárgyalásvisszauta-
sítandó.

8.akormánnyal,tényezőivel,akormánytöbbségtagjaivalilyenirányútárgyalások,
hivatalosvagymagántárgyalásokapártközibizottságelőzetesfelhatalmazásanélkül
nem kezdeményezhetők. a másik oldalról netán történő kezdeményezés a pártközi
bizottság elnökével azonnal a legrészletesebben közlendő s csakis a bizottság 2/3
többségénekmegállapodásaalapjánsannakszigorúbetartásávalfogadhatóelésfoly-
tatható,mégpedigszigorúancsakazáltalamegállapítottkeretekközött.

ii.
Tekintettelarra,hogyazorsz.ker.szoc.pártaszótevőlegesértelmébennemzetközi

jelleggelbír,ezzelszembenazorsz.magyarkisgazda,földmíveséskisiparospárt,vala-
mintaszepesinémetpártésamagyarjogpártnemzetijellegetviselnek,azutóbbiak.

1.Tudomásulveszik,hogyaker.szoc.pártapozitívinternacionáleelvealapjánállva
azőslakosságösszesnemzeteitegyelvialapon,keresztényerkölcselvialapjánakarja
egyesíteni.

2.Miutánaker.szoc.pártezentörekvéseseamagyarságseanémetség,seaz
egyetemesközérdekártalmárasemmiképpensemlehet,sőtazoknakhasznáraakar
válni,atöbbipártoknetűrjék,hogyasajtójukvagyhíveikaker.szoc.pártezennem-
zetköziségeellenírjanak,beszéljenek,agitáljanakéshaezmégismegtörténne,tartoz-
nakazilletőlapokvagyszemélyekellenalegélesebbeszközökkelisfellépni.

3.akisgazda,szepesinémetésjogpártszlovenszkóéslakosságánakszlováknyel-
vűrészévelszembenérdekteleneklévén,megnyerésükreirányulómindenakciótkizá-
róanaker.szoc.pártnakengednekátserreszolgálómindenlehetőségetaker.szoc.
pártelnökségénektudomásárajuttatnak,shaapártaztkívánja,avégrehajtástistel-
jesennekiengedikát.

iii.
Megállapítjákajelenmegegyezésbenrésztvevőpártok,hogyújmagyarvagynem

nemzetialapú,esetleginternacionálisszínezetűpárt(pld.autonómiapártja,katolikus
pártstb.)megalakításáttárgyiszükségességnélkül levőneks ígyszemélyiérdekeket

10 azeredetiszövegbenishiányzikafelsorolásbólaz5.szám.Bizonyáraennekabekezdésnek
elejérőlmaradtki.
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szolgálónaktekintik,azellenhatározottanállástfoglalnaksamennyibenazokelőkészí-
tésében,megalakításában,előmunkálataibantagjaikrésztvennének,aztapárthűség
megszegésénektekintikseszerintbíráljákel.

iv.
Megállapítják a jelenmegegyezésben részt vevő pártok, hogy azonmár elfoglalt

álláspontjukat revidiálásra,mely szerintszloveszkóautonómiájánakkiküzdésére irá-
nyulómindenmozgalmatminden feltételnélkül támogatják,ez időszerintokuknin-
csenésseszóval,seírásbanezzelellenkezőnyilatkozatokatnemtesznek.

v.
Megállapítjákajelenmegegyezésbenrésztvevőpártok,hogyakövetkezőnemzet-

gyűlésiválasztásokban–úgyaképviselőházat,mintaszenátustilletően–közöslistá-
valvesznekrésztazalábbimódozatokmellett:

1.alistacime:„azőslakosmagyar,szlovák,németkeresztényszocialisták,kisgaz-
dák, földmívesek, kisiparosok, kereskedők és munkások pártja.” a címfelírás a két
magyarkerületbenmagyarnyelven,aszlovákkerületekbenszlováknyelvenkezdődik.

aközös listán felölelendőkpártállásszerintiarányát illetőenamindenkoriutolsó
megyeiválasztásoknálkimutatott,illetveazalábbiakszerintkiszámítandószámarány
azirányadó.11

3.alapulszolgálamegyeiválasztás.ott,aholamegyeiválasztásközöslistánfolyt
le, amegosztás a ténylegmegválasztott tagok pártállása szerint történik. esetleges
korektivumokgyanántszolgálazugyanottanijárásivagyközségiválasztáskülönlistái-
nakeredménye.

4.ajelölésiarányszámországosan,kerületenkintállapíttatikmeg.
5.akétpártrendelkezéséreállóhelyekbetöltésekizáróanazilletőpártokilletékes

szerveinektartatikfenn.
6. a kisgazdapárt és egyébpártoka szlovák kerületbennem jelölnek, híveiket a

közöslistáraszavaztatjákle.
7.azegyespártokrészéreakövetkezőhelyekállanakrendelkezésre.
azérsekújváriban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
akassaiban:

11 azeredetiszövegbenishiányzikafelsorolásbóla2.szám.Bizonyáraennekabekezdésnek
elejérőlmaradtki.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
azegyesítettszenátusikerületben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
8.aválasztásimegbízottakkijelölése,ajelölőlistákelkészítésesszükségesnyilat-

kozatokbeszerzése,az1000aláírásbiztosításasáltalábanazegészválasztásiakció
irányításaésellenőrzésecéljábólkerületenkintegy-egyválasztásibizottságalakítandó
apártközibizottság legelsőülésén,sezenbizottságokmegfelelő instrukciókkalmár
eleveellátandók.

9.amennyibenaválasztáseredményeamegállapítottarányszámtóleltérőlenne,a
második skrutinium céljaira való külön jelölésnél az eltérés korrigálandó. ha ennek
dacáraeltérésmutatkoznék,avagyilyeneltérésidőközimegüresedésáltalállanaelő,
akkorarövidségetszenvedettpártvezetőségénekkívánságáraamásikpártazáltala
számfölöttbírthelyetamásikpártnakátengednitartozik.

aközigazgatásiválasztásoknálnépeinknekvitálisérdekeirevalótekintettelközös
listaésközösválasztásiküzdelemhatároztatikelelvileg.

vi.
Miután a közös bizottság, annak vezérlőbizottsága s amennyiben működése az

előbbiekrekiterjed,aközpontiirodaisapártközibizottságnakegyidejűmegalakítása
általpolitikai jelentőségét jórészbenelveszítette,demert viszontezenszervekmeg-
szüntetése se célszerűnek, se kívánatosnak nem mutatkozik, elvben elhatározzák
jelenmegegyezést létrehozópártok, hogy a közösbizottságot, vezérlő bizottságot, s
amennyibenfeladataazelőbbiekrekiterjed,aközpontiirodátisdr.lelleyJenőnemzet-
gyűlésiképviselőúrmemorandumábanlefektetettirányelvekszerintsanetánfelveten-
dőegyébmegfelelőnekmutatkozóelveksgondolatokkalkibővítveaszlovenszkóiés
ruszinszkóiőslakosságerkölcsierejétreprezentálótestületekreésszervekkéfejlesztik
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ki,sazezirányúelőmunkálatokegyütteselvégzéséveldr.Petrogallioszkárésdr.lelley
Jenőurakatbízzákmeg.

atervezetfelettapártközibizottságfogdönteni,akifejlesztésvégrehajtásaaközös
bizottságésszerveinekfeladatalesz.

vii.
ajelenmegállapodásbanrésztvevőpártokegybizottságmegalakításáthatározták

elakövetkezőleg:
1.abizottságneve:„Pártközivezérlőbizottság.”
2.abizottságotapártoklétesítik,minélfogvaapártoknakjutótagságihelyekrea

pártokilletékesszerveidelegálnakrendestagokatéspárttagokat.
3.abizottságáll:

Gyors intézkedést igénylő és kisebb jelentőségű kérdésekben szűkebb bizottság
dönt,amelyáll:

elvikérdésekeldöntéseateljesbizottságelétartozik.
4.abizottsághatásköre:
a.döntésajelenmegállapodási-ii-iii.fejezetébenfoglaltelvimegállapodásokmeg-

változtatása,vagyhatályonkívülhelyezésefölött.
b.határozniafölött,amitajelenmegállapodásreábíz.
c.amegállapodáshozhozzájárulópártokpolitikájánakegységesirányítása.
epontokatilletőenfélreértésekelkerülésecéljábólakövetkezőkállapíttatnakmeg:
azegységesirányításapártokközöttazonosprogrampontokravonatkozikcsupán,

olyprogrampontokatilletőenazonban,amelyeketegyespártokkülönvállalnakésmeg-
valósítaniiparkodnak,apártokrészéreteljesszabadságtartatikfenn.

apártoknakagitációsszabadságátcsupánazegymássalszembenkötelesloyalitás
korlátozza.

apártokbelügyei(adminisztráció,szervezetstb.)nemtartoznakapártközibizott-
sághatáskörébe.

efelsoroláscsupánexemplifikativ.12
d. elhatároztatván, hogy a pártok, vagy tagjai közt felmerülő politikai természetű

vagyazonalapulóvitásesetekanagynyilvánosságkizárásávalintézendőkel,megálla-
píttatikakövetkezőköteleseljárás:

avitásesetapanaszlottpártelnökségeeléterjesztendőmegfelelőintézkedésés
jóvátételvégett.haezkielégítőnemlenne,mindkétfélegy-egydöntőbírótválaszt,a
döntőbíróságelnökétapártközibizottságküldikisezenbizottsághatározatavégérvé-
nyes.

a sajtó útján felmerülhető személyes ügyek hasonlóan alakítandó döntőbíróság
általintézendőkel.

e.apártközibizottságnakfeladataközérdekűbizalmaskérdésekbenelőterjeszté-
sekettenni.

12 szemléltető,példálózó.
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f.apártokpolitikaijelentőségűgazdaságiműködésétirányítja.közgazdaságiszer-
veknekegyüttműködésétesetlegesegyesítésétsegítielő.

Úgyapártok,mintazoknaktagjaikötelesekapártközibizottságáltalhatáskörébe
adottirányításokatkövetni,határozataitrespektálni,döntéseitelfogadni.Jogukvana
pártok elnökségeineka pártközi bizottság elé, valamelyes intézkedés ellenhalasztó
hatállyalnembíróelőterjesztésselélni.azintézőbizottságazelőterjesztésindokaival
sürgősenfoglalkoznisazelőterjesztésreindokoltválasztadnitartozik.

lelleyJenős.k.szent-iványJózsefs.k.Petrogallioszkárs.k.körmendy-ékeslajos
s.k.füssykálmáns.k.JabloniczkyJ.s.k.

Gútai Plébániahivatal Irattára. Gépelt aláíratlan tisztázat.

Az irat utolsó oldalának hátoldalán kézzel írva „Palkovich Viktor”, valamint „Az érsekúj-
vári egyezmény 924  6/XII”.

Az érsekújvári egyezmény szövege eddig ismeretlen volt, ez a dokumentum
Palkovich Viktor egykori gútai esperesplébános irathagyatékából került elő. Palkovich
ekkor nemzetgyűlési képviselő és az OKP pártvezetőségének tagja volt, ilyen minősé-
gében részt vett az érsekújvári ülésen.

A sajtóközlemények nem szóltak részletesen az egyezmény tartalmáról, csupán azt
emelték ki, hogy új közös szervet hoznak létre Pártközi Vezérlő Bizottság néven, és
megegyezés született a közös jelölőlista állításáról a legközelebbi nemzetgyűlési
választásokon. Maga az egyezmény azonban más fontos kérdésekkel is foglalkozott. Az
első pontban kimondják, hogy a Csehszlovák Köztársaságot jogilag elismerik ugyan, de
a nemzetközi egyezményekben garantált kisebbségi jogoknak a be nem tartása, csor-
bítása miatt az együttműködés a kormánnyal kizárt. Minden esetleges tárgyalás a kor-
mánnyal a pártok részéről csak azután folytatható, ha azt az alakítandó pártközi bizott-
ság előzetesen jóváhagyja. A második pont kimondja és elismeri, hogy az OKP nemzet-
közi párt, szemben a többi párttal, amelyek csak nemzeti jellegűek. Ezért a többi párt
részéről a keresztényszocialista párt nemzetközi jellegének támadása a sajtóban tilos.
Továbbá elfogadják, hogy a szlovák lakosság körében folytatott agitáció teljesen az
OKP hatáskörébe tartozik. A harmadik pont kimondja, hogy semmilyen új párt megala-
pítására nincs szükség, ilyen csak személyes érdekeket szolgálna, ezért a tagjaik ellen,
akik ilyen pártalapításban részt vennének, az aláírók fellépnek. A negyedik pontban
továbbra is elkötelezték magukat minden Szlovenszkó autonómiájáért folytatott politi-
kai mozgalom támogatása mellett. Kimondták azt is, hogy az eddig létrehozott Közös
Bizottság, annak Vezérlő Bizottsága, és részben a Központi Iroda is politikai jelentősé-
gét elveszíti, és helyüket, szerepüket az új pártközi bizottság veszi át.

Figyelemre méltó az a tény is, hogy csupán a két legerősebb párt kötötte ezt az
egyezményt, a kisebb pártok, a szepesi németek, a ruszinszkóiak csak később csatla-
koztak az egyezményhez. Nyilvánvaló az is, hogy az új pártközi bizottságban többség-
ben voltak a keresztényszocialisták. Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy az egyez-
mény előkészítése során elsősorban Lelley Jenőnek a pártok függetlenségét megőrizni
kívánó akarata érvényesült Szent-Ivány Józseffel szemben.
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26

Budapest, 1925. április 10. valószínűlegakisgazdapártvezetőiáltalamagyarkormány
részérekészítettjavaslategyjövendőbeliegységesmagyarpártfinanszírozásáról.

azeGyséGesPárTPénzüGyikéPe
A mai felvételezés havonta
ker.szoc.párt kc.13 84.000.–
leatótosztályé„ „ 15.000.–
Marad kc. 69.000.– kc. 69.000.–
kisgazdapárt „ 30.000.–
zipserpárt14 „ 5.000.–
PrágaiMagyarhírlap „ 26.000.–

kc.130.000.–
Beszerzendővolnaévente
kg.pártjelenlegibevétele kc.400.000.–
ker.szoc.pártnálbeszedendő „400.000.–
Összesen kc.800.000.–
egyhónapra800.000/12 „66.000
Összesfedezethavikc. „196.000

Az egységes párt ügyvitelének tervezete és költségei
központPozsony
irodaisegédszemélyzet:
könyvelő kc.1600.–
pénztárnok „600.–
4gépíróá500 „2000.–
1gép-ésgyorsíró „1200.– 5400
főtisztviselők:
a/asegédhivatalfőnökeésadministrátió,pénzkezelés

ifj.koczorGyula „4000.–
b/Politikai,sajtóügyifőnökdr.flachbarternő „5000.–
c/Gazdaszakosztályfőnöke

szabóistvántanár(esetlegkassán)15 „4000.–
d/Munkásügyiszakosztályfőnöke

fleischmannGyula „5000.– 18.000.–
23.400.–16

e/ipari,kereskedelmiszakosztályfőnöke? kc.3000.–

13 csehszlovákkorona,kč.
14 szepesinémetPárt.
15 azárójelesrészutólagkézzelbeírva.
16 ezazösszegutólagkézzelbeírva.
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f/kulturálisszakosztálypozsonyivezetője(székhelykassa) „2500.–
g/hiteléspénzügyiszakosztályfőnöke

verzatus17 bankember „5000,– „10.500.–
irodaiköltségekhavonta „2.000.–
fűtés,világítás,lakbér „3.000.–
nyugdíjésmunkásbiztosítás „3.000.–
utazásoknapidíjak „20.000.–
előrenemláthatókvándortitkárstb.szolga „10.000.–
Pozsonyközponthaviköltsége kc71.900.–
kassaiközpont.
segédszemélyzet
1könyvelő kc.1600.–
1pénztárnok „600.–
2gépíró „1200.– kc.3.400.–
főtisztviselők:
a/administratiósosztályapozsonyinakalárendelve

főnökBőhmrezső kc.3000.–
b/PolitikaisajtóügyititkárforgáchGéza „3000.–
c/Gazdaszakosztálypozsonyitisztviselője? „2000.–
d/Munkásügyiszakosztálykassairésze? „3000.–
e/ipari,kereskedelmiszakosztályvezető „1500.–
f/kulturálisosztályvezetőjekassa,sziklayferenc „4000.– „16.500.–
irodaköltséghavi „1.000.–
fűtés,világítás,lakbér „2.000.–
nyugdíjésmunkásbiztosítás „2.000.–
utazások,napidíjak „10.000.–
előrenemláthatók „5.000.–
Összesen „39.900.–
Egyéb költségek
Titkárokésegyébtisztviselők
6munkástitkárákc.800.– kc.4.800.–
2főtitkárákc.1800,– „3.600.–
14titkárákc.1000.– „14.000.–
nagyobbtitkárságoknálsegédszemélyzet
10személyákc.600.– „6.000.–
Pénzügyiellenőrzés „1.000.–
2vándortanítóá2000.– „4.000.–

Összesen kc.33.400.–
a járási irodák fenntartási, titkárok egyéb költségeit az egyes járási szervezetek

magukszerzikbe,hasonlóanőkgondoskodnakesetlegezenkívülszükségestisztvise-
lőkfizetéséről.

17 verzátus–jártas,tapasztaltvalamiben.
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Újságelőállítás
ajelenlegihelyzetszerintaPmh.ésMagyarÚjságfúziójaeseténolymunkamegosz-

tás volna lehetséges a lapoknál és oly elterjedése azoknak, hogyminden bizonnyal
deficitmentesvolnaelőállításuk,dehavikc.20.000.–támogatásbizonyosanelegen-
dővolna.

fentiegyébköltségekösszege kc.33.400.–
ezekszerinttehátbeállítunkhavi „20.000.–

Összesen kc.53.400.–
Összesítéseakiadásoknak
Pozsonyiközpont kc.71.900.–
kassaiközpont „39.900.–
egyebek „53.400.–

Összeshaviköltségek: kc.165.200.–
Szükséges fedezet összehasonlításai
rendelkezésreáll kc.196.000.–
szükséglet „165.200.–
Maradvány kc.30.800.–
afentiszámadásokbannemvettükfigyelembeazokatazösszegeket,melyekaköz-

pontiirodávalkapcsolatosanhasználtatnakfel,mertazezesetbenmegszűnnék,apárt
prágaiképviseleteaclubtitkárságnakegy tisztviselővelvalókiegészítéseútjánvolna
kivihető, ennek azonban önmagát kell fizetnie, vagy pedig a képviselők, szenátorok
havibefizetéséveltalálnafedezetet.amegtakarítástehátjóvalnagyobb.

haapártpénzügyeinekkezelésemegfelelőkezekbekerül–vannakebbenaszak-
bankiválótehetségűtisztviselőink,ígyelsősorbanifj.koczorGyulaésazőmunkáját
egypénzügyibizottságellenőrzésealáállítjukegészenbizonyos,hogynagymegtakarí-
tásokésabevételekemelkedésekövetkeznebe.aköltségvetésbenfelvetttételekelég
magasak,azokredukálásalehetséges.

apártlapoknakazegészpártáltalvalótámogatásapedigrövidesenszinténmeg-
hoznáamagaeredményétpénzügyiszempontból.

általános elv volna a tisztviselők beállításánál, hogy az erre alkalmas emberek
kerüljenekmindenhelyre.ajelenlegiviszonyokszerintsokolyanembervanmégalkal-
mazásban,akikismeretlenül,vagycsakszükségbőlalkalmaztattakésegyáltalánmeg
nemfelelőek.

az egységespártműködése fentimegosztás szerint igenértékes volna,minden-
esetreösszehasonlíthatatlanulnagyobbmunkáttudnavégezniamaipártok,vagyköz-
pontiszerveknélkevesebbköltséggel.

1925.április10.

MNL OL, K 437, 11. csomó, 10. tétel. 872-875 f. Gépelt tisztázat.

Az elemzésből kitűnik, hogy a magyar pártok a magyarországi rendszeres anyagi támo-
gatásból fedezték csaknem az összes kiadásukat. A magyar kormány által nyújtott
támogatás havi összege 1925 elején 145 ezer cseh koronát tett ki. A feltételezett egye-
sülés után az új párt kiadásainak nagy részét is a magyar kormány fedezte volna,
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ennek összege azonban némileg csökkent volna, feltételeztek némi megtakarítást. A
fenti elemzést bizonyára a kisgazdapárt vezetői készítették, feltételezhetően Szent-
Ivány József, erre utal az is, hogy a javaslat az ő támogatóit, Koczor Gyulát, Forgách
Gézát igyekezett előtérbe tolni, vezető pozíciókba javasolni.

28

Pozsony, 1925. október 20. aPozsonyirendőr-igazgatóságjelentéseamegyefőnöknek
aMagyar nemzeti Párt megalakulásának körülményeiről és a keresztényszocialista
párthozfűződőviszonyáról.

Pozsonyi Rendőr-igazgatóság18

Tárgy: Magyar nemzeti Párt – megalakítás és a keresztényszocialista párthoz való
viszonya

zsupánúrnakPozsonyba

szent-ivány József képviselő igyekezett sikertelen kísérletét a szlovákiai magyar
ellenzékipártokegyesítésérekijavítaniegyújpolitikaipártmegalapításával,apártot
romániaimintaalapjánMagyarnemzetiPártnévennevezteel.

ehónapelejénszent-iványképviselőBudapestreutazottésvalószínűlegutasítást
kapott, hogy ha lehetséges, egyesítse a szétforgácsolt szlovákiai magyar pártokat.
ennekbizonyítékaabudapestiújságokhíreiotttartózkodásánakidején,amelyekezta
gondolatotszellőztették.akkorszlovákiábanerrőlazakciórólmégsemmitnemírtak.

apártátfogóprogramjátazideiévoktóber14-énaPrágaiMagyarhírlap232.sz.
hoztanyilvánosságravezércikkében:szlovenszkóésruszinszkómagyarságához.

főokaszent-iványújakciójánakmagánakakisgazdapártnakabomlása.Jólinfor-
máltkörökszerintazutóbbiidőbenjelentősszámbanhagytákeltámogatóiamagyar
kisgazdapártot,különösenamagyarkálvinistapapok,akikeddigalegszilárdabbtáma-
szátalkották,akik lassanmás liberálisabbpolitikaipártok feléorientálódtak.ennek
következtében, igyekezvemegmenteni politikai karrierjét és képviselőimandátumát,
kitaláltszent-iványképviselőújszimpatikusabbpolitikai jelszót,hogymegszerezzea
magyarokmásrétegeit,ugyanisezazújpártnemcsakegyetlencsoportérdekeitvéde-
né,mintvoltpártja,akisgazdapárt.

szent-iványképviselőelgondolásaamegegyezésésegyüttműködésvoltakeresz-
tényszocialista párttal, ezért tárgyalt dr. szüllő csoportjával a keresztényszocialisták
zsolnán rendezett kongresszusán 1925. v. 15-én és javasolta, hogy dr. Jabloniczky
János, Bittó dénes, P. viktor, Gregorovics és Wirth Gyula vegyenek részt a Magyar
nemzeti Párt alakuló gyűlésén 1925. X. 18-án érsekújvárban, amelyet szent-ivány

18 fejlécesnyomtatottpapír.
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hívottössze.Pozsonyban1925.X.16-ánbizalmastalálkozójavoltanevezettkeresz-
tényszocialistapártiküldöttekkel.

sikerültbizalmasútonmegtudnom,hogyezeknekatárgyalásoknakatémájaakét
nevezettpolitikaipártközösegyüttműködésevolt.szent-iványképviselőkérte,hogya
keresztényszocialistapártaMagyarnemzetiPártmegalakulásautánlépjenbeapárt-
baésaválasztásokonállítsanakközösjelölőlistát,ugyancsakazújpártnevealatt.a
tárgyalásnemvégződöttmegegyezéssel.szent-iványképviselőatárgyalásrólnagyon
feldúlthangulatbantávozott,amelynemhagytaőtelmégaMagyarnemzetiPártala-
kulógyűlésénsem,amelyreehónap18-ánkerültsorérsekújvárott.

dr.Jabloniczkyéstársainemjelentekmegezenaközgyűlésen.
érsekújvárott a gyűlésen mindössze 300 személy vett részt az érsekújvári és a

komáromijárásból.alefolyásárólanapisajtóterjedelmesreferátumokbanszámoltbe.
eredményenemmutatjókilátásokatazújpártszámára,azegészolyanbenyomástkel-
tett,hogyakisgazdapártréginevénekátfestésérőlvoltszó.

agyűlésfolyamánélesfellépésrekerültsorazérsekújváriésakomáromicsoportok
közöttaképviselőjelölteksorrendjérőltörténttárgyalássorán.azérsekújváricsoportaz
elsőhelyreamostaniérsekújváripolgármestert,dr.holotaJánostakarta,akomáromi
csoportpedigdr.füssykálmánképviselőt.hosszas, fárasztó tárgyalásután,amelyről
közbenszent-iványképviselőfeldúltantávozott,akomáromijavaslatgyőzött.ennekkö-
vetkeztébenvalószínűlegdr.holotaesélyeteljesenszertefoszlottmandátumszerzésére.

Úgytűnik,szent-iványképviselőnekezakísérleteamagyarságegyesítéséretelje-
sensikertelen,mégabbanazesetbenis,hadr.szüllőkeresztényszocialistacsoportja
csatlakozna. egy ilyen esetleges lépés a dr. lelley Jenő képviselő támogatóinak az
óhajais,mivelígyakeresztényszocialistapárttagjainaknagyrészeadr.lelleyfrakci-
ójábajönne,liberálisabbnakítélveazt,19 nemutolsóokalehetennekalépésnek,hogy
aMagyarnemzetiPártajelölőlistájárateszialosoncizsidógyárost,TarjánÖdönt.ezért
dr.lelleykeresztényszocialistacsoportjamégnemkezdteelaválasztásikampányát,
mivelvártaMagyarnemzetiPártmegalakításávalkapcsolatoseseményekeredményé-
re.küldöttekdelegálását a zsolnai kongresszusról az érsekújvári közgyűlésreúgy is
lehetetvolnaértelmezni,mintfúziót,vagylegalábbisközösfellépésétadr.szüllőfrak-
ciójánakaMagyarnemzetiPárttal,amelyeddigcsakaMagyarJogpártotszereztemeg,
összeolvadvavele,azzalafeltétellel,hogyTarjángyároslosoncróljelölvelesz.eztafel-
tevéstakartaezafrakciómegragadni,mintagitációseszközt.20

azérsekújvárikeresztényszocialistapártbelsőcsoportjaehó16-ánbizalmasülésttar-
tott, amelyenapártszervezet tagjainakkötelékébe fogadtaakeresztényszocialistapárt
zsolnaikongresszusaáltalkizárttagokat:dr.lelleyt,dr.Méreylajost,szappanoslajost.

azeseményektovábbifejlődésétezekkelapolitikaipártokkalkapcsolatbangondo-
sanfigyelemésfolyamatosanjelentéstadokamegfigyelésről.

1925.X.20. [olvashatatlan aláírás]

19 a„liberálisabbnakítélveazt”szavakkihúzva.
20 alelley-csoportrólvanszó.
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SNA, fond PR BA, 242. doboz 12198/1925 prez. Kézzel írt cseh nyelvű fogalmazvány.

Az irat hátoldalán iktató pecsét Pozsonyi Rendőr-igazgatóság Elnökség, Érkezett 20.
okt. 1925., sz. 12198.

A Pozsonyi Rendőr-igazgatóság folyamatosan figyelte Szent-Ivány József tevékeny-
ségét és helyesen úgy ítélte meg, hogy terve a magyar pártok egyesítésére nem járt
sikerrel. A keresztényszocialista párt Szüllő Géza vezetésével egyedül indult a választá-
sokon, és igyekezett elhatárolódni a Magyar Nemzeti Párttól, nehogy ütőkártyát adjon
a Lelley Jenő vezette nyugatszlovenszkói keresztényszocialista párt kezébe. A keresz-
tényszocialisták nem is képviseltették magukat az új párt alakuló gyűlésén. A keresz-
tényszocialistáknak a Magyar Nemzeti Párthoz fűződő viszonyában külön problémát
jelentett Tarján Ödön zsidó gyáros, akinek jelentős szerepe volt az új párt megalakulá-
sában. A kisgazdapárt ugyan egyesült a kicsi Magyar Jogpárttal, de a megalakulás
mégis inkább a párt új elnevezésének elfogadásáról szólt, mint egy új nagy párt létre-
jöttéről.

29

Komárom, 1925. december 1. alapyGyulaleveleflachbarternőhöz,amelybenbeszá-
mol a keresztényszocialista párt és az MnP között komáromban a nemzetgyűlési
választásokutánkialakulthelyzetről.nemlátesélytarra,hogyakeresztényszocialisták
közeledjenekanemzetipárthoz.

komárom,1925.dec.1.

kedvesBarátom!

nov.27.keltnagybecsűsoraidra21 egyetaludtam,hogynyugodtanéselfogultságnél-
küladhassammegreáaválasztésnevádolhassammagamataszükségesmegfontolás
hiányával.előrekellbocsátanom,hogyahelyzetetsokkalsötétebbneklátom,hogysem
azegyüttműködésnektárgyiésszemélyifeltételeitamaiadottkörülményekköztbizto-
sítanilehetne.Maaténylegeshelyzetaz,hogyaM.n.P.nemcsakbelegázoltamiterüle-
tünkbe,hanemellenünkmegnemengedhetőeszközökkelkorteskedettaválasztások
alatt.ittkomárombanprotestánsszervezeteinketcsaknemmindelvittékfelekezetijel-
szavakmeggondolatlanfelvetésével,nemszámolvaazzal,hogyennekellenkezőoldalon
iskövetkezhetiksokkalsúlyosabb folytatása,amelya tényekbizonyítékaival tudjaezt

21 flachbart ernőnek Prágában kelt, a „szlovenszkói és ruszinszkói szövetk. ellenzéki Pártok
központiirodája,igazgató”nyomtatottfejléccelellátottlevélpapírjárakézzelírtlevelérőlvanszó.
flachbartaztírtaalapynak:„megvagyokgyőződveróla–amellettvagy,hogyakétpártegyütt-
működését,akárazérsekújváriegyezménybenmegjelöltformában,akárpedigegymásalkal-
masformábanfönnkelltartani.”arrakérialapyt,akeresztényszocialistákkomáromikörzeté-
nekvezetőjét,közvetítsenakétpártközöttésahozzonakomáromipártszervezetazegységre
felszólítóhatározatot.flachbartlevelealapyválaszamelletttalálhatóalevéltáridobozban.

174 angyal Béla
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
/2

, 
S
om

or
ja



ellenükfordítani.MolnárBélaésaBudapestihírlapbankörmendy-ékescikkeikörülbelül
helyesenjelzikakeresztényszocialistapártbanuralkodóhangulatot.

ilyenkörülményekköztnemtudom,elérkezett-eaz időpontakétpártközött levő
szövetségmegalapozásának,amikornincseneklikvidálvaéselintézveaszemélyisérel-
mekenkívülezekaveszteségek,amelyeketnekünkokoztak.

komárombanpéldáulmikeresztényszocialistákaztaszót,hogykisgazdapárt,vagy
nemzetipárt:nemmondtukki,richterJánosszenátorötnegyedórásbeszédbentépte
ésmarcangolta a keresztényszocialista pártot, amit nem lehet a lojalitás javára írni
velükszemben.Mikorakomáromipárthíveinkpanaszaifolytánerrőlteljesobjektivitás
mellettcikket írtampártomfelszólításáraaP.M.h.-ban,eztegyszerűenpapírkosárba
tettékakkor,amikoregészhétenátközöltékaM.n.P.reklámcikkeit.ezsemlojalitás.
de tovább megyek. egy lapnál dolgozunk22 komáromban nemzeti pártiakkal, akik
ebbenalapbannemcsakpártjukpropagandájáthelyeztékel,hanemállandóancsip-
kedtékakeresztényszocialistapártot,folytonazthánytorgatván,hogyazegyesülésnek,
aközöslistaelmaradásának,amelyetténylegvártamagyarválasztóközönség,mivol-
tunkazakadályai.Mindennépgyűlésenezzeltömtékteleaválasztókfejétésezzelagi-
táltakellenünk.ezsemfaireljárás.

Mi a lelley ellenpárttalmeghendikeppelvemint első célért, pártunk egységének
megmentéséértdolgoztunkaválasztásokalattésküzdöttünkakormánypártjaihallat-
lanerőfeszítéseiésagitációjaellen.ugyanakkorbennünketfelekezetipártnakminősí-
tenek és tudva valótlanságokkal hangolják ellenünk a magyar választókat. reám
ebbenaziránybanalegrosszabbbenyomásokattettékaválasztásoktapasztalatai.sőt
ez sem volt elég. a közvéleménytmesterségesen is ellenünk hangoljákmégma is.
Politikai célokra használnak ki – természetesen ellenünk –minden társadalmi, sőt
jótékonyságiakciótisdiszkreditálniigyekezvénaker.szoc.párthelyivezetőit.

Mindezténpártomtudomásárahoztamazzal,hogykomárombansúlyosnaklátom
ahelyzetetpártunkszámáraésamegfelelővédelmi intézkedésekmegtételétkérem
ezekkelszemben.Magamsemerőt,semkedvetnemérzekmagambanazelőrelátha-
tóankiélesedőküzdelmekre,és félreállokapolitikai térről, tudományoséskulturális
térenkívánokajövőévtőlkezdvedolgozni,leteszemavárosiképviselő-testületbenés
minden más helyen elfoglalt közéleti tisztségemet és elvárom, hogy munkámat és
helyemetaMnPlegalábbisolyanmunkaértékkeltöltsebe.

ezazokaannak,amiremostreátérek,hogynagybecsűsoraidbanvettnagybecsű
kívánságodnakezúttalnemtehetekeleget.nemgondolom,hogyapárt iskezdemé-
nyezhetnéeztatörténtekután.anagyobbsérelmetmiszenvedtükelanagyobbpárt
részérőlésaközeledésbennemtalálnámmegaztazőszinteségetésazutógondolatok
hiányát, amelyek nélkül fontosabb és hosszabb lélegzetű szerződések a politikában
nemköthetők.

Mégegyetakarokhangsúlyoznielőttedis,amitBőhmnekiselmondtam,hogyeztaz
elhatározásomatteljesenfüggetlenülhoztammegattól,hogyaválasztásokeredménye
milyenkimenetelűvolt.őszinteésigazörömetérzekafelett,hogypártunkataparlament-

22 akomáromilapokrólvanszó.
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bebeillőésközéletisúlyuknálfogvaisértékesemberekképviselik.énaválasztáselőttis
tudtaméshangoztattam,hogyalistanegyedikhelyedíszsírhely,mégisküzdöttemapár-
tértésapártegységéértalelley-csoportellenazénkörzetembenkielégítőeredménnyel.
ezzelpártommalszembenmeghoztammindenáldozatot,melyettőlemvárhatott.

lelkiismeretem nyugodt, hogy nem vétettem sem pártom, sem a magyarságom
érdekeiellen.

ezekbenkívántalakalegőszintébb[...]23

ŠANR PKN, fond Alapy, 26. doboz. Géppel, másolópapír segítségével készült aláíratlan
másolat.

Alapy levelében elkeseredetten számol be a keresztényszocialista párt számára kedve-
zőtlen választási eredményeiről és az elmérgesedett választási kampányról
Komáromban a két magyar párt között. Komor képet fest a régióban kialakult feszült
helyzetről és visszautasítja a neki felajánlott közvetítő, kezdeményező szerepet a köze-
ledésben a nemzeti párt irányába. A politikából való kivonulásával is fenyegetődzik,
azonban ez nem valósult meg. A következő tartományi választásokon már első helyen
jelöli őt pártja az érsekújvári választási körzetben.

33

Pozsony, 1927. április 29. apozsonyizsupánlevelearendőrigazgatónakésajárási
parancsnokoknak,amelybenfigyelmezetiőket,hogyszent-ivány„aktivista”politikáját
amagyarkormányirányítja.

Pozsonyizsupánihivatalelnöksége

szám:2841prez.1927 Bizalmas

Tárgy:amagyaraktivisták(szentiványiJ.)viszonyaakormányhoz

rendőrigazgatóúrnakPozsonyba
Mindenjárásiparancsnoknak
komáromirendőrségadminisztrátorának

azittenielnökséghezakövetkezőinformációérkezett:
a magyarországi félhivatalos Budapesti hírlap nagy hangsúlyt fektet szentiványi

képviselőrészérőlacsszk-bananémetaktivistákragyakoroltnyomásra,annakérde-
kében, hogy kezdjenek intenzívebb tevékenységbe a kisebbségek védelmében. a
németeknekelsősorbantámogatniukkellamagyartörekvéseket1.azelbocsájtottés
nyugdíjas tisztviselők kérdésében, 2. továbbá az állampolgárságmegoldása terén a

23 aszövegfolytatódik,azonbanahártyapapírelcsúszottagépbenésazutolsósoroklemarad-
tak.
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csszk-ban,és3.atervezettközigazgatásireformmódosításában.24 rámutat[azérke-
zettinformáció–a.B.]atényre,hogymielőttanémetaktivistáknálszentiványiképvi-
selőfellépett(akiafelsőházelnökénekésamagyarkülföldipropagandaegyikvezető-
jének,WlassicsGyulánakaveje),Budapestentartózkodott,ahováTernyeilászlószer-
kesztőkíséretébenérkezettPrágából.egyértelmű,hogyszentiványiaktivistaképviselő
tevékenységét és az „ellenzéki” szüllő képviselőét (aki szintén gyakran érkezik
Budapestre)egyarántinnenirányítjákamagyarkormányrészéről,amelyazegyikolda-
lon „aktivizmus”útján igyekszik törvényeselőnyöket és védelmet szerezni amagyar
kisebbségrészére,amásikoldalonugyanakkorszüllőfeladata–ahogyanazegyikutol-
sókassaibeszédébőlkitűnik–azelégedetlenelemekösszefogása,ésmegtartásaa
szlovák–ruszinterületicsehellenesfrontnak.

az itteni sajtóazutóbbi időben több figyelmetszentelruszinszkókérdésének is,
újbólcikkekszellőztetikasaint-Germain-iszerződésegyesrendelkezéseit,ígyvalószí-
nű,hogyamagyarkormányún.„kisebbségi”akciójánakjelenségeirőlvanszó.

ezthozomtudomására.azottanimegfigyeléseitazadottügybenjelentse.

Pozsony,1927.április29.

zsupán
[olvashatatlan aláírás]

SNA PR, 242. doboz, 2841/prez./1927. Gépelt szlovák nyelvű tisztázat.

Az irat hátoldalán olvashatatlan iktató pecsét. Továbbá kézzel ráírva „tudomásul véve”,
„elhelyezni [az irattárban A.B.]!”

A pozsonyi zsupán leveléből világosan kitűnik, hogy a rendőri és közigazgatási szer-
vek vezetői tisztában voltak Szent-Ivány József magyarországi rokoni és politikai kap-
csolataival, valamint véleményük szerint mindkét magyar párt tevékenységét, egyik
oldalon az aktivista politikát, a másik oldalon ellenzéki lépéseket, a magyar kormány
irányítja.

A levél akkor íródott, amikor, még bízva a sikerben, Szent-Ivány tárgyalásokat foly-
tatott a kormányba lépésről Švehla miniszterelnökkel és a kormányzó német pártokkal
a magyar követelések támogatásáról.

49

Pozsony, 1935. június 21. Bartóklászlópozsonyimagyarkonzuljelentéseakülügymi-
nisztériumpolitikaiosztályavezetőjénekacsehszlovákiaiparlamentiválasztásokután
amagyarpártokképviselőiközöttelőállthelyzetről.Jarossandorkijelentette,hogynem
támogatjaszüllőGézajelölésétaközösparlamentiklubélére.

24 atervezetttartományirendszerbevezetésérőlvanszó,amelyreaszlováknéppártnyomására
kerültsor.

Dokumentumok az országos magyar kisgazda Földmíves és... 177
FÓ

R
U

M
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIX. évfolyam

  2
0
1
7
/2

, S
om

orja



MaGyarkirályikonzuláTus
Pozsony25

37/főn./1935 Pozsony,1935.évijúniushó21-én

Titkos!

Méltóságos
báróBakách-BessenyeyGyörgy
követségitanácsosúrnak,Budapest

kedvesBarátom!

i.Bár Tamás26 időközbenPestreutazottazügyről referálni,éva27 mégismegkért,
hogykülönisírjammeg,mitörténtPrágábanakétpártközöttaközösklubkonstituá-
lásaügyében.

évaelőadásaszerintPál28 kijelentette,hogytöbbénemalkalmazkodikPesthez,nem
csináltöbbészervilispolitikátésezekalapjánnemhajlandóbelemenniabba,hogya
közösklubarégiformájábanismétmegalakíttassékésannakelnökeévalegyen.nem
hagyják magukat többé éváék gyámsága alá helyezni – mondotta Pál, és inkább
lemond három kollégájával együtt. szeretné tudni, hogy akkor mit fog kezdeni
Budapestazittenipolitikával.

Márelemér29 kihagyásánálisláthatóvoltPálönfejűsége,amitazonbanmostprodukál,
azvéleményemszerintistúlmegymindenhatáron,ésezérthamarosanvagylekelltörnia
szarvait,vagylehetőlegeliminálniapolitikából.légykegyeseztárpádnak30 ismegmondani.

Talán legcélszerűbbvolna,haakárWettstein,akárénmagamhozhivatnókésaz
időközbenbeérkezőbudapestiinstrukcióknakmegfelelőenfelszólítanókarra,hogyaz
utasítást haladéktalanul teljesítse a közös klubnak régi formájában való létesítése
végett,annálisinkább,mertellenkezőesetbenapártoknaknemleszmegaképvise-
lete az állandó választmányban, amely a törvényhozás elkerülhetetlenül szükséges
teendőitlátjaelaparlamentfeloszlatásánaktartamaalatt.

25 nyomtatottfejlécespapírfelirata.
26 aTamásnévfölékézzelbeírva:eszterházy.ebbenazidőbenamagyarkormányrészérőlatit-

kosításcéljábólamagyarpolitikaivezetőketfedőnevekkelláttákel.ezaziratazonkevesek
közétartozott,aholkézzelbeírtákazösszesfedőnévheztartozószemélyvezetéknevét.

27 azévanévfölékézzelbeírva:szüllő.atovábbiakbanaszövegbenmindenesetbenbeírtáka
szüllőnevetazévafölé.

28 Pálnév fölékézzelbeírva: Jaross.a továbbiakbanaszövegbenmindenesetbenbeírtáka
JarossnevetaPálfölé.

29 azelemérnévfölékézzelbeírva:szilassy.
30 azárpádnévfölékézzelbeírva:Pataky.PatakyTiborról,aMiniszterelnökségii.ügyosztályá-

nakvezetőjéről,akisebbségiügyekfelelősérőlvanszó.
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hiába,most látható,hogyegyre jobbanelharapódzikazamentalitás,hogyBuda-
pestneknemállanakszankciókarendelkezésére.

ii.évaezenkívülmégkérteáltalamaMinisterÚrnakjelenteni,hogyabrüsszeliinter-
parlamentáriskonferenciánPóka-PivnyBélaazismeretesBeck-féle(lengyel)kisebbsé-
gijavaslatmellettszólaltfelarománésacseh(slávik)delegátussalegyütt,mígajavas-
latellenfoglaltállástéva,valamintanémet,hollandésangoldelegátus.anémetés
hollanddelegátusokneki ismentekPóka-Pivnynek, ésazangolok isharagudtak rá.
Magyar szempontból sajnálatos volt Póka-Pivny állásfoglalása és egyben különös is,
hogymásálláspontotképviselt,mintéva.

azangoloknálésnémeteknélazonbannemlettnagyabaj,mertészrevettékabból,
hogyPóka-Pivnyésévaálláspontjanincsenösszestimmelve,hogyPóka-Pivnyfelszóla-
lásainkábbegyéniakciólehetett.Mindenesetrejóvolnaazonbaneztajövőbenelke-
rülni–mondottaéva.

évaegyébkéntjúliuselsejénmegyPestre,ésakkorrészletesenreferálnifog.
szívélyesüdvözlettel

igazhíved
[olvashatatlan aláírás]

MNL OL, K64, 62. csomó, 7. tétel, 439/res/1935. Gépelt aláírt tisztázat.

Jaross Andor, a nemzeti párt ügyvezető elnöke, aki először lett tagja a prágai parla-
mentnek, nem akart beleegyezni, hogy a közös klub elnöke a keresztényszocialista
Szüllő Géza legyen. Azonban a magyarországi kormány egyértelmű támogatása nyo-
mán mégis Szüllő lett a parlamenti klub elnöke.

53

Prága, 1936. november 16. a csehszlovák belügyminisztérium elnöksége elküldi a
bizalmasútonmegszerzettjegyzőkönyvfordításátaMiniszteriTanácselnökségénekaz
egyesültországoskeresztényszocialistaésMagyarnemzetiPártvezetőségénekalaku-
lóüléséről,amelyre1936.június21-énkerültsorérsekújvárott.

Belügyminisztérium Elnökség31

25.613sz. Prága,1936.november16.

egyesültmagyarkeresztényszocialistaésmagyarnemzetipárt
Bizalmas32

MiniszteriTanácselnökségének,Prága

31 nyomtatottfejlécespapír.
32 Pecséttelráütveaziratra.
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Mellékelveküldjüktudomásulvételreabizalmasútonmegszerzettfeljegyzésfordí-
tásátazegyesültmagyarkeresztényszocialistaésmagyarnemzetipártvezetőségének
üléséről,amelyre1936.június2-án33 kerültsorérsekújvárott.

ezafeljegyzésáttekintéstadapártelnökségéről,avégrehajtóbizottságáról,ésaz
egyesszakosztályokról.

aminiszternevében
[olvashatatlan aláírás]

Másolata25.613/1936pres.belügy.minsz.-hoz

fordítás

Jegyzőkönyv
azegyesültországoskeresztényszocialistaésmagyarnemzetipártvezetőségének

1936.június21-énérsekújvárottaPostautca2.sz.helyiségébendélután16órakor
tartottüléséről.

dr.szüllőGézamegnyitjaazüléstésmegállapítja,hogyazüléshatározatképes,mivel
azülésenrésztveszavezetőség200tagja.ezutánmegbízzaajegyzőkönyvvezetéséveldr.
aixingerlászlótéshitelesítésselmegbízzadr.haiczlkálmántéskontsekGyörgyöt.

dr.szüllőGézaarövidüdvözlőbeszédeutánfelhívjaapártvezetését,hogyválasz-
szonújelnökséget.

azegyhangúszavazáseredményeakövetkező:
apártelnöke:Jarossandor.
országosügyvezetőelnök:eszterházyJános.
azelnökségtagjai:dr.szüllőGéza,aparlamentiklubelnökeésszentiványiJózsef.
alelnökök: Balázsy Péter, Gregorovits lipót, dr. korláth endre, Pintér Béla, dr.

szilassyBélaésTosztBarnabás.
szinténegyhangúlagválasztottákmegazországosvégrehajtóbizottságot,ezenkí-

vülazországosszakosztályokelnökeitésalelnökeit.
apártországosvégrehajtóbizottságánaktagjai,amármegválasztottpártelnökségi

tagokonésa törvényhozókonkívül, akikhivatalosana végrehajtóbizottság tagjai, a
következőpárttagokvoltakmegválasztva:

1/Bártfaykálmán 1/antalGyula
2/dr.Bittódénes 2/Baigárpád
3/BessenyeiGyörgy 3/egryferenc
4/BujanovicsGyula 4/fábryviktor
5/csuhasándor 5/fodorJenő
6/GalambosBéla 6/forsterlajos34
7/dr.Gyurkyákos 7/fulopzsigmond

33 adátumhibás,mintajegyzőkönyvbőliskitűnik,azülésrejúnius21-énkerültsor.
34 helyesenförsterlajos.aszlovákszövegbennemhasználtaköésübetűket.
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8/királyJózsef 8/dr.Gotheárpád
9/dr.loschererGéza35 9/koszorúkároly36
10/Majthényilászló 10/nagyferdinánd
11/dr.simonMenyhért 11/Papezsikandrás
12/dr.sziklayferenc 12/PappMihály
13/dr.Tomascheklászló 13/Polchyistván
apártországosszakosztályainakelnökei: 14/rázgakároly
14/dobránszkyJános 15/rhédekyJános
15/dr.haiczlkálmán 16/siménfalvyárpád
16/dr.kuthyGéza 17/sorossBéla
17/drneumannTibor 18/szabóBéla
18/schubertTódor. 19/Bartalistván

20/dr.kmoskoBéla.
apártországosszakosztályainakazelnökei,illetveazalelnökeiszinténegyhangú-

laglettekmegválasztvaakövetkezőképpen:
1/nemzetiségiszakosztály:elnökdobránszkyJános,alelnökkreibichkároly,
2/kisiparosszakosztály:elnökdr.kuthyGéza,alelnökhelyeiGyula,
3/szociálisszakosztály:elnökdr.neumannTibor,alelnökdr.rhédekylászló,
4/kulturálisszakosztály:elnökschubertTódor,alelnökantalGyula,
5/egyházpolitikaiszakosztály:elnökdr.haiczlkálmán,alelnöksoross,37
6/Mezőgazdaságiszakosztály:elnökdr.szilassyBéla,alelnökBujanovitsGyula,
7/közalkalmazottakszakosztálya:elnökdr.holotaJános,alelnökTosztlászló,
9/ifjúságiszakosztály:elnökBartaliván,alelnökdr.kozmaferenc,
10/Munkásszakosztály:elnökkontsekGyula,alelnökvircsikkároly.
azországospártvezetőségegyebekközötthatározottarról,hogylétrehozkétjogvé-

dő irodát, egyet keleten, egyet nyugaton. ezek vezetésével Pozsonyban dr. szilárd
Marcelt,rimaszombatbandr.TörkölyJózsefetbíztákmeg.

a választások lefolyása utándr. szüllőGéza az elnöki széket átadta az újonnan
megválasztottelnöknek,dr.Jarossandornak,akiezutánimpozánsszékfoglalóbeszé-
dettartott.

utánaeszterházy Jánosvetteátaszót,akimintügyvezetőelnökmegköszöntea
bizalmatésalegeredményesebbmunkakifejtésétígérte.

dr.rhédekylászló(kassáról)ésPintérGyula(udvardról)köszöntöttékapártújon-
nanválasztottelnökséget,köszöntöttékelsősorbanJarossandorelnökötéseszterházy
Jánost,azügyvezetőelnökötésmegköszöntékazelőzőelnökségeddigimunkáját.

seppenfeldJános(körmöcbányáról)köszöntiazújalakulatot,amelyhezajövőben
aszlovenszkóinémetekiscsatlakozniakarnak.Biztosítjaazújpártotanémetekleg-
odaadóbbtámogatásáról.

35 helyesenlöchererGéza.
36 helyesenköszörűkároly.
37 hiányzikaszövegbenakeresztnév.sörösBélareformátus lelkészről,a losonci református

teológiaigazgatójárólvanszó.
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ifj.lakatosJános(deregnyőről)ugyancsaklelkesüdvözlőszavakatmondott.
Jarossandorezutánjavasolja,hogyjúnius21. legyenkihirdetveacsehszlovákiai

magyarokünnepének,hogyajövőbenezenanaponapártelnökségemindigülésttart-
son,amelyenaztánmegünneplikamaikongresszust.

azországoselnökségJarossandorjavaslatátegyhangúlagelfogadja.
azelnökJarossandor„éljen”felkiáltássalésnagytapsközepetteazelnökségülé-

sétbezárja.
Jegyzőkönyvlezárvaésaláírva

k.m.f

Jegyzőkönyvvezető:

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

NA, fond PMR, 575. doboz, S 1468 – Maďarská křesťansko-sociální strana a maďars-
ká národní strana na Slovensku – činnost, PMV 25613/1936. Az első oldal cseh nyel-
vű, a jegyzőkönyv fordítása szlovák nyelvű. Gépelt tisztázat.

Az első oldalon iktatópecsét, felirata: „Miniszteri Tanács Elnöksége Titkárság, érkezett:
1936. november 19. Melléklet: 1 szám 9172” több olvashatatlan aláírás is látható,
valamint „a-a”.

Az egyesülést kimondó érsekújvári kongresszus után tartott első pártvezetőségi ülé-
sen a két elődpárt tagjai közül paritásos alapon választották meg az új párt elnökségét
és a Végrehajtó Bizottságot, valamint az egyes szakosztályok elnökeit és alelnökeit. A
bizottság névsorában a jobb oldalon az MNP, a bal oldalon az OKP által delegáltak,
illetve volt tagjai sorakoznak.
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